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االفتتـاحيــة

بقلم: عيسى قراقع* ربيع فلسطين: ماهية التغيير، أدواته، 
وضرورات التحرر 

المقاالت  ركزت   )49( العودة  حق  جريد  من  السابق  العدد  في 

على ما تشهده المنطقة من تحوالت وتأثيرها على وضع فلسطين 

حركة  على  منصبا  التركيز  كان   48 العدد  وفي  التحرر.  ومعركة 

وأدواتها  وإمكانيتها  وهويتها  جذورها  الفلسطيني؛  الشباب 

ومدى قدرتها على صياغة ربيع فلسطيني حقيقي. في العددين 

السابقين )48 و 49( كانت القراءات إلى حد ما مترقبة لما ستؤول 

إليه األمور في الدول العربية التي تشهد تحوالت لما تزل تتفاعل، 

باعتبار أن ليس هناك من معطيات تشجع على التفاؤل سوى انكسار 

حاجز الخوف لدى الجماهير المنتفضة. هذا العدد يأتي إلى حد 

بعيد ليكمل الصورة بالتشديد على مسألتين: األولى أن تأثيرات 

التحوالت العربية على فلسطين أكيدة، والثانية أن ضمان ايجابية 

التأثير- بمعنى صب اثر التحوالت في خدمة معركة التحرر الوطني 

الديمقراطي، إنما هو وقف على كيفية استقبالها وتوظيفها من 

قبل الفلسطينيين أنفسهم. وبهذا، يثير العدد تساؤل كبير حول 

فيما إذا ما لدينا من “أدوات” مؤطرة وفاعلة قادرة على ضبط هبوب 

رياح التغيير على نحو يمكننا كفلسطينيين من صد أجندة الغرب 

من جهة، والمحافظة على جوهر المشروع الوطني – مشروع التحرر 

الوطني الديمقراطي من جهة ثانية. 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  وإع��ادة  تفعيل  إن  وبما 

بكافة أجهزتها وهيئاتها على أسس وطنية ديمقراطية كان 

احد المحاور التي تم تناولها في العددين السابقين، جاء هذا 

العدد ليسلط الضوء على فعل المؤسسات األهلية، أو ما يطلق 

المدني. ضمن هذا  المجتمع  أو تعميما، مؤسسات  مجازا  عليه 

السياق، يثير العدد مجموعة من القضايا حول مفهوم المجتمع 

فلسطين،  خصوصية  ضمن  مجتمع   هكذا  ومركبات  المدني 

ويتناول ما يثار حول مفهوم الدولة المدنية والدولة الدينية من 

جدل باالرتباط بحقيقة المطالب الثورية واإلرادة الشعبية، كما 

في  الفلسطينية  األهلية  المؤسسات  أداء  على  الضوء  ويسلط 

بمتطلبات  باالرتباط  الممنهجة  الغربية  التمويل  ظل سياسات 

أداء  العدد  ويتناول  كما  الديمقراطي.  الوطني  التحرر  مرحلة 

بعض المؤسسات الدولية ومنهجية عملها برؤية نقدية سواء 

على مستوى الرؤية للصراع واليات التعامل مع ما يتمخض عنه 

األهلية  مدى  مستوى  على  أو  كارثية،  حتى  أو  مدمرة  آثار  من 

العدل  أسس  على  الدائم  السالم  يحقق  سياسي  حل  لطرح 

وحقوق اإلنسان.

ليس المطلوب ان نتصلب – بمعنى الجمود أو الهروب - عند 

أسئلة  على  اإلجابة  في  البيضة  أم  الدجاجة  األسبق،  من  سؤال 

من  مثال  منها  ولكن  كثيرة،  األسئلة  جوهرية.  او  إستراتيجية؛ 

سؤال  عن  أو  الفلسطينية؟  اإلستراتيجية  غياب  عن  المسؤول 

الفعل  وقيادة  وتحريك  تحفيز،  في  السياسية  القوى  فعل  أين 

أم  األهلية  المؤسسات  من،  يقود  من  سؤال  عن  أو  الجماهيري؟ 

والمراجعة  والتدقيق  للبحث  نتوقف  ان  المطلوب  الممولين؟ 

والتقييم والنقد والبناء... 

ليس في هذا جلد للذات كما يقال، بل هو ربما تعبير عن مدى 

األزمة التي يعاني منها الجسد الفلسطيني من قمته إلى قاعدته. 

هنا  مجال  ال  انه  إال  المسؤولية،  درجات  اختالف  من  الرغم  فعلى 

القيادات على تنوعها واختالفها  إلعفاء أي احد منها، فإذا كانت 

عاجزة عن مصارحة القاعدة بحقيقة األزمة وأخطارها الكارثية على 

وألسباب  أيضا  القاعدة  فان  برمته،  الفلسطيني  والوجود  الحقوق 

وكأنها  الحقيقية،  إرادتها  عن  اإلفصاح  تتجنب  زالت  ال  مختلفة 

العربية  الجماهير  لنفسها حاجز خوف كما صنعته  بذلك تصنع 

في مواجهة أنظمتها. وربما يكون من اإلنصاف هنا التأكيد على 

تعانيها، هي  التي  الشلل  وحالة  السياسية،  القوى  ان غياب دور 

المسؤول األكبر، إذ هي من يفترض أن تصلح حال القيادات، وهي 

التي يفترض أن تقود الجماهير.  

 هيئة التحرير

أيها اإلسرائيليون، هل عرفتم ما لون الفزع؟

ليس عندنا مالجئ نلجأ إليها ونخبئ فيها أطفالنا، لنحميهم من عمود الموت 
المصبوب من الطائرات والقاذفات اإلسرائيلية، وليس لدينا صافرات إنذار تنبهنا 
تعترض  حديدية  قبة  ال  ومدارسنا،  ورؤوسنا  بيوتنا  فوق  حلقت  قد  الصواريخ  بأن 
الصواريخ العمياء الموجهة القتالع أرواحنا وحرق منازلنا، فالخيارات أمام أبناء شعبنا 
من سكان قطاع غزة هي أن يظلوا في بيوتهم ينظرون إلى سقوف البيوت وارتجاجات 

األرض وانشقاق السماء، أو أن يكونوا في ثالجة الموتى بعد حين مندهشين.
 ،2012/11/14 يوم  بدأ  والذي  غزة،  قطاع  على  الالأخالقي  اإلسرائيلي  العدوان 
بالموت  غزة  أرض  وحرث  األرواح،  من  المئات  حصد  والذي  أيام  ثمانية  واستمر 
ركام منزلهم محروقين،  الدلو تحت  عائلة  أطفال  والجنون، كان يبحث عن صور 
كي تعلن دولة إسرائيل انتصارها وتحقيق أهدافها، وكلما زاد عدد الشهداء في 
صفوف المدنيين، كلما أعلن وزير الجيش اإلسرائيلي أن قوة الردع اإلسرائيلي 

حققت نتائجها.
وأسئلتهم  وفزعهم  بدمهم  رحلوا  غزة،  أرض  على  سقطوا  الذين  الضحايا 
الموجعة إلى ما يسمى الجبهة الداخلية في إسرائيل، نشروا أجسادهم في كل 
مدينة ومستوطنة وساحل، وصرخوا واقتربوا أكثر من أي وقت مضى من القاتل 

والجالد وحدقوا في أعينهم وانفجروا كوابيس.
الصورة لم تعد أحادية الجانب، والفزع لم يعد حكرا على الضحايا، وإنما أصاب 
األقوياء المتضخمين بقوتهم العسكرتارية وترسانتهم المسلحة، لنرى سكان 
الكنيست يهرعون في  الجنود والمستوطنين وأعضاء  دولة إسرائيل بما فيهم 
الشوارع، يختبئون في بيت الدرج، ينزلون عميقا إلى المالجئ، يتركون البحر وكرة 

القدم والرحالت الجميلة والمواعيد مع الفتيات.
المسلح  السحاب  عمود  إرتد  الموت هنا،  اإلسرائيليون يصرخون: وصل  كان 
الموجه إلى غزة إلى قلب تل أبيب والقدس المحتلة وغرف النوم فيهما، أدركوا 
معنى الفزع، والخوف على أطفالهم الصغار، وأدركوا كيف تشل الحياة، وتغلق 
المدارس، وتخلو الشوارع من الناس، وكأن أرواح الضحايا الفلسطينيين تالحقهم 
عصيون،  مستوطنة  إلى  رفح  من  الصورة  وحدت  الحرب  هذه  وكأن  وتلعنهم، 

والجنازة تشبه الجنازة، فاألقوياء ليسوا دائما ينتصرون.
أيها اإلسرائيليون ما لون الفزع؟ يسيل من السماء، يسيل عن الجدران وحبل 
الغسيل وفي النوم واليقظة، هو فزعنا التاريخي قد استيقظ بعد أكثر من ستين 
على  يوميا  المطاردين  وأطفالنا  المنكوبة  وبيوتنا  وشهدائنا  أمهاتنا  فزع  عاما، 
عيونهم  وقلعت  أهينوا  ومستوطنيكم،  وجنودكم  وسجونكم  صواريخكم  يد 
بالرصاص، هو فزعنا المالح بطعم الدم تذوقوه اآلن قليال قليال، لتتعلموا أن من 
يذهب للقتال قد ال يعود، ومن يعد يعش مسكونا بأشباحنا وأسمائنا، لتعجزوا 

عن تسجيل انتصار أخير في حروبكم على اآلخرين.
أيها اإلسرائيليون، ما لون الفزع؟ ال بحر جميل وال شجرة خضراء، ال دواء وال خبز 
وال كفن، يموت طفل في الطريق إلى نقطة الماء، وتسقط أم فوق أطفالها، وآخرون 

ال زالوا تحت الركام يشتعلون.
لقد دأبت حكومة إسرائيل أن توقظكم من سباتكم بواسطة الحروب، تمس 

الرتيب، وأن تشوش وتقلب عالمكم رأسا على عقب، ألن  نمط حياتكم المنظم، 
الحرب بالنسبة لدولة إسرائيل هي نزعة مقدسة، فيها روعة واحتفال ورومانسية 
وال  والحرب،  القتال  عن  مدارسكم  في  طالبكم  يتعلم  هكذا  كثيرة،  وطقوس 

يتعلمون عن السالم سوى أنه هدنة تحضيرية استعدادا لحرب أخرى.
ولم  غزة  سكان  على  القنابل  من  األطنان  آالف  ألقيتم  اإلسرائيليون...،  أيها 
تشبعوا، فمن خرج من تحت األرض حيا لم يجد له مأوى فوق األرض، فأعدتموه 

أشالًء وهو يركض بصمت نحو الشمس، ولم تشبعوا.
من  حائرون  غزة،  بحر  من  تشربون  وانتم  الفزغ  لون  ما  اإلسرائيليون،  أيها 
تناقض التعليمات والفتاوى المطلقة وسقوطها؟ قالوا لكم ال يوجد جندي يموت 
في الحرب، وان القوة قادرة على تحقيق العجائب، فتحولتم الى شعب يجيد بناء 

التوابيت ودولة ليست أكثر من معسكر تدريب.
يبدو أن تاريخكم سيكون مقسما حسب عدد الحروب والنكبات وأعداد القتلى، 
فقدتم  وعيكم حتى  من  جزءا  أصبح  الذي  الحد  إلى  تطور  الطويل  احتالكم  وأن 
وتطفئون  ثانية  للحرب  تخرجون  فمتى  وباإلنسانية؛  الطبيعي  بالعالم  الصلة 

صوت أغنية تدعوكم للحياة، عجزتم عن اغتيالها؟
وضعوا  الذين  العالم  في  الوحيدون  وأنتم  الفزع  لون  ما  اإلسرائيليون،  أيها 
قانونا للنكبة واإلبادة والتطهير العرقي؟ تعيشون المأساة معتقدين أن األموات 
العفو والرحمة،  النسيان كفيل أن يصدر لكم  سيعطونكم شرعية موتهم، وأن 
لتدخلوا اآلن في المشهد، وتجدوا أن األرض ال تطيق أقدامكم، وأن خرافة أرض 

الميعاد قد صارت شبحا يطاردكم في التاريخ.
أيها اإلسرائيليون، ما لون الفزع...؟ وقد ذقناه مرًا علقما منذ أن هجرنا وطردنا 
من بيوتنا وهوائنا وأرضنا عام النكبة، رأينا الفزع في عيون أطفالنا ونساءنا وفي 

أحالمنا وخطواتنا المالحقة من مخيم إلى مخيم ومن مكان إلى مكان.
غضب  من  فينا  لما  تكترثوا  ولم  المنفى،  جهات  إلى  دباباتكم  جرفتنا  لقد 
وعطش للعودة والحرية، وها أنتم تذوقون طعم الحرب، وتشاهدون كيف تتحول 
اإلنسانية إلى مجرد ظالل لجبروتكم وطغيانكم، فهل تلقيتم الدرس بأن من ينزع 
إنسانية اآلخر يفقد إنسانيته، وتهرب من حوله كل معاني الجمال واالستقرار؟ 

انه تكفي دمعة  البكاء، وقد قلتم  الفزع؟ ما طعم  أيها اإلسرائيليون ما لون 
واحدة لولد يهودي لطرد سكان غزة جميعا، كما صرح بذلك اليميني اإلسرائيلي 
لقد  بالقصف؟  االحتفال  الشرير خالل  المتطرف “اسرائيل كاتس” في خطابه 

بكينا، وها أنتم تبكون، وسؤال غزة ال زال يوجع أساطيركم.
أيها اإلسرائيليون، هل عرفتم ما لون الفزع؟ احتشد اآلالف من جنودكم على 
حدود غزة، و استعدوا لغزو بري، لعنترية عسكرية جديدة، ال يفكرون إال بالسالح، 
يتشوقون للقتل، وال يحبون أن يسمعوا عن السالم، فالسالم بالنسبة لجنودكم 
الناجين  وأن  أحيانا،  الجريمة  الضحية تستوعب  أن  يتعلموا  ولم  الفضيحة،  هو 

يتعلمون سريعا كيف يمنعون المجرمين من اقتسام البطولة.

عيسى قراقع: وزير شؤون األسرى والمحررين، وعضو الجمعية العامة لمركز بديل.   *

آثار العدوان على غزة، تشرين الثاني 2012 )تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويتر(
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تمهيد:

تنطلق المجادلة المركزية في هذا المقال من قاعدة 
أن فلسطين ليست غائبة عن الربيع الديمقراطي العربي، 
بل إنها أول أمكنة بزوغ هذا الربيع، إضافة الفتراض أن 
الربيع  هذا  تقُدم  من   استفادة  األكثر  هي  فلسطين 

باالتجاه الديمقراطي والشعبي. 
القضية  تعقيدات  تحليل  خالل  من  يظهر  ما  أما   
الفلسطينية، ومستلزمات حلها، وطابع الحراك التاريخي 
الذي قاد للربيع العربي، فيحاول المقال أن يحدد معالم  
توقع  ظالل  في  العربي،  للربيع  الفلسطيني   المنظور 
الربيع  لمهام  بالنسبة  الحسم  من  حالة  هناك  يكون  أن 
العودة ودخول فلسطين  إلى إتمام  العربي، وأن يفضي 

عهد الحرية المرتقب.

الربيع العربي ُولد في فلسطين:

العربي  للربيع  منهجي  تحليل  في  ال��دخ��ول  قبل 
يتوجب مالحظة أهم ما يتصف به هذا الحدث أو سلسلة 
كسر  حالة  عن  يعبر  أوال،  هو،  العربي  فالربيع  األح��داث. 
لحاجز الخوف، ونقطة انطالق لخروج الجماهير الشعبية 
القمع بصدور  آلة  والميادين بغرض تحدي  الشوارع  إلى 
عارية. ومن ثم اإلصرار على المطلب الجماهيري المتمحور 

حول إسقاط األنظمة القمعية، واالستمرار في العودة إلى 
ساحات النضال يومًا بعد يوم رغم كل أساليب وأدوات 

القمع الوحشية التي واجهتها الجماهير المنتفضة.
لكن ال يمكن أن يغيب عن الذهن، أن االنتفاضتين 
الفلسطينيتين 1987 – 199٣ و 2000 – 2005  قد سبقتا 
كل من انتفاضات تونس ومصر 2011. فال شك أن النضال 
الفلسطيني، رغم عدم مقدرته على حسم الصراع حتى 
اآلن وتحقيق النصر، وهذا يعزى  لعوامل القوة المادية 
لدى العدو وشراسته، إال أنه شكل نموذجًا فريدًا ألجيال 
تثاقفوا  والتحدي،  الجرأة  قيم  في  العربي  الشباب  من 
عليه وتعاطفوا معه قبل أن ُيطبقوا المنهج في أقطارهم. 
الفلسطيني قد تمتع بأسبقية  أن الشعب  القول  يمكن 
على أخوته في األقطار العربية في النضال الجماهيري، 
أن  نجد  الصرف،  الميداني  بالمعنى  ذلك  أخذنا  ما  وإذا 
االنتفاضة الثانية قد أنجزت فعليًا االنسحاب اإلسرائيلي 
وأجبرت  كما   ،2005 عام  غزة  قطاع  من  الجانب  أح��ادي 
في  مستعمراتها  جميع  وه��دم  اقتالع  على  إسرائيل 
النضال  بفضل  الصامد،  القطاع  وأصبح  المنطقة،  هذه 
الجماهيري ومقاومة الشعب الفلسطيني فيه، أول قطعة 
جِبرت إسرائيل على 

ُ
من أرض فلسطين منذ نكبة 1948 أ

االنسحاب منها، وأصبحت تحت »سيادة« فلسطينية، مع 

عدم نسيان الحصار اإلجرامي المستمر جوًا وبحرًا وبرًا.
تجربة  فلسطين  خاضت  الجزئي،  االنتصار  هذا  بعد 
من  والعشرين  ال�خامس  في  حرة  »الشبه«  االنتخابات 
كانون الثاني من العام 200٦. وقد شهدنا آنذاك انتصار 
المحلي  االمتداد  »حماس«،  اإلسالمية  المقاومة  حركة 
وكان  االنتخابات.  هذه  في  المسلمين،  اإلخ��وان  لحركة 
في  الحقا  تبع 

ُ
ا الذي  للمنهج  سابقة  أول  االنتصار  هذا 

نتعلم  أن  المهم  من  ولذلك  العربي،  الربيع  بلدان  باقي 
انتصار  وراء  القائمة  العوامل  فهم  نحاول  وأن  منه، 
نفترض  ال  وهنا  الفلسطينية.  االنتخابات  في  حماس 
ضرورة دعم غالبية الناخبين لعقيدة اإلسالم السياسي، 
لحماس  االنتخابية  ثفتها  منحت  التي  الجماهير  إن  بل 
مقاومة  في  الرائد  لدورها  تقديرًا  يكن سوى  لم  آنذاك، 
أوسلو،  لنهج  ورفضًا  األخيرين،  العقدين  االحتالل خالل 
أجنحة  بقطع  القائلة  الجماهيرية  اإلرادة  عن  وتعبيرًا 
الفساد وتشكيل سلطة نزيهة تخدم الجماهير الشعبية 

والمشروع الوطني.
وخاصة  الفلسطيني،  النضال  تجربة  أثبتت  وق��د 
في  المقاومة  وانتصار  األخيرة  الفلسطينية  االنتخابات 
عبر 

ُ
ت حكومة  وتشكيل  االنتخابات  أن  بصمودها،  غزة 

لكل  ليس حال سحريا يقدم خالص  الشعب  اختيار  عن 

فلسطين على عتبة انتظار الربيع العربي
بقلم: يوآب حيفاوي*
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أنه ظرف جديد  الثورة، بل  اندالع  التي سببت  المشاكل 
بمعطيات جديدة الستمرار الصراع.

إذن، بعد ٦4 سنة من النكبة والتهجير والتطهير 
العرقي لغالبية سكان فلسطين، لم يعد الالجئون ولم 
أفق  أي  أو حتى  وللقمع،  وللتمييز  لالحتالل  نهاية  نَر 
لحل عادل للقضية الفلسطينية بعد. وهذا غير نابع من 
عدم المحاولة، وال حتى من قلة المجهود والتضحيات 
العقود.  مدى  على  الفلسطيني  الشعب  قدمها  التي 
لكنه يعزى لموازين القوة التي ال تزال منحرفة في وجه 
أن  ذلك،  وراء  الرئيسي  والسبب  الفلسطيني،  الشعب 
إسرائيل ال تعدو كونها قلعة متقدمة لإلمبريالية في 
العالم  في  الوحيدة  الدولة  وهي  العربي،  الوطن  رحم 
إنها  بل  اقتصاديا،ً  اإلمبريالية  تستغلها  لم  التي 
هائلة،  موازنات  عليها  تصرف  أن  في  جهدا  تدخر  ال 
وهذا بهدف ضمان تفوقها العسكري ضد أي ائتالف 
استقالل  أي  لمنع  وك��أداة  المنطقة،  ل��دول  محتمل 

حقيقي للشعوب العربية.
لنظام  ال��ت��وأم«  »شقيقتها  عن  إسرائيل  تختلف 
أن  هو   واالختالف  سابقأ،  أفريقيا  جنوب  األبارتهايد، 
الهدف اإلستراتيجي في حالة اسرائيل ليس استغالل 
السكان األصليين، العرب الفلسطينيين،  بل اقتالعهم 



كانون �أول  2012 4

نلحظ  التمثيل،  سبيل  وعلى  كلي.  بشكل  المكان  من 
من  األخضر  الخط  داخل  الفلسطينيون  له  يتعرض  ما 

تهميش، بل إقصاء في االقتصاد اإلسرائيلي.
القوى  استعمال  وراء  من  االقتصادي  المنطق  أما 
اإلمبريالية إلسرائيل، فهو أن االمبريالية تكتسب أرباحا 
فرض  عبر  سنويا،  ال��دوالرات  مليارات  من  مئات  هائلة، 
النفط واحتكار  العربي واستغالل  العالم  هيمنتها على 
»المالجئ  إلى  الحاكمة  النخبة  رأسمال  وهرولة  األسواق، 
في  استثماره  عن  عوضًا  اإلمبريالية  الُبنوك  في  اآلمنة« 
تطوير المنطقة. وتدفع أمريكا قسما بسيطا من أرباحها 
الردع  قوة  ليشكل  اإلسرائيلي  لل�«حارس«  المنطقة  في 
ضد أي تهديد لمصالحها. ويأتي قمع وتهجير الشعب 
الفلسطيني، من ضمن هذا المشروع، ليس إال »تفصيلة 
هذه  إلنشاء  الجغرافية  المساحة  لضمان  ض��روري��ة« 

القاعدة.
بسبب هذه المعادلة أصبح مصير الشعب الفلسطيني 
مرهونا باستمرار نظام الهيمنة اإلمبريالية والصهيونية 
في المنطقة. منذ انطالق الثورة الفلسطينية، شكل نضال 
الحرية،  الشعبي ألجل  للنضال  رمزًا  الفلسطيني  الشعب 
وضمير حركة التحرر العربية، ولكنه علق في مأزق ما بين 
جوهره الفلسطيني المحلي وبين طابعه وأبعاده العربية. 
فقد نحى  الفلسطينيون حينًا على »فلسطنة« القضية، 
ولم يستطيعوا االنتصار  في ظل ميزان القوة المحلي على 
أرض فلسطين. كما حاولوا أن يدمجوا قضية فلسطين في 
العامة، وهم ُمتهمين من قبل األنظمة  العربية  القضية 
والمعنيين في الحفاظ على أركان النظام القائم ب »سوء 
ضدهم  التحريض  وأصبح  الضيافة«،  حسن  استغالل 
ومالحقاتهم ك�«غرباء« وسالح بأيدي ُحماة النظام وذريعة 

لضرب الحركة الجماهيرية في هذه البلدان. 
مرحلة  إلى  وننظر  الزمن،  بشريط  قلياُل  لنعد  ولكن 
ثورته  في  فيتنام  لشعب  التاريخي  االنتصار  بعد  ما 
وانسحاب أمريكا من عدة دول في جنوب شرق آسيا، في 
منتصف السبعينيات من القرن الماضي، نجد أن القيادة 
ضمنها  ومن  إستراتجيتها،  بتجديد  قامت  االمبريالية 
أعلنت سيطرتها على الشرق العربي خطًا أحمر ال يمس، 
فضاًل  الحروب  لخوض  استعدادا  دوم��ًا  هناك  أن   كما 
والتعصب  التمسك  هذا  أسباب  من  عنها.  التنازل  عن 
التي  الباهرة  األرب��اح  هي  للمنطقة  بالنسبة  االمبريالي 
تحصل عليها، كما أشرنا أعاله، إضافة إلى أهمية المنطقة 
اإلستراتيجية، وليس هناك من  شك في أن الربط الخاص 
بين أمريكا وإسرائيل، ومن ضمنها اللوبي الصهيوني في 

أمريكا، يشكل عاماًل إضافيًا حافظ لهذا االهتمام.
الحرب  وانتهاء  السوفياتي  االتحاد  انهيار  بعد 
الباردة، صارت اإلمبريالية معنية بإصالحات »ديمقراطية« 
في العديد من مناطق العالم، وهذا بهدف ضمان مناخ 
االستثناء  وكان  الرأسمالي.  االقتصاد  الستقرار  أفضل 
ذلك  في  العربي  العالم  هو  »الدمقرطة«  مناخ  من  األبرز 
الوقت، فقد كانت األفضلية )عند اإلمبريالية( لالستقرار 

المطلق الذي تضمنه األنظمة االستبدادية.
الفئات  مصلحة  م��ع  االمبريالية  مصالح  والتقت 
التي  العربية،  الدول  في  بالحكم  المتمسكة  الصغيرة 
الطابع االستبدادي لألنظمة استغالل  تمكنت من خالل 
وإغناء  الثروة  لحشد  والقرار  اإلدارة  مراكز  في  موقعها 
 
ً
عادة إليها.  والمقربين  األقرباء  من  صغيرة  مجموعة 
الثالث  العالم  دول  في  المحلية  الحاكمة  الطبقة  تكون 
المستعَمر ضعيفة أمام الطبقات الشعبية المحلية، وهذا 
وموقعها  لالستعمار  كوكيلة  وجودها  طبيعة  من  نابع 
اإلضافية  القيمة  من  حصتها  كسب  في  الضريبي 
للنفط  المنتجة  الدول  اقتصاد  ولكن  ببلدانها.  الُمنتجة 
ضئيلة،  لإلنتاج  الضرورية  العاملة  القوة  كْون  يختلف، 
ومن هنا يظهر أن مصدر الدخل الرئيسي للدولة نابع من 
»السيادة« والسيطرة على إنتاج النفط وليس من مجهود 
الشعبية  الجماهير  تصبح  وبهذا  المحليين.  الكادحين 
بل  وتطويرها،  عليها  الحفاظ  واجب  ثروة  مصدر  ليست 
ويجب  الحاكمة  الفئة  على  وخطر  الدولة  على  »ع��بء« 

تهميشها وإبعادها عن مراكز القرار. 
السياسي  التأثير  ازدي���اد  مع  السبعينيات،  منذ 
المحلية  األنظمة  جميع  فعال،  استطاعت،  النفط،  ألموال 
أن تثبت سيطرتها، وأدخلت المنطقة مرحلة من الجمود 
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السياسي. ولكن االستعدادات اإلمبريالية للحرب للدفاع 
عن مصالحها، التي أعلنتها في السبعينيات، مثل حالة 
وقد  الحرب  احتماالت  من  زادت  تشيخوف«،  »بندقية 
خطواتها  ولتبرير  ال�21.  القرن  مطلع  في  فعاًل  اندلعت 
تبنت  الباردة،  الحرب  انتهاء  بعد  خصوصًا  العدوانية، 
ب� »شبح« الخطر  التلويح  ال�«إسالموفوبيا«، أي  االمبريالية 
اإلسالمي. وتالءم هذه التوجه نحو طموحات األمة العربية 
دور  مع  »األمني«  المنظور  طريق  عن  والتنمية  للحرية 
إسرائيل، وهي تتعرق من وراء »ردع« هذه »المخاطر«، وقد 
تكون معنية في تنامي العداء للعرب والخوف منهم بين 
هذه  وخدمت  اإلمبريالية.  الدول  في  والشعوب  األنظمة 
التوجهات أيضا مصالح الحكام االستبداديين بتوفيرها 
التبريرات، وعلى رأسها »الخطر اإلسالمي«، لتشديد القمع 

تجاه شعوبها.
تهميش  ومع  للسلطة،  تغيير  عملية  أية  بغياب 
تراكم  من  طويلة  مرحلة  المنطقة  عاشت  الشعوب، 
التناقضات دون أي حلول. ونذكر هنا بعض التناقضات 

األبرز، كما بّينت خالل العقد األول لهذا القرن.
 – االمبريالية  الهيمنة  نظام  األول���ى  الجهة  م��ن 
أي  دون  والعدوانية  القمع  على  باعتماده  الصهيونية، 
مرونة سياسية، سبب ردود فعل سلبية زادت تكلفتها 

بالتراكم حتى باتت تهدد أهداف هذا النظام نفسها:
أثبتت عملية اختطاف الطائرات وتدمير مبنى وزارة   .1
الحرب األمريكية، وبرجي مركز التجارة العالمية في 
11 أيلول 2011، أن الغضب العربي الناتج عن القمع 
والظلم وغياب آفاق التغيير، يمكنه أن يشكل خطرا 
الذي تسببه هذه  الخطر  أقل من  ليس  أمريكا  على 

السياسات الغاشمة على الشعوب.
أمريكا تدعم إسرائيل لكي تكون أداة ردع ضد حركة   .2
العراق 200٣، عمل  ولكن في حرب  العربية،  التحرر 
الحرب  في  أمريكا  توريط  على  الصهيوني  اللوبي 
تكون  أن  من  الشامل«  الدّمار  أسلحة  »منع  ألجل 
ملكأ للعرب، ومن ثم الحفاظ على التفوق العسكري 
تحارب  أن  بدل  هنا  ومن  المنطقة.  في  اإلسرائيلي 
اسرائيل حروب أمريكا أصبحت أمريكا تحارب حروب 
إسرائيل، كما قال المثل الشعبي »صار الذيل يلوح 

بالكلب...«
اإلمبريالية  الهيمنة  توفر  أن  المتوقع  من  ك��ان   .٣
االقتصادات  الستعمال  رخيصة  نفط  م��ص��ادر 
الناجمة عن  العسكرية  التوترات  ولكن  الرأسمالية. 
أسلوب السيطرة، ومنها غطرسة وعدوانية اسرائيل، 
كما  النفط  أسعار  وارتفاع  االستقرار  بعدم  تسببت 

تكلفة العمليات العسكرية في حروبها  كذلك.
وفقًا لحسابات أمريكا قبل حرب 200٣، كان احتالل   .4
النفط  مصادر  على  السيطرة  لها  يضمن  العراق 
بسبب  ولكن  األرباح.  من  خيالية  معدالت  وتحقيق 
المقاومة التي تبعت إتمام االحتالل والديناميكيات 
الحرب  كلفت  فقد  العراق،  في  الداخلية  السياسية 
وكانت  إحصائها،  يصعب  قلنا،  إن  نبالغ  ال  مبالغ 

حصلت  ال��ع��راق  في  النفط  إلنتاج  اتفاقية  أول 
عليها شركات من الصين، وعمليًا سرعت »المغامرة 
الدول  اقتصاديات  ألزمة  أعمق  انفجار  العراقية« 
األمريكية  الهيبة  وتراُجع  عام   70 منذ  االمبريالية 
الثانية  نقول  وال  المكملة،  الجهة  من  العالم.  حول 
المحلية،  االستبدادية  األنظمة  واجهت  األخرى،  أو 
أمام  المساحة  وتقليص  داخلية  توازنات  غياب 
إضافة  وانعزالها،  بالحكم  المتمسكة  النخبة 
لغياب أي ميكانيكية داخلية لإلصالح والتالؤم مع 
 أصبحت 

ّ
المستجدات ومتطلبات المرحلة. وهنا أيضا

بعيدة عن احتياجات التطور االقتصادي والسياسي 
والثقافة  المجتمع  عن  نفسه  الوقت  في  وبعيدة 

الذين لم يتوقفا عن التغيير والتطور.
األنظمة االستبدادية، من نظرتها لشعوبها كالخطر   .5
أي  إنجاز  تستطيع  ال  وجودها،  على  واألش��د  األول 
وباتت  الديمقراطية،  باتجاه  سياسية  إصالحات 
تعمق تركيز كل مفاتيح القوة بأيدي حفنة صغيرة 
من المقربين والمستفيدين من شكل وبنية النظام 
االستبدادي، هذا بالتوازي مع تعمق حدة  االغتراب 

في أوساط الطبقات الشعبية والُوسطى.
وتشكيل  والثقافة  التعليم  مستوى  زي��ادة  مع   .٦
االقتصادي  التطور  بفضل  الجماهير،  عند  الوعي 
السياسي  االجتماعي  والتقدم  والتكنولوجي 
ديناميكيات  بين  التناقضات  زادت  للجماهير، 

المجتمع وبين جمود األنظمة.
أمام  يرى  ال��ذي  المهمش  الطبقي  الحيز  ‘اتساع   .7
والتكنولوجية  االقتصادية  التطورات  جميع  عينيه 
منهم  والعديد  ثمارها.  من  الحرمان   يعاني  ولكنه 
الذين  القدرات  وذوي  المثقفين  ومن  الُمُدن  في 
أخذوا ينظرون للنظام كعائق مركزي أمام أي تقدم 

لهم ولمجتمعهم.
الفضائيات  من  الحديثة،  اإلعالم  وسائل  تطور  مع   .8
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  االلكترونية  والشبكة 
فقدت الدولة إمكانية احتكار المعلومات واكتسب 
في  للمشاركة  ��رص 

ُ
وف بالتطورات  معرفة  الناس 

صناعة ونشر الخبر بشكل أوسع نسبيًا.
بغياب الشرعية الشعبية من خالل انتخابات نزيهة،   .9
وسورية  وليبيا  مصر  في  الحاكمة  الحفنة  لجأت 
بهذا  بالسلطة.  لالحتفاظ  كأسلوب  التوريث  إلى 
كشفت الستار عن تحويل الجمهوريات إلى عقارات 

إقطاعية وضربت ما تبقى من شرعية األنظمة.
الى  الشعبية  والمقاومة  المستمر  الفلسطيني    .10
واجهها احتالل العراق وانتصار حزب الله في وجه 
العدوان اإلسرائيلي في صيف 200٦، وهذا ما شكل 
حاضنة وحافظا لروح النضال بين الجماهير العربية، 
أمام  والصهيونية  االمبريالية  وأثبت محدودية قوة 
اتجاه  األنظمة  وتخاذل  عجز  وعرى  الشعوب،  إرادة 

شعوبها.
ت��راك��م هذه  ان  ال��ق��ول  يمكن  ال��ص��دد  ه��ذا  وف��ي 

أدى  فيما  أدى  حلول،  أي  دون  وتفاعلها،  التناقضات 
بانتفاضات في بعض من األقطار  الجماهير  انفجار  إلى 

العربية، وهو ما بات يطلق عليه »الربيع العربي«.

الربيع العربي – ثورة ديمقراطية ومرحلة جديدة من تطور 
االقتصاد والمجتمع!

العربي وتشخيص جوهره،  الربيع  الحديث حول  إن   
بشكل  واصطالحي،  مفاهيمي  وتوضيح  تحديد  يتطلب 
على  مهيمن  ألشكال  اإلعالمي  الضخ  ظل  في  خ��اص 

صناعتها وبثها من الوعي.

 بالتالي نتساءل، ما هي الثورة؟

بربيع  وم��رورا   ،1799  –  1789 الفرنسية  الثورة  منذ   
 ،1871 باريس  وكومونة   ،1848 األوروب��ي��ة  الشعوب 
والثورات الروسية ما بين 1905 و1917، والثورة الصينية 
1911، وصوال إلى عشرات أو مئات الثورات التي انتشرت 
القرن  في  الجنوب  وب��ل��دان  المستعَمرة  البلدان  في 
الحراك  للثورة هي  األساسية  الصفة  أن  نرى  العشرين، 
نظام  وإلنشاء  بل  النظام،  إلسقاط  فقط  ليس  الشعبي 

سياسي اجتماعي جديد يحل محل القديم.
مرتبته  العربي  الربيع  اكتسب  المنطلق  ه��ذا  من 
العظيمة.  الثورات  البشرية كواحدة من  تاريخ  الحق في 
أفق  ويفتح  القيود  العربي  الربيع  يكسر  أن  فقط  ليس 
أخذ  بل  عربي،  مليون  ثالثمائة  من  أكثر  أم��ام  الحرية 
نقيم  ال  إذ  الثورية،  اللحظة  في  مثااًل  وأصبح  اهتمام 
النتائج بقدر اإلضاءة على أبعاد الحراك في وعي العالم، 
لجميع الشعوب المقموعة والمستغلة والمهمشة تحت 
بحد ذاتها، وصفات  التأثيرات  الرأسمالي. وهذه  النظام 
الربيع العربي كأول ثورة جماهيرية في ظروف المجتمع 

التكنولوجي الحديث. 
انه  الثورة  مرحلة  في  الجماهيري  الحراك  طابع  من 
والتجاوب  االستماع  يقبل  ال  نظام  ضد  ِصدامي  تحدي 
مع صوت الشعب. وكون الثورة خطيرة وُمكلفة، لم تأخذ 
غالبية الناس خيار الثورة من حبها لهذا الطريق، بل إنها 
تتمسك به مضطرة، في خلفية غياب أي إمكانية للتغيير 
من خالل المؤسسات والبنيات الموجودة ودون دفع هذا 
الثمن. لهذا السبب، تكون كل الثورات بمضمونها األول 
ثورات ديمقراطية، أتت لتطبق رغبة الجماهير الشعبية 
األنظمة  إسقاط  خالل  من  حياتهم  ظروف  على  للتأثير 

التي ال تستجيب لمطالبهم.
وال بد أن تأخذ قضايا الديمقراطية السياسية وحرية 
المعتقلين  عن  والدفاع  والتظاهر،  والتنظيم  التعبير 
والسجناء السياسيين، ومالحقة القتلة والمجرمين بخدمة 
النظام، حيزا كبيرا من اهتمام الجماهير والحركة الثورية 
القضايا  وه��ذه  القمعي.  النظام  مع  الصدام  وقت  في 
االستبدادي  النظام  إسقاط  خالل  من  حلها  باإلمكان 
في  الثورة  ستثمر 

ُ
ت وبهذا  ديمقراطي،  نظام  وتشكيل 

إقامة نظام جديد ُيمكن الجماهير من التحرك والحصول 
على مطالبهم من خالل عملية ديمقراطية.

الديمقراطي  المنظور  خالل  من  للثورة  النظرة  أما 
النظرة  بصفة  تتمتع  تكن  لم  أبدًا  فهي  فقط،  المجرد 
الدكتاتورية  الحكم  أساليب  وراء  من  ودائمًا  الشاملة، 
الفئوية  أو  الطبقية  المصالح  أحيانًا،  تستتر  أو  تظهر، 
 
ُ
ودائما لخدمتها.  واآلليات  األساليب  هذه  تأتي  التي 
الرأي والتحرك يظهر  الجماهير في حرية  من وراء طلب 
القضايا  من  ومجموعة  عنه  التعبير  يريدون  الذي  الرأي 
والمطالب والتقلبات االقتصادية والمجتمعية الضرورية 

لحل مشاكل الناس.
احتياجات  جميع  العربي  الربيع  ثورة  عمق  في  نجد 
التعبير  االستبدادية  األنظمة  منعت  التي  المجتمع 
التطوير  تحقيق  ومنها  انجازها،  في  أخفقت  كما  عنها 
االقتصادي الحقيقي لبناء مجتمع منتج حديث، والعدالة 
الفقر  م��ن  الشعبية  الجماهير  وإن��ق��اذ  االجتماعية، 
والتهميش، وتطوير وتحديث التعليم والثقافة والبنية 
وكسب  االمبريالية  الهيمنة  من  والتحرر  االجتماعية، 
السيادة الوطنية بمضمونها وليس شكلًيا فحسب، ومن 
جملة هذه القضايا تأتي الوحدة العربية وحقوق األقليات 
والتحالف  الصداقة  إل��ى  إضافة  والدينية،  القومية 
وحقوق  فلسطين  قضية  ومنها  المنطقة،  شعوب  بين 
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شعبها المسلوبة، والتخلص من االحتالالت والتهديدات 
العسكرية، بما فيها النووية، من طرف الصهيونية التي 

تهدد أمن المنطقة واستقرارها منذ نشأة دولتها.
وإذا كان السبب المباشر للحراك الثوري هو االستبداد 
وأن  »هادئة«،   بأساليب  للتغيير  إمكانية  أي  وانعدام 
وال��وع��ي  المشاركة  م��ن  خ��اص��ة  ح��ال��ة  تشكل  ال��ث��ورة 
والسياسة،   المجتمع  شؤون  في  الجماهيري  واالهتمام 
خلق  يمكن  اإلنسانية  المادة«  »حاالت  من  حالة  فهذه 
التغييرات السريعة ومواجهة العديد من القضايا وبناء 
قوانين  وسن  الدساتير  وكتابة  والمؤسسات  الحركات 

جديدة تحدد العهد الجديد.

براعم الربيع في فلسطين:

منذ اندالع حركة االحتجاجات الجماهيرية في تونس 
ومصر، استقبل الناس في فلسطين حركة الربيع العربي 
لنظام  الضحايا  قطعًا  هم  والفلسطينيون  كبير،  بأمل 
الهيمنة والجمود المفروضين في المنطقة،  ولكن أيضا 
نسى قضية 

ُ
ت الحراك: هل  وراء هذا  مقلق  هناك جانب 

فلسطين أو تضيع بين مجمل قضايا المنطقة؟
رغم االحتالل والقمع الوحشي ووجود آالف المناضلين 
العربي  جوارها  تشارك  لم  فلسطين  أن  إال  القضبان،  وراء 
االستبدادية.  األنظمة  خلفته  الذي  السياسي  الفراغ  في 
ومن خالل عقود من الثورة الفلسطينية ومقاومة االحتالل 
واالنتفاضات الشعبية والنضال الجماهيري وبناء مؤسسات 
ًما 

ّ
المجتمع المدني، أصبح الفلسطينيون شعًبا ُمسّيًسا وُمنظ

ًبا بامتياز. )هذه الظاهرة تشاركها مع فلسطين، لبنان، 
ّ
وُمحز

باإلضافة  والمقاومة،  الوقوع تحت االحتالل  التي شاركتها 
لعدة أسباب محلية للتسييس المستمر(.

ساد  والتضحيات،  والتْسييس  النضال  رغم  ولكن، 
الساحة  في  السياسي  والفراغ  الجمود  من  بنوع  شعور 
الفلسطينية أيضًا، مع إحباط أوهام »التسوية السياسية« 
وتقسيم الساحة بين سلطة أوسلو في رام الله والحكومة 
أو  لالنتصار  واض��ح  أف��ق  وان��ع��دام  غ��زة،  في  المنتخبة 
شهدت  العربي  الربيع  بداية  ومنذ  الساحة.  لتحريك 
شبابية  وتحركات  مبادرات  عدة  الفلسطينية  الساحة 
الذي  اإليجابي  المناخ  تستغل  ان  حاولت  وجماهيرية 
انتشر في المنطقة لخلق حراك جماهيري نحو التغيير 

في الساحة الفلسطينية أيضًا. نذكر هنا البعض منها:
مبادرة »الشعب يريد إسقاط االنقسام«.  .1

آيار   15 النكبة،  ذكرى  في  فلسطين«  إلى  »الزحف   .2
.2011

إضرابات األسرى وحركة التضامن معها.  .٣
4.  النتخابات فلسطينية جامعة للمجلس الوطني.

آذار   ٣0 األرض  يوم  القدس«  إلى  العالمي  »الزحف   .5
.2012

االحتجاجات ضد الغالء.  .٦
يعرف  ما  ضد  الشبابية  والمظاهرات  الحراكات   .7

بالتزامات أوسلو.
وسياق  أهمية  ال��م��ب��ادرات  ه��ذه  م��ن  واح���دة  لكل 
في  وتضحيات  نضالية  تجربة  عن  عبر 

ُ
ت وهي  خاصين، 

منها  ولكل  الحين،  ذات  في  ومنفصل  متصل  سياق 
التجارب  هذه  دراسة  يتوجب  وكذلك شوائبه.  انجازاته 
واالستفادة منها وذلك من خالل التواصل وتبادل الخبرة 
والرؤية بين المبادرين والمشاركين في مختلف التجارب.
الربيع  بمستجدات  وارتباطها  أهميتها  رغم  لكن 
 

َ
تلق لم  وضرورية،  أساسية  لقضايا  ومعالجتها  العربي 
»براعم الربيع« في فلسطين حتى اآلن إال نجاحا محدودا. 
تحرك  أي  في  الموضوعية  الصعوبات  إل��ى  باإلضافة 
معظم  أدرك  لم  التي  العّينّية  اإلشكاليات  من  والعديد 
تفاصيلها، أريد أن أتطرق هنا لبعض العواقب الجوهرية 
التي ال يمكن أن يتجاهلها أي حراك ثوري في فلسطين:
استحالة الديمقراطية في ظل االحتالل، ليس هناك   .1
المركزية  القضية  أن  للتذكير  ض��روري  داع��ي  من 
أمام الفلسطينيين ليس التناقضات ال�داخلية في 
المجتمع الفلسطيني، بل وجود االستعمار واالحتالل 
والتمتع  عودتهم  تطبيق  م��ن  الالجئين  ومنع 
االحتالل  مع  ال��ص��راع  مركزّية  كاملة.  بحقوقهم 
في  المطروح  عن  تختلف  سياسية  أجندة  تفرض 
باقي البلدان العربية، وتجسيد الديمقراطية في ظل 

العودة والتحرير. وال يمكن  الوضع هو تحقيق  هذا 
ظل  في  سليمة  ديمقراطية  حياة  هناك  تكون  أن 
االحتالل، والضرورة األكثر إلحاحا في ترتيب البيت 
الداخلي هي الوحدة النضالية وليس تشكيل نظام 

داخلي شبه ديمقراطي.
أسباب االنقسام، السبب الرئيسي من وراء االنقسام   .2
بين  سياسيا  أو  حزبيا  خالفا  ليس  الفلسطيني 
أطراف فلسطينية، بل هو ناتج عن اختالف الظروف 
الموضوعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالنسبة 
التدخل  يأتي  االح��ت��الل.  مع  المركزي  للتناقض 
خالل  من  ال��خ��ارج  من  غ��زة  قطاع  في  اإلسرائيلي 
الحكم  نظام  ولكن  واالغتياالت،  والقصف  الحصار 
فيها َيصنعه الفلسطينيون من خارج إرادة االحتالل 
السلطة  ممارسة  ف��إن  بالمقابل  عنها.  وبالرغم 
الحقيقية في الضفة الغربية، كما في مناطق ال�48، 

هي لجيش االحتالل.
تستعمل  والصهيونية،  االمبريالية  الضغوط   .٣
المعيشية  الحاجات  والصهيونية  االمبريالية 
منع  بهدف  عليها  للضغط  الفلسطينية  للجماهير 
السلطة  االحتالل  ويحتجز  لالحتالل.  مقاومة  أي 
الناشطة  المؤسسات  وباقي  الفلسطينية  الذاتية 
ورموزها  وكوادرها  قيامها  ويهدد  كرهائن،  محلًيا 
وأموالها ومستلزمات نشاطها لضمان مصالحه. وما 
اغتيال أبرز زعيم فلسطيني تاريخي، ياسر عرفات، 

إال دليل على ذلك.
منطق المقاومة السلمية،  كل نظام قمعي يمكن أن   .4
الوحشية.  من  بالمزيد  الجماهيري  النضال  على  يرد 
لبذل  مستعدة  الجماهير  نجد  المحصلة  وف��ي 
التضحيات، وتطوير القدرة على االستمرار، إذا ما رأت 
ظروف  لتحسين  األقل  على  أو  باالنتصار  يلوح  أمال 
حياتها كنتيجة لهذه التضحيات. والخروج بالصدور 
منطق  له  والجيش  الشرطة  بنادق  أم��ام  العارية 
يرفض  أن  إما  إمكانيتين:  بإحدى  يقول  سياسي 
كما  المتظاهرين  بحق  المجازر  ارتكاب  الجيش 
أو  ومصر،  تونس  في  األولى  االشتباكات  بعد  حدث 
أن يسبب أمر ارتكاب المجازر انشقاقات في الجيش 
كان  كما  الثورية  للقوى  عناصره  بعض  وانضمام 
واقع  ولكن، في ظل  الحراك في سوريا.  بدايات  في 
إال قلة  ض األوامر 

ُ
احتالل استعماري عنصري ال ترف

انشقاقات  للحديث عن  وال مجال  الجنود،  من  قليلة 
رؤية  تتطلب  االحتالل  مواجهة  فان  الجيش؛  في 
القوى  دور  يختصر  أن  يمكن  وال  أوسع  إستراتجية 

الثورية في التحريض على تصعيد النضال.
السليم،  االجتماعي  النسيج  بناء  المطلبي،  النضال   .5
التكافل  وتعزيز  الفساد  مكافحة  ضمنه  وم��ن 
االقتصادية  التحتية  البنية  وتطوير  االجتماعي 
وتطوير  االجتماعية  العدالة  وتعزيز  اإلنتاجية 
كلها  والقمع.  الجهل  ومناهضة  والثقافة  التعليم 
االحتالل.  ومقاومة  الصمود  مستلزمات  أه��م  من 
ولكن آفاق النضال المطلبي تحت االحتالل محدودة 
ومنطق التطور الطبيعي من نضال مطلبي إلى نضال 
سياسي وتحدي النظام ال يسري في هذه الظروف. 
وفي الدّول »الطبيعية« يناضل العامل ليحصل على 
لقمة العيش وإذا وقفت الحكومة في طريقه، فإنها 
ويمكن  الخطورة،  بالغة  لجروح  شرعيتها  تعرض 
الشعبية  الجماهير  بين  صدام  النتيجة  تكون  أن 
النظام.  تغيير  إلى  يؤدي  أن  يمكن  وهذا  والنظام، 
أن  يعلم  ال  فالح  أو  عامل  أي  يوجد  ال  عندنا  ولكن 
النظام غير شرعي، وهذا النظام ال يدعي أصاًل أنه جاء 
ليخدم مصالح الجماهير الفلسطينية، باإلضافة إلى 

أنه يعتمد على القوة وليس على شرعية الجماهير.
من هنا، إن تطوير الحراك الجماهيري يجب أن يكون 
من خالل وعي لقواعد النظام السياسي وللتناقضات التي 
يمكن أن تسبب التغيير، ورؤية لخلق التغيير المطلوب.

العودة والدولة الديمقراطية الواحدة، عنوان ربيع فلسطين:

الفلسطينية  السياسة  بحث  على  نأتي  عندما 
نحدد  أن  علينا  العربي«،  »الربيع  حقبة  في  المطلوبة 
مساحة توقعاتنا وما هي التطورات التي يمكن أن تنشأ 

ونشاطنا  أطروحتنا  ؤثر 
ُ
ت أن  يمكن  المنطقة، وكيف  في 

أننا نعيش  نتذكر  أن  وعلينا  األمور.  على تطور مجريات 
مرحلة التغييرات الكبيرة وأن القوى التي تحركت، وفي 
مقدمتها قوة الجماهير العربية، لم تهدأ بعد، وال نعلم 
ألي مدة زمنية سيستمر الحراك، وأي من األنظمة يمكن 
التماشي مع تطلعات شعوبها،  جبر على 

ُ
ت أو  ط 

ُ
أن تسق

قد  واالجتماعي  السياسي  التغيير  من  جدول  أي  وعند 
وصلنا هذه العاصفة.

ُ
ت

أكبر  العربي يتزامن مع  الربيع  أن  أن نتذكر  كما علينا 
العالمية  الحرب  منذ  اإلمبريالية  بها  تمّر  اقتصادية  أزمة 
أي  العالمي،  القوى  ميزان  في  تغيير  أهم  ومع  الثانية، 
صعود الصين كأكبر اقتصاد عالمي وألول مرة في التاريخ 
أن  علينا  ولذلك  »الهوامش«.  إلى  المركز  ينتقل  الحديث 
نأخذ بالحسبان أننا في بداية عملية تغيير تاريخي وبداية 
عتبة  على  تمامًا  أننا  يعني  ما  جديدة،  مرحلة  نحو  حركة 

اكتشاف عصر جديد يزيد المجهول فيه عن المعروف.
تحليلية،  كمعطيات  السابقة  األسباب  جملة  وبأخذ 
نرغب  التي  الجدية  األه��داف  تحديد  علينا  أن  يتبدى 
يؤدي  أن  يمكن  أنفسنا: هل  نسأل  وأن  إليها  بالوصول 
بنا الربيع العربي إلى تحقيق هذه األهداف؟ وليس لهذا 
السؤال من جواب علمي يمكن أن يحسبه أحد من خالل 
وفعلنا  وعزيمتنا  إرادتنا  ولكن  الموجودة،  المعطيات 
أحد  إلى  يتحول  أن  شأنه  من  والموضوعي  المدروس 
يؤثر  أن  ويمكن  تأثيرها،  في  األساسية  التغيير  عوامل 
ت كل 

ّ
على صياغة صورة المنطقة من جديد في مرحلة هز

أركان السيطرة والهيمنة القديمة.
إذن، نحن نتكلم عن الربيع العربي كحركة جماهيرية 
البلدان  في  الديمقراطية  من جديد قضية  تطرح  ثورية 
بلد عربي  العربية، وإن كان ال وجود لحاجة ملحة في أي 
ضرورتها  بقدر  وللديمقراطية  الثورية  للتغييرات 
إال  فلسطين  في  للديمقراطية  مفهوم  وال  لفلسطين، 
العنصري  األبارتهايد  نظام  وإسقاط  الالجئين  بعودة 
كل  في  واحدة  ديمقراطية  دولة  وتشكيل  الصهيوني 
فلسطين، يكون األساس في تشكيلها استعادة الحقوق 

من قبل مستحقيها بشكلها التاريخي والمتكامل.
مطالب  وكأن  العربي،  الربيع  دّول  بعض  في  بدا  لقد 
النظام«،  »إسقاط  على  يقتصر  الثورة  وبرنامج  الحراك 
طبيعية،  دولة  بظروف  معّينة  لدرجة  طبيعي  أمر  وهذا 

يعيش شعبها ويمارس وجوده  فيها.
إن خصوصية الوضع الفلسطيني تتطلب منا تحديد 
الدعوة  االكتفاء في  وعدم  أكثر،  بوضوح  التغيير  برنامج 
ل�«إسقاط النظام«، أو حتى للعودة والتحرير. وأحد األسباب 
لذلك، أن ال يوجد فراغ سياسي في القضية الفلسطينية، 
بل إن الساحة السياسية مليئة لحد خطر االختناق ببرامج 
الفلسطينية  القضية  لتحرف  أتت  مصطنعة  سياسية 
حساب  وعلى  اإلمبريالية،  المصلحة  باتجاه  وتحيدها 

الحقوق القومية المشروعة للفلسطينيين. والهدف األول 
إعادة  هو  الواحدة،  الديمقراطية  الدولة  برنامج  طرح  من 
الفلسطينية  التحرر  لحركة  الحقيقي  الثوري  المضمون 
وإعادة حق العودة والالجئين إلى مركز الحراك السياسي، 
نحو  واحد  حراك  في  الفلسطيني  الشعب  وحدة  وإعادة 

مصير واحد ومستقبل حّر.
عند  تتوقف  ال  الفلسطينية  القضية  خصوصية 
والُمقيمين  الالجئين  بين  الفصل  على  االحتالل  محوالت 
السؤال  إن  سابقا،  ذكرنا  كما  وال���٦7.  ال�48  مناطق  وبين 
الفلسطيني ناجم عن تناقضات نظام الهيمنة اإلمبريالية 
السؤال  هذا  وحل  الفلسطينية،  الحقوق  ينتهك  الذي 
هذه  ترميز  فك  على  المنطقة  شعوب  تعاضد  يتطلب 
الهيمنة. هذا الطابع اإلقليمي للقضية الفلسطينية يحول 
والتشديد  ُملحة.  إلى ضرورة  المدروس  السياسي  الحراك 
مقابل  في  الفلسطيني،  للنضال  الديمقراطي  الُبعد  على 
سالحا  يشكل  قد  الصهيوني،  للنظام  العنصري  الطابع 
في  الصهيوني  التأثير  محاربة  في  قويا  قيميا وسياسيا 
العديد من دول العالم، وكذلك في بناء جبهة عالمية قوية 
للحلول  فقط  داعمة  وليست  الفلسطيني،   للحق  داعمة 

الوهمية التي آخرها شرعنة التهجير واالحتالل.
قد  اإلسرائيلية  العدوانية  القلعة  تفكيك  أخيرًا، 
يكون أسرع وأهون وأقل تكلفة باألرواح والمواد من خالل 
اليهودي في فلسطين.  للجمهور  اإليجابي  البديل  طرح 
إمكانية  تتقلص  المنطقة  في  القوى  ميزان  تغيير  ومع 
الصهيونية على ضمان االمتيازات لليهود في فلسطين 
الفلسطينيين  على  الحرب  خوض  في  »األمتياز«  ومنها 
دون تعريض أنفسهم للخطر. ومع احتدام األزمة، وعلى 
الصعيد السياسي، تتفاقم عنصرية النظام الصهيوني 
على  سيطرتها  تؤسس  وهي  الهيستيريا،  درجة  إلى 
الخوف  وتنمية  التجهيل  وعلى  اليهودي  الجمهور 
والكراهية العمياء. وهنا، أيضا، يأتي دور مشروع الدولة 
اليهودي  للجمهور  يضمن  الذي  الواحدة  الديمقراطية 
في  واالندماج  الصهيونية  من  للتخلص  فرصة  أحسن 

فلسطين كمواطنين متساويي الحقوق.
العالم  أبواب عهد جديد على  العربي فتح  الربيع  إن 
حراكها  في  الجماهير  تصنعه  العهد  وه��ذا  العربي 
واالحتالل  العرقي  والتطهير  فلسطين  نكبة  الثوري. 
الهيمنة  رم��وز  عن   تعبر  زال��ت  وما  كانت  الصهيوني 
اإلمبريالية واغتصاب حقوق األمة العربية، ونفي مفهوم 
التمتع بحقوق اإلنسان عن اإلنسان العربي. طوال عصر 
التي  الحرية  شعلة  الفلسطيني  النضال  كان  الظالم 
العربي  الربيع  يتمم  ولن  حر.  بمستقبل  األم��ل  تشيع 

قطافه، دونما تشييد عصر الحق والحرية في فلسطين.

يوآب حيفاوي: ناشط سياسي من حيفا المحتلة، وعضو حركة أبناء   *

البلد الفلسطينية ومحرر مدونة »حيفا الحرة«.

ميدان التحرير، أيلول 2012 )تصوير: محمد عبد، أ.ف.ب(
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مقدمة

العام،  يزيد على  ما  منذ   مفهومان/شعاران، 
َ
لم يحظ

بالهيمنة والتسيد على الخطاب السياسي العربي المعلن 

وواضح  المدنية.  والدولة  الدينية  الدولة  شعاري  قدر 

مواجهة  في  يوضعان  انهما  الشعارين  طرح  سياق  من 

السياسي/ التناقض  عن  كتعبير  البعض،  بعضهما 

تنويعاته،  على  اإلسالمي  التيارين  بين  األيديولوجي 

والعلماني، وأيضا على تنويعاته، وأكثر من ذلك: تعبيرا 

بين  التناقض  وفق  صاغ 
ُ
ت كما  الجوهرية،  القضية  عن 

الشعارين، للحركة الشعبية العربية المنطلقة منذ نهاية 

2010 في تونس، والمسماة تجاوزا بالربيع العربي!

الشعاران يحيالن على شكل النظام السياسي، وحصرا 

ومن  النظام،  هذا  عليها  ينهض  التي  التشريعات  على 

مدنيا.  أم  دينيا  التشريع  كان  إذا  فيما  أي  الدولة،  خلفه 

بوضوح  يبدو  كما  النقاش  يدور  ال  الحال  بطبيعة  وهنا 

ما يدور حول شكل  بقدر  للدولة  الطبقية  الطبيعة  حول 

النظام السياسي. كيال يوضع سؤال ماهية التشريع في 

غير سياقه، نسارع للقول انه ليس في هذا أي تقليل من 

بظاللها  لقي 
ُ
ت التشريع  فمرجعية  النظام،  أهمية شكل 

والنظام  والدستور  والسياسية  االجتماعية  الحياة  على 

شك  ال  هي  وبالتالي  والتعددية،  والحريات  القانوني 

مسألة هامة وأساسية، ولكن ليست، كما نسعى للتبيان. 

المسألة الجوهرية هنا، ال كما نتخيلها، بل كما طرحتها 

الجماهير المنتفضة في الميادين لحظة نزولها للشارع، 

وكما يتطلبه، حسب وجهة نظرنا، إحداث التغيير الجذري 

في حياة الناس المنتفضين.

السياسية  الظروف  لتبيان  المقالة  ه��ذه  تسعى 

المتعلقة بموازين القوى االجتماعية والسياسية الفاعلة، 

المعلن  النطاق  حصرت  والتي  والخارجية،  الداخلية 

للحركة الشعبية في هذا النطاق، نعني نطاق الشعارين. 

نطاق  في  هذا  الخطاب  حصر  ان  إلظهار  نسعى  وتاليا، 

من  مسبق  توجه  دون  يكن  لم  إنما  الشعارين  هذين 

التيارات األساسية الفاعلة في الحركة، ليس فقط لحصر 

الخطاب في هذا النطاق بقدر ما يتضمن أيضا إخراج ما 

ينبغي إخراجه من هذا النطاق، العتبارات طبقية اساسًا. 

مسؤولية  على  الوقوف  من  التحليل  سيتمكن  وأخيرًا 

عن  اإلنحراف  هذا  عن  وكقيادة،  كثقل  الغائبة،  القوى 

إنطالقتها،  منذ  للحركة  األساسية  المطالب/الشعارات 

للهيمنة  إلى خريف  العربي(  )الربيع  وبالتالي عن تحول 

اإلسالمية المتحالفة مع حكام الخليج واإلمبريالية والدور 

العثماني المعاصر.

في القوى والتيارات السياسية الفاعلة

األولى  أيامه  في  الحراك  على  الشبابي  الطابع  غلب 

والتي  المعولمة  التواصلية  التقنيات  تلك  مستخدما 

من  والمتحدر  المتعلم،  الشباب  وفطنة  بذكاء  أتاحت، 

أوساط الفئات الوسطى، ممكنات حشد هذا الكم الهائل 

الحالة  اعتبار  يمكن  هنا  الساحات.  في  المنتفضين  من 

المصرية نموذجية. فحسب محمد حسنين هيكل، فقد 

تجمع ما ينوف عن 70 ألف شاب عبر الصفحات تلك عند 

التحضير لتظاهرة 25 يناير، ويمكن االستدالل بتفاصيل 

كثيرة حول تلك الحقيقة من كتاب مجدي غنيم، احد أبرز 

نشطاء الشباب حينذاك.

لقد لعبت تلك الصفحات دورا أساسيا باعتبارها آليات 

للتواصل والتنظيم وإدارة تفاصيل متعلقة بحشد القوى 

وإختبار سلوك الخصم...الخ، األمر الذي مكن، امام دهشة 

بل ورفض القوى السياسية التقليدية، من إطالق شرارة 

حركة شعبية عامة وواسعة النطاق. والوقائع كثيرة تلك 

وتحديدا  بداياته،  في  للحراك  القوى  رفض  تدعم  التي 

الممثل  الكالسيكي  المصري  فاليسار  يناير:   25 يوم 

بالتجمع التقدمي رد على الدعوة بأن 25 يناير عيد وطني 

للشرطة فال يعقل أخالقيا وسياسيا التظاهر ضد سلوك 

الشرطة في يومهم الوطني مذكرا، باعتبار الجيل الشاب 

صغير وغافل عن التاريخ! وبان يوم 25 يناير هو ذكرى 

موقف  كان  اإلنجليزي!  اإلحتالل  ضد  الشرطة  انتفاضة 

اليسار السلطوي هذا تذكيرا آخر للمدايات التي يمكن 

أن يذهب لها يسار ارتهن في سلوكه في حدود شرعية 

النظام ذاته دون أن يجرأ على الخروج عنها.

أما اإلخوان المسلمون، وكما عبر شبابهم مرات فكان 

كجماعة  نشارك  وال  رسميا  الدعوة  نتبنى  ال  موقفهم: 

ونترك لشباب الجماعة حرية المشاركة من عدمها. كان 

واضحا السلوك اإلنتظاري، اإلنتهازي: إن نجحت الحركة 

فشبابنا هناك ونسارع للقفز كجماعة رسميا! وإن فشلت 

فبالنهاية نحن لم نتبناها رسميًا. مرة أخرى: َمْن القائل أن 

اإلسالميين ال يتميزون ببراغماتية عالية كما الليبراليين؟

الطابع  طغيان  من  تقديمه  سبق  ولما  السبب،  لهذا 

الشبابي ابتعدت التحليالت السياسية سريعا في تقدير 

طابع الحركة وقواها فأكدت غياب القوى تماما، بل تأكد 

الفيس  أهمية  في  النفخ  وجرى  أصاًل،  لها  الحاجة  عدم 

تلك  إن  السياسي!  للحزب  بديال  ليغدوان  وتويتر  بوك 

التحليالت المنفلتة من عقال الصحافة والموضوعية لم 

تنتبه، أو أهملت عامدة المعطيات التالية:

ليس الشباب المحركون للحدث األولي 25 يناير خارج   .1

إطار التنويعات السياسية والفكرية المصرية، فهم 

تشكل  ببساطة  أو  حزبيا،  منحازون  أو  متحزبون  إما 

التنويعات.  العالقة مع تلك  السياسي في  وعيهم 

تناولت  التي  الصحفية  التقارير  أسهبت  لقد 

والشيوعية  اإلسالمية  وخلفياتهم،  النشطاء  أبرز 

لقب  انتشار  إن  والليبرالية.  والقومية  واليسارية 

شباب  فهناك  المعطى:  لذات  يؤشر  كذا(  )شباب 

اإلخوان وهناك شباب التجمع وشباب الوفد وشباب 

٦ إبريل... والعديد العديد من المجموعات اليسارية 

الصغيرة.

أيام،  بضعة  سوى  للحدث  الشباب  قيادة  تدم  لم   .2

وخاصة  بثقل  السياسية  القوى  بعدها  تدخلت  إذ 

إلى  للنزول  الناجحة  الدعوة  بعد  خاصة  اإلخ��وان، 

ميدان  على  االقتصار  وع��دم  المحافظات  ميادين 

التحرير في القاهرة. سلسلة من التحركات السياسية 

الدولة المدنية والدولة الدينية
بقلم: وسام الرفيدي*

المنتفض  الشباب  أن  أوضحت  حينذاك  ب��دأت 

يجري  األقل  وعلى  الصورة  خلف  في  بات  والمنظم 

اإللتفاف عليه. صحيح أن محاوالت عديدة لاللتفاف 

لم تنجح ولكنها كانت مؤشرا ان عهد قيادة الشباب 

القوى( مع  )قيادات  إجتماع  بدأ يولى! فمن  للحركة 

حكومة  على  الخجولة  الموافقة  إلى  سليمان،  عمر 

شفيق األولى، كان يتضح معطيين: تسعى القوى 

الكبيرة، وخاصة اإلخوان، إليجاد معادلة  السياسية 

وسطية بين الحركة ونظام مبارك، تأكدت بعد ذلك 

في صفقة تشكيل لجنة الدستور، بممثل واحد من 

القوى السياسية هو ممثل اإلخوان، وإعالن اإلخوان 

عدم ترشيح مرشح عنهم للرئاسة، والمعطى الثاني 

باتت تنظم  التي  الشبابية وشعاراتها  الحركة  عزل 

بعضها  مطلبا(   54( الجزئية  المطالب  من  العديد 

تأميم  لألجور،  أدن��ى  حد  طبقية:  بمالمح  يتوشح 

ما  بيع  ووق��ف  األساسية،  االقتصادية  القطاعات 

تبقى من القطاع العام.

لعبت  فقد  اإلجتماعي  التواصل  شبكات  دور  أما   .٣

ولكن  هائال  تنظيميا  وإداري��ا/  تعبويا  دورا  وبحق 

بأنها  اإلستنتاج  يمكن  م��دى  إل��ى  ذل��ك  بلغ  هل 

باتت بديال لدور الحزب السياسي ووسائل التعبئة 

إمتدت  أن  وبعد  أنه  هنا  التنويه  ينبغي  األخ��رى؟ 

توقفت  التحرير  ميدان  حدود  لتتجاوز  المليونيات 

األساسي،  ال��دور  لعب  عن  تلك  التواصل  شبكات 

فالماليين من العمال والفالحين الذين تجمعوا في 

ال  اإلسكندرية  حتى  وأسيوط  أسوان  من  الميادين 

تتمتع بترف التواصل التقني الذي تمتلكه الفئات 

لعبته  ال��ذي  للدور  النظر  يمكن  وهنا  الوسطى، 

توحيد  في  تحديدا،  والجزيرة  مثال،  الفضائيات 

المباشر  البث  عبر  والهتافات  والشعارات  المواعيد 

شبكة  ضد  مبارك  نظام  إجراءات  يفسر  الذي  األمر 

اإلنترنت )القطع ألربع وعشرون ساعة( وإغالق مكتب 

الجزيرة واتخاذ خطوات ضد مراسليها.

للشباب  الريادي  الدور  أن  االستنتاج  يمكن  وعليه، 

المختلفة،  القوى  إنتزعته  ما  سرعان  الحركة  اطالق  في 

بأن  شعورها  بعد  المسلمين  اإلخ��وان  جماعة  وتحديدا 

األمور ليست فقط تظاهرات ضد سلوك الشرطة القمعي 

بأنها  القول  يمكن  وبالتالي  كنظام،  النظام  ضد  بل 

ألجندات  باقتناصه  ونجحت  المتغير  سريعا  التقطت 

سنأتي على ذكرها.

األساسيين  الشعارين  الميدان  في  الشباب  فرض 

أساسيين  كشعارين  إرح��ل(،  وشعار  النظام  )إسقاط 

مزاج  من  بدا  كما  أساسا،  وموجهين  للحركة  ناظمين 

من  أكثر  المخلوع  الرئيس  شخص  ضد  المنتفضين، 

بالذات  النقطة  هذه  عند  دولته.  وجهاز  نظامه  تركيبة 

الموجه  السياسي  الوعي  محدودية  عن  الحديث  يمكن 

نفسه  والنظام  اإلخ��وان،  ق��درة  وعن  جهة  من  للشباب 

في  الثورة  لحصر  الممهدة  الطريق  إيجاد  من  وخلفائه، 

نطاق محدد هو بالحقيقة نقطة إلتقاء أطراف عدة فاعلة: 

وقطريين  وامريكيين  وأوروبيين  وليبراليين  إسالميين 

وأتراك.

دولة  إسقاط  ال  النظام  إسقاط  الشعار  ك��ان  ف��إذا 

التبعية، وترحيل مبارك ال ترحيل كل البنية االجتماعية/

تغيير  أمام  نكون  فحينها  مبارك،  لنظام  االقتصادية 

النظام  جوهر  في  ال  التابع  الرأسمالي  النظام  شكل  في 

تتطلبه  باتت  تغيير  العالمي،  بالرأسمال  المرتبط  التابع 

ليس فقط ضرورات إمتصاص غضب الشارع من تأثيرات 

عالقات  جوهر  على  للحفاظ  وأيضا  بل  التبعية،  سياسة 

اإلقتصادي  الوضع  تردي  في  الرئيس  السبب  التبعية، 

واإلجتماعي في مصر.

األول،  اليوم  من  اتضح  كما  اإلمبرياليين،  لدى  ليس 

من مشكلة مع المنتفضين سوى قضيتين جوهريتين: 

وعدم  جهة،  من  األجنبية  اإلستثمارات  على  الحفاظ 

من  الصهيوني  الكيان  مع  الموقعة  باالتفاقيات  المس 

جهة أخرى. وما عدا ذلك، يعد نوافل ال قيمة لها ويمكن 

نوع  من  الموجه  وركوب  التغطية  باب  من  استخدامها 

الديموقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان.  الحديث عن 

يعنيه  ال  العالمي،  خلفه  ومن  األمريكي  المال  ف��رأس 

المهمشة،  الفئات  الشارع، وال حقوق  النساء في  مالبس 

تعنيه  ما  بقدر  والتعددية؛  السياسية  الديمقراطية  وال 

ويمكن  المنطقة.  في  واالقتصادية  السياسية  مصالحه 

العالمي  مال  الرأس  بين  االستراتيجي  التحالف  اعتبار 

وأنظمة الخليج، مثاال صارخا على تلك السياسة من موقع 

تبعية الثاني لألول بالتأكيد! وعليه فما تباكي الرئيس 

داعية  وال  الديموقراطية،  على  أوباما،  لبشرته،  الخائن 

حرية  حول  كلينتون  الثالث،  العالم  في  النسل  تحديد 

إعالميا، نجحت بال شك في  المرأة، سوى فذلكات ذكية 

حشد قوى أساسية خلفها!

نقطة اإللتقاء بين الليبراليين واإلسالميين

العلمانية  بين  الصراع  حول  الفكري  الضجيج  كل 

والدين، بين الدولة المدنية والدولة الدينية أخفى حقيقة 

والدولة  المدنية  الدولة  شعاري  بين  الطبقي  التالقي 

الدينية، وطرح مسألة )الربيع العربي( وكأنها منذ البداية 

)الضجيج(  نقول  مغالطة!  ذلك  وفي  بالذات،  هنا  تدور 

إن  بالذات  هنا  الصراع  تركيز  تعمد  تحديدا  به  ونعني 

يعني  أن  دون  العلمانيين  أو  اإلسالميين  كان من جهة 

هذا تقليال من أهمية الفارق قطعا بين العلمانية كنظام 

سياسي وبين الدولة الدينية أيضا كنظام سياسي.

سذاجة  على  العربية؟  الجماهير  انتفضت  لماذا 

في  غاية  وذل��ك  للبدايات  يعيدنا  لكنه  السؤال  ه��ذا 

وتلك  الرمزية فحسب،  الزاوية  من  بالذات.  اآلن  األهمية 

لم  نفسه  أحرق  عندما  عزيزي  بو  فمحمد  دالالتها،  لها 

بل  علي،  لبن  المزعومة  )العلمانية(  معاداة  محركه  يكن 

احتجاجا على وضعه االقتصادي كخريج جامعي لم يجد 

سوى بسطة للبيع في الشارع ومع ذلك سحبتها البلدية 

فلم يكن في حساباتهم  يناير  يوم 25  أما محركو  منه! 

األزهر  مكانة  وال  مثال،  الدستور  علمانية  أو  إسالمية 
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ودوره في التشريع القانوني لألحكام؛ بل سلوك الشرطة 

السياسيين وحاالت  النشطاء  الهمجي ضد  الدولة  وأمن 

شعاراتهم  بلوروا  والحقا  اإلنتخابات،  وتزوير  التعذيب 

قبل  وطنية(،  وكرامة  عدالة،  )حرية،  كثيرا  تكرر  بشعار 

مبارك(.  ورحيل  النظام  )إسقاط  شعاري  في  يتبلور  أن 

مطروحة،  والدين  العلمنة  حسابات  تكن  لم  وبالتالي، 

اللهم في زاوية واحدة هامة: الحريات السياسية وتلك 

ما  كل  تفسر  ال  ولكنها  العلمانية  على  تحايل  قضية 

إذا  خاصة  وطنية(،  وكرامة  عدالة،  )حرية،  شعار  يحمله 

اإلسالمي  الخطابين  إغفال  حقيقة  االعتبار  بعين  أخذنا 

والليبرالي عنها بتصميم: عرفت مصر طوال العام 2010 

وقبل  عمالي،  وإحتجاج  وإعتصام  إضراب   450 من  أكثر 

ذلك نشأت حركة ٦ إبريل أصال على قاعدة دعم اإلضراب 

كانت  يناير   25 ل  السابقة  الشعبية  فالحركة  العمالي. 

تجمع أساسا بين مطالب طبقية للعمال ومطالب سياسية 

الديموقراطية  المطالب  بين  أي  والحقوق،  بالحريات 

والمطالب الطبقية.

الليبرالي  التيارين  بين  اإللتقاء  كان  تحديدا  هنا 

واإلسالمي؛ تحديدا في إسقاط المحتوى الطبقي للحركة 

الدولة. وسواء كانت  أو دينية  علمانية  إطار  وحشره في 

أو  المركز،  في  الرأسمالي  العامل  ككل  علمانية،  الدولة 

ذاته:  اإلقتصادي  فالنظام  مثال،  كالسعودية  دينية 

تابع  رأسمالي  ونظام  األول،  في  متحرك  رأسمالي  مركز 

مرجعية  فمسألة  نموذجا.  هنا  السعودية  المحيط،  في 

ال  العلماني،  النظام  في  الجوهرية  المسألة  التشريع، 

لميزان  باإلستناد  فهي  أصاًل،  الطبقية  المسألة  تطرح 

القوى الطبقية وللهيمنة اإلقتصادية لرأس المال تضمن 

الملكية  حق  تمس  لن  بعلمانيتها،  التشريعات،  أن 

المقدس!

كل معطيات المواقف والتحركات بعد سقوط مبارك 

المسلمون  اإلخوان  إجتماع عقده  أول  أكدت هذا. من 

حول  لطمأنتهم  األجانب  المستثمرين  مع  مصر  في 

إستثماراتهم، إلى اول لقاء عقده الغنوشي في الخارج 

اإليباك(،  منظمة   ( أمريكا  في  الصهيوني  اللوبي  مع 

وإعالن اإلخوان في مصر إحترام اإلتفاقات الموقعة مع 

الصهاينة، وصوال إلى إستجالب اإلستثمارات القطرية 

البنك  مع  القرض  اتفاقية  لمصر وتوقيع  والسعودية 

المحظورات-  تبيح  )ال��ض��رورات  شعار  تحت  الدولي 

كان  ذلك  كل  المحظورات(؛  تبيح  ال��دوالرات  ولنقرأ 

مشكلة  الليبراليين  مع  ليس  مجريين  في  يصب 

والصهاينة  األمريكان  مع  ليس  الخلف  ومن  فيهما، 

أيضا مشكلة معهما: االول، الحفاظ على بنية وآليات 

على  الحفاظ  والثاني  التابع،  الرأسمالي  النظام  وأداء 

الليبراليون  اتفاقات كامب ديفيد! هنا بالذات إلتقى 

ما  في  اليوم  يلتقون  كما  المنطقة،  في  واإلسالميون 

مع  الناتو  ليبراليو حلف  المسلحة:  بالمعارضة  يسمى 

السعودية وقطر وسلفيو القاعدة، فالعرعور ليس من 

مشكلة عنده بالتحالف مع برهان غليون! كما ليس من 

المئات من  للصين  أن يأخذ معه  لدى مرسي  مشكلة 

راسماليي النظام المباركي لتوقيع اإلتفاقات التجارية، 

فالحديث يدور عن أكثر من 400 رأسمالي من أصل 700 

رافقوا مرسي للصين!

وإذا أخذنا بعين االعتبار اإلندراج المعلن، على األقل 

حماية  عن  بحديثه  السعودية  في  مرسي  عنه  عبر  كما 

للخلفاء  المديح  كيل  وفي  السني!  الوسطي  اإلس��الم 

الراشدين في عقر دار الشيعة في إيران، نقول اإلندراج 

لمحاصرة  سنية  إسالمية  أمريكية-  خطة  في  المعلن 

الشيعة  )إيران/ وسوريا وحزب الله(، إذا أخذنا ذلك بعين 

اإلسالمي  الليبرالي  التحالف  ذلك  فهم  يمكن  اإلعتبار 

ليطال  واح��د  بلد  لحدود  والمتجاوز  أمريكيا  المدعوم 

المنطقة ككل!

الدولة الوطنية الديموقراطية

لم  أنها  إال  رغم طرح مطالب طبقية من هنا وهناك؛ 

تتأكد  أخرى  مرة  الشارع.  لحركة  الموجه  لمستوى  ترتِق 

في محاولة إليصال الحقيقة: 

حملة على مواقع التواصل االجتماعي لفضح جرائم االحتالل

تقرير: نتالي كسابري*

إعتدنا سماع مقولة "بندقية بال فكر تقتل ولكنها ال تحرر"، ففي حال لم تصاحب البندقية الريشة 
والقلم، ومؤخرًا اإلعالم الحديث، فال يمكن إعتبارها مقاومة بقدر ما تمثل انتحارًا. ضمن هذا الفهم، فان 
كشف زيف دموع التماسيح الهادفة لحشد التعاطف والتأييد العالمي مع القاتل الذي يرتدي زي الضحية 

يصبح ضرورة، وليس مجرد استجابة لموضة العصر.
التواصل  مواقع  على  حملة  ظهرت  الوعي،  على  الصهيونية  الهيمنة  من  الحالة  هذه  مواجهة  وفي 
االجتماعي ال"فيس بوك" وال"تويتر"، تدعو لنشر أخبار وصور وفيديوهات من ساحة الدمار الذي صب  

فوق غزة منذ أسابيع قليلة.
القت الحملة تأييدا واسعا، بل أكثر من ذلك، فقد أثارت بعض الجدل حول مضمون وشكل ما ينشر، 
حيث كان عدد المشاركين فيها 600 مشارك ومشاركة من جنسيات مختلفة. استهدفت الحملة صفحات 
الممثلين  مثل صفحات  إخبارية  غير  أخرى  ال"BBC"، وصفحات  و   "CNN"ال مثل صفحة  اخبارية  عالمية 

وصفحات "فيسبوكية" لبرامج تلفزيونية أمريكية. 
المساهمة في فضح  الحملة كان  "إن هدف  الحملة:  المشاركات في  إحدى  الحج يوسف،  تقول ديما 
المنحازة  الدول  بعض  سياسات  على  ضغطًا  يخلق  ذلك  لعل  للعالم،  الحقيقة  وإيصال  االحتالل  جرائم 
إيجابيات  حققت  الحملة  "إن  فتقول:  الحملة  في  أخرى  مشاركة  الكخن،  يسر  أما  الصهيوني".  لالحتالل 
كثيرة، من بينها رفع مستوى الوعي واإلنتماء لدى الشباب حول القضية الفلسطينية، فاالنترنت هو لعبة 

الشباب مما اثار انتباههم وشجعهم على المقاومة بطريقتهم الخاصة". 
المشاركين  للحملة من بينها نشر بعض  الظاهر، مشارك آخر، سلبيات  المقابل؛ يرى عدي  بينما في 
لصور أشالء وأطفال شهداء، "مما جعل البعض يتهمنا بأننا ال نحترم موتانا و نستغلهم. وكذلك الحال 
مع نشر بعض المشاركين لصور دون التوثق من مصدرها، مثل نشر صور من سوريا، أو صور من اعتداءات 

إسرائيلية سابقة، مما خلق مبررا للهجوم على الحملة من معارضيها".
وبالوقوف عند هذا النقد، نرى انه ال يعارض من حيث المبدأ استخدام تكنولوجيا صفحات التواصل 
االجتماعي وتوظيفها في مقاومة االحتالل، ولكنه في المقابل، يثير مسائل غاية في األهمية أال وهي: 

ماذا ننشر، وكيف ننشر باإلضافة إلى وجوب التحقق من مصدر المعلومة.   
من بين ما برز كأحد المعيقات الجذرية من خالل عمل الحملة، حاجز اللغة، حيث كان النشر فقط باللغة 
االنجليزية، مما جعل بعض المشاركين يعتمدون ترجمة موقعgoogle translate ، وهذا ما جعل بعض 
المداخالت غير مفهومة بالكامل أوغير معبرة، خاصة أثناء الردود التي تمت على تهجمات اسرائيلين أو 
اشخاص مؤيدين للسياسة اإلسرائيلية، مما تسبب في  وضع بعض المشاركين بموضع ضعف وحالة عدم 
قدرة على االجابة. إضافة إلى أن الهجوم االسرائيلي المضاد القوي على المواد التي نشرتها، شكل معيقا 
آخر، حيث فاقت أعداد من يتصدرون الرد على الحملة عدد المشاركين فيها. هذا الى جانب غياب الدقة في 

المعلومات والقدرة على ضبط النفس عن االنجرار وراء االستفزازات والشتائم المضادة.
من غير شك، كان موضوع اللغة ال باعتبارها أداة تواصل وحسب؛ بل أداة تعبير نقطة ضعف اربكت 
معظم المشاركين. وربما تشكل هذه التجربة حافزا لدى المشاركين في هكذا نشاط مقاوم لتطوير لغتهم 
ال  وبما  واضحة،  وبلغة  الطرق  بأفضل  والحقوق  القضية  عن  التعبير  من  بما يمكنهم  ثقافتهم  وتوسيع 

يفسح المجال للمناهضين استغالل ضعفنا لترويج أكاذيبهم.    
الفيسبوك، سيال من  الحملة قد استقبلوا على حساباتهم في  المشاركين في هذه  أن معظم  يذكر 
رسائل التهديد والتحقير، الى جانب تهديدات موقع الفيس بوك نفسه بإغالق صفحاتهم اذا ما استمروا 
في نشر مواد من هذا النوع. وهذا بدوره يستدعي تعلم فن نشر المعلومة وتسويقها دون اعطاء المجال 
للمشغلين لمواقع الفيس بوك بالتذرع باسباب واهية لمنعنا من مقارعة المناهضين. األهم فيما يتعلق 
بموضوع الحملة، أنها ال زالت مستمرة ولم تنتِه بنهاية الحرب األخيرة على غزة. ولعل في هذا ما يبشر 

بإمكانية تطويرها.  
لالضطالع على الحملة /أو االشتراك فيها انظر:  

https:/ /www.facebook.com/pages/Campaign-of-Exposing-Israeli-Crimes-via-Social-
Media/139135149566836?fref=ts

نتالي كسابري: طالبة  صحافة واعالم في جامعة النجاح الوطنية.   *

للبرنامج  قيمة  ال  حزبي  حامل  دون  اللينينية:  المقولة 

السياسي! ففي مصر وتونس تكرر هنا وهناك دعوات 

للثورة  جذرية  وأكثر  أعمق  مسار  أم��ام  الطريق  لفتح 

اإلسالمي  )ال��ص��راع  المفتعل  النقاش  ح��دود  يتجاوز 

الليبرالي حول مدنية الدولة ودينيتها(؛ يتجاوزه باتجاه 

لإلمبريالية  نظام ديموقراطي شعبي، ديموقراطي معاد 

والصهيونية ويبتغي بناء اقتصاد وطني مستقل يفتح 

فقط  ليس  يتطلب  وهذا  إشتراكية،  لتطبيقات  الطريق 

النظام  إسقاط  وال  النظام،  رأس  في  ديكوريًا  تغييرًا 

فحسب؛ بل تغييرا في جهاز الدولة ذاته. 

الشيوعي  العمال  ح��زب  دور  هنا  يبرز  تونس  في 

اليسار  فصائل  بين  واألق��وى  األب��رز  الفصيل  باعتباره 

والقوى القومية، ولكنه األضعف على المستوى الوطني، 

كبديل  ثورية  شعبية  لجان  حول  شعاراته  فإن  لذلك 

تؤثر  مادية  لقوة  تتحول  لم  البرجوازي  الدولة  لجهاز 

االنتهازية  فأمام  أما في مصر،  للثورة.  العام  المسار  في 

الفصيل  التقدمي،  التجمع  لحزب  والمفرطة  المعلنة 

في  يتبق  لم  )العلنية(،  المعارضة  في  األبرز  )اليساري( 

لها  التأثير  حزبية محدودة  مجموعات  الحال سوى  واقع 

بعض النفوذ بين النقابيين والمثقفين من أمثال: الحزب 

الشعبي  التحالف  حزب  االشتراكي،  الحزب  الشيوعي، 

واإلشتراكيين  أص��اًل(  التجمع  من  منسحبين  )وقادته 

العديد.  وغيرها  صغيرة(  تروتسكية  )منظمة  الثوريين 

وبالتالي فإن بعض الشعارات الطبقية التي تكررت هنا 

وهناك ظلت محصورة في دائرة المهتمين ولم تتحول 

لقوة في الشارع.

الجذري  اليسار  دور  هشاشة  اعتبار  يمكن  لذلك، 

التي سمحت  األسباب  أهم  إحدى  العربية  المنطقة  في 

الجماهير  مصالح  عن  بعيدًا  ال��ث��ورة  بسرقة  بالتالي 

األساسية بالتغيير الجذري للبنية اإلجتماعية، وسهلت 

المتأمركين  ولليبراليين  إسالمية  لقوى  بالتالي  الطريق 

لقيادة الشارع، ونجاحها بحرف الشعار األساس الواجب: 

بجدل  أو  بشعار  واستبداله   ديموقراطية،  وطنية  دولة 

الدولة المدنية والدولة الدينية!

الديموقراطية  الوطنية  الدولة  برنامج  شعار/  يمتاز 

بثالثة أمور أساسية:

من جهة فهو يطرح مسألة الدولة على بساط البحث   .1

الثورة حسب  المسألة اإلساسية في  بإعتبارها هي 

التعبير اللينيني الصحيح تاريخيا، فال ثورة حقيقية 

واإلقتصادية  اإلجتماعية  البنية  تشكيل  تعيد 

تابعة  رأسمالية  دولة  من  الدولة  تغيير جهاز  دون 

لدولة تمتلك قرارها اإلقتصادي والسياسي وتفتح 

الطريق لإلشتراكية.

ومن جهة ثانية فإن الشعار يتضمن أصال علمانية   .2

التصنيف  نطاق  خ��ارج  وطنيتها،  إلعتبار  الدولة 

ديموقراطيتها  ويضمن  ال��دي��ن��ي،  وال��ت��ش��ري��ع 

العمال  ديموقراطية  وب��األخ��ص  وتعدديتها، 

وال��ف��الح��ي��ن ل��ق��ي��ادة ال��ت��ح��والت اإلج��ت��م��اع��ي��ة 

هنا  الوطنية  الدولة  فديمقراطية  واالقتصادية. 

أو  الطائفية  التصنيفات  وتتجاوز  تستوعب، 

التي  التصنيفات  وغيرها من  العرقية  أو  المذهبية 

ال تؤثر في ماهية وجوهر الدولة. 

٣.  شعار يطرح على طاولة البحث ضرورة اتخاذ موقف 

المال  راس  بين  ناظمة  كعالقة  التبعية  مع  قطعي 

العالمي، تلك العالقة المتسببة  المحلي والرأسمال 

واإلجتماعي  اإلقتصادي  الوضع  تردي  في  أساسًا 

وبؤس العمال الفالحين. فعالقة التبعية هي ذاتها 

النهب  لعملية  مصراعيه  على  الطريق  تفتح  التي 

في  تتسبب  بدورها  والتي  الزائدة  للقيمة  المحلي 

التبعية،  إدام��ة  وف��ي  والتخلف  اإلفقار  من  مزيد 

الحالل  التجارة  لفتاوى  مستندا  النهب  جاء  سواء 

السوق  أو جاء مستندا آلخر الصيحات في نظريات 

الرأسمالية.

وسام الرفيدي: باحث ومحاضر جامعي فلسطيني.   *
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والمسار  الفلسطينية  القضية  بتطور  التطوعي  العمل  ارتبط 
الوطني والتحرري لها، إذ انه شديد اإللتصاق واإلتساق بها. فمن 
في  السياسية  بالجمعيات  مرورًا  والثقافية،  الخيرية  الجمعيات 
الفترة العثمانية وحقبة االنتداب البريطاني، وصواًل إلى االحتالل 
أنوية سياسية مؤطرة وجمعيات طابعها  “اإلسرائيلي” وتشكل 
الوطني  بالمشروع  الصلة  شديدة  ولكنها  وتطوعي  اجتماعي 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد وصلت تجربة العمل التطوعي 
األول��ى،  االنتفاضة  إب��ان  والثمانينات  السبعينيات  في  مداها 
من  اآلالف  عشرات  حشد  التطوعي  العمل  لجان  واستطاعت  كما 

المتطوعين للقيام باألنشطة الوطنية والمجتمعية. 
مسيرة  مجمل  لفت  التي  التراجع  وحالة  التحوالت  ومع 
بدورها  تراجعت  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  نتاج  الوطنية  الحركة 
الحركة التطوعية وقوتها وقدرتها على الحشد والتغيير، حتى 
أصبح العمل التطوعي مساقًا في الجامعات الفلسطينية، على 
بعض  وح��ول  المساقات،  بعض  في  انحصر  ولكنه  أهميته، 
متطوعين،  عبر  جزئيًا  عملت  التي  األهلي  العمل  مؤسسات 
الموظفين  على  باالعتماد  “المهننة”  حالة  إل��ى  وانتقلت 
والمهنيين والخبراء، مع االتكاء أحيانًا على المتطوعين الشباب 
ومن  المختلفة.  والبرامج  والمشاريع  األنشطة  ببعض  للقيام 
هنا يتجلى مدى اتساع النقد من قبل هؤالء المتطوعين حول 
مناسب  معنوي  أو  مادي  مقابل  وجود  دون  أحيانًا  استغاللهم 
ومبادئ  قيم  تراجع  بالضرورة  عنت  الحالة  هذه  لهم.  ومالئم 
العمل التطوعي التي قامت على بذل الجهد والوقت والمال في 
عبر  المجتمع  وبناء  والوطنية،  الجمعية  القضايا  خدمة  سبيل 
إن  بل  والبيئة؛  والفنون  والتعليم  اإلنتاج  مساهمات في مجال 
جل األحزاب السياسية بنيت بجهود وسواعد سياسيين بذلوا 

كل حياتهم خدمة للقضية.
لدى  انحسر  التطوعي قد  العمل  إن مفهوم  القول  ويمكن 
غالبية الشباب بسبب تحول المفاهيم في العقدين األخيرين، 
زراعة  على  المحافظة  في  يساهم  التطوعي  العمل  كان  حيث 
األرض من خالل الحمالت التي كان تقوم بها المنظمات األهلية 
الفلسطينية  والفصائل  لألحزاب  التابعة  الشبابية  واالتحادات 

مثل قطف الزيتون وما شابه من المواسم الزراعية المختلفة.
إلى اإلسراع في تحول  أدى  والدعم األجنبي  التمويل  أن  إال 
كان يأخذ مجراه، أال وهو التحول من اإليديولوجيات الراديكالية 
على  محدد  بشكل  تقتصر  أحاديث  إلى  الشعبية  للحركات 
عن  منفصلة  الحكومية  غير  المنظمات  وأصبحت  التنمية، 
التنظيمات السياسية، ومنعزلة عن القاعدة الشعبية، وكفت عن 
العمل  ألغي مفهوم  الجماهيري؛ حيث  التنظيم  الوجود عملية 
التطوعي وأصبح الشباب ال يعون مفاهيم المحافظة على األرض 
والعمل التطوعي وأهمية الزراعة. وبعد انعقاد مباحثات السالم 
الفلسطينية  السلطة  وإنشاء  عام 199٣  أوسلو  اتفاقية  وتوقيع 
عام 1994، بدأت مرحلة جديدة ومميزة في التاريخ الفلسطيني 
على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وبدأ الحديث 
النظام  ضمن  والقطاع،  الضفة  في  مدني  مجتمع  تشكل  عن 
ويؤكد  بل  يدلل،  والذي  الليبرالي.  الرأسمالي  النظام  الجديد، 
على شخصية النظام االقتصادي للمجتمع المدني. يتسم هذا 
النظام بالخلل، فهو ال يقترح أكثر من وجود سلسلة من الدوائر 
الفعالة تتجه في سيرها من الدولة إلى االقتصاد عبر المجتمع 

المدني، ومن االقتصاد إلى المجتمع المدني عن طريق الدولة.1
ونجد تأكيدًا لهذا في دراسة إحصائية أجريت في نهاية 
العام 2000 حول أسباب انحسار العمل التطوعي،2 وحول العالقة 
ما بين التطوع والسياسة ومدى تقدم أو تراجع العمل التطوعي 
إليه  فيما خلصت  ورد  وكما  السياسية.  التطورات  مع  بالعالقة 
الدراسة المذكورة، نالحظ أن أغلبية المستطلعة آراءهم أشاروا 
الوطنية، حيث  السلطة  بعد نشوء  التطوعي  العمل  تراجع  إلى 
أكد ٦8.٣% من المبحوثين على هذا التراجع، بينما في المقابل 

العمل التطوعي في األرض المحتلة:

من التراث إلى الفعل السياسي والمؤسسي
بقلم: فراس جابر*

العالقة ما بين الوطني السياسي والعمل التطوعي

وجود السلطة االنتفاضة االحتالل
العوامل

ال نعم ال نعم ال نعم

9.5 9.5 14.6 85.4 11.6 88.4 تطور العمل التطوعي

31.7 68.3 97.0 3.0 96.0 4.0 تراجع العمل التطوعي

أكد  حين  في  ذل��ك،  على  موافقتهم  عدم  إلى   %٣1.7 أش��ار 
معظمهم على أن العمل التطوعي كان أكثر تطورًا خالل مرحلة 

االحتالل “اإلسرائيلي” ومرحلة اإلنتفاضة1992-1987.

حول العمل التطوعي:
اإلحاطة بموضوع العمل التطوعي داخل فلسطين المحتلة 
التي  الطويلة  الزمنية  الفترة  امتداد  ظل  في  صعبًا  أمرًا  يبدو 
لدى  تراكمت  التي  والتجربة  التراث  وحجم  خاللها،  م��ورس 
المجتمع الفلسطيني على امتداد عقود عديدة. لذا سيمر هذا 
النص على فترات ومحطات زمنية مع محاولة تقديم مالحظات 
أساسية على العمل التطوعي في األرض المحتلة. بينما نرى اآلن 
اهتماما أوسع في توثيق تجربة العمل التطوعي الفلسطيني.٣ 
يعرف التطوع في األدبيات المعاصرة على أنه “الجهد أو 
النشاط الذي يقوم به المواطن بدافع ومبادرة والتزام شخصي 
ذاتي من أجل تعزيز المسؤولية االجتماعية، ويساعد اآلخرين 
هذا  على  اإلضافة  ويمكن  أفضل”.  حياة  تحقيق  في  ويسهم 
يهدف  الذي  النشاط  أنه  الفلسطينية:  التجربة  من  التعريف 
ضمن  التحررية،  الوطنية  والقضية  المجتمع  وبناء  لخدمة 

مسارات جماعية أو فردية، منظمة أو عفوية.
ويبقى هناك عدد من الدوافع والنظم القيمية التي تقف 
خلف العمل التطوعي في فلسطين، هذا التباين في األسباب 
تقسيم  ويمكن  التطوعي  العمل  في  للمشاركة  بالناس  يؤدي 

الدوافع والقيم إلى: 
الدوافع والقيم الوطنية.  .1
الدوافع والقيم الدينية.  .2

االجتماعية  الحياة  في  والمساهمة  المشاركة  في  الرغبة   .٣
والثقافية. 

الرغبة في تحقيق التنمية والمساهمة بها بشكل عام.   .4
الرغبة في الحصول على مكاسب شخصية وسياسية.  .5

بشكله  فلسطين،  في  الممأسس  التطوعي  العمل  يعود 
الحديث، إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث بدأت 
في ذلك الحين عملية تشكل المؤسسات الفلسطينية الطوعية 
واتخاذها طابع الجمعيات الثقافية والخيرية، وحتى الجمعيات 
تسميات  تحت  الجانب  نفس  أخ��ذت  والوطنية  السياسية 
مختلفة. كما سيطرت المالمح الدينية على مظاهرها الخارجية 
وتسمياتها على األقل. أما العمل التطوعي غير الممأسس فقد 
في  تاريخيًا  المعروفة  “العونة”  شكل  يتخذ  يزال،  وال  كان، 
فلسطين، حيث يهب المواطنون للتعاون مع بعضهم البعض 
قطف  أو  البيت،  سقف  صب  مثل  األعمال،  بعض  إنجاز  في 

الزيتون وما شابه.

المحطات التاريخية لتطور العمل التطوعي فلسطينيًا:
يلخص عزت عبد الهادي المراحل التاريخية لتطور العمل 

التطوعي في فلسطين:4
أوال العهد العثماني: شملت نويات العمل التطوعي في   -
أواخر العهد العثماني في فلسطين إنتماء الفلسطينيين 
القحطانية”  “كالجمعية  عربية،  قومية  جمعيات  إلى 

و”الجمعية العربية الفتاة” و”حزب الالمركزية” وغيرها.
المرحلة  هذه  شهدت  البريطاني:  االنتداب  عهد  ثانيا   -
الطوعي  العمل  مؤسسات  انتشار  ف��ي  وتنوعًا  زخمًا 
من  واسعة  طائفة  على  اشتملت  حيث  فلسطين،  في 
نشأت  ومنها  المختلفة،  االتجاهات  ذات  المؤسسات 
المسيحية  كالجمعيات  السياسية،  واألحزاب  الجمعيات 
 ،)1920( الفدائية  وجمعية  العشرينات،  في  اإلسالمية   –

واألحزاب السياسية التي تكاثرت في فترة الثالثينات.
إنكفأ  المرحلة،  هذه  خالل   :1967  –  1948 مرحلة  ثالثا   -
العمل التطوعي الفلسطيني العلني الممأسس، واتسعت، 

التطوعي،  العمل  لممارسة  السرية  األشكال  المقابل،  في 
إضافة لتعزيز النشاط العام من خالل األحزاب والحركات 
القومية العربية. لقد شهد العمل التطوعي الفلسطيني 
حيث  الفلسطينية،  الضفة  في  حادًا  إنكفاًء  الممأسس 
والنقابات  الخيرية  الجمعيات  في  العمل  هذا  انحصر 
التحرير  منظمة  قوى  نشطت  فيما  والمهنية،  العمالية 
سري،  وبشكل  األخرى  السياسية  واألحزاب  الفلسطينية 

في هذه المنطقة. 
في  الطوعي  العمل  اقترن   :1967 بعد  ما  مرحلة  رابعًا   -
الشعب  عاشها  التي  الوطنية  بالقضية  فلسطين، 
وكان  والمعاصر،  الحديث  تاريخه  مدار  على  الفلسطيني 
المؤسسات  قبل  من  العربي  القومي  بالبعد  االرت��ب��اط 
إنشاء  بعد  السيما،  النكبة،  وبعد  الفلسطينية،  التطوعية 
التطوعي  العمل  تركز  الفلسطينية، فقد  التحرير  منظمة 
على  أكثر  بالتركيز  والفدائي  الوطني  العمل  مجاالت  في 

الكفاح المسلح الفلسطيني. 
التطوعي  العمل  بداية  السبعينيات  مرحلة  شهدت  وقد 
المنظم، إذ جاء ذلك مباشرة بعد صحوة المواطنين الفلسطينيين 
الفردي  المستويين  الصدمة على  من صدمة االحتالل، بمعنى 
والجمعي، فاجتمع فريق من الشباب الفلسطيني في مقر “نادي 
الغد” التابع لجمعية الشابات المسيحية في القدس، وإتفقوا 
والتطور،  والتعلم  الذات  لتطوير  متنوع  تثقيفي  برنامج  على 
وذلك على مدار سنتي 1972 و197٣. كما ساعد في إنتشار هذه 
األعمال نشوء مجموعات شبابية مشابهة في مدينة “رام الله” 
في الضفة الغربية اتخذت من “مكتبة بلدية البيرة” مقرًا لها، 
التطوعي،  العمل  مساق  على  بيرزيت  جامعة  مصادقة  وكذلك 

كمتطلب إلزامي لتخرج الطلبة من الجامعة.
التطوعي”  العمل  “لجان  كانت   197٦ ع��ام  حلول  وم��ع   
كما  الغربية،  الضفة  أرج��اء   شتى  في  إنتشرت  قد  الشبابية 
تشكلت  اللجان  هذه  ومع  غزة.  قطاع  في  مماثلة  لجان  نشأت 
استمر  كما  والمسرحية،  الفنية  كالفرق  أخرى  أجسام تطوعية 
نقابات  واتحادات  الخيرية  الجمعيات  إلتحاد  التطوعي  الفعل 
التجارية  الغرف  خالل  ومن  المهنية،  النقابات  ومجمع  العمال 
نشط  وذاك  هذا  كل  وف��وق  وغيرها.  والبلديات  والصناعية 
لجهة  خاصة  السياسية،  األحزاب  في  تطوعيًا  الفلسطينيون 
ممارسة الكفاح المسلح، الذي مثل الطابع السائد لعمل فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية خالل السبعينيات، فيما لم تنشط 
االتحادات الجماهيرية للمنظمة سوى بشكل محدود في الضفة 

الغربية وقطاع غزة خالل هذه الفترة.
التطوعي  العمل  شهد  فقد  الثمانينيات،  فترة  خالل  أما 
زخمًا  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الممأسس  الفلسطيني 
جديدًا بدخول أنواع جديدة من المؤسسات األهلية إلى العمل 
نشأت  التي  التطوعية  لألطر  اتحادات  فتشكلت  التطوعي، 
األطر  ومنها  االجتماعية  الحركات  وتشكيل  السبعينيات،  في 
هيئات  نشوء  التحرير،  منظمة  لفصائل  التابعة  النسوية 
مجاالت  في  وخاصة  الخدمات،  تقديم  في  متخصصة  قاعدية 
العمل  “للجان  اتحادات  أربعة  تشكلت  وقد  والزراعة.  الصحة 
السبعينيات،  سنوات  خالل  عملت  التي  المبعثرة  التطوعي” 

وهذه االتحادات هي:
اللجنة العليا للعمل التطوعي.  -

إتحاد لجان الشبيبة للعمل التطوعي.  -
اإلتحاد العام للجان العمل التطوعي.  -

إتحاد الشباب الديمقراطي للعمل التطوعي.  -
وربطها  التنمية  فكرة  أهمية  المرحلة  هذه  وقد ظهرت خالل 
بمسار التحرر الوطني، وتقديم الخدمات للمجتمع الخاضع لالحتالل، 

نتيجة عسف االحتالل بالمجتمع ومحاولة منع تطوره وتقدمه.

ما بعد  السلطة:
ازداد  فقد  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  نشوء  بعد  أما 
تطوعية،  وطاقة  كمجال  تحديدًا  الشباب  بقطاع  االهتمام 
االجتماعية  الفئة  بهذه  المانحة  الجهات  اهتمام  تزايد  كما 
المشاريع  وتنوعت  الشبابية،  المؤسسات  عدد  تنامى  وبالتالي 
الخاصة بهم، وتم تشكيل أطر ولجان شبابية تعمل في مجاالت 
والمنظمات  السياسية  األجسام  بناء  إعادة  تم  كما  متعددة. 
مهام  بين  الدمج  المنظمات  هذه  وحاولت  المختلفة.  الشبابية 
وزارة  الدوالني خاصة في ظل تشكيل  والبناء  الوطني  النضال 

واألطر  المؤسسات  من  العديد  وتحولت  والرياضة.  الشباب 
الشبابية التطوعية إلى االعتماد على المساعدات الخارجية في 
أنشطتها، وتحولها إلى مؤسسات غير حكومية ذات طابع مهني 
مصادر  أجندات  وفق  وبرامج  مشاريع  تنفذ  مغلقة،  وبعضوية 
التمويل الخارجي، وهو ما أثر على مضمونها كقوى اجتماعية/

سياسية لها أولوياتها الوطنية والمجتمعية. يضاف إلى ذلك 
ضعف تأثيرها أحيانًا في السياسات الوطنية العامة المتعلقة 
البعد  على  الوطني  البعد  تغليب  نتيجة  الشبابي،  بالقطاع 
اإلجتماعي وانفصالها عن هموم ومشاكل الشباب اليومية وهو 
العمل  وتأثر  حولها،5  الشباب  التفاف  درجة  على  سلبًا  أثر  ما 
أساسية  كقوة  فيه  الشباب  مشاركة  وتحديدًا  سلبًا،  التطوعي 
بعد أن تحول لمجال “فاعلين” خارجيين بعد أن كان نتاج حركة 

جماعية ومجتمعية موجهة نحو أهداف محددة.

بدل خاتمة:
لم  التطوعي،  العمل  ق��وة  ح��ول  المناقشات  جميع  في 
يتعرض إال القليل لبعض األمور العملية مثل: أنت ال تستطيع 
هذه  وراء  يكمن  طالء.  بدون  أو  فرشاة  بدون  المنزل  تطلى  أن 
النقطة سؤال كبير وهام وهو: هل نقذف بالمسؤوليات الكبيرة 
على عاتق القطاع التطوعي بدون التفكير أوال في كيفية تسليح 
التي  ب��األدوات  إليها  ينتمون  التي  والمنظمات  المتطوعين 

تصنع النجاح.٦
او انعدام األدوات لألفراد والمنظمات ال يحول دون  نقص 
نفسه،  المشروع  مضمون  يمس  ولكن   ، فقط  النجاح  تحقيق 
فهل هو موجه نحو التحرر، أم موجه لتقديم خدمات معينة أو 

في إطار تلبية بعض القيم والمبادئ النبيلة.
لذا من الضروري موضعة التطوع كمسار منتج وقيمة بحد 
ذاته داخل عملية التنمية، فالتنمية التي نتحدث عنها ليس 
واجتماعية  وثقافية  إنتاجية  بنى  إقامة  فقط  بها  المقصود 
من  نفسه  الفلسطيني  لإلنسان  إنعتاقي  ما هي مشروع  بقدر 
مشروعًا  التنمية  تصبح  بحيث  والصهيونية،  االستعمار  غل 
تحرريًا إنعتاقيًا من الداخل يسعى للتخلص من قيود التخلف 
والجهل، ومن الخارج تسعى إلنهاء االستعمار واالحتالل، وتحرر 

اإلنسان الفلسطيني في سبيل تحرر وطنه وأرضه.
وضمن هذا اإلطار يصبح الفكر النقدي والمعرفة التحررية 
إحدى األسس المهمة لبناء التنمية اإلنعتاقية، وحتى ال يصبح 
هذه  تعمل  أهميته،   من  الرغم  على  ونظريًا،  مجردًا  المفهوم 
التنمية على تطوير أدوات ووسائل لها، فمثاًل تصبح المدرسة 
فلسطيني  جيل  إنشاء  في  المهمة  األدوات  إحدى  والجامعة 
متعلم مثقف ونقدي، قادر على االشتباك مع المعارف الموروثة، 
والمعارف االستعمارية، وتطوير مداركه المعتمدة على تجربته، 
مع تواصله ضمن المشروع الوطني التحرري، وعليه تصبح مهمة 
باألدوات  والجامعات  المدارس  ورفد  والكوادر  المناهج  تطوير 

واألموال مسؤولية جماعية، وليست مسؤوليات إدارتها فقط.
ويصبح تطوير التصنيع واإلنتاج مهمة فكرية ومادية في 
الفكري،  اليدوي عن اإلنتاج  العمل  الوقت عينه، فال يجوز عزل 
في  مساهمة  هو  فلسطيني  إب��داع  أو  تطوير  أي  أن  بمعنى 
القضية الوطنية. وعليه قس؛ فإن “كثرة جريان المياه في النهر 

ال تعيبه بل قلتها”....
التنمية، فهي مقاومة  أن تنطلق منه  هذا اذن ما يتوجب 
جماهيرية  مشاركة  تتطلب  فهي  لذا  الوقت،  بذات  ومنعتقة 
واسعة، وطاقات عالية جدًا من أجل بناء المجتمع وإدراك التحرر. 
وهذا ال يتحقق دون استدراك أسس مفصلة التنمية المقاومة، 
بالنظر لها على أنها تلك التنمية الموجهة أساسًا لتعزيز صمود 
الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة االحتالل والسياسات 
النيوليبرالية، وتثبت باألرض في مواجهة االقتالع، وتقوم ببناء 
لهذا  المناسبة  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  البنى 
اجتماعية- وتشكيالت  بنى  أرض/  إنسان/  فهي  لذا  الهدف، 

اقتصادية. ويتجسد فيها الوعي المقاوم في الممارسة اليومية 
واإلستراتيجية من خالل اإلنتاج بمختلف أشكاله فيعيد إنتاج 
ويقصي  واالستعمار،  االحتالل  مواجهة  في  والبنى  اإلنسان 

الممارسات السياسية التي تعيد تثبيت االحتالل. 

فراس جابر: باحث مؤسس/ مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية.  *

لالطالع على الهوامش الرجاء زيارة موقع بديل اإللكتروني  *
www.badil.org/haq-alawda  
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المطران عطا الله حنا:

حق العودة قبل كل شيء

في فعالية اختتام المرحلة الثالثة من جائزة العودة للعام 2012 
التي نظمها مركز بديل في العشرين من كانون أول، قدم المطران 
عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم االرثوذكس- بطريركية 
الروم األرثوذكس في القدس كلمة كان لها بالغ األثر على الحضور. 
وقد ارتأى بديل، تقديم كلمة قداسته لما تحمله من معان جليلة 
لبديل وحده، بل بما تنطوي عليه من معان في ظل  بالنسبة  ليس 
الفلسطينية  القضية  بها  تمر  التي  المعقدة  السياسية  الظروف 

والمنطقة عموما.  فيما يلي نص الكلمة المرتجلة والقيمة:
األخوة واألخوات األعزاء جميعًا؛ من دواعي سروري، كما يسعدني 
جدًا أن اكون معكم اليوم في هذه األمسية األدبية. وهذا لكي أقول 
كلمة شكر ووفاء وتقدير وإحترام لمركز بديل، هذه المؤسسة الرائدة 
التي ال تتغنى فقط بحق العودة وإنما تفعل الكثير وتقوم بالعديد 
وال  المبارك.  الحق  هذا  ألجل  المتنوعة  والفعاليات  النشاطات  من 
توفر جهدًا في الدفاع عن حق العودة الفلسطيني، وانشاء الله فإن 
كل هذا الجهد المبذول لن يذهب هدرًا، بل في النهاية سيتحقق 
بما  كاملة  حقوقه  الفلسطيني  الشعب  وسينال  الثابت،  الحق  هذا 

فيها وأولها حقه بالعودة الى موطنه. 
فكل الشكر لمركز بديل الحاضر معنا في كل يوم وكل ميدان 
للدفاع عن وجودنا وحقوقنا، فالجريدة التي تصدر عن هذا المركز، 
الغني،  الكثير  وتقدم  كبير  بشكل  توزع  العودة،  حق  جريدة  أي 
وتخلق  اهتمامًا  وتلقى  األمر  كذلك  توزع  التي تصدر  والمنشورات 

تأثيرا ال يجوز أن يستهان به.
كل  في  وقويا  فاعال  حضورا  المؤسسة  لهذه  أن  كذلك  وأقول 
الوطن  داخل  في  سواًء  العودة؛  بحق  المنادية  الوطنية  النشاطات 
أو خارجه. فأنا عندما اسافر وأنتقل من مكان لمكان، أتعرض دومًا 
للسؤال عن بديل، بديل الذي لديه الكثير من اإلحترام في األوساط 
وقيم  مبدأ  لديه  بديل  ألن  وهذا  العالمية،  واإلنسانية  الحقوقية 
بقوة، ونحن  وإنسانية وقضية وطنية يدافع عنها  أخالقية  ورسالة 
األساسية، قضية  القضية  ندافع عن هذه  الدوام، معكم  هنا، على 

حق الفلسطيني في العودة والكرامة والحرية. 
العودة  على حق  نشدد  أن  يجب  باننا  الصدد؛  في هذا  وأعتقد 
أكثر من أي شيء اخر. فقبل الحديث عن الدولة أو القدس، يجب أن 
نشدد الحديث عن العودة والعمل عليها، الن عودة الفلسطيني إلى 
وطنه هي التي من شأنها إقامة الدولة، وهي التي ستحرر القدس 
واألرض كاملة. وبدون العودة، بدون عودة الفلسطيني إلى بلده األم، 
فعن أي قدس نتحدث؟! وعن أي بلد ودولة نتحدث؟! ولذلك أود أن 
الدنيا، وهناك الكثير  اقول لكم أنكم صوت صارخ بالحق في هذه 
ممن يسمعون هذا الصوت. وأن الفلسطيني الذي نكب منذ العام 
أن يكون،  أن يعود، ومن حقه  الذي ال جدال حوله،  1948 من حقه، 
ومن حقه أن يعيش في البلدة والقرية والمدينة والحقل الذي عاش 
حق  عن  تنازل  فال  فلسطين...  شعب  منه  ونبت  فيه  وولد  وترعرع 

العودة. 
اليوم عندما نكرم من فازوا بجائزة العودة نؤكد ثباتنا وتمسكنا 
ما كان هناك من  إذا  ونقول:  إطالقًا.  تنازل عنه  الذي ال  الحق  بهذا 
متنازلين، فهؤالء يمثلون أنفسهم وال يمثلون الشعب الفلسطيني؛ 
بل إن الشعب الفلسطيني بغالبيته الساحقة مع حق العودة، ال بل 

كل الشعب الفلسطيني مع حق العودة. 
شكر لكم ويعطيكم العافية على هذا الجهد الجميل، ومبروك 

للفائزين، مبروك لنا جميعًا..

أقام بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 
في  وفنية  ثقافية  أدبية  أمسية   2012/12/20 الموافق  الخميس  يوم 
للفائزين/ تكريم  تخللها  لحم،  بيت  الدولية/  الندوة  دار  سينما  قاعة 
ات في المرحلة األخيرة من جائزة العودة السنوية للعام 2012، والتي 
اشتملت على حقلين هما: حقل قصص األطفال وحقل الفلم الوثائقي 
القرار  بتطبيق  "التمسك  عنوان  تحت  األمسية  نظمت  وقد  القصير. 
الفائزون/ات، وممثلون عن المجتمع المدني  194"، وقد حضر األمسية 
الشخصيات  من  وعدد  والشعبية  الوطنية  والفعاليات  الفلسطيني، 

الدينية األكاديمية. 
درويش،  نجوى  بديل  مركز  لمديرة  بكلمة  األمسية  افتتحت  وقد 
ابداعية  مسابقة  كونها  العودة  جائزة  أهمية  على  خاللها  من  ركزت 
تركز على تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين 
االنتدابية والشتات من خالل إطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة، سواء 
الجائزة  أن  درويش  وقالت  التصوير.  أو  الكتابة  أو  الرسم،  خالل  من 
أصبحت من خالل حقولها المختلفة، منبرًا إبداعيا-ثقافيًا ووطنيًا ملتزمًا 
يعرض قضية التهجير واللجوء الذي تعرض له الشعب الفلسطيني 
وأدوات  ألساليب  ويؤسس  المقاوم،  واألدب  الفن  باستخدام  زال،  وما 
وقد  األصلية.  الديار  إلى  العودة  اجل  من  المتواصل  للعمل  جديدة 
لفيلم قصير حول نشأة وطبيعة عمل مركز  تبع كلمة درويش عرض 
بديل واألنشطة والبرامج التي ينفذها على كل المستويات، المحلية 

واإلقليمية والدولية. 
سبسطية  أساقفة  رئيس  حنا،  الله  عطا  االب  قداسة  قال  ب��دوره، 
استطاع  بديل  مركز  أن  مداخلة قصيرة  االرثوذوكس، من خالل  للروم 
العالم،  في  مكان  كل  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  صوت  يوصل  أن 
لمساندة  المركز  ينفذها  التي  والدولية  المحلية  األنشطة  خالل  من 
ضمنها  من  والتي  الفلسطينيين  الالجئين  وحقوق  قضية  وتعزيز 
التوعية  أهمية  إلى  الله  عطا  االب  كما تطرق  السنوية.  العودة  جائزة 
لنيل  النضال  مسيرة  في  واالجتماعي  السياسي  الثقافي  والتحشيد 
الحقوق الفلسطينية والتمتع بتطبيقها، وأكد على أن الظروف الراهنة 
وفي  بحقوقنا  وأكثر  اكثر  التمسك  فلسطيني  كشعب  منا  تتطلب 

مقدمتها حق العودة. 
المشاركات  لعرض  األمسية  هذه  ضمن  مساحة  خصصت  وقد 
حيث  االطفال،  قصص  حقل  في  األولى  المراتب  على  الحائزة  الثالث 

تم التطرق إلى شكل المعالجة والتوظيف الفني األدبي فيها وصورة 
المحتوى الذي تقدمه القصص. بعد ذلك تم تكريم الفائزين/ات في 

هذا الحقل، إذ منحت الجوائز وفقًا للترتيب التالي: 
جنين/فلسطين،  قرواني،  ماهر  أنستازيا  للكاتبة  األولى:  الجائزة   -

والقصة بعنوان " ريجان وجنية الغيوم". 
بيت  مخيم  العزة،  يونس  محمود  عزة  للكاتب  الثانية:  الجائزة   -

جبرين/بيت لحم/فلسطين، والقصة بعنوان "زهر الحنون". 
والقصة  حلب/سوريا،   تقال،  علي  عباده  للكاتب  الثالثة:  الجائزة   -

بعنوان "أغنية من بلدتي". 
كما منحت ثالث جوائز تقديرية للمشاركات التالية: 

قصة  عن  لحم/فلسطين،  بيت  اللحام،  الفتاح  عبد  فداء  الكاتبة 
"الخالة الطيبة"

الكاتب متري عطا الله، القدس/فلسطين، عن قصة "القطة بسبوسة 
وفرهود"

في  "ميس  قصة  عن  لحم/فلسطين،   بيت  الشاعر،  ميس  الكاتبة 
القدس".

وفي الفقرة الثانية من األمسية، تم عرض الفلم الوثائقي القصير 
المختصة  التحكيم  لجنة  لتصنيف  وفقًا  الثانية  المرتبة  على  الحائز 
في هذا الحقل، والذي حمل عنوان " كل يوم نكبة" للمخرج محمد العزة 
هذا  يتعرض  حيث  لحم.  بيت  لالجئين/  عايدة  مخيم  الجئ  مركز  من 
الفلم لتقديم رؤية ومعالجة سينمائية إلشكالية نقص امدادات المياه 
للفلسطينيين في األرض المحتلة وبشكل خاص في مخيمات اللجوء. 
أما الجائزة األولى في هذا الحقل فقد تم حجبها، وفقًا لقرار المحكمين، 
لجنة  وضعتها  التي  للشروط  المشاركات  من  أي  مالءمة  لعدم  نظرًا 
من  لكل  تقديريتين  جائزتين  منحت  بينما  الحقل،  لهذا  التحكيم 
المخرجين حمزة نجم وسلميان حوراني من بيت ساحور عن فلم " انا 
ووطني: قصة وجع ال تنتهي!"، وللمخرج محمد القاضي من رام الله عن 

فلم " ذاكرة ال تنمحي". 
وشرقية  فلسطينية  موسيقية  بوصالت  األمسية  اختتمت  وقد 

قدمتها فرقة إنجاز الفلسطينية للفن الملتزم. 
على  الحائزة  األطفال  قصص  بتوزيع  قام  بديل  مركز  أن  يذكر 
أن جائزة  بديل  مركز  األمسية. كما ذكر  األولى خالل  الثالثة  المراتب 

العودة السنوية للعام 201٣، سيتم إطالقها مع بداية العام.

تحت عنوان التمسك بتطبيق القرار 194:

مركز بديل يعلن نتائج المرحلة الثالثة واألخيرة من جائزة العودة للعام 2012 

)تصوير: مركز بديل(

)تصوير: مركز بديل(
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بات االستخدام االصطالحي لمفهوم المجتمع المدني والركون إليه ذائعا في 
أدبيات السياسة واالجتماع اليوم، أكثر منه سابقًا. وهذا  االستخدام ال يختص 
بسياق دون سواه، بل يمكن تلمسه ضمن السياق العولمي المتنامي في مختلف 
هذا  كان  وإن  والعشرين،  الحادي  القرن  عتبة  عبرت  التي  المجتمعات  تجارب 
التنامي في الركون اإلصطالحي لمفهوم المجتمع المدني يتفاوت تبعًا ألنساق 
التطور التاريخي "اإلجتماعي-االقتصادي" للمجتمعات وتجاربها المتباينة. إال أن 
المتداخلة والعديدة  ما يمكن أن يحاكيه ويماحكه الجدل، كامن في اإلشكاالت 
التي تشوب مرآة النظر إلى المجتمع المدني أو عليه. وهذا ما يمكن إحالته إلى 
طبيعة البنى األيدلوجية المعبر عنها بظهور أجندات سياسية يرمى ويرام إليها 

بالركون االصطالحي المعني في هذا الصدد. 
بإمعان النظر في ساحة التأصيل والجدل التاريخي لمفهوم المجتمع المدني، 
آٍن  في  المفهوم  عليه  المقام  التوصيف  وضيق  اتساع  مدى  استخالص  يمكن 
واحد. بيد أنه ال زال يعبر في شاكلته األساسية عن تلك المساحة والحيز العامين 
المتمتعين بملكة الفصل ما بين البنيتين القهريتين المركزيتين في تاريخ تطور 
المجتمع اإلنساني في طوره الحداثي. أولهما حداثية بامتياز بالمعنى العالئقي، أي 
الدولة، أما البنية األخرى، فهي  الممثل األجدر للعالقات العضوية في هذا االتجاه، 
أي العائلة. حيث يشار إلى توصيف المجتمع المدني على أنه ذلك المجموع من 
كتلة العالقات والمنظمات والتشكيالت األهلية/غير الحكومية، بشكلها الطوعي 
هذا  السياسية ضمن  والتجمعات  األحزاب  ادراج  إمكانية  جانب  إلى  الالعضوي، 
إليه  النظر  يمكن  ما  السابق،  للوصف  المكونة  العناصر  تشكل  حيث  التعريف. 
كمؤسسة وسيطة تعاقدية ما بين البنى العضوية، على مختلف تشكيالتها: بدءًا 
بالعائلة، الطائفة، العشيرة والكنيسة، بمعنى المؤسسة الدينية وليس بالمعنى 

المسيحاني، وما بين جهاز الدولة على الضفة األخرى من النهر. 
 باإلضافة إلى ذلك، فإن األصل التاريخي المفاهيمي المنبثق عن منحنى تطور 
حول  الوظيفية  التصورات  جدل  رحم  من  آت  هو  إنما  السوسيو-سياسي،  اإلطار 
الدولة والمجتمع واإلنسان، إذ يمكن قراءة ذلك في الترسيم "الدوركهايمي"، من 
بمختصر  القائل  االجتماع،  علم  في  الوظيفية  المدرسة  منظر  دوركهايم"  "إميل 
والحافظة  للمجتمع  الحامية  األمان  شبكة  اال  هو  ما  المدني  المجتمع  "إن  مفاده: 
بشقيه  العنف  لسلطة  الممتلكة  الدولة  سطوة  وجه  في  داخله  في  للجماعات 

"الفيزيائي والرمزي". 
ومفهوم  لفكرة  الوظيفي  "الدوركهايمي"  التأصيل  من  الرغم  وعلى  لكن 
المجتمع المدني، إال أن المحاورات الصراعية قد تناولت إشكالية المجتمع المدني 
وتساؤالتها بغير مستوى من التحليل، منطلقة من رؤيتها للمجتمع المدني على 
أنه ذاك الحيز الواسع لترجمة الصراع الطبقي وانعكاسه، على أن هذا الحيز يغدو 
مسرحًا لتطلعات الطبقة/الطبقات المهيمنة والمالكة، وكذلك على أنه حيز مرتبط 
تناقضات  من  يحوي  وبما  الواسع"،  الرأسمالي  "بمعناه  بالسوق  أي  األم،  بعلته 
والمحدثة  الكالسيكية  الماركسية  التوصيفات  وذهبت  بل  إشكالية.  وصراعات 
ما  المدني،  بالمجتمع  عليه  المتعارف  الحيز  أن  ترى  إذ  هذا؛  من  أبعد  إلى  منها 
التوكيد  مع  وصبغته،  البرجوازي  المجتمع  صيغة  فيه  تتكثف  تعبير  سوى  هو 
باإلشارة  المعني  الكالسيكي  سياقه  ضمن  البرجوازي  مفهوم  مع  التعاطي  على 
في  المدني  المجتمع  وضع  من  أن  إال  وأدواته.  اإلنتاج  المادي  وسائل  مالك  إلى 
سياق النقد والتناول الحداثي الماركسي، كان بتميز، التجربة الغرامشية. إذ قدم 
صاحب فلسفة الممارسة "أنطونيو غرامشي" المجتمع المدني، ليس بكونه حيزا 
عاما برجوازيا يزخر بالصراع، بل أحاله إلى سؤال الهيمنة والصراع على الهيمنة 
وامتالك أدواتها، من خالل الفهم الثقافي االجتماعي ألطوار إنتاج الهيمنة. وعليه 
يتضح بأن المجتمع المدني كفكرة ومضمون نشأ في رحم الخصوصية األوروبية 
وحقبة التقدم "المركنتيلي" من ثم الصناعي ما بين 1750-1850. وقد جاءت هذه 
النشأة متأثرة بكال الثورتين األمريكية والفرنسية، وما حملته هاتان الثورتان من 
قيم حول فكرة المواطنة والفرد المواطن في المدينة الحداثية، بما تشتمل من 
عالقات االنتماء الطوعي الخارجة عن سياق البنى التقليدية العضوية وعن الدولة 
وأجهزتها كذلك، إضافة لمراعاة الملكية الخاصة وقدسيتها، وما ينتج عنها من 
مبادئ العقالنية وأسس التفكير واإلقتصاد الُحرِين، وكذلك  الحال فيما يتعلق 

بالتداول "السلمي" للسلطة في الديمقراطيات البرلمانية. 

والسؤال؛ هل هناك مجتمع مدني فلسطيني؟

فلسطيني  مدني  مجتمع  وجود  إلى  تشير  التي  النظر  وجهة  أو  القول،  ان   
مدني  مجتمع  منظمات  وجود  حقيقة/ظاهرة  إلى  التقييم  في  تستند  راس��خ، 
المدني  العمل  هيئات  جانب  إلى  حكومية،  غير  أهلية  منظمات  أي  فلسطينية، 
إلى  إضافة  والمدني،  األهلي  بالعمل  المعنية  والمؤسسات  والنقابات  الطوعية 
النظر في حيثيات واقع هذا العمل ما قبل قيام جهاز الحكم اإلداري تحت مسمى 
السلطة الفلسطينية . حيث كان لدى م.ت.ف بنية ممأسسة بيروقراطية متمثلة 
بجيش التحرير ومكاتب التمثيل في غير عاصمة ومختلف االتحادات والمنظمات 

يمثلها المشروع الصهيوني في فلسطين. حيث نشأت تركيبة الهيمنة المكملة 
للعنصر االستعماري المهيمن أساسًا، بشكلها المعروف اليوم، هذا بالترافق مع 
واألجهزة  القوى  إلى  إرتكز  الفلسطينية  السياسية  للكيانية  جديد  نشوء شكل 
"األمنية" الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كآليات تفعيل الهيمنة في 

جانب، والى االمساك بمجرى المال في جانب مكمل. 
النضالي  والتاريخ  االجتماعية  الجماهيرية  القاعدة  على  لإلرتكاز  إضافة 
الفلسطيني، مع  الوعي  أبعاد رمزية في  لحركة فتح و م.ت.ف وما تمثالن من 
التنبه لالستيعاب التفريغي لكوادر الحركة الوطنية وانتفاضة 87 ضمن حراك 
المؤسسات غير الحكومية الممولة. بالتوازي مع مدى قدرة السلطة على احتواء 
المعارضة السياسية والتيارات اليسارية الفلسطينية وما رحم ربي من مثقفين 
ومنخرطين في مجال الثقافة، وإرتباط هذا الجانب ببراعة التعاطي مع مفردات 
اإلستغالل  مخفيًا شكل  وليس  الفلسطينية.  السلطة  قبل  من  الناعمة  القوة 
المنتفعين  الريعية على  والهبات  الثروات  القائم في توزيع وتقسيم كعكة 
من وجود السلطة الفلسطينية والمؤسسات غير الحكومية كذلك، ضمن منطق 
تقديم الحسنات والصدقات، وليس بمعنى توفير الخدمات وإحترام الحقوق. 
واسع  قطاع  في  الهيمنة  على صراع  السيطرة  حقيقة  اغفال  يمكن  ال  كذلك 
إنتاج  إعادة  وتكرار  إنتاج  إلى  إضافة  واألهلي،  المدني  العمل  مؤسسات  من 
ومنافعها ضمن مجمل  الوحدة  تناول ضرورات  أو  فلسطيني،  خطاب وحدوي 
الخطاب، واإلستفادة من البعد الوطني في الخطاب في ظل إستمرارية الصراع 
مع البنية اإلستعمارية اإلسرائيلية كمبرر لمحطات وممارسات عدة قامت بها 
السلطة بشقيها ورأسيها خالل فترة وجودها. حيث يمكن القول بحجم  دور 
هذه العوامل في تقديم صورة المجتمع المدني الفلسطيني ضمن ما تمارسه 
من تأثير في رسم واقع عمل ونفاذ تأثير "المجتمع المدني الفلسطيني". اذن؛ 
أين موقع المجتمع المدني في التجربة الفلسطينية كوسيط بين التشكيالت 
المكونة للدولة والمجتمع في ظل شكل الهمينة المفروضة على أدواته، سواء 
أو  الفلسطينية الحقًا،  السلطة  أو  م. ت. ف  األدوات ب  ناحية عالقة هذه  من 

ارتكازها إلى المال التنموي الغربي في ناحية أخرى؟
واذا ما تم النظر للسياق األوسع للقول بالمجتمع المدني الفلسطيني، من 
األساسي توجيه النظر عبر عدسة أزمة تفاعل المجتمع المدني اإلصطالحي 
والممارساتي عربيًا، فهذه األزمة ليست ذات طابع خصوصي فلسطيني، بل 
إن غياب المجتمع المدني عربيًا، يمثل الخلفية األوسع ألزمة المجتمع المدني 
فلسطينيًا� إذا ما اضيفت لتراكبية اإلستعمار والتمويل الغربي، وهي مجددًا 
ترتبط بشكل جوهري بغياب المواطنة واألنظمة التي تعبر عن إرادة الجماهير، 
من  األهم  أن  كما  العربي".  "الربيع  تحوالت  شهدت  التي  األقطار  في  حتى 
الحياة الديمقراطية وممارستها، وهذا ما يحيل بل ويكشف  ذلك هو غياب 
مدى عمق إرتباط تطور المجتمع المدني بمعيقاته، أي حالة أو حاالت غياب 
المساواة والعدالة اإلجتماعية. خاصة أن هذا الغياب ينبع من اإلشكال البنيوي 
التي  العربية،  المنطقة  في  النسبية  االنتقالية  المرحلة شبه  بطابع  المتعلق 
احتفظت  بل  وعالقاته،  االنتاج  بنية  ونمط  شكل  على  تحول  أي  تشهد  لم 
الرأسمالي  للمركز  المتفاوتة  التبعية  دوائر  على  المعلول  الريعي  بالشكل 
العابر للقوميات والقارات. هذا مع حسبان الموقع العربي من البنى التقليدية، 
والتي ال زال محكومًا بطابعها األكثر عضوية إثنيًا وثيولوجيًا، وبحسب شارل 
عبادي: فإن عطب الديمقراطية مرتبط مركزيًا بتجربة تاريخية أكثر من كونه 

مرتبط بالثقافة. 
اذن، وبالنظر إلى جملة المتغيرات والمؤثرات التي عرضنا لها، يمكن اإلدعاء 
أن المجتمع المدني الفلسطيني كتجريد اصطالحي غير ناجز، وهذا انعكاس 
اقتصاد  جاهزية  وعدم  والهوية،  الممارسة  حقل  في  نضجه  اختمار  لعدم 
سياسي له، يهيمن عليه هو ال مموليه؛ إلى جانب عدم توافر الشروط األساسية 
العتبار وجود مجتمع مدني، كما يظهر أعاله. كما ال يمكن فصله عن السياق 
االستعماري القائم، بل يمكن اعتباره ساحة تكثيف للتناقضات االستعمارية 
الريعية، وما  والبنى االقتصادية  التبعية  اذ يتعلق بشكل عالقات  والطبقية، 
تنعكس فيه أجندات وأشكال تمويل هذا القطاع، اضافة الى غياب الممارسة 
الديمقراطية وإخفاء هذا الغياب بالخطابة الديمقراطية، إلى جانب إستمرارية 
الهيمنة للبنى العضوية التقليدية واتساع البون ما بين التأصيالت النظرية 
عزلها  دون  الفلسطينية  التاريخية  والتجربة  المدني  للمجتمع  والعملية 
مالحظة  يجدر  ذاتها،  المالحظة  إطار  وفي  والجنوبي.  بل  العربي  واقعها  عن 
منذ  االجتماع  علم  إلى  المدني  المجتمع  مصطلح  عودة  أن  على  التأكيد  شبه 
أيدلوجية،  لدوافع  يرتكز  إنما  اليوم،  حتى  العشرين  القرن  من  األخير  الربع 
التحليلية  واألبعاد  اتساقها  من  أكثر  الممارسة  أرض  في  سياسية  وبالتالي 

سوسيولوجيًا.  

  * نضال الزغير: منظم اإلعالم والتواصل في مركز بديل. 

عن مفهوم المجتمع المدني الفلسطيني
بقلم: نضال الزغير*

الجماهيرية العاملة ضمن مظلة المنظمة. وفي سياق موازاة حجم الرمزية الشرعية 
والسياسية التي تمتعت بها م.ت.ف آنذاك، يمكن مقارنتها للمزية التي تتمتع 
بها أجهزة الدولة في أي من تجارب استقالل قطر قومي صاحب دولة تعكف على 
الشرعية  للسلطة بشقيها، ومن هنا يمسي هناك من  امتالكها  إدارته وشرعية 
في  الفلسطيني  المدني  والمجتمع  األهلي  العمل  طابع  التساؤل حول  يوجب  ما 
على  التشديد  مع  هذا  الدوالنية،  الرمزية  للشرعية  الممتلكة  م.ت.ف،  جهاز  ظل 
أن من أبرز ركائز تحديد معالم المجتمع المدني، يكمن في حجم وطابع االعتراف 

المتبادل بالشرعية ما بين المجتمع المدني وجهاز الدولة.
السياق  ضمن  المدني،  للمجتمع  التعريفي  الجهد  حصر  ح��ال  في  أم��ا 
أو المجموعة من المؤسسات غير الحكومية  أنه تلك السلسلة  الفلسطيني، على 
واألهلية والنقابية بما يتضمن ذلك القطاعات المهنية وقطاعات العمل النسوي 
والتشكيالت  السياسية،  الحزبية  البنى  إلى  باإلضافة  وجمعيات،  اتحادات  من 
الجماهيرية من حولها؛ هنا يمكن القول بوجود مجتمع مدني، في المقابل هناك 
وجوب ال مفر منه لمساءلة واقع االقتصاد السياسي والعالقة مع الدولة أو مصدر 

السلطة والتشريع لهذه البنى المشار إليها.
فلسطيني  مدني  مجتمع  وجود  طابع  حول  التساؤل  يدور  الصدد  هذا  وفي   
المكتمل  السياسي  االقتصادي االجتماعي  بالمعنى  أو مجتمع مدني فلسطيني 
للمجتمع المدني كصيغة تجريدية. وبالتالي، بما أن المجتمع المدني في تأصيله 
النظري، ما هو أساسًا إال فكرة وممارسة سياسيتان، وكذلك من الحاجات المبدئية 
المعاصر  الحداثي  بمعناها  "المدينة"  أو  مدينة  وجود  هو  مدني  مجتمع  لوجود 
للقرنين العشرين والواحد وعشرين. وهذا ما يحيل إلى ضرورة توافر شرط المواطنة 
والمواطنين األفراد في "المدينة". فنواجه حقيقة انعدام وجود لدولة فلسطينية 
أو كيانية مدينية يمكن التعويل على فضائها المواطني، حتى في نموذج خلق أو 
إختالق المدينة كمستعمرة ما بعد المستعمرة في عاصمة السلطة الفلسطينية 
"رام الله" التي لم تنعتق من ظل السياق االستعماري المستمر. فالحديث حول 
وجود مجتمع مدني واإلصرار على إثبات هذا الوجود ينبع أساسًا من شكل ساحة 

الوعي والتصورات والتمنيات الطوباوية، أي المشروع المصلحي واأليدلوجي. 
هذا، وباإلضافة الضرورية حول سؤال "الحاجة/الضرورة الفلسطينية"!!، بمعنى 
ما الذي يتربع على سلم األولوية فلسطينيًا، أم أن الحاجة الفلسطينية أقرب إلى 
الوطني  بالتحرر  يتعلق  فيما  الصراع  حسم  إشكالية  من  المدني  المجتمع  جدل 
وتقرير المصير، على الرغم من ضرورة الجدل حول المجتمع المدني، ولكن ليس 
بالضرورة أسبقيته. مع الحث على انعدام اإلمكانية للفصل ما بين مفردات التحرر 
وتقرير المصير والمجتمع مدني، والربط مع سؤال الديمقراطية والدمقرطة والهوية 
الفلسطيني.  فقط  وليس  العربي  العلماني  الجرح  وإشكالية  والقومية  الوطنية 
العناصر  وتناقض  تفاعل  إشكالية  تطفو  المدني،  المجتمع  غمار  في  وبالخوض 
والبنى الحداثية وغير الحداثية. إلى جانب معنى الدولة والتطور الدوالني ضمن 
السياق الفلسطيني، مع األخذ بعين االعتبار عدم االتفاق الفلسطيني حول ماهية 

مشروع الدولة الفلسطينية واختالف األطروحات في هذا االتجاه. 

سياق الهمينة في المجتمع المدني الفلسطيني!

بناء  بعد  ما  الفلسطيني  السياسي  الحقل  في  السياسية  الهيمنة  ان شكل 
التي  االستعمارية  الهيمنة  طابع  مع  وتداخلت  تحولت  قد  الفلسطينية  السلطة 

)jamaalyad . org - بوستر العودة في ذكرى النكبة ٦٣، )مجموعة بوسترات جمع اليد
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في الجدل الدائر في األرض الفلسطينية المحتلة، يدور 
تساؤل حول هامش المناورة الذي تتحلى به المنظمات غير 
إعادة  وبالتالي دورها في  الممول،  أجندات  أمام  الحكومية 
التساؤل  هذا  مثل  الفلسطيني.  الوطني  المشروع  صياغة 
المستفيدين من  أحد  المؤسسات هي  مشروع؛ كون هذه 
للصالح  ر 

ّ
ينظ الذي  الفواعل  أهم  وأحد  بل  العام"،  "المال 

العام الفلسطيني، بحكم أدبياتها التي طالما أكدت مدى 
التساؤل  هذا  مثل  لكن  الجماهيرية.  بالقاعدة  اتصالها 
يبعث ضمنا بمغالطة مفصلية تم استدخالها عبر اتساع 
الفلسطينية.  األراض���ي  في  ال��دول��ي  التمويل  منظومة 
المنظمات  من  جعلت  هذه  المعرفي  اإلستدخال  فعملية 
الوطني،  المشروع  في  "حقيقية"  فواعل  الحكومية  غير 
عنها.  مناص  ال  بديهية  صياغته  في  دورها  من  وجعلت 
المؤسسات  أدب��ي��ات  م��ع  التصوير  ه��ذا  يتماشى  ربما 
الدولية التي تولي اهتماما كبيرًا لدور هذه المنظمات في 
السؤال  فلنطرح  المجتمعات.  "دمقرطة"  في  أو  "التنمية" 
غير  المنظمات  اعتبار  علينا  لماذا  أوال:  إذن،  أخرى  بطريقة 
الحكومية فواعل، ثانيا: لماذا علينا تحديد دورها كفواعل 
الوطني؟ وثالثا: على أي أساس قمنا  المشروع  في صياغة 
بالتعامل معها على أنها فواعل كحقيقة بديهية وتحديدًا 
هذه  على  لإلجابة  الوطني؟  المشروع  صياغة  في  كفواعل 
األسئلة سأقوم بمحاولة تفكيك المنظومة الدولية للتمويل 
هذه  لعبته  الذي  الدور  وإبراز  التنمية  بجهود  يعرف  وما 
المؤسسات المحلية في إعطاء الروح لهذه المنظومة وإطالة 
عمرها وإعادة إنتاجها. بعد تفكيك هذه البنية التي يقوم 
عليها نظام التمويل، سأحاول حينها اإلجابة على السؤال 
المشروع  في صياغة  الحكومية  غير  المنظمات  دور  األول: 

الوطني؟ 

لصالح  الضخم  التشكيكي  النقد  بإقصاء  الهيمنة  إخفاء 
النقد التقييمي الناعم: 

األرض  ال��دول��ي"  "المجتمع  يسمى  ما  أغ��رق  أن  منذ 
حول  جدل  ُولد  السياسي،  بالمال  المحتلة  الفلسطينية 
عمل المنظمات غير الحكومية، وأولويات عملها السياسي 
دامغة  بحجج  ارتبط  جدل  المحتلة.  األرض  في  االجتماعي 
االقتصادية  الحالة  في  التدهور  إلى  تشير  األرض  من 
السياسية  األزمة  مدى  تظهر  أخرى  وحجج  واالجتماعية، 
على  النقد  جوانب  بعض  اكتفت  البالد.  تعيشها  التي 
المجتمع  التي اعترت قطاعات  الفئوية  المحاصصة  عقلية 
التمويل.  على  سباقها  حلبة  في  المختلفة  الفلسطيني 
الفلسطينية،  سباق لم يسلم منه أحد كون والدة السلطة 
على  اعتمد  أوسلو،  بعد  ما  حقبة  في  األه��م  التغير  وهو 
نظام التمويل هذا. قام البعض بتصوير السبب بانتهازية 
البعض، أو جراء دونية البعض اآلخر. على الرغم من صحة 
هذه األمور، إال أن قلب المشكلة يكمن في منظومة التمويل 
نفسه. كان النقد مجتزأ في غالب األحيان والحجج الموظفة 
التمويل  منظومة  عمر  إطالة  في  مباشر  غير  بشكل  تخدم 
وإعادة إنتاجها. اقصد بالنقد المجزوء، النقد التقييمي الذي 
مثل  المنظومة  داخل  من  العمل  شروط  لتحسين  يسعى 
أو طريقة عمله، وتركيزه على  الفاعل أحيانا  اقتراح تغيير 
أو  الحكومية  غير  المنظمات  للعاملين في  المسلكي  البعد 

مؤسسات الممولين. 
يرتكز هذا النوع من النقد على قناعة البعض بفاعلية 
التمويل وإمكانية تحقيقه لألهداف التي يعلن عنها، إذا 
ما التزم الفاعلون ببعض المرجعيات السلوكية من النزاهة 
السطحية  القراءة  هذه  تعتمد  العام.   المال  إدارة  وحسن 
آللية التمويل على النوايا المصرح بها، وتغفل أو تتغافل 

أخرى،  بكلمات  الهيمنة.  للتمويل:  األساسي  البعد  عن 
يتم إقصاء البعد األهم من معادلة النقد أال وهو الهيمنة 
و"استعمار الحقيقة" التي ارتسمت خيوطها بشكل واضح 
في سياسات الدول المهيمنة منذ الحرب العالمية الثانية، 

)لالستفاضة أنظر كتابات جلبر ريست أو ارتور اسكوبار(. 
أخذ هذا النقد المهيمن صبغة العقالنية وأحقيته دون 
غيره في التقييم كونه قام بتحييد الهيمنة وهي الشرط 
هذا  مثل  عن  نتج  ولهذا  التمويل.  في  األساس  الضمني 
النقد طرح األسئلة بطريقة ال تتالءم مع الواقع، معتمدًا، أي 
النقد، على عملية صقل الوعي وإشباعه ببديهيات هي أقرب 
للوهم. بل أكثر من ذلك، لقد قام مثل هذا النقد باستدخال 
وقام  التمويل  لعملية  المفاهيمي  والبعد  المعرفي  اإلطار 
أن  يجب  التي  القيمية  المرجعية  أنها  على  بتقديمها 
النوع من  المحلي عليها، فصار هذا  الفاعل  يعتمد سلوك 
النقد من جهة أنجع وسيلة إلعادة إنتاج الهيمنة المقّنعة، 
ومن جهة أخرى صار مثل هذا النقد هو الذي يحتكر حقل 
قلب  من  نشأت  التي  المؤسسات  فأصبحت  بأكمله.  النقد 
بشكلها  الحكومية،  غير  المنظمات  أي  نفسها،  المنظومة 
البنك  وحتى  السياسي  المال  من  والمستفيدة  الحالي، 
النقدية  األدبيات  تصدر  التي  المؤسسات  أهم  الدولي 

لمنظومة التمويل نفسها. 
عملية االحتكار هذه ليست بريئة بل هي العملية األهم 
في إخفاء الهيمنة وإقصائها من معادلة الجدل السائد في 
األرض الفلسطينية المحتلة. إذن، احتكار حقل النقد يعمل 
على نشر الهيمنة المقّنعة من جهة، وإقصاء النقد الضخم 
أو  التشكيكي  النقد  يرتكز  أخرى.  التشكيكي من جهة  أو 
وجه  عن  اللثام  إماطة  عملية  على  األولي  بشكله  الضخم 
هذه الهيمنة المقّنعة، ويقوم أساسا على إخضاع فرضية 
الضخم  النقد  يعتبر  للمساءلة.  نفسها  التمويل  نجاعة 
من  مجموعة  من  مركب  أنه  على  أوسلو  بعد  الوليد  النظام 
أنصاف الحقائق وأنصاف األوهام. قام المانحون بتركيب 
حقيقة استعمارية لفلسطين: "فلسطين المانحون" والتي 
فلسطين  حدود  حول  جديد  وعي  تشكيل  على  اعتمدت 
فهذه  وهمية.  بطريقة  التاريخية  للحقب  تعريف  وإعادة 
الحقيقة المركبة ليست إال تصويرًا لحقبة أوسلو على أنها 
انفصال لما سبق من أجل إخفاء الحقيقة الدامغة المستمرة 
)أنظر  األرض،  على  االستعمار  والمتسارعة:  بل  والمتصلة 
دراسة صبيح صبيح، 2011، مقاتلو التنمية، بيسان(. لفهم 
آلية الهيمنة هذه والتي يقوم عليها التمويل، أو لتفكيك 
بأن  أوال  التنويه  علينا  النيوليبرالية،  التنمية  عالم  طالسم 

هذا العالم تجاوز في آثاره المجتمع الفلسطيني وامتد في 
القارة  مناطق أخرى من دول االتحاد السوفيتي سابقًا إلى 
األساس  فالهدف  الفلسطينية،  الحالة  في  أما  اإلفريقية. 
"بناء  بامتياز:  سياسي  هو  المانحون  به  يصرح  ما  حسب 
االستعمار  استمرار  مع  يتناقض  ال  الذي  السالم  السالم"، 
"أمن  في  يساهم  ما  نشر  على  ينصب  تركيزه  وجل  طبعا، 
مهما  المعادلة  هذه  عن  يخرج  من  كل  ومحاربة  إسرائيل" 

بلغت حجم االنتهاكات بحق اإلنسان الفلسطيني وأرضه.

الفاعلين  قبل  من  االستعمار  وتحييد  الهيمنة  إستدخال 
المحليين:

الحكومية  غير  المنظمات  تاريخ  في  للغوص  داعي  ال 
خالل مرحلة ما قبل أوسلو، وهو عادة تاريخ يتم استحضاره 
ما  ولكن  المؤسسات.  هذه  حاضر  على  الشرعية  إلضفاء 
التمويل  ثقافة  أن  ح��زم،  وبكل  عليه،  التأكيد  نستطيع 
متعددة  المشاريع  ثقافة  عبر  تجسدت  سواء  ازدياد،  في 
من  مباشرين  وإش��راف  لسيطرة  تخضع  والتي  الفواعل 
التي  الجمعيات  شبكات  عبر  أو  الدولية،  المؤسسات  قبل 
الفلسطيني،  المشهد  من  أساسًا  جزءا  مؤخرا  وجودها  بدا 
التي تعطي شهادات  التقييمية  المؤسسات  أو من خالل 
الشفافية وحسن السيرة والسلوك، بل وحتى المؤسسات 
أخرى.  محلية  مؤسسات  تدعم  التي  الضخمة  المحلية 
جميعها تعتمد على التمويل الخارجي وتنذر بحقبة طويلة 
أبشع صورها في حال  المنظومة في  إنتاج هذه  إعادة  من 
ما استمر المال بالتدفق، )للمزيد: انظر المرجع السابق من 
حول المشاريع المتعددة األطراف وتناسق ثقافة المشاريع 
الرسميين  والسلوك  الخطاب  مع  الدولي  اإلش��راف  تحت 

للسلطة الفلسطينية وآللية عملها(. 
الشعار  تحت  األول��ي  بشكلها  التمويل  عملية  ب��دأت 
"التضامني" بعد أوسلو، فساهمت بمهننة ُبنى المؤسسات، 
على  المؤسسات  ه��ذه  اعتماد  م��ن  زادت  أنها  بمعنى 
نسبيا  قلياًل  التنظيمي  الفرق  بقي  وال��روات��ب.  الوظائف 
نهاية  حتى  أي  األولى،  المرحلة  في  المؤسسات  غالب  في 
بصرف  المؤسسات  هذه  من  القلة  واكتفت  التسعينيات، 
بدخول  المعادلة  تغيرت  بينما  لمدرائها.  عالية  روات��ب 
االنتفاضة الثانية إلى المشهد الفلسطيني. ولهذا التحول 
سببان، األول تجسد في االنسداد السياسي في المفاوضات، 
والذي دفع المانحين للبحث عن شركاء بدالء في الوقت الذي 
للتدمير،  الفلسطينية  السلطة  مقرات  فيه  تتعرض  كانت 
عملية دعم  بماله في  الدولي  البنك  الثاني دخول  والسبب 

مباشرة للمنظمات غير الحكومية ربما تكون األولى تاريخيا 
مدراء  بعض  أظهر  تحديدًا،  الفترة  هذه  في  العالم.  في 
المنظمات غير الحكومية بسالة في االنتهازية السياسية. 
فنسج بعض مسوقيهم بانتهازية فردية منقطعة النظير 
المال  حينها  وب��دأ  األوروب��ي��ة،  الحكومات  مع  عالقاتهم 
المؤسسات.  هذه  إلى  بالتدفق  الغربي  وتحديدًا  الحكومي 
وتضخمت  دراماتيكي،  بشكل  ميزانياتها  وتضاعفت 
ُبنياتها ونشاطاتها حتى أصبحت هذه المؤسسات ماكينة 
وباسم  تارة،  التشبيك  باسم  األصغر  المؤسسات  لتفريخ 
مؤسسة  فأصبحت  أخرى.  تارة  الشمولية  التنموية  الخطط 
تعمل في الصحة على سبيل المثال تجري ما يسمى بحوثا 
العضوي  ارتباطها  بحكم  والجندر  الديمقراطية  مسألة  في 
بشبكة من المنظمات التي قامت هي نفسها بخلقها. أحد 
أهم أسباب عملية التفريخ هذه هو عميلة التوجيه الممنهج 
برفض  المنظمات  رغبة  وعدم  الممول  قبل  من  للمشاريع 
التمويل الخارج عن نطاق عملها. من أجل كسب المشروع، 
دائرة  إضافة  أو  مؤسسة جديدة  بخلق  األم  المنظمة  تقوم 
جديدة لبنيتها. ساهمت عملية التفريخ هذه بشكل مباشر 
في تفريغ الكادر الثاني من الفصائل الوطنية وإخضاعهم 
ان  ويالحظ  التمويل.   على  كامل  بشكل  معتمدة  لهياكل 
ضرورات المحافظة على حلقة الوصل بين هذه المؤسسات 
وبين الممول، استلزمت أن يصبح جزء من هؤالء المدراء وكالء 
للمول من جهة، وصمام األمان لجيش من كوادر التنظيمات 
الذين تم تفريغهم على هياكل المؤسسات المعتمدة على 
الحصول على وكالة من  وبالتالي، أصبحت عملية  التمويل. 
مرتبطة  سياسية  شرعية  على  الحصول  بمثابة  ما،  ممول 
تسديد  أو  الوظائف  خلق  على  الوكالة  هذه  ق��درة  ب��دوام 
الرواتب، على غرار ماكس فيبر في ربطه لشرعية السياسي 

بعدد الوظائف التي يعد منتخبيه بها.    
التمثيلية  الدول  مكاتب  عبر  الحكومي  التمويل  قبول 
في رام الله حّول بعض المنظمات إلى إمبراطوريات بمعنى 
الكلمة؛ حيث أصبحت كل منها تعرف باسم مديرها. جزء 
من هذه المؤسسات لم يعد يكتفي باألرض الفلسطينية  
حتى  العربي،  المستوى  على  تشبيك  مراحل  في  فدخلت 
في مجاالت عملها الجمعياتي، فكانت التمويالت الناشئة 
تستطيع  أن  من  بكثير  أضخم  "التشبيك"  هذا  عن  عن 
المنظمات القابضة للمال استيعابها دون تغيير جذري في 
ُبنيانها. فحتى بافتراض أن هذا التمويل لم يكن سياسيًا، 
التمويل  ان ضخامة  اال  أي شرط سياسي،  على  ينطِو  ولم 
أن  حتى  دون  التغيير  إلحداث  سياسي  شرط  أكبر  كانت 
يقوم المانح بطلب ذلك. فالعملية ليست بالشروط المدرجة 
أو المعلنة بقدر ما هي في عملية التمويل نفسه الذي يقوم 

على ضمان واستمرار الهيمنة. 
المنظومة  أن  التذكير  يجب  النقطة،  ه��ذه  لفهم   
هنا  الهيمنة  الهيمنة.  تجسيد  على  أوال  تقوم  التمويلية 
واالعتماد  التبعية  أي  البنيوي،  بمعناها  فقط  ليست 
بل  واستدامتها،  االعتماد  مأسسة  حتى  أو  االقتصادي 
وجوده  في  يحمل  التمويل  ميكانيزم/آلية  كون  وتحديدا 
مفهوم  يتضح  المال.  إعطاء  بمجرد  يحصل  عنيف  فعل 
عن  تختلف  المتلقي  هوية  تكون  عندما  هذه  الهيمنة 
هوية المانح، سواء كانت هوية ثقافية أو سياسية أو دينية 
واالهم مؤسساتية وفكرية. فما بالكم عندما يكون التمويل 
حكوميا لصالح ما هو مفترض أن يكون غير حكومي. دون 
الدخول في الجدل النظري للدراسات األنثروبولوجية حول 
جودبو(،  و  وجودلييه  ماوس  انظر:  )للمزيد  والمنح،  الدعم 
الذي  المتلقي  في هوية  المنح  تأثير  إلى  باإلشارة  أكتفي 
بأزمة  يمّر  الدين"  "لسداد  كمحاولة  أو  العرفان  من  كنوع 

المنظمات غير الحكومية الفلسطينية:
تهجين المشروع الوطني مقابل التمويل الدولي

بقلم: صبيح صبيح*
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هوية تفرض عليه تقليد المانح. يظهر جليا هذا التقليد 
لعالم  الفكري  اإلط��ار  وحتى  وخطاب  قيم  استدخال  في 
ليست كمفهوم  طبعًا  التنمية  دون شروط.  التنمية حتى 
مرتبط باإلصالح والتقدم وإنما تماما كما تقوم المؤسسات 
بالترويج لها، أي كمنظومة خطابية تخدم شرعنة  الدولية 
أبواب  أوس��ع  من  المحلية  الشؤون  في  األجنبي  التدخل 
األخالق والنبل والحرص. وبهذا، تقوم هذه المنظومة بإعادة 
صياغة المحلي والوطني عبر تصور عالمي وبتجريده من كل 
التمويل  بحكم  تاريخي.  اجتماعي وسياسي وحتى  سياق 
تقوم المؤسسات المحلية بإستدخال هذا التصور ويصبح 
المحلية  والسياسية  االجتماعية  والظواهر  للواقع  المرور 

والوطنية بخطى وغربال الممول ال الفاعل المحلي. 

صناعة االحتياج وإقصاء الزمن:

يفرضها  التي  الهيمنة  عملية  تحدث  ال  وعليه، 
السفلى"  اليد  من  خير  العليا  "اليد  غ��رار  على  التمويل 
عن  بعيدا  الناعمة  القوى  وسائل  أحد  فالتمويل  باإلكراه. 
ممارسة  قبول  عملية  إّن  لهذا،  الخشنة.  العسكرية  القوة 
الهيمنة من قبل الفاعل المتلقي للمال هي أحد أهم ركائز 
تجسيد هذه الهيمنة، ويتم إشهار هذا الخنوع بداية عبر 
والنفعية  الدونية  تكون  ربما  الدعم.  على  الموافقة  عملية 
واالنتهازية أسبابًا لهذا القبول ولكن األهم يكمن في عملية 
الدعم. فالتصوير  الذي يبرر بعدها قبول  صناعة االحتياج 
من  رزمة  أنه  على  الوطني  المشروع  بتقديم  يقوم  السائد 
االحتياجات، يتم فصلها عن سياقها التاريخي والسياسي 
واالجتماعي. عملية صنع االحتياج من أهم مبررات الحصول 
الفلسطينية  األرض  أن  يعني  ال  هذا  لكن  التمويل،  على 
المحتلة تمتلك ما يكفيها للنهوض دون مساعدة، بعيدًا 

عن االستفاضة بهذه النقطة هنا. 
اعتمادها  ه��ي  ه��ذه  االحتياج  صناعة  ف��ي  المهم 
جهة،  من  االستهالكي  بالمجتمع  مرتبطة  لبديهيات 
حتى  أو  التاريخي  مسببه  إظهار  دون  االحتياج  وتقديم 
الموضوعي من جهة أخرى. على سبيل المثال، غزت األرض 
الرباعية  )جيبات(  السيارات  جحافل  المحتلة  الفلسطينية 
هذه  تشكل  ال  بينما  التنمية  أج��ل  من  كضرورة  الدفع 
لمجتمع إستهالكي ريعي يستهلك  إال تجسيدًا  الظاهرة 
بالنسبة  أما  المحلي.  اإلنتاج  قواعد  بأدنى  له  عالقة  ال  ما 
النظر  التقديم دون  لتقديم االحتياج كأمر بديهي، فيتم 
فمثال  االحتياج.  لهذا  والسياسي  التاريخي  المسبب  إلى 
يتم الحديث عن محاربة الفقر ومؤشراته دون أدنى حديث 
بشكل جدي عن سياسات اإلفقار، أو عن السرقة الممنهجة 
والتي  الممولة  المشاريع  عن  حتى  أو  الشعب  لمصادر 
عن  الحديث  تم  حال  وفي  دائم.  بشكل  المحتل  يدمرها 
المسبب فيكون العمل الشرعي الوحيد لمحاربته هو العمل 
)انظر الحقا لعمل األدفوكاسي/ الهيمنة،  الخاضع لشروط 
وإدارته  االحتياج  التعامل مع  المناصرة كمثال(. يتم طرح 
في  تغيير  أي  إحداث  شأنه  من  فعل  أي  إلى  اللجوء  دون 
التمويل  يقوم  متناهية  وببساطة  لهذا  االحتياج.  مسبب 
تخريبه  وثمن  الفلسطينية  األرض  احتالل  ثمن  بدفع 
الفقر،  ومحاربة  التنمية  تحت شعار  لها  والدائم  الممنهج 
على  الحصول  أجل  من  الفلسطيني  المقابل  يكون  بينما 
اإلستعماري  للتصوير  الضمني  اإلستدخال  هو  التمويل، 
وإقصاء  مراجعها  وفق  العمل  وبالتالي  الوطنية،  للحقيقة 
وتحديدًا  الجرح،  على  السبابة  يضع  أن  شأنه  من  فعل  أي 
المقاومة على األرض بكل أشكالها، إال إذا كانت شعائرية 
ما  وغالبا  معينة،  جغرافية  ومناطق  محددا  توقيتا  تعتمد 

تكون ممولة، وليس سلوكا دائما.
بينها،  الفاصلة  الحدود  وضوح  غياب  من  الرغم  على 
يقوم تصوير المجتمع وفق هذه الرؤية "النيوليبرالية" على 
أنه تقاطع لثالث قطاعات: المؤسسات غير الحكومية أو ما 
يسمى "المجتمع المدني"، والقطاع الخاص والحكومي، دون 
من  نظرية  ناحية  من  المدني"  "المجتمع  مفهوم  مراجعة 
على  التنويه  وأود  و"جرامشي"،  "ماركس"  وحتى  "هوبس" 
االستحواذ  تم  أن  بعد  الوعي  المفهوم في صقل  أثر هذا 
النيوليبرالية  الدولية  المؤسسات  قبل  من  اقتصاديًا  عليه 
واالكتفاء  التسعينيات  بداية  واشنطن  تفاهمات  بعد 
بإعطائه "وظيفة" فصل السوق عن الدولة وللتجميل بعض 
مهام )الدمقرطة والحكم الرشيد(. ماذا يعني قطاع حكومي 

في مناطق ال سيادة فيها إال لالحتالل؟ هي حكومات يتم 
إشباعها  وعبر  ت��ارة،  التمويل  عبر  بعد،  عن  بها  التحكم 
وأيدلوجية  فكر  تشّربوا  الذين  التكنوقراط  من  بمجموعة 
أين  ال��دول��ي.  البنك  رأسها  وعلى  الدولية  المؤسسات 
الفصائل مثال من هذا التصوير خصوصا في مرحلة يراد لها 
ان تكون مرحلة تحرر وطني؟ األدهى من ذلك، أين البرلمان 
أو المجلس التشريعي في حال اعتبارها مرحلة بناء لدولة؟ 
ال وجود لها في مثل هذا التصور، وحتى الزمان أو التاريخ 
بناء  تم  التي  الوهم  مفاهيم  وفق  صياغتهما  إعادة  يتم 
المنظومة التنموية عليها. فحساب الوقت هنا ال يقوم على 
التاريخي  السياق  يعكس  بما  األرض  على  الوقائع  أساس 
وفق  الزمن  تحديد  إعادة  يتم  المشاريع.  توقيت  وفق  بل 
جديدة.  بأزمان  جديدة  مشاريع  بدورها  وتولد  المشاريع 
المشروع  قام  الذي  الزمن  بناء على  المشاريع  يقوم تقييم 
بالمجتمع،  يمر  الذي  الزمن  على  بناء  وليس  تعريفه  في 
كيف ال وها هي أكثر من 20 عاما تمر دون القدرة على طرح 
مراجعة أو مصارحة حقيقية "لحقبة ما بعد أوسلو". بل على 
هناك.  وآخر  هنا  مشروع  إنجاز  عن  الحديث  يتم  العكس 
إعالء  ويتم  التصوير  هذا  من  الزمن  إقصاء  يتم  باختصار، 
زمن المشاريع الالمتناهية. ففشل مشروع تنموي ال يعني 
فشل التنمية، وفشل مرحلة من مراحل أوسلو ال يعني فشل 

عملية السالم وفق هذا التصوير. 
أصبح ببساطة زمن التنمية هو مقياس مؤشر المحاسبة 
إقصائه.  وحتى  الفلسطيني  بالزمن  التالعب  تم  أن  بعد 
هذا ال يقتصر على الحاضر وحده، بل يشمل التاريخ. لهذا 
يعمل حاليا بعض "المؤرخين" الفلسطينيين في مشاريع 
من  النكبة  كتابة  إعادة  أجل  من  أوروبيا  ممولة  تطبيعية 
التاريخي  للسرد  إعادة صياغة   يتم  بهذا  إيجابية.  ناحية 
الذي  االستعماري  التصوير  وف��ق  الحاضر  مع  ليتوافق 
في  أو  الصراع  بعد  ما  مرحلة  أنه  على  الحاضر  مع  يتعامل 

أحسن األحوال مرحلة نزاع. 
عن  بعيدا  المؤسسات  بنية  في  األول  التغيير  إذن، 
هو  الهوية.  وفي  معرفي  تغيير  هو  الهيكلية  النظرة 
تحول في طريقة الرؤية بحكم الهيمنة وضمان استمرار 
نظرا  التمويل  استمرار  عبر  يكون  الرؤية  ه��ذه  مثل 
لمأسسة التبعية حتى لو كان هذا التمويل دون أي شرط 
سياسي، المهم أنه يأتي من جهة تحمل هوية مختلفة 
تدعم  والتي  بدورها  "الشمال"  مؤسسات  المتلقي.  عن 
للهيمنة  نفسها  المحلية تخضع هي  المنظمات  بعض 
هذه بدرجة أقل كون اختالفها الثقافي مع حكوماتها أقل 
والحكومات  المحلية  المنظمات  بين  االختالف  من  حدة 
الغربية. فمنظمات "الشمال" تقوم، في غالبها باستثناء 
حكوماتها  رؤية  مع  تتماشى  مشاريع  بتمويل  القليل، 
التبعية  من  تعاني  نفسها  هي  كونها  لها،  الممولة 
أي  معظمها.  الختفت  الحكومي  التمويل  وج��ود  ول��وال 
كما  لحكوماتها  وكيلة  أصبحت  "الشمال"  منظمات  إن 
مدرائها  أو  فلسطين  في  المؤسسات  بعض  أصبحت 
وكالء لمموليهم لدى المؤسسات األصغر أو لدى موظفي 
مؤسساتهم. يمكننا استثناء بعض المنظمات الصغيرة 
نسبيا والتي ال تقبل التمويل الحكومي وهي ال أثر لها 

بشكل عام في عملية التمويل. 
في  تقزيمها  عن  بعيدا  اآللية  هذه  فهم  إذن  علينا 
شرط سياسي هنا، أو شرط أمني هناك، على أهمية هذه 
نفسها  الدولي  الدعم  فآلية  التدجين.  عملية  في  الشروط 
تضمن في طياتها تجسيدا للتبعية. فالداعم عندما يعطي 
يضمن الهيمنة على المتلقي. يكبر حجم الهيمنة وتضخم 
الداعم.  هوية  عن  المتلقي  هوية  تختلف  عندما  أبعادها 
الفكرية  الهوية  بتجسيد  المتلقي  يقوم  التمويل  بقبول 
السلوكية.  لمنظومته  المرجع  ويجعلها  للداعم  والثقافية 
منظومة تحتوي على القيم وعلى المراجع القيمية، تضمن 
فهي  "العقالني"،  هو  ما  وإقصاء  "عقالني"  هو  ما  تعريف 
نفسها من يحدد حدود العقالنية، ونوع اللغة المستخدمة 

وطبيعة وإطار الفعل.  

التمويل:  منظومة  مــع  المنسجم  الفعل  ــار  إط شرعنة 
"األدفوكاسي" مثااًل 

الحكومية  غير  المنظمات  تستطيع  الذي  الفعل  طبيعة 
تقديمه وفق منظومة التمويل هذه، وأقصد من ناحية اللغة 

واألهم،  تنفيذه،  على  القادرين  واألشخاص  المستخدمة، 
المنبثق  الفعل  هو  إليها،  الفعل  توجيه  يتم  التي  الجهة 
الطابع  ذو  الفعل  وتحديدًا  القوى هذه،  منظومة عالقات  من 
المؤسسات  معظم  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  الحقوقي. 
تقوم اآلن بما يعرف "باألدفوكاسي" وما يتم ترجمته جزافا 
للعربية بالمناصرة. ال عالقة لهذا الفعل بقدرات المؤسسات 
وخبراتها بقدر ما هو نتاج لعملية إستدخال هيمنة المنظومة 
الفعل  من  النوع  هذا  انتشار  في  ساهم  ربما  التمويلية. 
للنموذج  السليم  االستيراد غير  األولوية،  وإعطائه  وشرعنته 
الجنوب أفريقي. غير سليم كونه يتم استيراد النموذج دون 
الحقوقي  للفعل  أهمية  يعطي  وكونه  السياق،  مع  التعامل 
بربط نجاعته بنتائج تم التعامل معها بمثالية ساذجة، بينما 
جاثمة  االقتصادية  ومنها  العنصري  الفصل  معالم  بقيت 
على صدر عمال المناجم، )أنظر مقال عالء العزة 2012، فكرة 
التحرر وإقصاء االقتصاد: جنوب إفريقيا وفلسطين، األخبار(. 
هذا االستحضار دون غيره دفع الباحث خالد عودة الله لطرح 
السؤال التالي: لماذا يتم استحضار النموذج الجنوب أفريقي 

وال يتم ذلك مع النموذج الجزائري؟ 
ببساطة  هي  الالعنف  ل�  و  للحقوقي  التفضيل  عملية 
يحمله  الذي  التصوير  مع  تتماشى  التي  والقيم  األفعال 
الممول الغربي عن االستعمار في فلسطين، أي أنها مرحلة 
فيأتي  للسالم".  بناء  مرحلة  وحتى  بل  استعمار  بعد  "ما 
على  ردًا  جهة  من  الخطابي  الفعل  من  النوع  هذا  انتشار 
عن  باالبتعاد  الحكومية  غير  المنظمات  يتهم  الذي  النقد 
النضال الفلسطيني، ومن جهة أخرى تجسيدا لنوع جديد 
استيراد  وفق  تاريخيا  مجرب  كونه  الناجع"�  "النضال  من 
مع  يتوافق  بما  مثاًل،  إفريقية  الجنوب  التجربة  "نجاح" 
منظومة قيم التمويل وتصويره. هذا الفعل السائد يظهر 
حجم التغير البنيوي الذي أصاب المنظمات غير الحكومية، 
طابع  أخذت  الفلسطينية  القضية  تقديم  لغة  أن  فنجد 
الواجب  لغة  عن  وابتعدت  واإلنساني  الدولي  القانون 
الوطني، التي قام الفلسطيني يوما ما بجعلها نموذجا لكل 
انتفاضة  كلمة  دخلت  ولربما  التحرر،  تريد  التي  الشعوب 

العربية على سبيل المثال أغلب لغات العالم. 

Boolow التمويل األجنبي - كاريكاتير الفنان

يتم  من  هم  الفعل  بهذا  القيام  يستطيعون  من 
ببعض  ملمون  األقل  على  أو  خبراء،  أنهم  على  تقديمهم 
المفاهيم األساسية للقانون الدولي. بالتالي، هنالك عملية 
إقصاء لشرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني للقيام بفعل 
أساسًا هو مرتبط ب�"النضال" والقضية لفلسطينية. عمليًا، 
نخبويًا ال شعبيًا  الفلسطينية عماًل  للقضية  العمل  يصبح 
الحكومية  غير  المنظمات  قبل  من  تقديمه  من  الرغم  على 
على أنه عمال قاعديا جماهيريا. أي انه باسم اإلشراك تقوم 
المنظمات غير الحكومية بإقصاء شرائح كبيرة من المجتمع 
للتحرير.  يهدف  فعل  أن��ه  على  تقديمه  يتم  فعل  من 
أن  مراجعة سريعة ستجدون  ما عملتم  إذا  أكثر من ذلك، 
اإلنجليزية،  باللغة  معظمها  يصدر  "األدفوكاسي"  أدبيات 
أي أن الفعل أصال موجه للمجتمع المانح أكثر منه للمجتمع 
الشعب  أصبح  أخرى،  بكلمات  أي  االحتالل.  أو ضد  المحلي 
يأخذ  والذي  الفعل  هذا  لمثل  معرفيا  غرضا  الفلسطيني 
غالبا صورة الخطاب بدال من كونه الفاعل األساسي في فعله 

التحريري على األرض. 
انسالخ  م��دى  أوال:  ي��وض��ح،  التصوير  ه��ذا  مثل 

كانت  أنها  يعني  ال  وهذا  المؤسسات عن مجتمعاتها، 
هذه  تفكيك  في  ال��دخ��ول  دون  سابقا  بها  مرتبطة 
التي  الفصائل  عن  ابتعادها  ومدى  هنا،  "البديهية" 
كادرها  تفريغ  أسبابه  أحد  حر،  من سقوط  أصال  تعاني 
فعل  تحول  ونهاية  المؤسسات،  أجسام  في  السياسي 
االحتالل  مواجهة  وسيط.  عبر  فعل  إل��ى  المواجهة 
وليس  الدولية  والمحافل  الساحات  في  أصبحت تحدث 
بتوقيت  شعائرية  حاالت  في  إال  فلسطين،  أرض  على 
يعلن عنه مسبقا ويتم توثيقه بالصور من أجل النشر. 
هذا التحول بحسب وصف "جوفمان" معناه تحول الفعل 
من فعل إستراتيجي إلى فعل غير إستراتيجي، وهنا ربما 
تحول الفعل إلى خطاب. في الفعل غير اإلستراتيجي ال 
يعتمد أثر الفعل على الفعل نفسه وال على الفاعل بقدر 
هو  هنا  الوسيط  الوسيط.  تجاوب  مدى  على  يعتمد  ما 
الدولي والذي عادة ما يتم تقديمه  المجتمع  ما يسمى 
على أنه وحدة متجانسة يكفي استخدام لغتها للحديث 
تجسيدا  الدولي"  "المجتمع  هذا  أليس  ولكن  معها. 
أن  نسيان  دون  العالم  مستوى  على  القوى  لعالقات 
القانون الدولي نفسه قد يشكل أحد أهم وسائل فرض 
الهيمنة وتطبيع وجودها، بمعنى انه لك الحق في ذلك 

ولكن ليس اآلن. 
يكون  الدولي  المجتمع  إل��ى  الموجهة  األفعال  إّن   
تفوق  سبب  وه��ذا  والترويج،  اإلع��الم  على  فيها  التركيز 
الشعائري،  النضال  في  المتظاهرين  على  المصورين  عدد 
وليس  للصورة  فيها  األول��ى  الكلمة  تكون  أخرى  بكلمات 
للواقع، للتصوير وليس للحقيقة. مثل هذا الفهم يساعدنا 
من  مؤخرا  لها  الغناء  تم  التي  اإلنجازات  آالف  فهم  على 
أرقام جينيس وغيرها دون أن يكون لهذه اإلنجازات أي أثر 
ملمومس على األرض. فعملية اإلستدخال هذه ربما تظهر 
اتسعت  الرقعة  أن  إال  الحكومية،  غير  المنظمات  في  جليا 
نحو  واتجهت  الفلسطيني  الرسمي  بالجسم  بدأت  أن  بعد 
أجساد بعض الفصائل التي ما زالت نظريا تعارض أوسلو 

إلى يومنا هذا. 
عملية تجزئة الوقت إلى مراحل وحتى إقصائه وإعطاء 
األولوية للخطاب أو الفعل الخطابي العقالني الفلسطيني 
أو  االستعمار،  تحت  نرضخ  فيه  زلنا  ما  ال��ذي  الوقت  في 
بلغة أصحاب حل الدولتين، في الوقت الذي تضاعف فيه 
"االستيطان"، ُيطرح السؤال إلى متى هذا الترويج للتصوير 
غير  المنظمات  باسم  المتحدثين  لسان  على  االستعماري 

الحكومية والفواعل األخرى التي أصابها المرض؟
غير  المنظمات  دور  ح��ول  المقال  ل��س��ؤال  ع��ودة 
أم��ام  الفلسطيني  المشروع  صياغة  ف��ي  الحكومية 
فإذا  اآلن.  أكثر  الصورة  اتضحت  ربما  التمويل،  أجندات 
المؤسسات  م��دراء  يقبض  ال��ذي  الشعب  يحاسب  لم 
باسمه، ربما يكون الحل بالتعفف؛ فال هامش للحركة مع 
حجم التبعية الحالية وتحديدا أزمة الهوية التي أشرت 
إليها. والتعفف هنا أساسا موجه لمدراء المنظمات غير 
يتحكم  من  فهم  الدولي،  التمويل  وعرابي  الحكومية 
ويمتلك العالقات مع الممول. كلما شعر أحد مدراء هذه 
المؤسسات بمسؤوليته الوطنية كلما وافق على تمويل 
أكبر تحت شعار محاوالته الحثيثة في إصالح ما يمكن 
إصالحه. الحل في أن يتعفف هؤالء وبالتالي البدء برفض 

التمويل كون قواعد اللعبة أكبر من قدراتهم.
هذه  ف��ي  للعاملين  روات���ب  أزم��ة  فاقت  فالمسألة 
أن  نعرف  أن  نستطيع  بسيطة  بحسابات  المؤسسات، 
ميزانية رواتب جميع العاملين في قطاع المؤسسات تكاد 
مدراء  على  اإلمبراطوريات.  إحدى  ميزانية  ُعشر  تتعدى  ال 
المؤسسات أن يعودوا كما كانوا أفرادا عاديين وإلى أسفل 
قبول  الطرق:  وأسهل  بأقصر  أعاله  وصلوا  أن  بعد  الهرم، 
التمويل والهيمنة على حساب المشروع الوطني الحقيقي. 
المشروع  إلى  بحاجة  فنحن  الله!  وإياكم  يرحمنا  تعففوا 
إلى  بالتأكيد بحاجة  الهجين، وهو  او  المدجن  الوطني غير 
ليس  أوال  أوسلو  بإنهاء  تبدأ  الصنع  محلية  البسالة  بعض 
شوهت  التي  المفاهيم  من  كحقبة  وإنما  فقط،  كاتفاقية 

مشروعنا وهويتنا الوطنية. 

اإلجتماع مقيم في فرنسا،  باحث فلسطيني في علم  صبيح صبيح:    *

عضو الجمعية العامة لمركز بديل. 
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إن تكوين نظرة موضوعية للقضية المطروحة، ال بد له 
من مقدمة توضح حقيقة الرواية التي أدت إلى وجود الحدث 
ثقافة  في ظل  المخيم  ابن  له  ما تعرض  أسوأ  أساسًا، ألن 
مكان  في  وضعه  محاولة  في  يتضح  والكراهية،  التشويه 
الحقيقة حتى  بل وعكس  الضحية،  وليس  والقاتل  الجالد 
الكارثية  والنتيجة  والحدث  الخلل  عن  المسؤولية  تحميله 
ضرورة  على  اإللحاح  صار  هنا  من  األم��ور.  إليها  آلت  التي 
وتصحح  ما حدث  توضح  فلسطينية حقيقية  رواية  وجود 
ولكن  عديدة،  فاألسباب  الواقع.  لمجريات  الخاطئة  الصورة 
السبب المباشر والمعلن هو أنه في تاريخ 2007/5/20 قامت 
جريمة  بارتكاب  اإلسالم"  "فتح  سمى 

ُ
ت إرهابية  مجموعات 

فظيعة بحق الجيش اللبناني في منطقة العبدة والمحمرة 
بدأ  الجريمة،  هذه  أثر  وعلى  البارد.  نهر  لمخيم  المحاذية 
وقد  البارد،  نهر  مخيم  بقصف  اللبناني  الوطني  الجيش 
شكل هذا القصف عملية عسكرية تمتعت بكامل الغطاء 
اللبنانية  الحكومة  في  المنضوية  القوى  من  السياسي، 
اعتبارها تقع في  والتي خارجها. كذلك عربيًا ودوليًا، على 
على  القضاء  استهدفت  وقد  اإلرهاب".  على  "الحرب  نطاق 
منظمة "فتح االسالم" وهي منظمة إرهابية متطرفة دخلت 
لبنان ومخيم نهر  قبل أشهر من تاريخ الحدث إلى شمال 
البارد تحديدًا.  حيث اتخذت منه قاعدة ورهينة في الوقت 
تحقيق  إلى  وبحاجة  خفيًا  م��ازال  لتقاطع  كنتاج  نفسه، 
الفلسطيني  للواقع  ريَد 

ُ
أ بأنه  نقول  وهنا  حيادي وشفاف. 

في لبنان أن يُدفع كي يكون جزءا من التجاذبات الداخلية 
اللبنانية – اللبنانية، أو عود ثقاب على األقل إلشعال حرب 
داخلية فيه، إال أن النتيجة كانت بدفع وتدفيع المخيم ثمن 

هذا الحياد.
لقد نتج عن هذه العملية العسكرية القضاء على منظمة 
"فتح اإلسالم" اإلرهابية، وتدمير مخيم مدنًي يؤمن السكن 
المؤقت منذ ستة عقود ألكثر من أربعين ألف الجئ. وبعد 
منظمة  أعضاء  كان  المسلح،  النزاع  على هذا  أشهر  مرور ٣ 
خارج  إلى  هربوا  أو  اعتقلوا  أو  قتلوا  قد  إما  اإلس��الم  فتح 
بشكل  "القديم"  البارد  نهر  مخيم  تدمير  تّم  وقد  المخّيم. 
كامل. و"الجديد" أي المنطقة المجاورة للمخيم والتي تؤّمن 
والخراب،  التدمير  من  تستثَن  لم  سكانه،  لثلث  المسكن 
هذه  في   1000 من  أكثر  أصل  من  مبنى   ٣00 دم��ر   حيث 
المنطقة المحاذية للمخيم. أما بعيد انتهاء النزاع المسلح، 
وممتلكات  مدخرات  التجارية،  المعامالت  فت 

ّ
توق فقد 

الالجئ كذلك، ذهبت أدراج الرياح، وخسر الالجئ جنى عمره. 
وبعد مرور 5 سنوات ونصف على النزاع، ال زال يعاني سكان 
نهر البارد العقاب الجماعي وما زالوا يدفعون ثمن هذا النزاع 
الذين لم يكونوا يومًا طرفًا فيه، بل إن أردنا اعتبارهم طرفًا، 
فقد كانوا يمثلون طرفا إيجابيا قام بمؤازرة انتصار الجيش. 
لكن التعاطى بعد انتهاء المعركة كان  يعبر عن حالة من 

اإلنكار لهذا الدور، إن لم يتجاوز اإلنكار لالتهام. 
تبعًا لذلك؛ فقد تأخرت عملية إعادة البناء للمخيم قبل أن 
تنطلق رسميًا، نتيجة للبيروقراطية في اإلجراءات الحكومية 
المطلوبة وبطء سيرها. هذا في ظل استعادة المناخ العام 
نظرًا  طبيعتها"،  إلى  "األمور  وعودة  المنطقة  في  الطبيعي 
للتواجد والحالة العسكرية الكثيفة حول وفي المخيم  خالل 

تلك الفترة وحتى وقت كتابة هذا المقال.
الوطني  شقه  وبخاصة  المرتقب  السياسي  الفاعل  أما 
ل صورة العجز في منع ما حصل، 

ّ
الفلسطيني، يتضح أنه مث

ثانيًا،  انقسامه  حالة  ثم  ومن  أوال  لضعفه  يعزى  والسبب 
غزة  في  الدائر  االحتراب  أجواء  في  كانت تعيش  التي  أي 
واحد  بقرار  األمر  أخذ  على  القدرة  العجز عن  آنذاك، كذلك 
وجود  عن  � عوضًا  ومسؤولياتها  عاتقه  على  موحدة  ورؤية 

تواطؤ خفي ال يميل أبدًا إلى االصطدام بأي حال مع الظاهرة 
المسماه فتح االسالم، مستهينًا بخطورتها أماًل باحتوائها 
وترويضها كما كان يقال في حينه. ويمكن اإلضافة في هذا 
المجتمع  الفلسطينيين وقادة  الفواعل  االتجاه أن مختلف 
إال  لها  كان  ما  الفلسطينية،  السلطة  وكذلك  الفلسطيني 
استدعى  مما  شيء،  أي  فعل  عن  الكامل  بالعجز  التسليم 
تفويض األمر للحكومة والجيش اللبنانيين، ألجل مواجهة 
الالجئون  ترك  وقد  اإلسالم.  فتح  لظاهرة  المشترك  الخطر 
الفلسطينيون أبناء المخيم منازلهم، ممتلكاتهم، ومصادر 
من  وهذا  جديدة.  نكبة  في  الحرب  نيران  لتأكلها  رزقهم، 
وإنهاء  هدفه  لتحقيق  الجيش  أمام  المجال  إفساح  أجل 
فادحة  وخسارة  جرح  نتيجتها  وكان  اإلسالم  فتح  ظاهرة 
تتداعى  مازالت  وإنسانية  سياسية  اجتماعية  وصدمة 

فصولها حتى اآلن.
نستطع  ال  فعلنا  مهما  أن��ه  االع��ت��راف،  يستوجب  ما 
إلى  وصواًل  واإلغاثة،  اإليواء  من  بدءا  خسارتهم،  تعويض 
إعادتهم إلى بيوتهم، ولكن ليس قبل إعمارها. منذ اللحظة 
األولى لوقوع الكارثة تم تشكيل لجنة فلسطينية لإلغاثة 
عدد  أن  عليه  متعارف  هو  كما  لكن  اإلعمار.  إلعادة  وأخرى 
المخيم  مساحة  أن  علمًا  نسمة،   ٣2.2٣ المخيم  سكان 
هذه  دمرت  حيث  مربع،  متر   151  ,19٣ تتجاوز  ال  القديم 
المساحة تدميرا شامال بما تحوي من 5,٦25 وحدة سكنية، 
مربع،  متر   ٣84,000 الجديد  المخيم  مساحة  تبلغ  بينما 
بشكل  للتدمير  تعرضت  وحدة سكنية   2,٦05 على  تحوي 
جزئي. كما كان المخيم يحتوي على 174 مؤسسة تجارية 
إلى 1٣ ناديا رياضيا و  كبيرة و 1,0٣1 محل صغير، إضافة 
22 مؤسسة أهلية، و 8 مؤسسات رياض أطفال. جاء برنامج 
اإليواء واإلغاثة ليقدم بدل إيجار إلى ٣,4٦2 أسرة، بمعدل 
150 دوالر شهريا، كذلك أنشأت 5 مجمعات مساكن مؤقتة 
تم تركيبها داخل المخيم إلى جانب مدرستين أنشئتا عبر 

برنامج اإليواء هذا للنازحين.
ومن ثم تشكلت لجنة فلسطينية مكلفة بإعادة إعمار 
أولى  فريق عمل فلسطيني، كانت  البارد، تكونت من  نهر 
على  الفلسطينية  القوى  تتوحد  أن  في  تتمثل  التحديات 
الفصائل  تشارك  وأن  البارد.  مخيم  جراح  بلسمة  قضية 
الفلسطينية كافة في الشمال واللجان الشعبية والهيئات 
المجتمعية ضمن اللجنة المذكورة، من مواقع اختصاصية 
عدة  مستويات  ووف��ق  واح��دة  غاية  وفق  ولكن  مختلفة، 

لإلعمار واإلغاثة مع التشديد على أن هذا الجانب يقع ضمن 
حقل المسؤولية األساسية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
اللبنانية  الحكومة  إشراك  مع  هذا  "أونروا".  الفلسطينيين 
والطرف الفلسطيني بمكوناته الرسمية والوطنية، والقوى 
وفق  وذل��ك  واألهلية.  والسياسية  االجتماعية  المحلية 
المبلغ  فإن  فينا  مؤتمر  في  لإلعمار  المانحة  الدول  قرارات 
ما  لكن   أمريكي.  دوالر   445,000,000 هو  لإلعمار  المطلوب 
تم توفيره من المبالغ المخصصة لإلعمار والتي تسلمتها 
ثمانية  أصل  من  رزم  أربعة  إلعمار  يكفي  ما  يمثل  األنروا، 
رزم التي هي مجمل المخيم القديم. ويجدر التشديد على 
أنه بعد إزالة الركام واألجسام المشبوهة واستمالك األرض، 
وضع  خالل  من  ورسميًا  إعالميًا  باإلعمار  الشروع  عن  أعلن 
حجر األساس في يوم 9-٣- 2009، والموافقة على المخطط 
التوجيهي للبناء تمت في  نهاية أيار عام 2009. وقد جاء 
اإلعالن الثاني عن بدء اإلعمار فعليًا  في  29 – ٦ – 2009،  
لكن تم وقف اإلعمار بقرار من مجلس شورى الدولة بسبب 
اإلعمار فعليًا  وبدأ  لمدة شهرين.  "اآلثار"  ما عرف بمشكلة 
للرزمة  التسليم  يتم  أن  على   ،2010 بداية   2009 أواخر  في 
المرحلة   هذه  إنهاء  في  التأخر  لكن   ،2010 نهاية  األولى  

تجاوز فترة ثالثة شهور. 
الرزمة  أنجز في كل من  العمل قد  أن  الرغم من   وعلى 
من  لكن  التالية،  الثالث  ال��رزم  في  نسبيًا  وأنجز  األول��ى 
التأخير،  من  مستمرة  شكوى  هناك  يكون  أن  الطبيعي 
فنحن  اليوم في السنة الخامسة ومازال االنجاز  على أرض 
على  التسريع  يكون  ال  أن  نحرص  ونحن  متواضع،   الواقع 
حساب المواصفات، وعليه تجري الرقابة لمتابعة  إشكاالت 
الفساد وتتبع دقة مساحات البيوت وتطبيقها وفق خرائط 
التحكيم وقبولها من األهالي وإتاحة المجال أمام الطعون 
المشكالت  وتجاوز  والرقابة،  الفنية  والمتابعة  المقدمة، 
الهيئة  خالل  من  مرحلة،  كل  في  تظهر  التي  الهندسية 
األهلية بوصفها األداة الفنية والمهنية واالستشارية، ذات 
الصلة  في إطار عالقتها مع الجهات الثالث، الفلسطينية 

والحكومة اللبنانية واألنروا. 
اللبناني: واصلت الحكومة  الفاعل السياسي الرسمي 
وتمكينًا  اإلره��اب  على  نصرًا  تحقق  ما  اعتبار  اللبنانية 
السيادة  تحت  عاد  المخيم  وأن  والجيش،  الدولة  لسيادة 
الشرعية، وان إعادة أعماره ستكون خاضعة لقانون وسلطة 
حضن  إلى   19٦9 منذ   العائد  باعتباره  اللبنانية،  الدولة 

نظرة على تجربة إعادة إعمار نهر البارد: 
واقع الفاعلين ودور المكلفين

بقلم: مروان عبد العال*

أيضا،  الفلسطيني  على  هنا  تحقق  النصر  كأنما  الدولة. 
بهذا  ساهم  الذي  والشعبي  الرسمي  الموقف  متجاهلة 
على  عدة  بصور  الميدان  في  تمثل  والذي  للجيش.  النصر 
بشريا  درعا  يكونوا  أن  الناس  ورفض  المخيم  بإخالء  األقل 
لجماعة فتح اإلسالم، على اعتبار ان هذه الظاهرة غريبة عن 
الفلسطيني ومن خارج نسيجه االجتماعي وعدم  المجتمع 
االحتفالية  اللغة  أن  إال  لحضورها.  شرعية سياسية  إعطاء 
قدمت  التي  التضحية  حجم  فيها  بما  ذلك  كل  تناست 
لهذا الثمن، من الجيش والمخيم وكذلك تدمير مخيم وما 
اقتصادي  اجتماعي  وفضاء  ومقتنيات  ممتلكات  من  فيه 

لالجئين المقيمين فيه. 
لقد كان نهر البارد جرحا وليس نصرًا، ألن النصر حسب 
تدفع  ال  وان  المعركة  تجري  ال  أن  في  يتمثل  مفهومنا 
الصراع  لوال  لتحصل  ما كانت  العالية، وهي  الضريبة  هذه 
الداخلي اللبناني- اللبناني الذي دفع فاتورته الفلسطيني.

اللبنانية،  للدولة  مشروعًا  التوجه  يمسي  هنا،  من 
بمطالبتها بأن تفي بالتزاماتها التي وعدت بها حين قالت 
على لسان الرئيس السابق فؤاد السنيورة: "الخروج مؤقت 
واإلعمار مؤكد والعودة حتمية"، وبأن يكون هناك تعاون مع 
أهالي المخيم وتقديم الخدمات الالزمة ودفع التعويضات 
من  وأستثني  المخيم  سكان  من  للبنانين  دفعت  كالتي 
الحصار األمني عنه،  أن يرفع  الفلسطيني. وكذلك  تلقيها 
المخيم  باعتبار  القاضي  العسكري  التصنيف  يوقف  وأن 

منطقة عسكرية.
رئيسها  يتبع  لبنانية،  رسمية  لجنة  تكليف  تم  وقد 
لرئيس الحكومة اللبنانية وتتمثل فيها عدة وزارات لبنانية، 
وبقيت  ال��ق��رارات،  اتخاذ  على  القدرة  إلى  افتقدت  لكنها 
ما  خ��الل  من  حلها  دون  الفلسطينية  المشاكل  تمتص 
سمي بفريق نهر البارد. متاحة لها جهة التشاور والمتابعة 
بخصوص البارد، والتي حكمتها ثالث مستويات في التعامل، 
عن  الحديث  فلك  في  يدور  الذي  الدبلوماسي  التعامل  أوال: 
اللبناني،  القانون  سيادة  واح��ت��رام  والمصالحة  الشراكة 
وثانيا:  الفلسطينية،  اللبنانية  األخوية  العالقات  وترسيخ 
التعامل السياسي الذي يتحدث عن دورة الجمع بين ثنائية 
الحقوق والواجبات، السيادة والكرامة، واحترام الكيان اللبناني 
المدخل  يكون  أن  وضرورة  للفلسطينيين  الوطنية  والهوية 
األمني،  وليس  األساس  هو  السياسي  والتعامل  السياسي 
التوطين  على  الطريق  لقطع  المدنية  بالحقوق  والمطالبة 

مخيم نهر البارد بعيد التدمير في العام 2007 وجانب من مشروع إعادة اإلعمار 2011 )المصدر: األونروا(
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الذي  المدني،  المستوى  حول   فجاء  الثالث  أما  والتهجير. 
بالتمييز  اللبناني  القانون  اتهام  إلى مستوى  السقف  يرفع 
والعنصرية ضد الفلسطيني. وأقيمت في هذا الصدد العديد 
للضغط.  الشعبية  االحتجاجية  والحركات  المؤتمرات  من 
في  الفلسطيني   _ اللبناني  الحوار  لجنة  انشغلت  بينما 
السعى لتعزيز العالقة مع الحكومة  اللبنانية، الذي تتوج في 
االعتراف بالسفارة الفلسطينية التي ارتفع مستوى التمثيل 
القيادة  ومع  فلسطين،  دولة  سفارة  إلى  ممثلية  من  فيها 
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل في لبنان، 
التي تريد من هذه العالقة أن تكون إيجابية علها تعمل على 
لبنان. كل ذلك يبقى مجرد  الفلسطينيين في  بلسمة جراح 
مناشدات أخالقية وإعالمية أكثر منها تفاهمات جدية حول 
بناء  أردنا  إن   . تنتهي.  وأين  تبدأ مسؤولياتنا  وأين  نريد  ما 
كي  الدرس  وتستخلص  حصل  ما  تتجاوز  صحيحة  سياسة 
الخطأ،  وليس  الصحيح  النموذج  المخيم  يكون  وأن  يتكرر  ال 
فعلينا تبني نموذج للعالقات الصحية والصحيحة  كأساس 
اللبنانية  للعالقات  جديدة  لصياغة  منه  نطلق  معيارًي 
الفلسطينية، وذلك بما يضمن شراكة فعلية للمجتمع األهلي 
والمسؤولية الوطنية والفضاء السياسي الذي يحفظ المخيم 
كهوية وداللة ورمزية وطنية. لم يتجسد هذا النموذج حتى 
اآلن،  وهذا يعني استمرار رواج المنهج السابق؛ اي السياسة 
التي  الكراهية  ثقافة  استمرار  ظل  في  العلن  في  اإليجابية 
تريد اإلبقاء على الفلسطيني نموذجًا صالحًا لثقافة الفزاعة 

وكمادة قابله لالستخدام بكل االتجاهات! 
األونروا،  هي الطرف المكلف الفعلي في قضية اإلغاثة 
من  وب��دأت  الحدث   واجهت  التي  وهي  اإلعمار،  قضية  و 
اإليواء للنازحين من اإليجارات إلى ما يسمى برنامج الطوارئ 
التعليم  إلى  التموين  من  األون��روا  تعتمده  الذي  لإلغاثة 
والطبابة، وصواًل إلى برنامج اإلعمار وهو متخصص في بناء 
مليون دوالر في مؤتمر  له 400  الذي رصد  القديم  المخيم 
لتغطية  يكفي  وهو  قليل،  إال  المبلغ  نصف  دفع  تم  فينا. 
التي تشكل  الرزم  أي نصف  القديم،  المخيم  من  رزم  أربع 
الذي  الجديد  المخيم  وترميم  إعمار  إلى  باإلضافة  المخيم. 
يسهم ببنائه كل من المجلس النرويجي واإلتحاد االوروبي، 
كمساعدات  يورو  مليون   5 المقدرة ب  االيطالية  المنحة  و 
رصدت  يورو  بمليون  يونانية  مساعدة  وهناك  إسكانية. 
كما  الحكومة.  في صندوق  مجمدة  مازالت  التحتية  للبنية 
تهديمًا  المهدمة  المباني  بناء  إعادة  مشروعات  هناك  إن 
كامال، وخاصة في القطاع ٣9، والسعي الستدرار دعم دولي 

لم  الذي  جنين  حي  وكذلك  الحالي،   الوقت  في  جاري  له 
نستلمه من الجيش حتى اآلن.

 يسجل فيما تم من تقديم مساعدات، قصور شاسع 
في الدعم العربي وخاصة من الدول الخليجية لإلعمار رغم 
التزامها الدفتري بذلك، لذا من الهام  تقييم واقع الشراكة 

في إعادة اإلعمار على النحو األتي: 
 أواًل: وكالة الغوث "األونروا" التي تعتبر الجهة المسؤولة 
البناء،  وتوفير ما يلزم  عن تنفيذ مشروع اإلعمار، وتسريع 
في سبيل ذلك بما فيه تداعيات الكارثة على اإلنسان، من 
الى  المخيم  أبناء  عودة  حتى  وطبابة  وتعليم  وإغاثة  مأوى 

بيوتهم وعودة الحياة الطبيعية فيه.
العربية  ال��دول  وخاصة  المانحة  ال��دول  على  ثاني�ًا: 
المقررة في مؤتمرات  المالية  بالتزاماتها  الشقيقة، اإليفاء 
الدمار  وآثار  األزمة  ذيول  لمعالجة  ودولية،  محلية  سابقة 
وتفاقم المعاناة ألبناء المخيم، والتعويض عن خسائرهم 
وأعمالهم وتجارتهم والذين تحملوا تبعات  الخطر الذي لو 

استفحل واستمر لكان قد تسبب بإيذاء للجميع.
حل  بضرورة  االضطالع  اللبنانية   الحكومة  على  ثالث�ًا: 
البناء  إعادة  طريق  من  وغيرها  والقانونية  اإلدارية  العقبات 
االجتماعية  وأعني  للمخيم.  الطبيعية  الحياة  واستعادة 
التصاريح  ونظام  العسكرية  الحالة  رفع  عبر  واالقتصادية، 
النموذج  لتحدى  األسلم  الطريق  لتكون  اإلغ��الق  وسياسة 
وإرساء أساس  الفلسطينية.  اللبنانية  العالقات  السليم في 
اإلنسان  كرامة  يحفظ  بما  الفلسطيني  اللبناني  للتفاهم 
وسيادة الدولة وفق مبدأ القانون بوجهيه: الحقوق والواجبات 

وصون الكيان اللبناني والهوية الوطنية الفلسطينية.

واقع إعادة إعمار المخيم  ما بين النظرية والعمل:

سياسيا  اإلعمار  إع��ادة  عملية  حسم  من  الرغم  على   
ونظريا من خالل قسم رئيس الجمهورية اللبناني وبيانات 
الحكومة اللبنانية المتعاقبة، إال أنها بقيت رهن اهتزازات 
البلد واالختالفات الداخلية فيه. لذلك فالعملية تمر بطريق 
مالية،  وحتى  وإدارية  قانونية  عقبات  عدة  وتعتريه  شاق 
منذ بدء إشارة تملك المخيم القديم وتبني مجلس الوزراء 
المدني.  التنظيم  وكذلك  التوجيهي،  للمخطط  مجتمعا 
شرعت االنروا بإزالة الركام ورص التربة ونزع األلغام، وهذا 
ما  استغرق وقتا وإجراءات بيروقراطية ليست بقليلة.  لكن 
وشروط  للتصميمات  والعسكرية  األمنية  الشروط  حتى 
هوية  وفق  األحياء  بناء  تعيد  التي  االجتماعية  الهندسة 

حقوق  لمصادر  الفلسطيني  بديل/المركز  عقد 
للمجموعة  ال���دوري  اللقاء  وال��الج��ئ��ي��ن،  المواطنة 
يومي  المدني"  المجتمع  نشطاء  "منتدى  الشبابية 
بحضور  وذل��ك  الجاري،  الشهر  من  والثامن  السابع 
من  مشاركًا/ة   ٣5 عددهم  البالغ  المنتدى  أعضاء 
االول  اليوم  وخالل  الغربية.  الضفة  مناطق  مختلف 
على  نقدي  وبشكل  المشاركين/ات  تعرف  اللقاء،  من 
الوطنية  الحركة  تطور  في  التاريخية  المحطات  ابرز 
الى  وصواًل  العشرين  القرن  بداية  منذ  الفلسطينية 
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وتطور الخطاب 
القرن  السبعينيات من  بداية  للمنظمة في  السياسي 
المنظمة  إعادة تفعيل  أفق  التركيز على  الماضي، مع 
الفلسطيني.  للشعب  وجامع  وحيد  شرعي  كممثل 
تطور  مسيرة  على  المنتدى  في  النقاش  اشتمل  وقد 
وإقامة  فلسطين  في  الصهيونية  الحركة  مع  الصراع 
وقرار  ألفلسطينيي،  الشعب  اسرائيل وتشتيت  دولة 
من  الرسمي  الدولي  والموقف   ،181 رقم  التقسيم 
الشعب  لها  تعرض  التي  التهجير  وعملية  القرار، 
الفلسطيني بعد صدور القرار. كما ارتكز النقاش على 
تعدده  على  الفلسطيني  السياسي  الخطاب  حيثيات 
وتنوعه وبشكل خاص خطاب م ت ف، وسبل تفعيلها 
والعوامل التي تلعب دورًا في ترسيم معالم الخطاب 

المعاصرة  المتغيرات  ظل  في  الفلسطيني  السياسي 
مع  والحوار  النقاش  في  وقد شارك  الفلسطينية.  للقضية 
اعضاء المنتدى في هذا اليوم المفكر والكاتب الفلسطيني 
األستاذ عبد المجيد حمدان، سكرتير األمانة العامة السابق 

لحزب الشعب الفلسطيني.

اللقاء الختامي لمنتدى نشطاء المجتمع المدني 2012:
سؤال الهوية الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء م. ت. ف

عمل تطوعي لشباب برنامج تنمية الناشئة / مركز بديل، 2012 )تصوير: مركز بديل(

المكان الذي كان يحوي عائالت من قرى فلسطينية جليلية 
واحدة، إضافة إلى عدم تلبية االلتزامات المالية والتي كانت 
أضعاف ما وعدت به الدول المانحة في مؤتمر فيينا، وصوال 
التربة  برص  البدء  عند  فوجئنا  فقد  الفنية،   الشروط  إلى 
قبل  من  وزاري  طعن  بوجود  العمل  لبدء  المكان  وتأهيل 
كتلة لبنانية تقول بان المخيم يبنى على مدينة تاريخية 
أسمها "أرتوزيا"، وعليه تم وقف إزالة الركام ورص التربة، 
بداعي العثور على ثالثة أعمدة من الغرانييت مدفونة بين 
مصلحة  تدخل  فرض  بالتالي  والثانية.  األول��ى  الرزمتين 
اآلثار اللبنانية واستحضار فرقها على األرض لمتابعة ما تم 
العثور عليه،  لتقوم بدراسة األمر مع وزير الثقافة وتتبنى 
وضع  تم  وهنا  األمر،  مع  التعاطي  في  سليم  ومعيار  مبدأ 

ثالثة فرضيات بهذا الخصوص: 
أواًل- أن تكون اآلثار من النوع الثمين فيجلب إلى المتحف،
 وثانيًا- أن تكون من النوع الجيد والمهم فيتم إظهاره 

في المكان دون اإلعمار فوقه، 
وفق  يطمر  الذي  العادي  النوع  من  تكون  أن  وثالثا- 

المواصفات الدولية المرعية في اليونسكو.
 وتم كتابة تقرير شامل عن الموضوع ليصار إلى تبني 
االحتمال الثالث بأن يطمر وفق المعايير الدولية وتستكمل 

عملية البناء. 

إعادة بناء مخيم، للمرة األولى في لبنان:

الفلسطينية،  يجب  الخصوصية  لبنان هناك     ألن في 
وفقًا  وهذا  أخرى،  عربية  دولة  أية  مع  بالمقارنة  إغفالها  عدم 
لت األسباب الحقيقية 

ّ
الختالف السياق والتحديات التي شك

التي يعاني منها الواقع الفلسطيني والذي يجعله أحيانا أمام 
أزمة وجود بكل ما في الكلمة من معنى، هي حاضرة في الوعي 
الجمعي ولها تفاصيلها ومفرداتها التي تتحكم ببنية وواقع 
ل الخطر المضمر حينًا والمعلن أحيانًا على 

ّ
هذا الوجود وتشك

وجودنا االجتماعي والسياسي وهذا يتمثل في:
مكبوتها  تظهر  ما  سرعان  الطائفية،  األزم��ة  أواًل: 
التاريخي في تلك السياسات المبنية على النزوات واألحقاد 
التصالحي،  غير  النمطي  بالخطاب  عنه  والمعّبر  واالنعزال، 
ويتماهى  األهلية،   الحرب  عقلية  من  الخروج  عن  والعجز 
السياسي في نظرة  تمييزية "عنصرية" ضد وجود مجتمع 
فلسطيني مستندًا إلى سالح  القانون، لنكتشف  في كل 
مرة أن المشكلة في السياسة التي توظف القانون، وانقسام 
الموقف بين رفض مسكون بأحقاد الماضي لتلبية الحاجات 

اإلنسانية  الملحة، وبين عجز عن االستجابة  لهذه الحقوق 
اللبناني  االنقسام  أن  يظهر  عندها  اللفظي.  تأييدها  رغم 
الفلسطيني  المجال  في  غيره  اللبنانية،  المسائل  على 
حساسيات  وفق   الخطاب  ويتحول  واإلنساني،  الحقوقي 
أخرى وتجاذبات تظهر حجم انعكاس الصراعات في البلد 
قضايا  فثمة  لبنان،  في  الفلسطيني  الوجود  طبيعة  على 
مرتبطة  وقومية  وطنية  طبيعة  ذات  وأخرى  محلية صرفة، 
وتعقيد  منها،  اللبنانية  األطراف  وموقع  الصراع،  بطبيعة 

الواقع اللبناني نفسه في ظل أزمة النظام البنيوية.
لبنان  في  الفلسطينية  التاريخية  التجربة  أزمة  ثانيًا: 
وعالقتها الجدّية بواقعها المجتمعي، وتظهر هذه األزمة 
الفلسطينية  السياسية  القوى  بين  القائمة  الفجوة  في 
تأثيرها  وحجم  عام،  بشكل  الفلسطينية  األهلية  والبنية 
رؤيتها  ه��ي  وم��ا  تجربتها  وتعي  ذات��ه��ا  ت��رى  وكيف 
والوطني  واالجتماعي  السياسي  للوجود  المستقبلية 
بالممارسة  قادرة  اذا كانت  لبنان وفيما  للفلسطينيين في 
السياسية على تجاوز أخطاء الماضي الثقيل، ولعب دورها 
في حفظ هوية المخيم وداللته، في خضم الصراع المباشر 
وغير المباشر إلعادة تشكيل الهوية الفلسطينية. فال زالت 
مسألة الهوية الفلسطينية تعامل، وفق الرقعة الطائفية 
الفلسطيني،   فيها  يعيش  التي  للمساحة  والمذهبية 
كل  في  لالستخدام  القابلة  "الفزاعة"   المخيم  فيصير 
الذي يستحق  المحتمل،  الخطر  بمكانة  مناسبة، وتصويره 

الحرمان من الحقوق والحصار والتدقيق والخنق.
دور  وهن  في  متمثلة  الخلل  عن  التعبيرات  أبرز  تبقى 
مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها اإلطار المرجعي 
الفصائلية  الصيغ  تعدد  إن  بل  الفلسطيني،  الواقع  لحركة 
والمجتمعية، يزيد األمر سوءا، فإن أيًا منها لم يطرح برنامجًا 
ويعّوض  الفلسطيني،  الواقع  هذا  مع  يتعامل  مشروعًا  أو 
د 

ّ
تول آفاقًا  يطرح  أو  المرجعي،  لإلطار  الكبير  الغياب  بحركته 

األمل بحركة إلى األمام، وعليه فإن هذا الفراغ أدى بدوره إلى 
كأساس  الفردية  للنزعات  وجنوح  بالهوية  اإلحساس  تراجع 
عند كل فلسطيني، ناتج عن فقدان الثقة باألطر السياسية، 
"بالتهميش". ويمكن تلمس ذلك من خالل عدة  الشعور  أي 
مؤشرات، أبرزها غياب السياسة الحكيمة وطغيان االنفعاالت 
الغريزية، لتحويل هذا الوجود لالستخدام السلبي السياسي. 

مروان عبد العال: رئيس اللجنة الفلسطينية العليا إلعادة إعمار نهر   *

البارد.  

اليوم  مدار  على  إمتد  الذي  النقاش  هذا  تبع  وقد 
أمسية فنية ملتزمة بمشاركة المشاركين/ات في اللقاء، 
لعرض  إضافة  الفلسطينية،  "إنجاز"  فرقة  قدمتها 
مذكرات  الشام،  القدس-  "حكواتي  بعنوان  مسرحي 
زهران" قدمه الفنان المقدسي حسام غوشه. تلى ذلك 

حوار نقدي حول فكرة ومحتوى المسرحية وطريقة 
تقديمها. 

أما نقاشات اليوم الثاني من أعمال المنتدى، فقد 
الفلسطينية،  الوطنية  الهوية  مفهوم  على  ارتكزت 
له  من حيث تشكلها وتطورها في سياق ما تعرض 
اذ  العشرين،  القرن  مطلع  منذ  الفلسطيني  المجتمع 
تم التطرق ألبرز العوامل التي أسهمت في خصوصية 
هذا التبلور. إضافة لتبادل وجهات النظر حول شكل 
الفلسطينية كدولة مراقب غير  الدولة  تأثير مشروع 
عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة. وقد شارك 
المنتدى  اعضاء  مع  والنقاش  الحوار  تقديم  في 
الفلسطينية  الهوية  موضوع  في  والباحث  الكاتب 

األستاذ أحمد أبو غوش. 
يشار إلى أن منتدى نشطاء المجتمع المدني، هو 
أحد المجموعات الشبابية التي تنشط مع مركز بديل 
في طور بناء القدرات النقدية والتحليل اإلستراتيجي 
وتعزيز مفاهيم تحليل الصراع مع الحركة الصهيونية 
على  المبني  الحل  على  القائمة  الرؤية  الى  إستنادًا 
مجموعة  وهي  الفلسطينية،  للقضية  الحقوق  اساس 
 ٣5 بجهود   2012 العام  مطلع  خ��الل  تشكيلها  تم 
شاب وشابة من طلبة الجامعات الفلسطينية ونشطاء 

المجتمع المدني في الضفة الغربية. 
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تأسست منظمة المعونة المسيحية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف 
مساعدة الالجئين األوروبيين، بما في ذلك الالجئين اليهود، الذين فقدوا كل شئ. 
قام  عندما   1950 العام  منذ  المنطقة  في  المسيحية  المعونة  منظمة  وقد عملت 
التي  الكارثة  في  للمساعدة  المعونات  بتقديم  األوسط  الشرق  كنائس  مجلس 

تعرض لها الالجئون الفلسطينيون.
منذ ذلك الحين أصبحنا شركاء ألكثر من 20 منظمة فلسطينية واسرائيلية  
الخدمات  الى  للوصول  الناس  ومساعدة  اإلنسان،  حقوق  حماية  أجل  من  تعمل 
العمل على محاولة ضمان مستقبل سلمي  إلى  إضافة  والموارد بشكل منصف، 
إلى  وصواًل  الطارئة،  اإلغاثة  من  بدءًا  للجميع.  العدالة  توفير  أسس  على  يقوم 
التنمية على المدى الطويل، حيث يعمل شركاؤنا  على الوصول الى أفقر الناس 

بصرف النظر عن العرق والدين.
كما أن منظمتنا تؤمن بأن لكل شخص األحقية في الحياة بحرية، والتمتع بشروط 
الكرامة اإلنسانية. وإنطالقًا من هذه  األسباب، فإننا نعمل بشكل مستمر على  دعم 
و تأييد حقوق كل من الفلسطينيين واالسرائليين بالعيش  في سلم وأمان. إضافة 

إلى أننا نعتقد بأن حقوق كل منهم غير قابلة للفصل عن بعضها البعض.
وقد بات من شائع القول الحديث حول األوضاع اإلنسانية المتردية في جميع 
أنحاء األرض المحتلة، حيث   يعتمد السكان بشكل كبير على المساعدات، بهدف 
تأمين سبل عيشهم، التي إما تم تدميرها أو تأثرت بشكل كبير نتيجة ضعف 

القدرة في ولوجها لألسواق المحلية والدولية.
طويل  حل  عن   تعبر  ال  لكنها  الدولية،  المساعدات  أهمية  من  الرغم  على 
األمد إلشكاالت الفقر، أي أن مثل هذا الحل يتطلب حال سياسيا إلى جانب إنهاء 
في  المساعدات  هذه  تؤديه   الذي  الهام  الدور  إلنكار  مجال  ال  لكن  اإلحتالل. 
االقتصاد الفلسطيني، فقد شكلت محورًا  مهمًا في اإلبقاء على المدارس مفتوحة 
المعونة  الصحية. ومما يثير مخاوف منظمة  الخدمات  وفي استمرارية تشغيل 
المسيحية؛ التأثير المتوقع على االقتصاد المنزلي الفلسطيني اذا ما تم قطع هذه 
المساعدات. وال مفر من االقرار بأن الجهود المبذولة حتى اآلن في سبيل تحسين 
حياة الشعب الفلسطيني، لم تكن قادرة على تقديم اإلغاثة  بمعناها الحقيقي.

منع  في  أسهم  قد  المتزايدة  المساعدات  تدفق  أن  إلى  اإلشارة  المفيد  ومن 
إلى  يفِض  لم  كذلك،  ولكنه  المحتلة،  األرض  في  الكامل  االقتصادي  االنهيار 
تحقيق تنمية بشكلها المستدام أو إلى تحقيق سالم مبني على أساس الحقوق. 
إن انعدام تحقيق نمو اقتصادي فلسطيني فعلي يرجع إلى حد كبير الى ما يشكله 
االستيطان االسرائيلي من معيقات، هذا إلى جانب القيود المفروضة على حركة 
أشكال  من  شكل  أي  المساعدات  هذه  يرافق  ولم  كما  وسلعهم.  الفلسطينيين 
اإلرادة  السياسية الالزمة لمعالجة هذه األسباب وغيرها من األسس الجذرية للفقر.
خالل  الغربية  الضفة  مدن  في  المعيشة  غالء  على  االحتجاجات  جاءت  وقد 
العام 2012، كجزء مرتبط بتلك التي عمت الشرق األوسط، بما فيها اسرائيل. حيث 
تعبر، من منظور أوسع، عن ظاهرة عالمية من االرتفاع الخطير والمتناسب طرديًا 
يفتقرون  الفلسطينيون  زال  ال  ذلك  ومع  البطالة.  ونسب  المعيشة  تكاليف  في 
للتمتع بالحرية واالستقاللية المطلوبتين للتصدي لمثل هذه الظاهرة. وبالرجوع 
إلى العام 2008، كان البنك الدولي قد أشار إلى أن معالجة المشاكل االقتصادية 
المتاحة  االقتصادية  المساحة  في  زي��ادة  سيتطلب  المتأصلة،  الفلسطينية 
للفلسطينيين في األربع سنوات المقبلة. حيث توقع البنك الدولي تحقيق معدل 
لن تغطي  والذي  الفلسطينية،  السلطة  مليار دوالر في ميزانية   1.5 عجز يناهز 

أموال المانحين منه سوى ما مقداره 1.14 مليار دوالر.
الدولي  المجتمع  رؤية  حول  الحديث  يمسي  المتغيرات  هذه  مثل  ظل  في 
وبشكل خاص  األوهام،  من  أنه ضرب  على  الدولتين،  الى حل  التوصل  أجل  من 
بالترافق مع إرجاء الحسم بشأن مستقبل المنطقة )ج( وقضية المستوطنات، نظرًا 
لما شهده  الفلسطينيون خالل الفترة  التي تبعت مفاوضات السالم من مضاعفة 

عدد المستوطنين والمستوطنات. 
توفر  مدى  في  ممثاًل  المانحين،  مجتمع  يواجه  الذي  الحقيقي  التحدي  يبقى 
المشروع  أي  السالم،  تحقيق  أمام  العقبات  أخطر  يشكل  ما  لمعالجة  اإلمكانية 
العام 2009 كان قد صدر عن لجنة الشؤون  االستيطاني في األرض المحتلة. ففي 
يكون  لن  الغربية  الضفة  في  للتوسع  نتيجة  أنه  المتحدة  المملكة  في  الخارجية 
هنالك آفاق تحفز على تحقيق حل الدولتين، وعلى هذا النحو، فإن إستمرار النشاط 
االستيطاني على ما هو عليه، قد وضع  مفهوم  "التزام إسرائيل" في موضع شك. كما 
أن اإلدانة المتكررة من قبل المجتمع الدولي والوضع غير القانوني بموجب القانون 

الدولي لهذا المشروع لم ترتِق بعد لتشكل مانعًا امام استمرارية اإلستيطان.
مع  التعاطي  في  جديد  نهج  وتبني  لبناء  ملح،  بشكل  الحاجة،  تنبع  هنا  من 
هذه المعضلة، حيث ينتقل من إطار اإلعالنات والمواقف الروتينية إلى أن يشكل 
رؤساء  قدم  الصدد  وبهذا  اإلستيطان.  تفاقم  أمام  ملموسة  مانعا/موانع  يعد  ما 
بعثات اإلتحاد األوروبي في األرض المحتلة في عام 2011، تقريرًا اقترح بأن على 
المالية  المعامالت  وإحباط  لمنع  المالئمة  التشريعات  وضع  األوروب��ي  اإلتحاد 
الداعمة للمشروع االستيطاني، إذ إن التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات، 
إنما يسهم في استدامة وجودها وتعزيز واقع كونها مربحة اقتصاديا. أما منظمة 
المعونة المسيحية، فتعتقد بأن اإلستيطان سوف يستمر في التوسع والتطور، 

اتخاذ  أدق،  وبمعنى  اإلدانة،  ومواقف  لبيانات  داعمة  إجراءات  اتخاذ  يتم  لم  ما 
إجراءات تفرض حظرًا على بيع سلع ومنتجات المستوطنات من أن تباع  في أسواق 

المملكة المتحدة واإلتحاد األوروبي.
مجددًا، وبحسب البنك الدولي، إذا ما تمتع الفلسطينيون بالوصول واالستفادة 
من مساحة 12.500 فدانا فقط، أي ما يقارب ٣.5% من مساحة المنطقة )ج( غير 
الغربية، فإن هذا سيمكنهم من جني ما مقداره مليار  المستصلحة في الضفة 
الفلسطينيين  المزارعين  أن  فعاًل، هو  اليوم  يجري  ما  لكن  بشكل سنوي.  دوالر 
وعائالتهم ال زالوا يناضلون من أجل الحصول على المتطلبات االساسية اليومية 
من اإلمدادات المحدودة من المياه بصورة جدية. حيث يواجهون ظروف معيشية 
غير محتملة أو مستقرة في الوقت عينه. وتبعًا لما وضحه برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي UNDP، فإن نسبة البطالة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية  تبلغ 

حاليا ما يقرب من 2٣%، في ظل حالة من النمو الصفري في االقتصاد.
ولهذا، نعتقد في منظمة المعونة المسيحية بأن  تحقيق خطوات على الطريق 
إلى األمام، إنما  يتطلب إيجاد حل طويل األجل، بحيث يمثل حاًل عاداًل وسلميا 
الفلسطينيين  من  لكل  وعمليا(  )حيويا  مجديا  ويكون  االحتالل،  إنهاء  يضمن 
ينقل مصاف  تحول جذري   خلق  يتطلب  الحل  هذا  مثل  أن  إال  واإلسرائيليين. 
الفلسطينيين  إلى وضع يمكن كل من  الراهن  السياسي  المأزق  األمور من هوة 
واإلسرائيليين والمجتمع الدولي من إتخاذ  الخطوات الجريئة الالزمة لتطبيق مثل 

هذا الحل الحيوي/العملي.
 في العام 2007 عقدت  منظمة المعونة المسيحية مشاورات مكثفة مع كل 
إلى جانبهم  مجموعة  واإلسرائيليين، وكذلك كان  الفلسطينيين  من شركائها 
"تشاثام  في  المتحدة  والواليات  وأوروبا  األوسط  الشرق  منطقة  من  الخبراء  من 
هاوس" في لندن، بهدف تركيز النظر حول ما يعني الحل القابل للحياة بالنسبة 
لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين. وقد كان هذا جزئيا للوقوف على ما درج 
على استخدامه الرئيس االمريكي السابق جورج بوش أي الحل القابل للحياة. في 
سمة  إن  أوضحنا  للحياة"،  القابلية  سؤال  وفلسطين:  "إسرائيل  بعنوان  تقريرنا 
للصراع،  دائم  حل  تحقيق  على  بالقدرة  محددة  تكون  أن  يجب  للحياة  القابلية 
وقد قدمنا قائمة مرجعية تشير إلى العناصر الواجب توفرها في الحل المطلوب 
لإلجابة على سؤال: القابلية للحياة. وتتألف القائمة المرجعية من المبادئ التالية:

وضع حد لالحتالل: كأساس يقوم عليه مفهوم القابلية للحياة،  -
السياسية  اإلرادة  بممارسة  التمتع  بمعنى  والسيادة:  المصير  تقرير   -

الحرة والتحرر من السيطرة الخارجية،
اإلدارة الحكومية الفعالة: أي توفر منظومة سياسية متماسكة، بحيث   -

تتطلب سيطرة الحكومة على جمع واستخدام الموارد المالية،
حماية الحقوق لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين،  -

األمن للجميع:  حيث أن أمن اإلسرائيليين ال يمكن فصله عن تحقيق   -
األمن للفلسطينيين،

حرية الحركة: بالنسبة للفلسطينيين يجب أن يشمل ذلك حرية الحركة   -
الشرقية،  القدس  الغربية،  الضفة  من  كل  وداخل  بين  فيما  والتنقل 

وقطاع غزة،
السيطرة على الموارد الطبيعية: بما فيها األرض، المياه، المعادن والبحر،   -
حد  ووضع  االقتصادي،  االزده��ار  وتحقيق  السكان  جميع  نمو  لصالح  

للتبعية للمعونات.
وعليه، فان السعي لحل قابل للحياة بهذا المعنى  يجب أن يكون: 

مستندا إلى القانون الدولي،  -
متمتعا بالحيادية،  -

قادرا على إخضاع الطرفين للمساءلة والمحاسبة، ووضع حد لإلفالت من   -
العقاب. 

إلى حل عادل  التوصل  الناجع، يكمن في  بالحل  الجزء األهم فيما يتعلق  ان   
لقضية الالجئين. ففي  تقريرنا الصادر في العام 2011  بعنوان: "المعتقلون في 
الخارج: الالجئون الفلسطينيون ومفتاح السالم" فإن منظمة   المعونة المسيحية 
قد دعت وال زالت تدعو إلى حوار صادق وهادف باتجاه ايجاد حل لمعاناة الالجئين 
المصلحة،   أصحاب  جميع  على  الحوار  هذا  يشمل  ان  يجب  حيث  الفلسطينيين، 
بحيث يسير جنبا إلى جنب مع عملية سالم يكون بامكانها ضمان توفير العدالة 
واألمن  لجميع الفلسطينيين واإلسرائيليين، وفي مثل هذه العملية يجب أن يسمع 
إزعاج  اعتبارهم  الذين تم تجاهلهم تاريخيًا وتم  الفلسطينيين،  الالجئين  صوت 

للتاريخ، ويلزم أن يتم االعتراف بحقوقهم الشرعية بشكل علني وواضح كذلك.
وقد أكد هذا التقرير، أن استمرارية عدم اعتبار الالجئين والمهجرين قسريًا 
ومفتاح  أساسي  عامي 1948 و19٦7 كعامل  اإلسرائيلية  العربية  الحروب  نتيجة 
المنال.  بعيد  كحلم   السالم  بقاء  عنها  ينتج   ، األوسط  الشرق  في  الصراع  لحل 
وبالنظر الى وضع وحالة الالجئين الفلسطينيين يتضح لماذا ينبغي أن يكون هذا 
العامل هو المفتاح الذي من شأنه أن يسهم في فتح باب عملية السالم. إضافة 
أشاروا دومًا على  المحتلة  واألرض  وإسرائيل  لبنان  أن شركاءنا في كل من   إلى 
أهمية أخذ الظروف اإلنسانية القاسية والصعبة التي تخيم على حياة الالجئين 
الفلسطينيين بعين األهمية واإلعتبار، كما أسهموا مليًا في مساعدتنا في أبحاثنا.
 وفي هذا الموضع، تجدر اإلشارة إلى أن منظمة المعونة المسيحية تسعى 
جاهدة للتخفيف من حدة الفقر ومواجهة المنظومات التي تسهم في استمراريته 
الفقر  فإن  الالجئين،  للكثير من  بالنسبة  انه  تأثيرها. حيث  مناطق  في مختلف 
والتمييز يعتبران من أسس الواقع اليومي المعاش، من هنا ينبع تركيزنا البالغ 
على أهمية إيجاد حل لمحنتهم.  لكن ليس من طبيعة دورنا أن نحدد ونصف 
الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الحل، بل نشدد على أننا يجب أن نكون 
واضحين في اإلعتراف بمساندتنا لحل شرعي يقوم على أساس احترام القانون 
في  الحل  هذا  لمثل  اإلش��ارة  ولدى  للجميع.  والحقوق  العدالة  تحقيق  وضمان 
التقرير المذكور، فقد أشرنا إلى إطار 'القابلية للحياة'، مع ضرورة ووجوب االعتراف 
مستقبل  عن  الحديث  عند  وحساسًا  حاسمًا  يعد  الالجئين  حقوق  موضوع  بأن 
يحمل الفرص لحياة كريمة. وأكدنا أيضا على أهمية االستماع ِلالجئين واالنخراط 
معهم- والذين غالبا ما يشعرون بالتجاهل، وبشكل خاص منذ مفاوضات اتفاقية 

أوسلو عام 199٣ وما سبقها من مباحثات في عملية السالم في بداية 1990. 
فيما  المختلفة  السرديات  في  جوهرية  فروق  بوجود  التقرير  ويعترف  كما 
عملية  فان  للفلسطينيين،  فبالنسبة  الفلسطينيين.  الالجئين  بوضعية  يتعلق 
السالم تعبر عن إنهاء الظلم والتهجير القسري الذي ما زال هو السبب االساس 
أن  من  بالتأكد  اإلسرائيلية  السردية  تقدمه  ما  يطالب  معاناتهم، في حين  في 
لليهود. ما يجب فعله،  آمنة  العملية ال تعني نهاية إسرائيل كدولة  مثل هذه 
هو أن تتحول هذه السرديات إلى شكل سردي متسق يعترف بضرورة مستقبل/
حل قابل للحياة لكال الشعبين، مع احترام حق الجميع في العيش بسالم والتمتع 
بتحدى  المسيحية  المعونة  تقوم  لذلك   والمساواة.  االقتصادي  األمن  بفرص 
واضعي السياسات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تحدي 
أو  اتباع نهج شامل للسالم والذي غاب  أنفسنا، إلدراك أن أي حل ناجع يتطلب 
غيب حتى اآلن. قلم يعد باإلمكان ابقاء الالجئين على هامش مفاوضات السالم، 

وتجاهلهم وإرجاء حل قضيتهم إلى المراحل النهائية.
وبالمثل، ال يمكن أن نعزل الوضع في غزة اليوم، بما في ذلك العدوان األخير، 
إنما  األرض،  من  القطعة  هذه  على  سنوات  لست  االسرائيلي  الحصار  ومواصلة 
هو جزء من الصراع المستمر مع الفلسطينيين والذي يتضمن استمرار االحتالل 

لألراضي الفلسطينية وشعبها اضافة الى انتهاك حقوقهم وكرامتهم.
الذين  هم  األبرياء  المدنيين  فان  قبل،  من  عديدة  مرات  ذلك  شهدنا  كما 
يدفعون ثمن فشل المستوى السياسي في التعاطي مع ومعالجة جذور للصراع.

 Christian المسيحية  المعونة  منظمة  األوسط،  الشرق  في  تنموية  بيل: خبير سياسات  وليام   *
Aid، المملكة المتحدة. 

منظمة المعونة المسيحية واألرض المحتلة
بقلم: وليام بيل*

جدارية - جدار الفصل العنصري ما بين بيت لحم والقدس )تصوير: مركز بديل(
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بديل/المركز  نظم  المدني،  المجتمع  مؤسسات  من  عدد  مع  بالشراكة 
المواطنة والالجئين يوم عمل تطوعي لمساندة  الفلسطيني لمصادر حقوق 
الفالحين في قطف ثمار الزيتون في المناطق المعرضة للتهجير في الضفة 
الغربية وقطاع غزة تحت شعار "تعزيز صمود الفالح الفلسطيني في مواجهة 

سياسة التهجير وسلب األراضي، ومواجهة اعتداءات المستوطنين".  
ففي محافظة بيت لحم، شارك 150 متطوع/ة جاؤوا من محافظتي بيت لحم 
من  تطوعي  عمل  يوم  األجانب  في  المتطوعين  من  عدد  وبمشاركة  والخليل 
خالل مساعدة الفالحين في قرية وادي فوكين الواقعة الى الغرب من مدينة 
بيت لحم. وقد شاركوا في قطف ثمار الزيتون وذلك يوم الجمعة الموافق 2 
لما تواجهه من  القرية نظرًا  االختيار على هذه  ثاني 2012. وقد وقع  تشرين 
سياسة توسع استيطاني ممنهج من قبل المستوطنين، إذ ان القرية وسكانها 
أراض  مصادرة  الى  تهدف  استيطانية  هجمة  األخيرة  الفترة  في  يواجهون 
لصالح توسيع مستوطنة "بيتار عليت" المحاذية للقرية والمقامة على أراضي 
قرية حوسان. كما ان المستوطنين في هذه المنطقة يقومون في موسم قطف 
الزيتون بالتضييق على المزارعين ومنعهم من قطف ثمار الزيتون والوصول 
الى أراضيهم بشكل معتاد. وقد تخلل هذا اليوم حوارات ما بين المتطوعين 
وأصحاب األرض حول سياسات إسرائيل الموجهة ضدهم بهدف تهجيرهم 

وآليات التصدي لها وذلك لتفعيل حالة التضامن مع أهالي القرية. 
يذكر أن النشاط في قرية وادي فوكين نفذ بالتعاون مع المؤسسات التالية: 
جمعية اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، مركز المعلومات البديلة، مركز الجئ/مخيم 
المشترك  الدفاع  مبادرة  عايدة،   والمسرح/مخيم  للثقافة  الرواد  جمعية  عايدة، 
عن األراضي المحتلة – فلسطين والجوالن، جمعية تنمية الشباب/وادي فوكين، 

وبعثة مراقبي ال EAPPI، ومركز ثقافة الطفل/مخيم الفوار. 
وفي نفس اإلطار، نفذ مركز بديل يوم عمل تطوعي في قطاع غزة تخلله 
مساعدة الفالحين على قطاف ثمر الزيتون في أراضي بلدة خزاعة التي تقع 
في المنطقة العازلة بين قطاع غزة واألرض المحتلة عام 1948. وقد نفذ النشاط 
تحت عنوان مقاومة التهجير المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني 
تم  وقد  القطاع.  مناطق  من مختلف  متطوعا/ة   ٦0 به  غزة، وشارك  قطاع  في 
اإلسرائيلية  لالجتياحات  مستمر  بشكل  تتعرض  ألنها  خزاعة  بلدة  اختيار 
بلدة  في  النشاط  نفذ  وقد  هذا  االحتالل.  جيش  قبل  من  األراضي  وتجريف 

قطاف الزيتون في مواجهة التهجير واعتداءات المستوطنين

من بريد القدس

ة وعاصمتها السويقة
ّ
باب ُحط

بقلم: حسام غوشة*

بخطًى ثابتة نتدحرج في حارتنا العظيمة لنعلنها دولة مستقلة، وننتزع 
في  جداتنا  ألسنة  على  التحدي  معاني  هي  كما  القرد"،  "قفا  من  ولو  حقنا 

الحارة. 
سكانها  وتنوع  العريقة،  التاريخية  بمزاراتها  ة 

ّ
ُحط باب  هي  نعم، 

وانفتاحهم على ثقافات عالمية، نظرًا لتراكب األديان والحجاج في المدنية 
العتيقة. 

ونعتقد أن ال وجوب للتذكير بأننا سنحرص في المفاوضات على مقايضة 
بعض ما نهبه االحتالل منا وتقديم عريضة شديدة اللهجة "من الزنار وتحت 

ل� المجتمع الدولي" بحيث يضمن لنا ما يلي:
استرجاع حوش "زقاق البوس" و"معصرة الطحينة" ومواقع أخرى ضرورية   -
لحماية سيادتنا على حدود دولة باب حطة، كما يمكننا أن نعتبر هذه 
نعرف  وال  الوقت،  ذات  في  هجومي  دفاعي  استراتيجي  عمق  الزوايا 

كيف!
بالمقابل نترك لجناب االحتالل مهمة حماية السور وبواباته، حيث   -
ال وقت لدينا لذلك، كما أن للسور كلمة عصية على محاوالتهم في 

تفكيكها. 
تكون السويقة الشرقية العاصمة األبدية، ويشغل أخونا الكبير مختار   -
ما يفرض عليه تولي مهمة جلب  الحكومة. وهذا  الَنَور منصب رئيس 

المساعدات الخارجية، في حال برزت الحاجة لها.

خزاعة بالشراكة مع المؤسسات والفعاليات التالية: مركز الهدف/مخيم خان 
يونس، اللجنة الشعبية/مخيم خان يونس، وجمعية التطوير المجتمعية في 

قطاع غزة.
المزارعين  على  بالغ  اثر  والقطاع  الضفة  في  النشاطين  لهذين  كان  وقد 

واألهالي، الذين أكدوا على ضرورة مواجهة التوسع االستيطاني، واعتداءات 
ان  واكدوا  كما  والتضامن،  التعاون  تجسيد  عبر  المتصاعدة  المستعمرين 
هذه المبادرة تسوتجب الرعاية والتطوير كونها تحي روح العمل التطوعي 

الوطني الذي غاب منذ زمن.  

ختامًا ووداعًا،
األبدية  وعاصمتها  األبية  حطة  باب  لدولة  ودعمكم  مؤازرتكم  نرجو 

السويقة الشرقية، في المحافل والحارات الدولية.

حسام غوشه: صحفي مستقل ومسرحي فلسطيني من القدس، تظهر مقاالته في جريدة   *

األخبار والحياة اللندنية وعدد من الصحف والمجالت الناطقة بالعربية. 

أما عمي أبو العبد، فيجب أن يتربع في منصب وزير االقتصاد.  -
لف  وما  الثقافة  أي  المشرق،  دولتنا  ووجه  الوجودي  بشرطنا  يتعلق  وفيما   -
لفها، ستشغل الخياطة أم عيسى منصب وزير/ة الثقافة، شريطة أن تكون 
أصغر بناتها وأكثرهن فهلوة سكرتيرة أخونا مختار النور "رئيس الحكومة 
المنتخب" فتنهل من خبرته الشخصية. وتتولى ابنتها الكبرى منصب وزير 
الخارجية لما ُعرف عنها من حّبها الجم للسفر وأخالقها الحميدة، والتزامها 
بمنتديات وورشات عمل المؤسسات وعموم الممولين دونما تفضيل ألحد 

على آخر "سوى بالتقوى".
لما  والرياضة،  الشباب  وزير  منصب  عطا  أبو  الحج  يشغل  أن  على  وكذلك،   -
 النزاعات العشائرية، ووضوح سوطه في 

ّ
عهدناه من روحه الرياضية في فض

جنبات العاصمة األبدية "السويقة الشرقية".
أنا، رئيسًا لدولة باب حطة وعاصمتها  أنا، وأعوذ بالله من كلمة  أخيرًا أكون   -
السويقة الشرقية، كصّمام أمان رئيسي للحفاظ على عملية السالم والمحبة 

والتمويل والتالقح.
إيه نسيت!!

المبدأ المؤسس األخير:
واآلثار  السياحة  وزي��ر/ة  منصب  شاهين  أحمد  أم  الفاضلة  جدتي  تشغل   -
في  القومي  اإلجماع  عن  الخارجين  المهرطقين  ومالحقة  البشرية  والتنمية 

الدولة.

)EAPPI :قطف الزيتون في قرية وادي فوكين، بيت لحم )تصوير

باب حطة )المصدر: وفا(
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)حق العودة( 

دورية ت�صدر كل �صهرين عن 

بديل/املركز الفل�صطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني 

18149774 :)ISSN( الرقم الدويل املعياري
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الفلسطينيين  والمهجرين  لالجئين  الشامل  المسح  من  السابع  اإلص��دار 
2010-2012 مبني على  اكثر من عقد من البحث المتخصص والمتعلق بالالجئين 
الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، خصوصا المتواجدين في قطاع غزة والضفة 
فلسطين  في  داخليا  المهجرين  إلى  باإلضافة  ولبنان،  وسوريا  واألردن  الغربية 
مصادر  إلى  المستندة  األبحاث  من  خالصة  عن  عبارة  اإلصدار  هذا  االنتدابية. 
والناشطين  والدارسين  الممارسين  إلى  بديل  يقدمها  متنوعة  وثانوية  أولية 
على  اإلصدار  هذا  ويحتوي  داخليا.  والمهجرين  الالجئين  بحقوق  المهتمين 
التي  الدولية  المساعدة  عن  الرضا  بمدى  يتعلق  الثالث(  )الفصل  فصل جديد 
المقيمين  الالجئين  من  المعلومات  استقاء  على  مبني  وهو  الالجئون؛  يتلقاها 
في المخيمات الفلسطينية مباشرة ويعرضها ويحللها بالقياس إلى المعايير 
الدولية. وبالرغم من أن هذا اإلصدار يعتبر في عدد صفحاته أقل من اإلصدارات 

السابقة إال أنه يعتبر أغنى وأدق من اإلصدارات السابقة.
الرضا عن  العام 2012 بشأن مدى  أجراه بديل خالل  الذي  اآلراء  استطالع 
المخيمات  في  المقيمين  الالجئين  من   %80 أن  أظهر  اإلنسانية  المساعدة 
)االنروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتأهيل  غوث  وكالة  مساعدات  بأن  يرون 
تناقصت خالل السنوات الثالث الماضية بشكل ملحوظ. وفي المقابل، يظهر 
االستطالع أن 90% من المستطلع رأيهم  يرون ضرورة المحافظة على االنروا 

واستمرار عملها. 
المخيم  في  والبيئة  للمخيمات  التحتية  والبنية  المقدمة،  العامة  الخدمات 
تحظى بأولية في الرعاية الواجبة بحسب آراء المستطلعين. كما بين االستطالع 
أن أكثر من ثالثة أرباع الالجئين المستطلعين يرون أن خدمات العمل والتوظيف، 
والخدمات الصحية، والمساعدات النقدية، والمساعدات الغذائية المقدمة لهم 
ال تفي بالحد األدنى من احتياجاتهم الضرورية. في ظل انعدام الحماية الفعالة 
الواجبة لالجئين والمهجرين، والقصور في تقديم المساعدة اإلنسانية بحسب 
المعايير الدولية، إضافة إلى فشل المجتمع الدولي وفشل عملية السالم؛ يأتي 
هذا المسح كمحاولة لسد الثغرات المتعلقة بالمعلومات الناقصة أو المضللة أو 

المغلوطة حول الالجئين الفلسطينيين والمهجرين داخليا.
أكبر  تشكل  داخليا  والمهجرين  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  زالت  ال 
وأطول عملية تهجير قسري في العالم لم يتم حلها إلى اآلن- منذ أكثر من ٦4 
عاما من النكبة الفلسطينية وأكثر من 45 عاما من االحتالل اإلسرائيلي للضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ويظهر المسح انه في نهاية عام 2011 
هناك أكثر من  7.4 مليون فلسطيني مهجر قسريا، بما يعادل ٦٦% من الشعب 

الفلسطيني الذي يبلغ تعداده في مختلف انحاء العالم )11.2 مليون نسمة(.
هو  إنما  تاريخيا،  حدثا  ليس  الفلسطيني  للشعب  القسري  التهجير 
والمهجرين  الفلسطينيين  الالجئين  فحالة  وعملية مستمرة.  واقعة  حقيقة 
كالمصادرة،  اإلسرائيلي  االحتالل  وممارسات  لسياسات  نتيجة  هي  داخليا 
وهدم البيوت، وإلغاء حقوق المواطنة، والتمييز في توزيع األراضي واالنتفاع 
األخضر:  الخط  جانبي  على  واحدة  المستمر  التهجير  مسببات  إن  بالمصادر. 
ويالحظ ذلك تحديدا في مناطق مثل القدس الشرقية وغور األردن وجنوب 
إلى  باإلضافة  هذا  القطاع(،  من  المعزولة  المنطقة  )في  غزة  وجنوب  الخليل 

مناطق داخل إسرائيل مثل منطقة النقب.
هذا المسح يوضح أن تهجير وطرد الفلسطينيين ليس عبارة عن حوادث 
وممنهجة  شاملة  إسرائيلية  لسياسة  نتيجة  هو  بل  منعزلة،  أو  عرضية 
من  والتخلص  التاريخية  فلسطين  كل  في  يهودية  دولة  زرع  إلى  تهدف 
الوجود الفلسطيني باعتباره خطرا على هذا المشروع. في ضوء هذه السياسة 
اإلسرائيلية الممنهجة، فان نظام سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين: سواء 
المتواجدين في إسرائيل أو في األراضي الفلسطينية المحتلة والشتات هو 

نظام يجمع بين االحتالل واالستعمار االحاللي والفصل العنصري.
عبر هذا المسح، يؤكد بديل على أن إرساء منهج الحل القائم على حقوق 
اإلنسان أصبح ضرورة ملحة بوصفه وسيلة أساسية لحفظ الكرامة اإلنسانية 
للجميع، وهو الكفيل بوضع الحقوق موضع التنفيذ وبالوصول إلى سالم عادل 

وشامل ودائم.  
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