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� جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

شكر وتقدير 

يعرب املوؤلفون عن ال�سكر للأ�سخا�ص التالية اأ�سما�ؤهم ملا قدموه من م�ساهمات قيمة يف اإعداد هذا 

الكتاب: مي�سيل َدّن، كورتني غريفيث، جي�سيكا كاتز، لوري مرييت، جون بولكاري، جمانة �سيقلي، يزيد 

�سايغ، فايز ال�سّياغ، مهى يحَي، مايكل يونغ �كار�لني ز�ّلو. 

كما يتوجهون بال�سكر اإىل الأ�سخا�ص الذين �ساركوا يف �ر�سة العمل التي اأقيمت يف عمان، الأردن 

يف �سهر �سباط/فرباير عام 2017، �اإىل قادة الراأي الفل�سطينيني الثمانية �اخلم�سني الذين �ساركوا 

يف امل�سح. �اأخريا، فاإنهم يعربون عن المتنان ملوؤ�س�سة »اأ�سفري« على م�ساندتها الكرمية مل�سر�ع »اآفاق 

العامل العربي« الذي ميثل هذا التقرير جزءًا منه.  

�
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� جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

نبذة عن المحّررين

بريي كاماك زميل م�سارك يف برنامج ال�سرق الأ��سط يف موؤ�س�سة كارنيغي لل�سلم الد�يل. عمل 

�سابقًا �سمن فريق تخطيط ال�سيا�سات لدى �زير اخلارجية الأمريكي جون كريي، �نحو ع�سر �سنوات يف 

جلنة العلقات اخلارجية يف جمل�ص ال�سيوخ. يحمل �سهادات من جامعة مرييلند �جامعة كولومبيا.

ناثان ج. براون اأ�ستاذ يف العلوم ال�سيا�سية �ال�سوؤ�ن الد�لية يف جامعة جورج �ا�سنطن حيث 

توىل اإدارة معهد درا�سات ال�سرق الأ��سط. كما اأنه زميل اأ�ل غري مقيم يف برنامج ال�سرق الأ��سط 

يف موؤ�س�سة كارنيغي لل�سلم الد�يل. �قد عمل زميًل �فق منحة ��در� �ل�سون �زميًل �فق منحة 

غوغنهامي، �باحثا �فق منحة فولربايت. ن�سر �سبعة كتب )بالإنكليزية( منها: »ال�سيا�سات الفل�سطينية 

بعد اتفاقيات اأ��سلو: ا�ستئناف فل�سطني العربية«؛ »عندما ل يكون الن�سر خيارا: احلركات الإ�سلموية 

يف ال�سيا�سات العربية«. �الكتاب الأخري لربا�ن هو: »الطرح الإ�سلمي بعد اإحياء ال�سيا�سات العربية« 

)اأ�ك�سفورد يونيفري�سيتي بر�ص 2014(.

مروان املع�ّشر هو نائب الرئي�ص ل�سوؤ�ن الدرا�سات يف موؤ�س�سة كارنيغي، حيث ي�سرف على بحوث 

ال�سرق الأ��سط يف �ا�سنطن �بري�ت. �كان املع�ّسر قد توىل يف الأردن من�سب �زير اخلارجية �نائب 

�



رئي�ص الوزراء )2004-2005( �غطت مهماته العملية جمالت العمل الدبلوما�سي، �التنمية، �املجتمع 

املدين، �الت�سالت. من موؤلفاته )بالإنكليزية( كتاب »نهج العتدال العربي: �عد التحديث« )ييل 

يونيفري�سيتي بر�ص 2008( �»اليقظة العربية الثانية �املعركة من اأجل التعددية« )ييل يونيفري�سيتي 

بر�ص 2016(.
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� جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

ملّخص

   على رغم انق�ساء خم�سني �سنة على احلرب العربية الإ�سرائيلية العام 1967، يبد� اأن احلركة 

الوطنية الفل�سطينية تقف على مفرتق طرق. فقد تعرثت اجلهود املتكررة للتفا��ص حول حل الد�لتني، 

كما اأن الو�سائل التقليدية للحركة الوطنية الفل�سطينية – �هي منظمة التحرير الفل�سطيني، �فتح، 

ثقة.  اأزمات  �ال�سلطة الفل�سطينية منذ العام 1994– تواجه 

�النق�سام  ال�ستيطان،  يف  �التو�سع  الحتلل،  ا�ستمرار  اإىل  احلايل  امل�سار  يوؤدي  اأن  ُيرّجح  �فيما 

الداخلي، اإل اأن البدائل ال�سرتاتيجية قد تقّو�ص عن اإجنازات دبلوما�سية �موؤ�س�سية فل�سطينية، من د�ن 

توافر �سمانات لنجاحها. �املطلوب ا�سرتاتيجية متما�سكة، �ظهور جيل جديد من القادة القادرين على 

راأب ال�سد�ع ال�سيا�سية ��سخ حياة جديدة يف املوؤ�س�سات الفل�سطينية. 

أصوات فلسطينية 
اأجرت موؤ�س�سة كارنيغي لل�سلم الد�يل يف الآ�نة الأخرية م�سحا �سمل ثمانية �خم�سني 

من القيادات الفل�سطينية املختارة يف جمالت متنوعة. �كما كان متوقعا، راأى امل�ساركون 

اأن الحتلل الإ�سرائيلي �الأن�سطة ال�ستيطانية عقبة كوؤ�د حتول د�ن حتقيق ال�سيادة 

الفل�سطينية. غري اأنهم قلقون بالقدر نف�سه من النق�سامات الداخلية �الجتماعية. �راأى 

*

�



هوؤلء، ب�سورة خا�سة، اأن ال�سدع القائم بني ال�سفة الغربية �غزة ميثل عائقا هائل يعرت�ص 

حتقيق التطلعات الفل�سطينية. 

لقد اأعرب اأغلب امل�ستجيبني عن ت�سا�ؤمهم جتاه امل�ستقبل، �عن اعتقادهم باأن حل الد�لتني 

مل يعد قابل للحياة. �كان ال�سباب، ب�سورة خا�سة، اأميل اإىل العتقاد باأن اتفاقيات اأ��سلو 

مل تخدم امل�سالح الفل�سطينية. �راأى عدد مهم منهم اأن املقا�مة امل�سلحة هي الأ�سلوب الأكرث 

فعالية لتعزيز الر�ح الوطنية الفل�سطينية. �قد اكت�سفت موؤ�س�سة كارنيغي ت�سا�ؤل الإميان 

باملوؤ�س�سات ال�سيا�سية الفل�سطينية. �بالإ�سافة اإىل ذلك، تزايد الرتكيز على اأهمية املجتمع 

املدين �املوؤ�س�سات الرتبوية.  

السياسية  البدائل 
  خلل العقود الأخرية، بداأ تنظيم املوؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية على افرتا�ص اأنها هي التي �ستتوىل 

يف امل�ستقبل زمام الأمور يف د�لة ذات �سيادة. �مع تزايد �سكوك الفل�سطينيني بحل الد�لتني، برزت 

بدائل اأخرى كم�سارات معقولة للم�سي قدما اإىل الأمام.  �اأبدت كل منها دلئل على تبلور هذا التيار 

يف اأ��ساط الأطراف الفاعلة يف القواعد ال�سعبية، غري اأن اأيا منها ل يتمتع، �من املرجح اأن ل يتمتع، 

بالدعم من جانب القيادة ال�سيا�سية التي تتخذ من رام اهلل مقرًا لها. 

ثنائية القومية ما زالت ن�سبة تاأييد اجلمهور للمقرتحات اخلا�سة بثنائية القومية، التي 

يت�سارك فيها الفل�سطينيون �الإ�سرائيليون بد�لة �احدة، متدنية ن�سبيا؛ �ينبغي على املنادين 

بها اأن يبينوا على نحو مف�سل ا�سرتاتيجية قابلة للحياة لبلورة هذه الر�ؤية. �مع ذلك، 

فبالنظر اإىل الأغلبية الدميغرافية الفل�سطينية الآخذة بالنمو بني نهر الأردن �البحر الأبي�ص 

املتو�سط، فاإن خيارات ثنائية القومية قد تزداد جاذبية يف ال�سنوات املقبلة. 

املقاربات القائمة على احلقوق  ثمة موؤ�سرات على اأن املقاربات التي ت�ستهدف تاأمني 

قدر اأكرب من احلماية القانونية للحقوق الإن�سانية �املدنية الفل�سطينية قد ازدادت قوة؛ �هي 

ت�سمل تدابري �تكتيكات متنوعة – ترتا�ح بني حركة ‘املقاطعة ��سحب ال�ستثمارات �فر�ص 

العقوبات’، �الوثائق القانونية الد�لية، �املقا�مة غري العنيفة. غري اأن تنظيم حملة م�ستدامة 

للع�سيان املدين �ستكون مهمة �سعبة، �قد تخرج عن نطاق ال�سيطرة اإذا مل يتوفر لها اإجماع 

�طني، �قيادة حية، �ان�سباط حمكم. 

املقاومة امل�شلحة اإن املقا�مة امل�سلحة، التي تعتربها اإ�سرائيل مرادفا للإرهاب، هي املقاربة 

الأكرث راديكالية. �قد خلفت النتفا�سة الثانية اآلف ال�سحايا �كانت كارثية بالن�سبة للتطلعات 

الفل�سطينية. �على الرغم من ذلك، فاإن ثمة دلئل على اأن الر�ح الن�سالية تزداد عنفوانا، 

*

*

*

*
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11 11جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

�اأن اخلمود ال�سيا�سي الفل�سطيني قد خلق فراغا ميلأه بالعنف اأ�سخا�ص اأ� عنا�سر هام�سية 

خابت اآمالهم. 

سي    نحو تجديد مؤسَّ
اإن الهوية ال�سيا�سية �الثقافية الفل�سطينية �املثال الأعلى املُدَرك للوحدة الفل�سطينية ما زالت 

اأ�سدا�ؤهما على ما يبد� ترتدد بقوة، غري اأن ال�سعب الفل�سطيني يعاين الت�ستت ال�سيا�سي 

�اجلغرايف على حد �سواء، الأمر الذي يزيد من تعقيد اجلهود الرامية اإىل التجديد املوؤ�س�سي. 

�مع الإقرار ب�سعف املنظمة، فاإن امل�ساركني الفل�سطينيني يف امل�سح يعترب�نها كيانا حيويا، 

بل اإن كثريين منهم يعتقد�ن اأنها هي املفتاح لإحياء امل�سر�ع الوطني الفل�سطيني. فال�سلطة 

الفل�سطينية اأخذت بال�سمور خلل العقد املا�سي، �هي تبذل جهدها اليوم لتقدمي اخلدمات 

العامة �املحافظة على �سيولتها النقدية. �قد ف�سلت يف رعاية جيل جديد من املواهب. �ثمة 

دلئل �ا�سحة كل الو�سوح على هجرة الأدمغة. 

�تواجه الف�سائل الفل�سطينية، كذلك، حتديات ج�سيمة. فقد فقدت فتح اإح�سا�سها التاريخي 

بر�سالتها بعد عقود من ممار�سة ال�سلطة، �هي توؤدي �ظيفتها الآن ك�سبكة للرعاية ل كحزب 

�سيا�سي. �تواجه حما�ص م�ساكل اأعمق من ذلك هي: غياب ال�سرتاتيجية، ��سعفها يف ال�سفة 

الغربية �عجزها عن اإدارة دفة احلكم يف غزة، �ف�سلها يف طرح خيار حقيقي للمقا�مة، 

���سعها احلايل بو�سفها منبوذة على ال�سعيد الد�يل. 

لقد �افقت فتح �حما�ص كلتاهما، �بدعم من الغرب، على تق�سيم فعلي لفل�سطني، ما اأدى اإىل 

َتخْنُدق كل منهما يف الأرا�سي التي يقيم فيها. �هناك تيار قوي يف اأ��ساط الفل�سطينيني يرى 

ق ال�سعب الفل�سطيني، كما اأنها اأ�سهمت يف تداعي موؤ�س�ساته.  اأن هذه املناف�سة تفرِّ

�مع فقدان الف�سائل الفل�سطينية لقدرتها على اجتذاب الأجيال اجلديدة، فاإن التيارات 

التحتية التي كانت قد اأدت اإىل �لدتها اأ�سل ما زال لها ح�سور موؤثر يف املجتمع الفل�سطيني. 

كما اأن البنى النظامية التي جت�سد الُهوّية الوطنية الفل�سطينية اآخذة بالتحلل، بيد اأن الهوية 

نف�سها ما زالت ثابتة الأركان. 

ي�ساف اإىل ذلك اأن ثمة موؤ�سرات على العنفوان �الر�ح الدينامية على امل�ستويات الوطنية 

الفرعية. فالنقابات، �اجلماعات الطلبية، �الأطراف الفاعلة الأخرى يف املجتمع املدين، 

متار�ص ن�ساطا �سيا�سيا داخليا ناب�سا باحلياة �تت�سابك مع القادة الأكرث �سبابا ممن 

ي�ستطيعون اإعادة الر�ح اإىل ال�سيا�سات الفل�سطينية فيما تو�سك ال�سلطة على النتقال من جيل 

اإىل جيل. 

*

*

*

*

*

*
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مقّدمة

بعد ن�سف قرن من النت�سار املذهل الذي مّكن اإ�سرائيل من ال�سيطرة على القد�ص ال�سرقية، 

�ال�سفة الغربية، �قطاع غزة، ما زال امل�سر�ع الوطني الفل�سطيني يواجه عوائق كاأداء يف جمال كينونة 

الد�لة. فقد ق�سمت ال�سلطة الفل�سطينية - التي قامت العام 1994 كمحطة على الطريق باجتاه حتقيق 

  �يف غ�سون ال�سنني 
1
ال�سيادة الكاملة - اإىل ق�سمني منذ �سيطرة حما�ص على قطاع غزة عام 2007.

ال�سبع �الع�سرين الأ�ىل من الحتلل الإ�سرائيلي، تزايدت حركة بناء امل�ستوطنات الإ�سرائيلية خلل 

فرتة الثلثة �الع�سرين عاما التي متثل عمر ال�سلطة الفل�سطينية، فارتفع عدد امل�ستوطنني يف ال�سفة 

 
2
الغربية من 116300 العام 1993 اإىل 382900 العام 2015.

منذ اتفاقيات اأ��سلو العام 1993، بداأت اأغلب املوؤ�س�سات الفل�سطينية بالتو�ّسع على اأ�س�ص بديهية 

مفادها اأن من املمكن اإقامة د�لة فل�سطينية عرب املفا��سات لت�سوية ال�سراع العربي الإ�سرائيلي. لكن 

منذ العام 2000، باءت اجلهود املتتالية للتفا��ص حول اتفاقية للو�سع النهائي بالف�سل. �مع تزايد 

ال�سكوك حول الطرق التي قد توؤدي اإىل اإقامة هذه الد�لة، فاإن الهدف النهائي مل يعد هو العن�سر 

املوّجه للح�سابات ال�سيا�سية. �نتيجة لذلك، ما لزالت ال�سرعية ال�سيا�سية الفل�سطينية تتاآكل مع ت�ساعد 

الراأي يف اأ��ساط الفل�سطينيني باأن قيادتهم الوطنية عاجزة عن طرح ر�ؤية ا�سرتاتيجية تف�سيلية 

متما�سكة.



م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل�1

من هنا، يبد� اأن الهوية الوطنية الفل�سطينية قد ��سلت اإىل منعطف حرج ل تتفرع عن طريق �ا�سحة 

اإىل الأمام. ��سيوؤدي امل�سار احلايل اإىل ا�ستمرار الحتلل، �تو�سع امل�ستوطنات، �النق�سام الجتماعي، 

�النحلل املوؤ�س�سي. �تفيد الت�سربات عن املفا��سات حول املقاربات اجلديدة يف القواعد ال�سعبية اأنه 

مل يجِر التو�سل اإىل اإجماع حول هذه امل�ساألة. فهذه املقاربات، التي تت�سمن، اأ�سا�سًا، تعاظم املواجهة مع 

اإ�سرائيل، قد ترتتب عليها ا�سطرابات اقت�سادية اجتماعية، �من املحتمل اأن توؤدي اإىل تقوي�ص بع�ص 

الإجنازات التنظيمية، �الأخلقية، �الدبلوما�سية التي حققتها احلركة الوطنية الفل�سطينية حتى الآن 

النجاح.  �بال�ستناد جزئيًا اإىل م�سح غري ر�سمي �سمل ثمانية �خم�سني  – من د�ن �سمانات موؤكدة على 
�سخ�سًا من القادة الفل�سطينيني العاملني يف جمالت عديدة، �جمموعة من املقالت حول موا�سيع من 

بينها اإ�سراك املجتمع املدين، �امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب، �امل�ساحلة، �القانون الد�يل، �احلقوق 

الفل�سطينية، يحا�ل هذا التقرير ا�ست�سراف امل�ستقبل حول ق�سية الإحياء �التجديد الوطني.

 آراء ومواقف
يف �قت �سابق من هذه ال�سنة، اأجرت موؤ�س�سة كارنيغي م�سحًا �سمل ثمانية �خم�سني �سخ�سية 

قيادية فل�سطينية ا�سُتطِلعت اآرا�ؤهم حول الجتاهات الجتماعية �ال�سيا�سية. ��سمت املجموعة 

عددًا من الباحثني، �ال�سحافيني، �املحامني املخت�سني بحقوق الإن�سان، �النا�سطني، �القيادات 

الطلبية، �كبار املوظفني ال�سابقني، �املبادرين �غريهم من ممثلي اجلماعات الفل�سطينية يف 

ال�سفة الغربية، �غزة، �القد�ص ال�سرقية، �اإ�سرائيل، �ال�ستات. �مل يكن اختيار هوؤلء ع�سوائيًا. 

�ينبغي، لذلك، األ تعترب اآرا�ؤهم ممثلة للمجتمع الفل�سطيني باأكمله. غري اأن اإجاباتهم مبجموعها 

تلقي ال�سوء على �سكل التوجهات امل�ستقبلية للحركة الوطنية الفل�سطينية. �تنعك�ص نتائج امل�سح 

يف ت�ساعيف هذا التقرير، غري اأن النقاط التالية تعر�ص بع�ص النتائج الأ�سا�سية. �قد طلب من 

امل�ستجيبني اأن يعربوا عن اآرائهم بكلماتهم �اأ�ساليبهم، اإل اإذا �سئلوا عن غري ذلك؛ �قد �سنفت 
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الإجابات بعدها بو�سفها جزءًا من التحليل.

»ماهي يف راأيك؛ التحديات الثلثة الأهم التي تواجه املجتمع الفل�سطيني؟« )اإجابة 

مفت�حة(. عمدت اأغلبية عري�سة من امل�ستجيبني �سمن اإجاباتهم الثالث اإىل دمج 

العنا�سر التالية: )1( �سكل من اأ�سكال الحتالل و/اأو الن�ساط ال�ستيطاين الإ�سرائيلي 

و)2( �سكل من اأ�سكال الن�سقاق ال�سيا�سي و/اأو الجتماعي الداخلي. وذكر نح� ن�سف 

اأفراد العينة �سكال من اأ�سكال عجز القيادات اأو ق�س�ر الروؤى، بينما اأ�سار عدد اأقل 

من امل�ستجيبني اإىل اأم�ر اأخرى، مثل التحديات القت�سادية، والدميقراطية، وحق�ق 

الإن�سان، والق�سايا املت�سلة بال��سع النهائي، مثل اإقامة دولة فل�سطينية اأو حق الع�دة.

*
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»ماهي يف راأيك، التحديات الثلثة الأهم التي تواجه ال�سباب الفل�سطيني؟« )اإجابة 

مفت�حة(. ذكرت اأغلبية عري�سة من امل�ستجيبني هنا �سكاًل من اأ�سكال البطالة وق�س�ر 

العمالة يف واحد من اإجاباتهم الثالث. واأ�سار نح� ن�سفهم اإىل الحتالل اأو القي�د 

على احلركة، بينما ذكر عدد اأقل منهم اأم�راً اأخرى، مبا فيها الغرتاب الجتماعي، 

والتحديات املرتبطة بالفر�ص املتاحة للم�ساركة الجتماعية اأو ال�سيا�سية، اأو الفتقار 

اإىل الروؤية ال�سيا�سية.

»ما هو، يف اعتقادك، الو�سع املتوقع اأكرث من غريه يف فل�سطني يف غ�سون ال�سنوات الع�سر 

املقبلة؟« )اإجابة مفت�حة(. اأعرب اأكرث امل�ستجيبني هنا عن ت�ساوؤمهم يف هذه الناحية. 

وكان نح� 20 باملائة منهم متفائلني، بينما مل يكن اأقل من 10 باملائة متفائلني اأو 

مت�سائمني.

ل اإىل حل الد�لتني بني فل�سطني �اإ�سرائيل؟« )خيارات  »هل تعتقد اأن من املمكن التو�سّ

متعددة(. اأجاب ثالث�ن من اأ�سل اأربعة وخم�سني م�ستجيبا بالنفي بينما كان الرد 

بالإيجاب من جانب اأربعة وع�سرين.

»ما هو الو�سع ال�سيا�سي املف�سل لديك لفل�سطني يف غ�سون ال�سنوات الع�سر القادمة؟ « 

)اإجابة مفت�حة(. كان الرد على هذا ال�س�ؤال ت�سكيلة وا�سعة من الإجابات، اإذ اأجاب اأفراد 

العينة بالإ�سارة اإىل �سكل من اأ�سكال حل الدولتني باأعداد اأكرب ممن ذكروا حل الدولة 

ال�احدة. )و�سملت اأكرث الإجابات املت�سلة باأحد اأ�سكال الدولة ال�احدة دولة ثنائية 

اجلن�سية ودميقراطية، مع اأن اأحد القياديني يف �سف�ف الطالب من ال�سفة الغربية 

دعا ب�س�رة مبا�سرة اإىل اإزالة الإ�سرائيليني(. غري اأن اأكرث من ن�سف امل�ستجيبني رف�س�ا 

حتديد معامل �سيا�سية حمددة للدولة يف اآخر املطاف، وركزوا بدًل من ذلك على ت�سكيلة 

من الأهداف، مثل اإزالة امل�ست�طنات، اأو التحرير، اأو حق الع�دة.

»ما هي، يف راأيك، املوؤ�س�سة الفل�سطينية الأكرث اأهمية؟« )اإجابة مفت�حة(. ذكر 

امل�ستجيب�ن ال�ستة واخلم�س�ن ع�سرين كياناً خمتلفاً، يف مقدمتها منظمة التحرير 

الفل�سطينية )ت�سع اإجابات(. وكان عدد الإجابات التي ذكرت املجتمع املدين اأو م�ؤ�س�سة 

تعليمية )وجمم�عها �ست اإجابات( اأكرب من تلك التي اأ�سارت اإىل ال�سلطة الفل�سطينية 

)اأربع اإجابات(. واأكد �سبعة م�ستجيبني ب��س�ح اأنه ل ت�جد م�ؤ�س�سات فل�سطينية تتمتع 

بالكفاءة. 

»من بني املكونات التالية، ما هو املكون الذي تعتربه العن�سر الأهم يف تكوين هويتك 

*

*

*

*

*

*
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ال�سخ�سية؟« )خيارات متعددة(. من اأ�سل امل�ستجيبني ال�ستة واخلم�سني، راأى اثنان 

وثالث�ن اأن اله�ية ال�طنية هي العن�سر الأهم، يليها امل�طن الأ�سلي )ت�سعة(، والدين 

)خم�سة(، واجلن�ص )اثنان(، والأ�سل الإثني )واحد(. واأورد �سبعة من امل�ستجيبني اأكرث 

من اإجابة واحدة، غري اأن اأحداً منهم مل ي�سر اإىل العائلة اأو الع�سرية.

»من بني الزعامات الفل�سطينية احلالية، من هي ال�سخ�سيات القيادية الثلث امللِهمة 

الأدعى اإىل الثقة من غريها؟« )اإجابة مفت�حة(. ذكر اأربعة وخم�س�ن م�ستجيباً اأ�سماء 

ثالثني �سخ�سية خمتلفة. فبعد حمم�د عبا�ص )اثنان وع�سرون(، �سملت قائمة 

ال�سخ�سيات الأبرز التي ن�ه بها امل�ستجيب�ن كاًل من حممد دحالن )اأربعة ع�سر(، 

وخالد م�سعل )ثالثة ع�سر(، واإ�سماعيل هنية )ثالثة ع�سر(، ومروان الربغ�ثي )اأحد 

ع�سر(. واأفاد ثمانية من امل�ستجيبني اأنه لي�ص هناك �سخ�سيات قيادية فل�سطينية 

ُملِهمة.

»ماهي الد�لة الأجنبية الأكرث اأهمية بالن�سبة مل�ستقبل فل�سطني؟« )اإجابة مفت�حة(. 

اختار اأربعة ع�سر من خم�سني م�ستجيباً ال�ليات املتحدة، واحتلت م�سر املرتبة الثانية 

)ثمانية( واإ�سرائيل )�ستة(، والأردن )اأربعة(. وذكر اثنان من امل�ستجيبني كاًل من م�سر 

والأردن �س�ّياً، بينما اأ�سار �ستة اإىل ت�سكيلة من�عة من الدول، وذكر اأربعة اأنه لي�ص 

هناك من دولة معينة متار�ص النف�ذ. وذكر م�ستجيب واحد بلداً اآخر مبفرده اإيران، اأو 

الرنويج، اأو فل�سطني، اأو قطر، اأو �س�ريا، اأو تركيا.

*

*
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قابلية الحياة لحل الدولتين

كانت  ال�ستة«(،  الأيام  »حرب  الإ�سرائيليون  عليها  يطلق  )التي  »النك�سة«  بعد  الأ�ىل  ال�سنوات  يف 

العام  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اإن�ساء  �تولت  املنال.  بعيد  اأمرا  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سحوة 

النا�سر،  عبد  جمال  امل�سري  الرئي�ص  اآنذاك  عليها  ي�سيطر  كان  التي  العربية  الد�ل  جامعة   1964

العربية  القومية  ا�ستوعبت  �احد  جيل  �بعد  الأقل.  على  جزئيًا  الفل�سطينية،  الوطنية  الهوية  لحتواء 

�القد�ص  الغربية  ال�سفة  على  �الأردن  غزة  على  م�سر  فيه  ��سيطرت  الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة 

ال�سرقية، ثم �جد الفل�سطينيون يف هذه الأرا�سي اأنف�سهم، فجاأة، يف ظل الحتلل الإ�سرائيلي العام 

.1967

الفل�سطينيون  حظي   ،1967 عام  بعد  فتح  حلركة  م�ستقلة  �قيادة  عرفات  يا�سر  ظهور  بعد  �لكن 

حرب  اأعمال  �اأخذت  �التحرير.  الد�لة  اإقامة  باجتاه  اخلطوات  بع�ص  �حققوا  مهمة  د�لية  مب�ساندة 

غري  )بل  اإ�سرائيلية  مدنية  اأهداف  على  غالبًا  تقت�سر  �مل  بها-  قاموا  التي  اجلريئة  الع�سابات 

اإ�سرائيلية( - ت�ستاأثر باهتمام عاملي، �اأدى ذلك ب�سورة ل مفر منها اإىل اإل�ساق �سفة الإرهاب بحركة 

الدبلوما�سية-  ي�ستثني  يكن  مل  العنف  هذا  ا�ستخدام  اإىل  الفل�سطينيني  ميل  اأن  اإل  الوطني.  التحرر 

الرباغماتية  اأنه مل يحل د�ن تطبيق  العاملي- كما  البعد  ثم  الإقليمي  البعد  الأمر  اأ�ل  ا�ستهدفت  التي 

4  

ال�سيا�سية، �ل �سيما خلل ثمانينيات القرن املا�سي �من بعدها.
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ال�سبعينيات  يف  الد�لتني  حل  تكري�ص  باجتاه  تتبلور  الفل�سطينية  النظر  �جهات  كانت  �فيما 

حتديثات  جتديدات  خلل  من  يحدد�ن،  الد�ليون  اللعبون  كان  املا�سي،  القرن  من  �الثمانينيات 

اأمثلة  ثلثة  �هناك  الفل�سطينية.  التطلعات  حتقيق  اإطاره  يف  ميكن  الذي  الإطار  متتالية،  �مراجعات 

يف هذه الناحية: قرار جمل�ص الأمن الد�يل الرقم 242 يف ت�سرين الثاين/ نوفمرب 1967، �اتفاقيات 

2003، خريطة الطريق الرباعية لتحقيق  1978 ثم يف العام  كامب ديفيد بني اإ�سرائيل �م�سر العام 

الد�يل  الأمن  قرار جمل�ص  �قد طرح   
5
اأيٍّ منها. د�ر يف �سياغة  للفل�سطينيني  يكن  التي مل  ال�سلم- 

بني  �ّقعت  التي  للتفاقيات  الأ�سا�ص  هو  اأ�سبح  الذي  ال�سلم«  مقابل  »الأر�ص  مفهوم  الأمر  اأ�ل   242

ديفيد  كامب  اتفاقيات  �ت�سمنت  اأ��سلو.  �اتفاقيات   )1994( �الأردن   )1979( �م�سر  اإ�سرائيل 

منظمة  رف�ستها  �قد  �غزة.  الغربية  ال�سفة  يف  الذاتي  باحلكم  تتمتع  ل�سلطة  العري�سة  اخلطوط 

بعد  اأ��سلو  لتفاقيات  منوذج  مبثابة  غدت  اأنها  غري  الإطلق،  على  تنّفذ  �مل  الفل�سطينية  التحرير 

الأمريكي  الرئي�ص  عهد  يف  دُتها  م�سوَّ ُ��سعت  التي  الرباعية،  الطريق  خارطة  اأما  عاما.  ع�سر  خم�سة 

�الأمم  الأ�ر�بي،  �الحتاد  �ر��سيا،  املتحدة،  )الوليات  الرباعية  اللجنة  �اأطلقتها  بو�ص  دبليو  جورج 

املتحدة( يف ني�سان/اأبريل 2003، فقد كانت خطة تقوم على اأ�سا�ص الأداء لإنهاء ال�سراع، �قد غدت 

هي الأ�سا�ص للجهود التفا��سية اللحقة.

التي �سبقت  الزعزعة  الفل�سطينية، �بخا�سة يف فرتة  التحرير  الأ�سا�سية ملنظمة  الأهداف  كان من 

ا�ستقللية  على  »املحافظة  اأ��سلو، 

حني  �يف   
6
الفل�سطيني«. القرار 

على  دائما  الفل�سطينيون  حافظ 

حا�لوا،  فاإنهم  القرار،  اتخاذ  حرية 

الد�ل  عن  الن�سلخ  حتا�سي  عموما، 

التقدم  فرتات  تزامنت  �قد  العربية. 

العموم  على  الفل�سطيني  امل�سر�ع  يف 

مع فرتات ال�ستقلل، بينما فتحت فرتات الركود اأ� النح�سار املجال للتدخل اخلارجي.

الأحادية  اجلهود  �سد  الآخر�ن  الد�ليون  �اللعبون  املتحدة  الوليات  �قفت  الأثناء،  هذه  يف 

الفل�سطينية للعمل خارج اإطار املفا��سات الثنائية، مثل الن�سمام اإىل املنظمات الد�لية �ال�سعي اإىل 

 �على الرغم من هذه املعار�سة، فاإن د�لة فل�سطني، على الرغم 
7
حتقيق امل�ساحلة بني فتح �حما�ص.

اأ� ال�سيادة، قد حظيت باعرتاف دبلوما�سي رمزي من جانب ما يزيد على  من افتقارها اإىل احلد�د 

املتحدة  الأمم  اكت�سبت �سفة ع�سو مراقب يف  العامل؛ كما  �سكان  باملائة من   80 130 د�لة متثل نحو 

من  القليل  اأقل  اإل  يحقق  مل  ذاته،  بحد  الدبلوما�سي،  العرتاف  اأن  غري   
8
اأخرى. د�لية  �منظمات 

»اإن تو�شيع امل�شتوطنات هو، بالفعل، جوهر االحتالل. 

وما مل تتم معاجلة هذه امل�شاألة، فاإن الق�شايا االأخرى 

ال معنى له«. 

- معني رباين، حملل �باحث
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امللمو�سة. الواقعية  الفوائد 

ملنطلقات  العري�سة  اخلطوط  �فق  تعمل  ظلت  اهلل  رام  يف  القائمة  الفل�سطينية  القيادة  اأن  �مع 

اأ��سلو الرامية اإىل اإقامة الد�لتني، فقد ت�ساءلت الحتمالت بتحقيق الت�سوية عن طريق املفا��سات. 

الزمان  الغربية �غزة قد بينت على مدى عقدين من  ال�سفة  الراأي املكثفة يف  �كانت ا�ستطلعات 

 عرب املفا��سات – من الناحية النظرية على الأقل. غري اأن اأغلبية عري�سة 
9
دعما ثابتا حلل الد�لتني

من القطاعات امل�ستطلعة مل تعد توؤمن باإمكانية حتقيق هذه النتيجة؛ فقد اأظهر اأحد ال�ستطلعات 

يعد  مل  الد�لتني  حل  اأن  يعترب�ن  �غزة  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  من  باملائة   65 اأن  موؤخرًا 

3 باملائة يف ال�سفة الغربية �غزة راأ�ا اأن على الرئي�ص حممود عبا�ص اأن يعيد  قابًل للحياة؛ بل اإن 

16 باملائة فقط من ال�سباب الذين ترتا�ح اأعمارهم  ترتيب الأ�لويات يف مفا��سات ال�سلم؛ �اأفاد 

�اأجاب معظم الأ�سخا�ص 
 10

اأ��سلو قد خدمت م�سالح الفل�سطينيني. اأن اتفاقيات  15 �29 �سنة  بني 

ممكنًا  يزال  ل  الد�لتني  حّل  كان  اإذا  ما  �سوؤال  على  بالنفي  كارنيغي  م�سح  يف  اآرا�ؤهم  املُ�ستطلعة 

.)1 )انظر ال�سكل 

استراتيجيات بديلة
قابليتها  �ما هو مدى  البدائل،  ال�سوؤال: ماهي  اإىل طريق م�سد�د، يربز  الد�لتني  مع ��سول حلول 

ثنائية  حل  املحتملة  البدائل  بني  من  �كان  الق�سية،  هذه  طويًل  الفل�سطينيون  ناق�ص  لقد  للحياة؟ 

يتفق  ل  بديًل  خمرجًا  الأ�ل  �ميّثل  امل�سلحة.  �املقا�مة  احلقوق،  على  املبنية  �املقاربات  القومية، 

تن�سجمان  ل  بديلتان  مقاربتان  فهما  الآخران  احلّلن  اأما  التقليدية،  الد�لتني  حل  دبلوما�سية  مع 

ا�ستثناء  على  ينطوي  منها  كًل  اأن  غري  الأخري.  التحليل  يف  حمددة  د�لة  خ�سائ�ص  مع  بال�سر�رة 

قواعد اللعبني الفل�سطينيني ال�سعبية اأ� تهمي�سهم، �ل يتمتع اأي منها الآن اأ� قد ل يتمتع يف ما بعد، 

كال

نعم
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ال�شكل 1.

م�سح كارنيغي: »هل تعتقد اأن حل الدولتني بني فل�سطني واإ�سرائيل قابل للتحقق؟«
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بدعم القيادة القائمة يف رام اهلل. 

ثنائية القومية
اإن مقرتحات اقرتاح ثنائية القومية، التي يت�سارك فيها الفل�سطينيون �الإ�سرائيليون يف د�لة �احدة، 

لي�ست اأمرًا جديدًا. ففي ع�سرينيات القرن املا�سي نادت منظمة »بريت �سالوم« اليهودية – التي مل يكن 

عدد اأع�سائها نحو مائة �سخ�ص- بتعاي�ص عربي- يهودي يف د�لة ثنائية القومية، يف غمرة التوترات بني 

 �يف اأ�اخر ال�ستينيات، �قبل املوافقة على خمرجات 
11

اجلانبني يف فل�سطني اخلا�سعة للنتداب اآنذاك.

الد�لتني �البتعاد عن العنف، اقرتحت منظمة التحرير الفل�سطينية اإقامة »د�لة علمانية دميقراطية«، 

 �خلل العقود الأخرية اأعربت �سرائح معينة من 
12

يتمتع بحمايتها الفل�سطينيون �اليهود على حد �سواء.

اأخفق يف  لأنه  اأ��سلو  لإطار  معار�ستهم  املدين، عن  املجتمع  �ن�سطاء  املثقفني  مثل  الفل�سطيني  املجتمع 

احلد من التو�سع ال�ستيطاين �فّرط مبطالب الفل�سطينيني، فبداأ�ا على هذا الأ�سا�ص، املطالبة بحلول 

الد�لة ثنائية القومية.

بيد اأن الدعم ال�سعبي ملخرجات الد�لة الواحدة، يف ال�سفة الغربية �غزة على الأقل، ما زال �سئيًل 

ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  من  فقط  باملائة   18 اأن  الأخرية  الآ�نة  يف  اأجري  ا�ستطلع  بنّي  فقد  ن�سبيا. 

الغربية �غزة يوؤيد�ن قيام د�لة ثنائية القومية، بينما �جد ا�ستطلع اآخر اأن 43 باملائة من الفل�سطينيني 

 اإل اأن اأعدادًا عري�سة من ال�سباب الفل�سطينيني- الذين مل يكن تقديرهم عاليًا للفوائد 
13

يعار�سون ذلك،

لل�سلطة  امل�سري  تقرير  على  املرتتبة 

ب�سورة  �سّرحوا  قد  الفل�سطينية- 

�سنًا  الأكرب  اجليل  اأعلنه  مما  اأقوى 

 
14

باأن منطلقات اأ��سلو يف حكم امليتة.

ثمة  اأن  راأ�ا  قد  بع�سهم  اأن  �الواقع 

�مهمًا ملخرجات  تاأييدًا عامًا م�سمرًا 

15
الد�لة الواحدة، �لكنه يفتقر اإىل زعيم دينامي يدعو اإليه لي�سبح �سرعيًا �قابًل للحياة.

�بطبيعة احلال، يعترب الكثري من الفل�سطينيني اأن التحّرك باجتاه مقاربات الد�لة الواحدة اأمٌر كارثيٌّ 

 
16

املوؤ�س�سية. املكا�سب  بجميع  لنف�سها  �ستحتفظ  اإ�سرائيل  لأن  الفل�سطينية،  الوطنية  للحركة  بالن�سبة 

الإ�سرائيلية �املخاطرة  امل�ستوطنات  اإىل �سرعنة  املقاربة قد تف�سي  باأن هذه  القول  اإىل  �يخل�ص هوؤلء 

بالعرتاف الدبلوما�سي الذي حققته الهوية الوطنية الفل�سطينية.

الدميغرافية  الأغلبية  بر�ز  مع  يرتابط  قد  القومية  ثنائية  باجتاه  البطيء  الفل�سطينيني  حتّول  اإن 

»اإن حتقيق الدولة الفل�شطينية اأمر جوهري بالن�شبة 

حلقوق االإن�شان باأكملها، اإال اإذا كان حل الدولة 

الواحدة ممكنا«. 

- حنان حمودة، حمامية متخ�س�سة بحقوق الإن�سان
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اأن الزمن  الفل�سطينيني  الفل�سطينية بني نهر الأردن �البحر الأبي�ص املتو�سط. لذلك يدرك الكثري من 

يعمل ل�ساحلهم، على الرغم من النك�سات ال�سيا�سية. ��فقًا لتقدير ا�ست�سرايف لحتمالت امل�ستقبل ��سعه 

الفل�سطينيني  فاإن عدد   ،2015 الأ�ل/ دي�سمرب  الفل�سطيني يف �سهر كانون  املركزي للإح�ساء  اجلهاز 

�اليهود املقيمني يف الأرا�سي الفل�سطينية �سمن احلد�د التي كّر�سها النتداب الربيطاين �سيكون متعادًل 

 �ي�سري تقدير ح�سابي اآخر اإىل اأن اليهود قد غد�ا 
17

يف العام 2017، اأي نحو 6.4 مليني لكل منهما.

 �مهما كانت دقة التوقيت، فاإن الجتاه �ا�سح: فبما 
18

اأقلية يف »اإ�سرائيل- فل�سطني« منذ العام 2012. 

اأن معدل املواليد الفل�سطينية هي اأعلى ب�سورة كبرية–4.1 �لدة لكل امراأة يف ال�سفة الغربية باملقارنة 

اأغلبية جوهرية يف املنطقة التي ت�سم  فاإن الفل�سطينيني �سيوؤلفون يف امل�ستقبل  اإ�سرائيل–  3.1 يف  مع 

الدميغرافية  الفل�سطينية  الأغلبية  بقوة  العتقاد  هذا  اأن  تبني  اإذا  �لكن،  كليهما.  �فل�سطني  اإ�سرائيل 

جمانب لل�سواب، فاإن هذا الو�سع اخلطر �سيف�سي اإىل اخلمود ال�سلبي �بالتايل اإىل الركود.

املنادين  على  فاإن  حميدا،  مطلبا  باعتباره  الواحدة  الدميقراطية  الد�لة  بهدف  القبول  مت  لو  �حتى 

بثنائية القومية اأن يبينوا ال�سبيل املوؤدي اإىل بلورة هذه الر�ؤية. فعلى الرغم من خما�ف الأجيال ال�سابقة 

الدميغرايف  الزخم  فاإن   
20

اإ�سرائيل، اليهودية يف  الأغلبية  الإ�سرائيليني من �سياع  القادة  الزعماء  من 

الفل�سطيني مل يوؤد حتى الآن اإىل اإدراك الإ�سرائيليني باحلاجة املا�سة لت�سوية النزاع. �قد خل�ص اليمني 

الإ�سرائيلي، على ما يبد�، اإىل اأنه من غري املحتمل اأن ي�ستلزم العن�سر الدميغرايف التو�سل اإىل قرار 

اأن تعزيز قدرة الأغلبية  اأحد املحللني الفل�سطينيني مند�ب موؤ�س�سة كارنيغي  اأبلغ  باإنهاء ال�سراع. �قد 

يتطلب اإرغام اإ�سرائيل اأن تختار اإما حل الد�لة اأ� حل الد�لتني-�بو�سع اإ�سرائيل اأن تتحا�سى هذا اخليار، 

يغرّي  قد  الدميغرايف  الثقل  فاإن  �هكذا،   
21

�غزة. الغربية  ال�سفة  بني  �الف�سل  النق�سام  ا�ستمر  طاملا 

غري  من  اأن  اإل  جاذبية،  اأكرث  الواحدة  الد�لة  حل  �سيجعل  �رمبا  القادمة،  العقود  يف  ال�سراع  ملمح 

املحتمل اأن يكون هذا العن�سر ال�سكاين من العوامل املحّددة، �يف امل�ستقبل القريب على الأقل.

 

المقاربات القائمة على أساس الحقوق
هي  ال�سيادية  الد�لة  اأن  مفادها  التي  الفكرة  اأ��سلو  َمْن�َسق  عليها  ينطوي  التي  امل�سمرة  الأمور  من 

يف  �تكرارا  مرارا  ذكر�ا  الفل�سطينيني  من  كثريا  اأن  غري  الفل�سطينية.  للحقوق  الأف�سل  ال�سمان 

للد�لة.  املطر�حة  املفاهيم  يقبلوا  األ  ينبغي  زعماءهم  اأن  كارنيغي  موؤ�س�سة  غطتها  التي  املناق�سات 

تكون  اأن  يف  ي�سككون  بالتايل  �هم  �سكلها،  من  نظرهم  يف  اأهم  الد�لة  م�سمون  فاإن  اأخرى،  �بعبارة 

املحددة،  احلد�د  مثل  معينة  خ�سائ�ص  اإىل  تفتقر  د�لة  خلق  عن  ت�سفر  اتفاقية  اأية  للحياة  قابلة 

النا�سطني  اإ�سارات على حد�ث تطور يف تفكري  . �ثمة 
22

�ال�ستقلل الأمني، �ال�سيطرة على احلد�د

حتقيق  اإىل  ت�سعى  مقاربة  يف  اإ�سرائيل،  داخل  املوجود�ن  اأ�لئك  فيهم  مبن  الفل�سطينيني،  �املنظرين 
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حماية قانونية اأف�سل م�ستمدة من �ثائق مثل الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان �اتفاقية احلقوق املدنية 

�ال�سيا�سية.

ال�سعيدين  على  التكتيكية  �اخلطوات  الإجراءات  من  �ا�سعة  ت�سكيلة  على  املقاربة  ت�ستمل هذه  �قد 

�الوثائق القانونية  املحلي �الد�يل – تت�سمن حركة ‘املقاطعة ��سحب ال�ستثمارات �فر�ص العقوبات’، 

اأ�سا�ص  على  تقوم  التي  املقاربة  �تتميز  املدين.  �الع�سيان  العنيفة  غري  �املقا�مة  العاملية  �ال�سرعية 

اأن  ميكن  بحيث  بالغمو�ص  احلقوق 

ثنائية  اأ�  الد�لتني  حل  مع  تن�سجم 

القومية على حد �سواء- مع اأنها ل تثري 

الد�لتني  حلل  الولء  تقوي�ص  احتمال 

احلقوق  كانت  �اإذا  الوقت.  مر�ر  مع 

هي  الفل�سطينية  �املدنية  الإن�سانية 

فاإن  الأ�سمى،  �الهدف  العليا  القيمة 

الد�لة �ستكون هي الو�سيلة لتحقيق الغاية �لي�ست الغاية نف�سها. �بطبيعة احلال، فاإن املقاربات القائمة 

يف  احلاكمة  الفل�سطينية  الهيئات  جانب  من  احلقوق  من  باملزيد  للمطالبة  ت�ستخدم  قد  احلقوق  على 

ال�سفة الغربية �غزة. �رمبا يف�سر ذلك اإحجام هذه املوؤ�س�سات عن تبني مثل هذه املقاربات. �هناك 

��سحب  �‘املقاطعة  العنيفة  غري  املقا�مة  �هما  احلقوق،  على  القائمة  للمقاربات  حمددان  تطبيقان 

العقوبات’.   ال�ستثمارات �فر�ص 

المقاومة غير العنيفة
غياب  يف  اأنهم،  غزة  �قطاع  الغربية  ال�سفة  �سكان  من  باملائة   62 اأن  موؤخرا  اأجري  ا�ستطلع  بنّي 

 �سي�ساند�ن املقا�مة غري العنيفة. �من الوا�سح اأن لهذه املقاربة جاذبية 
23

مفا��سات الو�سع النهائي،

تاأمني  اأخفقا يف  قد  �العنف  املفا��سات  اأن  بالعتبار  اأخذنا  اإذا  �سيما  �ل  الفل�سطينيني،  لدى  نظرية 

حتقيق الد�لة، �كذلك ال�سجل التاريخي مل�سار حركات املقا�مة غري العنيفة يف �سياقات اأخرى. غري 

– �هي  تنظيميا  �ان�سباطا  �طنيا،  �اإجماعا  قيادة موحدة،  يتطلب  الواقعية  املمار�سة  النجاح يف  اأن 

�سعبة  مهمة  املدين  للع�سيان  م�ستدامة  حملة  تنظيم  ��سيكون   
24

الآ�نة. هذه  يف  غائبة  متطلبات 

ال�سلمية،  امل�سريات  عن  املثالية  ال�سور  بع�ص  الأذهان  اإىل  تعيد  قد  اأنها  �مع  طويل.  �قتا  �ت�ستغرق 

الكثريين  اأعني  الأقل يف  – على  ا�ستثنائي  نحو  ب�سعة على  تكون  العملية، قد  املمار�سة  �اقع  فاإنها يف 

الذين يعار�سون اأهدافها. فمن املحتمل اأن تت�سمن مواجهات متواترة بني الإ�سرائيليني �الفل�سطينيني 

يف ال�سوارع، �عرب الو�سائل الإعلمية، �املنتديات الوطنية، �املحاكم. ��سيعترب كثري من الإ�سرائيليني 

»�شواء كان احلديث عن دولة واحدة، دولتني، اأو 

خم�شني دولة، يجب اأن يكون هناك عقد اجتماعي 

قائم على مبادئ احلرية والعدالة والكرامة للجميع، 

وهذا ما ت�شعى �شيا�شات اإ�شرائيل اإىل منع جت�ّشده«. 

- فادي قرعان، قائد حملة �خبري يف التنظيم املجتمعي
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د�لتهم  ل�َسْيَطنة  حما�لة  احلملة  هذه 

�جتريدها من ال�سرعية، �رمبا يف�سي 

اقت�سادية  كبرية  م�ساعب  اإىل  ذلك، 

مل  �ما  للفل�سطينيني.  �اجتماعية 

يتحقق الإجماع، �القيادة، �الن�سباط 

الأحداث  ت�سارع  فاإن احتمال  الوطني، 

�سيكون  ال�سيطرة  نطاق  �خر�جها عن 

عاليًا جدا، الأمر الذي �سيف�سح املجال لأطراف فاعلة مثل حما�ص �اجلهاد الإ�سلمي، �فئات اأخرى 

لت�سعيد املواجهات اإىل م�ستوى النزاع العنيف.

حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
 Boycott,( عليها«  العقوبات  �فر�ص  منها  ال�ستثمارات  ��سحب  اإ�سرائيل  »مقاطعة  حركة  متثل 

الفل�سطيني،  املدين  املجتمع  من  بدعم   2005 عام  انطلقت  التي   )Divestment and Sanctions

على نحو ما، التمظهر العاملي للمقا�مة غري العنيفة. �يف هذه الناحية، فاإن اإجنازات حركة مقاطعة 

�العقوبات  الد�يل  ال�سغط  خلل  من  اإ�سرائيل  على  ال�سغط  ممار�سة  اإىل  ت�سعى  التي  اإ�سرائيل، 

القت�سادية تبد� رمزية اأكرث منها فعلية. �مع ذلك، فاإن الزعماء الإ�سرائيليني ير�ن اأن هذه احلركة 

اأن  – مع   
25

الفل�سطينيني اأ��ساط  يف  �ا�سع  بقبول  تتمتع  �هي  البعيد،  املدى  يف  خطريًا  تهديدًا  متثل 

كثريين منهم يت�ساءلون عن الطريقة التي ميكنهم بها امل�ساركة فيها. فاعتماد القت�ساد الفل�سطيني 

العميق على اإ�سرائيل من ناحية العمالة �التجارة ال�ستهلكية جتعل من ال�سعب على الفل�سطينيني يف 

ال�سفة الغربية �غزة مقاطعة اإ�سرائيل بد�ن اإحلاق الأ�سرار القت�سادية ال�سخمة بهم. �يعرب بع�ص 

على  املرتتبة  القت�سادية  الأ�سرار  ات�سعت  اإذا  باأنه  اخلا�سة  خما�فهم  عن  الفل�سطينيني  امل�سوؤ�لني 

اإ�سرائيل جراء حركة مقاطعة اإ�سرائيل، فاإن الفل�سطينيني �سيعانون كذلك، نظرا اإىل مواطن ال�سعف 

– حلر�سها  النهائي  الو�سع  تاأخذ يف اعتبارها ق�سايا  اأن هذه احلركة ل   �مع 
26

القت�سادي لديهم.

من  )بدل  اإ�سرائيل  على  تامة  مقاطعة  بفر�ص  دعوتها  – فاإن  الداخلية  الوحدة  على  املحافظة  على 

تتجا�ز  الفل�سطينيني،  للجئني  ال�ساملة  العودة  حق  على  �موافقتها  فقط(  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

مواقف منظمة التحرير الفل�سطينية �تناأى بنف�سها اإىل درجة معينة عن القادة الفل�سطينيني املقيمني 

يف رام اهلل. �ب�سرف النظر عما ميكن اأن حتققه حركة مقاطعة اإ�سرائيل من جناح يف هذا الجتاه، 

فاإن من املحتمل اأن متثل تطورًا �سيا�سيًا مهمًا لأنها مبادرة تعتمد على اأ�سول �سعبية عميقة اجلذ�ر ل 

التقليدية. الهيكلية  الأجنحة  على 

»حاليًا، ال يوجد اأي قائد �شيا�شي فل�شطيني ملهم. 

ولكن منوذج القيادة حلركة مقاطعة اإ�شرائيل و�شحب 

اال�شتثمارات منها وفر�ص العقوبات عليها ي�شكل م�شدرَا 

لالأمل واالإلهام«. 

- علء الرتتري، باحث اأكادميي �حملل �سيا�سي
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المقاومة المسلحة 
املقاربة  اإ�سرائيل م�سطلحًا مرادفًا للإرهاب، بطبيعة احلال،  تعتربها  التي  امل�سلحة  املقا�مة  متثل 

الأكرث راديكالية �تطرفا. �ل ميكن ا�ستبعاد جتدد املقا�مة امل�سلحة على الرغم من حمافظة اإ�سرائيل 

اإ�سرائيل  بني  دارت يف غزة  التي  فل�سطيني حمتمل، �احلر�ب  اأي خ�سم  الع�سكري على  تفوقها  على 

خلفته  الذي  الدمار  اهلل  رام  يف  الفل�سطينية  النخبة  عاي�ست  اأن  �بعد  املا�سي.  العقد  خلل  �حما�ص 

�كانت  فل�سطينيا،   3250 �ا�ست�سهاد  اإ�سرائيليا   960 نحو  م�سرع  عن  اأ�سفرت  التي  الثانية  النتفا�سة 

جتدد  اإىل  العودة  يف  رغبة  اأية  تبدي  ل  النخبة  هذه  فاإن   
27

الفل�سطينية، للتطلعات  بالن�سبة  كارثية 

ل  لأنه  الفل�سطينيني  جانب  من  للنقد  �يتعر�ص  العنف،  مع  يتها�ن  ل  نف�سه  عبا�ص  اإن  بل   
28

العنف.

 �يف املناق�سات التي اأجراها ممثلو كارنيغي يف ال�سفة الغربية 
29

يدعم املقا�مة ال�سعبية ب�سكل كاٍف.

اإطلقا  الفل�سطينيون  ي�سر  2017 يف عّمان، مل  �سباط/ فرباير  2015 �يف  الأ�ل/دي�سمرب  كانون  يف 

اأجرته  الذي  امل�سح  يف  عابرة  ب�سورة  اإل  الإ�سارة  هذه  مثل  ترد  مل  كما  امل�سلحة.  للمقا�مة  تقريبا 

اآراء  بال�سر�رة  يعك�ص  ل  ذلك  اأن  مع   – العنف  ممار�سة  اإىل  يدعوان  طالبني  با�ستثناء  كارنيغي- 

العري�ص. اجلمهور 

غري اأن ثمة دلئل على اأن النزعة القتالية تكت�سب املزيد من اجلاذبية. فقد اأظهرت عدة ا�ستطلعات 

��اقع   
30

العنف. اأ�  املفا��سات  يوؤيد�ن  من  بني  تقريبا  بالت�سا�ي  الفل�سطينيني  انق�سام  موؤخرا  اأجريت 

الأمر اأن اأجواء الركود ال�سيا�سي العام قد �ّلدت فراغًا ميلأه الداعون اإىل العنف من العنا�سر الهام�سية 

�الأ�سخا�ص امل�سابني بخيبة الأمل. ففي خريف عام 2015، انت�سرت موجة من العنف لعدة اأ�سهر، �كانت 

من  �سل�سلة  تلتها  الأق�سى،  امل�سجد  يف  �الفل�سطينيني  الإ�سرائيليني  بني  امل�سادمات  ببع�ص  بداأت  قد 

 بني الفل�سطينيني، تركزت 
31

الهجمات الفردية. �هذه ال�سل�سلة من الأحداث التي اأطلق عليها ا�سم »الهّبة«

اأ�ل الأمر يف مدينة القد�ص القدمية. 

هناك  من  الدموية  الأحداث  �امتدت 

�اأ�سفرت  �غزة،  الغربية  ال�سفة  اإىل 

عن مقتل ما يقرب من اأربعة �ثلثني 

فل�سطينيًا   236 �ا�ست�سهاد  اإ�سرائيليًا 

 .2016 حزيران/يونيو  �سهر  خلل 

قام  فردية  هجمات  »الهّبة«  ��سملت 

بها �سباب فل�سطينيون حمبطون ل ينت�سبون اإىل اأي طرف )يبلغون، على املعدل، الثالثة �الع�سرين من 

�قد  منهم.  كبرية  اأعدادا  الإ�سرائيليون  الأمن  رجال  قتل  �قد  الن�ساء.  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة   
32

العمر(،

اأحجم الف�سيلن الرئي�سان – فتح �حما�ص – عن امل�ساركة املبا�سرة. �يبد� اأن النخفا�ص احلاد يف عدد 

»يقف املجتمع الفل�شطيني على �شفا جرٍف هاٍر، 

وال�شراع الداخلي يختمر يف اإ�شرائيل، وتتعاظم 

وح�شية االحتالل فيما يوا�شل التهام االأر�ص 

واحلقوق«. 

- ر�ل جربيل، اأ�ستاذة يف العلقات الد�لية
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هذه الهجمات يف ربيع 2016 قد اأظهر اأن م�ستوى التنظيم بني الفل�سطينيني الذين مييلون اإىل العنف كان 

33
من ال�سوء بحيث حال بينهم �بني القيام بانتفا�سة ثالثة.

�سيحافظون  رام اهلل  امل�ستقبليون يف  الفل�سطينيون  الزعماء  اأن  التاأكيد على  ال�سعب  اأن من  غري 

قائد  هو  لفتح،  اجلديد  القائد  نائب  العالول،  حممد  اأن  ذلك  باملفا��سات.  عبا�ص  مت�سك  على 

 
34

ع�سكري �حمارب قدمي �سرح عام 2012 »اإن اأحدا مل يحذف كلمة الكفاح امل�سلح من القامو�ص«.

يتخذها  قرارات  لي�ست  النتفا�سات  باأن  راأيه  عن  اأعرب  �احد،  بعام  ذلك  قبل  خا�سة  مقابلة  �يف 

ُرّقَي يف  ال�سنوار، الذي   �يف تلك الأثناء، فاإن يحيى 
35

اأ�سفل. اأحداث تتنامى من  الزعماء، بل هي 

جديدًا  قائدًا   2017 فرباير  �سباط/ 

قد  كان  غزة،  قطاع  يف  حلما�ص 

ال�ستخبارات  جهاز  تاأ�سي�ص  يف  اأ�سهم 

امل�سادة التابع حلما�ص، �اأم�سى اثنتني 

�ع�سرين �سنة يف ال�سجون الإ�سرائيلية 

 �يف الوقت احلا�سر، يبد� اأن حما�ص غري مهتمة 
36

لأنه قتل فل�سطينيني متعا�نني مع قوات الحتلل.

بالدعوة اإىل انتفا�سة عامة ثالثة. �رمبا يعود ذلك، يف جانب منه، اإىل اأن مثل هذه النتفا�سة قد 

ال�سنوات  خلل  حما�ص  �سلوك  على  قيا�سا  �لكن  الأمور.  مقاليد  على  حما�ص  �سيطرة  من  ت�سعف 

الع�سر املا�سية، فلي�ص من ال�سعب ت�سور بع�ص ال�سيناريوهات التي تتغري فيها ح�ساباتها، �ل�سيما 

يف رد فعلها على العزلة الإقليمية، اأ� ال�سغوط التي متار�سها حتى اجلماعات الراديكالية، اأ� القيود 

القت�سادية املفر��سة على غزة.     

الوقائع المؤسسية

اإجماعًا حول  اأ� تخلق )اأ� تفر�ص(  اأن تتحدث بل�سان الفل�سطينيني،  اأية موؤ�س�سة  ُترى، هل ت�ستطيع 

اجتاههم ال�سرتاتيجي، اأ� تتوىل تن�سيق خطواتهم؟ يف ��سع الفل�سطينيني ا�ستخدام الأجهزة العديدة 

ميكن  فهل  احلا�سر.  الوقت  يف  متعرثة  الأجهزة  هذه  اأن  غري  الأهداف،  هذه  لتحقيق  اأ�س�ست  التي 

اإحيا�ؤها؟

تحدي الجغرافيا
املثايل  �النموذج  الفل�سطينية  �الثقافية  ال�سيا�سية  الهوية  بقوة،  تتجلى،  النظري،  ال�سعيد  على 

منعطف طرق خطر،  تقف يف  �طنية  املختلفة حلركة حترير  الأ�لويات  اأن  الفل�سطينية، غري  للوحدة 

»من دون اجناز الوحدة الوطنية، من امل�شتحيل 

ا�شتغالل االإمكانات الكامنة للتحرر الوطني«. 

- رجا اخلالدي، خبري اقت�سادي يف جمال التنمية
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التحول  خماطر  تواجه  الغربية  فال�سفة  تعقيدا.  اأكرث  املوؤ�س�سي  التجديد  جهود  جتعل  اأن  �ساأنها  من 

يف  م�ستوطن   600000 يعادل  ما  اإىل  امل�ستوطنني  ال�سكان  اأعداد  ارتفاع  مع  متاأ�سلة،  كانتونات  اإىل 

النواحي  �امل�سرية على يف  الإ�سرائيلية  التقييدات  اأ�سفرت  �قد   
37

الغربية. �ال�سفة  ال�سرقية  القد�ص 

 
38

القت�سادية �الإن�سانية يف غزة اإىل فر�ص عزلة اقت�سادية اجتماعية �جغرافية عميقة على املنطقة.

اأن القد�ص ال�سرقية، �هي مركز الهوية الوطنية الفل�سطينية �احلياة الثقافية على مدى اجلانب  كما 

الأكرب من القرن الع�سرين، تتعر�ص ب�سورة متزايدة اإىل التهمي�ص ثقافيًا �اقت�ساديًا، يف ظل ال�سغوط 

الدميغرافية �الف�سل املادّي الذي تفر�سه عليها اإ�سرائيل �تعزلها عن رام اهلل �بيت حلم، �كذلك يف 

39
ظل اخلمود �الق�سور الذاتي.

اإن الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل، الذين يبلغ عددهم 1.7 مليون ن�سمة، ي�سّكلون ما يقرب من 21 باملائة 

 �مع اأنهم يتمتعون بحقوق اأكرث دميقراطية من جماعات ال�ستات الفل�سطينية يف 
40

من �سكان اإ�سرائيل.

مناطق اأخرى من ال�سرق الأ��سط، فاإنهم يعانون العزلة ثقافيًا، �اقت�ساديًا، ��سيا�سيا. اأما الفل�سطينيون 

خارج  يعي�سون  ن�سفهم  نحو  فاإن  املعمورة،  اأرجاء  جميع  يف  ن�سمة  مليون   12 نحو  عددهم  يبلغ  الذين 

 �ميّثل خمّيم الريموك للجئني يف �سواحي 
41

فل�سطني التاريخية �يعاين كثري منهم اأ��ساعا متفاقمة.

العا�سمة ال�سورية دم�سق حالة م�ستفحلة. فقد كان يف ال�سابق مقرًا لنحو مائة ��ستني األف فل�سطيني، ثم 

تعّر�ص على مدى �سنتني اإىل ح�سار �ح�سي يقال اإنه اأرغم ما يقارب اأ� يزيد على 85 باملائة من �سكانه 

42
على النز�ح.

لقد اأ�سهم تنّوع هذه اجلماعات �تعددها، بل �سك، يف �سهولة التكيف �املر�نة الثقافية �الجتماعية 

�القت�سادية  ال�سيا�سية  الأ�لويات  احتجبت  �رمبا  املا�سي.  القرن  ن�سف  مدى  على  الفل�سطينية 

الجتماعية للفل�سطينيني خلف اأقنعة اأخرى، مع اأن النجاح مل يكن حليفهم على الد�ام، للحفاظ على 

الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  كانت  عندما  املن�سرم  القرن  من  �الثمانينيات  ال�سبعينيات  يف  الوحدة 

حتقق بع�ص التقدم، �كذلك بعد عام 1995 عندما بدت كينونة الد�لة قريبة املنال. غري اأن املوؤ�س�سات 

اأ�  العري�سة  الفل�سطينية  التوا�سل مع اجلماهري  القدرة على  بعيد  اإىل حد  الفل�سطينية فقدت منذئذ 

التو�سط حلل خلفاتهم، �مل تكن هناك اإل فر�ص قليلة للتفاعل ال�سخ�سي بني اجلماعات يف ما بني 

القطاعات اجلغرافية. ��سحيح اأن ثمة جهودًا متهيدية عرب ��سائل التوا�سل الجتماعي لتج�سري هذه 

�حينما 
 43

اأن هذه اجلهود قد ُبذلت كلها تقريبا خارج الهياكل الفل�سطينية التقليدية. الفجوات، غري 

ُطلب من الأ�سخا�ص الذين ا�سُتطلعت اآرا�ؤهم يف م�سح كارنيغي اأن يحّدد�ا املوؤ�س�سة الفل�سطينية الأهم 

بالن�سبة اإليهم، كانت اإجاباتهم خمتلفة للغاية، كما اأن ثمانية اأ�سخا�ص نفوا �جود موؤ�س�سة فل�سطينية 

.)2 مهمة )انظر ال�سكل 
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ال�شكل 2.

م�سح كارنيغي: »برGأيكم، ما هي امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية الأهم وملاذا؟«

امل�ؤ�ش�شات احلاكمة

التعليم

املجتمع املدين

ف�شائل اأو ميلي�شيا

مالية 

ال م�ؤ�ش�شات مهمة
8

بنك فل�شطني 1

�شندوق اال�شتثمار الفل�شطيني 1

كتائب الق�شائم 1

فتح 2

جمعية الهالل االأحمر الفل�شطيني 1

»ال�شعب« 1

حركة املقاطعة و�شحب اال�شتثمارات وفر�ض العقƒبات 1

عدالة 1

»املجتمع املدين« 2

وزارة التعليم 1

جامعة بريزيت 1

اجلامعات الفل�شطينية 2

»املدار�ض« 2

احلكƒمة 1

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية  1

م�ؤ�ش�شات حاكمة متعددة 1

املجل�ض الƒطني الفل�شطيني 1

منظمة التحرير الفل�شطينية 9

ال�شلطة 

الرئا�شة 4الفل�شطينية 4

املجل�ض 

الت�شريعي 

الفل�شطيني 4

25 20 15 10 5 0

العدد= 50

منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، وعملية 
االستخالف المقبلة

منظمة التحرير الفلسطينية
منذ تاأ�سي�سها العام 1964 �تكليفها مبهمة حترير فل�سطني، متّثل منظمة التحرير الفل�سطينية الواجهة 

الدبلوما�سية للحركة الوطنية الفل�سطينية. �بعد اأن توىل يا�سر عرفات قيادة املنظمة العام 1969، فاإنه 

العام  املتحدة  للأمم  العامة  ثم يف اجلمعية  الأمر،  اأ�ل  العربي  العامل  – يف  باملنظمة  العرتاف  حقق 



م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل��

 بو�سفها املمثل ال�سرعي الوحيد لل�سعب 
45

 ثم من جانب الوليات املتحدة �اإ�سرائيل العام 1993،
44

،1974

الفل�سطيني. غري اأن املنظمة، حتى عندما كانت موؤ�س�سة قوية، كانت مبثابة مظلة للف�سائل ��سيا�ساتها، 

�حتت �سيطرة فتح.

�يف ال�سنوات الأخرية، حّلت ال�سلطة الفل�سطينية، مبا توّفره من رعاية �م�ساندة، حمل منظمة التحرير 

الفل�سطينية. �يرى الفل�سطينيون اأن منظمة التحرير الفل�سطينية هي التي �ّلدت ال�سلطة الفل�سطينية، 

غري اأن املنظمة مل تكن لتبقى على قيد احلياة حتى الآن اإل لكونها ملحقا للهيئة التي خلقتها هي نف�سها. 

فلي�ص لها ح�سور م�سهود يف اأ��ساط جماعات ال�ستات، �يبد� اأنها فقدت القدرة على التحدث عن جميع 

الهتمامات �الهموم الفل�سطينية.

بيد اأن املنظمة، على ما هي عليه من �سعف، ل تزال حتتفظ براأ�سمال رمزي مهم. ذلك اأن املحللني 

الفل�سطينيني يعترب�ن هذا الكيان على الد�ام موؤ�س�سة حيوية، اأ� حتى جمرد �عاء ميكن اإعادة ت�سكيله يف 

العجز  نواحي  اإىل  �نظرًا  �قت لحق. 

الفل�سطينية،  ال�سلطة  تعانيه  الذي 

باأن  يعتقد�ن  الفل�سطينيني  بع�ص  فاإن 

لإحياء  املفتاح  هي  التحرير  منظمة 

�اإذا   
46

الفل�سطيني. الوطني  امل�سر�ع 

انعقدت النية على اإعادة النظر يف بنية العلقة بني اجلماعات �املوؤ�س�سات الفل�سطينية، فاإن املنظمة هي 

الأداة املنطقية لهذا التغيري. اإل اأن ال�سدع العميق اجلذ�ر بني فتح �حما�ص قد يكون يف الوقت احلا�سر 

عقبة ل ميكن تذليلها. �ل ميكن اإحياء منظمة التحرير الفل�سطينية اإل من خلل الف�سائل القائمة الآن اأ� 

من خلل املواقع التي ترتعرع فيها. �يف حالة اخليار الأ�ل، فاإن املنظمة �ستخ�سع مل�سالح هذه الف�سائل؛ 

�يف احلالة الثانية، فاإن اإنعا�سها �سيكون من خلل حركة �سعبية عميقة اجلذ�ر مل تتبلور حتى الآن.

السلطة الفلسطينية
اآنذاك، طاقة  2007 �2013، ا�ستثمر �سلم فيا�ص، رئي�ص الوزراء  اأثناء رئا�سته للحكومة بني عامي 

�سخمة لإ�سباغ الطابع املهني على ال�سلطة الفل�سطينية �تدريب كوادر موهوبة من التكنوقراط. �حظيت 

احلوكمة  جمال  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  قدرة  من  �عززت  الغربية  العوا�سم  با�ستح�سان  اجلهود  هذه 

كلهم  يكونوا  مل  – الذين  فتح  يف  النخبة  اأ��ساط  يف  ال�سخط  اأثارت  اجلهود  هذه  اأن  غري  ال�ساحلة. 

مقّدرين متامًا للم�ساعي الرامية اإىل تعزيز ال�سفافية �امل�ساءلة – �يف �سفوف من كانوا يعترب�ن تعزيز 

47
التعا�ن الأمني مع اإ�سرائيل تعا�نًا مع �سلطات الحتلل.

يف غياب اأي تقّدم نحو اإقامة د�لة فل�سطينية ذات �سيادة، مل تتمتع اجلهود التكنوقراطية اإل باأقل القليل 

»الف�شاد احلكومي هو اأ�شا�ص غياب الثقة بني احلكومة 

واملواطن«. 

- خليل تفكجي، مدير دائرة اخلرائط
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ر لها ال�ستدامة. �خلل العقد املا�سي، كانت ال�سلطة الفل�سطينية تعاين  من الدعم اجلماهريي �مل تقدَّ

من ال�سمور، �هي تكافح اليوم لتز�يد اخلدمات العامة �املحافظة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

بنّي  الفل�سطينية؛ فقد  ال�سلطة  بنهاية  يتكهنون  رام اهلل،  الفل�سطينيني، حتى يف  بع�ص  بداأ  املالية. �قد 

ا�ستطلع جرى يف الآ�نة الأخرية اأن 48 باملائة من الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية �غزة يوؤيد�ن حل 

 �رمبا كان الأمر 
48

ال�سلطة الفل�سطينية.

الأدعى اإىل القلق اأن ال�سلطة قد اأخفقت 

املوهوبني،  من  جديد  جيل  اإعداد  يف 

هجرة  على  �ا�سحة  دلئل  ثمة  اأن  كما 

يف  جتديد  يحدث  مل  �ما   
49

الأدمغة.

متوقع  غري  تقدم  اأ�  ال�سيا�سية  القيادة 

نحو بلورة كيان الد�لة، فاإن من املرجح ا�ستمرار النحطاط البطيء يف ال�سلطة الفل�سطينية.

حممود  ي�سغل  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  مرافق  تنمية  عن  امل�سوؤ�ل  اجليل  من  جزءًا  �بو�سفه 

التحرير  منظمة  �رئي�ص  الفل�سطينية،  ال�سلطة  رئي�ص  فهو  معا؛  اآن  يف  عدة  منا�سب  عدة  عبا�ص 

الفل�سطينية، �قائد حركة فتح. غري اأن ا�ستطلعا جرى موؤخرا بني الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية 

�من   
50

الفل�سطينية. ال�سلطة  رئا�سة  من  عبا�ص  با�ستقالة  يطالبون  منهم  باملائة   64 اأن  بنّي  �غزة 

املحتمل األ يتمتع خليفة عبا�ص اأ� خلفا�ؤه مبا كان له – �بالتاأكيد ما كان لعرفات – من �سلطة. قّدم 

الأ�سخا�ص املُ�ستطلعة اآرا�ؤهم يف م�سح كارنيغي ثلثني ا�سمًا خمتلفًا حني ُطلب منهم اأن ي�سّموا ثلثة 

فل�سطيني  قائد  �جود  نفوا  اأ�سخا�ص  ثمانية  با�ستثناء  لهم،  اإلهام  م�سدر  ي�سّكلون  فل�سطينيني  قادة 

.)3 ي�سّكل م�سدر اإلهام لهم )انظر ال�سكل 

عن  املنال  ال�سعب  ال�ستقلل  على  الفل�سطينيني  القادة  من  املقبل  اجليل  قدرة  حول  �سكوك  هناك 

الو�ساية العربية. �هناك موؤ�سرات على حما�لت عربية للتاأثري على دينامية ال�ستخلف الفل�سطيني. 

�يتجلى ذلك، على �سبيل املثال، يف الدعم امل�سري �الإماراتي ملحمد دحلن، �هو مدير �سابق للأمن يف 

غزة �ربيب عبا�ص الذي يعي�ص الآن منفيا يف اأبو ظبي بعد �سدام حاد مع من كان معلمه ذات يوم. �اإذا 

بقيت احلركة الفل�سطينية على ما هي عليه من الت�سّدع �التخبط، فاإن من املحتمل اأن جتد العوا�سم 

العربية فر�سا �سانحة ملمار�سة نفوذها على ال�سيا�سات الفل�سطينية. �يف هذه الأثناء، فاإن نفوذ الأطراف 

اأقلمة  اإىل  الرامية  الو�ساطة  جهود  جراء  �سيتزايد  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  التحركات  على  اخلارجية 

اإ�سرائيل �عدد من  بني  الأمنية  امل�سالح  تقارب  الإفادة من  – عن طريق  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع 

الد�ل العربية.

»اإن االإخفاقات الداخلية لل�شلطة الوطنية قد قو�شت 

م�شالح ال�شعب الفل�شطيني ورفاهه، وهي ال�شبب الذي 

جعل حما�ص ت�شيطر على غزة«. 

- اأحمد فوؤاد اخلطيب، نا�سط يف املجالت الإن�سانية
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ال�شكل 3.

م�صح كارنيغي: »من هم �أكرث ثالثة قادة فل�صطينيني ي�صّكلون م�صدر �إلهام 

لهم وملاذ�؟«
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اأ�شخا�� اآخرين*

ال زعيم ملهم

*مّت ذكر كل ا�شم من االأ�شماء التالية مرة واحدة: يا�شر عرفات، �شائب عريقات، حنان احلروب، عايدة توما، عمر الربغوثي، حممد اأ�شتية، 
حنني زعبي، جمال جمعة، ح�شام زملط، حممد م�شطفى، والعديد من القادة ال�شباب، اأحمد �شعدات، جربيل الرجوب، حممد ال�شيف، حممود 

الزهار، عزمي ب�شارة، حممد بركة، »حركة املقاطعة و�شحب اال�شتثمارات وفر�� العقوبات«

فتح، وحماس، واحتماالت المصالحة

فتح
منذ اأن ظهر يا�سر عرفات بو�سفه الزعيم الفل�سطيني الفعلي بعد حرب عام 1967، �سيطرت فتح، التي 

تاأ�س�ست العام 1959، على ال�سيا�سات الفل�سطينية. �ما �ل زالت فتح حتى اليوم هي الف�سيل الداخلي 

اأ�اخر  الرئي�سي الذي يتناف�ص فيه عبا�ص �دحلن على الزعامة. �قد كان موؤمتر فتح العام ال�سابع يف 

2016 يف ظاهره حما�لة لإحياء احلركة، غري اأن احل�سيلة النهائية كانت تعزيز �سلطة املوالني  العام 

 �مع اأن اأحد ال�ستطلعات الأخرية قد بنّي اأن 33 
51

لعبا�ص �احليلولة د�ن اإعادة دحلن اإىل ال�ساحة.

�سنوات  خم�ص  فتح  لقيادة  لعبا�ص  التفوي�ص  جتديد  يوؤيد�ن  الفل�سطينيني  اجلماهري  من  فقط  باملائة 
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 فاإن تعيني حممد العالول، �هو من املوالني لعبا�ص نائبا للرئي�ص للمرة الأ�ىل قد ُف�ّسر باعتباره 
52

اأخرى،

 غري م�ساكل فتح عميقة اجلذ�ر �تتجا�ز 
53

دليًل على اأن عبا�ص لن يتخلى عن احلكم يف �قت قريب.

اأن  اأ� �سيا�سية. ذلك  اآيديولوجية  مناكفات الزعامة التي ل تنطوي باأي حال من الأحوال على توجهات 

فتح، التي درجت على العمل ك�سبكة للرعاية �الو�ساية اأكرث منها كحزب �سيا�سي، تفتقر اإىل فهم �ا�سح 

اإل  كلتاهما،  الفل�سطينية  �ال�سلطة  الفل�سطينية  التحرير  اأخفقت منظمة  اأخفقت، مثلما  لر�سالتها. �قد 

يف جمالت حمددة، يف اإنعا�ص اأ�سوات كوادرها ال�سبابية. ُي�ساف اإىل ذلك اأنها تكاد تتحّول اإىل العمل 

ال�سّري يف غزة، �قد فقدت جانبًا كبريًا من تنظيمها يف ال�ستات. 

حماس
ب�سورة عامة، متّكنت حما�ص، التي انطلقت خلل النتفا�سة الأ�ىل يف العام 1987، كفرع من جماعة 

�الوليات املتحدة  اإ�سرائيل،  اإرهابية من جانب  نفت بعدها كمنظمة  – ��سُ امل�سلمني امل�سرية  الإخوان 

ما،  نحو  على  حما�ص،  حافظت  �قد  الداخلية.  اأجنحتها  على  ال�سيطرة  فر�ص  من  الأ�ر�بي،  �الحتاد 

ب�سورة موؤثرة على �سمودها �قدرتها على التكّيف، حتى مع تتابع الوافدين اإليها اأ� املغادرين منها )اأ� 

ا�سرتاتيجية،  اإىل  افتقارها  �منها:  فتح،  تواجهه  اأعمق مما  م�ساكل  تواجه  اأن حما�ص  بيد  م�سرعهم( 

توفري خيار حقيقي  �ف�سلها يف  دفة احلكم يف غزة،  اإدارة  �عجزها عن  الغربية،  ال�سفة  ��سعفها يف 

للمقا�مة، ���سعها بو�سفها منبوذة د�ليا. �قد تفاقم هذا الو�سع جراء التدابري التي اتخذتها ال�سعودية 

 �يف �سهر اأيار/ مايو 2017، اأ�سدرت احلركة �ثيقة 
�الإمارات �سد قطر يف حزيران/ يونيو 54.2017

1967 �لكنها  اأعلنت قبولها بد�لة داخل حد�د العام  مبادئ تر�سي يف ما يبد� جميع عنا�سرها. فقد 

 �يعتقد بع�ص النقاد اأن الوثيقة 
55

رف�ست العرتاف باإ�سرائيل؛ �اأكدت اجلانبني الوطني �الديني للنزاع.

�سممت لت�سليل املراقبني الأجانب، �لكن من املمكن اأي�سًا اأنها قد ��سعت للت�سرت على اختلفات داخلية، 

56
�ذلك بالإ�سارة بقوة اإىل حتول اإيديولوجي براجمي، مع عدم اللتزام باأي منهما.

– غزة بو�سفها التحدي الأهم الذي  �قد حدد امل�ساركون يف م�سح كارنيغي ف�سائل ال�سفة الغربية 

يدعو  �ل  الفل�سطيني.  املجتمع  يواجهه 

بني  املناف�سة  لأن  ال�ستغراب،  اإىل  ذلك 

الفل�سطيني  ال�سعب  تق�سم  �حما�ص  فتح 

بقدرة  الثقة  ا�سمحلل  يف  �ت�سهم 

فهذان  الفل�سطينية.  املوؤ�س�سات 

بالتمو�سع  منهما  لكل  ي�سمح  ما  �ذلك  فل�سطني،  بتق�سيم  �فعليا،  غربي،  بدعم  اأقّرا،  قد  الف�سيلن 

�الرت�سخ العميق يف املناطق التي تقع حتت �سيطرتهما. �على الرغم من الت�سارك الوا�سح يف اأ��ساط 

»لقد فقدت جميع املوؤ�ش�شات �شرعيتها يف نظر اأغلبية 

الفل�شطينيني«. 

- حممد ال�سمهوري، خبري اقت�سادي
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احلركة الوطنية الفل�سطينية، مبا يف ذلك احتمال اإحياء كل من منظمة التحرير الفل�سطينية �ال�سلطة 

على  بالف�سل،  منيت  قد  الفل�سطينيني  الف�سيلني  هذين  لإنعا�ص  املتكررة  املحادثات  فاإن  الفل�سطينية، 

الرغم من اأن كّل منهما يظهر رغبة حقيقية يف اإجراء امل�ساحلة. 

�من غري املحتمل اأن ُتكّلل جهود امل�ساحلة بني فتح �حما�ص �ستكلل بالنجاح، �خ�سو�سًا اإذا ما ُترك 

هذان الف�سيلن ل�ستخدام ��سائلهما اخلا�سة. �حتى عندما تت�ساعد ال�سغوط املحلية، مثل التظاهرة 

فاإن كًل   
57

الفل�سطينية، ال�سلطة  توحيد  باإعادة  للمطالبة  الغربية �غزة  ال�سفة  2011 يف  العام  العامة 

من هذين الف�سيلني قد عمل على التعبري عن اعرتا�ساته من خلل عمليات �سيا�سية متّكنه من اإعادة 

تر�سيخ هيمنته على الو�سع �تهدئة الراأي العام. غري اأن هناك اأ��ساعا ميكن اأن تتبلور خارج نطاق هذه 

الف�سائل: �منها، على �سبيل املثال، الحتجاج الوطني العام الدائم، اأ� ن�سوب اأزمة داخلية، بالن�سبة لأحد 

اأ�، يف ال�سياق الأكرث  اأ� تغرّي يف املواقف الد�لية،  اإقليمية،  الف�سائل. �قد يحدث ذلك نتيجة ل�سغوط 

قتامة، يف اأعقاب حرب اأخرى يف غزة.

المجتمع المدني

املواقع  م�ستوى  على  ديناميكّي  ن�ساط  على  املوؤ�سرات  بع�ص  الآن  تربز  املوؤ�س�سي،  ال�سمور  هذا  ��سط 

الفرعية. فقد اأظهرت النقابات، �اجلماعات الطلبية �اأطراف اأخرى فاعلة يف املجتمع املدين ن�ساطًا 

امل�ساركة  فر�سة  �اأتاح  املختلفة  الفئات  بني  الر�ابط  خلق  الذي  الأمر  باحلياة،  ناب�سًا  داخليًا  �سيا�سيًا 

ال�سلطة  مثل  منظمات  جانب  من  الإق�ساء  اإىل  العموم  على  تتعّر�ص  كانت  التي  ال�سبابية  للقيادات 

الفل�سطينية، �منظمة التحرير الفل�سطينية، �فتح. اأما املقاربات الوطنية البديلة التي يجري تبنيها، مثل 

حركة مقاطعة اإ�سرائيل �حركات املقا�مة غري العنيفة، فاإنها تنبثق من املجتمع املدين الفل�سطيني النا�سط 

حتى يف اإ�سرائيل، �لي�ص من مراكز القوى التقليدية، بل اإن بع�ص الفل�سطينيني يتوقعون اأن يكون املجتمع 

املدين – ل اأجهزة الأحزاب ال�سيا�سية 

امِلهاد الذي �سينطلق منه جيل  هو   –
�جتدر   
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امل�ستقبل. يف  القياديني 

 20 اأن  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  الإ�سارة 

م�سح  يف  امل�ستجيبني  من  باملائة 

كارنيغي قد ذكر�ا موؤ�س�سة تعليمية اأ� 

اإحدى موؤ�س�سات املجتمع املدين بو�سفها املوؤ�س�سة الفل�سطينية الأكرث اأهمية.

�من جهة اأخرى، فاإن املجتمع املدين الفل�سطيني قد عجز عن جتا�ز الفجوات اجلغرافية �ال�سيا�سية 

»يف ما عدا االحتالل نف�شه، فاإن غياب قيادة �شيا�شية 

متثيلية قادرة على اتخاذ قرارات ا�شرتاتيجية هو 

التحدي االأكرب الذي يواجه الفل�شطينيني«. 

- طارق باكوين، باحث
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ال�ستقطاب  اأ�سفر  �قد  الفل�سطينيني.  لل�سكان  العري�ص  القطاع  عن  ناهيك  �غزة،  الغربية  ال�سفة  بني 

الجتماعي يف كل من ال�سفة الغربية �غزة اإىل ت�سييق النطاق الذي يتحرك فيه املجتمع املدين، مبا يف 

ذلك قطاعات ال�سحافيني �النا�سطني. �قد خل�ص تقرير �سدر موؤخرًا عن املركز الفل�سطيني للتنمية 

الأ�سباب  »ملا زال �احًدا من  الداخلي بني حما�ص �فتح  اأن الن�سقاق  اإىل  الإعلمية )مدى(  �احلريات 
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املحورية للنتهاكات الفل�سطينية للحريات الإعلمية« يف كل من ال�سفة الغربية �غزة.

ثمة فجوة اأجيال بني زعماء قادة ال�سفة الغربية �اجليل ال�ساعد من قيادات املجتمع املدين، غري اأن 

النا�سطني يف العقد الثالث �الرابع من العمر اأعمارهم يدركون املوقف املتميز الذي يتبناه مواطنوهم 

ت�سري   
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اأ��سلو. بجيل  يعرف  ما  �ميثلون  الفل�سطيني  املجتمع  ن�سف  ي�سكلون  الذين  �سنا،  الأ�سغر 

ي�ستوعبوا مبا�سرة  الذين مل  18 �22 �سنة،  اأعمارهم بني  الذين ترتا�ح  ال�سباب  اأن  اإىل  ال�ستطلعات 

تاأييدًا  الأكرث  هم  �فتح،  حما�ص  اإىل  ين�سموا  �مل  الأق�سى،  انتفا�سة  �سبقت  التي  التطورات  ذكريات 

لنتفا�سة م�سلحة �عمليات الطعن، �الأقل م�ساندة حلل الد�لتني، اإذ يعتقد 70 باملائة منهم اأن املقا�مة 

 �مع اأن هناك قدرًا من النزعة العدمية التي 
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امل�سلحة هي التي �ستعزز احلركة الوطنية الفل�سطينية.

تثري القلق يف اأ��ساط ال�سباب الفل�سطينيني الذين مل يتجا�ز�ا اخلام�سة �الع�سرين يف ال�سفة الغربية 

�القد�ص ال�سرقية، �قد )جتّلى ذلك يف هجمات »الهّبة« يف 2015/ 2016(، فاإن هناك كذلك موؤ�سرات 

الجتماعي  التوا�سل  ��سائل  يف  اجلذ�ر  عميقة  �معار�سة  ن�سطة،  فعالية  على  اجليل  هذا  �سفوف  يف 
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ل�سيا�سات الو�سع الراهن.

لقد ت�سّدت هذه القيادات ال�ساعدة يف املجتمع املدين للم�سالح الرا�سخة يف ال�سفة الغربية �غزة 

على ال�سواء. �بالنظر اإىل حالة اجلمود ال�سائدة يف القمة، فاإن الأيام القادمة املقبلة �ستبني ما اإذا كان 

بو�سع هذه الأ�سوات اأن متار�ص اأي نفوذ �سيا�سي فعلي يف امل�ستقبل. �لكن لبد من حد�ث تغري جيلي يف 

ال�سلطة ذات يوم؛ �العن�سر الديناميكي 

املهم يف النتقال من جيل فل�سطيني اإىل 

اآخر �سيتمحور حول املدى الذي ت�ستطيع 

الو�سائل  اأن جتد  القائمة  املوؤ�س�سات  فيه 

�املواقف  الطاقات،  با�ستيعاب  الكفيلة 

�التجارب اخلا�سة باجليل القادم. 

للتعليقات  املميزة  اخل�سائ�ص  �من 

ال�سباب  من  كثري  بها  اأدىل  التي 

من  اأكرث  البعيد  املدى  يف  �الدميغرافية  الجتماعية  الجتاهات  على  تركيزهم  الفل�سطينيني 

اأ��ساط  يف  �تكرارا  مرارا  ُتناَق�ص  التي  الأمور  �هي  الوطني،  �التاريخ  �الأهداف،  بالبنى  اهتمامهم 

»يف غمرة التحديات التي يواجهها املجتمع 

الفل�شطيني، فاإن املوؤ�ش�شات االأكادميية مهمة ب�شورة 

حا�شمة – فهي تعمل على تاأمني احلرية الفكرية 

لل�شباب الفل�شطينيني وت�شهم يف اإنتاج جيل جديد من 

القادة املتعلمني«. 

- هاين الب�سو�ص، حملل �سيا�سي �اأ�ستاذ م�سارك
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الفل�سطينيني الأكرب �سّنًا. �ق�سة احلركة الوطنية الفل�سطينية – التي يطلق عليها بع�ص الفل�سطينيني 

ا�سم »الثورة« –خلل الن�سف الثاين من القرن الع�سرين ل ترتّدد يف مناق�سات ال�سباب؛ �ي�سكك بع�ص 

قدامى الفل�سطينيني )الذين يعترب�ن بالكاد من اجليل الأكرب �سّنًا( يف اأن اجليل ال�ساعد يعرف الكثري 

اأنه  اإل  موقف،  اأي  اأ�  �سلطة  اأية  مل�ساندة  �سفوفهم  يوّحد�ن  ل  قد  ال�سباب  اأن  �مع   
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التاريخ. هذا  عن 

يبد� اأن كثريًا من الطلب �النا�سطني ال�سباب يوؤمنون بغٍد خمتلف، �ي�ست�سهد�ن يف هذا ال�سياق بالآثار 

التي يخلفها معدل املواليد، �الهوية الوطنية القوية )على غمو�سها(، �عدم ا�ستدامة املمار�سات الأمنية 

الإ�سرائيلية. �بهذا املعنى، فاإنهم يراهنون يف ما يبد� على اجتاهات املدى البعيد �لي�ص على عملية اتخاذ 

القرار املنظمة.

يف هذه الأثناء، تربز يف اأ��ساط الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل موؤ�سرات �سيا�سية ديناميكية قد توؤّثر على 

الكني�ست  انتخابات  �سبقت  التي  املرحلة  ففي  املقبلة.  ال�سنوات  الفل�سطينية يف  الوطنية  احلركة  �جهة 

للمرة  اليهود(  اأع�ساء من  اإ�سرائيل )�قد �سم بع�سها  الفل�سطينية يف  الف�سائل  2015، احتدت  العام 

 �قد فاز هذا الئتلف، الذي �سمي ‘القائمة 
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الأ�ىل لت�سكيل كتلة انتخابية �احدة بزعامة اأمين عودة.

امل�سرتكة’ بثلثة ع�سر مقعدًا من مقاعد الكني�ست املائة �الع�سرين، مما جعله الكتلة الثالثة يف الكني�ست. 

�ملا زالت القائمة امل�سرتكة متّثل م�سالح متباينة �متقلبة، غري اأن عودة اأظهر قدرًا من الفطنة ال�سيا�سية. 

بيئة عدائية.  تواجه مهمة �سعبة يف  اأنها  اأكرث متا�سكًا مع  اإىل حركة  اأن تتطور )الكتلة(  �من املحتمل 

من  الثقة  اإىل  الأدعى  الثلثة  من  �احد  هو  عودة  اأن  كارنيغي  م�سح  يف  امل�ساركني  من  اأربعة  ذكر  �قد 

الزعماء الفل�سطينيني، مبن فيهم �احد يف كل من ال�سفة الغربية �غزة. اإل اأن تزايد الن�سج ال�سيا�سي 

قد يجلب معه كذلك ماأزقا عميق اجلذ�ر – هل �سي�سعى الفل�سطينيون يف اإ�سرائيل، كهدف اأ�سا�سي، اإىل 

توحيد اأنف�سهم يف حركة فل�سطينية اأعر�ص اأ� اإىل تعزيز حقوقهم داخل اإ�سرائيل؟ �فيما ُيرّجح اأن تظل 

ال�سفة الغربية مبثابة مركز الثقل للن�ساط ال�سيا�سي الفل�سطيني يف امل�ستقبل املنظور، اإل اأن العلقة بني 

الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل �الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية �غزة ت�ستحق املتابعة.
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خاتمة

ال�سيا�سي الفل�سطيني قد دخلت مرحلة ال�سكون منذ �قت غري ق�سري: فقد  اأ��ساع الن�ساط  اأن  يبد� 

اأغفل الربيع العربي �ما تبعه من جي�سان كل من ال�سفة الغربية �غزة؛ �يوا�سل عبا�ص منذ ثلث ع�سرة 

انق�ست ع�سر �سنوات  اأربع �سنوات فح�سب؛ �قد  الأ�سل  �ست�ستمر يف  التي كانت  الرئا�سية  �سنة مهماته 

اأدنى. �يف ظل عجز احلركة  اأ�  – الفل�سطينية ال�ساملة قاب قو�سني  اأن بدت الت�سوية الإ�سرائيلية  منذ 

الإ�سرائيلي كما  العناد  – جراء  ال�سيادة  بلوغ هدفها يف حتقيق  الفل�سطينية على ما يبد� عن  الوطنية 

الوطنية  الأ�لويات حلركتهم  اأ�ىل  اأن  يعتقد�ن  الفل�سطينيني  فاإن كثريا من  الفل�سطينيني-،  اأغلب  يرى 

 �قد اأظهر اأحد ال�ستطلعات موؤخرا اأن 3 باملائة فقط من 
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هي ترتيب البيت الفل�سطيني من الداخل.

الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية �غزة ير�ن اأن على عبا�ص اأن يرّكز على عملية ال�سلم، �ذلك مقابل 40 
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باملائة يطالبون بالنتخابات �24 باملائة يريد�ن امل�ساحلة.

�قد �سئل امل�ساركون يف م�سح كارنيغي اأن ينظر�ا اإىل ما هو اأبعد من الطريق امل�سد�د احلايل �ي�سفوا 

ما �سيكون عليه الو�سع يف فل�سطني بعد ع�سر �سنوات. �يف ما يلي عّينة من بع�ص الإجابات الأ�سلية غري 

رة: املحرَّ

»اإن لإ�سرائيل م�سر�عها ال�سيا�سي حيال الأر�ص الفل�سطينية �ال�سعب الفل�سطيني. �طاملا 

ا�ستمرت حالة التجزئة �ال�سعف بني الفل�سطينيني، فاإنهم لن يتمكنوا من الت�سدي لها. 

*
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�العامل م�سغول �من�سغل كل الن�سغال مب�سكلت كبرية عن اأداء اأي د�ر فعال – �قد يبقى 

كذلك يف امل�ستقبل املنظور«.

»يتمّثل احلل الأمثل يف اإيجاد د�لة فل�سطينية، غري اأن هذا احلل ل ميكن حتقيقه يف امل�ستقبل 

املنظور، �اأعتقد اأنه �سيتل�سى مع مر�ر الزمن. �يف املدى البعيد، فاإن د�لة دميقراطية 

�احدة يعي�ص فيها الإ�سرائيليون �الفل�سطينيون �ستكون هي اخليار احلتمي«.

»�سي�سهد امل�ستقبل نهاية ال�سلطة الفل�سطينية �بر�ز حركات �ُبنى جديدة ذات ر�ؤية تختلف 

ب�سورة جذرية راديكالية عما حتمله القيادة �الأحزاب ال�سيا�سية احلالية. ��سُت�سم ال�سفة 

الغربية ��سيتو�سع النظام الكولونيايل. ��ستظهر اأ�سكال جديدة من الن�سال«.

»انحلل ال�سلطة الفل�سطينية )كما اآمل(. �نهاية حل الد�لتني، �انتعا�ص النزعة الدينية 

املتطرفة – اإل اإذا اتخذت خطوات رئي�سية لكبح هذه التيارات �رّدها عك�سيا اإىل الوراء �ل 

�سيما يف غزة«.

»ل حل �سيا�سي. ا�ستمرار الحتلل. مزيد من امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية. ا�ستمرار 

ح�سار غزة. ا�ستمرار الن�سقاقات الداخلية الفل�سطينية. تكرار حوادث العنف �احلر�ب. 

رد�د اإ�سرائيلية عد�انية«.

اإن اأية حما�لة للتكهن مبا �ستكون عليه الجتاهات احلالية يف امل�ستقبل قد تف�سي اإىل الت�سا�ؤم �الياأ�ص. 

غري اأن هذه الجتاهات قد ل تتخذ امل�سار نف�سه الذي �سلكته خلل العقد املا�سي. ��سحيٌح اأن الهياكل 

النظامية التي حتت�سن الهوية الوطنية الفل�سطينية اآخذة بالنهيار، غري اأن الهوية نف�سها ملا زالت قوية 

بني الفل�سطينيني. �قد فقدت الف�سائل الفل�سطينية معنى الر�سالة التي حتملها مثلما فقدت القدرة على 

اجتذاب الأجيال ال�سابة. بيد اأن التيارات التحتية التي اأدت اإىل ن�سوئها ملا زالت متار�ص ح�سورًا قويًا يف 

املجتمع الفل�سطيني. �فيما ي�ستعد اجليل القادم املقبل يف احلركة الوطنية الفل�سطينية لتويل زمام الأمور، 

هل �ستقوم القيادة اجلديدة ب�سخ جرعة جديدة من العنفوان �احليوية يف املوؤ�س�سات التي اأ�سابها ال�سمور؟ 

األي�ص من املمكن اأن توؤدي �سحوة الإرادة ال�سعبية لتحقيق الوحدة الفل�سطينية اإىل اإرغام الف�سائل على 

األي�ص من املمكن اأن ت�سفر اأزمة �سيا�سية – اأ�  معاجلة ما يف�سل بينها من فجوات جغرافية ��سيا�سية؟ 

– عن احتمال التجديد املوؤ�س�سي الذي مل تظهر بوادره حتى  جتدد اأخطر من ذلك للنزاع مع اإ�سرائيل 

الآن؟ األن ت�ستطيع مقاربة »من اخلارج« للنزاع تكون الد�ل العربية فيها م�ساركة يف املفا��سات، اأن تنفح 

ن�سمة حياة يف عملية ال�سلم التي دخلت مرحلة الحت�سار؟ هل ي�ستطيع جيل جديد من القيادات الطلبية 

�نا�سطي املجتمع املدين �اآخرين اأن يعيد العنفوان اإىل احلركة الوطنية الفل�سطينية؟

اإن الإجابات – التي ل يعرفها املراقبون �ل الأ�سخا�ص الذين �سيحدد�نها – هي التي ت�سكل املفتاح اإىل 

م�ستقبل احلركة الوطنية الفل�سطينية.

*

*

*

*



�� ��جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

مقال

االغتراب السياسي في أوساط الشباب الفلسطيني

نور عرفة

ل تَتخذ موؤ�س�سة كارنيغي مواقف موؤ�س�سية ب�ساأن ق�سايا ال�سيا�سة العامة؛ تعرّب �جهات النظر 

املذكورة يف هذه الدرا�سة عن اآراء كاتبها �لتعك�ص بال�سر�رة �جهات نظر املوؤ�س�سة، اأ� فريق 

عملها، اأ� جمل�ص الأمناء فيها.
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تعاين القيادة الفل�سطينية اليوم من النق�سام �ال�سلل يف اآن �احد. �من هنا، فاإن الكثري من ال�سباب 

غري اأن الغرتاب ال�سيا�سي ل يعني العز�ف 
 1

الفل�سطينيني ناأ�ا باأنف�سهم عن الن�ساط ال�سيا�سي النظامي.

ال�سيا�سي، حيث اأن بع�ص ال�سباب الفل�سطينيني يبحثون عن ف�ساءات �سيا�سية جديدة يعرب�ن من خللها 

عن مواقفهم �عن قيادة جديدة �حقيقية اأكرث قدرة على متثيلهم.

جذور االغتراب السياسي 

الأرا�سي  يف  بالتدين  اآخذة  النظامي  ال�سيا�سي  الن�ساط  يف  الفل�سطينيني  ال�سباب  م�ساركة 

 ،2015 العام  يف  الفل�سطيني  للإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأجراه  م�سح  فبح�سب  املحتلة.  الفل�سطينية 

فاإن 1.4 باملائة فقط من ال�سباب الفل�سطينيني )من الفئة العمرية 15-29 �سنة( ينتمون اإىل حزب اأ� 

 �مع اأن على املرء اأن يتوخى احلذر يف ما يتعلق 
2
حركة �سيا�سية )2.6 من الذكور �0.3 من الإناث(.

الفل�سطينيني  ال�سباب  تقريبية عن م�ستوى اجلفاء بني  تعطي �سورة  الأرقام  فاإن هذه  امل�سح،  بنتائج 

ال�سيا�سة. �بني 

اأّدت اإىل حالة الغرتاب تلك عوامل عّدة. فقد اعرتى احلركة الوطنية الفل�سطينية ال�سعف �العجز 

ال�ساحة  يف  التف�ّسخ  اإىل  اأّدى  ما  امل�ستوطنات،  اإقامة  يف  �التو�ّسع  الطويل  الإ�سرائيلي  الحتلل  خلل 

التي  الفل�سطينية  ال�سلطة  الذي حدث بني  الن�سقاق  الأزمة جراء  تفاقمت  �قد  الفل�سطينية.  ال�سيا�سية 

تتزعمها حركة فتح يف ال�سفة الغربية �احلكومة التي تتزعمها حما�ص يف قطاع غزة من جهة اأخرى، ما 

اأّدى اإىل حرمان الفل�سطينيني من قيادة موحدة.

�يعاين امل�سوؤ�لون الفل�سطينيون كذلك من الفتقار اإىل ال�سرعية. فقد انتهى تفوي�ص الرئي�ص حممود 

املاأزق  ظل  يف  خ�سو�سا  حاّدة،  ب�سورة  منذئذ  تت�ساءل  �سعبيته  فتئت  �ما  �سنوات،  ثماين  قبل  عبا�ص 

ال�سيا�سي الراهن �غياب ر�ؤية �طنية ��سبل �ا�سحة توؤدي اإىل التحرير. اأما املجل�ص الوطني الفل�سطيني، 

�هو الهيئة الت�سريعية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، فاإنه مل ميّثل الفل�سطينيني متثيًل كامًل منذ عقود. 

كما اأن النتخابات الرئا�سية �النيابية يف ال�سلطة الفل�سطينية مل جتِر اإل مرتني منذ العام 1993. �من 

غري املحتمل اإجراء انتخابات �طنية ذات دللة يف امل�ستقبل املنظور. �قد اأجريت النتخابات البلدية، 

التي كان مقررًا اإجرا�ؤها يف ت�سرين الأ�ل/اأكتوبر 2016، يف اأيار/مايو 2017، �لكن يف ال�سفة الغربية 

�ح�سب، �اأدى ذلك اإىل ا�ست�سراء ال�ستقطاب ال�سيا�سي.

اأدى  فقد  �سيا�سيا.  موؤثرة  ب�سورة  نا�سطًا  طرفًا  ميثلون  الفل�سطينيون  يعد  مل  احلالت،  من  كثري  يف 

التعا�ن الأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية �اإ�سرائيل اإىل اإجها�ص اأعمال املقا�مة الفل�سطينية �سد �سيا�سات 

اإ�سرائيل الكولونيالية. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن امل�سوؤ�لني الفل�سطينيني ل يت�سا�ر�ن مع الد�ائر النتخابية 
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التي ميثلونها �ل يخ�سعون اإىل امل�ساءلة �املحا�سبة اأمامها.

من  �ال�ستني  اخلام�سة  تتجا�ز  املحتلة  الأرا�سي  �سكان  من  باملائة   4.5 ن�سبة  كانت   ،2015 العام  يف 

 غري اأن هذه الفئة العمرية ت�سّم جانبًا كبريًا من النخبة ال�سيا�سية �القت�سادية الفل�سطينية، 
3
العمر.

حد  اإىل  ال�سكان  من  باملائة   30 ميثلون  الذين  �سنة(   29-15 العمرية  الفئة  )من  ال�سباب  يغيب  بينما 

ب�ساأنه  يتفا��ص  الذي  الد�لتني،  حل  فاإن  الأ�سا�ص،  هذا  �على  ال�سيا�سي.  القرار  �سنع  عملية  عن  كبري 

جيل امل�سوؤ�لني الفل�سطينيني الأكرب �سنا، يظل هو ال�سرتاتيجية الوحيدة التي تر�جها منظمة التحرير 

الفل�سطينية �ال�سلطة الفل�سطينية، مع اأنها مل تعد تعترب قابلة للحياة اأ� على جانب من الأهمية لكثري من 

 
4
ال�سباب الفل�سطينيني.

الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  ال�سائد  الف�ساد  اإزاء  الغ�سب  م�ساعر  تعززها  التي  العوامل  هذه  ت�سافرت 

فخلقت ��سعًا ل تعترب فيه اأعداد متزايدة من الفل�سطينيني، 
 5

�ال�سيا�سات التي ت�سّجع التطبيع مع اإ�سرائيل،

املركز  �يرى  ال�سيا�سية.  لتطلعاتهم  �سرعيني  ممثلني  الفل�سطينية،  ال�سلطة  م�سوؤ�يل  ال�سباب،  �ل�سيما 

اأن نحو ثلثي الفل�سطينيني طالبوا با�ستقالة حممود عبا�ص يف  الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية �امل�سحية 

اأعقاب موؤمتر حركة فتح ال�سابع يف اأ�اخر العام 2016، �اأن الثلث فقط قد اأعربوا عن ثقتهم بقيادة فتح 

6
التي انتخبت يف الآ�نة الأخرية.

اإن العجز التنظيمي الذي تعاين منه الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية، �ف�سلها يف توفري اإطار للزعامات 

الغرتاب  تعزيز  يف  د�ًرا  ا  اأي�سً لعبا  خارجها،  اأ�  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  داخل  �سواء  الوطنية، 

 فلي�ص لدى فتح �ل حما�ص اليوم ا�سرتاتيجية �ا�سحة للتحرير، كما 
7
ال�سيا�سي لدى ال�سباب الفل�سطيني.

اأن الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى اأخفقت يف ملء الفراغ.

ال�سباب  الفل�سطينيني بها يف�سران ملاذا كانت هّبة  ال�سباب  ال�سيا�سية �عدم ثقة  الف�سائل  اإن �سعف 

الأخرية التي اندلعت يف ت�سرين الأ�ل/اأكتوبر 2015 حركة تفتقر اإىل القيادة �التنظيم على حد �سواء. 

فهوؤلء ال�سباب الفل�سطينيون )الذين ترا�حت اأعمارهم بني اخلام�سة ع�سرة �اأ�ا�سط الع�سرين( كانوا 

هم القوة الدافعة �راء الهّبة. غري اأنهم تزعموا هذه الحتجاجات من د�ن النتماء اإىل اأي ف�سيل �سيا�سي 

 
8
�من د�ن اأن يتلقوا الدعم من اأي منظمة اأ� حزب �سيا�سي.

حت�سني  على  احلالية  القيادة  بقدرة  الثقة  �فقدان  الجتماعية  القت�سادية  الأ��ساع  تدهور  اإن 

الفل�سطيني. فمعدلت  ال�سباب  اأ��ساط  ال�سيا�سي يف  العز�ف  �راء  اآخر  الأ��ساع، متّثل عامل  هذه 

البطالة بني  ن�سبة  قّدرت  ال�سباب، �ل�سيما يف قطاع غزة حيث  البطالة عالية ب�سورة خا�سة بني 

القد�ص  املقيمني يف  الفل�سطينيني  بني  الفقر  ن�سبة  اأن  كما   
 9

.2016 لعام  باملائة   58 بنحو  ال�سباب 

 �مع اأن خيبة الأمل جراء هذه الأ��ساع قد تناأى بال�سباب 
 10

ال�سرقية قاربت 82 باملائة لعام 2014.

�خا�سًة يف  امل�ساركة،  من  املزيد  اإىل  بع�سهم  تدفع  قد  فاإنها  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  الفل�سطيني عن 
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ال�سيا�سية. للأحزاب  امل�سلحة  الأجنحة 

نوع جديد من المشاركة السياسية

خلل انتفا�سة ال�سباب الأخرية، اأعرب الفل�سطينيون عن معار�ستهم ِل »عملية ال�سلم« التي ما فتئت 

�قد قرر ما ي�سمى »جيل اأ��سلو« اأن يتحدى احتكار ال�سلطة 
 11

تتوا�سل منذ اتفاقيات اأ��سلو عام 1993. 

الفل�سطينية ال�سيا�سي باإعادة تعريف امل�ساركة ال�سيا�سية بحيث ل تقت�سر على امل�ساركة يف النتخابات 

اأ� الع�سوية يف الأحزاب ال�سيا�سية. �كان رّد الفعل من جانب ال�سباب �سكًل جديدًا من اأ�سكال النخراط 

ال�سيا�سي الذي ينطوي، يف جوهره، على مقا�مة جماعية للحتلل الإ�سرائيلي، �هو عمل �سيا�سي ُفر�ست 

عليه القيود بعد اأ��سلو �بعد التن�سيق الأمني بني ال�سلطة الفل�سطينية �بني اإ�سرائيل.

للتحرر  �ا�سرتاتيجية  ثوري  تفكري  قيادة جديدة ذات  اإىل  الفل�سطينيني  تطلع  فاإن  نف�سه،  الوقت  �يف 

جت�ّسد ب�سورة اأ�سا�سية عرب ��سائل التوا�سل الجتماعي، بعد م�سرع املنا�سل الفل�سطيني با�سل الأعرج 

12
يف اإحدى الغارات الإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية يف ال�ساد�ص من اآذار/مار�ص 2017. 

اإن الغ�سب الذي اأعرب عنه ال�سباب الفل�سطينيون يدّل على اأن اإيديولوجية الأعرج ال�سعبية الأ�سيلة، 

األهمت �ا�ستنه�ست  املقا�مة لتحرير فل�سطني، قد  اأ� »م�ستبك«، �التزامه طريق  �هويته كمثقف ملتزم 

اجلاليات  اأ��ساط  �يف  املحتلة،  الأرا�سي  يف  مقتله  على  ردًا  الحتجاجات  انطلقت  فقد  منهم.  الكثري 

الفل�سطينية  ال�سلطة  التن�سيق الأمني بني  اإ�سرائيل. �حمل املحتجون ب�سورة خا�سة على  العربية داخل 

13
�اإ�سرائيل الذي اأدى اإىل اغتيال الأعرج.

من  التعبري  الفل�سطينيون  ال�سباب  ا�ستطاع  بديًل  ف�ساًءا  �ّفرت  الجتماعي  التوا�سل  ��سائل  اأن  �مع 

ا�ستخدام هذه  الواجب طرحه هو: هل ميكن  ال�سوؤال  فاإن  الأعرج،  اغتيال  خلله عن م�ساعرهم جتاه 

الو�سائل لتعبئة الفل�سطينيني يف م�ساركة �سيا�سية فّعالة؟

الفل�سطينيون  بها  �ا�سرتاتيجية جديدة عن مبادرات عّدة قام  البحث عن تفكري جديد  لقد متّخ�ص 

املقا�مة  �جتارب  ال�سهيوين  امل�سر�ع  درا�سة  املبادرات  هذه  ت�سمنت 
 14

املحتلة.  الأرا�سي  يف  ال�سباب 

التاريخية املحلية �الد�لية، كما تت�سمن رفع م�ستوى الوعي النقدي حول اتفاقيات اأ��سلو �اأ��ساع التجزئة 

هذه  يف  الفل�سطينيون  يعي�سها  التي 

من  كثريًا  اأن  من  �بالرغم  الأيام. 

على  يعكفون  الفل�سطينيني  ال�سباب 

الفل�سطيني  الكفاح  تعريف  اإعادة 

الحتلل  �سد  ن�ساًل  بو�سفه 

بالرغم من اأن كثريًا من ال�شباب الفل�شطينيني يعكفون 

على اإعادة تعريف الكفاح الفل�شطيني، اإال اأنه مل 

تتبلور لديهم حتى االآن روؤية وا�شرتاتيجية عملية 

وا�شحة.
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اأنه مل تتبلور لديهم حتى الآن ر�ؤية  اإل  –اأمة،  اأن يقت�سر على م�سر�ع د�لة  الكولونيايل الذي ل ينبغي 

�ا�سرتاتيجية عملية �ا�سحة.

جميع  متّثل  جديدة  قيادة  م�ساره  حتدد  جديد  �سيا�سي  ن�سق  اإىل  العموم  على  ما�سة  حاجة  �ثمة 

الفل�سطينيني �ل يقت�سر تركيزها على ال�سفة الغربية اأ� قطاع غزة. ��سيتطلب ذلك البتعاد عن اإطار 

اأ��سلو �اإعادة التفكري بالر�ؤية ال�سيا�سية �ال�سرتاتيجية الفل�سطينيتني �كذلك بد�ر املوؤ�س�سات الوطنية، 

ليت�سنى للفل�سطينيني اأن يتحّولوا اإىل لعبني �سيا�سيني ُمنظمني �اأكفاء يت�سدر�ن املقا�مة �سد امل�سر�ع 

الكولونيايل.

تعمل نور عرفة كباحثة �زميلة �سيا�ساتية يف موؤ�س�سة »ال�سبكة«: �سبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية، 

درا�ستها للح�سول على الدكتوراه بدعم من منحة  ��ستبداأ يف �سهر ت�سرين الأ�ل/ اأكتوبر2017 

ر�د�ص يف جامعة اأك�سفورد.
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مقال

ما يقول ماضي المجتمع المدني عن مستقبله

طارق دعنا وعلي الجرباوي
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هذا  خ�سو�سية  �ساهمت  �قد  الإ�سرائيلي-  الحتلل  ظل  يف  الفل�سطيني  املدين  املجتمع  ن�ساأ 

الو�سع يف حتّديد هوية هذا املجتمع ��ظائفه. �على الرغم مما اّت�سم به املجتمع املدين من تنّوع، 

منوه  تاأثر  �قد  الوطنية.  للحركة  موؤ�س�سيًا  امتدادًا  بذلك  �اأ�سبح  الت�سّي�ص،  عليه  ماغلب  �سرعان 

املجتمع  اأرغم  ال�سياق،  هذا  �يف   .1994 العام  الفل�سطينية  ال�سلطة  �تاأ�سي�ص  اأ��سلو  بعملية  كذلك 

على  ال�سغط  ميار�ص  �اأن  الإ�سرائيلي  الحتلل  يقا�م  اأن  مزد�جة:  مبهمة  يتكّفل  اأن  على  املدين 

ال�سلطة الفل�سطينية لتحقيق املطالب ال�سيا�سية �القت�سادية الجتماعية. غري اأنه مل يكن فعاًل يف 

كلتا املهمتني حتى الآن.

اأن�سئ املجتمع املدين الفل�سطيني، من الناحية الفعلية، جراء تدخلت مهمة من القمة اإىل القاعدة. �قد 

�ساهمت الف�سائل الفل�سطينية يف حتديد اجتاهات املنظمات املحلية املختلفة من اأجل حتقيق براجمها 

ال�سيا�سية �الإيديولوجية. �خلل عملية اأ��سلو، غدا املجتمع املدين من�سقًا لتوزيع املوارد على قطاعات 

 نتيجًة لذلك، بقي 
1
عري�سة من املجتمع الفل�سطيني ���سيطًا للمنظمات غري احلكومية اأجنبية التمويل.

اإحداث تغيري  اأ�  القائم  ال�سيا�سي  الو�سع  الدائم، �ف�سل يف حتدي  الركود  املجتمع املدين يف حالة من 

اجتماعي مهم.

النمو عبر التدخالت من األعلى إلى األسفل

النفوذ  �ديناميكيات  الأن�سار  ح�سد  اإىل  الرامية  املدين  املجتمع  جهود  كانت  اأ��سلو،  اتفاقيات  قبل 

اإىل توجيهات �اإر�سادات منظمة التحرير الفل�سطينية. �بعد احتلل ال�سفة  ال�سيا�سي غالبًا ما تخ�سع 

الغربية �قطاع غزة العام 1967، كانت اجلمعيات التقليدية، املوالية للمملكة الأردنية الها�سمية، نا�سطة 

احلداثية  ال�سعبية  الر�ابط  ت�سكيل  املا�سي  القرن  �سبعينيات  ��سهدت  �القد�ص.  الغربية  ال�سفة  يف 

العملية،  هذه  �رافقت  �الن�سائية.  الطلبية  �احلركات  الطوعية،  �اللجان  �النقابات،  املنظمات،  مثل 

الوطنية  بالهوية  ك  التم�سُّ على  تدّل  ا�سرتاتيجية  �هي  »�سمود«،  ا�سرتاتيجية  مولد  عن  متخ�ست،  بل 

الفل�سطينية بو�سفها م�سدرًا لل�سمود اجلماعي على الأر�ص.

بحلول الثمانينيات، كانت الدعوة لتطوير املجتمع املدين دليًل على اّت�ساع �سقة اخللف بني جمموعتني 

متناف�ستني داخل احلركة الوطنية. فقد رّكزت فتح، من جهة، على م�ساألة قيام الد�لة �اأن�ساأت خمتلف 

املنظمات �اللجان املهنية لتكون اأ�سا�سًا للد�لة الفل�سطينية املقبلة. �من جهة اأخرى، كانت القوى الي�سارية 

ترّكز على التحرير، ���سع الأ�سا�ص ملنظمات املجتمع املدين لكي تلعب د�رًا حيويًا يف احل�سد ال�سيا�سي 

2
الذي ي�ستهدف ت�سجيع امل�ساركة ال�سعبية يف الن�سال.

1993( متّثل فرتة النعطاف الأهم يف تطور املجتمع املدين. فقد  كانت النتفا�سة الأ�ىل )1987- 



�� جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

ظهرت ُبنى متثيلية ترمي اإىل ح�سد امل�ساركة ال�سعبية يف النتفا�سة، �اأبرزها اللجان املنبثقة عن القواعد 

ال�سعبية التي قامت يف جميع املواقع �الأحياء تقريبا. �يف هذه الأثناء، اأّدى ح�سد املنظمات اجلماهريية، 

حتويل  اإىل  حا�سمة  ب�سورة  املهنية  �اللجان  �النقابات،  الطلبية،  �احلركات  الن�سائية،  �اجلمعيات 

النتفا�سة التلقائية اإىل ديناميكية منّظمة.

التي  �املالية  �الإيديولوجية،  �القت�سادية،  ال�سيا�سية،  ال�سغوط  تراكم  اإىل  اأ��سلو  اأف�ست عملية  لقد 

اأ��سلو  اأن�سار اإطار  اآثارها العميقة على بنى ��ظائف املجتمع املدين املحلي. �انعك�ص ا�ستقطاب  تركت 

�معار�سيه ب�سورة قوية داخل املجتمع املدين. �فيما �سعت هيئات فتح لو�سع الأ�س�ص لل�سلطة الفل�سطينية 

اأ��سلو من خلل  التعبري عن معار�ستها لعملية  اإىل  الي�سارية �الإ�سلمية �سعت  الوليدة، فاإن املنظمات 

ح�سد املوالني يف املجتمع املدين.

بعد اأ��سلو، تعّززت تنمية املجتمع املدين عن طريق التوجيهات من الأعلى اإىل الأ�سفل بدخول املانحني 

الد�ليني اإىل ال�ساحة. فالي�سار، الذي كان يعاين اأزمة اإيديولوجية بعد انهيار الحتاد ال�سوفياتي، جلاأ اإىل 

اأغلب املنظمات  املجتمع املدين ليوازن م�سر�ع ال�سلطة الفل�سطينية الذي تهيمن عليه فتح. �قد اأخذت 

الي�سارية تتلقى املعونات الد�لية امل�سر�طة برغبة املانحني يف تاأ�سي�ص جمتمع مدين ناب�ص باحلياة يعّزز 

بناء الد�لة يف مرحلة »ما بعد النزاع«. اأ�سفر ذلك عن قيام قطاع نخبوي من املنظمات غري احلكومية 

 �بينما تبد� 
3
يتمّيز باللت�َسيُّ�ص املطرد، �العز�ف عن النتماء ال�سيا�سي، �الر�ابط مع القواعد ال�سعبية.

�احلوكمة  الدميقراطية،  �ساأن  من  بالإعلء  الهتمام  كل  مهتمة  الفل�سطينية  احلكومية  غري  املنظمات 

اأكرث مما هي جوهرية، لأن  اأن هذه امل�ساريع رمزية  الر�سيدة، �حقوق الإن�سان، فاإن الدلئل ت�سري اإىل 

اإىل  اأّدى ذلك  �قد  الداخلية.  الدميقراطية  البنية  اإىل  يبد�  كما  تفتقد  املنظمات غري احلكومية  اأغلب 

�سيوع �سورة �سلبية لدى جمهور املنظمات غري احلكومية، التي تتهم يف اأغلب الأحيان مبتابعة م�ساحلها 

الذاتية �تطبيق اأجندات اأجنبية.

�على العك�ص من ذلك، ا�ستمر الفاعلون الإ�سلميون يف املجتمع الأهلي بتلقي الدعم املايل من م�سادر 

�الطبية،  �التعليمية،  ال�سعبية اخلريية،  القواعد  املتقدمة من جمعيات  �سبكة حما�ص  �مّثلت  اإ�سلمية. 

�الجتماعية اأداة موؤثرة لرت�يج نف�سها بو�سفها بديًل جديرًا بالثقة ملنظمة التحرير الفل�سطينية �ال�سلطة 

�سعبية  ت�ساعد  جزئيًا  يف�ّسر  قد  الذي  الأمر  احلركة،  �سرعية  تعزيز  على  ذلك  ��ساعد   
4
الفل�سطينية.

احلركة يف العقد الأخري من القرن املا�سي �الأ�ل من القرن الع�سرين. غري اأن هذا النفوذ ت�ساءل يف 

ت ال�سلطة الفل�سطينية على املنظمات املرتبطة بحما�ص يف اأعقاب الن�سقاق  ال�سفة الغربية عندما انق�سّ

يف اأ��ساط الفل�سطينيني العام 2007.

خلل �سنوات اأ��سلو، ظهرت حركات غري منّظمة قليلة مل تعّمر طويل، �اأحدثت بع�ص التموجات يف 

ال�سيا�سي بني فتح �حما�ص،  اآذار التي طالبت بو�سع حد للنزاع   15 املياه الراكدة �منها: حركة �سباب 
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�حركات قطاعية متنوعة للمطالبة بحقوق اقت�سادية �اجتماعية اأف�سل، �حركات مقا�مة �سعبية عابرة 

اآثارًا ت�ستحق الذكر. �رمبا كان الإجناز الأبرز لأي من �سرائح  اأي منها  يف مناطق هام�سية، مل ترتك 

املجتمع املدين هو تنامي �سبكات الت�سامن الد�لية، مبا فيها تلك التي تزعمتها حركة مقاطعة اإ�سرائيل 

�جماعات حقوق الإن�سان الفل�سطينية.

الركود أم االنبعاث؟

كثريًا  يدفع  قد  للتطبيق،  قابًل  يعد  اأ��سلو مل  اإطار  الوارد يف  الد�لتني  باأن حل  املتزايد  العتقاد  اإن 

الإجماع  ��سيكون  جديدة.  �سيا�سية  خطوط  �فق  نف�سها  تنظيم  اإعادة  اإىل  الفل�سطينية  اجلماعات  من 

اأ� الد�لة الثنائية،  الوطني هو العامل احلا�سم يف امل�ساعي الرامية اإىل حتقيق �سيغة الد�لة الواحدة، 

الفدرالية، اأ� �سيغة خمتلفة لد�لتني. �اإذا اأعادت احلركة الوطنية الفل�سطينية بناء نف�سها يف ظل قيادة 

تنظيمية موّحدة �لأهداف �سيا�سية �ا�سحة، فاإن ذلك �سيف�سي بالتاأكيد اإىل اإعادة احليوية اإىل املجتمع 

املدين �متكينه من اأداء مهماته بو�سفه مركز التوجيه �احل�سد ال�سيا�سي. �مبا اأن ال�سعف �النق�سام يف 

احلركة الوطنية �سيوا�سلن ا�ستقطاب املجتمع املدين، فمن املحتمل اأن يدخل لعبون فاعلون جدد اإىل 

ال�ساحة بر�ؤى بديلة عن الكفاح الوطني، فيتجا�ز�ن بذلك �سيا�سات املنظمات غري احلكومية يف التيارات 

الرئي�سية �الأجنحة املن�سقة على حد �سواء.

اإن ال�ستقطاب الثنائي املتمّثل برب�ز جناحني �سيا�سيني يف ال�سفة الغربية �غزة مل يقت�سر على اإحلاق 

�احتكار  الإق�سائية  �حما�ص  فتح  �سيا�سات  كّر�ص  بل  �ح�سب،  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  باجل�سم  ال�سرر 

حتدي  يف  املدين  املجتمع  لعبي  جانب  من  الدائم  الإخفاق  ي�سفر  �قد  الن�سقاقات.  �قمع  املوؤ�س�سات، 

اأمام بر�ز لعبني جدد يطرحون مطالب متعاظمة، مبا فيها حتقيق  الو�سع القائم اإىل متهيد الطريق 

الوحدة الوطنية �التغريات الدميقراطية يف هياكل احلركة الوطنية.

 �يعود ذلك، 
5
لقد تناق�ص الدعم الد�يل املقّدم للفل�سطينيني ب�سورة كبرية خلل ال�سنوات املا�سية.

اأن بع�ص املانحني يف�سلون ال�ستثمار يف الأزمات الإقليمية، كما يعود، جزئيا، اإىل  يف جانب منه، اإىل 

خيبات الأمل باأ��سلو �لعتبارات �سيا�سية اأخرى. ذلك اأن ال�سكوك التي تكتنف التيارات الإقليمية �العاملية، 

بالإ�سافة اإىل عدم القدرة على التنبوؤ بالأزمات القت�سادية �ال�سيا�سية، قد تقلل من م�سادر منظمات 

املجتمع املدين املحلية املالية، �قدراتها ��ظائفها. �ينبغي على منظمات املجتمع املدين اأن تخلق مناذج 

مالية بديلة لتجّنب الآثار املحتملة.

القوة  هو  ال�سرائيلي  الحتلل  �يظل 

تنمية  يف  الأ�سا�سية،  �العقبة  الدافعة، 

يظل االحتالل اال�شرائيلي هو القوة الدافعة، والعقبة 

االأ�شا�شية، يف تنمية املجتمع املدين الفل�شطيني.
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كان  املحتلة عندما  الأرا�سي  ن�سط يف  �انتع�ص جمتمع مدين  برز  الفل�سطيني. فقد  املدين  املجتمع 

ا�ستخدام  �ستوا�سل  الإ�سرائيلية  الحتلل  �سلطات  اأن  غري  الحتلل.  مقا�مة  هو  الوا�سح  الهدف 

الوطنية.  م�ساعره  �ا�ستمالة  املدين  املجتمع  ن�سيج  يف  للتغلغل  الق�سرية  اجلماعية  الأ�ساليب 

بدء  اإىل  تهدف  �التي  موؤخرا،  اأعلنت  التي  الحتلل  �سيا�سة  يف  ذلك  على  حيًا  مثاًل  �سهدنا  �قد 

 
)6(

الت�سالت مع �سخ�سيات يف املجتمع املدين الفل�سطيني من د�ن ��ساطة ال�سلطة الفل�سطينية.

�رمبا التمهيد لإقامة بديل لها اإذا ما مت حلها.

قوة  اإىل  بتحويله  الكفيلة  الأ�س�ص  الفل�سطيني  املدين  للمجتمع  فاإن  احلايل،  الركود  من  الرغم  �على 

مقا�مة �سد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية. �على العموم، فاإن قدرة املجتمع املدين �رغبته يف حترير نف�سه من 

قيود نزعة املانحني الريعية ��سيا�ساتهم �ستحدد �ظائفه �اأجنداته يف امل�ستقبل. �الأهم من ذلك كله اأن 

عليه اأن يفّعل الر�ابط بني القواعد ال�سعبية لكي تتمكن من اأن تواجه، بنجاح، �سلطة الهيمنة �الو�سع 

الراهن. 

 يعمل طارق دعنا مدير مركز درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت.

علي اجلربا�ي اأ�ستاذ يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة بريزيت. 
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ما هي »املقاربات التكاملية«؟

ب�شري ب�شري: اأّدت مقاربة الد�لتني الكل�سيكية املعهودة اإزاء ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني، التي 

تقوم على التق�سيم اجلغرايف �الف�سل �العزل اإىل حلول ��سط �ت�سويات غري مقبولة يف ما يتعلق ببع�ص 

املطالب �احلقوق الفل�سطينية التاريخية املركزية. فاملقاربات التكاملية ترى اأن النتائج الأكرث اإن�سافًا 

الفدرالية  مثل  �الإ�سرائيليني،  للفل�سطينيني  �ساملة  عادلة  موؤ�س�سية  ترتيبات  ميكن حتقيقها عن طريق 

�الكونفدرالية. �عند جتا�ز املفاهيم التقليدية للحد�د ال�سيادية املرتكزة على منظومة التق�سيم، تفتح 

املقاربات التكاملية الباب اأمام مفاهيم جديدة تدعو اإىل �سيادة جزئية متداخلة �ت�ساركية يف فل�سطني 

من النهر اإىل البحر.

ملاذا تعتقد اأن ما يجري الآن هو تركيز متزايد على املقاربات التكاملية؟

�ستينيات  خلل  �كذلك  الربيطاين  النتداب  خلل  املقاربات  هذه  مثل  ُطرحت  تاريخيا،  ب.:  ب. 

مع  �سّتى،  لأ�سباب  تقريبًا  التام  التهمي�ص  اإىل  الوقت  مع  تعّر�ست  اأنها  بيد  املا�سي.  القرن  ��سبعينيات 

تف�سيل ما اأ�سبح ُيعرف بحّل الد�لتني. �عندما بداأ املفّكر�ن الفل�سطينيون بالإف�ساح عن موقفهم من 

خمرجات الد�لتني، مل يكن هناك �جود ملمو�ص لل�ستيطان الكولونيايل الإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية 

�القد�ص، �لذا كان بالإمكان معاجلة الق�سايا املت�سلة باملوارد �بالقد�ص ب�سورة ثنائية.

بيد اأن تو�ّسع امل�ستوطنات �ال�ستيطان يف ال�سفة الغربية �القد�ص ال�سرقية اأ�سفر عن العودة اإىل ماميكن 

اأن ن�سميه الأمنوذج الكولونيايل ال�ستيطاين. فمع تغرّي الوقائع على الأر�ص من حال اإىل حال، تتزايد 

باخلداع  ال�سلم  ارتباط عملية  �مع  �الإ�سرائيليني.  الفل�سطينيني  بني  الف�سل  ي�سعب  اأنه  الدلئل على 

الأمريكي �انهيار اخلط الأخ�سر بو�سفه علمة على احلد�د ال�سيادية �احللول ال�سيا�سية، َخُل�ص بع�ص 

النا�سطني، �املثقفني، �حتى امل�سوؤ�لني ال�سابقني اإىل اأن ق�سية فل�سطني/اإ�سرائيل ل تتعلق بحد�د 1967، 

 باخت�سار، اإنها تتعّلق بالأر�ص املمتدة بني البحر الأبي�ص املتو�سط 
1
بل بـ»النكبة« �تداعياتها امل�ستمرة.

�نهر الأردن باعتبارها كيانًا �احدا.

ما هي، ب�سورة عامة، الأنواع املختلفة للمقاربات التكاملية؟

ب. ب.: ميكن عمومًا احلديث عن ثلث مقاربات تكاملية هي: الليربالية، �ثنائية القومية، �ال�سيادة 

امل�سارات  هذه  بني  تقاطعًا  ثمة  لأن  حم�ص،  حتليلي  الت�سنيف  هذا  اأن  نلحظ  اأن  املهم  �من  امل�سرتكة. 

الثلثة، �ينطوي كل م�سار على ت�سكيلة �ا�سعة من الحتمالت.

العن�سر املركزي يف املقاربة الليربالية هو فكرة ال�سوت الواحد لل�سخ�ص الواحد. �تكون نتيجة ذلك 
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د�لة يتحدد فيها النتماء على اأ�سا�ص املواطنة، �ل اأهمية �سيا�سية هنا للهويات اجلماعية اأ� املجموعات 

اإقناع  احلال،  بطبيعة  ال�سعب،  �من  الأفراد.  م�ستوى  على  يوّجه  ال�سيا�سي  الن�ساط  لأن  الوطنية، 

الفل�سطينيني �الإ�سرائيليني بالتخلي عن هوياتهم الوطنية اأ� جتا�زها، بل اإن بع�سهم قد ير�ن اأن اجلهود 

التي �ستبذل يف هذا ال�سبيل �ستكون ��سفًة خللق �اقع اأ�سواأ بكثري مما ن�سهد الآن.

قد تبد� املقاربة اخلا�سة بثنائية القومية �اعدة اأكرث من الليربالية التي تّدعي احلياد، اإذ هي توؤكد 

بجلء اأن ثمة ُهويتني �طنيتني متمايزتني، اإ�سرائيلية �فل�سطينية، ت�ستحق كل منهما حق تقرير امل�سري 

الوطني. �ب�سرف النظر عن موقفك من ال�سهيونية، فقد غدت النزعة القومية اليهودية الإ�سرائيلية 

الفردية، فل بد من �جود حقوق جماعية،  ال�سيا�سي ل يتوقف عند احلقوق  �الن�ساط  حقيقة را�سخة. 

اإثنّي ل�سيا�سات ثنائية القومية. �ميكن اأن ترتا�ح املوؤ�س�سات ثنائية القومية بني  �هذا يعني �جود اإطار 

نظام من الفدرالية ال�سارمة �ال�ستقلل الذاتي الإقليمي �ترتيبات امل�ساركة يف ال�سلطة، كما هي احلال 

اإنهاء ال�ستعمار  اأن ثنائية القومية تتطّلب  اأ� البو�سنة. كما  يف الدميقراطيات التوافقية، �منها بلجيكا 

الكولونيايل، �يعني ذلك تفكيك منظومة التفّوق العن�سري اليهودي �المتيازات الرمزية �املادية التي 

يتمتع بها اليهود.

اأما مقاربة ال�سيادة امل�سرتكة فتت�سّور بنية موؤ�س�سية هجينة متعددة الطبقات، حيث ل ُتفهم ال�سيادة 

اأن  العنا�سر. �ميكنك  الذي ل ميكن جتزئته، بل بكونها جزئية، �مت�ساطرة �مرتابطة  مبعناها املطلق 

د�لتني،  الأر�ص بني  فيها  تق�سم  د�لتية متوازية،  بنى  املكّونة من  الكونفدرالية  اأ�سكال  �سكًل من  تتخّيل 

�ميار�ص الفل�سطينيون ال�سيادة على اأنف�سهم يف اإحداها مثلما يفعل الإ�سرائيليون يف الأخرى. �قد حتدث 

لقيام  اأخرى  اإمكانية  �هناك  ثابتة.  داخلية  حد�د  حتديد  د�ن  من  �احد،  �طن  يف  د�لتني  عن  اآخر�ن 

د�لتني مع موؤ�س�سات منف�سلة �لكن متداخلة بدرجات متفا�تة.

هل هناك ثمن �سيدفعه الفل�سطينيون خلل تبنيهم للمقاربات التكاملية يف ما يتعلق بالهوية الوطنية 

�املوؤ�س�سات الفل�سطينية؟

ب. ب.: من د�ن �سك، لكن اأحد اأهم الأمور التي ينبغي عدم التفريط بها يتمّثل يف املكا�سب الهائلة 

�حركتهم  الفل�سطينيون  حققها  التي 

الوطنية خلل العقود اخلم�سة املا�سية- 

�الدبلوما�سية  ال�سيا�سية  املنجزات  اأي 

تقرير  حق  له  ك�سعب  بهم  تعرتف  التي 

فل�سطينية  د�لة  �سكل  على  امل�سري 

م�ستقلة. التفريط بهذه املكا�سب �املنجزات يعد خطوة انتحارية. 

اأحد اأهم االأمور التي ينبغي عدم التفريط بها 

يتمّثل يف املكا�شب الهائلة التي حققها الفل�شطينيون 

وحركتهم الوطنية خالل العقود اخلم�شة املا�شية.
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خطاب  من  عميقة  بتحّولت  القيام  الفل�سطينيني  من  التكاملية  املقاربات  تتطّلب  الواقع،  اأر�ص  على 

تقليدي يرتّكز على اإجناز الد�لة الوطنية امل�ستقلة اإىل خطاب جديد يتمحور حول البناء الوطني الذي 

ي�سون حقوقهم التاريخية غري القابلة للت�سّرف. بالطبع، �سيوا�سل القادة الفل�سطينيون احلديث، �عن 

حق، حول اإقامة الد�لة لأن الد�لة الوطنية ل تزال اللعب الرئي�ص يف احللبة الد�لية. غري اأن الرتكيز 

قد يتحّول يف مرحلة ما من احلديث عن اإجناز الد�لة امل�ستقلة اإىل تعزيز �تثبيت البناء الوطني. �هذا قد 

يحدث على الأرجح اإذا مل يتطّلب هذا التحّول تنازل الفل�سطينيني عن اإجنازاتهم الوطنية، بحيث يتحقق 

حقهم بتقرير م�سريهم يف نطاق د�لة ثنائية القومية، اأ� الكونفدرالية، اأ� اأية ترتيبات موؤ�س�سية اأخرى.

من املحال اأن تتبنى اإ�سرائيل مثل هذا املخرج. األي�ص من املرّجح اأن تكون هذه احللول التكاملية اأقل 

حظًا يف النجاح من خيار حل الد�لتني؟

الكلمة  ما حتمله هذه  بكل  كلها  تتحقق  اأن  ينبغي  الأمنوذجية  اإن هذه اخليارات  يقول  من  ب. ب.: 

من معاٍن؟ اإن اجلانب املفيد يف هذه امل�سارات هو اأنها �جهات �مقا�سد، حتى �اإن مل يكن من املحتمل 

�لزالت  التاريخي،  الإجحاف  �قع  لقد  التاريخية.  للم�ساحلة  عميقة  مفاهيم  على  تقوم  �هي  بلوغها، 

اأغلبية الفل�سطينيني ت�سعر با�ستمرار بالنكبة �تداعياتها. �ي�ستلزم ذلك �سري�رة �سيا�سية تختلف اختلفًا 

جوهريًا عن عملية اأ��سلو. �يتوجب على هذه ال�سري�رة ال�سيا�سية اأن تتعامل مع الوقائع �الأ��ساع التي 

قرار  على  عديدة  نتائج  ��سترتتب  �قمع.  �احتلل،  حرمان،  من  الفل�سطينيني  اأغلب  �يتحملها  يعانيها 

اإرجاء البت يف هذه امل�سائل يف �سياق مفا��سات الد�لتني اإىل �قت لحق اآخر. اإن اأحد الأ�سباب التي اأدت 

اإىل اإخفاق عملية اأ��سلو- مع اأن الفل�سطينيني اعرتفوا باإ�سرائيل مثلما اعرتفت اإ�سرائيل مبنظمة التحرير 

اأن املظامل التاريخية امل�ستمرة التي انطوت عليها النكبة مل ُيعرتف بها منذ البداية.  الفل�سطينية- هو 

اأما يف جنوب اأفريقيا، من جهة اأخرى، فقد كان هذا الإطار �ا�سحا، �هو �سمل قانون احلقوق �ميثاق 

احلرية، ��سجًل تاريخيًا موثقًا للأبرتهايد/ التمييز العن�سري.

اإىل اأي مدى يحا�ل دعاة حل الد�لة الواحدة اأ� احللول التكاملية بالفعل اإيجاد الزخم اللزم ملتابعة 

خذت بالعتبار، على �سبيل املثال، الجتاهات الدميوغرافية؟
ُ
م�سار الد�لتني اإذا اأ

اأ�  الإ�سرائيليني  �سيدفع  ذلك  لأن  الواحدة،  الد�لة  لغة  ن�ستخدم  اأن  علينا  اأن  البع�ص  راأى  ب.:  ب. 

اأ�سدقاءهم الد�ليني باجتاه م�سار الد�لتني. اإن ا�ستخدام لغة الد�لة الواحدة من د�ن الإميان بها بالفعل، 

الد�لتني قد دخل طور  اأن حل  الآن متامًا  الإ�سرائيليون  �يفهم  بالتاأكيد حتديًا ذا م�سداقية.  لن ميّثل 

الحت�سار مع تو�ّسع امل�ستوطنات.

اإنك جتد بني الفل�سطينيني من ير�ن اأن الد�لة يف حد ذاتها هي هدفهم النهائي، غري اأن الد�لة يف 

�اقع الأمر، هي، بب�ساطة، جمرد اأداة �احدة من جمموعة اد�ات ميكن للفل�سطينيني اأن يحققوا حقوقهم 
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فيها. العر�ص املطر�ح على الفل�سطينيني يف مفا��سات اأ��سلو، ميكن اأن نطلق عليه ا�سمّيًا، لقب د�لة، 

نتنياهو  بنيامني  ال�سبب، عندما يتحدث  �لهذا  ال�سيادة.  الد�لة كاملة  لكنها جمردة من جميع مظاهر 

اأ� اأفيغد�ر ليربمان عن حل الد�لتني، فاإن ذلك لن يكون اإل �ستارًا دخانيًا ل�ستمرار الهيمنة �ال�سيطرة 

الإ�سرائيلية.

يعمل ب�سري ب�سري حما�سرًا اأ�ل يف ق�سم علم الجتماع �العلوم ال�سيا�سية �الت�سالت يف جامعة 

اإ�سرائيل املفتوحة. تنا�لت كتاباته مو�سوع ال�سرتاتيجيات البديلة ملقاربة الد�لتني التقليدية اإزاء 

 .
 2

ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني، �التي يدعوها »املقاربات التكاملية«
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مقال

الدور الرمزي، ولكن الحيوي، لمنظمة التحرير الفلسطينية

ناديا حجاب
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بعد تاريخ م�سهود متّتعت فيه الق�سية الفل�سطينية مبرتبة عالية يف الأجندة الد�لية، بدعم قوي داخل 

العامل العربي �الأقطار النامية، ُمنيت منظمة التحرير الفل�سطينية ب�سل�سلة من النتكا�سات الرئي�سية. 

م�سر،  حتييد  اإىل  ذلك  �اأدى  ديفيد،  كامب  اتفاقيات  على  �اإ�سرائيل  م�سر  �قعت   ،1979 العام  ففي 

فعليا، يف ال�سراع العربي الإ�سرائيلي. �يف العام 1982، اأرغمت اإ�سرائيل منظمة التحرير الفل�سطينية 

عن  التحرير  منظمة  عجزت   ،1987 �يف  لبنان.  من  اخلر�ج  على  الأخرى  الفل�سطينية  �اجلماعات 

1993 يف حما�لة  العام  اإ�سرائيل  مع  اأ��سلو  بعملية  ذلك،  من  بدًل  �بداأت،  الأ�ىل  النتفا�سة  ا�ستغلل 

يائ�سة للو�سول اإىل خلق د�لة.

من  �سنوات  التحرير  منظمة  عانت  �احلقوق،  �ال�سيادة،  الد�لة،  تاأمني  يف  اأ��سلو  عملية  ف�سل  �مع 

الركود. فلم جتّدد الع�سوية للأجهزة �الهيئات الرئي�سية فيها، كما اأنها مل ت�سَع اإىل امل�ساءلة �املحا�سبة 

اأمام ال�سعب الفل�سطيني. ي�ساف اإىل ذلك اأن املنظمة تعمل يف هذه الآ�نة يف منطقة رمادية بني د�لة 

فل�سطني التي اأعلنتها العام 1988، �ب�سفة مراقب ل يتمتع بالع�سوية الكاملة يف الأمم املتحدة منذ العام 

2012 من جهة، �ال�سلطة الفل�سطينية التي حتتفظ باملوارد املالية.

لكن منظمة التحرير الفل�سطينية ل غنى عنها بالن�سبة اإىل ال�سعب الفل�سطيني. فهي متّثل رمزيًا ال�سعب 

مت�سرذمني  �سّكانًا  ل  الفل�سطيني، 

�منق�سمني جغرافيًا جّردتهم اإ�سرائيل 

النق�سام  ميتد   – ممتلكاتهم  من 

التي  املنطقة  �خارج  داخل  اجلغرايف 

كانت ت�سّكل الأرا�سي الفل�سطينية �سمن احلد�د التي كّر�سها النتداب الربيطاين قبل العام 1948، ما 

فاقم ان�سقاقاتها ال�سيا�سية.

اأن  املفيد  الفل�سطينية، من  التحرير  تطّور منظمة  ي�سلكه  قد  الذي  �يف معر�ص احلديث عن الجتاه 

نتفّح�ص حما�لت اإ�سلح املوؤ�س�سات يف الأحزاب ال�سيا�سية �يف املجتمع املدين على حد �سواء. كما اأن 

من املفيد كذلك درا�سة اجلماعات التي ا�ستخدمت ا�سرتاتيجيات اأخرى لبلورة التطلعات الفل�سطينية.

»م�سارات«  الفكرية  �اجلماعة  �قطر،  م�سر،  لها  مّهدت  اجتماعات  عقدت  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على 

التي  التحرير من جهة، �حما�ص  التي ت�سيطر على منظمة  اأمده بني فتح،  لراأب ال�سدع الذي طال   –
 غري اأن التفاقيات التي مّت التو�سل اإليها حول النتخابات، �تقا�سم 

1
اأق�سيت حتى الآن من هذه الهيئة.

ال�سلطة، �املو�سوعات الأ�سا�سية الأخرى ظلت بعيدة املنال.

�قد �ساد التفا�ؤل يف كانون الأ�ل/دي�سمرب 2016 �كانون الثاين/يناير2017. ففي اأعقاب �ر�سة عمل 

يف �سوي�سرا �سمت �سخ�سيات من املجتمع املدين- �الأهم من ذلك، ممثلني عن فتح �حما�ص- �نددت بها 

 عقد الطرفان اجتماعًا يف لبنان لبحث ق�سايا املجل�ص الوطني الفل�سطيني، 
2
��سائل الإعلم الإ�سرائيلية،

منظمة التحرير الفل�شطينية ال غنى عنها بالن�شبة 

اإىل ال�شعب الفل�شطيني.
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التي ترعاها  �توا�سلت يف مو�سكو حمادثات فتح �حما�ص   
3
املنفى. الفل�سطينيني يف  �هو مبثابة برملان 

ر��سيا، �اأعلن اجلانبان بعدها اأنه �سي�سار اإىل ت�سكيل حكومة �حدة �طنية، �اإجراء انتخابات للمجل�ص 

 غري اأنه مل تتخذ اأية خطوة بعدها، �ا�ستعا�ست 
4
الوطني الفل�سطينيني الذي �سي�سم فل�سطينيي ال�ستات.

ال�سلطة الفل�سطينية عن ذلك بالإعلن باأن �سهر اأيار/مايو �سيكون موعدًا لإجراء النتخابات البلدية، 

 باخت�سار، 
5
�هذا ما رف�سته حما�ص لأن من الواجب اأن ت�سبقها انتخابات للمجل�ص الوطني الفل�سطيني.

اأن تن�سط اجلهود الرامية اإىل الإ�سلح داخل منظمة التحرير الفل�سطينية يف املدى  من غري املحتمل 

القريب.

الوطني  للمجل�ص  التمثيلي  الطابع  لإحياء  �سّتى  مقاربات  املدين  املجتمع  من  جماعات  جّربت  �قد 

الفل�سطيني- �منها، على �سبيل املثال، مبادرة من جانب املجتمع املدين لتنظيم انتخابات لختيار اأع�ساء 

املبادرة بدعم  العامل. حظيت هذه  اأنحاء  الفل�سطينية يف جميع  الوطني حيثما تقيم اجلاليات  املجل�ص 

�سخ�سيات فل�سطينية مرموقة، �قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية، �جاليات فل�سطينية اأخرى عّدة يف 

ال�ستات. غري اأن الدعم مل يكن كافيا لبناء الزخم اللزم لتنظيم تلك النتخابات، �هو مالبث اأن ت�ساءل 

نتيجة احلرب الأهلية يف �سوريا.

�يف �قت �سابق من هذه ال�سنة، برزت حما�لة اأخرى تتحّدى حالة الركود ال�سائدة، عن طريق تاأ�سي�ص 

 25 يف  اإ�سطنبول  يف  املوؤمتر  هذا  تنظيم  اإىل  املبادر�ن  �كان   
6
اخلارج«. لفل�سطينيي  ال�سعبي  »املوؤمتر 

�سباط/فرباير 2017، من املقّربني من احلركات الإ�سلموية الفل�سطينية اأ� جزءًا منها. اإل اأن العديد 

��ساركت يف هذا  للموؤمتر،  التاأ�سي�سية  الوثيقة  �العلمانية �قعت على  الإ�سلموية  ال�سخ�سيات غري  من 

التجمع الذي ح�سره اأكرث من 4000 �سخ�ص.

كانت النية املعلنة للموؤمتر اإعادة تفعيل د�ر الفل�سطينيني يف اخلارج يف عملية اتخاذ القرار �املوؤ�س�سات 

الوطنية- مبا فيها منظمة التحرير الفل�سطينية- �اإعادة بناء هذه املوؤ�س�سات. �اأ�سّر منظمو املوؤمتر على 

اأن جهودهم مل ت�ستهدف حتدي منظمة التحرير الفل�سطينية. َبْيد اأن دائرة �سوؤ�ن املغرتبني يف اللجنة 

التنفيذية للمنظمة اأ�سدرت بيانًا كانت لهجته اأكرث ميًل اإىل الأ�سف منها اإىل الغ�سب، يحّذر من حتّدي 

املبادئ التاأ�سي�سية �ال�سفة التمثيلية ملنظمة التحرير الفل�سطينية. �مل ي�سر البيان اإىل حما�ص بال�سم، 

اإل اأنه اّتهم منظمي املوؤمتر باخللط بني خلفاتهم مع منظمة التحرير الفل�سطينية �موقفهم من املنظمة 

7
نف�سها. 

بالإ�سافة اإىل اجلهود املتنّوعة التي ��سفناها اأعله، تقوم جمموعتان من الفل�سطينيني مبتابعة م�سالح 

الفل�سطينيني الوطنية مب�ساركة الفل�سطينيني اأنف�سهم. تتاألف املجموعة الأ�ىل من مواطنني فل�سطينيني 

يف اإ�سرائيل، �تطرح منوذجًا مهمًا للفل�سطينيني الآخرين نظرًا اإىل ن�سجها ال�سيا�سي �التنظيمي. لكن 

الوطنية  احلركة  يف  قياديًا  د�رًا  يلعبوا  اأن  من  يحرمهم  اإ�سرائيل  يف  فل�سطينيون  مواطنون  اأنهم  �اقع 
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الفل�سطينية، ذلك اأن اإ�سرائيل �ست�سارع اإىل ا�ستغلل هذه املحا�لة �النق�سا�ص على اجلالية نف�سها.

��سحب  اإ�سرائيل  مقاطعة  حركة  �تزعموا  اأ�س�ّسوا  الذين  الفل�سطينيني  فت�سمل  الثانية  املجموعة  اأما 

التي متّثلت   )Boycott, Divestment and Sanctions( العقوبات عليها �فر�ص  ال�ستثمارات منها 

اأهدافها يف حتقيق التحرر من الحتلل، �العدالة للجئني، �امل�سا�اة بجميع املواطنني الفل�سطينيني يف 

اإ�سرائيل اإمنا ت�سمل قطاعات ال�سعب الفل�سطيني باأجمعها. غري اأن حركة مقاطعة اإ�سرائيل تركز ب�سورة 

مق�سودة على احلقوق الفل�سطينية، �ل تطالب بتغليب التمثيل اأ� النفوذ على النتائج ال�سيا�سة. مع ذلك، 

فهي تقّدم قيادة فّعالة لكثري من الفل�سطينيني �حلركة الت�سامن الفل�سطينية.

�من املرجح اأن ي�ستمر �اقع الركود يف منظمة التحرير الفل�سطيني. ذلك اأن ر�افع ال�سلطة الفل�سطينية 

الر�سمية اإمنا ي�سيطر عليها �سخ�ص �احد، هو الرئي�ص حممود عبا�ص الذي اأّكد هيمنته على فتح بعد اختتام 

 �كانت حجته يف الدفاع عن مركزه القيادي مدى 
8
موؤمترها الذي انعقد يف ت�سرين الأ�ل/اأكتوبر 2016. 

الذي  العربي؛ �هو ال�ستقلل  التدّخل  الفل�سطينية من  القرار  ا�ستقلل عملية �سنع  احلياة هي حماية 

حر�ست القيادة الفل�سطينية كل احلر�ص على املحافظة عليه منذ �ستينيات القرن املن�سرم. �لجمال 

لل�سك يف اأن ال�سعودية، �د�لة الإمارات العربية، �م�سر، �الأردن قد حا�لت اإدارة الق�سية الفل�سطينية 

9
�نقل ال�سلطة اإىل حممد دحلن، �هو م�سوؤ�ل �سابق يف فتح.

رغموا، على امل�ساركة يف 
ُ
قد تت�سارع التطورات على اجلبهة الفل�سطينية اإذا رغب عبا�ص �اأن�ساره، اأ� اأ

عملية لل�سلم يتزعمها اأ� يديرها رئي�ص الوليات املتحدة د�نالد ترامب. �ميكننا اأن ن�ست�سف ��سعًا يزداد 

فيه �سعف منظمة التحرير الفل�سطينية يف مطالبتها بد�لة فل�سطينية، مهما كانت هزيلة اأ� عاجزة. �من 

اأن يرى د�لة  الذي ل يريد  الإ�سرائيلي،  اليمني  الأقدر على احليلولة د�ن ذلك هي  القوة  اأن  املفارقات 

فل�سطينية مهما كان نوعها اأ� �سكلها.

اإيجابيًا ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف امل�ستقبل القريب،  اأن نت�سّور تطورًا  اإن من ال�سعوبة مبكان 

العزمية  يظهر�ن  الفل�سطينيون  مافتئ  اأخرى،  �من جهة  الفل�سطينيني.  تطّلعات  بحق،  تطور ميّثل،  اأي 

�القدرة الإبداعية على تر�يج تطلعاتهم �اغتنام الفر�ص كلما كان ذلك ممكنا. �ن�سهد مثالني على ذلك 

يف جتارب املواطنني الفل�سطينيني يف اإ�سرائيل �حركة مقاطعة اإ�سرائيل، �كذلك يف ال�ستخدام الإبداعي 

الفّعال للفّن، �الثقافة، ���سائل الإعلم يف اإبراز �حماية ال�سردية الفل�سطينية. �ميكن للمرء اأن يتوّقع 

ا�ستمرار هذه الر�ح �تعزيزها على الرغم من البلبلة ال�سيا�سية. �مع اأن هذه الر�ح قد ل تعيد اإنعا�ص 

منظمة التحرير الفل�سطينية �اإعادتها اإىل ما كانت عليه يف ال�سبعينيات �الثمانينيات من القرن املا�سي، 

اإل اأنها �ست�ستمر يف تعزيز الهوية الفل�سطينية اإىل اأن يولد �سكل جديد من التمثيل ال�سيا�سي املقبول على 

نطاق �ا�سع. 
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ت�سغل ناديا حجاب من�سب املدير العام ِل«ال�سبكة: �سبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية«، �هي كثريًا ما 

تقدم املحا�سرات يف الند�ات �املوؤمترات املتخ�س�سة �التعليقات يف ��سائل الإعلم.
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مقال

آفاق المصالحة بين فتح وحماس

عدنان أبو عامر 
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لتحقيق  اجلدية  الفر�ص  �تراجع  العا�سر،  عامه  �حما�ص  فتح  بني  الفل�سطيني  النق�سام  دخول  مع 

امل�ساحلة، تظهر بني حني �اآخر مبادرة حملية اأ� اإقليمية، لطي �سفحة هذا النق�سام، �امل�سي قدمًا يف 

توحيد ال�سفة الغربية �قطاع غزة، كما كان عليه احلال قبل العام 2007.

لكن هذه املبادرات املحلية �الإقليمية غالبًا ما ت�سطدم بجملة من املتغريات �العقبات التي جتعل من 

امل�ساحلة حلمًا غري قابل للتحقق، �تفر�ص �اقع النق�سام بني فتح �حما�ص كابو�سًا يكاد يكون اأبديًا على 

اآفاق امل�ساحلة، من �سمنها الأزمات الإن�سانية التي ت�سهدها غزة،  الفل�سطينيني. �ستحّدد عوامل عّدة 

��سيطرة حما�ص على القطاع، ��سلح كتائب عز الدين الق�ّسام، جناح حما�ص الع�سكري، ��سعود التيار 

الع�سكري يف حما�ص.

األزمات اإلنسانية المتواصلة في غزة
يعي�ص قطاع غّزة يف الأ�سهر الأخرية اأزمات اإن�سانية متلحقة، ت�سمل اأزمة الكهرباء املتوا�سلة؛ �القيود 

ال�سارمة على حركة العبور من �اإىل غزة، من �سمنها ال�سفر خارج القطاع لتلّقي العلج الطبي؛ �تدهور 

قطاَعي التعليم �الرعاية ال�سحية؛ �امل�ساكل البيئية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبياه ال�سرب �اإجراءات 

الطرف  حول  التوافق  �حكومة  حما�ص  بني  اّتهامات  تبادل  القطاع  ��سهد   
1
ال�سحي. ال�سرف  معاجلة 

امل�سوؤ�ل عن هذه الأزمات املتجددة.

لكّن اجلديد يف تبعات اأزمات غّزة الإن�سانية املتفاقمة هو مطالبة ال�سلطة الفل�سطينية حما�ص بت�سليم 

القطاعات احلكومّية احلياتّية �الإدارّية يف غّزة اإىل حكومة التوافق. �قد حال اخللف الذي ن�سب بني 

عن  حما�ص  اإعلن  مع  ذلك  �ترافق  الإن�سانية.  الأزمات  على  الرتكيز  د�ن  امل�ساألة  هذه  حول  الطرفني 

باأنها غري  ت�سكيل اللجنة الإدارية لت�سيري الوزارات احلكومية يف غزة، لأنها تتهم ال�سلطة الفل�سطينية 

جدّية يف م�ساعيها لإنهاء م�ساكل غّزة، عن جهوزّيتها الكاملة لت�سليم القطاعات احلكومّية �الوزارات يف 

غّزة للحكومة، �سرط اأن تلتزم الأخرية مب�سوؤ�لّياتها جتاه القطاع– مبا يف ذلك تلبية احلاجات الإن�سانية 

2
امللّحة.

غّزة،  يف  احلكومّية  الوزارات  حما�ص  ت�سّلم  اأن  قبل  حّلها  ينبغي  التي  ال�سائكة  الأ�سئلة  من  عدد  ثمة 

�تقوم بحل اللجنة الإدارية احلكومية. �تتمحور هذه الأ�سئلة حتديدًا حول كيفية ت�سليم املرافق احلكومّية 

فتح  بني  القتل  حوادث  بت�سوية  ة  اخلا�سّ الفل�سطينيني،  بني  احلقيقية  املجتمعّية  امل�ساحلة  اإجناز  قبل 

�حما�ص خلل اأحداث النق�سام يف العام 2007، �التي اأ�سفرت اآنذاك عن �سقوط ع�سرات القتلى �مئات 

�بني  ��سلحها  حما�ص  مقا�مة  بني  العلقة  طبيعة  اإىل  اأي�سًا  تتطرق  اأن  امل�ساحلة  �على   
3
اجلرحى.

احلكومة الفل�سطينية، �اإىل م�ستقبل موّظفي القطاع العام يف غّزة، الذين اتخذت ال�سلطة الفل�سطينية 
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قرارًا بخفي�ص ر�اتبهم يف ني�سان/اأبريل 4.2017

ل اإىل اتفاق م�ساحلة  على الرغم من املفا��سات التي جرت بني ال�سلطة الفل�سطينية �حما�ص للتو�سّ

يف العام 2014، ل تزال غّزة حتت �سيطرة حما�ص، �سيا�سّيًا �اإدارّيًا �اأمنّيًا. �سحيح اأن حكومة حما�ص 

ا�ستقالت �سمن اّتفاق م�ساحلة يف العام 2014، لكن لديها حكومة ظّل، مكّونة من �كلء الوزارات، �يف 

اآذار/مار�ص 2017 اأعلنت حما�ص ت�سكيل ما عرف باللجنة الإدارية لت�سيري عمل الوزارات يف غزة، ما 

يعني اأن احلكومة ال�سرعّية القائمة يف رام اهلل لي�ص لها �جود فعلي يف غزة.

حل  تفا�سيل  يف  الدخول  بدل  �هكذا 

غزة،  يف  املتلحقة  الإن�سانية  الأزمات 

حما�ص  بني  اخللف  من  حالة  ظهرت 

�ال�سلطة الفل�سطينّية حول ت�سّلم القطاع، 

بل اإن بع�ص اأ��ساط �سنع القرار يف فتح 

تعلن بد�ن مواربة اأنه ل م�ساحلة مع حما�ص قبل اأن ت�سّلم قطاع غّزة اإىل ال�سلطة الفل�سطينّية، �قبل اإلغاء 

ت�سكيل اللجنة الإدارية. يف املقابل، تدافع حما�ص عن نف�سها بالقول اإنها تنازلت يف العام 2014 عن حّقها 

الد�ستورّي بقيادة احلكومة لإنهاء النق�سام، �لديها خ�سية من اأّن احلكومة تطلب ذلك لإخراج حما�ص من 

النظام ال�سيا�سّي الذي دخلته ب�سرعّية �سند�ق النتخابات ��سرعّية املقا�مة.

سيطرة حماس المستمرة على غزة

�اجهت حما�ص، منذ اأن �سيطرت على غّزة يف 2007، م�سائل ترتبط مبدى �سوابية ��سرعّية حكمها 

امل�ستمر هناك. مثًل، هل تتحّمل احلركة م�سوؤ�لّياتها الإن�سانية على الرغم من الكلفة املالّية الباهظة 

حلكمها، �احل�سار املفر��ص على اأرا�سيها، �اأ��ساعها املالّية ال�سعبة؟

اإنها تخ�سى من اأن ت�سليم غّزة اإىل  اإذ  بالن�سبة اإىل حما�ص، ل تبعث هذه الأ�سئلة الراحة يف نف�سها، 

ال�سلطة الفل�سطينية �سيكون خطوة على طريق نزع �سلحها. بيد اأن هذا الأمر يبد� م�ستبعدًا، فال�سلطة 

الفل�سطينية ل متلك الو�سائل لنزع �سلح احلركة، التي متتلك تر�سانة ع�سكرّية �سخمة يف غّزة. �ل يزال 

تنازًل �سخمًا، �سارحًة  تراه  ُيذكر مقابل ما  اأنها لن حت�سل على �سيء  لدى حما�ص تخّوف حقيقّي من 

بذلك �سبب ترّددها يف اإبرام اتفاق مع ال�سلطة الفل�سطينية. ���سط ال�سجال الدائر بني الطرفني، منعت 

ن يف الأزمة الإن�سانية يف غّزة. الأزمة ال�سيا�سية اإحداث اأي حت�ُسّ

مستقبل سالح القسام

خلت جميع اتفاقات امل�ساحلة بني فتح �حما�ص من احلديث عن الق�سّية اخللفّية الأكرب �هي م�ستقبل 

 

بدل الدخول يف تفا�شيل حل االأزمات االإن�شانية 

املتالحقة يف غزة، ظهرت حالة من اخلالف بني 

حما�ص وال�شلطة الفل�شطينّية حول ت�شّلم القطاع.
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�سلح كتائب عز الدين الق�ّسام، جناح حما�ص الع�سكري، انطلقًا من رغبة الطرَفني بعدم جعلها عائقًا 

يف طريق اإجناز امل�ساحلة.

مع ذلك، �سّدد الرئي�ص حممود عبا�ص على اأنه يتعنّي على حما�ص اأن ت�سع �سلحها بيد ال�سلطة، اإذ ل 

 يف املقابل، تعترب احلركة اأن طلب التنازل 
5
بّد من اأن متلك احلكومة �حدها احلق يف ا�ستخدام ال�سلح.

عن هذا ال�سلح من املحّرمات، موؤكدًة اأن امل�ساحلة لن توؤّدي خل�سوع م�سلحي الق�ّسام ل�سلطة عبا�ص. 

 �يف 
6
فامل�ساحلة لن تكون على ح�ساب جناحها الع�سكرّي الذي تعتربه »اجلي�ص الوطني لد�لة فل�سطني«.

ل على الأرجح اخليار  جربت احلركة على الختيار بني امل�ساحلة �بني الحتفاظ برت�سانتها، �سُتف�سّ
ُ
حال اأ

الثاين.

صعود الجناح العسكري المتشّدد في انتخابات حماس األخيرة

اإىل  الداخلية الأخرية �سوى  الع�سكري حلما�ص يف النتخابات  يوؤِد �سعود اجلناح  الإطار، مل  يف هذا 

ازدياد حّدة النق�سامات يف ما يتعلق بال�سلح. �يعود ال�سبب يف ذلك اإىل منح الع�سكريني يف حما�ص حق 

الفيتو �سّد اأّي تقّدم يف مفا��سات امل�ساحلة، من �ساأنه ال�سعي اإىل نزع �سلح احلركة. عل�ًة على ذلك، 

يتذّكر العديد من عنا�سر حما�ص جتربة كتائب الق�سام القا�سية مع ال�سلطة الفل�سطينية يف ت�سعينيات 

7
القرن املا�سي، حني مّت اعتقال املئات منهم.

التوافق  اإيجاد حلول بديلة، �بحثتا يف �سيغ ميكن  اإىل  نتيجًة لذلك، �سعت احلركتان، فتح �حما�ص، 

عليها، تتمثل باإمكانّية ا�ستن�ساخ منوذج تاأقلم حزب اهلل �اجلي�ص الوطني يف لبنان ليعتمد كحّل يف غّزة، 

من د�ن اأن تت�سّمن اإ�سارة لنزع �سلح حما�ص اأ� دجمه يف الأجهزة الأمنّية. بالفعل، تبذل قيادة حما�ص 

جهودًا حثيثة لطماأنة قيادات الق�سام باأن احلفاظ على �سلحهم �سي�سّكل اأ�لوية ق�سوى.

هذه اأبرز امللفات العالقة يف امل�ساحلة التي طال انتظارها بني فتح �حما�ص، �التي مازالت، اإىل جانب 

متغريات اأخرى، ت�سّكل عقبات كاأداء. �هذا يعني اأنه بدًل من جتا�ز خلفاتهما، �سي�سطر الطرفان اإىل 

ال�ستمرار بكل ب�ساطة يف اإدارتها حتى اإ�سعار اآخر.

 



�� جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

عدنان اأبو عامر عميد كلية الفنون �اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الأمة يف غّزة.
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مقال

االقتصاد الفلسطيني منذ مؤتمر باريس العام 2007:
 ما الذي تعلمناه حتى اليوم؟

أسامة كنعان



م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل��

يف خريف العام 2007، اأطلق رئي�ص الوزراء �سلم فيا�ص »خطة الإ�سلح �التنمية الفل�سطينية« التي 

متثل الر�ؤية القت�سادية �ال�سيا�سية �الجتماعية لل�سلطة الفل�سطينية على الأجل الطويل. �حظيت اخلطة 

بالتاأييد ال�سيا�سي �املايل من اجلهات امل�ساركة يف موؤمتر املانحني الد�يل الذي عقد يف باري�ص يف كانون 

بتقدمي معونة خلل  التعهد  د�ليًا، �مت  �فدًا  ت�سعني  اأكرث من  ال�سنة بح�سور  تلك  دي�سمرب من  الثاين/ 

الأعوام 2008 �2009 �2010 ت�سل اإىل نحو 2.6 مليار د�لر اأمريكي �سنويًا )اأي نحو 50% من اإجمايل 

1
الناجت املحلي يف عام 2007(.

�القت�سادية  ال�سيا�سية  التفاعلت  تفعيل حلقة من  تكفل يف جوهرها  ممت هذه اخلطة بحيث  ��سُ

امل�سا�اة يف حال  البطالة �عدم  املعي�سة �خف�ص معدلت  اإىل الرتقاء مب�ستوى  ُتف�سي  التي  الإيجابية 

�توافر  ��سعتها،  التي  القيود  جميع  اإ�سرائيل  �اإزالة  املزمعة،  بالإ�سلحات  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام 

املعونة ال�سخية من املانحني. �كان من املفرت�ص اأن يوؤدي خف�ص معدلت البطالة �عدم امل�سا�اة اإىل 

لدى  الثقة  م�ستوى  من  يرفع  اأن  �ساأنه  من  كان  ما  �هو  �ال�سيا�سي،  الجتماعي  التوتر  حدة  تخفيف 

املتوقع  �كان من  النمو.  بالتايل من  �يعّزز  ا�ستثماراتهم،  �يزيد من حجم  القطاع اخلا�ص  م�ستثمري 

كي  اإليه  الفل�سطينية  ال�سلطة  حتتاج  اقت�ساديا  حيزًا  الإ�سرائيلية  للقيود  التدريجي  الإلغاء  يوفر  اأن 

لأدائها  قوي  �سجل  لل�سلطة خلق  ليتيح  ذلك  �كان  الأ�سا�سية،  الهيكلية  الإ�سلحات  اإجراء  من  تتمكن 

اإدارة  اأن تربهن على قدراتها يف جمال  لها  املوؤ�س�سات �مبا يكفل  الر�سيدة �بناء  يف جمال احلوكمة 

م�ستقلة. د�لة 

كلها نوعًا ما خلل �سنواتها 
ُ
�بدا اأن احللقة الإيجابية التي �سعى املجتمع الد�يل اإىل تفعيلها قد اآتت اأ

الأ�ىل، ل �سيما خلل الفرتة بني عامي 2008 �2010. �قد ارتفع �سقف توقعات النا�ص يف تلك الفرتة 

جراء ح�سول تعاٍف يف النمو القت�سادي، �الآفاق املتعلقة بتقرير امل�سري، �تخفيف القيود الإ�سرائيلية. 

ن يف الأ��ساع املعي�سية �الأمنية �ساهم ب�سورة موؤقتة يف تن�سيط النمو يف املراكز احل�سرية  كما اأن التح�سُّ

ن يف اأ�ساليب احلوكمة لدى ال�سلطة الفل�سطينية،  يف ال�سفة الغربية. �انتع�ست الآمال كذلك جّراء التح�سُّ

املالية  جمال  يف  احرتازية  تدابري  �اتباع  قوة،  اأكرث  اقت�سادية  موؤ�س�سات  بناء  يف  جتلى  الذي  الأمر 

العامة. 

لبقاء  نظرًا   ،2010 عام  بعد  عري�سة  قاعدة  ذات  �ساملة  تنمية  خلق  يف  ال�سيا�سات  اأخفقت  �لكن 

�مع  الغربية(.  �ال�سفة  غزة  قطاع  بني  )�خ�سو�سًا  مرتفعة  الدخل  يف  �التفا�ت  البطالة  م�ستويات 

اأن اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي قد حقق معدل منو �سنوي بلغ 7 يف املئة خلل الفرتة بني العامني 

2008 �2010، اإل اإنه �سرعان ما تراجع اإىل نحو 2 اإىل 3 يف املئة منذ ذلك احلني، مبا يوحي بح�سول 

مرتفعة  البطالة  معدلت  ظلت  ذلك،  اإىل  �بالإ�سافة   
2
احلقيقي. الدخل  من  الفرد  ن�سيب  يف  ركود 

 
3
جدًا حيث طالت البطالة ُخم�ص القوى العاملة يف ال�سفة الغربية، �ما يربو على ثلثها يف قطاع غزة.
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14% من اإجمايل  2008 اإىل  21% من اإجمايل الناجت املحلي يف عام  �قد انخف�ص عجز املوازنة من 

اإجمايل  من  املئة  يف   12�  10 بني  ما  ترتا�ح  العجز  ن�سبة  ظلت  �لكن   ،2010 عام  يف  املحلي  الناجت 

الناجت املحلي خلل الفرتة ما بني عامي 2011 �2015. �يظل عجز املوازنة اأحد اأهم موؤ�سرات الأداء 

فيظل عجز  �عليه  �طنية،  عملة  �جود  �سوء عدم  �سيما يف  ل  الفل�سطينية  لل�سلطة  الكلي  القت�سادي 

 �عل�ة على ذلك، مل يطراأ تغرٌي ُيذكر على هيكل 
4
املوازنة معتمدًا على التمويل اخلارجي ب�سكل كبري.

�التعليم  ال�سحة  قطاعّي  على  الإنفاق  على  الرتكيز  من  املزيد  يكفل  مبا  تكوينه  اأ�  اجلاري  الإنفاق 

مقارنًة بالإنفاق على الأجور �الأمن.

ظل الأداء الكلي لنمو القت�ساد الفل�سطيني خلل العقد املا�سي مدفوعًا بحجم احليز القت�سادي الذي 

يرتكه اجلي�ص الإ�سرائيلي لل�سلطة الفل�سطينية �القطاع اخلا�ص الفل�سطيني. �األغى اجلي�ص الإ�سرائيلي 

خلل الفرتة ما بني عامي  2008 �2010 معظم القيود املفر��سة على حركة ال�سلع �الأ�سخا�ص داخل 

ال�سفة الغربية، �خفف القيود على الواردات من اإ�سرائيل، �اأّدى ذلك اإىل �سعود كبري يف حجم الناجت 

جراء ا�ستغلل الطاقة الإنتاجية ب�سكل اأف�سل، �انخفا�ص تكاليف النقل، �اإتاحة املدخلت الراأ�سمالية 

2010 عملية  اأ�اخر عام  اأكرب، �توافر املواد اخلام ذات الأهمية البالغة �احليوية. �لكن توقفت  ب�سكل 

القيام باملزيد من اإجراءات تخفيف القيود املفر��سة، حيث اأبقى اجلي�ص على ال�سوابط املفر��سة على 

غزة  قطاع  على  مفر��سًا  باملقابل  احلظر  �ظل   
5
)ج(. املنطقة  اأرا�سي  اإىل  الدخول  �على  ال�سادرات 

با�ستثناء فئات حمددة من الواردات، �اأكرثها من ال�سلع ال�ستهلكية.

فاإن  الفل�سطينية،  ال�سلطة  موازنة  يف  العجز  تخفي�ص  على  للخطة  الأ�سا�سية  الأهداف  اأحد  �انطوى 

رف من املعونات ظل قا�سرًا على نحو م�سطرد عن تلبية املبالغ املطلوبة لتمويل اأ�جه الإنفاق  حجم ما �سُ

الأ�سا�سية يف موازنة ال�سلطة الفل�سطينية. �عانى الإنفاق على ال�ستثمارات الراأ�سمالية العامة على �جه 

التحديد من عجز متويلي �سديد جتلى يف تراجع ن�سيب ال�ستثمار الراأ�سمايل يف اإجمايل الإنفاق العام 

من 12 يف املئة عام 2008 اإىل 5 يف املئة عام 2015 )اأي ما يعادل 2% فقط من اإجمايل الناجت املحلي(، 

 �اأدت ا�ستمرارية فر�ص القيود 
6
اآفاق النمو على الأجل الطويل. الأمر الذي قّو�ص على نحو خطري من 

ب�سكل  يعتمد  اقت�سادي هزيل  اإىل ح�سول منو  القطاع اخلا�ص  تو�سع  الإ�سرائيلية عن طريق احلد من 

كبري على اإنفاق ال�سلطة الفل�سطينية على الإعانات الجتماعية �الأجور، �تقلي�ص حجم اإيرادات املوازنة 

املحلية على نحو خطري. 

يف  قدراتها  تعزيز  يف   2010�  2008 عامي  بني  ما  الفرتة  خلل  الفل�سطينية  ال�سلطة  جناح  �حمل 

جمال اإدارة التمويل العام، �توخي �سفافية املالية العامة �حتقيق امل�ساءلة كًل من �سند�ق النقد الد�يل 

�البنك الد�يل على الإقرار يف عام 2011 باأن ال�سلطة قادرة كحكومة على تنفيذ ال�سيا�سات القت�سادية 

ال�سليمة املتوخاة التي ت�سلح للد�لة الفل�سطينية م�ستقبًل. �لكن اأخذت الإ�سلحات القت�سادية لل�سلطة 
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الفل�سطينية بالنح�سار منذ ذلك احلني، نظرًا لتنامي م�ساعب ت�سكيل قاعدة حملية توفر الدعم اللزم 

لإ�سلح جهاز اخلدمة املدنية، �تعزيز الإدارة ال�سريبية، �تطوير الإطار الت�سريعي �الق�سائي لجتذاب 

ال�ستثمارات اخلا�سة، �اأ�سف اإىل ذلك عملية ال�سلم املتوقفة �امليوؤ��ص منها.  

�بدا اأثناء موؤمتر ال�سلم يف ال�سرق الأ��سط 2017 الذي ُعقد يف باري�ص اأن القت�ساد الفل�سطيني قد 

اأمت د�رة كاملة منذ انعقاد موؤمتر باري�ص للمانحني يف عام 2007. �اأعقب الفرتة التي �سهدت حتى عام 

2011 ح�سول النمو القت�سادي على دفعة اأ�لية، �الأ�سواط التي مت قطعها الفل�سطينيون على �سعيد بناء 

موؤ�س�سات الد�لة، �سنواٌت من النتكا�ص تاآكلت فيها م�ستويات معي�سة الفل�سطينيني، �خيبت الآمال املتعلقة 

بحق تقرير امل�سري. �لقد اآن الأ�ان لإعادة اإحياء اجلهود الد�لية من خلل خطة تنموية معززة ب�سمانات 

علن عنها يف موؤمتر باري�ص عام 2007، التي مل تتم متابعتها ب�سورة 
ُ
الد�ل املانحة من قبيل اخلطة التي اأ

اأن حتيط  املقرتحة  ملثل هذه اخلطة  بد  �ل   .2011 انتهائها يف عام  اأخرى منذ  فعالة من خلل خطة 

بالدر��ص بالغة الأهمية امل�ستوحاة من جتارب العقد املن�سرم. 

اأ�ل، من الأهمية مبكان عند ��سع تلك اخلطة اأن ُي�سار اإىل حتديد تطلعات �اقعية ب�ساأن حجم ما 

املعونات  ملراقبة  ملئمة  اآليات  اإن�ساء  عن  ناهيك  اأ�سل،  ذلك  ح�سول  �اإمكانية  املعونة  من  ُي�سرف 

�تن�سيق اجلهود املتعلقة بها. �يظهر اأن اآفاق احل�سول على املعونة تبد� قامتة ل �سيما يف ظل تباطوؤ 

اأن  اأي�سًا  املرجح  �من  النفط.  اأ�سعار  �انخفا�ص  النزاعات،  �طاأة  ا�ستداد  جراء  الإقليمي  القت�ساد 

ن�سهد املزيد من حتويل املعونة التي يقدمها جمل�ص التعا�ن اخلليجي �توجيهها اإىل بلدان اأخرى اأكرث 

�سعفًا، اأ� خرجت لتوها من نزاعات.  �اأما املعونة التي تقدمها الوليات املتحدة فهي قد ت�سبح مقيدة 

ب�سر�ط اأكرث ت�سلبا ترتبط بت�سورها اخلا�ص ملعنى التقدم يف عملية ال�سلم، �مبوازنتها التي باتت 

تفر�ص قيودًا اأكرب على املعونات الأجنبية عمومًا. ��سوف تتطلب هذه العوامل متابعة م�ستمرة �حثيثة 

ملا تعهد به املانحون من معونة، مقر�نًة باإجراء تقييم متاأٍن ملدى ارتباط الرتتيبات اخلا�سة ب�سرف 

املعونة بالقيود التي تطراأ يف جمتمع املانحني. �غالبًا ما كان النق�ص احلا�سل يف ا�ستلم املعونة منذ 

2007 نتاجًا للطابع الرجتايل لعملية �سرف املعونة مبا يف ذلك عقلية املعا��سة،  موؤمتر باري�ص عام 

ال�سلطة  ت�ستطع  مل  ما  �هو  بواحدة«،  »�احدة  مبداأ  �فق  باملقابل  توقعات  �افرتا�ص  �سر�ط  ��سع  اأ� 

تلبيه. اأن  الفل�سطينية 

اأجندات  حتر�ص  اأن  ينبغي  �ثانيا،   

م�ستقبًل  املعونة  ��سرطية  الإ�سلح 

الحتلل  �سيا�سات  اإدراج  على 

الرئي�سية  العوامل  �سمن  الإ�سرائيلي 

التي حتدد ملمح التحول القت�سادي 

ينبغي اأن حتر�ص اأجندات االإ�شالح و�شرطية املعونة 

م�شتقباًل على اإدراج �شيا�شات االحتالل االإ�شرائيلي 

�شمن العوامل الرئي�شية التي حتدد مالمح التحول 

االقت�شادي يف فل�شطني.
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يف فل�سطني، هذا بالإ�سافة اإىل حتديد اأهداف �ا�سحة املعامل على �سعيد الإ�سلح. �الواقع اأن م�سرية 

التي  القت�سادية  ال�سيا�سات  فعالية  اأن  بو�سوح  تبنّي  املا�سي  العقد  مدى  على  الفل�سطيني  القت�ساد 

ال�سياق، �خ�سو�سًا  التكميلية يف هذا  الإ�سرائيلية  تعتمد على اخلطوات  الفل�سطينية  ال�سلطة  انتهجتها 

قيامها باإلغاء ال�سوابط �القيود التي تفر�سها على تدفق ال�سلع �الأ�سخا�ص عرب احلد�د، �فتح املنطقة 

الإجراءات  �هذه  بحري.  �ميناء  مطار  ت�سغيل  اإمكانية  �اإتاحة  الفل�سطينية،  ال�ستثمارات  اأمام  )ج( 

جوهرية كي تكفل ا�ستمرارية منو القطاع اخلا�ص يف فل�سطني، ل �سيما يف �سوء �سغر حجم هذا القطاع 

�اعتماده على الأ�سواق الإ�سرائيلية منذ اأمد. 

�اأخريا، �سوف تفقد الإ�سلحات القت�سادية �الهيكلية التي تقوم بها ال�سلطة الفل�سطينية زخمها اإذا 

�تظل هذه  بهم.  الأ�سا�سية اخلا�سة  الإن�سان  ب�ساأن ممار�سة حقوق  �اقعية  اآفاق  للفل�سطينيني  تتوفر  مل 

القواعد  م�ستوى  على  الهامة  امل�ساندة  ح�سد  من  الفل�سطينية  ال�سلطة  متكني  اأجل  من  �سر�رية  الآفاق 

ال�سعبية خلطة تنموية حتظى بدعم د�يل تقود يف نهاية املطاف اإىل اإقامة د�لة فل�سطينية قابلة للحياة 

اقت�ساديا.

اأ�سامة كنعان مدير مركز �سند�ق النقد الد�يل للقت�ساد �التمويل يف ال�سرق الأ��سط. تعرّب 

�جهات النظر الواردة هنا عن اآراء كاتبها فقط، �ل تعك�ص بال�سر�رة مواقف �سند�ق النقد 

الد�يل اأ� �سيا�ساته.
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مقال

القانون الدولي كوسيلة للمقاومة

هالة الشعيبي 
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خلل ال�سنوات القليلة املا�سية، اأخذت ال�سلطة الفل�سطينية، ب�سورة متزايدة بالعمل على تد�يل ال�سراع 

�ا�سرتاتيجيات املقا�مة لديها. ففي العام 2012، جلاأت ال�سلطة اإىل القانون الد�يل ��سعت لك�سب الدعم 

من املنظمات الد�لية، فعززت مكانتها يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ��سادقت على اتفاقيات عّدة، 

اأية  �ساأن  �ساأنه  الد�يل،  القانون  اأن  الد�لية.  باملحكمة اجلنائية  الأ�سا�سي اخلا�ص  ر�ما  نظام  فيها  مبا 

��سيلة اأخرى قد ي�ستخدم كاأداة للمقا�مة ا� لدعمها، �لكن قد يتعار�ص مع ��سائل اأخرى، مما ي�ستلزم 

بالتايل تقييم فوائد �م�سار كل منها لأخذ القرار حول اأي اآداة �سيتم تبنيها. �يف هذا ال�سياق، ثمة اآليات 

خمتلفة �سمن القانون الد�يل التي ينبغي على الفل�سطينيني النظر فيها �اأخذها بالعتبار.

تتولها  للمقا�مة،  عري�سة  ا�سرتاتيجية  من  جزءًا  يكون  اأن  ينبغي  فعاًل،  الد�يل  القانون  يكون  لكي 

زعامة �طنية حقيقية ت�ساعد يف عملية 

عن  الإجابة  يلبي  مبا  القرار،  �سنع 

للم�سي  ال�سبل  اأف�سل  حول  ت�سا�ؤلت 

الفل�سطينية.  احلقوق  لك�سب  قدمًا 

�قعت  التي  الأحداث  بع�ص  �تك�سف 

موؤخرًا كيف ميكن اأن تت�سارب بع�ص ��سائل ا� اآليات املقا�مة املختلفة. فعلى �سبيل املثال، عندما اأعلنت 

ب�سع فرق مو�سيقية اأردنية حتمل تاأ�سريات زيارة اإ�سرائيلية عن زياراتها املقبلة لبع�ص املراكز الثقافية 

اأثريت   ،)2015�  2014�  2012 الأعوام  خلل  عدة  منا�سبات  )يف  �النا�سرة  حيفا  يف  الفل�سطينية 

الناق�سات حول مدى موائمة هذه الزيارة ملطالب �حقوق الفل�سطينني . فقد راأى البع�ص، من جهة، اأن 

على الفرقة اأن تلتزم بتعليمات حملة مقاطعة اإ�سرائيل ��سحب ال�ستثمارات منها �فر�ص العقوبات عليها 

)BDS( �سد تطبيع العلقات بني الد�ل العربية �اإ�سرائيل كو�سيلة مقا�مة، �التي ت�سمل عدم العزف 

 من جهة اأخرى، راأى اآخر�ن اأن 
يف حمال ميلكها فل�سطينيون يف اأرا�سي فل�سطني املحتلة عام 1.1948

هذا النوع من التبادل الثقايف قد يج�ّسر الفجوات الثقافية �ال�سيا�سية القائمة بني فل�سطيني الداخل 

�يف  املقا�مة.  ��سائل  من  ��سيلة  الثقايف  الت�سبيك  من  النوع  هذا  ي�سبح  قد  بالتايل،  �العرب،  املحتل 

هذه احلالة مثًل، ي�ستلزم الأمر اأن تتغّلب اإحدى الو�سيلتني على الأخرى؛ غري اأن الأ��ساط الفل�سطينية، 

يف غياب ا�سرتاتيجية فل�سطينية مقا�مة �ا�سحة �فهم كامل لأهمية كل من الو�سيلتني، ظلت منق�سمة 

على نف�سها ب�سورة ت�سوبها املرارة، �مت عقد احلفل خرقًا ملعايري حملة املقاطعة. �باملثل، فاإن القانون 

اأحيانًا بو�سائل مقا�مة فل�سطينية  الفل�سطينني، �سي�سطدم  الد�يل، باعتباره ��سيلة ت�ستخدم من قبل 

مما يرتب يف بع�ص الأحيان �سر�رة عدم الإمتثال للقانون الد�يل. اإل اأن تف�سيل ��سيلة على اأخرى قد ل 

يكون �سر�ريًا يف بع�ص احلالت؛ اإذ ميكن ا�ستخدام القانون الد�يل لتعزيز ��سائل مقا�مة اأخرى �لي�ص 

 �ميكن جلوانب من القانون الد�يل اأن ت�ساعد ب�سفة خا�سة يف اإقرار احلقوق الفل�سطينية اأ� 
2
لقمعها.

لكي يكون القانون الدويل فعااًل، ينبغي اأن يكون جزءًا 

من ا�شرتاتيجية عري�شة للمقاومة، تتوالها زعامة 

وطنية حقيقية ت�شاعد يف عملية �شنع القرار.
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�سمانها على النحو التايل:

امل�سطلحات: يف ��سع الفل�سطينيني اأن يعيد�ا ا�ستخدام امل�سطلحات الأكرث دقة لو�سف 

ال�سياق الفل�سطيني لكي »يعك�ص التجربة التاريخية لل�سعب الفل�سطيني باأكمله« مبا هو اأبعد 

 �مبا اأن ا�سطلح 
ممن يعي�سون يف ال�سفة الغربية �غزة فقط �اأبعد من حد�د عام 3.1967 

»الحتلل« ل ي�سري اإىل عمل غري �سرعي يف القانون الد�يل، فاإن ا�سطلحات اأخرى اأكرث دقة 

��سموًل مثل ال�ستعمار الكولونيايل �الف�سل العن�سري/ الأَبْرتهايد �النقل الق�سري لل�سكان، 

ت�سري اإىل اأعمال غري م�سر�عة. �كما �يعترب التمييز العن�سري �النقل الق�سري لل�سكان اأعماًل 

4 

جرمية مبوجب ميثاق ر�ما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الد�لية.

حملت املقاطعة: تدعو الفقرة اخلام�سة من قرار جمل�ص الأمن الد�يل رقم 2334 »جميع 

الد�ل، بعد اأن توؤخذ بالعتبار الفقرة الأ�ىل من هذا القرار، اإىل التمييز، يف معاملتها ذات 

 ميكن ا�ستخدام 
5
العلقة بني اأرا�سي د�لة اإ�سرائيل �الأرا�سي التي احُتلَّت منذ العام 1967«.

هذه الفقرة يف قرارات م�ستقبلية للمطالبة مبقاطعة املنتجات �اخلدمات املنتجة يف 

امل�ستوطنات الإ�سرائيلية، �حتى فرق كرة القدم الإ�سرائيلية املتواجدة يف امل�ستوطنات. �يقوم 

الحتاد الد�يل لكرة القدم )فيفا( يف الوقت احلا�سر مبناق�سة م�ستقبل فرق كرة القدم 

الإ�سرائيلية يف امل�ستوطنات، �يف ��سع الفل�سطينيني كذلك اأن ميار�سوا ال�سغط على الد�ل 

 �ميكن ا�ستخدام 
6
للت�سويت ل�سالح تعليق ع�سوية رابطة كرة القدم الإ�سرائيلية يف الفيفا.

هذا الأ�سلوب يف امل�ستقبل مع منظمات د�لية اأخرى، كما ميكن يف القرارات املقبلة ا�ستخدام 

الراأي ال�ست�ساري ملحكمة العدل الد�لية، حول نتائج بناء اجلدار يف الأرا�سي الفل�سطينية 

 
7
املحتلة، لتعزيز مطالب الفل�سطينني يف الأمم املتحدة.

حماية الأر�ص: يف العامني 2012 �2014 على التوايل، جنح الفل�سطينيون يف ��سع 

كني�سة املهد �م�سار احلجاج يف بيت حلم �قرية بّتري القريبة بالقرب القد�ص على 

 �ت�سمل هذه القائمة 
8
قائمة اليون�سكو التي ت�سّم مواقع الرتاث العاملي املُهددة باخلطر.

مواقع ثقافية �طبيعية تهّددها خماطر جدية، مبا فيها ما يتعلق بالزحف احل�سري 

 �ثمةاأربعة ع�سر موقعًا 
9
�التغرّي يف ا�ستخدام اأ� ملكية الأر�ص، اأ� النزاع امل�سلح.

فل�سطينيًا على قائمة موؤقتة �سينظر يف اأمر تر�سيحها لإ�سافتها اإىل قائمة الرتاث 

 �يتعنّي على ال�سلطة الفل�سطينية اأن تعطي الأ�لوية اإىل املواقع التي تتعّر�ص 
10

العاملي.

اأ� بناء/ تو�سيع امل�ستوطنات. �من اجلدير  للتهديدات الإ�سرائيلية �ملخاطر امل�سادرة 

بالذكر اأن الأردن ر�ّسح يف عام 1982 البلدة القدمية يف القد�ص �مت ��سعها على قائمة 

الرتاث العاملي املُهددة باخلطر، �يتوّجب على الفل�سطينيني اأن يدر�سوا اإمكانية تو�سيع 

.1

.2

.3
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املنطقة املحمية يف القد�ص لت�سمل مناطق اأخرى يف القد�ص �اقعة حتت تهديد اخلطر 

11
الإ�ستيطاين.

الولية الق�سائية العاملية: ي�ستطيع الفل�سطينيون ا�ستغلل املحاكم الوطنية يف البلدان 

الأجنبية مل�سلحتهم بطريقتني: فمن املمكن، اأ�ل، ا�ستغلل مبداأ الولية العاملية يف الد�ل 

التي جتيزه. �تعني الولية العاملية »�لية �قدرة املحاكم املحلية �الد�لية على مقا�ساة 

مرتكبي جرائم حمددة، ب�سرف النظر عن املكان الذي �قعت فيه، �جن�سية الفاعل اأ� جن�سية 

 ان املحا�لت �سابقة ل�ستغلل مبداأ الولية العاملية �سد جمرمني ا�سرائيليني مل 
12

ال�سحية«.

 �لكن على الأقل 
13

حتقق الكثري، رمبا لقدرة بع�ص الد�ل على منح احل�سانة الدبلوما�سية.

هذا النوع من التحرك القانوين �سد م�سو�ؤلني ا�سرائيليني ي�سعب عملية تنقلهم يف بلدان 

العامل املختلفة. �من جهة ثانية، يف ��سع الفل�سطينيني الذين يحملون جن�سية اخرى اأن يرفعوا 

دعا�ى �سد اإ�سرائيلني يف املحاكم الوطنية يف الد�ل الأخرى التي يحملون جن�سيتها )مثُل يف 

ما يتعلق بجرائم م�سادرة الأرا�سي �القتل بد�ن حماكمة �التعذيب(.

لكن، قبل الإقدام على اأي من اخلطوات التي اأ�ردناها اآنفا، ينبغي النظر ملّيًا يف الت�سارب املحتمل ما 

بني ��سائل القانون الد�يل املذكورة ���سائل املقا�مة الأخرى. �مع اأن احلالت �سالفة الذكر قد ل تنطوي 

على خماطر ت�ستحق الذكر، فاإن بع�ص التنازع مثًل قد ين�ساأ بني القرارات الد�لية الرامية اىل مقاطعة 

خدمات امل�ستوطنات الإ�سرائيلية �منتجاتها من جهة، �حملة مقاطعة اإ�سرائيل التي تدعو اإىل مقاطعة 

جميع اخلدمات �املنتجات الإ�سرائيلية من جهة اأخرى. فالقرارات التي ترّكز على امل�ستوطنات قد توؤدي 

اإىل اإ�سعاف الدعوة اإىل مقاطعة الكيان الأ�سرائيلي ال�سهيوين ككل �تخفف ال�سغط على اإ�سرائيل للعمل 

باحلقوق  �العرتاف   )2 العربية،  الأرا�سي  جلميع  الكولونيايل  �ا�ستعمارها  احتللها  اإنهاء   )1 على، 

حقوق  �حماية  �احرتام   )3 الكاملة،  بامل�سا�اة  للتمتع  اإ�سرائيل  يف  الفل�سطينيني  للمواطنني  الأ�سا�سية 

 حيث ان اأغلب قرارات الأمم املتحدة ل تتعلق 
14

اللجئني الفل�سطينيني بالعودة اإىل ديارهم �ممتلكاتهم.

مبا�سرة بدعم هذه احلقوق، بل تركز على املطالبة باإنهاء احتلل الأرا�سي التي احتلت عام 1967 فقط. 

�مع ذلك، فاإن بو�سع الفل�سطينيني تخفيف الآثار ال�سلبية لهذه القرارات بالإ�سارة اإىل اأن اأي قرار �سد 

امل�ستوطنات ل �لن ي�سر ا� يتنازل عن جميع احلقوق الفل�سطينية �الدعوة العامة اإىل تبني حملة املقاطعة 

ب�سكلها الوا�سع. �بالتايل عندما يتم اأي تنازع بني اآليات م�ستخدمة من قبل الفل�سطينيني، يتعنّي اأ�ل الأمر 

حما�لة تعزيز الو�سائل لبع�سها البع�ص، �لكن اإذا تعذر ذلك، يجب تبني الآلية التي ُتثبت حقوق ال�سعب 

الفل�سطيني بكافة اطيافه.

.4



�� جتديد اله�ية ال�طنية الفل�سطينية

هالة ال�سعيبي اأ�ستاذة م�ساعدة يف القانون الد�يل يف جامعة بريزيت.
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مقال

تأثير التغيرات في العالم العربي على القضية الفلسطينية

غسان الخطيب 
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ارتبط ال�سعب الفل�سطيني منذ ن�سوء الق�سية الفل�سطينية يف اأ�ائل القرن املا�سي بعمقه العربي. �كان 

لعلقاته العربية تاأثريًا كبريًا على ��سعه ال�سيا�سي الداخلي، �كذلك على قدرته على مواجهة املخطط 

ال�سهيوين. 

لقد كانت ال�سعوب العربية، �يف اأحيان كثرية احلكومات العربية، حا�سنة داعمة للن�سال الفل�سطيني 

يف حمطاته الأ�سا�سية. فاملو�سوع الفل�سطيني كان حا�سرًا بقوة يف الت�سالت التي جرت بني احلكومات 

العربية �الغربية بني احلربني العامليتني. ��ساهمت د�ل عربية عّدة يف احلرب الفل�سطينية- الإ�سرائيلية 

منظمة  اأن  كما  نف�سه.  العام  يف  التق�سيم  قرار  حول  العربية  الد�ل  مند�بو  �تفا��ص   ،1948 العام  يف 

التحرير الفل�سطينية ن�ساأت بدعم من الأنظمة الثورية العربية املعادية لإ�سرائيل، عل�ًة على اأن العمل 

من بلدان عربية جما�رة. الفدائي الفل�سطيني انطلق يف �سنواته الأ�ىل بعد حرب 1967 

منظمة  العربية  الد�ل  قّدمت  فقد  عربي.  بدعم  الفل�سطينية  الدبلوما�سية  الإجنازات  حظيت  كما 

�متّكنت  املا�سي.  القرن  �سبعينيات  يف  �ال�سني  ال�سوفياتي  كالحتاد  العظمى،  الد�ل  لبع�ص  التحرير 

املنظمة من تعيني مند�بني لها يف العوا�سم الأ�ر�بية �الغربية الأخرى عن طريق مكاتب جامعة الد�ل 

العربية، اإ�سافًة اإىل القرارات الأممية الهامة التي لعبت الد�ل العربية د�رًا كبريًا يف جناحها، �اأخريًا 

دخول عملية ال�سلم مع اإ�سرائيل بقرار عربي �بوفد اأردين- فل�سطيني م�سرتك اإىل موؤمتر مدريد لل�سلم 

يف العام 1991.

�لذلك فاإن النتفا�سات امل�ستمرة يف منطقة ال�سرق الأ��سط منذ 2011 توؤثر على الق�سية الفل�سطينية 

�سلبيًا على م�ستويني: الأ�ل، تهمي�ص الفل�سطينيني �تراجع القدرة العربية على دعمهم؛ �الثاين، تعزيز 

مكانة اإ�سرائيل الأمنية �يف املنطقة �تراجع مكانة اجلانب الفل�سطيني �العربي يف امل�سهد الد�يل. 

ل �سك اأن ج�سامة الأحداث اجلارية يف املنطقة العربية، �سواء جلهة �سرا�ة ال�سراع، اأ� حجم اخل�سائر 

الب�سرية �املادية، اأ� التغريات اجليو�سيا�سية املحتملة، ت�ستاأثر باهتمام القوى املحلية �العظمى، اإ�سافة 

اإىل املوؤ�س�سات العاملية، على ح�ساب ق�سايا املنطقة التقليدية الأخرى، �منها م�سري الفل�سطينيني. مل تعد 

الأ�ىل«،  العرب  »ق�سية  هي  فل�سطني 

�مل تعد على راأ�ص �سلم الأ�لويات من 

ا�ستمرار �جود  الفعلية، رغم  الناحية 

�اخلطاب  نف�سها  ال�سادقة  العواطف 

التي تطرحها،  الإقليمية �احتدت املخاطر  امل�سائل  تعّددت  العملي،  امل�ستوى  الإعلمي ذاته، �لكن على 

الفل�سطينية على  للق�سية  نف�سها  ال�سابقة  املكانة  العربي قادرًا على توفري  يعد فيها احل�سن  لدرجة مل 

م�ستوى ال�سيا�سات الإقليمية �العربية.

�لهذا الرتاجع مظاهر عديدة، اأ�لها �سيا�سي؛ فنتيجًة للت�سرذم �ال�سراعات يف املنطقة، مل يعد العرب 

مل تعد فل�شطني هي »ق�شية العرب االأوىل«، رغم 

ا�شتمرار وجود العواطف ال�شادقة نف�شها.
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قادرين على اإعطاء الوقت �اجلهد ال�سيا�سي اللزمني حلل ال�سراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني، �انعك�ص 

اأ�  اجلماعية  اللقاءات  اأعمال  جدا�ل  اأ�لويات  �سلب  يف  يعد  مل  الفل�سطيني  املو�سوع  اأن  �اقع  يف  ذلك 

الثنائية بني القادة العرب. �يعود ال�سبب يف ذلك اإىل العتقاد ال�سائد لدى العديد من �سانعي القرار 

العرب باأن خماطر اأخرى مثل الهيمنة الإيرانية، �ال�سراع ال�سّني-ال�سيعي، �التق�سيم اأ� النهيار املحتمل 

اأ�  الإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  من  اإحلاحًا  اأكرث  هي  الإرهابية،  التهديدات  �تنامي  العربية،  الد�ل  لبع�ص 

معاناة ال�سعب الفل�سطيني. 

امل�ستوطنات  يدين  الذي   ،2016 الأ�ل/دي�سمرب  لكانون   2334 الرقم  الأمن  جمل�ص  قرار  يف  �لعّل 

الإ�سرائيلية، خري مثال على ذلك، اإذ ا�سطرت م�سر للرتاجع ��سحب م�سر�ع القرار املّتفق عليه من قبل 

جمموعة من الد�ل العربية، اإثر �سغوط مار�ستها اإدارة ترامب املنتخب حديثًا )لكن الفل�سطينيني متكنوا 

1
لحقًا من مترير القرار عندما عادت لتقدمي امل�سر�ع د�ل غري عربية(.

�العاملي  العربي  املايل  الدعم  معدلت  يف  امللحوظ  النخفا�ص  فهو  الرتاجع  لهذا  الثاين  املظهر  اأما 

املقّدم لل�سعب الفل�سطيني. �يعود ال�سبب يف ذلك اإىل ازدياد حاجات �سعوب اأخرى يف املنطقة، �التي يف 

بع�ص الأحيان ل تقل ج�سامة عن احلاجات الفل�سطينية. �ل اأدل على ذلك من اأرقام تقرير البنك الد�يل 

املانحة  الد�ل  م�ساعدات  اأن  اأ��سح  �الذي  املا�سي،  ال�سيف  ُعقد  الذي  املانحني  ملوؤمتر  املقّدم  الأخري 

للفل�سطينيني تراجعت يف ذلك العام بن�سبة 50% مقارنًة مع العام الذي �سبقه، علمًا باأن الأرقام �سملت 

2 

امل�ساعدات العربية �غري العربية.

الداخلي،  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  بالو�سع  يتعلق  لفل�سطني  العربية  امل�ساندة  لرتاجع  الثالث  �املظهر 

فالنق�سامات �الت�سرذم احلا�سل يف العلقات العربية- العربية، يعك�ص نف�سه، �ي�سكل امتدادات له يف 

ال�سيا�سة الداخلية الفل�سطينية، علمًا باأن هذه الأخرية مل تكن تتاأثر �سابقًا ب�سكل ملحوظ بالنق�سامات 

الإقليمية. اإذ ل يخفى اأن النق�سام بني ما ي�سمى »حمور املقا�مة«، يف حينه، �املكّون من �سورية �حزب 

اهلل �غريهما، مدعومًا من اإيران، �الذي دعم ��سجع حركة حما�ص، �بني املحور الآخر امل�سمى »حمور 

العتدال«، الذي حافظ على علقاته مع قيادة منظمة التحرير �فتح، قد لعب د�رًا يف تاأجيج اخللفات 

الداخلية الفل�سطينية. 

الق�سية  جتاه  م�سر  �سلوك  على  كبريًا  تاأثريًا  الداخلي  الفل�سطيني  ال�سراع  اأّثر  اأخرى،  ناحية  �من 

الفل�سطينية. �قد ُيعزى ذلك اإىل �اقع اأن حما�ص كانت مقّربة من جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�سر، 

�التي يعار�سها النظام امل�سري الراهن ب�سّدة. اأّدى هذا العداء اإىل تراجع د�ر م�سر التقليدي يف رعاية 

جهود امل�ساحلة الداخلية �امل�ساهمة يف معاجلة النق�سامات ال�سيا�سية الداخلية الفل�سطينية.

�يف حني انح�سر الهتمام الإقليمي بالق�سية الفل�سطينية، تغرّيت ت�سورات اإ�سرائيل اأي�سا. فقد �سعت 

الد�ل الكربى دائمًا اإىل احلفاظ على توازن يف علقاتها مع طريف النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني. لكن 
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الأحداث التي بداأت قبل خم�ص �سنوات يف املنطقة العربية، مبا فيها انهيار الأمن الإقليمي ب�سبب احلر�ب 

ال�سرتاتيجية  اإ�سرائيل  اأهمية  �ساعفت  د�ل،  عدة  يف  الدميقراطية  النتفا�سات  اأعقبت  التي  الأهلية 

بالن�سبة اإىل الأطراف اخلارجية. �هذا �سحيح اأي�سًا يف حالة الوليات املتحدة �الد�ل الأ�ر�بية، التي 

تعترب اإ�سرائيل الأكرث ا�ستقرارًا من بني حلفاءها يف منطقة ال�سرق الأ��سط. �على الرغم من اأنها ل ترتاح 

لبع�ص �سيا�ساتها، مثل ال�ستيطان، اأحجمت عن ممار�سة اأي �سغوطات على اإ�سرائيل جلهة اأهميتها يف 

فرتات ال�سطرابات الإقليمية. 

عامليًا،  الأمني  الهم  بج�سامة  �سعورها  �سوء  على  اأكرب  اإ�سرائيل  على  الغربية  الد�ل  اعتماد  �ي�سبح 

�حاجتها اإىل حلفاء يف مواجهة الإرهاب العاملي، �كذلك على �سوء جناحها يف ت�سويق نف�سها باعتبارها 

الأكرث خربة يف جمال حماربة الإرهاب. �قد اأدى هذا الواقع اجلديد اإىل تغري ملحوظ يف ال�سرتاتيجية 

البعد  تهمي�ص  على  تقوم  الأخرية  ال�سنوات  يف  نتنياهو  تبناها  جديدة  مقاربة  خلل  من  الإ�سرائيلية 

يف  الدائرة  ال�سراعات  عن  الناجت  اجلديد  ال�سرتاتيجي  الواقع  اإىل  ا�ستنادًا  ال�سراع  يف  الفل�سطيني 

املنطقة. �رمبا يكون خطاب نتنياهو يف الأمم املتحدة يف اأيلول/�سبتمرب من العام 2012، مّثل انطلقة 

�قد 
 3

هذه املقاربة، حيث رّكز يف جل خطابه على اخلطر الإيراين، �جتاهل الفل�سطينيني اإىل حّد بعيد.

الأهداف  حتقيق  اإىل  ال�سعي  اأجل  من  اإيران  من  املنطقة  د�ل  خوف  الإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�ص  ا�ستغل 

ال�سيا�سية لإ�سرائيل.

هو  الفل�سطينيني  مع  ال�سلم  اأن  اعتبار  من  تنتقل  اجلديدة  نتنياهو  مقاربة  اأن  هو  ذلك  من  �الأهم 

املدخل لل�سلم �التطبيع مع الد�ل العربية. بل على العك�ص، هو يرى اأن ال�سلم مع الفل�سطينيني م�ستحيل 

طلق على 
ُ
 اأ

4
اإل عن طريق فتح علقات اإ�سرائيلية- عربية، بناًء على ت�سّور »لـلخطر الإيراين امل�سرتك«.

هذه املقاربة الإ�سرائيلية اجلديدة ت�سمية »امل�سار الإقليمي«، التي تناق�ص حولها الأمريكيون �الإ�سرائيليون 

 �على الرغم من عدم �جود دلئل 
5
خلل الأ�سهر القليلة املا�سية، كبديل عن م�سار املفا��سات الثنائية.

على اأي جتا�ب اإقليمي مع هذه التوجهات، اإل اأنها تعطي اليمني الإ�سرائيلي حيزًا للمنا�رة التكتيكية على 

الأقل. 

يف اخلل�سة، فاإن تاأثري ال�سراعات ال�سارية اجلارية يف املنطقة العربية على الق�سية الفل�سطينية، 

�سيكون مرهونًا بنهاياتها التي ي�سعب التنبوؤ بها. لكن ا�ستنادًا اإىل جمرياتها حتى الآن، �ستمنح اإ�سرائيل 

منافذ للتهّرب من ا�ستحقاقات عملية ال�سلم �القانون الد�يل. كما توّفر لها اأي�سًا غطاًء لت�سريع اإحكام 

اإىل ماألٍت جديدة قد يكون لها  التاريخية، الأمر الذي قد ينقل ال�سراع  �سيطرتها على باقي فل�سطني 

�سحيتان: التيار الفل�سطيني املعتدل، �فر�سة حل الد�لتني. 
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مؤسسة كـارنيغي
للسالم الدولي

ُتعنى  اأبحاث  مراكز  من  فريدة  عاملية  �سبكة  هي  الدويل  لل�شالم  كارنيغي  موؤ�ش�شة 

�الوليات  �الهند  الأ��سط  �ال�سرق  �اأ�ر�با  �ال�سني  ر��سيا  يف  مقارُّها  العامة،  بال�سيا�سات 

اإىل مايزيد عن قرن من الزمن، هي ترقية ق�سية ال�سلم عن  املتحدة. مهّمتنا، التي تعود 

مبا�سرًة  �التعا�ن  �النخراط  العامة،  ال�سيا�سات  اأفكار جديدة يف  التحليلت �طرح  طريق 

مع �سانعي القرار يف احلكومات �املوؤ�س�سات �املجتمع املدين. مراكزنا، التي تعمل يدًا بيد، 

توّفر فوائد جّلى �ثمينة بوجهات النظر املحلية املتعّددة التي تقّدمها حول الق�سايا الثنائية 

�الإقليمية �العاملية.

املقارن  �التحليل  املعّمقة  املحّلية  املعرفة  بني  االأو�شط  لل�شرق  كارنيغي  برنامج  يجمع 

العامل  يف  �ال�سرتاتيجية  �ال�سيا�سية  �الجتماعية  القت�سادية  امل�سالح  لدرا�سة  الثاقب 

ال�ساملة،  الرئي�سة  املوا�سيع  �ا�ستك�ساف  لة  املف�سّ القطرية  الدرا�سات  خلل  �من  العربي. 

يقّدم برنامج كارنيغي لل�سرق الأ��سط، بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�سرق الأ��سط، حتليلت 

�تو�سيات باللغتني الإنكليزية �العربية مبنّية على فهم عميق �اآراء �اردة من املنطقة. �يتوّفر 

�م�ساركة  ال�سيا�سي  الإ�سلح  الأ��سط على خربة خا�سة يف جمال  لل�سرق  كارنيغي  برنامج 

الإ�سلميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع اأنحاء املنطقة.
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