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تقديم

عقد المركــز الفل�صطيني لأبحاث ال�صيا�صات والدرا�صــات الإ�صتراتيجية- م�صارات موؤتمره 
ال�صنــوي الثاني في مدينة البيــرة، يومي 17 و18 كانون الثاني/ ينايــر 2013، تحت عنوان 
»التجمعــات الفل�صطينية وتمثالتها وم�صتقبل الق�صية الوطنيــة«.  وجاء عقد الموؤتمر تتويجا 
ل�صل�صلة من اللقــاءات والت�صالت الت�صاورية بم�صاركة الع�صرات من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية 
والأكاديميــة والبحثيــة، واأف�صت اإلى تحديد العنوان الرئي�صــي للموؤتمر والمحاور المتفرعة 
عنه، ومنهجية اإعداد اأوراق العمل ال�صيا�صاتية، والباحثين والأكاديميين المر�صحين لإعدادها.

وركــزت اأوراق العمــل والنقا�صــات الغنية خــالل جل�صــات الموؤتمر على درا�صــة العوامل 
الخارجيــة والداخليــة التــي توؤثر في تكري�س واقــع التجزئة، وتلك التي تخــدم معالجة هذا 
الواقع، الأمــر الذي تطلب درا�صة تاأثير الم�صروع ال�صهيونــي ال�صتعماري ال�صتيطاني على 
تجزئــة ال�صعب الفل�صطيني من جهــة، ومكامن الخلل والأخطاء والإخفــاق في ال�صيا�صات 
والبرامــج الفل�صطينية فيما يتعلــق بالت�صدي لواقع التجزئة، ومن ثــم النق�صام، والتراجع في 
دور منظمــة التحريــر الفل�صطينية كموؤ�ص�صــة جامعة، وتقدم الم�صــروع ال�صتيطاني وتراجع 
الم�صــروع الوطني، ل�صيما في ظل م�صار اأو�صلو، من جهة ثانية، وطرح �صيا�صات وخيارات 
اإ�صتراتيجية بديلة قادرة على توحيد الفل�صطينيين حول م�صروع وطني جمعي من جهة ثالثة.

ولتحقيــق الغاية المرجوة في تحفيز التفكير الإ�صتراتيجــي الفل�صطيني على طرح ال�صيا�صات 
والبرامــج القادرة علــى تغيير الم�صار الذي اأ�صهم باأبعاده المختلفــة في تعميق الفجوات بين 
تجمعات ال�صعب الفل�صطيني واإ�صعاف التمثيل الوطني وتراجع دور الحركة الوطنية، جاءت 
ح�صيلــة اأعمال الموؤتمــر ومنهجية اإعداد اأوراق العمل التي خ�صعــت للمراجعة والتحكيم، 
لتن�صجــم مــن جهة مــع تركيز مركز م�صــارات على اقتــراح ال�صيا�صات والبدائــل التي تركز 
علــى الق�صايا الراهنة، ومن جهة اأخــرى تحقيق اأهداف الموؤتمر ال�صنــوي الثاني في درا�صة 
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واقــع التجزئة باأبعــاده ال�صيا�صيــة والقت�صادية والجتماعيــة مع البتعاد عــن و�صف ما هو 
قائــم، وال�صعي لطرح �صيا�صات وبدائل لتغيير واقع التجزئــة والت�صدي لمخططات ال�صرذمة 
والتفتيــت والتبديــد، وتر�صيخ الهويــة الفل�صطينية على قاعدة م�صــروع وطني جمعي يحدد 
الأر�صيــة الم�صتركة التــي تجمع الفل�صطينييــن اأينما كانوا، دون اإجحــاف بحق الختالف 

والتعددية في الراأي.
وتوزعــت اأعمال الموؤتمــر على �صت ع�صرة جل�صة، اإذ تم تخ�صي�س جل�صة خا�صة لكل ورقة 
عمــل، بم�صاركة معد/ة الورقــة ورئي�س/ة جل�صة ومعقب، الأمر الــذي اأ�صهم في اإعطاء كل 
ورقــة حقها من التقديم والتعقيــب والنقا�س.  كما قام معدو/ات الأوراق بتطويرها في �صوء 
مالحظــات التحكيم والنقا�س خالل الجل�صات تمهيــدا لن�صرها في ثالثة اأجزاء، ي�صكل هذا 
الإ�صــدار الجزء الثانــي، ويت�صمن �صبع اأوراق تمحورت حول الم�صــروع ال�صهيوني وواقع 
التجزئة، والّتجّمعات الفل�صطينّية وواقــع التجزئة في ال�صفة الغربية، وقطاع غزة، وفل�صطين 

الداخل، والأردن، ولبنان، واأوروبا والأمريكتين.
 ويعــرب مركز م�صارات عن تقديــره للجهود الكبيرة التي بذلها اأع�صاء مجل�س الأمناء وهيئة 
مكتــب المجل�ــس وطاقم المركــز في �صيــاق التح�صير للموؤتمــر، وكذلك تقديــره لجهود 
الباحثيــن/ات والأكاديمييــن/ات ممن عكفوا علــى الم�صاهمة في اإغناء التفكيــر ال�صيا�صي 
الفل�صطيني من خالل اإعداد اأوراق �صيا�صاتية نوعية لتكون في متناول مختلف الجهات ذات 
العالقة ب�صناعة القــرار الفل�صطيني على �صتى الم�صتويات، اإ�صافة اإلى جهود المحكمين/ات 

والم�صاركين/ات في النقا�صات الغنية على مدار جل�صات الموؤتمر. 
كما يتوجه المركز بال�صكر اإلى ال�صخ�صيات الفل�صطينية التي لم تبخل في تقديم الدعم المالي 
والمعنــوي لم�صيــرة المركز منذ طرح فكــرة تاأ�صي�صه، وفي مقدمتها الأ�صتــاذ عبد المح�صن 
القطــان، وكذلك جميع الموؤ�ص�صات الفل�صطينية التي وفرت الدعم للموؤتمر ال�صنوي الثاني، 
مقدمــة بذلك نموذجــا على دور هذه الموؤ�ص�صــات الوطنية في دعم الجهــد البحثي الرامي 
لتعزيز التفكير الإ�صتراتيجي وموقعه المركزي في الهتمام الثقافي والأكاديمي الفل�صطيني.
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الجلسة الرابعة
المشروع الصهيوني وواقع التجزئة

رئيسة الجلسة: د. هنيدة غانم.

  أ. د. ندي���م روحان���ا: مالحظ���ات ح���ول الص���راع م���ع الصهيوني���ة: م���اذا يري���د 
الفلسطينيون؟

تعقيب: د. رائف زريق.
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مالحظاٌت حول الّصراع مع الصهيونّية: 
ماذا يريد الفلسطينيون؟

�أ. د. نديم روحانا

1. مقدمة

في ال�صراع الطويل الذي تّعدى القرن ونّيف بين ال�صعب الفل�صطيني وحركة تحرره الوطني 
وبيــن ال�صهيونيــة واإ�صرائيل؛ كان النت�صار على ال�صهيونية يعنــي الو�صول اإلى نتائج مختلفة 
ح�صــب الفترة التاريخية وح�صــب ت�صّكل ال�صراع فيها.  وفي بدايــة ال�صراع ولفترة طويلة، 
كان الهــدف الذي يريد الفل�صطينيون التو�صل اإليه وا�صحًا لمدة طويلة، اإل اأنه فقد الو�صوح 

تدريجيًا و�صار اليوم من ال�صعب تحديده.
منــذ بدايات الم�صروع ال�صهيوني - حتى قبل ت�صكل هوية فل�صطينية وطنية متميزة - وحتى 
اأوا�صــط الثالثينيات، اأو ما يعرف في التاريخ الفل�صطيني بـ»الثورة الفل�صطينية الكبرى«؛ كان 
النت�صــار على ال�صهيونية يعنــي وقف التدفق الكولونيالي للم�صتوطنيــن اليهود اإلى فل�صطين 
ومنعهــم - كجماعة »تهاجر« اإلى فل�صطين بهــدف بناء وطن يهودي فيها - من تحقيق هذا 
الهــدف.  ومنذ »الثورة الفل�صطينيــة الكبرى« وحتى بدء النكبة اأ�صيــف هدٌف اآخر لن�صال 
ال�صعــب الفل�صطيني، و�صــار النت�صار ُيّعرف لدى جميع فئات ال�صعــب الفل�صطيني وهيئاته 

وجمعياته النا�صطة وقياداته واأحزابه بمنع تق�صيم فل�صطين. 
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وحــاول الفل�صطينيون تحقيق هذه الأهداف )منــع التدفق الكولونيالي ومنع تق�صيم فل�صطين 
واإقامة دولة يهودية فيها( في وقت كانوا فيه تحت النتداب البريطاني، الذي كانوا يحاربونه 
من اأجل الح�صول على ا�صتقاللهم، وذلك في نف�س الوقت الذي كانوا يقاومون فيه الم�صروع 
ال�صتيطانــي واإقامة الدولة اليهودية في فل�صطيــن، اإل اأن ال�صعب الفل�صطيني ف�صل في تحقيق 
ال�صتقــالل وفي وقف ودحر الم�صروع ال�صتيطاني، وف�صــل اأي�صًا في الحفاظ على اأي جزٍء 
مــن فل�صطين.  ونجح الم�صروع ال�صهيونــي لي�س فقط في اإقامة الدولة اليهودية، بل اأي�صًا في 
تو�صيعهــا اإلى حدود تجــاوزت حدود التق�صيم ح�صب قرار التق�صيــم للجمعية العمومية رقم 

181 في ت�صرين الثاني/نوفمبر 1947.

ولم يطالب الفل�صطينيون بعد التهجير بالعودة اإلى حدود التق�صيم اأو قبولها.  لم يطالبوا ل هم 
ول الأنظمة العربية )التي لم يعد جزء منها يح�صب على الرجعية العربية( بدولة فل�صطينية، اأو 
دولــة عربية ح�صب قرار الهيئة العامة لالأمم المتحدة علــى حدود 1947 لأ�صباب وا�صحة، 
ومــن المهم اأن ن�صتعيدهــا اليوم: لأن ال�صعب الفل�صطينــي راأى اأن وطنه ا�صتلب في م�صروع 
كولونيالــي، واأن المطالبة باأقــل من العودة والتحرير هــو قبول بانهيار الكيانيــة الفل�صطينية 
والهويــة الفل�صطينية، وهو كارثي لل�صعب الفل�صطيني، ولأنــه لم يكن ليقبل باإ�صفاء ال�صرعية 

على م�صروع ال�صلب. 
وبقي الهدف الفل�صطيني وا�صحًا منذ تاأ�صي�س منظمة التحرير �صنة 1964 وحتى اإقرار »برنامج 
النق��اط الع�سر« في المجل�س الوطن��ي الفل�سطيني �سنة 1974، الذي يدعــو اإلى اإقامة »�صلطة 
ال�صعــب الوطنية الم�صتقلة المقاتلة على كل جزء من الأر�ــس الفل�صطينية التي يتم تحريرها«.  
ويعك���س »برنامج النق��اط الع�سر« تناق�سات مثيرة للحيرة، وي�س��كل وثيقة تعك�س عمق اأزمة 
المرحلــة، اإذ عك�صــت تلك اللحظــة التاريخية اأي�صًا فهم قيــادة »فتح« بــاأن برنامج »العودة 

والتحرير« ح�صب المفهوم الذي تبناه الفل�صطينيون في تلك الفترة اأ�صبح غير قابٍل للتنفيذ. 
�صار وا�صحًا اأنه في مرحلة ما بعد حرب اأكتوبر 1973 اأن الدول العربية و»البلدان ال�صتراكية« 
الت��ي دعا »برنامج النقاط الع�سر« اإلى تعزيز الت�سامن معها، �ست�ساعد في فتح طريق المجتمع 
الدولــي والأمم المتحدة اأمام منظمة التحرير مقابل قبولها بحّل الدولتين، ومنذ تلك اللحظة 
التاريخيــة وحتى اليوم - اأخذ معنى النت�صار - واأخذت اأهداف الحركة الوطنية الفل�صطينية 
بالغمو�س المتزايد فــي الخطاب ال�صيا�صي والوعي النخبــوي والمفاهيم الجماهيرية، حتى 
اأ�صبح من ال�صعب اليوم الحديث عن ت�صور فل�صطيني حول معنى النت�صار على ال�صهيونية، 

اأو حول مفهوم م�صروع وطني فل�صطيني.
واليوم، لم يعد لدينا برنامج وطني يمكن ال�صعب الفل�صطيني في تجمعاته المختلفة والأجيال 
ال�صابــة من اللتفــاف حوله.  لقد كانت الحــروب مع اإ�صرائيل حــروب مقاومة ودفاع عن 
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النف�س، فمثاًل لم تكن حرب 1982 البطولية حرب تحرير، بل كانت حرب دفاع عن النف�س 
�صــد مخططات اإ�صرائيلية، ولم تهدف اإلى تحقيق م�صــروع وطني تحدده الحركة الوطنية، 
وكذلك الجتياحات الإ�صرائيلية لل�صفة والقطاع خالل النتفا�صة الثانية والحربين الأخيرتين 
على غّزة.  كانت النتفا�صة الأولى م�صروع مقاومة �صد الحتالل، ولم تطرح – على الرغم 
مــن بطولتها وم�صروعيتها و�صعبيتها والتاأييد الفل�صطينــي والعربي العارمين - برنامجًا وطنيًا 
فل�صطينيــًا ي�صمل جميع اأجــزاء ال�صعب الفل�صطيني، وفي واقع الأمر لم َتــَر قياداتها، وبحّق، 
اأن مــن واجبها طــرح مَثل هذا الم�صروع، لأنه كان من م�صوؤوليــة منظمة التحرير.  وجاءت 
النتفا�صة الثانية في �صوء ف�صل التفاو�س حول حّل الدولتين في قمة كامب ديفيد في تموز/

يوليو 2000 التي جرت تحت قيادة ال�صلطة الوطنية وفي اإطار هذا الت�صور.  ويجب التو�صيح 
اأن هذه المراجعة المقت�صبة ل َتاأِت هنا من باب نقد النتفا�صة، بل من اأجل الت�صديد على ما 
اأود تاأكيده اأننا فقدنا منذ اأوا�صط ال�صبعينيات ت�صوراً فل�صطينيًا لم�صروع وطني جماعي �صامل 
يحافــظ على مّقّومات الهويــة الفل�صطينية ول يقبل تجزئة ال�صعــب الفل�صطيني )حتى لو قبل 

بتجزئة الوطن الفل�صطيني(.

2. حّل �لدولتين: �أثمانه ومنظومته �لفكرية

�صاأبــداأ مالحظاتي حول حّل الدولتين، و�صاأراجــع الأثمان الوطنية الوا�صحة والمخاطر التي 
يحملها، ثم �صاأراجع المنظومة الفكرية الخاطئة التي يعتمد عليها.

اإذا ُطلــب اإلينا اليــوم تعريف اأهداف الم�صــروع الوطني الفل�صطيني فــي ال�صنوات الع�صرين 
الأخيرة - �صنوات جيل كامل - يمكن تلخي�صها عن ظهر قلب بما ياأتي: اإقامة دولة فل�صطينية 
م�صتقلــة على الأرا�صــي الفل�صطينية المحلتة فــي العام 1967 وعا�صمتهــا القد�س ال�صرقية؛ 
وعودة الالجئين الفل�صطينيين ح�صب قرارات الأمم المتحدة.  طبعًا، هذا الم�صروع يتناق�س 
مع »برنام��ج النقاط الع�سر« الذي ين�ّس على »ا�ستكمال تحري��ر كامل التراب الفل�سطيني«، 

فنحن نعلم ذلك ونجاهر به ول ننقا�صه. 
بالإ�صافــة اإلى كل ما يتطلبه حّل الدولتين من تنــازلت حدودية واأمنية وتنازلت في القد�س 
وفي م�صاألة ال�صتيطان؛ هنالك ثالث مخاطر مركزية اإ�صافية يجدر بنا الت�صديد عليها، وهي: 
)اأ( كان وا�صحــًا و�صــار اأكثر و�صوحًا للكثيرين اأن حّل الدولتين ل يتما�صى، بل يتناق�س، مع 
عودة الالجئين، و�صرنا قريبين من المجاهرة بذلك بطرق مختلفة، كان اأحد اأمثلتها الأخيرة 
ت�صريــح الرئي�س محمود عّبا�س حول عدم نيته العودة اإلى �صفد، وهو ت�صريح يدّل، كما قال 
الرئي�ــس الإ�صرائيلي �صمعون بير�س، علــى اأنه بالن�صبة للرئي�س عّبا�س فاإن »حل ق�صية الالجئين 
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لــن يكون داخل اإ�صرائيل«.  هــذه ت�صريحات ثقيلة الوزن وذات اأهمية، ولكننا �صرنا نجاهر 
بهــا بالتدريج منذ محادثــات طابا في العام 2001 والت�صريحــات الر�صمية والتفاقيات �صبه 

الر�صمية منذ ذلك الحين.
قــد يحتاج الأمر اإلى درا�صات تاريخية لمعرفة ما اإذا كانت القيادات الفل�صطينية عندما بداأت 
بالحديــث المبّطن ثم المجاهــرة بحّل الدولتين تعلم اأن هذا الحــّل يتطّلب التنازل فعليًا عن 
حق العودة، اأم اأن ذلك القتناع حدث تدريجيًا؟ وهذا �صوؤال مثير بحد ذاته، وي�صاعدنا على 

الإجابة عنه فهم القيادات الفل�صطينية لديناميات وجوهر الم�صروع ال�صتيطاني.
)ب( لي�س هناك، من وجهة النظر الإ�صرائيلية، معنى لحّل الدولتين اإل في اإطار حّل الدولتين 
ل�صعبين، دولة ال�صعب الفل�صطيني في ال�صفة والقطاع، ودولة ال�صعب اليهودي في اإ�صرائيل، 
وفي هذا الإطــار، فاإن مطلب اإ�صرائيل بالعتراف بها »دولة لل�صعب اليهودي« في اعتقادي 
هــو لي�ــس مطلبًا تكتيكيًا تفاو�صيًا كمــا يعتقد البع�س.  ربما ت�صتعمــل اإ�صرائيل هذا المطلب 
لإجها�ــس حّل الدولتين، لكنها لن تقّدم تنازلت نهائية للفل�صطينيين من دون العتراف بها 
كدولة لل�صعــب اليهودي لأ�صباب �صاأذكرها اأدناه، وهذا المطلــب لي�س جديداً في جوهره، 
فالمطالبــة الإ�صرائيلية من الفل�صطينيين بالعتراف بها كان دائما يعني بالن�صبة اإليها العتراف 
بها كـ»دولة يهودية«، لأنها هكذا فهمت نف�صها، ولم ت�صك اأن ذلك قابل لل�صوؤال، واعتبرت 
اأن الأمــر مفهوم للجميــع وللفل�صطينيين اأي�صًا، اإّل اأّن تحدي هويتهــا اليهودية الذي نتج في 
الأ�صا�س عن طروحــات لبع�س التيارات ال�صيا�صية والفكرية داخــل الفل�صطينيين في اإ�صرائيل 
خارج اإطــار »دولتين ل�صعبين« )الذي كان �صعار التيــارات المركزية داخل الفل�صطينيين في 
اإ�صرائيــل منذ منت�صف ال�صبعينيات وحتى اليوم(؛ كان اأحد العوامل المركزية في دفع اإ�صرائيل 
للمطالبة بالعتراف بها كدولة يهودية.  وعندما تبنت معظم  النخب الفل�صطينية برنامج »دولة 
المواطنين« الذي يتحدى الدولة اليهودية، �صارت المطالبة بالعتراف بالدولة اليهودية اأكثر 
اإلحاحــًا، فال توجد قيادة اإ�صرائيلية اليوم - ل يمين اإ�صرائيلي ول ي�صار اإ�صرائيلي-  يقبل بحّل 

الدولتين من دون المطالبة بالعتراف باإ�صرائيل كدولة يهودية. 
لــن تقبل اإ�صرائيل بحّل الدولتيــن اإّل اإذا اعترف الفل�صطينيون بالم�صــروع ال�صهيوني وقبلوه 
قبــوًل وا�صحًا يتج�صد باعترافهم بالدولة اليهودية وباإقرارهــم باإنهاء ال�صراع، وبهذا يتطلب 
حــّل الدولتين اعتراف الفل�صطينيين بال�صرعية الأ�صلية لإقامــة دولة يهودية في فل�صطين على 
جميع تبعات هذا العتراف، وعلى ت�صالحهم مع ال�صهيونية.  وما يق�صده الإ�صرائيلي هنا هو 
قبول الم�صروع الكولونيالي و�صرعيته، فهل ي�صتطيع الم�صروع الوطني الفل�صطيني الم�صالحة 
مــع ال�صهيونية؟ يجــب اأن نجيب عن ذلك ب�صوت وا�صح، لأنه تكمن في الإجابة عنه اأ�ص�س 

ت�صكيل الم�صروع الوطني الفل�صطيني.
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)ج( اإعــادة تعريف فل�صطين والفل�صطينيين.  في اإطار حل الدولتين ل�صعبين، تقام »فل�صطين« 
اإلــى جانب اإ�صرائيل، لكنها تاأخذ اأبعاداً �صيا�صية وهوياتيــة وتاريخية جديدة ومت�صّرعة.  ففي 
عملية اإحياء »فل�صطين« واإقامتها من جديد في اإطار الدولتين خطورة بالغة على الفل�صطينيين 

في اإ�صرائيل، ومن الجدير بنا اأن نالحظها قبل فوات الأوان. 
عندمــا ت�صمي الدولــة الفل�صطينية نف�صها »فل�صطيــن« بدًل من »دولة فل�صطيــن« اأو »الدولة 
الفل�صطينية«، فاإن البــاب �صيفتح على م�صراعيه »لت�صجيع« الفل�صطينيين في اإ�صرائيل ت�صجيعًا 
ناعمــًا اأو ت�صجيعًا خ�صنًا، كما تقت�صي الحاجة، وكما ت�صمح الظروف ال�صيا�صية والتحولت 
اليمينية المت�صارعة داخل المجتمع الإ�صرائيلي، »لينتقلوا« اإلى وطنهم اإلى »فل�صطين«.  وهم 
ح�صب الفهم الكولونيالي العميق اأغرابًا في اإ�صرائيل، اإذ اإنه في الوعي ال�صهيوني، المجموعة 
الأ�صالنيــة هي اليهود اأنف�صهــم، والفل�صطينيــون المواطنون في اإ�صرائيل هــم الذين اأتوا من 
خــارج الوطن اليهودي.  ول ي�صاعد ت�صريح الرئي�س عّبا�ــس للتلفزيون الإ�صرائيلي كما نقلته 
�صحيفــة »هاآرت�س« في 2012/11/3 بــاأن »ال�صفة الغربية، وقطاع غزة و�صرقي القد�س هي 

فل�صطين، وما عدا ذلك هو اإ�صرائيل.. الآن واإلى الأبد«.
فــي واقــع الأمــر، ومن دون اأن يق�صــد الرئي�س عّبا�ــس ذلك، فــاإن لمقولته هذه اأبعــاداً تزيد من 
الخطورة منها، مثاًل اأنها ت�صجع الإ�صرائيليين الذين يطالبون المواطنين الفل�صطينيين بالنتقال اإلى 
»فل�صطين« اإذا اأرادوا تحقيق اأهدافهم القومية، لأن »فل�صطين« هي وطن الفل�صطينيين.  ماذا يكون 
الفل�صطينيون داخل اإ�صرائيل؟ وماذا تكون هويتهم عندما يقول الرئي�س عّبا�س باأن »فل�صطين« هي 
ال�صفة والقطاع؟ هم يعتقدون اأنهم يقيمون على اأر�صهم، ويتغنون �صعراً و�صيا�صة باأنهم اأ�صحاب 
الوطن الأ�صليين؛ يعني اأ�صحاب فل�صطين الأ�صليين.  اإن لهذا التنازل ال�صريع اإ�صقاطات وجودية 

خطيرة غير مدرو�صة وغير ماأخوذة بالح�صبان على اأجزاء من ال�صعب الفل�صطيني.

�لأ�ص�س �لبر�ديغماتية لحّل �لدولتين: �صر�ع قومي �أم �صر�ع كولونيالي؟  .3

من المده�س اأن الكثيرين منا وفي العالم العربي وفي العالم اأ�صبحوا مقتنعين باأن حّل الدولتين 
لــم يّعد قاباًل لالإنجاز، واأنه بالرغم من ذلك، فاإن جــل الجهد ال�صيا�صي والفكري ي�صب في 
متابعــة مــا اأ�صبح في فهم الكثيريــن �صرابًا بال جدوى من الرك�ــس وراءه ومن دون اأن نوجه 
بع�ــس الجهد الوطني، الفكري ال�صيا�صــي والأكاديمي، لتح�صير البدائــل، فيجب اأن ن�صاأل 
اأنف�صنــا: مــا هو ال�صبب في ذلــك؟ ويعود ال�صبب في راأيــي اإلى اأّن البديــل يتطلب العتماد 
علــى منظومة فكرية جديدة تخلت عنها الحركة الوطنيــة الفل�صطينية منذ زمن طويل، وهي 
المنظومة التي تعتمد مواجهــة الكولونيالية، وبدل هذه المنظومة ل تزال القيادة الفل�صطينية 

تعمل في اإطار براديغما خاطئة اأو�صلتنا اإلى طريق م�صدود. 
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منــذ القبــول الفل�صطيني المبّطــن ومن بعده القبــول المعلن بحّل الدولتين، تــّم النتقال من 
براديغمــا راأت في ال�صراع مــع ال�صهيونية �صراعًا في جوهره بيــن حركة تحرر وطني وبين 
م�صــروع كولونيالي، اإلى براديغما تفتر�س، واإن لم يكن الفترا�س مك�صوفًا باأن ال�صراع هو 
�صراع قومي بين حركتين قوميتين.  ال�صراع القومي هو الذي يقود اإلى ق�صايا تفاو�صية حول 
تق�صيــم وطن تختلف عليه حركتين قوميتين لــكل منهما مطالب �صرعية فيه: الحركة الوطنية 
الفل�صطينية، والحركة القومية ال�صهيونية لل�صعب اليهودي.  وفي الواقع جاء قرار التق�صيم من 
قلــب هذه البراديغما، وجاء الرف�س الفل�صطيني له ليمثــل رف�صًا للبراديغما ذاتها، وجاء قبول 
مــن قِبَله من دول اأجنبية ومن القوى الفل�صطينية المحــدودة اأي�صًا من داخل هذه البراديغما، 
ولذلــك فاإن من يعتمد على هذه المنظومة عقائديًا يعتقد اأن رف�س الفل�صطينيين للتق�صيم كان 
خطــاأً تاريخيًا، وفي المفاو�صــات، يتم الحديث في اإطار هــذه المنظومة عن الحدود وعن 
العالقــات الأمنية والقت�صاديــة والعتراف المتبادل، وحتى م�صائــل تتعلق بالالجئين الذين 
نتجــت ق�صاياهم من ال�صــراع بين المجموعتين القوميتين.  كمثــال على �صراع يعتمد هذه 
المنظومة الفكرية، يمكن اأن ننظر اإلى الق�صايا التي برزت في ال�صراع في دول البلقان مثاًل: 

حدود، لجئين، ا�صتقالل، .. اإلخ.
اأما ال�صراع الكولونيالي، فاإنه ينطلق من اأ�ص�س اأخرى تمامًا، من تحرير الإن�صان الواقع تحت 
الحكم الكولونيالي، واإنهاء الحكم الكولونيالي، واإنهاء المتيازات ال�صيا�صية للكولونياليين.  
ويتم التو�صل اإلى هذا الهدف في اإطار ال�صراع مع الكولونيالية في واحد من الموديلين التاليين 
)اإذا افتر�صنــا اأن الم�صروع الكولونيالي لــم ينجح بالق�صاء الج�صدي اأو ال�صيا�صي المعنويعلى 
اأ�صحــاب الوطن الأ�صليين(: الموديل الأول، يهدف اإلى الو�صول مع الكولونياليين اإلى حّل 
ينهي العالقــة الكولونيالية، ويحّرر الجهتين من عبئها وتبعاتهــا، ويفاو�س حول طرق اإنهاء 
هــذه العالقة ونظــام الحكم الم�صتقبلي، ومعنــى ذلك بالن�صبة للفل�صطيني هــو اإنهاء المتياز 
اليهــودي في فل�صطين )الق�صد لفل�صطين لي�س لدولة فل�صطين(، وعودة الالجئين، والو�صول 
اإلى اتفاق مع اليهودي الإ�صرائيلي حول طبيعة العالقة المت�صاوية بين اأبناء الوطن الفل�صطيني، 
وحول طبيعــة الحكم ح�صب الموديل الجنــوب اإفريقي. اأما الموديــل الثاني وهو الموديل 
الجزائري، فاإنه يهــدف اإلى تحرير الوطن وطرد الكولونياليين اإلى وطنهم الأم، ويعني ذلك 
بالن�صبــة للفل�صطينييــن عودة اليهــود اإلى اأوطانهــم الأ�صلية ح�صب �صياغــة الميثاق الوطني 
الفل�صطينــي.  وقــد تبنى الفل�صطينيون عندمــا اعتمدت حركة التحــرر الفل�صطينية المنظومة 

الكولونيالية بروح الع�صر التي طغت عليها حرب التحرير الجزائرية الموديل الجزائري.
وبغ�ــس النظر عن الأهداف المختلفة لالنت�صار علــى الكولونيالية، من المده�س اأن اإ�صرائيل 
مــا زالت تتعامل مــع ال�صراع وكاأنه �صراعــًا كولونياليــًا، واأن الفل�صطينيين اليــوم يتعاملون 
معــه في الأ�صا�ــس وكاأنه �صراعًا قوميًا.  وكان من الطبيعي اأن يكــون الواقع معكو�صًا، اأي اأن 
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تطالب اإ�صرائيل بالنتقال اإلى براديغمــا ال�صراع القومي، واأن يبقى الفل�صطينيون متم�صكون 
بمنظومــة ال�صراع الكولونيالي، ولكــن ذلك كان يتطلب اأن يطــّور الفل�صطينيون برامجهم 
واأهدافهم واإ�صتراتيجياتهم داخل الموديــل الكولونيالي، اأي التخّلي عن الموديل الجزائري 
وتبنــي الموديل الجنوب اأفريقي.  في حقيقة الأمر، اإ�صرائيل ل ت�صتطيع النتقال اإلى براديغما 
ال�صــراع القومــي اإل بتطمينات فل�صطينيــة ذكرتها اأعاله، تجعل من الو�صــول اإلى حّل على 

اأ�صا�س التق�صيم اأمراً غير ممكنًا.
لم يكن النتقــال الفل�صطيني من براديغما ال�صراع الكولونيالي اإلى براديغما ال�صراع القومي 
�سهاًل اأو اختياريًا، فمثاًل اأ�سمت منظمة التحرير برنامج »النقاط الع�سر« بالم�سروع المرحلي، 
وظلــت تتاأتاأ بخ�صو�س العتراف باإ�صرائيل، وتبعث بالر�صائل المبطنة والمك�صوفة، وتقترح 
ال�صيغ غير المبا�صرة لالعتراف بها مقابل الدخول في عملية تفاو�صية.  وكانت اإ�صرائيل تهمل 
وتتجاهــل جميع الر�صائل حتى الوا�صحة منها لأ�صبابها الإ�صتراتيجية، ولكنها كانت تتجاهل 
اأي�صًا لأنها تحظى بتاأييد �صعبي وا�صع وعميق باأن ل تتعامل مع اأقل من قبول اإ�صتراتيجي يعطي 
ال�صرعيــة المطلقــة لم�صروعها،  لأنها كانــت تفتر�س في داخلهــا اأن الفل�صطيني يقول �صيئًا 
ولكنه لم يتخَل عن الم�سروع المرحلي، »م�سروع النقاط الع�سر«، واأن من حّقها من وجهة 

نظرها الكولونيالية اأن تفتر�س ذلك.
وجــاء النتقال التدريجي اإلى منظومــة ال�صراع القومي، كما ذكرت في ظروف عربية دولية 
معقــدة لم تترك فر�صًا كبيرة ل�صتمرار ال�صراع في اإطــار الفهم الكولونيالي ح�صب الموديل 
الجزائــري، وبــدل تطوير الن�صــال �صــّد الكولونيالي بداأ النتقــال اإلى براديغمــا بديلة عن 
براديغمــا ال�صراع �صد الكولونيالية ال�صتيطانية.  وفي الواقــع  فاإن طبيعة الحركة ال�صهيونية 
المعقــدة لم ت�صهل على الفل�صطيني تطوير ن�صاله �صد الكولونيالية ب�صبب المميزات الخا�صة 
للكولونيالي��ة ال�سهيوني��ة، حتى واإن �سّكل »برنامج النقاط الع�س��ر« بدء االنتقال من منظومة 
فكريــة لل�صراع اإلى منظومة اأخرى؛ فاإنه عك�س التخبط بيــن المنظومتين، وعك�س اأي�صًا اأننا 
لم نفهم خ�صو�صية ال�صهيونيــة، وعر�س اإمكانية قيام »�صلطة م�صتقلة« على اأرا�صي محررة، 
ولكنه عر�صها كم�صروع حّل مرحلي في برنامج التحرير ال�صامل ح�صب الموديل الجزائري، 
وكما يمكن اأن نتوقع رف�صت اإ�صرائيل رف�صًا قاطعًا العتراف بمنظمة التحرير اأو الت�صال بها 

على اأ�صا�س فر�صيات هذا البرنامج. 
كان التوق��ع ب��اأن تقبل اإ�سرائي��ل بدخول عملية �سيا�سي��ة على اأ�س�س »برنام��ج النقاط الع�سر« 
افترا�صًا �صاذجًا يوحي بعدم فهم بع�س جوانب ال�صهيونية، عندها، بعد الرف�س المتكرر انتقل 
هذا العر�س تدريجيًا - ببطء ولكن بو�صوح - اإلى قلب منظومة ال�صراع القومي متخّليًا عن 

مفهوم ال�صراع الكولونيالي.



- 16 -

اإذن، فــي واقع الأمر، فقــد واجهنا ال�صهيونية في اإطار المفهوم الكولونيالي في فترة تاريخية 
محــدودة، ثــم تنازلنا عنــه وانتقلنا اإلــى براديغما ال�صــراع القومي الذي اأو�صلنــا اإلى طريق 

م�صدود، وفي اعتقادي كنا في كال الحالتين مخطئين ب�صكل اأو باآخر. 
لماذا تعاملنا في �صراعنا مع ال�صهيوينة في اإطارين مختلفين؟ لماذا حتى منت�صف ال�صبعينيات 
لــم يطــرح اأي ف�صيــل فل�صطينــي اأي تحــٍد للن�صــال الفل�صطيني مــن داخل منظومــة الفهم 
الكولونيالــي لل�صــراع؟ لأننا كنا على حق، ولكننا في نف�س الوقــت اأهملنا مركبًا مركزيًا في 
ال�صراع، وهو ال�صعب الإ�صرائيلي، ومدى ا�صتعدادنا لأخذه بالح�صبان في اأي م�صروع وطني 

نقترحه، و�صاأعود اإلى هذا المركب بعد قليل.
اأما عندما انتقل تاأطير ال�صراع اإلى منظومة ال�صراع القومي، فكانت هناك معار�صة فل�صطينية 
�صديــدة في البداية، لأنهــا راأت فيه تنازًل عن المواجهة مع الكولونيالية، وعندما قبلت بع�س 
الف�صائــل بحّل الدولتيــن، كان القبول على اأ�صا�س مرحلي يفتر�س اأننا �صنعود  في فترة لحقة 
اإلــى المواجهة مع الكولونيالية، وفي التاأطير القومي ن�صينا اأو لم نفهم اأن اإ�صرائيل ذاتها لم َتَر 
فــي ال�صراع �صراعًا قوميًا.  وفي اعتقادي، اإن غالبية القوى ال�صيا�صية في اإ�صرائيل ل َتَرى في 
ال�صراع مع الفل�صطينيين �صراعًا قوميًا حتى اليوم، وروؤيتها لطبيعة ال�صراع معقدة يختلط فيها 
المركب القومي والمركب الكولونيالي، خا�صة في الدوائر الفكرية لليمين الحاكم.  وتجدر 
الإ�صــارة اإلى اأنه حتى اأو�صلو لم تعترف اإ�صرائيــل بوجود �صعب فل�صطيني، وحتى في اأو�صلو، 
اعترفــت اإ�صرائيل بمنظمــة التحرير ولي�س بال�صعب الفل�صطيني، ومــا زالت اإ�صرائيل الر�صمية 

حتى اليوم تتعامل مع ال�صراع من داخل المفهوم الكولونيالي. 
ــر حتى اليوم على  وتلخي�صــًا لمالحظاتي حــول هذا المو�صوع حتــى الآن اأقول: نحن ن�صّ
الم�صتــوى الت�صريحــي الداخلــي باأن ال�صــراع مــع ال�صهيونيــة واإ�صرائيل هو �صــراع �صد 
الكولونياليــة، ولكننا في نف�س الوقت، على الم�صتوى ال�صيا�صــي العملي تعاملنا معه بو�صفه 

�صراعا قوميا، وهذا يف�صر جزءاً كبيراً من محنتنا.

�ل�صهيونية: �لحركة  مميز�ت   .4

لنعــد اإلــى ال�صوؤال، هــل ال�صراع مــع ال�صهيونية هو �صــراع قومي اأم �صــراع كولونيالي؟.  
ولنجيــب عن هذا ال�صوؤال نعود اإلــى ال�صهيونية، فال�صهيوينة هي حركــة كولونيالية �صاحبة 
م�صــروع كولونيالي مع مميزات يجــب اأن نراها ونتعامل معها، وتعتمــد �صياغة الم�صروع 
الوطنــي الفل�صطيني الم�صتقبلي و�صياغة اأهدافه واحتمالت تحقيقها على فهمنا لل�صهيونية، 
وت�صتــرك الكولونياليــة ال�صهيونيــة مع الم�صاريــع الكولونياليــة وال�صتيطانيــة الأخرى باأن 
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العنف وال�صتالب والمتيازات وال�صتعالء وال�صــور الذهنية ال�صلبية لل�صعب الأ�صالني هي 
مركبــات بنيوية من الم�صروع نف�صه، وهي جزء مــن م�صروع تبريري ياأتي مالزمًا للم�صروع 
الكولونيالي.  وكذلك فاإن الّتحكم وال�صيطرة والإنكار والتق�صيم وتق�صيم ال�صعب الأ�صالني 
والبط�س به هي اأي�صًا مركّبات بنيوية، اإّل اأن ال�صهيونية تختلف عن م�صاريع ا�صتيطانية اأخرى 
بثــالث مميــزات رئي�صية علــى الأقل تجعل منها حالــة تاريخية فريدة، وتتطلــب منا توجهًا 

يتعامل مع هذه الفرادة التاريخية، اإذ ل خيار لل�صعب الفل�صطيني اإل التعامل معها.
لي�س للم�صــروع ال�صتيطاني ال�صهيوني وطن اأ�صلي يحكــم العالقة بين الكولونيا وبين أ. 

المركــز الــذي ي�صكله الوطــن الأ�صلي اأو الوطــن الأم.  فعلى الرغم مــن الدعم الغربي 
للم�صروع الكولونيالي لــم تكن هناك دولة انطلق منها الم�صروع، وكانت العالقة بينها 
وبين الكولونيا عالقة دولة مع مواطنيها اأو مع المتداد ال�صتيطاني لها ولمواطنيها، وما 
يهمنا في الأمر اأنه لم يعد للم�صتوطنين اليهود منذ مدة طويلة »وطن اأّم«، حتى لو اعتبرنا 
اأنــه كانت لهم اأوطــان عديدة انطلقوا منهــا.  وهذا بطبيعة الحال ي�صــح اليوم اأكثر من 

الما�صي مع ت�صكل الأجيال الجديدة في �صعب اإ�صرائيلي له مقوماته الوا�صحة. 
وفي اعتقادي، عندما تعاملنا مع ال�صراع من داخل المفهوم الكولونيالي لم نقّدر اأهمية هذه 
الم�صاألــة وكان الموديل الجزائري، كمــا ذكرت �صابقًا، طاغيًا على الوعــي ال�صيا�صي العام، 
وعلى روح الع�صر في العالم الثالث وحركات تحرره الوطني، التي احتلت فيه حركة التحرر 
الفل�صطينيــة مكانًا مركزيًا، لكن الموديل الجزائري كان خطاأً ج�صيمًا اأو�صل الحركة الوطنية 
الفل�سطيني��ة اإلى اإحباٍط مطلق وب��اب مو�سود، ودفعها ذلك اإلى التخلي عن منظومة ال�سراع 

مع الكولونيالية باأكملها.
وفــي الواقع،  ومــن دون اأن اأكون اعتذاريًا لجيل كامل من القيــادات الفل�صطينية الموؤ�ص�صة؛ 
اأعتقــد اأنه  من غيــر الإن�صاني اأن نتوقع اأن تكون القيادات الفل�صطينية في تلك المرحلة قادرة 
علــى اأن تعر�س على الم�صتوطنيــن اأن يكونوا جزءاً من الوطن، وربمــا تكون هذه ال�صعوبة 
كامنــة في القــرب الزمني بين انطالقة الثــورة الفل�صطينية وبين ا�صتالب وطــن الفل�صطينيين.  
ولذلــك، فــاإن برنامج الدولة الواحــدة الذي عر�صته »فتح« �صنــة 1969 كان خطوة كبيرة، 
لكنها غير كافية بالمرة في هذا التجاه، وعليه فاإن اأي م�صروع جديد يجب اأن يتعامل بجراأة 

وبو�صوح مع ال�صعب الإ�صرائيلي بو�صفه �صريكا م�صتقبليا في ال�صراع �صّد الكولونيالية.
الحركــة ال�صهيونية الكولونياليــة هي اأي�صّا حركة قوميــة.  اإن المركب الكولونيالي في ب. 

الم�صــروع ال�صهيونــي هــو المركب الطاغي، ولكــن، هناك اأي�صًا مركــب قومي فيها، 
فعندمــا ف�صلنا في ردع الم�صروع ونجح ال�صهيونيون فــي ا�صتالب الوطن تاأ�ص�س هناك 
�صعــب اإ�صرائيلي لــه مميزات ال�صعوب الأخرى وموؤ�ص�صــات ال�صعوب الأخرى، ولكن 
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اأي�صًا تاأ�ص�س على مركبات كولونيالية ذكرت بع�صًا منها باقت�صاب في البند ال�صابق.
لي�س لدى الفل�صطيني ما يخ�صاه من اأن يرى ال�صهيونية كحركة قومية، ولكن في نف�س الوقت 
تمامــًا، هي تحمل م�صروعــًا كولونياليًا، ولي�ــس لل�صهيونية في الواقع بديــل تاريخي من اأن 
تكــون حركة ا�صتيطانية كولونيالية، لأنها بطبيعة الحال ت�صكلت في اأوروبا، واأخذت تبحث 
عن وطن تبني فيه دولة ال�صعب اليهودي.  لي�س هنالك اأي عالقة بين كون الحركة ال�صهيونية 
حركــة قومية وبين اأن يكون لها حّق في فل�صطيــن، بمعنى اأن كون الحركة ال�صهيونية حركة 
قوميــة ل يعطيهــا حّقًا في فل�صطين ل من قريب ول من بعيــد.  واأنا على ا�صتعداد لأقول اأكثر 
مــن ذلــك: لليهود عالقة ثقافية ودينيــة تاريخية بفل�صطين تنعك�س باأ�صــكال متعددة وعميقة 
ل يمكــن تجاهلهــا اأو اإنكارهــا، اإّل اأن هذه العالقة ل تعطي لليهــود ول للحركة ال�صهيونية 
حّقــًا في فل�صطين تمامًا، كما انها ل تعطي للم�صيحي الأوروبي وغير الأوروبي الذي تربطه 
بفل�صطيــن عالقات ثقافية، حّقــًا �صيا�صيًا فيها اأي�صا، ولكن للجانــب القومي لل�صهيونية اأبعاد 

يجب اأن ناأخذها بالح�صبان عندما نتواجه معها من دون اأن نغفل الجانب الكولونيالي.
المركــب الدينــي فــي ال�صهيونية مركب مركزي ويتمــازج مع المركــب القومي.  بينما ج. 

يح�صر المركب الديني في العديد من الحركات القومية في العالم وتبقى روا�صبه حا�صرة 
حتــى بعد اأن تتحول هذه الحركات اإلى حركات علمانيــة، اإل اأن الأمر في حالة الحركة 
ال�صهيونيــة مختلف، ويعود الختــالف اإلى عوامل عديدة منهــا اأن اليهودية في اإ�صرائيل 
تعتب��ر هوية دينية وقومية ي�سعب فّك ارتباط اأحد مركباتها عن االآخر، ومنها اأن المنظومة 
التبريريــة الرئي�صيــة لل�صهيونيــة واأ�صا�س �صرعيتها فــي اأعين معظــم ال�صهيونيين هو الوعد 
الإلهي التوراتي لليهود باأر�س اإ�صرائيل، وعليه فاإن ال�صتعداد للتمازج بين القومية والدين 
فــي الحركة ال�صهيونية هــو ا�صتعداد ع�صوي قــوي.  ومنذ بروز الحــركات ال�صتيطانية 
الم�صيحانية في اإ�صرائيل منذ ال�صبعينيات؛ نالحظ الختراق المتزايد للدين حتى في دوائر 

قريبة من التيارات ال�صهيونية المركزية.
وت�صترك ال�صهيونية في هذا النوع من المزج بين الدين والقومية مع عدد قليل من الحركات 
القومية المعا�صرة، منها القومية ال�صربية التي تمتزج بتعاليم الكني�صة ال�صربية الأرثوذك�صية، 
والقوميــة ال�صينهاليــة في �صريالنكا التي اأخــذت تدخل المركبات الدينيــة البوذية من اأجل 
تر�صيــخ حكمها في البــالد في �صراعها مــع الأقلية التاميليــة، واأي�صًا حــزب »الهيندوتفا« 
الهنــدي الــذي اأدلج ونّظــر لمزج الهندو�صيــة بالقوميــة الهندية ولكن في تجربــة رف�صتها 
الأكثريــة الهنديــة، وما يميز هذه الحركات هــو جنوحها نحو ال�صتعــالء والتمييز وا�صتثناء 
الآخــر، واأي�صًا ا�صتعدادها ل�صتعمال العنف المتطرف، الــذي تنبع خطورته من اأنه ي�صرعن 
على اأ�ص�س دينية واإلهية.  وعليه فمن المهم اأن نالحظ هذا المركب في ال�صهيونية، لأنه يزيد 
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مــن ا�صتعدادها الكولونيالي لقتراف اأعمال عنف اأكثــر تطرفًا في حال انزلق ال�صراع اإلى 
م�صاحات تبريرية دينية.

وعليــه فاإن المواجهة مــع ال�صهيونية تتطلب منــا الأخذ بالح�صبان جوهرهــا الكولونيالي 
ومركبهــا القومــي ومميزاتها الأخــرى، ولأننا تعاملنا مــع ال�صهيونية مــن داخل منظومة 
ال�صراع القومي متجاهليــن البراديغما الكولونيالية؛ فاإننا وجدنا اأنف�صنا اأمام حّل الدولتين، 
اأي تق�صيم الوطن بين حركتين قوميتين مع اأثمان ل ي�صتطيع ال�صعب الفل�صطيني قبولها كما 

اأو�صحت �صابقًا. 

للو�صول �إلى حّل مع �لفل�صطينيين: كولونيالي �أم قومي؟ �لكولونيالي  �لت�صور   .5

في ال�صنــوات الأخيرة، احتل حزب الليكود مكانة مركزية وتحّولــت اإ�صرائيل تحوًل جديًا 
نحــو اليمين، وفي عملية التحــول ال�صريع نحو اليمين المتطرف �صــار حزب الليكود يبدو 
وكاأنــه حزبًا معتــدًل، و�صار على الأحزاب التــي كانت ت�صمى ي�صــاراً �صهيونيًا مثل حزب 
العمل المناف�صة، عن طريق مجاراة الكثير من المواقف اليمينية المركزية، ومن دون الدخول 
فــي التفا�صيــل اإّل اأنه مــن الوا�صح اأن التيــارات الفكرية التي يمثلها الليكــود اأخذت مكان 
ال�صدارة في الخطاب ال�صيا�صي الإ�صرائيلي، واأخذ فكره ال�صيا�صي بالنت�صار بين الإ�صرائيليين، 
خا�صــة في �صوء الفهم الإ�صرائيلي للتحولت في العالم العربي، وهو الفهم الذي تما�صى مع 
الت�صــور النمطي لالإن�صان العربــي كاإن�صاٍن عنيف وغير ديموقراطي.  وعلى الغالب، فاإن هذا 
الفهــم للتحولت في العالم العربي �صيدفع باتجاه الت�صــدد مع الفل�صطينيين والعرب عمومًا، 
والتم�صك بالأرا�صي المحتلة واإنهاء مفهوم »الأر�س مقابل ال�صالم« مع ال�صلطة الفل�صطينية، 
ولذلــك �صاأّركز مالحظاتي في هذا الق�صم من الورقة على الروؤيا اليمينية لل�صراع التي ت�صكل 

الروؤيا المركزية في اإ�صرائيل اليوم.
تعتمــد الروؤيا اليمينية على افترا�صات مثيرة يجدر بنــا فهمها اإلى العمق، وتفتر�س هذه الروؤيا 
فــي جوهرها كما طرحها جابوتن�صكي منذ �صنة 1923 اأّنــه »ل يمكن اأن تكون هناك اتفاقية 
طوعية بيننا وبين عرب فل�صطين ل الآن ول في الم�صتقبل« )جابوتن�صكي، الحائط الحديدي 
1937(، المهم في هذا الدعاء هو المنطق التحليلي الذي يعتمد عليه.  ويقول جابوتن�صكي، 
الأب اليديولوجي لمع�صكر اليمين ولليكود ب�صكل خا�س، اإنه من غير الممكن موافقة عرب 
فل�صطين )وهو ي�صتعمل هذا الم�صطلح( على »تحويل فل�صطين من بلد عربي اإلى بلد ذي اأكثرية 
يهوديــة«.  ويقترح على قّرائه مراجعة تاريخ ال�صتيطــان الكولونيالي بجميع حالته ال�صابقة، 
ويقول اإنهم لن يجدوا حالة واحدة جرت فيها عملية ال�صتيطان الكولونيالي بموافقة ال�صكان 
الأ�صليين، ثم يقول اإن ال�صكان الأ�صليين ل يقبلون باأن ي�صاركهم اأحد في بالدهم اأو اأن يكون 
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�صيداً عليهم، وعليه فُهم �صيقاومون – دائما - وعرب فل�صطين لي�صوا ا�صتثناًء.
ثــم يقول جابوتن�صكي اإّن من يعتقد اأنــه من الممكن التو�صل اإلى موافقة عرب فل�صطين على 
قيــام وطن يهودي في فل�صطيــن يفتر�س »اإّما اأن يكون العرب مجموعــة من الحمقى الذين 
ن�صتطيــع خداعهم باإخفــاء اأهدافنا الحقيقيــة، اأو اأنهم فا�صدون، ون�صتطيــع ر�صوتهم بمنافع 
اقت�صاديــة وثقافية ليتنازلــوا لنا عن حقوق الأولوية في فل�صطين«.  ثم يقول اإّن هذا الفترا�س 

وما �صابهه ينّم عن احتقار لل�صعب العربي. 
�إذ�ً، كي��ف يت��م �لو�ص��ول �إلى �لهدف وكي��ف يتم �لو�صول �إل��ى �تفاق مع ع��رب فل�صطين على هذ� 
�له��دف؟ �لإجابة ب�صيطة وتعتمد عل��ى �لمنطق �لمذكور: ببناء »جد�ر حديدي« غير قابل لالختر�ق.  
وبم��ا �أن �ل�صهيونيي��ن لن ي�صتطيعو� تقديم �أي تعوي�س ير�صي عرب فل�صطي��ن، فاإن �لتفاقية �لوحيدة 
معه��م ت�صب��ح ممكنة عندما يفهم��ون �أنه ل يوجد �أم��ل »بالتخل�س منّا«؛ ب�صبب �لج��د�ر �لحديدي، 
وعنده��ا �صيتخّل��ون عن قياد�ته��م �لمتطرفة و�صيختارون قي��اد�ت معتدلة تق��دم �قتر�حات نتفاو�س 
فيه��ا حول م�صائ��ل »عملية«، مثل �صمان عدم طرد �لعرب، حقوق مت�صاوية للعرب، �أو تماميّة قومية 
للع��رب.  باخت�ص��ار »فاإن �لطريقة �لوحي��دة للو�صول �إلى �تفاق في �لم�صتقب��ل هو �لتخلي عن جميع 

�لأفكار �لتي تحاول �لو�صول �إلى �تفاق �لآن«. )�لت�صديد ُم�صاف(

مــن المهم اأن اأ�صدّد هنا، وكما �صاأو�صــح اأي�صًا اإن هذا لي�س ت�صوراً قديمًا عفا عليه الزمن، بل 
اإنــه اأحد الأ�ص�س الفكرّية التي اأر�صــدت وما زالت ُتّر�صد التوجهــات ال�صيا�صية الإ�صتراتيجية 
لليكــود، حتى بعد اأن ح�صلت تغييــرات على فهم ال�صراع ومكانــة العرب فيه؛ نتجت عن 
ديناميكيــة ال�صراع بيــن ال�صهيونيــة والفل�صطينيين.  ل مجال في هــذه الورقة للحديث عن 
هــذه التغييرات، فالمهم في �صياقنا هو تو�صيــح المعاني ال�صيا�صية والإ�صتراتيجية للفهم الذي 
يطرحــه جابوتن�صكي، وتو�صيــح اأثرها على ال�صيا�صة الإ�صرائيليــة وعلى ما يجري الآن.  من 
الوا�صــح اأن حكومات الليكود اتبعت هذا النهج في تعاملهــا مع الفل�صطينيين، وياأتي رف�س 
التفاو�ــس الحالي ومقولــة »اأنه ل يوجد �صريك تفاو�صي« من داخل هــذا المنطق تمامًا، اإذ 
بح�صبه يجب على الفل�صطينيين في البداية اأن يقبلوا عن طريق ا�صتعمال القوة ولي�س بالر�صى 
بحق ال�صعب اليهودي هنا، ومن ثم يتم التفاو�س على ق�صايا عملية، ويزداد هذا النهج ت�صدداً 
مع التطورات فــي العالم العربي الذي »ي�صير اإلى الوراء« بح�صب رئي�س الوزراء ال�صرائيلي، 
الــذي يقــول اإن »القيادات الإ�صالمية« في العالم العربي تبعــد اإمكانية التو�صل اإلى اتفاق مع 
الفل�صطينيين، الذين قد ي�صعرون بازدياد قوتهم اأو معنوياتهم في ال�صراع مع اإ�صرائيل.  وعليه، 

فهذا هو الوقت للت�صبث بالحائط الحديدي وتقويته.
هكــذا بنف�س المنطــق، يتحدث نائب رئي�س الوزراء الإ�صرائيلــي، مو�صيه ياعلون، الآن، �صنة 
2013، ففي اإجابة لقراء »هاآرت�س« من يوم 3 كانون الثاني/يناير 2013 حول برنامج حزب 
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الليكود النتخابي في م�صاألة حل الدولتين، يقول ياعلون »بع�س النا�س ي�صاألون ما هو الحل؟ 
هــذا لي�ــس ال�صوؤال ال�صحيح.. من ال�صعب الحديث عن حــل، يجب اأن نتحدث عن »اإدارة 
ال�صراع«.. متــى �صيحل ال�صالم؟ ]فّكروا[ في الجدار الحديدي لجابوتن�صكي، عندما يفهم 
جميع اأعدائنا اأننا �صنبقى هنا اإلى الأبد، ونحن �صن�صل اإلى ذلك عن طريق ال�صمود ولي�س عن 
طريــق الن�صحابات.. حتى ذلك الحين علينا اأن نعمل ح�صــب المبداأ العملي اأننا ل نتحكم 
بهــم ...  لديهم ال�صتقالل ال�صيا�صي، وت�صتطيــع اأن ت�صمي ذلك حكمًا ذاتيًا، دولة، اأو حتى 

الإمبراطورية الفل�صطينية«. )»هاآرت�س«، 3 كانون الثاني 2013(.
وبنف�ــس المنطــق تمامًا، ي�صــرح رئي�س الــوزراء الإ�صرائيلــي، بنيامين نتنياهــو، لجريدة 
»هاآرت�ــس« اأن ال�صراع مع الفل�صطينيين »غير قابل للحل« لأنه لي�س نزاعًا على الحدود.. 
اإن جــذور ال�صــراع مختلفة تمامــًا، وحتى يعترف اأبــو مازن ]الرئي�س محمــود عبّا�س[ 
باإ�صرائيــل كدولــة يهودية فلن يكون هناك طريــق للتو�صل اإلى اتفــاق« )»هاآرت�س«، 15 
حزيــران 2012(.  وعندما ي�صــّر المرا�صل في �صوؤاله حول الخطــة العملية لدفع »عملية 
ال�صــالم«، يــّرد عليه نتنياهو حــال »اإن الخطة العمليــة لدفع عملية ال�صالم هــي اأن اأعيد 
واأكــرر فــي كل منا�صبة ما قلت لك الآن«.  هكذا، فاإن الموقــف الذي يقول اإن ال�صراع 
مــع الفل�صطينيين غير قابل للحل هــو موقف اإ�صتراتيجي ومح�صــوب، وله جذور فكرية 
اأيديولوجية مركزية ووا�صحة، واأنه لي�س موقفًا ناتجًا عن �صوء فهم اأو تقدير خاطئ.  اإنها 
الإ�صتراتيجيــة التي تر�صدها اأيديولوجية جابوتن�صكي، بمعنى اأنه اإذا اأردت اأن تتو�صل اإلى 
اتفــاق في الم�صتقبــل، فاأقلع عن التفتي�س عن اتفاقية في الوقت الحالي، ويجب اأن تواجه 

العرب بالحائط الحديدي حتى ي�صت�صلمون.
اإذن، فــاإن الإ�صتراتيجية ال�صيا�صية الإ�صرائيلية في تعاملها مــع الفل�صطينيين تنبع من البراديغما 
الكولونيالية وتهتدي بمتطلباتها التي تقوم على اأن ال�صعب الأ�صالني يجب اأن يقبل �صروطنا 
حتى ن�صل اإلى اتفاق، ومن الممكن اأن نرى الحرب الأخيرة على غزة وحمالت ال�صتيطان 
المتكــررة والت�صريــع في عمليــات تهويد القد�ــس والت�صهيالت القت�صادية مــن خالل روؤيا 

اإ�صتراتيجية تعتمد على قواعد اأيديولوجية متكاملة تعتمد البراديغما الكولونيالية.
من �صخرية الأقدار اأّنه في نف�س الوقت الذي اأخذ الفل�صطينيون ينتقلون اإلى المنظومة ال�صيا�صية 
التــي تعتمد فر�صية ال�صــراع القومي؛ اعتلى مقاليد الحكم في اإ�صرائيــل في �صنة 1977 تيار 

جابوتن�صكي، ومن يومها اإلى الآن ونحن في �صراع منظومات �صيا�صية معكو�صة.
وربمــا ل يكون الأمر من �صخرية الأقدار، بل من عــدم فهمنا - نخبًا وقيادات - للم�صروع 
ال�صهيوني علــى اأعماقه، ومن الأكيد اإننا لم نقدم ت�صوراً لم�صروع وطني يّرد على المنظومة 
ال�صيا�صية الكولونيالية.  وفي الواقع، لقد كانت الطروحات ال�صيا�صية الفل�صطينية في معظمها 
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تر�صّخ الم�صروع الكولونيالي، واأكبــر دليل على ذلك هو: الزدياد الهائل لعملية ال�صتيطان 
منــذ اأو�صلــو؛ والمطالبة بالعتــراف باإ�صرائيــل كدولة يهودية كــّرد على ال�صحــوة الوطنية 
للفل�صطينييــن داخل اإ�صرائيل ولبرنامج حّل الدولتيــن؛ و�صيا�صة »ل �صريك في المفاو�صات« 

رغم جميع التنازلت الفل�صطينية.
و�صــار م�صــروع الدولتين هو م�صــروع هروب من المواجهــة مع الم�صــروع الكولونيالي، 
ويعك�س عدم فهم لل�صهيونية وللكولونيالية، ولي�س م�صادفة اأن الخطاب ال�صيا�صي الفل�صطيني 
بعد مرحلة النتقال اإلى م�صروع الدولتين اأخذ يتجنب ب�صكل متزايد الحديث عن الكولونيالية، 

وخا�صة بعد عملية التروي�س الدولية للخطاب الفل�صطيني في مرحلة بعد ما اأو�صلو. 
و�صار الخطاب ال�صيا�صي في بع�س الأحيان عر�صًة اإلى عمليات ت�صويهية، فمن ناحية يرف�س 
هــذا الخطاب في اأعماقه واقع ت�صكل �صعب اإ�صرائيلــي، ومن ناحية يميل اإلى القبول بالدولة 
اليهوديــة كعملية حٍل و�صط مع ال�صهيونية تك�صبها ال�صرعيــة في اأعين �صحاياها، ومن ناحية 
يرى اأن اإ�صرائيل تمثل العنف وال�صتعالء، ومن ناحية تنادي اإلى التعلم من الم�صروع ال�صهيوني 
في بناء الدولة، وحتى الخطاب الأكاديمي الفل�صطيني الذي ن�صط في درا�صة الكولونيالية في 
مرحلــة انطالق الثورة الفل�صطينية �صمن محدودياتــه؛ اأغفل التحليل الكولونيالي منذ تجّذر 
منظومــة الدولتين وتر�صيــخ الفكر ال�صيا�صي الــذي اأخذ يطالب بالتق�صيــم، والتي نمثل فيها 

الحالة الأولى من نوعها في تاريخ الم�صاريع الكولونيالية. 
اإذن، كيف ن�صتطيع تقديم م�صروع وطني فل�صطيني يواجه الم�صروع ال�صهيوني الكولونيالي؟ 
اإن هــدف المواجهة مع الم�صــروع الكولونيالي هو النت�صار عليــه ولي�س الو�صول اإلى حل 
و�صــط معه، لأن الكولونياليــة ل ت�صتطيع اأن تقبل حاًل و�صطــًا اإّل ب�صروطها هي، ولو ل�صبب 
ب�صيــط: لأنهــا تخ�صى اأن اأ�صحاب الوطن الأ�صليين �صيخالفــون التفاق حين تتغير عالقات 

القوة، ولذلك فاإن ال�صيطرة التامة هي الطريق للتعامل مع هذا الهاج�س.

بر�ديغما  �ل�صر�ع �لكولونيالية �إطار  في  م�صروع وطني  تعريف  �إلى  �لعودة   .6

اإحــدى المالحظات المده�صة على الخطــاب ال�صيا�صي الفل�صطيني الحالي هو اأن الكثيرين، 
رّبما معظم النخب ال�صيا�صية، بما فيها اآخر الموؤيدين لتفاقيات اأو�صلو، �صاروا يقولون داخل 
الجتماعــات المغلقة باأن حّل الدولتين قد و�صل اإلى نهايته، وفي الواقع كان موؤيدي الدولة 
الواحــدة يقولون دائمًا باأن النتقال من حّل الدولتين اإلى بدائل اأخرى لن يحدث قبل اقتناع 
النخــب الفل�صطينية في ال�صفــة والقطاع، وخا�صــة النخب المح�صوبــة اأو المرتبطة بعملية 

اأو�صلو، باأن طريق الدولتين قد اأُغلق. 
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ومن الوا�صــح اأن خطاب البدائل لحل الدولتين قد انعتق من الدوائر الأكاديمية التي انح�صر 
فيهــا حين انطالقــه اإلى دوائــر الخطاب الدولــي الأكاديمــي، الفكــري، وال�صيا�صي حول 
ال�صــراع.  وفــي الواقع، فــاإن ال�صرعة التي اأخذ خطــاب البدائل - وفــي اأغلبيته هو خطاب 
الدولــة ثنائية القومية -  ينفذ اإلى الخطــاب الدولي هي دليل قوي على اأن الأمر �صار جديا، 
وبطبيع��ة الح��ال، فاإن �سق��وط البراديغما ال يحدث فج��اًة، بل تدريجيًا وفق��ط عندما يقتنع 
اأ�صحابهــا باأّنهــا ل ت�صتطيع الإجابة عــن اأ�صئلة يطرحها منتقدوها.  وفــي تقديري، نحن في 
مرحل��ة �سقوط براديغما الدولتي��ن، وهي مرحلة بداأت منذ فترة لكننا ل�سنا في مرحلة تعريف 
براديغمــا جديدة بعد، كذلك فلي�صت عملية النتقال اإلى براديغما جديدة عملية اأوتوماتيكية 
ول خطيــة )linear(، بل ت�صير ببطء وبم�صار فيه طلعات ونزلت.  مثاًل، اإن اعتراف الهيئة 

العامة لالأمم المتحدة بفل�صطين كع�صو مراقب فيها يبطئ م�صار النتقال، لكن ل يوقفه.
كذلك فاإن النتقال �صوف يمر بمرحلة خطيرة وهي مرحلة »الأبارتهايد«، التي اإذا لم نعرف 
كيــف نتعامل معها فقــد توؤدي اإلى عواقب كارثيــة، ول ي�صح اأن يتّم النتقــال اإلى براديغما 
جديــدة بالعودة اإلــى موديالت قديمة، حتى لــو كانت تلك الموديالت قــد �صيغت �صمن 
منظومــة مواجهــة الكولونيالية.  وبناء على ذلك، ل يمكن للطرح الجديد اأن يعود اإلى طرح 
»العــودة والتحرير« بمفهومه ال�صابق، واإن كان طرح العودة والتحرير هو ّرد مفهوم ل�صعب 
فقــد وطنــه واأ�صبح لجوؤوه على مرمى حجــر منه، بينما ياأخــذه الم�صتوطنون عنوة ويبنون 
فيــه �صعبًا ووطنًا؛ اإّل اأنه اأهمل روؤية الإ�صرائيلــي وا�صتثناه من م�صتقبل فل�صطين، وعر�س عليه 
خيارات ل يمكن القبول بها والدفاع عنها.  وكما قلنا فاإن البرنامج و�صل اإلى طريق م�صدود 
في اأعوام قليلة، ووا�صتنتجت معظم القيادات الفل�صطينية اأنه لم يكن واقعيًا في قلب تناق�صات 

المنطقة العربية والحرب الباردة وال�صيا�صية الدولية. 
هنالــك اأ�ص�س جديدة من الجدير مراجعتها عند الحديث عن م�صروع وطني ي�صبح م�صروعًا 
فل�صطينيــًا ت�صّد اإليه الأجيال ال�صابة من ال�صعــب الفل�صطيني، ويعر�س بدياًل اإن�صانيًا للعالقات 
الكولونياليــة الحالية بين الإ�صرائيلــي والفل�صطيني داخل كل فل�صطيــن وخارجها، ويحظى 
بتاأييــد فل�صطيني، وبتاأييد �صعوب العالم ونخبــه، بما فيها الغرب، ويجعل الق�صية الفل�صطينية 
ق�صيــة مركزية في �صمير العالم، مثلما كانت ق�صية التحرر من الأبرتهايد في جنوب اأفريقيا.  

واأذكر هنا ثالثة من هذه الأ�ص�س:

�أ. م�صروع لكل �ل�صعب �لفل�صطيني
اعتمــد نجاح الم�صروع الكولونيالي، ويعتمد الآن، علــى تمزيق ال�صعب الفل�صطيني وخلق 
الظــروف التــي منعت ول زالت تمنــع اإمكانيات التوا�صل بين اأجزائــه، و�صارت التجارب 
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الجماعية الإن�صانية في المواقع المنعزلة لكل مجموعة لمدة اأجيال في بع�س الأحيان م�صدراً 
لبنــاء هويات فيها اختــالف وتمّيز ما زالت تجمعهــا التجربة الفل�صطينيــة الأ�صا�صية )النكبة 
والتهجير وفقدان الوطن(، وت�صاهم في منع تطور هذا الختالف اإلى هويات منفردة.  ولكننا 
مــن دون م�صروع فل�صطينــي �صامل، وفي ظروف خا�صة ومعقدة لــكل تجمع فل�صطيني، ل 
ن�صتطيــع �صمان بقــاء التجربة التاريخية حجر الأ�صا�س في الهويــة الفل�صطينية في الم�صتقبل.  
هل ن�صتطيــع القول اإن الهوية الفل�صطينية في ال�صفة والقطاع والقد�س وداخل اإ�صرائيل، وفي 
الأردن ولبنــان �صتتحدى جميع الظــروف ال�صيا�صية والتجارب الإن�صانيــة والثقافية الخا�صة 
لمدة طويلة، و�صتظل حا�صرة ويقظة بانتظار م�صروع �صيا�صي �صامل؟ خذوا مثاًل الفل�صطينيين 
في اإ�صرائيل، لقد �صمعت عدة مّرات البع�س يقول اإّن قيادة ال�صعب الفل�صطيني المقبلة �صتاأتي 
من الداخل.  كيف يمكن ذلك وقد �صاغت قيادات فل�صطينية في الداخل م�صروعًا �صيا�صيًا - 
يعوزه التعريف الوا�صح - ولكن جوهره هو الم�صاواة في الدولة الإ�صرائيلية؟ ما زال الحزب 
الأكبــر لدى الفل�صطينيين في الداخل يرى نف�صه قيــادة بديلة للي�صار الإ�صرائيلي، وما زال في 
جوهره حزبًا اإ�صرائيليًا يعتمد على القبول الأخالقي لقرار التق�صيم، وعلى اللتزام المطلق غير 
القابــل للنقا�س لمبداأ »دولتين ل�صعبين« تعــود جذوره اإلى اللتزام بمواقف الكتلة ال�صتراكية 

بقيادة مو�صكو، ولي�س اإلى منطلقات حركة التحرر الوطني الفل�صطيني.  
ويقود حزب اآخر م�صروع »دولة المواطنين« متحديًا بذلك الفكر ال�صهيوني الذي يعتمد على 
امتيــازات يهودية، ويعتبر هذا الحزب نف�صه حزبــًا فل�صطينيًا، ولكنه يناف�س داخل الكني�صت 
الإ�صرائيلــي ول يجــروؤ على الخروج جهــاراً على فكر الدولتين، مع اأن فيــه الكثيرين الذي 
يوؤيــدون هذا التوجه تخوفًا مــن �صطبه من اللعبة البرلمانية.  األ يتعار�ــس التناف�س على قيادة 
الي�صار الإ�صرائيلــي الجديد مع الهوية الفل�صطينية في م�صروع فل�صطيني �صامل؟ الفل�صطينيون 
فــي اإ�صرائيل تاريخيًا كانوا اأول مجموعة فل�صطينيــة اأيدت وتحم�صت لحّل الدولتين، وذلك 
بتاأثيــر اأجنبي، ولكن هــذا القبول والحما�ــس �صاهم في و�صعهم خــارج الم�صروع الوطني 
الفل�صطينــي، لأنهــم اأ�صبحــوا مت�صامنين مــع الم�صروع ولي�صــوا جزءاً منــه، لأن »م�صروع 
الدولتيــن« لم يَر فيهم جزءاً منــه، وبذلك ت�صكلت م�صلحة م�صتركة بيــن الم�صروع الوطني 
الفل�صطينــي وبع�س قيادات »الجماهير العربية في اإ�صرائيل«، التــي راأت اأّن الفل�صطينيين في 

اإ�صرائيل �صاأن اإ�صرائيلي عليه اأن يبقى خارج اإطار الم�صروع الوطني الفل�صطيني.
اإن منهجيــة ال�صهيونية في تعاملها مع الفل�صطينيين في اإ�صرائيــل �صيا�صيًا وقانونيًا، والمواقف 
الر�صميــة الإ�صرائيلية التــي تلقى تاأييداً �صعبيًا وتــرى، ب�صكل متزايد، فــي الفل�صطينيين اأعداء 
ف��ي مجاالت عديدة؛ جعلت من ال�سعب على الذين يري��دون االنخراط في م�سروع الدولة 
الإ�صرائيليــة على قــدم الم�صاواة اأن يفعلوا ذلك.  وترك هذا النهــج ال�صهيوني الباب مفتوحًا 

اأمام الفل�صطينيين لتاأييد م�صروع فل�صطيني �صامل يكون الفل�صطينيون في اإ�صرائيل جزءاً منه.
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ومــن الوا�صح كما ذكرت �صابقًا اأن الم�صروع الوطني الحالي ي�صتثني الالجئين الفل�صطينيين 
واإمكانية عودتهم اإلى مدنهم وقراهم اأو اإلى الجزء الذي طردوا منه من فل�صطين. 

علــى الم�صــروع الوطني الفل�صطينــي الم�صتقبلــي اأن يكون م�صــروع ال�صعــب الفل�صطيني 
ولي�ــس م�صروع الدولة، فلقد �صار وا�صحــًا اأن م�صروع الدولة، لو كان ممكنًا، هو م�صروع 
تجزيئــي ب�صبــب طبيعــة ال�صراع مــع ال�صهيونيــة، وم�صــروع الوطن هو م�صــروع مت�صمن 

)INCLUSIVE( لكل ال�صعب الفل�صطيني تمامًا، ب�صبب طبيعة ال�صراع مع ال�صهيونية. 
اإن كــون الم�صــروع الوطني الفل�صطينــي م�صروعًا فل�صطينّيــًا �صاماًل يعنــي اأن تكون لجميع 
التجمعــات الفل�صطينية ح�صة فيه ودور يلعبونه كل من موقعه، ويعني اأن هذه الأدوار تتحدد 
ح�صــب المواقع المختلفة، وياأخذ فيها الفل�صطينّي في المنفى دوراً فاعال ومركزيًا، وكذلك 
الفل�صطينــّي في اإ�صرائيل، ويحتم هــذا الم�صروع تفعيل قيادة فل�صطينيــة �صاملة تتطلب اإعادة 
تنظيــم منظمة التحريــر الفل�صطينية تحت لــواء م�صروع جديد، وبتركيــب فل�صطيني ي�صمل 

جميع اأجزاء ال�صعب الفل�صطيني.
فــي واقع الأمــر، اإن الخيار الإ�صتراتيجي للم�صروع الم�صتقبلي هــو اأنه اإذا كان الفل�صطينيون 
يريــدون الوطــن الفل�صطيني فاإنهم لــن يتمكنوا من اإقامــة دولة فل�صطينية عليــه.  اإن اإ�صترداد 
الوطــن الفل�صطيني لن يكون ح�صــب النموذج الجزائري، اأو نمــوذج العودة والتحرير، بل 
يكــون با�صتــرداد الوطن  بمن عليــه )اأي ال�صعب اليهودي الإ�صرائيلــي(، وبذلك فاإن الدولة 
�صتكــون للفل�صطينيين والإ�صرائيلييــن – كما �صاأو�صح اأدناه - ولكنهــا �صتعطي للفل�صطينيين 
كل مــا تعطيــه دولــة - وطــن )nation - state(، ولذلك من المهــم الحديث بو�صوح 
عــن مكان الإ�صرائيلي في التفكير ال�صيا�صي المواجــه للكولونيالية الذي ي�صعى اإلى حّل على 

اأنقا�س الكولونيالية.  

ب. م�صروع ي�صمل �ل�صعب �لإ�صر�ئيلي
اإن فــي الوطن الفل�صطيني اليوم �صعبين: ال�صعب الفل�صطيني، اأو بالأ�صح اأجزاء منه؛ وال�صعب 
الإ�صرائيلــي.  ل يمكن اليوم، ولم يكن ممكنًا في الواقع منذ فترة طويلة الحديث عن الوطن 
الفل�صطينــي ال�صامل من دون هذا التغيير الذي يجب اأن نواجهــه، نراه، نعترف به، ونتعامل 
معــه.  هنا فــي الوطن الفل�صطينــي، ونتيجة لنجاح الم�صــروع الكولونيالــي وف�صل الحركة 
الوطنيــة؛ ن�صاأ �صعٌب جديد لديه جميع مقّومــات الهوية الجماعّية ودلئل النتماء على نف�س 

الوطن الذي ننتمي اإليه.
كنا نف�صل لو اأن هذا الم�صروع ال�صتيطاني لم يختر فل�صطين موقعًا له، وكنا نف�صل لو انت�صرنا 
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في منعه من تحقيق ماآربه فيها، لكننا لم ننجح، ون�صاأت اليوم اأجيال جديدة من الإ�صرائيليين 
في فل�صطين ل وطن لها �صوى وطننا، وقد حان الوقت لنطرح هذا المو�صوع على من يفكر 
بالوطــن الفل�صطيني وببدائل للتق�صيــم: ما هو موقفنا من هذه المجموعــة، من هذا ال�صعب 

الذي ن�صاأ في فل�صطين؟
وعلينا اأن نطرح على الإ�صرائيليين الذين اأخذوا وطننا �صراكة حقيقية تنتج عن عملية م�صالحة 
تاريخيــة مع ال�صعب الإ�صرائيلي )ولي�س مع ال�صهيونية( لهــا مقّوماتها ومتطلباتها الوا�صحة، 
وتعتمــد الم�صالحة على اعتراف الإ�صرائيليين بالجنايــة التاريخية واعتذارهم عنها وتخليهم 
عــن اأي امتيازات مادية اأو معنوية، مقابل العتراف بهم بو�صفهم �صركاء حقيقيين في الوطن 
الفل�صطينــي، ويعني ذلك اأن الم�صــروع الفل�صطيني لن يت�صالح مــع ال�صهيونية، ولكنه يقوم 
علــى اأنقا�صهــا ويت�صالح مع ال�صعــب الإ�صرائيلي الذي يتخلى عنها مقابــل هذه الم�صالحة.  
واإذا كانــت ال�صهيونيــة قد قامت على اإنــكار الآخر بدءاً من اإنكار وجــوده، فاإن الم�صروع 
الوطنــي الفل�صطيني يجب اأن يعتمد على العتراف بالآخر وبحقوقه المكت�صبة في فل�صطين، 
ولكــن لي�س بالمتيازات التي تعطيها الكولونيالية، وي�صتطيــع الم�صروع الفل�صطيني اأي�صًا اأن 
يطوّر هوية فل�صطينية جديدة ت�صمل الفل�صطيني والإ�صرائيلي، ويرى فل�صطين جزءاً من الثقافة 
العربيــة والإ�صالمية، يكون فيها دور للثقافة اليهودية، ويكون فيها جزء من ف�صيفي�صاء ال�صرق 

الأو�صط.
لي�صــت هذه الورقــة ب�صدد الخو�س في التفا�صيل )المهمة( لهــذا البديل، لكنها تطرح علينا 
م�صوؤوليــة الحديث عن ال�صعب الإ�صرائيلي الذي يمار�س الكولونيالية ويتمتع بثمار امتيازاتها 
علــى ح�صاب ال�صعــب الفل�صطيني، وعلينا اأن نطــرح على ال�صعب الإ�صرائيلــي بدياًل يعتمد 
جميــع الأ�ص�ــس الإن�صانية من الم�صــاواة ال�صيا�صيــة والم�صاركة في وطن م�صتــرك، و�صمان 

م�صتقبله كمجموعة نتفاو�س حول طريق التعبير ال�صيا�صي عنها.
و�صيكون امتحاننا فــي ا�صتطاعتنا لتقديم طرحنا هذا لليهودي الإ�صرائيلي مجاهرًة، وللعالم، 
واأن نفتخــر باأ�ص�صه ال�صيا�صية الإن�صانيــة التي تاأتي نقي�صًا تاما لالأ�ص�ــس ال�صهيونية، و�صيكون 
امتحاننــا اأي�صــًا اأن بع�ــس الإ�صرائيلييــن على الأقل فــي البداية �صيجدون في هــذا الم�صروع 
م�صروعــًا تحرريــًا ي�صاعد علــى اإخراجهم من الدائــرة الكولونيالية ويقدم لهــم ال�صمان من 

المخاوف الكولونيالية.
اإن الخــوف الإ�صرائيلــي الكولونيالي له م�صــادر متعددة، لكن اأهمها فــي نظري ولم يحظ 
بالهتمام الكافي: اأنه خوف الكولونيالي من نتيجة �صرقته للوطن ومن اأهل الوطن الم�صلوب، 
دق الكولونيالي اأية تطمينات تترجم اإلى ترتيبات اأمنية، لأنه يعلم اأن �صاحب الوطن  ولن ي�صّ
لــن يتنازل عنه، ولذلك عال فكــرة م�صاألة المطالبة بالعتراف بالدولــة اليهودية عندما ُيهزم 
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الفل�صطيني، لكن الم�صروع الوطني الفل�صطيني ي�صع نهاية لهذا الخوف الكولونيالي، ويحول 
المخــاوف اإلى قنــوات عادية –قنوات المع�صلة الأمنية فــي ال�صراعات بين المجموعات - 

التي يتوجب بح�صبها اأن تفاو�س المجموعات على م�صتقبل ي�صمن اأمنها الجماعي.
لي�ــس هذا م�صروعــًا تكتيكيًا ول مرحليًا، بل هــذا �صيكون عر�صنا للم�صالحــة التاريخية مع 
ال�صعــب الإ�صرائيلــي، وعلى اأنقا�س ال�صهيونيــة والهيمنة الكولونيالية، وفــي عملية الت�صور 
للم�صتقبــل ال�صيا�صي لهذا الم�صروع، الذي ي�صكل بديــاًل لم�صروع التق�صيم، ويبداأ الحديث 

عن جميع الق�صايا المركزية في نظام �صيا�صي جديد.

ج. م�صروع يعتمد و�صائل ن�صالية جديدة
اإذا كان م�صــروع التحــرر الوطنــي الفل�صطينــي الجديــد يعتمــد علــى التخل�س مــن النظام 
الكولونيالــي واإقامــة ال�صراكة مع الإ�صرائيليين فــي وطن م�صترك، فاإنه يحتــم و�صائل ن�صالية 
جديدة بداأ ال�صعب الفل�صطينــي بممار�صتها في ال�صنوات الأخيرة، ويحتم ذلك التخل�س من 
مفهــوم التحريــر بالعنف مقابل العنــف ال�صهيوني، اإل اأنه يتبنى مفهــوم القوة مقابل الحائط 

الحديدي.
ل يمكــن للم�صروع الوطنــي التحرري مقاومة الكولونيالية واإنجــاح الم�صروع الوطني من 
دون ا�صتعمــال القــوة، ومن دون تجنيد م�صادر القوة لدى جميــع اأجزاء ال�صعب الفل�صطيني 
والتن�صيــق فيما بينها.  اإل اأن القوة في هذه الحالة ل تعني العنف، فلن يكون ا�صتعمال العنف 
�صد الم�صــروع الكولونيالي مجديًا، خا�صة في الحالــة الفل�صطينية، وذلك لأ�صباب متعددة 
تجــدر مراجعتها بتاأٍن، من اأهمها: اأول، اأنــه �صيعيدنا اإلى المربع المريح للكولونيالي، حيث 
ي�صتعمل عنفه الأقوى وياأطــر ال�صراع وكاأنه �صراعا �صد الإرهاب في عالم قابل لال�صتماع؛ 
ثانيــًا، اإن ا�صتعمال العنف �صــد المدنيين كما تبرهن التجربة الجنــوب اأفريقية تبعد ال�صركاء 
الطبيعييــن للم�صــروع من ال�صعب الآخــر؛ ثالثًا، اإن العنــف �صيحفز اإ�صرائيــل على ا�صتعمال 

اأدوات قمع جماعي ل ت�صتطيع اأن ت�صتعملها �صد و�صائل ن�صال �صعبي.
اإن تجربــة ال�صبــاب الفل�صطيني – رجــاًل ون�صاء - في اإقامة قرية »بــاب ال�صم�س« تبرهن اأن 
هنالك م�صادر قــوة عظيمة لها تاأثير اأعمق واأحّد واأكثر و�صوحًا واأثرا من ا�صتعمال المقاومة 
العنيفــة، كذلك فاإن تجربة الم�صيــرات الفل�صطينية من داخل لبنان في ذكرى النكبة هي اأ�صّد 
وقعًا واأكثر اأثراً واأ�صعب على الكولونيالي مواجهتها ماديًا ونف�صيًا من العمليات العنيفة.  لقد 
فجرت اإ�صرائيل �صنة 1982 �صفينة دولية كانت تر�صو في ميناء قبر�صي، وكانت تنوي الإقالع 
مــع مجموعة مــن الالجئين اإلى �صواطئ فل�صطين للعــودة! اإن التفجير يدل على مدى خ�صية 

اإ�صرائيل من مثل هذه العملية، خوفًا معنويًا و�صيا�صيًا واأخالقيًا.
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اإن��ه باإمكان المقاومة ال�سعبية المن�سق��ة فل�سطينيًا اأن تكون اأقوى من المقاومة العنيفة، ب�سرط 
اأن تاأتي مكملة لم�صروع وطني اإن�صاني ُيطرح بو�صوح، حيث ل يطلب من و�صائل المقاومة 
الجديــدة ومتبنيها اأن تتخذ موقفــًا اأخالقيًا من ا�صتعمال العنف، فلي�س هــذا هو ال�صوؤال، اأما 
ال�صــوؤال فهو: ما هي اأنجع و�صائل المقاومــة وو�صائل الن�صال في تحدي م�صروع كولونيالي 

والو�صول اإلى تحرر في الظروف التي نحن فيها؟
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خال�صة

كان الهــدف من هذه الورقة تو�صيــح الأ�ص�س الفكرية للطريق الم�صــدود الذي و�صلت اإليه 
الحركــة الوطنية الفل�صطينية وقياداتها الحاليــة، فحاولت الورقة اأن تظهر اأن اأهداف الحركة 
الوطنيــة الفل�صطينية لــم تعد اأهدافًا ت�صمــل ال�صعب الفل�صطيني كله، بــل تعمل على تجزيء 

ال�صعب والوطن، وكذلك فقد فقدت هذه القيادة القدرة على �صياغة اأهداف وا�صحة.
كذلــك حاولت الورقة اأن تظهر اأن الحركة الوطنيــة الفل�صطينية و�صلت اإلى طريق م�صدود، 
حيث اعتمدت المنظومة الفكرية لل�صراع مع الكولونيالية ح�صب الموديل الجزائري، واأنها 
منــذ اأوا�صط ال�صبعينيات اتبعت منظومة تعتمد ال�صراع القومي، بينما ا�صتمر الإ�صرائيليون في 

التعامل مع ال�صراع وكاأنه �صراعًا كولونياليًا.
وتركز الورقــة على مخاطر حل الدولتين، وتنادي اإلى البــدء بالتفكير ال�صيا�صي والأكاديمي 
ببدائل التق�صيم اإلى دولتين، واإلى العمل على م�صروع وطني فل�صطيني تحرري يحدد اأهدافه 
بهزيمــة الكولونيالية ال�صتيطانية، وا�صتبدالها بوطن ي�صــارك الفل�صطينيون والإ�صرائيليون في 
بنائــه علــى اأ�ص�س من الم�صــاواة والأمن الجماعــي، والتخل�س من المتيــازات الكولونيالية 

والم�صاركة في الحكم، واإلى اتباع و�صائل ن�صالية تتالئم مع هذا الم�صروع.
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تعقيب د. رائف زريق

هــذه ورقة �صاملة ووافية، واإحدى ميزاتها اأنهــا ت�صتطيع اإنتاج »فانتازيا«، وهي ال�صيء المهم 
في ظل ان�صداد اأي اأفق في الوقت الحالي.  

فعليًا، اأنا بعك�س نديم روحانا، فمثاًل ل اأتردد في ا�صتعمال كلمة »اإغراء«، وبما اأن لدي ميوًل 
وكثيراً من التعاطف الفكري مع الورقة، اأود م�صاركتكم في بع�س الأ�صئلة التي اأطرحها على 

نف�صي في ظروف م�صابهة، وتحمل هواج�س ت�صتدعي التفكير.  
بدايًة، �صاأعود اإلى مو�صوع يقع في �صلب الموؤتمر، »ماذا نعني بم�صروع واحد؟ واأن ال�صعب 
الفل�صطينــي �صعب واحد؟«.  هناك اأ�صئلة ُيوجــب التعامل معها التطرق اإلى بع�س التفا�صيل.  
كل جــزء من هذا ال�صعــب يتواجد في موقع مختلــف، وله م�صالح مختلفــة، فله ما يخ�صره 
ب�صــكل مختلــف.  وعليه دعوت اإلى م�صروع م�صترك يكون مفهومــًا �صمنًا منه اأنه اإذا نجح 
هــذا الم�صروع، �صنربح كلنا ذات ال�صــيء، بينما يعني ف�صله اأن درجــات الخ�صارة مختلفة.  
بالتالــي، اأعتقد اأنه من المفيد �صيا�صيًا وفكريًا؛ عنــد اأي حديث في هذا المو�صوع، اأن ينحو 
منحــى »جاز« ل منحــى مو�صيقى كال�صيكيــة، اأي اأن يبداأ من التنويعــات والتوزيعات لكل 
مجموعة، بحيث تبداأ كل منها من مكان وجودها، وتحدد اآمالها وطموحاتها، وتن�صاأ حالة 

من الحديث بين الأطراف لإنتاج �صيء متناغم في النهاية يعبر عن م�صروع م�صترك.  
واأف�صــل نقد للواقع هو الذي ينطلق من الواقع نف�صــه، ويبحث فيه اإلى اأبعد حد، اأي اأن يرى 
مكنــون الواقــع ويحوله اإلى موجود، ومالحظتــي هذه عامة لــكل اأوراق الموؤتمر، ولورقة 
روحانــا تحديداً، لأنه من دون البــدء مما هو موجود �صيبقى الحديث �صربًا من »اليوتوبيا«، 
مــا يقودنا اإلى ال�صوؤال الذي افتتحت به الورقة »مــاذا نريد؟«، وفي اللغة العربية توجد كلمة 
 Desires about«و »Desires« نرغــب« وكلمة »نريــد«، كما فــي الفل�صفــة هنــاك«
desires«، مثــاًل يقول اأحد المدخنين »اأريد اأن اأدخن لكني لو اأ�صتطيع لن اأدخن«.  بمعنى 
وجــود نوعين من الرغبات، اإحداهما مبا�صرة، والثانية عن التكرير والت�صفية الذهنية، فتظهر 
فــي الثنائية بين الخطاب ال�صعبي الذي يريد وينظر لل�صراع مــع اإ�صرائيل باعتباره �صراعًا مع 
ال�صهيونيــة، لكن عملية التكريــر الذهني والعاطفي للقيادات والنخــب ال�صيا�صية نراها تريد 

دولتين، مثاًل، اآخذاً بعين العتبار كثيراً من الأمور.  
�صــوؤال اآخر يلح دائمًا علّي، »اأيــن ف�صلنا ولماذا ف�صلنا؟«.  اأحيانًا اأعتقد اأننا ف�صلنا لأننا اأغبياء، 
واأحيانــًا اأخــرى لأننا �صعفــاء، اأو بب�صاطة لأن الموؤامــرة كبيرة جداً.  ي�صبــح ال�صوؤال الملح 
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اأوًل: هــل يجب البحث فــي اأين اأخطاأنا فكريــًا؟ اأم نبحث عن مواطن قــوة جديدة؟ حيث 
لــم نحقــق �صيئًا في تعدد الخيــارات، فالنتفا�صة ف�صلت كما المفاو�صــات، لذا ربما يكون 
التفكير مفيداً اإذا �صاألنا: هل ف�صلنا لأننا اأغبياء ولم نطرح الأ�صئلة ال�صحيحة، اأم ب�صبب اختالل 
موازين القوى؟.  ومن المفيد اأي�صًا األ نحمل التاريخ الفل�صطيني كثيرا بو�صمه اأنه �صل�صلة من 

المواقف الخاطئة.  
بالن�صبــة للورقة، وددت من روحانا لو اأنه ا�صتر�صل في بع�س الموا�صيع التي جاءت فيها، مثل 
»هزيمــة ال�صهيونيــة«، فلدي م�صكلة مع التفكير �صيا�صيًا من اأجــل اإنجاز هزائم اأيديولوجية.  
اأعتقــد اأن هــدف كل �صراع ون�صال اأن يعي�س النا�س ب�صعــادة اأوًل واأخيراً، فاأنا ل اأنا�صل من 
اأجل مبادئ مجردة، اإنما من اأجل اأن يعي�س النا�س بكرامة وحرية و�صعادة، وبهذا فاإن هزيمة 

ال�صهيونية مطلٌب بعيد المدى.  
وفــي تو�صيف روحانا لل�صهيونيــة اأنها »ُتخَتزل بالتيــار الجابوتن�صكي«، فيــا حبّذا لو ف�صّر 
نمــوذج »اأو�صلــو« في هذا ال�صياق.  �صحيــح اأنا راأيت الف�صل مكتوبــًا لـ»اأو�صلو«، والبع�س 
لــم ير ذلك، وبالتالــي، فاإن »اأو�صلو« هو نوع من الم�صالحة مــع ال�صهيونية، والآن لو ُكِتب 

لـ»اأو�صلو« النجاح، فاأين ينطوي هذا المو�صوع في »البراديغما« التي اقترحتها الورقة؟
ويــا حبــّذا اأي�صًا، لــو ُوجد تو�صيح اأكثــر حول �صوؤال: بمــاذا يختلف البرادايــم القومي عن 
البرادايــم المناه�ــس للكولونيالية؟ ففي كثير مــن الحالت يت�صابه هــذان النوعان معًا، لكن 
يظهــر الختالف لدى الدخول في التفا�صيل عند تناول هذا »البرادايم اأو ذاك، اأي اأن ينتهي 
الحتالل، وتتحقق الم�صاواة، لذا اأت�صّور اأن كال النموذجين »البرادايم« مختلفان، ما يوجب 

التو�صيح.  
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نموذج التنمية الفلسطيني 
وإستراتيجيات التغيير في األراضي 

الفلسطينية المحتلة

د. �صامية �لبطمة

مقدمة

تاأتي هــذه الورقة كاإ�صهام في اإعادة قــراءة الخطاب التنموي الفل�صطينــي فيما يتعلق بال�صفة 
الغربيــة؛ بهدف تعزيز الخيارات التنموية القادرة على توثيق عالقة ال�صفة الغربية بقطاع غزة 
و�صائــر التجمعات الفل�صطينيــة في اإطار الم�صروع الوطني الجمعــي.  و�صمن هذا ال�صياق، 
�صتتطــرق الورقــة اإلى اأثر الت�صكيالت القت�صادية القائمة فــي ال�صفة الغربية، من حيث طبيعة 
البنيــة القت�صادية، والقطاعات الإنتاجية والخدمية، على تكري�ــس عالقة التبعية والإخ�صاع 
لآليــات ال�صيطــرة التــي ينتجها النظــام ال�صتعمــاري ال�صتيطانــي.  كما �صتتنــاول الورقة، 
باخت�صــار، بع�س ال�صيا�صــات القت�صادية والجتماعية الممكنة فــي مواجهة اآليات تكري�س 
التبعي��ة واالرتباط في ظل نظ��ام ال�سيطرة اال�ستعماري، ومن �سمنه��ا ال�سيا�سات االقت�سادية 
الأقــدر على تقلي�س عالقة التبعية مع اإ�صرائيل، وتقلي�ــس الفجوات بين »كانتونات« ال�صفة، 
وبينها وبين قطاع غزة، وطبيعة العالقات القت�صادية الممكنة مع الموؤ�ص�صات الفل�صطينية في 

اأرا�صي 48 وال�صتات الفل�صطيني.
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لقــد ازدادت موؤخراً مطالبات الفل�صطينيين باإعادة النظر في نمط التنمية المهيمن في ال�صفة 
الغربيــة الــذي يترافق مع عملية �صالم اأو�صلــو، والذي رّكز على اإبقاء هــذه العملية على قيد 
الحيــاة اأطول فترة ممكنة.  ونمــط التنمية ال�صائد حاليًا في ال�صفــة الغربية، الذي تتبناه كل 
مــن ال�صلطة الوطنيــة الفل�صطينية والمانحيــن، يتعامل مع الحتالل بو�صفــه عاماًل خارجيًا 
)exogenous factor(، اأو عامــاًل ثابتًا اإلى حد كبيــر، بافترا�س اأنه ل يمكن التحكم به 
اأو ال�صيطــرة عليه، وبالتالــي يجب قبول وجوده، والتحرك تنمويــًا �صمن الحيز والم�صاحة 
التــي ي�صمح بهما )طبــر، 2012(.  و�صمن هذا الحيز المتــاح للفل�صطينيين تحت ال�صقف 
ال�صتعمــاري، فــاإن المفاهيــم وال�صيا�صــات التنموية المطبقــة على اأر�س الواقــع، تفتر�س 
مرحلــة مــا بعــد ال�صتعمــار )postcolonial reality(، وتلتزم بالنمــوذج النيوليبرالي 
للتنميــة.  ويتمحور هذا النموذج حول تحقيق النمو القت�صادي، وبناء الموؤ�ص�صات، والبنية 
التحتية، والحكم الر�صيد، وتحقيق كفاءة اقت�صادية، ون�صر ثقافة الديمقراطية، دون الهتمام 
بتاأثيــر هذه ال�صيا�صات على م�صروع مناه�صة الحتــالل، اأو التخطيط لربط هذه ال�صيا�صات 
باإ�صتراتيجيــات مواجهــة الم�صروع ال�صتعماري، �صمن منظــور يحقق هدف تحرر وطني 
لل�صعــب الفل�صطينــي ككل.  ونجد هنــا اأن المانحين وال�صلطــة الفل�صطينية، قد تحولوا في 
عملهم من اال�ستر�ساد باالحتياجات ال�سيا�سية التحررية للفل�سطينيين، ك�سرط كفيل بتحقيق 
الأهــداف الفعلية للعمل التنموي، اإلى الن�صغال الكامــل بكيفية تطبيق هذا النمط التنموي 
النيوليبرالــي �صمن ال�صياق ال�صتعمــاري.  و�صتتم مناق�صة هذه المفاهيم وال�صيا�صات ب�صكل 

مو�صع لحقًا في هذه الورقة.
ومــن هنا، تكمــن الم�صكلة الأ�صا�صية في هــذا المفهوم التنموي والنمط مــن العمل، في اأنه 
يفتر�س عدم القدرة على مواجهة الحتالل، وبالتالي قبوله، وتخطيط ال�صيا�صات القت�صادية 
وكاأن �صيــاق الحيــاة في الأرا�صــي الفل�صطينية هو واقع مــا بعد ال�صتعمار.  وهــذا يعني اأن 
المفهــوم التنموي يعانــي من النف�صام، فهو يتجاهل بنى القــوى المختلفة، ما يجعل النمط 
ال�صائد للعمل التنموي ل يقف في مواجهة الممار�صات ال�صتعمارية، بل ي�صاعد الفل�صطينيين 
علــى العتيا�س �صمــن منظومة الواقع الحتاللــي )برغوثي، 2011؛ هنيــة، 2012(.  وقد 
تــرك هذا الن�صق من التنميــة الفل�صطينيين عر�صة للنظام ال�صتعمــاري العن�صري الإ�صرائيلي، 
فيمــا يحــاول اإظهار اأن الحياة »ممكنة« في ظل نظام القمــع المذكور )طبر، 2011(.  كما 
اأنتــج هذا الن�صق من التنمية ثقافة وكادراً تقنيًا ي�صعيان اإلى تح�صين واقع الحال �صمن ال�صياق 

ال�صتعماري، بدل العمل على مواجهة هذا الحتالل بهدف اإنهائه.
وفــي المقابل، نجد المزيد من الفل�صطينييــن يعودون لتبني فكرة اأن التنمية الم�صتدامة تحت 
الحتالل غير ممكنة )�صايغ، 1992؛ خالدي، 2011(.  وبالتالي، هناك دعوات اإلى اعتماد 
ن�صق تنمية بديــل قادر على تحقيق العتماد على الذات ومواجهة الحتالل وتحقيق العدالة 
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الجتماعيــة وال�صيا�صية، بهدف التحرر ولي�ــس العتيا�س القت�صادي تحت الحتالل )هنية، 
2012؛ جقمان واآخرون، 2011(.

و�صمــن �صياق هذه الأفــكار الأ�صا�صية، تاأتي هــذه الورقة كاإ�صهام في اإعــادة قراءة الخطاب 
التنمــوي الفل�صطيني فيما يتعلــق بال�صفة الغربية، من خالل التطرق اإلــى محورين اأ�صا�صيين: 
الأول يركز على النتائــج القت�صادية المترتبة على ا�صتمرار الهيمنة على الأرا�صي الفل�صطينية 
�صمــن �صياق اتفاق اأو�صلو.  و�صتقــدم الورقة بع�س الأمثلة على النتائــج الهيكلية لل�صيا�صات 
التنموية المتبعة �صمن ال�صياق ال�صتعماري الحالي.  اأما المحور الثاني، فيقدم بع�س الأفكار 
الأوليــة والإ�صهامات في كيفية التعامــل مع ال�صيا�صات القت�صاديــة لمواجهة اآليات تكري�س 
التبعية، والخطو باتجاه �صيا�صة اقت�صادية مناه�صة لالحتالل، بهدف التحرر من نظام ال�صيطرة 
ال�صتعماري ال�صتيطاني، وتقلي�س الفجوات بين ال�صفة وقطاع غزة، اإ�صافة اإلى التطرق اإلى 
طبيعة العالقات القت�صادية الممكنة مع الموؤ�ص�صات الفل�صطينية في اأرا�صي 48.  كما يتطرق 
هذا المحور، باخت�صار، اإلى الخيــار الإ�صتراتيجي بحل اتفاق اأو�صلو، واإعادة ربط القت�صاد 

بال�صيا�صة بهدف تحقيق التحرر.

�لنتائج �لقت�صادية �لمترتبة على ��صتمر�ر �لهيمنة على �لأر��صي �لفل�صطينية

الواقــع القت�صادي في ال�صفة الغربية، بهيكلياته وموؤ�صراته، هو نتاج الحالة ال�صتعمارية التي 
عا�صهــا ويعي�صهــا هذا الجزء مــن فل�صطين على مدى الـــ 65 �صنة الما�صيــة.  وقد اّتخذ هذا 
الواقــع القت�صادي اأ�صكاًل مختلفة علــى مدى تلك ال�صنوات الما�صيــة، ولكن �صماته تبقى 
واحدة، وهي فقدان ال�صيطرة على اأدوات ال�صيا�صات القت�صادية )ال�صيا�صة المالية، والنقدية، 
والتجاريــة(، والتبعية لالقت�صاد الإ�صرائيلي، والعتماد، ب�صــكل كبير، على م�صادر خارجية 

وغير ذاتية للنمو القت�صادي )العمل في اإ�صرائيل والم�صاعدات الخارجية ... وغيرها(.
وقد قامت اتفاقيات ال�صالم الموقعة ما بين اإ�صرائيل ومنظمة التحرير الفل�صطينية العام 1993، 
بتر�صيــخ هذا النمط القت�صادي، حيث يمنح اتفاق اأو�صلو الفل�صطينيين �صيطرة محدودة جداً 
علــى الأدوات القت�صاديــة، وهو حيــز اأقل مما تتمتع بــه بع�س البلديات فــي دول اأخرى.  
وبينمــا تبقى اأدوات ال�صيا�صات القت�صاديــة ب�صكل كبير في اأيدي الإ�صرائيليين، تتركز جهود 
الفل�صطينييــن علــى التعاطي والتعاي�س مع نتائج فقدان ال�صيطــرة على هذه الأدوات.  ويذكر 

تقرير الأونكتاد )2008( بهذا الخ�صو�س:
»فالواقع اأن الق�صايا الأ�صا�صية التي تحدد الآفاق القت�صادية الفل�صطينية لم تتغير خالل العقود 
الأربعــة ال�صابقة، بل اإنها ا�صتمرت وتفاقمت.  واأبرز �صيء في هذا الخ�صو�س هو �صيق اإطار 
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ال�صيا�صــة القت�صاديــة المتاح اأمام ال�صلطــة الفل�صطينية بموجب ن�صو�ــس بروتوكول باري�س 
لعــام 1994.  فهو قــد ثبَّت الت�صوهات ونواحــي ال�صعف القت�صــادي الهيكلية التي بداأت 
مــع الحتــالل الإ�صرائيلي لل�صفة الغربية وقطــاع غزة العــام 1967، واأدام اعتماد القت�صاد 

الفل�صطيني على اقت�صاد اإ�صرائيل« )الأونكتاد، 2008، �س. 1(.
وقــد زاد الطيــن بلة اأي�صــًا، اأن اتفاقيــات اأو�صلو تقر بعــدم �صيطرة الفل�صطينييــن على معظم 
المــوارد الطبيعيــة خارج منطقــة )اأ(، ما �صاعــد الإ�صرائيلييــن على ال�صتمرار فــي م�صادرة 
الأرا�صــي وال�صتيطان بوتيرة مرتفعــة، حتى اأعلى من تلك التي �صهدتهــا ال�صفة الغربية بين 
1967-1.1994  كمــا قــام التمويل الخارجي فــي فترة ما بعد النتفا�صــة الثانية بالإحالل 
محــل التحويالت الفل�صطينية الناتجــة عن العمل في اإ�صرائيل، وانتقــل العتماد على العمل 
فــي القت�صاد الإ�صرائيلي، كاأداة لتمويل ال�صتهــالك والبنية التحتية في الأرا�صي الفل�صطينية، 
اإلــى العتماد على التمويل الخارجي من الدول المانحة.  وكلتا الأداتين، العمل في اإ�صرائيل 
والتمويــل الخارجــي، ل تخ�صعــان لل�صيطــرة الفل�صطينيــة، وبالتالي بقي ويبقــى القت�صاد 

الفل�صطيني عر�صة للتقلبات الناتجة عن �صيا�صات من يملك التمويل.
وقــد نتجت عن هــذا الواقع موؤ�صرات اقت�صادية مت�صاربة وه�صــة.  فعلى �صبيل المثال، فقد 
تذبــذب نمو اقت�صــاد الأرا�صي الفل�صطينيــة المحتلة على مدى ال�صنــوات الخم�س ع�صرة 
الما�صيــة ب�صكل كبير، تراوح بين 15±%، وهي ن�صب مرتفعة جداً، بكل المعايير.  وهذا 
التذبــذب في ن�صب النمو يعك�س مدى ه�صا�صة القت�صاد الفل�صطيني واعتماده على عنا�صر 
غير م�صتقرة للنمو.  ومنذ العام 2007، حافظ القت�صاد الفل�صطيني على ن�صب نمو مّطردة 
و�صلــت اإلى 10% خالل العاميــن 2010 و2011.  وتعطي هذه الن�صب الأخيرة انطباعًا 
بازدهــار القت�صاد، غير اأن هذا الرتفاع في ن�صب النمــو هو جزء من دورة البناء والتدمير 
التــي يمر بهــا اقت�صاد الأرا�صي الفل�صطينيــة على مدى ال�صنوات الـــ20 الما�صية.  فالجزء 
الأكبــر من هذا النمو الأخير نتج عــن ن�صاطات اإعادة اإعمار غزة، بعد الدمار الذي اأ�صابها 

1  هناك عدد كبير من التقارير التي توثق وت�صرح هذه المظاهر وتو�صح نتائجها، منها:
•	 Kanafani, N and Al-Botmeh, S. )2007( The Paris Economic Protocol and 

beyond; in search of an optimal trade arrangement. The Palestine Yearbook 
of International Law, Volume 14 )2006-2007(, pp. 75-97. Brill: Netherlands.

•	 Khalidi,	 R.	 and	 Taghdisi-Rad,	 S.	 (2009)	 The	 Economic	 Dimensions	 of	
Prolonged	Occupation:	Continuity	 and	Change	 in	 Israeli	 Policy	Towards	
the	Palestinian	Economy.	Geneva:	UNCTAD/GDS/2009/2.

•	 World Bank )2008( The Economic Effects of Restricted Access to Land in 
the West Bank. Washington DC.
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بعــد حــرب اإ�صرائيل على غزة فــي العامين 2008 و2009.  ويظهر هــذا جليًا من مقارنة 
ن�صب نمو الناتج المحلي الإجمالي )23% و29% في قطاع غزة خالل 2010 و2011، 
مقارنــة مع 5.2% و4.4% في ال�صفة الغربية خــالل ال�صنتين نف�صهما( )الجهاز المركزي 

لالإح�صاء، 2012اأ(.

�صكل )1(: ن�صب نمو �لناتج �لمحلي �لإجمالي في �لأر��صي �لفل�صطينية )2010-1995(
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الم�صدر: الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني )�صنوات مختلفة(.

كمــا اأن التمويل الخارجي من الدول المانحة لعب دوراً مهمًا في حركة النمو القت�صادي.  
فبعــد اإغــالق اإ�صرائيــل اأ�صواقها اأمام العمــال الفل�صطينييــن العــام 2000، واإر�صائها �صيا�صة 
الإغــالق وف�صل ال�صفة عن القطاع، وتدمير البنية التحتية في العديد من المدن الفل�صطينية، 
تراجــع حجم الناتج المحلــي الفل�صطيني العام 2000 باأكثر مــن 20%.  وعلى اأثر ذلك، 
قامــت الدول المانحة برفع معوناتها اإلى ال�صعــب الفل�صطيني لتخفيف اأثر هذه ال�صيا�صات، 
وبخا�صــة في المجــال الإن�صاني، حيث ارتفعــت ن�صبة الم�صاعــدات الإن�صانية من اأقل من 
8% قبل العام 2000 اإلى اأكثر من 45% من حجم الم�صاعدات ما بعد هذه الفترة )كنفاني 

والبطمة، 2008(.
اأمــا من ناحية ال�صيطرة على اأدوات ال�صيا�صــات القت�صادية، فما زالت اإ�صرائيل م�صيطرة على 
المعابــر، وبالتالي حركة ووتيرة ال�صتيــراد والت�صدير.  وقد اأدى ذلك اإلــى ا�صتمرار اعتماد 
التجــارة والقت�صاد الفل�صطيني ب�صكل كبير علــى اإ�صرائيل.  فقد �صكلت التجارة مع اإ�صرائيل 
فــي العام 1996 ما ن�صبته 91% من اإجمالــي التجارة الفل�صطينية، لت�صل العام 2011 اإلى ما 
ن�صبتــه 85% مــن اإجمالي التجارة الفل�صطينيــة.  وفي الوقت نف�صه، تبقــى التجارة مع باقي 
العالم، وبخا�صة مع العالم العربي، محدودة جداً.  ففي العام 1996، كانت ال�صادرات اإلى 
العالــم العربي ت�صل اإلى 8% من مجمل �صادرات ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وارتفعت هذه 
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الن�صبة اإلى 11% فقط العام 2010.  وفي الفترة نف�صها، �صكلت الواردات من العالم العربي 
العــام 1996، 1% من واردات ال�صفة الغربية وقطاع غزة، لتزيد اإلى 3% فقط العام 2010 

)الجهاز المركزي لالإح�صاء، 2012ج(.

�صكل )2(: �لتجارة �لفل�صطينية )1995-2011( ماليين �لدولر�ت
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الم�صدر: الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، اإح�صاءات التجارة الخارجية )�صنوات مختلفة(.

وهــذه التبعية الكبيرة لالقت�صاد الإ�صرائيلي تحــرم القت�صاد الفل�صطيني من م�صادر الواردات 
واأ�صــواق الت�صديــر الأكثر قدرة على المناف�صــة.  كما توؤدي هذه التبعية اإلــى عزل المنتجين 
الفل�صطينييــن عــن الأ�صواق الإقليميــة والعالمية، مــا اأدى اإلى عجزهم عــن �صراء مدخالت 
الإنتــاج ال�صرورية لل�صناعات، وبالتالي الم�صاهمة في تدهور الإنتاج ال�صناعي في الأرا�صي 
الفل�صطينيــة.  كما تزيد تبعية القت�صاد الفل�صطيني لالإ�صرائيلــي عبر اعتماد الأول على الثاني 
تجاريــًا، من احتمال تعر�ــس القت�صاد الفل�صطيني لمخاطر الهــزات القت�صادية الناتجة عن 

التغيرات الهيكلية داخل القت�صاد الإ�صرائيلي، وكذلك ال�صيا�صات التع�صفية الإ�صرائيلية.
اأما بالن�صبــة لل�صيا�صة النقدية، فتلك ترتكز على اإدارة البنوك العاملة في ال�صفة الغربية وقطاع 
غــزة، مــن دون القدرة على التحكم ب�صعــر ال�صرف، اأو �صعر الفائدة، بمــا اأنه ل عملة لدى 
ال�صلطــة.  هذا يعني اأن القت�صاد الفل�صطينــي يبقى عر�صة لتذبذب اأ�صعار العمالت، وكذلك 
ا�صتيراد م�صكلة الت�صخم في القت�صادات التي ي�صطر الفل�صطينيون ل�صتخدام عمالتها وهي، 
اإ�صرائيل، والأردن، والوليات المتحدة الأمريكية.  وعلى الرغم من اأن اإ�صدار عملة في هذه 
المرحلــة هو اأمر غير محبَّذ، لعدم توفر المنــاخ القت�صادي الذي يمكن اأن يوؤدي اإلى نجاح 
هذه العملة )حامد، 1997(، فاإن عدم �صيطرة الفل�صطينيين على الجانب النقدي ي�صاف اإلى 

عبء ه�صا�صة اقت�صادهم وتبعيته لالقت�صاد الإ�صرائيلي.
اأما في الناحية المالية، فعدم �صيطرة الفل�صطينيين على معابرهم التجارية مع العالم، يعني اأن 
تح�صيــل اإيرادات المقا�صة تبقى بيد الإ�صرائيليين، كما هو من�صو�س عليه في اتفاق باري�س 
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القت�صــادي.  وقد اأدى هذا الترتيــب المالي اإلى عدم ال�صتقرار في الإيــرادات ال�صريبية، 
حيــث قامــت اإ�صرائيل بحجز الإيرادات الفل�صطينية كاأداة �صغــط �صيا�صية مرات عدة )كما 
ح�صــل فــي الأعــوام 2002، و2006، و2011، و2012(.  وتكمــن اأهميــة تحويالت 
المقا�صــة هــذه، التي ت�صكل حوالي 70% مــن اإجمالي الإيرادات، في اأنهــا الرافد الأهم 
لالإنفاق العام.  ويعتبر الإنفاق العام بدوره اأحد الم�صادر الرئي�صية للنمو القت�صادي )ما�س، 
والجهــاز المركزي لالإح�صاء، و�صلطة النقــد، 2012(.  ويوؤدي حجز هذه الإيرادات اإلى 
تقوي�ــس قدرة ال�صلطــة الفل�صطينية على الوفاء بالتزاماتهــا التعاقدية مع القطاع الخا�س، ما 
يخلــق مناخــًا يت�صم بعدم اليقين، ويوؤثر �صلبًا على اآفاق ال�صتثمــار والنمو.  كما يوؤثر حجز 
هــذه الإيرادات على قــدرة ال�صلطة الفل�صطينيــة على دفع اأجور موظفــي القطاع العام في 
اأوقاتهــا، وبالتالــي تعري�س الأ�صــر الفل�صطينية لمزيد من الديون والفقــر ال�صديد.2  كما اأن 
ت�صــرب الإيرادات اإلــى اإ�صرائيل، وعدم التمتع بال�صيادة علــى تح�صيل ال�صرائب، و�صمان 
دقة المعلومات ال�صريبيــة، اأدى اإلى تقلي�س القاعدة ال�صريبية، وخف�س معدلت التح�صيل 
ال�صريبــي، وفر�ــس �صغوطًا اإ�صافية علــى التزامات ال�صلطة الفل�صطينيــة في مجال الإنفاق 

)الأونكتاد، 2012(.
كمــا اأ�صهمت الإغالقات الإ�صرائيلية المتكررة والحواجز في اإ�صعاف القت�صاد الفل�صطيني، 
وبخا�صــة القطــاع الخا�س الذي ت�صاعفت تكاليفــه وتاآكلت اأرباحــه، وبالتالي قدرته على 
المناف�صــة وال�صتمرار، محليًا وعالميــًا.  وقد انعك�س واقع الحال هــذا على العمالة، حيث 
ظلت معدلت البطالة مرتفعة با�صتمرار في الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة.  وفي العام 2011، 
بلــغ معدل البطالــة 26% في مقابل 30% في العــام 20103 )الجهــاز المركزي لالإح�صاء 
الفل�صطيني، 2012ب(.  غير اأن هذا النخفا�س في البطالة واكبه تاآكل في الأجور الحقيقية 
التي لم ترتفع بن�صب الت�صخم نف�صها.  ويعتبر الت�صخم م�صكلة كبيرة ل يمكن ال�صيطرة عليها 
تمامــًا، لأن اأ�صعــار العديد من الخدمات وال�صلــع مرتبطة بالأ�صعار الإ�صرائيليــة.  اإ�صافة اإلى 
تــاآكل القدرة ال�صرائية للم�صتهلكين، يرفع الت�صخم مــن التكلفة على المنتجين، وهو ي�صكل 
�صغطًا اإ�صافيًا على الأربــاح، وبالتالي التناف�صية.  كما يوؤدي ارتفاع الت�صخم وتاآكل الأجور 
اإلى انخفا�ــس م�صتويات المعي�صة، وازدياد ن�صب الفقر التــي و�صلت اإلى ربع �صكان ال�صفة 

والقطاع خالل العام 2011 )الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، 2012ب(.

يوظف القطاع العام حوالي 23% من العاملين في الأرا�صي الفل�صطينية )15.4% في ال�صفة الغربية، و39.6% في   2
قطاع غزة(، وهي من اأعلى الن�صب في العالم )الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، 2012ب(.

باإ�صافة  هذه  البطالة  ن�صبة  احت�صاب  يتم  للبطالة،  المو�صع  الفل�صطيني  لالإح�صاء  المركزي  الجهاز  تعريف  على  بناًء   3
الأفراد خارج القوى العاملة ب�صبب الياأ�س من اإيجاد عمل، اإلى العاطلين عن العمل ح�صب مقايي�س ومعايير منظمة 

العمل الدولية.
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�صكل )3(: �لأجور �لحقيقية في �لأر��صي �لفل�صطينية ح�صب �لنوع �لجتماعي
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الم�صدر: الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني )�صنوات مختلفة(.

وللتعامــل مع انعدام م�صادر التمويل الذاتية، اعتمــد الفل�صطينيون، ب�صكل كبير، على الدعم 
الخارجــي.  وقــد ت�صاعف الدعــم المقدم من الجهــات المانحة عبر ال�صنــوات، وبخا�صة 
بعــد النتفا�صــة الثانية )انظر �صــكل 4(، ولكن هذا الدعم بقي يقل عــن احتياجات التمويل 
الالزمــة لل�صلطة الفل�صطينيــة.  ولذلك، لجاأت هــذه ال�صلطة اإلى القترا�ــس من الم�صارف 
المحلية ومراكمة المتاأخرات الم�صتحقة للموردين من القطاع الخا�س و�صناديق المعا�صات 
التقاعديــة العامــة.  فعلــى �صبيل المثــال، في الوقــت الذي ارتفعــت فيه ن�صبــة المتاأخرات 
الم�صتحقــة للموردين مــن القطاع الخا�س بمبلغ 540 مليــون دولر خالل 2011، زادت 
الديون الم�صتحقة للم�صارف المحلية لت�صل اإلى 1.1 مليار دولر، وهو ما ي�صكل 17% من 

حجم الناتج المحلي الإجمالي )الأونكتاد، 2012(.

�صكل )4(: �لدعم �لخارجي �لمقدم للفل�صطينيين ون�صبة �لم�صاعد�ت �لإن�صانية منه )2009-2000(
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الم�صدر: الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني )�صنوات مختلفة(.
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و�صيوؤدي تزايد الديون والمتاأخرات اإلى تقوي�س الو�صع القت�صادي والمالي ل�صنوات قادمة، 
لأن �صــداد هذه الديون �صتكون له الأ�صبقية على تنفيــذ الم�صاريع التنموية.  كما اأن العتماد 
ب�صكل كبير على م�صادر التمويل من الم�صارف المحلية، يعر�س تلك الم�صارف للمخاطر، 
كما اأن تراكم المتاأخرات الم�صتحقة للقطاع الخا�س ال�صعيف اأ�صاًل، ي�صكل تهديداً خطيراً 

.)UNSCO، 2012( ل�صتدامة القت�صاد ككل
ويبقــى تاآكل القدرة الإنتاجية لالقت�صاد الفل�صطيني، وبخا�صة قطاعي ال�صناعة والزراعة، من 
اأهــم العنا�صر التي �صاهمت فــي زيادة ه�صا�صة القت�صاد الفل�صطينــي وت�صع�صعه.  فقد �صكل 
ن�س��اط ال�سناعة التحويلية والتعدين ما ن�سبت��ه 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 
2011 مقارنة مع 19.7% في العام 1995.  اأما الزراعة، فقد �صكلت ما ن�صبته 13.2% من 
الناتــج المحلي الإجمالي العام 1994، لتنخف�س اإلى 10% العام 2011 )الجهاز المركزي 
لالإح�صــاء الفل�صطينــي، 1996، 2012اأ(.  ت�صرر هذان القطاعــان ب�صكل خا�س من القيود 
المفرو�صــة على حركة الفل�صطينيين في ال�صفة والقطاع، فهذه القيود تقو�س قدرة المنتجين 
)�صواء في مجال الزراعة اأو ال�صناعة( على ت�صويق، وا�صتيراد وت�صدير المدخالت والمنتجات 
ال�صناعيــة والزراعية.  كما اأدت اإلــى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالــي �صعوبة التناف�س مع 

الب�صائع والمنتوجات الإ�صرائيلية والعالمية المدعومة.

�صكل )5(: م�صاهمة �لزر�عة و�ل�صناعة في �لناتج �لمحلي �لإجمالي )2010-1994(
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الم�صدر: الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، الح�صابات القومية )�صنوات مختلفة(.

وبالمجمــل، يمكننا القــول اإن الت�صوهــات والفجوات البنيويــة التي يعاني منهــا القت�صاد 
الفل�صطينــي، وا�صتمــرار تبعيتــه لإ�صرائيل، هي نتاج عالقــات القوة التي كر�صهــا ويكر�صها 
الحتالل يوميــًا.  فالغياب الكامل لل�صيادة ال�صيا�صية الفل�صطينيــة على ال�صفة الغربية وقطاع 
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غــزة، وعدم ال�صيطرة علــى المقومات الأ�صا�صية لالقت�صاد المحلــي واأدواته ال�صيا�صاتية، نتج 
عنهمــا اقت�صاد يعتمد في بنيته الأ�صا�صية على اإ�صرائيــل، وداخليًا على ال�صتهالك، ونمو على 
عوامــل خارجية تتمثــل حاليًا في الم�صاعــدات الخارجية.  كما نتج عــن منظومة اتفاقيات 
اأو�صلــو وترتيباتهــا، ت�صوهــات عميقة في هياكل الإنتــاج، تت�صح من خــالل تدني م�صاهمة 
القطاعــات الإنتاجيــة في الناتج المحلــي الإجمالي وال�صادرات، اأمــا الت�صوهات في �صوق 
العمــل الفل�صطينيــة، فتت�صح جلية من خــالل عجز �صوق العمل الفل�صطينيــة عن خلق فر�س 
عمــل، وتاآكل الأجور، والعتمــاد على ال�صوق الإ�صرائيلية للعمــل.  وثمة ت�صوهات اأخرى 
تتعلق بالعالقــات القت�صادية والتجارية الفل�صطينية مع العالــم الخارجي، والموارد الطبيعية 

والمرافق العامة.4
ولــم تنجح خطــط التنمية العديدة التــي �صاغتها الحكومة الفل�صطينية علــى مدى الفترة من 
1996 حتى الآن )ومن �صمنها خطتا الحكومة منذ 2009(، على الرغم من الدعم المالي 
الكبير من الدول المانحة، في اإحداث فرق تنموي جوهري في الواقع القت�صادي في ال�صفة 
الغربية وقطاع غزة.  فكما اأ�صار كل من الخالدي و�صمور )2010(، فاإن النموذج التنموي 
النيوليبرالي المتبع من قبل الحكومة الفل�صطينية هو النموذج ذاته الذي دّمر اقت�صادات الدول 

المجاورة، و�صاهم، ب�صكل كبير، في اإحداث الثورات العربية الأخيرة.
وتثبــت التجربــة التنموية تحت الحتالل، وبخا�صــة على مدى ال�صنــوات الع�صرين الما�صية، 
ا�صتحالــة حــدوث تغير تنمــوي فعلي فــي الأرا�صــي الفل�صطينية بينمــا ت�صيطــر اإ�صرائيل على 
الفل�صطينييــن.  وفــي ظل غيــاب الت�صدي لهذا الحتــالل، فاإن فر�س اإحــداث تغيرات تنموية 
م�صتدامة في الأرا�صــي الفل�صطينية ت�صعف عبر الوقت.  وعليه، يجب اإعادة التفكير في مفهوم 
التنميــة واإعــادة �صياغته بما يتالءم مع الواقــع ال�صتعماري الذي تعي�صــه الأرا�صي الفل�صطينية.  
و�صنتطــرق فيما تبقى من الورقة اإلى هذا المو�صوع ب�صــكل مقت�صب.  كما �صيركز باقي الورقة 
على بع�س ال�صيا�صات التي يمكن اّتباعها تحت مظلة الحتالل، والتي يمكن اأن ت�صاعد في تقليل 
التبعية لالقت�صاد الإ�صرائيلي على المدى الق�صير، اإ�صافة اإلى الخيار الإ�صتراتيجي لتحقيق التنمية 

الم�صتدامة من خالل تفكيك اتفاقيات اأو�صلو، واإعادة العتبار لخيار التحرر من ال�صتعمار.

لالطالع على المزيد من الدرا�صات في هذا المجال، انظر/ي:  4
ف�صل النقيب.  )1997(.  القت�صاد الفل�صطيني في ال�صفة الغربية وقطاع غزة. بيروت: موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية.

الأونكتاد.  )2008(.  �صيا�صات بديلة للتنمية الفل�صطينية الم�صتدامة وتكوين الدولة.
اأيلين كتاب، اإياد الرياحي، اأميرة �صلمي، وحازم النملة، وفرا�س جابر.  )2010(.  وهم التنمية: في نقد خطاب التنمية 

الفل�صطيني.  رام اهلل: مركز بي�صان للبحوث والإنماء.
عالء الترتير.  )2011(.  القطاع الخا�س ودوره التنموي في فل�صطين المحتلة »تنمية في اتجاه واحد«. رام اهلل: 

مركز بي�صان للبحوث والإنماء.
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بع�س �ل�صيا�صات و�لإ�صتر�تيجيات �لقت�صادية في مو�جهة �آليات تكري�س �لتبعية لإ�صر�ئيل

�لتنمية: مناه�صة �لحتالل �أم �لعتيا�س �صمن �لحيز �ل�صتعماري
التعامل مع نموذج و�صيا�صات التنمية خالل �صنوات ما بعد توقيع اتفاق اأو�صلو كان بمنطق حيادي 
وب�صــكل تقني.  وهذا ي�صمل خطط التنمية التي قامت ال�صلطة الفل�صطينية ب�صياغتها، ومن �صمنها 
خطط التنمية الأخيرة.  ول بد من الإ�صارة هنا اإلى اإ�صكالية الطرح الذي ي�صاوي ما بين التنمية من 
جهة، والنمــو القت�صادي وعملية بناء الموؤ�ص�صات والحكم الر�صيــد وتحقيق الكفاءة القت�صادية 
�صمن المفهوم الليبرالي للتمكين من جهة اأخرى.  فالف�صل ما بين العمل التنموي، وعدم ربط ذلك 
بال�صياق ال�صتعماري و�صبكة عالقات القوة النا�صئة نتيجة لذلك بو�صفها ال�صبب الحقيقي للو�صع 
القت�صــادي المتاأزم الذي يعانيه الفل�صطينيون، هو في �صميم الم�صكلة.  فالنهج النيوليبرالي الذي 
يعطي »ال�صوق« الأهمية الكبرى كمحــرك للتنمية على الم�صتوى الوطني، ويتعامل معه وكذلك 
مــع القت�صــاد بو�صفهما ظواهــر م�صتقلة منف�صلة عن ال�صيــاق الجتماعــي وال�صيا�صي، يعتبر في 
�صميم اإ�صــكالت التنمية في ال�صفة الغربية.  وهنا يغيب مفهوم القت�صاد بو�صفه اإحدى �صاحات 
المواجهــة �صد ال�صتعمار الإ�صرائيلي.  وعليه، ل بد من اإرجــاع التنمية، وكذلك القت�صاد، اإلى 

العمل ال�صيا�صي الوطني ومقاومة الحتالل )هنية، 2012؛ ناغاراجان، 2012(.
ولذلــك، فاإن الخطوة الأولى على طريق طرح ن�صــق تنموي بديل في فل�صطين، تكمن في اإعادة 
�صياغة مفهوم التنمية ذاته، بوقف الف�صل ما بين القت�صاد وال�صيا�صة على اأنهما ن�صاطان م�صتقالن 
عــن بع�صهما البع�س، بــل باعتبار التنمية عمليــة ت�صهل وتدعم الن�صاطــات المناه�صة لالحتالل 
وهيمنته، وتدفع باتجاه تغيير موازين القوى التي يفر�صها الحتالل، اإلى جانب مناه�صة الم�صروع 

الرامي اإلى فر�س التجزئة على ال�صعب الفل�صطيني.  وي�صير اآدم هنية في هذا الخ�صو�س:
»التنميــة الحقيقية الم�صتدامة في الأرا�صــي الفل�صطينية تحتاج اإلى بناء ت�صور وفهم لعالقات 
القــوة مــع اإ�صرائيل، والطرق التي تعيد بها اإنتاج نف�صها، ومــا يمكن فعله للت�صدي لها.  هذا 
يعنــي اأنه علينــا اأن نعي اأن جعل النا�س يعتقدون اأن عالقات القوة هذه غير موجودة بمحاولة 
اإقناعهــم بحيادية التنمية، وقبول التعامل مع هــذه �صمن اإطار تكنوقراطي و�صيا�صاتي بحت، 
يــوؤدي اإلى تعزيز ودعــم الهيمنة الإ�صرائيلية علــى الفل�صطينيين.  ولهذا، فــاإن هناك �صرورة 
لك�صف واإظهار عالقات القوة والهيمنة الإ�صرائيلية للتفكير بوعي اأكبر حول كيفية التخل�س 

منها« )هنية، 2012: 21(.
وهنــا يبــرز دور الدرو�س الم�صتقاة مــن تاريخ المقاومــة القت�صاديــة الفل�صطينية على مدى 
ال�صنوات ال�صتين الما�صية )اإيجابيًا و�صلبيًا(، وكذلك �صعوب اأخرى عاي�صت ال�صتعمار.  فلو 
نظرنا اإلى الما�صي القريب، فاإن الموؤ�صرات القت�صادية والتنموية في فترة ما بعد توقيع اتفاق 
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اأو�صلــو، تدل على اأن ل تنمية حقيقية قد ح�صلت في الأرا�صي الفل�صطينية.  وعلى الرغم من 
اأن الفترة التي �صبقتها؛ اأي فترة النتفا�صة الأولى، لم تتمتع بموؤ�صرات اقت�صادية اأف�صل بكثير 
)بالمجمل(، فاإن حالة ال�صمود المقاوم التي �صهدتها تلك الفترة لعبت دوراً في اإحداث نقلة 
نوعية في نمط العمل التنموي الذي برز في تلك الفترة من خالل تركيز م�صروع التنمية على 
تحقيــق الكتفاء الذاتي، وتخفيف العتماد علــى اإ�صرائيل كاأداة لمناه�صة الحتالل، وتعزيز 
دور الموؤ�ص�صات الفل�صطينية المختلفة )الجماهيرية وغير الحكومية( في دعم هذا الم�صروع 

التنموي التحرري.
وتكمن اأهمية هذا النموذج في مناٍح عدة، نذكر منها جانبين: اقت�صاديًا، حاولت هذه التجربة 
مقاومة الحتالل من خالل تخفيف العتماد على اإ�صرائيل، وبالتالي التقليل من مدى ا�صتفادة 
اإ�صرائيــل من احتاللهــا لالأرا�صي الفل�صطينيــة.  كما اأن دعوتها اإلى العتمــاد على الذات في 
الإنتــاج، مثل اّتباع نموذج الحدائق المنزلية ودعم ال�صناعات الوطنية في الوقت نف�صه الذي 
رفعــت فيه �صعار المقاطعة، لعــب دوراً في اإتاحة المجال للفل�صطينييــن للبدء في التفكير في 
كيفيــة ا�صتخدام القت�صاد كاأداة تنموية مقاومة، ولي�س فقــط كو�صيلة لالعتيا�س.  ومن الناحية 
الجتماعيــة، فاإن الثقافة التــي نتجت عن منظومة الأفكار القت�صادية تلــك، اإ�صافة طبعًا اإلى 
الحــراك ال�صيا�صي، منــح الفل�صطينيين في كل من ال�صفة والقطــاع وفل�صطينيي مناطق 1948 
وال�صتــات، وحــدة وطنية من خــالل العمل باتجاه هدف م�صترك.  وعلــى الرغم من اأن هذه 
الورقة ل تهدف اإلى تقديم درا�صة حول الدرو�س الم�صتقاة من الما�صي، فاإن الفكرة الأ�صا�صية 
هنا هي اأن فهم التنمية �صمن �صياق تاريخي �صيا�صي يرتبط ب�صكل حثيث بمقاومة الحتالل هو 

في جوهر الم�صروع الوطني التحرري، ولي�س عملية موازية ومنف�صلة عن ذلك.
ومع الإدراك لحقيقة اعتماد القت�صاد الفل�صطيني على الإ�صرائيلي، واأن اإ�صرائيل تفر�س �صيطرة 
مطلقة على حيــاة الفل�صطينيين، و�صمن �صياق تنمية مرتبطــة بمناه�صة الحتالل، من المهم 
اإعادة التفكير في محاور تنموية اقت�صادية عدة، منها اأربعة اأ�صا�صية، وهي الإنتاج وال�صتهالك 
والتجــارة والتمويــل.  والهدف الذي ت�صعى اإليه التنمية، �صمن هــذا ال�صياق، هو ال�صتجابة 
لالحتياجات القت�صادية الفل�صطينية بهدف العتماد على الذات ب�صكل اأكبر، وبالتالي تقليل 
العتماد على اإ�صرائيل والتبعية لها، اإ�صافة اإلى راأب �صدع التجزئة بين الفل�صطينيين في ال�صفة 

والقطاع ومناطق 48 وال�صتات.

 تحفيز �لقطاعات �لإنتاجية: �لزر�عة و�ل�صناعة
تكمن اأهميــة قطاعي ال�صناعة والزراعــة كقطاعات اقت�صادية في قدرتها علــى اإر�صاء اأ�صا�س 
اقت�صــادي متين للتنمية في الم�صتقبــل.  فالزراعة ركيزة اأ�صا�صية لالقت�صاد الفل�صطيني، وعليها 
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دور اإ�صتراتيجي في الحفاظ على الأرا�صي والمياه الفل�صطينية من الم�صادرة وال�صم وتحقيق 
اكتفــاء ذاتــي في جانب مــن المنتجات الزراعية.  اأمــا ال�صناعة، فيمكن لهــا اأن تلعب دوراً 
مهمًا في دعم العتماد على الذات، وتخفيف التبعية لإ�صرائيل، ورفد القطاعات القت�صادية 
الأخــرى عن طريق �صد احتياجات ال�صوق المحلية.  خالل العام 2011، ا�صتهلكت ال�صوق 
المحليــة الفل�صطينية فــي ال�صفة والقطاع ما قــدره 3.1 مليار دولر مــن ال�صلع والخدمات 
الإ�صرائيليــة.  ويمكن ا�صتبدال اأو »اإحالل« جزء كبير من هذه الب�صائع عن طريق العمل على 
دعم الإنتاج المحلي وتح�صين نوعيته، لتقليل العتماد على القت�صاد الإ�صرائيلي، وتخفيف 
تبعيــة القت�صاد الفل�صطيني له.  ن�صبــة كبيرة من المنتجات الفل�صطينيــة، وبخا�صة الزراعية، 
ينتهي بها المطاف لالإتالف ب�صبب اإغراق الأ�صواق الفل�صطينية بالمنتجات الإ�صرائيلية، التي، 
فــي الكثير من الأحيــان، لي�صت بال�صرورة اأكثر جودة من المنتجــات الفل�صطينية كما يعتقد 

الكثيرون.5
وفي الوقت نف�صه الذي يتم فيه ت�صجيع الإنتاج المحلي وتح�صين جودته في مجالي ال�صناعة 
والزراعــة، ل بــد من حماية ال�صــوق الفل�صطينية والمنتجين الفل�صطينييــن عن طريق ت�صجيع 
مقاطعــة الب�صائع الإ�صرائيليــة ب�صكل �صامل، ولي�س فقــط ب�صائع الم�صتوطنــات.  وهنا ياأتي 
دور ال�صلطــة في دعم هذه القطاعات من حيث منع التداول بالب�صائع الإ�صرائيلية، عن طريق 
اإجــراءات �صارمة كتلك المتبعة في الدول الأخرى التي تحمي اقت�صاداتها.  كما يجب خلق 
بيئــة ت�صجع الإنتــاج، وبخا�صة فيما يتعلــق بالمن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطــة، من خالل بناء 
�صبــكات ت�صويق محلية وم�صاعــدة عنا�صر الإنتاج على التحرك �صمــن المناطق الفل�صطينية 

ب�صكل اأ�صهل.
وتتمثل قدرة هذين القطاعين على اإر�صاء اأ�صا�س اقت�صادي متين للتنمية من خالل دورهما في 
خلق فر�س عمل ودخــل يطال قطاعًا اأو�صع من فئات المجتمع مقارنة مع قطاع الخدمات، 
عل��ى �سبيل المث��ال.  وبالتحديد، هن��اك ارتباط وثيق بي��ن تطور قطاعي الزراع��ة وال�سناعة 
وت�صغيل الن�صاء )Boserup، 1989(.  فعلى الرغم من الزيادة المّطردة في ن�صب نمو الناتج 
المحلــي الإجمالي فــي الأرا�صي الفل�صطينية، وح�صول الفل�صطينييــن على اأحد اأعلى ن�صب 
التمويل الخارجي في العالم،6 فاإن م�صاركة الن�صاء في القوى العاملة في ال�صفة والقطاع تبقى 

 105 ت�صتخدم  اإ�صرائيل  اأن   ،2012 الثاني  ت�صرين   6 يوم  �صدر  لها  تقرير  في  الإ�صرائيلية  »هاآرت�س«  �صحيفة  ذكرت   5
اأنواع من المبيدات الح�صرية، التي يعتبر ثلثها ممنوعًا دوليًا.  وذكر التقرير نف�صه اأن العنب، والتفاح، والحم�صيات، 

والبقدون�س، والكرف�س، وال�صمندر هي من اأكثر المنتجات تاأثراً بهذه المبيدات الح�صرية المحرمة دوليًا.
http://www.haaretz.com/news/national/green-group-says-105-pesticides-taint-
israeli-fruit-and-vegetables-1.475432

التمويل الخارجي غير الع�صكري.  6
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الأقل في العالم، حتى مقارنة مع دول الخليج العربي التي تعتبر مجتمعاتها اأكثر محافظة من 
ال�صفة والقطاع )البطمة، 2013(.  ومن اأهم المعيقات اأمام عمل الن�صاء في ال�صفة والقطاع 
هــو تدهور قطاعــي ال�صناعة والزراعــة، حيث اأن قطــاع الزراعة يعتبر من اأهــم القطاعات 
)التقليديــة( التي ت�صّغــل الن�صاء، بينما قطــاع ال�صناعة هو القطــاع الإ�صتراتيجي )الحديث( 
الذي ي�صغل الن�صاء.  وعلى الرغم من اأن قطاع الخدمات هو من القطاعات المهمة الم�صغلة 
للن�صــاء، فاإنــه يتطلب ن�صب تعليم مرتفعة، ما يح�صر قدرة هــذا القطاع الت�صغيلية على الن�صاء 
ذوات التح�صيل العلمي العالي )وبخا�صة في مجال التعليم وال�صحة والخدمة الجتماعية(.  
ونجــد هذا منعك�صــًا في موؤ�صرات عمل الن�صاء، حيث اأن 44% مــن الن�صاء الم�صاركات في 
�صــوق العمــل، و56% من اللواتي يعملن، قــد ح�صلن على اأكثر مــن 13 �صنة من التح�صيل 
الدرا�صــي )الجهاز المركزي لالإح�صــاء الفل�صطيني، 2012ب(.  وعلــى الرغم من اأن هذه 
الن�صب التعليمية هي دليل جيد على التح�صيل العالي للم�صاركات في �صوق العمل، فاإن ذلك 
يعنــي اأن �صرائح اأخرى وا�صعة من الن�صاء تبقى م�صتبعدة عن اإمكانية العمل، ما يوؤثر �صلبًا على 

ن�صب م�صاركة الن�صاء في �صوق العمل.
كما تكمن اأهمية قطاعي الزراعة وال�صناعة في قدرتهما على اإنتاج الدخل وتوفير فر�س عمل 
خارج مناطق )اأ(، وبخا�سة في القرى )ب وج( ومناطق واالأغوار.  بينما يتركز ن�ساط قطاع 
الخدمــات في المدن الرئي�صية، حيث الحكومــة والخدمات الأ�صا�صية، فاإن قطاعي ال�صناعة 
والزراعــة يمكن لهمــا اأن ينتجا توزيعًا اأعــدل للدخل والعمل لعدم تمركزهمــا جغرافيًا في 

المدن اأو مجتمعيًا في فئات محددة.
ويعتر�ــس عــادة القت�صاديون على فكــرة تحفيز قطــاع الزراعة ب�صكل خا�ــس، بحجة اأن 
الأرا�صي الفل�صطينية تعاني من نق�س الأرا�صي والمياه ال�صرورية لهذا القطاع.  ومن الموؤكد 
اأن اإ�صرائيــل قامــت بم�صادرة ن�صبة كبيرة من الأرا�صي والهيمنة علــى المياه، اإل اأن ا�صتغالل 
الفل�صطينيين لما تبقى من هذه الأرا�صي والمياه المتاحة تناق�س ب�صكل كبير عبر الوقت، وفي 
بع�س الأحيان، �صاعد ذلك اإ�صرائيل على م�صادرة اأرا�ٍس غير م�صتغلة والتمادي في �صيا�صاتها 

التع�صفية �صد هذا القطاع الحيوي والمهم.
وي�صكل نق�س فر�س الح�صول على التمويل عقبة بارزة اأمام الزراعة وال�صناعة الفل�صطينية.  
فالح�صــول علــى الئتمان محدود للغاية، نظــراً ل�صغر حجم وحــدات الإنتاج الزراعي 
وال�صناعي النمطية، والفتقار اإلى ال�صمانات المقبولة للح�صول على القرو�س التجارية، 
و�صدة المخاطر على الإنتاج الزراعي وال�صناعي الناجمة عن التغيرات المناخية، وتقلبات 
الأ�صعــار، والإغالقات وال�صدمات ال�صيا�صية المتكررة.  وتقدر وزارة الزراعة اأن الطلب 
ال�صنــوي على القرو�س الزراعية ي�صل اإلــى 150 مليون دولر )وزارة الزراعة، 2010(، 
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بينما لم يتجاوز ن�صيب الزراعــة وال�صناعة من مجموع الئتمانات الخا�صة المقدمة من 
الم�صــارف اإل ن�صبة �صئيلــة قدرها 1% و12% على التوالي.  بينمــا ا�صتاأثرت قطاعات 
التجــارة والبناء والخدمــات وتمويل ال�صلــع ال�صتهالكية بن�صب اأعلى بكثيــر ت�صل اإلى 
21% و17% و16% و17% علــى التوالي )ما�س والجهاز المركزي لالإح�صاء و�صلطة 

النقد، 2012(.
و�صمــن هذا ال�صياق، يقترح تقرير الأونكتاد )2012( اإن�صاء م�صرف عام للتنمية الزراعية، 
يكون مموًل تنمويًا ل يهدف اإلى الربح.  وينبغي اأن ي�صطلع ذلك الم�صرف بمهمة تقا�صم 
مخاطــر الأن�صطة الزراعية، وتقديم القرو�س وخدمات التاأمين للمزارعين، ودعم الت�صويق 
وخدمــات مــا بعد الح�صاد، ف�صــاًل عن تمويل و�صمــان ال�صتثمار في الهيــاكل الأ�صا�صية 
الخا�صــة بالزراعة والمياه وال�صناعة.  كمــا يجب اّتخاذ اإجراءات ت�صحيحية للتعوي�س عن 
م من اأجل  تاأثيــر القيود الإ�صرائيلية في القطــاع الزراعي الفل�صطيني في �صــكل اإعانات ُتقدَّ
بع�ــس عوامــل الإنتاج للتعوي�س عن نــدرة الأ�صمدة ورداءتها في ظل الحظــر الإ�صرائيلي.  
ويمكــن اأن تتخذ التدابير اأي�صًا �صكل برامج لترويج المنتجــات الزراعية الفل�صطينية محليًا 
ودوليــًا، وبرامــج لتح�صيــن الأرا�صي وا�صت�صالحهــا.  وتبقى القدرة علــى حماية ال�صوق 
المحلية من الب�صائع الإ�صرائيلية، �صواء زراعية، �صناعية اأو خدمية مهمة جداً لإعطاء المنتج 

الفل�صطيني فر�صة المناف�صة.

 �ل�صيا�صة �لتجارية و�لمالية
اإ�صافــة اإلى تقلي�س مــدى ا�صتفادة اإ�صرائيل من احتاللها لالأرا�صــي الفل�صطينية، الذي ي�صكل 
خ�صــارة مهمــة لبع�س القطاعــات الإنتاجية في اإ�صرائيــل، ل بد من تقلي�ــس التبعية التجارية 
لإ�صرائيــل، من خالل اإعادة توجيــه التجارة الفل�صطينية وت�صهيــل اندماجها في القت�صادات 
العربيــة والإقليمية، حيث الترتيبــات التجارية اأكثر مالءمة لالقت�صــاد الفل�صطيني.  فتكاليف 
القت�صــادات العربية اأكثر مالءمة لالقت�صاد الفل�صطيني، ويمكن تعزيز هذا التعاون من خالل 
تو�صيــع التجارة مع المنطقة.  ويمكن القيــام بهذا التو�صع حتى تحت �صقف اتفاقيات اأو�صلو 

التي ت�صمح بالتجارة مع العالم العربي والعالم.
اأما من الناحية المالية، فاإن �صاآلة ح�صة الإنفاق على التنمية في الميزانية العامة للحكومة تعتبر 
واحــدة من الإ�صكاليات المالية الخطيرة.  فعلى �صبيل المثال، و�صل الإنفاق على التنمية في 
العــام 2011 اإلى نحو 368 مليون دولر؛ اأي 4.2% مــن الناتج المحلي الإجمالي، وهي 
ن�صبــة تعتبر �صئيلة جداً.  وكما يو�صح تقرير الأونكتاد )2012(، فاإن الفوائد ال�صائعة نتيجة 
لنخفا�ــس م�صتويات الإنفاق على التنميــة مرتفعة للغاية في ظل القيود المفرو�صة على جزء 
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كبيــر من القاعــدة الإنتاجية الفل�صطينيــة.  ويمكن لخف�س م�صتويات الإنفــاق العام اأي�صًا اأن 
توؤدي اإلى زيادة الفقر �صمن الو�صع القت�صادي المتردي، وبالتالي زيادة ال�صغط على ميزانية 
الحكومــة، من خــالل زيادة الإنفاق على الفقر بــدل الأجور، ما يوؤثر �صلبيــًا على القت�صاد 

والتما�صك الجتماعي.

 ��صتغالل �لمو�رد �لب�صرية وتطوير قطاع �لتكنولوجيا و�لبرمجيات
بالنظــر اإلى ما يت�صم به القت�صاد الفل�صطيني من �صعف في قاعدة الموارد الطبيعية، كان راأ�س 
المال الب�صري اأحد اأهم الأ�صول الرئي�صية لتنميته.  ومن القطاعات التي يمكن لها اأن تتخطى 
الحواجــز والمعيقات الإ�صرائيلية داخــل ال�صفة الغربية، اإ�صافة اإلــى تخطي المعابر وعوائق 
الت�صدير وال�صتيراد؛ هو قطاع تطوير البرمجيات واأنظمة التكنولوجيا.  بما اأن العمل �صمن 
هــذا القطاع يتــم عبر �صبكات التوا�صــل الإلكترونية المختلفة، فاإن مــن المفتر�س اأن قدرة 

اإ�صرائيل على ال�صيطرة عليه تبقى اأكثر محدودية من القطاعات الأخرى، على الأقل نظريًا.
وعلى الرغم من ذلك، فاإن اإ�صرائيل تقوم حاليًا بالتعاقد من الباطن مع العديد من الفل�صطينيين 
المخت�صيــن في هذا المجال فــي ال�صفة الغربية، وكذلك مع بع�س ال�صــركات.  وهذه تعتبر 
خ�صــارة فل�صطينية كبيــرة، اقت�صاديًا و�صيا�صيــًا.  فهذه الو�صاطــة الإ�صرائيلية تعنــي اأن القيمة 
الم�صافــة لم�صاهمة الفل�صطينيين تعود على اإ�صرائيل معرفيًا، واقت�صاديًا في وقت ل حاجة فيه 
لهــذه الو�صاطة ب�صبب عدم خ�صوع هــذا القطاع للحواجز والحدود الجغرافية.  وبناًء عليه، 
مــن المهم اأن تلعب ال�صلطــة الفل�صطينية دوراً في دعم الأفراد وال�صــركات العاملين في هذا 
القطــاع لتخطي الجانب الإ�صرائيلي، والتوا�صل مع ال�صركات العالمية مبا�صرة من دون هذه 

الو�صاطة الإ�صرائيلية.

 ر�أب �لتجزئة بين �لتجمعات �لفل�صطينية �لمختلفة
اأمــا فيما يتعلق براأب التجزئة بين اأطراف المجتمــع الفل�صطيني الواحد، �صواء بين فل�صطينيي 
ال�صفــة، والقطــاع والقد�س اأو فــي المناطق المحتلة العــام 1948 وال�صتــات، فتظهر اأ�صئلة 
عديــدة جوهرية تتعلق في كيفية ت�صجيع العالقــات القت�صادية بين فل�صطينيي ال�صفة ومناطق 
48، وباأقل فائدة ممكنة لالقت�صاد الإ�صرائيلي.  فمن الممكن ت�صجيع ا�صتثمارات فل�صطينيي 
مناطق 48 في ال�صفة الغربيــة، حيث الأيدي العاملة الرخي�صة، والعتماد على عنا�صر اإنتاج 
م�صتــوردة مــن الخارج بدل العتمــاد على اإ�صرائيــل.  ويمكن لهذه ال�صتثمــارات اأن توفر 
لل�صوق المحلية منتجات ذات جودة اأف�صل من المتوفر حاليًا.  اأما من جهة ال�صتهالك، فاإن 
القــدرة ال�صرائية لفل�صطينيي مناطق 48 مرتفعة مقارنة مع �صكان ال�صفة الغربية ب�صبب الفرق 
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فــي الدخل بين المنطقتين.  وبالتالي، فاإن التركيز علــى ترويج الب�صائع ال�صتهالكية المنتجة 
في ال�صفة بين فل�صطينيي مناطق 48 مهم جداً لدعم القت�صاد المحلي.

اأمــا بالن�صبة للقد�س، فاإن اإعادة تاأهيل القد�ــس ال�صرقية المجزاأة واإعادة هيكلتها، تدعوان اإلى 
بــذل جهود وطنية �صخمة في ال�صنــوات المقبلة لإعادة ربطها ببقيــة الأرا�صي الفل�صطينية، 
عن طريــق تح�صين تكامل الأ�صواق التجارية و�صوق العمــل والأ�صواق المالية.  وتعتبر ندرة 
التمويــل للم�صاريــع ال�صغيرة في القد�س من اأهــم الم�صاكل التي تواجــه القطاع القت�صادي 
فــي القد�س، والتــي يجب التعامل معهــا لت�صجيع واإنعا�ــس القت�صاد العربــي �صمن المدينة 
)الأونكتــاد، 2011(.  كما اأن عزل بقية ال�صفة الغربية عن القد�س، قد اأثر على قدرة قطاعي 
ال�صحــة والتعليم على التطور، ما يوؤثر على نوعية المــوارد الب�صرية في القد�س.  وبالتالي من 
المهم اللتفات اإلى م�صاألة دعم هذين القطاعين في القد�س لحماية الوحدة الثقافية وال�صيا�صية 

لمن تبقى من الفل�صطينيين في القد�س.
وكما تب��رز نقاط اأخرى تتعلق بماأ�س�سة الدعم المقدم م��ن الفل�سطينيين في ال�ستات، وكيفية 
جمــع مثل هذا التمويــل وتقنيته باتجــاه المناطق المحتلــة لي�صكل بدياًل عــن الم�صاعدات 
الخارجيــة الم�صروطة، وبالتالي العتماد على التمويل مــن الفل�صطينيين المهجرين من اأجل 
الحد من التجزئة التي يفر�صها الحتالل على المناطق الفل�صطينية المحتلة.  كما اأن مثل هذا 
التمويــل يمكن اأن ي�صكل مقاربة تنمويــة يمكن العتماد عليها من اأجل رف�س التق�صيمة التي 
فر�صها اّتفاق اأو�صلو علــى المناطق الفل�صطينية المحتلة، وبالتالي ت�صمح بالعمل في المناطق 
الم�صنفة )ج(، ودمجها مع بقية المناطق الفل�صطينية �صمن م�صروع تنموي موحد ي�صتجيب 

لالحتياجات الفل�صطينية.
كمــا اأن لل�صتات الفل�صطيني دوراً مهمــًا في ترويج وا�صتهالك الب�صائــع الفل�صطينية المنتجة 
فــي ال�صفــة والقطاع التي تتمكن من اختــراق جدار المعيقات الإ�صرائيليــة، �صواء الحواجز 
الداخليــة �صمن ال�صفة الغربية، اأو على المعابر الخارجية.  لقد حاولت العديد من الجاليات 
الفل�صطينيــة، وبخا�صة فــي اأوروبا، اإ�صافة اإلــى حمالت دعم ال�صعــب الفل�صطيني، ترجمة 
مناه�صتهــا لالحتــالل الإ�صرائيلي، لي�س عن طريق مقاطعة الب�صائــع الإ�صرائيلية فح�صب، بل 
اأي�صــًا عن طريق الم�صاعدة في فتح اأ�صواق البالد التــي يعي�صون فيها اأمام الب�صائع المنتجة في 
ال�صفة والقطاع.  وعلى الرغم من اأن حجم ال�صادرات الفل�صطينية للعالم ت�صكل فقط %16 
مــن اإجمالي ال�صــادرات الفل�صطينية، فاإنها في نمو، ما يجعل اآفــاق تطويرها مهمة )الجهاز 
المركــزي لالإح�صاء الفل�صطيني، 2012(.  وحتى لــو تعذر العمل على فتح اأ�صواق جديدة 
اأمــام الب�صائع الفل�صطينيــة، فاإن توجيه الإنتاج نحــو اإحالل الب�صائــع الإ�صرائيلية في ال�صوق 

المحلية هي فر�صة اقت�صادية كبيرة حاليًا تقوم اإ�صرائيل با�صتغاللها.
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 تفكيك �تفاقيات �أو�صلو وخيار�ت �لم�صتقبل �لإ�صتر�تيجية
ويبقــى اأهم خيار اإ�صتراتيجي في هذه المرحلة هو اإعادة العتبار لحقوق ال�صعب الفل�صطيني 
بجميــع اأجزائه، وت�صمل فل�صطينيي ال�صفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 48 وال�صتات.  وهذا 
يعني اإعادة العتبار لمنظمة التحرير الفل�صطينية كممثل لهذا ال�صعب ودرا�صة كيفية ا�صتخدام 
اإ�صتراتيجيــات المقاومــة المختلفة واأدوات ال�صغــط �صد اإ�صرائيل لتحل محــل عملية �صالم 
اأو�صلــو التي اعتمدت على محاولة اإقناع اإ�صرائيل باإعطاء الفل�صطينيين حقوقهم، والتي اأثبتت 

ف�صلها على مدى الع�صرين �صنة الما�صية.
وهــذا يعنــي اأن التفكير في العملية التنمويــة في ال�صفة الغربية يجــب اأن يكون �صمن توجه 
�صيا�صــي يرتبط بمقاومة الحتالل لإنهائه بدل التعاي�ــس معه.  وهنا ل بد من التفكير الجدي 
والممنهــج فــي كيفيــة تفكيــك اتفاق اأو�صلــو بجميــع اأجزائه، ولي�ــس فقط اتفــاق باري�س 
القت�صــادي، مع المحافظة على موؤ�ص�صات ال�صلطــة الوطنية الفل�صطينية.  وهذا يتطلب روؤية 
�صيا�صية مختلفة لدور ال�صلطة الوطنية كجزء من منظمة التحرير الفل�صطينية، تلعب دوراً جزئيًا 
في اإ�صتراتيجية تاأخذ بعين العتبار جميع اأطراف المجتمع الفل�صطيني.  وبالتالي، من المهم 
اإجــراء الدرا�صات عن الكيفية والنتائج اللوج�صتية لتفكيــك اتفاق اأو�صلو �صمن روؤية �صيا�صية 

تهدف اإلى الم�صاهمة في الم�صروع الوطني التحرري.
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تعقيب د. نصر عبد الكريم

فــي الورقة كثير من المعلومات والآراء الثريّــة، ول يوجد لدي خالف مع جوهر المطروح 
فيها، حول العالقة والإ�صكالية بين القت�صاد وال�صيا�صة في الحالة الفل�صطينية.  

واأتفــق اأنــه من ال�صعــب الحديث عن اأي نتائــج تنموية في ظل الحتــالل، واأظن اأنه جوهر 
المو�صــوع، وطالمــا يوجد �صقــف وقيود ثقيلة مــن ال�صعــب الحديث عــن التنمية، حتى 

الفل�صطينيين من دعاة الليبرالية الجديدة اأدركوا الآن اأن هذا غير ممكن.  
وبالرغم من اتفاقي مع كثير مما قيل، اإل اأنني اأعتقد اأن هناك ثالث اإ�صكاليات تتعلق بالورقة، 

واآمل اأن تاأخذها �صامية البطمة بعين العتبار، اإذا راأتها �صرورية:  
اأوًل.  لدي م�صكلة مع مفهوم »خطاب التنمية« الوارد في الورقة، وعّدل في حديث البطمة 
بـ»نموذج التنمية«، فالخطاب يمكن اأن يتعلق باللغة والن�صو�س والتعابير، وفي النهاية المنهج 
والممار�صة وال�صيا�صات هي المهمــة، لكن »نموذج« اأقرب للتعبير الدقيق من »الخطاب«.  
وحيــن نقــول »نموذج التنمية الفل�صطينــي«، هناك �صوؤال يجب طرحــه: هل يوجد نموذج 
تنمية؟ حيث قيل في اأكثر من محطة في الورقة اإن الفل�صطينيين فاقدو ال�صيطرة وال�صيادة على 
كل �صيء، حتى على ال�صيا�صات القت�صادية »بالكامل«، واأنا اأختلف، هنا، مع الكلمة في اأحد 
الن�صو�س، وعندها، من ال�صعب جداً اأن اأطلق على ما يدار فيه القت�صاد الفل�صطيني »نموذج 
تنميــة«، ومن يدعي وجود نموذج تنمية يظلم نف�صه، لــذا فالحكومة الفل�صطينية التي تدعي 
منذ العام 2007 اأنها تملك نموذجًا للتنمية، تظلم نف�صها، ولي�صت لديها القدرة على �صياغته 

ول تملك ال�صالحيات لذلك.  
يجــب اإعادة النظر في هــذا المفهوم، واأنا اأعتقد اأن الموجود هــو »اإدارة لالقت�صاد« ب�صكل 
مجزوء وارتجالي وانتقالي، له عالقة بالحتياجات الطارئة وردات الفعل التي ت�صد ثغرة هنا 

واأخرى هناك، تخطئ مرة وت�صيب اأخرى، والنتيجة لي�صت نموذجًا اقت�صاديًا.  
ثانيــًا.  هنــاك مــن يدعي بوجود نمــوذج اقت�صــادي نيوليبرالــي.  واأظن اإذا دققنــا جيداً في 
البيانــات الكلية لل�صلطة وفــي �صيا�صاتها - على افترا�س امتالكها نموذجــًا - �صنجد تناق�صًا 
كبيــراً في م�صاألتين: الأولى، فــي الم�صاألة المالية، وهي المجال الأكثــر حرية الذي يتمتع به 
الفل�صطينيــون، فال يوجد حرية في المجال التجاري، وال�صيا�صــة النقدية معدومة، و�صق من 
الأولــى نيوليبرالي تمامًا، وما يتعلق بال�صيا�صة ال�صريبية والخلل في الهيكل ال�صريبي )تحميل 
ال�صريبــة للم�صتهلكين والفقــراء واأ�صحاب الدخل المتدني، بينمــا ل يدفع �صريبة اأ�صحاب 
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الثــروة والعقار(، هذا قطعًا نيوليبرالي واقت�صاد �صوق بامتياز، لكن عند النظر اإلى الإنفاق في 
المقابل، فاإن الحكومة تبدو ديمقراطيــة اجتماعية ا�صتراكية تقدمية.  وبالتالي، حتى بالن�صبة 
لمن يدّعون اأننا نتبنى اقت�صاد ال�صوق الحر في فل�صطين، فاإنه ل يمكن اعتباره كذلك، ولي�س 

له اأي مالمح من هذا النوع.  
وال�صوؤال الآن، هل نرف�س الليبرالية الجديدة لأننا تحت الحتالل الذي ل ي�صمح بنجاحها، 
اأم لأنهــا من الناحية العقائدية الفكرية الأيديولوجية ل ت�صلح؟ فمثال هناك دول لي�صت تحت 
الحتــالل وعمرها 100 �صنة واأكثــر، ف�صل فيها هذا النموذج، لذا: هــل هو المطلوب بعد 

التحرير؟ 
ثالثًا.  حيــن طرحت الورقة الخيارات الإ�صتراتيجية، وكان اآخرها »تفكيك اتفاقيات اأو�صلو 
وخيارات الم�صتقبل الإ�صتراتيجي«، فاأنا اأعتقد اأنه يتوجب على البطمة تطوير ورقتها، حيث 
طرحنا �صيئًا اإ�صتراتيجيًا �صيا�صيًا ُيدعى اتفاق اأو�صلو، وتركنا الخيارات القت�صادية تبدو كعملية 

تكتيكية تحت اأو�صلو، وهذا ل ينفع.  
اإذ ل ن�صتطيــع القــول اإننا نريد تفكيك اأو�صلــو، وفي نف�س الوقت نح�صــن ال�صيا�صة التجارية 
والماليــة والنقدية والحماية الجتماعية، فتفكيــك اأو�صلو يعني فتح المواجهة ال�صيا�صية على 
كل الحتمالت مع الإ�صرائيليين، وقلب منظومة العالقة كليًا معها، بالتالي العودة اإلى مقاربة 

النتفا�صة الأولى اإن �صح التعبير.  
واإ�صافــة اإلى ذلك، توجد اإ�صكاليات فــي الورقة تتعلق بكيفية النتقال من الحكم الذاتي اإلى 
دولــة والتح�صير لها في �صوء رفع مكانة فل�صطين في الأمم المتحدة اإلى دولة ب�صفة مراقب، 
وكذلــك اإ�صكاليــة النق�صام والم�صالحة وعالقتهــا بالقت�صاد والم�صتقبــل، واإ�صكالية تتعلق 

بالأزمة المالية الراهنة، واأظنها �صتطيح بكثير من الخيارات.  
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آثار الحصار واالنقسام والتكوين 
االقتصادي واالجتماعي لقطاع غزة

على المشروع الوطني الجمعي الفلسطيني

د. �صمير م�صطفى �أبو مدلل�ه

مقدمة:

خلفية م�صكلة �لدر��صة
ترتــب علــى احتالل اإ�صرائيــل العــام 1967 لل�صفة الغربية وقطــاع غزة، قيــام الكولونيالية 
التو�صعية الإ�صرائيلية باإلحــاق مكونات القت�صاد الفل�صطيني بقطاعاته المنتجة وغير المنتجة 
بعجلة القت�صاد الإ�صرائيلي الأكثر تطوراً، ما اأدى اإلى ت�صويه هيكلي لبنى وقطاعات القت�صاد 
الوطني الفل�صطيني كافة.  ولقد خلف الحتالل الإ�صرائيلي اإرثًا اقت�صاديًا ثقياًل على مختلف 
قطاعــات الإنتــاج القت�صادية الفل�صطينية، مخلفــًا اآفة مزمنة هي البطالــة، وتدني م�صتويات 

المعي�صة، وبنى اأ�صا�صية بالغة التخلف.
لقــد بذلت �صلطــات الحتالل بعد العــام 1967 مبا�صــرة كل جهد ممكــن لتكييف البنى 
الإنتاجيــة الفل�صطينية بما يتالءم مع الأهــداف الإ�صرائيلية، حيث اأ�صبح القت�صاد الفل�صطيني 

تابعًا وخا�صعًا لمتطلبات ال�صوق الإ�صرائيلي الأكثر تطوراً.
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ولقــد �صــكل اتفاق اأو�صلو العــام 1993 خطوة كبيرة اإلــى الوراء مقارنــة باأهداف ال�صعب 
الفل�صطينــي وطموحاتــه للو�صــول اإلى حقوقــه الوطنية غير القابلــة للت�صرف، ا�صتنــاداً اإلى 
قــرارات ال�صرعية الدولية، ويعود ال�صبب اإلى اأن موازين القوى الإقليمية والدولية كانت وما 

زالت ل�صالح اإ�صرائيل والقوى الداعمة لها ب�صكل ل لب�س فيه.
وجاء بروتوكول باري�س كثمرة لتفاق اأو�صلو ال�صيا�صي والأمني، وي�صكل الملحق القت�صادي 
لالتفــاق، وناظمًا للعالقــات القت�صادية الفل�صطينية الإ�صرائيلية، وكر�ــس الهيمنة القت�صادية 
للطــرف الإ�صرائيلي، وعليــه فقد افتقد �صريان مفعولــه العدالة والنديــة والتكافوؤ في مناحي 

العالقات القت�صادية كافة.
وفي الوقت الذي منح بروتوكول باري�س فيه �صالحيات للطرف الفل�صطيني تتعلق بال�صرائب 
المبا�صــرة والإ�صراف على البنوك، فاإنه قّيد �صالحيات ال�صلطة الفل�صطينية في اإمكانية اإ�صدار 
النقد، وهي المهمة الرئي�صية لأي �صلطة نقد، كما فر�س قيوداً على الواردات، وحرية مقيدة 

في مجال ال�صادرات، وحركة الأيدي العاملة، وفر�س اأ�صعاراً تقارب نظيرتها الإ�صرائيلية.
ولقد ك�صفــت النتفا�صة الفل�صطينية )اأيلول/ �صبتمبــر 2000( حالة النك�صاف القت�صادي 
الفل�صطينــي وعــدم قدرته على ال�صمود ومواجهــة الح�صار الإ�صرائيلــي، ويعود ذلك لجهة 
حالــة التبعيــة التي تم تكري�صها منذ العام 1967، ولم يتم التحرر منها العام 1994، و�صملت 

ال�صيا�صات المالية والنقدية والتجارية، وبالتالي ال�صيا�صات التنموية.
وارتفعــت معدلت البطالة والفقر ب�صكل متزايد على اأثر النتفا�صة، وكانت معالجة ال�صلطة 
لهاتيــن المع�صلتين ق�صيرة المــدى والنظر على ال�صواء، فالمعالجة هدفــت اإلى حلول موؤقتة 

واإغاثية، وفي جوهرها كانت اأقرب اإلى ال�صدقات خ�صية الو�صول لمرحلة المجاعة.
ومع خروج المحتل الإ�صرائيلي من قطاع غزة في �صبتمبر/اأيلول 2005، تزايدت الإغالقات 
والح�صــار و�صــوًل اإلى حالة النق�صام فــي يونيو/حزيران 2007، وتفــرد حركة »حما�س« 
بالهيمنــة على قطاع غزة، ومن ثــم ا�صتداد الح�صار العدوانــي الإ�صرائيلي، بما في ذلك منع 
تجار القطاع من ا�صتيراد اآلف ال�صلع والب�صائع والمواد الخام، وح�صر ال�صتيراد فقط �صمن 

قائمة ل تتجاوز 20 �صلعة من المواد الغذائية والأدوية.
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تحديد م�صكلة �لدر��صة

بنــاء علــى ما �صبق، فاإن م�صكلــة الدرا�صة الرئي�صية تكمن في التعرف علــى الآثار التي خلفها 
الح�صــار والنق�صــام وما ترتب عليهــا من طبيعة التكويــن القت�صــادي والجتماعي، على 

الم�صروع الوطني الجمعي الفل�صطيني.
ويت�صمــن ذلك، بال �صك، ا�صتعرا�صًا لآثار الح�صار على الم�صتويين القت�صادي والجتماعي 

والموؤ�صرات الرئي�صية التي �صاحبت ذلك واأهم الم�صكالت.

فر�صيات �لدر��صة

لمواجهة م�صكلــة الدرا�صة المطروحة اآنفًا وتحليلها للو�صول اإلــى اأهداف الدرا�صة، �صوف 
ن�صتنــد اإلى فر�صيــات ت�صاعدنا، ومن خالل منهجية منا�صبة، للو�صــول اإلى اإجابات وا�صحة 

تحقق اأهداف الدرا�صة:
	 اإن طبيعة التكوين القت�صادي والجتماعي لقطاع غزة قد تاأثر ب�صكل وا�صح ب�صيا�صات •

الحتالل وممار�صاته.
	 اإن الح�صــار يمثــل منهجيــة اإ�صرائيليــة �صاملــة لمواجهــة الم�صروع الوطنــي الجمعي •

الفل�صطيني.
	 تاأثــر الم�صروع الوطني تاأثــراً �صلبيًا ب�صبب النق�صــام وتداعياته ال�صيا�صيــة والقت�صادية •

والجتماعية.

�أهد�ف �لدر��صة

يتمثــل الهدف الرئي�صــي للدرا�صة في تحديد الآثار القت�صاديــة وال�صيا�صية والجتماعية التي 
خلفهــا الح�صار والنق�صام، وتداعيات ذلــك على الم�صروع الوطنــي الفل�صطيني.  كذلك 

�صتقود مكونات الدرا�صة وتفا�صيلها اإلى تحقيق اأهداف فرعية اأخرى:
	 تحليل لالآثار القت�صادية للح�صار والخ�صائر الناجمة عنه وعن العدوان الإ�صرائيلي.•
	 درا�صــة وا�صتعرا�س الموؤ�صــرات القت�صاديــة والجتماعية في القطاع منــذ النق�صام •

وحتى الآن.
	 درا�صة ظاهرة الأنفاق، كطاهرة ترتبت على الح�صار والنق�صام معًا وتداعياتها.•
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�أهمية �لدر��صة:

	 تكمــن اأهمية الدرا�صة في طبيعة م�صكلتها التي �صتعالجها؛ وهي التعرف على الآثار التي •
خلفها الح�صار والنق�صام وما ترتب عليها من طبيعة التكوين القت�صادي والجتماعي، 

على الم�صروع الوطني الجمعي الفل�صطيني.
	 اإن درا�صــة هذه الآثار وتحليلها يمثــل هدفًا مهمًا، لتحديد الخ�صائــر والت�صوهات التي •

لحقت بالقت�صاد الفل�صطيني في قطاع غزة.
	 اإن الجهــود الموجهــة لترميم الم�صروع الوطنــي الفل�صطيني، واإعــادة العتبار للق�صية •

الفل�صطينيــة، تقت�صي بال �صك التعرف على الو�صع القائــم بعد حوالي �صت �صنوات من 
الح�صار والنق�صام.

منهجية �لدر��صة

بنــاء على فر�صيات الدرا�صة واأهدافها، فقد ارتكــزت منهجية الدرا�صة على المنهج الو�صفي 
التحليلــي، اإذ �صتقــدم الدرا�صــة ا�صتعرا�صًا للواقــع القت�صادي والجتماعي فــي قطاع غزة، 
م�صتندة اإلى اإح�صاءات الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، اإ�صافة اإلى بيانات واإح�صاءات 

تقارير دولية ذات عالقة بالو�صع القت�صادي في قطاع غزة.

�أوًل. �أثر �لح�صار و�لإغالق على �لأو�صاع �لقت�صادية
مع انــدلع انتفا�صة الأق�صى في نهايــة العام 2000، واجه القت�صــاد الفل�صطيني ظروفًا 
�صعبــة لــم ي�صبق لها مثيــل، حيث كان الح�صــار �صاماًل على كل من قطــاع غزة وال�صفة 
الغربيــة، وتم اإغالق جميع المعابر الخارجية بيــن المناطق الفل�صطينية والعالم الخارجي 

ومع اإ�صرائيل اأي�صًا.
وترتــب علــى النتخابات الفل�صطينيــة الت�صريعية العــام 2006، وت�صكيــل حكومة حما�س 
العا�صــرة، موقــف من الــدول المانحــة، وتوقف المنــح والم�صاعدات، وحجــز ال�صلطات 
الإ�صرائيليــة عائدات ال�صلطة مــن ال�صرائب والجمارك، وا�صتداد المعانــاة، وتفاقم ظاهرتي 
البطالــة والفقر.  وفــور ت�صكيل الحكومة العا�صــرة، ازدادت الإغالقات والعقوبات، وا�صتد 
الح�صــار الإ�صرائيلي والدولــي لالأرا�صي الفل�صطينية، ما اأدى اإلى ت�صــرر القطاع الحكومي 
ب�صبب تاأخــر الرواتب لـ160 األف موظف، وزيادة التكاليف على الم�صتهلك بن�صبة %37، 
وانخفا�س ملمو�س في القوة ال�صرائية ب�صبب نفاد المدخرات، وتراكم الديون، وهجرة راأ�س 
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المال، واإغــالق الكثير من المن�صاآت، وتدهور القطاعــات القت�صادية، وارتفاع حاد للفقر 
و�صل اإلى 65% في نهاية العام 1.2006

ومنــذ منت�صف يونيو/حزيران 2007؛ يوم �صيطرة حما�س على قطاع غزة، اتخذت �صلطات 
الحتــالل �صل�صلة مــن الإجراءات تمثلــت بفر�س ح�صــار اقت�صادي م�صــدد، �صمل اإغالق 
المعابــر والمنافذ من واإلى قطــاع غزة، واإلغاء الكود الجمركــي الخا�س بقطاع غزة، ومنع 
دخــول المواد الخام الالزمة لل�صناعة، ومنع رجال الأعمال الفل�صطينيين من الخروج للعالم 
الخارجــي،2 حيث اأوقفت �صلطــات الحتالل في 2007/5/1 اإ�صــدار الت�صاريح التجارية 
الخا�صة التــي تتيح لتجار القطاع الدخول اإلى اإ�صرائيــل وال�صفة الغربية، وحرمت بموجب 
هذا الإجراء نحو 1000 تاجر غزي من موا�صلة اأعمالهم التجارية المرتبطة باإ�صرائيل وال�صفة 
الغربيــة.3  وفي تاريخ 2007/6/21، اأ�صدرت الحكومــة الإ�صرائيلية قراراً باإيقاف التعامل 
بالكــود الجمركي لقطاع غزة، ما فاقم الأو�صاع القت�صادية في القطاع،4 و�صاهم في ازدياد 
عــدد الم�صانع التي توقفت عن العمــل اأو خف�صت طاقتها الإنتاجية.  وبموجب هذا القرار، 
حــرم تجار قطاع غزة مــن ال�صتيراد والت�صدير عبــر الموانئ الإ�صرائيلية، وهــو ما اأدى اإلى 

توقف ا�صتيراد ال�صلع الأجنبية وت�صدير ال�صلع المحلية.5
واإذا تم ر�صد الو�صع الفل�صطيني يوم �صيطرة حما�س على قطاع غزة، فقد بلغت ن�صبة البطالة 
مــن 37-40%، ون�صبــة الفقر من 66-70%، ومنذ اليوم التالــي لالنق�صام اتبعت �صلطات 
الحتــالل �صيا�صات عــزل وح�صار �صامل وغير م�صبــوق، ما اأدى اإلى تزايــد ن�صب ال�صكان 
فــي قطاع غزة الذين يتلقون الم�صاعدات الغذائية لي�صل اإلــى 80%، ونق�س كبير من ال�صلع 
الغذائيــة، حيث تمت تلبيــة 10% فقط من تلك الحتياجات، مــا اأدى اإلى ارتفاع كبير في 
الأ�صعــار.  وت�صيــر تقارير الأمم المتحدة اإلى اأن هذا الو�صع اأدى اإلى ارتفاع ن�صبة البطالة اإلى 

50% منذ منت�صف العام 2008، فيما تجاوزت ن�صبة الفقر %70.

وكان مــن نتائج الح�صــار منع دخول الماكينــات وقطع الغيار الخا�صــة بالم�صانع، فتوقف 

الإن�صان، رام اهلل،  الم�صتقلة لحقوق  الهيئة  اإلى  الإن�صان«، ورقة عمل مقدمة  وحقوق  »الفقر  �صمير.   مدللة،  اأبو    1
كانون الأول 2008.

الوطن،  دنيا  غزة«.   قطاع  في  القت�صادية  التنمية  فر�س  وتقوي�س  الإ�صرائيلي  »الح�صار  فتحي.   محمد  �صقورة،    2
2012، �س 2:

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/
3  الم�صدر ال�صابق، �س 5.

4  الم�صدر ال�صابق، �س 10.
منتدى  اإلى  مقدمة  عمل  ورقة  التنمية«،  على  غزة  لقطاع  الإ�صرائيلي  الح�صار  »اآثار  ناجي.   جمال  الخ�صري،    5

الأعمال الفل�صطيني - لندن- بريطانيا، �س 7.
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90% مــن الم�صانع البالغ عددهــا 3900 م�صنع عن الإنتاجية، وتم تدمير ما يزيد على 300 
من�صاأة �صناعية كليًا اأو جزئيًا،6 ما اأدى اإلى ت�صريح عمالها البالغ عددهم نحو 70 األف عامل.  
اأمــا الموؤ�ص�صات الأخرى، فال تتجاوز طاقــة الت�صغيل فيها 20% ب�صبب نق�س المواد الخام، 
وانقطــاع التيار الكهربائي.7  كما طال اإغالق المعابــر منطقة غزة ال�صناعية، التي بداأ العمل 
بهــا في العــام 1999، وت�صم 45 م�صنعًا اأغلقت كليــًا.8  اأما قطاع البنــاء والإن�صاءات، فقد 
تعر�س ل�صلل كلي ب�صبب منع اإ�صرائيل دخول الإ�صمنت ومواد البناء الأخرى، وكذلك قطاع 
الزراعة الذي كان اأكثر القطاعات ت�صرراً بفعل تجريف اآلف الدونمات الزراعية التي يعتا�س 
منها حوالي 72 األف فل�صطيني.  كما �صهد قطاع غزة ارتفاعًا مطرداً لالأ�صعار، وكان فاح�صًا 
ومت�صارعــًا لأ�صعــار المواد الأ�صا�صية وغير الأ�صا�صية، عززه ج�صــع التجار وغياب الرقابة، ما 

اأدى اإلى المزيد من تدهور القوة ال�صرائية.9
كمــا اأن ات�صــاع حجم رقعة البطالة والفقر اأدى اإلى ارتفــاع ن�صبة الإعالة 1-6 تقريبًا، حيث 
بلغــت القوى العاملة حوالــي 348 األف عامل العام 2009، منهــم 105 اآلف في القطاع 
العــام،10 75 األفــًا يتقا�صــون رواتبهم من ال�صلطــة برام اهلل، و30 األفًا مــن حكومة غزة، اإلى 
جانــب 119 األفًا يعملون في القطاع الخا�س، منهم 20 األفًا في الأونروا والموؤ�ص�صات غير 
الحكوميــة.  اأمــا العاطلون عن العمل، فيقدر عددهم 124 األف عامل، يعيلون 615 األفًا، ما 

رفع ن�صبة من يعي�صون تحت م�صتوى الفقر والفقر المدقع.11
وفر�صــت اإ�صرائيل ح�صــاراً على البنوك الفل�صطينيــة في قطاع غزة، ما خلــف اأزمة مالية 
مفتعلــة بنق�س ال�صيــكل اأحيانًا، والدولر اأحيانا اأخــرى.12  وا�صتمل الح�صار على منع اأو 
تقنين دخــول المحروقات والكهربــاء والكثير من ال�صلع، ومنع ال�صيــد في عمق البحر، 

 2011/11/2 ال�صناعي في محافظات غزة في ظل الح�صار«، مدونة القت�صادي  القطاع  الطباع، ماهر.  »واقع    6
�س2:

http://smartsoft.maktoobblog.com/1075625/%D9%88%D8%A7
اللجنة  الالتيرنا(:  )قاعة  غزة  عمل،  ورقة  مواجهتها،  اآليات  اآثار-  اأ�صباب-  الغالء-  ظاهرة  غازي.   ال�صوراني،    7

القت�صادية للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطين، 2010.
8  الم�صدر ال�صابق، �س 2.

القت�صادية والجتماعية على قطاع غزة«، ورقة عمل مقدمة  واآثارهما  ال�صوراني، غازي.  »الح�صار والنق�صام    9
للجنة ال�صعبية لمواجهة الح�صار، 2010/2/9.

10  درا�صة ميدانية للباحث.
11  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، الن�صرة الإح�صائية لل�صكان، 2009.

12  »التغيرات القت�صادية والجتماعية لقطاع غزة«.  غزة: معهد درا�صات التنمية، ت�صرين الأول 2007.
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وغلــق المعابر بين القطاع واإ�صرائيل، واإغالق معبر رفــح.13  وعلى اأثر هذا الح�صار، قام 
الآلف من الفل�صطينيين في 23 كانون الثاني/يناير 2008، باقتحام الحدود على الجانب 
الم�صــري، والدخول للتــزود بالمواد الغذائية مــن م�صر،14 و�صارك في هــذا القتحام ما 

يقارب 750 األف فل�صطيني.15
الحالــة المترديــة ل�صكان القطــاع دفعت من�صــق ال�صــوؤون الإن�صانية في الأمــم المتحدة 
ماك�صويــل غيالرد بو�صف الح�صار قائاًل اإنه اعتداء على الكرامة الإن�صانية.  كما تعر�صت 
اإ�صرائيــل في كانــون الأول/دي�صمبر 2008 لنتقــادات عنيفة في منتــدى الأمم المتحدة 
لحقــوق الإن�صان، الذي عقد في جنيف، حيث حثت دول غربيــة بينها فرن�صا، واألمانيا، 
واأ�صتراليــا، وبريطانيا وكنــدا، اإ�صرائيل على رفع ح�صارها للقطــاع.16  كما اأّدى الح�صار 
اإلــى نق�س في الأدوية والمعدات من الم�صت�صفيات، واأثر على حياة المئات من المر�صى، 
وبخا�صة مر�صى الكلى وال�صرطــان، واأدى الح�صار اإلى نق�س خطير في اإمدادات حليب 
الأطفــال والأدوية.17  ومن الجدير بالذكر اأنه خالل خم�ــس �صنوات من حزيران 2007 
وحزيــران 2012، قتلت القــوات الإ�صرائيلية نحو 2300 فل�صطينــي، وجرحت 7700 
اآخرين، علمــا اأن ثلثيهم قتلوا اأو جرحوا خالل عملية الر�صا�س الم�صبوب التي �صنت في 
نهايــة العام 2008 وبداية 2009، واأن حوالي ربع ال�صحايــا الفل�صطينيين هم من الن�صاء 
والأطفــال.  وبــات متعذراً الو�صول كليًا اأو جزئيًا اإلــى 35% من الأرا�صي المزروعة في 
قطــاع غزة، ب�صبب الحــزام الأمني، واإلى 85% من الم�صاحــة البحرية المخ�ص�صة ل�صيد 

الأ�صماك ب�صبب الح�صار الإ�صرائيلي.18

13  »حما�س: م�صر ت�صارك في ح�صار غزة«، جريدة ال�صروق الجديد الم�صرية، كانون الثاني 2010:
http://www.masress.com/shorouk/169166

14  »تفجير معبر رفح والآلف يتدفقون نحو م�صر«، اأون اإ�صالم، 23 كانون الثاني 2008:
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3001-3001/104116-2008-01-2320%
07-27-04.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

15  »م�صعل يطالب العرب بالوقوف خلف م�صر، مبارك: فتحنا معبر رفح«، اأون اإ�صالم، 23 يناير 2008:
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3001-3001/104154-2008-01-2320%
16-00-20.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

16  رويترز.  »انتقادات لإ�صرائيل في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإن�صان«، 4 كانون الأول 2008:
http://ara.reuters.com/article/idARACAE4B318T20081204
م�صتقبل الو�صع القت�صادي لقطاع غزة«، ورقة عمل مقدمة اإلى موؤتمر اأثر  الح�صار على  »اأثر  �صمير.   مدللة،  اأبو    17

الح�صار والحتالل على الأو�صاع القت�صادية لقطاع غزة، حزيران 2006.
18  باتريك �صيل.  »الحاجة اإلى تعطيل القنبلة الموقوتة في قطاع غزة«:

http://www.alquds.com/news/article/view/id/392615
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ونوؤكــد هنا اأن ا�صت�صــراء ظاهرة الفقر وا�صتفحالها في قطاع غزة لــم يكن ب�صبب ال�صيا�صات 
العدوانية لالحتالل فح�صب، لكنه نتيجة للتراكمات الداخلية طوال الأعوام ال�صابقة لل�صلطة، 
ب�صبــب تعمق الخلل والف�صاد والتلوث الإداري والمالــي، وتعداه اإلى فقر في النظام و�صيادة 
القانــون، وفقر في القيــم والعالقات الجتماعيــة والم�صاركة ب�صكل اأ�صبــح يهدد ا�صتقرار 

المجتمع الفل�صطيني.
اإن الحدي��ث عن ه��ذه الموؤ�سرات ال يلغي وج��ود اأنماط ا�ستهالكية ف��ي قطاع غزة و�سلت 
اإلــى حد الترف المفجع لدى بع�س ال�صرائح الجتماعيــة الطفيلية، وبخا�صة تجار الأنفاق، 
عبــر التحكم في الأ�صعار، واحتكار ال�صلع والتهريب، وغير ذلك من الممار�صات، وباإمكان 
الباحث اأن ي�صت�صف ال�صيا�صات النيوليبرالية لل�صلطة الفل�صطينية، وبخا�صة المتعلقة بال�صرائب 
غيــر المبا�صــرة، على الرغم مــن اأن �صيا�صتها الإنفاقيــة اأقرب اإلى �صيا�صــات القت�صاد الكلي 
الجتماعي الديمقراطي، وا�صتمرار هــذه ال�صيا�صات من قبل حكومة حما�س، وب�صكل اأكثر 
فظاظــة وب�صاعة، وتحفيز الأخيــرة ل�صيا�صات التهريب والقت�صــاد الطفيلي وغير المنتج من 
ناحيــة، ومن ناحية ثانية انت�صار ظاهــرة الثراء ال�صريع والتجار فــي العقارات، وال�صتهالك 
الترفــي بامتياز.  كل هــذا، بجانب ال�صيا�صــات الإ�صرائيلية الموؤ�ص�صــة والممنهجة والهادفة 
لف�صــل وحدة الكيان الفل�صطيني وتمزيقها، قد لعب الدور الأ�صا�صي فيما اآلت اإليه الأو�صاع 

القت�صادية والجتماعية الفل�صطينية الم�صار اإليها.

ثانياً. �لخ�صائر �لمادية و�لب�صرية للعدو�ن �لإ�صر�ئيلي على قطاع غزة
قــام الجي�ــس الإ�صرائيلي خالل ال�صنوات الأربــع ال�صابقة بعدوانين على قطــاع غزة، ا�صتمر 
الأول 22 يومــًا مــن 2008/12/27 وحتى 2009/1/18، بينما وقــع الثاني بين 21-14 

نوفمبر/ت�صرين الثاني 2012.  و�صنحاول ا�صتعرا�س اأهم الخ�صائر الناجمة عن العدوانين.
قامــت اإ�صرائيــل خالل العــدوان الأول بعمليــات انتقام جماعيــة قتل فيها مئــات الأبرياء، 
وكان هــدف العــدوان تحطيم المجتمع الفل�صطيني وقدرته علــى ال�صتمرار؛ بهدف تمزيق 
ن�صيــج المجتمع الذي يوؤهل الفل�صطيني في الحيــاة والعمل والتعليم، وقد تميز هذا العدوان 

بال�صمات التالية:
	 ال�صتهــداف الممنهج للمدنيين لإحداث خ�صائر تعمــل على اإرهاب النا�س وترويعهم، •

ولذا مار�صت اإ�صرائيل اإرهابًا ممنهجًا ومبرمجًا ومنظمًا على مدار ال�صاعة.
	 ا�صتخدمت اإ�صرائيل في عدوانهــا اأ�صلحة ممنوعة دوليًا؛ مثل قنابل الف�صفور الأبي�س في •

اأماكن ماأهولة بال�صكان.
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	 كان حجــم الخ�صائــر الب�صرية مروعًا، حيث عبر العدوان عــن محرقة حقيقية، فقد بلغ •
عدد ال�صهداء حوالي 1400 �صهيد، منهم )417 طفاًل، و108 من الن�صاء، و120 م�صنًا، 
و14 من العاملين فــي الأطقم ال�صحية(، اأما عدد الجرحى فقد بلغ 5450، منهم 400 
فــي حالة الخطر ال�صديــد وا�صت�صهد بع�صهــم، والكثير منهم يعاني مــن حروق القنابل 

الف�صفورية، كما اأن العديد قد فقد الب�صر اأو اليدين اأو ال�صاقين.19
�صمــل العــدوان تدمير مرافــق ال�صلطــة الفل�صطينية؛ بهدف تحطيــم كل مقومات  -

ركائــز المجتمع الفل�صطيني مثل المجل�س الت�صريعي، والعديد من المحاكم، ومقر 
الرئا�صــة، ومقر مجل�س الوزراء، وعدد من الــوزارات، والعديد من مراكز ال�صرطة 
والمقــرات الأمنية.  كما طــال العدوان العديد من مرافــق الخدمات الجتماعية، 
حيــث تم تدمير العديد من المدار�س، اإذ تعر�صت 160 من مجموع 400 مدر�صة 

لأ�صرار جزئية اأو بالغة، اإلى جانب ت�صرر عدد من الموؤ�ص�صات التعليمية.
البنــى التحتية: تم تدمير العديد من الطــرق والأر�صفة والج�صور، و�صبكات المياه  -

والآبار وخزانات المياه ومولــدات الطاقة ومحطات ال�صرف ال�صحي ومحطات 
الغاز والوقود واأبراج الت�صالت، وما تبقى من مطار غزة الدولي.

الممتلــكات الخا�صــة: �صمل التدمير الآلف من البيــوت، حيث تم تدمير 4100  -
منــزل تدميراً كامــاًل، و17 األف منزل تدميــراً جزئيًا،20 وتم تدميــر اأحياء باأكملها 
كمــا حدث في عزبة عبد ربه في جباليا، وتدميــر الآلف من الأ�صجار والأرا�صي 
الزراعية، ومزارع الدواجن والأبقار، وقد ت�صررت 700 من�صاأة منها 38% تدميراً 
كليــًا، وبلغــت خ�صائرها 98 مليــون دولر، و62% منها تدميــراً جزئيًا، وبلغت 

خ�صائرها 40 مليون دولر.21
لــم ت�صلم الموؤ�ص�صات الدولية، حيث تم ق�صــف المقر الرئي�صي لالأمم المتحدة في  -

غزة، كما تم ق�صف العديد من مدار�س وكالة غوث الالجئين.
اإن تقديــر حجم الخ�صائر يحتاج اإلى تحليل معمق، فقد بلغت الخ�صائر القت�صادية المبا�صرة 
1.9 مليــار دولر،22 كمــا اأن هناك تقديرات تتحــدث عن اأن الخ�صائــر المبا�صرة قد بلغت 

الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  بيانات تمثل العدوان منذ 2008/12/27 حتى 2009/1/28.  19
الم�صدر ال�صابق.  20

مجل�س تن�صيق القطاع الخا�س.  21
وقف  وحتى   2008 الأول  كانون   28 من  غزة  قطاع  على  الإ�صرائيلي  للعدوان  المبا�صرة  الخ�صائر  حول  بكدار.    22

اإطالق النار 18 كانون الثاني 2009.
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مليــاري دولر،23 اإل اأن تقارير بع�ــس الموؤ�ص�صات الدولية قــدرت الخ�صائر المبا�صرة وغير 
المبا�صرة للحرب على غزة بـ4 مليارات دولر.

اأما العدوان الإ�صرائيلي في نوفمبر/ت�صرين الثاني 2012، الذي ا�صتهدف ما يزيد على 1500 
موقــع، وفقًا لتقرير »اأوت�صا« الأ�صبوعي، فقد اأ�صفر عن قتل حوالي 170 فل�صطينيًا، معظمهم 
مــن المدنييــن، وتدمير 450 منــزًل تدميراً كليــًا، وحوالي 8000 منزل لحقــت بها اأ�صرار 
طفيفة، اإ�صافة اإلى تعر�س ثالثة م�صت�صفيات، و14 وحدة �صحية، لأ�صرار متفاوتة.  وكذلك 
تعر�ــس ما ل يقل عن 66 مدر�صــة وموؤ�ص�صة تعليمية لأ�صرار طفيفــة ومتو�صطة، ناهيك عما 

لحق بالبنية التحتية، وبخا�صة �صبكات المياه وال�صرف ال�صحي.
وبنــاء على تقييــم مبدئي �صريع لمكتب »اأوت�صــا« في غزة، فاإن الأولويــات الرئي�صية التي تم 

تحديدها تتمثل بمحاور عدة، اأهمها:
	 تلبية احتياجات الم�صكن وغيرها من الحتياجات لما يقرب من 3000 �صخ�س ما زالوا •

مهجرين ب�صبب فقدان منازلهم اأو تعر�صها لأ�صرار ج�صيمة.
	 تقديم الدعم النف�صي الجتماعي لالأطفال الذين تعر�صوا لل�صدمة.•
	 ترميم الم�صاكن والمدار�س والأ�صول المنتجة التي ت�صررت.•

وقدر التقرير التمويل المطلوب لهذه الأولويات حتى نهاية العام 2012 والن�صف الأول من 
العــام 2013، بمــا يتراوح بيــن 72-83 مليون دولر.24  ول بد من التنويــه هنا اإلى اأن هذا 

التقييم ل ي�صمل خ�صائر ال�صحة والتعليم والبنى التحتية.

ثالثاً. �لموؤ�صر�ت �لقت�صادية في قطاع غزة من 2010-2007
عانــى الفل�صطينيــون، اإذاً، مــن المقاطعة الدولية والنق�صــام ال�صيا�صــي الفل�صطيني وتدهور 
الأو�صــاع الأمنية والقت�صاديــة، وتكفي الإ�صارة اإلى اأن متو�صط دخــل الفرد الفل�صطيني في 
العــام 2008 تدنــى اإلى 71% عمــا كان عليه في العــام 1999، والبالــغ 1589 دولراً،25 

الثاني  كانون   20 الكويت،  في  المنعقد  العربي  القت�صادي  القمة  موؤتمر  في  ح�صونة  كمال  القت�صاد  وزير  تقرير   23
.2009

عن  الواردة  المعلومات  اأما   ،2009-2008 حرب  لخ�صائر  المتحدة،  الأمم  عن  �صادر  تقرير  تقديرات  ح�صب   24
عدوان نوفمبر/ت�صرين الثاني 2012 فم�صدرها اأوت�صا، مراقب ال�صوؤون الإن�صانية، تقرير ت�صرين الأول- ت�صرين الثاني 

2012، �س 2.
معهد اأبحاث ال�صيا�صات القت�صادية الفل�صطيني - ما�س.  المراقب القت�صادي والجتماعي.  رام اهلل: معهد اأبحاث   25

ال�صيا�صات القت�صادية الفل�صطيني - ما�س، العدد 15، �سباط 2009، �س 3.
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اإ�صافة اإلى �صوء توزيع الدخل وال�صتهالك ل�صالح الأغنياء وازدياد التهمي�س والإق�صاء للفئات 
الو�صطى والفقراء.26

وفي هذا المجال، ن�سير اإلى اأن التراجع في الن�ساط االقت�سادي �سفة من �سفات البلدان التي 
تعاني من ال�صراعات والأزمات وعدم ال�صتقرار لمدة طويلة.

قطاع غزة: في  �لفرد  ون�صيب  �لإجمالي  �لمحلي  �لناتج   .1

انخف�ــس الناتج المحلــي الحقيقي في قطاع غزة خالل العاميــن 2001 و2002 لي�صل اإلى 
1.194، و1.067 مليــار دولر علــى التوالــي.27  ويعود النخفا�س ب�صــكل رئي�صي لجهة 
العقوبــات الجماعية والح�صار الــذي فر�صته اإ�صرائيل على قطاع غزة، ثــم بداأ بالنخفا�س 
مــا بعد 2006، بعد تح�صن طفيف، والح�صار المفرو�س على اأثر ق�صية الجندي المختطف 
جلعــاد �صاليط وما تاله من انق�صــام داخلي، ما اأدى اإلى انهيار بع�ــس القطاعات القت�صادية 
وتراجــع الناتج المحلــي لي�صــل اإلــى 1.344، و1.236، و1.161، و1.259 مليار دولر 
لل�صنــوات مــن 2006-2009، ثم تح�صن في العاميــن 2010 و2011 لي�صل اإلى 1.504، 
1.850 مليار دولر على التوالي.28  اأما معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد 
بلــغ 1042 دولراً العام 2001، وبداأ بالنخفا�س اإلــى 902 العام 2002، ثم تح�صن نوعًا 
ما لل�صنــوات 2003، و2004، و2005 لي�صل اإلى 1104، و1103، و1290 دولراً على 
التوالــي، ثم بداأ بالنخفا�س بعــد العام 2006 ب�صبب الح�صار والنق�صام لينخف�س من 996 
العــام 2006 اإلى 847 دولراً العام 2009، ثم تح�صن خالل العامين 2010 و2011 لي�صل 

اإلى 980، و1164 دولراً.29
اإن الفترة بيــن 2000-2011 ات�صمت بتطورات مهمة اأّثرت في القت�صاد الفل�صطيني، كان 
اأبرزها انتفا�صة الأق�صــى، والن�صحاب الإ�صرائيلي من قطاع غزة العام 2005، وفوز حركة 
حما�ــس بالنتخابــات الت�صريعية 2006، واتفــاق مكة، ومقاطعة دوليــة لحكومة حما�س، 
واأعقب ذلك انق�صام فل�صطينــي طال مكونات الكيانية الفل�صطينية كافة، بما فيها الن�صاطات 
القت�صاديــة.  كل هذا �صاعد في تهمي�س و�صعف القت�صــاد الفل�صطيني، وب�صبب ذلك �صهد 

الناتج المحلي نمواً �صلبيا منذ لعام 2000.
الم�صدر ال�صابق، �س 6.  26

الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، 2008-1994:  27
http://www.pebs.gov.ps/portals/-pebs/national accounts/b1/2094-08.htm

اأما عاما 2009 و2011:  28
http://www.pebs.gov.ps/portals/-pebs/national accounts/b1/2094-10.htm

الم�صدر ال�صابق.  29
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�لنهائي: و�ل�صتهالك  �لّدخار   .2

�صهــد الّدخار في قطاع غزة نمــواً �صلبيًا منذ العام 2000، حيث بلــغ 43.5 مليون دولر، 
وتح�صــن العام 2001 لي�صل اإلى 108.9 مليون دولر، ثم بــداأ بالنخفا�س والنمو ال�صالب 
لل�صنــوات من 2002 حتى 2004، حيث بلــغ 42.2، و51.1-، و138.8- مليون دولر، 
ثــم �صهد تح�صنًا خــالل العامين 2009 و2010 لي�صل اإلــى 417، 424.4 مليون دولر.30  
لقــد ترافق التذبذب في الّدخار وتوالي النخفا�س الذي و�صل �صلبيًا اأحيانًا اإلى الت�صهيالت 
الئتمانية التي لم تتجاوز 40% في اأح�صن اأحوالها، حيث تراجعت الن�صبة من 36.5 مليون 
دولر العــام 2000 اإلى 31.3 مليــون دولر العام 31،2008 ثم �صهد العــام 2010 ارتفاعًا 
فــي الئتمان الممنوح، اإذ و�صلت الت�صهيالت الئتمانية اإلى 30.2 مليون دولر اأو ما ن�صبته 
17.2% مقارنة بـ 621.4 مليون دولر اأو ما ن�صبته 30.2% في ال�صفة الغربية للعام 32.2010

اأما ال�صتهالك النهائي خالل الفترة نف�صها، فبلغ 1.711 مليار دولر للعام 2000، لينخف�س 
اإلــى 1.543 للعــام 2001، و1.561 مليار دولر العام 2002، ثم مــا لبث اأن ارتفع لي�صل 
اإلــى 1.880 مليار دولر العام 2005، ثم بداأ بالتراجــع منذ العام 2006 لي�صل اإلى 1.579 
العــام 2008، ثم �صهد تح�صنًا خالل العامين 2009، 33.2010  لقد تاأثر ال�صتهالك النهائي 
بالدخــل المتاح الذي بدوره يتاأثــر بالإنتاج والدخل وتعوي�صات العامليــن الفل�صطينيين في 
�صــوق العمل الإ�صرائيلي، اإ�صافة اإلى التحويالت والم�صاعدات الخارجية.34  ويرى الباحث 
اأن لغــة الأرقــام اأعاله تقدم موؤ�صــراً على نمو في ال�صتهــالك دون اأن يقابلــه نمو في حركة 
ال�صتثمارات، ما ير�صــخ مفاهيم العتماد على المعونات وال�صدقات الخارجية، عو�صًا عن 
تعظيــم م�صادر النمــو الداخلي وتحقيق التوازن بيــن الدخار وال�صتثمــار، وبالأحرى بين 

ال�صتثمار وال�صتهالك.

و�لفقر: �لبطالة   .3

تتميز البطالة في فل�صطين، وقطاع غزة تحديداً، باأنها �صافرة واإجبارية، والمق�صود بال�صافرة، 
وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون جدوى، ولهذا 

30  ال�صوراني، غازي.  الأو�صاع القت�صادية في ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 15 يناير/كانون الثاني 2011، �س 9.
31  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني:

http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents mojor/ 2009-10.htm
32  �صلطة النقد الفل�صطينية.  تقرير ال�صتقرار المالي 2010، تموز 2011، �س 45.

33  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، م�صدر �صبق ذكره.
)ر�صالة   ،2010-2000 الفل�صطينية  ال�صلطة  لموازنات  والجتماعية  القت�صادية  الآثار  جمال.   نبيل  النبي،  عبد    34

ماج�صتير(، غزة: جامعة الأزهر، �س 24.
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فهــم في حالة تعطل كامل، والمق�صود بالإجبارية وهي الحالة التي يتعطل بها العامل الماهر 
وغير الماهر دون اإرادته اأو اختياره عن العمل.35  اإن النتفا�صة في الأرا�صي الفل�صطينية وما 
تبعهــا من �صيا�صة اإغالق �صامل وفقدان معظم العمال الفل�صطينيين اأماكن عملهم في اإ�صرائيل، 
وبخا�صــة عمــال قطاع غزة، اإ�صافة اإلى تعطل �صبه كامل للعديــد من القطاعات القت�صادية، 
اأدى اإلــى ارتفــاع ن�صب البطالة بمعدلت عالية،36 حيــث ازدادت في قطاع غزة ما بعد عام 
2000 حيث لم تتعدى البطالة من 18.9% لت�صل اإلى 34%، و37.9%، و29%، و%35، 
و30% لل�صنــوات مــن 2001 اإلــى 2005، ثــم ازدادت لت�صــل اإلى 40% العــام 2008، 
و38.6%، و37.8% للعاميــن 2009 و2010، ثــم تح�صنــت العــام 2011 لتنخف�س اإلى 

28.7% مقارنة بـ 17.3% في ال�صفة الغربية.37

ويالحظ اأن البطالة انخف�صت في قطاع غزة خالل العام 2011 بحوالي 9%، وذلك ب�صبب 
حالــة ال�صتثمار التي �صهدها قطاع غزة في مجال الإ�صــكان، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 
124 األفًا العام 2009، وهوؤلء يعيلون حوالي 615 األفًا،38 بمعدل اإعالة 1-5، وبما يعادل 
41% مــن مجموع �صكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون ن�صمة العام 2009 يعي�صون في 

و�صع ماأ�صاوي.
اإن اأ�صــد مــا في هذه الظاهرة مــن خطورة، هو ارتفاعهــا في �صفوف ال�صبــاب لت�صل اإلى 
38.8% للفئــة العمريــة من 15-24 �صنــة، و24.2 للفئة العمرية مــن 25-34 �صنة للعام 
2010؛ اأي بالمجمــل ت�صــل اإلى حوالــي 63%.39  وعلى الرغم مــن مجهودات ال�صلطة 
الفل�صطينيــة الرامية لتخفيف المعاناة عــن المواطنين، فاإنها لم ت�صتطع تقديم حلول حقيقية 

لمواجهة ظاهرة البطالة.
اأمــا الفقــر في قطاع غزة -الــذي يعرف بعدم القــدرة على الحفاظ علــى الم�صتوى الأدنى 
مــن المعي�صة، وهناك من يعرفــه بغياب الحد الأدنى من الدخل اأو المــوارد لتلبية الحاجات 
الأ�صا�صيــة،40 وقد حــدد الجهاز المركزي لالإح�صــاء الفقر المدقع بـــ 1783 �صيكل لأ�صرة 

2010 واقع واآفاق، غزة: بحث غير من�صور،   - 1994 اأبو مدللة، �صمير، وال�صريف، �صمير.  العمالة الفل�صطينية    35
ني�صان 2011، �س 23.

36  مركز الميزان.  الأبعاد القت�صادية والجتماعية في موازنات ال�صلطة الفل�صطينية، غزة 2002، �س 19.
37  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  التقرير ال�صنوي م�صح القوى العاملة الفل�صطينية، الأعداد من 2011-1996.

38  �صلطة النقد الفل�صطينية.  التقرير ال�صنوي 2009، �س 106.
39  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  فل�صطين في اأرقام 2010، اأيار 2011، �س 22.

40  بكدار.  تقرير بمنا�صبة اليوم العالمي للفقر، رام اهلل، 2007، �س 2.
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مــن 5 اأفراد، و2237 �صيكاًل للفقر لالأ�صرة ذاتهــا وذلك للعام 2010، 41 فقد و�صلت ن�صبته 
اإلــى 66.9% العــام 2000 ما بين فقر وفقــر مدقع، وارتفعت اإلــى 84% العام 2006، ثم 
ا�صتفحل الفقر بعد العام 2007 لي�صل اإلى 86% ما بعد النق�صام ما بين فقر وفقر مدقع.  هذا 
وانخف�صــت ن�صبة الفقر والفقر المدقع لت�صل اإلــى 52.2% العام 2009، ثم ارتفعت لت�صل 
اإلــى 61% العام 42.2010  وهنا يجب مالحظة اأن العثور على فر�صة عمل ل يعني الخروج 
مــن دائرة الفقــر، حيث ات�صح اأن 67% من العائالت الفل�صطينيــة التي يعولها �صخ�س عامل 

تعتبر تحت خط الفقر.43
نوجــز القــول اإنه مع دخول النتفا�صة في العام 2000 وما تبعها من اإجراءات اإ�صرائيلية بحق 
الفل�صطينييــن، اأ�صبح القت�صــاد الفل�صطيني، ب�صكل وا�صح، غير قــادر على اإدارة الأزمات، 

ودليل ذلك تف�صي البطالة وازدياد ن�صبة الفقر.

�ل�صر�ئية: و�لقوة  �لت�صخم  معدلت   .4

يعتبــر الت�صخم موؤ�صراً اقت�صاديًا ناتجًا عن ارتفــاع الأ�صعار، وذلك لأ�صباب عدة، منها ما 
هو اقت�صادي، وما هو مالي، وما هو نقدي.44  ويمكن تعريف معدل الت�صخم باأنه الن�صبة 
المئويــة لمعدل التغير في الم�صتوى العام لالأ�صعار.45  ونظــراً لتبعية القت�صاد الفل�صطيني 
لالقت�صــاد الإ�صرائيلــي، فمــن الطبيعــي اأن يتاأثر بالت�صخــم الموجود فــي اإ�صرائيل.  لقد 
ارتفعت معدلت الت�صخم من 2.8% العام 2000 لت�صل اإلى 4.4% العام 2004، لت�صل 
اأق�صاهــا في العام 2008 اإلى 9.9%.46  وب�صكل عام، فاإن م�صتوى الأ�صعار في الأرا�صي 
الفل�صطينيــة يرتفع بارتفاع الم�صتوى العام لالأ�صعار فــي اإ�صرائيل، وكذلك بزيادة الطلب 
المحلــي.  ففي الوقت الذي تراجع فيه معدل النمو فــي الأرا�صي الفل�صطينية من حوالي 
17.9% العام 2008 اإلى 5% العام 2009، تراجع معدل الت�صخم خالل الفترة نف�صها، 
كمــا �صاهم تراجع الت�صخم فــي اإ�صرائيل من 4.6% العام 2008 اإلى 3.3% العام 2009 

معهد »ما�س« واآخرون.  المراقب القت�صادي والجتماعي، العدد 25، �س 62.  41
تقارير �صلطة النقد- رام اهلل 2006-2010، والجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني الأعداد 4، 8، 12، 16، 20، 24.  42

الغف، رامي.  البطالة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في فل�صطين، المكتب الوطني للدفاع عن الأر�س:  43
http://www.nbprs.ps/news.php?action=show&id=1986
والدرا�صات  البحوث  معهد   من�صورة،  غير  ماج�صتير  ر�صالة  الفل�صطيني،  القت�صادي  البنيان  تطور  �صامي.   وافي،   44

العربية القاهرة 2005، �س4.
خليل، �صامي.  نظرية القت�صاد الكلي، الكتاب الأول المفاهيم الأ�صا�صية والنظريات، الكويت: دار النه�صة العربية   45

للطبع والن�صر والتوزيع، 1999، �س 66.
معهد ما�س.  المراقب القت�صادي والجتماعي، العدد 25 تموز، 2011، �س 61.  46
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فــي انخفا�س معدلت الت�صخــم في الأرا�صي الفل�صطينية.47  اأمــا العام 2010، فقد بلغ 
معدل الت�صخم %3.75.

وعلــى �صعيد التوزيع الجغرافي، ت�صير البيانــات اإلى تراجع معدل الت�صخم في ال�صفة الغربية 
من 9.8% العام 2008 اإلى 0.6% العام 2009.  اأما في قطاع غزة، فقد بلغ معدل الت�صخم 

4.4% العام 2009 مقابل 14% العام 48.2008

�ل�صتثمار:  .5

ي�صيــر الجهاز المركزي لالإح�صــاء اإلى اأن راأ�س المال الثابــت كان ينمو ب�صكل مطرد خالل 
الفترة من 1994 اإلى 1999، فقد ارتفع في قطاع غزة من 316.5 مليون دولر العام 1994 
اإلــى 515.9 مليــون دولر العام 1999، وانخف�ــس في العام 2000 مقارنــة بالعام 1999 
لي�صل اإلى 398.5 مليون دولر.49  ومنذ اندلع النتفا�صة، تاأثر اإجمالي التكوين الراأ�صمالي 
الثابــت �صلبًا ب�صبب حجــم الإقرا�س الخارجــي، كذلك ب�صبب تخفي�ــس الدعم الخارجي 
وزيــادة النفقات الجارية.50  ونظــراً لالأهمية القت�صادية لال�صتثمــار وانعكا�صاته الجتماعية 
على المواطن، كان يجب على ال�صلطة اأن تولي قطاع ال�صتثمار اأهمية خا�صة، من خالل �صن 
القوانيــن والت�صريعات التي تحّفز على ال�صتثمار وفر�ــس حماية للم�صتثمرين من ا�صتغاللهم 
من قبل المتنفذين في ال�صلطة، عبر ابتزازهم بال�صراكة اأو الح�ص�س، ومع ذلك فاإن الحتالل 

وتبعاته يعتبر اأهم عامل له تاأثيره على حجم التكوين الراأ�صمالي الثابت51.
اأمــا العامــان 2010 و2011، فقد تزايــد ال�صتثمار خاللهما من 214.2 اإلــى 317.7 مليون 
دولر فــي قطــاع غزة مقارنة بـــ 1.229، و1003 مليون دولر في ال�صفــة الغربية.52  وتعود 
زيــادة ال�صتثمار في قطاع غزة اإلى حركة النمو في قطاع الإن�صاءات، واإن�صاء المراكز التجارية 
والعقارات، وحركة �صراء الأرا�صي من خالل تبيي�س الأموال لمالكي الأنفاق واأباطرة الحرب.
خال�صة، ن�صتطيع القول اإن ح�صار قطاع غزة �صيا�صيًا واقت�صاديًا، وحالة النق�صام الفل�صطيني 
ت�صببــا فــي �صلل كلــي اأ�صاب الم�صاريــع ال�صتثماريــة، انعك�صت اآثاره علــى مجمل الكيان 

القت�صادي الفل�صطيني، واإلغاء الم�صروعات ال�صتثمارية التي كان مقرراً اإقامتها.

47  �صلطة النقد الفل�صطينية.  التقرير ال�صنوي 2009، �س 27.
48  الم�صدر ال�صابق، �س 28.

htm.08-2094%http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/ Exp  49
50  وافي، �صامي.  م�صدر �صبق ذكره، �س 44.

htm.08-2094%http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/ Exp  51
htm.2012-http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/ Exp constant 2011  52
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�لعمل: و�صاعات  �لأجور   .6

ات�صمــت الفتــرة مــن 2007-2011 بثبــات الأجور وانخفا�ــس الدخــل الحقيقي لمعظم 
العامليــن في قطاع غزة مقارنة بال�صفة الغربية، فقد بلــغ معدل الأجرة اليومية للم�صتخدمين 
فــي قطاع غزة 60.9 �صيكل، مقابل 85.5 �صيكل في ال�صفــة الغربية،53 مع العلم اأن متو�صط 
الأجــر اليومــي في القطاع الخا�س نحو 40 �صيكاًل، اأما فــي القطاع الحكومي فقد بلغ 78 
�صيكاًل،54 بينما بلغ هذا المتو�صط نحو 89 �صيكاًل في الأونروا والموؤ�ص�صات غير الحكومية.  
وفــي هذا الجانب، فان الدخل الأكثر انخفا�صًا كان فــي قطاع الزراعة حيث ل يتجاوز فيه 

متو�صط الأجور 29 �صيكاًل فقط للعامل للعام 2008.
وقــد ظل متو�صط الأجــر اليومي لعمال ال�صفة الغربية ثابتًا بيــن العامين 2010 و2011، في 
حيــن �صهــد متو�صط اأجر عمال غــزة ارتفاعًا بن�صبة 6%،55 اإل اأن متو�صــط الأجر اليومي في 
غــزة، وهو الذي يتقا�صاه ن�صف العاملين، بلغ 65% من م�صتواه في ال�صفة الغربية، وقد بلغ 
متو�صط الأجر اليومي في ال�صفة الغربية 85.8 �صيكل مقابل 58 �صيكاًل للعام 2010، اأما العام 

2011، فقد بلغ 85 �صيكاًل لل�صفة مقابل 61 �صيكاًل لقطاع غزة.56

هذا التفاوت الم�صتمر في معدلت الأجور بين ال�صفة وغزة، يعك�س واقع الطلب على العمالة 
في ظل الح�صــار الإ�صرائيلي المفرو�س.  اأما �صاعات العمــل الأ�صبوعية، فقد بلغ بالمتو�صط 
43.3 �صاعة في ال�صفة الغربية مقابل 38.3 في قطاع غزة للعام 2010، اأما العام 2011 فقد 

بلغت �صاعات العمل الأ�صبوعية 43.1 لل�صفة مقابل 37.9 �صاعة لقطاع غزة.57

ر�بعاً. �لموؤ�صر�ت �لجتماعية في قطاع غزة 2011-2007:
اإن التنميــة الب�صرية تنطــوي على تحقيق كافة اأنواع التنمية )اقت�صاديــة، اجتماعية، �صيا�صية(، 
ومــا تت�صمنه من �صيا�صات واآليــات توؤدي اإلى تنمية القدرات الب�صرية في اإطار من الموؤ�صرات 
التــي يعتمد عليهــا للقيام بعمليات المتابعة والتقييم، ومن ثم التقويــم.58  و�صيتم التطرق اإلى 

الموؤ�صرات الجتماعية في قطاع غزة ومنها: ال�صحة، والتعليم، والرعاية ال�صحية.

53  معهد ما�س.  المراقب القت�صادي والجتماعي، العدد 16، رام اهلل، اأيار 2009، �س 16.
54  معهد درا�صات التنمية.  التغيرات القت�صادية والجتماعية لقطاع غزة، غزة، ت�صرين الأول 2007، �س 21.

55  معهد ما�س.  المراقب القت�صادي والجتماعي، العدد ال�صنوي 2011، العدد 28، حزيران 2012، �س 26.
56  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  م�صح القوى العاملة 2010-2011، رام اهلل، 2012.

57  الم�صدر ال�صابق.
عين  جامعة  م�صر:  اإعدادها،  وخطوات  ومعايير  واأنواعها  الجتماعي  النوع  موؤ�صرات  مفهوم  يمن.  الحماقي،    58

�صم�س، 2006، �س 9.
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�ل�صحة:  .1

تعر�ــس القطاع ال�صحــي اإلى تدمير العديد من الم�صت�صفيات و�صيــارات الإ�صعاف والمراكز 
ال�صحيــة.  ويبــدو اأن قطاع ال�صحة في فل�صطين يعي�س و�صعــًا كارثيًا لم ت�صتطع الحكومات 
المتعاقبــة، علــى الرغم من اإمكاناتها وخططهــا التنموية، من اإيجاد حــل للم�صكلة ال�صحية 
�صــواء التحويالت اأو التجهيــزات الطبية اأو العامليــن والأطباء، وهنا تكمــن الم�صكلة؛ فاإما 
قطــاع �صحي حكومي كفء يقود اإلى تنمية ب�صرية حقيقية، واإما تحويالت واإهالك لموازنة 

الحكومة.59
وت�صيــر تقاريــر وزارة ال�صحــة حتى تموز 2012، اإلــى نفاد عدد كبير مــن الأدوية ال�صحية 
تتجــاوز 160 �صنفــًا، واأن اأكثــر من 120 �صنفًا مــن الأدوية على و�صك النفــاد، اإلى جانب 
تعطــل اأكثر من 90 جهازاً طبيًا ب�صبب عدم توفر قطــع الغيار لإ�صالحها.60  واأكدت منظمة 
ال�صحــة العالمية اأن الحتالل رف�س ال�صماح لـ1150 مري�صًا للمغادرة لتلقي العالج منذ بدء 
الح�س��ار حتى �سباط/فبراي��ر 2012، منهم 210 حالت مر�صية حرجــة.  و�صجلت وزارة 
ال�صحــة ع�صرات حالت الوفاة من مر�صــى لم يتمكنوا من ال�صفر للعــالج خارج القطاع، 

و�صلت اإلى 252 حالة وفاة حتى تموز 61.2012
وبلــغ عدد الأطبــاء 20 طبيبًا لكل 10000 ن�صمة، ومعدل ال�صيادلة 10 لكل 1000، وذلك 
ح�صــب اإح�صــاءات 62.2010  وتبلغ عــدد م�صت�صفيات وزارة ال�صحــة 25 م�صت�صفى ب�صعة 
�صريريــة تبلــغ 3002، مــا يقارب 58.8% مــن اإجمالي الأ�صــّرة في فل�صطيــن، ويوجد 12 
م�صت�صفى في وزارة ال�صحة في ال�صفة  الغربية ب�صعة 1367 �صريراً، ما يعادل 45%، و1653 

�صريراً في قطاع غزة؛ اأي بن�صبة 55% من مجمل اأ�صّرة وزارة ال�صحة.63
وفــي تطور غيــر م�صبوق، اأقدمــت �صلطات الحتــالل الإ�صرائيلي خالل الفتــرة من يونيو/

حزيــران -2010 نوفمبر/ت�صريــن الثانــي 2011، على حرمان فئات جديــدة من المر�صى 
مــن ال�صفر عبر المعبر لتلقي العالج، وهم المر�صى الم�صابــون باأمرا�س فقدان الب�صر، وبتر 

حزيران   26 القد�س،  �صحيفة  القد�س:  وتنموي«،  اقت�صادي  منظور  فل�صطين-  في  »ال�صحة  طه.   محمد  �صالم،    59
:2011

http://www.alquds.com/news/article/view/id/275714
60  الخ�صري، جمال ناجي، م�صدر �صبق ذكره، �س 10:

http://eamaar.aiforms.com/?mod= article&id3053
61  الم�صدر ال�صابق، �س 10.

62  وزارة ال�صحة.  التقرير ال�صحي - فل�صطين 2010، رام اهلل: مركز المعلومات ال�صحية الفل�صطيني، ني�صان 2011، 
�س 83.

63  المرجع ال�صابق، �س 71.
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الأع�صــاء، بدعوى اأن حالتهم ل تحتاج اإلى اإنقاذ حياة، واإنما يحتاجون اإلى جودة حياة،64 
وخــالل الفتــرة ذاتها تقدم 15633 مري�صــًا يطلب ت�صاريح للعالج فــي الخارج، تم رف�س 

2007 منهم.65

�لتعليم:  .2

اكت�صــب التعليم والتاأهيل مكانة مميزة، فهو الراأ�صمال الأ�صا�صي للفل�صطينيين، وبخا�صة على 
�صــوء النكبة والت�صــرد والنزوح، وجاء رداً علــى التحدي الح�صاري والثقافــي الإ�صرائيلي، 
والطابــع ال�صهيوني التو�صعي من ناحيــة، ومن ناحية ثانية لعب دوراً مهمًا ومف�صليًا كم�صدر 
للــرزق والإعالة بعد فقدان مكــون رئي�صي لالإنتاج وهو الأر�س، وعليــه فلي�س من ال�صعب 

مراقبة معدلت الموؤ�ص�صات التعليمية في فل�صطين التي تعتبر الأعلى اإقليميًا.
فــي العــام الدرا�صــي 2007-2008، بلغ عدد الطلبة لــكل معلم في ال�صفــة الغربية 24.6، 
و27.7، و17.2 فــي مدار�ــس الحكومــة والوكالة والخا�صــة على التوالــي، مقابل 26.1، 
و30.6، و17.7 فــي قطــاع غــزة.66  اإن المعــدلت المرتفعة هي نتاج طبيعــي لتزايد عدد 
ال�صــكان وعدم التوظيــف الكافي من المعلمين لتغطية الزيادة في عدد الطالب، ما يوؤثر �صلبًا 
علــى العملية التعليمية.67  وبلغــت ن�صبة اللتحاق بالتعليم ح�صــب الجن�س للعام 2007 في 
الأرا�صــي الفل�صطينية 44.8 للذكور، و44.9 لالإناث، موزعــة 42.2، و43.3 على التوالي 
لل�صفــة الغربية مقابل 49.3، و47.7 لقطاع غزة للعام نف�صه.68  وفي العام 2010، بلغ عدد 

المدار�س 2577 مدر�صة، وعدد الطالب من الجن�صين 1.113.802 طالبًا.69

الح�صار  �صيا�صة  اأثر  تقرير  يبداأ،  لم  واإعمار  يتوقف  لم  »قطاع غزة: ح�صار  الإن�صان.   لحقوق  الفل�صطيني  المركز    64
الإ�صرائيلي على المدنيين، حزيران 2010 - ت�صرين الثاني 2011:

www.pchrgaza.org/files/2011/clouser-21-12-2011.pdf
المركز الفل�صطيني لحقوق الإن�صان، �س 21-20.  

65  دائرة التن�سيق واالرتباط المدني في وزارة ال�سحة.
اهلل-  رام   ،2008-2007 للعام  والثقافة  التعليم  م�صح  بيانات  قاعدة  الفل�صطيني.   لالإح�صاء  المركزي  الجهاز    66

فل�صطين.
 - الأ�صكوا  الفل�صطينية«،  الأرا�صي  في  والجتماعية  القت�صادية  الأو�صاع  عن  عامة  ن�صر.  »خلفية  الكريم،  عبد    67
المنتدى العربي الدولي حول اإعادة التاأهيل والتنمية في الأرا�صي الفل�صطينية، بيروت 11-14 ت�صرين الأول 2004، 

�س 31.
68  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  م�صروع الن�صر والتحليل لبيانات التعداد، تفاوت نمو الموؤ�صرات القت�صادية 

والجتماعية بين المحافظات الفل�صطينية، كانون الأول 2009، �س 54.
69  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  فل�صطين في اأرقام 2010، رام اهلل، اأيار 2011، �س 34.
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لقــد خلــف الح�صار المفرو�س علــى قطاع غزة منذ العــام 2006 نتائج �صلبيــة على قطاع 
التعليــم، وحال اإغالق المعابر وحظر ا�صتيراد مواد البناء والمعدات والأجهزة التي يحتاجها 
قطــاع التربية والتعليم، دون التطور الطبيعي للموؤ�ص�صــات التربوية والجامعية، اإ�صافة اإلى اأن 

الح�صار منع الآلف من طالبات وطالب غزة من اللتحاق بجامعات ال�صفة.
وب�صبــب الح�صــار، توقف بناء 100 مدر�صة جديدة لوكالــة الغوث خالل 3-5 �صنوات، 
مــا اأدى اإلــى زيادة عدد المدار�س التــي تعمل بنظام الفترتين، حيــث و�صلت اإلى %79، 
و21% بنظــام الفتــرة الواحدة، وكانــت 150 مدر�صة ت�صررت تابعة لــوزارة التعليم من 
اأ�صــل 384 مدر�صــة حكومية يلتحق بها 250 األف طالب، منهــا 8 مدار�س تدمير كامل، 
و5 مدار�ــس اأ�صبحت غير �صالحــة للتعليم، وتعر�صت 158 مدر�صة لأ�صرار جزئية ناتجة 

عن الق�صف.70
اإن ا�صتهــداف العمليــة التعليمية من قبل الحتالل عبــر تدمير موؤ�ص�صــات التعليم، وحرمان 
الطــالب الجامعيين للدرا�صة في ال�صفة الغربية، يمثل انتهــاكًا �صافراً لمبادئ حقوق الإن�صان 
التي تقرها ال�صرعية الدولية لحقوق الإن�صان والقانون الدولي الإن�صاني، حيث تت�صمن المادة 
13 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية للعام 1966، اإقرار 
الــدول الأطراف فيه بحق كل فرد فــي التربية والتعليم، وكذلك جعــل التعليم العالي متاحًا 

للجميع على قدم الم�صاواة.
ي�صاف اإلى ما �صبق اأن الزيادة في تعليم المراأة ل تنعك�س في زيادة م�صابهة في م�صاركة المراأة 
في الوظائف المهنية؛ �صواء في ال�صفة اأو القطاع،71 وهكذا فاإن الخطوات الوا�صعة في مجال 
التعليــم تحتاج اإلى تعزيز عن طريق الإ�صالح الموؤ�ص�صي والوعي بالم�صاواة بين الجن�صين في 
قطاع العمالة.  وعلى الرغم من التح�صن في الم�صاركة في التعليم، فقد وجهت انتقادات اإلى 
نوعية نظام التعليم، وبخا�صة اأنه ل يعد الخريجين ل�صوق العمل، وبما تتنا�صب وتخ�ص�صاتهم 

مع هذا ال�صوق.

�لجتماعية: �لرعاية   .3

تعمــل برامج �صبكات الأمان والرعاية الجتماعية على حماية الأ�صر من نوعين من التهديدات، 
النــوع الأول العجــز الدائم عن العمل اأو ك�صب الدخل )الفقر المزمــن(، والنوع الثاني )الفقر 

70  المركز الفل�صطيني لحقوق الإن�صان.  قطاع غزة: ح�صار لم يتوقف واإعمار لم يبداأ، م�صدر �صبق ذكره، �س 27.
71  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  م�صح القوى العاملة 2010-2011، م�صدر �صابق.
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الموؤقت( وهو تراجع م�صادر دخل الأ�صرة اأو انخفا�صها الحاد.72  ويجدر القول اإنه في الأرا�صي 
الفل�صطينية تكت�صب الرعاية الجتماعية اأهمية خا�صة نظراً لحالة الفقر ال�صديد والم�صتمر.

لقد اأدى الح�صار الإ�صرائيلي على قطاع غزة اإلى تزايد عدد ال�صكان الذين يتلقون الم�صاعدات 
الغذائية لت�صل ن�صبتهم اإلى 80%، وو�صل �صوء التغذية لدى الأطفال اإلى 63%، وفقر الدم اإلى 
59% من الن�صــاء الحوامل،73 وانت�صرت العديد من الظواهــر الجتماعية مثل ت�صول الأطفال 
وبحثهم عن العمل، كما اأن الأولوية اأ�صبحت لالأمن الغذائي، ثم للعمل، ثم لالأمن الجتماعي 
العــام، فــي اإطار يعك�س الحتياجــات الرئي�صية للمواطن.  وقد تمظهــر ذلك في حجم ونوع 
الم�صاعــدات التمويليــة الخارجيــة للقطاعات القت�صاديــة والجتماعية، حيــث احتل قطاع 
الإغاثة والخدمة الجتماعية حوالي 48.8% من حجم الم�صاعدات.  اأما القطاعات الإنتاجية، 
فقــد احتلت 6.5% من هذا الحجم فقــط،74 الأمر الذي يعك�س �صغط الحتياجات المعي�صية 

والغذائية الأ�صا�صية في ظل تردي الأو�صاع المعي�صية وازدياد معدلت الفقر والبطالة.
واأظهــرت بيانات الجهاز المركــزي لالإح�صاء العام 2005، اأن هنــاك اختالفًا في اأولويات 
الأ�صر المحتاجة ما بين ال�صفة الغربية وقطاع غزة، فقد اأفادت 40.6% من الأ�صر المحتاجة 
في ال�صفــة الغربية باأنها بحاجة للغذاء كاأولوية اأولــى، و23.3% حاجتها للمال، و%16.7 
اأظهرت حاجتها للعمل.  اأما في قطاع غزة، فقد اأظهرت 30.6% من الأ�صر حاجتها للغذاء 
كاأولويــة اأولى، و29.8% اأظهــرت حاجتها للعمــل، و16.3% اأظهــرت حاجتها للمال، 

ون�صب قليلة اأظهرت حاجتها للم�صكن والدواء.75
ويعتبــر انعدام الأمن الغذائي فــي ازدياد منذ العام 2006، حيث و�صل اإلى 53% ليرتفع اإلى 
56% في العام 2008، و61% في العام 2010، لي�صل اأق�صاه اإلى 71% في العام 2011 من 
�صكان قطاع غزة.76  وهذه الن�صبة العالية من �صكان غزة يعتمدون على الم�صاعدات الغذائية 
المقدمــة من الوكالت الإن�صانية من اأجل �صالمتهــم و�صحتهم.  وعلى راأ�س هذه الوكالت 

وكالة غوث وت�صغيل الالجئين »اأونروا«.
ونتيجــة لهــذا الو�صع، كانــت الم�صاعدات الإن�صانيــة في غزة ت�صل اإلــى 3% من مجموع 

الفل�صطينية  الأرا�صي  في  التحتية  والبنية  الجتماعية  القطاعات  في  التنموي  العمل  اأولويات  التخطيط.   وزارة    72
المحتلة، بيروت 11-2004/14، �س 18.

73  اأبو مدللة، �صمير.  »اأثر الح�صار على م�صتقبل الو�صع القت�صادي لقطاع غزة«، م�صدر �صابق.
دنيا  مقال،  قطاع غزة«،  في  والت�صغيل  البطالة  على ظاهرة  وانعكا�صاتها  النف�صال  رم�صان، مح�صن.  »خطة  اأبو    74

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/26558.html ،3الوطن، 2005، �س
75  معهد ما�س.  المراقب القت�صادي والجتماعي العدد 5، رام اهلل، اأيار 2006، �س 71.

76  تقرير منظمة اأطباء لحقوق الإن�صان ع�صية يوم الجوع العالمي، كانون الثاني 2011.
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ال�صتيــراد اإلى القطاع في مطلع العام 2007، لت�صــل اإلى 26% من مجموع ال�صتيراد العام 
77.2009  وعلــى الرغــم من وجود ت�صكيلــة وا�صعة من المنتجــات ال�صتهالكية في اأ�صواق 
قطــاع غزة تاأتي عبر التهريــب من الأنفاق، فاإن الكثير من العائــالت في القطاع ل ت�صتطيع 

�صراء هذه المنتجات ب�صبب معدلت الفقر العالية.
اإن النعكا�صــات ال�صلبيــة للح�صار والنق�صــام تظهر بانح�صار الحريــات، وتراجع حقوق 
المــراأة وحريتها في قطاع غــزة، نتيجة حكم فريق واحد ي�صتخــدم �صلطاته من اأجل اأ�صلمة 
المجتمــع وال�صيا�صة، حيث اأن المراأة تدفــع ثمنًا م�صاعفًا جراء الح�صــار والنق�صام، وبما 

يم�س حقوقها.
اإن حركة حما�س في غزة، وعبر برنامجها، وبعد ا�صتفرادها بغزة بعد النق�صام، ل تن�صد اإقامة 
دولة مدنية ت�صتقل بها موؤ�ص�صات ال�صلطة ال�صيا�صية عن الموؤ�ص�صات الدينية، بل ت�صعى جاهدة 
اإلــى جعل ال�صريعة الإ�صالمية الم�صدر الرئي�صي للت�صريع في فل�صطين، ما يقود اإلى خلق فجوة 
بيــن اأن تكون المراأة مواطنًة ينطبــق عليها مبداأ المواطنة وما لها من حقوق وواجبات، وبين 

اأن تكون معر�صة اإلى الحقوق ال�صرعية والالم�صاواة.78
فقــد تاأثرت المــراأة في غزة من الناحيــة التعليمية ب�صكل مبا�صر، حيــث ت�صربت المئات من 
المدار�ــس والجامعات ب�صبب الفقــر، وتف�صيل تدري�س الذكور علــى الإناث، حيث اأفادت 
درا�صــة اأن 75% مــن الطالبــات يعانيــن من عــدم التركيز ب�صبــب الهواج�س مــن الح�صار 
والنق�صــام،79 كذلك تــردي الو�صع ال�صحي للمــراأة، حيث اأن 52% مــن الن�صاء الحوامل 
يعانين من فقر الدم.  اأما م�صاركة المراأة في العمل، فال تتعدى 10% من حجم القوى العاملة 

الم�صاركة، وتتعر�س لال�صطهاد والتمييز بالأجور ونوعية العمل.80
خال�صــة القول، يتوجب اأن تتوحد الجهود لو�صع المراأة في مكانتها الطبيعية في المجتمع، 
كــي تعود لدورها الرائد فــي تنمية اأ�صرتها ثم المجتمع، كما يجب اإيجاد �صبل لحماية الن�صاء 

اللواتي يتعر�صن للعنف وتوفير مقومات ال�صمود لهن من خالل م�صاريع اإنتاجية.

77  منظمة بت�صليم.  »الح�صار المفرو�س على قطاع غزة وت�صديد العقوبات القت�صادية«، �س 3:
http://www.btselem.org
78  �صليمان، فهد.  »الديمقراطية الفل�صطينية وحقوق المراأة .. معيقات واآفاق«، ور�صة عمل: الحوار الإقليمي من اأجل 

تنمية الديمقراطية، بيروت 2012/6/21-20.
اإعالم  اإلى مركز  النق�صام«، ورقة عمل مقدمة  الح�صار و�صندان  بين مطرقة  غزة  في  »المراأة  نجاح.   ال�صميري،    79

حقوق الإن�صان والديمقراطية »�صم�س«.
80  �صمعون، هداية.  اأثر النق�صام الداخلي والح�صار على العالقات الأ�صرية والجتماعية في قطاع غزة، درا�صة ل�صهاد 

عبيد، وماجدة البلبي�صي، غزة: مركز �صوؤون المراأة.
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خام�صاً. تجارة �لتهريب عبر �لأنفاق بين م�صر وقطاع غزة:

و�لهدف �لن�صاأة  �لأنفاق:  1. ظاهرة 

اإن الحديث عن التهريب والأنفاق في مدينة رفح جنوب غزة هو حديث عن ظاهرة تاريخية 
فــي المرحلة الممتدة مــن 1949-1967، ثم بعد احتالل قطاع غــزة وال�صفة الغربية حتى 
قيام ال�صلطة الفل�صطينيــة 1994 وحتى الآن.  وبعد ان�صحاب الحتالل الإ�صرائيلي من �صيناء 
العــام 1982، �صكلت عملية الن�صحاب المحطة التاريخية في تفعيل التهريب وبداية ظهور 

الأنفاق ال�صرية لأغرا�س تهريب الممنوعات عمومًا، اإ�صافة اإلى ما تحتاجه المقاومة.81
فاأول نفق اكت�صف من قبل الحتالل كان العام 1983؛ اأي بعد اأقل من عام من تطبيق اتفاقية 
كامــب ديفيد بيــن م�صر واإ�صرائيــل العام 1982، اأو مــا ي�صمى عند اأهالي قطــاع غزة عملية 
الف�صل.  مع ذلك، فاإن الأنفاق في تلك الفترة كانت محدودة جداً، وكان الحتالل يهدم ما 
يكت�صفه منها خوفًا من دخول ال�صالح لف�صائل المقاومة، وبخا�صة مع بداية النتفا�صة الأولى 
العــام 1987.  وقد انح�صر عمل الأنفاق قبل العــام 2000 في عمليات تهريب المخدرات 
والذهــب؛ اأي الممنوعــات التي تدر اأرباحًا هائلة، ونادراً مــا كان يهرب ال�صالح للمقاومة.  
ومــع بداية انتفا�صة الأق�صى، بداأت الأنفاق تاأخــذ منحى اآخر؛ وهو تهريب ال�صالح لف�صائل 
المقاومة، وازداد عددها وتو�صع ن�صاطها وتوا�صلت دون توقف.  كما عملت ف�صائل المقاومة 
علــى حفر العديد من الأنفاق لي�س بهدف التهريب، ما اأدى اإلــى ردود فعل اإ�صرائيلية تمثلت 
بهــدم مئات المنازل الحدودية في مدينة رفح.  ومــع اإخالء الحتالل الإ�صرائيلي لقطاع غزة 
العــام 2005، تزايدت الإغالقات والح�صار لي�صبح مبرمجًا وم�صدداً بعد �صيطرة حما�س على 
غزة فــي حزيران/يونيو 2007، لي�صتد الح�صار الذي طال كل مرافق الحياة بما في ذلك منع 
ا�صتيــراد ال�صلع والمواد الخام.  لذلك، لم يكــن م�صتغربا اأن تتجدد وتت�صع عملية بناء الأنفاق 

دون اأي تنظيم اأو اإ�صراف، واأ�صبحت �صريان الحياة لقطاع غزة المحا�صر منذ 6 �صنوات.82

�لأنفاق: جغر�فياً وعددياً 2. ظاهرة 

يبلــغ طول ال�صريط الحدودي من البحر غربًا حتــى حدود 1967 �صرقًا 13 كيلومتراً تقريبًا، 
لكــن الم�صافة التــي تمتد بها الأنفاق تقــارب 8 كم، وتمتد من تل زعــرب غربًا حتى نهاية 

81  ال�صوراني، غازي.  »ورقة عمل: اأنفاق غزة واآثارها القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية«، الحوار المتمدن، العدد 
2495، 2008/12/14، �س 1:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156356
اقت�صادية واجتماعية« - ورقة عمل،  اأم كارثة  اأبو مدللة، �صمير.  »اقت�صاد الأنفاق بقطاع غزة: �صرورة وطنية!!    82

بيرزيت: معهد اإبراهيم اأبو لغد، 2012/9/25، �س 4.
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منطقــة الجرادات �صرق معبر رفح.  وهي م�صافة تربتها طينية ت�صلح لحفر الأنفاق، كما اأنها 
معروفــة بكل تفا�صيلها الطبوغرافية للمهربين من العائــالت والع�صائر على جانبي الحدود.  
وعــززت الأنفاق عالقات التوا�صل بين العائالت في الجانبين الم�صري والفل�صطيني ارتباطًا 

بم�صالحهم الم�صتركة.
وقــد تزايــد عــدد الأنفاق مــن 20 نفقًا فــي منت�صف 2007 اإلــى اأن و�صــل، ح�صب بع�س 
التقديــرات، اإلى 500 نفق متعدد الأغرا�س والأ�صكال حتى ت�صرين الثاني/نوفمبر 83.2008  
ويقــدر البع�س اأن العدد و�صــل الآن اإلى 1200 نفق،84 وفي تقديــرات اأخرى 1500 نفق؛ 

�صواء الجاهزة اأو التي تعمل قيد الإن�صاء.85
ويتــراوح طول النفق من 200-1000 متر، وي�صل اأحيانا اإلى 1500 متر، وعر�صه من ن�صف 
متــر اإلى مترين، بينما ي�صل ارتفاعها اإلى متر ون�صف، وهي تحفر على عمق يتراوح من 15-8 
متــراً تحت �صطح الأر�س، وي�صــل اإلى 30 متراً اأحيانًا.  وبع�س الأنفــاق تعمل بنظام الطوابق، 
اأمــا تكلفتهــا فت�صل من 70-100 األــف دولر ح�صب طول النفق )تكلفــة المتر الواحد 100 
دولر(.86  ويوجــد للنفــق اأكثر من �صريك، وتــدار عبر الأ�صهم.  ومع ا�صتــداد الح�صار اأ�صبح 
يهــرب عبر الأنفاق المــواد وال�صلــع باأنواعها، بما فيهــا الأجهزة الكهربائيــة، والمحروقات 
الوحيــدة من ال�صلــع التي تباع بنحو ن�صف �صعرها فــي اإ�صرائيل، اأما باقي ال�صلــع فتباع باأ�صعار 
مرتفعــة، ول يتم ت�صدير ال�صلــع اإلى الجانب الم�صري.  ويقدر البع�ــس ال�صتيراد ال�صهري بين 
35-40 مليــون دولر، ويقدر حجم ال�صتيراد ال�صنوي بـ650 مليون دولر، وتقدر الأرباح 
التي يجنيها اأ�صحاب الأنفاق بين 200-300 مليون دولر في حالة احت�صاب 30-50% ن�صبة 
الربح، وت�صل بع�س الأحيان ن�صبة الربح اإلى 100%، وبالتالي تحقق �صعف الأرباح ال�صنوية.87  
وتجــاوزت واردات غزة عبر الأنفاق المليــار دولر �صنويًا في فترات الح�صار ال�صديد.88  وفي 
مقابل ذلك، وبحكم ج�صع التجــار والموزعين ومالكي الأنفاق، تزداد معاناة المواطن الغزي 
عامــة، والفقراء ومحــدودي الدخل خا�صة.  ومع بدايــة �صهر اأيلول/�صبتمبــر 2008، عملت 

83  اللجنة ال�صعبية لمواجهة الح�صار، 2008/11/25.
84  الطباع، ماهر.  »األم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق اإلى المعابر الر�صمية؟« وكالة معا، موقع اإلكتروني، �س 1.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=511891

85  �صيل، باتريك.  م�صدر �صبق ذكره، �س 2.
86  »مطالبات بمعبر تجاري بين م�صر وغزة بدياًل عن الأنفاق«.  فل�صطين الآن، موقع الكتروني، �س 2:

http://paltimes.net/new/ar/prints/news/20728
 :2495 العدد  المتمدن،  الحوار  وال�صيا�صية.   والجتماعية  القت�صادية  واآثارها  غزة  اأنفاق  حول  عمل  ور�صة    87

2008/12/14 �س3:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156356

88  الطباع، ماهر.  »األم يحن الوقت لتحويل تجارة الأنفاق اإلى المعابر الر�صمية«، م�صدر �صابق، �س 1.
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بلدية رفح على جباية ر�صوم ترخي�س من اأ�صحاب الأنفاق ت�صل اإلى ع�صرة اآلف �صيكل للنفق، 
ور�صــوم ا�صتراك كهرباء ت�صل اأحيانًا اإلى 3000 �صيــكل، كما تم فر�س اأن يقوم �صاحب النفق 

بتعوي�س اأي �صخ�س يتوفى داخل النفق بمقدار 10000 دولر، اإ�صافة اإلى تكاليف العزاء.89

�لأنفاق وخطورته في  �لعمل   .3

ت�صهم تجارة الأنفاق بـ15% من ميزانية حركة حما�س،90 ويعتبر اأ�صحاب الأنفاق من �صغار 
ال�صــن مــن 25-40 �صنة، ودافعهــم جني الأربــاح باأق�صى �صرعة ممكنة، وهــم من جمهور 
حما�س اأو المح�صوبين عليها، اأو اأ�صخا�س عاديين من بع�س المنظمات الأخرى، اأو من التجار 
واأ�صحــاب روؤو�س الأموال.  ويبلغ عدد العاملين في الأنفاق حوالي 12 األفًا لي�صل العدد اإلى 
15 األفًا العام 2009، اأغلبهم من مدينة رفح، والجزء الباقي من مدن ومخيمات غزة، وتوجد 
ن�صبــة مــن العمال من �صغار ال�صن، والآن يعمل فيها ما يقــارب 30 األف عامل.91  اإن ارتفاع 
عــدد العاملين في الأنفاق من اأبنــاء رفح اأدى اإلى انخفا�س ن�صبة البطالة اإلى اأقل من 20% في 
مدينة رفح بعد اأن كانت حوالي 50% من اأ�صل القوى العاملة في رفح البالغة حوالي 18 األف 
عامــل، لكن هذه الأنفاق اأ�صبحت ت�صمى باأنفاق الموت، حيث تبتلع عدداً من ال�صبان الذين 
يبحثون عن لقمة العي�س، وتتعر�س حياتهم للعديد من المخاطر؛ بدءاً بالنهيارات، اأو ت�صرب 
الوقــود والمواد ال�صامة، اأو ال�صعقات الكهربائية، اأو الغارات الإ�صرائيلية على الأنفاق، حيث 
ح�صــدت الأنفاق 141 قتيــاًل، و353 م�صابًا في الفترة بيــن 2006-92،2009 غالبيتهم من 

ال�صباب والأطفال، وارتفع العدد اإلى حوالي 200 قتيل حتى العام 93.2012

و�أ�صعارها �لأنفاق  �صلع   .4

تغــزو ب�صائع الأنفاق ال�صوق المحلي، فهي ت�صمل اأنواع الطعــام، والملب�س، واأثاث المنزل 
كافــة، حيث اأنها ب�صاعة ا�صطر المواطن الغزي للتعامــل معها على الرغم من تدني جودتها 

89  وكالة فل�صطين اليوم الإخبارية.  )2010(.  ع�صرة اآلف دولر مقابل من يقتل في النفق، غزة- فل�صطين:
http://paltoday.ps/ar/mobile/post/73927.html

90  مركز را�صيل كوري الفل�صطيني لحقوق الإن�صان ومتابعة العدالة الدولية، )موقع اإلكتروني(، 2012/9/18:
http://rachelcenter.ps/index.php
اأون لين، )موقع  اليومية  ال�صعب  بين قطاع غزة وم�صر«، �صحيفة  للتهريب  داخل نفق  فل�صطيني  عامل  »م�صرع    91

اإلكتروني( 2012/9/19:
http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7820302.html

92  ال�صوراني، غازي.  اأنفاق رفح واآثارها القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية، م�صدر �صابق.
الوقت  يحن  »األم  ماهر.   الطباع،  انظر:  التفا�صيل،  من  لمزيد   ،2012/9/23 الكتروني(  )موقع  بر�س  الكوفية    93

لتحويل تجارة الأنفاق اإلى المعابر الر�صمية«، م�صدر �صابق.



- 83 -

وارتفاع اأ�صعارها، كما يوجد 12 نفقًا لإدخال الوقود بمتو�صط 20 األف لتر يوميًا لكل نفق، 
وهنــاك اأنفــاق مخ�ص�صة لمواد البناء تدخــل 30-35 طنًا يوميًا لكل نفــق، اإ�صافة اإلى ذلك 
ت�صتخدم الأنفاق لدخول ال�صيــارات المهربة، والأ�صخا�س الذين ل يمكنهم الدخول نتيجة 

اإغالق معبر رفح.  وتبلغ كلفة الدخول والخروج 100 دولر لل�صخ�س.94
اأمــا اأ�صعار ال�صلــع فهي اأ�صعاف �صعرها الأ�صلي با�صتثنــاء ال�صجائر والمحروقات التي تدخل 
عبــر تمديــدات اأر�صية.  ومع بــدء التهريب كانــت الأ�صعار ت�صل اإلى ارتفــاع جنوني، فقد 
بلــغ نقل الكي�س الواحد فئة 30 كيلوغرامًا عبــر الأنفاق حوالي 800 دولر بغ�س النظر عن 
محتوياتــه،95 ومــع تخفيف الح�صار اأ�صبــح ر�صم الطن الواحد حوالــي 2000 دولر حتى 
حزيــران 2010، وانخف�صــت فيما بعد لت�صــل اإلى 300-600 دولر، ثــم من 100-70 

دولر للطن في العام 96.2011

لحكومة حما�س �لحرة كخيار  �لتجارة  منطقة   .5

بعــد اأحــداث رفح الأخيرة التــي راح �صحيتها 16 جنديــًا م�صريًا، وزيــادة التهامات �صد 
الأنفــاق المنت�صرة على طول الحدود الفل�صطينيــة، وتد�صين الحمالت التي طالبت ب�صرورة 
هــدم تلك الأنفــاق، على الرغم مــن اأنها الم�صدر الوحيــد ل�صكان قطاع غــزة المحا�صر، 
لجاأ الجانــب الفل�صطيني في القطاع لتقديم مقترح لإقامة منطقــة تجارية حرة بين الجانبين 

الم�صري والفل�صطيني عو�صًا عن الأنفاق.
والم�صــروع، ح�صب ت�صور الحكومة في غزة، له اأهــداف؛ اأهمها حل م�صكلة الأنفاق، وتعزيز 
وتوثيــق التعاون التجاري بين ال�صعبين الفل�صطيني والم�صري، وجذب روؤو�س الأموال الم�صرية 
والفل�صطينيــة لتاأمين منــاخ ا�صتثماري اآمن، وتوفيــر اأكبر عدد من فر�س العمــل، وزيادة الدخل 
القومي من ال�صناعة والتجارة، وال�صتفادة من البنية التحتية الم�صرية من طرق وموانئ ومطارات.

اأمــا الم�صاحة المقترحة للم�صروع، فتتراوح مــن 10 - 20 األف دونم، �صيتم تنفيذها على 
مرحلتيــن، وتــم تخ�صي�ــس 200 دونم قرب معبر رفــح، روعي قربها مــن خدمات البنية 

التحتية والطرق.

94  �صعد، عبد الرحمن.  »�صياحة الأنفاق تنتع�س في غزة«، قناة الجزيرة، رفح 2011/7/31:
http://www.aljazeera.net/ereports/pages/4996f9bb-b6c0-4026-bb99-98c6cb4320b8
التاجر« -  الحاكم  ببركة  مليونير من غزة  �صتمائة   .. الجدد  الأثرياء  يمتلكه  القت�صادي  »القرار  95  دوحان، ح�صن.  

تقرير 2012/11/1 موقع �صما الإخباري:
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=121348

96  معهد ما�س.  المراقب القت�صادي والجتماعي، العدد 27، �سباط 2012، �س 50.
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وترى الحكومة في غزة اأن يتم اإعداد مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين وبين القطاع 
الخا�س، واإعداد تفاهمات عربية واإقليمية للدعم وللتمويل، حيث تم تقدير البنية التحتية 
ح�صــب الم�صاحة المتاحة بع�صرة ماليين دولر لــكل 100 دونم، اأما الأمن فيكون عبر 
تكويــن لجنة اأمنيــة م�صتركة لالإ�صراف علــى النواحي الأمنية تكــون م�صوؤولة عن الأمن 

داخل المنطقة.97
و�صرح وزير القت�صاد في الحكومة المقالة باأن هناك م�صاورات مع القطاع الخا�س لتحديد 
الجهات ال�صتثمارية التي �صتتولى المنطقة الحرة والإ�صراف عليها، والتي �صتكون من خالل 
�صركــة م�صاهمة عامه، م�صدداً على اأن الحكومة في غزة هــي المخولة بمنطقة التجارة، ول 

عالقة لل�صلطة في رام اهلل بها.98
اأمــا رئي�س الغرفة التجارية ب�صمال �صيناء، فقد اأكد اأن التبادل التجاري بين م�صر وغزة مطلب 
�صعبــي من الجانبين، ويجــب اأن يتزامن مع اإ�صــدار قانون بتجريم الأنفــاق بين م�صر وغزة 

وتدمير ما تبقى منها.99
اإن مــن اأ�صباب الحديث عن منطقة تجارة حرة هو ال�صبــب الأمني، ومحاولة م�صر ال�صيطرة 
على حدودها، وبخا�صة بعد العملية التي حدثت في �صمال �صيناء، والتي �صكلت راأيًا �صاغطًا 
علــى الم�صتوى الدولي ب�صرورة اإغالق الأنفاق وا�صتبدالها بمنطقة تجارية.  وال�صبب الآخر 
هــو �صعود الأخــوان الم�صلمين في م�صر وتوافقهــم �صيا�صيًا مع حركة حما�ــس.100  كما اأن 
المنطقــة التجارية الحرة ربما �صتثير نقا�صًا حــول مو�صوع العملة، فهل �صتدرج عملة اأخرى 
مثــل الجنيــه الم�صري بعد تد�صين هذه المنطقة داخل ال�صــوق الفل�صطيني.  وعلى الرغم من 
اأن بروتوكــول باري�ــس يمنح ال�صلطة الحــق في التفاو�س على اتفاقيــات تجارية منف�صلة مع 
الأردن وم�صــر، فاإنه في الوقــت نف�صه، يفر�س قيوداً كمية علــى الم�صتوردات، بما يتنا�صب 
مــع احتياجات ال�صوق منهــا.  ومع كل ذلك، فاإن المناطق الحرة اإحدى دعائم القت�صاد في 
البلدان النامية، حيث اأن تنازل الدول عن بع�س ال�سرائب الم�ستحقة على اأي ن�ساط، يهدف 

اإلى تحقيق المنفعة لقت�صادها.101

اأبو العال، اإ�صماعيل.  مقترح خطوات تنفيذ منطقة رفح ال�صناعية الم�صتركة الحرة، غزة: وزارة القت�صاد الوطني، 2012.  97
ال�صوربجي، �صفيان.  »منطقة التجارة الحرة .. هل تنقل غزة من دائرة ال�صتغاثة اإلى الإنتاج«، �صحيفة ال�صتقالل، �س2:  98
http://alestqlal.com/ar//index.php?act=Show&id=4082
قنديل، عبد اهلل. رئي�س غرفة �صمال �صيناء: منطقة تجارة حرة بين رفح وغزة مطلب �صعبي، �صدى البلد، )�صحيفة اإلكترونية(:  99
http://www.el-balad.com/256509
اأبو رم�صان، مح�صن.  »المنطقة التجارية الحرة الفر�س والمخاطر«، ور�صة عمل، غزة: قاعة الالتيرنا، 2012/9/8، �س1.  100
101  ال�صوراني، غازي.  »اأفكار عامة حول منطقة التجارة الحرة« - ور�صة عمل، غزة: قاعة الالتيرنا، 2012/9/8.
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وفــي هذه الم�صاألة، علينــا التاأكيد على اأن المنطقة التجارية الحرة تحتــاج اإلى موافقة �صلطة 
النقــد، ومن ثم مطلوب اإنهاء النق�صام، لأن اإن�صاء المنطقة يعزز النق�صام تمهيداً لإقامة دولة 
حما�س في غزة، اإ�صافــة اإلى اأن موافقة الجانب الإ�صرائيلي لإقامة المنطقة �صتكون م�صروطة 
بدخــول الب�صائــع عبر معبر كرم اأبــو �صالم، وعليه فــاإن اإقامة منطقة التجــارة الحرة في ظل 

النق�صام هي نوع من الأوهام اأو توجهًا لتعميق النق�صام وتكري�صه.
ثمــة تحديات لمنطقة التجارة الحــرة على الم�صتوى ال�صيا�صي، حيــث بات معروفًا اأن 
الحتــالل الإ�صرائيلي يدفع بقطاع غزة باتجاه �صيناء، ويقــوم بال�صتفراد بال�صفة الغربية 
عبــر �صيا�صة المعازل.  وال�صوؤال المطروح: هــل �صتكون المنطقة التجارية مقت�صرة على 
القطــاع دون ال�صفــة، ما يكر�ــس الف�صل؟ وهل �صت�صمــح اإ�صرائيل بتجــاوز بروتوكول 
باري�ــس؟ وما موقــف الرباعية الدولية التي ما زالت تتم�صــك باتفاقية المعابر؟ وهل هذا 
يعطي المجال للتخل�س من غزة على الرغم من م�صوؤولية اإ�صرائيل كدولة احتالل ح�صب 

وثيقة جنيف الرابعة؟
يرى الباحــث اأن قطاع غزة جزء ل يتجزاأ من مكونات الجغرافيا الفل�صطينية ولي�س معزوًل، 
علمــًا اأن القانــون الدولي يوؤكد على اأن جميع اأرا�صي العــام 67 هي اأرا�س محتلة، وت�صكل 

وحدة قانونية و�صيا�صية وجغرافية واحدة.
اإن اإقامة منطقة تجارة حرة في ظل النق�صام، �صتوؤدي اإلى زج قطاع غزة باتجاه م�صر، وف�صل 
القطــاع عن ال�صفة واأرا�صي العام 1948، ما جعل رئي�ــس الوزراء الم�صري ي�صرح باأنه لن 
تكــون منطقــة تجارية حرة برفح تربط غزة مــع م�صر في ظل النق�صام.  اأمــا بعد النق�صام، 
فيمكــن القول اإن منطقــة تجارية حرة تربط غــزة وال�صفة الغربية بما فيهــا القد�س مع م�صر 
مرحــب بهــا.102  كما اأن اإقامة منطقة تجارة حرة في ظــل النق�صام، تق�صي على فكرة اإقامة 
دولة فل�صطين الم�صتقلة، وهو الم�صــروع الذي طرحه وزير الخارجية الإ�صرائيلي يغاآل األون 
منــذ اأكثر من 30 عامــًا، وعمل عليه �صارون، والآن يعمل عليه ائتــالف نتنياهو- ليبرمان.  
كما اأن م�صروع المنطقة التجارية في ظل النق�صام يتوافق مع ما اأعده م�صت�صار الأمن القومي 
الإ�صرائيلي غيورا اأيلند ل�صرب الم�صروع الوطني وقطع الطريق اأمام اإقامة دولة فل�صطين على 
حــدود 103.1967  وعلى ما يبدو، فاإن قيادة حما�ــس تنظر بعين واحدة وفق م�صالحها دون 

اللتفات اإلى العائد ال�صيا�صي وا�صتغالله اإ�صرائيليًا.
102  حواتمة، نايف.  »نرف�س اإقامة منطقة حرة ب�صيناء«، الأهرام الم�صرية، 8 اأكتوبر 2012:

http://www.ahram.org.eg/Journalist-reporters/News/175751.aspx
103  زغبر، و�صام.  »لماذا ت�صر حما�س على المنطقة التجارية الحرة في ظل النق�صام«، �صحيفة التجاه الديمقراطي، 

 :2012/10/13
http://alhourriah.ps/ar/?page=det&id=16295
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تجارة �لأنفاق .. �إيجابيات و�صلبيات:
من اإيجابيات الأنفاق اإذا جاز الحديث عن اإيجابيات بالمعنى الإن�صاني:

	 تعتبــر الأنفاق م�صدراً لمــد المقاومة بال�صــالح، واأي�صًا تطوير نوعيــة ال�صالح وكميته، •
وت�صاعد على الحد والتخفيف من الح�صار الظالم والجائر، واإن كان هذا محدوداً للغاية.

	 عملــت على توفير بع�س ال�صلع كالمحروقات ب�صعر اأقل من الن�صف مقارنة ب�صعرها في •
اإ�صرائيل، اإ�صافة اإلى توفير ال�صلع غير المتوفرة ح�صب الطلب.

	 اأ�صبحت تمثل دخاًل للعاملين فيها، حيث و�صل عدد العاملين بين �صاحب نفق وعامل •
ومــوزع اإلى 25000 عامل على الرغم من المخاطر، ما خف�س ن�صبة البطالة، وبخا�صة 

في مدينة رفح، علمًا اأن العمل في الأنفاق ل يمكن تو�صيفه بالمنتج.
	 �صاهمت فــي اإنعا�س قطاع الإن�صاءات عبر اإدخال الإ�صمنــت والحديد، ويبلغ �صعر طن •

الإ�صمنــت الم�صتــورد 200-300 دولر مقابل 90 دولراً في م�صــر، ما يعني تحقيق 
اأرباح تفوق 100%.  هذا التحول اأدى اإلى �صخ الحياة في قطاع الإن�صاءات.

اأما �صلبيات الأنفاق، فتتمثل بالتالي:
	 حولــت قطاع غزة اإلى �صوق ا�صتهالكي فقط، حيث ل يتم ت�صدير اأي مادة اأو �صلعة عبر •

الأنفاق.
	 اأدخلت قطاع غزة في اأزمة نقدية ب�صبب ت�صدير الأموال وا�صتيراد ال�صلع.•
	 عملت على اإ�صعاف القت�صاد الوطني، وبخا�صة ال�صناعة.•
	 خففــت الأنفاق من ال�صغط على اإ�صرائيل لفتــح المعابر ورفع الح�صار، وتعمل اإ�صرائيل •

عبــر محــاولت تدريجية للتخل�س مــن قطاع غزة وزجه في وجه م�صــر، والتن�صل من 
م�صوؤولياتها كدولة احتالل، وف�صل قطاع غزة عن ال�صفة والقد�س.

	 تعمل الأنفاق على تهديد وح�صــد اأرواح ال�صباب العاملين فيها، لنعدام و�صائل الأمان •
وعدم توفر معدات الإنقاذ.

	 ارتفاع اأ�صعار ال�صلع والمواد التي يجري تهريبها، وهذا ناتج عن ج�صع التجار واأ�صحاب •
الأنفاق، اإ�صافــة اإلى الر�صوم وال�صرائب التي تفر�صهــا حكومة حما�س، وبخا�صة على 

مواد البناء وال�صيارات وقطع غيار ال�صيارات.
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	 عملــت علــى توتير العالقــة مع م�صر ب�صــكل دائم، فم�صــر تحاول غ�ــس الطرف عن •
التهريــب، لكــن يجري بيــن الفينة والأخــرى تدمير بع�ــس الأنفاق، اإ�صافــة اإلى اتهام 

الجانب الفل�صطيني بم�صوؤوليته عن ت�صهيل منفذي العملية الأخيرة في �صيناء.
	 تعميــق النق�صــام والنف�صــال ال�صيا�صــي عن ال�صفــة، ما ي�صاهــم في تفكيــك الن�صيج •

الجتماعي والكيانية والهوية الوطنية الفل�صطينية.
	 تزايد مظاهر النحراف الجتماعي بكل اأنواعها )المخدرات، والحبوب المخدرة، اأو •

حبوب ال�صعادة، وال�صرقة، والقتل، والتفكك الأ�صري(.
	 انعدام �صبه كلي للرقابة وتحديد الأ�صعار والغالء الفاح�س غير الم�صبوق، ما اأدى اإلى رفع •

اأ�صعار بع�س ال�صلع اإلى ن�صب ت�صل اإلى 400% اأحيانًا.
	 تطورت الأنفاق وتو�صعت وتعددت غاياتها، حيث تحولت اإلى غطاء اقت�صادي طفيلي ريعي •

غير منتج، ولم ت�صاهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفقراء من المواطنين.
	 ظهــور طبقة من الأثريــاء الجدد هم اأمــراء الأنفاق يزيد عددهم علــى 2000 �صخ�س، •

اأ�صبحــت ثرواتهــم بالمالييــن، واأ�صبحوا مالك اأرا�ــس وعقارات و�صيــارات حديثة، 
ورفعوا اأ�صعار الأرا�صي والعقارات اإلى م�صتويات جنونية.

	 هناك �صخ�صيات بلغت حد الثراء الفاح�س في قطاع غزة من العمل في التهريب، ما اأتاح •
ل�صركات توظيف الأموال اإلى ممار�صات وعمليات ن�صب واحتيال راح �صحيتها اآلف 
المواطنين، وتم هدر نحو 600 مليون دولر جمعها تجار الأنفاق وحفروا الأنفاق من 
المواطنين بحجة ت�صغيلها تحت وعود بتحقيق اأرباح ت�صل اإلى 50%، لكنها ذهبت في 

عمليات ن�صب واحتيال وتهريب وهروب للخارج.
	 ارتبط ظهور اأمراء الحرب بظاهرة تبيي�س الأموال من خالل اأن�صطة غير م�صجلة، مقابل •

ات�صــاع ظاهــرة الفقر، ما يعمق الم�صــاكل القت�صادية والجتماعيــة، وتركيز الثروة في 
اأيدي فئة قليلة من المجتمع ل تتيح ا�صتثماراً طويل الأمد يفيد المجتمع.

خال�صــة، ن�صتطيــع القول اإن اقت�صــاد قطاع غزة واقت�صــاد الأنفاق اقت�صــاد ريعي غير منتج 
تطــورت فيــه العالقات القت�صاديــة والجتماعية في اتجاه مجتمع م�صــوه وتابع، وتزايدت 
مظاهــر التراجع فــي قيمته المجتمعية، ب�صبــب التبعية والتخلف والفقر وان�صــداد الأفق، ما 
�صيــوؤدي اإلى انهيار تدريجي للن�صيج المجتمعي.  ويمكننا اأن ن�صيف اأن من اأُثروا ب�صكل غير 
م�صروع على ح�صاب محدودي الدخل والفقراء، واقتربوا من �صلطة الأمر الواقع في تحالف 

المال والنفوذ، لم يعد لهم م�صلحة جدية في ا�صتعادة الوحدة الوطنية الفل�صطينية.
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�صاد�صاً. �لتفاوت �لقت�صادي و�لجتماعي بين �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة
مــن نافلــة القول اإن القت�صــاد الوطني لي�س اقت�صــاد قطاع غزة فح�صب، بــل اقت�صاد ال�صفة 
الغربية اأي�صًا.  واإذا األقينا ال�صوء على اقت�صاد ال�صفة الغربية، فاإننا نجد اأن النق�صام تمخ�س عن 
ولدة حكومة ركزت في الدرجة الأولى على البعد القت�صادي، فكل يوم ن�صمع عن م�صاريع 
جديــدة، والبع�س يتحدث عن نمــو اقت�صادي لم ت�صهده ال�صفة الغربية من قبل، وعلى الرغم 
مــن ال�صعوبات التي يواجهها القت�صاد في غزة، فهل يمكن القول اإن الو�صع القت�صادي في 

ال�صفة الغربية اأف�صل منه في غزة؟

وللوقوف اأكثر على الحقائق، ل بد من ا�صتعرا�س بع�س الموؤ�صرات القت�صادية:

ون�صيب �لفرد منه �لإجمالي  �لمحلي  و�لناتج  �ل�صكان  1. عدد 

يبلــغ عدد �صكان ال�صفة الغربية 2.580 مليون ن�صمة حتــى منت�صف العام 2011، بينما يبلغ 
عــدد �صكان قطاع غــزة 1.590 مليون ن�صمة.104  اأما الناتج المحلي الإجمالي فبلغ في العام 
2011 حوالــي 4472.4 مليــون دولر في ال�صفة، مقابل 1850.6 مليون دولر في قطاع 
غــزة.  اأما ن�صيــب الفرد من الناتج الحلي، فقد بلغ 1912 دولراً فــي ال�صفة الغربية، مقابل 

1164 دولراً في قطاع غزة خالل العام نف�صه.105

و�ل�صتهالك �لنهائي �لدخار   .2

بلــغ الدخار فــي ال�صفــة الغربيــة 826، و1338، و576، و373 مليــون دولر لل�صنوات 
للفتــرة  مليــون دولر  و424.4  و417.4،  و831.4،   ،410.6 مقابــل   ،2010-2007
نف�صهــا.106  اأمــا ال�صتهالك النهائي فقد بلــغ للفترة نف�صهــا 3.999، و4.558، و4.974، 

و5.433 مليون دولر في ال�صفة الغربية.107

�لفل�صطينية �لأر��صي  في  �لكلي  �ل�صتثمار   .3

بالنظر لال�صتثمار من الفترة 2006-2011، نجد اأنه في تزايد في ال�صفة الغربية مقابل تراجع 

104  معهد »ما�س«.  المراقب القت�صادي والجتماعي، العدد ال�صنوي 2011، م�صدر �صابق، �س 69.
105  الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني:

http://www.pebs.gov.ps/portals/-pebs/national/accounts/b12009.10%.htm
الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني:  106

http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/Major2009-10%.htm
الم�صدر ال�صابق.  107
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فــي قطاع غزة فــي ال�صتثمار الكلي للفترة نف�صها با�صتثناء العــام 2011.  فقد بلغ ال�صتثمار 
الكلي في ال�صفة الغربيــة 780، و953، و957، و1101، و1229، و1003 مليون دولر 

لل�صنوات من 2006 2011-.108

�لبطالة و�لفقر  .4

تفاقمــت ن�صبة البطالة بعــد النق�صام الفل�صطينــي، فقد و�صلت البطالــة للفترة من 2006-
2011 اإلــى 18.8%، و17.9%، و19.7%، و17.8%، و17.2%، و17.3% في ال�صفة 
الغربيــة.109  اأما الفقر والفقر المدقع في ال�صنوات مــن 2006-2010، فو�صل اإلى %57، 
و28.8%، و26.9%، و27.1% فــي ال�صفــة الغربية، اأما في قطاع غــزة فقد و�صل خالل 

الفترة نف�صها اإلى 85.3%، و86.6%، و52.2%، و%61.110
وبالنظــر لالإح�صــاءات ال�صابقة، فاإنه مع انــدلع النتفا�صة في العــام 2000، وما تبعها من 
اإجــراءات اإ�صرائيلية بحق الفل�صطينيين، اأ�صبح القت�صاد الفل�صطيني، ب�صكل وا�صح، غير قادر 
على اإدارة الأزمات، وزادت الطين بلة حالة النق�صام التي �صهدتها الأرا�صي الفل�صطينية وما 
تالهــا من اإجراءات تع�صفية ا�صتخدمها الفل�صطينيــون اأنف�صهم �صد بع�صهم البع�س، بداية من 
التجــار المحتكرين، واأنفــاق الموت، وازدياد ن�صبة ال�صرائــب، والتوظيف ح�صب النتماء 
ال�صيا�صــي، والفوارق في الدخل، والزدواج ال�صريبي في معظم الأحيان مثل ال�صرائب على 
ال�صيــارات.  وبالنظر اإلى ما تم ا�صتعرا�صه �صابقــًا، فاإن الحكم ال�صريع �صيكون بالطبع ل�صالح 
ال�صفــة الغربية بالتفاوت القت�صادي عن قطاع غــزة، ولكن عند التروي في اإ�صدار الحكم، 
فقــد نجد اأن ما يحدث في ال�صفة الغربية هو تر�صيخ للتبعية لالقت�صاد الإ�صرائيلي؛ اأي تر�صيخ 
اتفاقيــة باري�س القت�صادية الظالمة.  اأما قطاع غزة، وعلــى الرغم من ال�صعوبات القت�صادية 
الكبيــرة، قد نكون اأمام بداية التحرر الحقيقي من القت�صاد الإ�صرائيلي، فلو قدر لقطاع غزة 
اأن يقــوم بالتبــادل التجــاري مع العالم الخارجي عبــر المعبر البري مع م�صــر، اأو من خالل 
المينــاء فــي العري�س، اأو غــزة، فمن الممكن اأن نكــون اأمام اقت�صاد واعد حــر، واإذا ما اأتيح 
لقطاع غزة ال�صتفادة من الميزات الن�صبية التي يتمتع بها، فاإنه �صي�صبح رافعة لالقت�صاد؛ كونه 

الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني ل�صنوات حتى 2010:  108
http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents/Exp2009-10%.htm 
http://www.pebs.gov.ps/portals/-Rainbow/Documents2011 عام    Exp constant/ اأم 
2011-2012.htm

الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني.  م�صح القوى العاملة الفل�صطينية، الأعداد من 2011-1996.  109
الفل�صطيني،  لالإح�صاء  المركزي  الجهاز   ،2010  ،2009  ،2008  ،2007  ،2006 اهلل،  رام  النقد،  �صلطة  تقارير   110
والع�صرون،  وال�صاد�س ع�صر،  والثاني ع�صر،  والثامن،  الرابع،  الأعداد  اهلل،  رام  القت�صادي والجتماعي،  المراقب 

والرابع والع�صرون.
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النافــذة التجارية على العالم.  اإن الأرقام توؤكد تفاوت الأو�صاع في ال�صفة الغربية عن قطاع 
غــزة، وبخا�صــة فيما يتعلق بالح�صــار المفرو�س على القطاع منذ �صــت �صنوات الذي كان 
ال�صبــب الرئي�صي للتراجع القت�صــادي، فالم�صاركة في الم�صاريع الرياديــة في ال�صفة الغربية 
ثالثة اأ�صعاف مثيالتها في قطاع غزة، والمق�صود بها الم�صاريع ال�صغيرة والمحلية التي تمول 
مــن قبل التجــار والعائالت، ومن خالل موؤ�ص�صات الإقرا�س ال�صغيــرة.111  اإن الفجوة تعود 
للو�صــع القت�صادي المتردي، وبخا�صة ما يتعلق بال�صتثمــار الذي قل�صته الحرب الأخيرة، 

اإلى جانب ن�صبة المخاطرة ب�صبب الح�صار.
اإن الح�صــار والنق�صــام قــد خلــق طبقــة في قطــاع غزة تحولــت م�صالحهــا من حقل 
ال�صتحــواذ ال�صيا�صي والجتماعي اإلى زواج متعة مع راأ�ــس المال، وانتقلت لال�صتحواذ 
القت�صــادي واأ�صبح الدفاع عــن هذه الم�صالح هو المحرك الرئي�صــي والدافع الأهم في 
المواقــف ال�صيا�صيــة اإزاء عمليــة الم�صالحة.  وبداأت تتحدث هــذه الطبقة اأن قطاع غزة 
محــرر، وبداأت تتحدث عــن انعتاق اقت�صادي مــن اأو�صلو وتبعاتــه القت�صادية، وبداأت 
بالتخطيــط لمنطقــة تجارة حرة لتكون منفــذاً للعالم الخارجي، هــذه الطبقة ذات نزعة 
برغماتيــة مترديــة، وذات نزعة فئوية وم�صالح طبقية وثــراء غير م�صروع ونهب �صلطوي 
م��ن جانب، واقت�ساد االأنفاق م��ن جانب اآخر، فهي ال تريد اإ�سقاط االنق�سام والعودة اإلى 

رحاب الوحدة الوطنية الفل�صطينية.
وبلغة الأرقام، فاإن حكومــة ال�صلطة الوطنية تتحمل العبء الأ�صا�صي عن حياة المواطنين في 
القطاع.  اإذ يبلغ مجموع ما تنفقه حكومة ال�صلطة الوطنية على القطاع اأكثر من 120 مليون 
دولر �صهريًا، وتقديرات ما اأنفقته هذه الحكومة على قطاع غزة اأكثر من 7 مليارات دولر 

منذ النق�صام.
وتعتبــر ال�صلطة هي الم�صغل الرئي�صي في قطاع غزة، لأنها تنفق رواتب �صهرية لما يزيد على 
80 األــف موظف يعيلون اأكثر من 600 األــف فرد، كما تتحمل اأعباء ت�صغيل قطاعي ال�صحة 
والتعليــم، اإ�صافة اإلى اأنها تحول م�صاعــدات اجتماعية لأكثر من 60 األف عائلة من مجموع 

100 األف، كذلك نفقات تزويد قطاع غزة بثلث التيار الكهربائي القادم من اإ�صرائيل.112

وبالنظر اإلى موازنة حما�س في غزة للعام 2012 التي تبلغ 869 مليون دولر، وموزعة بواقع 
653 مليون دولر لالإنفاق الجاري و216 مليون دولر لالإنفاق التطويري، فاإن هذا الرقم 

111  معهد »ما�س«.  »ات�صاع الفجوة القت�صادية بين غزة وال�صفة«، موقع �صفا الإلكتروني، 5 ت�صرين الأول 2011:
http://safa.ps/details/news/60525/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D98%A%D8%B1tl

112  �صويلم، عبد المجيد.  »ال�صراع في حما�س والدجاجة التي تبي�س ذهبا«، �س 3:
http://www.palestine-pmc.com/atemplate.php?id=20236
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يمثــل زيــادة بن�صبة 38% مقارنة بموازنة 2011 التي بلغــت 630 مليون دولر، ويخ�ص�س 
47% مــن اإجمالــي النفقات لالأجــور والرواتب مقابــل 4.1 مليون دولر لقطــاع التنمية 
القت�صاديــة )وزارة القت�صاد- التخطيط- الأ�صغال العامــة- الزراعة- �صلطة الطاقة- �صلطة 
جودة الأرا�صي(؛ اأي ما ن�صبته 1.5% من الموازنة.113  وذكرت �صحيفة المجل�س الت�صريعي 
فــي غزة اأن اإيــرادات الجباية المحلية تبلغ 174 مليــون دولر، واأن العجز يبلغ 695 مليون 
دولر ومــن المقرر اأن تتم تغطيته من المنح والم�صاعدات.114  وكمقارنة، تجدر المالحظة 
اأن التمويــل الذاتي لل�صلطة الفل�صطينية لموازنة 2012 يبلــغ 63% من اإجمالي الإنفاق، في 

حين ل يزيد على 20% لموازنة حركة حما�س.
اإن اإجمالــي مــا تنفقــه ال�صلطة ي�صل اإلــى 1440 مليون دولر في قطاع غــزة، منها حوالي 
120 مليــون دولر �صهريــًا كمرتبات واأجــور وم�صاعدات، م�صافًا اإليهــا مدفوعات كهرباء 
ووقــود وتحويالت اأخــرى، اإ�صافة اإلى 869 مليون دولر موازنــة حركة حما�س، وبالتالي 
ي�صــل الإنفــاق في غزة اإلــى 2.309 مليار دولر، وهــذا يمثل ما ن�صبتــه 115% من الناتج 

المحلي الإجمالي في القطاع.
اإن مــا تــم ترويجه من نمــو خالل العــام 2011، و�صل في غــزة اإلــى 23%، و5.2% في 
ال�صفــة،115 هو نمو خادع وغير م�صتدام، وذلك لأن النمو في غزة كان نتيجة اإعادة الإعمار 
والدمار وا�صتخدام الأنفاق وقطاع الإن�صاءات الذي �صهد نمواً ملحوظًا ب�صبب تبيي�س اأموال 
الأنفــاق، واإن كان مقارنــة مع و�صع اقت�صادي �صابق و�صيئ، بدليــل اأن معدل الدخل ما زال 
اأقــل من 10% مقارنة بالعام 2005، وانخفا�س عام في الأجور المخ�ص�صة واإنتاجية النقل، 

وبطالة مرتفعة ت�صل اإلى 27%، وانعدام لالأمن الغذائي بن�صبة 2 من كل 3 اأفراد.
مم��ا ت��م ا�ستعرا�سه يت�س��ح اأن �سد الفجوة في الم�ست��وى التنموي والن�س��اط االقت�سادي في 
ال�صفــة، وانتهاء الف�صل القت�صادي والموؤ�ص�صاتي لي�ــس بالم�صتحيل، وتكمن محاولة عالج 
هذه الفجوة من خالل تخ�صي�س موارد مالية من خالل �صندوق، وم�صاعدة القطاع الخا�س 

لدعم الم�صاريع الريادية في القطاع على وجه الخ�صو�س.
اإن الفجــوة القت�صادية بين �صطري الوطن تحتاج اإلى اإعــادة اللحمة بينهما ب�صكل عقالني، 

113  معهد ما�س.  المراقب القت�صادي والجتماعي، العدد ال�صنوي 2011، م�صدر �صبق ذكره، �س 39-38.
http://www.ple.gov.ps/img/magazine/pdf-filleaoaf971-5f3p-46ad-8dea-  114
99tac4371242.pdf
115  الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(.  »القت�صاد الفل�صطيني �صيزداد �صوءاً على المدى الطويل رغم النمو 

الحالي«. موقع �صما الإخباري: 
http://www.samanews.com/uploads/090606104415wzry.jpg
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وبما يكفل الميزات الن�صبية لكليهما، وبما يحقق العدالة في تحمل م�صوؤولية العمل التنموي 
وفي توزيع ثماره ونتائجه، فالحاجة ملحة لت�صحيح ال�صيا�صة القت�صادية والجتماعية في كل 

من ال�صفة الغربية وقطاع غزة.
اإن التوقعــات الم�صتقبلية فــي غزة، وفي ظل النق�صام، قاتمة، فقد حددت الأمم المتحدة اأن 
العي�ــس فــي القطاع قد ي�صبح غير محتمل بحلول العــام 2020؛ اأي بعد حوالي 7 �صنوات، 
اإذ مــن المتوقــع اأن يبلغ عدد �صكان قطاع غزة مليونين ومائة األــف ن�صمة، واأن ت�صل الكثافة 
ال�صكانيــة اإلــى 5800 ن�صمة لكل كيلومتر مربــع، الأمر الذي يفر�س �صغوطــًا هائلة على 
اإمــدادات مياه ال�صــرب والكهربــاء، وبخا�صة اأن حوالــي 90% من المياه التــي تتدفق من 
المنابــع الجوفية في قطاع غــزة غير �صالحة لال�صتهالك الآدمــي ودون معالجة، واأن %90 
مــن مياه ال�صرف ال�صحي ت�صــب بالبحر، واأن هناك حاجة بحلول العــام 2020 لبناء 440 
مدر�صــة اإ�صافيــة، علمًا اأن 85% من المدار�س تعمل بنظــام الفترتين، وتوفير 800 �صرير في 

الم�صت�صفيات واأكثر من األف طبيب.116

�لنتائج:
	 اإن النق�صــام ال�صيا�صي، اأدى اإلــى انق�صام اجتماعي، على قاعدة توزيع ال�صكان بين غنى •

فاح�س لقلة من ال�صكان، وفقر مدقع لالأغلبية من الغزيين الذين اأ�صحوا غرباء في وطنهم.
	 اإن النق�صام الجتماعي الداخلي، في جوهره وحقيقته المو�صوعية، يعبر عن نف�صه على •

قاعــدة توزيع ال�صــكان في ال�صلم الطبقي اأو الجتماعي بين القلــة من الأغنياء والأغلبية 
ال�صاحقة من الفقراء.

	 تاأثرت �صريحة وا�صعة من ال�صعب الفل�صطيني من �صيا�صة الح�صار المفرو�س، وتعاني من •
اأعرا�س وم�صــكالت نف�صية متنوعة، منها الخوف، وعدم ال�صعور بالأمان، والعدوانية، 

والغ�سب، واالإحباط العام.
	 هنــاك تراجع في الحقوق الإن�صانية التى تم�س حياة الفــرد، كالحق في العي�س بكرامة، •

والحــق في ال�صكن المالئم، والحق في العمل والتعليم، والتمتع بقدر كاٍف من ال�صحة 
النف�صية والبدنية، والحقوق الجتماعية والقت�صادية والثقافية كافة، التي كفلتها ن�صو�س 

القانون الدولي الإن�صاني.
	 اإن الم�صاعدات الدولية لم تفلح في تعديل اأو تح�صين بنية القت�صاد الفل�صطيني وم�صاعدته في •

116  �صيل، باتريك، م�صدر �صبق ذكره.
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ف��ك االرتباط مع االقت�ساد االإ�سرائيلي، ال�سيما في ظل ارتباط الت�سويق مع الخارج بالمنافذ 
الإ�صرائيلية، كما قلل الح�صار والعدوان من فر�س تقدم الو�صع القت�صادي الفل�صطيني.

	 عانى قطاع غزة من تدهور حاد في الدخل القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، •
الأمر الــذي اأدى اإلى انخفا�س في ن�صيب الفرد، والمزيد مــن الفقر والبطالة، وكذلك 

هروب ال�صتثمارات ب�صقيها العام والخا�س نظراً لغياب ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني.
	 تزايــد عــدد الأ�صر التي تعيلها الن�صــاء، لعجز الزوج اأو فقدانه، مــا ي�صبب �صعف معدل •

الدخــل نتيجة لطبيعة الأعمال غير المدرة للمال التي تقوم بها الن�صاء، كذلك تزايد عدد 
الأطفال الأيتام المطرد ليبلغ عددهم اأكثر من 16 األف يتيم.

	 هنــاك حالت انفــالت �صامل لالأ�صعار في الوطن، وبخا�صة في قطــاع غزة، اإ�صافة اإلى •
الحتــكار للب�صائع من قبــل بع�س التجار والمهربين والقوى المتنفــذة، ما �صيوؤدي اإلى 

انهيار اقت�صادي واجتماعي �صامل.
	 في ظل الح�صار، اأ�صبح التهريب عبر الأنفاق م�صروعًا، ما خلف طبقة من اأمراء الحرب •

والأثريــاء الجــدد تعي�ــس حالة انف�صــال وانف�صام عن غالبيــة ال�صعب، وتتمتــع بالنفوذ 
والمتيازات غير الم�صبوقة.

	 انتعا�س ال�صوق ال�صوداء، وظهور �صريحة من العمال تعمل في الأنفاق في ظروف معقدة.•
	 تحــول القت�صاد الغــزي في ظل تجارة الأنفــاق اإلى اقت�صاد ا�صتهالكــي، يقوم بت�صدير •

المال فقط، وي�صتورد ال�صلع، وبالتالي اأ�صبح اقت�صاداً ريعيًا وطفيليًا وغير منتج.
	 اإن اإقامــة منطقــة تجاريــة حرة مع م�صر فــي ظل النق�صــام، تتوافق مع ما اأعــده القادة •

الإ�صرائيليــون ل�صرب الم�صروع الوطنــي وقطع الطريق اأمام اإقامــة دولة فل�صطينية على 
حدود 67.

	 يجــب ا�صتعادة وحدة ال�صعــب الفل�صطيني، لتعيــد الوحدة ل�صطري الوطــن، من اأجل •
ا�صتكمال مهمة التحرير واإقامة الدولة الم�صتقلة وعودة الالجئين الذين �صردوا منها.

	 اإن النف�صــام الجغرافي بين �صطري الوطــن، اأدى اإلى تفاوت اقت�صادي بينهما، وازدياد •
الهوة القت�صادية وات�صاعها ب�صكل متعاظم في ال�صنوات الأخيرة.

	 اإن اإعــالن البع�س عن قطاع غــزة محرراً، وف�صله كليًا عن اإ�صرائيــل، وثانيًا عن ال�صفة، •
ي�صــب في م�صلحة اإ�صرائيل، لأنــه �صيعفيها ب�صفتها دولة احتالل مــن م�صوؤوليتها اتجاه 

القطاع و�صيوؤدي اإلى اإنهاء حل الدولتين.
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�لتو�صيات
	 اإن الأزمــة القت�صادية العميقــة، والرتفاع الفلكي لالأ�صعار، وارتفــاع م�صتوى البطالة •

والفقــر ب�صــكل غير م�صبوق، يجــب اأن تكون دافعــًا لإنهاء النق�صــام، وذلك لتجنب 
النهيار القت�صادي والجتماعي ال�صامل.

	 اإن تجــارة الأنفاق لي�صت خيــاراً فل�صطينيًا، واإنما حكم �صرورة وممــر اإجباري لالأمر •
الواقع الذي يجب اأن ينتهي باأق�صى �صرعة، حتى تخفف من عذابات ال�صعب الفل�صطيني، 
وال�صغط من اأجل توفــر الإرادة ال�صيا�صية الجادة نحو اإنهاء النق�صام وا�صتعادة الوحدة، 

والعمل من اأجل رفع الح�صار.
	 اإنهــاء النق�صام واإرثــه الثقيل يكون بالعــودة اإلى طاولة الحوار الوطنــي ال�صامل، الذي •

يجمع كل القــوى الوطنية والإ�صالمية، واإعادة اإحياء العامــل الذاتي الفل�صطيني، وعدم 
النتظار والرتهان للعوامل الخارجية.

	 التركيــز علــى اأهمية الوحــدة القت�صادية لبنــاء دولــة فل�صطينية قابلة للحيــاة، وفح�س •
الخيــارات المختلفة لتقلي�س مخاطر واآثار النف�صــال الجغرافي، اأو اإن�صاء البنى التحتية 

ال�صرورية لتحقيق التوا�صل بين المواطنين وانتقال الب�صائع وروؤو�س الأموال.
	 توثيق العالقات التجارية بين غزة والدول العربية والأجنبية يجب األ يكون على ح�صاب •

وحــدة الأر�س، ويجــب اأن ل ي�صتغل هــذا النفتاح من قبل اإ�صرائيــل لعزل قطاع غزة 
وف�صله كليًا عن ال�صفة.

	 اإن انفتاح غزة على م�صر ب�صورة كاملة، يجب اأن يكون �صمن م�صالحة فل�صطينية كاملة •
تحافظ على االرتباط الوثيق بين ال�سفة وغزة.
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تعقيب د. يوسف عبد الحق

لقد قراأت الأوراق ب�صكل عام، واأعتقد اأن بع�صها لم يكن من�صجمًا تمامًا مع فكرة الموؤتمر. 
اأمــا بالن�صبة لورقــة �صمير اأبو مدللة، فقد عر�ــس فيها معلومات كافية ووافيــة تتعلق بالو�صع 
القت�صادي والجتماعي، واإن كنت اأت�صور اأنه كان يجب عليه – خا�صة فيما يتعلق بحكومة 
»حما�ــس«، حيــث ل نعرف بدقة كيف ت�صّيــر موازنتها - و�صع �صل�صلــة زمنية من النفقات 
والإيرادات وكيفية تغطية العجز، حتى يقدم لنا �صيئًا ل نعلمه هنا في ال�صفة.  ومع ذلك هناك 

نقاط ال تم�س البحث الجوهري بقدر ما تم�س طريقة البحث.  
النقطــة الأولى.  وهي الأ�صهــل، تتعلق بوجود اأخطاء مطبعية توؤثر علــى �صحة المعلومات، 
واأخطــاء اأخــرى ينبغي ت�صحيحهــا وتتعلق ببع�ــس الأرقام الــواردة، مثل حجــم ال�صتثمار 

الإجمالي وقيمة الدخار الوطني.  
النقطــة الثانيــة.  كما ذكرت فــاإن عنوان الموؤتمر وا�صــح »التجمعــات الفل�صطينية وتمثالتها 
وم�صتقبل الق�صية الفل�صطينية«؛ لذا كنت اأت�صور اأن تتحدث الورقة مثاًل، بعد اأن تقدم البيانات 
والمعلومــات، عن حكــم ال�صلطة قبل النق�صام، فال يمكن اأن يكــون حكم ال�صلطة في قطاع 
غــزة  قبــل النق�صام مختلفــًا عنه في ال�صفة الغربيــة، لأنه حكم واحد وقيــادة واحدة و�صيا�صة 
واحدة، ومن ثم تنتقل اإلى حكم »حما�س«، وتربط ذلك باأثره على النتماء للم�صروع الوطني، 
كــي نعرف »ما هي م�صكلتنا؟«.  كما ت�صــورت اأي�صًا اأن تاأتي الورقة بتحليل طبقي عن الفقراء 
والفقر الذي ي�صل تقديره اإلى 80% واأحيانًا 70%، واأين توجههم الآن في النتماء للم�صروع 
الوطني؟ واأين توجه »تجار الحرب والأنفاق« وروؤو�س الأموال الكبيرة من النتماء للم�صروع 

الوطني؟ لأنني اأريد معرفة الم�صكلة بال�صبط من اأجل و�صع �صيا�صات وبرامج.  
لــم األحــظ نهائيًا، وهذه نقطة منهجيــة، اأنه في ال�صراع على قطاع غــزة بين قيادتي »فتح« 
و»حما�س«، كان الحتالل يلعب دور المتفرج، اإذ باإمكانه اأن يتدخل، بمعنى اأنه يوجد دور 
وا�صــح لالحتالل في حدوث النق�صام بين ال�صفة والقطــاع، وهو اأمر ذكرته الورقة ب�صكل 
ل فيه، بالرغم من كونه مهمًا لأن ق�صية التجزئة منذ النكبة حتى الآن هي  عام، لكنها لم تف�صّ

نتيجة ل�صيا�صات الحتالل.  
مرة اأخرى، اأظن اأن المعلومات في الورقة كافية، لكن تنق�صها المنهجية التي و�صعتها فل�صفة 
الموؤتمــر، وهي في غاية الأهمية، حيــث اأ�صبح يوجد لكل فل�صطيني في مكان تواجده �صاأن 

خا�س به.  
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مفاهيم التخطيط القومي في 
إسرائيل وإستراتيجيات السيطرة

�أ. د. يو�صف جبارين

مقّدمة

بجانــب النت�صار الع�صكــري واحتالل الأرا�صــي الفل�صطينية العــام 1948، ودور الجهاز 
الع�صكــري في ال�صيطــرة الفعلية على الأر�س والجغرافيــا، كان، ول يزال، لجهاز التخطيط 
الإ�صرائيلــي دور مركــزي مكمــل لتلــك ال�صيطــرة ومعزز لها، مــن خالل ت�صميــم الحيز، 

وتخطيطه، وتطويره القت�صادي والجتماعي والبيئي والمادي. 
تحلــل هذه الورقــة الممار�صات الإ�صرائيليــة التخطيطية التي تم تطبيقهــا وتوظيفها منذ قيام 
الدولــة، ودور التخطيط في ال�صيطرة على الأر�س وبنــاء الدولة-الأمة.  وتخل�س الورقة اإلى 
اأن اإجــراءات الدولة في التخطيط المكاني في اإ�صرائيــل منذ العام 1948، قد اأوجدت اإطاراً 
مفاهيميــًا جيو�صيا�صيًا متما�صــكًا هدفه بناء الدولة- الأمة، عبر اإحــداث تغيير دراماتيكي في 
الديموغرافيــا، وال�صيطــرة ال�صاملة علــى الجغرافيا والمكان، ومن خــالل تهمي�س ال�صكان 

الأ�صليين واإق�صائهم.
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وتهــدف هذه الورقــة اإلى عر�س اأهم المخططــات القطرية في اإ�صرائيــل، وتحليل اإنجازات 
التخطيط القومي فيها، واإ�صقاطاته المركزيــة على الفل�صطينيين عامة، ومواطني دولة اإ�صرائيل 
خا�صــة.  ومــن اأجــل ذلك، تبحــث الورقة المفاهيــم المركزيــة التي تحكم هــذا التخطيط 
واإ�صقاطاته، وت�صتخدم التحليل المفاهيمي للتعرف على مفاهيم التخطيط القومي في اإ�صرائيل.
ولأجل ذلك، ت�صتعر�س هذه الورقة بالتحليل اأنماطًا مختلفة من وثائق التخطيط، منها جميع 
الخطــط القوميــة ال�صاملة التي تم اإعدادها منــذ قيام اإ�صرائيل، والخطــط القومية التي تتعامل 
مــع التوزيع الجغرافي لل�صكان، والخطط المناطقية، والخطط المناطقية الوزارية، والخطط 

المناطقية الكبيرة التي قدمتها الوكالة اليهودية.
فعلى الرغم من اأن بع�س الدرا�صات قد ناق�صت جوانب مختلفة للتخطيط القومي في اإ�صرائيل
 see: Alexander, Alterman، and Law-Yone, 1983; Mosseri, 1997;(
Alterman and Stav, 2001; Alterman, 2001(، فاإن اأيًَّا منها لم يتناول الخطط 
القوميــة واأهدافها ومفاهيمهــا واإنجازاتها من زوايا جيو�صيا�صية ونقديــة.  كذلك، فاإن هذه 
الورقة هي الأولى التي تتناول التخطيط القومي في اإ�صرائيل من خالل تحليلها لجميع الخطط 

المكانية القومية والمناطقية.

مدخل �لتخطيط �لقومي في �إ�صر�ئيل
تعّد اإ�صرائيل دولة ذات طابع فريد في ا�صتخدامها الوا�صع للتخطيط القومي القانوني الم�صيطر 
عليــه كليًا مــن قبل الحكومة المركزية وموؤ�ص�صات التخطيط القومــي التابعة لها.  فمنذ العام 
1949، تــم اإنتاج الع�صرات من الخطــط ال�صاملة المختلفة ل�صتعمالت الأرا�صي والتوزيع 
ال�صكانــي علــى الم�صتوييــن القومــي والمناطقــي، من اأجــل التحكم في مكونــات الدولة 
الجغرافيــة والديموغرافيــة، وتطويــر بنيتها التحتيــة، وتحديد �صكل م�صتقبلهــا القت�صادي 

والبيئي والجيوبوليتيكي.
فقانــون التخطيــط والبنــاء )1965(، قانــون رئي�س يتحكــم بتنظيم مجمل التخطيــط القانوني 
واأ�صــكال التنمية في اإ�صرائيــل.  ولدى اإ�صرائيل نظام تخطيطي مركــزي ل�صتعمالت الأرا�صي، 
تنخرط الحكومة المركزية فيه كليًا، من خالل ما تتمتع به من �سلطات وا�سعة تتيح لها االإ�سراف 
علــى القــرارات التخطيطية علــى الم�صتــوى المحلي، وو�صع الخطــط القوميــة الملزمة ب�صاأن 
ا�صتعمالت الأرا�صي )األترمان، 2001(.  واإ�سافة اإلى ذلك، يتم انخراط الحكومة المركزية عبر 
هرميــة الخطط بدءاً بالخطط القومية، ثم المناطقية، وانتهاء بالخطط المحلية )األترمان، 2001: 
272(.  فقــد و�صع قانــون التخطيط والبناء الذي تمت الموافقة علية فــي العام 1965، ت�صوراً 

لنظام تخطيطي متعدد الم�صتويات )را�صو�صكي، 1992( على النحو المبين في جدول 1.
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جدول 1: نظام تخطيطي متعدد �لم�صتويات في �إ�صر�ئيل

م�صتوى �لتخطيطموؤ�ص�صات �لتخطيط
الخطة القومية التنفيذية.الحكومة، المجل�س القومي للتخطيط والبناء.

الخطة المناطقية التنفيذية.المجل�س القومي للتخطيط والبناء، لجنة تخطيط مناطقية.
الخطة المحلية التنفيذية/ خطة تف�صيلية.لجنة تخطيط مناطقية، لجنة تخطيط محلية.

يحدد القانون هرمية منظمة تكون فيها الحكومة المركزية هي ال�صلطة المخولة بالموافقة على 
الخطط القومية التي تحدد ال�صيا�صــة، ويوافق المجل�س القومي للتخطيط والبناء على الخطط 
المناطقية التي ت�صع تفا�صيل تلك ال�صيا�صة في المناطق، كما يتم تنفيذ التخطيط بوا�صطة موجز 

محلي وخطط تف�صيلية يتم على اأ�صا�صها اإ�صدار تراخي�س البناء )را�صو�صكي، 1992(.
المجل�س القومي للتخطيط والبناء هو الوكالة التخطيطية الرئي�صة في اإ�صرائيل.  وهو يتاألف 
مــن 32 ع�صواً؛ 14 منهم يمثلون الوزارات الحكومية، و10 يمثلون ال�صلطات المحلية، 
ويمثل الثمانية الآخرون منظمات غير حكومية، عامة ومهنية، بينهم ممثلون عن منظمات 
خا�صة بالطبيعة والن�صــاء والفتيان.  ي�صكل المجل�س القومي منبراً عري�صًا ووا�صعًا للتداول 
بين جميع الم�صتفيدين، ويتيح المجال لتجنيد المدخالت المهنية والخبرات، بحيث يربط 
بيــن الهتمامات الجتماعية والقت�صاديــة والبيئية.  ويراأ�س المجل�ــس القومي ممثل عن 
وزارة الداخليــة.  وتتمثل الم�صوؤوليات الرئي�صة للمجل�س القومي في �صن الخطط الرئي�صة 
ذات الم�صتوى القومي )المعروفة با�صم موجز الخطط القومية - تاما(، ومراجعة الخطط 
المناطقيــة الرئي�صة، والقيام بدور مجل�س ا�صتئناف لقــرارات مفو�صيات التخطيط والبناء 
المناطقية ال�صت.  يتم اإعداد الخطط القومية الرئي�صة من اأجل ق�صايا ذات اأهمية تخطيطية 
قوميــة، اأو ل�صتعمــالت الأرا�صي التي تخــدم الم�صالح القومية.  وبعــد اإجازة المجل�س 
هذه الخطــط، يتم اإر�صالها اإلى الحكومة للموافقة النهائية عليها.  واإذ تتم الموافقة عليها، 
وتن�صــر في الجريدة الر�صمية، ي�صبح لها و�صع الخطط الملزمــة قانونيًا.  واأجاز المجل�س 
خــالل ال�صنوات الأخيرة، اأي�صًا وثائق غير قانونية تتعلــق بال�صيا�صة القومية لال�صتر�صاد بها 

في تنفيذ قراراته.
اإن اإنتاج خطط تنموية بهدف التوزيع ال�صكاني على اأ�ص�س اإثنية، وعلى التو�صع الإقليمي على 
ح�صاب مجموعة �صكانية اإثنية »اأخرى« في الدولة ذاتها، لي�س بالأمر ال�صائع في معظم دول 
العالــم.  ويتذرع بع�س العلماء الإ�صرائيليين باأن هذا النمط من التخطيط القومي مهم بالن�صبة 
لإ�صرائيل لأ�صبــاب عدة: الحاجة للح�صول على حدود اآمنة مح�صنة، الإجماع القومي على 
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ال�صتعمــار والح�صد ال�صكاني في المناطق الحدوديــة، الحاجة ل�صتيعاب التدفقات الكبيرة 
للمهاجريــن الجــدد من اليهود )األترمان، 2001؛ كارمــون، 2001؛ مائير 1992(.  ويرى 
�صمــاي اآ�صيف، اأحد قادة الفريق التخطيطي للخطة القومية ال�صاملة لإ�صرائيل، المقّرة موؤخراً 
)»تامــا 35«(، اأن التخطيــط القومي فــي اإ�صرائيل له تاأثير كبير على مــا يحدث فوق الأر�س 
)زاندبيــرغ 2000(.  وترى األترمــان )1995( اأن التخطيط القومي فــي اإ�صرائيل ازداد قوة 

كا�صتجابة لأزمة التدفق الهائل للمهاجرين في اأوائل الت�صعينيات.

تنامي �لتخطيط �لجيو�صيا�صي في �إ�صر�ئيل
تعــود اأ�ص�س التخطيط الجيو�صيا�صي ال�صهيوني اإلــى العام 1897، وترتبط ب�صخ�س الزعيم 
ال�صهيوني الأول، بنيامين زئيف هرت�صل، الذي دعا عبر كتابه دولة اليهود ال�صادر في العام 
1896، اأ�صحــاب روؤو�س الأموال اليهود اإلى التبــرع من اأجل اإقامة وطن قومي لليهود.  
وقد جزم، في كتابه، باأن ل حل لم�صاألة الال�صامية، وباأن اليهود لن ي�صتطيعوا الندماج في 
�صفوف ال�صعوب الأخرى، واعتبر اأن »الم�صاألة اليهودية لي�صت م�صاألة اجتماعية اأو دينية، 
بل م�صاألة قومية«، وهو ما يتطلب بح�صبه »تحويلها اأوًل اإلى م�صاألة �صيا�صية تتطلب ت�صوية 
يتــم التو�صــل اإليها في اإطار مجل�س ال�صعــوب المتح�صرة.  فنحن �صعــب، �صعب واحد« 
بتعبيــره.  وقد عر�س هرت�صل اأن تكــون فل�صطين )بعد اأن اعتبرها اأر�ــس اإ�صرائيل( مكان 
اإن�صــاء الدولة اليهودية، وذهب فــي كتابه اإلى و�صف موؤ�ص�صاتهــا المختلفة لدى اإقامتها، 
م�صيــراً اإلى اأن اليهود »على مّر تاريخهم، لم يتوقفوا عن ُحلم المملكة ... العام القادم في 
اأور�صليــم! ... وقد اأ�صبح لزامًا علينا الآن اأن نثبت اأنه قد تنبثق من هذا الحلم فكرة �صافية 

ك�صفاء نور النهار«.
واقتــرح هرت�صــل اأن تتولى نقل اليهود اإلــى »دولتهم العتيدة«، �صركــة م�صاهمة تقوم بجمع 
الأمــوال الالزمة من اأثرياء ال�صعب، ومن كل بيت يهودي.  وكان من المفتر�س اأن يتم تنفيذ 
هــذه الخطة بوا�صطــة �صركة »جمعية اليهــود« التي اأعدت للعمل فــي التخطيط، والإعالم، 
والت�صــال مع الأمم المختلفة.  وعلــى دعائم تلك ال�صركة، اأقيمت في العام الالحق، خالل 

الموؤتمر ال�صهيوني الأول، المنظمة ال�صهيونية العالمية.
وقــد عقد الموؤتمر ال�صهيوني في العام 1897، وهو يمثل الهيئة العليا في الحركة ال�صهيونية 
التــي �صرعت في تنفيذ ال�صتيطان اليهودي الحديث في فل�صطين، منذ العهد العثماني.  وفي 
ال�صنــوات الأولى من عمر الموؤتمر ال�صهيونــي )1897 - 1901(، اأجريت مداولته �صنويًا 
في بازل، با�صتثناء الموؤتمر ال�صهيوني الرابع، الذي انعقد في لندن.  وكان الموؤتمر ال�صهيوني 
الأول قــد عقــد في بازل في العام 1897، بمبادرة من بنيامين زئيف هرت�صل.  وقد �صارك فيه 
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197 مندوبًا من 17 دولة، وجرى البحث خالله في اأهداف الحركة ال�صهيونية.  وفي ختام 
مناق�صات الموؤتمر الأول، تمت الم�صادقة على »خطة بازل«، التي تمت �صياغتها طبقا لروؤية 
هرت�صل؛ موؤ�ص�س ال�صهيونية.  وبموجب تلك الخطة، فاإن »ال�صهيونية ت�صعى اإلى اإقامة وطن 
قومــي ل�صعــب اإ�صرائيل في اأر�س اإ�صرائيــل، طبقًا لل�صرعية الدولية«.  وقــد حدد الموؤتمر اأن 

ال�صتيطان هو و�صيلة تحقيق هذا الم�صروع:
»ال�صتيطــان في اأر�ــس اإ�صرائيل، وذلــك بتوطين الفالحيــن والحرفيين 
وال�صناعييــن اليهــود، بمــا ين�صجم مــع الهــدف، وتنظيم اليهــود كافة 
بموؤ�ص�صــات محلية وقطرية بموجب د�صتور كل دولــة، وتعميق ال�صعور 
القومي اليهودي والوعي القومــي اليهودي، وتنفيذ اأعمال تمهيدية لنيل 
موافقة الحكومات ال�صرورية بغية تحقيــق اأهداف ال�صهيونية« )الوكالة 

اليهودية لأر�س اإ�صرائيل(.1
كذلــك، فقد اأقر الموؤتمــر الأول، اأي�صًا، اإقامــة الموؤ�ص�صات والمنظمــات التي اأعدت لدفع 
ال�صتيطــان في اأر�ــس اإ�صرائيل وتن�صيطه، وتعزيــز ال�صعور بالنتماء القومــي لدى اليهود في 
العالــم.  كما تقرر، اأي�صًا، انتخاب هرت�صل رئي�صًا للموؤتمر ال�صهيوني.  وفي معر�س تلخي�س 

الموؤتمر الأول، كتب هرت�صل: »في بازل اأ�ّص�صُت دولة اليهود«.
اأ�صــدر الموؤتمر ال�صهيوني خالل �صنوات وجوده، قرارات مختلفة حددت طريق الحركة 
ال�صهيونيــة، وكان لها بالغ الأثر على تحقيق الم�صــروع ال�صهيوني في اإقامة دولة اليهود.  
فقــد تقرر اإن�صاء »البنــك ال�صتيطاني اليهودي«، وتاأ�صي�س »ال�صنــدوق القومي اليهودي/ 
كيرن كييمت«، وافتتاح فرع للمنظمة ال�صهيونية العالمية في اأر�س اإ�صرائيل، في مدينة يافا، 
واإقامة موؤ�ص�صــات تعليمية مثل »كلية )جيمنات�صيا( هرت�صليــا«، وكلية الفنون »بت�صلئيل«، 
واإقامــة الجامعــة العبرية في القد�س، وال�صتيطــان في البالد، وقرار امتــالك الأرا�صي في 
مــرج بــن عامر، و»تاأهيــل طالئعيين للهجــرة اإلى اأر�ــس اإ�صرائيل«، واإن�صــاء »ال�صندوق 
التاأ�صي�صــي« )»كيرن هي�صود«( لجمع التبرعات بغر�س تمويل �صــراء الأرا�صي، وتاأ�صي�س 
الوكالــة اليهوديــة، التي تمثل الــذراع التنفيذية للحركة ال�صهيونيــة العالمية، في فل�صطين 
وفــي العالم.  وقــد تم اّتخاذ القرار ب�صاأن اإقامتها كج�صــم م�صتقل عن الحركة ال�صهيونية، 
عمليــًا، في الموؤتمر ال�صهيوني الـ 16 الذي عقد في 11 اآب 1929 في زيوريخ.  �صكلت 
الوكالــة اليهودية طوال �صنــّي ن�صاطها، وحتى اإقامة اإ�صرائيــل، الج�صم ال�صلطوي التمثيلي 
لليهود فــي فل�صطين، مقابل �صلطات النتداب البريطانــي ودول العالم.  وقد تركزت في 
تلــك ال�صنوات، بوجه خا�س، في اأعمال ال�صتيطان، وفــي اإدارة المفاو�صات ال�صيا�صية، 

/http://www.jewishagency.org  1
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وفــي تنظيم هجرة اليهود اإلى البــالد، وفي معالجة �صوؤون المهاجريــن الذين توافدوا من 
جاليــات مختلفة اإلــى �صواطئ البالد.  ومنذ اإقامة دولة اإ�صرائيــل وحتى يومنا هذا، اأقامت 
دائرة ال�صتيطان في الوكالة اليهودية ما يقرب من 500 كيبوت�س ومو�صاف )بلدة( )الوكالة 

اليهودية لأر�س اإ�صرائيل(.2
ومــن المثيــر لالنتباه اأن اآرثور روبيــن )1907(، من المنظمة ال�صهيونية، قــد فّكر منذ العام 
1907 باأهميــة التخطيــط على الم�صتوى الجيو�صيا�صي، في كل مــا يت�صل با�صتيطان اليهود 
وم�صتوطناتهــم فــي فل�صطين.  فقد فّكر في الحاجــة اإلى الربط ما بين الكتلتيــن اللتين ن�صاأتا 
اآنــذاك، تلــك المحيطة بتل اأبيب مع تلك المحيطة ببحيرة طبريــا في �صمال البالد )دغانيا - 

كفار تابور ومحيطهما( )�صوفير،3 2009(.
لــم توِل الموؤ�ص�صات ال�صهيونية �صوى اهتمام قليل لال�صتيطان المديني ولإن�صاء مدن جديدة.  
ولــذا، فقد تم ا�صتثمار راأ�س المال القت�صادي الذي حمله اليهود الذين هاجروا اإلى فل�صطين 
معهم في تطوير الزراعة، وفي ت�صييد اأبنية �صكنية لالإيجار في المدن القائمة، كما تم ا�صتثمار 
جــزء منه في التطوير ال�صناعي.  وهكــذا، فقد تم التطوير المديني خالل الفترة النتدابية من 
غيــر توجيه، وب�صورة تلقائيــة.  فيما كان التركيز الأكبر في ال�صتيطــان في المدن والمناطق 
القريبــة مــن بوابات الدخــول اإلى البــالد والموانئ، وعلى هــذا النحو تطــورت تل اأبيب، 

وا�صتوطن عدد كبير من اليهود في حيفا )بروت�صكو�س، 1988(.
وتطــورت لدى الم�صتعمرين اليهود فــي اأعقاب ذلك، قرى �صغيرة عديدة، اإلى جانب 
مــدن كبيرة، ن�صبيًا، دون مدن متو�صطة اأو �صغيــرة.  كاأنه نوع من التقاطب الح�صري.  
لــم تكن في فل�صطين، لدى اإقامة اإ�صرائيل، مدن �صغيرة اأو متو�صطة.  فقط بلدات كبيرة 
معتمــدة على الزراعــة، مثل الخ�صيــرة، وري�صون لت�صيــون، ورحوفــوت.  اأما المدن 
الكبيرة التي كان يعي�س فيها يهود اآنذاك فهي: القد�س، حيفا، تل اأبيب.  ومن بين اليهود 
الذيــن كانوا يعي�صون فــي البالد في العام 1947، تركــز 70% منهم في المدن الثالث 
الرئي�صيــة المذكورة، منهم 43% في حا�صرة تل اأبيــب )بروت�صكو�س، 1988(.  وقد 
حــاول مخططو المدن و�صنــاع القرار، منذ ذلك الحين وحتــى اأيامنا هذه، التخفيف 
مــن حدة هذه البنية التقاطبية من خالل توزيع ال�صكان، وبو�صائل جيو�صيا�صية تخطيطية 

واقت�صادية متنوعة.
ومما يثير النتباه، اأن الم�صتعمرين اليهود تعاملوا مع هذا التقاطب في فترة النتداب باعتباره 

/http://www.jewishagency.org  2
3  اأرنون �صوفير.  2009.  »ل جديد في م�صروع ال�صتيطان ال�صهيوني في اأر�س اإ�صرائيل - ما كان هو ما �صيكون«.
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واقعــًا مرغوبًا، حيث اعتبر �صــكان الكيبوت�صات والبلدات )المو�صافيــم( المدن »برجوازية 
�صغيــرة« و�صلوكًا »�صتاتيًا«.  وحينما اأرادت حركــة ال�صتيطان العمالي اإن�صاء مدينة العفولة، 
فــي العاميــن 1925 و1926، كاد �صــكان الكيبوت�صات والبلدات اليهودية فــي المنطقة اأن 
يعلنــوا الحرمان على هــذه المدينة، لأنهم لم يرغبوا فيها بجوارهــم.  وحينما اأن�صئت مدينة 
نتانيــا في الثالثينيات، كان الــراأي ال�صائد يت�صاءل: »ما الحاجة اإلى مدينة اأخرى بين تل اأبيب 

وحيفا؟« )بروت�صكو�س، 1988: 99(.
ويعتقــد اأرنون �صوفيــر )2009(، عالم الجغرافيا ال�صهيونــي، اأن التخطيط اليهودي القومي 
قــد تحول فــي الثالثينيات مــن القرن الع�صريــن اإلى تخطيط قائــم على اأ�ص�ــس اأمنية، بوجه 
اأ�صا�صــي.  وقــد دفعت اأحداث الأعوام 1936 – 1939، الحركــة ال�صهيونية اإلى العتراف 
باأن اأحد ال�صبل لحماية البلدات، بل للو�صول اإليها باأمان اأوًل، هو خلق ت�صل�صالت ا�صتيطانية 
يهودي��ة متوا�سلة، ولي�س مجرد نق��اط ا�ستيطانية منفردة يكون الو�سول اإليها �سعبًا وخطيراً، 
بــل م�صتحيــل في بع�ــس الأحيان.  وقد كانــت الحالة الأبــرز تعبيراً عن هــذه الإ�صتراتيجية 
ال�صتيطانية هي م�صروع »ال�صور والبرج« )حوماه ومغدال(، الذي تمثلت وظيفته المركزية 
في خلق ت�صل�صالت ا�صتيطانية وتعبئتها )من المطلة �صماًل، باتجاه غور بي�صان، مروراً بمرج 
بــن عامــر حتى حيفا، ومن هناك جنوبا حتــى منطقة نجبا في بئير طوفيــا(.  وكانت هنالك 
كتلــة ا�صتيطانيــة منفردة ا�صتثنائية هــي كتلة حنيتا - مت�صوفا - اإيلــون )اأورن، 1984: 19 - 
84(.  وتج�صــد ا�صتمــرار هذه الروؤيــة الإ�صتراتيجية في اإقامة 11 بلدة فــي النقب في العام 
1964.  وقــد كان الهدف، في هذه الحالة، خلق حقائــق جيو�صيا�صية على الأر�س، ع�صية 

القرار المتوقع بتق�صيم البالد )كيرك، 1986: 86(.

�لتخطيط �لقومي بعد �إقامة �إ�صر�ئيل 1948
تــم البدء مبا�صــرة بعد قيــام اإ�صرائيل وت�صريــد غالبية ال�صعــب الفل�صطيني بو�صــع اليد على 
م�صاحــات وا�صعة من الأرا�صي التــي كانت خالية من الم�صتوطنات، مثــل النقب ال�صمالي 
و�صــرق ال�صاحــل، حيــث تم فيهــا ال�صتيطان علــى اأرا�صــي المزاريب الخ�صبــة.  كما تم 
ال�صتيطان في مناطق »جديدة« وخ�صبة في غور بي�صان وفي الجليل الغربي، علما اأن خطط 
»التطويــر« في هذه المناطق تــم ا�صتدماجها باعتبارات اأمنية واقت�صاديــة.  كما تم ا�صتيطان 
يهــودي على خلفيــة جيو�صيا�صية معلنة، كما كان الحال فــي ال�صتيطان المكثف في رواق 

القد�س مثاًل )رايخمان، 1979: 97(.
في يوميات الحرب التي كتبها ُبعيد انتهاء حملة »حيرام« في الجليل )ت�صرين الأول 1948(، 

يلخ�س بن غوريون �صرورة ال�صتيطان قائاًل:
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»ينبغــي ال�صتيطان الفوري في ع�صرات البلــدات على الحدود ال�صمالية 
وفــي الجليــل ... على طــول الحدود مع لبنــان ينبغي اإقامــة �صل�صلة من 
البلدات الزراعية، من الج�س حتى �صفا عمرو ينبغي بناء �صور من البلدات 

)بن غوريون، 1982: 902(.
وقــد �صبق هذا ال�صتيطان اإخــالء بلدات فل�صطينية من المنطقة التــي اعتبرتها اإ�صرائيل منطقة 
»حــزام اأمني«، وامتدت مــن راأ�س الناقورة حتى م�صتعمرة تل كت�صير )على طول الحدود مع 

لبنان و�صوريا، بغية الف�صل بين هاتين الدولتين وبين فل�صطينيي ال�صمال(.
وهكذا فعلت اإ�صرائيل، اأي�صًا، حول قطاع غزة )بما في ذلك اإخالء عرب ع�صقالن( والمناطق 
الحدودية الأخرى.  وفي منت�صف الخم�صينيات، بادرت الوكالة اليهودية اإلى اإقامة قطاعات 
لخي�ــس، وعدولم، وتعناخ.  ولهذه الكتل الثالث وظيفــة جيو�صيا�صية وا�صحة - اللت�صاق 
بالحدود »المخترقة«، كما في منطقة جنين - زبوبة، منطقة حو�صن - نحالين - ترقوميا، اأو 
على محور الربط والتهريبات بين جبل الخليل وقطاع غزة - حيث اأقيم قطاع لخي�س هناك.
ومن المثير اأن نعرف اأنه حتى قبل قيام اإ�صرائيل، وفور �صدور قرار التق�صيم، ت�صكلت »دائرة 
الإ�صالح ال�صتيطاني« التي �صمت نحو 100 �صخ�صية من المهنيين في �صتى المجالت، والتي 
تقدمت بمقترح يقوم على اأ�صا�س: توزيع )ن�صر( التطوير المديني، واإرفاق ال�صتيطان الزراعي 
با�صتيطان مديني، واإن�صاء مــدن جديدة، واعتماد وتكري�س �صيا�صة بعيدة عن الم�صاربات في 
مجال الأرا�صي، وتخطيط قطري ي�صمل كامل م�صاحة دولة اإ�صرائيل، والحفاظ على المناطق 
الطبيعيــة )بروت�صكو�س، 1988(.  وقــد وا�صلت هذه الدائرة الجتماع مــرة كل اأ�صبوعين 
حتــى العام 1951، وان�صم العديد من اأع�صائها ون�صطائهــا اإلى العمل في الدوائر الحكومية 
المختلفــة.  وكانت هذه الدائرة قدمت خدمات ا�صت�صارية للــوزراء ولهيئات التخطيط التي 

ت�صكلت اإبان تلك ال�صنوات.
واأقيم في اآب 1948؛ اأي بعد قيام اإ�صرائيل مبا�صرة، ق�صم التخطيط في ديوان رئي�س الحكومة، 
برئا�صــة المخطط المعمــاري اأرئيل �صارون، و�صرع في تنفيذ التخطيــط القطري على كامل 
م�ساح��ة اإ�سرائيل.  اأما الخطوط الفكرية االأ�سا�سية التي وجهت عمل ق�سم التخطيط هذا فقد 

�صملت )بروت�صكو�س، 1988: 101(:
	 التوزيــع المديني، والإبطاء الجدي في التطويــر المديني، وبخا�صة في المدن الكبرى، •

وفي منطقة تل اأبيب تحديداً.
	 ك�صــر البنيــة التقاطبيــة وخلق تدرج مــن المراكــز المدينية و�صبــه المدينيــة، ال�صغيرة •

والمتو�صطة، التي كان يفتر�س اأن ت�صكل حلقات و�صطية بين القرى وبين المدن الكبيرة.
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	 تنمية عالقات تبادلية بين المدن اللوائية الجديدة وبين المناطق القروية النائية.•
	 اعتماد �صيا�صة بعيدة عن الم�صاربات في مجال الأرا�صي.•
	 العمل للحفاظ على المنظر العام، وخلق منظومة من الم�صاحات ل�صيانة المواقع الطبيعية •

لال�صتجمام وال�صياحة.
	 المحافظة على الأرا�صي الزراعية.•

وبح�صب بروت�صكو�ــس )1988: 102(، فقد كانت »الجهتان الأوليــان اللتان دعمتا روؤية 
ق�صــم التخطيط هذه، كانتا الجي�س الإ�صرائيلــي ووزارة الأمن.  انطالقًا من اعتباراتهما هما، 
كانتــا معنيتين باإ�صكان اأعــداد اأكبر في مناطق خارجية وفي مناطــق حدودية من جهة، ومن 
جهــة اأخرى، ولأ�صباب تتعلق بتوفير الميزانيات، لم تكونا معنيتين بتركيز ح�صري لل�صكان، 
لل�صناعــة والقطاعات الوظائفية الأخــرى، في منطقة تل اأبيب. وهكــذا، ونظراً لعتبارات 
اأمنية، فقد تبنى بن غوريون التوجه ال�صالف الذكر، ولم ي�صغله �صوى »توزيع ال�صكان، فقط«، 
ل ك�صــر البنيــة التقاطبية ال�صائدة في مجال ال�صتيطان المدينــي والقروي.  وهو ما جعل من 
�سيا�س��ة توزيع ال�سكان مرّكب��ًا ر�سميًا في خطوط ال�سيا�سة التي اعتمدتها الحكومة االأولى في 

دولة اإ�صرائيل، ثم الحكومات الأخرى حتى اأيامنا هذه.
وي�صيــر الباحثون اإلــى اأن اإ�صرائيل واجهت خالل �صنواتها الأولــى، تحديات كبيرة �صملت: 
اإقامــة منظومات توطينية وت�صغيلية لل�صكان الذين ت�صاعف تعدادهم في غ�صون فترة وجيزة؛ 
تر�صيــخ وتعزيــز الموؤ�ص�صات ال�صلطوية؛ اإن�صاء بنية تحتية اقت�صاديــة وتح�صين الأمن القومي.  
وفــي ال�صعــي اإلى توفير حيز يلبــي هذه الحتياجــات، فقد اأعدت بين ال�صنــوات 1944 - 
1952، بمبادرة من ق�صم التخطيط في ديوان رئي�س الحكومة، خطة متعددة ال�صنوات، لنحو 
15 �صنة، �صارك في اإعدادها ما يربو على 180 �صخ�صًا من المهنيين في مختلف المجالت، 

برئا�صة المخطط المعماري اأرئيل �صارون.4
من بين فر�صيات الأ�صا�س المعيارية التي ا�صتند اإليها »مخطط �صارون« برزت اثنتان:

	 ال�صيا�صة الحّيزّية هي اأداة لتحقيق اأهداف �صيا�صية واأمنية.•
	 »�صنلب�صــك ف�صتانًا مــن الباطون والإ�صمنــت«: المنطقة غير المطــورة هي عالمة على •

التخلف وتمثل »قفراً« يتعين »احتالله«.

4  انظر: �صارون، اأرئيل.  )1952(.  تخطيط فيزّي لإ�صرائيل، اإ�صدار دائرة الطباعة الحكومية.  وانظر اأي�صًا »اإ�صرائيل 
2020«: خطة اإ�صرائيل ل�صنوات الألفين.
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عــززت �صيا�صة التخطيط التــي انبثقت من هاتين الفر�صيتين نمــوذج »التوزيع الموّزع«؛ اأي، 
توزيــع ال�صــكان والتطوير على �صعيــد الحيز الإ�صرائيلــي بكامله، ولي�س فقــط تركيزهما في 
منظومــات اأكثر توفيــراً من حيث ا�صتهــالك الأر�س وا�صتغــالل اأف�صليات الحجــم والتكتيل 
)التجميــع(.  وقد تالءمت هذه ال�صيا�صة، حقًا، مع مميــزات البيئة التخطيطية، كما كان يعتقد 
�صناع القرار اآنذاك: فقد كانــت الدولة قليلة العدد ال�صكاني والكثافة الحّيزيّة كانت منخف�صة 
)نحــو 43 نفراً لكل كيلومتر مربع في الحيز القومي كلــه(، وكان حجم البناء والتطوير متدنيًا 
)نحــو 15 مليون متر مربع تعادل نحو 7% من البناء اليوم(.  وعلى هذه الخلفية، يت�صح كيف 
نجحت �صيا�صــة التخطيط في تحقيق الأهداف العليا لل�صهيونيــة، ولماذا حظيت بدعم قومي 
نت الأمن المتمثل بقيام الدولة، كما عززت ال�صيطرة على مناطقها. وا�صع: فقد عززت وح�صّ

منذ حرب حزير�ن 1967
لقــد تبين، لحقًا، اأن ال�صتيطان في الجليل الأعلــى، خالل الأعوام 1949 – 1952، �صّكل 
كارثــة اجتماعيــة واقت�صادية مــن وجهة النظــر الإ�صرائيلية ال�صهيونية، فقــد �صهدت البلدات 
هجــرة باأعــداد كبيرة، وبعــد اأن تم النتهاء من اإن�صــاء »م�صروع المياه القطــري«، ات�صح اأنه 
لي�ــس هنالــك �صكان يهود في مركز الجليل الأ�صفل، حيث يمــر الم�صروع.  وفي اإطار حملة 
»واأخيراً« )حملة ا�صتيطانية في الجليل المركزي خالل ال�صتينيات( اأقيمت بع�س البلدات على 
الحــدود مع لبنان، بهدف معلــن تمثل في تكثيف وتعزيز هذا القطــاع ال�صتيطاني )نطوعا، 
�صتــول، زرعيــت، بيرانيــت، وبلدة اأخرى لــم تتم اإقامتها هــي يكينتون( )الطاقــم الم�صترك 
ل�صــوؤون تخطيط تطوير الجليل 1966(.  هذه هي الخلفية التي نفذت عليها حملة »واأخيراً« 
)بالعبريــة: �صوف �صوف(.  وبمعزل عن هذه الخطة، �صدر لدى وزارة الإ�صكان )بمعزل عن 
حملــة »واأخيراً«( قرار يق�صــي باإن�صاء مدينة كرمئيل في مركز �صهــل ال�صاغور، على المحور 
المو�صــل بين عكا و�صفد والحدود مع ه�صبة الجــولن.  وثمة م�صروع ا�صتيطاني اآخر دَمج 
بين الأمن والإمكانيات القت�صادية الوفيرة، تم تنفيذه في وادي عربة، حيث اأن�صئت هناك منذ 

اأوائل الخم�صينيات ف�صاعداً مجموعة من البلدات التي تربط �صمال البالد مع مدينة اإيالت.
بعد احتالل 1967، بداأت عمليات ال�صتيطان الإ�صرائيلي تتو�صع نحو ال�صفة الغربية وقطاع 
غــزة، وه�صبة الجولن و�صيناء، وذلك فــي تجاهل فظ للقانون الدولي.  وقد اأو�صح في هذا 

ال�صياق اأرنون �صوفير )2009: 3( باأنه:
»مــا من �صك في اأنه كان من الوا�صــح تمامًا لدى كثيرين من المخططين 
والم�صتوطنيــن في المناطق الواقعة خارج حدود اإ�صرائيل الر�صمية، اأن ما 
كان هــو مــا �صيكون، حقًا - لي�س ثمة معنى للتعريفــات الدولية الر�صمية 
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للحــدود، لل�صيــادة ولمعاهــدات جنيــف - فالحركة ال�صهيونيــة لم تنِه 
م�صروعها، وهم الطالئعيون الذيــن يوا�صلون المهمة.  واإن حقيقة كون 
هــذا ال�صتيطان قد حظــي بتاأييد ودعــم الغالبية ال�صاحقة مــن المجتمع 
اليهــودي، بينما كان المعار�صون ي�صرخون ب�صــوت خافت، ت�صهم في 

موا�صلة ال�صتيطان حتى يومنا هذا«.
وقــد اعتمد المخططــون الميدانيــون الإ�صتراتيجيــة ذاتها التــي اعتمدت منــذ الثالثينيات 
ف�ساع��داً؛ اأي، دّق وت��د، اأواًل، ث��م ال�سيطرة على نق��اط تقع على مح��اور رئي�سية في �سبكة 
الموا�صــالت توؤدي اإلــى الأطراف )م�صتعمــرات األكناه، اأريئيــل، تبواح، معاليــه اإفرايم(، 
ال�صيطــرة على مواقع اإ�صتراتيجيــة، كما ح�صل على طول طريق األون غربًا حتى غور الأردن، 
اإقامــة اأ�صافين يهوديــة م�صادة لالأ�صافيــن ال�صكانية العربية )كما في حالــة كت�صير - �صكيد - 
ريحــان - حينانيت(، فر�س حقائق ميدانيــة على اأر�س الواقع )كما ح�صل في جنوب جبال 
الخليــل ومحاور الو�صول اإلى الخليــل(، خلق توا�صل اإقليمي يهودي )مثاًل، من األفي من�صي 

اإلى كارني �صومرون و�صوًل حتى عمانوئيل وكدوميم(«.

منهجية �لبحث
ت�صتخــدم هذه الورقة التحليل المفاهيمي للتعرف على مفاهيم التخطيط القومي في اإ�صرائيل 
)جباريــن 2009(.  وتكمــن فــي قلب هــذه المنهاجيــة تفاعليــة الخــروج بال�صتنتاجات 
وا�صتخال�ــس المفاهيم مــن المعطيات المتوفرة، ثم اإجراء اختــزالت موجهة نحو افترا�س 
العالقــات بين المفاهيــم )باتون 2002:  454(.  وتتكون المنهاجيــة الم�صتخدمة في هذه 

الورقة من المراحل الرئي�صة التالية:
	 المرحلــة الأولى: مراجعة وثائق التخطيط وتحليلها.  تتاألف نتائج هذه العملية من عدة •

ثيمات ومعاٍن ومفاهيم متناف�صة ومتناق�صة.
	 المرحل��ة الثاني��ة: التعرف على اأنماط في م��ا يبدو وكاأنه معلوم��ات ع�سوائية )بوياتزيز •

1998: 7(، تبح��ث ه��ذه الخط��وة عن ت�سابه��ات اأو اأنماط داخل النم��وذج، وتقوم 
بتدوين النتائج وفقًا لأ�صناف المعاني.

	 المرحلــة الثالثة: ربــط الأ�صناف بمعاٍن �صبيهــة، وخلق مفاهيــم م�صتقلة، حيث يكون •
لــكل مفهــوم معاٍن متميزٌة وتمثل اأفــكاراً متقاربة.  يجدر القــول اإن اآلية �صنع المفهوم 
هــي عمليــة تكرارية.  فحين يتــم التعرف على المفهــوم ا�صتقرائيًا، ينتقــل الباحث اإلى 
مرحلــة التحقق، وذلك فــي محاولة للتاأكد من �صحة النتيجــة اأو تعديلها.  ويوؤدي هذا 
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بدوره اإلــى اإطالق دورة ا�صتنتاجية جديدة.  يتم تجميــع المعطيات المت�صابهة ومنحها 
تعريفــات مفاهيمية خا�صة بكل مجموعة.  يعني هذا و�صع �صروحات على المعطيات.  
ثانيًا، تكون المفاهيم على عالقــة بع�صها ببع�س، بوا�صطة بيانات عالقة )انظر �صتراو�س 

وكوربن 1990: 29(.
	 المرحلــة الرابعــة: بناء الإطــار المفاهيمــي للخطاب وو�صــف العالقة بيــن المفاهيم •

الم�صتخل�صة.
وتحلل هذه الورقة ع�صرات الخطط وفًقا للت�صنيفات التالية:

الخطــط القوميــة: تحلــل الورقة الخطــط القومية الموجــودة التي تتعامل مــع التوزيع . 1
الجغرافــي لل�صكان، والخطط ال�صاملة التي تتعامل مــع ا�صتعمالت الأرا�صي في جميع 
اأنحــاء البــالد.  تــم تقديم جميع هــذه الخطط من المجل�ــس الــوزاري و/اأو المجل�س 
القومي للتخطيط والبناء، با�صتثناء خطة »اإ�صرائيل 2020« التي قدمها اتحاد المعماريين 

واأكاديميون ومخططون مهنيون اآخرون في اإ�صرائيل.
الخطــط المناطقية: وتت�صمن خم�س خطط، ومنها: خطة حيفا الميتروبولية، التي ت�صم . 2

منطقتين: ال�صمال وحيفا، الخطة الخا�صة بتنمية النقب: »النقب 2015«. 
الخطــط المناطقيــة الوزارية: تم اختيار خطــة واحدة تمت الموافقــة عليها من جانب . 3

مجل�س الوزراء، وهي »خطة النجوم«.
الخطط المكانية للوكالة اليهودية: وهي خطط قدمتها الوكالة اليهودية.. 4

مفاهيم �لتخطيط �لقومي في �إ�صر�ئيل

�أ. �لمفهوم �لأول: ح�صم وتقرير م�صير جغر�فيات �لمكان
يدل هذا المفهوم على اأن التخطيط في اإ�صرائيل، تم تطبيقه بجميع م�صتوياته، من اأجل تحقيق 
هيمنة و�صيطرة غير خا�صعتين للم�صاءلة على اأرا�صي الدولة الجديدة، ومن اأجل تقرير الم�صير 

الم�صتقبلي لجغرافية الدولة وحدودها.
فبعــد حرب العام 1948 واإقامــة اإ�صرائيل، طلب مكتب رئي�س الــوزراء ديفيد بن غوريون، 
فــوراً، و�صع خطة قومية للدولة، حيــث كان الهدف المبا�صر هو اإتباع المكا�صب الع�صكرية 
الإ�صرائيليــة بحقائــق ديموغرافية على الأر�ــس.  و�صارك في و�صع الخطــة التنفيذية النهائية 
»التخطيــط الفيزيائي لإ�صرائيل«، المعروفة بخطة �صارون، 180 متخ�ص�صًا، وقدمت الخطة 
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لبــن غوريــون في العــام 1951.  وهدفت الخطة -بح�صــب اأرئيل �صــارون- »اإلى ت�صكيل 
االأنماط الم�ستقبلية لالأر�س وم�ستوطناتها والبلدات والخدمات على امتداد البالد« )�سارون 
1951: 4(.  وقــد بقيت خطة �صارون اأكثــر الخطط القومية نفوذاً للعديد من ال�صنوات في 
اإ�صرائيــل.  فقد هيمنت علــى الأجندة التخطيطية لغايــة اأواخر الثمانينيــات، حين تم و�صع 
مخطــط قومي جديــد، »ملخ�س المخطط القومــي # 31« بعد موجة الهجــرة الهائلة التي 
تدفقت من رو�صيا والتحاد ال�صوفييتي ال�صابق )رفائيل ورفائيل 1992، ا�صيف في زاندبيرغ 
2000، مازور ويفتاحئيل 1992، غولني واإيلدور م. غارون 1992، اأولترمان ومو�صييري 

.)1993

مــن اأجل فهم ما تم من تطبيق لخطة �صارون، من ال�صروري فهمها في �صياق النتائج الكارثية 
التــي حلــت بالفل�صطينيين في النكبة العام 1948، والت�صاوؤل عــن الكيفية التي اأ�صهمت فيها 
اأحداث القتالع العام 1948 في و�صع المقدمات الجغرافية والديموغرافية لتطبيق الخطة.  
اإذ تــم خالل النكبــة تجريد واقتالع 780 األف فل�صطيني )اأبو لغد 1971، موري�س 1987(، 
وتــم اإبعاد اأغلبيــة الفل�صطينيين الح�صرييــن والطبقة الو�صطى والفقراء مــن البالد، واأ�صبحوا 
لجئين في ال�صفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.  هكذا تحول الفل�صطينيون 
الذيــن كانــوا ي�صكلون الأغلبية في فل�صطيــن لغاية العام 1947، اإلى اأقليــة مهزومة و�صعيفة 
ومحطمــة.  وبعد طــرد نحو 85% مــن الفل�صطينيين، لم يبــَق �صوى 156 األــف فل�صطيني 

)مكتب الإح�صاء الإ�صرائيلي، 2012( في دولة اإ�صرائيل، واأ�صبحوا مواطنين فيها.
حددت خطة �صارون ثالثة عوامل: الأر�س، ال�صكان، الزمن؛ من �صاأنها توفير طابع فريد في 
مجــال التخطيط في اإ�صرائيل و»تحدد طبيعة التخطيط فــي اإ�صرائيل والغر�س منه« )�صارون، 
1951: 4(.  تم اعتبار الأر�س »خالية« في معظمها  من ال�صكان -نتيجة التهجير والتجريد 
من الممتلكات لنحو 780 األف فل�صطيني- واأنها ت�صكل »موزاييكا حيوية توفر فر�صًا كثيرة 
للتخطيــط« )�صــارون، 1951: 3(.  النا�ــس الم�صتهدفون في الخطة كلهــم يهود، ويهدف 

الإطار التخطيطي اإلى اإذابتهم في بوتقة واحدة.  تقول الخطة:
»لــدى تاأ�صي�س مدن جديدة وتو�صيع مدن اأخرى، واعتماد هدف التوزيع 
المتوازن لل�صكان، يجب توجيــه الهتمام للتكوين الجتماعي، واإعداد 
اإطــار تخطيطــي يعمــل على تعزيــز التاأقلم بيــن مختلــف المجموعات 
ال�صكانيــة، القديم منها والجديــد، وت�صريع اندماجهم في كينونة ع�صوية 
ومنتجــة جديدة ... اأما البعــد الزمني المقترح، فيتعلــق با�صتعمار البالد 

الفارغة بوتيرة تنموية مت�صارعة« )�صارون، 1951: 3(.
وبمــا اأن البالد اأ�صبحت »فارغة« بعد النكبة، وبعد اأن تم اإفــراغ المدن والقرى والأرا�صي 



- 120 -

التــي كان يمتلكهــا الفل�صطينيون، فاإن مهمــة ال�صتعمار والتنمية �صتكــون �صهلة على النحو 
الذي تقترحه الخطة:

»منــذ قيــام دولــة اإ�صرائيل، هنــاك كمية كبيرة مــن الأر�س فــي الحوزة 
العامة للحكومة.  وهــذا ي�صهل اإمكانيات التو�صع الح�صري وال�صتيطان 
الزراعــي والتوزيع المتجان�س والمتوازن على امتداد البالد ... اإن توجيه 
ذلك ال�صيــل المتدفق والمتزايد مــن المهاجرين نحــو الأماكن الزراعية 
غيــر المتطــورة ونحو المراكز الح�صريــة الجديدة، مهمــة �صهلة ن�صبيًا« 

)�صارون، 1951: 4(.
يالحظ اأن هناك نقطتي انطالق رئي�صتين لهذه الخطة القومية الإ�صرائيلية الأولى: الأولى، هي 
توفــر الموارد ال�صخمة، وبخا�صة الأرا�صي والمدن والبلدات �صبه الخالية، وهو ما نجم عن 
هزيمة الفل�صطينيين وترحيلهم.  والثانية، هي التوزع القائم للتجمعات اليهودية.  فمع انتهاء 
النتداب البريطاني في اأيار 1948، كان ال�صكان اليهود يتمركزون في المدن الكبيرة، وهي: 
القد�ــس، حيفا، تل اأبيب، وتوابعها، اإ�صافة اإلى بع�س الع�صرات من الم�صتوطنات القائمة في 
الوديان )�صــارون، 1951: 10(.  لذلك، تركز الهتمام الرئي�س للخطة على ا�صتعمار البالد 
ّكلهــا واأرا�صيهــا، وذلك بذرائع اأمنيــة وقومية.  ويبدو اأن الفكرة كانــت تتمثل في الحيلولة 
دون عودة الفل�صطينيين اإلى اأرا�صيهم ومدنهم، حيث تم ا�صتخدام اإ�صتراتيجية توزيع ال�صكان 

باعتبارهم دروعًا ب�صرية.  فقد اأو�صت الخطة بتحقيق الأمن من خالل مقترح:
»توزيــع ال�صكان المترافــق مع خطة �صاملــة تقرر اأماكــن الم�صتوطنات 
والبلــدات وال�صناعات ومراكز المراقبة، الــذي ل يمكن تحقيقه اإل من 
خالل التخطيط الجريء والدوؤوب وال�صيا�صة التنموية.  وفي حالة غياب 
مثــل هذه ال�صيا�صة، فاإن الجماهير �صوف تتجــه، دونما مبالة تامة، نحو 
ما يتطلب اأقل قدر من المقاومة، متجهة نحو ال�صبكات القائمة.  وهكذا 
تظل م�صاحات وا�صعة مــن البالد خالية من ال�صكان والم�صاريع الب�صرية« 

)�صارون، 1951: 5(.
كانت خطة �صارون بمثابة برنامج عمل لتنفيذ �صيا�صة ا�صتعمار الأرا�صي الفارغة و»المتخلفة«، 
و»غيــر المزروعة«، واإعمار المــدن والبلدات والم�صتوطنات الب�صريــة الأخرى التي كانت 
تعــود للعرب الفل�صطينيين بال�صــكان.  اأقرت الخطة باأنه يجب مالحظــة اأن م�صطلح »مدن 
جديــدة« يت�صمــن اأي�صًا تلك المراكز القائمــة )مثل �صفد، وطبريــا، ... وعكا، والمجدل، 
واللــد، والرملة( )�صارون، 1951: 7( التي كان الكثير منهــا ماأهوًل باأغلبية فل�صطينية كبيرة 

قبل العام 1948.
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ولأجل تعزيز الم�صروع ال�صتعماري، تعاملت خطة �صارون مع البالد على اأن �صكانها قليلون 
جــداً، وو�صعت التوجيهــات من اأجل تاأ�صي�س واحتالل اأكثر مــن ع�صرين بلدة والمئات من 
الم�صتوطنــات الزراعية.  ونتيجة لذلك، اأ�صهمت هذه الخطة على نحو كبير في و�صع �صكل 
البنيان الجيو�صيا�صي لإ�صرائيل، وخريطتها، ومحيطها، واأهم من ذلك م�صروعها ال�صتعماري 
القائــم على تجريد الفل�صطينيين من كل ممتلكتهم.  وتت�صح اأ�صباب جعل تطبيق هذه الخطة 

اأمراً ممكنًا من خالل ما عبر عنه اأحد زمالء �صارون، المعماري �صموئيل يافين، حين قال:
»كانــت الدولة فــي ذلك الحين تملــك كل و�صائل الإنتــاج: القت�صاد، 
التخطيط، المجتمع.  ولكن قانون التخطيط والبناء لم يكن موجوداً بعد.  
مــا كان موجوداً فقط هــو القيادة التخطيطية التي تملــك التفوي�س، ولم 
تكــن هناك حاجة لتقديم خطط البنــاء للم�صادقة عليها من قبل ال�صلطات 

المحلية )زاندبيرغ، 2000(.
تــم التعبيــر العملي عن اأهــم خ�صائ�س الم�صــروع ال�صتعمــاري وتطبيقها من خــالل اإقامة 
الم�صتوطنــات والبلدات واحتالل المدن والبلدات والقرى الفل�صطينية القائمة.  يبين جدول 
2 �صدة اندفاعة العملية ال�صتعمارية التي تم التعبير عنها بعدد الم�صتوطنات الجديدة المقامة 
التــي و�صلت ذروتها في العقد الأول بعد اإقامة دولة اإ�صرائيل، بينما اأخذ ال�صتعمار بالتراجع 

الحاد منذ اأوائل الت�صعينيات:

جدول 2: �لم�صتوطنات �ليهودية و�صنو�ت �إقامتها5

�لن�صبة �لمئوية عدد �لم�صتوطنات �ل�صنو�ت

27.0 283 لغاية 1948
42.0 447 1960-1948

5.0 54 1970-1961

11.0 122 1980-1971

13.0 135 1990-1981

2.0 18 2000-1991

1.0 6 2010-2001

100 1065 �لمجموع

قام الموؤلف باإعداده ا�صتناداً اإلى مكتب الإح�صاء الإ�صرائيلي، 2012، ول يت�صمن الم�صتوطنات المقامة في ال�صفة الغربية.  5
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�صكل 1: خطة �صارون 1951 - �أول خطة قومية لإ�صر�ئيل

http://www.ariehsharon.org - الم�صدر: خطة �صارون
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ب. �لمفهوم �لثاني: �لتوزيع �ل�صكاني: ح�صم ديموغر�فية �لدولة
ي�صــكل مفهــوم »التوزيع ال�صكاني« غاية التخطيــط القومي في اإ�صرائيــل، الأمر الذي يظهر 
ت  فــي جميع الخطط القوميــة والمناطقيــة الإ�صرائيلية ال�صاملــة دون اأي ا�صتثنــاء.  فقد ن�صّ
التوجيهــات ال�صيا�صية التــي اأ�صدرتها الحكومة الأولى في العــام 1949، على اإعداد »خطة 
رباعيــة ال�صنوات للتنميــة وا�صتيعاب المهاجرين تكون مهمتهــا م�صاعفة ال�صكان من خالل 
الهجرة ال�صخمة والتنمية المكثفة للبالد«.  اقترحت تلك التوجيهات قهر الأرا�صي المهملة 
وزراعتهــا وتحقيق »اإ�صكان متوازن في اأرا�صــي الدولة الماأهولة بالقليل جداً من ال�صكان«.  
وقــد تم العمل بتلك التوجيهات حتى ت�صكيل الحكومة ال�صاد�صة في العام 1966 )اأولترمان 

ومو�صييري، 1993(.
ويو�صى اأرئيل �صارون )1952( باأن ت�صتخدم الخطة القومية الأولى التدفق ال�صخم للمهاجرين 
للبالد على نحو فعال.  فخطته تتوقع و�صول عدد ال�صكان اإلى 2.5 مليون ن�صمة، منهم نحو 
500 األف للعمل في الزراعة.  ترمي الخطة، بدرجة رئي�صية، اإلى توزيع المهاجرين المتدفقين 
بالت�صاوي على مختلف مناطق البالد، وذلك على نحو يوؤدي اإلى انخفا�س الزدحام ال�صديد 
فــي ال�صريط ال�صاحلي، منطقة تــل اأبيب الميتروبولية، اإلى مــا دون ن�صبة 80% من ال�صكان 
فــي ذلــك الحين.  يوؤكد �صارون على ميــزة وجود مورد من المهاجريــن الجدد الذي يعفي 
من اإعادة توزيــع ال�صكان الحاليين »وما يعنيه ذلك من عمليات نقل �صخمة وم�صاق كبيرة« 
)1952:46(.  فمــا �صيح�صــل مــن »تعديل« �صوف ل يتعدى توجيــه القادمين الجدد اإلى 

الأماكن الأبعد، التي �صتتحول قريبًا اإلى مناطق متطورة.
اأما خطة تالل الجليل )1974(، فقد اقترحت خطة مكثفة لإقامة م�صتوطنات يهودية جديدة 
فــي »المناطق الخالية في الجليل«.  اأمــا الغايات الرئي�صية الخا�صة بـــ خطة اإ�صرائيل خم�صة 
مالييــن، اأو المخطــط القومي لتوزيع خم�صــة ماليين مواطــن توزيعًا جغرافيًا فــي اإ�صرائيل 
)1975(، هــي: اأ. زيــادة الح�صة ال�صكانية فــي المنطقة ال�صمالية والجليــل بزيادة ال�صكان 
اليهود فيها، وبخا�صة في الجزء الجبلي منها.  ب. ال�صتمرار في زيادة الح�صة ال�صكانية في 
المنطقــة الجنوبية وفقًا لطاقتها التنمويــة.  ت. زيادة �صكان القد�س ومنطقتها ب�صفتها مركزاً 

روحيًا وثقافيًا و�صياحيًا )1975: 164(.
يــرى بع�س المتخ�ص�صيــن اأن »النقالب ال�صيا�صــي« الذي ح�صل في العــام 1977، واأدى 
اإلــى �صعود الليكود للحكم، �صكل نقطة تحول ترمز اإلــى نهاية الإجماع القومي فيما يتعلق 
بالأهــداف المركزية للتخطيط القومي ال�صهيوني، المتعلق بهدف التوزيع ال�صكاني خا�صًة، 
وبدايــة حقبة جديدة مــن ال�صتعمار باتجاه النتقــال اإلى ال�صفة الغربية وقطــاع غزة )انظر 
اأولترمــان وهيــل 1986؛ ويلكان�صكي ولو- يون 1983؛ واإيفرات 1984(.  مع ذلك، فاإن 
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تحليلنــا لالأهــداف الرئي�صة للخطط القوميــة والمناطقية داخل اإ�صرائيــل، يو�صح اأن التجاه 
الخا�س بتوزيع ال�صكان، وفي مقدمته نقل ال�صكان اإلى الجليل والنقب والقد�س، ظل قائمًا.

فقــد تمثلت الغايات الرئي�صيــة للمخطط القومي للتوزيع الجغرافــي ل�صبعة ماليين �صاكن في 
اإ�صرائيل )1985( في »تكثيف عمليات الإ�صكان في المناطق الخارجية في الدولة )القد�س، 
ال�صمــال، الجنــوب، ال�صفــة الغربية، قطاع غــزة(، والتخفيف من النمو غيــر المخطط في 
المركــز« )1985 مجلــد 1: 2(.  اأما الغاية الرئي�صية في خطة ناحــال عيرون )وادي عارة( 
الخا�صــة بالوكالة اليهودية )1989(، فقد هدفت ب�صــكل وا�صح اإلى »زيادة ال�صكان اليهود 
فــي المنطقة على نحو دراماتيكــي خالل وقت محدد« )�ــس: 15(.  وقد جاء في ملخ�س 

الخطة الخا�صة بالمنطقة ال�صمالية )ت.م.م.#2 تغيير #9، 1992(:
»ل �صــك فــي اأنه يمكــن، بل ويجــب، اأن تكون الجليل اإحــدى واأولى 
المناطــق المركزية ل�صتيعاب موجات المهاجريــن للبالد.  اإن ا�صتيعاب 
المهاجريــن في الجليــل يوفر حافــزاً للتنميــة القت�صاديــة والجتماعية 
والفيزيائيــة في هذه المنطقــة الجميلة«.  ... وهــذا �صي�صهم في »اإنجاز 
عمليــة البعثــرة القوميــة ال�صكانيــة« )ت.م.م. 2، 1992: 6(، و»زيادة 
ال�صــكان اليهــود في الجليل وفقــًا للتوزيــع المكاني لل�صــكان العرب« 

)ت.م.م. 2، 1992: 5(.
كما اأن الغاية الرئي�صية لملخ�س خطة المنطقة الجنوبية هي:

»زيادة ال�صكان اليهود في المنطقة الجنوبية وفقًا للهدف الخا�س بالإطار 
القومــي ل�صتيعاب المهاجريــن وبعثرة ال�صكان، وتوزيــع ال�صكان وفقًا 

لنظام ا�صتيطاني متوازن وفعال« )1992: 2-1(.
ولكــن ليرمان وليرمان، المخططــان الرئي�صان للمخطط القومــي -31# ملخ�س المخطط 
القومــي ال�صامــل للبناء والتنميــة ل�صتيعاب المهاجريــن )تمت الموافقة عليهــا في 1993( 
)تامــا 31#(، ي�صــككان في فر�صيات البعثرة ال�صكانية لأول مــرة من خالل مخطط ر�صمي 

:)39 :1992(
»اأدى التقييــم الحا�صر لغايات �صيا�صة توزيع ال�صــكان اإلى تعريف جديد 
للغايــات والو�صائل التي تقوم عليها هذه ال�صيا�صــة: ل يوجد اليوم مكان 
للتو�صع فــي التوزيع ال�صتيطاني الموؤ�ص�س علــى التوظيف الزراعي.  ول 
توجد في الخطــة العامة اأية اأهمية �صيا�صية اأو ع�صكرية لإقامة م�صتوطنات 
فــي المناطق الحدودية، بــل قد توؤدي دوراً تخريبيًا فــي بع�س المناطق.  
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ومــع الإعالن عــن اأن ال�صــكان الم�صتهدفيــن هم ح�صريون، فــاإن مزايا 
الإ�صــكان والتوظيف والخدمات التي يمكن لمدينة كبيرة اأن تقدمها هي 

المتوقعة«.
على الرغم من هذا النتقاد، لم يهمل المخطط القومي 31# هدف البعثرة ال�صكانية القومي، 
بل طّبقه في خطة التنمية التابعة له.  اقترحت الخطة التوزيع المكاني لل�صكان اليهود من اأجل 
تقويــة القد�س والنقــب والجليل.  كما طبقت »اإ�صرائيــل 2020« البعثرة ال�صكانية ود�صنت 
اإ�صتراتيجية جديدة هي »البعثرة المكثفة« من اأجل التنمية ال�صكانية والقت�صادية، اأي التوزيع 
ال�صكانــي في الجليل والنقب والقد�س، ولكن بمراكــز ح�صرية ومدن مركزية بدًل من اإقامة 

المزيد من البلدات الجديدة.
ين�ــس »المخطط القومي -35# المخطط القومي ال�صامــل للبناء والتنمية والحماية«، الذي 
تمت الموافقة عليه من قبل مجل�س الوزراء في العام 2006، وهذا المخطط هو المتبع ر�صميًا 
وقانونيًا اليوم فــي اإ�صرائيل، وهو بمثابة د�صتور التخطيط لإ�صرائيل لل�صنوات 2030 وما بعد 

ذلك، على:
»منــح اأولوية عاليــة لتنمية القد�ــس كعا�صمة اإ�صرائيــل، وكذلك الجليل 

والنقب-مع التركيز على منطقة بئر ال�صبع الميتروبولية« )2006: 3(.
ويتفــق ت�صــور الخطة القوميــة الإ�صتراتيجيــة- النقب2015- مــن اأجل تنميــة النقب، مع 

اإ�صتراتيجية البعثرة ال�صكانية:
اإن الت�صــور الخا�ــس بتنمية النقب هو ت�صور قومــي- تاريخي.  �صيوؤدي 
تنفيــذ الخطــة القوميــة الإ�صتراتيجية لتنميــة النقب، اإلى تطبيــق الت�صور 
الم�صتــرك لحكومة اإ�صرائيل و�صــكان النقب.  فالهــدف الرئي�س للخطة 
هــو تحويل النقب اإلــى منطقة جذب لل�صــكان وال�صتثمارات، متطورة 
اقت�صاديــًا، تقدم حياة نوعيــة وتجربة اإ�صكانية، وتتيح وجــود بنية ثقافية 

متنوعة« )2005: 1(.
وخال�صة ما �صبق، اأن الخطط القومية والمناطقية، وذلك منذ �صدور خطة �صارون الأولى في 
العــام 1951، تطابقت عمليًا مع الهدف القومي اليهودي المتمثل في توزيع ال�صكان اليهود 
ب�صكل اإ�صتراتيجي يحمل بطياته روؤية جيو�صيا�صية تهدف اإلى ال�صيطرة على المكان والأر�س 
مــن خالل التواجــد الديموغرافي.  وعلى الرغــم من اأن التركيز قد اأ�صبــح خالل ال�صنوات 
الأخيــرة اأكثر مياًل نحو ما هو ح�صري ولي�ــس على ما هو ريفي، فاإن البعثرة ما زالت ت�صكل 

الهدف الرئي�س في اإ�صرائيل.
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ت. �لمفهوم �لثالث: توظيف �لتنمية �لجيو-�قت�صادية
تمثلت الإ�صتراتيجية الخا�صة بالتنمية القت�صادية، على النحو الذي ظهر في مختلف الخطط 
القوميــة والمناطقية، في اجتــذاب اليهود، ومــن المف�صل »الأقوياء« منهــم، نحو المناطق 
الم�صتهدفة في الخطط.  اأو�صت اأول خطة �صاملة، وهي خطة �صارون، باأن التوزيع المتوازن 
لل�صكان يتطلب توزيعًا جغرافيًا مخططًا لل�صناعة« )�صارون، 1951: 5(. كما اأو�صت باأن:

»العتبــارات القت�صاديــة واحتياجــات التخطيــط للمدن ذاتهــا، التي 
تعار�ــس التركيز المبالغ فيه لل�صناعة في اأماكــن قليلة فقط، تتمتع بالتاأييد 
فــي اإ�صرائيل بفعل عوامــل �صيا�صية واأمنية ... لذلــك، علينا توجيه معظم 
ال�صناعــات الجديدة اإلــى مناطق عدة في البالد، بحيــث يمكن لها تلبية 

المتطلبات القت�صادية والأمنية والتخطيطية« )1951: 5(.
ق�صمــت الخطة القومية الأولى ل�صارون البالد اإلــى 24 منطقة تخطيطية، ت�صتوعب كل منها 
مــا بين 75000-120000 �صخ�ــس.  تم و�صع خرائط تف�صيلية لــكل منطقة وفقًا للموارد 
القت�صاديــة والخ�صائ�ــس الجغرافيــة وعوامل الموا�صــالت، مع اأخذ الخلفيــات التاريخية 
بالعتبــار.  كما تم تخطيط كل منطقة كوحــدة جغرافية واحدة وكيان ج�صماني قائم بذاته، 
بينما ي�صكل في الآن ذاته وحدة اجتماعية واقت�صادية جيدة التوازن )�صارون، 1952: 46(.  
وقد �صمــت لكل منطقة تخطيطية »بلدات جديدة« تم تحديد هوياتها بدقة، كما تم تق�صيم 

كل منها اإلى اأحياء عدة.
والمهم هنا هو اأن الخطط الأولى ت�صمنت اإ�صتراتيجية خا�صة بالبعثرة ال�صناعية التي انبثقت من 
»اعتبــارات دفاعية واقت�صادية و�صيا�صــات اجتماعية وتخطيط بلدي جيد« )�صارون، 1952: 
46(.  واأقامت الحكومة، من اأجل تحقيق ذلك، �صواحي �صناعية مخططة ومطورة م�صبقًا، 
لكــي تقوم بتقديــم جميع الخدمــات الالزمة وتوفر الميــاه والطاقة الكهربائيــة والو�صالت 
الخا�صــة بالطرق وال�صكك الحديدية.  تــم ا�صتئجار الأرا�صي باأ�صعــار مخف�صة، كما تم بناء 
الت�صهيالت ال�صناعية م�صبقًا في بع�س الحالت، لكي تكون جاهزة للتاأجير ل�صركات �صغيرة.  
كما تم تخطيط اأوائل هذه ال�صواحي في الرملة، ونتانيا، وبئر ال�صبع، والمجدل، وع�صقالن.

اأو�صــت خطة التنمية المكثفة لتالل الجليل )1974( بجــذب ال�صكان اليهود للمناطق التي 
يقطنها فل�صطينيون، وزيادة عددهم فيها، وذلك عن طريق اإقامة 12 قرية في منطقتي �صيغيف 

وتيفنا.  يقول ملخ�س خطة المنطقة ال�صمالية # ت.م.م. 2 )1986: 58(:
»يبيــن تحليــل المعلومــات الديموغرافيــة والقت�صاديــة ... اأن م�صكلة 
مغــادرة ال�صكان اليهــود للمنطقة والظــروف ال�صو�صيــو- اقت�صادية ... 
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همــا الم�صكلتان الرئي�صيتان المترابطتــان.  لذلك، من ال�صعب تقرير اأي 
الم�صكلتين هي المتغير الم�صتقل، واأيهما هي المتغير التابع«.

كمــا اأو�صت »خطة ناحال عيرون« )الوكالة اليهودية، 1989(، بزيادة الوجود اليهودي في 
وادي عارة، وهو منطقة ذات اأغلبية �صكانية فل�صطينية.  تقول الخطة:

حتى اليوم، ل تجذب هذه المنطقة ال�صكان اليهود ول ال�صتثماريين ... 
فــي الآن ذاته، فــاإن احتياطي الأرا�صي المتاح فيهــا للتنمية ال�صريعة كبير 
ن�صبيًا: نحو ع�صرة اآلف دونم ... ونحو ع�صرين األف دونم من الأرا�صي 

العامة« )الوكالة اليهودية، 1989: 16(.
لذلــك، ومن اأجــل جذب اليهود، فهي تقتــرح اإقامة بع�س الم�صتوطنــات الجديدة وتو�صيع 
الم�صتوطنــات القائمــة، اإ�صافة اإلى تجديد بنيــة الموا�صالت والمناطــق ال�صناعية والمراكز 

التجارية من اأجل �صكانها ومن اأجل ال�صياحة.
كذلك تو�صــي »النقــب 2015« )2005(، بمحفزات اقت�صادية واإ�صكانيــة عدة، من اأجل 
جــذب ال�صكان اليهود الأقويــاء نحو النقب.  تقترح الخطة اإقامــة »ملكيات �صكنية فريدة« 
مثل »ال�صتيطان الفردي«، حيث ي�صتطيع فرد ما اأن يملك مئات بل اآلف الدونمات التابعة 
للدولة من اأجل ال�صتيطان.  وتفتر�س اأن هذا النوع من الم�صاكن الفريدة �صيح�صن »التجربة 
الإ�صكانيــة فــي النقــب« )2005: د- 7(.  كما تقتــرح الخطة تبني �صيا�صــة مالئمة بالن�صبة 
لالأرا�صــي بهدف ت�صهيــل عمليات الإ�صكان فــي اأرا�صي الدولة في النقــب: توفير الخطط 
لتو�صيــع وليــة الم�صتوطنات عبر طرح نمــوذج الملكيات ال�صكنية المقتــرح.  كما تقترح 
الخطــة اأنماطًا عدة  من الإعفاءات ال�صريبيــة للنا�س والأعمال )2005: اأ- 20(.  وخال�صة 
ذلك، هــي اأن الإ�صتراتيجيات القت�صادية المقترحة لها غايــات جيو- �صيا�صية وديموغرافية 

وا�صحة، وهي ت�صعى اإلى جذب ال�صكان اليهود »الأقوياء« اجتماعيًا واقت�صاديًا.
خ�صــع التخطيط القومي فــي اإ�صرائيل لالنق�صام الإثني فيها، بينمــا ظل يتجاهل النق�صامات 
الجتماعيــة والقت�صاديــة فــي المجتمــع.  فقد تعامل مــع ال�صــكان اليهــود كاإح�صائيات 
ديموغرافيــة يجب توزيعها على الأرا�صي الم�صتعمرة »الفارغة«.  وكانت الخطط المختارة 
للدرا�صة عميــاء اإزاء العتراف بالتنوع الجتماعي والثقافي والديني والإثني في اإ�صرائيل اإلى 
درجة كبيرة.  وفي ما يتعلق بالفل�صطينيين، ظل التخطيط القومي والمناطقي معاديًا لهم، على 
النحو الذي ذكر �صابقًا، ولم يرد ما يو�صي بالم�صاواة بين الجماعات المختلفة، بل تم الن�س 
فقــط علــى تقلي�س الفجوات القت�صادية بيــن »ال�صكان« دون اأي تحديد لمــا يتعلق بالهوية 

الإثنية لهوؤلء ال�صكان.
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تو�صــي الخطــة القوميــة ال�صاملــة تامــا # 31 بـ»الندماج التــام للقطاع العربــي بالنظم 
الميتروبوليــة والتنميــة القت�صادية« )تامــا # 31، الخطة التنموية، مجلــد 3: 2(.  وعلى 
الرغم من اأن الأهداف النهائية الإثني ع�صر، المدرجة في الخطة الموافق عليها )تعليمات 
الخطــة الموافــق عليهــا، 1998: 228-229(، لــم ت�صــر اإلــى تقلي�س الفجــوات بين 
الجماعــات الإثنية اأو الجتماعية في اإ�صرائيل ب�صكل عــام، اأو بين العرب واليهود ب�صكل 
خا�ــس، فهذه الخطــة، ولأول مــرة، ل ت�صير للعرب ب�صــكل عدائي وا�صــح.  فالهدف 
الخام�س من بين الأهداف الع�صرة للخطة القومية ال�صاملة الحالية، المخطط القومي#35، 
يقول بـ »تقلي�س الفجوات بيــن القطاعات المختلفة لل�صكان وبين المناطق المختلفة في 
البــالد« )تامــا# 35، تعليمات الخطــة، 2006:3(.  ويتبنى ملخ�ــس خطة منطقة حيفا 
# ت.م.م.6 الم�صطلحــات ذاتهــا الواردة في تاما 35# ويقتــرح »تقلي�س الفجوات بين 
القطاعــات المختلفة والمناطق المختلفة« )تمم# 6، 2003: 11؛ انظر اأي�صًا خطة حيفا 

الميتروبولية، 1998: 27(.
اأمــا اإ�صتراتيجيــة »النقب 2015« )2005(، التي بو�صر بتنفيذها في ت�صرين الثاني 2006 من 
اأجــل ال�صكان العرب في النقب، فاإن ما جاء فيها حــول تنمية البنية التحتية للبلدات العربية، 
هو في حقيقته لغايات جيو- �صيا�صية، ولي�س من اأجل تعزيز الم�صاواة في مخ�ص�صات الموارد 

بين العرب واليهود، حيث جاء فيها:
»هنــاك حاجة لال�صتثمار في البنــى التحتية لم�صتوطنــات البدو من اأجل 
تح�صيــن م�صتويات الحيــاة وجذب ال�صكان »البدو« بعيــداً عن اأماكنهم 
المبعثــرة )القرى غيــر المعترف بها ر�صميًا( اإلــى الم�صتوطنات الدائمة« 

)2005: اأ- 11(.
وخال�صة ما �صبق، اأن التخطيط القومي والمناطقي في اإ�صرائيل اأخذ خالل ال�صنوات الأخيرة 
ي�صتخــدم م�صطلحــات اأ�صح �صيا�صيًا فيما يتعلق بال�صكان العــرب.  والأهم من ذلك، هو اأن 
هذه الخطط ل تتحدث عن »الم�صاواة« بحّد ذاتها في مجال التنمية وتخ�صي�صات الموارد، 
ولكنها تو�صي بتقلي�س الفوارق بين ال�صكان وبين المناطق، ولكن ب�صكل لم يلحقه اأي تعبير 

عن ذلك بالمخططات نف�صها.
تتج�صد ال�صيا�صات الحكومية الرئي�صية التي ترمي اإلى تحقيق اإنجازات قومية جيو-اقت�صادية 
وديموغرافيــة- اقت�صاديــة فــي »خريطــة الأولويات القوميــة«.  فقد اعتــادت الحكومات 
الإ�صرائيليــة خالل العقود الأخيــرة اأن تقترح »خريطة اأولويات قومية« توفر حوافز اقت�صادية 
وماليــة متعــددة لمناطــق جغرافية معينة.  تقــع هذه المناطق فــي العادة فــي الأماكن الأكثر 
ا�صتهدافــًا للتهويد، وذلك اإما في القد�س، جنوب النقــب اأو �صمال الجليل.  الفكرة الرئي�صة 
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التــي تكمن وراء هــذه الخرائط هي ت�صريع قيــام الم�صتوطنات والبلــدات اليهودية من اأجل 
الت�صجيع على الهجرة اإلى هذه المناطق.  اأما الحوافز، فتتج�صد في مواقع الم�صتوطنات التي 
ت�صلم اإلى البلديات المحلية، وتت�صمن حوافز فردية معينة كتخفي�س ال�صرائب، وحوافز مالية 

اأخرى للح�صول على منزل اأو �صقة.
وكمثــال على ذلــك، اأقرت الحكومة فــي 15 �سباط 1998، القرار المرقــم 3292، الذي 
و�صف بلدات وقرى معينة باأنها اأولويات قومية )اأ( و )ب(.  وفقًا لهذا القرار، تلقت فئة )اأ( 
منافع وحوافز ومنحًا كبيرة، بينما تلقت فئة )ب( منافع واإعانات مالية اأقل من ذلك.  تت�صمن 
هذه الحوافز م�صاعدة للر�صوم الدرا�صية، واإعانات لل�صفر، وتخفي�صات للمعلمين على اأجور 
ا�صتئجار �صيارات، واإعفاء من ر�صوم ريا�س الأطفال، واإعانات مالية لمتحانات التخرج من 
الثانوية، و�صاعات الدرا�صة الإ�صافية، وتمويل تركيب الكومبيوترات في المدار�س، واأف�صليات 
للطــالب الذي يريدون القيام بدرا�صات عليــا.  من بين 553 بلدة وقرية تم تعريفها على اأنها 
اأف�صليــة قومية، لم تكن هناك غير اأربع قرى عربيــة )عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية 
العربيــة في اإ�صرائيل، 2010: 3(.  وقد قدمت »عدالــة« التما�صًا اإلى المحكمة الإ�صرائيلية 
العليا في العام 1998 بالنيابة عن »لجنة المتابعة لحقوق المواطنين العرب في اإ�صرائيل« التي 
تمثــل الأقلية العربية في اإ�صرائيل، تقول فيه اإن خريطة الأولويــة القومية غير قانونية وتمييزية 
�صــد المواطنين العرب وبلداتهم ومدنهم.  وفي 27 �سب��اط 2006، اأ�صدرت هيئة محلفين 
مــن المحكمة العليا موؤلفة من �صبعة ق�صاة قراراً اأدانت فيه قرار الحكومة واعتبرته تمييزاً غير 
قانوني �صد القرى والبلدات العربية.  كما اأدانت التوزيع الم�صرف لالإعانات والم�صاعدات 
مــن موارد الدولة، واعتبرت اأنه يتجاوز �صالحيات الحكومــة، واأنه ل بد من �صدور قانون 
وا�صح يحدد القواعد والمعايير التي تحكم ت�صنيف المناطق ذات الأولوية القومية )قرارات 

المحكمة العليا- 98/2773 و03/11163(.

ث- �لمفهوم �لر�بع: �صرعنة �لتخطيط وبناء �لإجماع �لقومي حوله
ي�صــكل الإجمــاع اأحد اأبرز مــا يحيط بالخطاب الخا�ــس بالتخطيط القومي فــي اإ�صرائيل، 
اإذ ل يــكاد يخ�صع لأي ت�صكيك لــدى الجمهور الإ�صرائيلي وحكومــات اإ�صرائيل المتعاقبة 
باأجنحتها اليمينية والي�صارية منذ العام 1949.  فقد حظيت �صيا�صة البعثرة ال�صكانية باإجماع 
وا�صــع لم ينقطع، ووافقت عليــه كل حكومات اإ�صرائيل، وكان حجر الزاوية لجميع الخطط 
الخا�صــة بالتوزيــع الفيزيائي.  يجادل ليرمان وليرمان، المخططــان الرئي�صان لخطة »تاما # 
31«، فــي اأنــه يمكــن لهذه ال�صيا�صــة )1992: 38 - 39( اأن تو�صــف الآن باأنها »التوزيع 
المتــوازن لل�صكان وزيادة ال�صكان في الجليل والنقــب والمناطق الأخرى قليلة ال�صكان في 

البالد وتحا�سي االزدحام المفرط في مناطق الو�سط«.
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اإن ممار�صة التخطيط القومي الذي اأق�صى الفل�صطينيين عن توزيع الموارد وعملياته، قد ح�صر 
خدماتــه كّلها فــي الجماعة اليهودية، واأ�صهم فــي ا�صتعمار البالد وبنــاء اإ�صرائيل.  اإن �صرعية 
خطــاب التخطيط القومي هي التي كونت هــذا الخطاب، وهي التي تبقي بثبات على غاياته 

واإ�صتراتيجياته للعديد من العقود.
كذلك يبين تحليلنا اأن التخطيط القومي الإ�صرائيلي اأق�صى الفل�صطينيين، الذين ي�صكلون اأقلية 
وطــن كمــا ي�صفهم ح�صن جبارين، وهم مواطنــون في اإ�صرائيل، عــن الم�صاركة منذ الخطة 
القومية الأولى واإقامة اإ�صرائيل.  فقد عمدت بع�س الخطط خالل الت�صعينيات اإلى �صم عربي 
واحــد اإلى طاقمهــا، غير اأنه في مجال توزيع الموارد والم�صاركــة في عمليات اّتخاذ القرار 
علــى الم�صتوى القومي، فلم يح�صل ال�صــكان الفل�صطينيون في اإ�صرائيل على اأية قوة ر�صمية، 

وتركوا جانبًا مع خيار واحد هو معار�صة القرارات التي تتخذ مركزيًا.
فالبنيــة ال�صيا�صية- الإثنية للدولة، تحول دون م�صاركة ال�صكان العرب في عمليات التخطيط 
القومــي العــام.  ويكاد ل يكــون هناك تمثيل لالأقليــة الفل�صطينية في اإ�صرائيــل في الحكومة 
المركزيــة.  وبمعزل عن بع�ــس الحالت ال�صتثنائية، فــاإن النــواب الفل�صطينيين المنتخبين 
واأحزابهــم لم تتم دعوتهم مطلقــًا للم�صاركة في اأي ائتالف حكومــي.  كذلك، فاإن هرمية 
ال�صلطــة في التخطيط والتنمية وت�صكيل الف�صاءات الفيزيائية ي�صعف قدرة ال�صكان في المدن 
الفل�صطينيــة على ت�صكيل ف�صاءاتهم التي هي ملــك لهم اأ�صاًل.  فالفل�صطينيون غير ممثلين اإل 
علــى نحو هام�صي علــى الم�صتــوى الإداري، اأو على م�صتويات اللجــان التخطيطية.  ومن 
الناحيــة القانونية، فهم اإ�صافة اإلى انعدام الم�صاركة المجتمعيــة في العملية التخطيطية، لي�س 
لهم راأي م�صمــوع في عملية التخطيط القانوني، با�صتثناء حــق تقديم العترا�صات الر�صمية 
علــى الخطــط.  ونتيجة لذلك، فــاإن م�صالــح الفل�صطينيين، ب�صكل عــام، وم�صالح مدنهم، 
ب�صــكل خا�ــس، غير ممثلة في الحكومــة المركزية اأو داخل موؤ�ص�صاتهــا التخطيطية القوية.  
فعلــى الرغم من اأن المواطنيــن الفل�صطينيين لهم حق النتخاب والتر�صح للكني�صت، ومع اأن 
ممثليــن عن اأحزابهم قد و�صلوا اإلى الكني�صت، فاإن الم�صاركة الفعلية والموؤثرة في التخطيط 

المكاني والإنتاج محدودة جداً جداً.
كذلك، فاإن العديــد من الخطط، وبخا�صة المناطقية والمحلية، تعامل ال�صكان الفل�صطينيين 
ب�صــكل عدائــي.  هكذا يتــم و�صف �صكان البــالد الأ�صلييــن الفل�صطينيين باأنهــم »بناة غير 
�صرعييــن«، وغزاة لأرا�صــي الدولة، وينت�صرون اأينمــا كان، وي�صكلون خطــراً ديموغرافيا، 
ومجموعــة تقيم في بلدات وقرى عربية متال�صقة.  وفي الكثير من الحالت، ولغاية اأوا�صط 
الت�صعينيات، كان العرب يو�صفون باأنهم »غير يهود« اأو »اأقليات«، وذلك بدًل من و�صفهم 

باأنهم اأقلية اإثنية عربية اأو فل�صطينية.
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وت�صــف اإحدى وثائــق »خطة الأبراج« وهي »مقتــرح للتنمية المناطقيــة للجليل الغربي«، 
م�صاكل و�صعوبات التخطيط في المنطقة على النحو التالي )اأولترمان و�صتاف، 2001(:

»ب�صبب النمو الطبيعــي المتزايد لالأقليات )المق�صود العرب( في الجليل 
موؤخ��راً، وب�سبب ال�سغ��وط االجتماعية واالقت�سادي��ة وال�سيا�سية، �سرنا 
ن�صهد ظاهــرة تمدد قطاع الأقليــات خارج الحــدود التقليدية لقراهم، 
وهــي ظاهرة تترافق مع غزو اأرا�صي الدولة ومناطق التدريب على اإطالق 
النار، وظهور اأبنية غير قانونية لي�س لها خطط توجيهية واإر�صادية ... اإلخ.  
ويتم النت�صــار واحتالل الأرا�صي دون اأوامــر ودون ا�صتمرارية جغرافية 
... والنتائــج المتوقعة لهــذه العملية، اأنهم باحتاللهــم لقطع �صغيرة من 
الأرا�صــي، هي اأنهم �صوف ي�صيطرون على كل الجليل الأو�صط، و�صوف 
يحــول ذلــك دون التمكن من توزيــع الم�صتوطنات اليهوديــة والموارد 

الأخرى في المنطقة«.
والم�صكلــة الرئي�صة في المنطقة ال�صمالية، وفقًا لما يقولــه ملخ�س خطة المنطقة ال�صمالية # 

ت.م.م.2 هي:
»... ال�صــورة �صديدة القتامــة لل�صكان اليهود في المنطقــة ال�صمالية ... 
حيث تلقي هذه ال�صورة ال�صك على م�صطلح وم�صروع »تهويد الجليل« 
... هنــاك خطر مرعب حقًا فــي اأن ينقلب ال�صكان اليهــود في المنطقة 
ال�صمالية اإلى اأقلية بين مجموع ال�صكان« )التاأكيد على كلمة اأقلية موجود 

في الأ�صل، 1975: 43(.
وي�صــف ملخ�ــس »خطة المنطقــة ال�صماليــة # ت.م.م. 2 تغيير # 9« الــذي �صودق عليه، 
موؤخراً، الم�صاكل الرئي�صية التي تواجه المنطقة ال�صمالية.  هناك بين هذه الم�صاكل: »احتالل 
اأرا�ــسٍ )من قبــل العرب( واأبنية غيــر قانونية )للعــرب(«.  وتقترح »خطــة ناحال عيرون« 
)الوكالــة اليهودية، 1989: 17( بناء م�صتوطنات يهوديــة جديدة واإ�صتراتيجيات اأخرى من 
اأجــل حماية الأرا�صي من العرب الغزاة: »يجب علينا بيان راأينا في �صاأن و�صائل بديلة اأخرى 

لحماية اأرا�صي الدولة على نحو مقبول: زراعة )غابات( ... اإلخ«.
وي�صــور ملخ�ــس خطــة المنطقــة ال�صماليــة # ت.م.م. 2 )1986(، البــدو العــرب كغزاة 
لأرا�صي الدولة، و»ينت�صرون على م�صاحات �صا�صعة هي اأرا�س دولة«.  لذلك، تقترح الخطة 
نقلهــم اإلــى »مجمعات« )�س. 34-44(.  اأمــا ملخ�س خطة المنطقــة الجنوبية )ت.م.م. 
4، 1992، 1994(، فهــو اأي�صًا ي�صنف الفل�صطينيين، �صــكان البالد الأ�صليين المقيمين في 
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المنطقة الجنوبية )نحو 150 األف مقيم( كبدو، وفقًا لم�صطلحات الخطة، وكغزاة لأرا�صي 
الدولة، »وقد يلحقون الأذى باأية خطة تنموية في المنطقة الجنوبية« )1992، 7-9(.  كما 
تو�صي هذه الخطة بحّل م�صكلة الأرا�صي في القرى الفل�صطينية غير المعترف بها من خالل 
اإ�صتراتيجية من »المفاو�صات ال�صارمــة والت�صويات المبتكرة التي تقدم منظومة من الحلول 
لم�صــاكل البدو، وتقف في وجه توقعاتهم« )1992: 7-11(.  كما تو�صي بتقديم »حوافز 

خا�صة للبدو كتعوي�س لهم لكي يتخلوا عن حقوقهم في اأرا�صيهم« )1992: 14-7(.
وتجــادل »خطــة ناحــال عيــرون« )الوكالــة اليهوديــة 1989(، فــي اأن هنــاك الكثير من 
الفل�صطينييــن على طرفي الخط الأخ�صر، وفي وادي عــارة، وباأن المنطقة لذلك غير جذابة 

لليهود، وبح�صبها:
كانــت منطقة وادي عــارة ... منطقة حدودية لغايــة العام 1967، وهي 
تمتد على طرفي الحدود ... وعلى الرغم من الأهمية المعروفة للمنطقة، 
حيث هناك اإجماع قومي على تطويرها »وفقًا لخطة األون«، فهي منطقة 
عــدد اليهود فيهــا قليل جداً: فم�صاحتهــا التي تبلغ نحــو 180 كيلومتراً 
مربعــًا، ل يقيــم فيها اإل نحــو األف يهودي فقط، مقابــل نحو 160 األف 

عربي )الوكالة اليهودية، 1989: 5(.
وي�صــف ملخ�س خطــة المنطقة ال�صماليــة # ت.م.م.2 تغيير 9#، والمعتمــدة اليوم قانونيًا 
ب�صمال البالد والجليل، التي قدمت في العام 2001، الم�صاكل الرئي�صية التي تواجه المنطقة 
ال�صماليــة التي ي�صكل الفل�صطينيون نحو ن�صف �صكانهــا، فت�صمي الم�صكلة التالية باأنها اأولى 
الم�صــاكل: »ي�صكل اليهود اأقلية ملفتة للنظر في مناطق متعددة من الجليل«، وهناك: »ميزان 
هجــرة �صلبي« )�س: 4(.  ويتم عزو التوازنات ال�صلبية اإلــى ميزان الهجرة القادمة للمنطقة.  
وتم�صــي الخطــة في و�صــف الم�صــاكل الرئي�صية التــي تواجه المنطقــة ال�صماليــة، ومنها: 
»م�صتوطنــات عربية متوا�صلة« )�س: 4(.  وهناك هلــع مر�صي يظهر في العديد من الخطط 

القومية والمحلية والمناطقية خوفًا على الأر�س.

ج. �لمفهوم �لخام�س: �لت�صحية �لبيئية
يقترح هذا المفهوم اأن الأجندة البيئية تمت الت�صحية بها من اأجل ال�صيطرة وتوزيع ال�صكان.  
ومن اأجل حماية »اأرا�صي الأمة« واإنقاذها من براثن العرب.  لذا، وكما هو متبع باأيديولوجية 
الحركــة ال�صهيونية، حيث تبنت الحداثة الغربية الرامية اإلى التطوير وا�صتنفاذ الم�صادر البيئية 
مــن اأجل التطور والتقدم، �صيطــر ا�صتعمار الف�صاء المكاني على المهمــة التخطيطية القومية 
فــي اإ�صرائيل على ح�صاب البيئة.  لذلك، تم اإهمال الق�صايــا البيئية اإلى حّد كبير لعقود عدة.  
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خلقــت الأيديولوجيــة ال�صهيونيــة اإ�صتراتيجيــات تخطيطية كانت تتولد مــن خالل مفاهيم 
�صكتها كاحتالل الأر�س »الفارغة« و»الخالية من ال�صكان«، وزراعة »ال�صحراء«، واإ�صالح 
الأرا�صــي »المهملــة«.  لم تعترف الخطط القوميــة والمناطقية بالق�صايــا البيئية بجدية، بل 

كانت خططًا موجهة جيو- �صيا�صيًا، وم�صيطراً عليها من قبل الأجندة الديموغرافية.
يظــل اأرئيل �صارون، المهند�س الرئي�س للخطــة القومية الأولى لإ�صرائيل، يردد ما يلعبه الدور 
الحا�صم للتخطيــط ال�صامل في تحقيق النجاح اأو الف�صل للمجتمــع الإ�صرائيلي اأو القت�صاد.  
فتوجهــه هو توجــه حداثي يهدف اإلى ا�صتخدام الموارد الطبيعيــة للتنمية وتحقيق الأهداف 

القومية:
»يجــب على الخطــة القومية اأن ت�صعى اإلى التعبيــر، لي�س فقط عن اأف�صل 
مــا يمكن تقديمه من تخطيط تف�صيلــي للبلدات، واإنما كذلك عن اأف�صل 
مــكان عقالنــي للقــرى والمدن الجديــدة، واأن�صــب المواقــع للمراكز 
ال�صناعيــة الجديــدة، والطرق وغيرها...، وما يوفــر اأف�صل ما يمكن من 

اأجل ال�صتفادة المثلى من موارد البالد وثرواتها« )�س: 45(.
كذلك فهو مقتنع باأن المكونات الطبيعية للبالد توفر فر�صًا ثرية ومتنوعة للتخطيط الفيزيائي، 
وبــاأن البحث والإعداد الدقيقيــن �صوف ي�صمنان نتائج ناجحة.  فمعظــم البالد غير مطورة 

بعد، وقليلة ال�صكان وغير مخططة.
في الآن ذاته، وفي ما يتعلق بالمتنزهات والغابات، يوفر مخطط �صارون »�صبكة من الغابات، 
والمتنزهــات والمحميــات الطبيعية الممتدة فــي جميع اأنحاء البالد، التــي ت�صكل المتنف�س 

الرئوي لل�صكان )�س: 47(.  وبح�صب ما جاء في الخطة، فاإن:
»جبــال الجليل الجميلة، و�صهول جزريــل الخ�صبة، ووادي الأردن �صبه 
ال�صحــراوي، وبيارات وب�صاتيــن الفواكه في ال�صهــل ال�صاحلي، واإعادة 
الت�صجير وبناء الم�صاطب على التــالل اليهودية، كل ذلك �صوف يجتمع 
تحــت �صقف الخطــة القومية لكي يتحــول اإلى نموذج ثــري من التالل 
وال�صهــول الم�صت�صلحة والغابات والحقول الم�صتردة والقرى والبلدات 
المعــاد بناوؤها.  اإن تبلور هذه المرحلــة الأولية من الخطة القومية �صيتبعه 
تقــدم متزايد في مجال تنميــة النقب.  وهكذا، فــاإن كل تلك الخ�صوبة 
والخ�صــرة ال�صابقــة للبــالد التي فقدت خــالل قرون عدة مــن الإهمال 
والتخريــب لالأر�س، �صيتــم ا�صتردادهــا، و�صيتم خلق بيئــة مالئمة لنمو 

مجتمع �صليم ومزدهر وتقدمي« )�س: 56(.
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في اأوائل الت�صعينيات، كانت تاما # 31 اأول خطة قومية �صاملة تو�صي ب�صمان »نوعية حياتية 
وبيئيــة في البالد من خــالل تنمية مت�صارعة« )تعليمات الخطــة، 1998: 228(.  اأما خطة 
»اإ�صرائيــل 2020«، فتنتقــد طريقــة التنمية هذه، وتق�صــم اإ�صرائيل اإلى �صبعــة ف�صاءات وفقًا 
لموازيــن التنمية والحماية.  كمــا تقترح من بين ذلك »ف�صاءات منفتحــة ومحمية من اأجل 
حماية البيئة«، ولأجل تحقيق الغايات البيئية.  اأما الخطة القومية الحالية لإ�صرائيل، التي هي 
ملخ�س المخطط القومي # 35، الذي تاأثر ب�صكل وا�صح بخطة »اإ�صرائيل 2020«، فيمكن 
اأن تكــون اأول خطــة قومية ر�صميــة في اإ�صرائيل مــن حيث اعترافها، علــى نحو »معتدل«، 
بالق�صايــا البيئية ب�صكل عام، وتكييفهــا الجزئي للم�صطلحات الخا�صــة بالتنمية الم�صتدامة 
والأجنــدة الدوليــة.  ت�صتخدم الخطة ما تطلق عليه »لغة الأن�صجــة« التي تنتظم فيها اإ�صرائيل 
بوا�سط��ة خم�سة اأنماط م��ن االأن�سجة.  تقرر هذه االأن�سجة م��دى التنمية في كل مكان، كما 
تقــرر ما اإذا كانت الأر�ــس �صتخ�ص�س للتنمية اأم للحماية.  فالفكرة هي ال�صيطرة على التنمية 

في الم�صاحات المحمية والزراعية.  وهناك للخطة غايتان رئي�صيتان، هما:
»حفــظ الأرا�صي من اأجل الأجيال القادمة فــي الآن الذي يتم فيه الإبقاء 
علــى الثــروات الطبيعيــة، والزراعة، والف�صــاءات المفتوحــة والتراث، 
والحتفــاظ بالف�صيلــة الريفية للم�صتوطنــات الزراعيــة، وتوفير الحلول 
لمتطلبات الجهاز الع�صكــري ... وتقلي�س المخاطر البيئية واآثارها وفقًا 

لمبادئ التنمية الم�صتدامة« )تاما # 35، 2006: 3(.
ويعتمــد ملخ�ــس خطــة منطقة حيفــا # ت.م.م. 6، م�صطلحــات خطة تامــا # 35 ذاتها، 

وتهدف اإلى:
»الحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة، والم�صاهــد الطبيعيــة وال�صواطــئ 
والتــراث، والحفاظ على توا�صل الأرا�صي المفتوحة والتقليل من اإلحاق 
الأذى بها، والحفاظ على الأرا�صي من اأجل الأجيال القادمة« )ت.م.م.  

# 6، 2003 ك 11(.
وكمــا ذكر �صابقًا، فاإن �صيا�صــة البعثرة ال�صكانية حققت تاأييداً وا�صعًا متوا�صاًل، حيث وافقت 
عليهــا جميع حكومــات اإ�صرائيل، وكانت حجــر الزاوية لجميع خطط التوزيــع الفيزيائي.  
ولكــن خطة تامــا 31# �صككت في الهدف القومي مــن البعثرة ال�صكانيــة، واقترحت بنية 
ميتروبوليــة لإ�صرائيــل تقوم علــى التجمعات الح�صرية بــدًل من العمل علــى اإقامة البلدات 
ال�صغيــرة والم�صتوطنات الزراعية على النحــو الوارد في خطة �صارون وخطط قومية اأخرى.  
مــن هنا تت�صمن خطــة تاما 35# الخا�صة بال�صتيطان الإ�صرائيلــي اأربع م�صاحات ميتروبولية 
وا�صحــة.  يقترح مخطط 35# اأن يتم مجمل البنــاء في نحو 50 تكوينًا ح�صريًا.  ت�صم هذه 
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الأن�صجــة الح�صريــة معظم المدن ومــا يحيط بها.  وتبلــغ الم�صاحة الكلية لهــذه الأن�صجة 
الح�صريــة 2364 كيلومتراً مربعًا، ت�صكل نحــو 11% فقط من مجمل م�صاحة الدولة، وهي 
الم�صاحــة التي يقيم فيها نحو 90% مــن ال�صكان.  ت�صكل الم�صاحــة المبنية في المحليات 
حاليــًا نحو 65%، مــن مجموع الم�صاحــة المبنية فــي اإ�صرائيل.  وتدل هــذه الأرقام على 
تبعثــر �صديــد الت�صاع للبناء في المناطق الريفية، وال�صتخــدام القليل لالأر�س من اأجل البناء.  
يهــدف المخطط القومــي 35# اإلى ا�صتعمال اأكثــر فاعلية لالأر�س، واإلى بعثــرة اأكثر توازنًا 
لل�صكان فوق الم�صاحة المتاحة - دون العودة اإلى �صيا�صات الالمركزية المتعمدة التي �صادت 
قبــل الت�صعينيــات.  وترفع الخطة ح�صة بئــر ال�صبع من التكوين الح�صــري من 7.7% وهي 
الن�صبــة الحاليــة، اإلى 11.2%.  كما ترفع ح�صة المنطقــة ال�صمالية من 25.7% وهي الن�صبة 
الحالية، اإلى 28.4% لغاية العام 2020.  في الآن ذاته، فاإن الح�صة الن�صبية لمنطقة تل اأبيب 

الميتروبولية �صتنخف�س من 43% اإلى 36% في العام 2020.
ويبــدو اأن الخطــط القومية الأخيرة، وبخا�صة تاما # 31 فــي اأوائل الت�صعينيات، قد اعتبرت 
المدينــة بمثابة قلب التنمية الم�صتقبلية بدًل من اإجــازة التنمية في كل مكان فارغ في البالد.  
مــع ذلــك، لي�س هذا هو نهايــة اإ�صتراتيجية ال�صيطــرة الترابية المتمثلة في بنــاء الم�صتوطنات 
الجديدة، وبخا�صة في النقب.  »فالنقب 2015« تو�صي باإقامة 100 م�صتوطنة فردية موزعة 

في النقب بهدف اإحكام ال�صيطرة على الأر�س. 

خال�صات

تخل�ــس هــذه الورقة اإلــى اأن التخطيــط القومي والمناطقــي العام فــي اإ�صرائيل ينتــج اإطاراً 
جيو�صيا�صيــًا ي�صتهدف، في ح�صيلتــه النهائية، بناء اإ�صرائيل الدولــة اليهودية، حيث تم و�صع 
هذا الإطــار وتطويره في اأعقاب حرب 1948 ونكبــة الفل�صطينيين الذين تحول ق�صم منهم 
اإلى اأقلية داخل اإ�صرائيل )156 األف ن�صمة فقط(، بينما الغالبية العظمى البالغة نحو 750 األفًا 

تحولت اإلى لجئين في الدول المجاورة.  
ت�صتخل�ــس هذه الورقــة خم�صة مفاهيم رئي�صة تعمــل ح�صريًا على و�صع اإطــار مفاهيمي اأو 
اأجنــدة خا�صــة بالتخطيــط القومي فــي اإ�صرائيل بهدف بنــاء الأمة والدولــة اليهودية.  يركز 
المفهــوم الأول على تحديد الجغرافية الجيو- �صيا�صية لدولة اإ�صرائيل النا�صئة.  كانت »خطة 
�صارون« هي اأول خطة قوميــة �صاملة، وهي التي بداأت بتطبيق الإ�صتراتيجيات المكانية التي 
اأكملــت عملية تجريــد الفل�صطينيين مــن ممتلكاتهم، ودفعت ح�صــراً بال�صتعمار اليهودي 
للبــالد وفقًا لالأجندة العمليــة ال�صهيونية واأيديولوجيتها.  تج�صــد ال�صتعمار الكا�صح للبالد 
بــكل و�صوح فــي اإقامة مئــات الم�صتوطنات اليهوديــة، وجلب ال�صكان للبلــدات والقرى 
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الفل�صطينيــة التي اأفرغت مــن اأهلها.  بداأت هذه العملية مع اإقامة دولــة اإ�صرائيل، وتوا�صلت 
لغاية اأواخر الثمانينيات.  تم في اأوائل الت�صعينيات تغيير توجه التخطيط القومي بع�س ال�صيء، 
وتم منذ ذلك الحين تبني اإ�صتراتيجية ذات توجه ح�صري كبديل للتنمية الريفية.  ومن الموؤكد 
اأن المهمة الجيو- �صيا�صية لتقرير م�صتقبل هيمنة جغرافيات دولة اإ�صرائيل، نجحت على نحو 
دراماتيكــي من وجهة نظر الجهاز الحكومي وموؤ�ص�صاتــه التخطيطية.  ولعل ال�صاهد الكبير 
علــى هذا النجاح، هو حقيقة اأنه حتى هذا اليوم، فاإن نحــو 93% من اأرا�صي اإ�صرائيل تعود 

للدولة وتحت �صيطرتها الكاملة.
اأما المفهوم الثاني، فهو الذي يحدد الجغرافيا الديموغرافية الخا�صة بالدولة.  ي�صكل مفهوم 
»توزيــع ال�صكان« مفهومًا رئي�صًا من اأجل ا�صتكمــال واختتام العملية ال�صتعمارية وال�صيطرة 
علــى الجغرافيــات عبر ال�صيا�صــات الديموغرافية.  ويطبق المفهوم الثالــث �صيا�صات جيو- 
اقت�صادية تهدف اإلى تحقيق غايات جيو- �صيا�صية.  تطبق الأجندة الجيو- اقت�صادية �صيا�صات 
تنمويــة متعددة كمنح الحوافز المالية لالأفــراد والبلديات المحلية.  ويرى المفهوم الرابع اأن 
البيئــة قد اأ�صيء اإليهــا اإلى حّد كبير با�صم البعثرة ال�صكانية واإقامــة م�صتوطنات جديدة.  فعلى 
مــدى عقود عدة، تم اإهمال الق�صايا البيئية حيثمــا كان ا�صتعمار الف�صاء الترابي هو الم�صيطر 
علــى مهمة التخطيط القومي.  ومــن الوا�صح اأن ت�صاعد الوعي البيئــي على ال�صعيد الدولي 
منــذ الت�صعينيات، واجه �صعوبات في اختراق اأجندة التخطيــط القومي في اإ�صرائيل.  يمكن 
مالحظــة الأهــداف البيئية فقط في اأوائــل الت�صعينيات في تامــا 31#.  ونفتر�س اأن الهزيمة 
الكاملــة للفل�صطينييــن في ن�صالهم من اأجــل الأر�س، قد اأطلقت يد الحكومــة وموؤ�ص�صاتها 
فــي ت�صكيل البالد وفقًا لبع�س العتبــارات البيئية.  اأما المفهوم الخام�ــس، فيرى اأن العملية 
التخطيطية ت�صعى للح�صول على الإجماع وال�صرعية القومية، بينما يتم ا�صتثناء العرب، الذين 
ي�صكلون نحو 20% من ال�صكان، من العملية التخطيطية.  ومن الوا�صح اأن التخطيط القومي 

هو تخطيط اإثنوقراطي مناه�س لل�صكان الفل�صطينيين، ويق�صيهم عن العملية التخطيطية.
لــم تكن هــذه المفاهيم ثابتة، بــل ت�صكلت على مدى �صنــوات وفقــًا للُمخرجات الجيو- 
�صيا�صيــة للدولة.  وهذه المفاهيم متداخلة، حيث يخدم كل مفهوم جانبًا معينًا من عملية بناء 
الدولــة اليهودية، وهي تخدم كمجموع هدفًا رئي�صــًا واحداً هو الدفع بعملية بناء الأمة حتى 
مــن خــالل انتهاك حقوق ال�صكان العــرب الأ�صليين وعلى ح�صــاب حقوقهم في الأرا�صي 
والممتلكات.  يبدو اأن للتخطيط جانبًا مظلمًا اإن لم يكن اأكثر من ذلك.  اإن له جوانب عنيفة 
اإزاء حقوق »الآخرين« من محرومين ومهزومين.  يبرر فوكوياما )2007، 2004( اأن عملية 
بنــاء الدولة يجب اأن تبــداأ باإيجاد الأمة المتما�صكة، »وهو ما يتطلب في العادة تغيير الحدود 
اأو نقــل ال�صكان، ولكن ذلك نادراً ما تحقق في التاريــخ الب�صري بعيداً عن ممار�صة العنف« 
)2007: 10(.  فوفقــًا لوجهة نظــرة، »اإن بناء الدولة بالمعنى الدقيق لذلك، هو عملية خلق 
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لالحتــكار الويبري للعنف الم�صروع فــوق قطعة اأر�س محددة، ولذلــك، هناك في �صميم 
ذلك، يتم تمركز الإكراه المتمثــل في الجيو�س واأجهزة ال�صرطة تحت �صيطرة �صلطة �صيا�صية 

مركزية« )2007: 11(.
لقد تاأ�ص�صت اإ�صرائيل بيد م�صتعمرين من اليهود لكي تكون الوطن القومي الح�صري لل�صعب 
اليهــودي.  وهذا الــدور ل ينعك�س فقط في الهوية الجماعيــة الر�صمية للدولة، واإنما كذلك 
فــي بنيتها الموؤ�ص�صيــة، وتوزيعها للم�صادر وال�صيا�صات المكانيــة وتقرير الأولويات القومية 
)انظــر لو�صتيك 1980؛ �صموحة 1990؛ روحانا وغانم 1998؛ يفتاحئيل 1999(.  ويرى 
يفتاحئيــل )2006: 295( اأن التخطيــط في اإ�صرائيل هو تخطيــط اإثنوقراطي، وهو نوع من 
النظــم التي ت�صهل وتعزز عملية التو�صع وال�صيطــرة على اأرا�ٍس متنازع عليها.  ويتم ذلك من 

خالل جهاز الدولة عبر تجيي�س جميع الموارد القانونية والقت�صادية والع�صكرية. 
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تعقيب د. مهند مصطفى

 بالتاأكيد، اإنها ورقة رائعة جداً من حيث الت�صوير الدقيق لل�صيا�صات الحيزية الإ�صرائيلية، �صواء 
فــي داخل فل�صطين 1948، اأو فل�صطين 1967، اإذا قبلنا هذه التق�صيمات، اإ�صافة اإلى تحليل 

ما اأنجزه الم�صروع ال�صهيوني.  
مــن يقراأ الورقة ويتتبع مراحل التخطيط الُمحكم وال�صيطــرة على الحّيز الذي اتبعته الحركة 
ال�صهيونيــة - حتى قبل قيــام الدولة، وفيما بعد قيامها - يجد اأننا نتعامل مع م�صروع �صيا�صي 
كولونيالــي محكم جداً، فهو ل يكتفي بخطابه ال�صيا�صي الكولونيالي واأ�صا�صاته ال�صتعمارية 
التقليديــة، اإنما هناك جهــاز تخطيطي يقوم بالعمل بدقة متناهية حتــى هذه اللحظة من اأجل 

ال�صيطرة على الحّيز.  
الملفــت للنظر في هذه الورقــة، والمفارقة اأي�صًا، اأنني تعرفت على ا�صــم �صخ�صية مهمة في 
الم�صــروع الحّيزي والتخطيــط الإ�صرائيلي )اآرييه �صارون(، وهــي ال�صخ�صية المركزية التي 
حملت م�صروع التخطيط للمكان والحّيز للمكان الفل�صطيني، وجاء على ذكر اأننا فل�صطينيو 
الداخل – تحديداً - ع�صنا بين اآرييه �صارون واأرئيل �صارون، فالثاني و�صع كل مفهوم الطابع 
اليهودي للدولة ب�صكل جديد وفي مرحلة جديدة، وحاول تطبيق فكرة يهودية الدولة ب�صكل 

عملي على الفل�صطينيين داخل الخط الأخ�صر، ولي�س ب�صكل قانوني فقط.  
والورقــة مــن ناحية اأخرى، ركزت علــى جانب التخطيط والحّيــز، لكنها ركزت على 
�صلع واحد من فكرة ما اأ�صميه »ال�صيادة اليهودية«، وهي لي�صت فكرة ن�صتطيع اأن نعرفها 
مــن خالل اأدبيات العلــوم ال�صيا�صية، فمفهومها في الأخيرة وا�صــح، له تعريفات نظرية 
محــددة، ولكن مفهوم »ال�صيادة اليهوديــة« باعتقادي هو مفهوم نظري جذري نحاول 
تبيانــه من خالل ثالثة مركبات اأ�صا�صية: الأول، الــذي تطرقت له الورقة، وهو ال�صيطرة 
علــى الحيــز وال�صتيطان فيه من خالل اآليــة تخطيط محكمة جــداً.  والثاني، هو اإعادة 
اإنتــاج ذاكرة الحّيز من جديد، وهذا كان جزءاً من عملية محكمة جداً من قبل قيام دولة 
اإ�صرائيــل وا�صتمرت بعدها، وهذا ال�صلــع يحاول اأن يغّير دائرة الحّيز، لي�س فقط مكانّيته 
اإنما اأي�صًا ذاكرة وهوية الحّيز.  اأما المرّكب الثالث، وهو باعتقادي حديث بالرغم من اأننا 
قراأناه في كتــب جابوتن�صكي حول الجدار الحديدي، هو »مركب الف�صل«، بمعنى اأن 
هناك حيز فل�صطيني بالمفهوم الإ�صرائيلي يتمثل بوجود مكان معين يعي�س فيه فل�صطينيون 
)تحديــداً 48(، وتظهر حاجة لف�صل هذا الحّيز، قد تكون داخليًا من خالل بناء جدران 
بيــن الأحياء اليهودية التي توجد فيهــا غالبية يهودية، وبين الأحيــاء العربية الفل�صطينية، 
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وهذا ما حدث في اللد والرملة وبع�س المناطق.  وهناك نوع اآخر من الف�صل ب�صكل تام 
عن كل المناطق الفل�صطينية.  

اأخيــراً، مفهــوم ال�صتعمــار اليهــودي اأو ال�صهيونــي فــي فل�صطيــن 48 اأدخل عليــه بع�س 
التعديــالت، وكان اأحــد اأهم اأدواته �صيا�صات ال�صيطرة، وكتب عنهــا ب�صكل غزير اإيليا زريق 
في كتابه »الفل�صطينيون في اإ�صرائيل«، واإيان لو�صتيك في كتابه »العرب في الدولة اليهودية«، 
واآخــرون.  بمعنــى اأن هناك تنظيــراً كثيراً حول مفهــوم ال�صيطرة كاأحــد اأدوات ال�صتعمار 
الإ�صرائيلــي تجاه الفل�صطينيين داخل 48، لكن اأداة ال�صيطــرة الآن لي�صت كما في الما�صي، 
لأ�صباب عديدة، منها عدم وجود حجم كبير من الأرا�صي، ل �صيما اأن الم�صروع ال�صهيوني 
اأنهــى عمله باأدواته التقليدية، وهناك تطوير ل�صيا�صــات ال�صيطرة، ومحاولة لتجديد اأدواتها، 
ومنها على �صبيل المثال، ابتكار مفهوم »الخدمة المدنية« ومحاولة فر�صها على الفل�صطينيين 
في الداخل، والت�صريعات القانونية التي تحاول اأن تجّرم اإحياء الذاكرة الفل�صطينية، بالتالي فاإن 
»ال�صيادة اليهودية« بحاجة اإلى ن�صال لمواجهتها، لي�س فقط فيما يتعلق بالجانب التخطيطي، 

واإنما اأي�صًا بالن�صبة للجانبين الثقافي وال�صيا�صي.  
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الّتجّمعات الفلسطينّية وواقع التجزئة

أوروبا واألمريكتان
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عاُت الفلسطينّيُة في ُأوُروبا  جمُّ التَّ
ُة الُمَواَطَنة واألَمريكَتْين وِإشَكاليَّ

د.عبد �لرز�ق �لتكريتي1

مقدمة:

�لنظرة �لفل�صطينية �إلى �لجاليات في �أوروبا و�لأمريكتين
ت�صــكل التجمعــات الفل�صطينية في اأوروبــا والأمريكتين قطاعًا مهمًا مــن قطاعات ال�صعب 
الفل�صطينــي، ويتجــاوز عــدد اأبنائهــا 900000، موزعين علــى الكثير من الــدول اأهمها: 
ت�صيلــي )اأكثر من 300000(، الوليــات المتحدة )اأكثر مــن 200000(، األمانيا )اأكثر من 

محا�صر في التاريخ الدولي بجامعة �صفيلد ببريطانيا.  حا�صل على الدكتوراه من جامعة اأك�صفورد التي نال عنها جائزة   1
مالكولم كير لأف�صل ر�صالة دكتوراه من جمعية درا�صات ال�صرق الأو�صط في اأمريكا ال�صمالية، وجائزة لي دوغال�س 

من جمعية الدرا�صات ال�صرق اأو�صطية في بريطانيا.  �صدر له كتاب:
Monsoon Revolution: Republicans، Sultans، and Empires in Oman، 1965-1976. 
Oxford: Oxford University Press، 2013.
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100000(، الــدول ال�صكندينافية )70000 تقريبًا(.2  ويمكننا تقييم حالة هذه التجمعات 
وفقًا لثالثة معايير: م�صتوى تن�صيطها للت�صامن مع الق�صية في الدول التي تتواجد بها، فاعليتها 
فــي التنظيــم الذاتي، دورها علــى ال�صاحة الفل�صطينيــة.  اإل اأننا كثيراً مــا ن�صب جل تركيزنا 
عل��ى المعيار االأول فقط، ونتغا�سى عن االأهمية ال�سيا�سية للتعبئة الوطنية المحلية واالنخراط 
فــي عملية �صنع القرار الفل�صطيني العــام.  ويعك�س هذا الأمر نظرتيــن اإ�صكاليتين للجاليات 

المتواجدة في الدول الغربية:
النظ��رة االأول��ى تاأتي من بع�س االأو�س��اط الر�سمية وال�سيا�سية الفل�سطيني��ة في الوطن المحتل 
وال�صتــات العربــي، ويمكن و�صفهــا باأنهــا »وظيفية« الطابــع، حيث اأنها تــرى الجاليات 
الفل�صطينيــة في اأوروبا والأمريكتين على اأنها اأدوات هدفهــا في الوجود هو القيام بوظائف 
محــددة، تتمثل بدعم م�صاريع القيــادات الفل�صطينية في الداخل ماديــًا ومعنويًا، والتاأثير في 
�صيا�صات الغرب عن طريق تاأ�صي�س اللوبيات.  ووفقًا لهذا المنطلق، يتم التعامل مع الجاليات، 
في الكثير من الأحيان، على اأنهم كغيرهم من المهاجرين اإلى الغرب من اأقطار العالم الثالث 
المختلفــة، ويو�صفــون بالمغتربين، وهــي كلمة تحمل دللت الخــروج الطوعي من البلد 
الأ�صلي، واإمكانية العودة اإليه ح�صب الختيار.  وقد اأخذت هذه الكلمة محل تعابير اأخرى 
مثل »الالجئين«، و»النازحيــن«، و»المهجرين«، و»اأهل ال�صتات«، على الرغم من اأن هذه 
الأو�صاف اأكثر دقة، فحتى الأقلية من الفل�صطينيين الذين خرجوا بمح�س اإرادتهم ولأ�صباب 
اقت�صادية، ل ي�صتطيعون العودة اإل باإذن المحتل، وعبر نقاطه الحدودية، ول ي�صمح لهم ذلك 
ف��ي اأغلب الحاالت.  وعلى الرغم من ذلك، تم تقب��ل مفهوم »االغتراب« في بع�س اأو�ساط 
ال�صتــات، وذلك لعوامل عدة قد يكون اأهمها طبقيًا فــي الأ�صا�س.  فال �صك اأنه ي�صعب على 
اأبنــاء العائالت المرموقة وذوي التطلعــات ال�صاعدة، وحتى منتمــي الطبقات الو�صطى، اأن 
يو�صفــوا بالالجئين.  فمع اأن كلمتي »مغتــرب« و»لجئ« هي بالأ�صا�س تعابير �صيا�صية، فاإن 
الأولــى تحمل معانــي الرفاه، وتدل الثانية على الفقر والمعانــاة، وتحولت الكلمتان بالتالي 
اإلى م�صطلحات طبقية ت�صكل عائقًا تعبيريًا اأمام تطوير لغة �صيا�صية دقيقة تخدم ثقافة العودة.

في نهاية العام 2012، قدرت عال عو�س رئي�صة الجهاز المركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، عدد الفل�صطينيين في الدول   2
الأجنبية بـ 655000، ول �صك اأن جلهم متواجدون في اأوروبا والأمريكتين.  اإل اأن هذا التقدير محافظ جداً.  فوفقًا 
  . لتقرير مركز بديل ال�صادر في العام 2008، ي�صل عدد الفل�صطينيين في الدول الأوروبية والأمريكية اإلى 907000
العام  نهاية  في  الفل�صطينيين  اأو�صاع  ت�صتعر�س  عو�س  »ال�صيدة  الفل�صطيني.   لالإح�صاء  المركزي  الجهاز  راجع: 

2012«.  تاريخ الدخول: 2012/12/31:
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&ItemID=680&mid=3
915&wversion=Stagin
Badil. Survey of Palestinian Refugees and IDPs، 2008-2009:
http://www.badil.org/ar/publications?page=shop.product_details&product_
id=119&category_id=7&flypage=garden_flypage.tpl
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وقد دخلت كلمة »الغتراب« القامو�س ال�صيا�صي الفل�صطيني، بقوة، بعد فترة اأو�صلو، ولي�س 
فقــط �صمن اأطر ال�صلطة الفل�صطينية، بل حتى داخل منظمة التحرير الفل�صطينية )م.ت.ف(، 
التــي نجد اليوم بها دائرًة ل�صوؤون المغتربين ا�صتحدثت فــي كانون الأول 2007 وفقًا لقرار 
اأ�صدرتــه اللجنة التنفيذية.  وقد حددت للدائرة مجموعة من الأهداف تتلخ�س في: »تطوير 
وتوثيــق العالقــة مع الجاليات الفل�صطينيــة في بلدان الهجرة والغتــراب، وتوطيد روابطها 
بوطنهــا فل�صطيــن...«؛ »توحيد جهودها وبنــاء روابط قوية فيما بينهــا ت�صاعدها في تطوير 
دورهــا فــي الدفاع عــن الق�صيــة الفل�صطينية في بلــدان اإقامتهــا، وفي الدفاع عــن حقوقها 
وم�صالحها في هذه البلــدان...«؛ »توفير الفر�س اأمام المغتربين الفل�صطينيين للم�صاهمة في 
بناء الوطن وتوفير متطلبات ال�صتثمار والبناء في موؤ�ص�صاته القت�صادية والجتماعية والتربوية 
وغيرهــا، جنبا اإلى جنب مع توفير متطلبــات ال�صتثمار والبناء فــي المجتمعات الفل�صطينية 
فــي بلدان اللجوء ومخيماتها«.3  ونحــن اإذ ن�صير اإلى المنطق »الوظيفي« الذي تعك�صه هذه 
الأهداف، ل ن�صعى، بال�صرورة، اإلى نقد فحواها اأو وجود الدائرة بحد ذاته، بل اإلى تو�صيح 
النظــرة الر�صمية والإ�صارة اإلى خلوها مــن اأي دور �صيا�صي للجاليات في اأوروبا والأمريكتين 

في �صناعة القرار.
اأما النظرة الثانية للفل�صطينيين في اأوروبا والأمريكتين، فهي تنبع من الجاليات نف�صها وتنطوي 
على تعريف محدود للذات الفل�صطينية، يح�صرها في الف�صائيات الثقافية والجتماعية.  ففي 
اأو�ساط ال�سابات وال�سب��اب، ُي�سهر الكثير فل�سطينيتهم ويفتخرون بها كهوية ثقافية، اإال اأنهم 
ل ينظــرون اإليها مــن زاوية المواطنة.  وبالتالــي، نجد في ديترويــت واأوب�صال وكوبنهاجن 
وتورونتــو و�صانتياجو اأبناًء من الجيل الثانــي يمار�صون فلكلورنا ال�صعبي في حياتهم اليومية، 
اإل اأنهــم بعيدون عن الم�صاركة ال�صيا�صية �صمن الأطر الوطنية، على الرغم من انخراطهم في 
الدف��اع عن الق�سية �سمن االأو�ساط الت�سامني��ة.  فهم يرق�سون الدبكة، وي�سمعون لمار�سيل، 
وي�صتحدثــون اأنواعًا جديدة من الم�صخــن، ويقراأون اأ�صعار دروي�ــس المترجمة، ويجيدون 
لهجــات اأهلهم العامية، ويــرون اأنف�صهم على اأنهم فل�صطينيو الثقافــة والأ�صل، ويتظاهرون 
لفل�صطيــن، وير�صلون مقالت على تويتر من اأجلها.  اإل اأنهــم يعتبرون اأن البو�صلة ال�صيا�صية 
را�صخــٌة فــي الداخل فقــط، واأن الالجئيــن الحقيقيين هــم المتواجدون فــي دول الطوق، 
ويح�صــون بخجٍل �صيا�صي ل يالم�صه اأي فرٍد يعتبر نف�صه مواطنًا.  فالمواطن ح�صب المفهوم 
حه اأر�صطو هو »من له حق ال�صتــراك في ال�صلطة ال�صت�صارية وفي  الأثينــي العريق الذي و�صّ
ال�صلطــة الق�صائية«.4  وحتى في المجتمعات الليبرالية الحديثة التي �صعف بها مبداأ المواطنة 

http://www.pead.ps/index.php?act=post&id=30 :»3  دائرة �صوؤون المغتربين.  »تعريف الدائرة
4  اأر�صطو.  ال�صيا�صات.  ترجمة: الأب اأوغ�صطين�س بربارة البول�صي.  بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإن�صانية، 

1957.  �س.118.
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كممار�صــة �صيا�صية مبا�صرة، ل تزال ال�صفة الرئي�صية لهذا المبداأ هي ا�صتقرار انتماء الذات اإلى 
المجتمــع ال�صيا�صي والحق بالتمثيل في الم�صاورات التي تخ�س عملية �صنع القرار.  واليوم، 
توؤكد الكثير من مدار�س الفكر ال�صيا�صي، وبخا�صة تلك التي تدعو اإلى اإعادة اإحياء المواطنة 
فــي المجتمعات الديمقراطية، على اأن المواطن لي�س مجــرد حامل للحقوق، بل هو عن�صر 
فاعــل في الحياة المدنية.  هــذه المدار�س المتنوعة، التي ت�صمــل الديمقراطية الكال�صيكية، 
والجمهورية التنموية، والليبرالية التنموية، والديمقراطية الت�صاورية، تقدر م�صاركة المواطنين 
»لأنهــا تنتج ح�صًا بالفاعليــة ال�صيا�صية، وتولّد الهتمام بالم�صــاكل الجماعية، وتغذي ن�صوء 

مواطنين واعين قادرين على ال�صعي وراء الم�صلحة العامة«.5
ومــع اأن المواطنــة منتق�صة اأو غائبة في الكثيــر من الدول العربية، فاإنه مــن ال�صعب اأن يقال 
للم�صــري اأو ال�صوري اأو الجزائري اأنه لي�س لديه الحق بالتعبير عن راأيه بخ�صو�س بلده حتى 
ولــو �صكن في الخارج.  وفي الو�صع الفل�صطيني، ل يواجه ال�صفاوي اأو الغزاوي اأو الالجئ 
في لبنان، �صعوبة في الحديث و»ب�صلطة« واعتداد عن نظرته لفل�صطين واآرائه ال�صيا�صية.  اإل 
اأن �صاباتنا و�صبابنا في اأوروبــا والأمريكتين، يواجهون تحدياٍت كبيرًة في هذا المجال، فهم 
بحاجة دومــًا اإلى تدعيم مواقفهم باقتبا�صات من الداخل، اأي مــن »المواطنين الحقيقيين«.  

ولي�س هذا اإل نتاجًا لنت�صار مفاهيم تحمل الإ�صكاليات التالية:
ح�صــر مفهوم المواطنة �صمن اإطار جغرافي �صيق: هذا المفهوم يعّرف الفل�صطيني على . 1

اأنه من ي�صكن ال�صفة وغزة، وي�صمل التاأكيد على اأن الأحقية في �صنع القرار اأو حتى اإبداء 
الراأي، تكون لمن يرابط في ربوع الوطن المحتل المقّزم �صمن حدود 1967.  وهذا، 
فــي الواقع، اأمر مدفــوع موؤ�ص�صاتيًا في المرحلة الحالية، وقــد رافق، لالأ�صف، م�صروع 
بن��اء الدولة نتيجة ل�سغوط خارجية قاهرة، ونظرة محلية محدودة، ترى الالجئين عائقًا 
تفاو�صيــًا ووزراً ثقياًل بدًل من اأن تنظر اإليهم كاأخــوة في المواطنة.  هذا المفهوم بدعة 
دخيلة على الفكر الوطني الفل�صطيني ولي�صت اأ�صيلة فيه.  فلم تكن المواطنة الفل�صطينية 
يومــًا مت�صلة بالموقع الجغرافــي للفل�صطينيين، بل اإنها نتجت مــن خ�صو�صيات تجربة 

�صعبنا و�صتاته، وهي، بالتالي، مبنية على قاعدة اإن�صانية ولي�صت جغرافية.
العتقــاد باأن المواطنة مت�صلة بال�صــرورة بوجود الدولة: هذا العتقــاد مبني على فهم . 2

خاطــئ لماهيــة المواطنة، فهي لي�صت نتاجًا للدولة، ول تعبــر، بال�صرورة، عن التفاعل 
معها.  بل اإن المواطنة هي عالقة اإن�صانية تربط اأو�صال المجتمع ال�صيا�صي.  وفي الحالة 

الفل�صطينية، لطالما وجد هذا المجتمع ال�صيا�صي حتى في غياب الدولة.

.Held، David. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press، 2006. p.231  5
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الخلــط بين الحق ال�صيا�صــي والمواطنة والمعاناة: هــذا الخلط يوؤثر �صلبــًا على الق�صية . 3
وال�صعــب، حيــث اأنــه ي�صتثني اأغلــب الفل�صطينيين فــي الخارج، ويدخــل بع�صهم في 
متاهات »عقدة ذنب المجموعة الناجية«، ويوؤدي اإلى ح�صر م�صاركة ال�صباب البارعين 
فــي الخارج في الن�صاطات الت�صامنية من دون التفاعل مع ال�صاأن الوطني الداخلي.  هذا 
الخلــط يناق�س المفاهيم الحديثة للمواطنــة.  فالحقوق ال�صيا�صية في اأي مجتمع -ومنذ 
قيــام الثــورة الفرن�صية وحتى اليوم- لي�س لها عالقة بكثرة المعانــاة اأو نق�صانها، بل هي 
مطلقــة ول تتجــزاأ ويملكهــا كل اأبنــاء ال�صعب بحكــم انتمائهم له، وبغ�ــس النظر عن 
ظروفهم.  وعلى الرغم من ذلك، كثيراً ما ت�صتعمل المعاناة معياراً اإق�صائيًا اليوم، وعادة 

من اأو�ساط مرفهة واآمنة ال تمت ب�سلة للمعذبين في االأر�س وواقعهم.
التركيــز في الخطاب الوطني على مفهوم الهوية بدًل من المواطنة، وبخا�صة ب�صاأن اأبناء . 4

�صعبنــا في اأوروبــا والأمريكتين.  ومع اأن ال�صلة بين المفهوميــن قائمة، فاإنهما يحمالن 
م�صمونيــن مختلفين.  فالهوية ترمز اإلى تعريف النف�س، اأما المواطنة فهي تعني الع�صوية 
فــي المجتمع ال�صيا�صــي.  واليوم، نجد اأن الهوية الفل�صطينية قوية ن�صبيًا في اأنحاء اأوروبا 

والأمريكتين كافة، اإل اأن المواطنة �صبه معدومة.
وفي الخال�صة، يمكننا القول اإن فل�صطينيي اأوروبا والأمريكتين، ل ُينظر لهم اليوم كمواطنين، 
بــل كداعمين طبيعيين للق�صيــة لي�س اأكثر.  وهذا الأمر اأخطر كثيراً فــي ال�صياق الفل�صطيني، 
حيث اأن �صعبنا هو من اأكثر ال�صعوب حاجة اإلى المواطنة الحقيقية بحكم ا�صتعماره وت�صتيته.

دور �لتجمعات �لتاريخي في �لعمل �لوطني �لفل�صطيني وو�قعها �لحالي
هــذه الإ�صكاليات لم تنتج من فراغ، بل اإنهــا ات�صلت ب�صكل وثيق بمنحى الم�صيرة ال�صيا�صية 
الفل�صطينيــة بعــد فترة اأو�صلو.  ففي المراحــل ال�صابقة، كان باب المواطنــة مفتوحًا اأمام كل 

فل�صطيني في الخارج، والم�صاركة في المجتمع ال�صيا�صي كانت تتم عبر:
االنخراط في م. ت. ف وهياكلها وموؤ�س�ساتها واّتحاداتها.. 1
الم�صاهمة في �صياغة الخط ال�صيا�صي العام واللتزام به.. 2
التفاعل مع الحياة الحزبية والف�صائلية الفل�صطينية.. 3

فعلــى الم�صتــوى الر�صمي، كانــت م.ت.ف فاعلة قويــة، وكان الفل�صطينيون في اأوروبا 
والأمريكتيــن ممثليــن بالمجل�س الوطني الفل�صطينــي؛ األ وهو هيئتهــا الت�صريعية العليا.  
فالمــادة 5 من النظام الأ�صا�صي لمنظمة التحرير الفل�صطينية تن�س على اأن اأع�صاء المجل�س 
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الوطنــي ينتخبون »عــن طريق القتراع المبا�صر من قبل ال�صعــب الفل�صطيني«، كما ين�ّس 
النظــام النتخابي للمجل�س الوطني الفل�صطيني ال�صادر فــي ال�صابع ع�صر من تموز/يوليو 
1965م، علــى اأن »لكل فل�صطيني حــق انتخاب المجل�س الوطني الفل�صطيني، اإذا اأكمل 
الثامنــة ع�صرة من عمــره، وكان ا�صمه م�صجاًل في اأحد جداول النتخــاب النهائية، ولم 
يكــن معتوهًا اأو مجنونًا، ولم يكن محكومًا بجنايــة اأو بجريمة تم�س ال�صرف الوطني«.  
وعلى الرغم من غياب النتخابات، فــاإن الكوتا لفل�صطينيي اأوروبا والأمريكتين، كانت 
تعنــي وجوداً دائمًا لهــم، وبخا�صة بعد زيادة تمثيلهم في المجال�ــس الوطنية خالل فترة 
ال�صبعينيــات.  واإ�صافة اإلى المجل�س الوطنــي، كان الفل�صطينيون منخرطين في اّتحادات 
منظمــة التحرير، وب�صكل مميز في اّتحــادي الطالب والمراأة، التي كان لها تجارب ثرية 
فــي الخارج.  كما كانــت الجاليات على ات�صال جيد مع مكاتب وممثليات المنظمة في 
العوا�صم الأ�صا�صية، وكثيراً ما كانت هذه المكاتب تزّود الجاليات بالمواد والمطبوعات 
والمل�صقات والبع�س منها كان ين�صر ن�صرات خا�صة بالدول المتواجد فيها.6  هذا التفاعل 
مــع المنظمة كان يعني وجود قنوات للم�صاركة الفل�صطينية في الخارج في �صياغة الخط 
الوطنــي العام، ولم يكن هناك وجود لظاهرة المثقف الفردي الذي ُينظر في الق�صية على 
هواه/ـــا.  فحتى خطاب اإدوارد �صعيد، �صيخ المثقفيــن الفل�صطينيين في الغرب واأكثرهم 
اأهميــة، كان يعك�س فــي تلك الفترة توجهــات المنظمة التي كان ينظــر لها في جاليات 

الخارج باأنها تمثل اإرادة �صعبنا ككل.7
اأما علــى الم�صتوى الحزبي، فكانت الحــركات المختلفة تت�صابق علــى ا�صتقطاب الكوادر 
فــي الخارج، وقد لعبت الأقاليــم الأوروبية والأمريكية اأدواراً مهمة في التاريخ المبكر لعدد 
مــن الف�صائل، واأنتجت مجموعة من قياداتها.  فعلى �صبيل المثال ولي�س الح�صر، كان تنظيم 
األمانيــا الغربية عن�صراً اأ�صا�صيًا في تاريخ »فتــح« المبكر، وقد انبثقت عنه في بداية ال�صتينيات 
مجموعة من القيادات الفتحاوية كهايل عبد الحميد، وهاني الح�صن، ومروان عبد الحميد، 
وعبــد اهلل الإفرنجي، كمــا اأنه كان م�صدراً ماليــًا يرفد العمل ال�صــري، وير�صل ب�صعة اآلف 

الثمانينيات تحت عنوان  في  �صهرية  ن�صرة محلية  ي�صدر  �صتوكهولم  في  المنظمة  مكتب  كان  المثال،  �صبيل  فعلى    6
Palestine Newsletter.  ويمكن مراجعة اأعدادها اليوم في اأر�صيف مكتبة جامعة بيرزيت.

7  هذا الأمر ل يخفى على اأي مطالع لكتابات �صعيد في مرحلة ال�صبعينيات والثمانينيات، وبخا�صة في كتابي:
The Question of Palestine. New York: Vintage، 1992.
The Politics of Dispossession. New York: Vintage، 1994.
من  وغيرهم  عاروري،  ون�صير  �صرابي،  وه�صام  لغد،  اأبو  لإبراهيم  الفكري  الإنتاج  في  بو�صوح  ينعك�س  اأنه  كما 
 Journal of وهما  األ  بفل�صطين؛  تعنيان  اإنجليزيتين  اأكاديميتين  دوريتين  اأهم  اأعداد  وفي  الفل�صطينيين،  المثقفين 

.Arab Studies Quarterlyو ، Palestine Studies
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مــن المــاركات �صهريًا اإلى اللجنة المركزية، وهي مبالغ كبيرة فــي ذلك الزمن.8  وفي تاريخ 
النطالقة الثانية، كان لفل�صطينيي األمانيا دور كبير.  فكما يذكر اأحد اأبناء تنظيم األمانيا الذي 

اأ�صبح لحقًا لواء ركن في »فتح«:
بعد العــام 67، بعد حرب حزيران، �صدر هناك قــرار من القيادة العامة، 
وبخا�صــة الأخ اأبــو جهاد ومن اأبو عمار، عن حالــة ا�صتنفار لجميع اأبناء 
التنظيــم فــي األمانيا الغربية، على اأ�صا�س اأن ياأتــوا اإلى اأر�س المعركة، بعد 
الحــرب، وح�صل ذلك فــي يــوم 1967/6/12، بقرار مــن اأبو جهاد، 
تحركــت مجموعات ت�صم حوالي 80 �صخ�صًا مــن األمانيا اإلى الجزائر، 
وكان م�صوؤول الدورة في ذلك الوقت هو الأخ عبد اهلل الإفرنجي، وكان 
مــن �صمن المجموعات الأخ القائد غــازي عبد القادر الح�صيني، وكان 
معنــا الأخ زهيــر المنا�صــرة، وكان معنــا الأخ ال�صهيد اأحمــد ر�صيد من 
جنين، والتحق طالب من فرن�صا ومنهم كان ال�صهيد محمود الهم�صري، 
وتفرغنا في الجزائر في مع�صكــر ... لمدة حوالي ع�صرين يومًا، تدريب 
على ال�صالح الخفيــف، وانتقلنا من الجزائر اإلى دم�صق، وا�صتقبلنا القائد 
ال�صهيــد يا�صر عرفات، والقائد ال�صهيد اأبــو علي اإياد، والقائد ال�صهيد اأبو 
جهاد، ا�صتقبلونا في دم�صق، وفوراً تم الترتيب للنزول اإلى داخل الأر�س 

المحتلة ... .9
وفــي اأوائــل ومنت�صف ال�صتينيــات، انتظمت مجموعة مــن القيادات الم�صتقبليــة في اأمريكا، 
ومنها نبيل �صعث، ومحمود �صليمان المغربي، واأر�صل ال�صباب في اأمريكا طائرة كاملة محملة 
بالمتطوعين للتدريب �صمن �صفــوف الدفعات الفدائية الأولى في كلية �صر�صال الع�صكرية في 
الجزائــر.10  وقد لعبت التجمعــات الفل�صطينية الأوروبية والأمريكيــة دوراً م�صابهًا في تاريخ 
الجبهتيــن الديمقراطية وال�صعبيــة، وان�صم اأبناوؤها اإلى اأ�صكال العمــل كافة، ول�صيما ال�صيا�صي 
والثقافي، وعلــى الم�صتوى الع�صكري كان الطالب وال�صباب فــي الخارج ي�صاركون بانتظام 
ببرامــج »التعاي�س« الفدائية خالل الإجازات، وكانوا ي�صتنفــرون عند الأزمات.  ول �صك اأن 

 ،2011/7/1 الثورة الفل�صطينية، عمان،  8  هاني الح�صن.  مقابلة مع عبد الرزاق التكريتي، م�صروع تدري�س تاريخ 
وراجع اأي�صًا مروان عبد الحميد، »�صهادة الأخ مروان عبد الحميد، ع�صو المجل�س الثوري في حركة فتح« في يحيى 
يخلف.  �صهادات عن تاريخ الثورة الفل�صطينية: �صهادات تاريخية للقادة والكوادر القيادية، الكتاب الثاني، حركة 

التحرر الوطني الفل�صطيني )فتح( مكتب ال�صوؤون الفكرية والدرا�صات، 2009.
9  يو�صف عبد العزيز كايد يو�صف.  مقابلة مع عبد الرزاق التكريتي، م�صروع تدري�س تاريخ الثورة الفل�صطينية، عمان، 

.2011/1/5
10  نبيل �صعث.  مقابلة مع عبد الرزاق التكريتي، م�صروع تدري�س تاريخ الثورة الفل�صطينية، رام اهلل، 2010/8/1.
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ا�صتدعاء ال�صباب في اأوروبا خالل ح�صار بيروت �صّكل اأو�صع حالة تعبئة فل�صطينية عبر الحدود، 
ولعب اأدوراً مهمة في �صد الحتياجات الع�صكرية للتنظيمات، وبخا�صة الي�صارية منها.

وبالتالــي، يمكننا القــول اإن الفل�صطينيين في اأوروبــا واأمريكا ال�صمالية كانــوا تاريخيًا جزءاً 
حيويًا من الحياة ال�صيا�صية والحزبية الفل�صطينية، اإل اأن الحال اليوم اختلف، فمع بداية اأو�صلو 
تغيرت هيكلية النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني، كما تحولت نظرة فل�صطينيي اأوروبا والأمريكتين 
له.  اأدرك البع�س على الفور، وبالتزامن مع الحدث، اأننا قد جئنا �صيئًا فريًا، وقد عّبر عن هذا 
الوعي ل�صان حال ال�صعب الفل�صطيني محمود دروي�س في ر�صالة ا�صتقالته من اللجنة التنفيذية:

�صاأ�صدمكــم: اإن هذه المنظمــة، بهيكليتها وبنيتهــا واأ�صخا�صها، وربما 
بمحتواها ... هذه المنظمة قد انتهت ... نعم انتهت وعليكم اأن تعترفوا 
بذلــك، واأن تت�صرفوا بناًء علــى ذلك، واأن ت�صغلــوا كل طاقات خيالكم 
لتروا مــا بعدها، ولتعتنــوا بالجنين المولود منها، �صــواء بكى البع�س منا 

عليها، اأو فرح البع�س الآخر بنهايتها.11
عبــر دروي�س في تلك الر�صالــة المهمة عن حال كوادر م.ت.ف حــول العالم، ول�صيما في 
اأوروبــا والأمريكتين: »اإن دور المنظمة الباقي هو التوقيع علــى التفاق مع اإ�صرائيل.  وفور 
التوقيــع �صتتحــول اإلى �صيء اآخــر ... ما هو هذا ال�صــيء الآخر؟ فكروا منــذ الآن، وفكروا 
بم�صائــر الكــوادر الواقفة في مهب الريــح«.12  اإل اأن التفكير في حالــة التمزق في الخارج 
لــم يكن في بال القيادة في تلك اللحظة، فقــد طغت على ح�صاباتها الأحداث في ال�صاحتين 
الدوليــة والإقليميــة، ونظرت اإلى معار�صة التفــاق على اأنها خليط من ال�صيــع غير الواقعية 
التي خا�صت »معركتها بالطرق والأ�صاليب القديمة ذاتها، وكاأن الحركة الوطنية الفل�صطينية 
ل تزال تعي�ــس في ال�صبعينيات ومنت�صف الثمانينيات.  اأغفلــت وتغافلت عن كل التطورات 
الكبرى التي �صهدها العالم والمنطقة.  قراأت التفاق والأو�صاع بطريقة اإرادية ذاتية ومحلية 
وحزبيــة �صيقــة ل عالقة لها بح�صابات موازيــن القوى الدولية والإقليميــة والمحلية، بعيدة 
عن م�صالــح النا�س العاديين وتفكيره.«.13  وعلى الوتر نف�صــه، رف�صت القيادة فكرة اإ�صراك 
فل�صطينيي الخارج في اإقرار التفاق اأو رف�صه، متذرعة باأن هذا النوع من التفاعل غير واقعي.  
ل يهمنــا هنــا في ا�صتعرا�صنا لو�صع الجاليات نقد نهج القيــادة، وهو اأمر قد تم ب�صكل وا�صع 
علــى مدى العقديــن الما�صيين، بل اإن ما يخ�صنا هو الإ�صاءة علــى اإعادتها لتعريف ال�صرعية 

11  دروي�س، محمود.  »�صواء بكى البع�س عليها اأو فرح: المنظمة انتهت«، في الح�صن، خالد )اأبو ال�صعيد(.  حول 
اتفاق »غزة-اأريحا اأوًل« )وثائق ودرا�صات(، عمان: دار ال�صروق، 1995. �س. 329.

12  الم�صدر ال�صابق.
13  نوفل، ممدوح.  ق�صة اتفاق اأو�صلو. عمان: الأهلية للن�صر والتوزيع، 1995.
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الفل�صطينيــة واإق�صائها للجاليات في الخارج، ما تزامن مــع تهمي�س فكرة م.ت.ف �صمنيًا.  
وتعبر كتابات ممدوح نوفل جيداً عن النمط الفكري الذي رافق هذا النهج:

»بجانــب ترا�صق التهامــات بالخيانــة والتفريط وال�صت�صــالم، فتحت 
المعار�صــة النــار علــى عرفــات �صخ�صيًا، وعلــى التفــاق، وتمتر�صت 
خلف ن�صو�س الميثاق الوطنــي الفل�صطيني، وقرارات المجل�س الوطني 
الفل�صطينــي، والن�صاب فــي اللجنة التنفيذية ... اإلخ مــن الق�صايا الفقهية 

القانونية والد�صتورية غير المعروفة لل�صارع التي ل تعني له �صيئًا«.14
و�صــواًء توافقنا اأو تعار�صنا مع هذه المقولة، ل يمكننا اإنكار اأنها ل تاأخذ المنظمة ومواثيقها 
علــى محمــل الجد، وتنظر اإليهــا على اأنها لي�صــت اإل كائنًا مجرداً بعيداً عــن الحياة.  ومن 
بــاب المقارنة، يمكننــا القول اإنه مثل هذا الفكر ل يمكن اأن ي�صدر عن اأي �صيا�صي اإ�صرائيلي 
بخ�صو�ــس مواثيق دولة اإ�صرائيل والكني�صت.  بل اإنه ل يمكن اأن ينطق به اأي م�صوؤول في اأية 
دولــة يحترم اأطر كيانها ال�صيا�صي.  واإذ تعبر مثل هذه المقولت عن �صيء، فهو ال�صتغناء عن 
فك��رة م.ت.ف كالكيان ال�سرعي المنوط ب��ه تمثيل ال�سعب ككل.  تم هذا اال�ستغناء ب�سكل 
غيــر معلن، ورف�صت فكرة اإ�صراك الخارج بناًء على »عدم واقعية الفكرة«، ونظر اإليها كاأنها 
محاولــة من المعار�صة ل�صد الباب اأمام التفاق، بــدًل من التعامل معها من منطلق الحتكام 

اإلى �صيادة ال�صعب.  وتم رف�س فكرة الرجوع اإلى ال�صعب كمبداأ ل يمكن تطبيقه:
»طعنــت المعار�صــة في �صرعيــة القيــادة الفل�صطينية و�صرعيــة قراراتها، 
ودعــت اإلــى انتخابات وطنيــة لع�صويــة المجل�س الوطنــي الفل�صطيني، 
و�صطحــت بعيداً مع اأفكارها غيــر الواقعية حين طالبــت الأمم المتحدة 
والــدول الأوروبية والراعيين الإ�صراف على النتخابات، واإجراء ا�صتفتاء 
�صريع لــكل ال�صعب الفل�صطيني حــول التفاق . ون�صيــت اأو تنا�صت اأن 
هنــاك احتاللً، واأن ال�صعب الفل�صطيني م�صتت في اأكثر من مائة دولة من 

دول العالم«.15
ومنذ ذلك اليوم، اُتِّخَذ �صتات ال�صعب الفل�صطيني ذريعًة لإق�صاء غالبية اأبنائه -ومنهم جاليات 
اأوروبا والأمريكتين- من العملية ال�صيا�صية، وتزامن هذا مع خلق موؤ�ص�صات منتخبة في ال�صفة 
وغــزة فقط؛ األ وهي ال�صلطة الفل�صطينيــة والمجل�س الت�صريعي.  ومــع اأن هذه الموؤ�ص�صات 
و�صعــت �صكليًا تحت اإمــرة م.ت.ف والمجل�ــس الوطني، فاإنها غدت موازيــة لهما، وتم 

14  الم�صدر ال�صابق.

15  الم�صدر ال�صابق.
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تركيز كافة الطاقات والأموال والثقل ال�صيا�صي بهما.  وبالتالي، تمت اإعادة تعريف المجتمع 
ال�صيا�صــي الفل�صطينــي علــى اأنه يتكــون من القاطنين فــي ال�صفة وغزة فقــط ل غير.  الخلل 
الموجــود في هذه النظرة نتج من »النظرة الإيمانيــة« لأو�صلو وم�صروع بناء الدولة وتحويله 

اإلى نهج عقائدي بدًل من تكتيك مرحلي.
وعلــى الرغــم من التراجــع الكبيــر للمواَطنة في الخــارج، وانحدار عمــل م.ت.ف وتعثر 
الم�صيــرة الحزبية، فاإن الحيــاة الأهلية متواجدة في اأغلب الدول وهــي مزدهرة في بع�صها.  
عمــاد هذه الحياة الموؤ�ص�صات الفل�صطينية التي تختلف طبيعتها وتتراوح فعاليتها من بلد اإلى 
اآخر وفقًا للخلفية الجتماعية والقت�صادية لكل جالية وحجمها وقدمها وم�صتوى المنظمين 
المتواجديــن فيها ومدى ات�صالها بفل�صطين ودول الطــوق وانت�صار �صبكة عالقاتها المحلية.  
اإل اأن اأغلب التجمعات توجــد بينها قوا�صم م�صتركة في بنيتها الأهلية والجتماعية، با�صتثناء 

تلك الموجودة في اأمريكا الجنوبية، وفي ت�صيلي تحديداً.
ففــي ت�صيلي واأمريكا الجنوبية، كان تواجد الفل�صطينيين قديمًا يعود اإلى اأواخر القرن التا�صع 
ع�صر وبداية القرن الع�صرين.  وقد هاجر عدد كبير من الفل�صطينيين نتيجة للظروف القت�صادية 
ال�صعبــة والهروب من التجنيد الإجباري العثماني )ال�صفر برلك(، وتوفر �صبل الموا�صالت 
البحرية، مع ات�صاع موانئ حيفا ويافا وبيروت وبور �صعيد.  معظم هوؤلء الفل�صطينيين انتموا 
اإلــى الطائفة الم�صيحيــة، والكثير منهم اأتوا من بيت لحم وبيــت �صاحور وبيت جال.  وقد 
كبرت هذه الجالية القديمة مع مجيء موجات جديدة بعد النكبة.  و�صرعان ما تطور و�صع 
الجاليــة القت�صــادي، واأنتجت عدداً من كبــار الراأ�صماليين.  فعلى �صبيــل المثال، �صيطرت 
عائلــة »يــارور« التلحمية على �صناعة الن�صيج الت�صيلية لعقود طويلــة، كما اأنها اأ�ص�صت اأحد 
اأكبــر بنــوك ت�صيلــي Banco de Credito e Inversiones )BCI(.16  كما انخرط 
الفل�صطينيــون في المجتمع الت�صيلــي واأ�ص�صوا جمعيات مرموقــة وذات نفوذ اأهمها النادي 
الفل�صطينــي Club Palestino، الــذي يعــود تاريخــه اإلى العــام 1938.  وحتى على 
 Club الم�صتــوى الريا�صي، هنــاك وجود فل�صطيني ملحــوظ من خالل النــادي الكروي
Deportivo Palestino الــذي تاأ�ص�س العام 1920، وهو يلعب في الدوري الممتاز.  
وبالتالي، يمكننا القــول اإن التجمعات الفل�صطينية في ت�صيلي لها خ�صو�صية تتمثل بالعوامل 
التالية: قدمها، نفوذهــا الوا�صع، ثرائها، ان�صهارها المكتمل في المجتمع الم�صت�صيف.  اأما 
التجمعات الفل�صطينية في المناطق الأخرى، فهي اأقل قدمًا ونفوذاً وثراء، وهي اأقرب ثقافيًا 

اإلى فل�صطين ومحيطها العربي.

16  راجع:
Winn,	Peter.	Weavers	of	Revolution:	The	Yarur	Workers	and	Chile’s	Road	to	
Socialism.	New	York,	Oxford	University	Press,	1985.	pp.13-32.



- 157 -

واإذا و�صعنــا حالــة اأمريــكا الجنوبية علــى جانب، يمكننــا اإعطاء ت�صنيف عــام للجمعيات 
المنت�صــرة في اأغلب التجمعــات الفل�صطينية في الخارج.  اأهم هــذه الجمعيات تاريخيًا هي 
الجاليــات، فهناك وجود لموؤ�ص�صة الجالية في كل بلد، وهــذه الموؤ�ص�صة �صبه الر�صمية تن�صط 
بهــا عــادة �صخ�صيات من الفئــات المتو�صطــة اأو المتقدمة عمريًا.  كما تلتــف حولها بع�س 
المجموعــات ال�صبابية، اإل اأنها تكــون محدودة عدديًا.  وقد اأثر بهذه الموؤ�ص�صات النق�صام 
في ال�صاحة الفل�صطينية، حيث اأنها غدت �صاحات لل�صراع بين »فتح« و»حما�س«، ونتج عن 
ذلــك بروز �صبكة موازية مــن الجاليات اأغلبها اإ�صالمي الطابع.  وعدا عن الجاليات، تتواجد 
فــي الكثير من الدول روابط مناطقيــة قوية، يلتئم بها الفل�صطينيون وتكون في بع�س الأحيان 
اأهم اجتماعيًا من الجاليات.  وبالطبع، هنالك اأي�صًا وجود للكنائ�س والم�صاجد والجمعيات 
الخيريــة، كما اأن هناك عــدداً من موؤ�ص�صات اللوبــي، التي تطمح اإلى اأن تغيــر في �صيا�صات 

الدول الم�صيفة.
اأمــا القطــاع ال�صبابي، فاإن وجــوده يتمركز عــادة في الجمعيــات الثقافيــة والفلكلورية 
والطالبيــة، كمــا اأنه اأقــوى ح�صوراً فــي اأطــر الن�صطاء وجمعيــات الت�صامــن التي ت�صم 
الكثيــر من غيــر الفل�صطينيين اأي�صًا.  وقــد نتج عن عمل ال�صبــاب الفل�صطيني بالتعاون مع 
المت�صامنيــن الأجانب لجان لحق العودة، وحمالت مقاطعة اإ�صرائيل ونزع ال�صرعية عنها 
كدولــة اأبارتهايــد، وجمعيات معاداة جــدار الف�صل العن�صري، والت�صامــن مع الأ�صرى، 
ولجان الت�صامن مع غــزة ونزع الح�صار عنها، اإ�صافة اإلى المبادرات الحقوقية، والمواقع 
الإعالميــة باللغات الأجنبية.  وعادة ما تكون الأطــر ال�صبابية اأ�صغر حجمًا واأكثر اعتماداً 
علــى الجهود الفرديــة الموؤقتة، اإل اأنها تاأخذ طابعًا فاعاًل علــى الم�صتوى النوعي، وت�صم 
ال�صابــات وال�صباب ذوي التح�صيل العلمــي المتميز والوعي الثقافي.  واإذا اأردنا اأن نوؤرخ 
لهــذه الأطر، �صنجد اأن اأغلبها ن�صــط في فترة ما بعد النتفا�صة، ومــن �صماتها ال�صتقالل 

الكامل عن التنظيمات والثقافة التطوعية.
ولالأ�صــف، اإن الأطــر التقليدية وال�صبابيــة كلتيهما تعانيان من اأزمة �صيا�صيــة كبرى.  فالأولى 
لي�صــت بعيدة ب�صكل كاٍف عن المنظومة ال�صيا�صيــة الفل�صطينية القائمة حاليًا، التي تعاني من 
ت�صوهات النق�صام وال�صراع الداخلي والجمود العمري و�صعف المبادرة.  اأما الثانية، فهي 
جاءت كردة فعل على اأبواب الموؤ�ص�صات التقليدية المو�صدة في وجه ال�صباب وعلى ا�صتيائهم 
من تهمي�صهم في الموؤ�ص�صات الوطنية، وكتعبير عن رف�صهم للعملية التفاو�صية الحالية.  هذه 
الأطر ال�صبابية، على الرغم من زخمها وروحها الخالقة، بعيدة كل البعد عن الواقع ال�صيا�صي 
والم�صاركة الفاعلة في اإقرار ال�صيا�صات الوطنية الفل�صطينية، واإن كانت ناجحة على م�صتوى 

القواعد والن�صطاء والت�صامن.
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ويمكننا تلخي�س واقع الأطر الفل�صطينية في الخارج كما يلي:
انق�صــام الجاليات على نف�صها بين مــواٍل ومعار�س لأو�صلو، وقد �صــل عمل الكثير من . 1

الجاليــات على اأثر ذلك وا�صتهلكت جهودها.  وفي هذا ال�صدد، ل بد من التاأكيد على 
اأن فترة اأو�صلو �صبقتها تعبئة وطنية كبيرة وناجحة نتجت عن اللتفاف حول النتفا�صة.  

وقد �صاعت الكثير من اإنجازات تلك الفترة على اأثر انف�صام الإرادة الوطنية.
انح�صــار م.ت.ف فــي اأوروبا والأمريكتيــن: اتخذت اأغلب الجاليــات مواقف نقدية . 2

من التفــاق، وانت�صرت في �صفوفها محاولت لطرح البدائــل، اإل اأن اأ�صواتها لم تعد 
م�صموعة عند القيادة.  وقد اأدى ذلك اإلى مهاجمة وا�صعة للقيادة الفل�صطينية وم.ت.ف. 

�صمن �صفوف الجيل القديم الذي كان حتى فترة قريبة يعمل داخل اإطار المنظمة.
انهيار الف�صائل الوطنية في اأوروبا والأمريكتين: بقيت ن�صبة قليلة من الفل�صطينيين فاعلة . 3

�سمن التنظيمات، اإال اأن جلهم ينتمي اإلى الفئات االأكبر �سنًا.  اأما �سمن اأو�ساط ال�سباب 
الفل�صطينــي، فاندثرت كليًا ظاهــرة النتماء اإلى التنظيمات.  فقد نظــر اإليها، وبخا�صة 
فتح -حقًا اأو باطاًل- على اأنها بوؤٌر لال�صت�صالم والف�صاد والتبعية.  اأما الي�صار، فقد و�صم 
باأنــه غير فاعل ومنق�صم ومليٌء بال�صلبية من دون طرح م�صروٍع جاد.  ويمكننا فهم هذه 
الظاهــرة اأي�صــًا من منظور انعــدام اإرادة التعبئة وعدم اإمكانية ترجمــة هذه الإرادة حتى 
واإن وجــدت في غياب العودة اإلى المبادئ الجامعة والحقــوق المتفق عليها.  فالتعبئة 
التنظيميــة تتطلب وجود »منظومة مبدئيــة« يمكن لل�صباب اأن يلتفوا حولها، ول يمكن 
لالإرادة الطوعية للعطاء اأن تنتج في اأي �صياق اإل من خالل الإيمان بمبادئ العدل والعمل 
الوطنــي الثوري، وهذه المفاهيم ملت منها الكثيــر من الأجيال الفل�صطينية الأكبر �صنًا، 

مع اأن ال�صباب في اأوروبا والأمريكتين لم تتح لهم فر�صة الكفاح من اأجلها.
�صعود التيار الإ�صالمي: في ظــل انح�صار الف�صائل الوطنية، ورفع التنظيمات الإ�صالمية . 4

�صعــار المقاومة، وتركيزها علــى الجاليات في ظل تهمي�س الخارج مــن قبل القيادات 
الوطنيــة، اأخــذت الدمــاء ال�صابــة تتدفق فقط فــي عروق التيــار الإ�صالمــي، وبخا�صة 
الحم�صــاوي.  اإل اأن هذا التيار اأعاد اإنتاج اإ�صكالية المواَطنة، حيث اأنه ركز على تجنيد 
الجاليــات للن�صاطات الخيريــة والت�صامنية والحقوقية وخدمة التنظيــم، ولم يوجد لها 
�صيغــة للم�صاركة الفاعلة فــي القرار الوطني على الرغم من تقدمه على التيار الوطني في 

هذا المجال.
الجهل حــول طبيعة الموؤ�ص�صــات الوطنية: فقد غدت بنيــة م.ت.ف اأحجية ي�صتع�صي . 5

حلها نتيجة لتهمي�صها وات�صاحها بعباءة الغمو�س، وظهر جيل كامل من الفل�صطينيين لم 
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ي�صمع قط بالمجل�س الوطني اأو المركزي، ولي�س لديه فكرة عن اتحادات المنظمة، ول 
يلم بقوانينها ومواثيقها.  اإن خطورة هذا الأمر تكمن في اأن المعرفة ال�صيا�صية هي اأ�صا�س 

المواَطنة ال�صليمة، وفي غيابها ت�صيع اإمكانية الم�صاركة.
بروز ظاهرة المثقف الفردي: مع تجميد المجل�س الوطني، وانعدام وجود مركز لإقرار . 6

اإرادة ال�صعــب، تف�صــت فــي اأوروبا والأمريكتين ظاهــرة التنظير الفــردي حول ال�صاأن 
الوطنــي.  ففي غياب الكيان الجامع تكثر الجتهادات ويغني كل مثقف فل�صطيني على 
ليــاله، ما يوؤدي اإلى بلبلــة في �صفوف المت�صامنيــن الأجانب، واإلى اإ�صــارات مت�صادة 
تعط��ى اإل��ى الحكومات االأجنبية واإلى حال��ة من التخبط وفقدان الوجه��ة في االأو�ساط 
ال�صابة الفل�صطينية.  فمن جهــة، ان�صغلت اأقلية من المثقفين باإعطاء ال�صت�صارات الأمنية 
للحكوم��ات الغربية، وتفرغ اآخ��رون للتخوين وال�سلبية الدائم��ة، وانخرط البع�س في 
م�صاريع الحوار التــي اأ�ص�صتها اللجان ال�صهيونية في الغرب، وخا�س كثيرون �صراعات 
حول طبيعة الحلول النهائية وخياري الدولة الواحدة والدولتين وجدوى الإ�صتراتيجيات 
ال�صلمية اأو الع�صكرية ... الخ، وتعمقت النخب في فل�صفة ما بعد الحداثة ونقد القومية، 
وان�صغــل الجميع ل�صنــوات طويلة عن النقا�س البنيوي الأهــم؛ األ وهو �صرورة ا�صتعادة 

الهيكلية الموؤ�ص�صاتية التي ت�صمح لنا باإقرار �صيا�صة موحدة ك�صعب واحد.
العتــكاف اإلى النهج الت�صامني والخيري والحقوقــي: على اأثر الواقع القائم، ان�صحب . 7

ال�صباب الفل�صطيني من العمل الوطني ال�صيا�صي )وبالأحرى لم يدخلوا به اأ�صا�صًا( ودفعوا 
بطاقاتهم اإلى الت�صامن مع الق�صية.

اإل اأن ال�صنوات القليلة الما�صية �صهدت محاولة ل�صتعادة الدور الوطني للتجمعات الفل�صطينية 
في اأوروبــا والأمريكتين، ول�صيما عبر المطالبة باإعــادة تفعيل م.ت.ف واإ�صالحها، وعقد 
انتخابــات مبا�صرة للمجل�س الوطني الفل�صطيني ي�صارك فيهــا الفل�صطينيون في الخارج.  اإن 
مثــل هذه العملية هي الكفيلة بتفعيل المواَطنة الفل�صطينية في الخارج، ولذا نجد حما�صًا لها 
ووعيًا متزايداً ب�صاأنها، وبخا�صة بعد قيام الثورتين التون�صية والم�صرية وو�صول عملية اأو�صلو 

اإلى طريق م�صدود، واإعادة اإحياء النقا�س حول �صبل الإ�صالح الوطني.
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�لخال�صة

التجمعــات الفل�صطينية في اأوروبا والأمريكتين عن�صــر مهم من عنا�صر ال�صعب الفل�صطيني، 
اإل اأنها هم�صت ولم يعد لها دور في الم�صاركة الفاعلة في �صياغة القرار والعمل الوطني على 
الرغــم من تاريخها العريق فــي هذا المجال.  اإل اأن ا�صتعادة دورهــا التاريخي البّناء، وتعزيز 
اأطرهــا، يتطلب تغيــراٍت جذرية في المفاهيــم والبنية ال�صيا�صية الفل�صطينيــة.  فعلى م�صتوى 
المفاهيــم، ل بــد من التركيز على اأن المواطنة الفل�صطينية هــي الحجر الأ�صا�س لبناء م�صتقبل 
�صيا�صــي واعد لأبنــاء �صعبنا، اأما بالن�صبة للموؤ�ص�صات، فال بد مــن اإعادة فتح الباب اأمام تمثيل 
اإرادة �صعبنــا ككل بغ�ــس النظر عن مكان �صكناه.  فكما توؤكد اأ�صتــاذة الفكر ال�صيا�صي كرمة 
النابل�صــي في درا�صتها المهمــة »اأن تكون فل�صطينيًا«، اإن مبداأ الهويــة لي�صت كافية في حال 
�صعبنا، بل اإن هناك حاجة ما�صة ل�صتعادة المواَطنة وال�صيادة ال�صعبية المتمثلة بالإرادة العامة؛ 
اإرادة ال�صعب.  هذه الإرادة هي ملك لكل الفل�صطينيين، ول�صيما اأولئك القاب�صين على جمر 

ال�صتات:
»مــا الذي يح�صل عندمــا ي�صع �صعب ما �صيادته في اأيــادي قيادته، ليجد 
اأن هــذه الأيادي قد كبلــت، واأن قيادته قد تاهت في غياهب �صجن مريع 
وكاأنهــا محبو�صة علــى اأثر �صحر حالك الظلمة؟ مــا الذي يح�صل عندما 
يتم انتزاع القيــادات من �صفوف ال�صواد الأعظــم ل�صعبها، لتجد نف�صها 
بعيــدة عــن النغرا�س الفا�صل فــي الج�صــد ال�صيا�صي؟ عاجــاًل اأم اآجاًل، 
ي�صتعيــد اأبناء ال�صعــب قوتهم، فاإن ال�صيادة ملكهــم، وهم يقومون بذلك 
على الرغم من تقديرهم لأزمة قادتهم واحترامهم لهم وتفهمهم لو�صعهم 
الأليم ونواياهم ال�صادقة والقوى العاتية التي تواجههم.  فاإن ال�صلطة تعار 
لأجــل م�صمى مداه مرتبٌط بقــدرة القيادة على اإيجاد �صبيــل لتمثيل اإرادة 

ال�صعب«.17
الحــل اإذاً لأزمة الفل�صطينيين في الخارج، هو العودة اإلــى المواَطنة من خالل تفعيل التمثيل 
الديمقراطــي.  هذا الأمــر عليه توافق وطني علــى الم�صتوى الوطنــي والف�صائلي والأهلي، 
فالــكل ينادي باإعادة اإحياء المنظمة وانتخاب المجل�ــس الوطني.  اإل اأننا اليوم بحاجة ما�صة 
للجدية ولتطبيق ال�صعارات النا�صعة على اأر�س الواقع القاتم، فـ »ال�صبيل الوحيد للديمقراطية 

هو تج�صيد العالقة الحية بين ال�صعب وحكومته«.18

	Nabulsi,	Karma.	«Being	Palestinian».	Government	and	Opposition.	2003,	38. 	17
18  المصدر السابق.
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تعقيب أ. معين رباني

 قــدم عبد الرازق التكريتي ورقة غنّية ومهمة جــداً، توؤكد على اأهمية التجمعات الفل�صطينية 
خــارج فل�صطين والوطن العربي، وناق�س الدور الذي تلعبه هذه الجاليات في تطوير الحركة 
الوطنيــة والأحزاب ب�صكل منفرد، ويمكن اإ�صافة الكثير حول الم�صاعدات وما تحدثت عنه 

الورقة في هذا ال�صاأن.  
�صعــرت في بداية الورقة اأن الهتمام كان حول التمييــز بين التجمعات التي تمت مناق�صتها، 
اأوًل التمييز بين التجمعات الموجودة في اأوروبا من جهة، والموجودة في الوليات المتحدة 
واأمريــكا الالتينية اأي�صًا من جهة اأخرى، وكان ل بد مــن ت�صليط ال�صوء اأكثر على التجمعات 
والجاليات في الوليات المتحدة الأمريكية.  الجاليات الفل�صطينية في اأمريكا الالتينية كانت 
الأقــل ا�صتــراكًا في الهم والق�صايا الوطنية الفل�صطينية، وكانــت هناك عملية تحول في الدور 
الوطنــي لتلــك البلدان اأي�صًا )اأمريكا الالتينية في اآخر 15 عامــًا(، فماذا يعني ذلك لي�س فقط 
للحركــة الوطنية الفل�صطينية، واإنما تحديــداً للجاليات والتجمعــات الفل�صطينية الموجودة 
فــي اأمريكا الالتينية؟ ورغبت اأي�صــًا اأن اأرى اهتمامًا اأكبر في التمييــز بين الأجيال من حيث 
الحقب التاريخية، فكان ل بد من التركيز على الجيل الذي غادر اإلى اأوروبا اأو اإلى الوليات 
المتحــدة بعد عامي 1948 و1967، اأي الأجيال المتعاقبــة، وكيف عك�صت هذه الأجيال 

ذاتها �صيا�صيًا؟  
وق�صية اأخرى طرحتها الورقة هي »اأر�س بال �صعب و�صعب بال اأر�س«، اإذ يجب التركيز هنا 
علــى هذه الق�صية، واإعطاوؤهــا مزيدا من الهتمام في الورقة، حيــث ل يوجد تناول �صيا�صي 
كامــل لهــذه الق�صيــة، واإذا ما كانت ناتجــة عن المواطنــة، اأو عن النظــام ال�صيا�صي، اأو عن 

الم�صكالت التي تواجه الحركة ال�صيا�صية الفل�صطينية.  
وهناك �صوؤال يتعلق بالمقارنة بين الما�صي والحا�صر.  الورقة غنية في عملية تحليل الما�صي، 
لكــن، كان ل بد من التاأكيد ب�صكل اأكبر على الم�صتقبل، واأود هنا التركيز على ق�صية محددة 
ظهــرت في الورقة، وهــي وجود عملية تناق�س كبيرة غير قابلــة لالإ�صالح عند الحديث عن 
اتفــاق اأو�صلو وعمليــة النهيار والمردود ال�صيئ على الحركة الوطنيــة الفل�صطينية، لذا اأحبذ 
روؤية تحليل وا�صح حول اأهمية اإعادة بناء هذه الحركة، بغ�س النظر عما نتج عن اتفاق اأو�صلو 

واإطاره.  
التعقيــب الأخيــر، هــو اأن التكريتي تنــاول »الديمقراطيــة والنتخابات«، وربمــا يثير هذا 
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المو�صوع �صوؤاًل عامًا: هل هذه العملية )الديمقراطية والنتخابات( �صحيحة ومنا�صبة تالئم 
حركة تحرر وطنية؟ بمعنى، هل يمكن حل الم�صكالت عبر النتخابات عندما يكون الطابع 
العــام للحركة الوطنية يفر�س الحاجة اإلى وفاق وطني بيــن الأحزاب والأطر المتناف�صة كما 
حدث في الخم�صينيات وال�صتينيات، عندما كانت عقلية منفردة واحدة تحدد الأمور؟ اإذن، 
يجــب التمييز بين التعددية من جهة، و»الديمقراطيــة والنتخابات« من جهة اأخرى، وهذا 
مــا لحظناه منذ اتفاق اأو�صلــو، حيث يمكن القول اإن النتخابــات والديمقراطية قللت من 

التعددية الفل�صطينية.
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الجلسة التاسعة
الّتجّمعات الفلسطينّية وواقع التجزئة

لبنان
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الالجئون الفلسطينيون في لبنان
أزمة الحاضر وسيناريوهات المستقبل

د. �صاري حنفي

�لمقدمة

الفل�صطينيــون فــي لبنان لجئون منذ ما يزيد على 64 عامــًا، وينبغي اأن ُيو�صفوا ب�صورة اأدّق 
دون عليــه �صبَّبته مفاعيل غياب  باأنهــم لجئــون طويلو الأمد.  وهم يعي�صــون و�صعًا ل ُيْح�صَ
الحــل فــي كلٍّ من بلد الأ�صل وبلد اللجــوء على ال�صواء.  فالالجئون طويلــو الأمد في لبنان 
غالبــًا ما يكونون مجّردين مــن حقوقهم الجتماعية-القت�صاديــة اأو المدنية؛ كحق العمل، 
وممار�صة المهن، وت�صيير الأعمــال، وحيازة الأمالك.  واأغلبهم حبي�صو مخيمات اأو معازل 
حيــث يعتمدون جزئيًا على الم�صاعدة الإن�صانيــة، وغالبًا ما يعي�صون في ظروف اجتماعية-

اقت�صادية مريعة.
المو�صــوع فــي لبنان يتجاوز الجانب القانوني.  ففي ندوة حــول مرحلة النتقال اإلى 
الديمقراطيــة في ظل الثورات العربية، نظمت فــي الجامعة الأمريكية في بيروت )18 
كانــون الثاني/ينايــر 2012( تحدثــت مي�صيل با�صوليــه، الرئي�صة ال�صابقــة لجمهورية 
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ت�صيلي، كيف اأن البرلمان الت�صيلي ا�صطر اإلى اإ�صدار قانون العفو العام في العام 1978 
ك�س��رط من �سروط الدكتاتور اأوغ�ستو بينو�سيه اآن��ذاك، لتخليه عن ال�سلطة، ولكن هذا 
القانــون اأ�صبــح كما ي�صميــه الموؤرخون »لقانون العفــو العام«، فلقــد رف�س الق�صاة 
ا�صتخدامــه، باتباعهم كثيراً من المهــارات في تجنبه والتحايل عليه، كون ما فر�صه هو 
المنطق ال�صيا�صــي لالنتقال للديمقراطية �صد المنطق الأخالقــي لمفهوم العدالة.  لقد 
�صاعد الق�صــاَة مجتمٌع مدني واأهلي حي يكافح الح�صانة عن منتهكي حقوق الإن�صان 
مــن قبل الآمرين والجالدين في نظام بينو�صيه.  واأنا ا�صتمع اإلى با�صوليه، �صعرت بمرارة 
كيــف اأن الالجئيــن الفل�صطينيين في لبنان لي�صوا �صحية قوانيــن جائرة فح�صب، واإنما 
اأي�صًا لمهارة وحذلقة وبراعــة الكثير من البيروقراطيين وال�صيا�صيين اللبنانيين في كيفية 
تطبيق هــذه القوانين ب�صرعة اإن كانت غابنة لهم، وعــدم تطبيقها في حال اأنها تح�ّصن 

و�صعهم.
�صوف ُتْعَنى هــذه الورقة، اأوًل، بالأو�صاع القت�صاديــة والجتماعية للفل�صطينيين في لبنان، 
وال�صيا�صة اللبنانيــة الر�صمية حيال الالجئين الفل�صطينيين من حيــث العمل والتعليم وال�صكن 
والتملــك.  ثانيًا، بالهوية الوطنية والتمثيــل مع تراجع دور منظمة التحرير.  واأخيراً بمخاطر 
التوطين والهجرة اأو التهجير و�صيناريوهات الم�صتقبل، وخيارات ال�صيا�صة الفل�صطينية حيال 

الفل�صطينيين في لبنان.

�إطاللة تاريخية

ق�صــة الوجــود الفل�صطيني في لبنــان هي، في جانب منهــا، ق�صة انق�صامــات اإثنية-وطنية 
عميقــة، ومواجهــة �صيا�صية، و�صجــال اأيديولوجي فــي ال�صنوات ما بعد الحــرب الأهلية.  
فخــالل الحرب العربية-الإ�صرائيلية فــي العام 1948، لجاأ اإلى لبنان مئــة األف فل�صطيني.  
وقــد تحّدث كثير من الالجئين1 عن العنف ال�صديد والطبيعة القمعية التي و�صمْت ال�صيطرَة 
علــى المخيمات في تلك الفترة من ِقَبل ال�صرطة، والجي�س، والمكتب الثاني )المخابرات 

الع�صكرية اللبنانية(.2

حنفي، �صاري وتايلر لونغ.  )2010(.  »الحكم والحاكمية وحالة ال�صتثناء في مخّيمات الالجئين الفل�صطينيين في   1
لبنان«. �صاري حنفي )محرر(.  حالة ال�صتثناء والمقاومة في الوطن العربي.  بيروت: مركز درا�صات الوحدة العربية. 

�س: 159-134.
الإحكام  �صديدة  �صرية  ا�صتخبارات  �صبكة  �صهاب  فوؤاد  ال�صابق  اللبناني  الرئي�س  اأن�صاأ  و1964،   1958 العامين  بين   2

وبالغة الق�صوة كي تراقب المخيمات الفل�صطينية، انظر:
N.	 Rosen,	 «Scapegoats	 in	 an	 Unwelcoming	 Land,»	 Washington	 Post,	 16	
December	2007.
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تجّمــع اأغلبية الالجئين في مخيمــات، وقد تحولت لحقًا بع�س المخيمــات الموؤقتة التي 
كانــت محطات عبور وانتقال اإلى مخيمات ثابتــة.3  ويوجد الآن ما يزيد على 425،640 
لجئــًا فل�صطينيًا م�صّجــاًل لدى وكالة الغوث )الأونــروا( في لبنان.4  غيــر اأنَّ اأرقام الم�صح 
الــذي اأجرته الجامعة الأمريكية فــي لبنان مع الأونروا ت�صير اإلى اأنــه ل يقيم في البلد �صوى 
260،000 - 280،000 لجــئ فل�صطينــي مع هام�س خطاأ يبلغ 5%.  ويعي�س 62% من 
هــوؤلء الالجئيــن في 12 من المخيمات الر�صمية المنت�صرة فــي اأرجاء لبنان، في حين يعي�س 
38% فــي تجّمعــات يقع معظمها فــي جوار تلك المخيمــات.  ويترّكز معظــم الالجئين 
المقيمين في الجنوب )55% في �صيدا و�صور(، ثمَّ في منطقة و�صط لبنان )22%(، ثمَّ في 

ال�صمال )19%(، والبقاع )%4(.
ويمكــن ت�صنيف الالجئيــن الفل�صطينيين في لبنان في ثالث مجموعــات بح�صب ت�صجيلهم 
ر�صميــا.5  فاأغلبيــة الالجئيــن الفل�صطينيين »م�صّجلون« لــدى كلٍّ من الأونــروا وال�صلطات 
اللبنانيــة، ويفيدون من الخدمات التــي تقّدمها الأونروا.  ويتكّون ال�صنف الثاني من لجئين 
»غيــر م�صجليــن« )يبلغ تعدادهــم 35،000(، كما َقــّدرت في العــام 2004 منظماٌت غير 
حكوميــة تعمــل في المخيمــات.  وهوؤلء يقعــون خارج تفوي�ــس الأونــروا، لأنهم تركوا 
فل�صطيــن بعد العــام 1948، ويّتخذون ملجاأً خارج مناطق عمــل الأونروا.  وهم م�صّجلون 
لدى الحكومة اللبنانية.  وقد بداأت الأونروا خدمة ال�صكان غير الم�صّجلين في كانون الثاني 
2004.  اأّما ال�صنف الثالث )3،500( فيتكون من لجئين »فاقدي الأوراق الثبوتية«، غير 
م�صجليــن لــدى اأي هيئة في لبنان، اأو اأي وكالة دوليــة، ول يملكون تاليًا اأي وثائق �صالحة، 
وهــم ي�صتطيعــون الو�صول اإلى بع�س خدمــات الأونروا.  وهم يقا�صــون ظروفًا اجتماعية-
اقت�صادية �صعبة نظراً لفتقارهم اإلى دخٍل م�صتقر كوَنهم مقّيدين عن العمل.  ول مدخل لديهم 
اإلــى الرعاية ال�صحية، اأو مرافق التعليم، اأو �صوى ذلك من اأ�صكال العون الإن�صاني، كتح�صين 
�صكنهم على �صبيل المثال.  وثّمة منظمات محلية اأخرى، كالهالل الأحمر الفل�صطيني، تقّدم 
خدمات �صحية لالجئين فاقدي الأوراق الثبوتية، اإل اأّنهم ي�صطرون في معظم الحالت لأن 

يدفعوا لقاء هذه الخدمات.6

	J.	Sfeir,	‟Du	Provisoire	au	Permanent:	Les	Debuts	de	l›Installation	des	Refugies 	3
	MIT	Electronic	Journal	of	Middle	East	Studies,	5,	2001:	,«1951-au	Liban,	1948

.42-30
(http://www.un.org/unrwa/publications/index.html	(figures	as	of	Jan.	2010 	4

	Danish	Refugee	Council,	Non-ID	Palestinian	Refugees	in	Lebanon,	Beirut,	2005 	5
الم�صدر ال�صابق.  لمزيد من التفا�صيل ب�صاأن فاقدي الأوراق الثبوتية انظر تقرير مركز »فرونتيرز، 2005:  6

Frontiers.	The	Forgotten:	The	Case	of	Non-ID	Palestinians	in	Lebanon,	Beirut,	2005.
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�لفل�صطينيون في �لمخيمات: �إق�صاء مدينّي

يمكن لعوامل كثيرة اأن تلعب دوراً في دفع الجماعة الالجئة اإلى الفقر والإق�صاء الجتماعي.  
وما نراه في هذه المقالة اأنَّ المخيم كمكان هو من بين ثالثة عوامل رئي�صة ت�صهم في الإق�صاء 
الجتماعي والفقر الم�صتوطن في بع�س الجماعات الالجئة الفل�صطينية.  اأّما العامالن الآخران 
فهمــا: اأوًل، العي�ــس في منطقة مدينية في اأحياء فقيرة اأ�صبــه بـ»الع�صوائية« اأو التجمعات غير 

الر�صمية، والثاني، الخ�صوع للتمييز في �صوق العمل.7
وفي حين اأنَّ الفروق بين �صكان المخيمات و�صّكان المدينة من الالجئين )ال�صكان خارج 
المخيمــات( هي فروٌق �صئيلة ن�صبيًا في �صوريا، وفي الأردن بدرجة اأقّل، فاإن الفجوة بين 
لجئــي المخّيم )والتجّمع( ولجئي المدن في لبنان والأرا�صــي الفل�صطينية المحتّلة هي 
فجــوة هائلة.  ففــي �صوريا والأردن، يتمّتع الالجئون بنفاذ اإلــى التعليم المجاني، وفر�س 
العمــل المتكافئة ن�صبيًا، كما يمكنهم عبور الحــدود الوطنية والعمل في الخارج ب�صهولة 
ن�صبيــًا.  والمخيمــات فــي الأردن و�صوريا هي، عمومــًا، اأمكنة مفتوحــة تنّظمها الدولة 
ف »المكان المفتوح« باأّنه مكاٌن  الم�صيفة.  اأّما في لبنان، فهي تقع في اأماكن مغلقة.  وُيعرَّ
مفتــوح مدينّيًا ومجتمعّيًا على ال�صواء.  المكان المدينــّي المفتوح ينّظمه البلد الم�صيف، 
ْخــل، وُيَتاح له الت�صال مــع المدن والقرى  بحيــث يبدو مثل اأّي حــّي �صكني متدني الدَّ
المحيطــة، ولديه هيئة حاكمة قــادرة على التعامل مع الق�صايا البلدية داخل المخيم.  ومن 
الناحيــة المجتمعّية، يتكامل �صكان المخيَّم اجتماعيــًا واقت�صاديًا -في المكان المفتوح- 
مــع الجوار المحيط و�صوق العمل، ن�صبيًا على الأقل.  اأّما »المكان المغلق«، فهو المكان 
مة ك� »اأمكنة مغلقة«  الذي ال يلبي واحداً على االأقل من هذه ال�سروط؛ والمخيمات الُمنظَّ
ت�صــّكل معازل مدينية اأو اأطرافــًا تقع على هام�س المدينة، مفتقرًة اإلــى الم�صاحات العامة 
والخ�صراء، وذات طرق وم�صاكن بائ�صــة.  ومفهوميًا، المخيم المغلق والمخيم المفتوح 
همــا مفهومان مجازيان ول يعك�صان واقعًا جغرافيــًا )اأي اأنَّ المخيم المغلق لي�س معزوًل 
جغرافيــًا بال�صرورة( ول واقعًا �صيا�صيــًا )اأي اأن حرية التعبير فــي المخيم المفتوح لي�صت 

اأف�صل بال�صرورة منها في المخيم المغلق(.
اإنَّ معّدل الفقر لي�س اأعلى بالمقارنة مع ال�صكان المحليين اإل في لبنان والأرا�صي الفل�صطينية 
)وبخا�صــة ال�صفة الغربية(، على الرغــم من حقيقة اأنَّ الأرا�صــي الفل�صطينية لي�س فيها تمييز 

7  لمزيد من التفا�صيل حول المخيم كمكان ا�صتثنائي، انظر:
S.	 Hanafi,	 «Palestinian	 Refugee	 Camps	 in	 Lebanon:	 Laboratory	 of	 Indocile	
Identity	 Formation»,	 M.A.	 Khalidi	 (ed.),	 The	 Lived	 Reality	 of	 Palestinian	
Refugees	in	Lebanon,	Institute	of	Palestine	Studies,	2010,	45-74.
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موؤ�ص�صاتــي في �صوق العمل.8  ول �صّك اأنَّ هذا التمييز في �صوق العمل يلعب دوراً في معّدل 
الفقــر كما ُيالَحظ في لبنان.  وهكذا، فاإن العامل الذي ُي�صِهم في رفع معّدل الفقر ويتقا�صمه 
الالجئــون في لبنان وال�صفــة الغربية هو خا�صية »المكان المغلــق«.  وهذا يبّين مقدار بروز 
مثــل هذا المكان، لي�س فيما يتعّلق باأحوال الالجئين المعي�صية فح�صب، بل اأي�صًا في ما يتعلق 
بهوّيتهــم المدينية.  غير اأنَّ تحليلنا، بالمقابل، ل يريد اأن يوحي، باأّي حال من الأحوال، باأنَّ 
ثّمــة تجان�صًا داخل كّل بلد من بلدان اللجوء، ويعود ذلك في معظمه اإلى مواقع المخيمات.  
فبع�ــس المخيمات يقع داخــل �صياق مدينّي، فــي حين تقع مخيمات اأخــرى على هوام�س 
المــدن، وعدٌد منها مخيمات معزولة في مناطق ريفّية.  والفروق بين هذه المخيمات فروٌق 

�صخمة في بع�س الأحيان.
وبح�صــب الم�صــوح المتعددة التــي اأجرتها »فافــو« )موؤ�ص�صة اأبحــاث نرويجية للعلوم 
الجتماعيــة والدرا�صات الدولية(9 في الأردن و�صوريا، فاإن اأحوال الالجئين الفل�صطينيين 
المعي�صيــة خــارج المخيمــات ل تختلف كثيــراً عن اأحــوال معي�صة عمــوم ال�صّكان في 
البلــد الم�صيــف.10  اإل اأنَّ و�صع الالجئيــن الذين يعي�صون في مخيمــات اأ�صواأ من و�صع 
اأولئــك الذين يعي�صــون خارجها، الأمر الــذي ي�صّح في جميع البلــدان الم�صيفة.  وهذا 
مــا يثبته الم�صح الــذي قامت به الجامعة الأمريكية في بيروت مــع الأونروا، والذي يبّين 
اأنَّ المخيمــات اأ�صواأ عمومًا من التجّمعات، من حيــث معّدلت الفقر، والأمن الغذائي، 
ْكر اأنَّ الأحوال المعي�صية خارج المخيمات تتنّوع  والتح�صيل العلمي.  غير اأنَّه يجدر بالذِّ
كثيراً.  فالأ�صر التي تعي�س في اأحياء وتجّمعات مثل الزاهرية في طرابل�س، وطريق الجديدة 
فــي بيروت، اأو دّلعة وحــّي الزهور في �صيدا، اأو �صعدنايــل وتعلبايا في البقاع، هي في 

من دون اأن يكون �صحيحًا على م�صتوى اآخر.  وتكون هذه  فح�صب،  واحٍد  م�صتوى  على  �صحيٌح  هنا  ن�صفه  ما    8
ال�صّحة حين نقارن �صكان المخيمات في الأردن والأرا�صي الفل�صطينية مع المتو�صط اأو المعّدل في ذلك البلد.  غير 

اأّنه توجد في كال هذين المكانين مجموعات �صكانية �صخمة تتمّيز باأو�صاٍع معي�صّية اأ�صدَّ فقراً.  انظر:
M.	Khawaja,	&	Å.	Tiltnes,	On	 the	Margins:	Migration	and	Living	Conditions	
of	Palestinian	Camp	Refugees	in	Jordan,	Fafo-rapport	357,	2002,	available	at:	
http://www.fafo.no/pub/rapp/357/index.htm	(last	visited	30	Oct.	2010).
	H.	Zhang	and	Å.	Tiltnes,	Socio-economic	Assessment	of	Ein	El-Hilweh	Refugee	 	9

.Camp	Selected	findings,	Fafo,	2009
10  عمليًا، الفارق في اأحوال الالجئين الفل�صطينيين المعي�صية بين اأولئك الذين هم �صكان مخيمات، والذين لي�صوا كذلك، 
هو اأ�صّد اأهمية مّما تذكره م�صوح »فافو«.  ونحن ن�صتند بتقديراتنا الواردة هنا اإلى عمليات ر�صد اأنثروبولوجية قمنا 
بها، واإلى اإح�صائيات من مكتب الإح�صاء المركزي ال�صوري والفل�صطيني.  وعادًة ما تجري »فافو« م�صوحها في 
اأي�صًا، حيث  المدن  الفل�صطينيين يعي�صون في  الفل�صطيني.  لكّن الالجئين  التجّمع  اأو في مواقع  مخيمات الالجئين 

يندمجون بال�صكان المحليين، وحيث ي�صعب في العادة تحديدهم.  انظر:
Bhalla	A.,	Lapeyre	F.,	1997,	‘Social	Exclusion:	Towards	an	Analytical	and	Operational	
Framework’,	Development	and	Change,	Volume	28,	Issue	3,	pp.	413-433.
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المتو�ّصــط اأف�صــل حاًل من الأ�صر التــي تعي�س في المخيمــات.  اإل اأنَّ بع�س التجّمعات، 
وبخا�صــة في المناطق الزراعية في �صور، فيها اأ�صر تعي�س ظروفًا اأ�صواأ بكثير من الظروف 

التي نجدها في المخيمات.
وبح�صــب م�صــح الجامعــة الأمريكية والأونــروا، فاإنَّ ثلثــّي الالجئيــن الفل�صطينيين هم من 
ر عــدد هذين الثلثين بـــ 160.000 ن�صمــة، ومعّدل الفقــر اأعلى في  الفقــراء،11 حيــث ُيَقدَّ
المخيمات منه في التجمعات، فحوالي ثالثة اأرباع المقيمين في المخيمات هم من الفقراء، 
فــي حين يبلغ الفقراء في التجمعات اأكثر من ن�صف المقيمين هناك بقليل.  كما جرى تقويم 
الفقر بح�صب الطيف الأق�صى للفقر.  وعتبة الفقر الق�صوى البالغة 2،17 دولر اأمريكي تتيح 
�صــراء غذاء يكفي الحاجات الغذائية اليومية لالجئ فل�صطيني بالغ.  وقد ُوِجَد اأنَّ 6،6% من 
الالجئين الفل�صطينييــن ينفقون اأقلَّ من المكافئ النقدي ال�صروري لتغطية حاجاتهم الغذائية 
اليومية الأ�صا�صية.  ويبلغ تعداد هوؤلء 16،000 ن�صمة.  ومعّدل الفقر الأق�صى في المخيمات 

)7،9%( هو تقريبًا �صعف الُمالَحظ في التجمعات )%4،2(.
وفيمــا يتعّلــق بالأحــوال المدينيــة والبيئية في مخيمــات الالجئيــن، فاإنَّ م�صــح الجامعة 
الأمريكيــة فــي بيروت والأونروا ير�صــد نوعية ال�صكن الرديء التي ل تــزال م�صكلة ماثلة 
فــي اأماكن عي�ــس معظم الالجئين الفل�صطينيين في لبنــان.  فحوالي 40% من الأ�صر لديهم 
ت�صــّرب مياه مــن اأ�صقف بيوتهم اأو جدرانهــا، و8% من الأ�صر يعي�صــون في اأكواخ حيث 
يكــون ال�صقف و/اأو الجدران من التوتيــاء، اأو الخ�صب، اأو مادة »الأ�صب�صتوز«.  وقد اأّدت 
القيــود المفرو�صة علــى اأماكن العي�س اإلى عي�س حوالي 8% من الأ�صر في ظروف اكتظاظ 
)اأكثر من ثالثة اأ�صخا�س في غرفة واحدة(.  ويترّكز �صوء ال�صكن في الجنوب، وبخا�صة في 
مخيمــّي الر�صيدية وعين الحلوة والتجّمعات الموجودة في منطقة �صور.  وقد بّين الم�صح 
اأنَّ 9% مــن الأُ�صــر لي�س لديها �صّخان للميــاه اأو بّراد، مقابل 3% من الأُ�صــر اللبنانية.  اأّما 
لته م�صوٌح  ل الــذي �صجَّ ل، فــكان اأعلى بكثير من المعدَّ جَّ معــّدل الأمرا�ــس المزمنة الُم�صَ
اأقــدم.  ففــي ال�صابق كان هذا المعّدل 19%،12 اأما الآن فت�صيــر معطياتنا اإلى معّدلت تبلغ 
31%.  وقــد يكون الفارق ناجمًا عن تقّدم ال�صــّكان الفل�صطينيين في العمر، حيث لحظ 

11  اإنَّ خط الفقر مقا�صًا بالنقود في هذا الم�صح يمّثل الحاجات اليومية الدنيا لل�صخ�س مقا�صًة بالنقود. ويقف خط الفقر 
عند 6 دولر اأمريكي في اليوم، والذي يتيح تغطية المتطلبات الأ�صا�صية الغذائية وغير الغذائية )مثل الإيجار، النقل، 
المرافق، الخ( لالجئ الفل�صطيني البالغ. وي�صتند خط الفقر هذا على ذلك الم�صتخَدم في م�صح الأ�صرة اللبنانية في 

العام 2004 والم�صح الذي قامت به الأونروا في العام 2008، بعد تعديله ب�صبب الت�صخم.
	Ugland,	 O.,	 2003.	 Difficult	 Past,	 Uncertain	 Future	 Fafo-report	 409,	 FAFO. 	12
Available	at
]http://www.fafo.no/pub/rapp/409/index.htm	[Accessed	October	30,	2010
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البحــث الديموغرافي تدهوراً �صريعًا في معــّدلت الخ�صوبة بين الالجئين الفل�صطينيين في 
عف ما  لبنــان في العقود القليلة الأخيرة.13  ومن الوا�صح اأنَّ لدى الالجئين الفل�صطينيين �صِ
لــدى ال�صــكان اللبنانيين من الأمرا�س المزمنة، حيث نجــد 17% من هذه الأمرا�س لدى 

اللبنانيين مقابل 31% لدى الفل�صطينيين.14

�لتمييز �لقانوني و�لموؤ�ص�صاتي

ي�صتمــل الحتواء الجتماعي على م�صوؤولية الدولة عــن توفير الحقوق والخدمات الأ�صا�صية 
م الأونروا الخدمــات ال�صحية،  لل�صــكان الذيــن يعي�صون �صمن حدودهــا.  وفي حين ُتقــدِّ
والتعليميــة، وبع�ــس الإغاثة والخدمــات الجتماعية، ف�صــاًل عن المــاأوى وخدمات البنية 
التحتيــة، فاإن الالجئيــن الفل�صطينيين يعانــون الإق�صاء في ميادين اأخــرى، وبخا�صة ما تعّلق 
منهــا بالنفاذ اإلى �صوق العمل، ونظــام ال�صمان الجتماعي، و�صوق العقــارات، ما �صنناق�صه 
ل في المياديــن التي ُيْرَغب فيهــا بالحتــواء الجتماعي، يجدر  اأدنــاه.  لكننــا قبــل اأن نف�صّ
ــل في ميدان الحتــواء ال�صيا�صي.  المنــاخ ال�صيا�صي اللبنانــي يعار�س ب�صّدة منح  بنــا اأن نف�صّ
الفل�صطينييــن حقوق المواطنين اللبنانيين اأو توطينهم.  وكذلك فاإنَّ المناخ الفل�صطيني نف�صه 
يرف�س التوطين، وي�صّر على حّق الفل�صطينيين في العودة اإلى وطنهم، فل�صطين.  لكن مواقف 
لبنانيــة من عودة الفل�صطينيين اإلى ديارهــم ُت�ْصَتْخَدم في بع�س الأحيان لتبرير �صيا�صات التمييز 
�صــد الالجئيــن الفل�صطينيين، حيث ل يزال و�صعهم القانوني بعــد اأكثر من �صتة عقود و�صَع 
الأ�صخا�ــس الأجانب، الأمر الذي اأّدى اإلى �صيا�صات ت�صييق فيما يتعلق بحقوق الفل�صطينيين 

الجتماعية، والقت�صادية، والمدنية.15

�لتوطين كفّز�عة

التوطيــن هو الفّزاعة التي طالما ا�صتخدمتها اأق�صام من المجتمع اللبناني لخلق رهاب عام من 
منح الفل�صطينيين حقوقًا مدنّية.  والحال، اأّن الجماعات ال�صيا�صية اللبنانية تّتهم بع�صها بع�صًا، 
عبر افتتاحّيات كبريات ال�صحف اللبنانية )النهار، الأخبار، ال�صفير، الأوريان لو جور(، بتعزيز 
التوطين، ذلك الفعل الذي يرقى اإلى م�صتوى الخيانة.  وعلى �صبيل المثال، فقد كان العنوان 
الرئي�ــس ل�صحيفة الأخبــار اللبنانية يوم 2 تموز 2007 »برنامج اإعادة بناء مخيم البارد تمهيد 

13  الم�صدر ال�صابق.
14  اإدارة الإح�صاء المركزية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  2004.  »الم�صح الوطني حول ظروف العي�س وميزانية الأ�صرة«.
	S.	Hanafi,	&	Å.	Tiltnes,	«The	Employability	of	Palestinian	Professionals	in	Lebanon:	 	15
Constraints	and	Transgression»,	Knowledge,	Work	and	Society,	5(1),	2008
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للتوطين«.  ويعتبر اآخرون )من بينهم مراجع دينية( مجرد الحديث عن حّق الفل�صطينيين في 
العمل خطوًة اأولى باتجاه التوطين.  واأّي �صجال حول الحقوق المدنية والقت�صادية اإنما يبداأ 
بالتاأكيــد على اأنَّ الغايــة ل ينبغي اأن تكون التوطين، لدرجة اإحــالل تدّخالت اإن�صانية واأمنية 
ق�صيرة الأمد محّل المبادرات المتعّلقة بمنح الفل�صطينيين حقوقًا طويلة الأمد.  و�صوف نرى 
اأدنــاه اأنَّ التغيرات التــي جرت، موؤّخراً، على اأنظمة العمل لي�صــت ا�صتثناء من هذه القاعدة.  
والأ�صا�ــس الم�صترك الوحيد بين الأحزاب ال�صيا�صيــة اللبنانية المختلفة هو ا�صتخدام التوطين 

كمو�صوع تابو.
وما يغيب عن هذا ال�صجال اإنما هو الفرد الفل�صطيني.  وي�صّكل ا�صتخدام المنظمات الإن�صانية 
عمليــة البيو-�صيا�صــة )bio-politics( التي تعتبر الفل�صطينيين اأج�صــاداً ل بّد من اإطعامها 
واإيوائها دون اأن يكون لها اأّي ح�صور �صيا�صي طرف الطيف الأول، في حين ي�صّكل خطاب 
التوطيــن الطرف الآخر في ذلك الطيف.  ولي�ــس الفل�صطينيون، بالن�صبة للم�صاركين في مثل 

هذا الخطاب، �صوى اأرقام، وكتلة �صيا�صية موؤقتة تنتظر العودة.

حّق �لعمل: خطوة �إلى �لأمام .. خطوتان �إلى �لخلف

فــي 17 اآب 2010، وبعــد كثير من التردد وال�صجال الحاّد بين الأحــزاب ال�صيا�صية اللبنانية 
المختلفــة، �صّوت البرلمــان اللبناني بالم�صادقة على قانون جــرى التفاق خالل نقا�صه قبل 
اإقــراره على اأن يحوز علــى »الإجماع« بين الأحزاب البرلمانيــة المختلفة.16  ويق�صي ن�ّس 

المادة 59 التي جرى تعديلها من هذا القانون باأن:
يتمتــع الأجراء الأجانب عنــد �صرفهم من الخدمة بالحقــوق التي يتمتع 
به��ا العمال اللبنانيون �س��رط المعاملة بالمثل، ويترت��ب عليهم الح�سول 
مــن وزارة العمل على اإجازة عمل.  ُي�صتثنى ح�صراً الأجراء الفل�صطينيون 
الالجئــون الم�صجلــون وفقــًا لالأ�صــول فــي �صجــالت وزارة الداخلية 
والبلدي��ات -مديرية ال�س��وؤون ال�سيا�سية والالجئين- م��ن �سرط المعاملة 

بالمثل ور�صم اإجازة العمل ال�صادرة من وزارة العمل.17
كما يق�صي الن�ّس المعّدل اأي�صًا باأن:

	F.	 Lamb,	 «Anyone	 Really	 Serious	 about	 Allowing	 Palestinians	 their	 Civil 	16
Rights?»,	 Veterans	 today,	 July	 2010.	 available	 at:	 http://www.veteranstoday.
com/2010/07/23/palestine-anyone-really-serious-about-allowing-their-civil-
rights/

17  المادة 59، الفقرة 3 من المادة 9 من قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1964.
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ُيعَفى الم�ستفيد من العمال الالجئين الفل�سطينيين من �سرط المعاملة بالمثل 
المن�صو�س عليه فــي قانون العمل وقانون ال�صمان الجتماعي، وي�صتفيد 
م��ن تقديمات تعوي���س نهاية الخدمة بال�سروط الت��ي ي�ستفيد فيها العامل 
اللبنانــي.  يتوّجــب على اإدارة ال�صنــدوق الوطني لل�صمــان الجتماعي 
اأن تفــرد ح�صابًا منف�صــاًل م�صتقاًل لديها لال�صتــراكات العائدة للعمال من 
الالجئيــن الفل�صطينيين، علــى اأّل تتحمل الخزينــة اأو ال�صندوق الوطني 
اأي التــزام مالي تجاهه.  ل ي�صتفيــد الم�صمولون باأحكام هذا القانون من 

تقديمات �صندوقي �صمان المر�س والأمومة والتقديمات العائلية.18
ومن المهــم اأن نالحظ اأنَّ لبنان وحده، بين البلدان العربية، من يعامل الالجئين الفل�صطينيين 

كاأجانب من حيث حّق العمل والتمّلك.
ول يتنــاول هذا القانون الم�صكلة التي يواجهها كثير من الالجئين الفل�صطينيين: م�صكلة عدم 
ال�صمــاح لهــم بممار�صة مهن حّرة، مثل الطب، والقانون، والهند�صــة.  والحال، اأنَّ القانون 
ل هو عبارة عــن ماأ�ص�صة للتمييز، اإذ يحول بين الفل�صطينيين وممار�صة ما يزيد على 30  المعــدَّ
نَّف المهن المقيَّدة التي ل يزال الفل�صطينيون بال منفذ اإليها في فئتين  مهنــة لها نقابــة.19  وُت�صَ
اثنتيــن: الأولــى، تلك الخا�صعة للبند الخا�ــس بالمعاملة بالمثل )الأطبــاء، ال�صيادلة، وكالء 
ال�صفــر، محررو الأخبــار، اأ�صحاب الم�صافــي، وكالء التاأمين، الم�ّصاحــون، المهند�صون، 
والمهند�صون المعماريون، الممر�صون، عمال مخازن الأدوية والمخابر الطبية، المحا�صبون 
نّية، المعالجون الفيزيائيون،  المجازون، اأطباء الأ�صنان، الأطباء البيطريون، عمال المخابر ال�صِّ
اأ�صاتــذة المدار�س في جميع م�صتوياتها(؛ والثانية، تلــك المق�صورة على المواطنين اللبنانيين 
)الم�صتغلون بالمهن القانونية، ال�صحافيون، التقنيون، اأ�صحاب ال�صركات ال�صياحية، مديرو 
�صــركات الن�صر، الحالقون، الم�صتغلــون بال�صرافة، الوكالء العقاريــون، �صائقو التاك�صي اأو 
معلمــو القيادة، النا�صرون واأ�صحاب المطابع(.  وبح�صب تقديرات الأونروا ومنظمة العمل 
الدوليــة، فاإن من غيــر المحتمل اأن يتغّير ذلك فــي الم�صتقبل القريب.  وقــد اقترحت نقابة 
الممر�صيــن والممر�صــات اللبنانيين خطة دفاعيــة رائدة بهذا ال�صدد، مبديــًة اهتمامًا بتغيير 

	Palestinian	 Human	 Rights	 Organization	 (PHRO),	 Lebanese	 Restrictions	 on 	18
freedom	of	movement:	Case	of	Naher	El	Bared,	2010,	available	at:
http://www.palhumanrights.org/NBC/ENG/Freedom20%of20%Movement_
ENG_web.pdf	(last	visited	5	Jul.	2011).
هذه الجمعيات المهنية، اأو النقابات تطالب اإّما بالجن�صية اللبنانية واإما ب�صيا�صة المعاملة بالمثل.  وتعني �صيا�صة المعاملة   19
بالمثل اأنَّ الفل�صطينيين »الذين ل دولة لهم« ل يمكن ت�صغيلهم كبقية الأجانب الذين ينتمون اإلى دول ُمْعَتَرف بها، 

ويمكن اأن تقّدم للبنانيين منافع مماثلة.
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قوانينهــا الداخليــة لأّن الممر�صيــن الفل�صطينيين، بو�صعهــم غير القانونــي، ي�صاربون على 
الممر�صيــن اللبنانييــن.  واإذا ما نجحت هذه الخطة، فاإنها قد تنتقل اإلى نقابات مهنية اأخرى 

تواجه تناف�صًا مزعجًا مماثاًل من فل�صطينيين يمار�صون تلك المهن ب�صورة غير قانونية.
وفيما يتعّلق باحتواء الم�صتخدميــن الفل�صطينيين في نظام ال�صمان الجتماعي، ف�صوف يفرد 
�صندوق الأمن الجتماعي الوطني ح�صابًا خا�صًا ليغطي تعوي�صات نهاية الخدمة، غير اأنَّ ما 
مــن �صخ�س يطاله هــذا القانون يمكن اأن يفيد من تعوي�صات الأ�صــرة، والمر�س، والأمومة.  
ومــن الجديــر بالمالحظة اأنَّ الإق�صاء عــن ال�صمان ال�صحي والدعــم العائلي كان بطلب من 

الحكومة اللبنانية وفل�صطينيين على حدٍّ �صواء.
والقانــون اإلى الآن هو اإعادة اإنتاج قانونية للمر�صوم الوزاري الذي اأ�صدره وزير العمل طراد 
حمــادة )في العــام 2005(، ول يمّثل اأّي تغييــر فعلي بالن�صبة لالجئيــن الفل�صطينيين، الأمر 
الــذي تدّل عليه حقيقة اأن عدد اإجازات العمــل ال�صادرة لم يكد يتغّير )الجدول 1 اأدناه(.20  
والحــال، اأنَّ الالجئيــن الفل�صطينييــن ل يكونون موؤهلين للح�صول على اإجــازة عمل اإل اإذا 
ا�صتطاعــوا تاأمين عقد عمل قانوني، وبذلك تكون اإجــازة العمل التي ت�صدرها وزارة العمل 
مرتبطــًة بوجود عقد عمل م�صبقــًا وينتهي مفعولها بانتهاء هذا العقــد الذي منحت الإجازة 
علــى اأ�صا�صه.  وعالوة على هذا، فاإنَّ تاأمين العمل يكون مطلوبًا )وغالبًا ما يدفع لقاءه العامل 
ولي�س رب العمل(.  وكان ثمة التزام �صفوي من وزير العمل باأن ي�صدر مر�صومًا ي�صّرع اإ�صدار 
اإجــازات العمل للفل�صطينييــن، ول يخ�صعها لعقــد اأرباب العمل.  وتحــاول منظمة العمل 
الدوليــة الآن ح�صد التاأييد لإ�صدار مثل هذه المرا�صيم وتنفيذها.  وثمة حملة اإعالمية تجري 

الآن، وت�صتهدف العمال الفل�صطينيين ف�صاًل عن اأرباب عملهم )الفل�صطينيين واللبنانيين(.

�لجدول 1: �إجاز�ت �لعمل �لممنوحة للفل�صطينيين في لبنان21
2003200420052006200720082009

28132المرة الأولى
22511322067التجديد

24524527822514122199الإجمالي

20  للمقارنة، فاإّن العدد الإجمالي لإجازات العمل الممنوحة للعمال الأجانب هو 145684 )في �صنة 2009(.
21  للمقارنة، فقد منحت 145684 اإجازة في 2009 للعمال العرب والأجانب في لبنان، بينه 45619 اإجازة جديدة، 
ر عدد عمال المنازل بـ 114731، بما ي�صّكل 79% من العمال الأجانب.  وت�صير  و100065 اإجازة مجددة.  وُيَقدَّ
اأنَّ العمال الذين لديهم اإجازات )با�صتثناء العمال ال�صوريين( ي�صّكلون 50-60% من العمال العرب  اإلى  تقديرات 

.www.cas.gov.lb ،والأجانب العاملين فعليًا في لبنان.  انظر اإح�صاءات اإدارة الإح�صاء المركزية
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وثّمــة �صببان يحولن دون اهتمام اأرباب العمل بت�صغيــل الفل�صطينيين ب�صورة ر�صمية وتوقيع 
عقد يوؤهلهم للح�صول على اإجازة عمل.  ال�صبب الأول، هو اأنَّ ربَّ العمل يحتاج لأن يعلن 
فــي ثالث من ال�صحف كي يقتنع مكتب العمل اللبناني باأنَّ المجال قد اأتيح اأمام المر�صحين 
اللبنانيين لمناف�صة الأجنبي.  وال�صبب الثاني، هو اأّنه �صيكون عليه اأن يدفع تقديمات ال�صمان 
الجتماعــي مــن دون اأن يتلقــى العامل الفل�صطيني خدمــات ال�صمــان الجتماعي )ما عدا 

تعوي�س نهاية الخدمة بح�صب القانون(.
وبعــد هذا القانون الجديد، �صوف يبقى العمــال الفل�صطينيون معتمدين على المرا�صيم 
الوزاريــة التــي يمكن اأن ُتعَك�س اأو ُتَعّدل.  وبذلك يكــون الإطار القانوني لتنظيم نفاذ 
الالجئيــن الفل�صطينيين اإلــى �صوق العمل اللبنانيــة مفتقراً اإلى اليقينيــة واإمكانية التوّقع 
طويلــي الأمد.  و�صوف يخفق القانــون الجديد في اإحداث الأثــر المرغوب المتمّثل 
فــي �صرعنــة نفاذ الالجئيــن الفل�صطينيين اإلى �صــوق العمل اللبنانية.  لقــد �صمى رئي�س 
تحريــر جريــدة ال�صفير طالل �صلمان العمليــة بقوننة الغبن، والباحــث �صخر اأبو فخر 
بال�صدقة، كونها امت�صت اللحظة الحا�صمة، وقدمت حالًّ ا�صتن�صابيًا في يد وزير العمل، 
فالقانــون ملــيء بالتناق�صات الداخلية، ول يمكن تطبيقه مــن دون مرا�صيم اإجرائية من 
وزارة العمــل.  وقد لعب وزير العمــل، اآنذاك، بطر�س حــرب، دوراً اأ�صا�صيًا في تغيير 
ن�ــس م�صّودة القانون التي طرحها الحزب ال�صتراكي ب�صكل ل ي�صتفيد منه الفل�صطيني 
العامــل، ووعد وقتها ال�صفير عبد اهلل عبد اهلل باأنه �صوف يعو�س الالجئين الفل�صطينيين 
بمر�صــوم وزاري اإجرائي يجعل تطبيقه �صهــاًل، لكنه اأخلف بوعده.  وبعده جاء الوزير 
�صربــل نحا�ــس لي�صتمــر في المماطلــة )رغم وعــده بع�ــس الم�صوؤوليــن الفل�صطينيين 
والأونــروا( حتى اآخر يوم مــن وزارته في 23 �سباط/فبراير 2012، لي�صدر اأخيراً قراراً 
لتنظيــم اآليــة منح اإجازة العمــل لالأجراء الفل�صطينييــن في لبنان، اأي بعــد �صنة ون�صف 
مــن اإ�صدار القانــون.  وقد �صررت كثيراً لذلك، وقمت في اليــوم نف�صه باإر�صال ر�صالة 
اإلــى دائرة �صوؤون التوظيــف في الجامعــة الأمريكية في بيروت لإعالمهــم بالمر�صوم 
الإجرائي، لعــل ذلك ي�صمح من الآن ف�صاعداً لالجئيــن الفل�صطينيين اأن يعملوا بعقود 
ق�صيــرة الأمد، كباحثين م�صاعدين مثاًل، وبداأت اأي�صــًا بالت�صال لدعوة الوزير نحا�س 
لإلقاء محا�صرة في الجامعة، وهي طريقة ما ل�صكره على هذا الإ�صدار.  ولكن فرحتي 
لم تطل، حيث رف�س مدير عام الديوان في وزارة العمل توزيع القرار، كما بداأت اأبواق 
اليمين بالتحرك �صد ا�صت�صدار القرار الوزاري، حيث اأ�صدر المكتب ال�صيا�صي لحزب 
الكتائب بيانًا يدينه، وتبعتــه ت�صريحات من بع�س �صقور الرابطة المارونية قائلين اإنهم 
�صيطعنون بالمر�صوم الإجرائي كونه »غير د�صتوري«.  وانتهى الأمر اأن جاء وزير العمل 

الجديد �صليم جري�صاتي ليجّمد قرار �صلفه.
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ومن الم�صتحيل عمليًا اأن نقّوم اأثر هذه القيود في الالجئين الفل�صطينيين تقويمًا اإح�صائيًا، لأن 
معظم الفل�صطينيين المتعلمين جيداً، الذين يمكن اأن يواجهوا هذا التقييد، يعملون في اأعمال 
ي�صعــب تقويم بدائلها.  واإذا ما كان تخفيف القيود يح�ّصن نوعية العمل الذي يمكن اأن ينفذ 
اإليــه الفل�صطينيــون، فاإنه قد يكون لذلك بع�س الأثر في الأحــوال المعي�صية.  غير اأّنه ي�صعب 
عــزل هذه التاأثيرات وقيا�صها، لأنَّ الأ�صر الفل�صطينية تواجه تقييدات اأخرى عالوة على تلك 

التقييدات التي توؤّثر في العمل.

حّق �لتمّلك

حتــى العام 2001، كان لغير اللبنانييــن، بمن فيهم الفل�صطينيون، حّق حيازة ملكية بم�صاحة 
معينــة.22  اأّمــا منذ العــام 2001، فلم يعد ذلك بمقــدور الالجئين الفل�صطينييــن.  فقد تبّنى 
البرلمــان اللبناني تعدياًل )رقــم 296 في 20 اآذار/مار�س 2001( على المر�صوم الرئا�صي رقم 
11614، يمنع فيه الالجئين الفل�صطينيين من امتالك عقارات في لبنان،23 حيث يحول هذا 
التعديــل، الــذي اأُجري في الأ�صل لت�صجيــع ال�صتثمار الأجنبــي، دون تمّلك اأّي �صخ�س ل 
يحمل جن�صية �صادرة عن دولة معترف بها.  كما يمنع القانون الجديد الالجئين الفل�صطينيين 
مــن توريــث عقار بو�صية، ولــو كان امتالك هذا العقــار قد جرى ب�صورة قانونيــة قبل العام 
24.2001  وقــد حــّول هذا الو�صع نظامًا �صبه قانوني را�صخــًا، قائمًا على الوكالت الر�صمية 
غيــر القابلة للعزل التــي ُتعَتَبر بمثابة عقود بيع، وبخا�صة في المنطقــة القريبة من نهر البارد، 
اإلــى نظام مخالف للقانون، قائــم على توقيع عقود البيع وت�صجيلها لــدى اللجنة ال�صعبية مع 

22  تبلغ الم�صاحة الأق�صى لهذه الملكية 3000 متر مربع في بيروت اأو 5000 متر مربع في بقية البلد، الأمر الذي ي�صير 
اإليه عدد من القوانين )المر�صوم 15740 في 11 اآذار 1964، والقانون 59 في 1 اأيلول 1966، والمر�صوم 11614 

في 4 حزيران 1969(. انظر:
	LPDC,	Lebanon	 and	 Palestinian	Refugees	 Policy	 Foundations	 and	Milestones
	2005.	2010	available	at:	http://www.lpdc.gov.lb/Main.aspx?displang=en-us,	(last
visited	5	Jul.	2010)a
23  من المثير اأن نقراأ الن�س الحرفي لهذا القانون وما فيه من تبرير »ل عقالنّي«: »ل يجوز تملك اأي حق عيني من اأي 
نوع كان لأي �صخ�س ل يحمل جن�صية �صادرة عن دولة معترف بها، اأو لأي �صخ�س اإذا كان التملك يتعار�س مع 

اأحكام الد�صتور لجهة رف�س التوطين«.
اأو ت�صجيلها.  وكي يح�صل الالجئون  قانونية غير ر�صمية لدى �صراء ملكية  ترتيبات  اإلى  عمليًا  الفل�صطينيون  يلجاأ    24
الفل�صطينيون على ملكية اأو يورثونها فاإنهم ي�صجلون العقار عن طريق وكالة ر�صمية، وهي عبارة عن وثيقة مكتوبة 
يتيح فيها الالجئ الفل�صطيني لوكيل )مواطن لبناني اأو اأي اأجنبي اآخر ل تنطبق عليه تقييدات 2001( اأن يحوز الملكية 
ل�صالحه.  وكثير من الفل�صطينيين الذين حازوا ملكية قبل 2001 لم ي�صجلوها كي يتفادوا دفع ال�صرائب الإ�صافية التي 

يخ�صع لها المواطنون غير اللبنانيين حين ي�صترون ملكية في البلد )الم�صدر ال�صابق: 29(.
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�صهــادة اأحد الوجهــاء.25  وبعد دمار مخيم نهر البــارد والمنطقة المجــاورة له، كانت ثمة 
حكايــات ونوادر عن مــاّلك �صابقين في المنطقة المجــاورة يطالبون المــاّلك الفل�صطينيين 
الفعلييــن باأن يدفعوا لهم كــي يقبلوا ت�صجيل الأر�س، من جديد، الأمــر الذي يثبت ه�صا�صة 

و�صع الفل�صطينيين في لبنان.
وعل��ى الرغم من اأن ه��ذا القانون عن�سري )وه��و التو�سيف الذي ا�ستخدم��ه وليد جنبالط 
له(، قام ال�صيا�صيون والبيروقراطيون لي�س بتطبيقه بحذافيره فح�صب، بل اأي�صًا بمنع اأي اإدارة 

عقارية من تمليك اأي �صخ�س اإن كان اأحد اأقاربه المبا�صرين فل�صطينيًا.
لقــد كان لل�صعوبة الق�صوى في حيازة ملكية خارج مخيمــات الالجئين اأن تح�صر الأجيال 
التالية من الالجئين الفل�صطينيين في حّيز هذه المخيمات المحدود وتحّولها اإلى اأحياء فقراء.  
وممــا فاقــم الو�صع اأي�صــًا، �صعوبة توفير المواد الالزمــة لتو�صعة البناء داخــل المخيم )انظر 
المناق�صة المو�ّصعة لهــذا الأمر اأدناه(.  وبخالف الحالة اللبنانية، فاإنَّ الأردن ي�صمح لالجئين 
الفل�صطينيين بالتمّلك العقاري غير المحدود ب�صفتهم مواطنين، في حين يقت�صر تمّلكهم في 

�صورية على امتالك �صقة واحدة ومورد اقت�صادي واحد.

�لحركة وتوفير مو�د �لبناء

اأعلــن الجي�س اللبناني مخيم الالجئين في نهر البــارد والمنطقة المجاورة له منطقًة ع�صكرية 
منــذ نهاية ال�صراع في 2 اأيلــول 2007.  وبات مطلوبًا من الزوار الذين ل يحملون الجن�صية 
اللبنانيــة اأن يح�صلــوا علــى اإذن من الجي�س اللبنانــي.26  كما ُيطَلب من الــزّوار الأجانب اأن 
يح�صلــوا على اإذن مــن الجي�س اللبناني قبل الدخــول اإلى مخيمات الالجئيــن الفل�صطينيين 
فــي جنوب لبنــان )الب�ّس، الر�صيدية، بــرج ال�صمالي، عين الحلوة، والمّيــة ومّية(.  ويحتاج 
الفل�صطينيــون، و�صواهم من الأجانب، لأن يح�صلوا على اإذن من الجي�س اللبناني كي يعبروا 
اإلــى المنطقة التي تراقبها قــوات اليونيفل في الجنوب.  وترى »المنظمة الفل�صطينية لحقوق 
الإن�صــان« اأّنه مــا من مبرر لالإبقاء على نظــام الإذن الذي يعيق حركــة الفل�صطينيين،27 ذلك 

	Nizar	 and	 Rana	 Saghieh,	 Legal	 Assessment	 of	 Housing,	 Land	 and	 Property 	25
	Ownership,	Rights,	Transfers,	and	Property	Law	related	to	Palestinian	Refugees
in	Lebanon.	Norwegian	Refugee	Council,	2007:		p.	10

انظر اأي�صًا التحليل الممتاز الذي يقدمه هذان الكاتبان ب�صاأن الو�صع المعّقد في نهر البارد والمنطقة القريبة منه.
26  جرى تخفيف هذا التقييد موؤخراً )1 تموز 2011( بالن�صبة للن�صاء والأطفال، فلم يعودوا مطالبين باإذن للتنّقل.

	PHRO,	 «Position	 Paper	 on	 the	 Law	 adopted	 by	 Lebanese	 Parliament	 on: 	 	27
Palestinian	refugees’	right	to	work	and	social	security»,	2010
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اأنَّ هــذا النظــام يوؤّثر تاأثيراً هائاًل في حركة الأفراد واأعمالهــم.  وبح�صب زهانج وتيلتِن�س،28 
ف��اإنَّ نقاط التفتي�س تعيق االأعم��ال: حيث يكف الزبائن والموّردون عن المجيء من الخارج 

ويعاني ال�صّكان من فترات انتظار طويلة كي يدخلوا.
وفيمــا يخ�ّس نقل مواد البناء اإلى مخيمات الالجئين الفل�صطينيين، فاإّنه لي�س ثمة قيود قانونية 
علــى ذلك، لكــن القيود تفعل فعلها على �صعيــد اإداري، ول ُتطَبّــق اإل على المخيمات في 
الجنوب وفي نهر البارد، حيث يكون على �صكان المخيم اأن يح�صلوا على اإذن من الجي�س.  

غير اأن تهريب مواد البناء منت�صر، على ما يبدو، في بع�س المخيمات.

 �لو�صع �لحالي لعمالة �لفل�صطينيين
ن�صبــة البطالــة، بمعناها الدقيــق الذي نجده في تعريــف »منظمة العمل الدوليــة« )اأي ن�صبة 
اأولئــك الذين يبحثــون فعليًا عن عمــل اإلى اأولئــك المن�صوين في القــوة العاملة(، هي %8 
بيــن الالجئين الفل�صطينييــن.  وهي مماثلة لن�صبة البطالة بين ال�صــكان اللبنانيين في ال�صنوات 
الأخيــرة.  غيــر اأن تعريف البطالة هذا يغفل الالجئين الذيــن هم عمال محبطون، اأي اأولئك 
ف باأنها ن�صبة الأ�صخا�س في  الذين ل يبحثون فعليًا عن عمل.  والحال، اأنَّ العطالة، التي ُتعرَّ
�صــّن العمل ممن ل يدر�صون، ولي�صوا حوامــل اأو مر�صى، لكنهم ل يعملون، تبلغ 56% بين 
الالجئيــن.  بــل اإنَّ 37% من ال�صكان في �صن العمل )بين 15 و65 �صنة من العمر( فح�صب، 
هم الم�صتخَدمون، وهذه ن�صبة �صئيلة جداً بالمعايير الدولية.  ول يختلف معّدل العمالة كثيراً 
باختالف المناطق.  وكلُّ هذا ينطوي على غلبة كبيرة للعمال المحبطين بين الالجئين، الأمر 
الــذي يعــود في معظمه اإلى افتقار في النفــاذ اإلى �صوق العمل المحلية، نظــراً للتمييز ال�صائد 
فــي اأنظمة ال�صتخدام.  وعالوة على هــذا، فاإنَّ الُم�صَتخَدمين قد غّيروا اأعمالهم بمعّدل يبلغ 
0.56 )بين الحدين 0.35 و0.77( في الأ�صهر ال�صتة الأخيرة من وقت اإجراء الم�صح.  وهذا 
ُيظهر ه�صا�صة عمالتهم.  فاأولئك الذين حظوا بعمل غالبًا ما يكون و�صعهم متدنيًا، وعمالتهم 
عار�صة ومنطوية على مخاطر.  ويبّين الم�صح الذي اأجريناه اأنَّ عمالة 21% من الالجئين هي 
عمالــة مو�صمية، واأن 7% منهم فقط يعملون بعقــد.  وقّلة قليلة هم الذين يحظون بعمل ثاٍن 

)3%(، الأمر الذي ي�صير اإلى ندرة حتى الأعمال ذات المردود المتدني.
يعمل 72% من العمــال الفل�صطينيين في قطاع الخدمات الخا�س )الذي ي�صتثني الخدمات 
الحكوميــة، وخدمات المنظمات غير الحكومية، والخدمات ال�صحية والتعليمية(.  ويعمل 
17% في البناء، و7% في الزراعة، و3% في ال�صناعة.  وفي لبنان، يعمل 8% من اللبنانيين 

Huafeng	 Zhang	 and	 Åge	A.	 Tiltnes,	 Socio-economic	Assessment	 of	 Ein	 El- 	28
Hilweh	Refugee	Camp	Selected	findings.	Oslo:	Fafo,	2009
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فــي البناء، و15% في ال�صناعة، و6% في الزراعة، و71% في الخدمات.  ويبين ال�صكل 1 
والجــدول 2 توّزع قوة عمل الالجئين الفل�صطينيين على القطاعات والمناطق.  والالفت اأنَّ 
حوالــي ربع العمال في �صور يعملون في القطــاع الزراعي.  والحال، اأنَّ 87% من اإجمالي 
العمــال الزراعيين يعي�صون فــي �صور.  وبالمقابل، ي�صــّكل البناء قطاعًا مهمــًا في ال�صمال، 
وي�صتغــرق ربــع القوة العاملة.  وعادة مــا يكون الفل�صطينيون العاملون فــي الزراعة اأفقر من 

العاملين في قطاعات اأخرى.

�ل�صكل1: قطاع �لعمل للفل�صطينيين ح�صب �لمنطقة

Government and NGO
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58%

7%

14%
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12%

11%

25%
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�لجدول 2: مهن �لفل�صطينيين بح�صب �لمنطقة
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19%46%16%5%15%ال�صمال

11%52%20%4%13%منطقة لبنان الو�صطى

19%49%15%4%13%�صيدا

41%37%12%5%5%�صور

13%51%18%4%15%البقاع

23%46%15%5%11%الإجمالي

وقطــاع العمــل وثيــق ال�صلة بالحالــة المهنية، حيث نجــد اأنَّ 98% من العمــال الزراعيين 
الفل�صطينييــن يعملون اأعمــاًل اأولية.  وبالمثل، فاإنَّ 94% و98% مــن العاملين في ال�صناعة 
والبنــاء على التوالي هم عّمال يدويــون اأو �صّناع اأو م�صّغلــي اآلت.  وبالمقابل، فاإنَّ %73 
مــن العاملين فــي التعليم اأو الرعايــة ال�صحية يعملون فــي اأعمال مرتفعــة المنزلة كمهنيين، 
وموظفيــن كبار، واإداريين.  ويعمــل 72% من العاملين الحكومييــن اأو في المنظمات غير 
الحكوميــة كتقنيين، اأو اخت�صا�صيين م�صاعدين، اأو َكَتَبــة.  اأّما �صنف »الخدمات الأخرى« 
فاأ�صــّد اختالطًا، حيث يعمل 43% من العمــال الفل�صطينيين في اأعمال يدوية، اأو في ت�صغيل 

الآلت، و31% كعمال خدمات اأو مبيعات.
ويعمل معظم الفل�صطينيين عماًل يدويين و�صّناعًا وم�صّغلي اآلت )46%(، ويعمل ربعهم في 
اأعمال اأولية، في حين يعمل 15% عمال خدمات ومبيعات، و11% مهنيين كباراً واإداريين، 
و5% مهنيين م�صاعدين وكتبة.  وبالن�صبة للبنانيين، فاإنَّ 16% يعملون عماًل يدويين و�صّناعًا، 
و8% في اأعمال اأولية، و12% في الخدمة والبيع، و22% مهنيين واإداريين، و17% مهنيين 
م�صاعديــن وكتبــة.29 ول بّد من مالحظة اأنَّ هــذه الت�صنيفات ل تتطابق تمامــًا بين اللبنانيين 

ه. والفل�صطينيين، ما يجعل هذه المعطيات اأقرب اإلى المر�صد اأو الموجِّ

	UNDP	and	Central	Administration	of	Statistics	Lebanon..	Living	Conditions	of	 	29
Households.	Beirut,	2007.
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وبالعودة اإلى التحليل القطاعي ال�صابق، من المده�س اأنَّ �صور تحظى بالح�صة الأكبر )%41( 
من عمال الأعمال المتدنية اأو الأولية.  وتتخطى ن�صبة عمال الأعمال الأولية المعّدل الوطني 
فــي جميع المواقع التي جرى م�صحها في منطقة �صور، �صواء اأكانت مخيمات اأم تجّمعات، 
.  ويعي�س في �صور ن�صف اإجمالي عمــال الأعمال الأولية، ويترّكز  مــا عدا في مخيم الب�ــسّ
ثلثهم في مخيمي الر�صيدية وبرج ال�صمالي.  وفي القا�صمية يعمل 83% من العمال في اأعمال 
اأوليــة يقابلهــم 51% في �صبريحا.  ومخيــم الر�صيدية هو المخيم الذي يحظــى باأعلى ن�صبة 
لعمــال الأعمال الأوليــة )46%(.  اأما خارج �صــور، ففي كلٍّ من نهر البــارد في ال�صمال، 
ومخيم �صاتيال والجناح في منطقة و�صط لبنان، وكذلك في منطقتي التعمير والفيالت خارج 

مخيم عين الحلوة في �صيدا، اأكثر من ربع العمال يعملون في اأعمال اأولية.
ويحظــى ال�صمال والبقاع باأكبــر ح�صة )15%( من العمالة مرتفعــة المكانة؛ اأي المهنيين، 
  . والموظفيــن الكبــار، والإداريين، فــي حين ل تتجــاوز ن�صبة هوؤلء في منطقــة �صور %5
والحال، اأنَّ التجمعات في ال�صمال )الزاهرية 36%(، وفي منطقة و�صط لبنان )طريق الجديدة 
28%( و�صيــدا )دّلعــة، وحي الزهور 30%( تحظــى بالح�صة الأكبر مــن العمالة مرتفعة 
المكانــة، في حيــن يحظى مخيم الويفل )14%( بالح�صة الأكبر مــن المهنيين.  والحقيقة، 
اأنَّ لنــوع العمل، اأكثر من العمل ذاته، تاأثيراً كبيراً في الفقر، والأرجح اأن يكون العاملون في 

اأعمال اأولية اأفقر من اأولئك الذين يعملون في مهن اأخرى.

�لعمالة و�لجن�س
من العوامل الأ�صا�صية في تف�صير معدل العمالة المنخف�س قّلة الن�صاء اللواتي يعملن.  والحال، 
اأنَّ 13% من الن�صاء بين الـ 15 و65 من العمر هن اللواتي يعملن مقارنًة بـ 65% من الرجال.  

ول ت�صّكل الن�صاء �صوى حوالي 18% من القوة العاملة الُم�صَتخَدَمة الآن.
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�لجدول 3: عمالة �لفل�صطينيين بح�صب �لجن�س

توّزع 
الرجال

توّزع 
الن�صاء

ن�صبة الن�صاء من 
اإجمالي العاملين

38%15%8%مهنيون، م�صّرعون، موظفون كبار واإداريون

53%11%3%تقنيون ومهنيون م�صاعدون، كتبة
عمال خدمات وعمال مبيعات في المتاجر 

33%24%16%والأ�صواق
عمال يدويون و�صّناع، م�صّغلو ومجّمعو 

15%27%49%اآلت وتجهيزات

23%22%24%اأعمال اأولية

24%100%100%الإجمالي

23%8%9%الزراعة

11%1%4%ال�صناعة

9%6%21%البناء

50%14%5%التعليم والرعاية ال�صحية

29%2%2%الحكومة والمنظمات غير الحكومية

28%68%59%خدمات اأخرى

24%100%100%الإجمالي

وحيــن تعمــل الن�صاء، فاإنَّ عملهّن يكــون مرتفع المكانة بوجه عام.  والحــال، اأنَّ اأكثر من 
ربــع الن�صاء العامالت بقليل يعملن مهنيات، اأو موظفــات كبيرات واإداريات اأو تقنيات، اأو 
مهنيــات م�صاعــدات وكاتبات )انظر الجــدول 3(.  في حين اأنَّ اأكثر مــن 10% بقليل من 
الرجــال هم الذيــن يعملون في هذه الأ�صناف مــن الأعمال.  وبالمقابل، فــاإنَّ ثالثة اأرباع 
الرجــال يعملون عمــاًل يدويين و�صّناعــًا اأو م�صغلي اآلت اأو في اأعمــال اأولية، في حين ل 
يعمــل فــي مثل هذه الأعمال مــن الن�صاء �صوى اأكثــر من ربعهن بقليل.  لكــنَّ عدد الرجال 
العامليــن الكبير قيا�صًا بعدد الن�صاء العامالت يجعلهم م�صيطرين على معظم قطاعات العمل.  
ل ي�صتثنــى من ذلك �صوى الأعمال التقنية والمهنية والكتابيــة، حيث ت�صكل الن�صاء ما يزيد 
علــى ن�صف اإجمالي العمال.  ولعــّل ذلك يعود اإلى حقيقة اأنَّ هــذه الأ�صناف من الأعمال 
ت�صتمل علــى مهن ذات طابع ن�صوي مثــل ال�صكرتارية، والرعايــة، والم�صاعدة المدر�صية.  
بالمقابــل، ت�صــّكل الن�صاء ما ن�صبته اأقــل من 15% في الأعمال البدنية مــن العمال اليدويين 

وال�صّناع وم�صّغلي الآلت.
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وثمــة طابــع ن�صوي اأي�صًا ي�صم قطاعات معينــة من العمالة.  فاأكثر من ثلثــي الن�صاء )%68( 
يعملــن في »خدمات اأخرى« و14% في الرعايــة ال�صحية والتعليم، مقارنًة بـ 59% و%5 
علــى التوالي بالن�صبــة للرجال.  وت�صــكل الن�صاء ن�صف القــوة العاملة فــي الرعاية ال�صحية 
والتعليــم.  وبعك�ــس ذلك، فاإنَّ قلــة قليلة من الن�صاء هن اللواتي يعملن فــي ال�صناعة والبناء.  
والالفت اأنَّ ن�صبة الرجــال والن�صاء العاملين في الزراعة متقاربة جداً )9% بالن�صبة للرجال، 

و8% بالن�صبة للن�صاء(.

�لعالقة بين �لعمالة و�لتعليم
يــزداد احتمال العمالــة بازدياد التح�صيل العلمي.  والحقيقــة، اأنَّ حوالي ثلثي الذين تتراوح 
اأعمارهــم بيــن 23 و65 ولديهــم �صهادة مهنيــة اأو جامعية هم من العامليــن، مقارنة مع اأقّل 
مــن 40% بالن�صبة لــذوي الم�صتويات التعليميــة ممن يحملون �صهــادات »بريفيه« واأدنى، 
و44% بالن�صبــة للفئة العمرية ذاتها ول يحملون �صوى �صهــادة البكالوريا )انظر الجدول 4 
العمــود الأول(.  وي�صير هذا اإلى اأنَّ التعليــم الم�صتمر يزيد فر�س العمل.  و�صوف نجد اأدناه 
اأنَّ معّدلت تخطي البكالوريا هي معدلت جيدة اأ�صاًل، وُيحَتَمل اأن يعمل تح�صين معدلت 
تخطــي البريفيه وت�صهيل الدخول اإلــى الجامعة والمعاهد المهنية علــى تح�صين اآفاق عمالة 

الالجئين الفل�صطينيين في لبنان.

�لجدول 4: �لعمالة وم�صتوى �لتعليم
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32%45%16%7%39%لم يلتحقوا بالمدر�صة مطلقًا

26%47%16%12%40%اأتّموا البتدائية

16%49%23%13%38%بريفيه

11%34%20%35%44%بكالوريا

15%27%22%36%70%�صهادة مهنية

9%12%8%70%63%�صهادة جامعية

لن مزيداً من التعليم معدلت مرتفعة، حيث تعمل  وتعــدُّ معدلت عمالة الن�صاء اللواتــي ح�صّ
ن�صف الن�صاء اللواتي ُحزن �صهادة جامعية، و43% من اللواتي ُحزن �صهادة مهنية.
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وترتبــط العمالة، في الأعمال ذات المكانة المرتفعة، ارتباطــًا وثيقًا بالتعليم )انظر الجدول 
4، الأعمدة الأربعة الأخيرة(.  فمن بين الذين حازوا �صهادة جامعية، 70% يعملون مهنيين 
اأو مهنييــن م�صاعدين.  اأما الذين حازوا البريفيــه اأو اأدنى منها فيعملون ب�صورة اأ�صا�صية عماًل 
يدوييــن وفــي اأعمال اأولية.  ويبّين الجــدول 4 اأّنه على الرغم من تح�صيــن التدريب المهني 
فر�ــس العمالة، فاإنَّ ال�صهادات الجامعية تف�صــي اإلى عمالة اأعلى مكانًة، الأمر الذي يف�ّصر ما 
نلحظه من تف�صيل الطــالب الفل�صطينيين التعليم الجامعي الأكاديمي على التدريب المهني.  

غير اأنَّ كثيراً من المهن التي يف�صي اإليها التعليم الجامعي محجوبة عن الفل�صطينيين.

�لالجئون و�ل�صيناريوهات �لم�صتقبلية
ل َيخفــى علــى اأحد، اأّن عملية اأو�صلو »لل�صالم«، لم تلعــب دوراً في ماأْ�ص�صة منظمة التحرير 
�صــت بع�س موؤ�ّص�صاتها، وخلقــت موؤ�ّص�صات موازية تابعة  الفل�صطينيــة )م. ت. ف(، بل همَّ
لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية.  ولعبت هذه الأخيرة على هاتين المجموعتين من الموؤ�ّص�صات، 
فخلقــت بينهما اأجواء من التناف�س ال�صريف وغير ال�ّصريــف، وتم تمويلهما، بطريقة زبائنية، 

بح�صب درجة قرب كل واحدٍة منهما من القائد.
وكمثــاٍل على ذلــك، اأن�صاأت )م.ت.ف( العــام 1996 دائرة �صــوؤون الالجئين،30 لمعالجة 
الأمــور المتعلقة بالالجئين اأينمــا اأقاموا.  وتقوم هذه الدائرة بوظيفتيــن.  اإحداهما �صيا�صية، 
وتهــدف اإلى تطبيق القوانين والقرارات ال�صادرة عن المجل�س الوطني الفل�صطيني، في حين 

ت�صعى الثانية اإلى تاأمين الحماية لاّلجئين وما ي�صمن لهم حّق العودة.
وعلى الرغم من طموحاتها، فــاإّن الدائرة تتعّر�س للتهمي�س من م�صدرين: اأّولهما، الدول 
العربيــة الم�صيفــة التي ل ت�صمــح لمنظمة التحريــر الفل�صطينية بــاأداء دور رئي�س، ل على 
م�صتــوى تنظيم لجــاٍن �صعبية، ول على م�صتــوى تمثيل الاّلجئين اأمــام الإدارات المحلية 
المعنّية )اأعنــي بالتحديد دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية فــي الأردن، اأو الإدارة العاّمة لالجئي 

فل�صطين العرب في �صوريا(.
راع على النفوذ بين مختلف الأطراف الفاعلة داخل المخّيمات.   اأّمــا ثانيهما، فم�صدره ال�صّ
وي�صكو العديد من الم�صوؤولين داخل الدائرة، من تقلي�س دورها اإلى الحّد الأدنى.  وقد لعب 
�صات اللجان ال�صعبية مبا�صرًة  التمويل دوراً حا�صمًا في هذا الّتهمي�س.  ففي لبنان، تاأتي مخ�صّ
من مكتب رئي�ــس ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية، عن طريق �صفير فل�صطين في لبنان، الذي يتبع 

لوزارة الخارجية الفل�صطينية.

�صوؤون الالجئين بقرار �صادر عن المجل�س الوطني الفل�صطيني خالل دورته الحادية والع�صرين في  دائرة  تفعيل  تم   30
غزة، في 12 اأبريل/ني�صان 1996.
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نحــن الآن في مرحلة قد اأزيل فيها ال�صحر )disenchantment( عن الو�صع الفل�صطيني، 
فقــد و�صلت عملية ال�صالم اإلــى اأفٍق م�صدود، وثبت رف�س ال�صلطــة الوطنية الفل�صطينية دعم 
المقاومة، بل ومحاربتها في بع�س الأحيان، هذا اإلى جانب �صعف الطرف الفل�صطيني وعدم 
قدرتــه على مواجهة الم�صروع ال�صتيطاني الإ�صرائيلي.  لهــذا، فاإن الفل�صطينيين في اللحظة 
الدبلوما�صيــة المتعلقة بذهابها اإلى الأمم المتحدة لطلب العتراف في الدولة الفل�صطينية )ما 
ي�صمى ا�صتحقــاق اأيلول/�صبتمبر(، اأو العتراف بدولة ب�صفــة مراقب في 2012، يواجهون 

مفترق طرق:
الطريــق الأول: يتمثل في ا�صتغالل خطوة التوجه نحو الأمم المتحدة وتدعيم ماأ�ص�صة منظمة 
التحريــر، عن طريق جعل العتراف الدولي بالدولــة الفل�صطينية، بمثابة الأنياب والمخالب 
ل عبرها اأي�صًا حقوق  التي تنا�صل بها �صد احتالل اإ�صرائيل لل�صفة الغربية وقطاع غزة، وتح�صّ

الالجئين الفل�صطينيين.
وبخ�صو�ــس حقــوق الالجئيــن، يمكن لمنظمــة التحريــر الفل�صطينية التحــّول؛ بف�صل 
ال�صتحقــاق والت�صامــن العربي الديمقراطــي الجديد، من طائر وديع اإلــى طائر جارح، 
بحيــث ت�صع مو�صوع حّق العودة بقّوة، علــى طاولة اأّي مفاو�صات م�صتقبلية، مع رف�س 
تاأجيلــه اإلــى مــا ل نهاية.  ويمكن لهــا اأي�صًا الّدفاع عــن الحقوق المدنيــة والجتماعية 
والقت�صادية، في وجه اليمين اللبناني، وعن الوجود الفل�صطيني ب�صكله الهوّياتي المعّقد، 

في وجه اليمين الأردني.
فعلى �صبيل المثال، يمكن لمنظمة التحرير الفل�صطينية بعد رفع مكانة فل�صطين اإلى دولة ب�صفة 
مراقــب، اأن تطلب مــن ال�صلطات اللبنانية، اإنهــاء ا�صتثناء الفل�صطينيين مــن حّق العمل وحّق 
التملــك، ومعاملتهم معاملة رعايا الدول التي تعترف بها الدولــة اللبنانية.  وكان من الأْولى 
بالطبــع، اأن تتعامل الدولة اللبنانية مع الفل�صطينيين كالجئين، مع اإعطائهم حقوقًا تتنا�صب مع 
المعاهــدات الدولية حول الالجئين وحقــوق الإن�صان.  ولكن في غياب هذا الوعي القومي 
اللبناني، ل بد اأن تقف )م. ت. ف( كدولة معترف بها، وقفة �صلبة �صّد الموؤ�ّص�صة ال�صيا�صية 
اللبنانيــة.  ويعني ذلك اأن تقوم القيادة الفل�صطينية بتقديم طلب ر�صمي، لإنهاء التمييز ال�صلبي 
�صدهــم، وتقديم �صكوى اإلى جامعة الدول العربية والمحافل الدولية الأخرى في حال عدم 

امتثال لبنان لذلك.
اأّمــا الطريق الثاني: فهو اأن تقــوم النخبة الفل�صطينية في ال�صلطة الوطنيــة الفل�صطينية، باعتبار 
مــا تحقق في الأمم المتحدة فر�صــًة ذهبيًة لالنق�صا�س على ما تبّقى مــن موؤ�ص�صات لمنظمة 
التحريــر الفل�صطينيــة، باعتبارهــا ممّثلة لجميع اأبنــاء ال�صعب الفل�صطينــي، ل لقاطني ال�صّفة 
الغربية وقطاع غّزة فقط.  اإذا تم �صلوك هذا الطريق، فاإّن ذلك يعني حتمًا، تعميق الف�صل بين 
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اأطراف ال�صعب الفل�صطيني، والإجهاز على عالقته مع المركز )ال�صفة الغربية وقطاع غزة(.  
والنتيجــة �صتكون اإلغاء منظمة التحريــر الفل�صطينية نف�صها، وهي التــي كانت تعتبر حكومة 

المنفى، بالن�صبة اإلى ال�صعب الفل�صطيني في ال�صتات.
لقــد ح�صل الفريــق الفل�صطيني الم�صوؤول عن تح�صير مبادرة اأيلــول للح�صول على الع�صوية 
الكاملــة من خالل مجل�ــس الأمن في الأمم المتحدة، ح�صب وكالة معا،31 على راأي م�صتقّل 
مــن اأ�صتاذ القانون الدولي جــاي جودوين جيل، الذي نّبه اإلى مخاطــر كبيرة قد توؤّدي اإليها 
مبــادرة الأمم المتحدة، في حال ت�صّمنت نقــل تمثيل ال�صعب الفل�صطيني في الأمم المتحدة 
مــن منّظمة التحرير الفل�صطينية اإلى دولة فل�صطين، الأمر الذي �صيلغي الو�صعية القانونية التي 
تتمّتع بها منظمة التحرير في الأمم المّتحدة منذ العام 1975 )والمعترف بها دوليًا منذ العام 

1974(، كممثل �صرعي ووحيد لل�صعب الفل�صطيني.

و�صــوف يعنــي هذا، اأنه لن تكــون هناك اأّي موؤ�ّص�صــة قادرة على تمثيل ال�صعــب الفل�صطيني 
باأكملــه في الأمم المتحدة والموؤ�ص�صات الدولية المّت�صلة بها.  و�صتوؤّثر هذه الخطوة �صلبًا في 
تمثيــل حّق تقرير الم�صير، لأنه حّق يخ�ــسّ كل الفل�صطينيين؛ �صواء ُوجدوا في داخل الوطن 

المحتّل اأو خارجه.
ويوؤّكد الراأي القانوني اأن هذا التغيير في الو�صع التمثيلي، �صيهّدد ب�صكل كبير حّق الالجئين 
روا منها ق�صراً، يقول: »براأيي، هذا يثير، اأّوًل: ما  في العودة اإلى ديارهم واأمالكهم التي ُهجِّ
اأدعوه اإ�صكاليــاٍت »د�صتورية« )من حيث ارتباطها بالميثاق الوطني الفل�صطيني والمنظمة 
والهيئــات الم�صّكلة لمنّظمة التحرير(.  ثانيًا: ال�صوؤال عن »قدرة« دولة فل�صطين على اأخذ 
الدور الفّعال وم�صوؤوليات منظمة التحرير في الأمم المتحدة.  وثالثا: ال�صوؤال عن التمثيل 

ال�صعبي«.
وبعــد مراجعة الهيــكل الد�صتوري لمنظمــة التحريــر الفل�صطينية، وتاريــخ ال�صلطة الوطنية 
الفل�صطينيــة )التي اأ�ّص�صت من قبل منظمة التحرير كج�صــد اإداري ق�صير الأمد، منوطًا باإدارة 
المناطــق في ال�صّفة الغربية وقطــاع غزة التي و�صعت تحت الم�صوؤوليــة الفل�صطينية ح�صب 
اتفاقيــة اأو�صلو(، يوؤّكد البروفي�صور جودويــن جيل على ما هو معروف على الم�صتوى العام: 
ال�صلطــة الوطنيــة الفل�صطينية لديها قــدرة ت�صريعية وتنفيذية محــدودة.  �صلطة محدودة على 
الأر�ــس، و�صلطــة �صخ�صية محــدودة على الفل�صطينييــن غير الموجودين فــي المناطق التي 

ت�صّلمت م�صوؤوليات فيها.

للفل�صطينيين«،  اأ�صا�صية  حقوق  على  خطراً  ي�صكل  اأيلول  ا�صتحقاق  يك�صف:  دولي  »قانوني  »معا«،  وكالة   31
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=415782 :)2011/08/25(
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وي�صتنتــج جيــل اأّن: »ال�صلطــة الفل�صطينية هي ج�صم فرعــي ثانوي في الهيــكل الد�صتوري 
لمنظمة التحرير ونظام الحكم في الأر�س الفل�صطينية المحتلة، مخّولة لممار�صة ال�صلطة التي 
منحت لها من قبل المجل�س الوطني الفل�صطيني.  اإذاً، ومن جوهر تعريفها، ال�صلطة ل تمتلك 
القــدرة على انتزاع قــّوة �صيا�صية اأكبر، لحّل وتفكيك الج�صم الأب، اأو لتاأ�صي�س ذاتها ب�صكل 
م�صتقــّل عن المجل�س الوطنــي الفل�صطيني ومنظمة التحرير الفل�صطينيــة.  بل اأكثر من ذلك، 
اإّن المجل�ــس الوطني الفل�صطيني ومنّظمة التحرير الفل�صطينيــة ي�صتمّدان ال�صرعية من حقيقة 
كونهمــا يمّثالن كافة �صرائــح ال�ّصعب الفل�صطيني المهّجــر دون اأّي عالقة لمكان وجودهم 

الحالي اأو مكان تهجيرهم«.32
ولكن ما يعتبره جيل الأكثر خطورة، وداعيًا اإلى القلق ال�صديد، هو اأثر ا�صتبدال منظمة التحرير 
الفل�صطينيــة بالدولــة الفل�صطينية كممّثل في الأمــم المتحدة على فل�صطينّيــي ال�ّصتات.  لأّن 
اأغلــب اأبناء ال�صعب الفل�صطيني لجئــون، وكلهم ممثلون من قبل منظمة التحرير الفل�صطينية 
من خالل المجل�س الوطني الفل�صطيني: »اإنهم ي�صكّلون اأكثر من ن�صف ال�صعب الفل�صطيني، 
فــاإذا تّم حرمانهم من حقوقهــم، وفقدوا تمثيلهم في الأمم المتحدة، فلن يكون هذا مجحفًا 
بحّقهــم فــي التمثيل المت�صاوي فح�صب، بل �صيم�سُّ اأي�صًا بقدرتهــم على التعبير عن اآرائهم، 
وم�صاركتهــم فــي ق�صايا الحكم الوطني التي ت�صمــل بناء وت�صكيل الهويّــة ال�صيا�صية للدولة، 

و�صيم�ّس اأي�صًا بقدرتهم على ممار�صة حّق العودة«.
�صة ب�صوؤون الالجئيــن،33 جودوين جيل، لتوؤّكد في مقابلة  وتوافــق كرمة النابل�صي؛ المتخ�صّ

مع وكالة »معا«:
»لــن يقبل اأي فل�صطيني، وبــال اأي �صك، خ�صارة حقوق اأ�صا�صية على هذا الم�صتوى من اأجل 
مبــادرة دبلوما�صيــة محدودة اإلى هــذه الدرجة في اأيلــول ]...[.  اأوًل، ل توجد لدينا اأر�س 
محررة باإمكاننا تاأ�صي�س دولة عليها.  ولكن بخ�صارة منظمة التحرير الفل�صطينية كممثل �صرعي 
ووحيــد فــي الأمم المتحدة، يخ�صر اأبناء �صعبنا فوراً تمثيــل ق�صايانا كالجئين كجزء ل يتجزاأ 
مــن تمثيلنا الر�صمي المعترف بــه عالميًا.  هذه ق�صية طارئة وحتمية ل�صعبنا ككل، ويجب اأن 
ن�صمــن من ممثلينا اأن ي�صونوا حقوقنا في المحافل الدولية، ل اأن ي�صعفوها اأو يخاطروا بها.  
وبالطبــع، بعد اأن تــم اإبراز المخاطر القانونية بهذا ال�صكل ال�صمولــي، كّلي ثقة باأن المبادرة 
�صتحمي و�صع منظمة التحرير الفل�صطينية كممثل �صرعي ووحيد في الأمم المتحدة من اأجل 
تدعيــم حقوق ال�صعــب الفل�صطيني ]...[.  طبعًا نحن بحاجة لموقف وا�صح من قبل منظمة 

المرجع ال�صابق.  32
م�صروع  و�صاحبة  اأك�صفورد،  في جامعة  التاريخ  في  وبروفي�صور  بريطانيا،  في  التحرير  لمنظمة  �صابقة  ممثلة  وهي   33

�صيفيكو�س الذي اهتم بكيفية تمكين الالجئين الفل�صطينيين في ال�صتات ليكونوا ممثلين في عملية ال�صالم.
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التحريــر حول هذه الم�صاألة البالغة الأهمية، ومــن ال�صروري اأن تعطى الجماهير الفل�صطينية 
في كل مكان، ول�صيما الالجئين في ال�صتات، �صمانات باأنه لن يتم في اأيلول الم�صا�س بتمثيل 

الحقوق الفل�صطينية الأ�صا�صية وحق التمثيل والعودة على وجه الخ�صو�س.34
وقــد اأجرت وكالة »معًا« مقابالت مع خم�صة خبراء في القانــون الدولي، ليعّلقوا على راأي 
جودويــن جيل، وقد اأجمعوا كلهــم على اأّن راأيه غير �صحيح، ولكن اأهميته تكمن في تنبيهه 

اإلى اأهمّية النتباه اإلى مكانة )م.ت.ف( بعد المبادرة.35

�لخاتمة

�صاأق�صــم هذه الخاتمة اإلى ق�صمين: الأول يتعلق بالحقــوق المدنية والجتماعية-القت�صادية 
لفل�صطينيي لبنان، والثانية، تتعلق بال�صيناريوهات الم�صتقبلية لالجئين الفل�صطينيين كافة.

الحقوق المدنية والجتماعية-القت�صادية لفل�صطينيي لبنان
بّينــت هــذه الدرا�صة اأنَّ ثّمة اإق�صاًء اجتماعيًا متعدد الأبعــاد يعاني منه الفل�صطينيون في لبنان.  
غير اأنَّ تركيزنا على �صوق العمل ك�صف اأنَّ الم�صكالت التي يواجهها الفل�صطينيون في �صوق 
العمــل اللبناني هي م�صــكالت م�صاعفة: فالفل�صطينيــون، اأوًل، اأقّل عمالــة وقّلة قليلة منهم 
هــي التي تبحث عن عمل، اأّما ثانيــًا، فاإنَّ العمالة المتاحة للفل�صطينييــن ذات مكانة متدنية، 

ومحفوفة بالمخاطر، ول تكفي لإخراجهم من حالة الفقر.
وربما كان الوجه الأول من الم�صكلة –البطالة وقّلة العمالة– عاقبًة لالأو�صاع القت�صادية الأ�صا�صية 
القائمة في لبنان عمومــًا، حيث يزدهر قطاعا البناء والخدمات، بدفٍع من تدفق روؤو�س الأموال 
الخارجيــة.  وهذا ما يرفع الأجــور في القت�صاد ككل، تاركًا القطاعين الزراعي وال�صناعي غير 
قادريــن علــى المناف�صة.  ولأنه لي�س بو�صــع الأونروا اأن توؤّثر في البيئــة القت�صادية الأ�صا�صية في 
لبنــان، ل يبقى خيار اأمامها �صوى ما تمار�صه اأ�صاًل من ت�صمين برامجها جوانب تتعلق بالعمالة: 
كاإلزام المقاولين با�صتخدام فل�صطينيين، وتف�صيلها، كوكالة، ا�صتخدام فل�صطينيين على ا�صتخدام 
لبنانيين عند تكافــوؤ الموؤهالت.  والحقيقة، اأنَّ معظم كادر الأونروا من الفل�صطينيين، وبرنامج 
اإعــادة تاأهيل اأمكنة اللجوء يلزم المقاوليــن با�صتخدام فل�صطينيين.  لكن ذلك لم ينجح كثيراً في 
ال�صمال، حيث لم يجد المقاولون فل�صطينيين يعملون لقاء 20.000 ليرة لبنانية )13.3 دولر( 

في اليوم، وهو اأجر اأدنى بكثير من اأن يقوى على اإخراج اأ�صرٍة من حالة الفقر.

34  المرجع ال�صابق.
	Ma’an	News	Agency,	«Does	the	Palestinian	UN	bid	threaten	refugee	rights?»	 	35
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=416930	,(2011/8/(29
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ويمكن للبطالة اأي�صًا اأن تكون م�صكلة تباٍر وتناف�س، حين ل يجد اأرباب العمل عماًل بالمهارة 
المطلوبــة.  وُتظِهر الحالــة اللبنانية اأنَّ عوامل مثل جغرافية المنطقة توؤّثر في قدرة المر�صحين 
علــى اإيجاد عمل، حيث تبلغ �صرعة مر�صحي بيــروت في اإيجاد عمل �صعفي �صرعة نظرائهم 
مــن البقاع.36  وبهذا ال�صدد، فاإنَّ مراكز ال�صتخدام التابعــة لالأونروا، التي يوجد اثنان منها 
الآن في ال�صمال، يمكن اأن ت�صاعد المهارات المتبارية على فر�س العمل.  وهذا الم�صح لي�س 
درا�صًة ل�صوق العمــل، ول ي�صتمل على اأية معلومات حول تف�صيالت اأرباب العمل؛ ولذلك 
ي�صعــب تقويم حاجاتهــم ومدى ا�صتخدامهم هذه المراكز لمــلء الوظائف ال�صاغرة.  ومما 
يمكن لمراكز ال�صتخدام القيام به ن�صر المعلومات حول الفر�س المتاحة وت�صجيع مزيد من 
الفل�صطينيين على البحث الفعلي عن العمل.  بل اإن مزيداً من مراكز ال�صتخدام ينبغي اأن يفتح 

حيث البطالة مرتفعة، كمنطقة �صور مثاًل.
وثّمــة عقبة اإدارية يواجهها الفل�صطينيون هي التقّدم للح�صول على اإجازة عمل.  وبعد اأ�صهر 
كثيــرة على محاولت منظمة العمل الدولية والأونــروا اإزالة مثل هذه العقبات، اأ�صدر وزير 
العمــل في 21 �سباط/فبراير 2011 مر�صومًا ي�صّرع م�صار ح�صول الفل�صطينيين على اإجازات 

العمل، حيث اأوقف �سرط وجود عقد مع اأحد اأرباب العمل.
اأّمــا التحــّدي الآخر الذي يواجهــه الفل�صطينيون في �صوق العمل اللبنانيــة، فهو، حقيقة، اأنَّ 
قــدراً كبيراً مــن العمالة المتاحــة للفل�صطينيين هي عمالــة متدنية المكانــة.  وتغلب العمالة 
مرتفعة الم�صتوى بين من حازوا �صهادة مهنية، كما تغلب اأكثر بين من حازوا �صهادة جامعية.  
ولعــّل تو�صيع النفاذ اإلى مثل هذه العمالة عبر المنح التعليمية، كما يجري اأ�صاًل، وعبر مناهج 
التدريب المهني، التي تقوم بها الأونروا اأي�صًا، اأن يزيد عدد الفل�صطينيين ذوي العمالة مرتفعة 

المكانة.
وي�صّكل فتح ال�صبيل اإلى المهن الحرة وجهًا اآخر من اأوجه اإتاحة العمالة مرتفعة المكانة اأمام 
الفل�صطينييــن، وينبغي اأن يكــون جزءاً من الجهود التي يبذلها المجتمــع المدني الفل�صطيني 
والف�صائــل ال�صيا�صية والأونــروا.  وعالوًة على دفع الحكومة اللبنانيــة والتاأثير فيها مبا�صرًة، 
قــد يكون مفيداً م�صح المهــن المقيَّدة كلٍّ على حــدة.  ولعل درا�صة نتائــج الخطة الدفاعية 
لدى نقابة الممر�صات والممر�صين اللبنانيين )تلك الدرا�صة التي تجريها الأونروا( اأن تكون 

مفيدًة في اإ�صتراتيجية الدفع والتاأثير الم�صار اإليها.

	Chaaban,	Jad	«The	Impact	of	Instability	and	Migration	on	Lebanon’s	Human	- 	36
	Capital»,	 in	Dhillon	and	Yousef	(eds.),	Generation	in	Waiting:	The	Unfulfilled
	Promise	of	Young	People	in	the	Middle	East.	Washington:	Brookings	Institution
Press,	2009
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وعــالوًة على التقييــد في �صوق العمل، يعانــي الفل�صطينيون اأي�صًا مــن تقييد حركتهم وعدم 
ال�صماح لهم بامتالك العقارات اأو وراثتها.  وفيما يخ�س الحركة، فاإن من الممكن اأن يكون 
الإقام��ة ارتباط م��ع الجي�س اللبناني واالأم��ن الداخلي بغية تخفيف القي��ود االأمنية، وبخا�سة 
حــول نهر البارد وعين الحلوة، اآثار مهمة في تح�صيــل الفل�صطينيين اأرزاقهم.  وثمة اإمكانية 
لأن ت�صبــح المخيمات مراكز تجارية لغيــر المي�صورين، الأمر الذي يبّينه مثال نهر البارد قبل 
تدمي��ره، وكذلك االأ�سواق حول �سبرا و�ساتيال، غير اأنَّ ت�سهي��ل النفاذ يبقى ال�سرط الم�سبق 

لتحقق ذلك.
اأّما التملك، فاإنه من الممكن التو�صل اإلى ت�صوية �صبيهة بتلك القائمة في �صورية، والتي ت�صمح 
بتملك مق�صور على �صقة واحدة ومورد اقت�صادي واحد، ما يخفف ال�صغط على المخيمات، 

ويف�صح المجال اأمام تناقل الثروة بين الأجيال.
وينبغــي الت�صديد، ختامًا، علــى اأنَّ الم�صكلة الأ�صا�صية التي يواجههــا الفل�صطينيون في لبنان 
تبقى ما يعانونه من اإق�صاء قانوني من النوع المديد.  وهذا ما يوؤّثر في قدرتهم على النفاذ اإلى 
�صــوق العمل وتح�صين معي�صتهم.  ول تزال الدولة اللبنانية تتعامل مع هذه الم�صكلة اإلى الآن 
علــى اأّنها م�صاألة اأمنيــة، لت�صيطر على الدخول اإلى المخيمات وتحــّد حرية الالجئين ب�صبب 
�صواغلهــا الأمنية.  ومــع ازدياد �صغط المنظمات غير الحكوميــة والمجتمع الدولي، بداأت 
الحكومــة اللبنانية، موؤّخراً، بالتحول عن مقاربتها القائمــة على اأ�صا�س اأمني وراحت تتناول 
اإق�صــاء الالجئين الجتماعي، اإنما من حيث نتيجته وح�صب، ولي�س من منظور �صياقه.  ومن 
الوا�صح اأن هذا ل يكفي، لأن ال�صيا�صة اللبنانية تجاه الالجئين طويلي الأمد تحتاج لأن ترمي 
اإلــى مزيد مــن الحتواء الجتماعي لجميــع الأجانب المقيمين منذ اأمــد طويل على التراب 
اللبنانــي.  وعلى لبنان اأن ي�صطلع، مثل معظم البلدان المتطــورة، ب�صيا�صة كلية تهتم بحقوق 

الإن�صان وبكرامة كّل المقيمين في البلد، ولي�س بكرامة مواطنيها فح�صب.
ومــن ثّم، فاإنه على الرغم من روؤيتنا اأنَّ بقاء الالجئين الفل�صطينيين ورفاههم يقعان على عاتق 
الدولــة الم�صيفة في المقام الأول، فاإنَّه على الأونــروا ومنظمة التحرير الفل�صطينية اأن يدعما 
ذلــك.  وعليهمــا اأن يقدما التمويــل الكافي لم�صاعــدة الفل�صطينيين علــى تحّمل الأو�صاع 

المعي�صية الحادة، وبخا�صة في لبنان.
ذكــرت فــي مقالة �صابقــة اإن هناك تيــاراً يمينيًا محافظــًا وعن�صريًا في لبنــان، تمثله �صلطات 
و�صيا�صيــون في كل الأحــزاب بدرجات متفاوتة.  وهــو يرى بكل قدراتــه ومهاراته اأن اأي 

تح�صين لو�صع الفل�صطيني خطوة نحو التوطين، واأي دور للدولة موؤامرة لإلغاء الأونروا.
نحــن اإذاً اأمام تعا�صد بين اأكثريــة ت�صريعية عن�صرية وموؤ�ص�صــات بيروقراطية اأو غير حكومية 
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متواطئــة ب�صكل ن�صيــط اأو ب�صمتها القاتل.  ويت�صاعف التمييــز الموؤ�ص�صاتي بتمييز مجتمعي 
�صــارخ، بما في ذلــك �صمن موؤ�ص�صات المجتمع المدني.  ويمكننــا مثاًل، اأن نت�صاءل لماذا 
رف�ــس بع�س منظمات حقــوق الإن�صان اللبنانيــة التوقيع على بيان م�صيــرة الحقوق المدنية 

والجتماعية-القت�صادية لالجئين في حزيران/يونيو 2009؟
اليــوم، وريح الثورات تهب على الدول العربية كافة، ومعهــا نتحدث عن العدالة النتقالية، 
يقــوم المجتمع اللبناني بطرفه اليميني با�صتخدام المهارات البالغية والعملية كافة، لإلغاء اأي 
مفهــوم اأخالقي اأو قانونــي اأو �صيا�صي لعدالــة اجتماعية لالجئين العــرب الذين يعي�صون في 
كنــف بلد عربي منــذ ثلثي قرن.  في هذا البلــد الذي تنتهك فيه معظــم القوانين القت�صادية 
والجتماعية والمرورية )من يقف منا على اإ�صارة مرورية؟(، يقوم الق�صاة والم�صت�صارون من 
الــوزارات با�صتخدام كل خبراتهم للتطبيق الحرفي و»الدقيق جــداً« لقوانين العمل، بحيث 

ُتمنع على الفل�صطينيين ال�صتفادة من اأي قانون اأو مر�صوم يمكن اأن يح�ّصن و�صعهم.
لماذا لــم ترف�س البيروقراطية اللبنانية تطبيق القوانين الجائــرة كما فعل الق�صاة الت�صيليون، 
فــي ما يتعلق بقانون العفو؟ هل يمكن تف�صير ذلك باأن الفل�صطينيين ارتكبوا قبل عقود عدة 
الخطيئــة الكبرى بدعمهم ن�صف اللبنانيين �صد الن�صف الآخر واأ�صبحوا طرفًا في الحرب 
الأهلية؟ ولكن لماذا يعاقب الفل�صطيني الذي ولد منذ 1990 على اأخطاء اآبائه؟ األي�س ذلك 
انتهــاكًا للمبادئ الأ�صا�صية لحقــوق الإن�صان؟ وهل ذلك ب�صبــب القطبية الطائفية، بحيث 
يقــف الم�صيحيون �صــد الفل�صطينيين ال�صنة؟ اأعتقد اأن في ذلــك تب�صيطًا �صديداً: فهناك من 
ال�صنــة وال�صيعة من هم �صد اإعطاء الفل�صطينــي حق العمل والتملك، اأو على الأقل يكونون 
�صامتيــن اأو م�صرورين ل�صتغالله في �صوق العمل ال�صــوداء.  اإذاً، هناك تحليل طبقي يجب 

اأخذه بعين العتبار.
هــل يعتبر ح�صول الفل�صطيني على حق العمل، كما فــي �صورية، خطوة نحو التوطين؟ طبعًا 
ل.  مــن ي�صتخدمون فزاعة التوطين هم الذين يبداأون دائمًا بمقولت عن حبهم لفل�صطين اأو 
عدائهــم لالإمبريالية وال�صهيونية ووقوفهم مع تحرير كامل التراب العربي، ول نن�صى القد�س 
طبعــًا.  وكاأنهــم يقولون لنــا اإن تحرير فل�صطين يتم فقــط عن طريق �صحــق فل�صطينيي لبنان 

وتهجيرهم، وذلك بمنعهم من حق العمل والتملك.

�ل�صيناريوهات �لم�صتقبلية لالجئين �لفل�صطينيين
تعتمــد انعكا�صات التوجه لالأمم المتحدة فــي 2012، والح�صول على ع�صوية الدولة ب�صفة 
مراقــب على الطريقة التي �صتتعامل بها القيادة الفل�صطينية، لتعزيز )م. ت. ف( اأو تهمي�صها، 
وعالقــة هذه الأخيرة مــع ال�صتات وم�صوؤولية حــّق العودة.  فاإذا اعتبرتــه اإ�صتراتيجية لإن�صاء 



- 192 -

الدولــة القوميــة الفل�صطينية بالمعنى الكال�صيكي لهذه الدولة، ف�صــوف يوؤّدي هذا من ناحيٍة 
�صيا�صية اإلى اإ�صعاف المطالبة بحّق العودة لالجئين.

واإذا اعتبرتــه تكتيــكًا ترقيعيًا من اأجــل تقوية اأوراقها مــن اأجل العودة اإلــى المفاو�صات،37 
وال�صتمــرار بالفعــل ال�صيا�صــي الأو�صلــوي، فقد ي�صــكل هذا الإنجــاز وباًل علــى الق�صية 
الفل�صطينيــة.  وهذا ما بّينه زياد كلو الم�صت�صار القانونّي لمنّظمة التحرير الفل�صطينّية في كتابه 

ال�صهير »لن يكون هناك دولة فل�صطينّية«.38
اأّمــا اإذا اعتبرتــه رافعة من اأجل البــدء في مرحلة جديدة مبنّية على عــودة المقاربة الحقوقية؛ 
ومقاربــة القانون الّدولي لإنهــاء الحتالل الإ�صرائيلي؛ واإعادة الوجــه العربي للق�صية )كون 
العرب يذهبون موّحدين اإلى الأمم المّتحدة(؛ ورف�س اختزال العمل ال�صيا�صي في المفاو�صات 
ذات الو�صاطــة الح�صرية الأمريكية؛ ودعــم المقاومة، فاإّن هذا ال�صتحقــاق �صيكون مب�ّصراً 
ة وهي تتزامن مع حراك عربي ثوري ودعم  باآفاٍق جديدة ل يمكن اإّل اأن نبارك لها، وبخا�صّ

من الديمقراطيات العربية النا�صئة.
 US-( و�صمــن هــذه الرافعة على �صبيل المثــال، نظمت ال�صبكــة الفل�صطينيــة- الأمريكية
Palestinian Community Network( م�صيــرة فــي 15 اأيلول/�صبتمبــر 2011، 
اأمــام مبنى الأمم المتحــدة للمطالبة بـ: »ال�صيــادة، الم�صاواة، وتطبيق حــق العودة لاّلجئين 
الفل�صطينييــن«، باعتبارها مطلبًا واحداً في دولة قوميــة امتدادية ذات توّجه ح�ّصا�س لمفهوم 

المواطنة.
وكمــا �صّكل النقا�س حول ا�صتحقاق اأيلول والتوجه لالأمــم المتحدة في 2012، والح�صول 
على ع�صوية الدولة ب�صفة مراقب، فر�صة لفتح ملّف اأهمية )م.ت.ف( ودورها، فاإنني اأ�صتغّل 
الفر�صة لفتح النقا�س حول مو�صوع فيما اإذا كان بالإمكان العمل على اإيجاد �صيادة على جزٍء 
مــن الأر�س الفل�صطينية، وفي الوقت نف�صه اإيجاد حلٍّ عــادل لق�صية الاّلجئين، وبالتالي تبنِّي 

ت�صوية تاريخية ل تغبن الحقوق الم�صروعة لاّلجئين.
اإنَّ منهج الحّل الخاّلق المبني على الدولة القومية المتدادية؛ هو اأّوًل حّل يتنا�صب مع روح 
العروبــة والقومية العربيــة، وحركة التاريخ المتمّثلــة في ت�صكل دول قومية مرنــة.  اإنه لي�س 
فقــط منهجًا �صيا�صاتيًا يتركز بدرجة ما علــى كيفية حّل الم�صاكل )بما في ذلك حّق العودة(، 
	Noura	 Erakat,	 ‘Palestinian	 Statehood	 Blocked:	 Equality	 Struggle	 Ahead’. 	37
Jadaliyya.	 (Aug	 27	 2011).	 http://www.jadaliyya.com/pages/index/2495/
palestinian-statehood-blocked_equality-struggle-ah
	Ziyad	 Clot,	 Il	 n’y	 aura	 pas	 d’Etat	 palestinien	 -	 Journal	 d’un	 négociateur	 en 	 	38
(Palestine.	(Paris	:	Max	Milo,	2010
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والخروج منها ب�صكل مقبــول ُمْر�ٍس للّطرفين المتنازعْين اأو المتخا�صمين، بحيث يجد كّل 
طــرف حاًل لم�صكلته فيها، ولكنه قــد يتجاوز حدود التوّجه اإلى دائرتــي �صنع القرار حول 

يِل راأي عاّم �صاغٍط ب�صاأنها. راع اإلى الدعوة لت�صكُّ ت�صوية ق�صايا الخالف والنزاع وال�صّ
اأخيــراً؛ ت�صــكل تداعيات الإخفاق في الح�صــول على الع�صوية الكاملة فــي مجل�س الأمن، 
ومن ثم نتائج الت�صويت في الجمعية العامة على رفع مكانة فل�صطين اإلى دولة ب�صفة مراقب، 
فر�صة لف�صــح الزدواجية ال�صيا�صية والأخالقية للدول الغربية التي رف�صت الت�صويت ل�صالح 
م�صروع الدولة في مجل�س الأمن اأول، على الرغم من ت�صويت معظمها ل�صالح الدولة ب�صفة 
مراقــب لحقًا، وبخا�صة اأّن بع�ــس هذه الدول يريد التقّرب من الّنخبة الجديدة التي اأفرزتها 

الثورات العربية.
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تعقيب د. أحمد جميل عزم

 حــدد �صــاري حنفي فــي ورقته ثالثة اأهــداف: اأولهــا، الق�صايــا الجتماعيــة والقت�صادية 
للفل�صطينيين في لبنان؛ وثانيها، الهوية الوطنية الفل�صطينية مع تراجع منظمة التحرير؛ وثالثها، 
مخاطر التوطين والهجــرة، اأو التهجير و�صيناريو الم�صتقبل والخيارات ال�صيا�صية الفل�صطينية 

في لبنان.  
مالحظتــي الأ�صا�صيــة اأن جزءاً من الأحــداث الرئي�صة في الورقة لم ُيغــّط، وهذا �صاأتعر�س له 

لحقًا.  بالن�صبة للمتغير اأو الهدف الأول، فلدي عليه اأربع مالحظات، هي: 
اأول. المعادلــة الآن، وب�صــكل عــام، تبدو كاأننا نتحــدث عن طرفين في لبنــان )الفل�صطيني 
واللبنانــي(، لكني اأرى �صــرورة اأن يتو�صع البحث لي�صمل اأطرافًا اأخــرى، مثل وكالة غوث 
وت�صغيــل الالجئين )الأونروا(، حيث تبدو وكاأنها تن�صحــب من الم�صهد تدريجيًا وب�صمت 
اإلــى حــد كبير، يحيطها �صمت فل�صطيني ر�صمي واآخر عالمــي، فكيف يمكن اأن نطلب من 

»الأونروا القيام بمهامها«؟.
ثانيــًا. بخ�صو�ــس العامــل الذاتــي الفل�صطينــي واإ�صكاليــات طرح حلــول فل�صطينيــة لبع�س 
الم�صكالت، ربما نلحظ رغم ال�صمت المطبق حول و�صع الالجئين الفل�صطينيين، اإل اأننا نتابع 
من وقت اإلى اآخر مبادرات من القيادات الفل�صطينية في منظمة التحرير اأو ال�صلطة الفل�صطينية، 
مــن اأجل مناق�صة بع�س ال�صوؤون مع ال�صلطــات اللبنانية اأو طرح تاأ�صي�س �صناديق للم�صاعدة في 
التعليــم وغيــره، لكن ل نعــرف جدوى هذه المبــادرات، اأو دور التجمعــات الفل�صطينية في 
الأماكــن الأخرى كالخليج العربــي في دعم الالجئين اأو غيرهم.  لــذا اأقترح على المنظمين، 

لحقًا، و�صع م�صاألة الفل�صطينيين الموجودين في دول الخليج العربي �صمن اأجندة البحث.
ثالثــًا. ورد فــي الورقة حديث عن اإغفال مو�صــوع التعليم، واأ�صار الباحــث اإلى العالقة بين 

العمالة والتح�صيل العلمي دون معرفة ن�صبة التعليم في لبنان.
رابعًا. وهي مالحظة من وحي الورقة ولي�صت واردة فيها مبا�صرة، فقبل اأيام �صمعنا عن مبادرة 
»كلنــا لفل�صطين« التي طرحها رجل الأعمال طالل اأبو غزالة، بعدما اأظهرت اأرقام الإح�صاء 
اأن عــدد الفل�صطينييــن جميعا يبلــغ 12 مليون ن�صمة، اإذ اأنه يعتقد اأن العــدد اأكبر، ودلل على 
ذلك بموؤ�صرات عدة.  باعتقادي نحن لدينا جهاز اإح�صاء مركزي في ال�صفة والقطاع، لكن 
يبدو اأننا بحاجة اإلى جهاز اإح�صاء مركزي عالمي، لذلك، فاإن الإح�صاءات التي قدمها حنفي 

مهمة جداً، لكن اأظن اأننا بحاجة اإلى معرفة كثير من الأمور الأخرى.  
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المركب اأو المتغير الثاني، الذي غاب عن الورقة ب�صكل كبير، هو الهوية، حيث اأ�صارت 
الورقة اإلى حالة العزل والإق�صاء التي يعي�صها الفل�صطيني اأو ما اأ�صماه »الإق�صاء المديني«، 
لكن اأثر هذه الحالة على الهوية لم ُيدرج، وهو �صيء مهم، فربما يعزز ال�صعور بالهوية في 
مقابــل الآخر اللبناني.  وكما هو معروف، لعبــت الثورة الفل�صطينية الم�صلحة والف�صائل 
والمنظمة دوراً كبيراً في »وطنَنة الهوية«، كما قال الدكتور اأباهر ال�صقا اأثناء عر�س ورقته 
فــي اليوم الأول للموؤتمر.  فماذا بعــد غياب كل هذه العوامل، وبعد دخول قوى �صيا�صية 
جديدة اإلى المخيمــات الفل�صطينية؟ وما اأثر ذلك على الهوية الفل�صطينية؟ وتحديداً ماذا 
عن دخــول التيار الإ�صالمــي )الحم�صــاوي- الإخواني( و)ال�صلفي- الجهــادي(؟ فاإذا 
كان لدى التيار الأول ت�صــّور متعاي�س مع فكرة الوطنية، فاإن التيار الثاني بال�صرورة معاٍد 

للفكرة الوطنية.  
واأخيــراً، حول مخاطر التوطين والهجــرة، طرحت الورقة نقطة مهمة عن »ما بعد الدولة«، 
ونحــن الآن في مجتمــع ال�صبكات والعولمة، ومــن المهم درا�صة تاأثير ذلــك، ومعرفة دور 

الأحزاب والف�صائل في ظل هذه التغيرات.
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في تصّدعات المدينة الكبيرة
الكفاح الفردي لألردنيين من أصل فلسطيني 

في عّمان الشرقّية

د. عروب �لعابد

منذ العام 1948، حيث كان المجتمع الفل�صطيني في فل�صطين التاريخية يتكون من طبقتين: 
اأقليــة اأر�صتقراطيــة، واأغلبية من الفالحيــن؛ ولد العديد من الطبقــات الجتماعية.  فقد اأدى 
القت�صاد ال�صيا�صي المرافق للهجرة الجماعية، وازدهار الخليج النفطي، و�صيا�صات الليبرالية 
الجديــدة منذ اأواخــر الثمانينيات اإلــى ولدة طبقات جديدة: النخــب الحاكمة، والموالين 
لالأنظمــة، ومحدثي الثــروة، والمهنيين، والتجار واأ�صحاب الأعمــال، والطبقة المتو�صطة، 
و�صــكان المخيمــات واأ�صباه المخيمات، والفقراء وال�صعفاء.  وقــد �صعت كل طبقة اإلى بناء 
عالقتها الخا�صــة مع الموؤ�ص�صات التي توفر الخدمات في منفاهــا الطويل لخدمة م�صالحها 
الخا�صــة )ال�صيا�صيــة والقت�صاديــة والجتماعيــة( وحمايــة نف�صها.  ومن هنــا، فقد كانت 
اأهميــة »الموؤ�ص�صــات« للفل�صطينييــن تتمثل فــي عدة كيانــات وتوقعات، �صــواء كانت في 
المجــال التمثيلــي اأو في مجال تقديم الخدمات، فاإلى جانب الدولــة بموؤ�ص�صاتها المختلفة 
ظهــرت هيئات اأخرى تخ�س الأردنيين من اأ�صــل فل�صطيني: وكالة غوث وت�صغيل الالجئين 

)الأونروا(، المخيمات، موؤ�ص�صات عائلية ومجتمعية، وموؤ�ص�صات دينية. 
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تناق�ــس هــذه الورقة: كيــف فاو�ــس الفل�صطينيــون �صمن حياتهــم المدنية علــى حقوقهم 
واحتياجاتهــم وتمثيلهم مع جهاز »الموؤ�ص�صة«، وب�صبــب الولء المزدوج المعقد فاإن تمثيل 
الفل�صطينيين كان وما زال مو�صع ت�صاوؤل، وهنا اأطرح فر�صية تقول باأن غياب موؤ�ص�صة تمثيلية 
ل�صوؤونهــم الوطنية والقت�صادية والجتماعيــة وال�صيا�صية قد جعلت �صعي الأردنيين من اأ�صل 

فل�صطيني من اأجل حقوقهم اأمراً فرديًا. 
وفــي هذه الورقــة �صاأبين الو�صع القانونــي للفل�صطينيين في الأردن الــذي يختلف كثيراً عن 
و�صــع اأقرانهم في الدول المجاورة، كما �صاأبين مكانة الطبقة المحددة من الفل�صطينيين التي 
اأتناولهــا في عملي بالن�صبة اإلــى الطبقات الأخرى، ولكني ل اأ�صتطيع الدعاء اأنني قادرة على 
تمثيــل اأ�صوات هذه المجموعة غيــر المتجان�صة، ومع ذلك اأ�صعى لتنــاول النطباعات عن 
الق�صايا التي تطرحها هذه المجموعة التي ت�صكل الغالبية، وكيف يفهمونها.  في الجزء الثاني 
�صاأحــدد »الموؤ�ص�صة« كهيئة عمودية قائمة ت�صتمل على �صرعية اأوجدتها على مدى ال�صنوات 
لتمثــل وت�صتجيب لحاجات جمهورها، و�صاأك�صــف طبيعة هذه الموؤ�ص�صات المتعددة واأبين 
كيــف ف�صلت في ال�صتجابة لحتياجات جمهورها، اإ�صافة اإلــى ذلك �صاأظهر تاأثير الليبرالية 

الجديدة منذ الثمانينيات التي ولّدت المقاربة الفردية.
وفي الجزء الثالث �صاأطرح ق�صيــة »الحقوق غير المكت�صبة«، �صواء �صيا�صيًا اأو اقت�صاديًا، التي 
جعلــت طبقة الفل�صطينييــن الذين اأتناولهم فــي عملي معر�صة للخطر، وتفتقــر اإلى الحماية 
اجتماعيــًا، و�صعيفــة اأمام تاأثيــرات الأيديولوجيات الجديدة في منطقة تعــج بال�صراع على 
الرغــم مــن الحماية القانونيــة التي يتمتعون بهــا كمواطنين.  واعتمدت فــي عملي منهجية 
المقابــالت وجهًا لوجه و�صبه المهيكلــة، التي اأجريتها في ثالث مناطــق في عمان ال�صرقية 
بين 2011 - 2012، اإحدى هذه المناطق هي مخيم »الوحدات« لالجئين المعترف به في 
قلــب العا�صمة عمان، والثانيــة في مخيم غير معترف به ر�صميًا من قبل وكالة الغوث، ولكنه 
يتلقى خدمات الوكالة الأ�صا�صية )مخيم جبل الن�صر لالجئين(، اأما المنطقة الثالثة فهي لي�صت 
مخيمــًا لالجئين ولكنها ا�صتقبلت عــدداً كبيراً من الفل�صطينيين عامي 1948 و1967، وهي 
لي�صــت بعيــدة من مخيم الوحدات، لأن النا�س �صعوا اإلــى اأن يكونوا قريبين من المخيم وفي 
الوقت نف�صه قريبين من مركز المدينة )جبل النظيف(.  وقد طورت تحليلي بناء على تجربتي 

في البحث حول الالجئين الفل�صطينيين في الأردن على مدى ال�صنوات الع�صر الما�صية.

�لفل�صطينيون في �لأردن
لقد ُقّدر عدد �صكان ال�صفة ال�صرقية لالأردن في العام 1948 بـ 400 األف تقريبًا، وارتفع هذا 
العــدد، نتيجة لتدفق الالجئين فــي العام 1948 اإلى حوالي 900 األــف )مي�صيل 1978: 2، 
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برانــد 1988: 150(.1  وقــد اأدى قرار الملك عبد اهلل ب�صم مــا تبقى من فل�صطين النتدابية 
- بالتفــاق مع ممثلين فل�صطينيين من القد�س في موؤتمر اأريحا في �صهر كانون الأول 1948 
- اإلــى توحيــد ال�صفــة الغربية وال�صفــة ال�صرقية في المملكــة الأردنية، ونتيجــة لذلك ُمنح 
الفل�صطينيــون الذين يعي�صون في ال�صفتيــن الجن�صية الأردنية.2  وعلى عك�س جميع الالجئين 
الفل�صطينيين الذين و�صلوا اإلى الدول العربية، يوجد الآن ما يزيد عن مليوني لجئ فل�صطيني 
م�صّجل في الأردن حافظوا على و�صعهم كالجئين وحقهم في الح�صول على خدمات وكالة 

الغوث )الأونروا(، وفي الوقت ذاته يتمتعون بحقوقهم كمواطنين في دولتهم الم�صيفة.3
لقــد لجاأت مجموعتان رئي�صيتــان من الفل�صطينيين اإلى الأردن والــدول العربية المجاورة، 
المجموعــة الأولــى تتكون مــن الطبقة الو�صطــى والطبقات العليــا الموؤلفة مــن المثقفين 
واأ�صحــاب المهــن ورجال الأعمــال والإداريين والموظفيــن المدنييــن، اأي الفل�صطينيين 
المقتدريــن، الذيــن غادروا فل�صطين مبكــراً بمجرد اأن بداأ القتال فــي ت�صرين الثاني 1947 
)فر�صــون 2003: 215(،4 وقد اأتــاح تميز هوؤلء من حيث درجة التمدن، والتعليم والعمل 
فــي التحادات العمالية،5 والم�صاركة في العمل ال�صيا�صي، واطالعهم على و�صائل الإعالم؛ 
الو�صــول اإلى فر�ــس وا�صعة فــي الأردن، �صواء في القطــاع الخا�س والريــادي اأو القطاع 
العــام )فار�صــون 2003: 227، مي�صيل 1978: 3، برانــد 1988: 154(.  اأما المجموعة 
الثانيــة فقد كانت اأو�صع، اإذ �صكلت 83% تقريبًا من الفل�صطينيين في ذلك الوقت )ثيكني�س 

 Nyrop 1979:26، Farsoun 2003:211(، 240،000(  425،000 الغربية  ال�صفة  فل�صطينيي  عدد  كان    1
.)Brand 1995: 47( منهم لجاأوا من المناطق الفل�صطينية التي خ�صعت لالنتداب اإلى ال�صفة الغربية

كانون الأول من العام 1948 ُتّوج عبد اهلل الأول ملكًا لالأردن، وفي ني�صان من العام 1949 اأقّر بتغيير ال�صم  في    2
الر�صمي للدولة التي ت�صم كاّلً من ال�صفة ال�صرقية وال�صفة الغربية اإلى المملكة الأردنية الها�صمية، وهو ا�صطالح ُوجد 

.)Nyrop 1979: 27( في د�صتور عام 1946 ولكنه لم ي�صتخدم حتى ذلك الحين
الأردنية  الجن�صية  يحملون  ل  ممن  الأردن  في  فل�صطيني  المليون  يقارب  ما  هناك  اأن  اإلى  الإ�صارة  ال�صروري  من    3
1967 من قطاع  العام  الفل�صطينيين الذين و�صلوا في  2009(. هوؤلء يت�صكلون من الالجئين  )تقرير مركز القد�س 
غزة واأُعطوا وثائق �صفر اأردنية موؤقتة. وباعتبارهم غير مواطنين، فاإن حقوقهم في التعليم العالي والملكية والتوظيف 
كانت محدودة.  منذ العام 1988، وبعد الخطاب الملكي لفك االرتباط بين ال�سفة ال�سرقية والغربية، فاإن عدداً ال 
باأ�س به من الفل�صطينيين الذين تربطهم بالأردن عالقات عائلية ومهنية �ُصحبت جن�صيتهم الأردنية وا�صتبدلت بوثائق 

�صفر موؤقتة )مدتها خم�س �صنوات، وبال رقم وطني(.
4  نزعة �صبيهة ح�صلت في العام 1936، عندما لجاأت مجموعات من الأفراد اإلى العوا�صم القريبة )بيروت، دم�صق، 
اأن  اأماكن لالإقامة قبل  اأعمال، واأ�صبحوا قادرين على ا�صتئجار  اأو  اأن�صاأوا �صبكات اجتماعية  عمان والقاهرة( حيث 

يعودوا اإلى موطنهم فل�صطين بعد هدوء المعارك
 )Farsoun 2003: 215، El-Abed 2009: 12-13(. في العام 1948، عندما لم يتمكنوا من العودة اإلى ديارهم 

ظلوا في الدول الم�صيفة.
العربية  العمال  بـ»جمعية  �صميت  التي  الفل�صطينية،  القت�صادية  الحياة  في  كبير  تاأثير  لها  كان  مهمة  عاملة  قوة    5

.)Brand 1988: 154( 1925 الفل�صطينية«، وقد تاأ�ص�صت في العام
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1949: 12(، وقد �صمت الفقراء والفالحين الذين انتهى بهم المطاف اإلى ال�صتقرار في 
المخيمــات، واعتمــدوا منذ البداية على الغــوث والم�صاعدة التي قدمتهــا الدولة الم�صيفة 

والمنظمات المحلية والدولية.  
لقــد جاءت غالبيــة الالجئين الفل�صطينيين مــن مناطق ريفية، حيث كانوا عمــاًل زراعيين اأو 
مرابعيــن )ح�صادين على ح�صــة( )ثيكني�س 1949: 11-12، غيلمــور 1980: 31-27، 
فار�صون 2003: 222(.  وكان الفقر هو ال�صمة الرئي�صية للفالح الفل�صطيني )بيريت�س 1977: 
52، غيلمور 1980: 42-44، فار�صون 2003: 215، �صايغ 1979: 25(، فمنذ الحكم 
العثماني مروراً بالنتداب البريطاني تعر�صوا للعديد من ال�صغوطات القت�صادية التي جعلتهم 
فــي حالة دين دائمة.  هــذا بالإ�صافة اإلى ال�صعوبات المناخية وفقــر التربة واأ�صاليب الزراعة 
القديمــة، وملكيــة الأرا�صي غير الآمنة، ونظام حيازة الأر�ــس القديم، ومحدودية الأ�صواق 
والدونيــة الطبقية، وغياب م�صاهمة الدولة الفعلية والزيــادة المطردة في عدد ال�صكان؛ التي 

اأدت مجتمعة اإلى اإفقار الفالحين )�صايغ 1979: 25، بيريت�س 1977: 52(.
بالإ�صافــة اإلى ذلك اأثــرت التكنولوجيا الحديثة التي اأتى بها ال�صهاينــة منذ العام 1918 اإلى 
القطاعيــن ال�صناعي والزراعي في فل�صطيــن على عمل الفل�صطينيين، �صــواء مالكي الأعمال 
ال�صناعية اأو الفالحين والمزارعيــن، وجعلتهم في الغالب في حالة عجز اقت�صادي، ولتغطية 
ديونهم وزيادة دخلهم راوح الفل�صطينيون بين العمل الزراعي والعمل في المدن )دي جونج 
والتل 1997: 2004(.6  وفي نهاية المطاف، اأدت هجرة العمال الذين ل يملكون الأر�س 
اإلــى المدن اإلــى خلق طبقة عاملة »بروليتاريا« عربية، في حيــن اأدى النت�صار البطيء للتعليم 
الحديث اإلى ولدة طبقة من المثقفين تختلف عن المتعلمين التقليديين )�صايغ 1979: 51(.
لم يتمكن اإل القليل من الفل�صطينيين الذين و�صلوا اإلى الأردن من البقاء في مجال عملهم في 
الزراعة، فيما عدا اأولئك الذين ا�صتقروا في وادي الأردن )فان اآكين 2003(، اأما الغالبية فقد 
اأ�صبحــت جزءاً ثابتًا من حركة العمل في المدن، ثم تنوعت قدرتها على الرتقاء الجتماعي 
بح�صب درجة التعليم والفر�س القت�صادية.  ويقول فر�صون )2003: 222-4( باأن الالجئين 
الفل�صطينيين قد اأ�صبحوا منذ بداية ال�صتينيات »بروليتاريا« اأو »بروليتاريا غير مالكة لالأر�س« 
)�صميــث 1997: 213(، اأي قــوة عمــل رخي�صــة تتكون مــن عمال مهرة وغيــر مهرة في 
اأعمال الكهرباء وال�صباكة والبناء، وي�صمي بيريت�س )1977: 58( هذه العملية بـ»نزع ال�صمة 

6  وكما اأو�صح المندوب ال�صامي، ال�صير جون ت�صان�صيلر، في ر�صالة اإلى الملك جورج الخام�س في اأيار 1930: »اإنهم 
)الفالحون( لي�صوا اأحراراً في هذه الم�صاألة: هم فقراء بدرجة موؤلمة وغارقون في الديون لدائنيهم الربويين... العرب 
لي�س لديهم بديل عن بيع اأر�صهم ليتحرروا من التزاماتهم«.  الو�صع القت�صادي، مع �صيا�صات النتداب البريطاني 

.)44-Gilmour 1980:42( وال�صهيونية المبطنة اأجبرت النا�س على بيع اأعمالهم
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الفالحيــة«، الناتجة عن فقدان الالجئين لمهاراتهم الزراعية وقدراتهم، وف�صلهم في المقابل 
في الح�صول على مهارات مهنية غير زراعية. 

و�صط �لمدينة و�لأردنيون من �أ�صل فل�صطيني
بح�صــب باتاي )فــي مي�صــال 1978: 2( ا�صتقر حوالي 30% مــن الفل�صطينيين فــي البداية في 
مخيمــات الالجئيــن،7 و32% في القرى، و38% فــي المدن.  بع�صهم التحــق باأقارب كانوا 
يعي�صــون فــي المدن اأو القرى فــي �صرق الأردن قبل العام 1948، وبع�صهــم بقي مع اأبناء قراهم 
واأقامــوا في المخيمــات الأربعة التي اأوجدتها وكالــة الغوث )الأونروا( لإيوائهــم، بينما ف�صل 
بع�صهم الآخر في الح�صول على وحدات في المخيمات، فاختاروا الإقامة في المناطق المجاورة 
لهــذه المخيمات )وهي مــا ت�صميه الحكومة الأردنية بالتجمعــات الح�صرية( لكي يتمكنوا من 

ال�صتفادة من الخدمات المقدمة لالجئين واأن يكونوا قريبين من تجمعاتهم الأ�صلية. 
وقد تكرر الن�صق نف�صه عندما حدثت حرب 1967 حين احتلت اإ�صرائيل ما تبقى من ال�صفة 
الغربية وقطاع غزة وطردت المزيد من الفل�صطينيين من اأر�صهم، حيث اأقامت وكالة الغوث 
)الأونروا( �صتة »مخيمات طوارئ« اأخرى لإيواء النازحين الجدد، والعديد ممن لم يح�صل 
على مكان في المخيم اأقام في محيطه.  في العام 1967 اأن�صاأت الحكومة الأردنية، من اأجل 
اإيــواء اأولئك الذين لم ي�صتطيعــوا الح�صول على ماأوى في مخيمــات وكالة الغوث الع�صرة، 
ثالثــة مخيمات غير ر�صمية )اأي غير معترف بها من قبل الوكالة كمخيمات ر�صمية، ولكنها 
تح�صل علــى خدماتها(.8  لقد �صمح الو�صع القانوني لغالبيــة الذين يعي�صون في المخيمات 
بــاأن يكونوا قادرين على الحركة.9  ي�صتمر اليوم اأقل من 17% من الالجئين الم�صجلين لدى 

وكالة الغوث في العي�س في المخيمات.

7  بح�صب براند، عندما بداأت الأونروا عملياتها كان اأقل من 30% من الالجئين يعي�صون في المخيمات.  بعد ب�صع 
�صنوات، عندما ت�صاءلت موارد اأولئك الذين اختاروا اأن يقطنوا خارج المخيم، قرروا النتقال اإلى داخله اأو قريبًا منه 

.)Brand 1988: 150( ليكونوا اأقرب اإلى تجمع المخيم، وبالتالي يخف�صوا من نفقاتهم
8  تعّرف الوكالة مخيماتها الر�صمية على اأنها: »قطعة اأر�س و�صعت تحت ت�صرف وكالة غوث وت�صغيل الالجئين من 
 UNRWA/PIO( »قبل الحكومة الم�صيفة ل�صتيعاب الالجئين الفل�صطينيين، وتزويدها بمرافق تلبي احتياجاتهم
اإلى  ومع ذلك، لم تح�صر وكالة الغوث خدماتها بالمخيمات فقط، بل و�صلت خدماتها ومرافقها    .)2000: 2
مناطق تركيز الفل�صطينيين مثل وقا�س في وادي الأردن، المريخ وجبل النظيف في عمان ال�صرقية.  ا�صتملت خدمات 

وكالة الغوث على المدار�س البتدائية والعيادات ال�صحية، واأحيانًا مكتبًا لتوزيع الغذاء في اأوقات ال�صدة.
9  يحمل غالبية الفل�صطينيين الذين يعي�صون في مخيمات الالجئين الجن�صية الأردنية.  اأ�صيف الالجئون الفل�صطينيون 
اأولئك من ال�صفة الغربية  اإلى بع�س  من غزة المقيمون في مخيمات الالجئين والذين ل يحملون الجن�صية الأردينة 

الذين ل يحملون الجن�صية الأردنية اأي�صًا.
 )El-Abed 2005a، 2009a(.
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لقد اأتاح ح�صول الفل�صطينيين على الجن�صية الأردنية لهم الختيار العي�س في الأردن وال�صتفادة 
مــن الخدمات التي تقدم لهم بو�صفهم مواطنيــن اأردنيين ولجئين فل�صطينيين في ذات الوقت.  
اإن ال�صمــة الرئي�صيــة لمخيمات الالجئيــن والمناطق المحيطة بها هي الفقــر وارتفاع معدلت 
البطالــة، خ�صو�صــًا بين ال�صبــاب، وبح�صب جمال الدالــي الذي يعمل فــي موؤ�ص�صة الإ�صكان 
والتطوير الح�صري، فاإن »التجمعات الح�صرية تتجاوز 40% من جميع المناطق الح�صرية في 
الأردن، وي�صكنهــا اأكثر من 100 األف �صخ�ــس«، وت�صنف على اأنها التجمعات الأكثر فقراً في 
المناطــق الح�صريــة )الدالي 1999: 1(.  لقد ت�صاعف عدد ال�صــكان 10 مرات خالل العقود 
الخم�صــة الما�صية ب�صبب موجــات المهاجرين والالجئين وارتفاع المعــدلت الطبيعية للنمو 
ال�صكاني، )4% في الفترة 1950 - 1960، و2,2% في 2009( )عباب�صة 2010: 2(، وهذا 
ما زاد من الطلب على الأرا�صي لإقامة الم�صاكن وخدمات البنية التحتية في المناطق الح�صرية. 

�لمدينة: عمان �ل�صرقية
عمان ال�صرقية هي الجزء ال�صرقي من عمان الذي ي�صم اأكبر مخيم لالجئين، اإذ ي�صم 51،064 
ن�صمــة، وهو مخيم الوحدات الذي اأقيم في العــام 1951، وتحيط به عدة مناطق تاأوي في 
الغالب فل�صطينيين قدموا في عامي 1948 و10،1967 وهي مناطق تملك الدولة جزءاً منها.  
وقد اأتــاح هذا للفل�صطينيين اأن يقيمــوا فيها دون دفع اإيجارات مقابــل ا�صتخدام الأر�س.11  
تعرف عمان ال�صرقية اأنها العمود الفقري للمدينة بما تقدمه من خدمات: الور�صات ومحالت 
ت�صليــح ال�صيارات والعمــال المهرة وغيــر المهرة و�صغــار التجار والنجاريــن والحدادين 

وال�صناعات ال�صغيرة والم�صتودعات والأ�صواق غير الر�صمية. 
لقد بحثــت الدرا�صات التجريبية حول المخيمات الفل�صطينيــة والتجمعات الح�صرية بنيتها 
الطبقية وتق�صيماتها القت�صادية والعمالة فيها )فرح 1998، �صوالحة 1996، جابر 1997، 
دي�صترموا 1994، غيلين 1994، دون 1992(، وقد �صكل كل من عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي 
لأول جيلين من فل�صطينيي النكبة، والم�صتوى المتدني لالأمان وال�صتقالل الوظيفيين؛ عملية 
اندمــاج الفل�صطينيين في المجتمع الأردني.  كان الجيل الأول يفتقر اإلى التعليم، وكان يجدُّ 
فــي �صبيل تاأمين دخل لالأ�صــرة التي تعر�صت لالقتالع، اأما الجيل الثاني فقد اأتيحت له فر�صة 
الح�صول علــى التعليم والوظائف من خالل وكالة الغوث )الأونروا(، وفي النهاية اأ�صبحت 
فر�س العمل متوفرة ب�صكل متزايد، �صواء في الأردن اأو في الخليج، ففي منت�صف الثمانينيات 

10  الحياة الر�صمية للمدينة هي في الجزء الغربي ال�صمالي من عمان، 
الترفيهية،  النوادي  ال�صفارات،  الوزارات،  الفنادق،  والعالي،  المتو�صط  الدخل  اأ�صحاب  ذات  الأحياء  ي�صت�صيف  الذي 

المطاعم والمقاهي.  
11  منذ العام 1989 عملت دائرة التطوير المدني على تنظيم حيازة الأرا�صي والبنية التحتية المادية.
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اأ�صبح حوالي ن�صف الذين يعي�صون في المخيمات )دون 1992: 31( والتجمعات الح�صرية 
المجــاورة يعملون في القطاع غير الر�صمي، م�صتثمريــن مهاراتهم ومعتمدين اقت�صاديًا على 

اإخوتهم المتعلمين والحا�صلين على فر�س عمل. 
اأمــا ب�صــاأن الجيليــن الثالــث والرابع، فقــد �صكلت عمليــة اإفــراغ الموؤ�ص�صــات العامة من 
الفل�صطينييــن في ال�صبعينيات والركود القت�صادي الذي تبــع ذلك في الثمانينيات، خيارات 
الخــروج للفل�صطينيين في جبل الجوفة ووادي الرمم ح�صبما ت�صيــر الدرا�صات التي اأجراها 
دون )1989، 1992(، والم�صــح الذي اأجــراه بعد ذلك دي جونج والتل في العام 1991، 
فعلــى �صبيــل المثال، ذكــر دي جونــج والتــل )1997: 209 - 10( اأن القطــاع الخا�س 
قــد ا�صتوعــب قوة العمــل الفائ�صة على الرغم مــن حقيقة اأن قوانين العمــل �صعيفة في ذلك 
الحيــن، واأن حقوق العمال كثيــراً ما كانت ُتنتهك )عدم انتظام دفع الأجور، �صاعات العمل 
الطويلة، وانعدام المتيازات الجتماعيــة(، وهذا جعل الوظائف غير ثابتة وق�صيرة المدى، 
بحيث تنقل النا�س محاولين العثور على وظائف مجدية.  ومثل نظرائهم من الأردنيين الذين 
اعتمــدوا على �صبكة عالقاتهم الع�صائرية وعلى عالقاتهــم الزبائنية من اأجل تاأمين المكافاآت 
والوظائــف والمتيازات، فقد �صعــت هذه المجموعة من النا�س ل�صتخــدام �صبكة عالقاتها 
الجتماعيــة للح�صــول علــى فر�ــس اقت�صادية، وقــد تنوعت هــذه ال�صبــكات: فقد كانت 
ذات اأ�صــول فل�صطينية عند ال�صعــي للعمل في القطاع الخا�س الــذي ي�صيطر عليه القت�صاد 
الفل�صطينــي، اأما عند البحث عن عمــل في القطاع العام، فقد كانت �صبكة عالقات ع�صائرية 
اأردنيــة من خالل عالقات ت�صكلت مع المحيط المجاور، وفي اأحيان عدة ا�صتلزم الأمر دفع 
مبلــغ من المال يتراوح بين 300 و500 دينار اأردني ل�صخ�ــس ذي عالقات ع�صائرية لإقامة 

ال�صلة مع ال�صخ�س الم�صوؤول في القطاع العام من اأجل الح�صول على وظيفة.

�لموؤ�ص�صات .. �لتمثيل و�لقو�عد �لنتخابية
هنــاك العديد من التعريفــات النظريــة للموؤ�ص�صات، �صواء كانــت تعريفــات �صو�صيولوجية اأو 
فل�صفيــة.  يعّرف جوناثان تيرنر )1997: 6( الموؤ�ص�صة باأنهــا »تركيبة من المواقف والأدوار 
والمعايي��ر والقي��م، تت�سمنها اأنماط من الُبن��ى االجتماعية تنظم اأنماطًا م�ستق��رة ن�سبيًا للن�ساط 
الإن�صانــي، فيما يتعلــق بالم�صكالت الرئي�صيــة المرتبطة باإنتاج موارد ت�صــون الحياة وتحافظ 
علــى الُبنى الجتماعية القابلة للحياة في اإطار بيئــة معلومة«.  ويعّرفها توم غرافينز باأنها »نظام 
مماأ�ص�ــس يعمل على اإ�صباع الحاجات الجتماعية الأ�صا�صيــة من خالل توفير اإطار منظم يربط 
الفرد بالثقافة الأو�صع«.12  اأما هودج�صون )2006: 2( فيرى الموؤ�ص�صات اأنها »تنظيم للقواعد 

http://www.tomcravens.com/inst.html   12 )تمت زيارة الموقع في 19 اآذار 2013(
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الجتماعيــة القائمة وال�صائدة، وتنظم التفاعــالت الجتماعية، وهي نوع الُبنى الذي له التاأثير 
الأكبر في المجال الجتماعي، فهي ت�صكل المادة التي تتكون منها الحياة الجتماعية«.13 اإن 
الهتمــام الذي يبديه علماء الجتماع الذين يدر�صــون دور الموؤ�ص�صات في الحياة الجتماعية 
ي��دل عل��ى »االإدراك باأن الكثير من الن�س��اط والتفاعل االإن�ساني مبني عل��ى قوانين �سريحة اأو 
�صمنية«.  تعّرف مو�صوعة �صتانفورد للفل�صفة الموؤ�ص�صة باأنها »منظمة اأو ت�صكيل من المنظمات 
يتكــون من بنية مج�صدة مــن الأدوار المختلفة، وهذه الأدوار تعّرف مــن حيث المهمات اأو 
القواعــد التي تنظم اأداء هذه المهمات«.14  ويعتبر اأنثونــي غيدينز اأن »الموؤ�ص�صات تعريفًا هي 
المالم��ح االأكث��ر دوامًا في الحي��اة االجتماعية«، وي�سنفه��ا كاالآتي: نظ��م موؤ�س�ساتية، اأنماط 
الخطاب، موؤ�ص�صات �صيا�صية، موؤ�ص�صات اقت�صادية، وموؤ�ص�صات قانونية )غيدينز 1984: 31(. 
بنــاء على مــا �صبق، فاإنني اأعــّرف الموؤ�ص�صات على اأنهــا ُبنى تج�صــد الأدوار المختلفة التي 
تكّون التفاعالت الجتماعية، واأ�صع قائمة بالموؤ�ص�صات المختلفة التي، كما يرى فوكولت، 
تحكم المجموع��ات ال�سكانية، �سواء كانت الدولة اأو اأنماط الخطاب، المعايير والهويات، 
اأو حت��ى التنظيم الذات��ي واآليات االن�سباط والعناي��ة بالذات )بيرت�سي��ل، 1991(.  و�صوف 
اأحــاول اأن اأبين العالقة بين بع�س الموؤ�ص�صات والأردنيين مــن اأ�صل فل�صطيني الذين اأجريت 
معه��م مقابالت، وكيف يرون ه��ذه الموؤ�س�سات اأو ال يرونها باأنم��اط خطابها كُبنى تمثيلية 
اجتماعيــة؟ كيف يتمكن النا�س من روؤيــة الموؤ�ص�صة بو�صفها كيانا ذي طبيعة مجتمعية �صاملة 
يوؤ�س�س منظمات ت�ساعد اأو ت�سبط الن�ساط االإن�ساني وتعالج ق�سايا رئي�سية متوقعة، من خالل 
توفير موارد �صرورية ل�صتمــرار الحياة، وكذلك دعم الُبنى الجتماعية القابلة للحياة �صمن 
بيئــة محددة؟ وكيف تمثل الموؤ�ص�صة البنية المجتمعية وتعبر عن الهموم المعبر عنها في الُبنى 

المجتمعية وال�صيا�صية الجتماعية؟ 
ويت�صــور فيرجي�صــون وغوبتــا )2002: 982( �صــورة الدولة كما هــي مر�صومة من خالل 
الخطاب ال�صعبي والأكاديمي على اأنها عمودية و�صاملة، »العمودية ت�صير اإلى الفكرة الأ�صا�صية 
وا�صعــة النت�صار عن الدولة باعتبارها، بطريقة ما، موؤ�ص�صــة فوق المجتمع المدني والتجمع 
ال�صكاني والعائلة )...(.  الت�صور الثاني هو ال�صمولية: وهنا تقع الدولة )التي تختلط مفهوميًا 
بالأمــة( داخل �صل�صلة من الدوائر التي تت�صع با�صتمــرار، التي تبداأ بالعائلة والتجمع ال�صكاني 

وتنتهي بنظام الدولة الأمة«. 
اإن التجان�س الُمتخّيل لالأمة يقدم الإطار للم�صاواة في المواطنة و�صيادة ال�صعب.  ولكن ت�صاترجي 

http://www.geoffrey-hodgson.info/user/image/whatareinstitutions.pdf )تمت زيارة   13
الموقع في 19 اآذار 2013(

ت�صرين   19 في  الموقع  زيارة  )تمت   /http://plato.standford.edu/entries/social-institutions  14
الأول 2010(
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)2004( يميــز بيــن »المواطنين« و»ال�صــكان« اللَذين يختلفــان في معناهمــا وكيفية فهمهما 
بح�صــب الممار�صات الحكومية في الدولة، »فالنا�ــس كمواطنين هم اأ�صحاب حقوق يجب اأن 
يحكمــوا اأنف�صهم، اأما بو�صفهم �صكانا فاإنهم م�صتهدفون بال�صيا�صات ومحكومون« )ت�صاترجي 
فــي فخر الديــن، 2005-6(، وبهــذا تتوقف الأمة عــن اأن تكون متجان�صة عندمــا تمار�س فن 
الحكــم )الحاكمية(، وهنا ي�صبــح المجتمع مفككًا ومتباينًا.  ويحلــل ت�صاترجي في »�صيا�صات 
المحكومين« هذه الوظيفة المزدوجة ل�صيادة ال�صعب وحكم الدولة باأنها اإعطاء لل�صرعية للقوى 

في الدولة الحديثة، ويعتبرها م�صاألة مركزية في التعاطي مع �صيا�صات الرفاه الجتماعي.
اإن الدولــة ب�صلطتهــا و»احتكارها لال�صتخدام ال�صرعي للقوة فــي منطقة معينة«، كما يعرفها 
ويبــر، ُترى باأ�صكال متعددة من قبل اأولئك الذين اأُجريت معهم المقابالت من بين الالجئين 
مــن اأ�صــول فل�صطينية: فاأحيانــًا ُيرمز للدولة باللجنــة التمثيلية للمخيم )التي عــادة ما تعينها 
الدولــة(، واأحيانًا بالبلديــة )لجمع ال�صرائب واإعطائهم الت�صاريــح لالأك�صاك والب�صطات في 
الأ�صــواق ال�صعبية(، واأحيانــًا بالجامعات الحكومية اأو القطاع العــام )التي ت�صيطر عليها في 
الغالب ثقافة العالقــات الع�صائرية، التي ل تعطي لكل المواطنين فر�صًا مت�صاوية للتناف�س من 
اأجــل اختيارهم في الجامعات اأو الوظائف(، واأحيانًا بالهيئات الخيرية، مثل �صندوق الدعم 

الجتماعي اأو لجنة الزكاة.
وتختلــف الأ�صــكال بين منظمات تمثل �صلطــة الدولة اأو اأ�صخا�س يمثلــون منظمات �صمن 
جهــاز الدولة اأو موؤ�ص�صة الدولة )اأو بدًل من اأن يقولوا »الدولة« فاإنهم ي�صيرون اإلى ال�صخ�س 
الــذي يراأ�س الموؤ�ص�صة باعتباره تعبيراً عن الدولة(، واأهم من ذلك تمثل الدولة للذين اأجريت 
معهــم المقابالت جــواز ال�صفر الأردنــي، الذي يعني �صمنــًا المكانة القانونيــة والجن�صية، 
بالمقارنــة مع نظرائهم الذين يعي�صون في لبنان اأو م�صر والذين ل يملكون اأية مكانة قانونية، 
وبالتالــي ل يملكون حقوقًا، واإنما فقط وثيقة �صفر ت�صهل عليهم التنقل.15  وبهذا فاإن الدولة 
تاأخذ �صكل المــزود بالخدمات وجامع ال�صرائب )الذي يمكن اأن ُيرى اأي�صًا كجامع متحيز 
قــد يفر�س �صرائب على اأنا�س دون اآخرين، ويفيد اأنا�صــًا دون اآخرين �صمن نظام الزبائنية(، 
والكيــان ال�صرعي ل�صلطــة الدولة الم�صيفة، وهــذه ال�صلطة تتمثل في �صلطــة اإعطاء الجن�صية 
الأردنيــة وال�صماح لحاملهــا بالتمتع بحقوق المواطنة، كذلك �صلطــة �صحب جواز ال�صفر.  
فمنــذ العام 2011  تلقى المركز الوطني الأردني لحقوق الإن�صان العديد من التقارير تتناول 
ق�صيــة �صحب جواز ال�صفر، وهو عمل مطرد من قبل الدولة يعر�س للخطر ال�صكان الواقعين 

15  بالكاد يتمتع الفل�صطينيون في هاتين الدولتين باأية حقوق.  في لبنان، لأنهم يعي�صون في المخيمات، فاإنهم قادرون 
على الح�صول على بع�س الحقوق الأ�صا�صية )التعليم الأ�صا�صي والرعاية ال�صحية( من خدمات وكالة الغوث.  هذه 

لي�صت ما هي عليه الحال في م�صر، حيث ل يتمتعون باأية حقوق في القطاع العام - انظر )العابد 2005، 2009(
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تحت �صيطرتها، وي�صعهم في حالة من الخوف وعدم اليقين.16 
وعلــى الرغم من تمتع الأردنيين من اأ�صل فل�صطيني بحقوق المواطنة في الأردن، اإل اأنهم ل 
يعتبــرون اأنف�صهم قادرين على ممار�صة حقوقهــم ال�صيا�صية كمواطنين من خالل النتخابات 
والم�صاركــة ال�صيا�صيــة وتمثيل جمهورهــم النتخابي.  ما زال الفل�صطينيــون اليوم  يدفعون 
ثم��ن ال�سغط ال��ذي مور�س على الملك الراحل ح�سين في موؤتمر القمة العربية في الرباط في 
العام 1974 لالعتراف باأن منظمة التحرير الفل�صطينية هي الممثل ال�صرعي والوحيد لل�صعب 
الفل�سطيني، وما اإن عاد الملك الراحل ح�سين من موؤتمر الرباط حتى طلب من االأردنيين من 
اأ�صــل فل�صطيني الذي يوؤمنون باأن منظمة التحريــر تمثلهم اأن يحددوا خيارهم، وقد و�صعوا 
اأمــام الخيار ذاته فــي العام 1988 عندما قرر الملك ح�سين ف��ك االرتباط بين ال�سفة الغربية 
وال�صفــة ال�صرقية واإعادة ر�صــم الحدود، وهذا ما اأثار من جديد �صــوؤال الهوية والتمثيل اأمام 

الفل�صطينيين في الأردن: هل هم فل�صطينيون اأم اأردنيون؟17
وعلــى الرغــم من التطمينــات بالحقــوق المت�صاوية التي اأعطيــت للذين اختــاروا اأن يظلوا 
اأردنييــن،18 فــاإن �صيا�صــات الحكومة وتعليماتهــا الإدارية تركز على �صياغــة الهوية الوطنية 
الأردنيــة، كما ات�صحت في الأغاني وال�صعــارات الوطنية والكتب والمــواد التعليمية، كما 
على م�صتوى الموظفين )خ�صو�صًا الموظفين في المنا�صب العليا(.  وقد وا�صلت التغييرات 
التــي حدثت في قانون النتخابات الأردني منذ العــام 1986 )التي كان اآخرها في 2012( 
فــي تقلي�س عدد ممثلي مخيمات الالجئين والمــدن والبلدات ذات الكثافة ال�صكانية لذوي 
الأ�صــول الفل�صطينيــة، وتقوي�س الفر�ــس النتخابيــة للمر�صحين الأيديولوجييــن19 ل�صالح 
المر�صحيــن الذين يعتمدون على الروابط العائليــة والع�صائرية )غرينوود، 2003: 253(.20  

16  جمجوم حازم 2011، مقابلة مع اأني�س قا�صم، �صحب الأردن لجوازات ال�صفر من الالجئين الفل�صطينيين،
http://electronicintifada.net/content/interview-jordan-revoking-citizenship-

palestinian-refugees/9241 ، )تمت زيارة الموقع في كانون الثاني 2013(.
17  للحفاظ على الوحدة الوطنية الأردنية، اأكد الملك في خطابه في العام 1988 على اأن الفل�صطينيين الذين يختارون 

.)Carroll 2003: 112، Abu Odeh 1999: 225( البقاء في الأردن �صيظلون مواطنين على قدم الم�صاواة
18  عندما ا�صتخدم كلمة يختار )كما هي موجودة في الخطاب الملكي( فاإني اأعترف باأن العديد من العقبات تظهر عند 
اتخاذ القرار، ابتداء من �صعوبة التنقل والإقامة في دولة عربية اأخرى، اأو العودة اإلى الأرا�صي المحتلة )تلك التي ل 

تزال تحت �صيطرة اإ�صرائيل(.
19  مثل الإ�صالميين، حيث ينظر اإليهم اأي�صًا باعتبارهم يمثلون ال�صوت الفل�صطيني في الأردن.

20  يقول روبينز )Greenwood 2003: 253(: تم اختيار الدوائر النتخابية ب�صكل وا�صح من اأجل �صمان اأن ت�صل 
المجموعات الع�صائرية المهمة التي ت�صيطر على المنطقة ب�صكل اأوتوماتيكي اإلى مجل�س النواب.  اأحد اأع�صاء لجنة 
ال�صياغة كان �صريحًا حول الدوافع، فاإن اإن�صاء مثل هذه الدوائر ي�صمن اأن تقوم ع�صيرة مثل بني حميدة، التي تتواجد 

في منطقة ذيبان، بو�صع ممثل من بين اأفرادها. 
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ولم تكن النتخابات البلدية اأف�صل حاًل، اإذ حّدت من قدرة الأردنيين من اأ�صل فل�صطيني في 
عمــان، حيث يتركزون ب�صكل اأكبر، على انتخاب ممثليهم، وعلى خالف انتخابات البلدية 
فــي جميع المحافظات الأخــرى في الأردن، تقرر اأن تتكون بلدية عمان من ن�صف منتخب 

ون�صف تعينه الدولة.
اإن �صرعيــة ال�صلطة في مواجهة الولء المزدوج والتهديد الديمغرافي الذي ي�صكله الأردنيون 
من اأ�صل فل�صطيني جعلتهم جمهوراً ُي�صا�س وُيحكم، مما قل�س تمثيل الدولة اإلى عالقة تقوم 
علــى تقديم الخدمــات وتح�صيل الإيجارات واتخــاذ القرارات ب�صاأن المتيــازت القانونية 

وال�صيا�صية التي ي�صتحقونها. 

موؤ�ص�صة تمثيلية فل�صطينية؟
لقــد اأ�صبحــت منظمــة التحرير الفل�صطينيــة التي �صعت منــذ تاأ�صي�صها في العــام 1964 اإلى 
موا�صلــة الكفاح الم�صلــح �صد ال�صهاينــة والقتال من اأجــل تحرير فل�صطين رمــزاً للكفاح 
الوطنــي الفل�صطيني، والممثل ال�صرعي والوحيد لل�صعــب الفل�صطيني في فل�صطين التاريخية 
وفي ال�صتات.  لقد تغيرت جبهات الكفاح الم�صلح للعديد من الأ�صباب، واأثرت على �صيادة 
الدول الم�صيفة )مثل الأردن ولبنان(، واأ�صعلت فتيل �صدامات م�صلحة مع الجيو�س المحلية، 
وتمثــل هــذا في الأردن فــي اأحداث اأيلول الأ�صــود في 1970 - 1971 بيــن بع�س مقاتلي 
منظمة التحرير والجي�س الأردني، وكانت النتيجة خروج منظمة التحرير من الأردن ومنعها 
مــن ا�صتخدام الجبهة الأردنية للمقاومة.  ولم يعِن وجود المنظمة في الأردن التمثيل الوطني 
فقــط، بل اأي�صًا الدعم القت�صادي وتقديم الخدمات، فقد تحدث الأـ�صخا�س الذين اأجريت 
معهــم المقابالت عن المنح الدرا�صيــة و�صبكات العمل التي ا�صتطاعــوا الح�صول عليها من 

خالل دعم المنظمة.
لقــد تغيرت اإ�صتراتيجية منظمة التحرير على مر ال�صنــوات، وتقل�س الدعم القت�صادي الذي 
كانــت تتلقــاه ب�صكل حاد، وبحلــول العام 1991، عندمــا دعيت اإ�صرائيل والــدول العربية 
المجــاورة لها لبدء مفاو�صــات متعددة الأطراف في مدريد، كان ل بــد من ا�صتبدال اأولوية 
المقاومــة الم�صلحــة بالديبلوما�صية والمفاو�صــات ومحادثات ال�صالم مــن اأجل حل عادل 

لق�صية ال�صعب الفل�صطييني.
لقــد تعر�صت رمزية منظمة التحرير منذ بدء مفاو�صــات ال�صالم وتوقيع اتفاقيات اأو�صلو بين 
المنظمة واإ�صرائيل في العام 1994 اإلى تحول كبير، ففي الأردن، وب�صبب الأحداث ال�صيا�صية 
فــي العام 1970 التي �صهدتها عمان ال�صرقية، حيث اأجريــت بحثي الميداني، فاإنه ل يوجد 
تقريبــًا اأي ذكر لمنظمة التحرير الفل�صطينية.  فح�صــب الأ�صخا�س الذين قابلتهم، فاإن الدور 



- 212 -

التمثيلــي الذي قامت به منظمة التحرير لل�صعــب الفل�صطيني قد تال�صى، ولم تكن الأحداث 
التــي جرت منــذ العام 2006 اأف�صل، �صواء ب�صــاأن التمثيل اأو المفاو�صــات، فبعد انتخابات 
2006 وفوز »حما�س«، انطلقت اأحداث داخل ال�صفة الغربية وقطاع غزة ان�صبت نتائجها، 
لالأ�صــف، على ال�صوت الفل�صطيني الواحــد وعلى وحدانية التمثيل.  يت�صاءل اأ�صامة خليل في 
موقــع �صبكة ال�صيا�صــات الفل�صطينية »ال�صبكــة« »بينما يجهز الفل�صطينيــون لإحياء الذكرى 
الخام�صــة وال�صتين للنكبة والذكرى الع�صرين لتفاقيات اأو�صلو: من يمثل ال�صعب الفل�صطيني 
اليــوم؟ اإن ف�صل الحركة الوطنية الفل�صطينية في تحقيــق اأهدافها لم يكن يومًا اأكثر و�صوحًا« 

)اآذار 2013(.21 
ُينظر لمخيم الالجئين ووكالة الغوث، في الأدبيات حول الالجئين الفل�صطينيين، في الغالب 
كرمــز للجوء والمنفى طويلي الأمد.  في بلد مثــل الأردن ظل الفل�صطينيون، الذين يحملون 
الجن�صيــة الأردنية، قادرين على الحركة والنمــو اقت�صاديًا واجتماعيًا، واأي�صًا على ترك مخيم 
الالجئين، وُيقال اإن الذين ما زالوا يعي�صون في المخيمات، هم اإما ن�صاء وحيدات اأو م�صنون 
يف�صلــون البقاء في المكان الذي اعتــادوا عليه )الخواجا، 2003(.  وتتــراوح الأرقام التي 
تحدد ن�صبــة الفل�صطينيين الذين يعي�صون في المخيمات فــي الأردن بين 9-17%، وتواجه 
وكالة الغوث )الأونروا(، الرمز المرتبط بتجربة اللجوء وال�صتات، اليوم م�صكلة في ال�صتمرار 
فــي تقديم خدماتها؛ فنتيجة لتناق�ــس التمويل من المجتمع الدولي ب�صبــب الأزمات المالية 
المتالحقــة والركــود في عملية ال�صــالم، تناق�س تدفق التمويل والدعــم المالي منذ 1991، 
عندمــا تحولــت الأولوية اإلى بنــاء الدولة الفل�صطينيــة، اإذ ي�صعر المجتمــع الدولي اأن الدعم 
لالأونــروا ل ياأتــي بثماره، وبالتالي فاإن خدمات الأونروا ت�صهد تراجعــًا متوا�صاًل يوؤثر كثيراً 
علــى نوعيــة الخدمات التي تقدمها، �صواء فــي مجال التعليم اأو ال�صحــة.  ومن هنا فاإن رمز 

المخيم/ الأونروا هو الآخر اآخذ في التال�صي. 

�لموؤ�ص�صات �لعائلية و�لدينية
هنــاك تركيز كبيــر، في اأدبيــات التهجير الق�صــري ودرا�صات الالجئين، علــى �صبكة العمل 
الجتماعــي والقت�صــاد المجتمعــي عند الحديــث عن مــوارد رزق الالجئين فــي المنفى 
)فابو�ــس، 2009(، وقــد كان مثيراً للده�صة اأن الأردنيين من اأ�صــل فل�صطيني الذين يعي�صون 
فــي عمان ال�صرقية ل ي�صيرون اإل قلياًل اإلى �صبكة العالقات العائلية.  من الوا�صح اأن الخروج 
الكبيــر و»متالزمــة العتمــاد على ال�صبكــة الجتماعية« بعــد 65 عامًا مــن المنفى لم تعد 
ذات �صلــة اأو حتــى لم يعد هناك حاجة لهــا، ففي مجتمع ع�صائري مثــل المجتمع الأردني 

http://al-shabaka.org/policy-brief/politics/who-are-you-plo-and-limits-  21
 representation
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اأ�صبحت مرجعية العائلة اأو الع�صيرة لدى الفل�صطينيين مجرد م�صاألة رمزية يمكن ا�صتخدامها 
فقــط في المنا�صبات الجتماعية، كالولئم لخلق مكان لهــم �صمن الديوان/ الرابطة العائلية 
)كبيــت ا�صتقبال عائلي(.  ولمواجهة الم�صاكل التي يتعر�س لها اأع�صاء العائلة، فاإن ال�صالت 
الفل�صطينيــة وحدها ل تبدو مجدية، فالأهم هــي �صبكة العالقات مع الع�صائر الأردنية.  ومن 
النــادر ما اأ�صار النا�س الذين تحدثت اإليهم اإلى ا�صتخدام الديوان لعقد مناق�صات �صيا�صية حول 
احتياجات العائلة اأو حول دعم ع�صو من ع�صيرة ذات اأ�صول فل�صطينية للتر�صح لالنتخابات، 
بل اإنه يكون مفتوحًا اأكثر ل�صتقبال اأردني من ع�صيرة مجاورة ي�صتطيع اأن يخو�س النتخابات 
ويك�صــب ويدعم الحمولــة الفل�صطينية بتقديم الوظائــف اأو ت�صهيل القبــول في الجامعات 

الحكومية. 
فعلى الرغم من اأن الأدبيات التي تبحث في الهجرة القت�صادية الفل�صطينية اإلى الخليج )خالل 
طفــرة النفــط مــن 1960 - 1980(، والدور الذي لعبــه دعم اأع�صاء الأ�صــرة من اأجل دعم 
اأقاربهــم، �صواء في التعليم اأو الأعمال، اإل اأن الموقف قد تغير بعد العام 1980، فالمكا�صب 
الماليــة توقفت بعد عودة الأردنيين من اأ�صل فل�صطينــي بالجملة من الخليج نتيجة للموقف 
الذي اتخذته منظمة التحرير والأردن في دعم تحرك العراق تجاه الكويت. لقد دفع ارتفاع 
اأ�صعــار النفط منذ العام 1982 والأزمــة القت�صادية في اأواخر الثمانينيات الأردن اإلى البحث 
عــن مخرج منقذ من خالل التمويل المالي الدولــي.  وقد اأثر اأي�صًا برنامج التكيف الهيكلي 
علــى دعم الدولة، وبالتالــي ارتفاع الأ�صعار وتناق�س التوظيف فــي القطاع الحكومي.  تبع 
ذلــك مبا�صرة حرب الخليج، واأثرت ال�صعوبات القت�صاديــة على كل فرد في الأردن، �صواء 
كانــوا مقيمين اأو عائديــن، وهذا �صكل ببطء الثقافــة الفردية، اإذ اأ�صبحــت كل عائلة ت�صعى 
اإلــى تدبر اأمرها بنف�صها في ظــل التغيرات القت�صادية والماليــة المفاجئة، وقد توقف الدعم 
بيــن اأع�صاء الع�صيرة اأو العائلة عــن اأن يكون عادة، فيما �صعت كل اأ�صرة �صغيرة اإلى تدبير اأمر 

معي�صتها �صمن الطبقة التي ت�صكل جزءاً منها.
وقــد �صــكل هذا، كمــا عبــر الذيــن اأجريت معهــم المقابــالت، اأر�صيــة خ�صبــة لدخول 
الأيديولوجيــات، فقد اأ�صبح الدور الداعم الذي قامت به مراكز جماعة الإخوان الم�صلمين 
ظاهــراً خالل هــذه ال�صنوات، وقد تحدثــت ن�صاء قابلتهــّن عن م�صاعدة دائمــة قيمتها 20 
دينــاراً اأردنيــًا �صريطــة اأن يح�صــرن الدرو�ــس الدينية ال�صباحيــة كل �صبــت، ويت�صمن ذلك 
اأي�صــًا الدعــم المنتظم لالأيتام �صريطــة اأن يلتزموا بالمخيمات ال�صيفيــة الدينية، واأن يتطوعوا 
للخدمة في المراكز.  لقد كان نطاق بحثي بعيداً �صيئًا ما عن الو�صائل والأ�صكال التي تتغلغل 
الأيديولوجيات بوا�صطتها بين ال�صكان/ التجمعات ال�صكانية الم�صتهدفة، اإل اأن النطباعات 
حول الدعم المالي الناعم الذي يتوقع في المقابل التزامًا معينًا كانت ملحوظة، في ظل فراغ 

وا�صح في الدعم والتمثيل. 
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�لكفاح �لفردي
اإن الموؤ�ص�صــات التــي كانت تمثــل احتياجات وهويــة وتجربة المنفى لالأردنييــن من اأ�صل 
فل�صطينــي فــي عمان ال�صرقية يبــدو اأنها لم تعد تعبر عــن اأو تمثل جمهورهــا، وقد انعك�س 
ذلك في الحياة اليومية لالأردنيين من اأ�صل فل�صطيني، الذين اأُجريت معهم المقابالت لغايات 
هــذا البحث، حيث يعي�صون في العا�صمة الأردنيــة.  اإن ف�صل هذه الموؤ�ص�صات في تبّني دور 
�صيا�صــي ب�صبب �صيا�صــات الدولة الم�صيفــة وف�صل الج�صــم الممثل للفل�صطينييــن يوؤثر على 

حقوقهم القت�صادية الجتماعية ورفاههم الجتماعي كمواطنين اأردنيين.
فــي عالم اليوم القت�صادي، حيث ي�صيطر ال�صوق العالمي، يعتبر العديد من الذين قابلتهم في 
و�صــع غير اآمن، وح�صب غاي �صتاندنغ )2009( فهوؤلء اأ�صخا�س يمرون بو�صع غير م�صتقر 
مــن حيث الوظائــف الموؤقتة وممار�صة عمالة ق�صيرة الأمد مرتبطــة ب�صكل غريب بوكالت 
التوظيف، ومعظمهم من دون �صمانة لأية م�صاعدة من الدولة اأو اأي دخل اإ�صافي مثل الذي 
يتلقــاه اأ�صحاب الأجور الدائمــة، ومعظمهم لي�س لديهم اأي اإح�صا�ــس بالتوا�صل الوظيفي، 
لأنهــم ل يمتلكون هوية اقت�صادية واجتماعية اآمنة بالمعنى الوظيفي.  اإن ال�صخ�س غير الآمن 
وظيفيــًا �صعيف اقت�صاديًا واجتماعيًا، وعر�صة للتعامــل المهين، ول يمتلك ذاكرة اجتماعية 
يعتمــد عليها للح�صول على اأمــان وجودي، وفي حالة الفل�صطينيين فــاإن مثل هذا ال�صخ�س 

محكوم بعدم الأمان القانوني و�صعف الح�صور ال�صيا�صي. 
اإن هــذه الخا�صية المختلفة تجعل هذه المجموعــة عر�صة لخطر الأيديولوجيات في منطقة 
علــى حافــة ال�صراعــات، �صواء العرقيــة اأو الدينيــة اأو الأيديولوجيــة اأو ال�صيا�صيــة.  اإن هذه 
المجموعــة من الأردنيين من اأ�صل فل�صطيني فــي دواخل المدن تعي�س على الهام�س وت�صعى 
لالنخراط في نظ��ام �سيا�سي واقت�سادي؛ فالنظام الفل�سطيني خذلهم باالنق�سام وركود عملية 
ال�صــالم، اأمــا كالجئين فقد تخلى عنهــم المجتمع الدولي من خــالل تقلي�س الدعم في ظل 
الأزمــة القت�صادية في القرن الحادي والع�صرين، بينمــا نظام الدولة الم�صيفة، الممثل واقعيًا 
لهم كمواطنين، فيبدو اأنه، ب�صرعيته الحكومية، يعطي الحقوق الأ�صا�صية على اأ�صا�س المنابت 
والمزايــا، حيث تف�صل مجموعة من ال�صكان في الت�صرف كمواطنين، وبالتالي في الح�صول 

على حقوقهم.
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تعقيب أ. د. أحمد سعيد نوفل

ورقة عروب العابد جامعة و�صاملة، وهي ورقة اأكاديمية راقية بالمعنى الحرفي، حيث تتناول 
مو�صوعــًا مهمًا جداً، وهو ق�صية الالجئين الفل�صطينيين في الأردن، وهي درا�صة علمية عنهم 

في عمان ال�صرقية، وفي مخيم الوحدات، وفي حي الأمير ح�صن.  
واأنــا حقيقة لــن اأتناول مو�صوع الالجئيــن كق�صية خا�صة في الأردن، بــل �صاأحاول التركيز 
علــى ال�صياق الأو�صع، وهو الهوية الوطنية الفل�صطينية والهوية الأردنية وتاأثير ق�صية الالجئين 

الفل�صطينيين في الأردن على الهوية الأردنية.  
معــروف تاريخيًا ميزة الأردن عن باقي الدول العربية التي ا�صت�صافت الالجئين الفل�صطينيين، 
حيث منحتهم الجن�صية منذ البداية، دون اأن ُي�صاأل اأي منهم عن رغبته في حمل هذه الجن�صية، 
وكان لذلــك اأهداف �صيا�صية وا�صحة، بالرغم من الرف�ــس العربي لقرار الأردن، انطالقا من 
موقــف عربي يق�صــي بمنع اأي دولة عربية من منــح جن�صيتها للفل�صطينييــن، وما زال القرار 

�صاريًا حتى الآن في جامعة الدول العربية.  
وقد اأُريد للهوية الوطنية الفل�صطينية التي ت�صكلت منذ النتداب البريطاني، الذوبان في الهوية 
الأردنية، بل ون�صيانها، لكن ذلك لم يتحقق.  و�صعت الأردن - وما زالت ت�صعى - منذ ذلك 
الوقت، عبر قوانينها واآليات �صيا�صية مختلفة كي ل يحظى الفل�صطينيون بغالبية المنا�صب في 

الحكومة الأردنية حتى ل ي�صيطروا على �صنع القرار.  
نقطــة اأخيرة، ربما يمكن لنــا اإثارتها في هذا المو�صوع، وهي م�صتقبــل العالقة بين الأردن 
وفل�صطيــن، حيث اأثار البع�ــس قبل اأ�صهر عديدة مقترح الكونفدراليــة، ولقى هجومًا كبيراً 
عليه.  ول �صك باأن اأي عالقة في الم�صتقبل يجب اأن تكون �صمن اأ�ص�س جديدة تختلف كل 

الختالف عّما كانت عليه قبل العام 1967، ومن اأجل مواطنة حقيقية.  
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ملحق رقم 1: برنامج �لموؤتمر

�لموؤتمر �ل�صنوي �لثاني

َعاُت �لفل�صطينيَُّة وتمثُّالتُها �لتَّجمُّ
وم�صتقبُل �لق�صيَِّة �لفل�صطينيَِّة

الخمي�س والجمعة 17 و18 كانون الثاني/ يناير 2013
قاعات متنّزه بلديّة البيرة

مالحظة: عدد جل�صات الموؤتمر �صت ع�صرة، ومدة كل جل�صة خم�صون دقيقة
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�ليوم �لأّول

�لخمي�س 2013/1/17

ت�صجيل8:30 – 9:00

الجل�صة الفتتاحّية
9:50 – 9:00

رئي�س الجل�صة: ممدوح العكر )كلمة الفتتاح(9:00 – 9:10
هاني الم�صري: فل�صفة الموؤتمر ال�صنوي واأهدافه9:10 – 9:20
�صفيق الغبرا: التحديات اأمام الهوية الفل�صطينية9:20 – 9:30
نقا�س9:30 – 9:50

الجل�صة الأولى: الف�صطينيون.. الهوية وتمثالتها/ الهوية الوطنية
10:40 – 9:50

مجدي المالكي رئي�س الجل�صة
فوؤاد المغربي: مالحظات حول الهوية الفل�صطينية9:50 – 10:05

تعقيب خالد الحروب10:05 – 10:10
نقا�س10:10 – 10:35
تعقيب مقدم الورقة10:35 – 10:40

ا�صتراحة قهوة10:40 – 10:50

الجل�صة الثانية: الف�صطينيون.. الهوية وتمثالتها/ الهوية الجتماعية
11:40 – 10:50

�صعد عبد الهاديرئي�صة الجل�صة

اأباهر ال�صقا: الهوية الجتماعية الفل�صطينية:10:50 – 11:05
تمثالتها المت�صظية وتداخالتها المتعددة

تعقيب با�صم زبيدي11:05 – 11:10
نقا�س11:10 – 11:35
تعقيب مقدم الورقة11:35 – 11:40
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الجل�صة الثالثة: الف�صطينيون.. الهوية وتمثالتها/ الهوية الثقافية
12:30 – 11:40

ح�صام زملطرئي�س الجل�صة

عبد الرحيم ال�صيخ:11:40 – 11:55
الهوية الثقافية الفل�صطينية .. »المثال« و»التمثيل« و»التماثل«

تعقيب ح�صن خ�صر11:55 – 12:00
نقا�س12:00 – 12:25
تعقيب مقدم الورقة12:25 – 12:30

ا�صتراحة قهوة12:30 – 12:40

الجل�صة الرابعة: الم�صروع ال�صهيوني وواقع التجزئة
1:30 – 12:40

هنيدة غانم رئي�صة الجل�صة

نديم روحانا: مالحظات حول ال�صراع مع ال�صهيونية: ماذا يريد 12:40 – 12:55
الفل�صطينيون؟

تعقيب رائف زريق12:55 – 1:00
نقا�س1:00 – 1:25

تعقيب مقدم الورقة1:25 - 1:30  

غداء1:30 – 2:30

الجل�صة الخام�صة: الّتجّمعات الفل�صطينّية وواقع التجزئة
ال�صفة الغربية

3:20 – 2:30

�صام بحور رئي�س الجل�صة

�صامية بطمة: نموذج التنمية الفل�صطيني واإ�صتراتيجيات التغيير في 2:30 – 2:45
الأرا�صي الفل�صطينية المحتلة

تعقيب ن�صر عبد الكريم2:45 – 2:50
نقا�س2:50 – 3:15

تعقيب مقدم الورقة3:15 - 3:20  
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الجل�صة ال�صاد�صة: الّتجّمعات الفل�صطينّية وواقع التجزئة
قطاع غزة

4:10 – 3:20

ن�صال �صبري رئي�س الجل�صة

3:35 – 3:20
�صمير اأبو مدللة: اآثار الح�صار والنق�صام والتكوين القت�صادي 

والجتماعي لقطاع غزة على الم�صروع الوطني الجمعي 
الفل�صطيني

تعقيب يو�صف عبد الحق3:35 – 3:40
نقا�س3:40 – 4:05

تعقيب مقدم الورقة4:05 - 4:10  

ا�صتراحة قهوة4:10 – 4:20

الجل�صة ال�صابعة: الّتجّمعات الفل�صطينّية وواقع التجزئة
فل�صطينيو الداخل
5:10 – 4:20

عبد الكريم البرغوثيرئي�س الجل�صة

يو�صف رفيق جبارين: مفاهيم التخطيط القومي في اإ�صرائيل 4:20 – 4:35
واإ�صتراتيجيات ال�صيطرة

تعقيب مهند م�صطفى 4:35 – 4:40
نقا�س4:40 – 5:05

تعقيب مقدم الورقة5:05 - 5:10  
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�ليوم �لثاني

�لجمعة 2013/1/18

ت�صجيل8:30 – 9:00

الجل�صة الثامنة: الّتجّمعات الفل�صطينّية وواقع التجزئة
اأوروبا والأمريكتان

9:50 – 9:00

نادية حجابرئي�صة الجل�صة

عبد الرزاق التكريتي: التجمعات الفل�صطينية في اأوروبا 9:00 - 9:15  
والأمريكتين واإ�صكالّية المواطنة

تعقيب معين رباني9:15 - 9:20  
نقا�س9:20 - 9:45  
تعقيب مقدم الورقة9:45 - 9:50  

الجل�صة التا�صعة: الّتجّمعات الفل�صطينّية وواقع التجزئة
لبنان

10:40 – 9:50

غادة المدبوح رئي�صة الجل�صة

�صاري حنفي: الالجئون الفل�صطينيون في لبنان .. اأزمة الحا�صر 9:50 – 10:05
و�صيناريوهات الم�صتقبل

تعقيب اأحمد جميل عزم10:05 – 10:10
نقا�س10:10 – 10:35
تعقيب مقدم الورقة10:35 – 10:40

ا�صتراحة قهوة10:40 – 10:50
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الجل�صة العا�صرة: الّتجّمعات الفل�صطينّية وواقع التجزئة
الأردن

11:40 – 10:50

اإياد البرغوثيرئي�س الجل�صة

عــروب العابد: في ت�صدعــات المدينة الكبيــرة: الكفاح الفردي 10:50 – 11:05
لالأردنيين من اأ�صل فل�صطيني في عمان ال�صرقية

تعقيب اأحمد نوفل11:05 – 11:10
نقا�س11:10 – 11:35
تعقيب مقدم الورقة11:35 – 11:40

�صالة الجمعة11:40 – 12:40

الجل�صة الحادية ع�صر: اإ�صتراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�صروع الوطني الجمعي
المجتمع ال�صيا�صي الفل�صطيني في مواجهة التجزئة والنق�صام

1:30 – 12:40

اإ�صماعيل النا�صف رئي�س الجل�صة
رباب عبد الهادي: ال�صيا�صة الفل�صطينية .. المقاومة والتحرير12:40 – 12:55

تعقيب غ�صان الخطيب12:55 – 1:00
نقا�س1:00 – 1:25

تعقيب مقدم الورقة1:25 - 1:30  

غداء1:30 – 2:30

الجل�صة الثانية ع�صر: اإ�صتراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�صروع الوطني الجمعي
متطلبات اإعادة بناء التمثيل الوطني

3:20 – 2:30

وفاء عبد الرحمنرئي�س الجل�صة
كرمة النابل�صي: هذه ال�صنة، بالتاأكيد.2:30 – 2:45
تعقيب جميل هالل2:45 – 2:50
نقا�س2:50 – 3:15

تعقيب مقدم الورقة3:15 - 3:20  
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الجل�صة الثالثة ع�صر: اإ�صتراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�صروع الوطني الجمعي
ال�صلطة الفل�صطينية.. الواقع وال�صيناريوهات

4:10 – 3:20

�صمير عبد اهلل رئي�س الجل�صة

جورج جقمان: ال�صلطة الفل�صطينية، م�صار اأو�صلو، وفك الح�صار 3:20 – 3:35
عن حق تقرير الم�صير

تعقيب قي�س عبد الكريم3:35 – 3:40
نقا�س3:40 – 4:05

تعقيب مقدم الورقة4:05 - 4:10  

ا�صتراحة قهوة4:10 – 4:20

الجل�صة الرابعة ع�صر: اإ�صتراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء الم�صروع الوطني الجمعي
واقع التجزئة في �صوء �صيناريوهات الحلول ال�صيا�صية المطروحة

5:10 – 4:20

رائد نعيرات رئي�س الجل�صة

ليلى فر�صخ: التغلب على الت�صظي الفل�صطيني: الخيارات 4:20 – 4:35
ال�صيا�صية وال�صرورات الوطنية

تعقيب ب�صير ب�صير4:35 – 4:40
نقا�س4:40 – 5:05

تعقيب مقدم الورقة5:05 - 5:10  

الجل�صة الختامية
التو�صيات والمقترحات

5:30 – 5:10

خالد الحروبرئي�س الجل�صة
نقا�س5:10 – 5:20
خليل �صاهين: التو�صيات 5:20 – 5:30
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ملحق رقم 2

�لم�صاركون/ �ت في �لموؤتمر

	 د. اأباهر ال�صقا: رئي�س دائرة علم الجتماع وعلم الإن�صان في جامعة بيرزيت.•
	 د. اأحمد جميل عزم: رئي�س برنامج الدرا�صات العربية والفل�صطينية في جامعة بيرزيت.•
	 اأ. د. اأحمد نوفل: اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية في جامعة اليرموك، الأردن.•
	 د. اإ�صماعيــل النا�صــف: ع�صو هيئة تدري�صية في دائرة علــم الجتماع وعلم الإن�صان في •

جامعة بن جوريون، بئر ال�صبع.
	 د. اإياد البرغوثي: مدير مركز رام اهلل لدرا�صات حقوق الإن�صان. •
	 د. با�صم زبيدي: اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية في جامعة بيرزيت.•
	 د. ب�صير ب�صير: باحث في معهد فان لير بالقد�س.•
	 اأ. جميل هالل: عالم اجتماع فل�صطيني.•
	 د. جــورج جقمان: اأ�صتاذ في برنامــج الماج�صتير في الديمقراطيــة وحقوق الإن�صان، •

ودائرة الفل�صفة والدرا�صات الثقافية في جامعة بيرزيت.
	 د. ح�صام زملط: ديبلوما�صي واأكاديمي فل�صطيني.•
	 اأ. ح�صن خ�صر: كاتب، ورئي�س تحرير مجلة الكرمل.•
	 د. خالد الحروب: اأ�صتاذ الدرا�صات ال�صرق اأو�صطية في جامعة نورث وي�صترن، الدوحة؛ •

وباحث متقدم في كلية الدرا�صات الآ�صيوية وال�صرق اأو�صطية في جامعة كامبردج.
	 اأ. خليل �صاهين: مدير البحوث وال�صيا�صات في مركز م�صارات.•
	 د. رائد نعيــرات: اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية في جامعة النجــاح، رئي�س المركز الفل�صطيني •

للديمقراطية.
	 د. رائف زريق: باحث ومحا�صر في مجال النظرية ال�صيا�صية.•
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	 د. ربــاب عبد الهادي: اأ�صتاذة م�صاركة في درا�صات العــرق والمقاومة في جامعة �صان •
فران�صي�صكو، كبيرة الباحثين/الباحثات في المبادرة الأكاديمية لدرا�صة الجاليات العربية 

والم�صلمة في المهجر في كلية الدرا�صات الإثنية بالجامعة.
	 د. �صــاري حنفي: اأ�صتاذ علــم الجتماع وعلم الإن�صان والعلــوم الإعالمية في الجامعة •

الأمريكية، بيروت.
	 •.AIM اأ. �صام بحور: م�صت�صار تطوير الأعمال في �صركة
	 د. �صامية بطمة: مديرة معهد درا�صات التنمية، جامعة بيرزيت.•
	 اأ. �صعد عبد الهادي: مدير عام موؤ�ص�صة النا�صر للدعاية والإعالن والعالقات العامة.•
	 د. �صمير اأبو مدللة: عميد كلية القت�صاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر، غزة.•
	 د. �صمير عبد اهلل: مدير عام معهد اأبحاث ال�صيا�صات القت�صادية الفل�صطيني )ما�س(.•
	 د. �صفيق الغبرا: كاتب، واأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية في جامعة الكويت.•
	 د. عبد الرحيم ال�صيخ: اأ�صتاذ الفل�صفة والدرا�صات الثقافية والعربية في جامعة بيرزيت.•
	 د. عبــد الــرزاق التكريتي: محا�صر فــي التاريخ الدولــي بجامعــة �صفيلد في بريطانيا، •

ونا�صط فل�صطيني. 
	 د. عبد الكريم البرغوثي: مدير معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�صات الدولية.•
	 اأ. عروب العابد: مر�صحة لنيل الدكتوراه في درا�صات التنمية، ق�صم الدرا�صات الأفريقية •

وال�صرقية في جامعة لندن.
	 د. غادة المدبوح: اأ�صتاذة م�صاعدة في جامعة بيرزيت.•
	 د. غ�صــان الخطيب: نائب رئي�س جامعة بيرزيــت للتنمية والت�صال، محا�صر درا�صات •

ثقافية.
	 اأ. د. فوؤد المغربي: اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية في جامعة تيني�صي الأمريكية، �صاتانوغا.•
	 اأ. قي�س عبد الكريم: ع�صو المكتب ال�صيا�صي للجبهة الديمقراطية لتحرير فل�صطين.•
	 اأ. د. كرمــة النابل�صي: اأ�صتاذة ال�صيا�صة والعالقات الدوليــة بجامعة اأوك�صفورد، وممثلة •

�صابقة لمنظمة التحرير الفل�صطينية.
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	 د. ليلى فر�صخ: اأ�صتاذ م�صارك في جامعة ما�صات�صو�صت�س في بو�صطن.•
	 د. مجدي المالكــي: ع�صو هيئة تدري�صية في دائرة علم الجتماع والإن�صان في جامعة •

بيرزيت.   
	 •.CMI اأ. معين رباني: باحث، مدير م�صاريع في مبادرة اإدارة الأزمات الفنلندية
	 د. ممــدوح العكــر: طبيب، رئي�ــس مجل�س اأمناء مركــز م�صارات، مفو�ــس في الهيئة •

الم�صتقلة لحقوق الإن�صان.
	 د. مهند م�صطفى: باحث في المركز الفل�صطيني للدرا�صات الإ�صرائيلية - مدار.•
	 د. نادية حجاب: مديرة �صبكة ال�صيا�صات الفل�صطينية.•
	 اأ. د. نديم روحانا: اأ�صتاذ العالقات الدولية في جامعة تافت الأمريكية، ومدير عام مركز •

مدى الكرمل، حيفا.
	 د. ن�صر عبد الكريم: اأ�صتاذ جامعي، وباحث في العلوم القت�صاديّة.•
	 اأ. د. ن�صال �صبري: اأ�صتاذ في جامعة بيرزيت.•
	 اأ. هاني الم�صري: مدير عام مركز م�صارات.•
	 د. هنيدة غانم: المدير العام للمركز الفل�صطيني للدرا�صات الإ�صرائيلية - مدار.•
	 اأ. وفاء عبد الرحمن: مديرة موؤ�ص�صة فل�صطينيات.•
	 اأ. د. يو�صف رفيق جبارين: اأ�صتاذ الدرا�صات الح�صريّة وتخطيط المدن، حيفا.•
	 د. يو�صــف عبــد الحق: محا�صر جامعي فــي القت�صاد التنموي، محــاٍم، ع�صو مجل�س •

اإدارة المنتدى التنويري في نابل�س.
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