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مقدمة
التقيت قبل بضع سنوات بحنان عشراوي بعد طول انقطاع. وعبَّرت 

لها في حديثنا عن أهمية بقائها وعيشها في فلسطين. فعلى النقيض من 
حنان، تنقلت قبل لقائي بها ذلك الحين بين أربعة بلدان مختلفة )أصبحوا 

سبعة اآلن( حنان قالت لي وقتها: “لم أرحل ألنني علمت أنني إذا رحلت 
مرة، فسأظل أرحل باستمرار.”

اُجبر ماليين الفلسطينيين في السبعين سنة التي تلت النكبة على الرحيل 
دوا في أقسى ظروف  د معظمهم من ممتلكاتهم وُشرِّ مرات ومرات. ُجرِّ
الحرب واإلرهاب والخوف، ال يكادون يملكون شيئًا سوى الثياب التي 

كانت عليهم، وفي الطريق كانوا يفقدون أفراًدا من عائالتهم أو يتركونهم 
وراءهم.

تمثل الحرب العربية اإلسرائيلية لعام 1948 عاَم النكبة الفلسطينية التي 
لم تكن حدثًا لمرة واحدة. فقد بدأ طرد الفلسطينيين بالقوة في 1947 
وبلغ الطرد ذروته مع قيام دولة إسرائيل في 15 أيار/مايو 1948، 

واستمر بعدها حيث أخذت إسرائيل تُغلق الحدود تدريجيًا، وتقطع طريق 
العودة على الالجئين بالرغم من التعهدات التي قطعتها لألمم المتحدة. 
واستمرت النكبة من خالل ثالثة حروب كبرى بين العرب وإسرائيل 

في األعوام 1956 و1967 و1973، واالجتياح اإلسرائيلي للبنان في 
.1982

استمرت النكبة أيًضا بالتوغالت واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على 
غزة والضفة الغربية ولبنان، والتدّخل االسرائيلي في الحروب األهلية 
في األردن ولبنان وسوريا. هذا باالضافة الى الغزو األمريكي للعراق 

في 2003 - وهي حرٌب انتهكت ميثاق األمم المتحدة – وذلك إذا ما 
أخذنا بعين االعتبار الدعَم اإلسرائيلي القوي لذلك المشروع، إضافةً إلى 
مخططات النفوذ الجيوسياسي الكبرى األخرى في الشرق األوسط. فهذه 
الحروب واألزمات أسفرت عن دمار كبير في فلسطين والعراق ولبنان 
وسوريا، وطرد ماليين العرب. وتوَصف الحالة الفلسطينية بأنها مشكلة 

اللجوء “األوسع نطاقًا واألطول أمًدا” في العالم.

وبموازاة هذه األحداث الُكبرى، تتجسد النكبة يوميًا في تجريد 
الفلسطينيين من ممتلكاتهم وطردهم بال هوادة من بيوتهم وقراهم على 

جانبي الخط األخضر، داخل إسرائيل وداخل األرض الفلسطينية 
المحتلة. وتشهد على ذلك المخططات الموضوعة لقرية الولجة وقرى 

أخرى محاطة بجدار الفصل اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة، 
وتهجير البدو في أم الحيران المستمر حتى وقت مبكر من العام 2018 

داخل إسرائيل.

ة المستمرة منذ عقود طويلة إلى المشروع  ترجع جذور النكبة الُمرَّ
الصهيوني األول الساعي إلقامة دولة يهودية في فلسطين، وهو 

المشروع الذي صاغه المؤتمر الصهيوني األول في بازل سنة 1897 
وصادقت عليه بريطانيا اإلمبريالية في 1917. كان للصهيونية أكثر 

من نموذج في أيامها األولى لكنها استقرت على النموذج االستعماري 

االستيطاني الذي هدَف إلى تشريد غالبية السكان األصليين، كما يتجلى 
في مجموعة كبيرة من التصريحات والنصوص الصهيونية. أُنجَز 
هذا الهدف على %78 من أرض فلسطين التاريخية التي أصبحت 

إسرائيل في 1948، وما يزال العمل جاٍر على تحقيقه اليوم في األرض 
الفلسطينية المحتلة.

وتخليًدا لذكرى النكبة، اختارت “الشبكة” من أرشيفها مجموعةً من 
المقاالت تعرض تأمالت في الماضي والحاضر وتستشرف المستقبل 

بمقترحات حول ُسبل المضي قدًما. سعت الشبكة منذ العام 2010، 
باعتبارها مؤسسةً بحثية وفكرية أُنشئت لتوسيع الحيز المتاح للتحليالت 

السياساتية الفلسطينية وضمان أخذ المنظورات الفلسطينية بعين االعتبار 
في مجتمع السياسات والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم، إلى إثراء الفكر 

والتحليالت المبنية على أسس سليمة.

ينقسم هذا الكتيب إلى أربعة أجزاء، يحتوي كلٌّ منها على مقدمة قصيرة 
ومقاالت مختارة. ويرد في الخاتمة قائمة بقراءات إضافية. يستعرض 

الفصل األول، “في البداية كانت خيانة”، جذوَر الصراع، ويتضمن 
نقاًشا بشأن المسارات البديلة التي كان يمكن طَْرقها. يعرض الفصل 

الثاني، “درب الالجئين الطويل حتى العام 2018”، تحليالً لآلثار 
المستمرة على حياة الفلسطينيين، وال سيما منذ 1967. وفي الفصل 

الثالث، “عالمات تحذيرية على طول الطريق”، يناقش محللو الشبكة 
األخطاء التي ارتكبت في الحركة الفلسطينية في سياق تقرير المصير. 

ويتناول الفصل األخير، “رؤى واستراتيجيات مستقبلية”، أهداف الكفاح 
الفلسطيني وُسبل المضي قدًما.

يتوفر على موقع الشبكة على االنترنت المزيد من التحليالت السياساتية 
التي تتطرق الى مجريات الوضع الراهن وتساعد في بناء المستقبل. 

يمكن للقراء االطالع على تلك التحليالت وقضايا اخرى خاصة بالشأن 
السياسي واالقتصادي، وقضايا الالجئين والمجتمع المدني عبر تصفح 

موقعنا. 

إذا أُريد لدورة الحرب والعنف أن تنكسر، فعلينا أال نرتكب أخطاًء 
جديدة في إطار جهودنا المبذولة إلعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف. إن تطبيق العدالة دون المساس بحقوق اآلخرين، 
وتمسك المرء بهويته دون االنتقاص من هوية اآلخر الراغب في 

العيش بسالم أو محوها ليس عالمةَ ضعف بل عالمة قوة. ومن الالفت 
للنظر أن فلسطينيين ُكثر ما انفكوا يؤمنون بهذا الرأي على الرغم من 

المحاوالت المتكررة لسحق الشعب الفلسطيني إبان القرن الماضي.

نادية حجاب
رئيسة شبكة السياسات الفلسطينية )الشبكة(
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الفصل األول

في البداية كانت خيانة

استفاض الباحثون في دراسة خيانة بريطانيا للشعب الفلسطيني بوعد بلفور سنة 1917، وسائر الحركة القومية العربية باتفاقية سايكس بيكو المبرمة 
مع فرنسا سنة 1916. أحيا الفلسطينيون في العام 2017 الذكرى المئوية لصدور وعد بلفور باحتجاجات وفعاليات أدبية وثقافية، وبمطالبة شعبية 

ورسمية من بريطانيا باالعتذار.

إن رفض القوى اإلمبريالية االعتذار، كحد أدنى، عن انتهاك الحقوق الفردية والوطنية »لرعاياها« واغتصاب أوطانهم ساهم في استمرار ثقافة 
اإلفالت من العقاب طوال القرن العشرين. وساهمت ثقافة اإلفالت من العقاب كثيًرا في تكرر انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي على مدى السنوات 

السبعين الماضية على الرغم من اإلدانة الدولية لرفض إسرائيل االعتراَف بحقوق الالجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، باإلضافة إلى احتاللها 
أراٍض فلسطينيةً وعربيةً أخرى في 1967، وهو احتالل صادفت ذكراه الخمسين العام 2017.

ال للحديث عن وعد بلفور كأنه تاريخ: الماضي هو حاضر الفلسطينيين

تكتب يارا هواري عن تركة بريطانيا اإلمبريالية وتناقش ماهية االعتذار الُمجدي في الوقت الحاضر.

100 عام على وعد بلفور: الخيارات غير المطروقة

في هذا الجهد المتميز يختار المشاركون: زينة اآلغا وجميل هالل ورشيد الخالدي ونجوى القطان ومعين رباني وجابر سليمان نقطةً زمنية مختلفة 
في السنوات المائة الماضية، ويتأملون فيما لو كان باستطاعة الفلسطينيين أن يغيروا مجرى األحداث وقتها. ويستخلصون الدروس والِعبر التي 

ينبغي تطبيقها على المسعى الفلسطيني من أجل تقرير المصير وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة.

تتبع اتجاهات القضية الفلسطينية منذ العام 1967

تقيِّم نادية حجاب ومعين رباني مسار القضية الفلسطينية منذ عشية حرب 1967 حتى 2017. وبالرغم من أن الشعب الفلسطيني بات اليوم أضعف 
من أي وقت مضى، يشير الكاتبان إلى أن هناك عقبات كبرى ال تزال تقف في وجه المساعي اإلسرائيلية الرامية إلى القضاء على حق الفلسطينيين 

في تقرير المصير.
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ال للحديث عن وعد بلفور كأنه تاريخ:
 الماضي هو حاضر الفلسطينيين

يارا هواري
يوليو 2017

 “بالرغم من ادعاءات بريطانيا 
بالتزامها بإحالل السالم، فإنها 
تثبت بأنها حليفة إسرائيل أواًل 

وقبل كل شيء”

نظرة عامة

طغت االضطرابات السياسية في المملكة المتحدة التي أعقبت إعادة 
انتخاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأغلبية مقلقة وأقل والتداعيات 

المترتبة على مفاوضات المملكة المتحدة للخروج من االتحاد األوروبي 
على شواغل بريطانيا السياساتية الخارجية األخرى. وهي تثير الشكوك 

بشأن طريقة المملكة المتحدة في إحياء الذكرى المئوية لصدور 
وعد بلفور الحقًا هذا العام. وكما هو معروف، فإن وزير الخارجية 

البريطاني آنذاك، آرثر بلفور، وقع الرسالة المشؤومة بتاريخ 2 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1917، وتعهد فيها بتقديم الدعم البريطاني إلقامة وطن 
يهودي في فلسطين، متجاهاًل تماًما الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني 

الذي كان يعيش على تلك األرض.

وصفت1 رئيسة الوزراء وعد بلفور قبل االنتخابات بأنه “من أهم 
الرسائل في التاريخ” في كلمٍة ألقتها في مؤتمر  أصدقاء إسرائيل 
المحافظين، وقالت إنها “ذكرى سنوية سوف نحيها بفخر.” تشير 

تصريحات ماي إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب ستستضيف 
احتفاالً كبيًرا بهذه المناسبة. وباالضافة الى ذلك، دعا الرئيس، ريوفين 

ريفلين، العائلةَ المالكة للقيام بزيارة رسمية إلسرائيل تتزامن مع الذكرى 
السنوية. وبالرغم من أن سفر الملكة أمٌر مستبعد، فإن األمير تشارلز قد 

يحضر.2

لقد بات من غير المؤكد اآلن عّما إذا كان بإمكان ماي - أو حزب 
المحافظين - البقاء في السلطة. وهذا يتيح للفلسطينيين فرصةً مواتية 
لمضافرة جهودهم من جديد، والتي لم تنجح حتى اآلن، في استخدام 

الذكرى المئوية لوعد بلفور إلبراز سوء معاملة بريطانيا للفلسطينيين 
التي لم تتوقف منذ قرن من الزمن.3 

يستعرض هذا التعقيب معاملة بريطانيا لفلسطين والفلسطينيين منذ 
وعد بلفور، ويُظهر موقفًا بريطانيًا شبه ثابت في دعم إسرائيل على 
مدى عقود. ثم يتناول العواقب التي قد يترتب عليها خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي وكذلك االنتخابات األخيرة بالنسبة إلى القضية 
الفلسطينية، ويختتم بتوصيات حول ماهية االعتذار الذي يجب على 
الفلسطينيين أن يطالبوا بريطانيا به في ضوء هذه األحداث الماضية 

والحالية.

مائة عاٍم من التحيز

لم يأت تملق تيريزا ماي وتوددها ألصدقاء إسرائيل المحافظين مفاجئًا، 
فلطالما اشتمل التدخل البريطاني في إسرائيل وفلسطين على دعم ثابت 

للمشروع الصهيوني منذ نشأته االستعمارية. وبالرغم من ادعاءات 
بريطانيا بالتزامها بإحالل السالم، فإنها تثبت بأنها حليفة إسرائيل أواًل 

وقبل كل شيء. ويمكن رؤية ذلك في استمرارها في تجارة األسلحة مع 
إسرائيل رغم ما ينجم عنها من تواطؤ في جرائم الحرب اإلسرائيلية. 

ولم تعاقب بريطانيا إسرائيَل بسبب االستمرار في بناء مستوطنات 
الضفة الغربية الذي تضاعف عددها منذ توقيع اتفاقات أوسلو وباتت 

تضم ما يزيد على نصف مليون مستوطن فى مناطق كانت لتشكل دولة 
فلسطينية. وعالوةً على ذلك، تواصل الحكومة البريطانية شيطنة4 حركة 
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )BDS(، وهي الحملة 

الشعبية الالعنفية العالمية الساعية إلعمال حقوق الشعب الفلسطيني.5

استرشدت النخبة السياسية في بريطانيا قبل قرن من الزمن 
باأليديولوجية الصهيونية المسيحية التي سعت إلى تسهيل عودة اليهود 
إلى األرض المقدسة لتحقيق نبوءة الكتاب المقدس. ضمت تلك النخبة 

رئيس الوزراء، لويد جورج، الذي قاد الحكومة االئتالفية. وبعد ما يزيد 
على شهر من صدور وعد بلفور، أخذ الجنرال إدموند اللنبي القدس من 

القوات العثمانية، وهو ما يمثل بداية الحكم االستعماري البريطاني في 
فلسطين. وبالرغم من انتهائه مع قيام دولة إسرائيل في أيار/مايو 1948 

وتشريد غالبية السكان الفلسطينيين قسًرا وحرمانهم حقَّهم في العودة، 
فإن التدخل البريطاني في فلسطين استمر بفضل التزام بريطانيا الثابت 

بالذود عن الصهيونية.

وجدت الصهيونية الدعم من حزب العمال البريطاني الذي كان 
متعاطفًا معها على اعتبارها مشروًعا يهوديًا اشتراكيًا للتحرير. فليس 
من المستغرب إذن أن يؤيد الحزُب   وعد بلفور في العلن. غير أنه بعد 
احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن عام 1967، 

أخذت تعلو أصواٌت أكثر انتقاًدا لما يجري. وتزامن ذلك مع االعتراف 
ل إسرائيل إلى اليمين. الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحوِّ
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جدَّد حزب العمال في عهد توني بلير دعمه إلسرائيل. ويعدُّ بلير أشدَّ 
الداعمين إلسرائيل في السياسة البريطانية الحديثة، وقد كان منذ بداية 
حياته السياسية في مطلع الثمانينات عضًوا6 في جماعة ضغٍط مؤيدة 
 Labour( إلسرائيل هي جمعية أصدقاء إسرائيل في حزب العمال

Friends of Israel(. وقد زار بلير إبان رئاسته للوزراء إسرائيَل 
مرات عدة، واعتبَر الصهيوني العتي اللورد مايكل ليفي7، من ضمن 

مستشاريه المقربين وأبرز جامعي التبرعات.

وفي عهد غوردون براون، خليفة بلير، استرعى ناشطو حقوق اإلنسان 
األنظار إلى عالقات بريطانيا بإسرائيل، وال سيما تجارتها العسكرية 

معها، إبان عملية الرصاص المصبوب اإلسرائيلية على غزة في 
2009-2008. وقد أكَّد تقرير برلماني 82014 أن الجيَش اإلسرائيلي 
استخدم أسلحةً من المملكة المتحدة في عدوانه الذي أسفر عن استشهاد 

ما يزيد على 1400 فلسطيني، معظمهم مدنيون.9 ومع ذلك، خابت 
نداءات الناشطين المطالبة بأن توقف المملكة المتحدة تجارة األسلحة مع 

إسرائيل، واستمرت العالقات بين بريطانيا وإسرائيل قوية.

يتبنى زعيم حزب العمال الحالي، جيريمي كوربين، موقفًا مغايًرا حيال 
فلسطين. وما انفك يواجه االنتقادات بسبب دعمه للقضية الفلسطينية 

الممتد لعقود، وال سيما انتسابه إلى حملة التضامن مع فلسطين، حيث 
يصفه منتقدوه بأنه مؤيد لحماس ومعاٍد للسامية. وبعد انتخابه، عانى 
الحزُب فضيحةً على خلفية معاداة السامية تسببت في تعليق عضوية 

العديد من أعضاء الحزب بمن فيهم الناشطة اليهودية جاكي ووكر التي 
وصفت تجارة الرقيق األفريقية بالهولوكوست10 في تعليق لها على 

الفيسبوك. أطلق كوربين في وقت الحق تحقيقًا برئاسة المحامي والمدافع 
عن حقوق اإلنسان شامي تشاكرابارتي الذي نشر تقرير التحقيق11 في 
حزيران/يونيو 2016، وأكَّد فيه أنه بالرغم من االدعاءات، فإن حزب 
العمال ال يزخر بمعاداة السامية. واعتبر كثيرون الفضيحةَ بأنها جزء 
من الجهود المستمرة12 التي تبذلها شخصيات مؤيدة إلسرائيل وبلير 

من أجل إضعاف كوربين. وهذا يدل عموًما على مدى خطورة أن تتخَذ 
ع حزب  شخصيةٌ سياسيةٌ قيادية بريطانية موقفًا مؤيًدا لفلسطين. وقد شجَّ

المحافظين على مهاجمة كوربين بوجه خاص.

السياسة الخارجية البريطانية بشأن فلسطين: ما التالي؟

بعدما أخفقت ماي في تدعيم أغلبيتها لم يعد الطريق لخروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي واضًحا. ولكن إذا خرجت بريطانيا من االتحاد 

األوروبي كما هو مقرر في 2019، فإن الفلسطينيين قد يستفيدون 
بحسب البعض. يشير إيالن بابيه، مثاًل، إلى أن خروج بريطانيا يمكن 

أن يكون13 “فرصةً مواتية لتحقيق حرية الفلسطينيين” ألن إسرائيل 
سوف تخسر المدافع عنها في االتحاد األوروبي. وبذلك، قد تطرح 

بلدان االتحاد األوروبي مبادرات أكثر لدعم الحقوق الفلسطينية دون 
أن تعترضها بريطانيا المؤيدة إلسرائيل. وقبيل شهرين من االستفتاء 

على خروج بريطانيا، وظَّف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذه الحجة 
لدعم موقفه المناهض لخروج بريطانيا14 في كلمته أمام إحدى الجمعيات 

الخيرية اليهودية: “حين تتباحث أوروبا حول موقفها تجاه إسرائيل، 
هل تريدون بريطانيا - أكبر صديق إلسرائيل - هناك في خضم النقاش 

تعارض حمالت المقاطعة وحملة سحب االستثمارات وفرض العقوبات، 
أم هل تريدوننا خارجه غير قادرين عن التأثير في النقاش الجاري؟”

يخاطب كاميرون بوعده بمكافحة حركة المقاطعة داخل االتحاد 
األوروبي الجماعات المواليةَ إلسرائيل التي زادت مخاوفها من الحراك 

الفلسطيني في 2015 بعد أن أصدرت المفوضية األوروبية مذكرتها 
التفسيرية التي تقتضي وضع عالمات منشأ على المنتجات المصنوعة 

في المستوطنات اإلسرائيلية المتوجهة لسوق االتحاد األوروبي. 
يناقض موقف المملكة المتحدة المناهض لحملة المقاطعة موقَف الدول 
األوروبية15 مثل السويد وآيرلندا وهولندا التي تؤكد أن المقاطعة مثاٌل 

مشروع لحرية التعبير السياسي.

بالرغم من أن االتحاد األوروبي من دون بريطانيا قد يكون قادًرا على 
التصرف بحرية أكبر في دعمه للفلسطينيين )ال يزال بإمكان إسرائيل 

ل على الدعم القوي من دول أوروبا الوسطى والشرقية لثني  أن تعوِّ
مبادرات السالم العادل(، فإن العكس صحيٌح أيًضا وهو أن “أكبر 

صديق” إلسرائيل سيخضع لضوابط أقل من البلدان األوروبية الداعمة 
لحقوق الفلسطينيين. وهذا يمكن أن يسمح لبريطانيا بفرض قيود صارمة 

على َمن يدعم القضية الفلسطينية ضمن حدودها، وال سيما أولئك 
المنتسبين إلى حركة المقاطعة.

نوع االعتذار الذي يحتاجه الفلسطينيون ويستحقونه

صاَغ وعُد بلفور التجربةَ الفلسطينية، حيث إن تسليم فلسطين لمشروع 
استعماري استيطاني أوروبي وعدم احترام حقوق السكان األصليين 

هو جوهر القضية الفلسطينية. وال يزال عدم االحترام هذا مستمًرا إلى 
اليوم متجليًا في مسرحية “عملية السالم” التي تسمح إلسرائيل بمواصلة 
مصادرة األراضي الفلسطينية وتوسيع الدولة اليهودية بينما تزعم سعيها 

إلحالل “السالم.”

يردد المسؤولون البريطانيون الزمةً موحدة حين يناقشون وعد بلفور 
والنكبة، وغالبًا ما يقولون إن على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن الحديث 

عن الماضي وأن يركزوا على المستقبل. إن هذه الدعوة إلى نسيان 
األحداث السابقة هي أسلوب يستخدمه أرباب السلطة في خطابات 

عملية السالم حول العالم وال سيما في سياقات االستعمار واالستعمار 
االستيطاني. ولكن عندما يكون الماضي هو الحاضر بالنسبة إلى كل 

فلسطيني، سواء في رام هللا أو حيفا أو مخيم برج البراجنة في لبنان أو 
الشتات األوسع، تصير المطالبة بالنسيان أمًرا مستحياًل.

يريد الفلسطينيون اعتذاًرا بريطانيًا عن الرسالة التي ساعدت في والدة 
هذا القمع المستمر. وهذا حقهم. ولكن يجب على المبادرات الرامية 

إلى تحقيق هذا الهدف أن تحذَر من الوقوع في مزالق عديدة. أوال، إن 
استخدام خطاٍب يشدد على أن وعد بلفور لم يف بالتزاماته تجاه الشعب 

“عندما يكون الماضي هو 
الحاضر بالنسبة إلى كل 

فلسطيني، تصير المطالبة 
بالنسيان أمًرا مستحياًل”
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الفلسطيني، كما يفعل بعض الفلسطينيين، هو أمٌر إشكالي، ألنه يوحي 
بأن الوثيقة شرعية، في حين أنها وثيقة استعمارية أعطت شرعيةً 

لمشروٍع استعماري استيطاني، فال ينبغي للفلسطينيين إذن استخدام وعد 
بلفور لخدمة نضالهم أو المطالبة بحقوقهم اإلنسانية.

ثانيًا، بالرغم من أهمية االعتذار، فإنه ال يجب أن يأتي كلفتة رمزية 
فارغة، كما حدث في سياقات استعمارية أخرى. لقد كتب الباحثون 

عن محدودية اعتذارات الدول االستيطانية، وأنها في معظم الحاالت 
تحيِّد الرواية التاريخية بينما تتجاهل العالقة القمعية المستمرة بين 

الدولة والسكان األصليين.16 لذا ال بد لالعتذار أن يقترن باعتراف بأن 
الماضي لم ينصرم، وأن المشروع االستعماري االستيطاني مستمر، 

وأن بريطانيا ال تزال شريكة في معاناة الفلسطينيين من خالل عالقاتها 
الدبلوماسية والتجارية بإسرائيل.

ينبغي ألي حملة مطالبٍة باالعتذار أن تطالَب أيًضا بإحداث تغييرات 
في السياسة البريطانية من شأنها أن تفرض عقوبات على إسرائيل 

لها مسؤولية انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الدولية. وهكذا لن يُطوى  وتحمِّ
وعد بلفور في ثنايا التاريخ كشيء من الماضي، بل سيتجلى كوثيقٍة ال 

تزال تتمخض عنها عواقُب وخيمةٌ على الشعب الفلسطيني. وإلى أن 
تعيد الحكومة البريطانية النظَر في موقفها شبه الثابت وتلتزم بإجراء 

تغييرات سياساتية حقيقية، فإنها سوف تستمر في اجترار القرار المدمر 
والقمعي الذي أصدرته قبل قرن من الزمن.
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100 عام على وعد بلفور: الخيارات غير المطروقة
زينة اآلغا، جميل هالل، رشيد الخالدي، نجوى القطان، معين رباني، جابر سليمان، نادية حجاب

نوفمبر 2017

لمحة عامة

تشهد هذه األيام غزارةً في التحليالت واألنشطة إلحياء الذكرى المئوية 
لوعد بلفور التي تصادف 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. كان الوعد 

بمثابة َختم إمبريالي على قرار الحركة الصهيونية الصادر في مؤتمرها 
األول في بازل في 1897 والذي نصَّ على “تأسيِس موطٍن للشعب 

اليهودي في فلسطين بموجب القانون العام،” وُشنَّت بموجبه حرٌب أزلية 
لسلب ممتلكات الفلسطينيين وتشتيتهم واحتاللهم. 

هل كان من الممكن أن يأخَذ التاريُخ مساًرا مغايًرا؟ هل مرَّ على 
الفلسطينيين موقٌف في السنوات المائة الماضية كان يمكنهم فيه أن 

يغيروا مجرى األحداث؟ طلبنا من المؤرخين والمحللين في الشبكة أن 
يحددوا موقفًا مفصليًا كان من الممكن عنده أن يختلَف مجرى األمور لو 
اختار الشعب الفلسطيني خياًرا غير الذي اختاره بالفعل، وطلبنا منهم أن 

يستخلصوا الدروَس والِعبر التي ينبغي االستفادة منها في مسعى تقرير 
المصير ونيل الحرية والعدالة والمساواة.

يستهلُّ الحلقةَ النقاشية رشيد الخالدي بحديثه البليغ عن القيادات 
الفلسطينية وسوء فهمها المزمن لديناميات القوة العالمية، مستخدًما 

الكتاب األبيض لعام 1939 ليوضح نقطة الضعف القاتلة هذه. ثم تتناول 
زينة اآلغا تقرير لجنة بيل المشكَّلة في العام 1936، والذي ينص على 

التقسيم كحٍل ألول مرة في تاريخ القضية، وتتساءل عّما إذا كان التقسيم 
محتوًما بالفعل، حتى في يومنا هذا، كما جزمت اللجنة.

يتناول جميل هالل خطة التقسيم ذاتها - قرار األمم المتحدة رقم 
181 لعام 1947 - مشيًرا إلى منطق الفلسطينيين القلة الذين أيدوا 

قبوَل الخطة لكسب الوقت حتى تستعيد الحركة الوطنية قوتها بعد أن 
سحقها البريطانيون والصهاينة. ويطرح هالل سؤااًل محدًدا فيما يتعلق 

باستخالص الدروس من وعد بلفور وقرار التقسيم وعملية أوسلو: 
“عندما نتساءل ما هي الدروس والعبر التي يمكن أن نتعلمها، نحن 

الفلسطينيون، من التاريخ، فإن سؤالي دائًما هو: َمن سيستخلص هذه 
الدروس؟ وكيف من الممكن دفعه لكي يتصرف على أساسها؟”

ما أهمية دور المحرقة في قيام دولة إسرائيل؟ تحاجج نجوى القطان 
بأن المحرقة وقيام إسرائيل حدثان ال يرتبطان بعالقٍة سببية بالرغم من 

عالقتهما القائمة بحكم المسار التاريخي. وتحضُّ على قراءة التاريخ 
قراءةً نقديةً لبلورِة فهٍم أفضل للمستقبل. يطعن معين رباني في الروايات 

التي ترى في زيارِة أنور السادات للقدس سنة 1977 مبادرةً واعدةً لم 
تفلح، ويقول إن الرئيَس المصري، حين ألغى الخيار العسكري العربي 
ضد إسرائيل، إنما حرَم منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية من 
خياٍر دبلوماسي موثوق. يقارن جابر سليمان مصيَر االنتفاضة األولى 
لعام 1987 ضد االحتالل اإلسرائيلي بمصير الثورة الفلسطينية لعام 

1936 ضد االحتالل البريطاني، ويستخلص دروًسا عدة، وال سيما 
أهمية ربط التحركات التكتيكية برؤية وطنية استراتيجية واضحة تقود 
النضال الفلسطيني في كل مرحلة. أدارت هذه الحلقة النقاشية المديرة 

العامة للشبكة نادية حجاب.

رشيد الخالدي: الكتاب األبيض لسنة 1939 وسوء الفهم 
المنهجي للقوة والنفوذ

هل كان من الممكن أن يشكِّل الكتاُب األبيض لسنة 1939 نقطةَ تحوٍل 
في التاريخ الفلسطيني؟1 لو كان كذلك، لكان نقطة تحول ثانوية. لو 
قبلت القيادة الفلسطينية بالكتاب األبيض، لكان باستطاعتها أن تُعيد 

تمركزها في مواجهة القوة االستعمارية ولحسَّن ذلك مكانتها في نهاية 
ثورة 1939-1936 ولوضعها في صف بريطانيا بينما انقلب الصهاينة 

ضدها.

غير أن بريطانيا كانت قوةً آفلة. وكان األمريكان والسوفييت على أهبة 
االستعداد، وسرعان ما ظهروا على الساحة بقوة. وفي 1941 هاجم 

النازيون االتحاد السوفييتي، وهاجمت اليابان ميناء بيرل هاربر، وتغير 
ف الفلسطينيون مع بريطانيا، ما كان تصرفهم  العالم. فكيفما تصرَّ

ليغير شيئًا يُذكر على األرجح. وبعبارة أخرى يمكن القول إن الثورة 
الفلسطينية الُكبرى جاءت بعد فوات األوان. فقد ثار المصريون في 

1919، والعراقيون في 1920، والسوريين في 1925. وبحلول عقد 
الثالثينات، وال سيما بعد مجيء النازيين إلى السلطة، كان المشروع 

الصهيوني قد ترسَّخ تماًما في فلسطين.

ت  غير أن ما تُبرزه تلك الفترة بوضوح هو المشكلة المزمنة التي أضرَّ
القيادة الفلسطينية على الدوام أال وهي فهمها القاصر لميزان القوى 

العالمية. لقد كان الفلسطينيون يُنافسون حركةً استعمارية مقرها أوروبا 
والواليات المتحدة األمريكية، تضم أوروبيين، لغاتهم أوروبية، ولهم 

عالقات بشخصيات متنفذة ومؤثرة في أوروبا والواليات المتحدة.

لمنافسة حركٍة من هذا القبيل كاَن على القادة الفلسطينيين أن يمتلكوا 
ِصالت داخل ذلك النظام ممن يُجيدون تلك اللغات ويفهمون السياسة 

الدولية والمحلية. ولكن لم يمتلك الفلسطينيون ذلك إبان االنتداب 
البريطاني - وهذا جلي في مذكراتهم. امتلك بعضهم أفكاًرا غير مكتملة 

بالفعل ولكنهم لم يرقوا لمستوى المنافسة قبل وعد بلفور وبعده، وقبل 
الكتاب األبيض وبعده. ولم يتغير الكثير في المائة عام الماضية، وال 

سيما فيما يتعلق بالواليات المتحدة. امتلكت منظمة التحرير الفلسطينية 
فهًما جيًدا جًدا للعالم الثالث وطريقة تسييره، وفهًما جيًدا لالتحاد 

السوفييتي، وشيئًا من الفهم ألوروبا الغربية، وهذا يُفسر إحراَز المنظمة 
كل تلك االنتصارات الدبلوماسية في عقد السبعينات. ولكن فهمها لسياسة 

الواليات المتحدة األمريكية كان األضعف وال يزال.
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يتبوأ الجيل الفلسطيني الفتي الذي نشأ وترعرع في الواليات 
المتحدة وأوروبا مكانةً أفضل بكثير. فهو يمتلك الِصالت، ويفهم تلك 
المجتمعات، وهو ما افتقده القادة الفلسطينيون، بل وحتى جيل اآلباء. 

ومع ازدياد الثروة والنفوذ لدى أبناء هذا الجيل، كمحامين وأطباء 
وإعالميين ومديرين ماليين، ستختفي من طريقهم العوائق التي تحول 

دون تسخير نفوهم وتأثيرهم من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين.

إذا كان ثمة درس واحد نستفيده من التاريخ ونستخلصه من هذا النقاش 
الموجز، فهو أال تقصد الرأس، أي ال تذهب للتحدث إلى اللورد بلفور أو 
وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون. إنما هي هياكل السلطة التي 
عليك أن تدركها - بلفور كان جزًءا في حكومة، في حزٍب سياسي، في 
فئٍة، في نظام، وهكذا حال تيلرسون. فعلى المرء أن يفهم هذه الهياكل، 
ووسائل اإلعالم، وأن يضَع استراتيجية للتعامل معها. أّما فكرة الذهاب 

إلى رأس الهرم فهو وهٌم لطالما اعتقده الفلسطينيون والعرب عموًما 
بسبب طريقة الملوك والطغاة العرب في إدارة أنظمتهم وُحكم شعوبهم. 
وال تزال القيادة الوطنية بعيدةً كل البُعد من امتالك استراتيجية للتعامل 

مع الواليات المتحدة، وهذا أمٌر مؤسف. وعلى النقيض، يضطلع ناشطو 
المجتمع المدني الفلسطيني بعمل رائع، سواء في الشتات أو داخل 

فلسطين، فهم الذين يفهمون كيف يسير العالم ويُدار.

زينة اآلغا: التقسيم وتقرير لجنة بيل وأسس السياسات

َشِهَد تاريخ الغزو االستعماري الطويل والمشؤوم في فلسطين أخطاًء 
وفرًصا ضائعة عديدة. وفي سياق الذكرى المئوية لوعد بلفور، يُعد 

تقرير لجنة بيل، الذي أصدرته القوة اإلمبريالية نفسها التي أصدرت 
وعد بلفور في العام 1917، نقطةً مفصلية، وإْن كانت ُمغفَلةً، في تاريخ 

السعي الفلسطيني من أجل تقرير المصير.

تشكلت اللجنةُ برئاسة اللورد بيل نتيجة البعثة البريطانية إلى فلسطين في 
العام 1936. وتمثلت أهدافها المعلنة2 في “معرفة أسباب االضطرابات” 
في فلسطين عقب اإلضراب العام الكبير الذي دام ستة أشهر، و”التحقيق 
في طريقة تنفيذ صك االنتداب على فلسطين فيما يتعلق بالتزامات الدولة 

المنتدبة تجاه العرب واليهود.”

أفاَد التقريُر الصادر في تموز/يوليو 1937 بأن المصالحةَ متعذرةٌ في 
الصراع بين العرب واليهود، ولذلك أوصت اللجنة بإنهاء االنتداب 

البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة عربية وأخرى يهودية. 
وافترضت اللجنة بأن التقسيم هو السبيل الوحيدة إلى “حل” طموحات 

الجانبين القومية المتناقضة وتخليص بريطانيا من مأزقها.

وعلى الرغم من االلتزامات الواردة في وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو 
والمراسالت بين مكماهون والشريف حسين، كانت التوصيةُ بالتقسيم 

اعترافًا رسيًما بتعارض التزامات بريطانيا تجاه الجانبين. فكانت 
لجنة بيل االعتراَف األول بعدم إمكانية الدفاع عن فرضية االنتداب 

البريطاني، بعد نحو 20 عاًما على إنشائه. وكانت أيًضا المرةَ األولى 
التي ُذكر فيها التقسيم باعتباره “حاًل” للصراع الذي أوجدته بريطانيا.

رفَض الطرفان توصيةَ اللجنة. فلم يرَض قادةُ الصهاينة بمساحة 
األراضي المخصصة رغم تأييدهم التقسيَم كحل، بينما اعتبر 

الفلسطينيون التقسيَم انتهاًكا لحقوق السكان العرب في فلسطين. وأشعل 
تقريُر اللجنِة فتيَل الثورِة الفلسطينية التي اندلعت بعفوية في 1936 

واستمرت حتى سحقها البريطانيون في 1939.

إن من الصعب أن يجزَم المرء بماهية المسارات البديلة. لقد قادت 
الثورة الفلسطينية )وفشل المؤتمر البريطاني-العربي-اليهودي في لندن 

في شباط/فبراير 1939( إلى إصدار الكتاب األبيض لسنة 1939 والذي 
جاء فيه3: “ولذلك، فإن حكومة جاللته تعلن اآلن بعبارات ال لبس فيها 
وال إبهام أنه ليس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية.” وكان 

ذلك انتصاًرا بجميع المقاييس للمجتمع الفلسطيني. غير أن ما أعقبه، 
وتحديًدا الحرب العالمية الثانية وأهوال المحرقة، هو ما أماَل الموازين 

بشدة لصالح إقامة دولة لليهود في فلسطين.

تُذكِّرنا لجنة بيل وما انبثق منها بأن تقسيَم فلسطين لم يكن قط ركيزةً 
لالنتداب البريطاني. بل إن التقسيم اقتُرَح كتدبير يائس لتخليص 

بريطانيا كقوة استعمارية من المستنقع الفلسطيني. ثم أصبح التقسيُم 
العقيدةَ الراسخة لمنظمة األمم المتحدة المنشأة حديثًا، ولم تكن كل جولة 

تفاوضية تقريبًا منذئٍذ حتميةً وال منطقية بأي حاٍل من األحوال. ولعله 
يجدر بنا، ونحن نتطلع إلى استخالص الدروس من أجل المستقبل، أن 

نُخلخَل األسطورة المترسخة القائلة بأن تقسيم فلسطين التاريخية هو 
الوسيلة الوحيدة إلرساء السالم، أيًا كان شكل هذا السالم.

جميل هالل: خطة التقسيم ومفترق الطرق

لكي يستوعب المرء الخيارات التي لم تُطَرق عند تبني القرار 181 
في األمم المتحدة )المعروف أيًضا باسم خطة التقسيم( في عام 1947، 

فعليه أن يعود إلى وعد بلفور عام 1917 ونتائجه. عبّر وعد بلفور 
عن مصالح بريطانيا في المنطقة، وتحديًدا نظرتها لفلسطين كضمانة 
لسيطرتها على قناة السويس وكمنطقة عازلة لصد األطماع الفرنسية 

في جنوب سوريا. وهكذا كانت الشواغُل البريطانية اقتصاديةً )استخدام 
القناة واستغالل النفط والغاز والتحكم فيهما( وسياسيةً )السيطرة على 

فلسطين بموجب قرار عصبة األمم(. وتفسِّر هذه السيطرة سبب التزام 
بريطانيا بإقامة “وطن يهودي” في فلسطين، وليس دولةً يهودية.

 “ال تزال القيادة الفلسطينية 
بعيدةً كل البُعد من امتالك 

استراتيجية للتعامل مع الواليات 
المتحدة”

 “أصبح قرار التقسيُم العقيدةَ 
الراسخة لمنظمة األمم المتحدة 

المنشأة حديثًا”
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لبَّى اليهود األوروبيون “وعَد بلفور” عبر ممارسة االستعمار 
االستيطاني رغًما عن السكان األصليين، العرب الفلسطينيين. وهذا 
االستعمار األوروبي لفلسطين والذي حرضت عليه بريطانيا سبَق 

الفظائَع التي ارتكبها نظام هتلر في ألمانيا النازية بوقت طويل. ومن 
المعروف أن االستعمار المزدوج في فلسطين لقي مقاومةً فلسطينية 

كبيرة اشتهرت بأحداث أبرزها الثورة الفلسطينية الكبرى -1936
1939. وانقسمت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية التي حاربت 

االستعمار الصهيوني في موقفها إزاء الحكم البريطاني على فلسطين، 
حيث ظنَّ بعض القادة أن من الممكن كسب بريطانيا إلى صفهم، بينما 
اعتبرها اآلخرون عدوهم الرئيس. وال يزال هذا االنقسام في الموقف 
إزاء القوة اإلمبريالية والعدو المباشر المستعمر جليًا حتى يومنا هذا.

تسببت التدابير التي اتخذها البريطانيون والقوات الصهيونية لسحق 
ثورة 1939-1936 في إجهاد الحركة الوطنية واستنفاد قواها، وتشتيت 

قياداتها، وتدمير االقتصاد الفلسطيني. ولم تعقبها استراتيجيةٌ واضحة 
غير المطالبة باالستقالل، وهو وضٌع مشابهٌ للوضع الراهن.

تجلى إنهاك الحركة الوطنية في الرد الفلسطيني على خطة األمم المتحدة 
للتقسيم. فلم تكن هناك استراتيجية موحدة وال مناقشات الستشارة الشعب 

بشأن الخطوة المثلى التالية على الصعيدين التكتيكي واالستراتيجي. 
فئةٌ صغيرة فقط في الحركة الوطنية كانت مستعدة لقبول الخطة. أّما 
الغالبية فقد رفضتها، ولكنها لم تطرح بدياًل واضًحا. اعتقدت األقلية 

التي دافعت عن قبول الخطة أن من الممكن استخدامها إلحباط المشروع 
الصهيوني الرامي إلى احتالل أكبر قدٍر من األرض بأقل عدٍد من 
سكانها األصليين. ورأت أن قبول الخطة سوف يعطي الفلسطينيين 

الحيز والوقت لبناء قوتهم وقدراتهم، وإقامة دولة، وتطوير عالقاتهم 
بدول المنطقة والعالم. واحتج آخرون بأن قبول الخطة لن يحبط المخطط 

الصهيوني.

كان رفض خطة التقسيم مفهوًما بطبيعة الحال. فقد عنت بالنسبة إلى 
الفلسطينيين التنازَل عّما يزيد على نصف وطنهم لحركة استيطانية 

استعمارية أوروبية غزت بالدهم واستعمرتها بالقوة وبحماية 
اإلمبراطورية البريطانية. وكانت الخطة انتهاًكا لحقهم في تقرير 

المصير واالستقالل ودعوتهم إلى إقامة دولة ديمقراطية تضمن حقوق 
مواطنيها كافة بغض النظر عن دينهم واثنيتهم. وباإلضافة إلى ذلك، لم 
يستهدف المشروع البريطاني الصهيوني الفلسطينيين وحسب، بل شمل 

المنطقة العربية بأسرها.

انتهزت الحركة الصهيونية رفَض الخطة باعتباره رفًضا للتسوية 
السلمية، وتبريًرا لشن حرٍب ضد الفلسطينيين وهم غير مستعدين 

وال منظمين وبال قيادة. وهكذا لم توضع بدائل لخطة التقسيم وتُناقَش 
بالكامل. فلم تُناقَش الحجج التي طرحها المناصرون لخيار قبول الخطة 
نقاًشا وافيًا، ولم تكن ثمة محاوالت لصياغة استراتيجية جديدة لمواجهة 

الحركة الصهيونية. فلربما أثَّر هذا المسار في إسرائيل وأفضى الحقًا 
إلى إعادة توحيد فلسطين على أساس ديمقراطي. فتلك األفكار كانت 

تستحق النقاش على األقل.

ومن المفارقات أن بعض تلك الحجج سيقت في العام 1974 لترويج 
البرنامج المرحلي المعروف أيًضا باسم برنامج النقاط العشر الذي هََدف 

إلى إقامة دولة )سلطة مقاتلة( على أي جزء يتحرر من فلسطين. وقد 

سهََّل البرنامُج، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974، 
دخوَل منظمة التحرير الفلسطينية الجمعية العامة لألمم المتحدة كعضو 

غير مصوت.

وفي عام 1988، تبنى المجلس الوطني الفلسطيني حلَّ الدولتين بعدما 
حشدت االنتفاضة األولى دعًما عالميًا كبيًرا للقضية الفلسطينية. ومع 

ذلك، تسببت اتفاقات أوسلو لعام 1993 وما تالها بتقسيم فلسطين على 
نحو أكثر إضراًرا بكثير من خطة التقسيم األصلية، وهو قبل في لحظة 

تاريخية يميل ميزان القوى محليًا وإقليميًا ودوليًا لصالح كفة إسرائيل 
بشدة.

وحيث أن اتفاقات أوسلو لم تُسفر عن قيام دولة فلسطينية مستقلة، علينا 
أن نسأل: هل ينبغي للفلسطينيين أن يتمسكوا بمشروع الدولتين بينما 
ينتظرون تغيًرا في ميزان القوى؟ أم هل ينبغي أن يتبنوا استراتيجيةً 

جديدة تدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية - 
وهو الشعار الذي رفعه أعضاء الحركة الوطنية المتنورون قبل النكبة، 

ومرة أخرى في أواخر الستينات؟ غير أن اإلجابة على هذا السؤال 
في هذه المرة ال بد أن تقترن برؤية واستراتيجية واضحتين وأن تكون 

بالتحاور مع مكونات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات.

لكن النقاش غير كاف. فعندما نتساءل ما هي الدروس والعبر التي 
يمكن أن نتعلمها، نحن الفلسطينيون، من التاريخ، فإن سؤالي دائًما هو: 

َمن سوف يستخلص هذه الدروس؟ وهل َمن يملك سلطة القرار لديه 
اإلرادة للتصرف على ضوء هذ الدروس؟ يعتقد المفكرون في الغالب 
أن تحليالتهم سوف تصل بطريقة ما إلى الطبقة السياسية القادرة على 

الفعل. ولكن دون فعل من جماعات الضغط والحركات االجتماعية 
واألحزاب السياسية والنقابات العمالية وغيرها من أشكال الحراكات 

الجماعية، لن يتحقق سوى قليل القليل في أحسن األحوال.

نجوى القطان: قراءة التاريخ بمنظار الواقع

قامت دولة إسرائيل في 1948 نتيجة تطورات تاريخية تعود إلى القرن 
التاسع عشر. وبالرغم من أن المحرقة لعبت دوًرا في والدة إسرائيل، 

فإنها كانت بمثابة القابلة وليس الوالدة إْن جاز التشبيه. ومع ذلك، 
ثمة تصوٌر، عند الغرب والفلسطينيين على حٍد سواء، بأن الحدثين 
مرتبطان بعالقٍة سببية. إنما هي الفترة الزمنية القصيرة ذات الست 

سنوات الفاصلة بين الحدثين التي ينبغي أن نقف عليها. وأنا أقول في 
هذا المقال إنه ال توجد عالقة سببية مباشرة بين الحدثين، وأقترح أسبابًا 

تفسر ربطهما في المخيلة الشعبية. وأختم بذكر الدروس التي يمكن 
استخالصها من التاريخ بنظرٍة ناقدة أكثر.

عندما أعلن ديفيد بن غوريون مولد إسرائيل في أيار/مايو 1948، 
كان يتوج خمسين عاًما من الجهود الصهيونية. فإسرائيل هي حصيلةُ 

 “تجلى إنهاك الحركة الوطنية 
في الرد الفلسطيني على خطة 

األمم المتحدة للتقسيم”
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تطورات تاريخية طويلة األجل وقصيرة األجل: معاداة السامية 
العنصرية أو الحديثة في أوروبا في القرن التاسع عشر، ونشوء الحركة 

الصهيونية كرٍد على معاداة السامية الحديثة وعلى الحركات القومية 
في روسيا وأوروبا الغربية، ونجاح الصهيونية األولى في الجمع بين 

االشتراكية والقومية لتوطين “شعٍب بال أرض” على “أرٍض بال 
شعب”، واالنتداب البريطاني على فلسطين الذي قامت تحت حمايته – 

المنصوص عليها في وعد بلفور – موجاٌت متعاقبةٌ من هجرة اليهود 
األوروبيين ببناء مؤسسات الدولة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والعسكرية.

بلَغ عدد الناجين من المحرقة الذين هاجروا إلى فلسطين في الفترة 
السابقة لعام 1948 نحو 120،000 ناٍج ضمن قرابة 600،000 يهودي 
من أوروبا. تزايد عدد سكان إسرائيل بسرعة في سنواتها األولى عقب 

نشأتها مع وصول مهاجرين جدد، حيث هاجر إليها 300,000 ناٍج آخر 
من المحرقة، و475,000 يهودي من الشرق األوسط وأماكن أخرى. 

جة للدولة اليهودية كمالذ من معاداة  وبالنظر إلى الفكرة الصهيونية المروِّ
السامية في أوروبا ووطن قومي للشعب اليهودي، كانت تلك ضربةً 

معنوية وسياسية للصهيونية التي ظنّت أن إنشاء الدولة سيتكفل بهجرة 
اليهود إليها، ولكن الماليين لم يأتوا حتى بعد فاجعة المحرقة، التي راح 

ضحيتها ستة ماليين يهودي.

هذا ال ينفي العالقةَ التاريخية بين الحدثين. فأول رابط من روابط العالقة 
بين المحرقة وإنشاء دولة إسرائيل هو التوقيت. بالرغم من أن بناة الدولة 

الصهيونية كانوا قد أجمعوا بحلول العقود األولى من القرن العشرين 
على الهدف النهائي المتمثل في إقامِة دولٍة يهودية في فلسطين، إال أنهم 

اختلفوا على التوقيت األمثل )وعلى مساحة الدولة(. وال بد، في هذا 
السياق، ذكر أن المحرقةَ َحَدت بالقيادة الصهيونية إلى تأكيد الحاجة 

الملحة إلنشاء الدولة )برنامج بلتيمور، 1942( كما فعل إعالُن بريطانيا 
خططَها لالنسحاب من فلسطين في 1947. ومع ذلك، هذا ال يعني أن 

الحدث األول تسبب في وقوع الثاني. فمخططات إنشاء الدولة واألنشطة 
المصاحبة كانت قد دخلت مرحلةً متقدمةً جًدا بحلول ذلك الحين.

الرابط الثاني هو مادةُ الدعاية السياسية، فغالبًا ما يُستَخدم الربط بين 
المحرقة وإسرائيل في استنكار االنتقادات الموجهة إلسرائيل بمعادة 

السامية وفي محو حالة انعدام الجنسية وتهجير الشعب الفلسطيني من 
الرواية. حتى إن نتنياهو قد شطََح قبل عامين إلى حّد االدعاء زوًرا 
وبهتانًا4 بأن الفلسطينيين هُم َمن أوحى إلى هتلر بفكرة الحل النهائي.

يتصور الفلسطينيون أحيانًا، سواء الرازحون تحت االحتالل أو 
رون في األرض، بأنه لوال المحرقة لما ُوِجدت إسرائيل. غير أن  المهجَّ

إعادة تخيل الماضي ال يُجدي نفًعا، واألحرى بنا أن نتعلم من الماضي 
لكي نبني مستقباًل حافاًل بالسالم واإلنسانية. أوالً، يكمن سر بناء الدولة 

الفلسطينية )بغض النظر عن شكلها( في كثافة وصحة شعبها ومؤسساتها 
ومجتمعها المدني، وفي عزم قيادتها السياسية ومجتمعها المدني على 

تحدي االحتالل اإلسرائيلي وإنكار الحقوق الفلسطينية. ثانيًا، بالرغم من 
أن المحرقة لم تكن سببًا مباشًرا في نشوء دولة إسرائيل، إال أنه ينبغي 
لنا أن نتمنى لو لم تحدث لسبٍب وحيد، هو الوازع األخالقي واإلنساني.

معين رباني: سالم أنور السادات وصداه

يبدو أن األعوام التي تنتهي تواريخها بالرقم سبعة تحمل شؤًما 
للشعب الفلسطيني. فقد انعقد المؤتمر الصهيوني األول في مدينة بازل 
السويسرية عام 1897. وَشِهَد عام 1917 صدور وعد بلفور الُمخزي 
الذي ألزم بريطانيا العظمى بتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود، 

وفي 1937 رفعت لجنة بيل تقريرها الذي أوصت فيه بأن تتبنى لندن 
سياسة التقسيم كسياسة رسمية، وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 

تبنت األمانة العامة لألمم المتحدة القرار رقم 181 الذي يوصي بتقسيم 
فلسطين، وفي 1967 احتلت دويلة إسرائيل ما تبقى من فلسطين 

باإلضافة إلى أراض عربية أخرى، وأضحت إسرائيل بعدها بنصف 
قرن، أي في 2017، راسخةً فيها على نحو شبه دائم. أّما االستثناء 

البارز لهذا النمط المأساوي فهو العام 1987 الذي اندلعت فيه االنتفاضة 
في األرض الفلسطينية المحتلة لتبث األمل في التحرر الوطني مجدًدا في 

نفوس الفلسطينيين أينما كانوا.

كثيًرا ما يغيب عن هذه القائمة العاُم 1977 الذي أطلق فيه الزعيم 
المصري أنور السادات مبادرته بإقامة سالم منفصل مع إسرائيل. يُشار 

اها، إلى أحضان مناحيم بيغن  في العادة إلى “ِحجة” السادات، كما سمَّ
على أنها البداية المبشرة لعملية السالم العربية اإلسرائيلية التي تدهورت 
الحقًا. وال يحتاج المرء لهذا اإلدراك المتأخر ليعرف أنها لم تكن مبشرة 

وما كانت لتكون كذلك أبًدا.

أمضى السادات جلَّ عقد السبعينات، وال سيما السنوات التي تلت حرب 
أكتوبر 1973، في إعادة ضبط مكانة مصر التي كانت سابقًا مركَز 
الثقل في العالم العربي وحققت شهرةً عالمية قبل أن تُختَزل تدريجيًا 

في عهده إلى دولٍة تابعة للواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية 
السعودية. وفتحت اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية المصاحبة - 

سياسة االنفتاح - أبواب مصر لكل رأسمالي منحرف مستعد لدفع ثمن 
الدخول. وأدت تلك السياسة أيًضا في العام 1977 إلى تفجر اضطرابات 
شعبية لم يسبق لها مثيل منذ انقالب 1952، وكانت قاب قوسين أو أدنى 

 “المحرقة لعبت دوًرا في والدة 
إسرائيل ولكنها كانت بمثابة 
القابلة وليس الوالدة إْن جاز 

التشبيه”

 “وإنه للغٌز محير كيَف أن 
إسرائيل إلى اآلن لم تُسمِّ 
مستوطنةً على اسم أنور 

السادات”
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من اإلطاحة بحكمه. وكان ذهاب السادات إلى تل أبيب في وقت الحق 
من ذلك العام نتيجةً مباشرةً لتلك التطورات. غير أن جو الحتمية الذي 

ُم كنتيجة منطقية والزمة التفاقات فض  استُثمرت فيه مبادرته، حيث تُقدَّ
االشتباك في سيناء لعامي 1975-1974 في أعقاب الحرب العربية 

اإلسرائيلية في تشرين األول/أكتوبر 1973 – يرقى إلى قراءة التاريخ 
بالعكس. فقد فاجأت الصديق والعدو على حٍد سواء لسبب وجيه.

لقد أسقط الزعيم المصري المتفرد والمتزايد جنوحه الخياَر العسكري 
العربي ضد إسرائيل جملةً واحدة. وبذلك حرَم منظمةَ التحرير 
الفلسطينية والدوَل العربية من امتالك خيار دبلوماسي موثوق.

تمثلت النتيجة المباشرة في االجتياح اإلسرائيلي المدمر للبنان في 1982 
وطرد الحركة الوطنية الفلسطينية منه. وبعد عقد من الزمان، أُبِرمت 

اتفاقات أوسلو في 1993 تفصياًل لخطة الحكم الذاتي المذكورة في 
معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية عام 1979. وإنه للغٌز محير كيَف 

أن إسرائيل إلى اآلن لم تُسمِّ مستوطنةً على اسم أنور السادات.

لو قاومت مصر إغراءات إبرام السالم المنفصل مع إسرائيل في أواخر 
السبعينات – كما كادت تفعل - لكان الشرق األوسط اليوم مختلفًا جًدا، 

ولكان في حاٍل أفضل بكثير على نحو شبه مؤكد، ولَحافظَ الفلسطينيون 
نهم  والدول العربية على خيار دبلوماسي موثوق، ولكانوا في وضٍع يمكِّ

من فرض ضغوط عسكرية مجدية إذا رفضت إسرائيُل االنصياع.

جابر سليمان: إستحضار دروس اإلنتفاضة األولى

تميزت “اإلنتفاضة األولى” )1987( بمشاركة كل فئات الشعب 
الفلسطيني في أنشطتها وفعالياتها، وإتسمت بقدر كبير من الوحدة 

والتنظيم واإلبداع واإلبتكار فيما يتعلق بأساليب النضال وأشكاله، فقدمت 
تجربة فذة ومتميزة لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة اإلحتالل 

اإلسرائيلي. وتمكنت من إعادة وضع القضية الفلسطينية على خارطة 
اإلهتمامات الدولية، بعد تراجع اإلهتمام بها، إثر خسارة منظمة التحرير 

الفلسطينية لمركز ثقلها في بيروت عام 1982.

وقد بتنا نتساءل عند كل حدث فلسطيني ساخن ضد اإلحتالل، هل تقوم 
إنتفاضة جديدة؟ هل تقع اإلنتفاضة الثالثة، باعتبار أن إنتفاضة العام 

2000 هي الثانية؟ وهذا ما يقود البعض إلى التسرع واإلستعجال في 
إطالق تسمية “اإلنتفاضة”، على أي حراك شعبي/شبابي واعد، مثل 

الحراك الشبابي )أواخر عام2015( و”هبة القدس” األخيرة )2017( 
المستمرة، وإن بشكل متقطع، وإضفاء رقم متسلسل عليه أو عليها.

كل هذا يؤكد المكانة المفصلية لهذه اإلنتفاضة التي استمرت لما يقارب 
الثالث سنوات أو يزيد، والتي ال يضاهيها في مغزاها النضالي أي 

حدث مفصلي آخر، سوى الثورة العربية الكبرى في فلسطين )-1936
1939(، التي القت المصير المفجع ذاته الذي القته اإلنتفاضة األولى، 

وإن في سياقات نضالية مختلفة باختالف الظروف التاريخية، الذاتي 
منها والموضوعي، على حّد سواء.

آنذاك، استجابت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية لنداء القادة العرب 
بوقف الثورة، إعتماداً على “حسن نوايا حليفتنا بريطانيا”، التي تعهدت 

بتلبية المطالب العربية. وفي حال اإلنتفاضة األولى، كان التيار الرئيسي 
في منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذ قراره ومنذ الدورة 19 للمجلس 
الوطني )1988(، باستثمار األنتفاضة سياسياً لتحقيق ما سمي بهدفي 
“الحرية واإلستقالل”، إقتناعاً منه بأنها قد حولت مركز ثقل النضال 
الفلسطيني من خارج فلسطين إلى داخلها، ووفرت قوة الدفع الذاتية 

لتطبيق البرنامج السياسي المرحلي )1974(، المتضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين. 

وكانت النتيجة “كيان فلسطيني” مشوه، كما أثبت الوقائع الناجمة عن 
عملية سالم أوسلو.

وهذا ما يطرح السؤال الجوهري واإلشكالي التالي: إذا لم تكن الظروف 
الذاتية والموضوعية للثورة الكبرى مواتية ألن تحفر مساراً يؤدي إلى 

تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أما كان باإلمكان أن تتخذ 
اإلنتفاضة األولى - في ظل التجربة النضالية الغنية التي إكتسبها النضال 

الوطني الفلسطيني منذ ثالثينيات القرن الماضي وحتى اندالعها- مآالً 
أخرغير المآل المفجع الذي إنتهت إليه، بسبب استعجال إستثمارها في 
سياق إتفاقيات أوسلو، التي ال يزال الشعب الفلسطيني يجني حصادها 

المّر، إنقساماً وتفككاً لحركتة الوطنية، وإضعافاً لوزنها المعنوي 
واألخالقي، وللمكانة المتميزة التي تبوأتها بين حركات التحرر الوطني  

العالمية في مرحلة صعودها في منتصف السبعينيات؟

يكتسب السؤال هذا مشروعية وإلحاحية أكبر في أجواء الذكرى المئوية 
لوعد بلفور، ومع وصول عملية سالم أوسلو البائسة إلى طريق مسدود، 
بعد أكثر من عقدين من المفاوضات العبثية، ومع رفض إسرائيل القاطع 

لإلنسحاب من المناطق المحتلة عام 1967 وإمعانها في خلق الوقائع 
اإلستيطانية على األرض، التي تجعل من حل الدولتين أمراً مستحيالً، 

بل ضرباً من الوهم والركض وراء السراب. ويرتبط هذا السؤال بسؤال 
آخر ال يقل إلحاحاً وأهمية بالنسبة لمستقبل الصراع العربي /الصهيوني؛ 

ما هي دروس المستفادة من اإلنتفاضة األولى ومآالتها، كما تمثلت في 
اتفاقيات أوسلو:

األهمية التاريخية لتوفر رؤية إستراتيجية واضحة للنضال 	 
الوطني الفلسطيني، وتأسيس عالقة جدلية سليمة بين التكتيكي 

واإلستراتيجي في كل مراحل النضال وتحوالته، تأخذ بعين 
اإلعتبار موازين القوى والتحالفات الدولية التي تحكم مسار 
الصراع. وبالتالي، أهمية عدم إساءة تطبيق مفهوم “مْرَحلة 

النضال”، وعدم تغليب المحِددات السياسية للصراع على محِدداته 
التاريخية، ما يؤدي إلى تغييب الرواية الفلسطينية للصراع لصالح 

رواية العدو.

التمسك بالمرجعية القانونية للصراع، إنطالقا من مبادئ العدالة 	 
التي تسمو في ميثاق األمم المتحدةعلى مبادئ القانون الدولي 

“حبذا لو أن القيادة الفلسطينية 
تستلهم في ممارساتها العملية 
الروح الكفاحية العالية لشعبها”
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وقرارات الشرعية الدولية )المادة األولى من الميثاق(، وبالتالي 
عدم التالعب بالمرجعية القانونية للحقوق الفلسطينية، بحيث 

يظل الحق مرجعية المفاوضات، أية مفاوضات، بدل أن تكون 
المفاوضات بذاتها مرجعية للحق- كما كان الحال في أوسلو.

ضرورة أن تستوحي أي قيادة فلسطينية حالية أو مقبلة، وأن 	 
تستلهم في ممارساتها العملية الروح الكفاحية العالية لشعبها، التي 
عبرت عنها تجربته النضالية التاريخية الممتدة لما يزيد عن قرن 
من الزمان في مواجهة المشروع الصهيوني، وأن تتعلم من تلك 

التجربة، بما يعزز ثقتها في الطاقات الثورية الكامنة لهذا الشعب، 
وبما يحول دون اإلستثمار السياسي، الضيق وقصير النفس 

لمحطات نضالية مضيئة في المسيرة الكفاحية للشعب الفلسطيني 
في إتجاه تاريخي معاكس للحقوق الوطنية الفلسطينية. وليست 

اإلنتفاضة األولى سوى مثالً على ذلك.

مالحظات
اعتمدت الحكومة البريطانية الكتاب األبيض في العام 1939، وظل . 1

بمثابة السياسة المطبقة حتى نهاية االنتداب البريطاني عام 1948. 
رفض الكتاب األبيض فكرة التقسيم، ونّص على قيام وطن قومي 

يهودي داخل فلسطين المستقلة مع فرض قيوٍد على الهجرة.

2 .http://www.jewishvirtuallibrary.org/text-of-the-
peel-commission-report

3 .https://www.amazon.com/Israel-Arab-Reader-
Documentary-History-Conflict/dp/0143113798

4 .https://www.nytimes.com/2015/10/22/world/
middleeast/netanyahu-saying-palestinian-mufti-

inspired-holocaust-draws-broad-criticism.html
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تتبع اتجاهات القضية الفلسطينية منذ العام 1967
نادية حجاب و معين رباني

يونيو 2017

عادت القضية الفلسطينية من بعض نواحيها اليوم إلى وضعها السابق 
لحرب 1967. ومن الجدير بنا أن نتتبع هذا المسار لنفهم كيف وصلت 

بنا الحال إلى ما نحن عليه، ولكي نتبصر طريقنا في الخروج من 
وضعنا الراهن. 

نظرة إلى الماضي

كان الفلسطينيون عشية الخامس من حزيران/يونيو 1967 متوزعين 
بين إسرائيل والضفة الغربية )بما فيها القدس الشرقية( الخاضعة لإلدارة 
األردنية وقطاع غزة الخاضع لإلدارة المصرية ومجتمعات الالجئين في 

األردن وسوريا ولبنان وغيرها. وكانت تطلعاتهم إلى التحرر وتقرير 
المصير معلقةً بتعهدات الزعماء العرب، وال سيما الزعيم المصري 

الكارزماتي جمال عبد الناصر، “بتحرير فلسطين” - والذي كان يعني 
حينها تحرير تلك األجزاء من فلسطين التاريخية التي أصبحت إسرائيل 

في 1948.

أحدثت حرب األيام الستة التي احتلت إسرائيُل فيها الضفة الغربيةَ 
والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن السورية وشبه جزيرة 

سيناء المصرية تغييراٍت جذريةً في جغرافية الصراع. وأحدثت أيًضا 
تغيًرا عميقًا في الجسم السياسي الفلسطيني، إذ أصبح الفلسطينيون 

سادةَ مصيرهم بعد أن كانوا في العقود السابقة متفرجين على القرارات 
اإلقليمية والدولية المؤثرة في حياتهم والمحددة لمصيرهم.

هيمنت الجماعات الفدائية الفلسطينية التي كانت تتشكل في السر منذ 
الخمسينيات، وعلى رأسها حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، 

على منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من 1968 الى 1969 والتي 
تأسست في 1964 تحت رعاية جامعة الدول العربية في اجتماع القمة 

األول. أوجدت الهزيمة العربية في 1967 فراًغا تمكَّن الفلسطينيون 
فيه من استعادة الوصاية على القضية الفلسطينية، وتحويل الفلسطينيين 
د وفاعل سياسي، ووضع القضية  المشتتين والمشردين إلى شعب موحَّ

الفلسطينية في صميم الصراع العربي اإلسرائيلي.

لعل هذا اإلنجاز هو األبرز لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث استدام 
روح النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير بالرغم من الجراح 

الكثيرة التي طالته من إسرائيل وبعض الدول العربية - ورغم الجراح 
التي تسببت بها المنظمة نفسها. فقد عانت منظمة التحرير نكسات 

عديدة، بالرغم من نجاحها في وضع القضية الفلسطينية في صدارة 
جدول األعمال الدولي. ومن الجدير أن نستعرض نجاحات منظمة 
التحرير الفلسطينية وإخفاقاتها لنفهم كيف وصلت الحال بالحركة 

الوطنية الفلسطينية إلى ما هي عليه اليوم.

زرع أوُل انتصار لمنظمة التحرير الفلسطينية بذوَر الهزيمة أيًضا. 

وقعت معركة الكرامة في وادي األردن سنة 1968، ودحرت فيها 
قواُت الفدائيين والجيُش األردني قوةً استطالعية إسرائيلية أكثر تفوقًا 

منها بكثير، وكسبت الحركةُ بفضلها مؤيدين عرب وفلسطينيين ُكثر من 
الالجئين والفدائيين ورجال األعمال من مختلف ألوان الطيف السياسي. 
وفي الوقت نفسه، كان التهديد الضمني للنظام الملكي الهاشمي واضًحا، 

وساءت عالقة الفلسطينيين باألردن حتى طُردت منظمة التحرير 
الفلسطينية من األردن إبان أحداث أيلول األسود في 1970. وهذا عنى 
فعليًا أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد تمتلك خياًرا عسكريًا موثوقًا 

في مواجهة إسرائيل، على افتراض أنها امتلكت ذاك الخيار في السابق. 
وبالرغم من وجود الفلسطينيين العسكري المكثف في لبنان حتى 1982، 

إال أنه كان بديالً ضعيفًا ألطول حدود عربية مع فلسطين التاريخية.

حققت مصر وسوريا في حرب تشرين األول/أكتوبر 1973 انتصارات 
جزئية على إسرائيل، ولكنهما أصيبتا كذلك بنكسات خطيرة، مما يدل 
على أن الخيارات العسكرية للدول العربية في مواجهة إسرائيل كانت 

محدودةً أيًضا. وفي الوقت نفسه، بلغت الحركة الوطنية الفلسطينية 
أوجها دوليًا حين ألقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خطابه 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1974، وكانت منظمة التحرير 

الفلسطينية حينئٍذ الممثل الشرعي الوحيد المعترف به للشعب الفلسطيني. 
وفي ذلك العام، أخذت منظمة التحرير الفلسطينية تؤسِّس لحل الدولتين، 

إذ تبنَّى برلمانها، المجلس الوطني الفلسطيني، خطةً من عشر نقاط 
إلنشاء “سلطة وطنية” على أي جزء من فلسطين يُصار تحريره.

كانت العملية وجوبًا بطيئةً مؤلمة، حيث أدركت غالبية الفلسطينيين أن 
الدولة الفلسطينية المنشودة لن تقوم على أرض فلسطين التاريخية كاملةً. 

واعتباًرا من 1974، تحول هدف الحركة الوطنية الفلسطينية تدريجيًا 
إلى القبول بواقع إسرائيل كدولة وإقامة دولة فلسطينية في الضفة 

الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بزيارة القدس في 1977، 
جت الزيارة بإبرام اتفاقات كامب ديفيد عام 1979 وانسحاب  وتوِّ

إسرائيل من شبه جزيرة سيناء والذي كانت آخر مراحله في نيسان/
أبريل 1982، وقد مهدت هذه الزيارة الطريَق أمام إسرائيل لغزو لبنان 

في العام ذاته. كان الهدف الرئيس إلسرائيل هو دحر منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى خارج البالد، وترسيخ احتاللها الدائم لألرض الفلسطينية 

المحتلة. ومع إزاحة الدولة العربية األقوى من الصراع، أضحت قدرة 

 “عجزت منظمة التحرير عن 
استثمار نجاح االنتفاضة األولى”
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منظمة التحرير الفلسطينية على إدراك حل الدولتين محدودةً للغاية، 
ل الصراع العربي اإلسرائيلي تدريجيًا إلى صراع إسرائيلي  وتحوَّ

فلسطيني يصب في مصلحة إسرائيل بدرجة كبيرة.

وبينما حاولت منظمة التحرير الفلسطينية لملمة نفسها في تونس 
والدول العربية األخرى، برز أحد أكبر التحديات إلسرائيل في األرض 
الفلسطينية المحتلة مع اندالع االنتفاضة األولى في كانون األول/ديسمبر 

1987 بقيادة محلية إلى حٍد كبير. وأحيت االنتفاضة خيار مواجهة 
إسرائيل بنجاح على أساس التعبئة الجماعية الالعنفية على نطاق لم 

يسبق له مثيل منذ أواخر الثالثينات.

غير أن منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت عجزها عن استثمار النجاح 
المحلي والعالمي لالنتفاضة األولى. وفي نهاية المطاف، قدمت قيادة 

منظمة التحرير الفلسطينية المنفية مصالحها الخاصة، وال سيما تطلعها 
إلى نيل التأييد الغربي وبخاصة األمريكي، على الحقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني كما عبر عنها إعالن االستقالل لعام 1988 المعتمد في 
الجزائر العاصمة.

اتضحت هذه التناقضات بما ال يدع مجااًل للشك في الفترة -1992
1993 عندما اضطرت القيادة الفلسطينية إلى االختيار بين دعم الموقف 
التفاوضي للوفد الفلسطيني في واشنطن الذي أصر على الوقف الشامل 

ألنشطة االستيطان اإلسرائيلية كشرط مسبق لترتيبات الحكم الذاتي 
االنتقالي، وبين مفاوضات سرية مع إسرائيل أعطتها أقل من ذلك بكثير 

ولكن أعادت لها أهميتها الدولية في أعقاب الحرب العراقية الكويتية 
1991-1990. وعمال باتفاقات أوسلو لعام 1993، اعترفت منظمة 

التحرير الفلسطينية بإسرائيل و”حقها في الوجود في أمن وسالم” في 
وثيقٍة لم تأت على ذكر االحتالل أو تقرير المصير أو إقامة الدولة أو 
حق العودة. ومن غير المستغرب أن العقود التي تلت شهدت تسارًعا 

هائال في وتيرة االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي والتدمير الفعلي 
لترتيبات الحكم الذاتي المنصوص عليها في االتفاقات اإلسرائيلية 

الفلسطينية العديدة.

نظرة إلى المستقبل

يبدو أن الدائرة دارت وعدنا من بعض النواحي إلى ما كنا عليه في 
العام 1967. فقد تفككت الحركة الوطنية الفلسطينية الموحدة عموًما 
التي هيمنت في حقبة الستينيات إلى التسعينيات. وباتت السلطة اليوم 

منقسمةً بين حركة فتح وحركة حماس التي ال تزال مستبَعدةً، كما الجهاد 
اإلسالمي، من منظمة التحرير الفلسطينية، بينما تستشري االنقسامات 

داخل فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. يعاني الفلسطينيون في غزة 
بشدة في ظل عقد من الحصار اإلسرائيلي الذي يزداد سوًءا نتيجة 

الضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وإسرائيل على حماس. ويعاني 
الفلسطينيون في مخيمات الالجئين في سوريا ولبنان بسبب الحرب 

األهلية في سوريا وما سبقها من تمزق العراق، فضال على الصراعات 
القائمة بين الفصائل المختلفة في المخيمات.

أما بالنسبة إلسرائيل، فقد حولتها حرب 1967 من دولٍة إلى قوة إقليمية. 
وهي حريصة على تطبيع العالقات مع المملكة العربية السعودية ودول 

الخليج العربي، مستخدمةً إيران كبعبع إلذكاء تلك العالقة. وتسعى 
إلى توظيف هذا التحالف لفرض اتفاق على الفلسطينيين يديم الهيمنة 

اإلسرائيلية، وإلبرام معاهدة سالم نهائية تحتفظ إسرائيل بموجبها 
بالسيطرة األمنية على األرض الفلسطينية المحتلة كاملة، وبمستوطناتها، 

وتواصل االستعمار.

ومع ذلك، ال تزال ثمة عقبات في طريق إسرائيل تحول دون إضفاء 
الشرعية على االحتالل، مما يبقي الباب مفتوًحا أمام قيام حركة 

فلسطينية واستراتيجية لتأمين الحقوق والعدالة. فمن الجدير بالذكر 
أن أي دولٍة، على مدار نصف قرن، لم تؤيد رسميًا احتالل إسرائيل 

لألرض الفلسطينية والسورية. وفي حين أن الحكومات األوروبية، على 
سبيل المثال، خشيت أن يؤدي ذلك إلى تقويض عالقاتها بالدول األخرى 
في المنطقة، فإنها أيًضا من أكثر الدول التزاًما بدعم النظام الدولي القائم 
على القواعد، فهي لم تنس ذكريات الحربين العالميتين األولى والثانية. 

لذا فإنها ال تستطيع االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي رغم أنها فشلت في 
الوقوف في وجه إسرائيل كما وقفت في وجه االحتالل الروسي لشبه 

جزيرة القرم.

وعالوةً على ذلك، فإن انتخاب دونالد ترامب رئيًسا للواليات المتحدة 
عقب تصويت المملكة المتحدة على الخروج من االتحاد األوروبي العام 
الماضي يشحذ إصرار االتحاد األوروبي على تعزيز سلطته االقتصادية 

والسياسية وتقليل اعتماده على حماية الواليات المتحدة. وهذا الوضع 
يتيح فرصةً للفلسطينيين لتعزيز تدابير االتحاد األوروبي المتواضعة 
مثل حظر التمويل البحثي للشركات االستيطانية اإلسرائيلية ووضع 

عالمات على منتجات المستوطنات، وللدفع باتجاه التفريق بين إسرائيل 
ومشروعها االستعماري، استناًدا إلى قرار مجلس األمن رقم 2334 

الصادر في كانون األول/ديسمبر 2016.

تواجه إسرائيل كذلك مقاومةً من حيث لم تتوقع. ففي مقابل إضعاف 
الحركة الوطنية الفلسطينية، نمت حركة التضامن العالمي مع فلسطين 

بسرعة، وال سيما في أعقاب االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على 
غزة، ومن ضمنها حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 

العقوبات ذات القيادة الفلسطينية التي تأسست في 2005. وهذا يُناقض 
الوضع السائد في السبعينات والثمانينات حين كان الجمهور الغربي 

يميل عموًما إلى دعم إسرائيل. تعكف إسرائيل على مقاومة هذه 
الحركة بضراوة من خالل الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، 

وتشجيع الواليات المتحدة وأوروبا على سن تشريعات تحظر مبادرات 
المقاطعة. إال أنها لم تنجح حتى اآلن في إغالق باب النقاش أو منع 

 “تحولت إسرائيل بفضل 
حرب 1967 من دولة إلى قوة 

إقليمية”

 “تقاوم إسرائيُل حركةَ المقاطعة 
من خالل الخلط بين انتقاد 
إسرائيل ومعاداة السامية”
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الكنائس والمجموعات الطالبية حول الواليات المتحدة من دعم األنشطة 
التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

أخذت جهود الصّد اإلسرائيلية تضعف أيًضا نتيجةَ اتجاٍه ثالث من صنيع 
إسرائيل نفسها. فقد بالغت إسرائيل كثيًرا في انتهاك القانون الدولي دون 

مساءلة في سياق احتاللها األرَض الفلسطينية وتعاملها مع مواطنيها 
الفلسطينيين. حتى إن إصرار ترامب على “إبرام اتفاق” من شأنه أن 

يمنح إسرائيَل بالتأكيد أراٍض شاسعةً وسيطرةً أمنية دائمة سوف يصطدم 
على األرجح مع الحركة اليمينية المتزايدة النفوذ والتي ترفض من حيث 

المبدأ تقديم أي تنازل للفلسطينيين.

إن مجموعة القوانين العنصرية المتنامية ال تفضح أفعال إسرائيل الحالية 
وحسب بل ما اقترفته أيًضا قبل العام 1948 وبُعيده. فعلى سبيل المثال 
ال الحصر، يَحِرم قانون المواطنة واألسرة، الُمجدد سنويًا منذ 2003، 

المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقَّهم في الزواج من فلسطينيين 
ينحدرون من األرض الفلسطينية المحتلة وبلدان أخرى عديدة، وهناك 

أيًضا التدمير المستمر للقرى الفلسطينية داخل إسرائيل والضفة الغربية، 
والقانون الذي يشرعن سرقة األراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة 
الغربية بأثر رجعي. وهكذا يستحيل التظاهُر بأن إسرائيل تحترم القيم 

العالمية أو “الغربية” مثل سيادة القانون والمساواة.

ومن الدالئل الجيدة على أثر هذا الفضح عدُد اليهود غير اإلسرائيليين 
المقاطعين إلسرائيل المتزايد باطراد، بمن فيهم منظمات مثل الصوت 
اليهودي من أجل السالم. وحين يجهر هؤالء بالحق، يكون من السهل 
نون اآلخرين من تبني  تفنيد اتهامات معاداة السامية المعدة سلفًا، ويمكِّ

مواقف مماثلة.

بالغت إسرائيل أيًضا في حزبنة مسألة الدعم المقدم لها. فبينما يحرص 
الحزب الجمهوري على عدم وجود فرق بينه وبين إسرائيل، بات الرأي 

العام في صفوف الحزب الديمقراطي يتجه باطراد نحو دعم الحقوق 
الفلسطينية، وأخذ الممثلون الديمقراطيون يكتسبون الجرأة ببطء على 

التحدث عالنية.

هذه االتجاهات األطول أجال التي تتصدى النتهاكات إسرائيل للمعايير 
الدولية ال يمكن في حد ذاتها أن تكفل الحقوق الفلسطينية. لقد أفضى 
تحول الوصاية على القضية الفلسطينية من عربية إلى فلسطينية إلى 

كارثة أوسلو في نهاية المطاف. والمطلوب هو صيغة توالف بين 
التعبئة الفلسطينية في الداخل والخارج وبين استراتيجية عربية لنيل 

تقرير المصير. وبالرغم من فشل الجهود المبذولة حتى اآلن إلصالح 
منظمة التحرير الفلسطينية كي تكون ممثاًل وطنيًا فاعاًل، فإن هنالك 
طرقًا لممارسة الضغط على أجزاء منظمة التحرير الفلسطينية التي 
ال تزال تعمل - كما في البلدان التي ال تزال بعض قطاعات التمثيل 

الدبلوماسي الفلسطيني فاعلة فيها – بهدف إحياء جدول األعمال الوطني 
واالستراتيجية الوطنية.

ال شك في أن الفلسطينيين اليوم في أكثر المواقف التي ال يحسدون عليها 
منذ العام 1948. غير أنهم إذا حشدوا الموارد المتاحة لهم – وعلى 

رأسها شعبهم والدعم العالمي المتنامي لحقوقهم وحريتهم – فسيكون 
باستطاعتهم صياغة استراتيجية وتنفيذها بنجاح لتأمين مكانة أفضل.
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الفصل الثاني

درب الالجئين الطويل حتى العام 2018
ظل تهجير الفلسطينيين القسري العنصَر األساسي في الجهود اإلسرائيلية المبذولة إلقامة دولة يهودية، األمر الذي أسفر منذ النكبة عن ماليين 

الالجئين والمشردين فضاًل على النازحين داخل إسرائيل نفسها. يتسم اللجوء بانعدام األمن المادي والفَقد وخطر تكرر الطرد والتشرد، حيث يُضطر 
فلسطينيون كثيرون إلى الرحيل واالنتقال باستمرار.

باإلضافة إلى الالجئين الذين طُردوا أو فروا من إسرائيل إلى ما بات يُعرف باألرض الفلسطينية المحتلة، نَزَح الكثير من الفلسطينيين الى الضفة 
الغربية والقدس الشرقية بسبب االستعمار اإلسرائيلي. تتناول المقاالت التالية هذه الكفاحات، وتتطرق كذلك إلى التحديات السياسية التي يواجهها 

الفلسطينيون في سعيهم إلعمال حقوقهم منطلقين من دوٍل أخرى، فضاًل على ما يتعرضون له من إجبار على االنحياز في النزاعات كما في لبنان 
وسوريا.

عقوٌد من تهجير الفلسطينيين: األساليب اإلسرائيلية

رت إسرائيل %66 من الشعب الفلسطيني قسًرا بحلول 2011 بحسب التقديرات. يحدد منير نسيبة ستة أساليب تستخدمها إسرائيل في التهجير  هجَّ
على جانبي الخط األخضر، ويناقش اثنين منها باستفاضة: هندسة الوضعية القانونية الشخصية والتخطيط الحضري. ويدعو إلى اتباع نهج شامل في 

التصدي للطبيعة الممنهجة للتهجير القسري.

ضيوف غير مرحب بهم: الالجئون الفلسطينيون في لبنان

تتفاقم الطبيعة غير المستقرة لوجود الالجئين، المأساوي أصاًل في أعقاب اللجوء، بسبب استطالة أمد هذه الحالة. تناقش دالل ياسين حرماَن الالجئين 
الفلسطينيين من حقوقهم األساسية منذ 70 عاًما، وتحث على تعزيز التنسيق بين منظمات المجتمع المدني الفلسطينية واللبنانية لتغيير القوانين في 

لبنان.

عتمة اليرموك من شرفاتنا على الفيسبوك

خلَّفت مأساة الحرب األهلية السورية ماليين الالجئين والمشردين داخليًا، بمن فيهم 270 ألف فلسطيني من سوريا. يناقش أحمد دياب حصار مخيم 
اليرموك من منظور فلسطيني-سوري، ويصف المخيم كرمز جديد للمعاناة الفلسطينية، ويعرض آثار الصراع على المجتمع الفلسطيني السوري 

بأسره.
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عقوٌد من تهجير الفلسطينيين: األساليب اإلسرائيلية
منير نسيبة
يونيو 2013

نظرة عامة

تُركِّز معظم النقاشات الدائرة حول تهجير الفلسطينيين – بما فيها 
نقاشات الفلسطينيين أنفسهم – على نكبة 1948 والتهجير القسري لِما 

يزيد على 700,000 فلسطيني على يد القوات الصهيونية لغرض 
إقامة دولة إسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية. ومع ذلك، حظيت 
التدابير المتنوعة التي تتبعها إسرائيل في تهجير الفلسطينيين قسًرا منذ 
العام 1948 باهتماٍم أقل بكثير رغم التقديرات التي تشير بأن إسرائيل 
رت 66% من العدد الكلي لسكان فلسطين1 قسًرا كجزٍء من خطتها  هجَّ

المدروسة وطويلة األجل لخلق أغلبية يهودية والحفاظ عليها. يذكر 
مستشار الشبكة للسياسات، منير نسيبة، في هذه المقالة ستةً من األساليب 
التي تستخدمها إسرائيل في تهجير الفلسطينيين، ويناقش اثتين منها وهما 

التهجير بأسلوبي هندسة الوضع القانوني وتخطيط المدن والقرى. كما 
يحاجج الكاتب بأن المقاربة الحقوقية التقليدية للقضية ليست كافية، وإنما 

يدعو المنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان إلى تطبيق نهج العدالة 
االنتقالية األحدث عهًدا على النزاع من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق 

اإلنسان الجماعية المرتَكبة بموجب سياسات، إذ إن ذلك هو السبيل 
الوحيد الُمجدي لجبر الضرر وإحالل السالم العادل.

السياق المفقود من أجل المطالبة بالحقوق

تُظِهر البحوث األرشيفية التي يجريها “المؤرخون الجدد” اإلسرائيليون 
أن كبار زعماء الحركة الصهيونية ما فتئوا يدعون منذ أمد طويل إلى 
ترحيل الفلسطينيين أو “الترانسفير” لضمان قيام أغلبيٍة يهودية على 

أرٍض كان اليهود فيها أقلية. وقد ترجم مؤسسو دولة إسرائيل وَمن 
َخلَفَهم هذه الدعوات إلى سياسٍة وممارسٍة واقعة مستخدمين أساليب 

متنوعة ال تزال ساريةً حتى يومنا هذا.2 غير أن دوافع إسرائيل 
ق لها. فعلى سبيل المثال،  والطبيعة الممنهجة لترحيل السكان لم يُتطرَّ

ال يأتي إعالن المبادئ المبرم سنة 1993 بين إسرائيل وحركة التحرير 
الفلسطينية، والذي يشير إلى “الالجئين” باعتبارهم قضيةً من القضايا 

المطروحة على طاولة مفاوضات الوضع النهائي، على ذكر آالف 
رين المستحقين للتعويض وجبر الضرر.  الضحايا اآلخرين المهجَّ

)ناهيك عن أن اإلعالن لم يتطرق لحقوق الالجئين ولم يُقدَّم أي ُسبل 
لمعالجة مشكلتهم(.

إن من الشائع في أدبيات المنهج الحقوقي أن ينصبَّ التركيُز على الجئي 
الحرب بمعزٍل عن موجات النزوح األخرى. ولكن من األهمية بمكاٍن 
في السياق الفلسطيني أن ينظر إلى الجئي الحرب في إطار الصورة 

الكلية للنزاع. فكما يالحظ رائف زريق، »لم يفقد الفلسطينيون حقوقهم 
نهم من المطالبة  وأراضيهم وحسب، بل فقدوا أيًضا السياق الذي يُمكِّ

بتلك الحقوق بطريقٍة منطقية.3 فال يمكن اعتبار الالجئين الفلسطينيين من 

األعوام 1948-1947 و1967 كالجئي حرب وحسب، بل هم ضحايا 
سياسٍة عنصريٍة لترحيل السكان نُفِّذت تحت غطاء الحرب وأسفرت 

بصورتها الكلية عن تهجير مجموعات أخرى من الضحايا.

إن تطبيق إطار العدالة االنتقالية على السياق الفلسطيني-اإلسرائيلي 
يمكن أن يعالج مسألة السياق المفقود الذي تحدث عنه زريق. لقد طُبِّق 
إطار العدالة االنتقالية لغاية اآلن على نزاعات أخرى ولكنه لم يخضع 

للدراسة الكافية في الحالة الفلسطينية رغم أنه يقدم وسائل لتعويض 
الضحايا تعويًضا شاماًل عن انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة التي 

تعرضوا لها، كما سيأتي في القسم األخير من هذه المقالة.

أساليب إسرائيل الستة في التهجير القسري

رت إسرائيل نظاَمها القانوني ومؤسساتها القانونية منذ نشأتها وحتى  سخَّ
اليوم من أجل تطبيق سياسة التهجير القسري داخل األرض الفلسطيني 

المحتلة وإسرائيل. وتندرج أساليبها المتبعة ضمن ست فئات عامة، على 
األقل، تتسبب في التهجير الدائم للفلسطينيين من جانبي الخط األخضر 

على السواء.

استخدام العنف في زمن الحرب كما حدث إبان حروب 1948 	 
و1956 و1967، وهو ما تسبب في واحدٍة من أعقد مشاكل 

الالجئين في العالم، فضاًل عن العدد الكبير من المشردين داخليًا.

هندسة الوضعية القانونية الشخصية في إسرائيل واألراضي 	 
الفلسطينية المحتلة على نحو يحرم المقيمين بصفة اعتيادية أو 
األشخاص المستحقين لإلقامة من الحق في العيش في ديارهم.

التخطيط الحضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي 	 
ويكبح العمران الفلسطيني في مناطق معينة مثل القدس وغور 

األردن وصحراء النقب. وبسببه تُهَدم منازُل وقرى بأكملها بذريعة 
»البناء غير المشروع.«

تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية 	 
تُسفر عن إخالء األسر من مساكنها قسًرا.

الترحيل بموجب مبررات أمنية وقانون الطوارئ. وقد استُخدمت 	 
هذ الطريقة على نطاق واسع في األراضي الفلسطينية المحتلة في 

بداية االحتالل، وال تزال تُستَخدم بين الفينة واألخرى.

خلق ظروٍف ال تطاق في مناطق معينة تحمل السكان المدنيين 	 
في نهاية المطاف على ترك منازلهم واالنتقال إلى مناطق أخرى. 

وقرية الشيخ سعد4 في القدس وقرية النعمان5 في الضفة الغربية 
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هما مثاالن لهذا األسلوب حيث اشتد الخناق على سكان كلتا 
القريتين بسبب تشييد جدار الفصل العنصري.

تساهم أساليب التهجير الستة المذكورة جميعها في ترحيل السكان 
الفلسطينيين المدنيين قسًرا سواء إلى مناطق أخرى داخل حدود فلسطين/

إسرائيل أو عبر الحدود الدولية. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل 
رت قسًرا بحلول نهاية عام 2011 حوالي 66% من الشعب  قد هجَّ

الفلسطيني كافة.6 ونتناول فيما يلي بتفصيل أكبر أسلوبين من األساليب 
اإلسرائيلية – وهما هندسة الوضعية القانونية الشخصية والتخطيط 

الحضري.

التهجير من خالل هندسة الوضعية القانونية الشخصية

استخدمت إسرائيل في أعقاب حرب 1948 تعريفات خاصة األوضاع 
القانونية الشخصية إلحداث التغييرات الديموغرافية الالزمة لتحويل 

األقلية اليهودية في المناطق التي احتلتها إبان الحرب إلى أغلبية. 
واستحدثت قوانين الجنسية التمييزية على نحو من شأنه أن يستثني 

جميع الالجئين من الحصول على جنسيتها. تخضع الجنسية اإلسرائيلية 
ألحكام قانون العودة لعام 1950 وقانون الجنسية لعام 1952. وبموجب 

هذين القانونين، اكتسب يهوُد العالم قاطبةً ميزةً إذ أصبحوا »رعايا« 
يهوًدا إلسرائيل يمتلكون الحق في الهجرة إليها واكتساب المواطنة 

الكاملة. وفي الوقت نفسه، منح القانون الجنسية7 للفلسطينيين الذين بقوا 
في إسرائيل واستثنى الالجئين الفلسطينيين كافة رغم أنهم أقاموا قبلها 
لقروٍن في األرض التي أصبحت فيما بعد دولةَ إسرائيل.8 وباإلضافة   

م قانون منع التسلل اإلسرائيلي لعام 1954 )الجرائم  إلى ذلك، جرَّ
 .واالختصاص القضائي( محاوالت الالجئين في العودة إلى ديارهم

وفي أعقاب حرب عام 1967، استحدثت إسرائيل تدابير مماثلة من 
خالل النظام القانوني العسكري الذي أدارت بواسطته االحتالل. وبُعيد 

د إبانها نحو ثلث السكان،9 أجرت إسرائيل تعداًدا  الحرب، التي تشرَّ
سكانيًا10 في األراضي الفلسطينية المحتلة، ثم استحدثت نظاًما جديًدا 

إلقامة الفلسطينيين11 استبعد كل َمن لم يشمله التعداد بصرف النظر عن 
ارتباطه باألراضي الفلسطينية المحتلة، ثم أصدرت عدًدا من أوامر 

»منع التسلل« العسكرية التي تجرم العودة غير المصرح بها على نحو 
يكاد يطابق قانون 1954 المذكور آنفًا، مّما أوصد باب العودة أمام 

رين سنة 1967. الالجئين المهجَّ

إن السياسة المتمثلة في سّن قواعد جديدة لإلقامة ومن ثم تجريم َمن 
يحاول العودة من الفلسطينيين لم تكن نهاية الهندسة اإلسرائيلية لألحوال 
الشخصية. فبعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، ضّمت 

القدس الشرقية واستحدثت ثالثة أنواع مختلفة من اإلقامة في قطاع غزة 
والضفة الغربية والقدس الشرقية. وبموجبها، حصل سكان األراضي 

الفلسطينية المحتلة المشمولون في التعداد على بطاقات هوية إسرائيلية 
)بطاقات الهوية( حملت ثالثة ألوان مختلفة: البطاقة الحمراء لقطاع 
غزة، والبرتقالية للضفة الغربية، والزرقاء للقدس الشرقية. وحصل 

سكان القدس الشرقية على إقامٍة إسرائيلية وخضعوا للقوانين المحلية 
والوالية القانونية اإلسرائيلية، في حين اعتُبر باقي السكان مقيمين في 

أراضيهم وخضعوا للنظام العسكري اإلسرائيلي.

اشتمل كال النظامين القانونيين على طُرق إللغاء اإلقامة. ففي الضفة 

الغربية وقطاع غزة، حصل المسافرون إلى الخارج على تصاريح 
خروج تحمل تاريخ صالحية. وعندما لم يرجع المسافر قبل انتهاء 
صالحية التصريح، أصبحت إقامته »إقامةً متوقفة«12 ولم يُسمح له 

بالعودة. وقد توقف العمل بسياسة إلغاء اإلقامة هذه في الضفة الغربية 
وقطاع غزة بعد انطالق عملية السالم.

وفي القدس الشرقية، كانت سياسة إلغاء اإلقامة مماثلةً من حيث التأثير 
للسياسة المتبعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أنها كانت 

خاضعةً لوالية إسرائيل القانونية المحلية، وليس للقانون العسكري. فقد 
احتاج المقدسيون أيًضا للحصول على تصاريح الخروج عند السفر 

إلى الخارج، وكانوا يفقدون إقامتهم إذا لم يعودوا قبل انتهاء صالحية 
التصريح. ومع ذلك، وخالفًا لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، لم توفر 
عملية السالم أي حماية لسكان القدس. بل على العكس، غيَّرت إسرائيل 

عت وتيرة إلغاء اإلقامات. اإلطار القانوني بحيث سرَّ

كانت إسرائيل تلغي إقامة المقدسيين، قبل عملية السالم، إذا ما اعتبرت 
أنهم قد »تركوا إسرائيل واستقروا في بلد آخر«.13 يورد قانون الدخول 

إلى إسرائيل تعريَف االستقرار خارج إسرائيل لغرض إلغاء اإلقامة 
بأنه: العيش في الخارج لمدة 7 سنوات أو الحصول على إقامة في بلٍد 

أجنبي أو التجنس بجنسية ذاك البلد. ولم تدخل اإلقامة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ضمن تعريف االستقرار خارج إسرائيل.

وما إن بدأت عملية السالم حتى غيرت إسرائيل بغتةً قواعد إلغاء 
اإلقامة دون تعديالت قانونية رسمية ودون إخطار العامة. وعلى حين 

ِغّرة، أخذت إسرائيل تتبع معياًرا جديًدا في تحديد إقامة الشخص خارج 
إسرائيل يُعَرف باسم »مركز الحياة.« ووفقًا للسياسة الجديدة، إذا تبين 

أن »مركز حياة« المقدسي كان خارج إسرائيل فإن ذلك المقدسي 
يُصبح عرضةً إللغاء إقامته. واألدهى من ذلك أن اإلقامة في الضفة 

ا عرَّض إقامة  الغربية أو قطاع غزة باتت تُعتبر إقامةً في الخارج، ممَّ
آالف الفلسطينيين الذين بنوا منازلهم في ضواحي القدس للخطر. ووفقًا 
ألرقام وزارة الداخلية اإلسرائيلية، أُلغيت إقامات 14,152 فلسطينيًا14 
في الفترة بين عامي 1967 و2011، منهم ما يزيد على 11,000 بعد 

ح بما هو أقل بكثير من األرقام  انطالق عملية السالم. وهذه األرقام تصرِّ
الفعلية للفلسطينيين الذين فقدوا حقهم في اإلقامة. فهي، مثاًل، ال تشمل 

سوى بيانات جزئية مستمدة من الفترة 1990-1967 كما تشير وزارة 
الداخلية اإلسرائيلية نفسها.15 وال تزال إسرائيل تطبِّق سياسة »مركز 

الحياة« الصارمة بقسوة.

وباإلضافة إلى إلغاء اإلقامة، وضعت إسرائيل قيوًدا على تسجيل 
المواليد. وال تنطبق هذه القيود على المقيمين في القدس الشرقية والضفة 

الغربية وقطاع غزة وحسب، بل على المواطنين الفلسطينيين في 
إسرائيل أيًضا. فإسرائيل تمنع االنتقال التلقائي للجنسية ألبناء المواطنين 

اإلسرائيليين المولودين في الخارج. ورغم أن هذا القيد ينطبق على 
المواطنين اليهود وغير اليهود على حٍد سواء، فإن بوسع المولود 

اليهودي أن يكتسب الجنسية بفضل »العودة،« بينما ال يتمتع المولود 
غير اليهودي بهذا الحق.

تتسم الظروف التي تحكم تسجيل أبناء المقدسيين بأنها أكثر تعقيًدا 
وتقييًدا. فبما أن السكان الفلسطينيين في القدس ليسوا من مواطني 

إسرائيل، فإنهم ال يستطيعون نقل إقامتهم إلى أبنائهم تلقائيًا. وقد رفضت 



19

وزارة الداخلية اإلسرائيلية في الفترة بين عامي 1967 و1994 تسجيل 
أبناء المقيمات على أساس أنه ينبغي لألبناء أن يتبعوا لوضع األب. 

وحاليًا، إذا كان كال الوالدين مقيًما، فإن وزارة الداخلية تسجل أبناءهما 
ولكن دون االعتراف به كحق. وفي الواقع، دأبت إسرائيل على زيادة 

قيودها المفروضة على منح األبناء إقامةً دائمةً في الحاالت التي تقتصر 
فيها اإلقامة على أحد الوالدين وفي الحاالت التي يولَد فيها األبناء 

في الخارج، وبالتالي قللت عمليًا عدد األطفال المقدسيين المسجلين. 
وفي عام 2002، بدأت إسرائيل في التعامل مع طلبات تسجيل أبناء 

المقدسيين المولودين في الخارج كحاالت للمِّ الشمل األسري، وطبقت 
ذلك أيًضا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

رت الحكومة اإلسرائيلية التوقف عن مراجعة  وفي نقس الوقت، قرَّ
طلبات لم الشمل المقدَّمة من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 

والمقدسيين الفلسطينيين للعيش مع أزواجهم الفلسطينيين من الضفة 
الغربية أو قطاع غزة. وصعَّبت إجراءات تسجيل الطفل المولود في 
إسرائيل اذا كان أحد والديه فقط مقيًما، وهي سياسة زادت المقدسيين 

تضرًرا. قدَّرت إحدى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في عام 
2003 بأن هذه القيود أسفرت عن وجود أكثر من 10000 طفالً غير 
مسجٍل في القدس الشرقية، ولكن ليس هناك مصدٌر آخر للبيانات فيما 

يتعلق بعواقب هذه األداة المستخدمة في تهجير الفلسطينيين قسًرا والتي 
لم تحظَ بتغطيٍة كافية. وتجدر اإلشارة إلى أن قيوًدا مماثلة قد فُِرضت 

على تسجيل المواليد في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى بعد قيام 
السلطة الفلسطينية في عام 1994.

التهجير من خالل التخطيط الحضري

التخطيط الحضري هو أسلوٌب آخر ما انفكت إسرائيل تستخدمه على 
جانبي الخط األخضر منذ قيامها وحتى يومنا هذا من أجل تهجير 

الفلسطينيين وإحالل المستعمرين اليهود مكانهم. ففي صحراء النقب، 
رت الغالبية العظمى من السكان المدنيين إبان  على سبيل المثال، هُجِّ

حرب 1948 وكنتيجة لموجات التهجير القسري في عقد الخمسينيات. 
ومع ذلك، ال تزال إسرائيل تستهدف سكان هذه المنطقة، واختارت 

التخطيط الحضري هذه المرة لتحقيق مآربها، حيث ترفض الحكومة 
اإلسرائيلية االعتراف بعشرات القرى والبلدات البدوية الفلسطينية التي 

يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل عام 1948، في حين أُنشئ بعضها اآلخر 
كنتيجٍة لسياسات التهجير اإلسرائيلية السابقة. وإسرائيل عازمةٌ على 

تنفيذ خطٍة من شأنها أن تدمر نحو 35 قريٍة بدوية وتهجير البدو قسًرا16 
إلى أماكن مكتظة بُغية »تطوير« المنطقة للتوسع اليهودي.

ومن الجدير بالذكر أن البدو هم أيًضا من بين المجموعات السكانية 
رت في األراضي الفلسطينية المحتلة إلفساح المجال  الفلسطينية التي هُجِّ
أمام االستعمار اليهودي الذي يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي. 

فما برح البدو يتعرضون للتهجير من حول القدس، على سبيل المثال، 
من أجل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم التي تأوي نحو 40,000 
ر بدو الجهالين الذين سبق  مستعمٍر يهودي. وهذا من شأنه أن يُهجِّ

تهجيرهم من تل عراد في النقب.

لقد ُكتب الكثير عن استعمار إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية 
باستخدام أساليب التخطيط الحضري المماثلة لتلك المذكورة آنفًا. ولكن 
تجدر اإلشارة إلى الدور المهم الذي يضطلع به التخطيط الحضري وال 

سيما في تهجير الفلسطينيين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل 
بصورٍة غير قانونية. فمنذ بداية االحتالل عام 1967، صادرت 

إسرائيل 35% من األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية وخصصتها 
لالستعمار اليهودي. واستخدمت إسرائيل أيًضا سياسات تنظيم األراضي 

لجعل 22% من األراضي الفلسطينية »مناطق خضراء« لم يُسمح 
للفلسطينيين بالبناء عليها. وحاليًا، ال تتجاوز المساحة المرصودة 

للعمران الفلسطيني في القدس الشرقية ما نسبته 13% من مساحتها 
الكلية،17 وأغلب هذه النسبة الضئيلة مبنيةٌ ومسكونةٌ بالفعل حاليًا. وتَعتبر 

إسرائيل أي بناٍء ال يحمل رخصةً »غير قانوني«، وكثيًرا ما تهدم تلك 
األبنية، مًما يتسبب في التهجير القسري لقاطنيها.

سياسةٌ ممنهجة للتهجير القسري من البداية

يظهر من النقاش أعاله وما سيق من أمثلٍة لألساليب المستخدمة في 
التهجير أن سياسةَ إسرائيل التمييزيةَ المتمثلة في تهجير الفلسطينيين 
قسراً هي سياسةٌ ممنهجة ومستمرة ومتجذرة في فلسفة قيامها كدولة. 

وسوف يكتسب هذا اإلدراك أهميةً عند إطالق عمليِة سالٍم حقيقية. 
وفي السياق الفلسطيني، ليس هناك مبرٌر للتركيز على الجئي الحرب 
وتجاهل ضحايا األساليب المتنوعة للتهجير والتي تصب بمجملها في 

سياسٍة شاملٍة ومدروسة ترمي إلى إحالل المستعمرين من السكان اليهود 
في إسرائيل أو اليهود حديثي الهجرة إليها محل السكان األصليين.

سوف تقتضي عملية السالم الحقيقية تجاوَز اإلطار التقليدي لحقوق 
اإلنسان وتطبيق إطار العدالة االنتقالية على الصراع اإلسرائيلي-

م مقاربةً شاملةً ال تقتصر على  الفلسطيني. فإطار العدالة االنتقالية يُقدِّ
توفير تدابير جبر الضرر بل تتيح أيًضا تحديد انتهاكات حقوق اإلنسان 
الواجب تداركها. ففي تيمور الشرقية، على سبيل المثال، أُنيطت بلجنة 

تقصي الحقائق واليةٌ شاملة اقتضت منها التحقيق في »السياق واألسباب 
والسوابق والدوافع ووجهات النظر التي قادت إلى االنتهاكات« و«ما إذا 

كانت جزًءا من نمٍط أو اعتداٍء ممنهج« و«ما إذا كانت بسبب تخطيٍط 
متعمٍد أو سياسة أو تفويض من جانب الدولة أو الجماعات السياسية أو 
الميليشيات أو حركات التحرر أو غيرهم من الجماعات أو األفراد.«18

ومن دون هذا الفهم الشامل لالنتهاكات، سيستحيل جبر الضرر الذي 
لحق بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وسيستحيل وقف الجرائم. 

وباإلضافة إلى المشاكل الجّمة األخرى المرتبطة »بعملية سالم« أوسلو، 
تجاهلت العملية تماًما موجات ترحيل المدنيين الكثيرة واألساليب المتبعة 
فيها، بل إن وتيرة التهجير القسري قد ازدادت بعد انطالق عملية السالم.

ينبغي لمنظمات حقوق اإلنسان واألكاديميين والممارسين أن يعيدوا 
رسم الصورة وهم يحددون العناصر التي ينبغي تناولها في مرحلٍة 

انتقالية تنقلنا إلى السالم والعدالة في الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني. إن 
الدراسة الشاملة النتهاكات حقوق اإلنسان أمٌر ضروري ليس لفهمها 

في حد ذاتها وحسب وإنما لتحديد وسائل االنتصاف المناسبة، بما فيها 
اإلصالحات القانونية والمؤسسية التي ال غنى عنها في جبر الضرر، 
كما يتضح من األمثلة الواردة أعاله. ويجب أال تتكرر أخطاء أوسلو: 

فال يمكن للسالم أن يَحلَّ أبًدا في ظل قوانين ومؤسسات تمييزية ال تنفك 
توقع ضحايا أكثر فأكثر.
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ضيوف غير مرحب بهم: الالجئون الفلسطينيون في لبنان
دالل ياسين
يوليو 2010

لمحة عامة

قبل االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982، كان لبنان مركزاً للحركة 
الوطنية الفلسطينية. أما اليوم، فيُعتبر الالجئون الفلسطينيون في لبنان 
المجموعة األكثر تهميشاً في الشتات الفلسطيني. في الشهر الماضي، 

تطرق مجلس النواب اللبناني إلى قضية حقوق الالجئين الفلسطينين، بيد 
أن مشروع القانون المطروح أعيد إلى اللجنة المختصة بسبب الخالف 

عليه. وفي حين حذر سياسيون لبنانيون بارزون، بمن فيهم رئيس 
الوزراء سعد الحريري من عواقب حرمان الالجئين الفلسطينيين من 

حقوقهم اإلنسانية، شارك الالجئون الفلسطينيون وحلفاؤهم اللبنانيون من 
ناشطين، مناصرين، ومجتمع مدني في مظاهرات حاشدة عمَّت مختلف 

أنحاء لبنان بتاريخ 27 حزيران/يونيو. تستعرض مستشارة الشبكة 
لشؤون السياسات دالل ياسين الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين 

في لبنان وترى بأن العنصرية المؤسسية في الدولة ال تحرم الالجئين 
الفلسطينيين من حقوقهم اإلنسانية وحسب بل تعمل على تقويض حق 

العودة. وتتناول الكاتبة حملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان 
كمثال على التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني الفلسطينية 
واللبنانية والتي ينبغي لمجموعات التضامن في الشتات الفلسطيني أن 

تحذو حذوها للتغلب على التعنت السياسي لدى السلطة اللبنانية.

العالقة اللبنانية-الفلسطينية

ان مشكلة الالجئين الفلسطينيين هي نتيجة مباشرة القامة دولة اسرائيل 
في العام 1948. حيث طردت العصابات الصهيونية )والجيش 

االسرائيلي في وقت الحق( ما بين االعوام 1950-1947، وفي 
ما اصطلح الفلسطينيون على تسميته بالنكبة أو الكارثة، أكثر من 

750،000 فلسطيني من ديارهم. سعى ما يقارب من 100،000 الجئ 
فلسطيني للحصول على مأوى في لبنان كنتيجة للنكبة ولكن اعتبر 

وجودهم تهديدا لنظام البلد السياسي الطائفي الهش.1 بعد مرور أكثر من 
60 عاما ، والحكومة اللبنانية ال توفر احصاءات حول اعداد الالجئين 

الفلسطينيين المقيمين على اراضيها. في حين تشير االحصاءات النصف 
سنوية لعام 2009 الصادرة عن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين )األونروا( إلى وجود 425,640 الجئاً فلسطينياً 
في لبنان. يقطن %53 منهم في 12 مخيماً أما البقية فيعيشون في المدن 

والقرى اللبنانية وفي عدد من التجمعات الفلسطينية غير المعترف بها 
رسمياُ كمخيمات.2  ومع ذلك، فإن إحصاءات األونروا ليست كاملة، 

فهي ال تشمل الالجئين الفلسطينيين غير المسجلين الذين لجؤا إلى لبنان 
في األعوام 1952 إلى 1956، وأولئك الذين قدموا إلى لبنان بعد العام 

1970 وأصبحوا يعرفون بفاقدي األوراق الثبوتية. 3

شهدت العالقة اللبنانية-الفلسطينية تقلبات عدة، وما لبث االحتضان 
اللبناني لالجئين أن تحول في سنواته األولى إلى قلق لبناني أمني من 
التواجد الفلسطيني. وقد أقامت المخابرات العسكرية ومخافر الشرطة 

اللبنانية مراكز أمنية داخل المخيمات لمراقبة الفلسطينيين ورصد 
أنشطتهم السياسية. وفي عام 1959، استُحدثت دائرة إلدارة شؤون 

الالجئين الفلسطينيين تابعة لوزارة الداخلية من أجل التنسيق مع 
األونروا بشأن عملية تقديم المعونة والمساعدات لالجئين الفلسطينيين 

بما في ذلك استصدار وثائق سفر وتسهيل طلبات جمع شمل االسر 
المشتتة.4 من الناحية العملية عملت هذه الدائرة على تحقيق الفائدة 

والمصلحة العامة للدولة اللبنانية، وال سيما من خالل اإلشراف على 
الخدمات التي تتطلب دفع رسوم مالية تستفيد منها الدولة اللبنانية 
في حين تجاهل احتياجات الالجئين الفلسطينيين ومتطلباتهم سواء 

االقتصادية أم االجتماعية أم الثقافية أم السياسية.5 

تبدل هذا الوضع مع صعود حركة المقاومة الفلسطينية في أواخر 
الستينات وعقد اتفاق عام 1969 في القاهرة بين منظمة التحرير 

الفلسطينية ولبنان والذي نظم التواجد الفلسطيني المدني والعسكري 
في لبنان. وبعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام 1982، انسحبت 
منظمة التحرير رسمياً من لبنان وتم إغالق مكتبها. وفي عام 1987، 
ألغت الدولة اللبنانية اتفاق القاهرة أحادياً دون أن تحدد أي إطار آخر 
بديل ينظم العالقة بين الجهتين. وقد أطلق هذا األمر العنان للسياسات 

والقوانين والممارسات لعزل الالجئين الفلسطينيين وتهميشهم في لبنان. 
وأصبح يُنظر إلى المخيمات على أنها بؤر أمنية قابلة لالنفجار في كل 

لحظة.

سعى لبنان في عام 2005 إلى تحسين مسار العالقة اللبنانية-الفلسطينية 
على أراضيه طي صفحة الخالفات السابقة، فشكلت الحكومة اللبنانية 
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني وكان من بين مهامها معالجة المسائل 

الحياتية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية لالجئين الفلسطينيين في 
لبنان وإضفاء الطابع الرسمي على العالقات بين لبنان وفلسطين.6 تجلى 

ذلك في إرساء تمثيل رسمي دبلوماسي للسلطة الفلسطينية وإعادة فتح 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 15 أيار/مايو 2006 وأيضاً 

فتح باب الحوار مع الفصائل الفلسطينية المختلفة.

ومع ذلك، لم تحقق لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني مهمتها األساسية 
األخرى المتمثلة في معالجة األوضاع اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين. 
ففي معظم األحيان كانت تتذرع بعدم وجود مرجعية فلسطينية واحدة 
للحوار معها بشأن القضايا اإلنسانية. هذا بالرغم من اجماع الفصائل 

الفلسطينية، رغم اختالفاتها الداخلية السياسية، على وجوب تحسين 
األوضاع اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان.7
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وهكذا، في حين نجحت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني في إعادة 
بناء العالقات الرسمية بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، اال ان 

العالقات في الداخل اللبناني بين الجانبين ال تزال تتسم بعدم وجود الثقة.

العوائق القانونية والمؤسسية

يعتبر لبنان الفلسطينيين المتواجدين على أراضيه الجئين تحت رعاية 
وكالة األونروا وغيرها من المنظمات اإلنسانية. اال ان هذا االمر هذا ال 
يحجب مسؤولية الدولة اللبنانية، التي صادقت على اإلعالنات والمواثيق 

واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان، عن الالجئين 
الفلسطينيين.8 وفعلياً، تنصلت الدولة اللبنانية من غالبية التزاماتها 

القانونية واإلنسانية تجاه الفلسطينيين المقيمين على أراضيها. فال تتضمن 
التشريعات والقوانين اللبنانية أي وصف قانوني أو تعريف رسمي 

لالجئين بشكل عام ، أو الالجئين الفلسطينيين بشكل خاص. وفي الواقع 
العملي، عومل الفلسطينيون كالجئين تارة، وكأجانب أو كأشخاص ال 

يحملون جنسية صادرة عن دولة معترف بها تارة أخرى.9

أوجدت القوانين والمراسيم الوزارية اللبنانية سلسلة من العوائق القانونية 
والمؤسسية التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في العمل والضمان 

االجتماعي واالنتساب للنقابات العمالية اللبنانية. فعلى سبيل المثال، 
يخضع الالجئون الفلسطينيون في موضوع العمل لنظام قانون عمل 

األجانب القائم على مبدأ المعاملة بالمثل وضرورة الحصول على 
تصريح عمل.10 عملياً فان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ال يصح في 

الحالة الفلسطينية كون ال وجود رسمي لدولة تُسمى دولة فلسطين او 
الي اتفاقيات للمعاملة بالمثل مع لبنان، هذا االمر يخلق عائقاً يحول دون 

حصول الالجئين الفلسطينيين على تصاريح عمل وبالتحديد في المهن 
النقابية. هذا التشريع قائم ومطبق في لبنان بالرغم من أن المادة السابعة 

من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام 1951 تُعفي الالجئين من 
مبدأ المعاملة بالمثل وتسمح لهم بالعمل من دون تصريح عمل بعد مرور 

ثالث سنوات على إقامة الالجىء في دولة اللجؤ.

كذلك، ال يحق للطالب الفلسطيني االلتحاق بالمرافق التعليمية الرسمية 
ألن القانون اللبناني يشترط أن يكون الطالب مواطناً لبنانياً.11 وبالرغم 

من أنه يتسنى لالجئين الفلسطينيين اكتساب الدرجات العلمية من 
المدارس والجامعات الخاصة في أي مجال، فإنهم ممنوعون من ممارسة 
ما ينوف عن 20 مهنة مختلفة منها الطب والمحاماة والهندسة والصيدلة. 

حيث يشترط لممارسة تلك المهن االنتساب إلى النقابات الخاصة بتلك 
المهن والتقيد بانظمتها الداخلية لتلك التي تشترط في ممارسها الجنسية 

اللبنانية أو المعاملة بالمثل.12

لم تتطرق الدولة اللبنانية بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989، والذي 
وضع حداً للحرب األهلية، إلى حقوق الالجئين اإلنسانية، بل وأقصتهم 
من عملية المصالحة الوطنية ومن قانون العفو العام.13 وكنتيجة لذلك، 
استمر وضعهم المأساوي المعيشي في المخيمات وخارجها بحجة أن 
أي تحسين في وضع الالجئين أو منحهم حقوقهم اإلنسانية من شأنه 

أن يساعد في عملية توطين الفلسطينيين ويُنسيهم حقهم في العودة إلى 
ديارهم على أرض فلسطين التاريخية. وقد أثار انعدام أي اهتمام رسمي 
غربي لجهة دعم حق عودة الالجئين الفلسطينيين مخاوف جهات سياسية 

مختلفة في الدولة اللبنانية بأن تفرض قوى خارجية على لبنان في 
نهاية المطاف توطين الالجئين الفلسطينيين على أرضه.14 وقد وجدت 

هذه الجهات السياسية، والتي تفاقمت مخاوفها، في تصريحات بعض 
السياسيين اإلسرائليين واألمريكيين والكنديين وحتى الفلسطينيين ذريعة 
للجوء إلى حجة التوطين من أجل معارضة أي توجه يهدف إلى تحسين 
أوضاع الالجئين الفلسطينيين.15 اال ان هذا الخطاب السياسي المعارض 

لمنح الحقوق االنسانية لالجئين الفلسطينيين ما هو إال محاولة مكشوفة 
لحماية النفوذ واالمتيازات التي نص عليها دستور لبنان القائم على 

الطائفية، وال سيما بين شرائح معينة من السكان المسيحيين.

فعلى سبيل المثال، عارضت بعض الجهات السياسية اللبنانية في عام 
1994 مشروعاً إلقامة مخيم في منطقة القريعة لالجئين الفلسطينيين 

الذي ُشردوا من المخيمات الفلسطينية التي ُدمرت إبان الحرب 
األهلية اللبنانية، حيث اعتبرت تلك الجهات السياسية المشروع مقدمة 

للتوطين.16 وقد استمر الربط بين المخاوف من توطين الالجئين 
الفلسطينيين وبين حرمانهم حقوقهم األساسية كعالمة مميزة اتسمت بها 

المعاملة اللبنانية الرسمية ألولئك الالجئين. على سبيل المثال، أصدر 
مجلس النواب اللبناني في عام 2001 قانون الملكية الذي يقصر حق 

تملك العقارات – بما فيها الشقق السكنية واألراضي والممتلكات العقارية 
– فيمن يحمل جنسية صادرة عن الدول التي يعترف بها لبنان. كما 

يحظر تملك العقارات ألي شخص يتعارض وضعه القانوني مع أحكام 
الدستور الرافضة للتوطين.17 في الواقع العملي، الى جانب حرمان 

الالجئين الفلسطينيين من التملك بموجب هذا القانون، اال انه يُلغي ايضاُ 
حقهم في التورث، إذ ال يستطيع الورثة استكمال اجراءات التسجيل، مما 

يُسفر عن مصادرة الدولة للعقار الموروث.

وفي أعقاب االجتياح اإلسرائيلي في عام 1982 وانسحاب منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان، غدا التنقل من مخيمات الالجئين 

الفلسطينيين وإليها، وباألخص مخيمات الجنوب، يخضع لتدابير أمنية 
مشددة، إذ يقيم الجيش اللبناني الحواجز على مداخل معظم مخيمات 

الجنوب كما إنه يراقب عن كثب – ويقيد – إدخال مواد اإلعمار 
والترميم لمخيمات الجنوب وال سيما في منطقة صور. وفي شهر أيار/

مايو 2010، منعت القوى األمنية اللبنانية إدخال مواد اإلعمار إلى 
مخيم برج البراجنة الواقع في بيروت بناًء على أوامر من وزارة الدفاع 
اللبنانية.18 وفي وقت سابق من هذا العام، طلب وزير الداخلية والبلديات 

من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي متابعة موضوع فتح وإنشاء 
مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات إنسانية واجتماعية في مخيم 

نهر البارد المدمر، وطلب من مسؤولي 23 جمعية ومؤسسة التقدم 
للحصول على تراخيص قانونية لها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية 

بحقها.19 وقد صدر هذا التهديد بالرغم من عدم تلك الجمعيات في 
الحصول على ترخيص وفقاً لقانون الجمعيات اللبناني.20

في مطلع عام 2009، اقترحت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب 
اللبناني مقترح مشروع قانون يهدف إلى تعديل أحكام المادة 15 من 

قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925، بحيث يسمح المقترح 
بحصول كل طفل مولود ألب لبناني على الجنسية اللبنانية. وكان 

مشروع القانون سيسمح بحصول كل طفل يولد ألم لبنانية على الجنسية 
اللبنانية. ولكن اللجنة الحقت اقتراحها هذا باستثناء األطفال المولودين 

ألب فلسطيني وأم لبنانية من حق الجنسية، بحجة منع التوطين، كما 
استثنت المولودين ألب من دولة ال تعامل أوالد اللبنانيين بالمثل. هذا، 
وتمثل هذه االستثناءات انتهاكاً صارخاً للمادة 7 من الدستور اللبناني 
والذي ينص على أن كل اللبنانيين متساوون أمام القانون ويتمتعون 
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بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية دونما أي فرق بينهم. كما تتعارض 
مع االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 

التي وقع عليها لبنان، وتتعارض أيضاً مع االتفاقية الخاصة بوضع 
الالجئين 1951 والتي تنص على وجوب معاملة الالجئين في دولة 

اللجؤ بشكل أفضل من معاملة األجانب.

وهكذا، وبعد أكثر من ستة عقود على النكبة، ال يزال لبنان يحرم 
الالجئين الفلسطينيين من الكثير من حقوقهم المدنية واالقتصادية 

واالجتماعية بذريعة رفض التوطين وحماية حق الالجئين في العودة. 
وتصف منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية 

والدولية أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان بأنها األكثر مأساوية بين 
مجتمعات الالجئين الفلسطينيين، وتؤكد على أن وضعهم القانوني خاٍل 

من أي إطار قانوني ناظم للحماية.21

المجتمع المدني يمهد الطريق

لعب المجتمع المدني الفلسطيني على مدار العقد الماضي دوراً بارزاً 
في الدعوة إلى توفير الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين. انضمت 
جماعات من المجتمع المدني اللبناني لهذه الجهود وذلك لرفع مستوى 
الوعي بمعاناة الالجئين والمشاكل والقيود التي يواجهونها يومياً. وقد 

انبرت جماعات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني للقيام بسلسلة من 
الحمالت لحشد الرأي العام من أجل إحقاق الحقوق االنسانية لالجئين 

الفلسطينين. ومن ضمن هذه الحمالت حملة “فاقدي األوراق الثبوتية”، 
وحملة “194” التي أطلقها شباب فلسطيني ولبناني لحماية حق العودة، 

و”حملة الحق في العمل.”

هذا وتعتبر “حملة حق العمل” التي أُطلقت في 2005 الحملة األكثر 
فعالية لغاية اآلن وتتمتع بدعم واسع من قبل المجتمع المدني اللبناني 

والفلسطيني. حيث اكتسبت هذه الحملة من خالل جهودها الحثيثة لحشد 
التأييد والدعوة دعم أكثر من 80 منظمة غير حكومية، ونقابة عمالية 
وشخصية سياسية ونشطاء بارزين من الجانبين اللبناني والفلسطيني. 
وباالعتماد على وسائل اإلعالم اللبنانية، استطاعت الحملة أن تجذب 

اهتمام اطياف سياسية متعددة وأن توصل قضيتها إلى مجلس النواب. 
ومع ذلك، فأن االنتكاسة التي حدثت مؤخراً في مجلس النواب تشير إلى 

أن نهاية النضال من أجل حقوق الفلسطينيين اإلنسانية ما زالت بعيدة 
المنال.

وكان الحزب الديمقراطي االشتراكي بقيادة وليد جنبالط أثار في الجلسة 
التشريعية التي عقدت بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2010 موضوع 
الحقوق االنسانية لالجئين الفلسطينيين. حيث طرح الحزب أربعة 

مشاريع قوانين تدعو إلى السماح للفلسطيني المولود على األراضي 
اللبنانية بالعمل واالستفادة من تعويض نهاية الخدمة والحصول على 
العناية الطبية لعالج إصابات العمل، وحق تملك شقة سكنية واحدة، 

والتملك بطريق اإلرث.22 وقد انقسم المجلس النيابي في تلك الجلسة على 
أساس طائفي، حيث توحد النواب المسيحيون من المعارضة والمواالة 

في خندق واحد للتصويت ضد مشاريع القوانين تلك. هذا االمر دفع 
برئيس المجلس النيابي باحالة مشاريع القوانين تلك إلى لجنة اإلدارة 
والعدل للدراسة. وفي رده على ما جرى في الجلسة، أصدر رئيس 

الوزراء سعد الحريري تحذيراً شديد اللهجة قائالً بأن “هناك مجموعة 
من اإلعالميين واللبنانيين ذاهبون الى غزة لفك الحصار، غداً سيأتي 
العالم لفك الحصار عن المخيّمات في بيروت.”23 هذا التحذير صدر 

ايضاً على لسان منظمات حقوق اإلنسان الدولية، فعلى سبيل المثال 
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان إلى “اغتنام الفرصة إلنهاء 

التمييز ضد الفلسطينيين.”24

تُحول القوانين النافذة في لبنان دون ظهور مجتمع فلسطيني نشط على 
أراضيها. ولقد أفضى اإلفقار االقتصادي للمجتمع الفلسطيني وعزله 

وتهميشه اجتماعياً في لبنان إلى تفكيك الفلسطينيين وتشتيتهم إلى دول 
أخرى وإلى إضعاف حق العودة بدالً من حمايته ومساندته.25 وعالوة 
على ذلك، يستند موقف لبنان إزاء النضال الفلسطيني من أجل تقرير 

المصير إلى تباين زائف بين الفلسطينيين المقاومين “االبطال” في 
االراضي الفلسطينية المحتلة والالجئين الفلسطينيين “الملعونين” في 
الشتات. فهذا الموقف وما يرتبط به من سياسات ال يؤدي سوى إلى 

المساهمة في تفكيك الشعب الفلسطيني وخلق تمييز مصطنع بين فلسطين 
)“القضية المقدسة”( والفلسطينيين )“العبء” و”المشكلة األمنية”(. 

وذلك بالرغم من ان االمر المؤكد، ان ال فلسطين وال الفلسطينيين 
يتمتعون بالحرية.

نداء للتحرك

إن عجز مجلس النواب اللبناني عن الوفاء بمسؤولياته بموجب ما التزم 
به تجاه القانون الدولي يُظهر حاجة لوجود جهد دولي لضمان الحقوق 

الفلسطينية، وهو بمثابة نداء لنشطاء حركات التضامن الفلسطيني حول 
العالم للتحرك. حيث يستدعي االمر تنسيق من قبل حركات التضامن 

الفلسطيني في الشتات مع منظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني 
من أجل التغلب على العوائق والقيود القانونية في لبنان. هذا النوع 

من التعاون يستلزم العمل مع المؤسسات والهيئات الدولية والناشطين 
الفلسطينيين وحلفائهم من أجل مساءلة الدولة اللبنانية عن مسؤولياتها 

كدولة عضو في األمم المتحدة موقَعة على اتفاقيات حقوق اإلنسان 
والقانون الدولي الرئيسية. فعلى صعيد أي كفاح عالمي ضد العنصرية 

فإن لبنان لن يكون وال يمكن اعتباره حالة استثنائية. كما ال يمكن السماح 
للدولة اللبنانية بمواصلة االختباء وراء فكرة أن العنصرية المؤسسية هي 
لحماية حق عودة الالجئين الفلسطينيين، في حين أن سياساتها في الواقع 

تستخدم لتقويض هذا الحق.

كما ال ينفي أو ينتقص التركيز على العنصرية المؤسسية الممارسة في 
لبنان من مسؤولية إسرائيل عن التسبب في وجود الالجئين الفلسطينيين، 

ورفضها المستمر بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي بما في 
ذلك حق الالجئين في العودة الى ديارهم وتعويضهم، وايضاً سياساتها 

القائمة على التمييز تجاه الفلسطينيين في الداخل االسرائيلي، وعن نظام 
الفصل العنصري الذي تطبقه في األراضي الفلسطينية المحتلة. يجب 
على نشطاء التضامن الفلسطيني أن يعوا بأن إحقاق الحقوق اإلنسانية 

لالجئين الفلسطينين في لبنان ال يُجزء من إحقاق الحقوق اإلنسانية 
والسياسية للفلسطينيين في اسرائيل او في فلسطين وال يأتي على حسابه. 

فهذه الحقوق في الواقع مرتبطة ببعضها ارتباطاً ال انفصام له.

أن العزل اللبناني لالجئين الفلسطينيين ورفض دمجهم في المجتمع لم 
يعد مبرراً. كما ان الفلسطينيين في لبنان ليسوا مجرد مسألة “أمنية” 

أو مصدر نفعي مالي للحكومة وحسب، بل لديهم الحقوق االنسانية 
المنصوص عليها في القانون الدولي والتي يقع على الدولة اللبنانية 

واجب حمايتها. يجب على لبنان أن يسن التشريعات التي تحمي الحقوق 
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االنسانية لالجئين الفلسطينيين في العمل والضمان االجتماعي، التملك 
والميراث، التعليم، حرية التنقل وتكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق. 
فممارسة هذه الحقوق ال يتناقض وحق العودة وهو ليس مقدمة للتوطين 
بل إنه يساهم في بناء وتحصين األمن االجتماعي لالجئين الفلسطينيين 

في لبنان، ويساهم في بناء جسور الثقة ما بين الجانبين. كما تُعد الحماية 
القانونية من خالل توفير الخدمات األساسية أمراً ضرورياً لكسر دورة 

الفقر والعجز عند الالجئين الفلسطينيين وتدعيم قدراتهم للعمل نحو 
ضمان حقهم في العودة.

في عام 1948، ساهم لبنان في صياغة اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان.26 وبعد أكثر من ستة عقود، تُلزم حكومة الحريري نفسها في 

بيانها الوزاري بأن “تواصل العمل على صعيد توفير الحقوق اإلنسانية 
واالجتماعية للفلسطينيين المقيمين على األراضي اللبنانية.”27 ولقد آن 

األوان منذ زمن لوضع هذه الكلمات موضع تنفيذ.

مالحظات
يستند النظام السياسي الطائفي في لبنان إلى نصوص الدستور . 1

اللبناني، حيث يجب أن يكون رئيس الجمهورية اللبنانية مسيحياً، 
ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً. 
وقد بلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين في لبنان عام 1949 %10 

من عدد سكان لبنان. وبما أن الغالبية العظمى من الالجئين 
الفلسطينيين هم من المسلمين السنة، فإن الساسة المسيحيين، وال 

سيما األحزاب السياسية المسيحية المارونية، يخشون منذ أمد بعيد 
أن يؤثر توطينهم الدائم في التوازن الطائفي غير المستقر في لبنان. 

كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن غالبية الالجئين الفلسطينيين 
المسيحيين حصلوا على الجنسية اللبنانية الخمسينات. لمزيد من 
المعلومات حول مشكلة الالجئين الفلسطينيين، انظر والتطهير 

العرقي في فلسطين، ايالن بابي)أوكسفورد : وان ورلد ، 2006(. 

أنشئت األونروا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم . 2
4/302 الصادر بتاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 1949. وبدأت 
عملها في 1 أيار/مايو 1950 ويقع مقرها اإلقليمي في بيروت. 
ال يُلغي دور وكالة األونروا مسؤولية المجتمع الدولي ككل في 
الضغط على إسرائيل تجاه تنفيذ القرار رقم 194 الصادر عن 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 11 كانون األول/ديسمبر 

1948 والذي ينص على وجوب عودة الالجئين إلى ديارهم 
وتعويضهم عن األضرار التي أصابتهم وأصابت ممتلكاتهم. 

استمر الفلسطينيون باللجؤ إلى لبنان منذ نكبة 1948 وحتى أواخر . 3
عقد الثمانينات. وقد اجتاز الالجئون الذين فروا من القرى والمدن 
الفلسطينية الشمالية في بعض األحيان أكثر من بلد مضيف وغير 
مضيف، بل وتنقلوا بين أكثر من مخيم خارج لبنان أو داخله. كما 

كان اللجوء نتيجة لصراعات عربية داخلية كان أبرزها الحرب 
األهلية في األردن )ايلول االسود( والتي وقعت أحداثها في أيلول/

سبتمبر 1970. وإضافة إلى ذلك، فقد انتقل بعض الفلسطينيين إلى 

لبنان بهدف االلتحاق بصفوف حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية. 
http:// :لمزيد من المعلومات حول احصاءات االنروا انظر

www.unrwa.org/userfiles/file/Resources_arabic/
   Statistics_pdf/uif_d09.pdf

المرسوم االشتراعي رقم 42 الصادر بتاريخ 31 آذار/مارس . 4
1959. تم تعديل اسم هذه الدائرة إلى المديرية العامة للشؤون 
السياسية والالجئين بموجب المرسوم رقم 4082 الصادر عن 

مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 4 تشرين األول/أكتوبر 2000. 

المادة األولى بالمرسوم رقم 3909 الصادر في 26 نيسان/إبريل . 5
 .1960

تم تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بقرار حكومي بتاريخ . 6
23 تشرين األول/أكتوبر 2005. ورغم أن هذه اللجنة ال تزال 

عاملة ولديها رئيس جديد، فإن ملف العالقات اللبنانية-الفلسطينية 
يخضع أيضاً إلدارة وائل ابو فاعور، وزير الدولة والنائب في 

الحزب الديمقراطي االشتراكي. 

تشمل تلك الفصائل، تحالف القوى الفلسطينية المعارضة التفاق . 7
أوسلو، وكذلك لجنة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. 

أهم تلك االتفاقيات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948؛ . 8
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

1966؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966؛ 
وبروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 بشأن معاملة الفلسطينيين في 

الدول العربية، 11 أيلول/سبتمبر 1965. 

دالل ياسين وسهيل الناطور، الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين . 9
في لبنان وسبل التعايش معه« )مركز التنمية االنسانية و مركز 

البحوث للتنمية الدولية ،كندا، 2007(. 

المادة 59 من قانون العمل اللبناني. . 10

المادتان 3 و 102 من القرار رقم 820 الصادر في 5 أيلول/. 11
سبتمبر 1968. تجدر اإلشارة إلى أن القانون اللبناني يجيز قبول 
الطالب االجانب في حال وجود شواغر في المدارس الرسمية، 

ولكن قلما تتوفر الشواغر. 

في العام 2005 اصدر وزير العمل طراد حمادة مذكرة حملت . 12
الرقم 1/67 نصت على استثناء الفلسطينيين من احكام المادة األولى 
والتي تنص على حصر بعض المهن باللبنانيين. اال ان هذه المذكرة 

لم تستثنى الفلسطينيين من الحصول على اجازة عمل تجدد سنوياً 
اوعند كل تغيير لرب العمل. كما ال يستيفيد العمال الفلسطينيين من 

اي مزايا من الدولة اللبنانية لجهة االستفادة من تقديمات صندوق 
االجتماعي االجتماعي بالرغم من دفعه لرسوم صندوق الضمان 

وذلك الشتراطه مبـدأ المعاملة بالمثل. 

تنص المادة األولى من دستور الطائف على أن »أرض لبنان . 13
واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في اإلقامة على أي جزء 
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منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب على أساس 
أي انتماء كان وال تجزئة وال تقسيم ال توطين.« 

لالطالع على أمثلة لهذا التوجه، انظر صبحي منذر ياغي، . 14
»هاجس حصوله يتحّكم في تفكير اللبنانيين رغم إجماعهم على 

رفضه هل التوطين مخطّط حقيقي ومشروع فعلي أم مجرد 
»فّزاعة« وورقة مساومة وابتزاز؟« جريدة النهار، 19 أيلول/

سبتمبر 2008. انظر أيضاً »11 نائباً من الغالبية تقّدموا باالقتراح 
تعديل دستوري يشترط اإلجماع ألي تعديل إثباتاً لرفض التوطين،« 

جريدة النهار، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. 

صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 13 تموز/. 15
يوليو 2005 أنه »ال يمانع في أن تمنح الدول العربية جنسيتها 

للفلسطينيين المقيمين على أراضيها« ولقد أثار هذا التصريح جداالً 
في جامعة الدول العربية بين مندوب لبنان ومندوب فلسطين يوم 
18 تموز/يوليو. فأكد مندوب لبنان موقف حكومته الرافض لمنح 

الجنسية للفلسطينيين المقيمين في لبنان، فيما أكد مندوب فلسطين أن 
منع حصول الفلسطينيين على جنسية دول عربية أخرى هو توصية 

صدرت في الخمسينات وسقطت بالتقادم. 

جريدة السفير، 14 أيلول/سبتمبر 1994. كان المخيم سيُقام . 16
بدعم من الحكومة الكندية وباالتفاق مع وزارة المهجرين ووكالة 

األونروا والفصائل السياسية الفلسطينية. 

القانون رقم 296، الصادر عن مجلس النواب اللبناني، 3 نيسان/. 17
إبريل 2001. 

قاسم قاسم، »البناء ممنوع في مخيّم برج البراجنة«، جريد األخبار، . 18
29 أيار/مايو 2010. 

قرار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود رقم 4286، 15 شباط/. 19
فبراير 2010. في عام 2007، حاصر الجيش اللبناني مخيم نهر 
البارد لالجئين الواقع في شمال لبنان وقام بتدميره أثناء القتال مع 

جماعة فتح اإلسالم المسلحة، وهي منظمة غير فلسطينية تضم 
مقاتلين من مختلف أنحاء المنطقة. وقد فّر زهاء 27,000 الجىء 

فلسطيني من المخيم إبان الحصار الذي دام ثالثة أشهر والذي اتسم 
بقصف عشوائي من الجو وبواسطة الدبابات والمدفعية. ووفقاً 
لوكالة األونروا، تدمر ما نسبته %95 تقريباً من كافة المباني 

والبنية التحتية تدميراً تاماً أو تضرر بشكل يتعذر إصالحه. وبعد 
ثالثة أعوام، لم تتحق إعادة اإلعمار السريعة التي وعدتها الحكومة 

اللبنانية ألهالي المخيم. وعالوة على ذلك، فإن حصار الجيش 
اللبناني لمخيم نهر البارد ما يزال مستمراً حيث يخضع الدخول 

http:// إليه لموافقة مسبقة تمنحها مخابرات الجيش اللبناني. انظر
   .www.unrwa.org/atemplate.php?id=207

قانون الجمعيات العثماني الصادر في 1909. يشترط قانون . 20
الجمعيات أن تتألف أي جمعية مسجلة قانوناً في لبنان من مواطنين 

لبنانيين. وكنتيجة لذلك، فإن المنظمات والجمعيات الفلسطينية 
تتشكل في لبنان باالستعانة بشخصيات لبنانية شكلية، أما في 

الممارسة العملية فإنها تُدار من قبل فلسطينيين. ومع ذلك، هناك 

عدد من الجمعيات األهلية التي تعمل من دون ترخيص رسمي 
داخل إطار المخيمات الفلسطينية. 

انظر تقرير منظمة العفو الدولية 2010: حالة حقوق اإلنسان . 21
في العالم. تفيد منظمة العفو الدولية في تقريرها القطري بشأن 

لبنان بأن الالجئين الفلسطينيين »يواجهون قوانين وقواعد 
تنظيمية تنطوي على التمييز، مما يحرمهم من الحق في توريث 

ممتلكاتهم ومن العمل في نحو 20 من مجاالت العمل ومن حقوق 
http://thereport.amnesty.org/ .205 »،أخرى أساسية

wp-content/uploads/2014/05/AIR2010_AZ_
   EN.pdf#page=152

اقترح الحزب التقدمي االشتراكي سابقاً إنشاء وزارة تُعنى بشؤون . 22
الالجئين الفلسطينيين ولكن الحزب سحب اقتراحه بعد أن هاجمته 
بعض األحزاب السياسية. وقد أوضح جنبالط بقوله: »طرحنا في 
الحزب التقدمي االشتراكي بأن يكون موضوع الالجئ الفلسطيني 
مرتبطاً بوزارة لشؤون الالجئين الفلسطينيين، لكن الحزب عندما 

رأى قطيع الذئاب ينقض عليه، وقد اعتبر البعض أن القضية 
الفلسطينية قضية مذهبية تراجع عن هذا المطلب، ألنه ال يريد أن 
يدخل في وادي الذئاب.« جهاد بزي، »حلم هائل.. إذا تحققت،« 

جريدة السفير، 14 كانون الثاني/يناير 2010. 

إيلي الفرزلي، »حقوق الفلسطينيين تقسم الحلفاء،« جريدة السفير، . 23
16 حزيران/يونيو 2010. 

»لبنان: اغتنموا الفرصة إلنهاء التمييز ضد الفلسطينيين،« هيومن . 24
رايتس ووتش، 18 حزيران/يونيو، 2010. 

عزيزة خالدي، »المشاركة االقتصادية لالجئين الفلسطينيين في . 25
لبنان،« جمعية النجدة االجتماعية، 2008. 

ساهم شارل مالك، مندوب لبنان في األمم المتحدة، في صياغة . 26
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

انظر الفقرة 11 من البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري 8 . 27
كانون االول 2009 .
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عتمة اليرموك من شرفاتنا على الفيسبوك
أحمد دياب
يونيو 2014

لو كان جوزيف كونراد محقًا في أننا نحيا كما نحلم، وحيدين، فإذن 
حة أيًضا. فالموت والكوابيس، بخالف  الحتَمَل العكُس شيئًا من الصِّ

الحياة واألحالم، قد تكون جماعيةً، كما جرَّب1 الفلسطينيون السوريون. 
فالمحظوظ منهم اآلن ينظر ِمن شرفته على الفيسبوك إلى قلب العتمة 
الذي بالكاد نجا منه. وإذا أمَعن النظَر فيه، فلربما يلمُح الرعَب الذي 

يعيشه َمن ظلَّ عالقًا هناك. إن تفتُت2 الشعِب الفلسطيني يقتضي أن تكون 
معاناةُ الفلسطينيين، رغم كونها جماعيةً في نهاية المطاف، فريدةً ووليدة 

السياق الذي تُعاش فيه. 

“كنت أحلم بوطن وبت أحلم بالمخيم
كنت أحلم ببيت أكبر وأرقى أصبحت أحلم بغرفة لإليجار 

رخيصة الثمن
كنت أحلم بالسفر للراحة وبت أتمنى لو ألتقي أسرتي وأوالدي

كنت صاحب عمل وأصبحت أبحث عن وظيفة ولم أوفق
كنت أحلم بالمستقبل وبت أحن إلى يوم واحد من الماضي

كنت أحلم بحياة مستقرة واليوم أحلم بموت مستقر حيث ال قبور 
تتسع هاماتنا

كنت أحلم وبت بال أحالم” - محمد زيدان أبو جهاد3

قبل أن يكون اليرموك اسَم مخيٍم لالجئين الفلسطينيين، كان اسًما 
ست الحكم العربي في سوريا بعد الهزيمة التاريخية  للمعركة التي كرَّ

التي ُمنيت بها اإلمبراطورية البيزنطية سنة 636 ميالدية. ولكنه 
من اآلن فصاعًدا سوف يُذَكر كمسرح لواحٍد من أشد الحصارات 

وأطولها في سياق الحرب األهلية السورية، حيث َشِهد حتى اآلن فراَر 
160,000 من أهالي المخيم الفلسطينيين بينما الباقون البالغ عددهم 
20,000-17,000 يواجهون خطر المجاعة أو الموت من المرض 

أو اإلصابة. يقع مخيم اليرموك اليوم ما بين مخيم تل الزعتر لالجئين 
الفلسطينيين في بيروت الذي حاصرته وِمن ثمَّ هاجمته المليشيات 
اليمينية اللبنانية المدعومة سوريًا سنة 1976، وبين الهجوم التالي 

بالبراميل المتفجرة على تجمعات الفلسطينيين في سوريا.

يُحول الحصار دون إدخال اإلمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم ويمنع 
الناَس من مغادرته، وقد حدا هذا الوضع المروع بالمتحدث باسم وكالة 

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
)األونروا(، وهي منظمة لطالما نأت بنفسها عن التصريحات السياسية، 
إلى القول حانقا4: “اليرموك كلمةٌ جديدة تُضاف إلى قاموس الالإنسانية، 

ففيه تمرُّ المجتمعات المستفيدة من مساعدات األمم المتحدة في مجاعة 
ع إلى  ]...[ حيث يُضطَُّر كبار السن والمرضى والمحتضرون والُرضَّ

أكل علف الحيوانات في القرن الحادي والعشرين في عاصمة دولٍة 
عضو في األمم المتحدة، ليس لسبٍب سوى السياسة.”

ظل أهالي مخيم اليرموك، منذ األسبوع األول من تموز/يوليو 2013، 
ممنوعين من تأمين5 الضروريات األساسية للحياة. وُكلُّ َمن يحاول 
كسر الحصار يقضي بالعادة رميًا بالرصاص. وَمن يُصاب، يُتَرك 

ليموت إذ ال يُسمح لهم بالخروج من المخيم لتلقي العالج الطبي الالزم. 
وبحسب التقديرات المتحفظة، لقي ما ال يقل عن 194 مدنيًا حتفه، 

ٌع وعجائز، قضوا موتًا من الجوع في ظل ظروف  128 منهم، ُرضَّ
مأساوية. وتعرَّض الكثيرون من سكان المخيم لالعتقال والتعذيب 

واالختفاء القسري على يد قوات الجيش السوري والمجموعات الموالية 
للحكومة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة. لقد صار 

امين في محاولٍة يائسة لتفادي الموت، فصاروا يسلُقون  سكاُن المخيم رمَّ
العشب، ويأكلون الكالب والقطط، كمالٍذ أخير في انتظار تسويٍة ما 
فتئت فرصها تتالشى على غرار أوسلو بين ممثلي الحكومة وقوات 

المعارضة السورية.

ه الناشطون الفلسطينيون المحليون اللوم6 للنظام السوري وحلفائه  يوجِّ
الفلسطينيين، متمثلين في المقام األول في الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين- القيادة العامة، على الحصار والكثير من الفظائع المرتبكة منذ 
بداية االنتفاضة. وهناك حادثتان مأساويتان، على وجه الخصوص، كانتا 

بمثابة بداية النهاية للموقف الحيادي الموحد الذي تبناه مخيم اليرموك 
ازاء الحكومة السورية واالنتفاضة عموًما، وهما المسيرتان الشعبيتان 
في صيف 2011 باتجاه مرتفعات الجوالن المحتلة على “الحدود” مع 

َر فيها 750,000 فلسطيني قسًرا من  إسرائيل في ذكرى النكبة، التي هُجِّ
وطنهم عند قيام إسرائيل في عام 1948، وفي ذكرى النكسة، التهجير 

الجماعي الثاني للفلسطينيين من فلسطين والذي تزامن مع الحرب 
العربية اإلسرائيلية عام 1967.

كان النظام حينها في أمس الحاجة لكسب التأييد في وجه االنتفاضة 
ع، في كلتا المرتين، تلك المسيرات وسهَّل  المتنامية ضده، ولذلك شجَّ
َن وسائل النقل  وصولها إلى الحدود، حيث أزال نقاط التفتيش، بل وأمَّ

إلى الحدود في ذكرى النكسة. لكن السلطات السورية والفصائل 
ت على الخروج في المسيرات توارت، عند  الفلسطينية التي حضَّ

أمس الحاجة إليها، عندما أطلق الجيش اإلسرائيلي نيرانه المميتة ضد 
المتظاهرين الُعزل وقتَل 26 منهم.

ل الناشطون النظاَم كذلك المسؤوليةَ عن القصف الجوي والتدمير  يُحمِّ
المنهجي الذي طاَل مناطق واسعة في مخيمهم، وأدى إلى سقوط قتلى 
مدنيين في كانون األول/ديسمبر 2012. وهم أيًضا ال يُبرؤون فصائَل 

الجيش السوري الحر التي دخلت المخيم بالقوة في أعقاب القصف 
وأخذت تستولي على المنازل والمستشفيات وتعتدي على السكان. فمنذ 
اليوم األول، أبدى مقاتلو الجيش السوري الحر تجاهاًل شبه تام لهياكل 
السلطة داخل اليرموك، وباألخص، لم يراعوا موقفه المحسوب بعناية.
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وصبَّ الناشطون أيًضا غضبهم على منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة 
الفلسطينية لتقصيرها في دعم سكان المخيم الذي تعرضوا لقصف يومي 
وتناقص متسارع في إمدادات الغذاء والدواء، وهي كلها عالمات على 

حصار وشيك. وتفاقمت مشاعر السخط تلك بفعل ما َرَشَح من أنباء 
بأن منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية تُبدي في جهودها 

المبذولة للتوصل إلى تسوية بين القوات الحكومية والمعاِرضة، بحسب 
التقارير7، حرًصا على مصير األسد أكبر من حرصها على الفلسطينيين 

المحاصرين، وبالتالي فإنها تبذل جهًدا أقل8 من أجل رفع الحصار أو 
التخفيف من معاناة الفلسطينيين السوريين العاجزين عن الحصول على 
تأشيرة سفر للبلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية.

الطقوس السورية في العودة إلى الحياة السياسية

عندما أطلق سوريٌّ اسم النكبة على أكثر مصائب الفلسطينيين إيالًما 
في تاريخهم الحديث، كان ذلك من باب التأمل المتعاطف العقالني. أّما 

اليوم، فإن النكبة السورية تقتضي اإلقرار المؤلم بخسارة العديد من 
المفاهيم التي يُمكن أن تضاف إلى الخسائر البشرية الهائلة. فعلى مدار 

ا كانت سوريا “تدافع” عن القضية  سنوات حكم البعث الطويلة، لمَّ
الفلسطينية، لم يُسمح للفلسطينيين السوريين قط بأن يكونوا فلسطينيين 

بالكامل وال سوريين بالكامل. ورغم أن الدولة بذلت جهوًدا مبكِّرة لدمج 
معظم الفلسطينيين في المجتمع السوري بمنحهم الحقوَق نفسها الممنوحة 

للمواطنين السوريين، عدا حق المواطنة والتصويت، فإن هذه السياسة 
ج لها كثيًرا تغاضت عن حقيقتين: األولى هي أن العديد من  التي ُروِّ

الفلسطينيين الذين دخلوا سوريا بعد موجة اللجوء األولى، التي وقعت 
بين عامي 1948 و1956، ظلوا إلى حٍد كبير بال حقوق؛ والثانية هي 

الطبيعة والبُنية الشمولية للمجتمع الذي أُدِمج فيه الفلسطينيون.

اقتصر اإلدماج9 في األُطر القانونية واالجتماعية واالقتصادية السورية 
على الفلسطينيين الفارين إلى سوريا سنة 1956 أو قبلها وعلى 

ذراريهم. غير أن عدًدا كبيًرا من الفلسطينيين قد فروا إلى سوريا بعد 
عام 1956 بسبب حروب وصراعات الحقة. وقد دأبت الدولة السورية 
على تجاهل هذه الفئة في التحليالت التي تروج رواية اإلدماج. يفتقر10 

الفارون إلى سوريا إبان حرب 1967 مع إسرائيل، ومن األردن بعد 
أحداث أيلول األسود 1971-1970، ومن لبنان بعد االجتياح اإلسرائيلي 

عام 1982، ومن العراق بين عامي 2008-2006 إلى معظم الحقوق 
األساسية الممنوحة لغيرهم من الفلسطينيين السوريين، مثل الحق في 

اإلقامة الدائمة والحق في العمل دون الحاجة إلى إقامة وتصريح عمل. 
وبالنسبة للفئة األخيرة، وهي الفلسطينيون الفارون من العراق، فقد 

ُمنِعوا من دخول سوريا، وظلوا لسنوات في مخيم الهول الصحراوي 
لالجئين القريب من الحدود السورية العراقية حتى عرضت بلداٌن، 

كالبرازيل في أقصى األرض، أن تعيد توطينهم. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه السياسات كلها اعتُمدت إبان حكم البعث، على عكس ما سبقها من 

سياسات عام 1956 كانت أكرم وأجود.

أدمجت سوريا الفلسطينيين الذين فروا إليها سنة 1956 أو قبلها أكثر 
ق  مّما أدمجت َمن جاؤوا بعدهم. ولكنهم أُدمجوا في نظام شمولي فرَّ
بالقوة بين الشعب السوري وحرمه حقَّه في حرية التعبير السياسي، 
وحقَّه في تقرير مصيره مستخدًما أجهزةً أمنية ال ترحم، وسياسات 

اقتصاديةً تؤمن الحد األدنى من معايير المعيشة للطبقة المحكومة – 
وهي سياسة اقتصادية وأمنية ال تختلف كليًا عن تلك التي تنتهجها 

السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالتالي كان اإلدماج الكامل يساوي االحتواء الكامل و- كما هي الحال 
في معظم البلدان العربية األخرى التي يوجد فيها الجئون فلسطينيون 
– كان يساوي التقويض المنهجي ألي تعبيرات مؤسسية تحاول خط 

هوية وطنية فلسطينية متمايزة، وهذا الوضع ال يختلف، في الواقع، عن 
معاملة النظام لعموم الشعب السوري. ونتيجةً لذلك، لم يكن الفلسطينيون 
السوريون أحراًرا في التعبير عن االنتماء ال إلى سوريا وال إلى فلسطين 
فيما يتعدى الترديد الببغائي لهتافات الوحدة العربية التي أجازها النظام. 
يُقاَرن النموذج السوري في كثير من األحيان بالمعاملة الالإنسانية التي 

يالقيها الفلسطينيون في لبنان، بيد أن ما تغفله تلك المقارنات هو مستوى 
االستقاللية المؤسسية السياسية المتاحة للفلسطينيين في لبنان،11 ولو أنها 
استقاللية مكلفة وغير مقصودة ناجمة من سياسة عكسية تقوم على النبذ   

واالضطهاد.

ومع ذلك، فإن من منجزات االنتفاضة السورية أنها منحت حق العودة 
إلى السياسة لكل القاطنين في سوريا، بمن فيهم الفلسطينيون، حيث 

أدت المعاناة المشتركة جراء العنف إلى رسم معاٍن أخرى أكثر واقعيةً 
وسمواً لماهيات الهويات الجمعية سورية وفلسطينية على حٍد سواء بعيًدا 
عن خطاب النظام. إن مشاهدةَ رفيٍق متظاهٍر يلقى حتفه، واستقباَل خبٍر 

ب في الحصار، ورؤيةَ أحِد الجيران تلطِّخ مالبَسه  بهالك صديٍق مقرَّ
الدماُء وهو يتلقى العالج في عيادٍة ميدانية مؤقتة، ُكلها عوامل تُشكِّل 

طقوس عودة إلى المشاركة السياسية الجماعية.

يُثير حصار مخيم اليرموك ذكريات عابرةً لألجيال ظلت حيةً بفضل 
إصرار الجئي الجيلين الثاني والثالث عن الخراب األساس إبان نكبة 

الفلسطينيين األولى، فهم اليوم يرون بأّم أعينهم وبحميمة المعاينة ومن 
غير ذي حاجة للخيال أو الحكاية مخيماتهم - أحياَءهم - تختفي كما 

اختفت أحياء أجدادهم. وفي الوقت نفسه، فإن الحاجة الملحة لمساعدة 
الجيران وحماية مراكز مدينتهم غرست شعوًرا جديًدا من التعلق بسوريا 
باعتبارها مسرًحا لذكريات معاشة كانت في السابق على وشك التالشي. 
وهكذا، وقعت مفارقةٌ جديدة: في اللحظة التي شعَر فلسطينيون سوريون 

كثيرون بأوج تعلقهم وتمسكهم باالنتفاضة كسوريين، قامت فصائل 
الجيش الحر، التي كانت تعمل في المناطق المحيطة بالمخيم والحقًا 

داخله، بالدوس بغتةً على شعورهم ذاك.

معنى النكبة الجديدة للمنكوبين سلفًا
إن الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين السوريين الذين صاروا الجئين 

مرةً أخرى تتراوح بين المأساوي والعبثي. وهناك حرفا جر12ٍ يلخصان 
مفارقة اللجوء مرتين، حيث أطلق سكان مخيم اليرموك النازحون عنه، 

مع استمرار الحصار والنزوح الجماعي، نداًء فريًدا يطالب بالحق في 
العودة إلى اليرموك ومنه – الحق في العودة إلى حضن المخيم اآلمن 
من المالجئ المؤقتة الهشة التي وجدوها خارجه، والعودة من المخيم 
الذي طال المقام فيه إلى مدنهم وقراهم في الجليل التي ينحدرون منها.

لقد صارت العودةُ الثانية – وهي الحل العادل13 الوحيد لتسوية قضية 
الالجئين الفلسطينيين أينما كانوا – أكثَر إلحاًحا ألن ما يزيد على نصف 

دوا، بل إن كثيرين  الفلسطينيين السوريين البالغ عددهم 500,000 قد ُشرِّ
دوا أكثر من مرة. إضافةً إلى أن األماكن التي يفرون إليها  منهم ُشرِّ

داخل سوريا ما فتئت تزداُد خطورة. وحتى األماكن المستقرة نسبيًا التي 
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َسلِمت حتى اآلن من وطأة القصف، بات األمن يتراجع فيها باطراد، وما 
فتئت تَُدعُّ التخاذ موقٍف واضٍح مواٍل للنظام.

وفي خارج سوريا أيًضا، ال يأتي األمان النسبي إال بتكلفة بشرية عالية. 
فكل البلدان تقريبًا التي تستقبل الالجئين الفارين من الصراع السوري 
في الوقت الحاضر ترحب بالمواطنين السوريين باعتبارهم الالجئين 

“الجيدين” وتُغلق معابرها في وجه الفلسطينيين السوريين الذين يعاَملون 
معاملةَ الالجئين األزليين “السيئين”. لقد سمحت الحكومة اللبنانية سابقًا 
لِما يقرب من 53,000 فلسطيني نازٍح من سوريا بالدخول، وهم اليوم 

يقيمون في مخيمات مكتظة أصاًل بأبناء جلدتهم الفلسطينيين وتعاني 
نقص الخدمات. أّما اآلن فتمنعهم عند الحدود من دخول البالد، بينما 
ُل14 آخرين من الداخل. ما انفك األردن أيًضا يمنع الفلسطينيين  ترحِّ

السوريين من الدخول منذ مطلع 2013. أّما الذين تمكنوا من الدخول 
قبل ذلك، وهم قرابة 14,000 الجئ، فقد ُمنِحوا صفةً تختلف عن 

صفة الالجئين اآلخرين الفارين من الصراع في سوريا. وفي حين أن 
الغالبية العظمى منهم يعيشون مع أسٍر مضيفة أو في عقارات مستأجرة، 

وفقًا لألونروا، فإن بضع مئات منهم محشورون كالبهائم في مخيمات 
مقصورٍة على الفلسطينيين،15 مثل سايبر سيتي، حيث تفيد التقارير 

بأنهم ممنوعون من مغادرتها. وجميع هؤالء يعيشون ظروفًا قاسيةً. 
16 الفلسطينيون السوريون أيًضا إلى  وباإلضافة إلى لبنان واألردن، فّرِّ

مصر وليبيا وغزة وتركيا، وحتى جنوب شرق آسيا.

إن األهوال التي يجابهها الالجئون الفلسطينيون داخل سوريا، وما 
يلقونه من إهمال وسوء معاملة من الحكومات العربية في الخارج، 

دفََع الكثيرين منهم نحو التخوم األخيرة، بالمعنى الحرفي والمجازي. 
وحتى قبل سقوط حمص في اآلونة األخيرة، بدأت نعوات االنتفاضة 

السورية تظهر في الصحف العربية، بينما ترسم تحليالت17 واقعية 
صورةً سوداوية لمصير الصراع القائم. فقد بات من المرجح، في ظل 

تشرذم وعدم تماسك قوى المعارضة داخل سوريا وخارجها، أن يُرسِّخ 
النظام سلطَته على أجزاء كبيرة من البالد، ويتخلى عن الباقي بحكم 

الواقع. وفي هذا السيناريو، سوف ينتهي المطاف بمعظم الفلسطينيين 
في سوريا في مناطق تخضع لسيطرة النظام. ال يجد عامة الفلسطينيون 
في الوقت الحاضر مفًرا من االختيار بين الحصار والجوع كما يحصل 

في مخيم اليرموك وبين معارضٍة متشرذمة آخذٍة بالضعف، وُمهِملة 
بحقهم. وقد أخذ هؤالء الفلسطينيون بالفعل يرضخون للنظام كما يظهر 

من المسيرات المؤيدة للحكومة ونشر دعاية النظام. وفي حين أن 
في هذا التوجه منجاةً لهم، فإنه يشكِّل انتكاسةً كبرى في االحتماالت 

الثورية التي تجلت سابقًا في االنتفاضة من خالل مشاركات من قبيل 
الشهيد الفلسطيني السوري أحمد كوسا، وهو أحد المنظمين المجتمعيين 

والناشطين الفلسطينيين الذين وقفوا في صف االنتفاضة السورية ونسقوا 
مع الناشطين السوريين من داخل مخيم اليرموك.

الوجود كأزمة
يجد الفلسطينيون أنفسهم اليوم، كآبائهم في بيروت عام 1982 وأجدادهم 

في يافا عام 1948، مدفوعين18 باتجاه البحر حرفيًا. فنتيجةً لرفض 
إسرائيل حقَّ عودة الفلسطينيين السوريين – الذين ينحدر معظمهم 

من بلدات الجليل ومدنه القابعة على بُعد سويعات فقط - ونتيجةً لعجز 
منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية عن تقديم أي مساعدة ذات 
جدوى، يضطر الفلسطينيون لخوض رحالت طويلٍة محفوفة بالمخاطر 

على قوارَب متداعية تتمايل مع األمواج عبر البحر األبيض المتوسط   

بحثًا عن بلٍد يستقبلهم. وفي حين ينجوا الكثيرون، يغرُق آخرون بال أثر، 
وهم في ذلك أسوأ حظًا حتى من الشخصيات الخيالية للمؤلف الفلسطيني 

المعروف، غسان كنفاني، التي القت حتفها في رحالت مماثلة قبل 
نصف قرن ولكنها ظلت جثثًا هامدةً على كومة قمامة كعالمٍة على 

المصير الجماعي الذي تخبئه األيام.

في مكان ما في مخيٍم اسكندنافي، ثمة ناجيةٌ محظوظة تتعلم لوحةَ مفاتيح 
جديدة وشبكةَ طرٍق في مدينٍة جديدة، تبدأ من الصفر، وحدها، مجدًدا. 

، وتدرُك أن النشأة في مخيم الجئين ال  وأثناء انتظار أوراق إقامتها، تَملُّ
تولد اإلحساس باأللفة في مخيم آخر. وبالمثل، فإن األقدمية في اللجوء ال 
تسفر عن تعاطف أكثر. وربما ستدرك أن الغموض الذي اعترى العالقة 
بين الفلسطينيين السوريين والمخيم لمدة طويلة قد تبدد أخيًرا: فهو أكثر 
من مأوى مديد لهوية تواجه خطر التالشي أو االحتواء، فالمخيم بالنسبة 

للفلسطينيين السوريين هو صفد الجديدة، هو الجش وطبريا والشجرة. 
وفي سياق استعيابهم لصفة المخيم المؤقتة وقبولها، تغدو ذكريات المخيم 

عند الجئي الجيلين الثاني والثالث كذكريات الجيل األول عن فلسطين. 
فهي ليست تذكيًرا بمكاٍن سابق أو حياٍة ماضية بقدر ما أنها تنشئ 

مجتمًعا متشرذًما وغير متماسك ألولئك الذين خسروا كل شيء، ولكنهم 
بطريقة أو بأخرى ال يزالون قادرين على البدء من جديد في أي مكاٍن 
يستقبلهم. وبدالً من تحمل األزمات الوجودية، يتعلم الفلسطينيين كيف 
يتعاملون مع الوجود باعتباره أزمة. وهذا ما يسميه التاريخ بناء األمة.
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الفصل الثالث

عالمات تحذيرية على طول الطريق
واجهت منظمة التحرير الفلسطينية عقبات كبيرة وهي تقود النضال الفلسطيني من أجل الحقوق، بدًءا بالحاجة إلى إجبار العالم على االعتراف 

بالفلسطينيين كشعب له الحق في تقرير المصير. وكان عليها أن تفرض االعتراف بادعائها بتمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله، الذي انقسم في 
1948 إلى مواطنين في إسرائيل، ومواطنين تحت الحكم األردني في الضفة الغربية، واإلدارة المصرية في غزة، وإلى الجئين ومنفيين في الدول 

المجاورة إلسرائيل والبعيدة عنها. حققت منظمة التحرير الفلسطينية هذه األهداف بالرغم من االنتكاسات العديدة، بما في ذلك طردها من األردن في 
1970 ومن بيروت في 1982.

غير أن المنظمة عجزت عن حشد مصادر القوة الكافية للنهوض بأهدافها. فأخذت تضلُّ طريقها، وال سيما بعد نفيها من لبنان وأثناء التفاوض 
على اتفاقات أوسلو المشؤومة التي قُِصَد بها تحقيق حل الدولتين الذي قبلته المنظمة كحل وسط في 1988. لقد تركت إخفاقات منظمة التحرير 

الفلسطينيين بال تمثيل فعال وتحت رحمة إسرائيل ودول أخرى.

خرافة الضغوط األمريكية

اعتقدت منظمة التحرير الفلسطينية أنها ستكون على الطريق الصحيح إلقامة الدولة حال حصولها على اعتراف من الواليات المتحدة. غير أن ذلك 
ًحا كيف أن سلوك اإلدارات األمريكية لم يِحْد عن نمٍط تاريخي  لم يكن ضمن الخيارات المطروحة. يستعرض أسامة خليل الِحقب المختلفة موضِّ

عام يتمثل في ممارسة الواليات المتحدة ضغطًا معلنًا على إسرائيل ومنحها في المقابل امتيازات خفية.

كيف يصبح للدولة سيادة؟

ساوت مفاوضات أوسلو الشعَب المحتل بسلطة االحتالل، فجعلت إقامةَ دولة فلسطينية ذات سيادة أمًرا شديد الصعوبة. يوضح كميل منصور هذه 
المهمة شبه المستحيلة في تحليله الموقفين اإلسرائيلي والفلسطيني فيما يتعلق بقضايا السيادة األساسية مثل التسلح والتحالفات والمعابر والحدود 

والمواقع العسكرية اإلسرائيلية، ويبين مدى اتساع الهوة بين الجانبين حتى في أفضل السيناريوهات.

تحت الحصار: ذكريات لينينغراد وواقع غزة

دأبت إسرائيل منذ انطالق مفاوضات أوسلو على تشديد قبضتها على قطاع غزة. وأخضعت قرابة مليوني فلسطيني في غزة لحصاٍر كامل في 
2006، بدعم من مصر، عقب فوز حماس في االنتخابات البرلمانية. ومنذئذ، تعرضت غزة لثالث هجمات إسرائيلية واسعة النطاق، ولم يعد 

السكان قادرين بفعل الحصار على استدامة أي مظهٍر من مظاهر الحياة الطبيعية والتنمية. تنبري آية أبو بشير واستير رابابورت لوصف األهوال 
التي تجري في غزة.

أي قدس؟ المخططات اإلسرائيلية غير المعروفة

َشَرعت إسرائيل في فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية في مفاوضات أوسلو. وبدأت في تطوير القدس تماشيًا مع مخططها الرامي لتحويلها 
إلى وجهة سياحية متقدمة تكنولوجيًا ذات أغلبية يهودية، تقطنها قلة فلسطينية. تتناول نور عرفة ثالثة مخططات إسرائيلية رئيسية للمدينة - 

مخططان منها غير معروفين نسبيًا - وتوفر بتحليلها معلوماٍت مهمةً حول هذه المخططات، وُسبَل الفلسطينيين في مواجهتها وإبطالها.
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خرافة الضغوط األمريكية
أسامة خليل
أكتوبر 2010

لمحة عامة

تفيد التقارير األخيرة بأن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما قد 
عرضت على اسرائيل سلسلة من الحوافز كي تواصل تعليقها المحدود 

لبناء المستوطنات الذي دام عشرة أشهر. وقد أثارت هذه التقارير 
غضباً في أوساط الفلسطينيين ومؤيديهم. وبالرغم من أن االمتيازات 

التي عرضت لتعليق بناء المستوطنات الجديدة لمدة 60 يوما فقط 
هي امتيازات غير مسبوقة، فإن عجز واشنطن عن ممارسة الضغط 

المتواصل على إسرائيل ينسجم مع خط تاريخي أكثر شموال. فالمعتقد 
السائد يقول بإنه عندما مارست واشنطن الضغط على حكومات إسرائيل 

فإن هذه الحكومات رضخت لمطالبها في نهاية المطاف. غير أن 
نظرة متمعنة في السجل التاريخي، وحيثما أمكن، في وثائق األرشيف 

األمريكي التي ُرفعت سريتها تكشف عن ديناميكية أكثر تعقيدا بين هذين 
الحليفين.

يتناول أسامة خليل المدير المشارك لشبكة السياسات الفلسطينية في هذه 
الورقة أربع أزمات رئيسية وقعت في إطار “العالقة الخاصة” بين 
إسرائيل والواليات المتحدة وهي: مؤتمر لوزان 1949، وأزمة قناة 

السويس 1956، وحرب أكتوبر 1973، ومؤتمر مدريد للسالم 1991. 
ويُظهر كيف أن إسرائيل في بعض األحيان كانت تستجيب علناً للمطالب 

األمريكية، في حين كانت تحصل في الخفاء على امتيازات واتفاقات 
تكافؤها على تعنتها وتعزز موقفها في المفاوضات على حساب الحقوق 
الفلسطينية. ويوضح أيضا بأن الضغوط األمريكية كانت ال تذكر مقارنة 
بالخيارات السياسية المتاحة لإلدارات الرئاسية المختلفة. وفي الخاتمة، 

يقدم أسامة خليل توصيات للفلسطينيين ومؤيديهم.

مؤتمر لوزان

ظهر النمط المتمثل في ممارسة الواليات المتحدة الضغط على إسرائيل 
ومن ثم منحها امتيازات خفية في وقت مبكر. ومن ذلك أن مؤتمر لوزان 

التأم في نيسان/إبريل 1949 بهدف ترجمة اتفاقات الهدنة المنفصلة 
والمبرمة في أعقاب حرب فلسطين في عام 1948 بين إسرائيل وكل 
من مصر ولبنان وسوريا وشرق األردن إلى اتفاق سالم نهائي. ومن 
بين القضايا الرئيسية التي كانت مطروحة للتفاوض مصير أكثر من 

750,000 الجئ فلسطيني طردتهم الميليشيات الصهيونية أو فروا خوفا 
منها إبان الحرب. ووفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194، 

دعت واشنطن إلى إعادة أعداد كبيرة من الالجئين الفلسطينيين إلى 
وطنهم. غير أن إسرائيل مانعت النظر في عودة أكثر من عدد رمزي 

من الالجئين إلى ديارهم.

أفضى تعنت إسرائيل في لوزان إلى مراسالت حادة اللهجة بين الرئيس 
األمريكي ترومان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ديفيد بن غوريون. فقد 

استشاط ترومان غضباً حينما وصله تقرير يفيد بأن تل أبيب كانت تمنع 

المحاوالت األمريكية للخروج باتفاقية وأن المسؤولين اإلسرائيليين قد 
أخبروا الممثلين من الجانب األمريكي بأنهم ينوون “إحداث تغيير في 

موقف” اإلدارة “عبر وسائل متاحة لهم في الواليات المتحدة.”1 وحذر 
ترومان في رسالته من أن استمرار إسرائيل في رفض “النصيحة 

الودية” التي تقدمها الواليات المتحدة سوف “يضطر أمريكا آسفة إلى 
االستنتاج بأن مراجعة موقفها إزاء إسرائيل قد أصبحت حتمية.”2

ورغم أن إسرائيل بدت رافضةً مطالبات ترومان، فإن موقفها في لوزان 
قد الن في الشهرين الالحقين ومن ذلك أنها عرضت إعادة 100,000 
الجئ إلى وطنهم.3 ولكن العدد كان ما يزال غير كاف من وجهة نظر 

الدول العربية ووزير الخارجية األمريكي دين اتشيسون الذي دعا 
إسرائيل إلى إعادة “عدد كبير” - 250,000 تقريبا - من الالجئين 

إلى وطنهم، وتعويض األعداد الباقية التي ستوطن في الدول العربية 
المجاورة التي لجؤوا إليها.4

وعقب الرد اإلسرائيلي على ترومان صاغت وزارة الخارجية مذكرة 
أوصت فيها اإلدارة باتخاذ أربعة تدابير هي: حجب ما تبقى من 

قرض استيراد وتصدير بقيمه 100 مليون دوالر، وإلغاء اإلعفاءات 
الضريبية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية القائمة في الواليات 

المتحدة وتستخدمها في جمع األموال لصالح إسرائيل، ورفض الطلبات 
اإلسرائيلية لتلقي الدعم والخبرات في المجال التقني، وعدم دعم 

الموقف اإلسرائيلي في المنظمات الدولية.5 وقد اختارت إدارة الرئيس 
ترومان من بين هذه التوصيات أن تؤخر، ال أن تحجب، ما تبقى من 

مبلغ القرض. كما قررت وزارة الخارجية أن ال تستخدم طلب إسرائيل 
لالنضمام لعضوية األمم المتحدة – وهو هدف إسرئيلي رئيسي – 

كورقة للضغط على إسرائيل في لوزان. فقد كانت واشنطن تؤمن بأن 
انضمام إسرائيل إلى األمم المتحدة سوف يُجبر الدول العربية على تقديم 

تنازالت في المفاوضات.6

وبحلول أواخر شهر آب/أغسطس، تفاقمت مسألة القرض بعدما رد بنك 
االستيراد والتصدير على استفسار من الحكومة اإلسرائيلية بأنه وافق 
على القرض ولكن التأخير نابع من وزارة الخارجية. فكانت ردة فعل 

سفير إسرائيل في الواليات المتحدة، إلياهو إيالت، على تلك األنباء 
غاضبة وأخبر الوفد االميركي الذي التقاه على مأدبة غداء في واشنطن 
بأن مثل تلك اإلجراءات “ال يمكن إال أن تفسر بأنها محاولة لإلكراه،” 
وأضاف بأن “هذه األساليب لن تنجح. بل يمكن أن تُسفر في الواقع عن 

نتيجة عكسية.”7

وفي اليوم التالي لمأدبة الغداء، بحث اتشيسون الوضع مع الرئيس 
ترومان. وبحلول مطلع أيلول/سبتمبر، أُرسل مبلغ قدره 2.35 مليون 
دوالر من أصل 49 مليون دوالر إلى إسرائيل. وكانت هذه المحاولة 

غير المتقنة لممارسة الضغط الدبلوماسي األخيرة التي تخوضها إدارة 
الرئيس ترومان مع إسرائيل. وكان من شأن المحاولة أنها أرست نمطا 
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ثابتا للسلوك األمريكي اتجاه إسرائيل، فرغم تعدد الخيارات السياسية 
المتاحة أمام واشنطن، فإن إدارة الرئيس ترومان واإلدارات التي تبعتها 

افتقرت إلى اإلرادة السياسية لتوظيف تلك الخيارات بفعالية واتساق.8

حرب السويس 1956: مثال ناجح؟

شهدت حرب السويس في 1956 المثال األبرز على نجاح الضغوط 
التي مارستها الواليات المتحدة على إسرائيل. فقد تشاركت فرنسا 

وبريطانيا وإسرائيل في التخطيط لغزو مصر وفي غزوها في أواخر 
شهر تشرين األول/أكتوبر متذرعين بقرار الرئيس المصري جمال 

عبد الناصر بتأميم قناة السويس. وفي لحظة اتفاق قّل حدوثها بين 
القوتين العظمتين إبان الحرب الباردة، طالبت واشنطن وموسكو بإنهاء 
الغزو وانسحاب القوات الثالثية. وبالفعل، نظرت إدارة الرئيس دوايت 

آيزنهاور في اتخاذ سلسلة من اإلجراءات الشبيهة بتلك التي ُعرضت 
على الرئيس ترومان للضغط على إسرائيل. وفي حين وافقت إسرائيل 

على االنسحاب بفعل الضغوط األمريكية والسوفيتية، فإن أزمة السويس 
ما كانت لتضر بالعالقات األمريكية اإلسرائيلية بل أسفرت عن قيام 

تعاون أوثق بينهما.9

فقد كان لمذكرة التفاهم التي وقعتها الواليات المتحدة وإسرائيل بشأن 
مضائق تيران أهمية بالغة. ومضائق تيران هي معبر مائي ضيق يربط 

خليج العقبة بالبحر األحمر. إذ اتفق وزير الخارجية األمريكي جون 
فوستر داالس مع موقف إسرائيل القاضي بحقها في تسيير سفن عبر 

المضائق وبأن أي محاولة من الجانب المصري لتجديد الحصار سيعتبر 
عمالً عدائياً ويعطي إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق 

األمم المتحدة. أما اآلثار بعيدة المدى المترتبة على هذه الموافقة فوخيمة. 
فلما زادت حدة التوترات في ربيع عام 1967، استخدمت إسرائيل قرار 

عبد الناصر بسد مضائق تيران كمبرر لشن هجوم مفاجئ على مصر 
في حزيران/يونيو 1967. 10 وفي تلك الفترة، كان ليندون جونسون 

زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ األمريكي وقد عارض الضغط الذي 
مارسته إدارة آيزنهاور على إسرائيل لحملها على االنسحاب من 

السويس دون إبرام اتفاق سالم.11 وبعد أحد عشر عاما، لم يكن جونسون 
مستعدا، بعد أن أصبح رئيسا للواليات المتحدة، أن يكرر ما اعتبره خطأ 

آيزنهاور.12

وفي أعقاب حرب السويس، تعاظم نفوذ عبد الناصر بصورة ملحوظة 
ليس في المنطقة وحسب وإنما في جميع أنحاء “العالم الثالث.” غير أن 
آيزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر داالس كانا مقتنعين بأن مصر 

قد غدت رهينة لالتحاد السوفيتي دون أن تدري ولم يتأثرا بادعاءات 
عبد الناصر بشأن اتباع سياسة “الحياد اإليجابي” في الحرب الباردة. 
ورغم أن ما غدا يُعرف بمبدأ آيزنهاور كان يهدف علناً إلى التصدي 

لنفوذ “الشيوعية الدولية” في “منطقة الشرق األوسط بعمومها،” فإنه 
كان يهدف إلى ما هو أكثر تحديدا من ذلك أال وهو احتواء عبد الناصر. 

ان آمال بن غوريون بتشكيل حلف عسكري رسمي مع الواليات 
المتحدة لم تتحقق قط في عهد آيزنهاور، ويرجع السبب األكبر في ذلك 
إلى المخططات األمريكية التي سعت إلبرام معاهدة دفاع إقليمية كان 

يعوقها الصراع العربي-اإلسرائيلي. غير ان الواليات المتحدة وإسرائيل 
ارتأتا في تحجيم نفوذ عبد الناصر هدفا مشتركا. فسعت واشنطن إلى 

حشد التأييد في المنطقة لمبدأ آيزنهاور، بينما شرعت إسرائيل في 
إرساء “حلفها الخارجي” بإقامة تحالفات مع بلدان غير عربية في آسيا 

وإفريقيا، بما فيها تركيا وإيران وإثيوبيا.13

في عهد كيسنجر

أدت حرب أكتوبر 1973، بخالف أزمة قناة السويس، إلى مشاحنة 
بين القوى العظمى. فقد نجح الهجوم المصري والسوري األولي في 
مباغتة الجيش اإلسرائيلي وتسبب له بخسائر فادحة، بيد أن إسرائيل 

شنت هجوماً مضاداً وتمكنت في نهاية المطاف من تولي زمام المعركة. 
ولما بات الجيش المصري الثالث الميداني شبه محاصر، هددت موسكو 

بالتدخل ما لم يتم اإلعالن عن وقف إلطالق النار. وفي حين أجبرت 
الضغوط األمريكية والتهديدات السوفيتية إسرائيل في نهاية األمر على 

وقف تقدمها، فإن تدخل واشنطن كان يرجع إلى حد كبير إلى احتمال 
نشوء مواجهة بين القوى العظمى.

لقد أظهر وقف إطالق النار كيف أن الضغط األمريكي على إسرائيل 
يمكن أن يُمارس بفعالية حينما تكون المصالح العظمى للواليات المتحدة 
في خطر، كما بينت المفاوضات التي قادتها الواليات المتحدة على مدار 
العامين الالحقين آثار تلك التحركات على الحقوق الفلسطينية. فقد ركز 

وزير الخارجية األمريكي هنري كيسنجر جهوده على مصر واعتمد 
الدبلوماسية المكوكية “التدريجية” بدال من أسلوب المفاوضات الشاملة 
التي تضم كافة األطراف، وكان ممانعا لفكرة توسيع نطاق المفاوضات 

لتشمل سوريا أو منظمة التحرير الفلسطينية.14 حيث كان ذلك أكثر 
من كونه نهجا تكتيكياً محضاً. فقد كانت واشنطن تنظر إلى مصر 

باعتبارها الحليف السوفيتي األبرز في المنطقة، وكان كيسنجر يأمل 
باإليقاع بين موسكو والقاهرة. ووجد في الرئيس المصري أنور السادات 
شريكا راغبا سعى أيضا للقطيعة مع االتحاد السوفيتي وإنهاء العداء مع 

إسرائيل.15

تعززت المفاوضات بإرسال شحنات كبيرة من المساعدات العسكرية 
األمريكية إلى إسرائيل، والتي قال كيسنجر إنها ترمي إلى منح إسرائيل 

شعورا أكثر باألمان وجعلها أكثر استعدادا لتقديم تنازالت، وال سيما 
أن موسكو كانت عاكفة على إعادة تسليح سوريا ومصر. غير أن 

الموقف اإلسرائيلي أصبح أكثر تصلبا في التفاوض بشأن االنسحاب 
الثاني من سيناء. ورغم أن كيسنجر كان يشدد على الفوائد المترتبة على 
إخراج أبرز الدول العربية المجاورة إلسرائيل وأكثرها سكانا من دائرة 
الصراع العربي-اإلسرائيلي ومن الفلك السوفيتي، فإن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي إسحاق رابين لم يتأثر بذلك. وبحلول آذار/مارس 1975، 
أصبح كيسنجر محبطا جراء التعنت اإلسرائيلي ورجع إلى واشنطن، 

مما حدا بالرئيس جيرالد فورد أن يدعو إلى “إعادة تقييم” السياسة 
األمريكية في المنطقة.16

استغرقت إعادة التقييم التي أجرتها اشنطن ما يقارب ثالثة أشهر. 
ورغم أن واشنطن أوفت بعقود السالح القائمة، فإنها أوقفت الشحنات 

الجديدة إلى إسرائيل أثناء تلك الفترة. واجتمع كيسنجر بكبار خبراء 
السياسة الخارجية لبحث نهج شامل جديد إلحراز السالم. ولكن الحكومة 

اإلسرائيلية واجهت ذلك بضغوط مارستها هي نفسها. ففي شهر أيار/
مايو، وقع ستة وسبعون عضوا في مجلس الشيوخ االميركي رسالة إلى 

الرئيس فورد يدعونه فيها إلى “االستجابة” لطلب إسرائيل مساعدات 
عسكرية واقتصادية بقيمة 2.59 مليار دوالر. وقد كتب فورد الحقا 
بأنه رغم ادعاء هؤالء األعضاء بأن رسالتهم كانت “عفوية”، فإنه 
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“ما من شك لدي بأنها كانت بوحي إسرائيلي.”17 وقد أقر رابين الحقا 
في مذكراته بأن الرسالة جاءت نتيجة حملة عالقات عامة بجهود 

إسرائيلية.18 وبغياب الدعم السياسي الداخلي، تخلى فورد وكيسنجر عن 
إعادة التقييم واستأنفا المفاوضات.19

ُوقعت اتفاقية سيناء الثانية في أيلول/سبتمبر ولكن بعد امتيازات بارزة 
قدمتها واشنطن إلى إسرائيل تضمنت منحها مساعدات بقيمة 2 مليار 

دوالر والتخلي عن أي محاوالت إلجراء مفاوضات جوهرية على 
المسارين السوري واألردني. وبعبارة أخرى، ما كان ترسيخ االحتالل 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية وهضبة الجوالن مقابل انسحاب إسرائيل 

من شبه جزيرة سيناء وإنما مقابل إرساء منطقة عازلة تفصل بين 
القوات اإلسرائيلية والمصرية. وباإلضافة إلى ذلك، حظيت إسرائيل 

بالتزام واشنطن بمنع أي تدخل سوفيتي جديد في المنطقة وبوضع 
مراقبين أمريكيين مدنيين في سيناء. أما الضرر األكبر الذي أصاب 
المصالح الفلسطينية فجاء من مذكرة تفاهم سرية وقعها كيسنجر مع 

اإلسرائيليين بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية. فعلى الرغم من أن 
المنظمة كانت تحظى باعتراف األمم المتحدة وجامعة الدول العربية 

بوصفها “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،” فإن واشنطن 
وافقت على عدم “االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض 

معها” ما دامت ترفض االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، كما 
رفضت قراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 242 و338. 20 
وقد ساعد نجاح كيسنجر في تمهيد الطريق إلبرام اتفاقات كامب ديفيد 

في عام 1978 في عهد الرئيس جيمي كارتر.21

مدريد 1991

رأت واشنطن في نهاية الحرب الباردة ونجاح التحالف الذي قادته لطرد 
القوات العراقية من الكويت فرصة لحل الصراع العربي-اإلسرائيلي 

بصورة نهائية. وفي ربيع عام 1991، بدأ وزير الخارجية جيمس 
بيكر يحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي للسالم. غير أن رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي إسحاق شامير كان ممانعا للمشاركة في المؤتمر بل وأبدى 
مقاومة لمبدأ “األرض مقابل السالم.” وفي الوقت نفسه، طلبت إسرائيل 

10 مليارات دوالر على شكل ضمانات قروض للمساعدة في توطين 
المهاجرين اليهود القادمين من االتحاد السوفيتي. وفي محاولة للضغط 
على حكومة شامير، طلب الرئيس جورج بوش األب من الكونغرس 
تأخير موافقته على ضمانات القروض لمدة 120 يوما. بيد أن القادة 
في الكونغرس رفضوا هذا الطلب، وعلى إثر ذلك عقد الرئيس بوش 
مؤتمرا صحفيا غير مسبوق في شهر أيلول/سبتمبر استنكر فيه تأثير 
اللوبي اإلسرائيلي في الكونغرس وأعرب عن تفاؤله إزاء احتماالت 

التوصل إلى اتفاق سالم.22 وقد بدا أن المناورة نجحت، إذ وافقت 
إسرائيل على حضور المؤتمر وعلى حضور وفد فلسطيني-أردني 

مشترك.23

مثّل المؤتمر المنعقد في مدينة مدريد بإسبانيا في أواخر شهر تشرين 
األول/أكتوبر أالدخول االول لإلسرائيليون والفلسطينيون في مفاوضات 

مباشرة. غير أن الواليات المتحدة لم ترغب في القيام بدور أكثر من 
مجرد وسيط في االجتماعات، ولذلك تعثرت المفاوضات وأصبحت في 

نهاية المطاف ضحية للتقويمات السياسية اإلسرائيلية واألمريكية. فقد 
خرج حزب الليكود بزعامة شامير من السلطة في انتخابات حزيران/

يونيو 1992، ووافق الكونغرس على ضمانات القروض في شهر 

تشرين األول/أكتوبر. وبعد ذلك بشهر، خسر بوش االنتخابات الرئاسية 
لوالية ثانية.24

وفي نهاية المطاف، انتقضت عملية مدريد بفعل اإلهمال األمريكي 
والتعنت اإلسرائيلي وبسبب منظمة التحرير الفلسطينية أيضا التي 

اختارت أن توقع اتفاقية سرية في أوسلو بالنرويج دون علم الفريق 
الفلسطيني المفاوض في واشنطن. وبدال من المطالبة بإنهاء االحتالل 

وإقامة دولة مستقلة، رضي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عرفات باتفاق انتقالي ضمن له في بادئ األمر حكما ذاتيا محدودا في 

قطاع غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية.25 أما محادثات الوضع 
النهائي فكان من المقرر أن تنتهي في غضون خمس سنوات تحافظ 

أثناءها إسرائيل على سيادتها الشاملة على األراضي الفلسطينية 
المحتلة.26

ورغم أن هذا المثال كثيرا ما يُساق للتدليل على نجاح الضغوط 
األمريكية على إسرائيل، فإن إدارة بوش في واقع األمر لم تحصل 

سوى على تنازالت قليلة من حكومة شامير وعلى نتائج ملموسة أقل. 
ففي حين أُخرت الموافقة على ضمانات القروض، إال إنها صدرت 

في نهاية المطاف ولم تتكلل محاوالت إدارة الرئيس بوش الرامية إلى 
تجميد بناء المستوطنات بالنجاح. ولم يُعبر حضور شامير في المؤتمر 
عن قبوله بصيغة “األرض مقابل السالم” وهو ما صرح به في مقابلة 
مع صحيفة معاريف اإلسرائيلية عقب انتخابات حزيران/تموز 1992. 
فقد أوضح شامير قائال: “كنت ألستمر في محادثات الحكم الذاتي لمدة 

عشر سنوات وكان تعدادنا ليصل في تلك األثناء إلى نصف مليون 
نسمة في يهودا والسامرة ]أي الضفة الغربية[.”27 وهذا ما حصل 

بالفعل، إذ تبنت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة هذه االستراتيجية التي 
وضعها شامير.

الدروس المستفادة والتوصيات

ما هي الدروس التي يمكن أن يستمدها الفلسطينيون ومؤيدوهم من 
خالل تحليل هذه التأزمات في العالقات األمريكية اإلسرائيلية؟ لعل 

أهم تلك الدروس هو التفريق بين التصورات حول ممارسة واشنطن 
للضغط وبين الواقع، إذ كان للواليات المتحدة وإسرائيل، في كل 

حالة من هذه الحاالت التاريخية، مصلحة في المبالغة في الحديث عن 
الضغوط السياسية التي مورست. فبالنسبة لواشنطن، كان جمهورها 
يضم في العادة الدول العربية التي كانت تتطلع إلى الواليات المتحدة 

باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على انتزاع تنازالت من إسرائيل. 
وفي بعض األحيان، كان الحديث عن اللوبي اإلسرائيلي، كما حصل 

في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس بوش في 1991، موجها 
لالستهالك المحلي أيضا. أما المحاوالت اإلسرائيلية للمبالغة بشأن 

الضغوط األمريكية فلم تكن موجهة إلى الجمهور اإلسرائيلي والمنافسة 
بين األحزاب السياسية الرئيسية وحسب وإنما إلى مناصريها من 

األمريكيين أيضا.

وفي حين ال يمكن إغفال تأثير اللوبي اإلسرائيلي إبان هذه التأزمات 
وال سيما في الكونغرس، فإنه ال تنبغي المبالغة فيه أيضا. لقد كان أمام 
اإلدارات الرئاسية المختلفة طائفة من الخيارات السياسية المتاحة في 
كل مرة، بيد أنها كانت غير راغبة أو غير قادرة على حشد اإلرادة 
السياسية لتبني نُهج أكثر شدة وحدة. وغالبا ما كان هذا السلوك يتبع 
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رغبة واضعي السياسة األمريكية في التوصل إلى الحل األنسب سياسيا، 
وهو ما يمليه إلى حد بعيد التقويم السياسي واالهتمام اإلعالمي المكثف 

بدال من الحل طويل األجل. وكنتيجة لذلك، استفادت إسرائيل من 
تكتم اإلدارات المختلفة وتحيزها المسبق لدعم الموقف اإلسرائيلي.28 

وعالوة على ذلك، استغلت إسرائيل رغبة واشنطن في تحقيق أهدافها 
االستراتيجية الكبرى إقليميا ودوليا من أجل الحصول على امتيازات 

على حساب الطرف األضعف في الصراع – الفلسطينيين.

لقد نجحت الضغوط التي مارستها الواليات المتحدة على إسرائيل 
لّما كانت المصالح األمريكية العظمى في خطر. فعلى سبيل المثال، 

تعرضت مصالح واشنطن إبان حربي 1956 و1973 في خضم التنافس 
أثناء الحرب الباردة مع االتحاد السوفيتي إلى خطر وشيك ومؤكد وهو 
ما اقتضى منها أن تضغط جديا لنيل مطالبها. كما كان إلسرائيل أيضا 
مصلحة في الحيلولة دون تدخل القوات السوفيتية في المنطقة وهو ما 
جعلها أكثر تقبال للضغوط األمريكية. فمن دون قوة عظمى منافسة، 

قد تكون التهديدات المحدقة بالمصالح األمريكية بفعل التصرفات 
اإلسرائيلية كبيرة، لكنها ما تزال غير عصية أو منيعة من وجهة نظر 
واشنطن. وبعبارة أخرى، لم يكن لدى الفلسطينيين ومؤيديهم من بين 

الدول العربية، بمجرد أن وافقوا على عملية تجري بوساطة أمريكية، 
أي مالذ آخر يلجأون إليه متى ما أغضبتهم السياسات أو اإلجراءات 

األمريكية الداعمة إلسرائيل – وكانت واشنطن تدرك ذلك. وقد انطبق 
هذا الوضع بصفة خاصة على األنظمة التي اعتمدت على المساعدات 
العسكرية واالقتصادية األمريكية من أجل تأمين حكمها، والتي وجدت 
بأن تكلفة مشاركتها في العملية السلمية كانت تنازالت مستمرة تطلبها 

واشنطن السترضاء إسرائيل.

ال تجب االستهانة بتأثير كيسنجر في صانعي السياسات اليوم. فأسلوبه 
في االعتماد على مفاوضات تدريجية ومؤقتة ترافقها دبلوماسية مكوكية 
رفيعة المستوى قد أصبح المعيار الذي تتبعه اإلدارات المتعاقبة. بالفعل، 

إن الدرس الجلي المستفاد هو أن وزارة الخارجية األمريكية يجب أن 
تظهر بمظهر المنهمك النشط حتى عندما تكون النتائج المترتبة على 

تحركها العلني ال تكاد تذكر. وقد تجلى هذا االمر مراراً على مدى العقد 
المنصرم في محاوالت إعادة إحياء عملية أوسلو للسالم، والتي أصبح 

فيها مظهر العملية البحت أهم من العملية نفسها ومن تحقيق السالم.

وفي حين استطاعت واشنطن أن تنتزع من إسرائيل بعض التنازالت 
عبر السنين، فإن قرار ياسر عرفات بقبول اتفاقات أوسلو المعيبة للغاية 
قد طغى عليها. فعندما كانت منظمة التحرير الفلسطينية ضعيفة كمنظمة 

في عام 1993، كانت القضية الفلسطينية في أوجها، إن أمكن القول، 
من حيث التعاطف والتأييد الدوليين بسبب االنتفاضة األولى والجهود 
الدبلوماسية المحيطة بقبول منظمة التحرير الفلسطينية حل الدولتين 
وإعالن االستقالل في عام 1988. وعوضا عن حشد الدعم الشعبي 

دوليا وفي أوساط القاعدة الفلسطينية بغية تحقيق األهداف، اختار ياسر 
عرفات والقيادة المتمركزة في تونس الحل قصير األجل الذي خطّ 
هزيمتها الحتمية. وبعبارة موجزة، حفظت القيادة الفلسطينية نفسها 

واالحتالل اإلسرائيلي على حساب شعبها في داخل فلسطين وخارجها.

يظهر النمط التاريخي المبين في هذه الورقة في سلوك إدارة الرئيس 
أوباما أيضا. فقد قدمت كل من االدارة االميركية وحكومة نتنياهو 

تصور يوحي بأن الرئيس أوباما قد مارس ضغوطا غير مسبوقة على 

اإلسرائيليين لوقف بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
بيد أن السنة الماضية تُظهر بوضوح بأن إدارة أوباما، كسابقاتها، قد 
سعت لمكافأة إسرائيل على تعنتها وانتهاكها لحقوق الفلسطينيين من 

خالل زيادة دعمها إلسرائيل بدال من تقليله. واشتمل ذاك الدعم على 
منح تمويل إضافي لمشروع “القبة الحديدية،” والدفاع عن إسرائيل 
في األمم المتحدة عقب هجومها على أسطول الحرية، ودعم انضمام 

إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.29 وعالوة 
على ذلك، فإن االمتيازات التي جاءت في اآلونة األخيرة لمجرد تمديد 

“تجميد” االستيطان لمدة 60 يوما، ومن ضمنها احتفاظ إسرائيل 
بسيطرتها على وادي نهر األردن، تُظهر مجددا قدرة إسرائيل على نيل 

امتيازات خفية في وقت يُفترض بالضغط األمريكي أن يكون على أشده. 
ومن ضمنها احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على وادي نهر األردن، تُظهر 

مجددا قدرة إسرائيل على نيل امتيازات خفية في وقت يُفترض بالضغط 
األمريكي أن يكون على أشده.30

فمالذي إذن يشكل ضغطا حقيقيا؟ تملك الواليات المتحدة، كما أثبتت 
إدارتي ترومان وآيزنهاور، عددا من السبل للضغط على إسرائيل 

أو أي دولة أخرى تعتمد على دعم الواليات المتحدة العسكري 
والسياسي واالقتصادي. ومن هذه السبل حجب المساعدات العسكرية 
أو االقتصادية أو تعليقها، وإلغاء اإلعفاءات الضريبية على التبرعات 

التي تجمعها من داخل الواليات المتحدة الجماعات المتبرعة إلسرائيل، 
ورفض تزويد المساعدة والخبرات التقنية أو العسكرية، وحجب الدعم 

عن إسرائيل في المنظمات الدولية واإلقليمية. ولغاية اللحظة، لم تدرس 
واشنطن فكرة اتخاذ هذه الخيارات إال نادرا. بل اختارت أن تكافئ 

التعنت اإلسرائيلي بزيادة مبالغ المساعدات، على أمل زائف في أن 
تصبح إسرائيل مستعدة لتقديم تنازالت بعدما تشعر باألمان.

وعلى األقل، ينبغي للفلسطينيين ومناصريهم أن يدعوا الواليات المتحدة 
إلى إلغاء اإلعفاء الضريبي الذي تتمتع به المنظمات الممولة والداعمة 

للمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة. 
وينبغي أن يستمروا في إصرارهم على أن تحاسب واشنطن إسرائيل 

على التزاماتها أمام الواليات المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك على 
استمرار النشاط االستيطاني وبناء الجدار في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية، واستخدام األسلحة األمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين، 
واالنتهاكات المتكررة لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وأن تحملها على 

الوفاء بتعهداتها بوصفها عضوا في األمم المتحدة وفي منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي وطرفا موقعا على العديد من المعاهدات 

الدولية. إن الضغط الحقيقي الذي يجب على الفلسطينيين أن ينشدوه 
ويعولوا عليه ليس الضغط األمريكي على إسرائيل وإنما ضغط الشعب 

الفلسطيني على المجتمع الدولي من خالل التأكيد المستمر على أن 
إعمال الحقوق الفلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق السالم العادل 

والدائم.
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كيف يصبح للدولة سيادة؟
كميل منصور

يوليو 2013

مقدمة

سعت منظمة التحرير الفلسطينية منذ الثمانينات الى إقامة دولة ذات 
سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع القدس الشرقية عاصمة لها. 

اعتماداً على التجربة التفاوضية الفلسطينية السابقة وعلى الوضع القائم 
حالياً على أرض الواقع، تحدد هذه الورقة بعض المجاالت المتعلقة 

بالسيادة )على سبيل المثال، التسلح، التحالفات، المعابر، الحدود، 
المواقع العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية( التي سيتعين على 
الجانب االسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية التفاوض بشأنها في 

حال إجراء محادثات جادة تهدف الى التوصل إلى معاهدة سالم. وتعالج 
الورقة هذه المجاالت عبر سيناريو يقارن أوالً بين موقف إسرائيلي 

»معتدل« وموقف فلسطيني يسترشد بالهدف المتمثّل في تحقيق دولة 
فلسطينية ذات سيادة، ويناقش ثانياً ما إذا كانت مواقف الجانبين قابلة 

للتوفيق. إن الهدف من وراء هذه المحاولة االفتراضية هو التحذير 
من المزالق واقتراح منهجيات ومواقف، حتى مع العلم بأنه ال يبدو أن 

مفاوضات جّدية تلوح في األفق. ويكشف التحليل كيف أنه من المستبعد 
أن تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية كنتيجة للمفاوضات في ظل 

الظروف الراهنة.

المفاوضات و السيادة

يمكن ان تُعرف السيادة بأنها سيطرة الحكومة الحصرية على الشعب 
واالقليم، بما في ذلك احتكار استخدام القوة. ولكن في العالقات الدولية 

الفعلية، فإن كل دولة تخضع لقيود منشؤها عالقاتها بدول أخرى. 
حتى دولة عظمى مثل الواليات المتحدة عرضة – وإن كان ذلك بالحد 

األدنى – لقيود خارجية. وقد تتفاوض الدول في بعض االحيان على هذه 
القيود في إطار معاهدة تقبل بموجبها ما تعتبره التزامات معقولة تحد 
من سيادتها. ففي مجال األمن، تعتبر معاهدة الحد من انتشار األسلحة 

النووية مثاالً جيداً لحدود توافق عليها الدول غير النووية.

 1 . التسلح

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي: دولة فلسطينية منزوعة السالح.	 
الموقف الفلسطيني: القدرة على الدفاع عن النفس.	 

توقع الجانب الفلسطيني منذ البداية أن تنطوي إقامة دولة فلسطينية من 
خالل المفاوضات على بعض القيود على السيادة والتي يمكن أن تعتبر 
معقولة، على سبيل المثال، قيود على أنواع معينة من األسلحة، أو على 
قوة جوية أو على امتالك غواصات. وبالتالي فإنه يمكن االفتراض بأن 

من شأن الجانب للفلسطيني أن يقبل بمثل هذا النوع من القيود.1 ومع 

ذلك، فإن الدولة بحاجة إلى أنواع معينة من األسلحة بغرض الدفاع عن 
النفس والسيطرة على الحدود والسواحل. باإلضافة إلى ذلك، اذا تأسست 
دولة فلسطين من خالل مفاوضات ومعاهدة سالم رسمية، فانها ستكون 
ملزمة بالحفاظ على القانون والنظام داخل أراضيها )على سبيل المثال، 

منع تشكيل جماعات مسلحة غير شرعية وأيضاً منع انتهاك حدودها 
وحدود جيرانها(. ومع ذلك، إذا كان تصور إسرائيل لموضوع التسلح 
الفلسطيني هو منع حيازة األجهزة األمنية الفلسطينية ألي سالح قادر 

على إصابة المناطق الساحلية المكتظة بالسكان والمطار، فأن أي اتفاق 
في هذا الشأن لن يكون ممكنا.

 2 . األحالف

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي: منع انضمام الدولة الفلسطينية إلى أي حلف.	 
الموقف الفلسطيني: عدم اإلشارة في االتفاقية إلى موضوع 	 

التحالفات.

ان القيود المفروضة على الجوانب العسكرية لمفهوم السيادة تتناول 
أيضاً مسألة األحالف. هل سيكون للدولة الفلسطينية العتيدة الحرية في 

إبرام التحالفات العسكرية الدفاعية مع البلدان التي لديها عالقات طبيعية 
بإسرائيل كمصر، أو تلك التي ليست لديها مثل هذه العالقات كسوريا أو 

إيران؟ في كلتي الحالتين، قد يكون من الصعب للغاية الدفاع عن مثل 
هذا التوجه في المفاوضات. ومع ذلك، فأن الخطر األمني الذي يتهدد 

الدولة الفلسطينية بعد معاهدة سالم سوف يأتي من اسرائيل نفسها )مثل 
المطاردة الساخنة أو إغالق الرابط بين قطاع غزة والضفة الغربية(. 

وبالتالي على الجانب الفلسطيني، في مقابل تخليه عن حقه في عقد 
تحالفات عسكرية، ربط التوقيع على معاهدة سالم بشرط الحصول على 

ضمانات دولية لسالمة أراضي الدولة الفلسطينية، على أن تأخذ هذه 
الضمانات شكل قرار لمجلس األمن بموجب الفصل السابع من ميثاق 
األمم المتحدة وبتأييد رسمي من قبل إسرائيل ومصر واألردن. ومن 

الممكن أن تكون الضمانات مصحوبة بنشر مراقبين دوليين على طول 
الخط الفاصل بين اسرائيل والدولة الفلسطينية.

 3 . المعابر والحدود بين اسرائيل والدولة الفلسطينية

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي: حق الجيش والشرطة االسرائيلية في 	 
»المطاردة الساخنة« داخل االراضي الفلسطينية.

الموقف الفلسطيني: حق الفلسطينيين بزيارة األراضي اإلسرائيلية 	 
بحرية.
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أن الدولة الفلسطينية مثلها مثل باقي الدول، لها الحق في السيطرة على 
معابرها وحدودها. إن للفلسطينيين مصلحة إضافية أخرى تتجلى في 
حرية زيارة المدن والقرى الفلسطينية في اسرائيل ومواقع أخرى من 

الذاكرة الفلسطينية )القرى المدمرة، المقابر، المواقع الدينية...(. وبالطبع 
هذا االمر مستقل عن حق العودة للالجئين الفلسطينيين )وهذه مسألة 

خارج نطاق هذه الورقة التي تركز هنا فقط على مسألة السيادة(، ألنني 
ما أشير إليه هنا هو تعلق أي فلسطيني/ة )على سبيل المثال، فلسطيني 

تعود جذوره إلى قرية أو بلدة في الضفة الغربية( بوطنه التاريخي. 
من جانبهم، يتوقع أن يصر اإلسرائيليون على حقهم في »المطاردة 
الساخنة« داخل األراضي الفلسطينية ضد أي منتهك محتمل لسيادة 
إسرائيل أو أمنها. وهنا يجب على الطرف الفلسطيني أن يدرك أن 

مبدأ السيادة طريق ذو اتجاهين، فهو يخلق الحقوق ولكنه أيضا يضع 
التزامات وقيود. وبالتالي عليه أن يرفض بشدة الطلب اإلسرائيلي 

)بالمطاردة الساخنة( انطالقا من مبدأ حرمة أراضي الدولة الفلسطينية، 
ولكنه سيواجه بموقف مقابل إلسرائيل فيما يتعلق بحقها في فرض رقابة 
صارمة على حدودها ضد الفلسطينيين الذين يرغبون في العبور بحرية 

الى االراضي االسرائيلية.

 4 . الربط بين غزة والضفة الغربية

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي : رابط تحت السيادة اإلسرائيلية.	 
الموقف الفلسطيني : رابط مادي تحت السيادة الفلسطينية.	 

إن الممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر األراضي اإلسرائيلية 
يجب أن يكون رابطا ماديا يمكن أن يأخذ شكل طريق سريع، سكة 

حديدية، جسر، نفق أو مزيج من تلك االمور. ومن الضروري للدولة 
الفلسطينية ان تبسط سيادتها على هذا الرابط. أما القول إن ذلك ينطوي 
على تقطيع األراضي اإلسرائيلية إلى جزأين فهو ادعاء سخيف. إذ في 

حال حصلت إسرائيل على قطعة أرض من الضفة الغربية تعويضا 
عن الرابط المادي، فأن التبادل العادل يتطلب بسط السيادة الفلسطينية 
على الرابط مقابل بسط السيادة اإلسرائيلية على األرض التي ستقتطع 

من الضفة الغربية. باإلضافة إلى ذلك، سيكون على الجانبين إيجاد 
حلول لمسائل عملية قبل أي اتفاق: طبيعة الرابط المادي، احتساب 

التبادل العادل من حيث المساحة، آليات السيطرة الحصرية الفلسطينية، 
التعامل مع الطوارئ وغيرها من األمور. ومع ذلك، فأنه أياً كانت تلك 

الترتيبات، من الضروري أن يشتمل أي اتفاق سالم على ضمانات دولية 
ضد أي إغالق للرابط أو أي تدخل في تسييره من قبل إسرائيل.

 5 . المعابر مع العالم الخارجى

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي: مراقبة من قبل إسرائيل و/أو من طرف ثالث 	 
لمرور األفراد والبضائع في المعابر البرية والبحرية والجوية 

الفلسطينية.

الموقف الفلسطيني: سيطرة فلسطينية حصرية.	 

للدولة فلسطينية السيطرة الكاملة على معابرها مع العالم الخارجي مثلها 
مثل بافي دول العالم. ولكن من المتوقع أن تطالب إسرائيل بفرض 

أشكال سيطرة خاصة ومشددة على المعابر بحجة منع الدخول غير 
المسموح ألسلحة أو سلع أو أفراد إلى األراضي الفلسطينية. إن النموذج 

اإلسرائيلي المثالي في هذا الصدد هو االتفاق الذي وقعه الطرفان في 
تشرين الثاني / نوفمبر 2005 بشأن العبور بين غزة ومصر، أي أشهر 
معدودة بعد إعادة االنتشار العسكري اإلسرائيلي حول القطاع. فقد نص 

االتفاق على أن يشارك اإلسرائيليون في تدقيق وثائق سفر المسافرين 
)فلسطينيو غزة حصرا(، وذلك عن بعد من خالل شبكة إلكترونية دون 

التواجد الجسدي في معبر رفح، على أن يعمل مراقبون أوروبيون داخل 
المعبر كوكالء إلسرائيل من أجل تفتيش أمتعة المسافرين. أما بالنسبة 
إلى البضائع، فقد نص االتفاق على أن يتم تفتيشها من جانب الطرف 

اإلسرائيلي عند معبر كيرم شالوم )كرم أبو سالم( قبل شحنها إلى قطاع 
غزة. ومن المتوقع في أية مفاوضات مستقبلية أن تتشدد إسرائيل بشأن 
الموانئ البحرية والمطارات الفلسطينية أكثر مما ستتشدد بشأن المعابر 
البرية )مع األردن ومصر(. إن أي رضوخ للمفهوم اإلسرائيلي حول 
إجراءات العبور سيشكل انتقاصاً خطيراً للسيادة الفلسطينية، غير أنه 
من الممكن تصور قبول المفاوضين الفلسطينيين بوجود طرف ثالث 
على المعابر لمدة سنتين أو ثالث سنوات، شرط أن ال يسمح للجانب 

اإلسرائيلي بالتدخل في تنفيذ
تدابير العبور.

ومع ذلك، إذا تم االتفاق على هذه الصيغة، فانه يجب على الفلسطينيين 
أن يأخذوا بعين االعتبار تجربة أوسلو التي تثبت كيف يمكن التفاقيات 

مرحلية أن تتحول إلى إجراءات دائمة. من الضروري أن تنص 
المعاهدة على جداول زمنية صارمة ال يمكن الرجوع عنها، ولكن 
المشكلة هي أنه من المستحيل أن توضح أية اتفاقية جميع المسائل 

مسبقا، وإزاء ذلك يجب على الطرف الفلسطيني االحتراس والحذر من 
قيام المراقبين الدوليين باالنحياز لصالح الطرف االقوى لدى تفسير 

االتفاقيات خالل مرحلة التنفيذ. بهذه المناسبة أود هنا اإلشارة إلى 
أن للفلسطينيين تجربة سلبية ال بل مأساوية مع التدخل الدولي. أذكر 
على سبيل المثال، مجزرة صبرا وشاتيال )أيلول / سبتمبر 1982( 
التي وقعت على الرغم من الوعود التي كان فيليب حبيب قد قدمها 
باسم الواليات المتحدة لجهة حماية مخيمات الالجئين بعد انسحاب 

منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان؛ وتساهل الواليات المتحدة تجاه 
اسرائيل لجهة انتهاكها التفاقيات أوسلو )بما في ذلك مواصلة النشاط 

االستيطاني(. أن المشاكل التي تنشأ خالل فترة التنفيذ ال بد من حلها عن 
طريق اللجوء إلى تحكيم ملزم بناء على طلب أي من الطرفين.

 6 . الحدود مع األردن

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي : مراكز مراقبة إسرائيلية مشرفة على طول 	 
غور األردن.

الموقف الفلسطيني : ال وجود إسرائيلي في الضفة الغربية.	 
بالنسبة إلى الحدود بين الضفة الغربية واالردن والتي تقع في حوالي 

100 كيلومترا، فإن من المعروف أن إسرائيل سوف تصر على وجود 
نقاط مراقبة على طول حدود غور األردن وعلى التالل المشرفة عليه. 

هذا النقاش الينطبق على الحدود بين قطاع غزة ومصر إذ ال يتعدى 
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طولها 12 كيلومتراً وألن الموضوع حسم بحكم األمر الواقع بعد 
انسحاب القوات االسرائيلية من على طول الحدود في آب / أغسطس 
2005 . كما سيشدد اإلسرائيليون على أن مهمة نقاط المراقبة هذه ال 
تنحصر في منع التهريب والتسلل، بل تتضمن أيضاً، من خالل نظام 
تكنولوجي متطور، توفير إنذار مبكر ضد أي تهديد عسكري بري أو 
جوي يأتي من الشرق. إن اآلثار المترتبة على مثل هذه المطالب هي 

خطيرة للغاية. فمن وجهة نظر سياسية، سيشكل التسليم بها انتهاكا 
صارخاّ لسيادة الدولة الفلسطينية، حتى أنه سيعني أن هذه ألخيرة هي 
)رغماً عن إرادتها( شريكة في تحالف عسكري مع إسرائيل ضد دول 

ال تهدد سالمة الدولة الفلسطينية. وأما من وجهة نظر عملية، فإن 
وجود نقاط مراقبة على قمم التالل من شأنه أن يفسح المجال، قبل أو 
بعد معاهدة السالم، لمطالب أخرى مثل تأمين طرق حصرية )تربط 

األراضي اإلسرائيلية بنقاط المراقبة( للجيش اإلسرائيلي، األمر الذي 
يؤدي بدوره إلى أن تطلب إسرائيل بإقامة حواجز تفتيش للسيطرة على 

الطرق وعلى مفارقها، وهلم جرى.

من الحيوي أن يدرك المفاوض الفلسطيني اآلثار القصيرة والطويلة 
األجل للتنازالت التي قد يوافقون عليها. على سبيل المثال، وافق الجانب 

الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو على ابقاء المستوطنات القائمة تحت 
الوالية اإلسرائيلية خالل الفترة االنتقالية. هذا األمر سمح إلسرائيل، 
في وقت الحق، باغالق عدد من طرق قطاع غزة والضفة الغربية 

)التي تربط األراضي اإلسرائيلية بالمستوطنات( أمام حركة المرور 
الفلسطينية، وبمصادرة األراضي من أجل شق الطرق االلتفافية، وببناء 

مستوطنات جديدة على طول هذه الطرق. في الميزان المتوتر بين ما 
يسمى األمن االسرائيلي من جهة والسيادة الفلسطينية من جهة أخرى، 

إن أي تنازل فلسطيني في معاهدة سالم يمكن أن يكون له تأثيرات 
بعيدة المدى أثناء مرحلة التنفيذ. إن التنازل الوحيد الذي يمكن أن يقبل 
به المفاوضون الفلسطينيون هو انتشار مراقبين دوليين في مواقع على 
طول الحدود للفترة المحددة أعاله المتعلقة بالمعابر. ومن الواضح ان 

هذا يعني إقتصار مهامهم في مراقبة عمليات التهريب والتسلل. أما 
بالنسبة إلى التهديدات اإلستراتيجية التي تدعي إسرائيل أنها تخشاها، 

فهل تستطيع اإلدعاء بأن نظام إنذارها المحمول جواً وذاك المقام على 
أراضيها شمال وجنوب الضفة الغربية غير كافيين؟

 7. المياه اإلقليمية

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي: تدخل إسرائيلي في المياه اإلقليمية.	 
الموقف الفلسطيني: حرمة المياه اإلقليمية والسيطرة الفلسطينية 	 

الحصرية عليها.

من المتوقع أن يعبر المفاوضون اإلسرائيليون عن حقهم في تفتيش 
السفن المشبوهة التي تقترب من قطاع غزة سواء في أعالي البحار أو 
في المياه اإلقليمية الفلسطينية. على المفاوض الفلسطيني اإلصرار بأن 
تنص معاهدة السالم على احترام القانون الدولي الذي ينظم المالحة في 
أعالي البحار. أما بشأن المياه اإلقليمية، فإنه ينبغي للطرف الفلسطيني 

الرفض المطلق لمبدأ التدخل الخارجي، مع االلتزام بتفتيش السفن 
المقتربة من الشواطئ الفلسطينية متى وجد ذلك ضرورياً، أو عندما يبلغ 

من قبل أي طرف عن أي اشتباه.

 8. األجواء

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي: سيطرة إسرائيلية كاملة على األجواء 	 
الفلسطينية.

الموقف الفلسطيني: ال تحليق عسكري اسرائيلي في األجواء 	 
الفلسطينية؛ ترتيبات التحليق المدني وفقا التفاقيات الطيران المدني 

الدولي.

ليس هناك من سبب يفترض موافقة المفاوضين الفلسطينيين على 
التحليق العسكري اإلسرائيلي في األجواء الفلسطينية. بالنسبة إلى 

الحركة الجوية المدنية، يجب أن تنظم على أساس التبادلية، كما ينبغي 
أن تشمل إمكانية النقل الجوي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

 9. اإلقليم الفلسطيني

مواقف مفترضة:

الموقف اإلسرائيلي: استخدام إسرائيل، في حالة الطوارئ، 	 
للطرقات البرية أو المجال الجوي التابعة لإلقليم الفلسطيني من أجل 

القيام بأنشطة عسكرية ضد بلدان في المنطقة.
الموقف الفلسطيني: حرمة مطلقة لألراضي والمجال الجوي 	 

الفلسطيني.

هذا األمر ال يحتاج إلى مزيد من التفسير.

االستنتاجات والتوصيات

يتضح من القضايا المختلفة التي عالجتها هذه الورقة بأن الرؤية 
اإلسرائيلية، حتى وإن كانت معتدلة، للدولة الفلسطينية من شأنها 

أن تجعل هذه األخيرة دولة تابعة »Satellite State« أو محمية 
»Protectorate« في أحسن األحوال فيما يتعلق بموضوع السيادة. 
يبقى أن نتساءل في ظل الظروف الراهنة عما إذا كان يمكن تحقيق 

معاهدة سالم تلبي متطلبات السيادة الفلسطينية. ويصبح هذا األمر 
مشكوكا فيه بقدر أكبر إذا ما نظرنا الى قضايا أخرى في جدول أعمال 
المفاوضات، سواء كانت تتعلق بالسيادة أو ال تتعلق بها كمسألة القدس، 

العبور بين شطري القدس، تفكيك المستوطنات، تبادل األراضي بين 
الدولتين، السيادة االقتصادية، حق الالجئين في العودة, إصرار إسرائيل 

على أن يعترف بها كدولة يهودية...

في أي حال، نوصي بأن تؤخذ بعين االعتبار النقاط التالية في أية 
مفاوضات محتملة:

التمسك إلى أبعد مدى بالقانون الدولي وبالمضامين المعهودة 	 
الملتصقة بمبدأ سيادة الدولة؛

اإلدراك بأن مبدأ التبادلية يتطلب بأن تقابل السيادة الفلسطينية سيادة 	 
إسرائيل على األراضي التي تسيطر عليها، وأن هذا ينطوي على 
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تضحيات فلسطينية مادية، وأيديولوجية وأخالقية؛

الحرص على أن تكون المعاهدة مفصلة إلى أبعد حد، وعلى عدم 	 
ترك ثغرات تسمح للطرف األقوى بأن يطمح إلى )إساءة( تفسير 

المعاهدة خالل مرحلة التنفيذ؛

إشراك أطراف ثالثة غير الواليات المتحدة، على أن يتم اختيار هذه 	 
األطراف بحذر، ألن أي طرف ثالث )وليس فقط الواليات المتحدة( 

يميل إلى جانب الطرف األقوى أثناء التنفيذ؛

التأكد من إدراج مصر واألردن في الئحة األطراف الثالثة؛	 

الحرص على أن تحيل معاهدة السالم أي اختالف في التفسير أثناء 	 
مرحلة التنفيذ إلى التحكيم وذلك بناًء على طلب أي من الطرفين.

مالحظات
1 . See Walid Khalidi, ”Thinking the Unthinkable: A

 Sovereign Palestinian State“ Foreign Affairs, vol.
56, no. 4, July 197

نشرت الشبكة هذه المقالة ألول مرة بتاريخ 11 نيسان/إبريل . 2
.2010

3 . Toward a New“ انظر أيًضا مقالة كميل منصور
 Palestinian Negotiation Paradigm“, Journal of
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تحت الحصار: ذكريات لينينغراد وواقع غزة
آية ابو بشير و استير رابابورت

 ديسمبر 2014

ً في الحصار، يصير الزمان مكانا
تحّجر في أبده

في الحصار، يصير المكان زماناً
تخلّف عن أمسه وغده

محمود درويش، حالة حصار

لمحة عامة

كيف ألحٍد أن يصف شكل الحياة تحت الحصار؟ رغم الكثير الذي ُكتب 
في وصف قطاع غزة المحاصر، تطرح العضوة السياساتية في الشبكة، 

آية بشير، والكاتبة الضيف استير رابابورت رؤى ومنظورات جديدة 
في هذا المقال. تعيش آية بشير تحت الحصار في غزة حاليًا، أّما استير 

رابابورت فقد عاشت عائلتها حصار لينينغراد إبان الحرب العالمية 
فت آية واستير إلى بعضهما عبر وسائل اإلعالم االجتماعية  الثانية. تعرَّ

إبان العدوان اإلسرائيلي على غزة في صيف 2014، وخطرت لهما 
آنذاك فكرة كتابة هذا المقال. وفي تأمالتهما وتحليلهما للحصارين، 

تصف الكاتبتان باقتدار الواقَع القاسي للحياة تحت الحصار. وتحكي 
كٌل منهما تأمالتها بلسانها، وتعرضان أيًضا حقائَق ومعلوماٍت أساسيةً، 

ويجري هذا الجزء من حديثهما وحوارهما على لسان “الراوي”.

آية بشير واستير رابابورت: نحن متفقتان على أن هذا النص ليس 
مشروًعا تطبيعيًا ألنه مبني على إيماننا المشترك ورسالتنا السياسية 

الواحدة بأن الحصار واالحتالل اإلسرائيلي غير المشروع ألراضي عام 
1967 ال بد وأن يزوال، وأن الالجئين الفلسطينيين ال بد وأن يكونوا 

قادرين على العودة إلى مدنهم وقراهم. ونحن نسعى جاهدتين إلعمال 
حقوق الفلسطينيين كما نصَّ عليها القانون الدولي، ولمساواة الفلسطينيين 

باإلسرائيليين من حيث الحقوق.

ما هو الحصار؟ لينينغراد وقطاع غزة

استير رابابورت: وقعت مدينة لينينغراد، مسقط رأس أمي، تحت 
الحصار األلماني لعامين ونصف إبان الحرب العالمية الثانية. وفي أيام 

الحصار األولى، شب حريٌق في مخازن اإلمدادات الغذائية الطارئة، 
تارًكا المدينة فعليًا بال طعام. وطوال فترة الحصار، حاولت الحكومة 

السوفيتية إدخال المواد الغذائية إلى المدينة عبر بحيرة الدوغا وبواسطة 
الطائرات، ولكن ُجلَّ تلك اإلمدادات لم تصل بسبب القصف األلماني 

المتواصل. وعانى السكان مجاعةً تسببت في مقتل نحو مليون إنسان. 
ولجأ البعض إلى أكل الحيوانات األليفة وجثث الموتى، بينما أخذ آخرون 
يكشطون أوراق الجدران ألكل الغراء المصنوع من نشا البطاطا والذي 

كان يحوي بعض العناصر المغذية.

ولّما كان الحصار في منتصف مدته، فُتح ممٌر ضيق أتاح إجالَء السكاِن 
األكثر عرضةً للخطر عن المدينة. وصار يُعَرُف هذا الممر، الذي كان 

يقطع بحيرة الدوغا المتجمدة، باسم “طريق الحياة،” وفي كثير من 
األحيان كان يُسمى “طريق الموت” أيًضا نظًرا لخطورته. توفي جدي 
الذي ناهَز األربعين في لينينغراد المحاصرة جراَء مرض هيِّن بسبب 

نقِص اإلمدادات الغذائية والطبية، وُدفن في مقبرٍة جماعية. وبعد وفاته، 
أُجليت أمي وجدتي وأخوالي عن المدينة عبر طريق الحياة/الموت مع 

رياض األطفال التي عملت فيها جدتي.

آية بشير: قليلون َمن يعيشون في الخارج ويدركون معنى الحصار. 
قطاُع غزة، حيث أحيا منذ والدتي، يرزح تحت حصاٍر وحشي متواصل 

منذ العام 2007. فبعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في 2006، 
أغلقت إسرائيل، بمساعدة مصر، الممرات المؤدية إلى القطاع، أي 

المعابر الستة مع إسرائيل ومعبر رفح مع مصر، وأحكمت قبضتها على 
الداخل والخارج من بشٍر وبضائع بما فيها اإلمدادات اإلنسانية والطبية.

ال يقتصر حرماننا من حقوقنا األساسية في ظل الحصار على األوجه 
المادية بل يشمل النواحي العقلية والنفسية أيًضا. فلّما كنت، على 

سبيل المثال، طالبةً في المدرسة الثانوية في 2006، كنت أحلم بالحياة 
األكاديمية في الجامعة، وبذلت قصارى جهدي ألحرز معداًل مرتفًعا 

يحقق حلمي بالدراسة في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، وحصلت 
على معدل %98.6. ولكن، كغيري من الطلبة الكثيرين، لم أتمكن من 
مغادرة غزة، وكان علي أن أتقبل هذه الحقيقة. فدرست البكالوريوس 

في غزة، وعانيت من انقطاع الكهرباء ونقص الكتب، حيث اقتصرت 
مكتبة الجامعة على الكتابات األدبية لتشارلز ديكنز وشكسبير وخلت 

من كتب األدب المعاصر أو الدراسات النسوية، وهي مجال اهتمامي 
األكبر. ثمة آالف البنود المقيدة من دخول غزة، والكتب أحد هذه البنود. 

وهكذا، تخرجت بدرجة البكالوريوس في األدب اإلنجليزي دون أن 
أتمكن من شراء روايٍة واحدة أو كتاب. واعتمدت أنا والطالب اآلخرون 
دوًما على نسخ الكتب وعلى المصادر المتوفرة على شبكة االنترنت. لقد 

أعادنا النظام التعليمي في غزة إلى العصور الوسطى بسبب الحصار 
واالحتالل اإلسرائيلي.

الراوي: الحصار في حد ذاته ليس محظوًرا1 في النزاعات المسلحة 
بموجب القانون الدولي اإلنساني. لكن المتحاربين مطالبون باحترام بنود 

القانون الدولي اإلنساني األخرى وبنود قانون حقوق اإلنسان الدولي، 
كاالمتناع عن تجويع السكان المدنيين وفرض العقاب الجماعي. وحصار 

غزة، من منظور شريحة واسعة، هو عقاٌب جماعي تحظره المادة 50 
من قواعد الهاي لعام 1907 والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. وقد 
أكدت2 اللجنة الدولية للصليب األحمر في العام 2010 أن اإلغالق هو 

عقوبةٌ جماعية تُخلُّ بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
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آية بشير: موقف القانون الدولي، بالنسبة لي شخصيًا، هو موقٌف 
إشكالي بالطبع ألنه ال يحظر الحصار صراحةً. غير أن القانون 

الدولي يصف غزة بوضوح بأنها محتلة وخاضعة لحصار غير قانوني 
تمارس إسرائيل في إطاره العقاَب الجماعي وترتكُب جرائم حرب. لذا 

فإن مشكلتي هي أن أفراًدا وصناَع قرار كثيرين ومنظماٍت وجهات 
مانحةً كثيرةً تتعامل مع قطاع غزة كما لو كانت قضية إنسانية. ولكن 
مشكلةُ غزة هي مشكلةٌ سياسية، وال بد من معالجة األسباب الجذرية 

“للنزاع” بدالً من معالجة التحديات اإلنسانية المحددة، وال بد من تطبيق 
القانون الدولي إذا ما أراد العالم حدوَث تغيير إيجابي مستدام في حياة 

الفلسطينيين. فالسياسة هي التي ما انفكت تحول دون تطبيق القانون على 
فلسطين/إسرائيل منذ 1948.

استير رابابورت: رغم قلقي الشديد على غزة، ومتابعتي أخباَرها 
بشغف، فإني أجُد صعوبةً في تكوين إحساٍس واضح بماهية الحياة 
اليومية هناك تحت الحصار. إن المعلومات التي ترشح من هناك 

محدودةٌ، وغالبًا ما تكون غير دقيقة )فنحن نعرف، مثاًل، ما هي بنود 
المعونة المسموح نظريًا بدخولها، ولكننا ال نعرف ما يدخل فعليًا 

منها(. وأنا ال أستطيع زيارةَ غزة، بخالف الضفة الغربية التي أزورها 
باستمرار، وأطِّلع بنفسي على الواقع القاسي المعاش فيها. ورغم وجود 

صحفيين كثيرين يبثون تقاريرهم من غزة، فإنهم يميلون إلى التركيز 
على القضايا السياسية، بينما تقصر منظمات اإلغاثة تقاريَرها في 

العادة على الشواغل اإلنسانية األكثر إلحاًحا. وأعتقد أن هذا النقص 
في المعلومات هو جزٌء من الحصار: فغزةُ معزولةٌ عن العالم حتى إنه 

يصعب على المرء أن يعرف ما يجري هناك.

آية بشير: اتضَح لي من حواري مع استير أنها تقرأ كثيًرا عن غزة، 
وأنها تعي جيًدا الحقائق والسياسة ومجريات األمور هنا. ومع ذلك، 

بدت عليها الدهشة في كثير من األحيان وأنا أتحدث عن معاناة الناس 
في غزة. والحقيقة هي أنه بالرغم من توفر المعلومات، فإنها ال تعكس 
تفاصيل الواقع الذي يحياه الناس في غزة. بل إن الناس هنا في بعض 
األحيان يعجزون عن استيعاب األمور أو تخيلها. فعلى سبيل المثال، 
ذهبُت إلى خزاعة قبل العدوان األخير ضمن عملي مع منظمٍة غير 

حكومية دولية لمقابلة إحدى المستفيدات من تلك المنظمة باعتبارها قصةَ 
نجاح، فقد تمكَّنت تلك السيدة من زراعة حديقة بهيجة بأنواع متنوعة 

من األشجار بما فيها كروم العنب. وبعد العدوان، ذهبُت لرؤيتها مجدًدا، 
ًرا! توقعت أن أرى بقايا أشجار، ولكني دهشت إذ  وكان كل شيء مدمَّ
لم أجد حتى جذوًعا متفحمة، وكأن تلك األرض لم تُنبِت شجرةً يوًما! 

وفكرت في نفسي لو أنني لم أشاهدها بأم عيني، لَما صدَّقت أو تخيلت أن 
هذا المكان كان عامًرا بالحياة.

الراوي: تُختَزل الحياةُ زمن الحصار في الوجود أو البقاء على قيد 
الحياة. وتنحدر التنميةُ االقتصادية والتجارة إلى حدودها الدنيا ويَضطَّر 
السكان إلى االعتماد على المساعدات اإلنسانية. وتُصيب الحياةَ الثقافيةَ 

حالةُ ركود، فقِلةٌ فقط يملكون الموارد أو الفراغ الذهني للتفكير بأي شيء 
سوى متاعب الحياة اليومية. ومع الحصار، يستحيل للمرء أن يتخيل 

المستقبل، ويصعب عليه أن يتمسك باألمل.

في لينينغراد، كان الحصار جزًءا من حرٍب عالمية. كان الجيش 
السوفيتي العتيد يقاتل الجيش األلماني، وكان السكان يؤمنون بأن الحرب 

ستضع أوزارها يوًما ما، وسيزول حينها الحصار. لكن غزةَ ال تملك 

جيًشا، وإنما جماعات مقاتلة، وحصاُرها ليس جزًءا من حالة حرٍب 
معلنة، وإنما حالةٌ مزمنةٌ وجزٌء من االضطهاد المنظم القاتل الذي 

تمارسه سلطة االحتالل بحق الفلسطينيين. ثمانون في المائة من سكان 
غزة الجئون من أماكن أخرى في فلسطين التاريخية )المعروفة اآلن 
بإسرائيل(، ويحق لهم بموجب القانون الدولي أن يعودوا إلى ديارهم، 

ولكنهم غير قادرين على إعمال هذا الحق. لقد مضت اآلن سبع سنوات 
على الحصار وال نهايةً تلوح في األفق.

نعم، هو يشبه المحرقة

استير رابابورت: أعتقُد أن العيش تحت الحصار يشبه العيش في 
األحياء اليهودية إبان المحرقة. فال يسعك الدخول والخروج بسهولة، 

وظروفك المعيشيةُ صعبةٌ جًدا، وحياتك ال تساوي الكثير، وأنت عرضةٌ 
للقتل والتجويع في أي لحظة. لقد أقرَّ المجتمع اليهودي الدولي وألمانيا 
بأوجه الشبه بين الحصار والمحرقة، ففي عام 2009، اعترفت ألمانيا 

باليهود الناجين من حصار لينينغراد باعتبارهم ناجين من المحرقة 
وصرفت لهم تعويضات مالية بعد نضاٍل طويل بقيادة مؤتمر المطالبات، 
وهو منظمةٌ يهودية تناضل للحصول على تعويضات من ألمانيا لصالح 
الناجين من المحرقة. وأنا لست متأكدةً من السبب الذي جعل االعتراف 

والتعويض يقتصر على اليهود من بين سكان لينينغراد، رغم أن ما 
جرى على اليهود في المدينة المحاصرة جرى على َمن سواهم أيًضا، 

وأنا أعتقد أن مردَّ ذلك هو أن أحًدا لم يناضل من أجل الناجين من غير 
اليهود كما ناضل مؤتمُر المطالبات من أجل اليهود.

إن العيَش في غزة إبان عمليٍة عسكرية إسرائيلية لربما يكون أسوأ من 
العيش في تلك األحياء اليهودية، وهو أكثر شبهًا بالعيش في معسكرات 
االعتقال، ألن كل مدني في غزة، مهما كان سنُّه أو انتماؤه السياسي أو 
مكان سكنه، هو عرضةٌ للقتل أو التشويه في أي لحظة، وال يجد مالًذا 

يفرُّ إليه ويحتمي به.

أنا أُدرك أن مقارنةَ معاناة الفلسطينيين بمعاناة المحرقة تجرُح مشاعر 
الكثير من اليهود. وبصفتي طبيبة نفسانية أعالج ضحايا ما بعد الصدمة، 
فإنني أفهم ردوَد الفعل تلك، وال أرغب في إيذاء مشاعر أحد. ومع ذلك، 
أعتقد أن التشابهات الموضوعية بين بعض الجوانب في تجارب الناجين 

من المحرقة وتجارب سكان غزة المحاصرين هي تشابهات كبيرة وال 
يمكن تجاهلها.

وألن والدي ووالدتي من الناجين من المحرقة، أشعر أن لدي الحق 
الكافي ألقول ذلك.

آية بشير: أحسست من كل قلبي وأنا أقرأ عن لينينغراد أني قادرةٌ على 
استشعار هول ما مرَّ به أهلُها. ولطالما حيرني كثيًرا كيف أن أحفاَد 

اليهود أنفسهم الذين عانوا الكثير تاريخيًا كأمة قادرون على نزع الصفة 
اإلنسانية عنّا. حاول النازيون تجويع لينينغراد حيث قررَّ هتلر أن 

يتجاوز لينينغراد ويخنق المدينة كي تركع بدال من مهاجمتها مباشرة. 
أّما إسرائيل فأظن أنها تفعل االثنين، تقتُل المدنيين الفلسطينيين في 

مجازر متكررة، وتقتلهم ببطء وجماعيًا وتجعل حياتنا ال تطاق بحرماننا 
احتياجاتِنا األساسيةَ كالماء والكهرباء. وأنا أتذكر قول عمتي أثناء إحدى 

“الهدنات اإلنسانية” إبان العدوان األخير على غزة: “لماذا يسمونها 
هدنةً كما لو كنا – نحن األحياء – ال نموت أثناءها أيًضا؟ نحن نموت، 
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ولكن ببطء، دون دواء ودون غذاء كاف، ودون كهرباء وغاز للطهي.”

تعيُش غزةُ اآلن في ظالم شبه دائم، إذ ال تتجاوز فترة توصيل التيار 
الكهربائي إلى معظم األسر مدةَ أربع ساعات يوميًا ألن القصف 
اإلسرائيلي المباشر والمتكرر ألحق أضراًرا فادحة بمحطة توليد 

الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وبالبنية التحتية للطاقة الكهربائية. 
وأتذكر بوضوح تلك الليالي حين كان مصدرنا الوحيد للضوء هو 
مشاعل المدفعية المضيئة في السماء. والمحظوظُ آنذاك َمن كانت 
بطاريةُ هاتفه مشحونةً ويستطيع االتصال بصديق أو قريب ليتفقد 

أحواله. وأذكر اللحظات المؤلمة الطويلة حين كنا معزولين عن العالم، 
ت من  وحتى عن بعضنا. فلم أستطع الخروَج ألعانق صديقتي التي فرَّ

منزلها في حي الشجاعية بسبب القصف المتواصل، بل ولم أستطع 
حتى االتصال بها هاتفيًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وكانت المياه 

شحيحة. لينينغراد أيًضا عانت من انقطاع الماء والكهرباء في شتاء 
.1941-1942

استير رابابورت: مئات اآلالف من سكان لينينغراد إّما قُتلوا أو قضوا 
بسبب البرد أو الجوع، حيث كانت حصة الخبز اليومية 125 غراًما 

)4.4 أونصة( للشخص الواحد في كانون األول/ديسمبر عام 1941. أّما 
في غزة، فإن معظم الناس ال يتضورون جوًعا بالمعنى الحرفي للكلمة 
ولكن الحكومة اإلسرائيلية تعتقد بحقها في التحكم في قوت أهل غزة، 

وهي تحدد بدقة ما يستحقون من طعام، كًما ونوًعا. وبعد فرض الحصار 
على غزة، وصَف3 مسؤوٌل إسرائيلي رفيع المستوى رّد إسرائيل 

المزمع بقوله: “األمر يشبه الجلوَس إلى اختصاصي تغذية. علينا أن 
نجعلهم نحيلين جًدا، ولكن ليس بما يكفي ليموتوا.” ومنذئٍذ عكفت 

وزارة الصحة اإلسرائيلية على حساب احتياجات سكان غزة اليومية 
من السعرات الحرارية – وهو شكٌل من أشكال السيطرة والتحكم يثير 

االشمئزاز.

آية بشير: قررت إسرائيل أن سكان غزة يحتاجون 2,279 سعرة 
حرارية كمعدٍل يومي - أي 170 شاحنة يوميًا. تلك كانت نظريتهم. 

ولكن ما يُسَمح بدخوله في الواقع هو أقل بكثير من نصف هذه 
المتطلبات الدنيا.

كيف تسير عجلة االقتصاد – أو تتوقف - تحت الحصار

الراوي: في لينينغراد، أُبقي على الصناعات والنشاطات التجارية 
غير الحربية ضمن حدودها الدنيا زمن الحصار. وذهب بعض السكان 
ألعمالهم وقعد آخرون. وفي بعض المناسبات، استمرت المتاجر ببيع 

السلع غير الضرورية للبقاء على قيد الحياة بما فيها السلع الكمالية، 
ولكن النشاط الصناعي والتجاري انخفض بكثير عّما كان عليه قبل 
الحرب. واعتمد العسكريون والمدنيون في المدينة في مستلزماتهم 

الغذائية على الحصص التي كانت تصرفها الحكومة.

رغم أن ذريعة إسرائيل الرسمية لحصار غزة هي منع هجمات حماس 
الصاروخية على األراضي اإلسرائيلية أو مواجهتها، فإن التصريحات 
الرسمية اإلسرائيلية تفيد أن من غايات الحصار األخرى الحيلولةَ دون 

تطور االقتصاد الفلسطيني.

ونُقل عن الحكومة اإلسرائيلية قولُها4: “يحق ألي بلد أن يمتنع عن إقامة 
عالقات اقتصادية بالطرف اآلخر في النزاع، أو عن تقديم المساعدة 

االقتصادية له، أو أن يشّن ‘حربًا اقتصاديةً’ عليه.”

وفي غزة، خالفًا لِما شهدته لينينغراد، ال توجد محاولةٌ لتجويع السكان 
ماديًا بالمعنى الحرفي، وإنما لتجويعهم مجاًزا بجعل وجودهم في حدوده 

الدنيا وإبقائهم عالةً إلى ما ال نهاية، وبال أمل في تحقيق االستدامة أو 
االستقالل أو النمو.

وعلى أرض الواقع، توقفت عجلة االقتصاد في غزة بسبب الحصار. 
فال يسمح بخروج الصادرات، باستثناء صادرات محدودة ومتقطعة من 

المنتجات الزراعية تخرج تحت رقابة إسرائيلية صارمة. وقد خلَّفت 
العمليات العسكرية الثالث التي شنتها إسرائيل في غضون السنوات 

السبع الماضية القطاَع مدمًرا5، وجعلت شريحةً كبيرة من سكانه 
يعيشون أزمةً إنسانية دائمة، معتمدين على المساعدات دون إمكانية 

تحقيق االستدامة االقتصادية.

ر  آية بشير: مثاًل في دير البلح في وسط قطاع غزة حيث أقطن ُدمِّ
مصنع العودة عن بكرة أبيه أثناء العدوان األخير. وهو مصنٌع للحلويات 

والبسكويت والبوظة منذ العام 1977، يعمل فيه ما يزيد على 400 
عامل في ثالث ورديات على مدار الساعة. واآلن اختفى المصنع وصار 

عماله عاطلين عن العمل.

الراوي: وفقًا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن 
178,000 فلسطيني يتضررون مباشرة بسبب القيود المفروضة على 
الوصول بًرا وبحًرا في غزة. تغطي القيود المفروضة على الوصول 
إلى األراضي مساحة 62,2 كيلومتًرا مربًعا، أي ما يعادل %35 من 

األراضي الزراعية في قطاع غزة و%17 من مساحة القطاع الكلية.6 
وتبلغ الخسارة السنوية في اإلنتاج الزراعي 75,000 طن )نحو 50 

مليون دوالر( بحسب تقديرات7 مركز رصد التشرد الداخلي. وفي 
الوقت نفسه، تستفيد8 إسرائيل من غزة والضفة الغربية كسوقين كبيرين 
أسيرين لمنتجاتها من خالل حظرها البدائَل الممكنةَ للبضائع اإلسرائيلية.

آية بشير: قبل عدوان صيف 2014، كانت نسبةٌ كبيرة من السكان 
تحصل على الغذاء والماء باستخدام قسائم المعونة. وبعد المجزرة 

والدمار اإلنساني الهائل الذي أفقَد الناَس منازلَهم وممتلكاتهم، اضطر 
الكثيرون لشراء حتى مالبسهم باستخدام القسائم التي توزعها المنظمات 

غير الحكومية.

لقد أدى الحصار اإلسرائيلي والمصري المفروض على غزة إلى ارتفاٍع 
حاد في معدالت البطالة، األمر الذي يولِّد اليأس واالكتئاب واإلدمان 
على المخدرات، ويقود إلى محاوالت مميتة للهجرة كالتي شهدناها 

مؤخًرا حين غرق أبناء غزة وهم يفّرون منها بحًرا. إن مواصلة 
الحصار وتشديده على القطاع ليس من أجل تدمير حماس أو هدم األنفاق 

أو وقف إطالق الصواريخ على إسرائيل، بل هو وسيلةُ إسرائيل في 
التحكم بحياتنا وأرضنا وحدودنا، واإلمعان في قتلنا.

هذه االستراتيجية ليست جديدةً على اإلطالق. فما فتئنا نكابد تاريًخا 
طوياًل من المجازر، وعقوًدا من التطهير العرقي الممنهج، و47 عاًما 

من االحتالل العسكري، وسياسات الفصل العنصري والتهجير القسري 
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منذ العام 1948. وهذا كله مستمٌر حتى يومنا هذا. غير أن المجزرة 
ها ما شئت – المرتكبة  األخيرة أو اإلبادة الجماعية أو المحرقة – سمِّ

في غزة سنة 2014 هي األكثر شراسة من بين المجازر التي شهدتُها. 
فاستهداف المدنيين الُعزل، الالجئين في معظمهم، وقتلهم بوحشية، وهدم 

المنازل، وتدمير أحياء بأكملها مثل الشجاعية وخزاعة ورفح قد تسبَّب 
بصدمة عميقة.

ت سنون  إن ما يحدث في غزة هو صدمةٌ لألجيال على تعددها. فقد أضرَّ
الحرب والعدوان بكل شيء - البشر والحجر والشجر والحيوان، وال 

سيما سبل العيش، والبنية التحتية، والمنازل، والمستشفيات، واإلمدادات 
الطبية، والمدارس، والمساجد، والمصانع، والموارد المائية، وحتى 

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. وكل ذلك كان أصاًل في حالٍة 
سيئة قبل حرب صيف 2014 بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل 

وتعززه مصر على القطاع منذ سبع سنوات.

المقاومة والفرار والمناخ السياسي

الراوي: حين كانت لينينغراد محاصرة، خاض الجيش السوفيتي المنظم 
الحرَب بالنيابة عن السكان المدنيين المحاصرين. وقامت الحكومتان 
المحلية والوطنية بتعبئة السكان المدنيين، بمن فيهم األطفال، إلعانة 

جهود المقاومة بطرٍق عديدة منها صنع الذخائر وإقامة الحواجز 
المضادة للدبابات.

وبخصوص غزة، تصدر ادعاءات في أحيان كثيرة بأن الميليشيات 
واألجنحة العسكرية تستخدم السكان المدنيين دروًعا بشرية حين تطلق 

الصواريخ من مناطق مدنية على سبيل المثال. ثم توظَّف تلك االدعاءات 
كمبرٍر لشن هجمات على المدنيين. ولكن مثال لينينغراد يبين أنَّ من 

الصعب في حالة الحصار التمييُز بين العسكري والمدني، ألن السكان 
المدنيين كلهم يعانون مشقةً شديدة بسبب الحصار، وهم يتوقون لُتصار 
تعبأتهم من أجل دعم جهود المقاومة بالسبل الممكنة كافة. لقد كان دعم 
السكان المحاصرين للمقاتلين بالنيابة عنهم من أجل إنهاء الحصار شبهَ 

مطلٍق في لينينغراد، رغم القمع الذي كانت تمارسه حكومتهم. وهذا أمٌر 
جوهري في حالة غزة أيًضا، وال سيما إبان العمليات العسكرية. وألن 

الحصار خانٌق وال يطاق، يرى السكان أن إنهاءه هو الهدُف األكثر 
إلحاًحا، وهم مستعدون في الوقت الراهن لتجاهل أوجه القصور التي 

يتسم بها ُحّكام القطاع.

الفرار من لينينغراد المحاصرة كان صعبًا، كما هو الفرار من غزة 
المحاصرة. فالجالء عن لينينغراد كان يقتضي السير على بحيرة متجمدة 

في مواجهة خطر الغرق إذا ما تسبب قصف الجيش األلماني في كسر 
الجليد. )لم يكن باإلمكان حفر األنفاق للخروج من لينينغراد ألن أرضها 
متجمدةٌ معظم أيام السنة(. أّما الفرار من غزة فيقتضي أن يكون المرُء 

إّما من القالئل القادرين على إثبات ظروف خاصة )الحاصلون على 
منحة للدراسة في الخارج، مثاًل، يمكن أن يحصلوا على إذن للخروج 

عن طريق إسرائيل(، أو المحظوظين الذين يُسَمح لهم بالعبور إلى 
مصر من معبر رفح، الذي يُفتح على نحو متقطع وغير منتظم، أو 

الذين يسافرون إلى مصر عبر األنفاق والتي قامت مصر بتدميرها. 
وما يثير الرعب هو أن المخارج تغلق تماًما حين يبلغ الخطر في غزة 

أشدَّه - أي إبان العمليات العسكرية اإلسرائيلية – وتصبح مغادرة القطاع 
شبه مستحيلة. وفي أحيان أخرى، تكون سياسة إسرائيل في إصدار 

التصاريح متضاربةً إلى حٍد ما: فمن ناحية، هناك رغبة في تشجيع 
الهجرة، ومن ناحية أخرى، هناك رغبة مساوية في حرمان سكان 

القطاع حريةَ التنقل.

آية بشير: أعتقد أن النظرة إلينا، نحن فلسطينيو غزة، بأننا تعساء هي 
نظرة الإنسانية ومهينة. فصحيٌح أن معاناتنا هائلة وأننا نحيا ظروفًا 
مأساوية، ولكننا أيًضا نقاوم دفاًعا عن الكرامة والعدالة. نحن جميًعا 

نصلي كي ال نصبح رقًما آخر من ضحايا غزة. بعد نجاتي من مجزرة 
عام 2009-2008 التي شعرت فيها بعجٍز كامل، انضممت إلى الحركة 
الفلسطينية لمقاطعة إسرئيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 

عليها9 التي منحتني شعوًرا متجدًدا بالتفاؤل وإحساًسا بالقوة. ونجوت 
أيًضا من العدوان الوحشي في العام 2012. وتزامن الرعب اإلسرائيلي 

عام 2014 مع الذكرى السنوية التاسعة لنداء المقاطعة10 والذكرى 
العاشرة لصدور الرأي االستشاري11 لمحكمة العدل الدولية القاضي 
بعدم قانونية جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

المحتلة. إن وحشية إسرائيل ال تساهم وحسب في توطيد حركة المقاطعة 
المتنامية، بل تبدد وهم الواهمين بأن إلسرائيل اليوم نيةً إلحالل السالم 

العادل.

استير رابابورت: أتمنى لو كان الناس في إسرائيل والغرب أكثر وعيًا 
بالمقاومة السلمية التي يمارسها فلسطينيون كثيرون ضد االحتالل 

والحصار. لكن الصورة الوحيدة التي يكترث لها العالم من بين صور 
المقاومة القادمة من غزة هي إطالق الصواريخ، لألسف. فلّما يحصل 
ذلك، تتصدر غزة نشرات األخبار، ويفطن العالم لوجودها ولمحنتها 

ولرغبتها في التغيير. ولكن متى ما توقف إطالق النار، يفتر العالم 
ويرتاح، كما لو باتت المشكلة محلولة، وينسى غزة تماًما. ال شيء يقوله 

فلسطينيو غزة أو يفعلونه بخالف إطالق الصواريخ قادٌر على تحطيم 
جدران التغاضي والالمباالة، وهذا وضٌع ال يُطاق.

مالحظات
1 ./http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/siege

2 .https://www.icrc.org/eng/resources/documents/
update/palestine-update-140610.htm

3 .https://www.haaretz.com/1.4892465

4 .http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/
world/article24585010.html

5 .http://ow.ly/VaCA30jZIOr

6 .https://www.scribd.com/document/36382952/
Ocha-Opt-Special-Focus-2010-08-19-English

7 .http://www.internal-displacement.org/middle-
east-and-north-africa/palestine/2014/occupied-



45

palestine-a-policy-of-displacement-and-
/dispossession-amid-renewed-conflict

8 .http://ow.ly/MrcF30jZJ1j

9 .https://electronicintifada.net/tags/bds

10 .https://bdsmovement.net/call

11 .https://electronicintifada.net/content/ten-years-
after-world-court-ruling-widening-crack-israels-

wall/13454



46

أي قدس؟ المخططات اإلسرائيلية غير المعروفة
نور عرفة
 مايو 2016

نظرة عامة

العام هو 2050 وقد حققت إسرائيل رؤيتها للقدس كمركٍز متقدٍم 
تكنولوجيًا، ذي أغلبية يهودية، تؤمه أفواج من السياح، وتقطنه قلة 

فلسطينية. وفي سبيل ذلك، تعكف إسرائيل على تنفيذ ثالثة مخططات 
رئيسية، أحدها معروف جيًدا، واآلخرين غير معروفين. 

لقد حذَّر إدوارد سعيد1 بالفعل في 1995 من أن “إسرائيل ستطرح 
تصوًرا للقدس أواًل، وبذلك فقط ستستطيع أن تنتقل إلى إحداث تغييرات 
على األرض تتوافق والصور والتوقعات.” إن “التصور” اإلسرائيلي 

للقدس، كما تبين المخططات، ينطوي على زيادة عدد اليهود وتقليل 
الفلسطينيين تدريجيًا من خالل االستيطان والتهجير والطرد )انظر 

الموجز السياساتي المنشور على الشبكة حول األساليب المستخدمة2، 
وانظر كذلك هذا التحديث األخير3(.

خطة القدس 2020 هي أشهر المخططات اإلسرائيلية الثالثة للمدينة، 
ورغم أنها منشورة منذ العام 2004 فإنها لم تَُحل إلى المراجعة العامة 
حتى اآلن. المخططان الثاني والثالث غير المعروفين هما خطة ماروم 

التي كلفت الحكومة بإعدادها لتطوير القدس، وخطة القدس 5800، 
المسماة أيًضا باسم القدس 2050، وهي منبثقة من مبادرة للقطاع 

الخاص ومطروحة باعتبارها »خطة ستغير مالمح القدس« )انظر 
اإلطار(.

بينما تخطط إسرائيل لعام 2050، فإن »تصور« السلطة الفلسطينية 
للقدس يعود إلى عام 2010 حين نشرت الخطة االستراتيجية للتنمية 
متعددة القطاعات بالقدس الشرقية لألعوام 2013-2011. أّما خطة 

التنمية الوطنية الحالية لعامي 2016-2014 الصادرة من السلطة 
الفلسطينية فترجع ببساطة إلى خطة عام 2010. وفي حين تتحدث 

القيادة الفلسطينية عن القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها 
بشكل غير قانوني سنة 1967، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين ومنطقة 

تنمية ذات أولوية، فإن 0.44 % فقط4 من ميزانية السلطة الفلسطينية 
صت لوزارة شؤون القدس ومحافظة القدس. لعام 2015 قد ُخصِّ

تُحلل الزميلة السياساتية للشبكة، نور عرفة، في هذا الموجز السياساتي 
المخططات اإلسرائيلية الكبرى للقدس، وتبيِّن كيف أنها تهدف إلى جعل 

المدينة مقصًدا سياحيًا ومركًزا للتكنولوجيا المتقدمة، وكيف توظف 
التخطيط العمراني إلعادة توزيع المدينة ديموغرافيًا. وتسلِّط الكاتبة 
لتها إسرائيل أو سنَّتها  الضوء على القوانين الجديدة والوبيلة التي فعَّ

للتوسع في استعمار المدينة – وتحديًدا قانون أمالك الغائبين و«قانون 
الجيل الثالث«. وتتناول كذلك دور السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي 
ومنظمات المجتمع المدني، وتعدد تدابير قابلة للتحقيق يمكن أن تنفذها 

الجهات المعنية بمصير القدس.

قبل الحديث عن المخططات الثالثة، وتحليل كيف يعزز أحدهما اآلخر، 
يجدر الذكر أن الضم اإلسرائيلي للقدس الشرقية غير قانوني بموجب 
القانون الدولي، وال يعترف به المجتمُع الدولي. فضاًل على أن إعالَن 

إسرائيل القدَس عاصمةً لها، بشطريها الشرقي والغربي، ليس له وضٌع 
قانوني دولي، وهذا يفسر انعدام التمثيل الدبلوماسي فيها، حتى من جانب 

الواليات المتحدة.

وجهةٌ يهودية للسياحة والتعليم العالي والتكنولوجيا 
المتقدمة

يقع تطوير القطاع السياحي في القدس في صلب مخططات التنمية 
الثالثة التي يتناولها هذا الموجز السياساتي. ففي خطة العام 2020، 

مثاًل، تسعى بلدية القدس إلى5 تعزيز قطاع السياحة وال سيما الجوانب 
الثقافية في القدس. وهي عاكفةٌ على التخطيط لحملة تسويقية لرفع 

إمكانات التطوير العقاري، ودعم السياحة الدولية والحضرية، 
واالستثمار في البنية التحتية السياحية لضمان تنمية هذا القطاع.

تهدف خطة ماروم أيًضا إلى تطوير القدس كمدينة سياحية. وقد أجرى 
معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية في عام 2014 وحده6 14 دراسة 

حول قطاع السياحة من أصل 18 دراسة أجراها في ذاك العام، وقدمها 
إلى بلدية القدس، ووزارة شؤون القدس ويهود الشتات، وسلطة تطوير 
القدس. وكجزء من خطة ماروم، خصَّصت الحكومة اإلسرائيلية نحو 

42 مليون دوالر7 لدعم القدس كوجهة سياحية دولية، في حين يُتوقَّع أن 
تخصِّص وزارة السياحة نحو 21.5 مليون دوالر لبناء فنادق في القدس. 
تقدم السلطة كذلك حوافَز محددة8 ألصحاب المشاريع والشركات إلنشاء 
فنادق جديدة أو توسيع فنادق قائمة في القدس، وتنظيم الفعاليات الثقافية 
لجذب السياح مثل مهرجان أوبرا القدس، والفعاليات الخاصة بصناعة 

السياحة، مثل اتفاقية القدس للسياحة الدولية.

يكمن تعزيز القطاع السياحي أيًضا في صميم خطة القدس 58009، 
التي ترى القدس »مدينةً عالمية، ومركًزا سياحيًا وبيئيًا وروحيًا وثقافيًا 

بارًزا،« يجذب 12 مليون سائح )10 ماليين أجنبي ومليوني زائر 
محلي( وما يزيد على 4 ماليين مقيم.

ولجعل القدس »مصدًرا سياحيًا رئيسيًا في الشرق األوسط،« تهدف 
خطة القدس 5800 إلى زيادة االستثمار الخاص وبناء الفنادق، وتشييد 
الحدائق على أسطح البنايات والمتنزهات، وتحويل المناطق المحيطة 

بالمدينة القديمة إلى منطقة فنادق يُحظَر فيها سير المركبات. ترتئي 
الخطة أيًضا بناَء طرق عالية الجودة للمواصالت، بما فيها »خط سكك 
حديدية وطني عالي السرعة، وشبكة شاملة من الحافالت ووسائل النقل 

العام، واستحداث العديد من الطرق السريعة وتوسيع الطرق القائمة، 
وطريقًا »فائقة السرعة« تقطع البالد من الشمال إلى الجنوب.« وتقترح 
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الخطة أيًضا إنشاء مطار في وادي هوركانيا بين القدس والبحر الميت 
لخدمة 35 مليون مسافر سنويًا. وسيرتبط هذا المطار بطرق وسكك 

حديدية موصلة إلى القدس ومطار بن غوريون ومدن أخرى.

يسعى واضعو خطة القدس 5800 إلظهارها بأنها خطة غير سياسية 
تروج إلى »السالم من خالل الرخاء االقتصادي،«14 بيد أن لها أهدافًا 

ديموغرافية15 تقول خالف ذلك. فهي تتوخى أن يُفضي تنفيذ الخطة إلى 
جني 120 مليار دوالر إضافية، واستحداث 85,000-75,000 فرصة 

عمل بدوام كامل في الفنادق، و300,000 وظيفة إضافية في الصناعات 
ذات الصلة، وهذا سيؤدي إلى تقليل نسب الفقر وجذب المزيد من 

اليهود إلى القدس، وزيادة عدد اليهود القاطنين في القدس، وترجيح كفة 
الميزان الديموغرافي اليهودي الفلسطيني لصالحهم.

ومع ذلك، ال يعتبر قطاع السياحة محرًكا للتنمية االقتصادية لجذب 
اليهود إلى المدينة وحسب، بل إن إسرائيل تستخدم تطوير قطاع 

السياحة في القدس والهيمنة عليه كأداٍة للسيطرة على الرواية وضمان 
إبراز القدس للعالم الخارجي »كمدينة يهودية« )انظر مثاًل الخريطة 

الرسمية التي وضعتها وزارة السياحة للمدينة القديمة(16. تطبِّق إسرائيُل 
قواعَد صارمةً على َمن يمكنه العمل كمرشد سياحي، وعلى الرواية 

واح. أما المرشدون السياحيون  والمعلومات التاريخية التي يحكونها للسُّ
الفلسطينيون الذين ال يلتزمون بالرواية واألوصاف اإلسرائيلية الزائفة، 

ويحاولون تقديم تحليل بديل وناقد للوضع فيمكن أن تُسَحَب منهم 
رخُصهم.

تقترن هذه المخططات الرامية إلى ترويج صناعة السياحة اإلسرائيلية 
بقيود إسرائيلية على تنمية صناعة السياحة الفلسطينية في القدس 

الشرقية. ومن تلك العراقيل اإلسرائيلية عُزل القدس الشرقية عن باقي 
األرض الفلسطينية المحتلة، وال سيما بعد بناء الجدار17، وقلة األراضي 

المتاحة وارتفاع أسعارها، وضعف البنية التحتية المادية، وارتفاع 
الضرائب، والقيود المفروضة على إصدار تراخيص بناء الفنادق 

أو تحويل المباني القائمة إلى الفنادق، وصعوبة إجراءات ترخيص 
الشركات السياحية الفلسطينية. ومع ضخ ماليين الدوالرات في سوق 

السياحة اإلسرائيلية، فإن هذه العراقيل تقتل أمل صناعة السياحة 
الفلسطينية في منافسة نظيرتها اإلسرائيلية.

يتضرر قطاع السياحة الفلسطيني أيًضا بسبب االفتقار إلى رؤية 
واستراتيجية ترويجية فلسطينية واضحة، ما يعوق قدرته بشدة على 
دعم التنمية االقتصادية المحدودة الممكنة في ظل االحتالل. وعلى 

الرغم من مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز هذا القطاع، فإن 
جهوده »مجزأة وتعاني ضعف التنسيق« كما يصفها تحليٌل نشرته مجلة 

.)This Week in Palestine( 18فلسطين هذا األسبوع

تشترك المخططات الثالثة في هدٍف آخر وهو جذب اليهود من شتى 
أنحاء العالم إلى القدس من خالل تطوير صناعتين متقدمتين: التعليم 

العالي والتكنولوجيا المتقدمة. فمن أجل االرتقاء بصناعة التعليم العالي، 
تهدف خطة 2020 إلى بناء جامعة دولية في وسط المدينة، تعتمُد اللغةَ 
اإلنجليزية لغةً رئيسيةً للتدريس فيها. أما خطة ماروم فتسعى إلى جعل 

القدس »مدينة أكاديمية رائدة« جذابة للطالب اليهود والدوليين الذين 
عون على االستقرار في القدس بعد التخرج. وفي السياق نفسه،  سيُشجَّ
ترى خطة القدس 5800 فرصةً مواتية الستحداث الوظائف وفرص 
لة لغرض  العمل وتحقيق النمو االقتصادي من خالل »اإلقامة المطوَّ

السياحة التعليمية.«

ل . 1 وضعت لجنةُ تخطيط وطنية »خطةَ القدس 2020« وأعلنتها في آب/أغسطس 2004. وهي أول مخطط مكاني شامل ومفصَّ
يختص بالقدس الشرقية والغربية منذ احتالل إسرائيل القدَس الشرقية سنة 1967. وبالرغم من أن الخطة لم تحظَ بالمصادقة بعد 

ألنها ما أُحيلت إلى المراجعة العامة حتى اللحظة، فإن السلطات اإلسرائيلية ماضية في تنفيذ رؤيتها. تستهدف الخطة مجاالت عديدة 
للتنمية بما فيها التخطيط الحضري واآلثار والسياحة واالقتصاد والتعليم والنقل والبيئة والثقافة والفنون. والخطة متاحة على شبكة 

اإلنترنت باللغة العبرية وأيًضا باللغة العربية عند مؤسسة االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ويستند هذا 
الموجز السياساتي إلى »المخطط الهيكلي المحلي«10 – التقرير رقم 4.

خطة ماروم هي خطة حكومية ستنفذها سلطة تطوير القدس11 التي تهدف إلى ترويج القدس »كمدينة عالمية ورائدة في التجارة . 2
ونوعية الحياة،« وتُعتبر هيئةَ تخطيٍط رئيسية لبلدية القدس ومديرية األراضي ومنظمات أخرى عاملة في مجال اإلسكان والتشغيل، 

إلخ.

يعكف معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية12 على إجراء مشاورات وبحوث ورصد لخدمة خطة ماروم. والمعهد هو مركٌز بحثي 
متعدد التخصصات يضطلع بدور ريادي في صنع سياسات التخطيط والتطوير في القدس في مجاالت التخطيط الحضري 

والديموغرافيا والبنية التحتية والتعليم واإلسكان والصناعة وسوق العمل والسياحة والثقافة، إلخ.

خطة »القدس 5800«13، المعروفة أيًضا باسم »القدس 2050،« هي مبادرة خاصة أطلقها كيفن بيرميستر المبتكر التكنولوجي . 3
والمستثمر العقاري األسترالي. تشمل الخطةُ رؤيةً ومقترحات مشاريع للقدس حتى عام 2050، وهي بمثابة »خطة تحول رئيسية 
للقدس« يمكن تنفيذها من خالل العمل مع البلديات والوكاالت الحكومية الوطنية األخرى. تنقسم الخطة إلى عدة مشاريع مستقلة، 

يمكن تنفيذ كٍل منها على ِحدة. ويُقال إن الفريق المسؤول عن تنفيذ الخطة يضم »أفضل المخططين اإلسرائيليين في مجاالت 
السياحة والنقل والبيئة والتراث واألمن.«
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يرتبط تطوير صناعة التعليم العالي ارتباطًا وثيقًا بتطوير التكنولوجيا 
المتقدمة، والمعلومات البيولوجية، وصناعة التكنولوجيا البيولوجية. 

لذا تدعو خطة 2020 إلى إنشاء جامعة لإلدارة والتكنولوجيا في مركز 
مدينة القدس، وإلى مساعدات حكومية للبحث والتطوير في مجاالت 
التكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا البيولوجية. وبالمثل، تهدف خطة 

ماروم إلى ترويج القدس كمركز بحث وتطوير في مجال التكنولوجيا 
البيولوجية.

وفي هذا السياق، أنشأت سلطة تطوير القدس مركَز القدس البيولوجية19 
لتعزيز الشركات الطبية البيولوجية في القدس كمحرٍك محتمل للتنمية 
االقتصادية. ولجذب هذه الشركات إلى القدس، تعرض السلطة مزايا 

سخيةً جًدا كالتخفيضات الضريبية، والِمنح لتوظيف عمال جدد في 
القدس، والِمنح الخاصة للشركات العاملة في مجال البحث والتطوير 

أو في تشييد البنية التحتية المادية. ومن المتوقع أيًضا أن تكون صناعة 
التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الرعاية الصحية من أكثر المستفيدين من 

خطة »القدس 5800«.

طرد الفلسطينيين بالتخطيط العمراني و “القانون”

في الوقت الذي تعكف فيه إسرائيل على تحويل القدس إلى مركٍز تجاري 
نهم بفرص عمل، تستشري المشاكل التي تواجهها  يجذب اليهود ويؤمِّ

القدس الشرقية. ومنها انكماش قطاع األعمال والتجارة الفلسطيني، 
وضعف قطاع التعليم، ووهن البنية التحتية. ومن نتائج التضييق على 

إمكانات القدس الشرقية ارتفاُع معدالت الفقر، حيث كان %75 من 
مجموع الفلسطينيين في القدس الشرقية وقرابة %84 من األطفال 
- يعيشون تحت خط الفقر20 في 2015. وباإلضافة إلى ذلك، ثمة 

أزمةُ هويٍة متنامية في القدس الشرقية، وال سيما في أوساط الشباب، 
بسبب عزلتها عن سائر األرض الفلسطينية المحتلة، والفراغ القيادي 

والمؤسسي، وفقدان األمل في إمكانية التغيير نحو األفضل.

الجداُر هو أحد أبرز التدابير الديموغرافية التي تستخدمها إسرائيل 
لضمان أغلبيٍة يهودية في القدس، وتفعيل حدود القدس السياسية التي 

تفرضها إسرائيُل بحكم الواقع، وتجعل بذلك القدَس أكبَر مدينة في 
إسرائيل. شيَّدت إسرائيل الجدار بحيث تتمكن من ضم 160 كم2 إضافية 
من األرض الفلسطينية المحتلة، وفصل ما يزيد على 55,000 مقدسي21 
عن وسط مدينتهم. أّما التخطيط والتنمية في األحياء الواقعة وراء الجدار 

فهي سيئةٌ جًدا، وتكاد تغيب فيها الخدمات22 الحكومية والبلدية رغم 
أن الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق يدفعون ضريبة العقارات أو 

األرنونا.

التخطيط الحضري هو أداةٌ جيوسياسية واستراتيجية رئيسية أخرى 
ما فتئت إسرائيُل تستخدمها منذ 1967 إلحكام قبضتها على القدس، 

وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني، سعيًا لتهويد المدينة. يكمن التخطيط 
الحضري في صميم خطة 2020 التي تعتبر القدس كوحدة حضرية 

واحدة، ومدينة حاضرة، وعاصمة إلسرائيل. ومن أهداف الخطة 
»الحفاظ على أغلبية يهودية راسخة في المدينة« من خالل تشجيع 

المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والحد من الهجرة السلبية. ومن 
بين ما تصبو إليه الخطة بناُء وحدات سكنية بأسعار معقولة في بعض 
األحياء اليهودية القائمة، وبناء أحياء جديدة. وترتئي الخطةُ أيًضا ربطَ 
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بالقدس وتل أبيب جغرافيًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا.

تعترف خطة 2020 بأزمة السكن التي يعانيها الفلسطينيون، وعدم كفاية 
البنية التحتية في األحياء الفلسطينية، وُشح الخدمات العامة المقدمة. 

وهي تهدف إلى تمكين التكثيف في القرى الريفية واألحياء الحضرية 
القائمة، وترميم مخيم شعفاط لالجئين23، الواقع داخل حدود بلدية القدس 

كما رسَّمتها إسرائيل، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

ورغم أن الخطة تبدو في ظاهرها معنية بتنمية المناطق الفلسطينية على 
قدم المساواة، إال إنها تمييزية في الواقع. فهي ال تراعي24 معدل النمو 
الفلسطيني في القدس الشرقية، والندرة المتراكمة في المساكن. وهي 
تُخصِّص مساحة 2,300 دونم فقط )2.3 كم2( لإلعمار الفلسطيني 

مقابل 9,500 دونم لليهود اإلسرائيليين. وعالوةً على ذلك، فإن معظم 
الوحدات السكنية الجديدة المقترحة للفلسطينيين تقع25 في المناطق 

الشمالية والجنوبية من القدس الشرقية، وليس في البلدة القديمة، حيث 
تشتد أزمةُ السكن، ويشتد كذلك النشاط االستيطاني.

وعالوةً على ذلك، %62.4 من الزيادة26 في اإلعمار اليهودي 
اإلسرائيلي ستتحقق من خالل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع 

مستوطنات قائمة، مّما يعزز السيطرة اإلقليمية اليهودية. وفي المقابل، 
فإن أكثر من نصف المساكن )%55.7( اإلضافية المخصصة 

للفلسطينيين ستتأتى من خالل التكثيف، أي البناء في المناطق الحضرية 
القائمة، بما في ذلك من خالل التوسع الرأسي. وفي حين أن الفلسطينيين 
يتفوقون في كثافة المقيمين ويبنون على الدونم الواحد استناًدا إلى كثافة 
مقيمين أدنى من المتوسط، فإن اإلسرائيليين في المناطق اليهودية أقل 
في كثافة المقيمين ويبنون استناًدا إلى كثافة مقيمين أعلى من المتوسط.

سوف تبقى مقترحات الخطة لمعالجة أزمة السكن في القدس الشرقية 
حبًرا على ورق على األرجح بسبب العراقيل الجسيمة التي تحول 

خطط إسرائيل لتعزيز قطاع السياحة
42 مليون دوالر: لتعزيز مكانة القدس كوجهة سياحية عالمية )خطة ماروم(

21.5 مليون دوالر: لبناء فنادق في القدس.

12 مليون سائح سنويًا: هدٌف تسعى له خطة القدس 5800.
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دون تنفيذها. فال بد من استيفاء شروط مسبقة قبل أن تصدر السلطات 
اإلسرائيلية تراخيص البناء، ومن تلك الشروط توفر ما يكفي من 

ن من ستة طوابق، مثاًل، ال بد أن يكون  الطرق )لترخيص بناء مكوَّ
البناء ُمشرفًا على شارٍع ال يقل عرضه عن 12 متًرا(، ومساحات 

الصطفاف السيارات، وشبكات الصرف الصحي والمجاري، والمباني 
والمؤسسات العامة. وليس للفلسطينيين سلطة على هذه الشروط، التي 
تندرج تحت مسؤولية البلدية. وغني عن القول إن هذه الشروط تجعل 

من الصعب جًدا على الفلسطينيين بناء منازل جديدة. كما تتجاهل الخطة 
أيًضا النقَص في الغرف الصفية والمرافق الصحية والمناطق التجارية 

والمؤسسات العامة الالزمة لتلبية احتياجات األعداد المتزايدة من 
السكان الفلسطينيين.

إن الوجود الفلسطيني في القدس وتطوير األحياء الفلسطينية يخضُع 
لقيوٍد شديدة بسبب التزام الخطة »بتطبيق قوانين التخطيط والبناء 

بصرامة... لمنع ظاهرة البناء غير القانوني.« غير أن نصيب 
الفلسطينيين من تراخيص البناء الصادرة في القدس في السنوات 
القليلة الماضية بلغ %7 فقط27. وهكذا فإن التمييز اإلسرائيلي في 

إصدار تراخيص البناء بالموازاة مع ارتفاع كلفة هذه الرخص )حوالي 
30,000 دوالر وفقًا لمعلومات اطلعت عليها الكاتبة( يضطَّر العديَد من 

الفلسطينيين إلى البناء بشكل غير قانوني.

يواجه الفلسطينيون التمييز أيًضا عند إنفاذ اللوائح. فوفقًا لتقرير أصدره 
مركز التعاون والسالم الدولي28، ارتُكبت %78.4 من مخالفات البناء 

في القدس الغربية بين عامي 2004 و2008، مقارنة بنسبة %21.5 في 
القدس الشرقية. ومع ذلك، صدرت أوامر هدم قضائية بحق %27 فقط 

من جميع المخالفات المرتكبة في القدس الغربية، مقارنةً بالقدس الشرقية 
التي شهدت أوامر هدم قضائية بحق %84 من المخالفات فيها.

وباإلضافة إلى التأثير النفسي وعدم االستقرار الناجم عن هدم منازل 
الفلسطينيين وضياع استثماراتهم وممتلكاتهم، يُضطر الفلسطينيون أيًضا 
إلى دفع رسوم »البناء غير القانوني« للبلدية اإلسرائيلية لتغطية تكاليف 
هدم منازلهم، مّما يُدرُّ عائًدا كبيًرا على البلدية اإلسرائيلية. يُقدِّر مكتب 

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية29 أن البلدية َجنت في الفترة 
2006-2001 مبلًغا سنويًا قدره 25.5 مليون شيكل )حوالي 6.6 مليون 

دوالر( من عوائد رسوم »البناء غير القانوني.«

وهكذا فإن خطةَ 2020 هي خطةٌ سياسية تَستخدم التخطيط العمراني 
كأداة لضمان السيطرة الديموغرافية واإلقليمية اليهودية في المدينة، 

وتدعم »الفصل المكاني بين الفئات السكانية المتنوعة في المدينة«، 
وتعتبره »ميزةً حقيقية.« وتسعى إلى تقسيم القدس إلى مناطق تنظيمية 

عديدة على أساس االنتماء العرقي بحيث ال تجمع أي منطقة بين 
الفلسطينيين واليهود اإلسرائيليين.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات الدولة ليست وحدها المنخرطة في 
تهويد القدس. فهناك منظمات غير حكومية ومنظمات دينية تشارك أيًضا 

في إعادة تشكيل الحيز الحضري. ومنها، على سبيل المثال، منظمة 
إلعاد اليمينية التي كرست هدفها الرئيسي لتوطين اليهود في حي سلوان 

الفلسطيني، وتشغيل المواقع السياحية واألثرية، وال سيما في حي سلوان 
- التي يسمونها »مدينة داود.« تسعى إلعاد إلى إعادة إنشاء القدس30 
كمدينة يهودية يغلب عليها التاريخ والتراث اليهودي من خالل محو 

الوجود الفلسطيني المادي والتاريخي. وبحسب صحيفة هآرتس31، كان 
يعمل في إلعاد 97 موظفًا بدوام كامل في العام 2014، وتلقت تبرعات 
تنوف على 115 مليون دوالر بين عامي 2006 و2013، مّما يجعلها 

إحدى أغنى المنظمات غير الحكومية في إسرائيل. ومن المنظمات 
األخرى المنخرطة في تغيير التركيبة الديمغرافية بالقدس منظمة 

عطيرت كوهانيم التي تسعى إلى إيجاد أغلبية يهودية في البلدة القديمة 
وفي األحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية.

تستخدم إسرائيُل القانوَن أيًضا كوسيلة لطرد الفلسطينيين ومصادرة 
أراضيهم بهدف ضمان سيادتها وسيطرتها على القدس. فقد فعَّلت 

المحكمة العليا اإلسرائيلية بتاريخ 15 آذار/مارس 2015 قانوَن أمالك 
الغائبين32 الذي صدر في 1950 بهدف مصادرة ممتلكات الفلسطينيين 

الذين طُردوا إبان نكبة 1948، واستخدمته دولة إسرائيل الوليدة »كسنٍد 
رين. وفي العام  قانوني« لوضع يدها على ممتلكات الفلسطينيين المهجَّ

1967، طبَّقت إسرائيُل القانون على القدس الشرقية وصادرت بموجبه 
ممتلكات المقدسيين المقيمين خارج فلسطين. والتفعيل األخير للقانون 
في 2015 يمكِّن إسرائيَل من مصادرة ممتلكات أهالي القدس الشرقية 
الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية على اعتبار أن ممتلكاتهم في 

القدس الشرقية »أمالك غائبين«.

وفي حين ال يستطيع الفلسطينيون المطالبة بممتلكاتهم المسلوبة 
في 1948 أو 1967 فيما بات يعرف اآلن بالقدس الغربية، قضت 

المحكمة العليا اإلسرائيلية لمصلحة مطالبات المستوطنين اإلسرائيليين 
»باستعادة« المنازل التي أعطتها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( للفلسطينيين الذين 
فروا من القدس الغربية وإسرائيل في 1948. أي أن المحكمة العليا 

طرد الفلسطينيين
2,300 دونم مخصصة لإلعمار الفلسطيني مقابل 9,500 دونم لليهود اإلسرائيليين.

%3355.7 من المساكن اإلضافية للفلسطينيين ستتأتى من خالل البناء داخل المناطق الحضرية القائمة أصاًل، في حين أن 
%62.4 من اإلعمار اليهودي اإلسرائيلي سيتأتى من خالل توسيع المناطق الحضرية )بما فيها المستوطنات(.

30,000 دوالر: الكلفة التقريبية إلصدار رخصة البناء في القدس. )المصدر: مقابلة مع الكاتبة(
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مارست التمييز ألنها طبَّقت القانون على اليهود الطامحين في العودة 
إلى ممتلكاتهم التي كانت تحت أيديهم قبل العام 1948 ولم تطبِّقه على 

الفلسطينيين.

قانون الجيل الثالث هو قانوٌن وبيٌل آخر يستهدف الممتلكات المستأجرة 
قبل 1968 والتي يُفتَرض أن تكون محميةً بموجب القانون. فهو يُنهي 
مدةَ الحماية بوفاة الجيل الثالث من المستأجرين الفلسطينيين، وبعدها 

تعود الملكية إلى أصحابها األصليين، ومعظمهم من اليهود الذين امتلكوا 
تلك العقارات قبل 1948. ووفقًا لخليل تفكجي34، يواجه أكثر من 300 
فلسطينيًا خطَر الطرد من منازلهم. وفي سلوان وحدها صدَر 80 أمًرا 

قضائيًا يهدد مئات الفلسطينيين باإلخالء.

إنقاذ القدس

أغلقت إسرائيُل منذ العام 2001 ما ال يقل عن 31 مؤسسةً فلسطينية، 
من بينها بيت الشرق، المقر السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

والغرفة التجارية الصناعية. وتحظر على محافظة القدس ووزارة 
شؤون القدس العمَل في القدس، وتُضطرهما إلى إدارة أعمالهما من أحد 
المباني في بلدة الرام الواقعة إلى الشمال الشرقي من القدس خارج حدود 

بلدية القدس التي تفرضها إسرائيل.

وبالنظر إلى الفراغ القيادي والمؤسسي الذي أوجدته إسرائيل في القدس 
الشرقية، بات إيجاُد الُسبِل لدحض استعمارها المدينةَ وتهجيِر سكانها 

الفلسطينيين أمًرا أكثر ُعسًرا. لقد أُتيحت لي الفرصة، في سياق البحث 
إلعداد هذا الموجز السياساتي، أن أتحدَث إلى ممثلين من منظمات، 

وهيئات رسمية، وجمعيات محلية عديدة. واتفَق معظمهم على أن إحدى 
الخطوات األكثر إلحاًحا الواجب اتخاذها هي تشكيل لجان شعبية في 

كل حي من أحياء القدس الشرقية، حيث إن بوسع هذه اللجان أن توّعي 
سكان القدس الشرقية بشأن حقوقهم كمقيمين، وبشأن خطط إسرائيل 

َع العمَل التطوعي، وتثني الفلسطينيين عن بيع  للمستقبل، وأن تشجِّ
أراضيهم لليهود اإلسرائيليين وترصد حاالت البيع، وتمثِّل الحي في 
المحافل الوطنية، وتتعاون فيما بينها لتعزيز جهودها في الدفاع عن 

األرض الفلسطينية.

متى ما تأسست هذه اللجان في كل األحياء، فإنها ستشكل هيئةً ممثلةً 
للقدس على المستوى الوطني، وهي حاجةٌ ملحة بحسب المنظمات 

المقدسية، إذ ستكون هيئةً شاملة للكافة تضم محافظة القدس، وممثلين 
لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأعضاَء مستقلين. سوف 

تكون هذه الهيئة قناةً للتواصل بين الفلسطينيين في القدس الشرقية 
والسلطة الفلسطينية وبقية العالم. ويمكن لهذه الهيئة التمثيلية أن تنشط 

على ثالث جبهات رئيسية:

1. السلطة الفلسطينية/ منظمة التحرير الفلسطينية. تستطيع هيئة تمثيل 
القدس أن تضغطَ على السلطة الفلسطينية / منظمة التحرير الفلسطينية 
لكي تُولِي القدَس الصدارةَ في التزامات الحكومة الفلسطينية، وتضمَن 

حصولها على مخصصات الميزانية وغيرها من أشكال الدعم التي 
تحتاجها في مواجهة سياسات التهويد اإلسرائيلية.

2. المجتمعان العربي والدولي. ينبغي لهيئة تمثيل القدس أن تتصدر 
جهود الدعوة والمناصرة والضغط وحمالت كسب التأييد على المستوى 

اإلقليمي والدولي بالتنسيق مع الشتات الفلسطيني. وعلى سبيل المثال، 
يجب حشد الجهود األردنية باعتبار األردن وصي على األماكن المقدسة 

في القدس للمساعدة في استدامة بيئة آمنة للفلسطينيين في القدس 
الشرقية. وينبغي كذلك حشد دعم الدول العربية األخرى، وال سيما 
المغرب والمملكة العربية السعودية نظًرا لعالقتها الخاصة بالقدس.

وينبغي بذل المزيد من الجهود للتواصل مع البلدان التي أظهرت 
تضامنها فعاًل مع الفلسطينيين، كالسويد وبلدان أمريكا الالتينية، ودول 
ر مساعيها الحميدة مباشرةً وبالتعاون  البريكس وغيرها، عسى أن تُسخِّ
ها القدَس الشرقية دون سنٍد  مع دول أخرى لمحاسبة إسرائيل على ضمِّ
قانوني واستعمارها. فغالبًا ما يُغفِل الخطاُب الرسمي حقيقةَ أن القدَس 

الشرقية جزٌء من الضفة الغربية المحتلة، وهذه الحقيقة ينبغي توكيدها.

ينبغي لهذه الدول كذلك أن توظَِّف مساعيها الحميدة بالعمل مع منظمة 
التحرير الفلسطينية / دولة فلسطين وفي األمم المتحدة على جميع 

المستويات، بما فيها مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس حقوق 
اإلنسان وبرامج األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة لفضح السياسات 

اإلسرائيلية في القدس الشرقية، ودعوة الدول األعضاء إلى الوفاء 
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بالتزاماتها القانونية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول األعضاء أن 
َل قرار مجلس األمن رقم 35478 لعام 1980 الذي أعلن أن »جميع  تفعِّ

التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة 
القائمة باالحتالل، والتي تستهدف تغيير المركز القانوني أو الطبيعة 

الديمغرافية للمدينة المقدسة، تعتبر الغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا.«

االتحاد األوروبي أيًضا ُملزٌم باالمتثال التام لمبدأ عدم االعتراف بسيادة 
إسرائيل على القدس الشرقية. وينبغي لالتحاد األوروبي أن يترجَم 
خطابه إلى أفعال من خالل وقف كل األنشطة االقتصادية والمالية 

والمصرفية واالستثمارية واألكاديمية والتجارية المباشرة وغير 
المباشرة في المستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية وسائر األرض 

الفلسطينية المحتلة.

بوسع منظمة التعاون اإلسالمي أن تضطلَع بدوٍر رئيسي في الحفاظ 
على الحقوق الفلسطينية في القدس الشرقية من خالل تقديم الدعم 

المباشر والضغط على االتحاد األوروبي واألمم المتحدة لتقديم 
الدعم واتخاذ التدابير الالزمة لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية وجبر 

أضرارها. ومن التدابير الممكن اتخاذها أن تقوم األمم المتحدة و/أو 
االتحاد األوروبي بإنشاء سجٍل لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان 

واألضرار التي يتكبدها الفلسطينيون بسبب سياسات التهويد اإلسرائيلية 
والتوسع االستيطاني في القدس الشرقية وسائر األرض الفلسطينية 

المحتلة.

من المهم أيًضا إنشاُء هيئة تمويلية أو مصرف إنمائي للتغلب على نقص 
التمويل وهو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه المؤسسات الفلسطينية 

في القدس الشرقية. ويمكن أن يضطلع المصرُف اإلنمائي بوظائف 
عديدة مثل تقديم التسهيالت االئتمانية بما أن معظم القروض متاحة فقط 
بأسعار فائدة مرتفعة جًدا، والمساعدة في تمويل تطوير قطاع اإلسكان، 

وتوفير الحوافز لتشجيع االستثمار والمساعدة في إنعاش القطاع 
التجاري. وينبغي للقطاع الخاص الفلسطيني والمصارف الفلسطينية 

داخل فلسطين وخارجها أن تضطلع بمسؤولياتها، وأن تكون جزًءا من 
المصرف اإلنمائي المقترح.

3. المجتمعات المحلية الفلسطينية في فلسطين والشتات. ينبغي لهذه 
المجتمعات أن تساعد في بلورة رؤية واضحة واستراتيجية تشغيلية 
للقدس وإبرازهما. فينبغي تحديد التدابير العملية لمواجهة سياسات 

التهويد اإلسرائيلية، وتعزيز القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني في 
القدس الشرقية وتوطيد ارتباطه باقتصاد الضفة الغربية والعالم العربي، 

وتعزيز قطاع السياحة36 لدعم التنمية االقتصادية المحدودة الممكنة 
في ظل االحتالل، وإحياء المكانة الثقافية واالقتصادية للمدينة القديمة، 
وتعزيز قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز التكامل بين الفلسطينيين في 

القدس الشرقية وسائر األرض الفلسطينية المحتلة.

وال بد من تنسيق الجهود التي تبذلها الهيئات القانونية العاكفة على تقديم 
المساعدة القانونية لفلسطينيي القدس الشرقية فيما يتعلق، على سبيل 

المثال، بإلغاء هويات اإلقامة، ولّم شمل األسر، ومصادرة األراضي، 
وهدم المنازل، والتخطيط العمراني.

وللمجتمع المدني الفلسطيني، وال سيما حركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، دوٌر حيوي في استهداف 

المخططات التي أعدتها إسرائيل للسياحة والتكنولوجيا المتقدمة في 
القدس، وذلك من خالل حمالت مقاطعة المؤسسات األكاديمية والثقافية 

اإلسرائيلية والشركات المتورطة في تهويد القدس.

الحاجةُ ملحةٌ أيًضا لصياغة استراتيجية إعالمية منسقة إلعالء 
األصوات الفلسطينية تحديًا لقوة إسرائيل الخطابية وعرضها للقدس 

مجردةً من تاريخها. ولألكاديميين والمحللين السياسيين أيًضا دوٌر 
حيوي نظًرا لندرة البحوث حول التنمية االجتماعية واالقتصادية في 
القدس الشرقية والمخططات اإلسرائيلية الكبرى للقدس وقلة مراكز 

البحث العاملة في القدس الشرقية. وينبغي للبحوث المستقبلية أن تتجاوز 
مرحلة تشخيص المشاكل إلى اقتراح الحلول المبتكرة، باتباع نهج 

ُمبادٍر واستباقي بدال من نهٍج يعتمُد ردَّ الفعل. وال بد من َجسر الهوة بين 
األكاديميين وصناع السياسات لضمان اتحاد الجهود كافة وتوجيهها نحو 

إعمال تقرير المصير ونيل الكرامة والحرية والعدالة.
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الفصل الرابع

 رؤى واستراتيجيات مستقبلية
أُنشئ الكثير من الخطاب بشأن المستقبل على أساس البحث عن حلول سياسيٍة، وعادةً ما أقتصرت تلك الخطابات على ما إذا كان حل الدولتين ال 
يزال ممكنًا أو ما إذا كان على الفلسطينيين أن يصطفوا اآلن مع خيار الدولة الواحدة التي تكفل المساواة للجميع. غير أن الفلسطينيين، وبعد عقود 

من الكفاح غير المتكافئ، ما عادوا يملكون مصادر القوة التي يحتاجونها لتحقيق تسوية سياسية عادلة، حتى إن الوضع العربي اإلقليمي والدولي قد 
انقلب ضدهم بحلول 2018.

ليست هناك رؤيةٌ موحدة لِما يصبو إليه الشعب الفلسطيني. بل إن معظم الحمالت السياسية منصبة على مناهضة انتهاكات الحقوق الفلسطينية. 
وقد غابت الرؤية الموحدة عندما ابتعدت منظمة التحرير الفلسطينية عن هدفها المعلن في عقدي الستينات والسبعينات والمتمثل في إقامة دولة 

ديمقراطية علمانية على أرض فلسطين كافة، وأخذت تحشد من أجل إجماع بطيء ومؤلم على مشروع الدولتين الذي تبناه أخيًرا المجلس الوطني 
الفلسطيني في 1988. وعلى الرغم من ذلك، استمر المفكرون والكتاب الفلسطينيون في تطوير أفكاٍر بشأن المسعى من أجل إحراز الحقوق، رؤيته 

وأهدافه واستراتيجياته.

المطالبة بحق تقرير المصير

يستعرض علي أبو نعمة تطور مفهوم تقرير المصير، وقابلية تطبيقه على الشعب الفلسطيني، وتالشيه التدريجي منذ 1991. ويرى أن حق تقرير 
المصير يجب أن يعود إلى صلب النضال الفلسطيني، ويبين أيًضا كيف أن ممارسة الفلسطينيين لهذا الحق يمكن أن تتوافق والتعايش مع اليهود 

اإلسرائيليين في نهاية المطاف .  

التغلب على االتكالية، وبناء اقتصاٍد مقاوم

أوهنت الجهود االستيطانية اإلسرائيلية المستمرة ومساعدات المانحين صموَد الفلسطينيين. يناقش عالء الترتير وسام بحور وسامر عبد النور 
نموذًجا اقتصاديًا جديًدا قائًما على العدالة والتضامن واالستدامة، وكيف يتسنى للفلسطينيين تحت االحتالل أن يتحولوا إلى اقتصاد يستديم السعي من 

أجل تقرير المصير.
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المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات: حركة عالمية تنشد الحرية والعدالة

انطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في العام 2005، وباتت تُعرف باألساليب واالستراتيجيات التي 
تدعو لها. وضعت الحركة رؤيةً وأهدافًا فلسطينية تتمثل في تقرير المصير من خالل التحرر من االحتالل، والعدالة لالجئين والمنفيين الفلسطينيين 

من خالل حق العودة، والمساواة للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. يتناول عمر البرغوثي المبادئ واالستراتيجيات التي تقوم عليها الحركة، 
ويُفسر لماذا لم تتبنَّ صيغةً سياسية محددة، ويُبرز »الدعوة الصريحة« لإلسرائيليين أصحاب الضمائر الحية لدعمها.

تحقيق حل الدولة الواحدة يقتضي العمل على حل الدولتين

ترى نادية حجاب أن حلَّ الدولة الواحدة أو حلَّ الدولتين يمكن تسخيره لتحقيق تطلعات الفلسطينيين وحقوقهم، وأن إعمال الحقوق الفلسطينية يتطلب 
بعًضا من مصادر القوة المرتبطة بنظام الدولة. وهي تركز على مصادر القوة المطلوبة، وتناقش واحًدا منها بالتفصيل أال وهو الرواية الفلسطينية، 

وتدعو إلى إعادة تأطير هذه الرواية، بما فيها الرواية المتعلقة بحملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.



55

المطالبة بحق تقرير المصير
علي أبو نعمه

مايو 2010

هل سوف تضمن أي دولة فلسطينية، مهما كانت سيادتها، حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير؟

لمحة عامة

هل سوف تضمن أي دولة فلسطينية، مهما كانت سيادتها، حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير؟ يستعرض مستشار الشبكة لشؤون 

السياسات، علي أبو نعمة، في هذا الموجز، تطور مفهوم تقرير 
المصير، وقابلية تطبيقه على الشعب الفلسطيني، وتالشيه التدريجي منذ 

عام 1991. ويرى الكاتب أن حق تقرير المصير يجب أن يعود إلى 
صلب النضال الفلسطيني، بل ويبين أيضاً كيف أن ممارسة الفلسطينيين 

لهذا الحق تتوافق والتعايش مع اليهود اإلسرائيليين في نهاية المطاف . 

كيف قوضت “عملية السالم” حق تقرير المصير

تصدى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في كلمته التي 
ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1974 إلى »جذر 

ح أن »أساس المشكلة ليس خالفاً دينياً أو  المشكلة الفلسطينية« إذ صرَّ
قومياً بين دينين أو قوميتين وليس نزاعاً على حدود بين دول متجاورة، 

إنه قضية شعب اغتصب وطنه وشرد من أرضه لتعيش أغلبيته في 
المنافي والخيام.«

ويا لها من مفارقة كيف أعادت »عملية السالم« تصوير القضية 
الفلسطينية تحديداً بأنها أكثر بقليل من نزاع حدودي بين إسرائيل ودولة 

فلسطينية مفترضة. وقد اختُزلت “جذور القضية” بدايةً في قائمة 
مقتضبة من »قضايا الوضع النهائي«: الحدود والمستوطنات والقدس 

والالجئين، ومن ثم ُدفنت تدريجياً. كما ضاع أي التزام بتقرير المصير 
من حيث المبدأ ومن الناحية العملية.

ورغم أن هذه القضايا قلما تُناقش على الصعيد الرسمي، فإنه قد درج 
منذ أمد بعيد في أوساط عملية السالم أن قضايا »الوضع النهائي« قد 
سويت بالفعل، وفقاً لمتطلبات إسرائيل إلى حد كبير )لقد سمعنا مراراً 
وتكراراً إلى حد الغثيان مقولة: »الكل يعلم كيف سيكون شكل التسوية 

النهائية«(. وقد قبلت الواليات المتحدة ومن انتقتهم بعناية من القادة 
الفلسطينيين بأن »الكتل االستيطانية« اإلسرائيلية الضخمة التي تؤوي 

معظم المستوطنين سوف لن تبارح مكانها في الضفة الغربية. 

وقد اعتمدت الصيغة نفسها بالنسبة للقدس، فوفقا لما يُسمى معايير 
كلينتون: سوف تحصل إسرائيل على “األحياء اليهودية” في حين 

تحصل الدولة الفلسطينية على “األحياء العربية”. أما ما يعنيه هذا في 
الواقع العملي فهو أن إسرائيل ستحتفظ بكل ما ضمته إلى كيانها بصورة 

غير شرعية واستعمرته منذ عام 1967، وربما سيحصل الفلسطينيون 

على شكل ما من أشكال الحكم الذاتي على ما تبقى من أرض – تلك 
األرض اآلخذة باالنحسار يومياً جراء تصعيد إسرائيل جهودها بقوة 
من أجل تهويد القدس الشرقية. وفي حين أن كل ما يقع شرق حدود 

عام 1967 هو قابل للقسمة و“متنازع عليه”، فإن ذلك ال ينطبق على 
ما يقع إلى الغرب منها. فلن يحق للفلسطينيين، على سبيل المثال، 

المطالبة بعودة أحيائهم في القدس الغربية التي طهرتها إسرائيل عرقياً 
واستعمرتها في عام 1948. وفي الواقع، خلقت »عملية السالم« حافزاً 

إلسرائيل لتسريع استعمارها للقدس الشرقية ألن إسرائيل تدرك جيداً بأن 
ما سيتبقى دون استعمار سوف يشكل السقف الجديد  للمطالب الفلسطينية 

التي ستدعمها الواليات المتحدة وغيرها من رعاة عملية السالم. 

وبالمثل، فإن قضية الالجئين قد »سويت« فعلياً. فقد كشف كبير 
المفاوضين المعين من السلطة الفلسطينية صائب عريقات في ورقة 

نشرها في كانون األول/ديسمبر الماضي أن زعيم حركة فتح ورئيس 
السلطة الفلسطينية المنتهي واليته محمود عباس قد اقترح على إسرائيل 
بأن ال يعود أكثر من 15,000 الجئ فلسطيني كل عام على مدى عشرة 

أعوام إلى أراضيهم األصلية الواقعة فيما بات يُعرف اآلن بإسرائيل.
ووفقاً لعريقات، فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود اولمرت قد 

عرض بالمقابل عودة 1,000 الجئ كل عام على مدى خمسة أعوام. 
وبعبارة أخرى، اتفق الطرفان بالفعل على إلغاء الحقوق األساسية 

لماليين الالجئين الفلسطينيين، وكانت مساومتهم فقط بشأن الفرق بين 
5,000 و 150,000 الجئ، أي ما يعادل أقل من ثالثة في المئة من 

الالجئين الفلسطينيين المسجلين للحصول على خدمات األونروا )وكالة 
األمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى(. 1

إذن، ما الذي تبقى للتفاوض بشأنه؟ يلخص كميل منصور في موجزه 
بشأن السياسات القضايا2 العالقة بدقة - كما تُرى في إطار عملية السالم 
– الحدود النهائية ومقومات السيادة للدولة الفلسطينية. ويشكك منصور 
في إمكانية أن تُسفر المفاوضات في ظل الظروف الراهنة عن معاهدة 

سالم تلبي »متطلبات السيادة الفلسطينية.« 

فلنفترض جدالً أن إسرائيل وافقت على قيام دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بما يُرضي المواقف 

الفلسطينية الرسمية وينشئ دولة لها سيادة كسيادة أي دولة أخرى. فإن 
ن هذه الدولة ذات السيادة  السؤال الذي يطرح نفسه حينئذ هو: هل تؤمِّ
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؟ هل تُعيد لهم حقوقهم األساسية 
وتكفلها؟ فكما سيورد النقاش أدناه، فإن الجواب هو بالتأكيد ال. وهذا 
يؤكد الحاجة للتفريق بين الهدف المحدود المتمثل في الحصول على 

السيادة وبين الهدف المتمثل في تقرير المصير. 

تمارس الدول سيادتها من خالل أداء مهام متفق عليها تشمل السيطرة 
الفعلية على األرض والحدود والموارد والحفاظ على استقاللها السياسي. 

أما حق تقرير المصير فيمارسه الشعب القاطن في أرض ما بصورة 
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شرعية. وقد ينجم عن تقرير المصير دولة ذات سيادة، ولكن ليس ذلك 
بالضرورة. ويجب أن يعي المرء هذا االختالف وأن يدرك بأن حق 

تقرير المصير ال يزال في صميم النضال الفلسطيني. 

فهم مبدأ تقرير المصير

برز مبدأ تقرير المصير بحلته الراهنة كما عبر عنه رئيس الواليات 
المتحدة وودرو ويلسون في نهاية الحرب العالمية األولى، إذ قال: »إن 
تسوية كل المسائل سواء المتعلقة بالسيادة، أم باألرض، أم بالترتيبات 
االقتصادية، أم بالعالقات السياسية« يجب أن تتم »على أساس قبول 

المعنيين مباشرة بتلك التسوية قبوالً حراً، وليس على أساس المنفعة أو 
المصلحة المادية ألي أمة أخرى ترغب في التوصل إلى تسوية مختلفة 

تخدم نفوذها الخارجي أو تعزز هيمنتها.« 3

وببساطة، ما عاد باإلمكان تنقيل األراضي والشعوب بين 
اإلمبراطوريات والممالك كأحجار الشطرنج. فأي ترتيبات سياسية - وال 
سيما في المناطق التي تمر بمرحلة إنهاء االستعمار – وجب أن تحظى 

بالموافقة الحرة ألولئك الذين سيعيشون بموجبها. وما لبث هذا المبدأ 
حتى انتُهك فعلياً في العديد من الحاالت التي أعقبت الحرب العالمية 

األولى، وبخاصة في فلسطين. ومع ذلك، فقد شهد تقدماً ونصت عليه في 
وقت الحق المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة وغيره من الصكوك، 

كما اكتسب أهمية بارزة في فترة إنهاء االستعمار التالية للحرب العالمية 
الثانية. 

يقدم أستاذ الفلسفة في جامعة نورث إلينوي، توميس كابيتان، الذي سبق 
وأن درس كذلك في جامعة بيرزيت، ملخصاً ممتازاً لتاريخ هذا المبدأ 

وتطبيقه. فهو يجادل على نحو مقنع بأن حق تقرير المصير، نظرياً 
وعملياً، هو حق ال يخص المجموعات القومية بوصفها مجموعات 

قومية، وإنما يخص السكان الشرعيين في اإلقليم الذي لم يُسوى وضعه 
)ألنه كان مستعمراً في السابق، على سبيل المثال، أو ألنه غير خاضع 

لسيادة( أو اإلقليم المعرض للخطر بسبب اإلخفاق المستمر لصاحب 
السيادة الراهنة في حماية هؤالء السكان الشرعيين أو انتهاكه هو نفسه 
لحقوقهم األساسية باستمرار. أما سكان األقاليم التي توافق هذه المعايير 

“فيحق لهم تقرير مستقبلهم السياسي إما عن طريق تنصيب أنفسهم 
كوحدة سياسية مستقلة، أو االندماج مع دولة أخرى، أو تقسيم أنفسهم إلى 

دويالت.« 4

وفلسطين كما يشير كابيتان »هي األرض الوحيدة التي أُخضعت 
النتداب عصبة األمم ولم يُمنح سكانها القائمون هذا االمتياز.«5 بل 

وعوضاً عن ذلك، وافقت بريطانيا العظمى، وهي الدولة المنتدبة، على 
تقسيم فلسطين رغم معارضة الغالبية العظمى التي يمثلها السكان العرب 
األصليون، وتواطأت في بناء قوات االستيطان االستعماري الصهيونية 
القادمة من أنحاء أخرى من العالم، حيث استولت هذه القوات في نهاية 
المطاف وبطريق العنف على جزء كبير من أراضي فلسطين. وبتأييد 

الجمعية العامة لألمم المتحدة للتقسيم بالقرار رقم 181 في عام 1947، 
أشار ياسر عرفات في كلمته في عام 1974 إلى أن الجمعية »قسمت 
ما ال يجوز لها أن تقسم: أرض الوطن الواحد«، وبالتالي ساهمت في 

حرمان الشعب حقه في تقرير المصير. ولم تحظ فكرة القيام بأي شكل 
من التشاور عبر االستفتاء العام أو غيره من العمليات الديمقراطية بأي 

تفكير قط. 

واليوم، بحسب كابيتان، فإن السكان الشرعيين لفلسطين التاريخية 
يضمون على األقل كافة الفلسطينيين القاطنين في أي جزء من فلسطين، 
وجميع الالجئين خارجها. »وألن الطرد ال يمحو حق الفرد في اإلقامة، 
فإن هؤالء الفلسطينيين يحتفظون أيضاً بحق اإلقامة في تلك األراضي 

التي طردوا منها.«6 وهكذا، فإن الشعب الفلسطيني يحتفظ جماعياً 
»بحقه في تقرير المصير في تلك المنطقة ]فلسطين التاريخية[... ال 

بوصفهم فلسطينيين وإنما بوصفهم سكان شرعيين. أما تلك القوة التي 
استخدمت ضدهم فلم تطمس حقيقة أنهم وحدة ذات شرعية يحق لها 

المشاركة في تقرير مصيرهم، وحقيقة أنه يُعترف بكونهم كذلك أيضاً.« 7
 

إن عملية السالم التي ابتدأت بمؤتمر مدريد لعام 1991 قد استثنت 
غالبية الفلسطينيين تدريجياً من امتالك أي دور في تقرير مستقبل بلدهم. 

فمن منظور رعاة عملية السالم، يمثل »الشعب الفلسطيني« في حده 
األقصى أولئك المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل وحتى 

غزة قد غدت تجد نفسها اآلن مهمشة كسائر فلسطينيي الشتات. وهذا 
االستثناء هو ما سمح باختزال قضية  إنهاء االستعمار وتقرير المصير 

حتى غدت قضية أكبر بقليل من »نزاع حدودي.« 

حق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوق اليهود 
اإلسرائيليين

كيف وعلى أي أساس يمكن لممارسة الحق الفلسطيني في تقرير 
المصير على كامل فلسطين التاريخية أن يتوافق والتعايش في نهاية 

المطاف بين الفلسطينيين واليهود اإلسرائيليين؟ إن المفهوم القاضي بأن 
يحق للمجتمع المستوطن المستعمر، في ظل شروط معينة، المشاركة 

في تقرير المصير، ال بوصفه جماعة قومية مختلفة وإنما مجموعة من 
السكان شرعيين، يتفق تماماً مع القانون الدولي والحاالت السابقة إلنهاء 

االستعمار في بلدان أخرى بما فيها جنوب إفريقيا وناميبيا وآيرلندا 
الشمالية وموزامبيق. 

لقد عارض عمر البرغوثي، وهو أحد قيادات الحملة الفلسطينية 
لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 

)حملة المقاطعة(، بشدة االعتراف باليهود اإلسرائيليين كمجتمع قومي 
في فلسطين. فيقول البرغوثي محذراً: »إن االعتراف بالحقوق القومية 

للمستوطنين اليهود في فلسطين ال يعني إال قبول حقهم في تقرير 
المصير«.8 وهذا من شأنه، كما يقول، أن يتعارض و«رسالة المبدأ 

العالمي المتمثل في تقرير المصير وروحه وغايته باعتباره في المقام 
األول وسيلة ›للشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية أو األجنبية أو 
االحتالل األجنبي،‹ إلعمال حقوقهم«. ويحذر من أن اعترافاً بهذا الشكل 
»قد يُفضي، في حد أقصى، إلى مطالبات باالنفصال أو السيادة ›القومية‹ 

اليهودية على جزء من أرض فلسطين.«

ويضيف البرغوثي بأنه ليس ثمة »حق طبيعي أو مكتسب لليهود في 
تقرير المصير في فلسطين يكافئ، أو حتى يماثل من الناحية األخالقية، 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير« حيث إن هذا سيطمس 
»االختالفات الجوهرية بين حقوق السكان األصليين غير القابلة 

للتصرف والحقوق المكتسبة للسكان االستعماريين المستوطنين.« 
ومع ذلك، يحظى اليهود اإلسرائيليون بموجب صيغة كابيتان بحق 

المشاركة في تقرير المصير ليس بوصفهم جماعة قومية مختلفة، ولكن 
بقدر ما هم أو بقدر ما يصبحون سكاناً شرعيين في المنطقة. ويحدد 
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عمر البرغوثي الشروط التي يمكن بموجبها للسكان األصليين قبول 
المستوطنين المستعمرين كمواطنين متساوين يعيشون في مجتمع »خاٍل 
من كافة أشكال القهر االستعماري والتمييز.« وهذا سيتطلب من مجتمع 
المستوطنين االستعماري، وهم اليهود اإلسرائيليون في هذه الحالة، أن 
يتخلى عن طابعه االستعماري وامتيازات مستوطنيه، ويقبل »المساواة 

التامة،« بما في ذلك حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين. 

وبوحي من ميثاق الحرية لجنوب إفريقيا واتفاق بلفاست الصادر عام 
1998، وضعت مجموعة من المفكرين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

مجموعة مبادئ مماثلة في إعالن الدولة الواحدة الصادر عام 2007:

أرض فلسطين التاريخية هي ملك لكل من يعيش فيها، وكّل من 	 
طُردوا أو هُجروا منها منذ 1948، بغض النظر عن الدين، أو 

اإلثنية، أو األصل القومي، أو الجنسية الحالية؛

يجب أن يؤسَّس أي نظام للحكم على مبدأ المساواة في الحقوق 	 
المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية لجميع المواطنين. وتنبغي 

ممارسة السلطة بإنصاف صارم باسم الناس جميعاً، على تعدد 
هوياتهم؛9

وختاماً، فإن كون اليهود اإلسرائيليين من السكان الشرعيين، بشرط 
التخلي عن طابعهم االستعماري وامتيازاتهم، هو فكرة مستمدة مباشرة 

من المفهوم التقليدي للحق الفلسطيني في تقرير المصير. وعبّر عن ذلك 
ياسر عرفات في كلمته أمام األمم المتحدة عام 1974 بقوله: »عندما 

نتحدث عن آمالنا المشتركة من أجل فلسطين الغد فنحن نشمل في 
تطلعاتنا كل اليهود الذين  يعيشون اآلن في فلسطين ويقبلون العيش معنا 

في سالم ودون تمييز على أرض فلسطين.« 

التركيز على تقرير المصير

إن وضع تقرير المصير مجدداً في صميم القضية الفلسطينية يحتم علينا 
صياغة استراتيجية تعالج حقوق جميع شرائح المجتمع الفلسطيني داخل 

فلسطين التاريخية وخارجها، وتضمن حقهم في المشاركة في النضال 
من أجل حق تقرير المصير وحقهم في جني ثماره. 

ويتطلب ذلك وضع جدول أعمال يتصدى لمنابع الظلم الثالثة التاريخية 
والراهنة، والتي هي بمثابة »جذور« الصراع. أما جدول األعمال هذا، 

وكما نص عليه نداء المقاطعة الفلسطيني الصادر في 2005 والذي 
يحظى بتأييد واسع النطاق، فيُطالب إسرائيل باالعتراف بحق الشعب 

الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتطبيق القانون 
الدولي من خالل: 

إنهاء احتاللها واستعمارها لكل األراضي العربية وتفكيك الجدار 	 
]الفاصل للضفة الغربية[،

االعتراف بالحق األساسي بالمساواة الكاملة لمواطني إسرائيل من 	 
العرب الفلسطينيين،

احترام وحماية ودعم حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى 	 
ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار األمم 

المتحدة رقم 194. 10

و من الواضح ان الهدف المحصور في الحصول على السيادة في دولة 
تضم الضفة الغربية وقطاع غزة سوف يلبي في احسن االحوال المطلب 

األول فقط، وليس بمقدوره أن يفي بالحد األدنى من متطلبات الحق 
الفلسطيني في تقرير المصير. لذا، فإن الصيغة التي »يعرف الجميع« 
بأنها الحل - دولة على جزء من فلسطين لجزء من الشعب الفلسطيني 
– سوف يكون من شأنها فقط أن تفضي إلى مواصلة إنكار حق تقرير 

المصير بالنسبة للغالبية العظمى من الفلسطينيين مهما بلغ مقدار 
»سيادة« تلك الدولة. 

ومن الممكن بالطبع، من حيث المبدأ، أن يفي حل الدولتين بالمطالب 
الثالثة جميعها، بيد أن ذلك سيتطلب من إسرائيل أن تتخلى عن طابعها 

الصهيوني وتصبح دولة لكافة مواطنيها حيث يتمتع اليهود منهم بالحقوق 
الفردية والحق في حياة المجتمع والتعبير الثقافي تماماً كغيرهم من 

المواطنين ولكن ليس أكثر من ذلك. 

يقدم اتفاق بلفاست المبرم في عام 1998 في آيرلندا الشمالية مثاالً 
على »الحل القائم على دولتين«. فقد حافظ االتفاق على وجود واليتين 
منفصلتين في جزيرة آيرلندا وهما آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، 

غير أنهما ملتزمتان بموجب الدستور والمعاهدة والقانون األوروبي بأن 
تظال دولة لكافة مواطنيها. وما عادت آيرلندا الشمالية، كما كانت لزمن 
طويل، »دولة بروتستانتية لشعب بروتستانتي.« فقد سعى جوهر عملية 

السالم، في الواقع، إلى تفكيك مؤسسات الدولة ورموزها وقوانينها 
وممارساتها التي نصت على مواطنة من الدرجة الثانية لآليرلنديين 

القوميين الكاثوليك، وإلى استبدالها بآليات قوية من أجل معالجة الخلل 
التاريخي من حيث النفوذ السياسي والثقافي والحصول على فرص 

العمل والمساكن وغير ذلك من الموارد. 

وفي الوقت نفسه، ال تمتلك آيرلندا الشمالية »حقاً طبيعياَ في الوجود« 
كوالية منفصلة. فإذا صوتت أغلبية بسيطة من الناس الذين يعيشون 
في آيرلندا الشمالية من أجل آيرلندا موحدة، فإن اتفاق بلفاست يُلزم 

حكومة المملكة المتحدة والحكومة اآليرلندية بتنفيذ هذه الرغبة. وبهذا 
فإن الوحدويين البروتستانت – المنحدرين من أصول المستوطنين الذين 

قدموا من إنجلترا واسكتلندا في القرن السابع عشر – لم يحظوا بالحق 
في تقرير المصير كمجموعة قومية منفصلة مستقلة حتى بعد انقضاء 

أكثر من 300 عام. 

أما إسرائيل، وبعد مرور 62 عاماً، فإنها لم تقترب من إرساء شرعيتها. 
فال مرور الوقت وال اإلعالنات المأخوذة من القادة المتعاقبين للحركة 

الوطنية الفلسطينية سواء باالحتيال أو االستقواء عليهم أو بشرائها 
منهم قد حسمت قضايا قيام إسرائيل أو مطالبتها باالعتراف بها »كدولة 
يهودية« تمتلك الحق في التمييز ضد الفلسطينيين. كما لم تخمد المطالب 

الفلسطينية بحق تقرير المصير، ولم تفتر همة الفلسطينيين عموماً في 
السعي من أجل إعمال هذا الحق. 

إن مطالبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للفلسطينيين 
بقبول »حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية،« ما هي، في الواقع، 

إال اعتراف ضمني بأن المشروع الصهيوني، من دون الموافقة الفعلية 
للشعب الفلسطيني، ال يمكن أن يتمتع بالشرعية وال االستقرار أبداً. ولقد 

قاوم الفلسطينيون بثبات منح هذا االعتراف ألن من شأن ذلك أن يلغي 
حقوقهم ويهدد بال شك وجودهم في حد ذاته. 
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خاتمة

لم يتسن للفلسطينيين قط من قبل فرصة سانحة أكثر من الفرصة الراهنة 
لكي يطرحوا مطالبهم بتحقيق المساواة والعدالة بتعبيرات واضحة ذات 
مبدأ ورؤية وجذور راسخة في القانون الدولي وفي العديد من السوابق 

ل يتمم جهود المقاومة  والمبادئ المقبولة. وثمة حاجة لبرنامٍج ُمكمِّ
الصامدة على أرض الواقع – بكافة أشكالها المشروعة – والحركة 
العالمية المتنامية المتضامنة مع نداء المقاطعة، برنامٍج جديٍر بهذه 

الجهود والتضحيات. وينبغي أن لطاقاتنا أن تنصب على حشد الدعم لهذا 
البرنامج بدالً من القلق بشأن تفصيالت لعملية مفاوضات محتضرة ال 

يمكن أن تُسفر عن استعادة الحقوق الفلسطينية. 

ومتى ما تم االعتراف بمبدأ المساواة القابع في صميم النضال 
الفلسطيني، فسوف يغدو من األسهل واألكثر منطقية أن نضع تصوراً 

لحل ينطوي على دولة ديمقراطية واحدة تضم الفلسطينيين واليهود 
اإلسرائيليين كمواطنين متساوين، وإن يكن بوجود آليات الزمة لحماية 

الحقوق الثقافية الجماعية والمصالح األخرى، وآليات صريحة وقوية 
ومناسبة إلنهاء االستعمار ورد الحقوق ألصحابها والقضاء على الظلم 

االجتماعي واالقتصادي الراسخ. 

إن تركيز الجهود الفلسطينية، سواء في إطار دولة واحدة أو أكثر، ينبغي 
أن ينصب على إعمال حقوق كافة الفلسطينيين وتحقيق المساواة، وليس 
على مفاوضات أبدية تساهم في تقويض تلك الحقوق والمساواة على حد 

سواء. 
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التغلب على االتكالية، وبناء اقتصاٍد مقاوم
عالء الترتير، سام بحور، سامر عبد النور

فبراير 2012

كشَف مستشار الشبكة لشؤون السياسات في رام هللا، سام بحور، 
 Economic Palestine’s“ في مقالٍة مهمة نشرها مؤخًرا بعنوان

Hallucination“1 ]هذيان اقتصادي فلسطيني[، التمثيليةَ التي يؤديها 

المانحون الغربيون والسلطة الفلسطينية للتغطية على االنهيار الحتمي 
القتصاد األرض المحتلة بعد عقود من االحتالل العسكري اإلسرائيلي. 

ويقول بحور إن المقاربة المشتركة المتبعة لدى المانحين والسلطة 
الفلسطينية تضع معوقات رئيسية في طريق الحرية ونيل الحقوق، 

ويخلُص إلى أنه “قد آن األوان التباع نموذٍج اقتصادي جديد، نموذٍج 
قائٍم على العدالِة االقتصادية والرفاه االجتماعي والتضامن واالستدامة.” 
فما هو شكل هذا النموذج االقتصادي وكيف يتسنى للفلسطينيين القاطنين 

في ظل االحتالل التحول من الواقع الراهن القاتم إلى اقتصاٍد يستديم 
السعي نحو تقرير المصير؟ ينضم مستشار الشبكة لشؤون السياسيات 

عالء الترتير إلى بحور وإلى مستشار الشبكة لشؤون السياسيات سامر 
عبد النور لمناقشة هذين السؤالين وتحري البدائل المتاحة.

المطلوب: أدوات للتعريف بالواقع االقتصادي واالجتماعي

كثيًرا ما يوصف قطاع غزة بأنه سجٌن كبير، كيف ال والحصار 
اإلسرائيلي يجعل من المستحيل وصفه بغير ذلك. كما إن الضفة 

الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية أصبحت سجنًا أيًضا، إذ إن السكان 
الفلسطينيين كافةً، ِمن رئيس السلطة الفلسطينية )الذي جردته إسرائيل 

مؤخًرا من صفة “كبار الشخصيات” ومنحته بالمقابل تصريح سفر 
صالًحا لمدة شهرين فقط( إلى عمال المياومة، مضطرون لالعتماد على 
إسرائيل في حرية التنقل والوصول. فإسرائيل تسيطر على نحو مباشٍر 
وغير مباشر على جميع الموارد االقتصادية الفلسطينية. وعالوةً على 

ذلك، فإن 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية المصنفة بموجب 
اتفاقات أوسلو بأنها المنطقة )ج( مغلقةٌ تماًما في وجه التنمية الفلسطينية. 

ومع ذلك، تظّل تلك الحقائق التي تحكي واقع الضفة الغربية مخفيةً 
بسبب الحديث عن “نمٍو” اقتصادي بلغ 9 في المئة سنويًا، وجهوٍد 

مذهلٍة على صعيد بناء المؤسسات، وسوق أوراٍق ماليٍة مزدهرة. وهذه 
الرواية الضارة ناتجةٌ من التدابير االقتصادية الكلية “المتجاهلة للناس” 
والدعاية السياسية الفّعالة في تطبيع الوضع الراهن للعالقة القائمة بين 

االحتالل والسلطة الفلسطينية والمانحين.2

يقول جيرمي وايلدمان في مقالته3 عن وهم المعجزة االقتصادية 
الفلسطينية إن “الحقيقة المخيِّبة هي حقيقة الفقر وانعدام األمن الشخصي 
والتدهور االقتصادي المديد...]والحديث عن معجزٍة اقتصاديٍة من شأنه 
فقط أن[ يُشِغل العالم ويلهيه عن تنفيذ حلوٍل صعبٍة للمشاكل الحقيقية.” 

أّما بالنسبة إلى مدى صعوبة هذه المشاكل، فقد خاض رشيد الخالدي في 
صلب هذه القضية حين تساءل4 عن كيفية “هدم العالقة بين االستيطان 

وصناعته – وهي عالقة تتجاوز المستوطنين في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية المحتلة البالغ عددهم 600,000 مستوطن لتشمل “مئات 

األلوف العاملين في الحكومة والقطاع الخاص الذين ترتبط ُسبل عيشهم 
ومصالحهم البيروقراطية بمواصلة فرض السيطرة على الفلسطينيين.”

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال مفّر من الحقيقة، فحتى تلك التقارير التي 
تتحدث بكالٍم معسوٍل عن جهود رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض 
على صعيد بناء المؤسسات ال تستطيع الهرب تماًما منها. وثمة تقارير 

عديدة صدرت من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واالتحاد 
األوروبي تعترف بأن القطاع الخاص بات ال يقوى على العمل بسبب 

القيود التي يفرضها االحتالل واضمحالل القاعدة االنتاجية الفلسطينية. 
ومن تلك، تقرير5 أصدره البنك الدولي في عام 2010 وجاء فيه أن 

“جهاز الرقابة” اإلسرائيلي قد “أضحى أكثر تطوًرا وفعاليةً من حيث 
قدرته على التدخل والتأثير في جوانب الحياة الفلسطينية كافة بما فيها 
ل[ الضفة الغربية إلى  فرص التوظيف، والعمل، والكسب...]مّما يُحوِّ

مجموعٍة مجزأٍة من ُجزٍر أو جيوٍب اجتماعية واقتصادية معزولة عن 
بعضها.”

وعلى الرغم من أن السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة التي 
تسارعت في عهد رئيس الوزراء سالم فياض قد جلبت ثروةً وقوةً 
شرائيةً لشرائح صغيرة من سكان الضفة الغربية، فقد كان مكتوبًا 

لتلك الظاهرة أن تكون مؤقتة، إذ جاء محلها اليوم تكاليُف متصاعدةٌ 
وعجٌز متفاقٌم تسعى الحكومة إلى معالجته عبر التدابير التقشفية ذاتها 

المفروضة على العديد من البلدان النامية وهي تشمل تقليص حجم 
القطاع العام، وزيادة الضرائب، وتقليل حوافز االستثمار.

يتساءل الخبير االقتصادي رجا الخالدي، في مقالٍة6 نُِشرت مؤخًرا، عن 
قابلية تطبيق سياسات التكيف الهيكلي في السياق الفلسطيني، مشيًرا إلى 

أن المشاكل المالية التي طال أمدها في األراضي الفلسطينية المحتلة 
ال عالقةَ لها بالمشاكل الهيكلية التي يمكن “تكييفها” وإنما هي نتيجةٌ 
مباشرةٌ لالحتالل. فباإلضافة إلى تذبذب القاعدة الضريبية وضعف 

مستوى النشاط االقتصادي واإلغالق اإلسرائيلي والمواجهات العسكرية 
المتكررة، تمتلك إسرائيل سيطرةً تامةً على عوائد الضرائب والتخليص 

لها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية. ويُظهر  الجمركي التي تُحصِّ
تقريٌر7 منبثٌق من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 

بأن الواردات المنتَجة في بلدان ثالثٍة والُمعاد تصديرها إلى األراضي 
الفلسطينية كما لو كانت منتجةً في إسرائيل )الواردات غير مباشرة( 
تتسبب في خسائر تبلغ 480 مليون دوالر سنويًا – أي نحو 25 في 

المئة من اإليرادات العامة، و10 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 
و30,000 فرصة عمٍل سنويًا. وما انفكت إجراءات السلطة الفلسطينية 

تؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد ما اصطُلح على تسميته 
“الفياضية” وسياسات الليبرالية الجديدة التي تمثلها.

يواجه االقتصاديون والمحللون الفلسطينيون تحدياٍت ِعدة، منها التساؤل 
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حول ماهية األدوات والتدابير التي يُمكن تطويرها أو استخدامها من 
أجل التعريف على نحٍو أكثر فعاليٍة بحقيقة االحتالل اإلسرائيلي، من 
حيث آثاره االعتيادية والكارثية من الناحيتين االقتصادية والبشرية. 

فعلى سبيل المثال، هل من الممكن طرح تكاليف اإلنشاءات أو 
االستهالك المرتبطة بنقاط التفتيش وغيرها من أشكال القيود المفروضة 

على الحركة )أي فرص العمل إلنشاء الطرق، الوقود اإلضافي، 
وخدمات المواصالت( والتكاليف األخرى المترتبة على االحتالل من 

الناتج المحلي اإلجمالي ِعوًضا عن إضافتها له؟ وبالمثل، عندما ال 
يتمكن طالب من غزة من الدراسة في جامعة بيرزيت، أو عندما يقبع 

أحدهم في السجن ألشهر أو سنوات دون تهمة، فكم تكون التكلفة السلبية 
على االقتصاد الفلسطيني؟ إن هذه الحقائق بال شك تؤثر في الرفاه 

االقتصادي واالجتماعي للفلسطينيين، ومع ذلك فإن قياسها أصعب بكثير 
من قياس التكلفة المترتبة على مصادرة األراضي والموارد - والتي 

تحتاج أيًضا إلى القياس من حيث خسارة القيمة السياسية والبشرية 
واالجتماعية واالقتصادية. وبحسب تقديرات8 معهد األبحاث التطبيقية 

في القدس )أريج(، فقد بلغت التكلفة الكلية القابلة للقياس التي تكبدها 
االقتصاد الفلسطيني في عام 2010 جراء االحتالل اإلسرائيلي 6.897 

مليار دوالر، ما يعادل نسبةً هائلةً مقدارها 84,9 في المئة من الناتج 
المحلي اإلجمالي الفلسطيني للعام ذاته.

ثمة حاجة لوضع مقاييس جديدة ليس لقياس تكلفة االحتالل وحسب وإنما 
لحساب تكلفة الفساد أيًضا. وهناك منظماٌت وطنيةٌ ودوليةٌ مثل مركز 

بيسان9 للبحوث واإلنماء، ومعهد أريج10، ومركز دراسات التنمية11 في 
جامعة بيرزيت، واألونكتاد12، ومؤسسة روزا لوكسمبورغ13 تضطلع 

بعمٍل مهم وبوسعها أن تساعد في تطوير أدوات دقيقة لقياس تلك 
التكاليف وتحليلها. ومن األهمية بمكان أيًضا مناقشةُ هذه التكاليف علنًا 

ونشرها وعلى نطاق واسع والتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن ما 
تتوصل إليه تلك المنظمات وبشأن اجراءاتها المحتملة.

أولوية قصوى: التصدي لالتكال على المساعدات

تعود النقاشات حول اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الدولية إلى 
زمن النكبة الفلسطينية على األقل. تشير صوفيا ستاماتوبولو روبنز 
في تحليلها14 لمبادرات المعونة السابقة إلى أن تلك المبادرات حملت 

“دالالت ملموسة على الطرد” وتحدثت عن نفي مشترك. أما في الوقت 
الراهن، فقد غدت مبادرات المعونة أكثر وبااًل ألن مصادر المساعدات 

ودالالتها على الطرد والنفي باتت تُطمس بسهولة: “فما عاد الظاهر 
مصدًرا موثوقًا لِما هو حاصل. فالواردات المباشرة ليست بمباِشرة. 

والزي الرسمي للشرطة الفلسطينية يعني تنسيقًا إسرائيليًا، وإنشاء طريق 
“فلسطيني” جديد يعني على األرجح مزيًدا من المستوطنين.”

لقد ُكتب الكثير عن مشاكل صناعة المساعدات في األراضي الفلسطينية 
المحتلة. وثمة حاجةٌ لتجاوز المقوالت التي تُفيد بأن المساعدات تستديم 
االحتالل ولبذل تكاليف سياسية تُفضي إلى تغييٍر حقيقي. ويجب على 
الفلسطينيين حّث صناعة المساعدات على التوقف عن هدر الموارد 

تحت ذرائع المساعدة الزائفة، ولِمّد يد العون إلرساء صموٍد اقتصادي 
حقيقي من أجل إنهاء االحتالل. والمانحون مدركون لهذه القضايا 

ولكن ينقصهم الحافز لمواءمة سياسيات التنمية العامة مع واقع التجربة 
الفلسطينية. ويرجع بعض السبب في هذا إلى عدم رغبة الوكاالت 

المانحة في تحدي األجندات السياسية للبلدان المانحة، وإلى الواقع 
العالمي القاضي بأن سياسة المساعدات منفصلة إلى حٍد بعيد عن 

التحسين الحقيقي للواقع االجتماعي واالقتصادي. ويُضاف إلى ذلك 
قبول السلطة الفلسطينية بالوضع الراهن. ومع ذلك، ال يمكن للمرء 

أن يتجاهل أن الدول المانحة تستفيد استفادةً كبيرةً من الترتيب الحالي 
لصناعة المساعدات. وهذا ينطبق بصفة خاصة على الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية )يو أس إيد( والوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( 
حيث يستنزف متعاقدوهما ومستشاروهما الكثير من المساعدات ذاتها 

التي تقدمها الوكالتان. وباإلضافة إلى ذلك، يذكر كتاب15 سحر تغديسي-
راد الصادر مؤخًرا بأن قدًرا كبيًرا من المساعدات المقدمة للفلسطينيين 
يساهم في رفد االقتصاد اإلسرائيلي. وفي نهاية المطاف، ال يصل إلى 
الفلسطينيين سوى الكم القليل من المساعدات؛ وهذا الجزء الذي يصل 
بالفعل يُعبِّر عن كلفٍة سياسيٍة باهظة عندما يتجاهل الحقوق غير القابلة 

للتصرف في الحرية، وتقرير المصير، والعودة.

لم يأخذ المانحون مطالبات الفلسطينيين على محمل الجد قط. ويرجع 
بعض السبب في ذلك إلى أن استثمار المانحين فيما يُسمى “عملية 

السالم” لم يواجه اعتراًضا جديًا قط. لذا، ثمة حاجةٌ ماّسة لحملٍة يقودها 
المجتمع المدني لفضح هذه العمليات وجعل استمرار المانحين في 

عملهم كالمعتاد أمًرا صعبًا. إن إخراج حفنٍة من المانحين “السيئين” 
من فلسطين كنتيجٍة للضغط االجتماعي سوف يتجاوز مجرد “إصالح” 
المساعدات وربما يستعيد صمود الفلسطينيين ومقاومتهم في نضالهم من 

أجل حقوق اإلنسان.

وهناك نقطة انطالق أخرى جيدة في هذا السياق وهي الضغط وحشد 
التأييد إللغاء اإلعفاءات التي منحها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات إلى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. فبحسب تقريٍر أصدره 

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( في العام 2010، يبلغ عدد 
المنظمات األجنبية المسجلة 146 منظمة، أي ما يعادل 40 في المئة 

فقط من العدد الكلي للمنظمات العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
ويرجع بعض السبب في ذلك، بحسب التقرير، إلى أن عرفات قد أعفى 

المؤسسات والفروع والهيئات والشركات التابعة للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية من متطلب التسجيل. وعالوةً على ذلك، تمنح وزارة 
االقتصاد الوطني العديد من الفروع التابعة للوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية تصاريح لتسجيلها بصفة شركات غير ربحية دون أن تطلب منها 
تقديم أي أوراٍق رسمية. وتلك الشركات ليست مطالبةً بتقديم ميزانياتها 
وهي ال تخضع لرقابة مراقب الشركات الفلسطيني. والوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية ليست المنظمة الوحيدة التي تعمل دون تسجيٍل أو رقابة، 

فهناك مؤسسة كونراد أديناور، ومؤسسة فريدريش إيبرت، ومؤسسة 
فورد، والمنظمة الدولية للمعوقين، ودياكونيا. بل إن إحدى المنظمات، 

حسبما علمت الشبكة من مؤلف دراسٍة أخرى حول وكاالت المعونة 
الدولية، رفضت اإلفصاح عن معلومات تخصها بحجة “أنها مسجلة 

لدى الحكومة اإلسرائيلية وأن الجانب الفلسطيني ال يملك الحق في أن 
يطلب منها الكشف عن أية معلومات تخصها وال سيما األمور المالية.”

وال ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تُخضع المنظمات غير الحكومية 
األجنبية للمساءلة وحسب بل وأن تفرض ضرائب على عملياتها أيًضا. 

ففرض ضريبٍة على استشارات الخبراء األجانب سيجعل كلفتهم على 
المانحين تفوق بكثير كلفة الخبراء المحليين. وهذا ينسجم تماًما وإعالن 

باريس بشأن فعالية المعونات، حيث إن ضريبةً كتلك من شأنها أن تعزز 
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االستفادة من القدرات الوطنية. ولربما تساعد تلك الحوافز على إعادة 
توجيه المساعدات نحو العمالة الفلسطينية.

تمتد هذه المشكلة لتشمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أيًضا، 
والتي يبلغ عددها نحو 1,500 منظمة فاعلة16. فالعديد منها يرفض 

اإلفصاح علنًا عن جمعياتها العمومية ومجالسها وموظفيها ومموليها 
وتقاريرها المالية المدققة وأنظمتها الداخلية وحتى عن أصحاب 

العقارات الذين تستأجر منهم. وهناك من بين أكبر المنظمات غير 
الحكومية الفلسطينية وأهمها َمن يرفض الكشف عن أي معلومة، بدعوى 

أن بياناتها حّساسة للغاية. وهذه الحالة الفلسطينية تشبه “جمهورية 
المنظمات غير الحكومية”17 في هايتي، غير أنها ربما ليست على القدر 

ذاته من االستفحال. لقد كان الشعب الهايتي ذات يوم، قبل أن يضطر 
إلى دفع ثمن تحرره من االستعمار، قادًرا على إطعام أفراده وكسوتهم.

تتحمل القيادة الفلسطينية بعض المسؤولية عن التبعية االقتصادية 
الراهنة وهي ال تزال تعاني من فلسفة “السالم االقتصادي” وعواقبه. 
فهذا “السالم”، المنبثق من بروتوكول باريس الموقع مع اإلسرائيليين 

في 1994، يعزز التطبيع االقتصادي من خالل المناطق الصناعية 
المشتركة، ومنتديات األعمال الفلسطينية اإلسرائيلية المشتركة، 

واالستثمارات الفلسطينية في إسرائيل وفي المستوطنات أيًضا، وإهمال 
القاعدة الزراعية والصناعية، واإلدارة المشتركة للموارد المائية بما 

يصب في صالح المستوطنات والصناعات اإلسرائيلية، وإهمال األنشطة 
االقتصادية الفلسطينية في القدس، والخصخصة، وتشجيع االستدانة 

العامة والفردية. وقد حدث كل ما سبق بموازاة الترسيخ المتنامي 
لالستعمار اإلسرائيلي على أرض فلسطين.

إن التصدي للعالقة بين السياسة ورأس المال والمساعدات أمٌر 
ضروري. ويجب على الفلسطينيين االبتعاد عن السياق الحالي 

والسعي نحو نموذٍج يَعتبِر التنمية وسيلةً إلدراك الحقوق والحريات 
وتقرير المصير )انظر، على سبيل المثال، مقالة18 الخبير االقتصادي 

علي قادري المنشورة مؤخًرا(. ومن الضروري أيًضا تجاوز الفهم 
التكنوقراطي الالسياسي لعملية التنمية والسعي لالعتراف بعدم تناظر 

القوى وبالهيمنة االستعمارية. وهناك الكثيرون من الُكتاب الفلسطينيين 
ممن يتطرقون إلى الجوانب المختلفة لهذه المعضلة. وينبغي النهوض 

بأعمالهم جميعها واالنتقال بها إلى مرحلة متقدمة كي تستطيع أن تنافس 
النموذج والخطاب القائمين وأن تقدم ببديالً معقوالً. فال يتمخض عن 

الوضع الراهن إال تطبيع االحتالل اإلسرائيلي وإدامته بتجاهل الجذور 
السياسية للفقر الفلسطيني.

التعلم من التجارب العملية في الداخل والخارج

إن باإلمكان وضع أجندٍة فلسطينيٍة جديدٍة القتصاٍد مقاوم باالستناد إلى 
التجارب المحلية واإلقليمية والدولية. وال بد للرؤية االقتصادية الجديدة 

أن ترمي إلى تعزيز االستدامة الذاتية والمقاومة االجتماعية واالقتصادية 
)والثقافية أيًضا( أكثر من تعزيز النمو االقتصادي المصطنع. فلقد 

أضحى النمو االقتصادي، كما جرى قياسه ونقاشه وتطبيقه، لجاًما مقيًِّدا. 
وهذا ال يعني عرقلة تنمية القطاع الخاص؛ فريادة األعمال أمٌر مهم على 

جميع المستويات والمقاييس. ولكن ال بد أن تكون هناك رؤيةٌ القتصاٍد 
يضع في صميمه النضال الفلسطيني.

ويجب إيالء األولوية القصوى إلى االعتماد على الذات في تأمين الغذاء 
األساسي. فلطالما ظل الفلسطينيون يعتمدون على المشاريع الزراعية 
الصغيرة إلطعام أنفسهم، كالزراعة المستدامة، والحدائق المزروعة 

على أسطح المباني والمروية بالتنقيط، والتنوع البيولوجي المحلي في 
المحاصيل. وإذا جرى التوسع في تلك المشاريع الزراعية، فإنها سوف 
تقلل االعتماد على المساعدات الغذائية تدريجيًا إلى أن تنهيه تماًما. كما 
يمكن أن تعيد ماليين الفلسطينيين في المخيمات إلى ُسبل كسب العيش 
المستمدة من األرض. وفي هذا الصدد، تقدم أعمال المؤلف اللبناني، 
رامي زريق، نافذةً معرفيةً بشأن تعّرض الزراعة العربية للتقويض 

بفعل المساعدات، وُسبل إحياء الممارسات التي اتبعها السكان األصليون 
 ”Food, Farming, and Freedom“ انظر كتابه األخير بعنوان(
وأيًضا مدونته(19 ,20. وفي هذا الصدد، تُعتبر تجربة21 كوبا في تحقيق 

األمن الغذائي في ظل ظروٍف سياسيٍة غير مواتيٍة تجربةً تستحق 
الدراسة. وللصحراويين أيًضا تجربةٌ تستحق الدراسة، حيث تمكنوا 

في المنفى من تنظيم مجتمٍع من السكان ذوي التعليم العالي وإدارته بما 
يتماشى والنهوض بمصالحهم القومية في ظل أسوأ الظروف )انظر 

الدراسة22 التي أجرتها رندة فرح مؤخًرا(.

ومن األهمية بمكاٍن أيًضا أن نمنع السلطة الفلسطينية من تقويض 
اإلمكانات الزراعية الفلسطينية. لقد ظّل وادي مرج ابن عامر في 

محافظة جنين سلةَ غذاٍء رئيسيٍة للفلسطينيين على مّر الزمن، غير أن 
السلطة الفلسطينية قد اتخذت إجراءاٍت إلقامة منطقة صناعيٍة على 

أرض الوادي وسيعتمد تشغيل تلك المنطقة على إسرائيل اعتماًدا كليًا. 
ويعكف مركز بيسان وآخرون على فضح تلك المحاوالت وتوثيقها23 

والطعن فيها بالسبل القانونية. ومن المعروف عن مسؤولي السلطة 
الفلسطينية بأنهم يضحكون عندما يتحدث أحٌد عن القطاع الزراعي. غير 

أن النكتة، في الواقع، هي التصريحات الرسمية بشأن تمكين الناس في 
أراضيهم لّما ال يُحتفظ باألرض وال تُستخدم فيما يحقق مصالح الشعب 

الفلسطيني.

ومن المجاالت األخرى الجديرة بالدعم مجال الصناعات الثقافية 
التقليدية. فتصدير التراث الثقافي الفلسطيني الغني )بخالف المحاصيل 
النقدية سريعة التأثر مثل القرنفل والفراولة أو التوت األرضي( بوسعه 

أن يساهم في تثقيف الناس حول العالم بشأن القضية الفلسطينية ويقدم 
فرصةً للحفاظ على الصناعات الثقافية.

ينبغي ألجندة التنمية الفلسطينية أن تُشِرك فلسطينيي الشتات في الكفاح 
من أجل االعتماد المستدام على الذات. لقد خاض الفلسطينيون تجربة 

اقتطاع 5 في المئة من رواتب الفلسطينيين العاملين في دول الخليج 
لصالح منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن التحدي اآلن هو بناء الثقة 

لدى الفلسطينيين في الشتات لضمان أن أموال الفلسطينيين المخصصة 
ألجندة التنمية الفلسطينية لن يُساء استخدامها ولن تمأل جيوب الفاسدين 

من القادة، بل سوف تُدار كسندات في بنٍك إنمائي وطني أو بواسطة 
وكالٍة تنمويٍة وطنيٍة على غرار مؤسسة اآلغا خان.

وثمة حاجةٌ كذلك للتفكير بشأن ُسبل الفلسطينيين في مأسسة أجندٍة تنمويٍة 
هة نحو الناس وإقامة بيروقراطيٍة مكرسٍة لها. ففي  ديمقراطية موجَّ

أدبيات التنمية، هناك توجه يولي األولوية لآلليات والمقاربات وأساليب 
الحكم الخاصة بالسكان األصليين فيما يتعلق بالتنمية. وفي الواقع، 

أظهرت المؤسسات القيادية في االنتفاضة األولى أسلوبًا فعااًل في الحكم 
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متمحوًرا حول الفلسطينيين. ولسوء الحظ، تعرضت تلك المؤسسات إلى 
التهميش في أعقاب اتفاقات أوسلو.

واألهم من ذلك هو أنه يتعين على الرؤية االقتصادية الفلسطينية 
الجديدة أن تتبنى عنصر الكرامة في المساعدات. فال بد أن يجيء وقٌت 
يرفض فيه الفلسطينيون باحترام المساعدات المتأتية من الدول المانحة 
التي تدعم أي جانب من جوانب النشاط العسكري اإلسرائيلي. وينبغي 

لكافة المنظمات غير الحكومية الدولية أن توافق على العمل على 
أولويات التنمية الفلسطينية وأطرها الزمنية )وليس أجندات المانحين 

ثالثية السنوات( وتعالج األسباب الجذرية للفقر الفلسطيني المتمثلة في 
االحتالل اإلسرائيلي والقيود الناجمة عنه واالستعمار المستمر ألرض 

فلسطين. وال بد من ضمان شفافية الغاية والعمليات، وإظهار النتائج 
المتحققة. فإْن لم نكفل، نحن الفلسطينيون، الكرامةَ في تنميتنا، فإن أحًدا 

لن يكفلها لنا.
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المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات: 
حركة عالمية تنشد الحرية والعدالة

عمر البرغوثي
مايو 2010

لمحة عامة

في حين انصب اهتمام وسائل اإلعالم منذ األشهر القليلة الماضية على 
انتفاضة فلسطينية ثالثة توشك أن تندلع ردا على توسيع المستوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، يرى المحلل 

السياسي في الشبكة، عمر البرغوثي، بأن حركة شعبية سلمية ذات 
نطاق أوسع قد بزغت من األراضي الفلسطينية المحتلة وما انفكت 
تتنامى وتنتشر في كافة أنحاء العالم. يستعرض الكاتب قيام حركة 

المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات وتطورها بما في ذلك 
نهجها القائم على الحقوق )في مقابل النهج القائم على الحلول( ومرجعية 

القانون الدولي، وقيادتها الجماعية، ودعوتها لإلسرائيليين أصحاب 
الضمائر الحية، وترويجها الستراتيجيات نضالية عصرية وفعالة 

وحساسة للسياق في كل موقع.

بواعث المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

يدرك مناصرو حقوق الفلسطينيين حجم القوة الكامنة للحملة الفلسطينية 
الرامية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارت منها وفرض العقوبات 

عليها، وهم ليسوا وحدهم من يدرك ذلك، فالمعادون لتلك الحقوق 
يعون هذه الحقيقة أيضاً. فقد حذر المدير التنفيذي للجنة الشؤون العامة 
األمريكية اإلسرائيلية )إيباك( أثناء انعقاد مؤتمر اللجنة في أيار/ مايو 

2009 أن جهود المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات آخذة 
في الوصول إلى عموم األمريكيين و«تهيئ األرضية للتخلي ]عن 

إسرائيل[.«1

إن المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات تتحدى وال شك 
»الطبيعة الجوهرية« إلسرائيل. لقد انطلقت حملة المجتمع المدني 
الفلسطيني الهادفة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارت منها 

وفرض العقوبات عليها بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2005. 2 وتُمهد الحملة، 
الممتدة جذورها على مر قرن تقريباً من المقاومة المدنية ضد االستعمار 

االستيطاني الصهيوني، لمرحلة جديدة نوعياً في مقاومة االحتالل 
اإلسرائيلي وسياسة إسرائيل االقتالعية ونظام التمييز العنصري 

)األبارتهايد( الذي تكرسه.3

لقد قطعت هذه الحملة العالمية ذات القيادة الفلسطينية، والمنبثقة استجابةً 
للنداء الفلسطيني الداعي للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 

العقوبات )نداء المقاطعة اختصاراً( أشواطاً كبيرة على صعيد الوصول 
إلى عموم المجتمع الغربي على مدى السنوات القليلة الماضية. وتؤكد 
الحملة العالمية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على 

تبني خطاب جديد قائم على الحقوق في التعامل مع قضية فلسطين. 
ومن خالل ذلك، تفضح الحملة على نحو قاطع ازدواجية المعايير 

والمعاملة االستثنائية التي ما فتئت الواليات المتحدة ومعظم الدول 
الغربية تتبعها، بدرجات متفاوتة، في تعاملها مع إسرائيل منذ إقامتها 
من خالل حملة الطرد والتشريد القسري التي ُخططت بعناية ونُفذت 

بطريقة منهجية ضد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني إبان النكبة 
في عام 1948.4 وقد بلغ التواطؤ الغربي الرسمي ذروته عندما تجاهلت 

الدول الغربية مجتمعةً الفتوى التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل 
الدولية في 9 تموز/ يوليو 2004 والتي أكدت فيها على أن الجدار 

اإلسرائيلي والمستعمرات تعتبر مخالفة للقانون الدولي – وذلك في وقت 
كان الفلسطينيون ال يزالون يعانون من االجتياح العنيف الذي قامت 

به إسرائيل في عام 2002 والذي أدى إلى إعادة السيطرة اإلسرائيلية 
المباشرة على مدن ومخيمات الجئين واقعة في الضفة الغربية المحتلة. 

وكان هذا العامل هو الباعث المباشر على إطالق النداء الداعي للمقاطعة 
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات بعد مرور عام واحد على قرار 

الهاي. 

النهج القائم على الحقوق

يحدد نداء المقاطعة الحقوق األساسية الخاصة بالشرائح الرئيسية الثالث 
المكونة للشعب األصالني في فلسطين. وعلى أساس القانون الدولي 

والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان، يحث النداء على اتباع أشكال مختلفة 
من مقاطعة إسرائيل حتى تمتثل امتثاالً كامالً اللتزاماتها بموجب القانون 

الدولي عن طريق:

إنهاء احتاللها واستعمارها لكل األراضي العربية ]المحتلة عام . 1
1967[ وتفكيك الجدار،

االعتراف بالحق األساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب . 2
الفلسطينيين،

احترام وحماية ودعم حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى . 3
ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، كما هو منصوص عليه في قرار األمم 

المتحدة رقم 194.

يُعبِّر نداء المقاطعة، والذي يحمل توقيع أكثر من 170 منظمة وحزب 
سياسي واتحاد نقابي وحركة جماهيرية فلسطينية، عن التطلعات 

الجماعية للشعب الفلسطيني من خالل التأكيد على أن تحقيق المطالب 
األساسية الثالثة التي يدعو لها النداء هو فقط ما من شأنه أن يفي بالحد 

األدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقه غير القابل 
للتصرف في تقرير المصير.

لقد هيأ نداء المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
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»األرضية« لتجاوز السياسة الفلسطينية الرسمية الفاشلة التي تختزل 
حقوق الشعب الفلسطيني في تحصيل بانتوستانات خاضعة للسيطرة 

اإلسرائيلية العامة. وهو يمثل رداً شعبياً فلسطينياً على التنازالت 
المتوالية التي قدمتها ما تسمى بالقيادة على صعيد الحقوق األساسية. لقد 
قام مسؤولون فلسطينيون، يفتقرون الوالية الديمقراطية ويسعون وراء 

مظاهر السلطة والمصالح االقتصادية الضيقة واالمتيازات على مر 
سنوات من »عملية سالم« مصممة ومدارة بأيد أمريكية وإسرائيلية، 

بالتنازل فعلياً عن حق العودة كما عرفته األمم المتحدة. كما قبلوا 
باحتالل إسرائيل واستعمارها لمناطق رئيسية في الضفة الغربية ومن 
ضمنها مناطق في القدس الشرقية وشطب فلسطينيي عام 1948 حملة 

الجنسية اإلسرائيلية من التعريف األساسي للشعب الفلسطيني، وهو 
ما أضفى شرعية بصورة غير مباشرة على نظام الفصل العنصري 

اإلسرائيلي. وتخلى هؤالء كذلك عن التفوق األخالقي الفلسطيني بقبولهم 
التناظر بين »مطالبات كال الطرفين؛« وتماشوا مع حملة العالقات 

العامة اإلسرائيلية التي تصور صراعها االستعماري مع الشعب 
الفلسطيني بأنه ال يعدو أكثر من كونه نزاعاً على أرض ُمختَلٍف عليها.

يتجنب نداء المقاطعة تبني أي صيغة سياسية معينة، وإنما يُِصّر على 
ضرورة أن يشتمل أي حل عادل وقانوني على الحقوق األساسية الثالثة 

غير القابلة لالختزال الواردة أعاله. وهذا النداء بمثابة منبر يوحد 
الفلسطينيين في كل مكان في مواجهة التفتيت المتسارع ويناشد المجتمع 

المدني الدولي من خالل استحضار المبادئ العالمية للحرية والعدالة 
والمساواة في الحقوق التي رفعتها حركة مناهضة الفصل العنصري في 

جنوب إفريقيا وحركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة وغيرهما 
الكثير.

ت حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات  وبهذا جرَّ
إسرائيل وجماعات الضغط التابعة لها ذات القدرات المالية الهائلة 
إلى ساحة قتال، إن صح التعبير، تُحيّد فيها قوة إسرائيل العسكرية 

وقدراتها المالية بالقوة األخالقية الذي يتسم به النضال الفلسطيني من 
أجل تقرير المصير والعدالة والحرية والمساواة، مما يسهم في تعزيز 

احتماالت االنتصارعلى إسرائيل بشكل حقيقّي. وتمثل المقاطعة النموذج 
الكالسيكي لتغلب الحق على القوة، إذ يتنامى إدراك الرأي العام الدولي 

بأن إجرامية إسرائيل وإفالتها من العقاب يضعان عبئاً أخالقياً على 
أصحاب الضمير الحي للتصرف بسرعة وفعالية ولباقة ودقة سياسية. 

القيادة والمرجعية الفلسطينية الجماعية

أوجد قيام اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب 
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في عام 2008 مرجعيةً 

هة للحركة العالمية للمقاطعة وسحب  فلسطينيةً موحدة وقوة موجِّ
االستثمارات وفرض العقوبات. وتضم اللجنة الوطنية للمقاطعة ائتالفاً 

واسعاً من األحزاب السياسية والنقابات والتحالفات والشبكات الفلسطينية 
القيادية التي تمثل الشرائح األساسية الثالث المكونة للشعب الفلسطيني 

وهي شريحة الالجئين الفلسطينيين؛ وشريحة الفلسطينيين القاطنين 
في الضفة الغربية المحتلة )بما فيها القدس( وقطاع غزة؛ وشريحة 

الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.5

ثمة مكون هام لنداء المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
غالباً ما يتم تجاهله أال وهو الدعوة الواضحة لإلسرائيليين ذوي 

الضمائر الحية من أجل تأييد النداء، وهو ما يُقر بالدور الهام الذي يمكن 
أن يضطلع به اإلسرائيليون المناهضون لالستعمار والعنصرية – أي 

المناهضون للصهيونية – من حيث وضع حد إلفالت إسرائيل من 
العقاب الجنائي وإنهاء نظام الفصل العنصري.

وثمة مجموعة متنامية باطراد تضم إسرائيليين يهود من ذوي المبادئ 
ممن يؤيدون المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ويعترفون 

كلياً بهذه المرجعية الفلسطينية.6 وهناك من الناحية األخرى بعض 
األصوات الصهيونية »اليسارية« التي قدمت مؤخراً نسخها الخاصة 

بها من »المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات« وذلك 
بعد أن أخذت الحركة تترك أثراً ملموساً على عموم المجتمع الغربي. 
وفي حاالت عديدة، تجاهلت تلك األصوات أو حاولت تقويض النداء 
الفلسطيني للمقاطعة وقيادته الفلسطينية باعتبارهما المرجعية للحركة 

العالمية، وذلك في محاولة لتصوير نفسها كمرجعية بديلة متمركزة 
في إسرائيل. أما غايات هؤالء فواضحة وهي إنقاذ وكالتهم المفقودة، 

والتي ال أساس لها أصالً، وشعورهم المبالغ فيه بأحقية التكلم نيابةً 
عن الفلسطينيين؛ وإحباط أي تحديات تواجه نظام الفصل العنصري 

اإلسرائيلي والنموذج اإلسرائيلي القائم على حرمان الالجئين حقوقهم 
من خالل حصر حقوق الفلسطينيين في »إنهاء االحتالل« مقابل إسقاط 

»كافة المطالبات«؛ وتقييد مبادرات التضامن حتى تلتزم بأجنداتها 
االنتقائية ذات الدوافع اإليديولوجية.

وكما هي الحال في النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب 
إفريقيا، فإن حركات التضامن الحقيقية تعترف وتسترشد بقيادة 

الُمضطَهَد من أجل إنهاء االضطهاد، فهو ليس بكائن خامد وإنما فاعل 
راشد يؤكد على تطلعاته وحقوقه واستراتيجيته في سبيل بلوغ تلك 

التطلعات والحقوق.7

االتساق األخالقي واالستراتيجيات محددة السياق

يقوم نداء المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على ما 
أنجزته مبادرات فلسطينية ودولية عديدة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل و/

أو سحب االستثمارات منها، وال سيما تلك المبادرات المنبثقة بعد انعقاد 
مؤتمر األمم المتحدة لمناهضة العنصرية في ديربان بجنوب أفريقيا في 

عام 2001. وفي حين أن االتساق األخالقي وااللتزام بحقوق اإلنسان 
العالمية هما المبدآن الجوهريان للحركة العالمية الرامية لمقاطعة 

إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، فإن جهود 
المقاطعة تقوم عملياً على ثالثة مبادئ أساسية هي: مراعاة الحساسية 

للسياق، والتدرج، واالستدامة. فأصحاب الضمائر الحية من األكاديميين/
ات والمفكرين/ات والناشطين/ات في مجال حقوق اإلنسان ومنظمات 

المجتمع المدني في أي بلد، كما تدرك الحركة، هم األعلم بكيفية تطبيق 
مبادرات المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات بصورة 

أكثر فعالية في ظل الظروف الخاصة بهم، مع النظر بعين االعتبار إلى 
واقعهم السياسي والقيود المفروضة عليهم والقدرات التي يمتلكونها.

اعتُمدت العديد من التوصيات بالمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 
العقوبات في منتدى المجتمع المدني المنعقد في بيلباو في بالد الباسك 

)إسبانيا( في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، بمشاركة العشرات من 
المنظمات الفلسطينية واألوروبية واإلسرائيلية التقدمية المؤيدة لجهود 
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.8 وتندرج بعض هذه 
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التوصيات في األولويات التالية التي تتبناها حملة المقاطعة، والتي 
تعكس الخبرات الجماعية للحركة، المتراكمة منذ نشأتها في عام 2005:

الدعوة لمقاطعة عامة لكافة المنتجات والخدمات اإلسرائيلية إلى أن 	 
تمتثل إسرائيل امتثاالً كامالً اللتزاماتها بموجب القانون الدولي؛9

الدعوة لمقاطعة كافة المؤسسات األكاديمية والثقافية والسياحية 	 
اإلسرائيلية المتواطئة في إدامة االحتالل اإلسرائيلي ونظام الفصل 

العنصري.10 وهذا يتطلب رفع مستوى الوعي لدى األكاديميين/
ات والفنانين/ات والعاملين/ات في الحقل الثقافي بشأن الدور الذي 

تلعبه هذه المؤسسات في إدامة الظلم والقهر االستعماري؛

تطبيق مبادئ استثمارية أخالقية لدى النقابات العمالية والمنظمات 	 
الدينية والمجالس المحلية وصناديق التقاعد الوطنية ومؤسسات 
أخرى عن طريق سحب االستثمارات من السندات اإلسرائيلية 

)Israel Bonds( وكافة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية 
التي تتربح من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الشعب 

الفلسطيني أو التي تتواطأ مع ارتكاب تلك االنتهاكات. لقد أصدرت 
شخصيات فلسطينية مسيحية بارزة في اآلونة األخيرة وثيقة 

ُعرفت باسم »وقفة حق - كايروس فلسطين« تدعو الكنائس حول 
العالم إلى »قول كلمة حق واتخاذ موقف حق« كما تؤيد صراحةً 
جهود المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات باعتبارها 

»وسائل لتحقيق السالم والعدل واألمن؛«11

الدعوة إلى سحب االستثمارات من الشركات اإلسرائيلية أو 	 
الدولية المتورطة في ارتكاب انتهاكات ضد القانون الدولي 

وحقوق اإلنسان و/أو مقاطعة منتجاتها مقاطعةً واقعية. من أمثلة 
هذه الشركات شركة إلبيت سيستمز، الشركة البريطانية للطيران 

والفضاء )BAE(، وشركة فيوليا، وألستوم، وإيدن سبرينغز، 
وأغريكسكو-كرمل، أهافا، ليف ليفيف دياموندز، موتوروال، 

وشركة كاتربيلر، وغيرها؛
 	
تشجيع رحالت الحج األخالقية إلى األراضي المقدسة بأن تتعامل 	 

وفود الحجيج مع وتُفيد بشكل مباشر الفنادق والمطاعم والحافالت 
الفلسطينية واألدالء السياحيين الفلسطينيين وغيرهم وحرمان 

إسرائيل وشركات طيرانها ومؤسساتها العنصرية من العائدات 
المجزية المتأتية من هذا الحج؛

ممارسة الضغط من قبل الرأي العام من أجل نبذ الصندوق القومي 	 
اليهودي وحرمانه من وضعه القانوني الراهن كمنظمة خيرية معفاة 

من الضرائب في معظم البلدان الغربية؛

حشد تأييد المجالس المحلية والحكومات اإلقليمية والضغط عليها 	 
كي تطبق بصرامة القوانين المحلية والدولية التي تحثها على 

استثناء الشركات التي تنخرط في ارتكاب »سوء سلوك جسيم« – 
وال سيما على صعيد حقوق اإلنسان – من عقود القطاع العام؛

ممارسة الضغط الفعال على المسؤولين الحكوميين واألحزاب 	 
السياسية لالستجابة لدعوة منظمة العفو الدولية إلى تطبيق حظر 

فوري على توريد السالح »لكافة أطراف النزاع«؛12

الدعوة إلى تعليق جميع اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من 	 
االتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة مع إسرائيل تعليقاً فورياً 

بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني؛13

ممارسة الضغط من أجل التنفيذ الفوري وغير المشروط للتوصيات 	 
الواردة في تقرير غولدستون الذي اعتمده مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة وكذلك الجمعية العامة والغالبية الساحقة من 

منظمات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية من أجل  محاسبة إسرائيل 
على ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. 

ال تدعو الحملة العالمية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 
العقوبات في سعيها لمجابهة الظلم اإلسرائيلي إلى معاملة إسرائيل 

وفقاً لمعايير أعلى أو أدنى من تلك المعايير التي تنطبق على أي دولة 
أخرى ترتكب جرائم وانتهاكات مماثلة تخرق القانون الدولي. ورغم 

أن إسرائيل ليست بأي حال من األحوال أكثر المعتدين فظاعة ووحشية 
على الصعيد العالمي، إال إنها المعتدي الدائم الوحيد الذي ما فتئ يُعاَمل 

بوصفه عضواً فخرياً في النادي الغربي »للدول الديمقراطية«، في حين 
تُستحضر المحرقة النازية، من دون أن يكون لها صلة، لتستخدم كستار 
للتغطية على هذا التواطؤ الفج. إن ما تتمتع به إسرائيل اليوم من وضع 

استثنائي وقدرة على اإلفالت من العقاب منقطعّي النظير يسمح لها 
بمواصلة تنفيذ أجندتها القائمة على الفصل العنصري والتطهير العرقي 
واإلبادة الجماعية البطيئة والتدريجية ضد السكان األصليين في فلسطين 

دون أي اعتبار للقانون الدولي أو تخوف من احتمال فرض عقوبات 
ح بعض المفكرين التقدميين اليهود مؤخراً  عليها النتهاكه. وكما صرَّ
فإن عبارة »يجب أال تتكرر أبداً!«، في إشارة إلى المحرقة واإلبادة 

الجماعية، يجب دائماً أن تعني: يجب أال تتكرر أبدا ضد أي طرف.14

يتحمل المجتمع المدني الغربي مسؤولية استثنائية من أجل محاسبة 
إسرائيل وفقاً للقانون الدولي نظراً لمستوى التواطؤ منقطع النظير 
الذي تمارسه الحكومات الغربية في إدامة نظام القهر االستعماري 

والعنصري اإلسرائيلي من خالل مقدار الدعم الدبلوماسي واالقتصادي 
واألكاديمي والثقافي والسياسي الهائل الذي تقدمه باسم المواطنين 

الغربيين وباستخدام األموال المتأتية مما يدفعونه من ضرائب. فالتواطؤ 
الكبير يقتضي مسؤولية أخالقية كبيرة. وفي حين أن العديد من األنظمة 

العربية – بما فيها شرائح في السلطة الفلسطينية – تتواطأ أيضاً في 
تنفيذ األجندة اإلسرائيلية األمريكية في المنطقة، فإن تأثيرها يقل أهمية 

إلى حد بعيد عن تأثير الدول الغربية في إدامة نظام القمع اإلسرائيل ذي 
األبعاد الثالثة.15

وإذا ما وضعنا التواطؤ والواجب األخالقي جانباً، فإن مسؤولية تقديم 
الدعم لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض 

العقوبات عليها والترويج لهذه الحملة تنبع أيضاً من المصلحة المشتركة. 
ل الواليات المتحدة وغيرها من الدول الغربية حروب  ففي حين تموِّ

إسرائيل التي ال تنتهي ونظامها القائم على الفصل العنصري بمليارات 
الدوالرات كل عام، ال يزال ماليين األطفال في الغرب يقطنون مساكن 

غير الئقة ويتلقون رعاية صحية غير كافية أو معدومة وتعليم هزيل في 
ظل مؤسسة رسمية تحرمهم فعلياً إذا ما كبروا من المشاركة الفاعلة في 
العملية السياسية الديمقراطية. إن التحول التقدمي في أولويات الواليات 

المتحدة واالتحاد االوروبي من توجيه هذه الموارد البشرية والمادية 
الوطنية الهائلة لخدمة الحروب والهيمنة اإلمبريالية على الساحة الدولية 
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إلى االستثمار في الرعاية الصحية الشاملة، ومشاريع السكن الكريم، 
وإرساء نظام مدرسي يفضي إلى التطور والتعلم السياقّي الناقد، وخلق 
وظائف الئقة، وعكس آثار الضرر المدمر الذي لحق بالبيئة، ليس بحد 

ذاته أمراً حسناً بالنسبة لشعوب الغرب وحسب وإنما بالنسبة للعالم 
أيضاً – للعراق وأفغانستان وباكستان وأمريكا الالتينية وإفريقيا وبالتأكيد 

لفلسطين.

تمثل الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها 
وفرض العقوبات عليها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وجهاً تقدمياً 

ومستداماً وأخالقياً وفعاالً ومناهضاً للعنصرية من أوجه المقاومة 
المدنية غير العنيفة في سبيل إدراك حقوق اإلنسان الفلسطيني. وما فتئ 
وجه المقاومة هذا يتشكل بوصفه باعثاً سياسياً رئيسياً وركيزة أخالقية 

لحركة اجتماعية دولية قوية ونشطة قادرة على وضع حد لشريعة الغاب 
وإرساء سيادة القانون وإعادة التأكيد على حقوق كافة البشر في الحرية 

والمساواة والعيش الكريم.

 إن المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات قد تثبت بالفعل أنها 
أقوى وسائل المقاومة الشعبية الفلسطينية على اإلطالق.

مالحظات
1 .http://www.aipac.org/Publications/

 SpeechesByAIPACLeadership/HowardKohr.pdf

2 .http://bdsmovement.net/?q=node/52
 
لالطالع على تحليل معمق حول نظام الفصل العنصري . 3

واالستعماري اإلسرائيلي، انظر وثيقة الموقف االستراتيجي 
التي نشرتها اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب 

االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها والمعنونة “االتحاد في 
مقاومة األبرتهايد، االستعمار االحاللي واالحتالل،” تشرين األول/ 

http://bdsmovement.net/files/English- :2008 أكتوبر
 BNC_Position_Paper-Durban_Review.pdf

لمعرفة المزيد عن التشريد القسري الممنهج للفلسطينيين، انظر: . 4
إيالن بابيه، التطهير العرقي لفلسطين، ون ورلد )أكسفورد: 

 .)2007

تضم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب . 5
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها: تحالف القوى الوطنية 

واإلسالمية، االتحاد العام لعمال فلسطين، االتحاد العام لنقابات 
العمال الفلسطينيين، شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، الهيئة 

الوطنية للمؤسسات األهلية، اتحاد النقابات المستقلة، اتحاد 
الجمعيات الخيرية، ائتالف حق العودة، مبادرة الدفاع عن فلسطين 
وهضبة الجوالن المحتلتين، االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اتحاد 

المزارعين، الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، 
، اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية، الحملة الفلسطينية للمقاطعة 

األكاديمية والثقافية إلسرائيل، اللجنة الوطنية العليا الحياء ذكرى 
النكبة، االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، 

االئتالف من اجل القدس، اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية، 
الراصد االقتصادي، اتحاد مراكز الشباب في مخيمات الالجئين 

الفلسطينيين. 

انظر على سبيل المثال: http://boycottisrael.info وأيضاً . 6
 http://www.alternativenews.org

يقدم إعالن القاهرة، الذي أعده وتبناه ممثلون عن جماعات تضامن . 7
من أكثر من 40 بلد شاركوا في احتجاجات في القاهرة ضمن 

مسيرة الحرية لغزة، مثاالً بارزاً على التضامن القائم على المبادئ: 
 /http://cairodeclaration.org

8 . http://www.bdsmovement.net/?q=node/213

لالطالع على الطروحات الداعية إلى عدم حصر المقاطعة . 9
http:// :استراتيجياً في “منتجات المستوطنات” انظر

 electronicintifada.net/v2/article9948.shtml

10 .www.PACBI. لمعرفة المزيد عن المقاطعة األكاديمية، انظر
org. كما أصدر مركز المعلومات البديلة مؤخراً دراسة 

توثق األوجه العديدة لتواطؤ الوسط األكاديمي اإلسرائيلي 
في االضطهاد التي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: 

http://alternativenews.org/publications/
econoccupation/2223-the-economy-of-the-

 occupation-23-24-academic-boycott-of-israel.html

11 .http://www.kairospalestine.ps/sites/default/
 Documents/English.pdf

بغض النظر عن النقد المشروع للمعادلة المعيبة أخالقياً وقانونياً . 12
التي تقدمها منظمة العفو الدولية والتي تساوي بين سلطة االحتالل 

من ناحية والشعب القابع في ظل االحتالل ومقاومته من الناحية 
األخرى، فإن هذه الدعوة ال تزال تنطوي على فرض حظر على 

تجارة األسلحة مع إسرائيل وعلى حظر شحن السالح لها عبر 
مرافئ الدول ومجاالتها الجوية. 

تعد اتفاقية الشراكة المبرمة بين االتحاد األوروبي وإسرائيل . 13
وكذلك اتفاقية التجارة الحرة بين السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية 

وإسرائيل من بين األهداف ذات األولوية القصوى. 

انظر على سبيل المثال تصريحات ناعومي كالين في هذا الصدد . 14
في محاضرة ألقتها السنة الماضية في رام هللا وغطتها صحيفة 

 Yotam Feldman, Noami Klein: Oppose the ،هآرتس
State Not the People, Haaretz, 2 July 2009: http://

 www.haaretz.com/hasen/spages/1097058.html

تلعب السلطة الفلسطينية ككيان دوراً ال غنى عنه في إضفاء . 15
الشرعية على ادعاءات إسرائيل وتبييض صفحتها مما ترتبكه 



67

من انتهاكات للقانون الدولي وما تقترفه من جرائم حرب. إن من 
شأن حل السلطة الوطنية تدريجياً وتولي قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية بالسبل الديمقراطية وباالنطالق من القاعدة وإعادة 

هيكلتها بغية إعادة تنصيبها بوصفها الممثل الوحيد للشعب 
الفلسطيني أينما كان ومن ضمنه كافة األحزاب السياسية الرئيسية 

الوطنية واإلسالمية أن يحرم إسرائيل أثمن مصادر قوتها وأن 
يساعد في تقويض نظامها الُمضطَهد للشعب الفلسطيني.
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تحقيق حل الدولة الواحدة يقتضي العمل على حل الدولتين
نادية حجاب
فبراير 2018

في أعقاب اعتراف1 الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً 
إلسرائيل، ووعِد نائبه مايك بنس بنقل السفارة األمريكية2 إلى القدس 

قبل نهاية 2019، خرجت مقاالت كثيرة تُْؤِذن3 بتحوٍل وشيك في 
االستراتيجية الفلسطينية باتجاه حل الدولة الواحدة التي تكفل المساواة 

في الحقوق. فقد أعلن4 المفاوضون الفلسطينيون المنخرطون5 في عملية 
أوسلو المحتضرة وكذلك الفلسطينيون الذين يئسوا من عملية أوسلو 
للسالم منذ زمن بعيد أن الوقت قد حان لتحويل النضال. وفي الوقت 
نفسه، دأبت إسرائيل على توسيع المستوطنات، وقمع االحتجاجات، 

والتخطيط لضم الضفة الغربية، بعضها أو كلها.

فهل باتت نهاية حل الدولتين محتومة حقًا، وهل آن األوان للتحول 
إلى النضال من أجل الدولة الواحدة؟ يحاجج هذا التعقيب بأن أيًا من 

َر في تحقيق تطلعات الفلسطينيين وحقوقهم، وأن  الحلين يمكن أن يُسخَّ
إعمال الحقوق الفلسطينية يتطلب بعض مصادر القوة المرتبطة بنظام 

الدولة. المطلوب هول بذل الوقت والجهد لتوضيح األهداف الفلسطينية، 
وفهم السبب في عدم تحققها إلى اآلن، من أجل تحديد مصادر القوة 

المطلوبة لتحقيقها. يتناول القسم األخير في هذا التعقيب واحًدا من تلك 
المصادر بالتفصيل، وهو الرواية الفلسطينية، ويدعو إلى إعادة تأطير 

تلك الرواية، بما فيها الرواية المتعلقة بحملة المقاطعة )مقاطعة إسرائيل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها6(.7

األهداف الفلسطينية في الدولة الواحدة والدولتين

ال يزال هدف النضال الفلسطيني يُعبَّر عنه من حيث هيكل الدولة 
المرجوة. ولكن ما الذي قد يحققه حل الدولة ولن يحققه حل الدولتين من 
حيث الحقوق الفلسطينية؟ لطالما ظلت رؤية الدولة الواحدة، كما بينتها 

منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1968، أكثر إقناًعا للفلسطينيين من 
حل الدولتين، حيث ترتبط الدولة الواحدة ارتباطًا وثيقًا بحق الالجئين في 

العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

يستطيع الفلسطينيون في الدولة الواحدة أن يمارسوا حقهم في تقرير 
المصير بالعودة إلى أرض ما كان يُعَرف بفلسطين والعيش إلى جانب 

َمن فيها من اليهود، مع التمتع بحقوق متساوية للجميع. وفي حين أن 
ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1968 تحدَّث عن اليهود الذين 
قطنوا فلسطين قبل أن يؤدي الغزو الصهيوني إلى قيام إسرائيل، فإن 

الفلسطينيين المدافعين عن حل الدولة الواحدة في الوقت الحالي يدركون 
أنه ال بد للدولة الواحدة أن تستوعَب سكانَها كافة.

َق بين رؤية عام  أما بالنسبة لحل الدولتين، فإن من األهمية بمكان أن نفرِّ
1988، كما تبناها المجلس الوطني الفلسطيني، وبين المهزلة السياسية 
واالقتصادية المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو التي بدأ توقيعها في 
1993. فقد اعتُبَر حلُّ الدولتين عند تبنيه في 1988 اعترافًا براغماتيًا 

وعمليًا بالواقع. وكان الفلسطينيون سيمارسون بموجبه حقَّهم في تقرير 
ن حقوق مواطنيها. وكان الدولة  المصير من خالل دولة ذات سيادة تؤمِّ

ذات السيادة تلك ستتيح انضماَم فلسطين إلى مجتمع الدول. فضاًل 
على أن قرار المجلس الوطني الفلسطيني لسنة 1988 أيَد قرارات 

األمم المتحدة المتعلقة بحقوق الالجئين الفلسطينيين، وأن النضال من 
أجل الدولتين ال يعني التخلي عن النضال األساسي من أجل المساواة 

للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.

لقد َوأََدت عمليةُ أوسلو مشروَع الدولة القائمة على الحقوق قبل والدتها. 
ففي الجانب الفلسطيني، انطوى قبول االتفاقات على افتراٍض ضمني 
بتقييد حقوق الالجئين الفلسطينيين بشدة، أي التضحية بحق فلسطيني 

أساسي. وفي المقابل، لم تكن لدى الجانب اإلسرائيلي النيةُ للسماح بقيام 
دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل. فقد أعلن إسحق رابين، 

صانع السالم العظيم كما يوصف، بُعيد توقيع اتفاق أوسلو األول أنه 
قصد بتوقيع االتفاق أن يضمن بأال يحصل الفلسطينيون على أكثر 

من كيان “أقل من دولة8،” مع وجود حدود أمنية إلسرائيل في غور 
األردن. ومنذئذ أخذت المواقف اإلسرائيلية تزداد تحجًرا عبر سنوات 

المفاوضات9 إلى أن صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود مؤخًرا 
باإلجماع10 على دعوة قادة الحزب إلى ضم الضفة الغربية.

لو لم يخرج حل الدولتين عن إطاره األصلي، لكفَِل للفلسطينيين حقَّهم 
في تقرير المصير والعودة، تماًما كما كان سيفعل حل الدولة الواحدة لو 

استطاع الفلسطينيون أن يحشدوا قوةً كافية لضمان أن تحترَم إسرائيل 
حقَّ العودة والمساواة في الحقوق في إطار الدولة الواحدة، وحق العودة 

والسيادة في إطار الدولتين.

يتمثل الواقع اليوم في أن الشعب الفلسطيني غير قادر على إدراك 
أيِّ من الحلين في المستقبل المنظور أو إجبار إسرائيل أو المجتمع 
الدولي على االعتراف به وإعمال حقوقه. بل إن القيادة الفلسطينية، 

باعتقادها أن أوسلو كانت ستقود إلى دولة فلسطينية، بدَّدت مصادر القوة 
التي تراكمت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بما فيها حركة 
التضامن النشطة والعالقات القوية التي كانت تربطها بدول الجنوب 

 “لو لم يخرج حل الدولتين 
عن إطاره األصلي، لكفَِل 

للفلسطينيين حقَّهم في تقرير 
المصير والعودة”
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واالتحاد السوفييتي والصين.

لم يعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس نهاية حل 
الدولتين، ومن الواضح أنه يأمل أن يتدخل األوروبيون اآلن بعد أن 

نفض يديه، ربما مؤقتًا، من الواليات المتحدة. غير أن الطلب من الدول 
األوربية أن تتوسط لن يدفع القضية الفلسطينية إلى األمام. فليس هناك 
ما يمكن التوسط فيه، ألن اإلسرائيليين بينوا أهدافهم بوضوح، وأفضل 

ما يمكن أن يتمناه الفلسطينيون هو بانتوستانات متواصلة جغرافيًا. ومن 
بين أسوأ السيناريوهات أن يُبَرم “اتفاٌق” يلبي في ظاهره بعض الحقوق 

الفلسطينية، ومن بعده يطوي العالُم ملَف القضية ويترك الفلسطينيين 
تحت رحمة إسرائيل. لن يفعل أحٌد شيئًا للشعب الفلسطيني - ال 

األوروبيين وال الواليات المتحدة وال إسرائيل - ما لم يُضَغط عليهم لفعل 
ذلك.

وباختصار، سوف يحتاج الفلسطينيون إلى حشد قوة كبيرة لممارسة 
الضغط الالزم للتوصل إلى حٍل يضمن حقوقهم. وهو يحتاج في سبيل 

ذلك إلى بعض مصادر القوة التي اكتسبها من خالل العضوية في نظام 
الدول، سواء مصادر القوة القانونية أو الدبلوماسية أو المتحققة من خالل 
المشاركة في المنظمات الدولية. ويجب استخدام مصادر القوة تلك على 
نحو أكثر فاعلية واستراتيجية من الطريقة السطحية التي اتبعتها منظمة 

التحرير الفلسطينية. فحتى العضوية في منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو( التي جاءت بعد جهد جهيد وكلفت المنظمة 

ثمنًا باهظًا كان يمكن استخدامها إلرساء سيادة فلسطينية على البر 
والبحر )انظر تفعيل عضوية فلسطين في اليونسكو(11.

فلنتخيل كم كان الوضع سيكون مختلفًا اليوم لو “فعَّلت” منظمة التحرير 
الفلسطينية قراَر محكمة العدل الدولية الصادر في 2004 بشأن الجدار 
اإلسرائيلي غير القانوني الذي يتلوى عبر األرض الفلسطينية المحتلة. 

وبالرغم من أن القرار كان رأيًا استشاريًا، فإن دعوته الواضحة12 للدول 
كافة بعدم “االعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار،” 

وباالمتناع – وهو األهم - عن تقديم أي معونة أو مساعدة يمكن أن 
تستديم هذا الوضع، كان من الممكن أن تُستَخدم في دفع الدول األوروبية 

التي تحترم األحكام والقرارات إلى اتخاذ موقٍف أكثر حزًما بكثير 
لضمان أن عالقاتها بإسرائيل ال تدعم المستوطنات اإلسرائيلية غير 

القانونية.

وألن منظمة التحرير الفلسطينية لم تستثمر ما وصفه أحد أعضاء الوفد 
الفلسطيني حينها “بالنصر الكبير”، قام المجتمع المدني الفلسطيني 

بعد سنٍة واحدة تحديًدا بإشهار حركة المقاطعة لهدف واضح يتمثُل في 
التمسك بالقانون الدولي ورفده بمصدر قوة رئيسي.

إن الطريق أمامنا طويلة. وليس هناك َمن يشعر بالعجلة لمساعدة 
الفلسطينيين في نيل حقوقهم. وبالتالي ال عجلة تدعو التخاذ قرار بشأن 

الحل السياسي النهائي، فكالهما يمكن أن ينجح طالما أنه يلبي الحقوق 
الفلسطينية. وكان هذا النهج االستراتيجي والذكي لمؤسسي حركة 

المقاطعة. ولكن بالنظر إلى حالة البلبلة والفوضى داخل الحركة الوطنية 
وغياب التوافق على األهداف السياسية، استعاض المؤسسون بالتركيز13 

على الحقوق كأهداف، حيث دعوا إلى تحقيق تقرير المصير من خالل 
التحرر من االحتالل، والمساواة للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، 

والعدالة لالجئين الفلسطينيين بإعمال حقهم في العودة. وهذا مكَّن 
الحركة من الوصول إلى الشعب الفلسطيني وناشطي التضامن الدولي 

بشرائحهم المختلفة، ومكَّنها من بناء مصدر قوة معتبر.

إن كل مصدر من مصادر القوة المتاحة يجب تحليله وفهمه من حيث 
مواطن قوته وضعفه وما يمكن أن يحققه، وينبغي للمجتمع المدني 

الفلسطيني أن يتحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية )أو ما تبقى منها( 
كلَّما أمكن لتعزيز المصالح الوطنية الفلسطينية والتصدي للممثلين 

ضون تلك المصالح للخطر.14  السياسيين الفلسطينيين عندما يُعرِّ
وسوف أركِّز أدناه على مصدر واحد من مصادر القوة الرئيسية، أال 

وهو الرواية الفلسطينية وُسبل استخدامها بفاعلية أكبر لتعزيز الحقوق 
الفلسطينية.

الصواب في فهم الرواية الفلسطينية )ورواية حركة 
المقاطعة(

يتعلق جزٌء من الرواية الفلسطينية بما حصل في الماضي، ويتعلق 
جزٌء آخر بأهداف النضال الفلسطيني، وهو أكثر تطلًعا للمستقبل. ال 

يزال الجزء االستشرافي مكتوًما وغير مفعَّل بالقدر الكافي، بينما جزء 
الماضي مكتمٌل ومكتنز.

يعتبر الفلسطينيون روايةَ الماضي مسألةً وجودية، وهم مصّرون على 
أن يرى اآلخرون الظلم الذي تعرضت له فلسطين والفلسطينيون. 

وهذا يفسر الوقت الكثير المبذول إبان الذكرى المئوية السنوية لوعد 
بلفور في العام الماضي لمطالبة بريطانيا باالعتذار بعد أن تسببت 

أهدافها االستعمارية بضياع فلسطين وقيام دولة إسرائيل. وهذا يفسر 
أيًضا الوقت الكثير الذي سيُبذل في الذكرى المئوية السبعين للنكبة التي 

تصادف هذا العام لتأكيد رواية الفقد هذه.

لو اعتذرت بريطانيا لكان كافيًا ربما، ولكن االعتذار لم يكن مطروًحا 
أصاًل، فالقوى االستعمارية السابقة ال تريد أن تشوه رواياتها، بالرغم 

من فظاعتها، أو أن تفتح باب المطالبة بالتعويضات. ولكن الوضع 
يختلف في حالة إسرائيل. فإذا أُريَد إيجاد مستقبٍل مختلٍف وأفضل 

 “لن يفعل أحٌد شيئًا للشعب 
الفلسطيني ما لم يُضَغط عليهم 

لفعل ذلك”

 “على إسرائيل االعتراف 
بالظلم الذي أوقعه مشروعها 
الصهيوني على الفلسطينيين 

ودفع التعويضات”
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إلسرائيل وشعب فلسطين التاريخية، فال بد من االعتراف بالظلم الذي 
أوقعه المشروع الصهيوني على الفلسطينيين، فضاًل على إبداء الندم، 

ودفع التعويضات. فهذه العناصر ضرورية لمداواة جراح الشعب 
الفلسطيني جماعات وفرادى.

قد نبدو حالمين ونحن نتحدث عن هذه المطالب في وقت تظهر فيه 
إسرائيُل قوية جًدا والفلسطينيون مسحوقين وعاجزين. ومع ذلك فإن 
االعتراف والندم والتعويضات ضرورية لتحرير الشبح الذي يطارد 

اإلسرائيليين. فثمة تخوٌف كامن من أن الرواية التي قامت عليها دولة 
إسرائيل – رواية اآلباء المؤسسين الشجعان الذين صنعوا المعجزات في 
أرض قاحلة ومعادية – سوف تنكشف على حقيقتها الزائفة، وستنكشف 

معها الوحشية المتعمدة التي اقترنت بها. وهذا من شأنه أن يقوِّض 
المشروع الصهيوني في صميمه.

إن تجاوز هذه الرواية ليس مستحياًل، بل ممكن كما في حالة الكثيرين 
من اليهود الذين تحولوا عن األيديولوجية الصهيونية واتجهوا للدفاع 
عن حقوق اإلنسان العالمية، التي تمثل األساس لمستقبل بديل يعيش 

فيه الفلسطينيون واليهود مًعا على قدم المساواة. وهذا المستقبل ُمعاٌش 
اآلن في بعض المنظمات في الواليات المتحدة، مثل منظمة الصوت 

اليهودي من أجل السالم المتنامية بسرعة والتي تضم فلسطينيين عدة15 
في عضويتها، وكذلك مجموعات طالب من أجل العدالة في فلسطين 
المنتشرة حول الواليات المتحدة وتضم فلسطينيين ويهود وخليطًا من 

األعراق واألديان األخرى.

غير أن الفلسطينيين بحاجٍة ماسة إلى رواية تطلعية توحدهم، وتوصل 
قوة رؤيتهم لآلخرين. ال تزال إسرائيل تتحكم بالرواية في الغرب، حيث 

تكمن معظم قوتها، على الرغم من التقدم الذي حققه كتاٌب ومحللون 
فلسطينيون والعديد من المنظمات واألفراد في حركة التضامن مع 

فلسطين. إن غياب الرؤية اإليجابية والتطلعية الموحدة لدى الفلسطينيين 
هو أحد األسباب التي مكَّنت إسرائيل من القيام بذلك.

وعالوةً على ذلك، يمكن للرواية التطلعية أن تمنح الحركة الفلسطينية 
الرؤية والتوجيه إلى حين اتخاذ القرار بشأن حل الدولة أو حل الدولتين. 

والرواية الموحدة مهمة أيًضا ألن من غير المرجح في المستقبل 
المنظور أن تتحقق الوحدة السياسية الفلسطينية. فحركتا فتح وحماس 
متنافرتان، في حين أن التقسيم المكاني اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني 

قد نَجَح في خلق الحواجز بينهم. إن الرواية الموحدة سوف تمكِّن فئات 
الشعب الفلسطيني كافة من العمل على تحقيق األهداف ذاتها، ومواصلة 
الكفاح حتى تتحقق تلك األهداف، بدال من التوقف في منتصف الطريق 

كما حدث في أوسلو.

دة موجودة بالفعل وهي الحرية والعدالة  إن الرواية الفلسطينية الموحِّ

والمساواة. وهذه هي األهداف التي حددتها حركة المقاطعة. وهي أيًضا 
األهداف التي يمكن للفلسطينيين كافة أن يتطلعوا إليها ويدعموها، وهي 

تحاكي الواقع الذي تعيشه كل فئة من الشعب الفلسطيني: الرازحون 
تحت االحتالل والفلسطينيون المواطنون في إسرائيل والالجئون 
والمنفيون. وال بد من التأكيد أن الدعوة إلى المساواة تقتصر على 

الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل وليس على المساواة بين الفلسطينيين 
الرازحين تحت االحتالل وبين المستوطنين في المستوطنات اإلسرائيلية 

غير المشروعة.

ولكي تتصدر هذه األهداف مكانها في طليعة الحركة الوطنية 
الفلسطينية، فإنه ال بد من إعادة تأطير الخطاب حول حركة المقاطعة، 

إذ إن التركيز ينصب حاليًا على استراتيجية حركة المقاطعة وليس 
على األهداف المحدَّدة في نداء المقاطعة رغم أنها ظاهرة بوضوح 
في ترويسة موقعه اإللكتروني16 على شبكة اإلنترنت. ال تستطيع 

استراتيجية حركة المقاطعة في حد ذاتها أن تحقق الحرية والعدالة 
والمساواة، كما يُدرك مؤسسوها17 جيًدا. ولكن ألن أيًا من االستراتيجيات 

األخرى ال يرقى إلى درجة الفاعلية والتقدم التي تميز استراتيجية 
المقاطعة، فإن األخيرة طغت على المشهد. فال بد من الحرص على 

تقديم المقاطعة كواحدة من استراتيجيات عديدة يجب على الفلسطينيين 
استخدامها، بما فيها االستراتيجيات القانونية والدبلوماسية. تضطلع 
الثقافة والفنون أيًضا بدوٍر رئيسي في سياق السعي إلحراز الحقوق 

الفلسطينية، وهي آخذةٌ في االزدهار.

إن الحاجةَ ملحةٌ لوضع هذه األهداف في الصدارة، فهي تشكِّل رؤيةً 
إيجابية رافعة للمعنويات بوسعها أن تحظى بقبوٍل واسع وبسرعة. 

وينبغي للسياسيين الفلسطينيين والمجتمع المدني الفلسطيني وحركة 
التضامن أن يلتفوا حول أهداف الحرية والعدالة والمساوة وأن يدعوا 

إليها. والحرية والعدالة والمساواة يمكن أن تتحقق سواء بالدولة الواحدة 
أو بالدولتين.
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