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صدر 
ُ
معهد السياسات العامة، جمعية أهلية تأسست عام 2006 في رام الله، ت

إلى جانب »سياسات« أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج 

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات  »سياسات«  ترحب 

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة  في 

 6000-5000( دراسات  إلى  المواد  يتم تصنيف  وتطبيقاتها.  العامة  السياسة 

كلمة( ومقاالت )3000-4500 كلمة( وعروض كتب )2500-1000(. 

بذلك ترحب »سياسات« بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو 

بلغة أجنبية. مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها 

وأال تكون  العلمية،  والصنعة  والرصانة  األصالة  والكتابة من حيث  البحث  في 

مقدمة ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو  نشر جزء منها.

تسلمها  من  شهر  غضون  في  للنشر  مادته  بقبول  الكاتب  »سياسات«  تبلغ 

للمادة. وتقدم »سياسات« مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.  

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البداية

أكثر  وسار  كبير  بشكل  األحداث  تسارعت 

جلبت  فقد  مختلفة،  مسارات  في  قطار  من 

بدايات  في  هطلت  التي  األولى  الشتاء  زخات 

تشرين األول معها الكثير من الهدايا أكثر من 

انطلق حوار جدي  جهة،  فمن  الزيتون؛  مجرد 

بعد انتهاء العدوان األخير على غزة بني حركتي 

فتح وحماس لتعميق الفهم املشترك للمصاحلة 

أفضى إلى العمل على متكني حكومة الوفاق من 

احلكم، حيث قامت احلكومة بعقد جلستها في 

لرئيس  نوعها  من  األولى  هي  زيارة  في  غزة، 

احلكومة  بجانب  السلطة  من  وأركان  الوزراء 

إلى القطاع. ومن جهة أخرى انطلق في مصر 

إعادة إعمار قطاع غزة مبا يحمله من  مؤمتر 

بعد  ما  مرحلة  الدولي جتاه  املجتمع  التزامات 

العدوان. وال ميكن بأي حال فصل ترتيبات احلكم 

الدولي  القطاع عن منسوب جدية املجتمع  في 

جتاه إعادة إعمار القطاع. أما القضية الثالثة 

الرئيس  الذي يخوضه  السياسي  فهي احلراك 

التاريخي  خطابه  بعد  خاصة  عباس  محمود 

الدائم  االشتباك  وحالة  العامة،  اجلمعية  أمام 

مع إسرائيل سياسيًا.

كل هذا يقترح أن ثمة واقعًا جديدًا في طور 

تفاصيل  من  الكثير  على  بظالله  يلقي  التشّكل 

املستقبل. 

محاولة  في  عميقًا  حتفر  أن  سياسات  رأت 

آفاق  قراءة  من خالل  املستقبل  هذا  كنه  لسبر 

الواقع اجلديد وديناميات تفاعله املستقبلية. 

املشروع  مستقبل  عن  لبحث  ا يتطلب 

الوطني قراءة عميقة في سياسات إسرائيل 

الهادفة إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية 

الثقافة  وتعزيز دولة غزة. إن ما يفعله وزير 

البحث  هو  أبراش  إبراهيم  الدكتور  السابق 

ومستقبل  غزة  على  »احلرب  بني  العالقة  عن 

الدكتور  يحاول  فيما  الوطني«،  املشروع 

عدنان أبو عامر تفكيك العالقة بني املشروع 

الوطني والعمل املسلح انطالقًا من واقع غزة 

اجلديد في دراسة بعنوان »املشروع الوطني 

غزة  حرب   .. املسلحة  واملقاومة  الفلسطيني 

منوذجًا«. أما عبد الغني سالمة فيكتب حول 

»احلرب على غزة .. دوافعها، وتداعياتها على 

مستقبل القضية الفلسطينية«. 

رئيس  مستشار  يقدم  املقاالت  زاوية  وفي 

مقااًل  يوسف  أحمد  الدكتور  األسبق  الوزراء 

يدعو فيه حماس إلى ضروة تطوير مقاربات 

جديدة ومراجعات تقود إلى سياسات جديدة 

بعد احلرب. وهو باملجمل يقدم أفكارًا جريئة 

في ذلك، أما مهند عبد احلميد فيدافع بقوة عن 

اخليارات الفلسطينية للمواجهة السياسية في 

املؤسسات الدولية في ظل انغالق األفق. فيما 

لتذكيرنا،  الغول  أسماء  الشابة  الكاتبة  تعود 

مبرارة، بواقع العدوان ووقعه املؤلم على حياة 

الناس في غزة، فيما يشبه الشهادة احلية من 

أرض متوت بطيئًا. 
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وتستبدل سياسات استثناًء ولألهمية بزاوية 

في  عباس  محمود  الرئيس  خطاب  ندوتها 

اجلمعية العامة، وهو وثيقة تعتقد سياسات أنها 

التاريخ  في  املهمة  الوثائق  من  واحدة  ستظل 

مواقف  من  اخلطاب  احتواه  ملا  الفلسطيني 

وقوة وبالغة وشمولية في التعبير عن الهم واأللم 

واحللم، كما عن املاضي واحلاضر واملستقبل.

محمد  يقدم  العامة،  السياسات  زاوية  وفي 

في  التعليم  واقع  حول  تفكيكية  دراسة  اخلطيب 

فلسطني يتلمس فيه نكسات التنمية في هذا القطاع 

تتجاوز  مفاهيمية  مقاربات  وجود  عدم  وخيبات 

السياسة  زاوية  في  أما  املضللة.  األرقام  حدود 

الدولية، فيقدم حسن خضر مقاربة ثقافية عميقة 

مراحل  أعلى  بوصفها  وكينونتها  داعش  ملاهية 

»املغاالة« في اإلسالم السياسي.

واستكمااًل لنقاشات سياسات حول املستقبل 

والء  تقدم  غزة،  على  العدوان  بعد  الفلسطيني 

دستور  بني  »فلسطني  كتاب  في  قراءة  سمارة 

مقاربات  وطني:  ميثاق  إلى  واحلاجة  الدولة 

إستراتيجية في النظام السياسي الفلسطيني«. 

وكالعادة ثمة مراجعات صغيرة في زاوية املكتبة 

إلصدارات حديثة.

فيما تبلغ سياسات عددها الثالثني بكثير من 

االعتداد والفخر واإلصرار في اآلن نفسه، تبدو 

فلسطني على مفترق طرق مهم وخطر أيضًا، إذ 

تقع على الفلسطينيني مسؤولية حماية مستقبل 

مصاحلتهم وجتسيدها فعاًل ال قواًل، وفي الوقت 

نفسه مواصلة اشتباكهم السياسي وتطوير أدواته 

حتى  اإلعمار  إعادة  عجلة  تسريع  على  والعمل 

سياسات  ومقدراته.  الشعب  صمود  تعزيز  يتم 

فيما قدمته في عددها الثالثني تقدم مساهمتها 

البسيطة في ذلك، لعل املستقبل أجمل. 
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الحرب على غزة ومستقبل المشروع الوطني 
)الحرب كإحدى آليات صناعة »دولة« غزة( 

دراسات

أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر ووزير الثقافة األسبق
 *

أ.د. إبراهيم أبراش*

انشدت األنظار في السنوات القليلة املاضية 

إلى ما يشهده قطاع غزة من أحداث، وخصوصًا 

العمليات العسكرية اإلسرائيلية التي بلغت أوجها 

ف���ي العدوان األخير، في مت���وز 2014، بحيث 

بات مصطل���ح احلرب أو الع���دوان على قطاع 

غزة األكثر ترددًا على ألسنة املواطنني واحملللني 

السياسيني، كما غطت أحداث غزة على القضية 

الوطنية برمتها، وخصوصًا ما يجري في الضفة 

والقدس من عمليات اس���تيطان وتهويد. بحيث 

ال يت���م احلديث عن حرب وع���دوان إال إذا كان 

موجهًا لغزة، وكأن غزة كيان مستقل قائم بذاته، 

وكأن الضفة تعيش اس���تقرارًا وهدوءًا وتربطها 

بإسرائيل عالقات سالم ومحبة؟!.

 ألن املفاهيم واملصطلحات في السياسة ليست 

بريئة، فإن خدعة لفظية - تخفي أهدافًا سياسيًة 

- جت���ري من خالل اس���تعمال مصطلح احلرب 

أو العدوان عل���ى غزة، فتخصيص غزة باحلرب 

والع���دوان يوحي وكأنه ال توجد حرب متواصلة 

على الشعب الفلسطيني كله، وهي محاولة لدفع 

قطاع غزة نحو التموضع كحالة ذات خصوصية 

منفصلة عن احلالة الوطنية، وبالتالي إيجاد حل 

ل� )مش���كلة غزة( مبعزل عن مجريات ومرتكزات 

املش���روع الوطني. االحتالل بح���د ذاته عدوان 

وحرب على الشعب بكامله، واالستيطان والتهويد 

أيضًا حرب وعدوان، كما أن احلصار على غزة 

ع���دوان وحرب، فلماذا ال ُتس���تعمل كلمتا حرب 

وعدوان إال إذا اقتصر األمر على قطاع غزة؟.
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في الوقت الذي كان اجلميع منشغاًل مبأزق 

املشروع الوطني والتسوية واملفاوضات والبحث 

ع����ن بدائل لفش����ل املفاوض����ات، وباملصاحلة 

الوطنية وكيفية إجناح لقاء مخيم الشاطئ بهذا 

الش����أن، قامت إسرائيل في هذا الوقت بعملية 

عس����كرية كبيرة على قطاع غ����زة أوقعت أكثر 

من ألفني ومائتي ش����هيد وعش����رة آالف جريح 

باإلضافة إل����ى تدمير ما يزيد على ثالثني ألف 

بيت وبرج سكني.1

ال ش����ك في أن صواري����خ ومقذوفات كانت 

تنطل����ق من القطاع إلى إس����رائيل حتى وإن 

كانت في غالبيتها ال ُتوقع إصابات أو أضرارًا 

ماديًة باإلس����رائيليني، وال شك في أن فصائل 

املقاومة كانت تزيد من تس����لحها، ومن املؤكد 

أن أنفاق����ًا مت حفره����ا، وق����د جن����ح مقاتلون 

بالتس����لل عبرها واالشتباك املباشر مع جيش 

االحتالل، ومع ذلك ال نعتقد أن هذا فقط سبب 

التصعيد اإلسرائيلي على القطاع. صحيح أن 

احلكومة اإلسرائيلية تراقب التسلح في القطاع 

وتتعرض لضغوط من سكان جنوب إسرائيل 

املتخوف����ني من صواريخ املقاومة وأنفاقها، إال 

أن احل����رب أو احل����روب الثالث على غزة جزء 

من إستراتيجية محكمة لصناعة كيان منفصل 

في غ����زة،2 إس����تراتيجية تعتمد عل����ى أربعة 

ميكانزم����ات: 1( االنس����حاب أحادي اجلانب 

من القطاع. 2( االنقس����ام وس����يطرة حماس 

على القط����اع. 3( احلصار. 4( إبقاء القطاع 

في حالة حرب.

تعرف إس����رائيل أن معركتها األساسية 

ليست في قطاع غزة بل في الضفة الغربية 

د عس����كريًا في  والق����دس، إس����رائيل ُتصعِّ

القط����اع ولكن معركتها جت����ري في الضفة 

والقدس، إنها معركة االستيطان والتهويد، 

وبالتالي فهي ُتصعد عس����كريًا في القطاع 

لُتبع����د األنظار عما يج����ري في الضفة من 

استيطان وتهويد، ولتبعد األنظار عن فشل 

املفاوضات وتته����رب من االتفاقات املوقعة، 

تريد أن تلهين����ا وتلهي العالم بغزة واحلرب 

على غزة، وخلف كل ذلك يوجد توجه أو قرار 

إسرائيلي بفصل غزة عن بقية مناطق السلطة 

وإيجاد حل لها كحالة سياس����ية وجغرافية 

قائمة بذاتها.

وملقاربة )احلروب( على قطاع غزة وعالقة 

م���ا يج���ري فيه وعلي���ه وحوله م���ن أحداث 

باملشروع الوطني الفلسطيني، علينا العودة 

للبداي���ات، ألن ما يج���ري اليوم غير منقطع 

الصلة مبخططات إس���رائيلية وإقليمية تعود 

لسنوات خلت.

سنقارب املوضوع من خالل احملاور اآلتية: 

احملور األول - )االنسحاب اإلسرائيلي( من   -

القطاع بداية مسلسل صناعة )دولة( غزة. 

احمل���ور الثاني - املس���ار الدموي لصناعة   - 

)دولة( غزة. 

احملور الثالث - حتديات املشروع الوطني   -

ما بعد احلرب. 

اخلامتة   -
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المحور األول: )االنس��حاب( م��ن القطاع بداية 

مسلسل صناعة كيان غزة 

يتعرض قطاع غزة لتهديد رباعي األبعاد: 

االحتالل عل���ى الرغم من خ���روج اجليش   -

اإلسرائيلي من وسط القطاع عام 2005.

االنقسام.  -

احلصار.  -

العدوان العسكري المتكرر. 

لكن غزة تبقى أرضًا فلسطينية وليست محل 

أطماع أحد، ال من إسرائيل وال من دول اجلوار،  

ولي���س من خي���ار أمام فلس���طينيي غزة إال أن 

يكونوا فلسطينيني،3 فبعد سنوات من احملاوالت 

اإلسرائيلية الفاشلة لثني الفلسطينيني عن هدفهم 

بإقامة دولتهم املس���تقلة، والفش���ل في إخضاع 

القطاع وكس���ر روح املقاومة أو تدجني س���كانه 

حلالة من االس���تكانة، لم جتد دولة االحتالل من 

وسيلة إال اخلروج عسكريًا من القطاع في العام 

2005 في محاولة منها لقطع التواصل بني الضفة 

والقطاع وضرب املشروع الوطني. 

 )االنس���حاب( اإلس���رائيلي من غزة وغياب 

إستراتيجية فلسطينية للمواجهة4

لم يكن االنس���حاب من غزة ق���رارًا مفاجئًا 

لكثي���ر من األط���راف، بل جاء تنفي���ذًا ملخطط 

إستراتيجي إس���رائيلي بدأ التفكير فيه رسميًا 

بعد فش���ل مباحثات كامب ديفي���د الثانية عام 

2000. فك���رة اخلروج من قطاع غزة من جانب 

واحد كانت حاضرة عند املفكرين اإلستراتيجيني 

اإلس���رائيليني قبل وقت طوي���ل من حدوثه. في 

تقرير ص���ادر عام 1989 ع���ن مركز »جافي« 

اإلسرائيلي مت تناول االنسحاب أحادي اجلانب 

من قطاع غزة كسيناريو محتمل، وفي التعقيب 

على نتائج هذا الس���يناريو يقول التقرير: »ومن 

املمكن أن تكون اآلث���ار الناجمة داخل القطاع 

حادة بش���أن الس���لطة بني وطنيني علمانيني – 

مدعوم���ني بعناصر من منظم���ة التحرير يأتون 

من اخلارج - وبني مس���لمني أصوليني يتمتعون 

بق���وة أكبر من قوتهم ف���ي الضفة الغربية. وأيًا 

تكن النتيجة فإن الدويلة في غزة س���تلهب نزاعًا 

مطردًا باستمرار مع إسرائيل ولن يجني أي من 

الفلسطينيني اآلخرين فائدة فورية منه. وستجد 

الس���لطات الغزي���ة صعوبة في احت���واء العنف 

املوجه نحو إسرائيل، في حني أنها ستكون قلقة 

بالتأكيد من ردات إسرائيلية انتقامية عنيفة وغير 

متحمسة لعودة االحتالل، فمن غير الواضح إلى 

أي درجة س���يرتدع السكان عامة بفعل اخلطر 

األخير، فاألحوال في غزة قد تس���وء إلى درجة 

أن بعض الغزيني قد يس���تعيد ذكرى االحتالل 

اإلسرائيلي بشيء من احلنني«.5

في 1 تشرين الثاني 2004 صدرت وثيقة عن 

مؤسسة 6TOLEDANE تتضمن ورشات عمل 

غير رس���مية عقدها فريق مشترك فلسطيني / 

إسرائيلي في مدريد دعا إليها شلومو بن عامي 

وزير خارجية إسرائيل األسبق والذي كان يعمل 

 .TOLEDANE نائبًا عن مدير مؤسسة

في ذلك الوقت كان الرئيس أبو عمار محاصرًا 
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في مقر املقاطعة برام الله، وكان جوهر النقاش 

يدور حول الكيفية التي سيتم فيها فصل غزة عن 

الضفة وتشكيل إدارة انتقالية للسلطة في قطاع 

غزة بعيدًا عن السلطة الفلسطينية. مت عقد هذه 

الورشة في خضم العداء األميركي واإلسرائيلي 

للرئي���س أبو عمار،7 واتفق الطرفان على البحث 

عن قيادة فلس���طينية جديدة، ولم تكن األطراف 

العربية املعنية وخصوصًا مصر وأطراف دولية 

بعيدة عما يجري. 8

كانت النقاش���ات واضحة ومركزة على خلق 

منطقة إدارية انتقالية فلس���طينية في قطاع غزة 

)PAT(، وهذا يعن���ي أن  قطاع غزة: »يجب أن 

يك���ف عن كونه منطقة محتل���ة كما أعلنت خطة 

االنس���حاب اإلسرائيلية، إذ  يجب تغيير وضعه 

القانوني اس���تجابة لهذا التغيير، وسيحتاج إلى 

بنى سياسية وقانونية جديدة يجب إقامتها إلدارة 

اإلقليم بش���كل فعال، ومع ذلك، عملية التخطيط 

لبني���ة عملياتية سياس���ية وإدارية في غزة يجب 

أال تعي���ق طريق مفاوضات الوضع النهائي حلل 

الدولتني«. كما حتدثت الوثيقة عن تشكيل »ميثاق 

غزة« من أش���خاص من منظمة التحرير أو من 

الس���لطة أو من خارجهما ومن املجتمع املدني: 

»ويجب أن يتم التصديق على رئيس تنفيذي، أو 

رئيس )Chief( لإلدارة االنتقالية الفلس���طينية 

وكذلك على وزارة ملساعدة املعينني إلدارة شؤون 

املناطق املخالة في غزة«... وترى الوثيقة أنه من 

املمكن إيجاد الش���خص أو الهيئة التي ستدير 

القط���اع: »إذا قام���ت مصر واملجتم���ع الدولي 

بالضغط على الس���لطة الفلس���طينية والرئيس 

عرفات من أجل املوافقة على تعيني ش���خص أو 

جلنة لتولي مس���ؤولية احلك���م واإلدارة في غزة 

بعد االنس���حاب، إال أن ه���ذا الضغط لم يحرز 

أي نتيجة«.9

املواقف املعلنة للس���لطة واملعارضة من خطة 

ش���ارون لم تكن في مستوى التحدي، ولم تعبر 

عن احلقيقة. الق���ادة الكبار وخصوصًا في فتح 

وحماس كانوا يعلمون حقيقة مخطط ش���ارون. 

فقد أرس���ل ناصر القدوة مندوب فلس���طني في 

األمم املتحدة رس���الة للرئيس أبو عمار مباشرة 

بع���د إعالن ش���ارون عن عزمه االنس���حاب من 

القط���اع، محذرًا من وج���ود مخطط لفصل غزة 

عن الضفة وحتويل قطاع غزة لكيان قائم بذاته، 

»وكشف القدوة في رسالته عن أن مبعوث األمم 

املتحدة إلى الش���رق األوسط تيري رود الرسن 

طلب دراسة الوضع القانوني لقطاع غزة كوحدة 

جغرافية مستقلة عن الضفة الغربية إضافة إلى 

قيام البنك الدولي بإجراء دراسات تقتصر على 

القطاع لتقدميها إلى الدول املانحة«.10 

ف���ي تقرير مجلس األمن املش���ار إليه والذي 

مت تقدميه في 13 مت���وز 2004، جاء أيضًا أن 

هناك رغبة متزايدة من أعضاء الرباعية واملجتمع 

الدولي في تقدمي اعترافهم بسلطة فلسطينية بديلة 

وقادرة، وميكن للس���لطة الفلسطينية احلالية أن 

ترفض إقامة مثل هذه السلطة في غزة، وكررت 

الرباعية في بيانها في 23 أيلول 2004، بشكل 

ال لبس فيه: »اس���تعدادها املستمر للتعاطي مع 
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قيادة فلسطينية أعيد إصالحها وقابلة للحساب«.

جاءت الظروف لتنفيذ اخلطة بعد وصول عملية 

التسوية لطريق مسدود واندالع انتفاضة األقصى 

2000، حيث مت طرحها علنًا من طرف شارون في 

مؤمتر هرتسليا يوم 2003/12/18، وصادقت 

احلكومة اإلس���رائيلية على خطة الفصل املعدلة 

يوم 2004/6/4، وكان احلديث عن االنسحاب 

من مستعمرات قطاع غزة وأربع مستوطنات في 

الضف���ة، ومت تفعيل اخلطة مع احتدام الصراع 

مع أبو عمار وسعي إسرائيل وواشنطن لتصفيته 

سياسيًا والبحث عن قيادة بديلة.

منذ بداية احلديث اجلاد عن عزم إسرائيل إعادة 

نشر قواتها في القطاع وسحب مستوطنيها، قلنا 

إن املرحلة القادمة س���تكون حبل���ى بالتطورات 

والتوقعات واملراهن���ات، منها ما منلك خيوطها 

والقدرة على حتديد مسارها وضبط تداعياتها، 

وغالبيتها متلك إس���رائيل وقوى خارجية أخرى 

خيوطه���ا وحتديد مس���ارها. وقلن���ا إن املرحلة 

القادمة والتي عنوانها تطبيق خطة شارون شبيهة 

مبرحلة أوسلو، فهي مخطط سياسي جديد ولكنه 

يأت���ي في ظل متغيرات محلية ودولية أقل تفاعاًل 

وجتاوبًا مع حقوقنا املش���روعة وفي ظل موازين 

قوى أكثر مياًل لصالح إسرائيل.

عندما أعلن شارون عن خطته، انبرت املعارضة 

وخصوصًا حركة حماس لتقول إن شارون يهرب 

م���ن غزة حتت وقع ضرب���ات املقاومة، ومبا أنه 

يهرب فلننتظر حتى ُيكمل هروبه ثم نرفع رايات 

النصر على جدران مستعمراته، وحتى اآلن تقول 

حركة حماس إن املقاومة حررت قطاع غزة!. 

ال ش���ك في أن املقاوم���ة في غزة كانت تزعج 

االحت���الل وكانت مس���توطنات غزة عبئ���ًا ماليًا 

وعس���كريًا ولو كان االحتالل اإلس���رائيلي لغزة 

مريحًا ما فكرت إسرائيل باخلروج من غزة وفي 

ذلك الوقت بالذات، ولكن خروج إس���رائيل كان 

ألسباب أكثر إستراتيجية؟.  

قيادات رسمية فلسطينية كانت تعلم باملخطط 

وتعلم أن ش���ارون ال يهرب من غزة بقدر ما إنه 

يق���دم القليل ظاهري���ًا وتكتيكي���ًا ليأخذ الكثير 

إس���تراتيجيًا، وخصوصًا تدمير وحدة املشروع 

الوطن���ي والتخل���ص من الكثافة الس���كانية في 

القطاع. استهترت أو هونت بعض القيادات من 

اخلطة إما جلهلهم بأبعادها أو ألن شارون أربكهم 

بخطت���ه وألنهم ال ميلكون البدي���ل، فاالنتفاضة 

وصلت ملأزق، واملفاوضات وصلت ملأزق. 11

مت تش���كيل جلنة حتت رئاس���ة الوزير محمد 

دحالن للتعامل مع خطة شارون، ومت رصد مبلغ 

عش���رين مليون دوالر لتنس���يق عملية اإلشراف 

على االنسحاب وتسهيله. نعتقد أن تشكيل جلنة 

لإلش���راف على االنس���حاب بالتزامن مع قرار 

من حركة حم���اس وبقية فصائل املقاومة بوقف 

األعمال العس���كرية أثناء فترة االنسحاب معناه 

االعتراف الفلس���طيني باخلطة بل واس���تعداد 

البعض العتمادها كمنطلق لتسوية جديدة، وهو 

ما تريده إسرائيل. 

لم يك����ن اخلروج م����ن غزة هروب����ًا جليش 

االحتالل بل مخطط سياسي متكامل له تداعيات 



14العدد )30(  2014

خطيرة سياس����ية واقتصادية وقانونية. وكان 

ُيفترض بالسلطة تشكيل جلان لبحث الوضعية 

القانونية لغزة بعد خروج اجليش اإلسرائيلي؟ 

هل ستكون سيادتها فلسطينية أم حكمًا ذاتيًا 

موسعًا؟ هل سيكون االنسحاب تطبيقًا لقرارات 

الش����رعية الدولية أم تطبيقًا إسرائيليًا خلارطة 

الطريق دون أي مرجعية إال مش����يئة شارون؟ 

والوضعي����ة القانونية لغزة س����تختلف حس����ب 

مرجعية االنس����حاب، إال أنه لم يحدث ش����يء 

من ذلك، حيث شغل الصراع على السلطة بني 

مراكز القوى داخل السلطة نفسها، والصراع 

بني فت����ح وحماس، اجلميع ع����ن اخلطر الذي 

يهدد الوطن.

خطة االنس��حاب تقط��ع الطريق على المش��روع 
الوطني وعلى المبادرة العربية للسالم 

كانت إسرائيل ترمي من خالل االنسحاب من 

القطاع من طرف واحد إلى إرباك الفلسطينيني 

والتش���ويش على املبادرة العربية للس���الم التي 

طرحها العرب قبل س���نتني من طرح إس���رائيل 

خطة االنسحاب، وإلى افتعال خالفات فلسطينية 

داخلية وفلس���طينية عربي���ة، وقطع الطريق على 

مشروع الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع.

لم يكن بروز ق���وة حماس في قطاع غزة في 

مقاب���ل ضعف حركة فتح والس���لطة بخاف على 

إس���رائيل، التي كانت ت���درك نوايا حماس في 

السيطرة على قطاع غزة ليصبح القطاع جزءًا من 

مشروع إسالمي بدأ يتشكل في املنطقة ويحظى 

بقبول أميركي. وبالتالي فإن خطة االنس���حاب 

طرحت حتديات وتساؤالت خطيرة وعميقة أبعد 

من منطوق نصوصها الغامضة، تساؤالت متس 

أسس املش���روع الوطني الفلس���طيني حاضرًا 

ومس���تقباًل، إال أن قلة من السياسيني واملثقفني 

واملفكرين وقفوا بعقالنية متأنية لبحث انعكاسات 

هذه اخلطة على األوضاع السياسية واالقتصادية 

والقانونية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني. 

كان����ت غالبي����ة األطراف الفلس����طينية التي 

تعامل����ت مع اخلطة أو س����اعدت على تنفيذها، 

جته����ل أو جتاهل����ت عن قص����د أن اخلطة لن 

تكون في نهاي����ة املطاف أحادية اجلانب. نعم، 

كان ش����ارون يقول ذلك؛ حتى يبدو صادقًا مع 

نفسه بعدم وجود ش����ريك فلسطيني للتفاوض 

معه، إال أن مزاعم ش����ارون بعدم وجود شريك 

كان هدفها خلق فتنة داخلية قد تؤول في نظره 

النبثاق قي����ادة جديدة متأل فراغ غياب القيادة 

الذي تزعمه إسرائيل، أيضًا الهدف من الزعم 

أنه����ا خطة من طرف واح����د هو مترير اخلطة 

عند الفلسطينيني حيث قبلها البعض منهم حتت 

مقولة إن إسرائيل ستخرج من غزة دون ثمن، 

فلماذا نرفض اخلطة؟!. 

ل���م تكن خطورة خطة االنس���حاب تكمن في 

ضيق مس���احة قطاع غزة، بل في كونها محاولة 

إلجهاض املشروع الوطني الفلسطيني - كيانًا 

سياس���يًا وهويًة وطنيًة - وعلى هذا األس���اس 

فإن اخلطة كانت أكثر خطورًة وس���وءًا من خطة 

خارطة الطريق حتى بالتحفظات األربعة عش���ر 

التي وضعها شارون عليها، فخطة خارطة الطريق 
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حتى بالصيغة اإلسرائيلية كانت تعترف بوجود 

طرف فلس���طيني مفاوض، وكانت ترتب حقوقًا 

والتزامات على كال الطرفني، وكانت لها مرجعية 

دولية واألهم من ذلك أن دولة فلس���طينية كانت 

تل���وح في األفق، وكلها أم���ور مفَتَقدة في خطة 

االنسحاب.  

قضت خطة االنس����حاب عل����ى املرجعيات 

القانوني����ة والسياس����ية الت����ي كان����ت تعترف 

للفلس����طينيني بحقوق سياسية، حيث جتاهلت 

منظم����ة التحرير والس����لطة وبالتالي جتاهلت 

احلقوق السياس����ية الوطني����ة التاريخية، كما 

جتاهلت قرارات الش����رعية الدولي����ة وبالتالي 

حقوقنا املس����تمدة من هذه الش����رعية كاحلق 

بدولة حس����ب قرار 181 وحق العودة حس����ب 

قرار 194 وحق تقرير املصير حس����ب قرارات 

متع����ددة للجمعية العام����ة باإلضافة إلى قرار 

242 الذي يطالب إس����رائيل باالنس����حاب من 

األراض����ي احملتلة، وغيرها من القرارات التي 

صدرت خالل سنوات االنتفاضة وتعترف بحق 

الفلسطينيني بدولة مستقلة. 

كانت خطورة اخلطة على املشروع الوطني 

تكمن أيضًا في كونها لم تتحدث بوضوح عن 

انس���حاب من قطاع غزة بل من مستوطنات 

غزة، مع اس���تمرار س���يطرتها عل���ى املياه 

اإلقليمي���ة للقطاع واجلو باإلضافة للش���ريط 

احلدودي وبالتالي اس���تمرار مصادر التوتر، 

حتدثت اخلطة أيضًا عن إعادة انتشار وعدم 

وجود عس���كري إسرائيلي دائم، كما أنها لم 

تتحدث عن س���يادة فلس���طينية على غزة بل 

عن س���يطرة أمنية فلس���طينية ومصرية بعد 

االنس���حاب، وفرق كبير بني السيطرة األمنية 

والس���يادة. حتدث���ت اخلطة أيض���ًا عن فك 

االرتباط مع الفلسطينيني وليس مع فلسطني 

أو أرض فلسطينية، مع إبقاء السيادة واألمن 

العام بيد إس���رائيل، وهو ما كان في اتفاقية 

أوسلو، حيث استغلت إس���رائيل هذا النص 

حول مسؤوليتها عن األمن العام لتبرير إعادة 

اجتياحها لقطاع غزة الحقًا. 

حذرنا منذ ذلك التاريخ من أن الثمن الذي 

قد يضطر الفلسطينيون لدفعه مقابل إشرافهم 

على غزة، هو الضفة الغربية والقدس، وحذرنا 

من مخطط فص���ل غزة عن الضفة، ومن أن 

الفلس���طينيني لن تكون لهم سيادة على غزة، 

واحلكم الذاتي الذي سيمارس���ونه على غزة 

هو كقص���ور على رمال متحركة. فباإلضافة 

إلى محدودية س���لطتهم - حيث سيشاركهم 

فيها املصريون من خ���الل حتكمهم باملعابر 

- ق���د تتحول غزة إلى س���احة ملواجهات قد 

تأخذ أبعادًا خطيرة بني الفصائل، فاملناصب 

املتاح���ة وخي���رات القطاع احمل���دودة هي 

دون القدرة االس���تيعابية لشباب غزة الذين 

يتزايدون باس���تمرار وس���يكون األمر أكثر 

صعوبة إذا ما توقف���ت املنظمات عن عملها 

العس���كري وحتولت إلى العمل السياس���ي، 

آن���ذاك س���تطالب بنصيبها م���ن املناصب 

واخليرات التي هي محدودة في غزة. 12
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المح��ور الثان��ي: المس��ار الدم��وي لصناعة 
كيان غزة 

ل���م يكن خ���روج اجلي���ش اإلس���رائيلي من 

القطاع كافيًا وحده لتدمير املش���روع الوطني، 

وكان مطلوب���ًا اس���تكمال املخط���ط بخلق فتنة 

داخلي���ة تؤدي لترتيب أوضاع سياس���ية وأمنية 

في القط���اع متباينة عما هو في الضفة، مبعنى 

استكمال االنقسام اجلغرافي بانقسام سياسي 

ومؤسس���اتي، وهذا ب���دوره كان يحتاج ألدوات 

ضغط أو مبررات إكراهية لتمرير املخطط، فكان 

احلصار واحلروب املتكررة.

سيطرة حماس على غزة كتحد للمشروع الوطني 

ما جرى ي���وم 14 حزيران 2007 من هجوم 

ش���رس لعناصر حماس على املق���رات األمنية 

واملؤسس���ات املدنية التابعة حلركة فتح ومنظمة 

التحرير والس���لطة الوطنية، واقتح���ام وتدمير 

بي���ت الرئي���س أبو عم���ار ومكتب���ه وكذلك بيت 

ومكت���ب الرئيس أبو مازن ومقر منظمة التحرير 

الفلسطينية، ومهاجمة البيوت واملدنيني احملسوبني 

على حركة فتح وممارس���ة عمليات قتل بشعة... 

كان نتيجة حتمية ملا سبقه من أحداث، أو بداية 

املرحلة الثانية من تدمير املش���روع الوطني، من 

خالل متكني حركة حماس ذات املشروع املغاير 

للمش���روع الوطني من السيطرة على قطاع غزة 

وصيرورة القطاع كيانًا أو حالة سياسية قائمة 

بذاتها خارجة عن س���يطرة أو إش���راف منظمة 

التحرير والسلطة الفلسطينية. 

لم تصدر حتى اآلن دراس���ة أو تقرير رسمي 

يضع ما جرى في قطاع غزة في سياقه احلقيقي، 

حتى اللجنة التي مت تشكيلها بطلب من الرئيس 

أب���و مازن للتحقيق في أس���باب س���قوط قطاع 

غ���زة بيد حم���اس ركزت على اجلان���ب األمني 

والعسكري الداخلي فقط، مع إشارة عابرة إلى 

ال���دور اخلارجي لألحداث حي���ث ورد فيه: »إن 

بعض املؤش���رات تقود إلى االستنتاج أن بعض 

القي���ادات انخدعت بأطروح���ات حماس ووقعت 

في مصيدته���ا، فكانت تنظر إل���ى املجابهة مع 

حم���اس، مبعطيات الصراع الداخلي الفتحاوي 

وانغماس���ها فيه؛ م���ا غيب عنه���ا بصيرة رؤية 

األحداث والتح���والت اجلارية مبحيطها، وكذلك 

األبعاد احلقيقية ملجريات تلك األحداث«.13

مت توجيه األمور في قطاع غزة والضفة - ما 

بعد االنقسام وبش���كل مخطط ومدروس - مبا 

يعزز تكريس عملية الفصل بينهما والتعامل مع 

قطاع غزة وكأنه كيان سياسي قائم بذاته. كان 

فرض احلصار على قطاع غزة وعمليات العدوان 

العس���كري أو احلروب املتكررة على القطاع من 

آليات ومس���تلزمات تكريس االنقس���ام وتعزيز 

التباي���ن بني الضفة وغزة وجذب االنتباه إلى ما 

يجري في القطاع وإبقائه جبهة مفتوحة، حتى يتم 

إبع���اد األنظار عن الضفة والقدس حيث احلرب 

الفعلية التي تخوضها إس���رائيل وحيث يجب أن 

تكون حربنا مع إسرائيل.

اعتبرت إس���رائيل بعد س���يطرة حماس على 

القطاع - وبقرار من الكابينت صدر في 9/18 
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/2007 أن قط���اع غزة كيان معاد، على الرغم 

من أنها لم حترك ساكنًا طوال أيام القتال الذي 

مكن حماس من السيطرة على كل مناحي احلياة 

في القطاع، وقد انتقدت منظمة التحرير وحركة 

فتح القرار اإلس���رائيلي ألنه سيزيد من معاناة 

س���كان القطاع، كما رفضت السلطة والرئيس 

أب���و مازن دعوات فلس���طينية إلى اعتبار قطاع 

غ���زة احملكوم من حم���اس كيانًا متم���ردًا. أما 

حركة حماس فاعتبرت القرار اإلسرائيلي مبثابة 

إعالن حالة حرب عليها، أما بان كي مون األمني 

العام لألمم املتحدة فقد انتقد القرار من منطلق 

أنه »س���يكون مخالفًا اللتزامات إسرائيل جتاه 

السكان املدنيني في غزة مبوجب القانون الدولي 

وقانون حقوق اإلنسان«. 

مقابل توجه »حماس« لالس���تفراد بحكم غزة 

فإنه مع اس���تثناءات قليلة ل���م يظهر في محافل 

السلطة كثير اهتمام بانفصال غزة عن الضفة، بل 

برزت نزعات غير مريحة ال تخفي فرحة بالتخلص 

من )عبء غزة( وتنظر بعني الريبة إلى أبناء قطاع 

غزة املوجودين في الضفة، وكان تتم تغذية هذه 

التوجه���ات املعادية لغزة من نافذين لهم عالقات 

مع اإلسرائيليني ومع بعض اجلهات في األردن.

سادت حالة من االلتباس وتناقض التصريحات 

واملواقف على خطاب قادة حركة حماس وفصائل 

فلسطينية أخرى، عند تناولهم الوضع القانوني 

لقط���اع غزة، فأحيانًا يتحدث���ون عن قطاع غزة 

كأراض مح���ررة، وبالتالي ُيس���قطون عنه صفة 

االحت���الل، وتارة أخ���رى يتحدثون عنه كأراض 

محتلة ويطالب���ون العالم بالتعامل معه على هذا 

األس���اس، وتارة يتعاملون مع القطاع باعتباره 

جزءًا من السلطة والدولة الفلسطينية ويطالبون 

الرئيس أبو مازن والس���لطة بالقيام بواجباتهما 

املادية جتاه القطاع على هذا األس���اس، وتارة 

أخرى يتحدثون عن القطاع ككيان قائم بذاته له 

حكومته الش���رعية ومجلسه التشريعي وأجهزته 

األمني���ة والقضائي���ة واجلبائي���ة... وال يخضع 

للرئيس املنتهية واليته وال إلى )س���لطة أوسلو( 

كما يزعمون!. 

ال ش���ك في أن حركة حماس مت انتخابها من 

الش���عب، وال شك أيضًا في أن قرارات املجلس 

الوطني الفلسطيني شرعية، ومن هذه القرارات 

م���ا ورد في البرنامج املرحلي لعام 1974 حيث 

جاء أنه ميكن ملنظمة التحرير إقامة سلطة وطنية 

مقاتل���ة على أي جزء من فلس���طني يتم حتريره 

أو ُيعط���ى لن���ا... لكن ما آل إلي���ه أمر القطاع 

من س���يطرة حماس عليه وطبيعة عالقة القطاع 

بالضفة وعالقة الطرفني بإسرائيل، وعالقة حماس 

مبنظمة التحرير ال يتطابق مع مضمون البرنامج 

املرحلي.  

كانت حرك���ة حماس أمام تس���اؤالت كبيرة 

وكثي���رة ولكنها كانت تتهرب م���ن اإلجابة عنها 

بوضوح، ومنها مثاًل: هل قطاع غزة أرض محتلة 

أم منطقة محررة؟. إن كان القطاع أرضًا محتلة 

فعلى حماس أن تعلن ذلك وآنذاك عليها أن جتيب 

عن األس���ئلة اآلتية: ملاذا تقيم حركة حماس في 

أرض محتلة سلطة وحكومة ومجلسًا تشريعيًا؟ 
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وملاذا ُتريح االحتالل من مسؤولياته جتاه الشعب 

اخلاضع لالحتالل املنصوص عليها في القانون 

الدولي، وذلك بس���عي احلرك���ة لتوفير متطلبات 

احلي���اة اليومية للمواطنني؟ ومل���اذا تطالب بفتح 

احلدود مع مصر كحدود فلسطينية – مصرية؟ 

وإن كان���ت غزة أراض محتلة فلماذا تس���تقبل 

حركة حم���اس الوفود العربي���ة واألجنبية على 

أراض محتلة وتتباهى أمامهم بأنها حررت غزة 

باملقاوم���ة وتطالب العرب واملس���لمني واألجانب 

بزيارة غزة لالطالع على جتربة االستقالل الفريدة 

من نوعها؟. 

أما إذا كان القطاع منطقة محررة أو مستقلة، 

فهذا يتطلب اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: ملاذا 

اس���تمرار العدوان والتوغالت اإلسرائيلية على 

القطاع؟ وملاذا ال حتدد حركة حماس العالقة التي 

تربط غزة بالضفة؟ وملاذا ال تعلن استقالل قطاع 

غ���زة؟ وإن كانت غزة محررة، فلماذا ال متارس 

السلطة القائمة في القطاع سيادتها على املجال 

الفضائ���ي والبحري للقطاع؟ وملاذا فقط تضغط 

لفتح احلدود م���ع مصر؟ أال تعلم حركة حماس 

أن فتح احلدود مع مصر فقط دون س���يادة على 

احلدود البحرية وعلى املج���ال الفضائي، يعني 

إحلاق القطاع دون سيادة ملصر؟ أال تدرك حركة 

حماس أن مطالبتها العالم بالتخاطب والتفاوض 

معها كسلطة شرعية في قطاع غزة، يعني تكريس 

فصل القطاع عن الضفة؟.

أس���ئلة كثي���رة وكبي���رة، بعضها سياس���ي 

وبعضها قانوني، وفي احلالة الفلسطينية يتداخل 

القانون بالسياسة كما يتداخل االقتصاد والدين 

بالسياسة، وهنا نذكر بالبعد الدولي للموضوع، 

فمثاًل تتعامل قرارات الشرعية الدولية، وخصوصًا 

قرار االعتراف بفلسطني دولة مراقبًا، مع الضفة 

والقطاع كوحدة واحدة، والشرعية الدولية تعتبر 

أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل الشعب 

الفلسطيني وبالتالي هي املخاِطب واملخاَطب بهذا 

الشأن، أيضًا قرار املجلس الوطني أعاله يتحدث 

عن سلطة وطنية بينما حماس خارج إطار منظمة 

التحرير وتش���كك بالصفة التمثيلي���ة الوحدانية 

للشعب، كما أنها متثل مشروع إسالم سياسي 

له امتدادات خارجية، يتجاوز املشروع الوطني 

إن لم يكن متصادمًا معه.   

ال نروم من هذه األسئلة التقليل من أهمية أن 

يك���ون وجود االحتالل في ج���زء من الوطن أقل 

حضورًا من بقي���ة أجزاء الوطن، ولكننا ال نريد 

للش���جرة أن تخفي الغاب���ة، وال نريد لتضحيات 

آالف الش���هداء واملعتقل���ني وما خلفوا من آالف 

اليتامى واألرامل واملنكوبني عبر أكثر من س���تة 

عق���ود م���ن النضال داخل الوط���ن وخارجه، ال 

نري���د له���ا أن تؤول ملجرد كيان سياس���ي دون 

س���يادة مرتبط مبش���روع خارج حدود الوطن 

على حس���اب املشروع الوطني بحدوده الدنيا - 

مش���روع الدولة الوطنية الفلسطينية في الضفة 

والقطاع وعاصمتها القدس الشريف وحق عودة 

الالجئني -. 

وهنا نعيد التأكيد أنه ليس املهم من يحكم في 

غ���زة؟ حركة فتح أو حركة حماس أو اجلهاد أو 
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الشعبية... ؟ بل املهم أن تكون احلالة السياسية 

ف���ي القطاع جزءًا من املش���روع الوطني ونقطة 

منطلق الستكمال هذا املشروع. وأال يكون ثمن 

متك���ني حركة حماس من حك���م مريح للقطاع، 

إطالق يد إس���رائيل في الضف���ة والقدس ووأد 

املشروع الوطني.

رفع الحصار: مطلب مشروع ونوايا مبيتة 

حت���ت ش���عار رفع احلص���ار عن غ���زة يتم 

اس���تكمال مخطط إجهاض املش���روع الوطني 

الفلسطيني وتكريس فصل غزة عن بقية الوطن. 

جاء احلصار على قطاع غزة ليخدم هدف تكريس 

االنقسام، حيث إن احلديث عن حصار غزة ورفعه 

أو تخفيف���ه غطى على جوه���ر القضية الوطنية، 

وبداًل من أن تدفع ديناميكية دعوات رفع احلصار 

التي أوجده���ا رأي عام عاملي يتزايد في تأييده 

ودعمه للفلسطينيني إلى التسريع باملصاحلة زادت 

من تعقيد ملف املصاحلة وجعلته أبعد منااًل. 

 غالبية احلديث عن رفع احلصار كان وما زال 

منقطع الصلة بجوهر القضية الفلسطينية، حيث 

يدور عن رفع احلصار عن غزة مبا يكرس فصلها 

ع���ن الضفة وتأبيد حال���ة القطيعة بني الطرفني، 

أما الرؤى التي تسعى لتزامن رفع احلصار مع 

املصاحلة مبا يحافظ على وحدة الشعب واألرض 

فه���ي محدودة، حتى احلرب األخيرة 2014 مبا 

تركته من دمار ومآس أفرزت ميكانزمات ودعوات 

انفصالية أكثر من التوجهات التوحيدية. 14

احلديث عن حصار غ���زة والدعوات املتكررة 

لرف���ع احلص���ار وتوال���ي الزي���ارات لغزة من 

شخصيات سياس���ية أوروبية وأميركية وغيرها 

عبر معبر رفح، كان يطرح أكثر من سؤال حول 

دوافع الزوار ودوافع هذا التحمس الكبير لرفع 

احلصار عن غزة، ف���ي الوقت الذي تتعاظم فيه 

املمارسات الصهيونية في الضفة والقدس لتهدد 

الوجود الوطني برمت���ه؟. غالبية الوفود العربية 

واإلس���المية والدولية الت���ي هلت على غزة حتت 

شعار رفع احلصار عن غزة أو لبيك غزة ونصرة 

غزة... تعاملت مع املش���كلة في غزة من منظور 

إنساني، أو من منظور اإلسالم السياسي املَُتطلع 

إلى تثبيت كيان سياس���ي تابع ملشروع إسالمي 

شمولي، واجلميع كان يتجاهل جوهر املشكلة أو 

التعامل مع غزة كجزء من حالة وطنية أشمل.

مش���كلة غزة ليست إنسانية فقط، صحيح أنه 

كان���ت توجد وال تزال حال���ة صعبة في مجاالت 

الغذاء والدواء والكساء والتعليم واملياه والعمل... 

وحرية سفر أهل غزة كانت وما زالت مقيدة، ولكن 

هذه كلها تداعيات جلوهر املشكلة وهو استمرار 

االحت���الل وإعاق���ة إس���رائيل لعملية الس���الم، 

ولالنقسام الفلسطيني الداخلي.

املشكلة في غزة سياسية، كما أن غزة ليست 

أصل املش���كلة، وإن كانت أطراف خارجية تريد 

التغطية على التهرب من مس���ؤوليتها األخالقية 

والقانونية والسياسية جتاه الشعب الفلسطيني 

من خالل التدخل في القطاع بدوافع إنس���انية، 

وميكن له���ذه األط���راف أن تزع���م أنها قامت 

بواجبها من خالل بعض املساعدات، وإن كانت 
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أطراف من اإلس���الم السياس���ي توظف أيضًا 

معان���اة أهل غزة لترفع احلصار عن غزة لتثبيت 

سلطة حركة حماس ككيان سياسي منفصل عن 

الضفة ومجمل الوطن، فإننا نقول إن غزة ليست 

فلس���طني وال قيمة ألي كيان سياس���ي في غزة 

مبعزل عن الوطن الفلسطيني واملشروع الوطني 

الفلسطيني الذي يجب إعادة بنائه وليس الهروب 

من اس���تحقاقاته، والذي���ن يركزون اليوم - بعد 

احل���رب الدموية التي أزهق���ت أرواح أكثر من 

ألفني ومائتي ش���هيد وخلفت عشرة آالف جريح 

إضافة إلى تدمير غير مسبوق في البيوت - على 

رف���ع احلصار عن غزة فقط من خالل ممر مائي 

أو مطار إمنا يس���تكملون تنفيذ خطة ش���ارون 

لالنس���حاب من القطاع عام 2005، ويصنعون 

دولة غزة، سواء أكانوا مدركني ذلك أم ال.

مع كامل التقدير لكل من يتعاطف مع معاناة 

أه���ل غزة إال أنه يجب احلذر من توظيف بعض 

األطراف لألوضاع في قطاع غزة لسلخ غزة عن 

الضف���ة والدفع خللق حالة كيانية سياس���ية في 

قطاع غزة منفصلة عن بقية األرض الفلسطينية، 

هذا التوجه كان حاضرًا بداية مسلسل التسوية 

والتي كان���ت أولى خطواته غ���زة وأريحا أواًل، 

وكانت إس���رائيل وما زالت تري���ده هكذا، وهو 

التوجه الكامن وراء انس���حاب شارون من غزة، 

وهو التوجه الذي حكم اإلستراتيجية الصهيونية 

كلها بصرف النظر عن األحزاب احلاكمة. 

حتى اليوم هناك ربط بني تكثيف االستيطان 

في الضفة والق���دس وتزايد التعامل الدولي مع 

قطاع غزة والس���لطة القائم���ة فيها، األمر الذي 

يس���تدعي من الوطنيني في حركة حماس وبقية 

الفصائ���ل في غزة احلذر م���ن الوقوع في هذا 

املخطط، حيث يبدو أن تقاطعًا يحدث بني املخطط 

الصهيوني املشار إليه ومخطط جماعات اإلسالم 

السياسي وخصوصًا جماعة اإلخوان املسلمني 

التي تريد تأسيس دولة إسالمية ولتكن في غزة 

املدمرة، بعد أن فشلت في تأسيسها في أي مكان 

في العالم وخصوصًا بعد سقوط حكمها في مصر 

وتراجع مراهناتها على ما يسمى الربيع العربي.

م���ن يعتقد أن رفع احلص���ار عن قطاع غزة 

وصيرورة غزة كيانًا سياس���يًا مس���تقاًل، سواء 

بس���بب حمالت رفع احلص���ار أو نتيجة حروب 

إسرائيل املتكررة على القطاع والتي قد تستدعي 

تدخاًل دوليًا لتدويل مش���كلة القطاع، س���يكون 

إجنازًا وطنيًا، فليس���أل نفسه ملاذا قدم الشعب 

الفلس���طيني آالف الشهداء واألسرى واجلرحى 

باإلضافة إلى املعاناة والدمار خالل ستة عقود؟ 

وملاذا رفض الراحل أبو عمار في بداية مسلسل 

التسوية بل منذ كامب ديفيد األولى استالم قطاع 

غزة وإقامة دولة فيه؟. من يعتقد أن رفع احلصار 

عن غزة وصيرورتها كيانًا سياسيًا إجناز وطني، 

فليعترف بأن ممارسته للمقاومة املسلحة ودفعه 

آالف الش���باب للموت واألس���ر وتعريض بنيان 

الوطن للدمار ... لم يكن من أجل حترير فلسطني 

بل من أجل سلطة هزيلة في قطاع غزة.

سيكون واهمًا من يعتقد أنه إذا ما ُرِفع احلصار 

عن غزة خارج إطار وحدة األراضي الفلسطينية 
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ووحدة الشعب ستتحول غزة لكيان وطني مستقل 

وتشكل قاعدة نضالية ومنطلقًا الستكمال حترير 

الوط���ن، فغ���زة التي ال متثل س���وى 1،5% من 

مساحة فلسطني وسكانها الذين ال يشكلون سوى 

15% من مجموع الشعب الفلسطيني، لن يكون 

حالها بعد احلرب ورفع احلصار، ولن يسمح له 

أن يكون، أفضل كثيرًا من حالها قبلهما، إال في 

حال���ة واحدة وهي إن ق���رر أهل غزة واحلكومة 

القائمة فيه���ا قطع صلتهم باملش���روع الوطني 

وب���كل ما ميت بصلة للمقاومة، آنذاك س���يكون 

نهج املقاومة ورأس املش���روع الوطني هو الثمن 

لرف���ع احلصار ومتكني حركة حماس من احلكم 

املريح في غزة، وهذا ما تطرحه إسرائيل وأطراف 

 أخرى اليوم وبعد عدوان 2014، حيث تطرح تل 

أبيب وواش���نطن وأطراف أخ���رى معادلة رفع 

احلصار مقابل نزع سالح املقاومة.

كان واضحًا أن التقدم نحو رفع احلصار عن 

قطاع غزة وعن حركة حماس يسير بسرعة وتيرة 

تعزيز االنقسام وفشل املصاحلة، وأن االقتراب 

م���ن حركة حماس س���واء أميركي���ًا أو أوروبيًا 

ودوليًا يسير بوتيرة ابتعاد املصاحلة الفلسطينية 

واستمرار وقف املقاومة، وإن سرعة التقدم نحو 

)دولة غزة( تس���اوي سرعة انهيار ممكنات قيام 

دولة سيادية في غزة والضفة الغربية.

ر مرة أخرى بأن احلصار اإلس���رائيلي  لُنَذكِّ

عل���ى قطاع غزة يدخل ضمن مخطط سياس���ي 

إستراتيجي، وبالتالي فاملخططون اإلسرائيليون 

يريدون رف���ع احلصار بعد أخذ الثمن في إطار 

صفقة سياسية أو تسوية سياسية يجري اإلعداد 

لها، سيرفعون احلصار عن القطاع عند استكمال 

حلقات هذا املخط���ط الذي يحقق جناحات على 

األرض كما س���بق الذك���ر، أيض���ًا هناك دول 

وحركات سياس���ية تس���عى لرفع احلصار عن 

القطاع ولكن ضمن رؤيتها السياس���ية اخلاصة 

املتعارضة مع املش���روع الوطني الفلس���طيني، 

وه���ذه اجلهات تعتبر رفع احلصار عن القطاع، 

حت���ى إن أدى لتكريس فصل غ���زة عن الضفة 

وتكريس كيان سياسي منفصل في غزة، نصرًا 

ملش���روعها اإلسالمي العاملي، وهذه األطراف ال 

ترى في مسعاها هذا خيانة للقضية الفلسطينية 

بل مدخل مغاير للتعامل مع القضية ومع الصراع 

في املنطقة، ومس���عى هذه األطراف يجد قبواًل 

تكتيكيًا من اإلدارة األميركية.15

الحروب على غزة جزء من صناعة كيان غزة

احلرب األخيرة على قطاع غزة ليست األولى 

وق���د ال تكون األخيرة، ولكنها األولى التي تأتي 

في سياق متغيرات وطنية وإقليمية: سقوط حكم 

اإلخوان في مصر وانكش���اف ما يسمى الربيع 

العرب���ي، أزمة حركة حم���اس وحكومتها، وقف 

املفاوضات وفش���ل عملية التس���وية األميركية، 

االعتراف بفلسطني دولة مراقبًا في األمم املتحدة، 

وتأتي أخيرًا بع���د التوقيع على تفاهمات مخيم 

الشاطئ وتشكيل حكومة توافق وطني. 

س���نجد بالرج���وع إلى كل ح���االت العدوان 

الس���ابقة عل���ى قطاع غزة أن إس���رائيل تختار 
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الوقت املناسب للعدوان، ودائمًا يكون مصاحبًا 

إم���ا لتحريك مل���ف املصاحلة الفلس���طينية أو 

لتحري���ك مل���ف املفاوضات أو ف���ي حالة وجود 

حت���ركات دولية ضاغطة على إس���رائيل، فتأتي 

احلرب لتخل���ط األوراق وُتعيد ترتيب األولويات 

ليصبح األمن س���ابقًا على امللفات األخرى. وفي 

جميع احلروب كان الطرفان – إسرائيل وحركة 

حم���اس - يخرج���ان منتصرين كم���ا يزعمان، 

فيما االنقس���ام ُيكرس ومعاناة أهل غزة تتزايد، 

واملشروع الوطني يتراجع.

ل���و تفحصنا توقي���ت العدوان اإلس���رائيلي 

األخير – صي���ف 2014 - على أراضي الدولة 

الفلسطينية وخصوصًا على احملافظات اجلنوبية، 

فس���نجد أن���ه جاء في وقت حتت���اج فيه حكومة 

نتنياهو اليمينية حلالة حرب أو حالة أمنية، لتهرب 

من مآزقها املتعددة ولتحقيق األهداف املَُش���ار 

إليها. إس���رائيل هي التي حتدثت عن اختفاء أو 

اختطاف ثالثة مس���توطنني، وهي التي قالت إن 

حماس قامت باختطافه���م بينما لم تعلن آنذاك 

حركة حماس أو أي جهة فلس���طينية مسؤوليتها 

رس���ميًا عن العملية، وإس���رائيل هي التي قالت 

إنها وجدت جثث املستوطنني املختفني، وإسرائيل 

هي التي قامت )بردة فعل( كانت ُمَعدة ُمس���بقًا 

على عملية اخلطف املفترضة، سواء تعلق األمر 

بإعادة اعتقال أس���رى محررين ونواب وقيادات 

من حماس، أو بدهم البيوت في اخلليل وشعفاط 

والقدس، أو بتشجيع إسرائيليني على خطف وقتل 

وإحراق الطفل محمد أبو خضير. 16

عندما تقوم إسرائيل بكل ذلك كانت تعرف 

أن الشعب الفلسطيني في القطاع لن يسكت 

عما يج����ري في الضف����ة، وأن بعض فصائل 

املقاومة س����ترد على ممارسات إسرائيل في 

الضف����ة، أو س����توظف ما يج����ري في الضفة 

لتحقق بدوره����ا أهدافًا خاصًة بها في قطاع 

غزة، وإس����رائيل تعرف أنه ستتش����كل حالة 

وطني����ة متأجج����ة س����تدفع كل الفصائل للرد 

على ما تقوم به. هذا ما جرى حيث ش����اركت 

فصائل املقاومة مبا فيها فصائل منتمية ملنظمة 

التحرير الفلس����طينية بإط����الق صواريخ على 

إس����رائيل ومحاولة اقتحام مواقع إسرائيلية، 

لتقوم إسرائيل بالتصعيد بدورها.

هناك شبه بني هذه احلرب وحرب متوز في 

لبنان 2006 بني حزب الله وإس���رائيل. فبعد 

قيام حزب الله بعملية خطف جنود إسرائيليني 

والرد القاس���ي واملدمر ال���ذي قام به اجليش 

اإلسرائيلي الذي طال قوات حزب الله ومدن 

وقرى اجلن���وب اللبناني عالوة على الضاحية 

اجلنوبية في بي���روت، وهي احلرب التي أدت 

إلخراج ح���زب الله من جنوب لبنان ومرابطة 

قوات دولية واجلي���ش اللبناني على احلدود، 

آنذاك قال حس���ن نصر الله إنه لو كان يعرف 

أن الرد اإلسرائيلي كان بهذه القوة لفكر قبل 

القيام بعملية اخلطف. 

يبدو في احلالة الفلسطينية أن حركة حماس - 

وخصوصًا كتائب القسام - كانت تريد حربًا مع 

إسرائيل، حيث كانت تعتقد أن مواجهة محدودة 
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ميكنه���ا أن تعيد االعتبار حلركة حماس كحركة 

مقاومة وتخرجها من مآزقها املالية والسياس���ية 

واإلستراتيجية، وقد ُتعطل حكومة التوافق الوطني 

أو على األق���ل جتبرها على دفع رواتب موظفي 

حماس، باإلضافة إل���ى حتقيق مطالب األجندة 

اخلارجية التي تريد توظيف التصعيد العسكري 

في قطاع غزة إلحراج مصر. إال أن قوة رد فعل 

إس���رائيل كانت غير متوقعة وخصوصًا بالنسبة 

للفصائل التي ش���اركت حم���اس حربها. إال أن 

حرك���ة حماس وبقي���ة الفصائل ال متتلك فضيلة 

النق���د الذات���ي لتراجع حس���اباتها وتبحث عن 

مواطن اخللل التي أدت لوقوع هذا القدر الكبير 

من الدمار والقتلى واجلرحى. 

مع كامل التقدير للتعاطف والتأييد الكبير 

ألهلنا في الضفة والشتات مع أهل غزة، فإن 

احلرب الفعلي���ة كانت تدور بني )قطاع غزة( 

وإسرائيل، وحركة حماس هي من اتخذ قرار 

خ���وض املعركة وهي من قاد املعركة، وكانت 

وال تزال تتحكم بقطاع غزة ومستقبله، مبعزل 

ع���ن أي مرجعية وطنية أخ���رى. حتى الدول 

العربي���ة واألجنبية وإس���رائيل باتت تتعامل 

بطريقة غير مباش���رة، ومباشرة أحيانًا، مع 

حركة حماس فيما يخص احلرب والتهدئة. أما 

منظمة التحرير والسلطة والرئيس أبو مازن 

والوفد املش���ترك الذي يف���اوض في القاهرة 

فدورهم ش���كلي وغير حاس���م. قد يكون لهم 

دور في االتفاق على وقف إطالق النار، إال أن 

التوصل لهدنة أو إنهاء حلالة احلرب فسيكون 

حلركة حماس وأطراف إقليمية ودولية الدور 

الرئيس فيه. 17

ألن إس����رائيل لم تقل إنها س����تنهي سلطة 

حماس في غزة، وألن اطرافًا عديدة باإلضافة 

إلى إس����رائيل مستعدة للتعامل مع قطاع غزة 

حتت س����لطة حماس مقابل ضمانات بتجريد 

القط����اع من الصواري����خ واألس����لحة الثقيلة 

وإنهاء ظاهرة األنفاق على احلدود بني القطاع 

وإس����رائيل... ف����إن هدف احل����رب هو فرض 

تهدئة إس����تراتيجية وترسيم حدود نهائية بني 

غزة وإس����رائيل، أو هي حرب من أجل توقيع 

صفقة ش����املة بني حركة حماس وإس����رائيل 

برعاي����ة وضمان����ات عربية وتركي����ة وأوروبية 

ورمب����ا أميركية. صفقة تتضمن التزام حماس 

بوقف إطالق الصواري����خ أو حفر األنفاق من 

القط����اع س����واء من جهتها أو م����ن أي طرف 

فلسطيني آخر، وعدم إطالق النار على القوات 

اإلسرائيلية املرابطة على حدود القطاع، ونعتقد 

أن حم����اس ال متانع في ذلك مقابل ممر مائي 

يرب����ط القطاع بالعالم اخلارجي، أو فتح معبر 

رفح البري بشكل كامل لتصبح احلدود املصرية 

م����ع غزة حدود دولة بدولة، وتعهد إس����رائيلي 

بعدم اس����تهداف قيادات حماس واملقاومني أو 

قصف غزة، وإن متت األمور بهذا الش����كل لن 

يكون هناك مبرر الستمرار عمل األنفاق سواء 

بني القط����اع ومصر أو بني غزة وإس����رائيل، 

حيث يتم ردمها أو وقف العمل بها بتوافق مع 

األطراف كلها.18
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المش��روع  مس��تقبل  الثال��ث:  المح��ور 

الوطني ما بعد الحرب 

في احلروب والصراعات الدولية ال تكش���ف 

الدول والكيانات السياس���ية عن كامل أهدافها 

وإس���تراتيجياتها، فهناك أهداف معلنة وأهداف 

خفي���ة، واحلروب العدوانية اإلس���رائيلية الثالث 

عل���ى قطاع غ���زة ال تخرج عن هذا الس���ياق، 

فاخلف���ي من هذه احلروب قد يكون أكثر خطورة 

عل���ى القضية الوطنية من األهداف املعلنة منها، 

وضجيج الصواريخ ودماء الشهداء وحالة الدمار 

قد تكون غط���اء لتمرير مخططات كبيرة عجزت 

السياس���ة واملواجهات الصغي���رة عن متريرها، 

فاحلرب سياس���ة ولكن بوس���ائل عنيفة أو أداة 

لفتح مغاليق السياسة.

لم تخرج احلروب الثالث على غزة عن سياق 

صناعة كيان غزة وتكريس فصل غزة عن الضفة، 

حيث نالحظ أن كل هذه احلروب كانت جتري بني 

قطاع غزة وإس���رائيل، أما الضفة فكان دورها 

محدودًا في التأثير في مجريات احلرب. إسرائيل 

ودول العال���م مبا فيها مصر التي رعت اتفاقات 

الهدنة تعرف أن احلرب تدور بني إسرائيل وحركة 

حماس ومعها بالتبعية فصائل مسلحة أخرى في 

القطاع، وأن منظمة التحرير والس���لطة الوطنية 

وحكوم���ة التوافق والدولة الولي���دة خارج إطار 

معادلة احلرب، حتى عندما مت تشكيل وفد موحد 

للتفاوض على الهدنة ف���ي القاهرة كان اجلميع 

يعرف أن املف���اوض الرئيس هو حركة حماس، 

وأن اله���دف من املفاوض���ات ليس حل القضية 

الفلسطينية بل إيجاد حل ملشكلة غزة اخلاضعة 

فعليًا حلركة حماس. 19

ألن قرار احلرب لم يكن وطنيًا فلس���طينيًا،20 

وألن���ه جاء ف���ي ظروف فلس���طينية وعربية غير 

مواتية، وألن نتائجها كانت محصلة ملوازين القوى 

حيث تتفوق إس���رائيل، فإننا نخش���ى أن تكون 

تداعيات احلرب على املش���روع الوطني كارثية 

م���ن عدة جوانب، بل ميكن القول إن معركة غزة 

لها أبعاد إستراتيجية ترمي إلعادة رسم اخلريطة 

السياسية في فلسطني.

تراج��ع اس��تقاللية القرار الوطن��ي لصالح األجندة 
والمشاريع الخارجية 

على الرغم من أن الدم الذي سال في حروب 

غزة دم فلس���طيني، وعلى الرغم من وجود نوايا 

وطني���ة صادقة ل���كل مواطن يق���اوم االحتالل 

مب���ا هو متاح من أش���كال املقاوم���ة، فإن دواًل 

وجماع���ات وجدت في فلس���طني - وحتديدًا في 

غ���زة الفقيرة واحملاصرة - تربًة مالئمًة لصناعة 

ح���روب بالوكالة، ولتمري���ر أجندتها املتعارضة 

واملتصارعة، وكلٌّ م���ن أصحاب هذه األجندات 

واحملاور يريد أن يس���جل هدف���ًا لصاحله جتاه 

خصمه، على حساب الدم الفلسطيني ومستقبل 

القضية الوطنية الفلسطينية.

كان جليًا منذ س���نوات أن قط���اع غزة بات 

يدفع ثمن صراع األجندة واملشاريع اخلارجية، 

إال أن احلرب األخيرة كشفت عن ثقل وطأة هذه 

املشاريع على الشعب الفلسطيني والثمن الفادح 

ال���ذي مت دفعه في احلرب بس���بب التدخل الفج 
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ألصحاب هذه املشاريع – خصوصًا إيران وقطر 

وتركي���ا - في التأثير عل���ى مجريات مفاوضات 

الهدنة في القاهرة. لم تكن مفاوضات الهدنة التي 

دعت إليها القاهرة مجرد مفاوضات لوقف إطالق 

ن���ار ُيوِقف حالة الدمار واخل���راب التي ُيلحقها 

العدوان بأهل غزة، بل حتولت لصفقة شاملة فيها 

ما هو عسكري وأمني، وما هو سياسي محلي، 

وما هو إستراتيجي عربي وإقليمي، صفقة أرادت 

كل األط���راف الفلس���طينية والعربية واإلقليمية 

أن جتد فيه���ا موقع قدم وحتقيق مصالح، ليس 

للشعب الفلسطيني ومتكينه من مقومات الصمود، 

ومن خ���الل التنافس على تخفي���ف املعاناة عن 

غزة واالس���تعداد إلعادة إعمارها بعد احلرب، 

ب���ل لتصفية حس���ابات متعددة: حس���ابات بني 

مص���ر وحركة حماس كفرع من فروع اإلخوان، 

حس���ابات ب���ني مصر من جان���ب وتركيا وقطر 

وجماعة اإلخوان من جانب آخر، واألهم من ذلك 

تصفية حسابات بني إسرائيل من جانب واملقاومة 

والشعب الفلسطيني من جانب آخر، بحيث أرادت 

إسرائيل إذالل الشعب الفلسطيني وتبليغه رسالة 

بعدم جدوى مواجهة إسرائيل عسكريًا وبالتالي 

التشكيك مببدأ املقاومة.

ق���د تتعدد في السياس���ة وخصوصًا الدولية 

التحالف���ات واحملاور وتختل���ط األوراق، ودومًا 

كان ه���ذا دي���دن القضية الفلس���طينية. لم يكن 

الفلسطينيون يومًا أصحاب قرار مستقل متامًا 

فيما يخص قضيتهم، ولكن اإلبداع الفلسطيني 

كان يتب���دى في القدرة على توظيف املش���اريع 

واألجن���دة العربي���ة واإلقليمي���ة والدولي���ة ذات 

املصالح املتصارعة في الشرق األوسط لصالح 

القضية الوطنية، والعمل قدر اإلمكان لعدم إحلاق 

املش���روع الوطني بأي م���ن أصحاب األجندات 

اخلارجية. 

ب���ات من الواض���ح أن قوة حض���ور وتأثير 

العوامل اخلارجية في الشأن الفلسطيني يقابله 

تزايد تدهور النظام السياسي واملشروع الوطني. 

فقد وصلت لطريق مس���دود كل محاوالت إعادة 

بن���اء منظمة التحرير وتفعيلها، وحال الس���لطة 

الوطنية يسير من س���يئ إلى أسوأ، وتتعثر كل 

محاوالت التقدم في ملف املصاحلة، وحركة فتح 

وبقية فصائل املنظم���ة تفقد فاعليتها وتأثيرها، 

وَتُضعف تنظيميًا، وكلما تعمق فشل حماس في 

خياراتها السياسية داخليًا زادت تبعيتها للخارج.   

محاولة تدويل غزة بعيدًا عن المشروع الوطني  

ق����د تكون مفاوض����ات التهدئة - التي بدأت 

منذ األيام األولى للحرب واملتواصلة حتى اليوم 

والت����ي ُتطبخ على نار هادئة، تختلف عن تهدئة 

2012 وتهدئ����ة 2009 - بل قد تكون األخطر 

على مستقبل القضية الفلسطينية، فألول مرة في 

تاريخ العدوان اإلسرائيلي وما يعقبه من هدنة 

أو تهدئة، يتم حديث جاد عن تدويل قضية غزة، 

وَتكُثر اتصاالت ولقاءات أطراف دولية للتداول 

بش����أن غزة في ظل جمود مفاوضات التسوية 

النهائية. مؤمتر باريس يوم السادس والعشرين 

م����ن مت����وز 2014، ال����ذي جم����ع األوروبيني 

والواليات املتحدة وحليفتيها اإلس����تراتيجيتني 
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قطر وتركيا، مع اس����تبعاد األط����راف املعنية 

وخصوصًا املمثل الش����رعي والوحيد للش����عب 

الفلس����طيني، لم يكن مجرد مؤمتر لعقد هدنة 

عادية، أو مؤمترًا جلهات مانحة، بل هو أخطر 

من ذلك بكثير، ويس����تحضر للذاكرة املؤمترات 

االستعمارية في بداية القرن املاضي حيث كان 

مصير الشعوب يتقرر في مؤمترات تغيب عنها 

الشعوب املعنية وممثلوها.

إذا اس���تحضرنا ما قال���ه الرئيس األميركي 

أوبام���ا في العام املاضي وك���رره رئيس وزراء 

إس���رائيل نتنياهو، من أن مفاوضات التس���وية 

تستثني قطاع غزة، وربطنا ذلك مبؤمتر باريس 

الذي اس���تبعد املمثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني والسلطة الفلسطينية؛ تصبح الصورة 

واضحة، وهي إيجاد حل أو تس���وية ما لقطاع 

غزة منفصلة عن الكل الفلسطيني، مما يسمح في 

حالة العودة للمفاوضات باالقتصار على موضوع 

الضفة الغربية فقط.  

فمن���ذ أن طرح���ت مصر مبادرته���ا يوم 13 

متوز، والتي قبلت بها إسرائيل خديعة ومناورة، 

ومت رفضه���ا م���ن حركة حم���اس بطريقة فجة 

ومتس���رعة، في مراهنة منه���ا على حترك تركي 

وقطري وأميركي ُيخرجها من خطر تفرد مصر 

بها، وبعد االتص���االت واملباحثات التي أجراها 

الرئيس أبو مازن مع كل األطراف، شعرت القيادة 

الفلس���طينية بخطورة ما يحاك ضد املش���روع 

الوطن���ي من أطراف مؤمتر باريس، األمر الذي 

دفع الرئيس للع���ودة إلى رام الله وإلقاء خطابه 

الذي تبنى فيه مطالب املقاومة وأوحى ألهلنا في 

الضفة بالتحرك لنصرة غزة.21  

التوقي���ع على وقف إلطالق الن���ار بعد واحد 

وخمسني يومًا من احلرب لم ينه املشكلة، فهناك 

فرق ب���ني وقف إطالق الن���ار والتهدئة والهدنة، 

فم���ا جرى تهدئات ألس���باب إنس���انية ثم وقف 

إلطالق النار دون حل املش���كلة. أما الهدنة فهي 

األكثر أهمية وخطورة ألنها ستتضمن مواضيع 

وترتيبات ذات أبعاد سياسية، وعليه فإن أطراف 

مؤمتر باريس ما زالت تشتغل على تسوية لقطاع 

غزة نخش���ى أن تكون على حس���اب املش���روع 

الوطني. 

الحزبي��ة  الحس��ابات  بي��ن  والهزيم��ة  النص��ر 
والحسابات الوطنية

في أتون احلرب، ومنظر البيوت التي تهدم على 

رؤوس أصحابها، ومنظر أشالء األطفال والنساء 

والش���باب والشيوخ، ومع وضوح التآمر الغربي 

والعجز العربي... ال يسع املرء إال أن يتكلم بلغة 

���م كل فعل مقاوم للجيش  العاطفة وميجد وُيعظِّ

اإلسرائيلي، بل متنينا لو أن جبهات عربية أخرى 

مت فتحها على العدو، من جنوب لبنان وس���ورية 

واألردن وسيناء، وِلَم ال يكون من إيران والعراق. 

لكن )لو( ال مكان لها في عالم عربي ال يفكر إال 

مبصاحل���ه، كما أن احلروب ال ُتخاض بناء على 

ما يجب أن يكون بل اعتمادًا على موازين القوى 

الراهنة واملتاحة. 

لكن بعد أن تصمت املدافع يجب إعمال العقل، 
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لي���س فقط مبا جرى أثناء احلرب، وكيف جرت؟ 

ومل���اذا انزلقت فصائل املقاوم���ة لها؟ ولكن أهم 

من ذلك التفكير بعقالنية، بعيدًا عن أي حسابات 

حزبية ومصلحية ضيق���ة، في كيفية مواجهة ما 

ُيحاك لفلسطني من مؤامرات، ألن الدم الذي سال 

دم كل الفلسطينيني، والدمار الذي جرى مس كل 

الفلس���طينيني في القطاع ولم يقتصر على حزب 

دون غيره.

  حس���ابات النصر والهزمي���ة ال تكون أثناء 

املعرك���ة ولكن بعد أن تصمت املدافع. ال ش���ك 

ف���ي أنه ف���ي حالة ح���رب أو مواجهة بني جيش 

احتالل وش���عب خاضع لالحتالل، كما هو حال 

حرب غزة، يتم تقييم النصر والهزمية بحسابات 

غير حس���ابات احلروب بني الدول، ولكن ال قيمة 

لنص���ر إن كان نصرًا حلزب وكان ثمنه تكريس 

االنقسام ونزع سالح املقاومة مقابل سلطة هزيلة 

في قطاع غ���زة بحماية وضمانة أطراف مؤمتر 

باريس املشؤوم. 

كما جرى في كل احلروب الس���ابقة، حتدثت 

إس���رائيل ع���ن حتقي���ق )انتص���ارات( وإعادة 

ق���وة الردع والهيبة للجيش اإلس���رائيلي نتيجة 

الدم���ار واخل���راب ال���ذي أحلقته بقط���اع غزة 

وأهله وخصوصًا املدني���ني واألطفال، وحتدثت 

حركة حماس وفصائ���ل املقاومة عن انتصارها 

على العدو، وعن ع���دد الصواريخ التي أطلقتها 

ومداه���ا وبطولة مقاتليه���ا... ولكن بعد صمت 

املدافع والصواريخ، وبعد خطاب االنتصار من 

الطرفني، بعد كل ذلك سنجد أمامنا ضفة غربية 

أكثر اس���تباحة من طرف املستوطنني واجليش 

اإلسرائيلي، وحالة تباعد بني السلطة الفلسطينية 

والشعب في الضفة الغربية، وتباعدًا بل نقمة من 

الشعب على حركة حماس والفصائل في قطاع 

غزة، وس���نجد قطاع غزة في حالة يرثى لها من 

الدمار واخلراب، وسنسمع عن مزيد من عائالت 

الشهداء ومن األيتام واألرامل واجلرحى... وفوق 

كل ذلك واألخطر من ذلك سيعود االنقسام أكثر 

ترسخًا والعداء الداخلي أكثر استفحااًل. فكيف 

ُيعقل أن يتحدث حزب أو أحزاب عن انتصارات 

على أش���الء وطن ومعاناة شعب؟ كيف تنتصر 

أحزاب وينهزم الوطن؟.  

كش���فت احلرب عن خلل إستراتيجي في أداء 

فصائل املقاومة، حيث فقدت الصواريخ واألنفاق 

قيمتها بانكش���اف محدودية تأثيرها على العدو، 

أيضًا فقدت قيمتها بفقدانها ما كانت تخبئه من 

مفاجآت، ولكن فش���ل فصائ���ل املقاومة ال يعني 

فش���ل املقاومة بش���كل عام، كما ال يجوز ترويج 

خط���اب هزمية املقاومة في مواجهة إس���رائيل، 

ألن القول بهزمي���ة املقاومة وهزمية غزة، معناه 

انتصار إسرائيل، وإسرائيل لم تنتصر ما دامت 

عجزت عن كسر إرادة الفلسطينيني ولم تدفعهم 

لالستس���الم. ولكن على فصائ���ل املقاومة عمل 

مراجعة إستراتيجية ألسلوب ممارستها للمواجهة 

مع إسرائيل وجدوى وتداعيات التفرد باملقاومة 

خارج إطار إستراتيجية وطنية.   

إن لم تكن النتائج املادية املُش����اهدة للحرب 

مقنعة في تلمس معطي����ات النصر أو الهزمية، 
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فإن بنود الهدنة القادمة س����تكون احملك الفعلي 

لتلمس حدود النصر الفلس����طيني وما إن كانت 

فصائ����ل املقاومة حققت إجنازات للش����عب أم 

ال. مفاوض����ات الهدن����ة ستش����كل حتديًا أمام 

قدرة اجلانب الفلس����طيني على توظيف معاناة 

أهل غزة، إن ل����م يكن لتحقيق إجنازات، فعلى 

األقل عدم تقدمي مزيد من التنازالت واخلسائر 

السياسية. االنتصارات والهزائم ال تنبني على 

مفاهي����م احل����ق والباطل، وال على الش����عارات 

والعواطف، بل على النتائج املادية على األرض. 

حتى وإن كانت حرب غزة حربًا بني اخلير واحلق 

الفلسطيني والشر والظلم اإلسرائيلي، فاخلير 

واحل����ق ال ينتص����ران إال إذا توافرت ش����روط 

موضوعية للنصر. 

مب���ا أن األه���داف اإلس���رائيلية من احلرب 

معروف���ة، وهي أهداف غي���ر مقتصرة على غزة 

وصواريخه���ا، بل متس مجمل القضية الوطنية، 

فف���ي اإلمكان مواجهة احلرب اإلس���رائيلية وما 

ترمي إلي���ه، من خالل إعادة احل���وار الوطني، 

للتوص���ل لتفاهم���ات على مواجه���ة املخططات 

السياس���ية إلس���رائيل وربط العدوان على غزة 

مبجم���ل القضية الوطني���ة، والتأكي���د على أن 

املواجهة والصراع ليس بني إسرائيل وحماس في 

غزة، بل بني إس���رائيل وكل الشعب الفلسطيني. 

ه���ذا يتطل���ب اس���تمرار التمس���ك باملصاحلة 

واس���تكمال بقية بنودها وع���دم توظيف احلرب 

كذريعة للتهرب من املصاحلة، ومنع إسرائيل من 

االستفراد بحركة حماس وبقية فصائل املقاومة، 

سواء في احلرب أو في مرحلة التوصل التفاق أو 

تفاهمات هدنة جديدة. 22

يجب أن تؤَسس أي تفاهمات حول الهدنة على 

وحدة الش���عب واألرض الفلسطينية، وليس على 

واقع االنقسام، وخصوصًا أن التفاعل الشعبي 

ب���ني الضفة وغزة أك���د وحدة الش���عب، وهذا 

يتطلب أن تس���تمر املفاوضات حول الهدنة حتت 

إشراف الرئيس أبو مازن بصفته رئيس منظمة 

التحرير ورئيس الس���لطة وهو اجلهة الرس���مية 

التي تستطيع مخاطبة العالم واملنظمات الدولية 

والعربية واإلسالمية، ومع الرئيس يجب أن تكون 

حركة حماس واجلهاد اإلس���المي وبقية فصائل 

املقاومة للتأكيد على وحدة املوقف الفلسطيني من 

العدوان. بهذا يتم إفش���ال املخطط اإلسرائيلي 

لتكريس االنقس���ام من خالل س���عيه لهدنة مع 

حركة حماس فقط. 

بعد وق���ف إطالق النار ال���ذي مت توقيعه بعد 

)حرب األبراج( 23 أصبحت كل أطراف الصراع 

والوس���طاء واملراقبني واحملللني منش���غلة بشكل 

الهدنة والش���روط التي ميك���ن التوصل إليها بني 

املقاومة في غزة وإسرائيل، وخصوصًا أن إعادة 

إعمار غزة باتت مرتبطة بالهدنة، حيث تش���ترط 

إس���رائيل جتريد غزة من الس���الح مقابل إعادة 

إعماره���ا. هدن���ة يتعدد فيها الوس���طاء وتتعدد 

احملاور، وتتضارب املواق���ف وتتباعد ليس فقط 

بني ش���روط املقاومة وشروط إسرائيل، بل أيضًا 

بني األطراف الفلسطينية نفسها، وبني الوسطاء 

أنفسهم، بحيث بات األمر يحتاج لهدن أو تفاهمات 
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متعددة ما قبل الهدنة بني املقاومة وإسرائيل. 

هذا ال يعني اس���تحالة التوص���ل إلى هدنة، 

لكن ه���ذه االختالطات والتداخالت جتعلنا أمام 

صفقة هدنة سياس���ية وأمنية وعس���كرية وليس 

مجرد وقف إطالق نار، ما قد يأخذ وقتًا طوياًل، 

ونتمنى التوصل لهدنة مشرفة حتافظ على وحدة 

الشعب واألرض الفلسطينية. مع عدم استبعاد 

أن تتوصل إس���رائيل وحركة حماس لتفاهمات 

أو اتف���اق بينهما متجاوزت���ني كل االختالطات 

والتعقيدات السالفة.

نتمنى م���ن القيادات الفلس���طينية أن تكون 

حسبت حس���ابًا لكل االحتماالت وخصوصًا أن 

لديها دراي���ة وجتربة ومعرف���ة باخلبث والدهاء 

الصهيوني. في السياس���ة - واحلرب سياس���ة 

بوس���ائل عنيف���ة - على الق���ادة أن يفكروا بكل 

االحتماالت حتى األكثر س���وءًا، ويجب أن يعمل 

اجلمي���ع على احلفاظ على وحدة الش���عب التي 

حتققت في احلرب، ألن هدف العدو من شروطه 

للهدنة تكريس فصل غزة عن الضفة وخلق فتنة 

داخلية، ونقل املعركة إلى الداخل الفلس���طيني، 

ونخش���ى أن تكون معان���اة غزة من فتنة ما بعد 

احلرب أقصى من معاناتها من احلرب نفسها. 

مستقبل حل الدولتين بعد الحرب

بق���در م���ا يتوات���ر اس���تعمال مصطلح حل 

الدولتني بقدر ما يكتنف هذا املصطلح أو الهدف 

الفلس���طيني كثير من الغموض ومن الش���ك في 

القدرة عل���ى حتقيقه. حل الدولت���ني يعني قيام 

دولة فلس���طينية ف���ي الضفة وغ���زة إلى جانب 

دول���ة إس���رائيل، هذا الهدف الفلس���طيني وإن 

كان حاضرًا عند الفلس���طينيني وخصوصًا عند 

حركة فتح منذ 1968، حيث طالبت احلركة بحق 

الفلس���طينيني في إقامة كيان لهم في األراضي 

الفلسطينية اخلاضعة للحكم العربي – غزة ملصر، 

والضف���ة الغربية ل���ألردن – ، إال أنه لم يحدث 

في يوم من األيام أن قامت دولة فلس���طينية في 

الضفة وغزة. 

صحيح أن إعالن قي����ام الدولة في اجلزائر 

1988 حتدث عن قيام دولة فلسطينية مستقلة، 

إال أنه ربط الدولة بكل قرارات األمم املتحدة مبا 

فيها قرار التقسيم 181، وأيضًا اتفاقية أوسلو 

1993 لم تتطرق ملصطلح الدولة الفلس����طينية 

أو ح����ل الدولت����ني بل حتدثت عن س����لطة حكم 

ذاتي فلس����طينية في الضفة وغزة مع تقس����يم 

ه����ذه املناطق لثالثة أج����زاء. وعليه فإن مطلب 

حل الدولتني مطلب فلس����طيني تؤيده كثير من 

الدول في العالم، مع موقف أميركي وإسرائيلي 

ملتبس سواء من حيث مفهوم الدولة الفلسطينية 

وصالحياته����ا وحدودها، أو من حيث وس����ائل 

الوصول لهذه الدولة. 24  

في خضم احلرب، ح���اول الرئيس أبو مازن 

إحي���اء عملي���ة التس���وية وإع���ادة املفاوضات 

على أس���اس حل الدولتني، رابطًا بني ش���روط 

حماس للهدنة وش���روط منظمة التحرير للعودة 

للمفاوض���ات وخصوصًا إطالق س���راح الدفعة 

الرابعة من األس���رى ووقف االستيطان، إال أن 

هذه احملاوالت باءت بالفش���ل حتى اآلن بسبب 
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الرفض اإلسرائيلي، وأيضًا بسبب رغبة حماس 

باالقتصار على مشكلة غزة. 

عود على بدء فيما يتعلق بأهداف إسرائيل من 

احلرب، وارتباط مفاهيم النصر والهزمية املُشار 

إليه���ا أع���اله، ميكن القول لو أن الفلس���طينيني 

انتص���روا بالفع���ل ف���ي هذه احلرب ل���كان من 

املفترض إفش���ال املخططات اإلسرائيلية، سواء 

املتعلقة بخطة إسرائيل بفك االرتباط مع غزة أو 

احلصار أو االنقسام، وفرضنا كفلسطينيني وحدة 

غزة مع الضفة وإنهاء االنقس���ام ورفع احلصار، 

ولكن وألن مفاهيم النصر والهزمية ملتبسة كما 

ذكرنا، وألن إسرائيل تقول إنها انتصرت في هذه 

احلرب، وألنه حتى اآلن لم يتم توقيع هدنة ميكن 

مبقتضى بنودها استشفاف إجنازات النصر، لكل 

ذلك فإن اخلشية هي أن نتائج هذه احلرب حتى 

اللحظة لم تخدم فكرة حل الدولتني.

كان م���ن الواضح أن إس���رائيل ال تريد أن 

تخس���ر في احلرب ما أجنزته م���ن خالل خطة 

الفص���ل وخطواتها نحو تكريس كيان غزة، وقد 

تناول أكثر من محلل سياس���ي إس���رائيلي أن 

املشكلة التي تواجه نتنياهو في احلرب أنه يريد 

حتقيق انتصار مع بقاء حركة حماس كس���لطة 

في غزة. 25 وحماس ال تريد أيضًا أن يتم جتيير 

نتائ���ج احلرب لصالح أبو م���ازن حتى وإن كان 

األمر يتعلق بتحس���ني إمكاني���ة خيار الدولة في 

الضفة وغزة، وقد س���بقت اإلش���ارة إلى أن من 

أه���داف حماس من وراء الدخول في احلرب هو 

إفشال حكومة التوافق الوطني. 

  ف���ي ظن���ي أنه وبعد كل ما جرى س���يكون 

من الصعب العودة لطاولة املفاوضات وتس���وية 

متنح الفلس���طينيني دولة مستقلة، ومع افتراض 

الع���ودة للمفاوضات حتت ضغ���وط أو تدخالت 

أوروبي���ة – كاملبادرة الفرنس���ية –26 فإن نتائج 

حرب غزة س���تكون نقطة ضعف وليس���ت ورقة 

قوة عند الطرف الفلس���طيني في حالة استمرار 

االنقسام. ومع ذلك تستطيع إسرائيل أن ُتلحق 

ضررًا بالغًا بالشعب ولكنها ال تستطيع أن تكسر 

أنفت���ه وكرامته الوطنية، أو تفرض عليه إرادتها 

السياسية. 

توف���ر احلال���ة الوطنية اجلامع���ة التي ولدها 

الع���دوان من حيث ال يدري فرصًة تاريخيًة أمام 

الشعب ومنظمة التحرير والفصائل والرئيس أبو 

مازن لتصحيح مسار العملية السياسية واخلروج 

من عنق الزجاجة، وذلك من خالل خوض معركة 

الدولة والش���رعية الدولية إلى نهايتها، وخروج 

السلطة من حالة االنتظار واملراهنة على تسوية 

أو مبادرة أميركية جديدة، أو على الزمن، أيضًا 

فرصة حلركة حماس للخروج من مأزقها، ولكن 

ف���ي إطار حالة وطنية جديدة وليس بالعودة إلى 

ما كانت عليه. 

الدولة الفلس���طينية لن تقدمها لنا الش���رعية 

الدولي���ة على طبق من ذه���ب، كما أن صواريخ 

املقاومة وحدها لن جتلب لنا الدولة واالستقالل. 

االستقالل وقيام الدولة يحتاجان إلى إستراتيجية 

وطنية جتمع بني االشتباك مع االحتالل ومواجهته 

على األرض، وحترك دبلوماس���ي على املستوى 
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الدولي والعربي واإلس���المي، ونعتقد أن الوقت 

ه���و وقت ه���ذه املعركة، إن كان���ت توجد نوايا 

حقيقية عند القيادة والنخبة السياسية في رهانها 

على الش���رعية الدولية، والعالم سيتفهم املوقف 

الفلسطيني وسيدعمه، إذا ما خاض الفلسطينيون 

معركة الدولة والشرعية الدولية متحدين.   

دروس م��ن الحرب يمك��ن البناء عليه��ا لتصحيح 
مسار المشروع الوطني

ألن املشروع الوطني ليس وليد اللحظة، وليس 

حك���رًا على حزب أو جماعة، وألنه مش���روع كل 

الشعب، ويستمد شرعيته وقوة حضوره من حقوق 

تاريخية وقانونية وسياسية، وِمن متسك الشعب 

به وبحقوقه، ويس���تمر ما استمرت فلسطني حتت 

االحتالل، فإنه مشروع ال ينتهي بخسارة معركة 

هنا أو هناك، وال بخالفات بني مكوناته السياسية. 

ل���ذا فإن حرب غزة وبص���رف النظر عن تقييمها 

نصرًا أو هزمية باحلسابات احلزبية الضيقة، فإنها 

كش���فت أو أنتجت مجموعة من االس���تخالصات 

يج���ب البناء عليها في أي عمل يتوخى إعادة بناء 

املشروع الوطني وتفعيله في إطار منظمة التحرير 

وفي األطر األخرى. إن النقاط اآلتية تس���اهم في 

تسليط الضوء أكثر على ذلك:

كشفت احلرب عن أن الدم الفلسطيني بات   .1

���ف من طرف محاور عربي���ة وإقليمية  ُيوظَّ

في صراعها على قيادة الش���رق األوس���ط 

وزعامته، وه���و ما يعطل التوصل ملصاحلة 

وطنية ج���ادة ولهدنة مش���رفة تنقذ أرواح 

الفلس���طينيني وتنق���ذ املش���روع الوطني. 

اخلالف���ات بني احملاور العربي���ة واإلقليمية 

ليست تنافسًا على من يحمي الفلسطينيني 

واملشروع الوطني، بل على مستقبل قطاع 

غزة بعد احلرب، وألي محور سيخضع؟.

كش���فت احلرب ع���ن أن األنظم���ة العربية   .2

واإلسالمية ال ميكنها أن تقدم للفلسطينيني 

أكثر من بيانات االستنكار واإلدانة وبعض 

املساعدات املالية والتي متثل نقطة من بحر 

أموالها وإمكانياته���ا املالية الهائلة، ويجب 

الكف عن مناشدة هذه األنظمة أو املراهنة 

عليه���ا، وبداًل من ذلك يج���ب املراهنة على 

الذات الوطنية. 

كش���فت احلرب عن فشل جهود املغرضني   .3

من سياسيني وإعالميني عرب، أولئك الذين 

ش���يطنوا الش���عب الفلس���طيني، وحاولوا 

اصطناع قطيعة بينه وبني الشعوب العرب، 

حيث حترك���ت اجلماهير العربي���ة مجددًا 

لتؤكد تأييدها لفلسطني ورفضها لالحتالل 

وممارساته، حتى وإن كان التحرك محدودًا، 

وهذا يعن���ي إمكانية إحي���اء البعد العربي 

واإلنساني للمش���روع الوطني، ولكن على 

أسس جديدة.

كشفت احلرب عن أن إسرائيل ليست بالدولة   .4

احملصنة م���ن الهزمية، بل ميكن هزميتها، 

ليس مبعنى القضاء عليها، ولكن مبا يجبرها 

على احترام الفلسطينيني ومنحهم حقوقهم 

بدولة مستقلة في حدود 1967.

كشفت احلرب عن استمرار التحيز األميركي   .5
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واألوروبي الرسمي إلس���رائيل. فما كانت 

إس���رائيل تستمر بالوجود، وما كانت تقوم 

بحروبه���ا العدواني���ة وجرائمه���ا مبا فيها 

األخيرة على غزة، لوال دعم الواليات املتحدة 

والغرب لها، س���واء باملال والسالح أو من 

خ���الل التغطية عل���ى جرائمها، بتحصينها 

من أي عقوبات دولية. 

كش���فت احلرب وأكدت حتيز األمم املتحدة   .6

إلس���رائيل ومحدودية الشرعية الدولية في 

إنص���اف الش���عب الفلس���طيني، حتى أن 

انتصار عضوية فلسطني في األمم املتحدة 

ل���ن تك���ون لها قيم���ة دون حترك ش���عبي 

والصدام املباشر مع االحتالل.

كش���فت احل���رب ع���ن خط���ورة اخلالفات   .7

الفلسطينية، وغياب إستراتيجية فلسطينية 

للمقاومة والتصدي لالحتالل، ولو كانت هناك 

مصاحل���ة حقيقية ملا ج���رى لغزة ما جرى، 

أو على األقل لكان���ت املعركة أخذت معنى 

وسياقًا مختلفًا. 

كشفت احلرب أن املصاحلة احلقيقية، ووضع   .8

حد لالنقس���ام لن يتحققا من خالل جلسات 

حوار عبثية، أو بوساطة هذه الدولة أو تلك، 

بل من خالل وحدة ميدانية للش���عب تفرض 

الوحدة السياسية على القيادات كما جرى 

خالل حترك أهلنا في الضفة والقدس وداخل 

اخلط األخضر وفي الشتات.

كشفت احلرب عن حقيقة اجلماعات الدينية   .9

التي ترفع ش���عارات اجله���اد، من داعش 

والقاعدة إلى مئات التنظيمات األخرى، ومن 

يقف وراء هذه اجلماعات وميدها بالسالح. 

كيف ُيعقل أن هذه اجلماعات مبا متلك من 

إمكانيات مالية وعسكرية هائلة مكنتها من 

احتالل مدن في س���ورية والعراق وخوض 

حروب لعدة سنوات، كيف ُيعَقل أو ُيفَهم أن 

هذه اجلماعات لم حترك ساكنًا جتاه املجازر 

التي جرت في قطاع غزة وجتاه ما يجري في 

القدس وبقية فلسطني؟! وهذا يتطلب موقفًا 

حازمًا بتحرير القضية الوطنية الفلسطينية 

من أوهام مشروع اإلسالم السياسي بكل 

فروعه ومسمياته.

الخاتمة 
ألن احل���رب املعممة التي تش���نها إس���رائيل 

بتفاصيلها امُلش���ار إليها غي���ر معلنة األهداف 

احلقيقي���ة  فإنها تبدو للمراق���ب العادي وكأنها 

ممارس���ات منفصلة ع���ن بعضه���ا البعض أو 

تصرف���ات ارجتالي���ة ال ناظم له���ا، إال أنها في 

حقيقة األم���ر تصرفات مرتبطة ببعضها وهناك 

ناظم يوحدها وعقل إس���رائيلي ُمدبر يسيرها، 

إنها سياسة توافقت عليها غالبية مكونات املجتمع 

اإلسرائيلي. ما يجري على األرض، وخصوصًا 

فصل غزة عن الضفة، وبناء اجلدار في الضفة، 

ومحاص���رة التحركات السياس���ية للرئيس أبو 

مازن... تطبيق للرؤية اإلسرائيلية للتسوية وشكل 

الس���الم القادم الذي تريده إسرائيل، ويبدو أن 
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اإلدارة األميركية ليس���ت بعيدة عن هذه الرؤية، 

بل ميكن القول إن احلرب املعممة التي متارسها 

إسرائيل ُمسَتلَهَمة من سياسة )الفوضى البناءة( 

األميركية التي تريدها واشنطن للمنطقة العربية، 

فمن خالل احلرب املعممة تخلط إسرائيل األوراق 

لُتدخل خصومها في حالة من الفوضى واإلرباك 

واحل���رب الداخلية، وتخلق حالة من اإلرباك عند 

العالم اخلارجي، األمر الذي يساعدها على إعادة 

بناء احلالة السياسية الفلسطينية كما تريد.

ما تقوم به إس���رائيل من حرب معممة وخلط 

لألوراق وإثارة الفوضى في الساحة الفلسطينية 

يحتاج لرد على املس���توى نفس���ه ومن املستوى 

نفس���ه، يحتاج لسياسة فلس���طينية تعمل على 

جتميع األوراق الفلس���طينية املبعث���رة بتوحيد 

الرؤية والهدف وإنهاء حالة االنقسام. ما لم يحدث 

ذلك فس���تنفرد إس���رائيل بقطاع غزة ومقاوميه 

حص���ارًا وتدميرًا واغتيااًل، وس���تنفرد بالضفة 

الغربية والقدس اس���تيطانًا وتهويدًا. ال شك في 

أن املقاومني في القطاع واجهوا وس���يواجهون 

العدوان كما هو عهد الشعب الفلسطيني، ولكن 

م���ن اخلطورة أن نخت���زل احلرب مبا يجري في 

غزة، ومن اخلطأ أيضًا اش���تقاق مفاهيم النصر 

والهزمية انطالقًا من املعركة التي جرت في غزة.

وأخي���رًا، م���ا دام االحتالل قائم���ًا دون حل 

للص���راع الفلس���طيني اإلس���رائيلي، وما دام 

االنقس���ام الفلس���طيني قائمًا، وحتى مع وجود 

وق���ف إلطالق الن���ار أو تهدئ���ة أو هدنة... فإن 

انزالق���ًا جدي���دًا نحو التصعيد العس���كري في 

القطاع قد يحدث في أي حلظة. قد يحدث التقاء 

مصالح طرفني عدوين ولك���ن لهما مصلحة في 

خلط األوراق: طرف فلس���طيني مأزوم سياسيًا 

ويشعر بنفسه محاطًا بأعداء، ومتمسك بالسلطة 

ف���ي قطاع غزة ومتخ���وف من تصفيته في حالة 

فقد السلطة، أو مدفوعًا بحسابات خارجية، ومن 

جانب ثان، إس���رائيل املعنية بإبعاد األنظار عن 

الضفة والقدس وعن فش���ل املفاوضات واملعنية 

باس���تمرار فصل غزة عن الضفة. ليس املهم إن 

أس���ميناها حربًا أو عدوان���ًا ولكنها في النتيجة 

ستس���بب مزيدًا من املعان���اة ألهلنا في القطاع 

وملجمل القضية الوطنية. 
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الهوامش

مع أن إسرائيل كانت راغبة في احلرب وفي هذا التوقيت بالذات   1

إال أن أطرافًا فلسطينية وإقليمية كانت تريدها أيضًا، كل منهما 

ألغراض خاصة به. 

سواء أسميناه دولة غزة أو كيان غزة أو إمارة غزة، فالفكرة   2

الضفة،  عن  غزة  قطاع  فصل  وهو  واحد  والهدف  واحدة 

ولنتذكر أن قطاع غزة كان يشكل ما بني 1948 و1967 كيانًا 

قائمًا بذاته ال تربطه أي رابطة سياسية أو قانونية بالضفة 

الغربية.

منذ ظهور حركة حماس  كجزء من جماعة اإلخوان املسلمني   3

وهويته  تاريخه  من  غزة  قطاع  لتجريد  محاوالت  جتري 

وانتمائه الوطني وجعله قاعدة ملشروع إسالم سياسي يتجاوز 

تصارع  محل  غزة  قطاع  جعل  مما  الوطنية،  اخلصوصيات 

األجندة واملشاريع اإلقليمية املتنافسة، وحرب  غزة 2014 ذات 

صلة بصراع احملاور وخصوصًا الصراع بني محور اإلخوان 

املسلمني وتركيا وقطر من جانب، ومحور مصر والسعودية من 

جانب آخر.

فهو  جرى،  ما  حقيقة  عن  القطاع  من  انسحاب  كلمة  تعبر  ال   4

أقرب إلى فك ارتباط أو إعادة  انتشار للجيش، ما دام اجليش 

يستطيع العودة للقطاع وقتما يشاء وما دام الشعب الفلسطيني 

في غزة ال يستطيع تقرير مصيره بنفسه بعد االنسحاب أيضًا 

فإن القول إنه انسحاب أحادي اجلانب مشكوك فيه، حيث نعتقد 

أطراف  مع  مباشرة  غير  بطريقة  أو  مباشرة  التنسيق  مت  أنه 

فلسطينية قبل االنسحاب وأثناءه.

مؤسسة  وغربية،  إسرائيلية  نظر  وجهات  الفلسطينية:  الدولة   5

الدراسات الفلسطينية، بيروت،1990، ص:132 .

 TOLEDOPLGJ HG,EDRM HSL  : INTERNAIONAL  6
حول  مدريد  عمل  ورشات  )وثيقة    CENTER FOR PIACE
احلكم في قطاع غزة،1 تشرين الثاني 2004 . وقد ترجم الوثيقة 

اللواء الركن املتقاعد /عبد الكرمي عاشور من فلسطني . 

كان يترأس فريق العمل الفلسطيني خالد اليازجي وكان آنذاك   7

الذراع اليمنى للسيد محمد دحالن.

توليدو  مركز  واستضافة  رعاية  العمل حتت  ورشات  جرت   8

 Portland وأيضًا من قبل )FRIDE( الدولي للسالم في مدريد

Trast  في لندن.  حدثت ورشة العمل األولى من 17 ��� 18 
نيسان 2004 في مدريد، مباشرة بعد تبادل الرسائل بني 

الرئيس بوش ورئيس الوزراء شارون.  كان االجتماع األول 

قادرًا على صياغة توصيات - والتي كان متفقًا عليها بني كل 

من اإلسرائيليني والفلسطينيني املشاركني - حول القضايا 

األساسية التي يعتقد بأنها جوهرية لنجاح تطبيق االنسحاب 

في  الرباعية  أمام  وضعت  التوصيات  هذه   . اإلسرائيلي 

جرت  وقد   .  2004 أيار   3 في  سوالنا  إلى  أرسل  خطاب 

الحقًا ورشتا عمل فيما بعد من 15 ��� 16 أيار 2004 في 

لندن، وكذلك من 25 ��� 27 حزيران 2004 في توليدو في 

إسبانيا.

املصدر السابق   9

صحيفة الشروق: 2005-6-18   10

ملواجهة  فلسطينية  خطة  غياب  بعنوان:  مقال  أبراش،  إبراهيم   11

خطة شارون، 2005-1-6 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/18164.html
ميكن الرجوع ملزيد من التفاصيل إلى: إبراهيم أبراش، صناعة   12

اجلندي  دار  الثانية،  الفلسطينية  النكبة  الفلسطيني:  االنقسام 

للنشر والتوزيع، القدس، 2014 . 

 2007 حزيران  من  عشر  الرابع  أحداث  من  يومني  بعد   13

أمني  رئاسة  جلنة حتقيق حتت  عباس   محمود  الرئيس  شكل 

رفيق  د.  من:  كل  وعضوية   الرحيم  عبد  الطيب  الرئاسة  عام 

عيد،  أحمد  لواء/  علي،  أبو  سعيد  د.  عمرو،  نبيل  احلسيني، 

الله، عميد/يونس العاص، أ. علي مهنا، أ.  عميد/ حازم عطا 

تقريرها منتصف شباط 2008  اللجنة  العوري. وقدمت  حسن 

في حدود 64 صفحة، حتت عنوان : تقرير جلنة التحقيق بشأن 

التقصير في مواجهة امليليشيات املسلحة اخلارجة عن القانون.

تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض في القاهرة حول الهدنة   14

وأن  االنقسام  حقيقة  يخفي  يكن  لم  األخيرة  احلرب  خالل 

التحرير  ليس عزام األحمد وأعضاء منظمة  املفاوض احلقيقي 

بل حركة حماس، وما بعد وقف إطالق النار زادت التخوفات من 

العودة لالنقسام بشكل أكثر مأساوية.

تكن  لم  كما  الفلسطيني  االنقسام  عن  بعيدة  واشنطن  تكن  لم   15

جماعات  موجته  ركب  الذي  العربي  الربيع  يسمى  عما  بعيدة 

ألن  ليس  املسلمني،  اإلخوان  وخصوصا  السياسي  اإلسالم 

حتكمها  انظمة  أو  دميقراطية  أنظمة  إقامة  تريد  واشنطن 

)الدولة  تدمير  هدفها  كان  بل  السياسي  اإلسالم  جماعات 

الوطنية( القائمة وإحداث فوضى وحروب أهلية، وهو ما جرى 

في  مناطق السلطة وسورية والعراق واليمن وليبيا ومصر. 

ملزيد من التفاصيل انظر: إبراهيم أبراش، الثورات العربية في   -

عالم متغير، منشورات الزمن، الرباط، اململكة املغربية، 2011.

فإن  العملية  عن  املسؤولية  حماس  تبني  عدم  من  الرغم  على   16

قيادات  وتأييد  حماس  جمهور  عمت  التي  الفرحة  مظاهر 

ان خطف جنود حق  وتأكيدهم  تبنيها  دون  للعملية  حمساوية 

بالعملية،  حلماس  ما  بعالقة  يشي  كان  ذلك  كل  مشروع، 

والحقًا وحتديدًا في 20 /8 صرح القيادي احلمساوي صالح  

عملية  عن  حماس  بإسطنبول مبسؤولية  مؤمتر  في  العاروري 

اخلطف، وإبعادًا للحرج صرح السيد خالد مشعل بأن الذين 

نفذوا العملية مجاهدون من حماس إال أنهم قاموا بالعملية دون 

علم القيادة. وقامت إسرائيل باغتيال منفذي العملية في اخلليل 

بعد وقف إطالق النار .

صرح نائب رئيس املكتب السياسي حلركة حماس موسى أبو   17

مرزوق في 11 أيلول بعد أيام من وقف إطالق النار وفي خضم 

احلديث عن إعادة االعمار بأن املفاوضات مع إسرائيل ليست 

محرمة وأن حماس قد تضطر للتفاوض املباشر مع إسرائيل. 

ًنذكر هنا بأن اتفاقية الهدنة بني حماس وإسرائيل التي أعقبت   18

حرب 2012 وكانت بإشراف وضمانة الرئيس املصري محمد 

مرسي نصت في بندها األول على )وقف األعمال العدائية بني 

الطرفني( في مقابل حتسني عمل معبر رفح وزيادة عمق املياه 
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بالعودة  للمواطنني  والسماح  فيها  بالصيد  املسموح  اإلقليمية 

ألراضيهم في الشريط احلدودي.

بعد إعالن وقف إطالق النار انتقد األمني العام حلزب الشعب   19

سقف  بتنزيل  إياها  متهمًا  حماس  حركة  الصاحلي  بسام 

الفلسطيني بإصرارها على بحث مشكلة غزة مبعزل  املفاوض 

محمود  احلمساوي  القيادي  ورد  الوطنية.  القضية  مجمل  عن 

الزهار بشدة على الصاحلي مفندًا مزاعمه.

أن  وُيفترض  توافقية  حكومة  توجد  كانت  احلرب  اندالع  عند   20

التوافقية ومن  قرارات احلرب والسلم من اختصاص احلكومة 

اختصاص الرئيس، ومع ذلك قررت حماس خوض احلرب مع 

إسرائيل أو الرد على ممارسات إسرائيل دون علم أو تنسيق مع 

احلكومة التوافقية.

لم يكن سبب موقف الرئيس في خطابه املشار إليه يعود فقط   21

باريس، بل أيضًا لشعوره  لتخوفه من دسائس أطراف مؤمتر 

بتحركات مريبة من أطراف من داخل السلطة ومنظمة التحرير 

تريد ركوب موجة التعاطف الشعبي مع غزة حلسابات داخلية، 

ولم يخرج خطاب السيد ياسر عبد ربه ُقبيل خطاب الرئيس عن 

هذا السياق.

القاهرة  في  املصاحلة  وفتح حلوارات  وفدي حماس  عودة  بعد   22

يوم 25 أيلول، توصل الطرفان لتفاهمات حول االستمرار بتنفيذ 

تفاهمات مخيم الشاطئ وخصوصًا فيما يتعلق بتمكني حكومة 

التوافق من العمل في القطاع، وعودة موظفي السلطة للعمل في 

أن  إال  موظفي حماس.  رواتب  ملشكلة  عاجل  وحل  رفح،  معبر 

االتفاق لم يترك أثرًا على األرض، كما أن الناس لم تهتم كثيرًا 

باألمر لكثرة صدور تصريحات واتفاقات مصاحلة لم يتم تنفيذ 

أي منها.

في األسبوع االخير من احلرب وبعد إطالق صواريخ من غزة   23

أبراج  باستهداف  إسرائيل  قامت  أيام،  اخلمسة  تهدئة  بعد  

سكنية ضخمة، حيث مقابل كل صاروخ فلسطيني يتم استهداف 

برج، وهو ما شكل حالة ضاغطة على حركة حماس وعجل في 

لم  مفتوح  نار  إطالق  وقف  على  التوقيع  وسرعة  احلرب  حسم 

يأخذ بعني االعتبار املطالب الفلسطينية.

املتحدة  فلسطني كعضو مراقب في هيئة األمم  دولة  إعالن  مت   24

بتاريخ 2012/11/29 بعد أن حصلت فلسطني على أصوات 

138 دولة واعترضت 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت 

لتصبح فلسطني العضو ال� 194 في هيئة األمم املتحدة. 

أرئيل كهانا: نتنياهو يفضل حماس الضعيفة على عباس القوي   25

موقع  ترجمة   .2014 آب   29 )معاريف(،  صحيفة  غزة،  في 

)أطلس للدراسات(.  

أثناء زيارة الرئيس أبو مازن لباريس يوم 19 أيلول 2014 وهو   26

في طريقه لنيويورك حلضور االجتماع الدوري للجمعية العامة 

مبادرة  أوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  املتحدة، طرح  لألمم 

للعودة لطاولة املفاوضات، ولكن يبدو أن كل األطراف لم تأخذ 

بداية  مبادرة  طرحت  أن  لفرنسا  وسبق  اجلد،  مأخذ  املبادرة 

حزيران 2011 وِلدت ميتة.
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دراسات

د. عدنان أبو عامر *

مقدمة
ب���دا واضحًا من���ذ اللحظة األولى ملش���روع 

املصاحلة األخي���ر بني حركتي فتح وحماس في 

مدينة غزة، الذي أجنب حكومة التوافق في أوائل 

حزيران املاضي أن الس���احة الفلسطينية على 

مقربة جادة هذه املرة من طي صفحة االنقسام 

بصورة جدية، بخالف مرات س���ابقة ش���هدتها 

عواصم عربية عديدة.

لكن ما ش���هدته الضف���ة الغربية من عمليات 

أمنية وعس���كرية إسرائيلية في أواسط حزيران 

عق���ب اختطاف ثالثة مس���توطنني، جعل مصير 

حكوم���ة التوافق ف���ي مهب الري���ح، في ظل ما 

عاش���ته الساحة الفلسطينية من استقطاب حاد 

المشروع الوطني الفلسطيني والمقاومة المسلحة
في ضوء الحرب على غزة  

عقب هذه العملية بني: مرحب ومستنكر ومعتقد 

بنظرية املؤامرة، بل إن األمور وصلت لدى بعض 

األطراف الفلس���طينية إل���ى اعتبار هذه العملية 

مس���مارًا في نعش املصاحلة الهشة بني حركتي 

فتح وحماس. 

لم يع���د يختلف اثنان من الفلس���طينيني، 

رمبا، على وجود حالة من االنسداد في مسار 

تسوية القضية الفلسطينية، والكلفة الباهظة 

خليار املقاومة املس���لحة، وهشاشة املصاحلة 

الوطنية، وتفاعل فلس���طيني ال يتناس���ب مع 

التغييرات في البيئة العربية، ما يتطلب ضرورة 

أن يكون هناك نقاش حول عالقة املس���ارين، 

وحتديدًا املقاومة املسلحة، السيما بعد حرب 

غزة األخيرة، بهدف الوصول إلى حلول وآفاق 

محتملة لهذا املسار.  أستاذ العلوم السياسية بجامعة األمة - غزة.
 *
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قرار الحرب
ما أن مرت أس���ابيع قليلة على عملية اخلليل، 

حت���ى اندلع العدوان اإلس���رائيلي على غزة في 

األسبوع األول من شهر متوز واستمر 51 يومًا، 

والذي ش���هد تشكيل وفد فلس���طيني موحد في 

مفاوضات القاهرة لوقف إطالق النار.

وما أن وضعت احلرب اإلس���رائيلية على غزة 

أوزارها حتى عاشت الساحة الفلسطينية نقاشًا 

مستفيضًا لم ينته حتى كتابة هذه السطور، يتعلق 

بق���رار احلرب: من ميلكه، وفي أي توقيت، ومن 

املسؤول عن تبعاته، ومدى احلاجة إلى مرجعية 

وطنية تقرر هذه القرارات املفصلية؟

هن����ا يبدو احلديث عن عالقة املقاومة املس����لحة 

باملشروع الوطني الفلسطيني نقاشًا في الصميم، 

كون هذه املقاومة تكتسب أهمية خاصة في الصراع 

مع إسرائيل، ويجعل من وسائلها وأدواتها أمرًا ذا 

أهمية ف����ي منطلقاتها وتطبيقاتها العملية، انطالقًا 

من التشعب احلاصل في مرجعيات هذا الصراع، 

وارتباطات����ه احمللية واإلقليمي����ة والدولية، وهو ما 

وجدنا إسقاطاته امليدانية على أرض الواقع متحققة 

في السلوك السياسي واملقاوم على حد سواء، خالل 

احلرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة.

خاضت القوى الوطنية الفلسطينية طوال ما 

يقرب من قرن من الزمان العديد من الوس���ائل 

املتعددة واألس���اليب املختلفة ف���ي محاولة منها 

لتحقيق املش���روع الوطني، وميك���ن القول بثقة 

مقرون���ة بدالئل وش���واهد تاريخي���ة أن احلركة 

الوطنية الفلس���طينية استطاعت استلهام معظم 

جتارب حركات التحرر العاملية، وفي الوقت نفسه 

إلهام تلك احلركات مبزيد من الوسائل التي انفرد 

بها الفلسطينيون في فترة من الفترات.

تش���كل املقاومة املسلحة ركيزة مهمة لتحقيق 

املشروع الوطني الفلس���طيني في الصراع مع 

االحتالل، ألن من شأن إحسان اختيارها بصورة 

فاعل���ة ومجدية دعم مس���يرة التح���رر الوطني، 

واملس���اهمة في تصحيح مس���ارها، فضاًل عن 

حتقيقه���ا منظومة االلتف���اف الوطني حولها من 

حيث الدعم والتأييد.

في املقابل، فإن عدم اختيار الوسائل املناسبة 

والصحيحة في خيار املقاومة املسلحة من شأنه 

إعاقة مس���يرة التحرر، وخلق إش���كاالت كثيرة 

داخل الصف الفلسطيني، ولعل ما نحياه من واقع 

مؤلم مؤسف، يعود في بعض منطلقاته إلى عدم 

حتقق اإلجماع الوطني حول بعض هذه الوسائل.

وهنا يبدو من الضروري اتفاق املجموع الوطني 

على وس����ائل املقاومة املسلحة التي تكون مدروسة 

بعناية - وقد ش����ارك في صياغتها كاتب السطور 

قبل سنوات مع جملة من الباحثني وصناع القرار 

الفلسطيني في غزة - وتأخذ بعني االعتبار البحث 

عن تكامل بني اخليارات السياسية والعسكرية في 

املشروع الوطني الفلس����طيني، فال ميكن للقضية 

الفلسطينية مبا حتمله من تعقيدات وحتديات هائلة، 

أن تقوم على برنامج فصائلي واحد، كما ال ميكن 

حمل الشعب الفلسطيني كله في اجتاه واحد:

فهن���اك م���ن ي���رى ف���ي املقاومة خي���ارًا  أ. 

إستراتيجيًا. 
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فيما يعتق���د آخرون أن العمل السياس���ي  ب. 

والتفاوض���ي هو اخلي���ار األفضل لتحقيق 

املقاصد والطموحات املش���روعة للش���عب 

الفلسطيني. 

وهن���اك من يطالب بضرورة اجلمع بينهما،  ت. 

وبالتال���ي ال ينبغي قصر الرؤية على اجتاه 

واحد، ألنه من الضروري جتنيد كل وسيلة 

مهما صغرت لصالح املشروع الوطني.

إن قاعدة »األبيض واألسود«، أو شعار »هنا 

خط���أ كله، وهنا حق كله«، يجب أال حتكم طبيعة 

املشروع الوطني ومساره، فالشعب الفلسطيني 

زاخر بتعدد األفكار واملفاهيم والثقافة، بعضها 

يصي���ب في جانب، ويخط���ئ في جانب آخر، أو 

يقصر فيه.

لذا من املهم التفكير اجلدي في خلق نس���يج 

متكامل يحفظ خصوصية البرنامج الفصائلي من 

جهة، ومن جهة أخرى يجمع البرامج على قاعدة 

املصالح الوطنية والقواس���م املشتركة التي تقوم 

على حترير األرض وبناء الدولة وعودة الالجئني 

وإطالق سراح األسرى، وبناء مجتمع فلسطيني 

قائم على الوفاق والسلم االجتماعي.

كما أسفر غياب الرؤية املوحدة عن إضعاف 

اجلبهة الفلس����طينية الداخلية، وجعلها عرضة 

لالنقس����ام والتش����ظي والتدخ����الت اخلارجية، 

وفتح ش����هية االحتالل لفرض مزيد من الوقائع 

على األرض.

اجتهدت الفصائل الفلس���طينية، عبر الكثير 

م���ن اللقاءات واحلوارات، ف���ي توحيد جهودها 

وصفوفها، وبذلت الكثير من املس���اعي لتشكيل 

جبهة قوية ومتماسكة، قائمة على أساس التعاون 

والتكامل، وتغليب املصالح الوطنية على البرامج 

احلزبية، لكنها لم تفلح في الوصول إلى غاياتها 

في إنضاج رؤية متكاملة وشمولية، تغطي الرؤى 

واألهداف والوسائل، وتواجه التحديات الكبيرة 

التي واكب���ت القضية الفلس���طينية في مختلف 

مراحلها.

عانت الس���احة الفلس���طينية م���ن النزاعات 

واخلالفات احلزبية، التي اس���تنزفت الكثير من 

الوقت واجلهد، ومنح���ت االحتالل فرصة ثمينة 

لالس���تمرار في تطبيق مش���اريعه في األراضي 

الفلسطينية، وأفرزت الكثير من الظواهر السلبية 

مثل االنفالت األمني والصراع الداخلي.

المقاومة والمفاوضات .. خطان متوازيان

تعاني الساحة الفلسطينية منذ عدة سنوات من 

انقسام خطير، يتسم بالشمولية، ويدفع املصالح 

الضيقة لتعلو فوق املصالح الوطنية، ويعيد احلالة 

الفلس���طينية، مبضام���ني مختلفة، إل���ى طبيعة 

الص���راع احلزبي للحركة الوطنية الفلس���طينية 

قب���ل العام 1948، والتي كانت محكومة بطبيعة 

العصبية القبلية.

ترى الصياغة الشمولية في التنوع الفصائلي 

إثراء للحركة الوطنية، على أن تقوم على أس���س 

التعاون والتكامل والبحث عن املش���ترك وتقليل 

مس���احة اخلالفات. وعليه، فمن حق كل فصيل 

أن يحتفظ ببرنامجه اخلاص، لكن حينما يستلزم 
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األم���ر العمل لصالح القضي���ة الوطنية، وإدارة 

الص���راع مع االحتالل، فيج���ب إدارته بصورة 

مختلفة: بقوة أكب���ر، وإمكانيات أكثر، والتفاف 

شعبي أوسع، وكلها جتتمع في املشروع الوطني، 

وليس في املشروع الفصائلي.

االعتق���اد بأن الس���احة الفلس���طينية عبارة 

عن »خط���وط متوازية ال تلتقي«، نوع من الوهم 

املصطنع، والع���ذر املختلق، للتهرب من الفرص 

املتاحة لتوحيد الصف الفلسطيني، فإذا لم نلتق 

ونتوحد فلن نتحرر، وإذا بقيت اخلطوط متوازية 

فإن فلسطني والتحرير سيظالن خطني متوازيني 

أيضًا!.

وهنا ميكن طرح احملددات اآلتية:

إمكانية استخدامها ميدانيًا.   .1

مدى قدرتها على حتقيق األهداف.   .2

ق���وة تأثيرها ف���ي معادلة الصراع س���لبًا   .3

وإيجابًا. 

»أنس����نة« و«تسييس« الوس����ائل واألساليب،   .4

مبخاطبة احلس اإلنساني واألخالقي العاملي.

تداعياته���ا املتوقعة عل���ى الواقع مبختلف   .5

أبعاده: احمللية، اإلقليمية، الدولية.

هذا احلديث مرتبط بالضرورة مبا ش����هدته 

حرب غزة األخيرة، واقترابها من تفجير ملف 

املصاحلة، وبروز ش����بح عودة االنقس����ام من 

جديد، نظ����رًا الختالف وتعارض اس����تخدام 

القوى الفاعلة لوس����ائل حتقيق املشروع، في 

خل����ق حالة من اإلرباك والتع����ارض، وأحيانًا 

التص����ادم بني مكونات احلالة الوطنية، ما أثر 

بدوره على تراجع قوة دفع املشروع التحرري 

إلى األمام.

هنا ميكن اإلش���ارة إلى سلسلة من الوسائل 

التي س���بق جتريبها على الس���احة الوطنية منذ 

بروز الصراع، بعيدًا عن اإليجاز املخل والتفصيل 

اململ، علمًا أن ما س���يطرح من وس���ائل جاءت 

للتعام���ل مع »عدو متمرس وذي خبرات تراكمية 

تاريخية«، هي على النحو اآلتي:

املقاومة املسلحة، وتشمل:  .1

الفعل العسكري ضد االحتالل. أ. 

استهداف رموزه العسكرية واألمنية. ب. 

العمل السيايس، ويشمل:  .2

التفاوض مع االحتالل. أ. 

األداء الدبلوماسي. ب. 

الفعل اإلعالمي. ت. 

النضال الشعبي: ويشمل:   .3

اإلضرابات العامة. أ. 

العصيان املدني. ب. 

املقاطعة االقتصادية. ت. 

النشاط األكادميي. ث. 

العاصف���ة الت���ي مت���ر باملش���روع الوطني 

الفلس���طيني ف���ي اآلون���ة األخيرة، وم���ا يقال 

بني حني وآخ���ر عن جناح ح���وارات املصاحلة 

وإخفاقها، يتزامن مع إدراج مسألة قرار احلرب 

ضم���ن أجندة احلوارات الوطني���ة الداخلية، ما 

يعني أن إجراء مراجعة تاريخية سياسية لواقع 

استخدام مختلف الوسائل سابقة الذكر، وكثير 

غيره���ا، يتطلب من الفلس���طينيني حتديد جملة 
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من الضوابط واحملددات لكيفية اس���تخدام تلك 

الوسائل، ومن أهمها:

اختيار وسيلة ما على أساس مدى خدمتها   .1

للمشروع الوطني.

أن تتم بناء على التوافق الوطني، وهنا ميكن   .2

توسيع هامش التوافق بعيدًا عن اإلجماع.

مراعاة طبيعة املرحلة الس���ائدة، والظروف   .3

السياسية القائمة، وهنا قد يجوز للفلسطينيني 

طرح وس���ائل جديدة، رمبا ال تكون مقبولة 

مبدئيًا لكن البيئة السياسية ستتكيف معها 

الحقًا.

عدم تعارضها مع القوانني الدولية؛ ما يتطلب   .4

من القوى السياس���ية إعمال فكرها، وقدح 

ذاكرتها في ابتداع وسائل ال يضيق بها أهل 

القانون الدولي، والعمل على جتنيد القانون 

الدول���ي لدعمها، وتبنيه���ا، وإدراج اجلبهة 

القانونية على أجندة القوى السياسية.

ضرورة التنوع في استخدام هذه الوسائل   .5

وتعددها؛ ما يفتح املجال واسعًا أمام تعدد 

اخلي���ارات، وحتقيق اإلجن���ازات، ومعاجلة 

الصراع، بحسب طبيعة الظروف واملناخات 

القائمة.

االبتع���اد ق���در اإلم���كان ع���ن »الثنائيات   .6

املصطنعة والتناقضات املفتعلة«، مثل: العمل 

الفدائي والثأري، الداخل واخلارج، احلرب 

النظامية واملقاوم���ة العصابية، املفاوضات 

واملقاومة.

تتبع نقاط الضع���ف والقوة عند االحتالل،   .7

بحيث يت���م التركيز عليها حس���ب احلاجة 

وطبيع���ة املرحلة، وحتس���س اجلوانب التي 

تشكل بالنسبة له ثغرة باإلمكان استغاللها 

وتوظيفها.

مع العلم أن اختزال وسائل املشروع الوطني 

بش���كل واحد دون غيره، قد يضّيق اخلناق على 

القوى السياس���ية في إح���داث التأثير املطلوب، 

ولذلك يجب البحث عن كل الوسائل، صغرت أم 

كبرت، بهدف جتنيدها لصالح خدمة املش���روع 

الوطني، وهنا نعود بني حني وآخر لثنائية جدلية 

حتتم على الفلسطينيني االختيار بني: مفاوضات 

دون إسناد ميداني، ومقاومة دون أفق سياسي.

تقييم المقاومة

أثبتت الس���نوات األخيرة التي شهدت اندالع 

3 ح���روب في غزة بني عامي 2008-2014، أن 

اللجوء للمقاومة املسلحة وباقي وسائل املقاومة 

يجب أن يخضع لدراسة دقيقة ملعطيات الواقع، 

ومدى الفوائد التي حتققها، من خالل:

إخضاعها لتصني���ف يتوافق مع صيرورة   .1

حتقي���ق األهداف الوطنية، ألن من البديهي 

القول إن استخدام أي منها بطريقة خاطئة 

قد يتسبب بإحلاق الضرر باملشروع الوطني، 

ورمبا مينح العدو تفوقًا في مواجهة ما لدينا 

من وسائل وأدوات.

ضرورة اتفاق القوى السياسية على حتديد   .2

الوسائل األكثر جناعة، واألجدى في حتقيق 

النتائج املرجوة.
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إعادة ترتيب صفوف حركة التحرر الوطني   .3

الفلسطيني، وهي التي خلقت معادلة جديدة 

في الصراع مع االحتالل، من خالل جتديد 

أهدافها وأولوياتها وحتديدها، مبا يضمن 

تطوير أدواتها، وتصحيح مس���ارها، وخلق 

آليات أفضل في مواجهة االحتالل وحماية 

املشروع.

الوصول إلى قاس���م مش���ترك بني مختلف   .4

مكونات احلالة الوطنية الفلس���طينية مفاده 

أن ع���دم توح���د هذه القوى من ش���أنه أن 

يضعفها ويجعلها عرضة لسطوة االحتالل، 

كما أن من شأن العمل املنفرد خلق أخطاء 

وعثرات ميكن جتاوزها في حال إيجاد حالة 

من التوافق والتنسيق والتعاون.

العم���ل على م���ا ميكن أن يس���مى إيجاد   .5

»مرجعية سياس���ية« لهذه الوسائل، تضع 

ف���ي اعتباراتها اجلمع بني مختلف مكونات 

املش���روع الوطن���ي دون اللج���وء للطريقة 

التقليدية في سياسة »الترضيات« التي دأبت 

عليها احلركة الوطنية الفلسطينية.

ولعلنا ال نذيع سرًا إن أفصحنا عن حقيقة 

أن القوى السياس���ية الفلسطينية، على وجه 

العم���وم، لم تخضع اس���تخدامها للوس���ائل 

املختلف���ة لعمليات تقييم جدي���ة، أو مراجعة 

حقيقي���ة، في ضوء ع���دد م���ن االعتبارات، 

املوضوعية والذاتية:

انش���غالها ف���ي غم���رة ازدح���ام امللفات،   .1

ومستجدات األوضاع، جعل مسألة التقييم 

تبدو ترفًا فكريًا أقرب منه س���لوكًا تنظيميًا 

وطنيًا الزمًا.

ش����يوع »هالة التقديس« واملديح واإلطراء   .2

ملختل����ف الوس����ائل، حال����ت بينه����ا وبني 

إخضاعه����ا ل�«مبضع اجل����راح«، بصورة 

مهني����ة واعي����ة، تقي����س حجم املكاس����ب 

واخلسائر مبيزان من ذهب.

نش���ر ثقافة الترهيب والتخويف من مجرد   .3

االقت���راب من ه���ذه الوس���يلة أو تلك بنقد 

أو اته���ام، واعتب���ار كل من يقترب من هذا 

»املقدس« مغردًا خارج السرب الوطني على 

أفضل تقدير، فضاًل عن استخراج قاموس 

التخوين.

هنا الب���د من نفض تلك االعتب���ارات جانبًا، 

والقيام بسلس���لة من اخلطوات املهمة في إطار 

هذه املراجعة، وتشمل:

القي���ام بعملية متزن���ة من توزي���ع املهام،  أ. 

وتقس���يم امللف���ات، على مختلف وس���ائل 

املش���روع الوطني، ففي الوقت الذي أصبح 

هناك ما يش���به حالة »التشبع« من املقاومة 

املسلحة في قطاع غزة، والعمل التفاوضي 

في الضف���ة الغربية على حد س���واء، جند 

أن قنوات ووس���ائل أخرى لم تأخذ قسطها 

م���ن التعبئة والتحش���يد، ورمبا أقصد هنا 

املجاالت السياسية واإلعالمية والشعبية.

تفعيل جوانب التنسيق والتكامل بني مكونات  ب. 

احلالة الوطنية، في ضوء أن مختلف القوى 

ف���ي عمومها لم تنجح ف���ي إيجاد حالة من 
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التوافق واالنسجام والتعاون بينها، وحتقيق 

قواعد العمل املش���ترك، السيما أن ما ساد 

خ���الل العقود املاضي���ة، واس���تمر حاليًا 

لألس���ف مبزيد من البؤس هو حالة التنافر 

وتش���تيت اجلهود وتطايرها في اجتاهات 

مختلفة، بحيث تضاربت األجندات، واختلفت 

املرجعيات، وتباينت الوسائل.

ولعل ما يجعل من احلديث عن ارتباط املشروع 

الوطني باملقاومة املس���لحة أمرًا ملحًا ملزمًا في 

هذه اآلونة بالذات، ما عاشته القضية الفلسطينية 

طوال عقود ماضية من مراحل ازدهار وانتعاش، 

أس���فرت عن أجواء من االس���تقطاب اإلقليمي 

والدولي عز نظيره في سواها من حركات التحرر 

العاملي���ة، بفعل عوامل عديدة لعل أهمها انطالق 

قواها السياس���ية من مفاهيم سياس���ية أدركت 

اخليط الفاصل بني الهدف اإلستراتيجي ووسائله 

التكتيكية.

ومل���ا غاب ه���ذا اإلدراك في عق���ود متأخرة 

بتنا نش���هد حال���ة »التناح���ر« ب���ني التكتيكي 

واإلس���تراتيجي، وأحيانًا كثيرة تقّدم األول على 

الثان���ي، ورمبا أخطر من ذل���ك أن يتم توظيف 

الثاني خلدمة األول!.

التكتيكي واإلستراتيجي

ميك���ن في ه���ذا الس���ياق حتديد ع���دد من 

االعتبارات املهمة في ترتيب األولويات اخلاصة 

بكل من: التكتيكي واإلس���تراتيجي، وتأثير ذلك 

على النهوض بواقع املشروع الوطني، وتخليصه 

من الثنائية القطبية القائمة بني مدرستي املقاومة 

املجردة واملفاوضات األحادية، على النحو اآلتي:

حترير اإلرادة السياس���ية الفلسطينية من   .1

خالل ب���ذل جهود فكري���ة وإعالمية كبيرة، 

وإطالق فعاليات مدروسة ومستدمية، للربط 

بني حتقيق أهداف املشروع الوطني، وبني 

حترير اإلرادة السياسية، حتى يتحول ذلك 

االرتباط إلى بديهية.

تفعيل الوعي الشعبي املتنامي، فلم يعد خافيًا   .2

حجم ما صنعه صمود الشعب الفلسطيني 

في غزة خالل احلرب األخيرة، بقواه احلية 

وبطوالت���ه وتضحياته مرحل���ة بعد مرحلة، 

من إحياء للوعي الش���عبي الفلسطيني، وما 

أصبح له من دور فاعل في شكل التضامن 

اجلماهيري الواسع النطاق، وهنا البد من 

االرتقاء مبستوى الوعي الشعبي املتنامي، 

بحيث ال يقتصر دوره على »حماية« وسائل 

حتقيق املشروع الوطني فحسب، بل يصبح 

مصدرًا أساس���يًا لرفده مبختلف أس���باب 

الدعم الذي يحتاج إليه.

املش����روع الوطني فوق التعصب لالنتماءات   .3

احلزبي����ة والتنظيمية، فلم يعد مقبواًل في هذه 

احلقبة التاريخية احلساسة، أن نستمع لتقزمي 

قضيتنا الوطنية، فلس����طينية ت����ارة، وعربية 

وإسالمية تارة أخرى، بل هي قضية إنسانية 

عاملية، ولعل الثغرة التي جنحت فيها احلركة 

الصهيونية وأخفقنا فيها نحن الفلس����طينيني 

هي »استدعاء« البعد اإلنساني العاملي.
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األخذ بعني االعتبار انتقال مركز ثقل العمل   .4

الوطني إلى الداخل، جغرافيًا وبشريًا، مبا 

ال يتعارض مع حتميل أهل الش���تات الدور 

املركزي في »تس���ويق« األهداف الوطنية، 

وجلب الدعم الدولي لها، رسميًا وشعبيًا.

وهن���ا البد من تقرير حقيق���ة مفادها أن لكل 

فريق سياسي فلسطيني احلق في العمل النتمائه 

التنظيمي، ولكن ال ينبغي أن يكون االنتماء بحد 

ذاته هو الس���بب وراء هذا النهج أو ذاك، تأييدًا 

أو معارضة، بل يجب أن يكون إجناز املش���روع 

الوطني معيارًا مش���تركًا لدى جميع االنتماءات 

والفئات للتأييد أو املعارضة.

هن���ا ال يغيب ع���ن بالنا في ذروة احلديث عن 

دور املقاوم���ة املس���لحة في تصليب املش���روع 

الوطني الفلسطيني، أن املقاومة حتظى بإجماع 

وطني فلس���طيني، باعتبارها حقًا مش���روعًا ما 

دام االحت���الل اإلس���رائيلي قائمًا في األراضي 

الفلس���طينية، وتش���كل أداة مهمة م���ن أدوات 

الصراع، وحتقيق الطموحات واحلقوق املشروعة. 

مورس���ت املقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها 

من قبل الفصائل والقوى، التي تبنت هذا اخليار، 

وساهمت في حتقيق مكاسب ملموسة في إطار 

الصراع املشروع ضد االحتالل.

غير أن املشكلة الرئيسة التي واجهتنا جميعًا 

تتمث���ل في كيفية ضبط ونظ���م املقاومة، بطريقة 

تكف���ل أن تكون أكثر جناعة وأكثر متاش���يًا مع 

األهداف العامة والرؤية السياسية.

أدى ع���دم نظم العالقة ب���ني فصائل املقاومة 

ف���ي بعض األحيان إلى خل���ق حالة من اإلرباك 

والتناقض، وعدم االنسجام في توجيه البوصلة 

ف���ي اجتاهه���ا الصحيح، لذلك ن���رى أن وضع 

املقاوم���ة ضم���ن إط���ار ينظم عملها، ويرش���د 

سياساتها، ويناغم بني مختلف أطرافها من أهم 

األولويات التي ترسخ لعالقة وطنية أكثر متاسكًا 

وتالحمًا.

مظاهر القصور

ش���هدت بعض مراحل املقاوم���ة موجات من 

التراج���ع النس���بي، لي���س نتيجة للممارس���ات 

اإلسرائيلية فحس���ب، بل لعوامل ذاتية أسهمت 

في إضعافها، ومن أبرز مظاهر اخللل والقصور:

�د قوى املقاوم�ة: على الرغم  عدم توحُّ أ . 

من اتفاقها على مبدأ حترير فلس���طني من 

االحتالل، وأن وسيلة حتقيقه تتم عبر الكفاح 

املس���لح كطري���ق وحيد للتحري���ر، إال أنها 

اختلفت فيما بينها، بسبب وجود تناقضات 

سياسية، ما أدى للتنافس السلبي، و«طغيان 

الذاتي���ة واحلزبية« ب���ني املنظمات، ووالدة 

الكثي���ر من اخلالف���ات، وإفس���اح املجال 

حملاوالت الدس والتفريق، والتسبب بالنفور 

والش���قاق بني قواها، ما ق���اد إلى ضعف 

املواجهة مع احملتل.

الضع�ف األيديولوجي والس�يايس: أدى  ب. 

هذا »الفقر الفكري« إلى بطء ش����ديد في منو 

كوادر مس����لحة بأفق سياسي واسع، وركز 

املقاومون على العمل الفدائي العسكري على 
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حساب تطوير رؤية سياسية تترجم املقاومة 

إلجنازات حقيقية، ما أفق����د املقاومة الكثير 

من فاعليتها، ونتج ذلك عن قصور في الوعي 

واإلدراك السياسي جلوانب العمل املقاوم، ولو 

ُوجدت فرصة للتوعية السياسية فإنها انحرفت 

باجتاه الشحن االنفعالي واأليديولوجي ضد 

تيارات سياس����ية منافسة في الثورة، ونالت 

التوعية السياسية جتاه املعركة مع االحتالل 

نصيبًا أصغر من االهتمام.

وهو ما أدى لفق���دان املقاوم الرؤية احلقيقية 

للوقائ���ع، والق���درة على التحلي���ل، وبعد النظر، 

وتبني اخلط السياس���ي والعس���كري الصحيح؛ 

لضمان حتقيق االنتص���ارات، وجتنب الهزائم، 

بل أخذ يتحرك مبغامرة وانفعال عفوي، ويتعامل 

مع األحداث بردود الفعل، ما س���اهم في زيادة 

األخطاء.

التهويل اإلعالمي: اس���تخدم اإلعالم في  أ. 

تضخيم وتهويل العمل العسكري، ما أضفى 

حالة من القدس���ية، ورفعها فوق مس���توى 

املراجع���ة واحملاس���بة، كم���ا أن تهويل ما 

متلكه القوى الفلسطينية من أسلحة وعتاد، 

واس���تخدام لغة إعالمية غير مناس���بة في 

التعبير عن حق املقاومة س���اهم باستغالل 

االحت���الل لهذه التصريح���ات في حتريض 

وتضلي���ل الرأي العام ضد الفلس���طينيني، 

كما استغلها ذريعة لتوسيع قاعدة العدوان، 

وش���ن العملي���ات احلربية ض���د األراضي 

الفلسطينية، وغزة حتديدًا.

عدم مراعاة الظروف القائمة: ففي كثير من  ب. 

األحيان متت عمليات املقاومة دون فهم لطبيعة 

املرحل���ة والظروف القائمة، م���ا أدى للصدام 

الداخل���ي، أو تفويت ف���رص لتحقيق مصالح 

وطنية، أو التسبب في خسائر ميكن جتنبها.

الوس�ائل  اختي�ار  يف  التدقي�ق  ع�دم  ت. 

املناسبة: لقد ش���كلت هذه النقطة موضع 

خالف كبير تس���بب في تصدعات وخالفات 

داخلية، ألن بعض وس���ائل املقاومة بحاجة 

لدراسة ومراجعة وتقومي مبا يحقق املصالح 

الوطني���ة، ومينع من زيادة اخلس���ائر في 

اجلانب الفلسطيني.

وللخروج من اإلش���كاليات الس���ابقة، ميكن 

حتدي���د ع���دد من األس���س واملبادئ ملمارس���ة 

املقاومة، حتى تتمكن من حتقيق أهدافها الوطنية:

املقاومة الفلس���طينية حق مشروع ال ميكن   .1

التن���ازل عنه ما دام االحت���الل جاثمًا على 

أرضنا.

املقاوم���ة ال تنحصر في مج���ال واحد، بل   .2

مجاالت عدة كاملسلحة والشعبية.

تنضبط املقاومة بالرؤية السياس���ية املمثلة   .3

للمجموع الوطني، املقيدة بالثوابت الوطنية.

تقدر املقاومة في أعمالها ونشاطاتها املصالح   .4

الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وال ميكن 

أن تقوم بأي نشاطات تتعارض معها.

حماية املقاومة ومش���روعها واحلفاظ على   .5

العاملني فيها يجب أن يكون من األس���س 

املهمة.
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توحيد وتنسيق عمل فصائل املقاومة ضمن   .6

إطار موحد، سيعزز من قوتها ومتاسكها.

يشكل التوافق حول آلية عمل املقاومة، من   .7

حي���ث التوقيت واملكان واآلليات، ودراس���ة 

التداعيات، جزءًا مهمًا من ضمانات جناح 

عمل املقاومة.

التأكيد على بقاء سالح املقاومة موجهًا فقط   .8

ضد االحتالل، وعدم حتوله إلى عنف داخلي.

تشكيل مرجعية سياسية للمقاومة يناط بها   .9

وضع السياسات العامة، التي تكفل ضمان 

سيرها في االجتاه السليم، ومتابعة أدائها 

وتقييمه.

ب���رزت ف���ي احلالة الفلس���طينية ف���ي اآلونة 

األخيرة نقاش���ات ومطالب���ات خجولة بضرورة 

إيجاد مرجعية وطنية ملس���ألة املقاومة املسلحة، 

وه���ي جهة منوط بها وضع السياس���ات العامة 

للمقاومة، وتوجيهها، وتكمن مهماتها في: وضع 

السياسات العامة التي تكفل ضمان سير املقاومة 

في االجتاه السليم، متابعة أداء املقاومة، وتقييم 

ما يتم االتفاق عليه.

هنا ال ميك���ن بحال من األح���وال التغاضي 

عن تأثيرات االختالفات األيديولوجية والقناعات 

السياس���ية عل���ى مس���ارات العم���ل الوطن���ي 

الفلس���طيني، وحتديدًا املقاومة املسلحة، وكيف 

ميك���ن التخفيف م���ن آثارها، وهو م���ا يتطلب 

ضرورة ترتيب األولويات الفلس���طينية، ووجود 

بيئة واحدة تضم كافة األطياف، مبا يشمل أهمية 

قراءة جتربة املشروع الوطني قراءة نقدية جادة، 

بإعادة البعد الفلس���طيني والعربي واإلسالمي 

والعاملي للقضية الفلسطينية، والتماس مسارات 

تعني صناع القرار الفلسطيني على اتخاذ القرار 

املناسب لتفعيل برنامج العمل الوطني.

تعريف المشروع الوطني

لكننا سنعود من حيث ال نقصد لذات املعضلة 

القدمية املتجددة: هل هناك فعاًل مشروع وطني 

فلس���طيني متفق عليه، أم لدينا مشاريع يحاول 

كل واح���د منا أن يقول إنها املش���روع الوطني؟ 

وهو ما يدفعنا ش���ئنا أم أبينا إلى تعريف بعض 

املصطلحات؛ ومنها: الوحدة الوطنية، املشروع 

الوطني، البرنامج السياسي، املقاومة؟ 

هن���ا ميكن اس���تحضار عدد من األس���باب 

لألزمة القائمة بني مساري املفاوضات واملقاومة، 

وتأثيرها السلبي على املشروع الوطني، من خالل 

النقاط اآلتية:

غياب املرجعية الوطني���ة املوحدة: مرجعية   .1

االختيار الشعبي في الداخل واخلارج.

األداء التكتيكي بدل اإلستراتيجي.  .2

التأثير على القرار القيادي.  .3

االختالف ف���ي تعريف املش���روع الوطني   .4

الفلسطيني.

لكن يبدو مهمًا في السياق نفسه، بعد انطالق 

عجلة املصاحل���ة الفلس���طينية - وأخذها بعني 

االعتبار مناقشة مسار املقاومة املسلحة، وصواًل 

لتأس���يس مرجعية وطنية حتاول الوصول لقرار 

املواجه���ة مع االحتالل اإلس���رائيلي - تلخيص 
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األولويات الوطنية الفلسطينية في عناوين محددة:

االتفاق على تعريف وحتديد املشروع الوطني  أ. 

الفلسطيني.

ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد القيادة. ب. 

إطالق مش���روع مقاومة شامل في مواجهة  ت. 

إعالميًا...  االحتالل: ش���عبيًا، سياس���يًا، 

وصواًل للمقاومة املباش���رة واملسلحة املتفق 

عليها بكل أدواتها.

تق���ومي جتربة التفاوض، من ش���أنه إعادة  ث. 

توجيه املسار العام للقضية الفلسطينية.

استعادة األدوار العربية واإلسالمية والعاملية  ج. 

على املستويات الرس���مية والشعبية، لدعم 

القضية الفلسطينية.

لكن ما تطرحه القوى الفلسطينية على الساحة 

الوطنية من مساجالت فكرية وأيديولوجية أوجد 

فصامًا نكدًا بني مساري املقاومة والتسوية، ما 

كان له أن ينشأ من األساس، فمن قائل إن 60 

عامًا من املقاومة املسلحة لم تؤِد إلى شيء، فيما 

أدت التسوية لعودة عشرات اآلالف إلى الوطن، 

رغم أنها فتحت الباب لتطور سريع في مشاريع 

االس���تيطان وتهوي���د القدس وج���دار الفصل 

العنصري، عالوة على دخول قضية الالجئني في 

متاهة سياسية دولية.

األهم في النقاش الفلس���طيني احلاصل في 

تأثير املقاومة املس���لحة على مصير املش���روع 

الوطني الفلسطيني ومساره، انطالقًا من نتائج 

وس���ياقات حرب غزة األخيرة، ما ميكن اخلروج 

منه بهذه املتطلبات:

تقومي الس���لطة الفلسطينية، وجعلها رافعة  أ. 

وطنية. 

تطوير آليات صناعة القرار الوطني، وتقليل  ب. 

تأثيرات السياسة الدولية السلبية عليها.

محاولة االس���تفادة م���ن التحوالت اجلارية  ت. 

ف���ي املنطق���ة، وهي حت���والت تنطوي على 

فرص وحتديات بالنسبة للشعب الفلسطيني 

وقضيته، ويجب أال نقف متفرجني عليها، بل 

أن نخطو خطوات عملية لتحقيق ذلك.

البحث في مس���يرة املقاومة املسلحة بطرح  ث. 

التساؤالت اآلتية: هل أصبحت ورقة ضغط 

لي���س إال، وهل حتولت إل���ى الدفاع وليس 

الهج���وم، في ضوء أنها فك���رة باتت غائبة 

عن دول املواجهة.

المقاومة بعد حرب غزة

كان م���ن الواضح أن »حم���اس« فور انتهاء 

حرب غزة س���تلجأ لتمديد التهدئة مع إسرائيل 

إلى أجل مس���مى، الس���تيعاب متطلبات املرحلة 

اجلديدة وتبعاتها، وُتفشل الهجمة على املقاومة، 

وفي الوقت نفس���ه أصرت احلركة بكل األحوال 

على بقاء جهازها العس���كري بقيادته وس���الحه 

وكوادره دون مساس؛ ألنها أدركت أن االقتراب 

من هذا اجلهاز سيفقدها أهم عناصر قوتها.

ومن هذا املنطلق، ميكن التنبؤ بأن إستراتيجية 

حماس في مرحلة ما بعد حرب غزة ستكمن في 

الرد »احملدود« على أي خروق إسرائيلية، لربط 

املقاومة باس���تمرار االحت���الل وانتهاكاته التي 
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لن تتوقف؛ بحي���ث ال تعطي الفرصة خلصومها 

وأعدائها، للمطالبة بإنهاء املقاومة، وحصر جهود 

احلرك���ة ف���ي املطالبة ببعض احلق���وق، بجانب 

االس���تجابة املناسبة لس���لوك االحتالل، وردات 

فعله، بحيث تضمن استمرار التعاطف والتأييد 

الشعبي لبرنامجها العسكري.

ومن املعلوم أن اخلطوة األولى التي قامت بها 

إسرائيل بعد انتهاء حرب غزة هي مطالبة السلطة 

الفلس���طينية بنزع س���الح املقاومة، رغم رفض 

حماس لهذه اخلطوة، وحيث إن الواليات املتحدة 

وحلفاءها األوروبيني وإسرائيل قد يجعلون نزع 

س���الح املقاومة أول خطوة ف���ي خارطة إعادة 

إعم���ار غزة، فرمبا تنجح احلركة في العمل بكل 

الوسائل املتاحة لتأخير هذه اخلطوة، لكسب مزيد 

م���ن الوقت، وهي ترفض مجرد احلديث في هذه 

املس���ألة، وهو ما كش���فت عنه جولة املفاوضات 

األخيرة في القاهرة أواخر أيلول احلالي.

ال شك في أن الواليات املتحدة وحلفاءها معنيون 

بإعطاء جهودهم الدبلوماسية واالقتصادية إلنهاء 

القضية الفلسطينية فرصة وأجواء مناسبة، وهذا 

من ش����أنه أن يأخذ وقتًا طوي����اًل، متيحًا حلماس 

الفرصة للعمل على مقاومة محاوالت نزع سالحها.

هنا ميك���ن الرجوع س���نوات لل���وراء، حني 

اجتهدت حماس في املزج بني الفعل السياس���ي 

والعسكري مبمارسة املقاومة، وكأنها ليست في 

احلكومة، وممارسة اس���تحقاقات احلكم بحيث 

ال تؤث���ر على أداء املقاوم���ة، ومع ذلك، كان من 

الصعب مترير املعادلة، إن لم يكن من املستحيل 

متريرها، ألن وجود احلركة في احلكم ألزمها أن 

تكون جزءًا من املعادلة السياسية شاءت أم أبت. 

وكان الس���ؤال امللح على ال���دوام منذ وجود 

حماس في احلكومة، إلى حني استقالة حكومتها 

في أوائل حزيران املاضي: كيف ميكن أن تكون 

احلركة جزءًا من منظومة ملزمة تكون فيها ضمن 

إستراتيجية التسوية، بينما نداء احلق والواجب 

يستصرخها أن تبقي يدها على الزناد؛ ولعل هذا 

أدى في بعض املراحل إلى متزق نفس���ي وجدل 

داخلي في جنبات احلركة، يش���دها ذات اليمني 

تارة، وذات اليسار تارة أخرى، وهكذا، انشغلت 

احلركة باجلمع بني ما بدا »متناقضني«!.

ولم يكن املهم من���ذ البداية أن تدخل حماس 

جتربة احلكم، بل األهم هل هي مستعدة لدخوله، 

والتكيف مع حتدياته الكبيرة مقارنة مع إجنازاته 

احملدودة، وإذا تكيفت حماس مع التحديات، فهل 

بإمكانها فعاًل أن توازن بني التحديات والثوابت، 

وأن حتاف���ظ عل���ى بوصلة األه���داف، ومن ثم 

األولوي���ات، وأن تعطي مس���احة املقاومة حقها 

قبالة استمرار االحتالل والعدوان؟

لكن على الرغم من ذلك، فإن علينا االعتراف 

بأن املخاوف بدى أنها أكبر من اآلمال، وقد كانت، 

حيث خاضت حماس جتربة سياسية مخاطرها ال 

تقل عن إشكالياتها، وكانت تداعياتها أسرع من 

التوقعات، ولم يكن أمام احلركة سوى املراهنة، 

واملراهنة فقط هنا على وعي املقاومة واحلريصني 

عليها، ألن ف���خ املغريات ال يقل خطرًا عن واقع 

التضييق واملهددات. 
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املثي���ر في كثير مما قي���ل حول عالقة حماس 

مبس���ار املقاومة، وإمكانية ترش���يده خالل فترة 

ما بعد تس���لمها الس���لطة بفعل إجن���از اتفاق 

املصاحلة، أن هناك مسوغات تساق من قبل عدد 

من ساس���ة حماس واملقربني منها، كالقول مثاًل 

إن االنس���حاب من خيار احلكومة ال يعني عودة 

سريعة للمقاومة املس���لحة، على الرغم من أنها 

خاضت حربني س���ابقتني 2008، 2012، وهي 

على رأس احلكومة في غزة.

في الوقت نفس���ه، لي���س مطلوبًا من حماس 

أن ت���ودع نه���ج املقاوم���ة فور خروجه���ا حلبة 

احلكم والس���لطة، فما دام هن���اك احتالل، تظل 

تلك املقاومة ش���رعية، لكن السؤال هو إلى متى 

يستمر احلديث عن نهج املقاومة بشكل مبهم دون 

حتديد ماهيتها وأولوياتها، وانتهاج األكثر جدوى 

منها، وتقنينها باالجتاه الذي ال يجلب املزيد من 

الضغط اخلارجي، ويبرر صعود القوى املهادنة، 

وف���ي ذلك ال توجد إجابات واضحة مجمع عليها 

داخل احلركة، بل هناك بعض التصريحات التي 

لم تعبر عن رؤية متكاملة في حينه.

ق���د يبقى هذا املوق���ف »االنتظاري« دون أن 

يقدم إجابة واضحة م���رة أخرى، لكن يجب أال 

يفهم من هذا املطلب أن املطلوب اإلقالع عن نهج 

املقاومة، ب���ل توجيه تلك املقاومة بدل أن تتحول 

إلى »استعراضية« جتلب الضغط اخلارجي، هذا 

إن كنا حريصني على استمرار شرعية املقاومة 

ما دام  االحتالل مستمرًا. 

بالتأكي���د ال أحد يش���ك بحرص حماس على 

اس���تمرار املقاوم���ة لك���ن التصوي���ب مطلوب، 

والترش���يد ملح، والتركيز ضروري، على الرغم 

من وج���ود ثنائي���ة غريبة بحاجة إل���ى حل في 

الساحة الفلسطينية تقول: انسداد أفق التسوية 

يزيد وهج املقاومة املس���لحة، وجاذبية اخلطاب 

املقاوم املرتبط بالنضال على األرض الذي مثلته 

حماس، وكان درس االنسحاب اإلسرائيلي من 

غزة، أن املقاومة وليس املفاوضات هي التي تدفع 

إسرائيل للتراجع.

وإذا كانت إستراتيجية احلل السلمي فشلت 

كما تقول حماس وتردد صباح مساء، فإن الباب 

مفتوح اآلن لتطبيق إس���تراتيجيتها القائمة على 

احلفاظ عل���ى الثوابت كما تراها، دون أن ينجم 

عن ذلك كلف���ة باهظة الثمن ال يقوى على دفعها 

الفلسطينيون في مرحلة تاريخية بعينها.

ما تتداوله حماس بني صفوفها بعد حرب غزة 

األخيرة، يؤكد لقواعدها أنه ال سبيل وال جدوى 

وال مصلح���ة في أن تتخلى احلركة عن مس���ّوغ 

وجوده���ا، وعن هويتها ووظيفتها وهي املقاومة، 

حماس يجب أن تبقى مقاومة، وأن حتاذر التحّول 

عن ذلك ف���ي ظروف تبدو غير مالئمة، لئال تفقد 

مسّوغ الوجود والهوية والوظيفة.  

على صعيد آخر، هناك من ينظر إلى س���لوك 

حماس املقاوم بعد حرب غزة بالتطلع لتأس���يس 

هدنة حقيقية مع إس���رائيل، وبصورة منضبطة، 

تنظم عمليات الرد على أي اختراق إس���رائيلي 

للهدن���ة، فيأتي الرد مناس���بًا ومرتبطًا مبا قام 

به االحتالل من عمل عس���كري، ويشمل حتديد 
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املواق���ف التي ال يكون ال���رد فيها مفيدًا، وبهذا 

يتحقق قرار جماعي مش���ترك حلركات املقاومة، 

ورمب���ا ميكن حتقيق���ه من خالل جلنة تنس���يق 

حلركات املقاومة.

حماس واستحقاق المصالحة 

ترتي���ب األوراق ه���ذا لدى حم���اس، يتطلب 

بالض���رورة التأكيد على أن املوازنة بني العملني 

السياس���ي واملقاوم، تقوم على أن املقاومة متثل 

الذراع القوية للعمل السياسي، واملفاوضات تقوم 

على أدوات الضغط، ومن ال ميلك أدوات الضغط 

ال يس���تطيع في املفاوضات إال أن يتنازل، على 

الرغم من موقف حماس من املقاومة، ولعل القرار 

الذي بقي سائدًا طوال الفترة املاضية هو املوازنة 

احلكيمة والدقيقة بني اخليارين، في إطار مراعاة 

عاملني أساسيني: 

التمسك بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة   .1

على كل شبر محرر من فلسطني التاريخية، 

الواجب حتريرها تدريجيًا مهما طال الزمن 

وتواصل الكفاح. 

الظ���روف املس���تجدة احلبل���ى بالتطورات   .2

والتحديات والفرص واملخاطر.

هنا أستحضر الس���ؤال الذي طرحناه عديد 

املرات عل���ى قيادة حماس في جلس���ات بحثية 

ولقاءات صحافية، خالل الس���نوات الس���ابقة، 

وهي في احلكم، في الوقت نفس���ه الذي أدارت 

فيه دفة املقاومة، س���ألنا عن نتائجها ورد الفعل 

اإلسرائيلي عليها، فكيف ميكن أن تنجح حكومة 

حماس في إدارة األوضاع احلياتية للفلسطينيني 

بطريق���ة فاعلة، ونصف وزرائه���ا وثلث نوابها، 

والعشرات من رؤساء وأعضاء مجالسها البلدية 

يقبعون في السجون؟ كيف ميكن أن حتقق هذه 

احلكومة طموح���ات ناخبيها ورئي���س وزرائها 

مط���ارد، ورئيس البرمل���ان التابع له���ا معتقل، 

والشيء نفس���ه يقال عن نائب رئيس حكومتها، 

ووزرائها الذين يتنقلون بس���رية مطلقة خش���ية 

مواجهة املصير نفسه.

آن���ذاك، وأحتدث عن مرحلة ما قبل املصاحلة 

األخي���رة 2014، كان عل���ى حم���اس، حكومة 

وحركة، اإلدراك منذ البداية، حفاظًا على مشروع 

املقاوم���ة، أن اجللوس على مقعدين أمر متعذر، 

وس���يفضي لكسر ظهر اجلالس بينهما، رغم أنه 

م���ن حق حماس اس���تثمار فوزه���ا وأن حتظى 

بفرصها، واالختيار بني الس���لطة مبا عليها من 

واجبات والتزامات، أو املعارضة - املقاومة مبا 

لديها من هوامش حركة ومرونة.

قلنا وقال كثيرون غيرنا، إن حماس لم تتأهل 

بعد لقيادة املركبة، وإن من األفضل لها ولشعبها 

الذي اختارها بحرية وطواعية، أن جتلس بجانب 

السائق، وتبقي يدها على »الفرامل« ملنع انزالق 

العربة في دهاليز الفساد الداخلي، أو االنحراف 

عن احلقوق املشروعة للشعب، لكن حماس وجدت 

نفسها جتلس في »قمرة القيادة«، ومتسك باملقود 

والفرامل معًا، فكانت هذه النتيجة.

في الوقت نفس���ه، كان من ال�مدهش حقًا أن 

تبقى احلركة مصرة على أن ال�مقاومة العسكرية 
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هي خيارها الوحي���د في الوقت الذي قررت فيه 

دخول العملية االنتخابية، وتقوم بتشكيل حكومة 

متثل مصالح الش���عب، ولي���س مصالح حماس 

فق���ط، كان من األجدى أن تدرك احلركة أن من 

يريد اعتماد ال�مقاومة العسكرية خياره الوحيد 

ال يدخل عملية سياس���ية وانتخابات متثيلية، بل 

يبقى على هامش���ها بحيث ال يتأثر بها، ويحافظ 

على أس���لوبه الكفاح���ي بعيدًا ع���ن ازدواجية 

ال�مس���ؤوليات، تلك االزدواجية التي توفر له أن 

يختار منها ما شاء في الوقت الذي يريده خلدمة 

مصاحله وبرامجه، وبالتالي يرهن القضية ككل 

ضمن هذه االزدواجية. 

لكن بعد خروج حماس من احلكم، ومع بروز 

بعض األصوات التي تقول إن احلركة حتررت من 

األعباء الداخلية واملسؤوليات اإلدارية، وبإمكانها 

اآلن الع���ودة بقوة إلى خيار املقاومة املس���لحة، 

فإنها بحاجة للبح���ث عن امليكانيزمات واآلليات 

التي يجب أن تتس���لح بها الجتياز هذا التحدي 

بأقل اخلس���ائر، خاصة أن احلديث ال يدور عن 

مكاسب ومغامن، فاملرحلة ال تزال تدفع استحقاق 

مغارم دفعت، وأخرى مرتقبة في الطريق، حتى 

لو تأخر وصولها بعض الوقت، بفعل املضادات 

التي ستتهيأ حلماس.

حماس: عين على الضفة

لكن الوضع السائد في غزة اليوم، يؤكد أكثر 

من أي وقت مضى أن حماس ماضية في طريق 

ترس���يخ قوتها العس���كرية، على الرغم من كلفة 

حرب غزة األخيرة، وهي تنتهج في س���بيل ذلك 

جملة من الوسائل واألساليب، من بينها: 

في غزة: تخزين السالح والعتاد والتدريبات  أ. 

امليدانية لعناصرها، بل وإنتاجه وتصنيعه، 

وحتسني فعالية صواريخها وقدرات قذائفها 

لتتمك���ن م���ن ضرب م���دن أساس���ية في 

إس���رائيل، والس���عي لبناء أنظمة مضادة 

للدبابات والطائرات، ميكنها أن تشل قدرة 

اجليش اإلسرائيلي احلالية على الدخول إلى 

غزة بس���هولة، عبر استخدام النوع اجلديد 

من الصواريخ الذي اس���تخدم في احلرب 

األخيرة.

في الضف���ة: محاولة نقل حم���اس لتجربة  ب. 

املقاوم���ة املس���لحة م���ع إس���رائيل إليها، 

وقد جتلى ذل���ك بدعوة عدد م���ن قياداتها 

السياس���ية، الذي���ن طالبوا بنق���ل منوذج 

املقاوم���ة املس���لحة في غزة إل���ى الضفة، 

لتقصير عمر االحتالل، ومنع اعتداءاته على 

الفلسطينيني، وإن ما فعلته املقاومة في غزة، 

يجب أن يتم نقله بأسرع وقت ممكن للضفة، 

كي يتم حترير فلسطني.

ترى حماس في هذه املرحلة أن ساحة املقاومة 

احلقيقية ضد إس���رائيل موج���ودة في الضفة، 

التي م���ا زالت محتلة، فاألمر ل���م يعد مقتصرًا 

عل���ى أحاديث الصالون���ات السياس���ية داخل 

الساحة الفلس���طينية، بل مشاورات بني القوى 

املقاومة، للبحث في اآلليات والوسائل املقترحة، 

رغم العقبات السياسية واألمنية التي قد تشكل 
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عائقًا أمام نقلها، ما يعني أن الس���ؤال املطروح 

في حماس في هذه املرحلة: ليس هل س���تنتقل 

املقاوم���ة للضفة أم ال، بل ع���ن آليات املقاومة، 

توقيته���ا، وس���ائلها، والدخول ف���ي تفاصيلها 

امليدانية والعملياتية.

معال���م الوضع األمن���ي وامليداني في الضفة 

واضحة، فاالحتالل ما زال قائمًا وبقوة، بل يتعزز 

أكثر فأكثر، واملستوطنات تشهد »تسمينًا« مكثفًا، 

وف���رض ه���ذه احلقائق على األرض س���يفرض 

بالتأكي���د وجود حال���ة من املقاومة املس���لحة، 

والتصدي لها، إضافة للمظاهرات واالعتصامات 

واالحتجاجات السلمية والشعبية.

لكن هذه الرغبة احلمساوية البد أن تصطدم 

برفض صارم من الس���لطة الفلس���طينية، التي 

تس���تبعد حتقيق الس���يناريو ال���ذي تدعو إليه 

حماس بنقل العمل املس���لح ضد إس���رائيل إلى 

الضفة، ألن ذلك كفيل بضرب املشروع الوطني 

برمته، واإلطاحة بالس���لطة الفلس���طينية كلها، 

والفلسطينيون ليسوا بهذه السذاجة التي جتعلهم 

انتحاري���ني بهذه الطريقة العدمية، الس���لطة في 

الضفة تس���مح باملقاومة السلمية والشعبية ضد 

االحتالل في الضفة، وهي تؤتي أكلها أكثر بكثير 

من بعض األعمال املسلحة التي ضررها أكثر من 

نفعها، وال يستفيد منها سوى اليمني اإلسرائيلي.

حماس ال متتلك ضمانات أكيدة بالقدرة على 

حتقيق جناحات كبيرة في هذا املشروع اجلديد، 

ألنه يب���دو أمرًا صعبًا في ه���ذه املرحلة، فالرد 

اإلسرائيلي سيكون موجعًا، ما يعني أن انطالق 

العمليات املسلحة من الضفة صعب ومعقد للغاية، 

واخلاليا املسلحة هناك تخضع ملالحقة مزدوجة، 

من قبل إس���رائيل التي تعتبرها هدفًا، والسلطة 

الفلسطينية التي ترفض وجود أي سالح آخر غير 

سالحها في مناطق الضفة، ولن تسمح حلماس 

بج���ر الضفة الغربية ملربع مواجهة مس���لحة مع 

إسرائيل.

أكثر من ذلك، فإن الوضع األمني في الضفة 

الغربية سيئ للغاية، واملالحقة األمنية الفلسطينية 

واإلسرائيلية املش���تركة لعناصر حماس هناك، 

تعمل على ضرب أي مفاصل تنظيمية جديدة قد 

تنش���أ في الضفة، مبا في ذلك أي نواة عسكرية 

صغي���رة، وتعرق���ل أي تفكي���ر أو تخطيط لنقل 

املقاومة املسلحة من غزة إلى الضفة.

م���ع كل ذلك، تعتقد حم���اس بإمكانية العمل 

اجلاد إلعادة بناء أجهزتها العسكرية في الضفة، 

التي اعتراها الضعف الناجت عن عمليات االعتقال 

واالغتي���ال للك���وادر العس���كرية، وتدمير البنية 

التحتية لها في الس���نوات األخيرة، ألن الضفة 

ستكون الساحة احلقيقية للمعركة مع إسرائيل، 

وتنتش���ر فيها األهداف اإلسرائيلية: العسكرية 

واالس���تيطانية على مدار الساعة، وميكن توجيه 

ضربات مؤملة للوجود اإلسرائيلي فيها، ما ميهد 

الطريق لتحقيق انس���حابات متوقعة كما حصل 

ف���ي غزة، رغم املخاوف من إمكانية الصدام مع 

السلطة الفلسطينية، وهو ما يتطلب حوارًا هادئًا 

معها للوصول لبرنامج سياسي متفق عليه.

ورمب���ا أن قراءة ميدانية دقيقة لواقع املقاومة 



52 العدد )30(  2014

املسلحة في الضفة الغربية، يشجع حماس على 

تفعيل مسار املقاومة املسلحة في الضفة ألنه آخذ 

باالرتفاع، وازداد في حرب غزة األخيرة 2014 

مبقدار 70%، حيث شهدت 1000 نقطة مواجهة 

مع اجليش اإلسرائيلي، مبعدل 20 نقطة مواجهة 

يوميًا، واستش���هد 22 فلس���طينيًا في الضفة، 

وأصيب املئات، عالوة على 1050 حالة اعتقال، 

و500 من القدس، ونفذت 176 هجمة بالزجاجات 

احلارقة على أهداف إسرائيلية، و28 عملية إطالق 

نار، وتفجير 16 عبوة ناسفة، وعدة عمليات طعن 

ودهس، ومحاولتان لم تنجحا إلدخال س���يارات 

مفخخة داخل إسرائيل.

أمر آخ���ر يدفع حماس للذه���اب نحو تفعيل 

املقاومة املسلحة في الضفة، تلك احلالة الصعبة 

التي تعانيها غزة، التي تش���كل 1% من مساحة 

فلسطني التاريخية، وخاضت 3 حروب متالحقة 

ف���ي أقل من 6 س���نوات، وحان وق���ت أن تأخذ 

استراحة محارب، وترمم بناها التحتية، وتفسح 

املج���ال جلبه���ات أخرى هادئة أن تش���تعل مع 

إسرائيل، فالفلس���طينيون موجودون في جميع 

الدول التي ترتبط بحدود مع إسرائيل، وبإمكانهم 

أن يأخذوا زم���ام املبادرة، ومينحوا غزة فرصة 

التقاط األنفاس.
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دراسات

الحرب على غزة: دوافعها، وتداعياتها 
على مستقبل القضية الفلسطينية

عبد الغني سالمة *

مقدمة
منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف 

2007، ولغاية هذا العام 2014، تعرض القطاع 

لثالثة اعتداءات عسكرية عنيفة شنتها إسرائيل، 

مبعدل اعتداء كل سنتني يصل بوتيرة عنفه وحجم 

تدميره إلى مستوى احلرب. 

خلف العدوان األخير، والذي اس���تمر قرابة 

اخلمسني يومًا، وراءه دمارًا هائاًل غير مسبوق، 

وأكثر من ألفني ومائتي شهيد، وآالف اجلرحى، 

وعشرات آالف املهجرين... .

وحتى نحلل النتائج السياسية للحرب األخيرة 

وتداعياته���ا وأثرها على القضية الفلس���طينية 

ومس���تقبل الصراع، ال ب���د لنا أواًل من أن نفهم 

دوافعه���ا وأس���بابها، ثم نضعها في س���ياقها 

التاريخ���ي املتص���ل مع احلروب الس���ابقة، بل 

واملتص���ل م���ع حلق���ات الصراع الفلس���طيني 

اإلسرائيلي كافة، والذي بدأ قبل النكبة، وتواصل 

بعدها بأشكال وجتليات عديدة.

وفي البداية، ال بد من التوضيح أن إسرائيل 

هي الت����ي بدأت احلرب، وه����ي التي اختارت 

التوقيت واملكان وح����ددت األهداف، وبالتالي 

فإن إس����رائيل متثل اجله����ة املعتدية، وتتحمل 

املسؤولية القانونية واألخالقية عن اعتداءاتها. 

وبهذا املعنى؛ فإن احلرب تكون قد ُفرضت على 

غ����زة فرضًا، ولم يكن أمام حماس ومعها بقية 

قوى املقاومة من خيار س����وى قبول التحدي، 

والدفاع عن النفس.

باحث في الشؤون السياسية.
 *
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دوافع الحرب في اإلعالم 
في كل مرة، تزعم إس���رائيل في حروبها على 

غزة أنها ال تستهدف الشعب الفلسطيني، وإمنا 

تريد القضاء عل���ى حكومة حماس »اإلرهابية«، 

أو إضعافه���ا، أو معاقبتها، أو أنها تريد فرض 

األمن ومنع إطالق الصواريخ، وأنها تقوم بذلك 

من منطلق الدفاع عن النفس... أي أنها تسعى 

حلص���ر أهدافها املعلنة بكل ما يتصل بحماس؛ 

فت���ردد وس���ائل إعالمها بع���ض املصطلحات 

لتكريسها في اخلطاب اإلعالمي العاملي على أنها 

بديهيات، من مثل: احلرب على حماس، صواريخ 

حماس، أنفاق حماس، ش���عب غزة، احلرب على 

غ���زة... وهي بذلك إمنا تضل���ل العالم وتخدعه 

لتحقيق هدفني: األول مترير مخططاتها دون أن 

يعترضها أحد، متذرعة بأن حماس مدرجة على 

قوائم احل���ركات اإلرهابية، وأنها حركة معزولة 

سياس���يًا، وبالتالي يح���ق لها أن حتاربها حتت 

حج���ة الدفاع عن النفس، م���ع محاوالت ربطها 

بحركات إس���المية اقترن اسمها باإلرهاب مثل 

داعش! والثاني، صرف األنظار عن ممارساتها 

ف���ي الضفة، وعن جوهر القضية الفلس���طينية، 

واختزاله���ا في جزئية واحدة هي حماس وغزة، 

خاص���ة عندما يتم التركيز عل���ى قضايا املعبر 

واملين���اء واملطار واحلص���ار ... وكأن حل هذه 

القضايا يعني حل القضية الفلسطينية.

وم���ن الغريب أن بع���ض األطراف من داخل 

حماس تتس���اوق م���ع هذا النهج م���ن حيث ال 

ت���دري، به���دف إعالء ش���أن حم���اس، وإبراز 

وجوده���ا في الفضاء اإلعالم���ي، وجعل صورة 

املقاوم���ة وتضحياتها مقترنة بحماس حصرًا... 

أي االس���تفادة م���ن اللحظة الراهن���ة لتكريس 

صورة معينة حلماس في الوجدان الشعبي وفي 

املداوالت السياسية، لذلك تستخدم بعض وسائل 

إعالم حماس املصطلحات نفسها التي يتداولها 

اإلعالم اإلسرائيلي، بدالً من تكريس مصطلحات: 

املقاومة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني، احلقوق 

الوطنية الفلسطينية... .  

وم���ع ذلك، يجمع كثير م���ن احملللني على أن 

أهداف إسرائيل احلقيقية من حروبها ليست كما 

تدعي في إعالمها، وليست كما تروج له أطراف 

من داخل حماس أيضًا، حيث إن كل طرف منهما 

يس���عى لتكريس صورة معينة للحرب وأسبابها 

ونتائجها مب���ا يخدم مصاحله فقط، ولكنهما لن 

ينجحا في ذلك إال إذا اعتبرنا أن تاريخ الصراع 

العرب���ي الصهيوني قد ابتدأ للت���و، أي منذ أن 

اس���تهدفت إس���رائيل حماس!! ثم نقفز عن كل 

تاريخ إس���رائيل الدموي، وننسى كل تضحيات 

الشعب الفلسطيني وعذاباته في الوطن والشتات 

على امتداد سنوات الكفاح في العقود املاضية.

أسباب الحرب ودوافعها
ف���ي الع���ادة، ال تكش���ف ال���دول واجلهات 

املتصارعة عن كامل أهدافها من ش���ن احلرب، 

وال عن كامل إستراتيجياتها في إدارة الصراع؛ 

وهناك دومًا أهداف معلنة وأخرى خفّية، وأحيانًا 

يكون اخلف���ي من األهداف أخط���ر من املعلن. 
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واحلرب العدوانية املتواصلة التي تشنها إسرائيل 

على قطاع غزة ال تخرج عن هذا املفهوم، بل إن 

بعض احملللني يتحدثون عن مخططات إسرائيلية 

وصفقات مشبوهة عجزت السياسة عن متريرها، 

س���يتم متريرها اآلن حتت ضجيج الصواريخ، 

ودوي القصف وحالة الدم���ار الرهيبة، ومناظر 

األشالء التي تدمي القلب.

في حربها األخي���رة على غزة، ال حاجة لبذل 

جهد كبير لفهم دوافع إس���رائيل لش���نها، فهي 

ليس���ت األولى ف���ي تاريخ إس���رائيل، وال يبدو 

أنها س���تكون األخيرة، ب���ل هي مجرد حلقة في 

مسلس���ل طويل من العدوان اإلس���رائيلي على 

الش���عب الفلس���طيني، بدأ منذ أن وطأت أقدام 

طالئع الغزاة أرض فلس���طني أول مرة قبل أكثر 

من قرن، وما زال هذا املسلس���ل مستمرًا، وإن 

كان���ت حلقات���ه تتصاعد وتتكثف ف���ي كل مرة 

بش���كل مختلف حس���ب طبيعة كل مرحلة. فإن 

أدركنا السبب العام الرئيس الستهداف الشعب 

الفلس���طيني ووضعناه في سياقه التاريخي؛ أي 

بوصفه النقيض املركزي للمشروع الصهيوني، 

فإننا أيضًا مدعوون لفهم الس���ياقات التي كانت 

تترافق مع كل موجة تصعيد.

فبعد أن فش���لت احلركة الصهيونية في إلغاء 

وجود الشعب الفلسطيني ومحوه عن اخلارطة، 

صار هدفها اإلستراتيجي والدائم تدمير مقدراته، 

واحليلولة دون قيام دولة فلس���طينية مس���تقلة، 

وف���رض حل للصراع بالطريق���ة التي تراها من 

زاويتها فقط. 

وصل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي بعد 

أن فش���لت مفاوض���ات كامب ديفي���د في متوز 

2000، إلى مرحلة املواجهة املباشرة والصدام 

احلتم���ي، وم���ع انطالق���ة االنتفاض���ة بعد ذلك 

بش���هرين، وألكثر من خمس س���نوات متتالية، 

خاضت إس���رائيل حربًا تدميرية على الس���لطة 

الوطني���ة دم���رت خاللها كاف���ة مقراتها األمنية 

واملدنية، وأعادت احتالل املدن، وقتلت واعتقلت 

اآلالف وحاصرت الزعيم الراحل ياس���ر عرفات 

في املقاطعة، ومتكنت من عزل السلطة سياسيًا 

وإضعافه���ا عملي���ًا... لتمري���ر مخططاتها في 

التوسع االستيطاني وتهويد القدس وبناء اجلدار 

وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل املناطق عن 

بعضها، وفرض احلقائق على األرض، للحيلولة 

دون قيام دولة مستقلة متواصلة جغرافيًا ومتتلك 

مقومات االستمرار... .

بعد ذلك كله، طرحت إسرائيل خطة االنسحاب 

أحادي اجلانب من غزة، في محاولة منها لعزل 

القطاع عن الضفة، وتهيئة الظروف لالنقس���ام، 

وبعد أن مت لها ما أرادت، اس���تكملت مخططها 

بتثبيت االنقس���ام، وإضعاف »الس���لطتني« في 

غزة والضفة على حد سواء؛ في الضفة واصلت 

حملتها العسكرية واألمنية، وفي غزة شّنت ثالث 

حروب، أرادت من خاللها تدمير القدرة العسكرية 

حلماس وبقية فصائل املقاومة، وبالتالي إجبارها 

على عق���د هدنة معها، ولكن بش���روطها، حيث 

إن إس���رائيل ال تقبل أن ينم���و على خاصرتها 

كيان مع���اد يطور قدراته القتالية باس���تمرار، 
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بينما تقبل بل وترحب باستمرار حالة االنقسام 

الفلس���طيني - أي كيان سياس���ي حلماس في 

غ���زة معزول ومحاصر، وس���لطة ف���ي الضفة 

ضعيف���ة وتقبع حتت االحت���الل - فهذا الوضع 

يخدمها متامًا ويعفيها من دفع أي استحقاقات 

سياس���ية، ويوفر لها الذريعة للتنصل والتهرب 

من مسؤولياتها السياسية والقانونية، ومينحها 

الوقت الكافي لف���رض رؤيتها للحل على أرض 

الواقع، وُيضعف الطرف الفلس���طيني ويقلص 

خياراته إلى أقصى حد.

ومن خالل هذا السياق التاريخي، ميكن فهم 

دوافع إسرائيل في حروبها؛ مبعنى أن ما يحدث 

في غزة هو اس���تكمال ملا يحدث في الضفة، ومِلا 

كان قد حدث من قبل في املنفى، فإسرائيل هي 

نفس���ها لم تتغير، والشعب الفلسطيني هو ذاته 

قبل العدوان وبعده.

األسباب المباشرة
وإلى جانب األسباب اإلستراتيجية التي سبق 

شرحها، ميكننا تشخيص أسباب مباشرة وراء 

كل عدوان؛ وحتى هذه األسباب تظل حاضرة في 

كل مرة؛ ففي العدوان األول على غزة في كانون 

األول 2008 الذي أطلق عليه اجليش اإلسرائيلي 

عملية »الرصاص املصبوب«، كان الهدف فرض 

ترتيب���ات أمنية مس���تقرة وطويل���ة األمد، تكون 

إلسرائيل اليد العليا فيها.

حيث تدرك إس���رائيل متامًا أن القضاء على 

حماس هدف ش���به مستحيل، وال ميكن حتقيقه 

إال عبر بحر من الدماء، ال ِقَبَل إلسرائيل بتحّمل 

تبعات���ه، لذلك فهي ال تس���عى لتحقيقه، بقدر ما 

تس���عى إلى إجبار قيادات حم���اس على تغيير 

منهجه���ا وحملها عل���ى تقدمي تن���ازالت مؤملة؛ 

فاس���تمرار بق���اء حماس – ش���ريطة أن تكون 

ضعيفة ومراَقبة – هو ضمانة الس���تمرار حالة 

االنفصال في الساحة الفلسطينية، وهي احلالة 

التي تسعى إلدامتها.

وثمة عامالن إضافي���ان لعبا دورًا مؤثرًا في 

اتخ���اذ قرار احل���رب: األول هواجس احلمالت 

االنتخابي���ة، حيث يعتمد املرش���حون عادًة على 

الدم الفلس���طيني، واملزايدة على من يقتل أكثر 

ليحّسن من فرص انتخابه. والثاني استعادة قوة 

الردع وأسطورة التفوق املطلق واحلرب اخلاطفة 

التي فقدها اجليش اإلسرائيلي منذ اجتياح لبنان 

عام 1982، وفي مخيم جنني 2002، وفي حرب 

متوز 2006 على يد حزب الله، وفي هذا الصدد 

حاول »باراك« إثبات أن فش���ل اجليش في حرب 

متوز بالذات ليس بسبب اجليش نفسه بل بسبب 

قيادته وأسلوبه اخلاطئ، ولذلك ظل شبح »جلنة 

فينوغراد« مخيمًا ف���ي أروقة صناع القرار في 

إسرائيل.1

ومعلوم أن إسرائيل عادًة ال تتورع عن القيام 

بعدوانها في أي ظرف وفي أي مكان، غير آبهٍة 

باملوقف الدولي، وإذا تع���ذر وجود املبرر فإنها 

تخلقه من العدم، أو تستدرج ردات فعل اآلخرين 

إليج���اد املبرر، إال أنها في تلك املرة اس���تفادت 

م���ن الظ���رف الدولي واحمللي؛ فق���د انتهت في 
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كان���ون األول 2008 مدة التهدئ���ة بني فصائل 

املقاومة وإس���رائيل بإعالن حماس عدم رغبتها 

بتجديده���ا، ثم أعقبت ذل���ك بإطالق دفعات من 

صواريخها على البلدات اإلسرائيلية، األمر الذي 

سهل على إسرائيل تبرير عدوانها ومنحها نقاطًا 

إضافيًة ملواجهة الضغ���وط الدولية. وقد تزامن 

هذا مع مرحلة االس���تالم والتسليم في اإلدارة 

األميركية، حيث الرئيس املودع »بوش« ال يرغب 

بإثارة الدوائر الصهيونية عليه، والرئيس القادم 

»أوبام���ا« لم يكن جاهزًا بعد للعب أي دور فاعل 

على الساحة الدولية. 

بعد هذه احلرب بثالث سنوات شنت إسرائيل 

حربه���ا الثانية على القطاع وأس���متها »عامود 

الس���حاب«، بعد أن توصلت لقناعة بأن العالقة 

الضمنية وامللتبس���ة بينه���ا وبني حكومة حماس 

بصيغته���ا الراهنة لم تعد مجدي���ة، وباتت غير 

مقبولة للطرفني؛ مبعنى أن إس���رائيل أرادت من 

تلك احلرب إعادة صياغة عالقتها مع قطاع غزة، 

على أس���س جديدة ومختلفة، وأن حماس أيضًا 

س���عت إلى  الهدف نفس���ه، ولكن كل طرف من 

وجهة نظره اخلاصة، ومبا يخدم أهدافه ويضمن 

مصاحله، ولكن على أن تكون هذه العالقة موثقة 

وبضمانات عربية ودولية.

وللتوضيح، ميكن إجراء مقاربة س���ريعة بني 

احلرب الثانية على غزة واحلرب التي س���بقتها؛ 

حيث بدأت إسرائيل احلرب األولى بغارات جوية 

مكثفة على مجموعة من األهداف احليوية واملهمة 

بالنسبة لسلطة حماس )مقار الشرطة، السرايا، 

املبان���ي احلكومية(، مبا يش���به الضربة املباغتة 

على ال���رأس، وأتبعتها بهجوم ب���ري، واغتالت 

قيادات سياسية )سعيد صيام، نزار ريان(، وهي 

قيادات ال عالقة لها بكتائب القسام.. فبدا وكأن 

إس���رائيل تهدف إلى إضع���اف حكومة حماس، 

أو إس���قاطها؛ فكان الهم الرئيس للحركة آنذاك 

احلف���اظ على قواتها ومتاس���ك حكومتها. بينما 

في احلرب الثانية بدأت إسرائيل باغتيال أحمد 

اجلعبري )قائد كتائب القس���ام(، ولم تعمد إلى 

اغتيال قيادات سياسية، ألنها في تلك املرة كان 

واضح���ًا أنها ال تريد إس���قاط حكم حماس، بل 

تريد تأكي���د نتائج وأهداف حربها األولى، وهي 

القضاء على قوتها العس���كرية الضاربة، مبعنى 

أنها تريد حكومة حمساوية ولكن بال مخالب؛ أي 

تريد سلطة مساملة في غزة، تضمن بقاء اجلبهة 

اجلنوبية هادئة ومستقرة، وبالشكل الذي يكرس 

االنقسام، وهذا هو لب املوضوع.

 في احلرب الثانية 2012، كان هدف إسرائيل 

القي���ام بجملة من االختبارات التي على ضوئها 

ستقّيم النتائج وتستخلص العبر على املستويات 

اإلس���تراتيجية والتكتيكية؛ م���ن أهمها اختبار 

كفاءة منظومة الدفاع املضادة للصواريخ، أي ما 

ُيعرف بالقبة احلديدية، وفي الوقت نفسه اختبار 

ق���درات الصواريخ الفلس���طينية من حيث مدى 

دقتها واملس���افات التي ميكن أن تصلها وقوتها 

التفجيرية وغير ذل���ك. واختبار جاهزية اجلبهة 

الداخلية )اإلس���رائيلية( وتدريب السكان بشكل 

عمل���ي على التعود والتكي���ف مع أجواء احلرب، 
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وكيفية التصرف )السليم( إذا ما تعرضت مدنهم 

لقصف صاروخي كبير.

وميك���ن إضاف���ة اختبارات أخ���رى كتدريب 

الطّيارين اجلدد على القيام بطلعات استطالعية 

وهجومي���ة في ظ���روف حرب حقيقي���ة، وصقل 

مهارات اجليش، واحلفاظ عل���ى لياقته البدنية، 

وإدامة أج���واء احلرب ومفاهيمه���ا في الثقافة 

اإلس���رائيلية خاص���ة لألجيال اجلدي���دة. وهذه 

االختبارات ضرورية جدًا بالنسبة لدولة عسكرية 

عدوانية مثل إس���رائيل، وتأتي في إطار تطوير 

قدراتها في حالة قيامها بأي حرب ش���املة في 

املستقبل س���واء مع إيران، أو مع غيرها. وإلى 

جان���ب ه���ذه االختبارات تهدف إس���رائيل إلى 

استن�زاف ترسانة الصواريخ الفلسطينية، وتدمير 

قدرات املقاومة، وحتطيم بنيتها التحتية، واغتيال 

قادته���ا، وتدمير إمكانية جتديد قوة املقاومة في 

املس���تقبل وترميمها، وتأمني احلدود مبا يضمن 

ع���دم تهريب صواريخ وأي مع���دات قتالية. أي 

بعبارة موجزة تأمني اجلبهة اجلنوبية إلسرائيل، 

وضمان هدوئها ألمد طويل.

وإضافة لذلك، فإن إسرائيل كانت معنية باختبار 

موقف النظام املصري اجلديد في عهد »مرسي«، 

وكذل����ك اختبار ردات الفعل اجلماهيرية في مصر 

وبقية البل����دان العربية في زم����ن الربيع العربي، 

وقي����اس مدى ونوعية االختالف بني ردود األفعال 

احلالية )الرس����مية والش����عبية( عنه����ا في الزمن 

السابق. أي أن إس����رائيل جعلت من غزة ميدان 

رماية للتدريب واالختبار، ولكن بالذخيرة احلّية.

ولكن هذه االختب���ارات )احلرب( كان ميكن 

تأجيله���ا، أو القيام بها في أي وقت آخر، إال أن 

إسرائيل اختارت ذلك الوقت بالذات في محاولة 

منها لتحقيق هدف تكتيكي آخر، وهو عرقلة جهود 

الس���لطة الوطنية الرامية النتزاع اعتراف عاملي 

بدولة فلسطني كعضو مراقب في األمم املتحدة، 

والتي توجت بخطاب الرئيس عباس أمام اجلمعية 

العامة في نيويورك في الش���هر نفس���ه )تشرين 

الثاني 2012(. 

أم���ا في احلرب الثالثة )صيف 2014( والتي 

أسمتها إسرائيل »اجلرف الصامد«، فقد أرادت 

إس���رائيل التأكيد على نتائج حروبها الس���ابقة، 

إضافة إلى أسباب أخرى استجدت قبيل احلرب 

أهمها إع���الن حكوم���ة التوافق وبداي���ة نهاية 

االنقسام. فبعد أن اصطدمت مفاوضات التسعة 

أش���هر بحاجز الفش���ل وتوقفت كليًا في أواخر 

نيس���ان 2014، دون أن يحّمل املجتمع الدولي 

الطرف الفلس���طيني مسؤولية فش���لها، دخلت 

املنطق���ة في مرحلة من الف���راغ وغياب البدائل، 

وه���و األمر الذي ال يقبله منطق السياس���ة. في 

تلك اللحظة التاريخية توصلت السلطة وحماس 

للتوقيع على »اتفاق الش���اطئ« إلنهاء االنقسام 

وتش���كيل حكومة توافق وطني. وكما هو متوقع 

لم ت�ُرْق املصاحلة الفلسطينية إلسرائيل؛ فشّنت 

حربًا سياسية ودبلوماسية وإعالمية على السلطة، 

إال أنه���ا أخفقت في انتزاع موقف دولي )وحتى 

أميرك���ي( مع���ارض حلكومة التواف���ق، فلجأت 

للتصعيد امليداني. في البداية اس���تغلت اختفاء 
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املستوطنني الثالثة، فقامت بحملة عسكرية وحملة 

اعتقاالت في مختل���ف مدن الضفة، ترافقت مع 

تصعيد ع���دوان املس���توطنني، إال أنها جوبهت 

ب���رد جماهيري غاضب، ث���م جلأت إلى عدوانها 

على غزة، وللهدف نفس���ه: إرغام الس���لطة على 

ف���ك حتالفها م���ع حماس، والعودة لالنقس���ام، 

والتهرب من استحقاقات العملية السلمية. وهذا 

يعني أن الهجوم اإلس���رائيلي عل���ى غزة هدفه 

سياسي، وليس أمنيًا، واحلجة كالعادة هي تدمير 

ترسانة املقاومة، علمًا أن غزة كانت في السنتني 

املاضيتني جبهة هادئة.

املفاج���أة التي أجبرت إس���رائيل على تغيير 

حساباتها، هي مشاركة القدس واملدن الفلسطينية 

ف���ي األراضي احملتلة عام 1948 في االنتفاضة 

اجلماهيرية القصيرة التي سبقت احلرب بقليل، 

األم���ر الذي دفع نتنياهو إلى أن يتحول بهجومه 

إلى قط���اع غزة، حيث أن قصف القطاع بحجة 

مكافح���ة »إرهاب« حماس ه���و اخليار األفضل 

واألس���هل له من مواجهة مقاومة شعبية سلمية 

يشترك فيها فلسطينيو الداخل والقدس. 2

وهك���ذا، بداًل من أن تنحص���ر أعمال العنف 

داخل مدن الضفة ومخيماتها، كما كان نتنياهو 

يخطط، جاءت انتفاضة  الش���ارع الفلس���طيني 

في الق���دس واجلليل واملثل���ث، أي أن الصراع 

انفجر دفعة واحدة على نحو غير متوقع ليش���مل 

»الداخل اإلس���رائيلي«. ما يعن���ي أنه إذا لعبت 

إس���رائيل بورقة املستوطنني، فإن فلسطينيي ال� 

48 جاه���زون للدخول ف���ي املعركة، وهذا يعني 

باملفه���وم اإلس���تراتيجي أن الرد الفلس���طيني 

الشعبي على فشل »حل الدولتني«، هو طرح »حل 

الدولة الواحدة ثنائية القومية«، وأمام هذا املأزق 

هربت إسرائيل إلى جبهة غزة، لتغلق هذه اجلبهة 

التي باغتتها فجأة؛ السيما أن الظروف اإلقليمية 

تس���اعدها أكثر على فرض رؤيتها للحل بالقوة، 

حتى لو تطلب األمر اس���تهداف املدنيني، خاصة 

أنها صّورت عدوانها على أنه حرب متكافئة بني 

جيشني، وبني قوتني صاروخيتني.

وإذا كان الس���بب املباش���ر للح���رب، قصة 

املس���توطنني الثالث���ة وصواريخ حم���اس، فإن 

توقيتها جاء اس���تغالاًل لظ���رف دولي مواٍت من 

ناحي���ة، ولظرف إس���رائيلي داخلي ضاغط من 

ناحي���ة ثانية؛ حي���ث حاول«نتنياهو« اس���تعادة 

ص���ورة الزعيم القوي، وتعزي���ز مكانة حكومته؛ 

وكذلك فإن الس���بب األساس���ي )كم���ا هو في 

احلروب الس���ابقة( هو حتقيق أهداف إسرائيل 

الكبرى، وه���ي: عزل قطاع غزة ككيان منفصل 

غارق في األزمات، واالستفراد بالضفة وجعلها 

مجرد كانتونات حتكم نفس���ها، بحيث ال ميكن 

أن تتحول إلى دولة مس���تقلة، وهذا كله يتم من 

منطلق أن إس���رائيل تتعامل مع الضفة والقدس 

كأراض إسرائيلية، أو متنازع عليها يشغلها أو 

يحتلها الفلس���طينيون، بينما تتعامل مع قطاع 

غزة على أنه كيان معاد. أي مبعنى آخر تس���عى 

حكومة نتنياهو لدق اإلس���فني األخير في نعش 

»حل الدولتني«، بعد أن تكون قد ثبتت االنقسام 

الفلسطيني مرة ثانية وإلى األبد، وانسحبت مما 
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هو أقل م���ن 60% من أراضي الضفة في إطار 

تفاهم���ات إقليمية. وهذا ه���و جوهر احلل الذي 

تريد إسرائيل الوصول إليه، وبالقوة.

دوافع حماس للحرب
بعد عام من انقالب املشهد في مصر، نضجت 

جمل���ة من املتغي���رات احمللي���ة واإلقليمية كانت 

تعمل مع���ًا بطريقة متوازية عل���ى اإلجهاز على 

حماس سياس���يًا وماليًا وشعبيًا. أهمها خروج 

جماعة اإلخ���وان من احلكم في مصر، وحتولها 

إل���ى جماعة محظورة، األمر الذي تكرر بصورة 

مش���ابهة في بلدان عربي���ة أخرى؛ حيث أقدمت 

كل من السعودية واإلمارات والكويت على حظر 

اجلماع���ة في أراضيها. إيران وس���ورية وحزب 

الل���ه والذين كانوا من أهم حلفاء حماس انقلبوا 

عليه���ا، على خلفية االقتتال الدائر في س���ورية، 

واتخاذ حماس موقفًا سلبيًا منه، اعتبروه طعنة 

في الظهر. تركيا بدأت بالتقرب من إس���رائيل، 

وكانت على وشك إعالن املصاحلة بينهما وعودة 

املي���اه إل���ى مجاريه���ا، كما كانت قب���ل حادثة 

مرمرة، األمر الذي سيكون على حساب العالقة 

مع حماس. قطر الداعم املالي واإلعالمي األهم 

حلماس صارت في موقف صعب بعد اش���تداد 

الضغط اخلليجي عليه���ا. وهكذا فقدت حماس 

حلفاءه���ا واحدًا تلو اآلخر، األمر الذي فاقم من 

عزلتها السياس���ية وأزماتها املالية، التي وصلت 

ح���دًا تعجز فيه عن اإليفاء بالتزاماتها الداخلية، 

مب���ا في ذلك دفع رواتب املوظفني. مع اش���تداد 

أثر احلصار وتداعياته على مدى س���بع س���نني 

عجاف عاشها القطاع، وانغالق األفق السياسي، 

وانش���غال اإلقليم والعالم بقضايا أخرى كثيرة، 

بحيث صارت غزة في مؤخرة اهتمامات العالم، 

بل صارت نسيًا منسيًا.. في هذا الوقت بالذات 

)نيسان 2014( وافقت حماس على التوقيع على 

املصاحلة الوطنية، عبر اتفاق الش���اطئ. بعض 

احمللل���ني اعتبروا اتفاق الش���اطئ مبثابة طوق 

النجاة حلماس الذي سيمكنها من إدامة حكمها 

لغزة، بأموال السلطة وبغطاء سياسي منها، كما 

كان���ت تأمل. فيما اعتبر آخرون أن احلرب التي 

شنها »نتنياهو« على غزة كانت هي قارب النجاة 

حلماس الذي سيعيد لها شعبيتها املتآكلة.3

به����ذا املعن����ى يرى البعض أن حماس س����عت 

لهذه احلرب، من منطلق أن الضغط على إسرائيل 

س����يؤدي للضغط على مصر لفتح املعبر؛ وبالتالي 

رفع احلصار. أي أن حماس كانت مخيرة بني املوت 

البطيء بسبب احلصار، واملوت باحلرب؛ فوجدت 

مخرجها باحل����رب، تلك احل����رب أرادها نتنياهو 

سهلة وسريعة ظنًا منه أن حماس ضعيفة، فكانت 

املفاجأة في الدعم الش����عبي ال����ذي تصاعد أكثر 

بسبب عنجهية إسرائيل وقصفها الذي استهدف 

العائالت من ناحية، وبسبب صمود حماس وبقية 

فصائل املقاومة من ناحية ثانية. صحيح أن احلرب 

بدأتها إس����رائيل، وأنها ُفرضت على حماس؛ إال 

أن حماس ظلت حريصة على عدم وقفها قبل تلبية 

شروطها، وأهمها رفع احلصار.
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لماذا استهداف المدنيين؟!
إس���رائيل لديه���ا مخطط مع���ني، تعمل على 

تنفي���ذه، صحيح أنها لم تنجز أهدافها بالكامل، 

إال أنها وبسبب تفوقها املطلق بالقوة العسكرية، 

وفي ظل تواطؤ دولي، وصمت عربي، استطاعت 

أن تظل وإلى حد ما ممسكة بزمام املبادرة سواء 

من الناحية العسكرية، أم من الناحية السياسية؛ 

رغ���م تكبدها خس���ائر في األرواح، وخس���ائر 

اقتصادية كبيرة.

هذه احلرب كانت املواجهة بني جيش نظامي 

مدجج بأعتى أنواع السالح في مقابل ميليشيات 

شعبية )فصائل املقاومة( بأسلحة متواضعة، أي 

أن احلرب لم تكن حربًا كالس���يكية بني جيشني؛ 

بل كانت ضد قوى وتنظيمات وتشكيالت عسكرية 

موجودة بني الناس، وهؤالء الناس هم احلاضنة 

التي توفر للمقاومة الغطاء والدعم اللوجس���تي، 

وفي مثل هذه احلالة يدفع املدنيون ثمنًا باهظًا، 

ألنه���م عمليًا ش���ركاء ف���ي املقاوم���ة، وبالتالي 

يصبحون في نظر العدو أهدافًا »مشروعة«.

وإسرائيل - كما هو معروف - تربي مواطنيها 

وجنودها عل���ى العقيدة الصهيوني���ة التي ترى 

في الفلس���طينيني )والعرب، وكل العالم( مجرد 

»أغي���ار«، و«غوييم«، وبهذه النظ���رة العنصرية 

املتعالية ال يتبقى في قلوب اجلنود اإلسرائيليني 

بقاي���ا رحمة، ويصبح الفلس���طينيون بالنس���بة 

إليه���م مجرد أرقام وأهداف عس���كرية، لذلك ال 

يتردد الطيار اإلس���رائيلي في قصف األهداف 

املدني���ة. ومن جهة أخرى، وحتى تضمن اجلبهة 

الداخلية ع���دم خروج مجموعات رافضة للحرب 

والقتل، تعمد اإلعالم اإلس���رائيلي الرسمي عدم 

إظهار صور الضحايا الفلس���طينيني، وخاصة 

من األطفال، ولذلك، فإن األغلبية الس���احقة من 

اجلمهور اإلسرائيلي لم تر من العدوان على غزة 

سوى صور سحب الدخان والتفجيرات عن بعد.

يعتقد البعض أن استهداف البيوت والعائالت 

ن���اجت عرضي ال بد منه في س���ياق اس���تهداف 

منصات الصواريخ واألنفاق التي يدعي اجليش 

اإلس���رائيلي أنها منتشرة بني األحياء السكنية، 

وبجانب املدارس واجلوامع... مبعنى أن الهدف 

هو ضرب مواقع عس���كرية قريب���ة من البيوت، 

ولكن وبس���بب الكثافة السكانية تكون الضحايا 

م���ن العائالت... قد يكون ج���زء من هذا الطرح 

صحيحًا نسبيًا، ولكن من الواضح أن استهداف 

البيوت والعائالت كان متعمدًا؛ فإس���رائيل طاملا 

تفاخرت بقدرتها على رصد أي شخص مطلوب 

له���ا وإصابته بدقة حتى ل���و كان على دراجة!! 

إذن، وبال أدنى شك كل الصواريخ التي سقطت 

على البيوت واملدارس مبا فيها من أطفال وأناس 

أبرياء كانت صواري���خ موجهة بدقة، وألغراض 

سياسية وتكتيكية.

تستهدف إسرائيل الناس املدنيني لغرض القتل 

وإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا، وبهدف 

التخريب، ولذلك راح ضحية هذه احلرب عشرات 

العائالت التي استش���هد جميع أفرادها ولم يبق 

منهم أحد، حتى أنها اس���تهدفت مدارس لوكالة 

الغوث يقيم فيها مئات املهجرين مع علمها بذلك، 
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وحصولها على إحداثيات موقع املدرسة من قبل 

الوكالة... وتريد من وراء ذلك فكفكة العالقة بني 

اجلماهير واملقاومة، أي جعل الس���كان املدنيني 

عبئًا على املقاومة ووسيلة ضغط عليها، بدال من 

كونهم داعمًا وس���ندًا... حت���ى يصل األمر إلى 

خروج املظاهرات الش���عبية التي حتمل املقاومة 

مسؤولية سقوط الضحايا... وبذلك تعزل املقاومة 

عن محيطها الشعبي، وتستفرد بها، وتنزع عنها 

أه���م عناصر قوتها، بل وتظهره���ا كما لو أنها 

السبب في اخلسائر املدنية.

وتري���د أيض���ًا زي���ادة تكاليف احل���رب على 

املقاومة، وزيادة اخلس���ائر املادية والبش���رية، 

وتدمير البنية التحتية، بحيث تفكر في املستقبل 

مائة مرة قبل اس���تهداف املس���توطنات واملدن 

اإلس���رائيلية بالصواريخ... أي تريد كي الوعي 

الفلس���طيني على مس���توى الفصائل واألفراد، 

وإعادة تكوين الذهنية الفلس���طينية بحيث تكون 

أكثر خضوعًا وتسليمًا بقوة إسرائيل وهيمنتها 

وتفوقها، أي بجملة واحدة تريد بث الرعب لقتل 

روح املقاومة الش���عبية. وهذا هو جوهر احلرب 

النفسية التي استخدم فيها اجليش اإلسرائيلي 

ترس���انته العسكرية مبا في ذلك أسلحة محرمة 

دوليًا.

ولدى إس���رائيل أيضًا أهداف أخرى تتجاوز 

نط���اق احلرب نفس���ها، أي إل���ى مرحلة ما بعد 

احلرب، فهي تعلم أن ألفني ومائتي شهيد وآالف 

اجلرحى وآالف البيوت املدمرة تعتبر بحد ذاتها 

كارثة إنسانية واجتماعية كبرى، ستخلف وراءها 

ما ال حصر له من املشاكل والتعقيدات، فالشهيد 

إذا كان رب أسرة سيترك وراءه أطفااًل بال معيل، 

وهؤالء قد يفقدون مستقبلهم الذي كانوا يحلمون 

به، واجلريح إذا فقد أحد أطرافه، أو أصابه شلل 

أو إعاقة س���يتحول إلى عالة على املجتمع، ومن 

فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم سيحتاجون سنني طويلة 

لتعويض جزء مما فقدوه، وهذه املشاكل ستخلق 

نقاط ضعف في املجتمع، قد تسمح بزيادة معدالت 

اجلرائ���م والتعديات وإث���ارة الفوضى والقالقل، 

وستصبح بحد ذاتها قنبلة موقوتة، تهدد النسيج 

االجتماعي والس���لم األهل���ي، وتعيق مخططات 

التنمي���ة وإعادة اإلعمار، بحيث تظل غزة ولفترة 

طويلة غارقة في األزمات واملشاكل.

الوضع اإلقليمي والدولي
 قبل الحرب وأثناءها

محلي���ًا، كان���ت املفاوض���ات املباش���رة بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني، والتي جرت برعاية 

أميركية واستمرت تسعة أشهر قد توقفت متامًا، 

بعد أن فش���ل الطرفان في حتقيق أي اختراق، 

على إثر ذلك وّقعت السلطة مع حماس في نيسان 

2014 على اتفاق الش���اطئ إلنهاء االنقس���ام، 

وتشكيل حكومة توافق وطني. إال أن هذه احلكومة 

ومن���ذ اليوم األول جوبهت برد فعل إس���رائيلي 

عنيف، ولم تتمكن من ممارس���ة أي دور ميداني 

فعلي ف���ي قطاع غزة، وقد بدأت احلرب قبل أن 

تتم شهرها األول. أي أن االنقسام الفلسطيني، 
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وإن كان قد انتهى شكليًا، إال أن آثاره ومعامله ما 

زالت تفعل فعلها على األرض، وما زالت حماس 

تسيطر على القطاع بأجهزتها األمنية، وبكوادرها 

في الوزارات واملؤسسات احلكومية.

عربي���ًا، الوضع العربي كان مش���لواًل متامًا، 

وغير قادر على أي فعل مؤثر، بل إن أغلب الدول 

العربي���ة كانت )وما زالت( غارق���ة في أزماتها 

الداخلية، خاصة بعد ما س���مي الربيع العربي، 

حيث س���ورية والع���راق واليم���ن وليبيا تعيش 

حروبًا داخليًة، في ظل أوضاع أمنية متدهورة. 

والسعودية ولبنان والبحرين تعاني من تهديدات 

أمنية على خلفية صراعات مذهبية. مصر تعيش 

مرحلة اضطرابات وقالقل: في س���يناء تخوض 

حرب���ًا مع املجموعات اإلس���المية املتطرفة التي 

تستنزف قدراتها العس���كرية، وفي داخل املدن 

املصرية مظاهرات وأعمال ش���غب تطالب بعودة 

الرئيس السابق. السودان مت تقسيمه، وهو في 

حال���ة حرب مع ج���اره اجلنوبي اجلديد. العراق 

وس���ورية على أعتاب تقسيم جديد بعد سيطرة 

داعش على أجزاء واسعة من البلدين وإقامة ما 

تسميه دولة اخلالفة. واجلامعة العربية عاجزة عن 

عق���د مؤمتر قمة، وبالتالي من غير املتوقع منها، 

وال من الدول العربية وال حتى من ش���عوبها في 

ظل هذه األوضاع املزرية أن تلعب أي دور فاعل 

على الساحة الدولية. 

إقليميًا، برزت ثالثة محاور على األقل: األول 

متثله جماعة اإلخوان املتحالفة مع قطر وتركيا، 

والثاني متثله إيران وسورية وحزب الله، والثالث 

متثله مصر واإلمارات والسعودية. صحيح أنها 

ليس���ت بنفس املستوى من التأثير، إال أن هناك 

ثالث قوى رئيسة مؤثرة، ولها امتداد في الساحة 

الفلسطينية، هي إيران وتركيا ومصر، وتلك الدول 

لديه���ا طموحات إقليمي���ة، وعالقات حتالف مع 

أطراف فلسطينية )حماس واجلهاد والسلطة(. 

وهناك أيضًا تقاطعات في أكثر من موقع بني هذه 

احملاور، وفي حرب غزة ظهر الصراع اإلقليمي 

عالني���ة، حتى بدا وكأنه يطغى على الصراع في 

غزة نفسها. 

املش���روع اإلخواني املدعوم من قطر وتركيا 

والس���اعي للس���يطرة على مجمل دول املنطقة، 

وبعد تعرضه النتكاسة كبيرة في مصر، وانكفاء 

في تونس، وتعثُّر في سورية وليبيا، وتراُجع في 

األردن، وتلّقي���ه ضربات غي���ر متوقعة من دول 

اخلليج )الس���عودية، واإلمارات والكويت( وجد 

هذا املشروع في حرب غزة فرصة مواتية ميكن 

أن توفر له منصة انطالق جديدة للعودة لتصدر 

املش���هد السياسي. لهذا فإن وسائل إعالم هذا 

احملور، وخاصة اجلزي���رة القطرية ومن هم في 

فلكها ستستهدف خصومها السياسيني، وبالذات 

مصر واإلمارات.

وقد شكلت املبادرة املصرية لوقف إطالق النار 

أبرز جتليات الصراع اإلقليمي وعنوان اخلالف 

ال���ذي أخرجه للعيان. وعل���ى الرغم من أن تلك 

املب���ادرة ال تختلف ف���ي مضمونها عن تلك التي 

قدمها الرئيس الس���ابق محمد مرس���ي، )ميكن 

الع���ودة لتفاصيل املبادرتني للتأكد من ذلك(. إال 
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أن حركة حماس التي قبلت مبادرة مرس���ي عام 

2012، رفضت مبادرة السيسي 2014. أي أنها 

وافقت حينما كان املش���روع اإلخواني في طور 

الصعود، وكانت قطر وتركيا تتصدران املشهد 

اإلقليم���ي، حيث إن وقف احلرب آنذاك وفق تلك 

الصيغة كان ميكن حتويله إلى مكاسب سياسية 

حلم���اس، وبالتالي لصالح املش���روع اإلخواني 

ككل. ولكن، في احلرب األخيرة، كانت الظروف 

واملعطيات السياس���ية قد اختلفت، حيث لم يعد 

اإلخ���وان يحكمون مصر، وعادت مصر في عهد 

السيس���ي محط أنظ���ار اجلميع، وع���ادت أهم 

امللف���ات العربية واإلفريقية إل���ى القاهرة. وهذا 

يعني التأثير على الدور التركي )والقطري( الذي 

يطمح للس���يطرة. ومن هنا ف���إن رفض حماس 

املتوقع ألي مبادرة سياس���ية مصرية س���يكون 

هدفها تأزمي مصر، ومنح الفرصة حللفاء حماس 

)تركيا وقط���ر( إلعادة إنتاج صورتهم بوصفهم 

رعاة حلف املقاومة.

وبعد ط���رح املبادرة املصرية، س���لمت قطر 

إلس���رائيل ما أس���مته »مبادرة وشروط« حركة 

حم���اس لقب���ول التهدئ���ة ووقف إط���الق النار. 

وكما رأي الوزير الفلس���طيني الس���ابق »حسن 

عصف���ور« فإن جوهر النص القطري للش���روط 

احلمساوية، هو سحب امللف من مصر وحتويله 

كلي���ًا إلى الرعاية األميركية باعتبارها »ضامنًا« 

و«مرجعية«. وق���د اعتبر عصفور أن الهدف من 

االقت���راح القطري، بوضع معبر رفح وتش���غيله 

ضمن ترتيبات جديدة برعاية أميركية، ليس فتح 

معبر رفح ضمن آلية سابقة، كانت هي األفضل، 

بل الهدف إحراج مصر واستغالل القوة األميركية 

واإلس���رائيلية ضدها، وهو األمر الذي رفضته 

حركة اجلهاد اإلس���المي، على لس���ان القيادي 

خال���د البطش، التي رفض���ت أيضًا أي مناورة 

يقوم بها محور قطر تركيا وبعض أطراف حماس 

الستبدال دور مصر بدور أميركا، وأعلنت أنها لن 

تسمح ألي كان بتجاوز الدور املصري.4

دولي���ًا، ميك���ن القول إن ه���ذه احلرب كانت 

األسهل على إسرائيل من ناحية الضغوط الدولية، 

فأميركا ومنذ اليوم األول أعلنت صراحة وقوفها 

إلى جانب إسرائيل، وتفهمها ملمارسة ما أسمته 

»حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة صواريخ 

حم���اس«، وهو موقف مش���ابه ملا أعلنه االحتاد 

األوروبي، وإن كان املوق���ف األميركي متوقعًا، 

إال أن موق���ف أوروبا )التي عادة ما تكون أكثر 

موضوعي���ة واتزانًا( جاء مخيب���ًا لآلمال. حتى 

الدول التي تربطها عالقات حميمة مع فلس���طني 

مثل روس���يا والصني والهند كان موقفها باهتًا، 

كذلك موقف األمم املتحدة، الذي لم يكن محايدًا 

بني اجلالد والضحية، بل متواطئ مع اجلالد. 

وحدها، دول أميركا الالتينية كان لها موقف 

منص���ف، ومناهض للعدوان، ب���ل ومتقدم على 

مواقف الدول العربية واإلسالمية، إال أن معطيات 

املوقف الدولي حالت دون اتخاذ إجراءات جادة 

لوق���ف احلرب؛ فلم يص���در أي قرار عن مجلس 

األم���ن، أو م���ن أي منظمة دولي���ة مؤثرة. ولوال 

املظاهرات الشعبية التي عّمت مختلف مدن العالم 
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ألمكن القول إن العالم بأس���ره كان متواطئًا مع 

إسرائيل في حربها على غزة.

نتائج الحرب وتداعياتها

: على الجانب اإلسرائيلي
ً
أوال

ال يتوق���ع أح���د ف���ي إس���رائيل أن اجليش 

س���يحقق أهدافه السياس���ية م���ن احلرب دفعة 

واح���دة، وبالنج���اح ال���ذي يريدون���ه؛ ذلك ألن 

النتائج السياس���ية تتحقق بالتدريج، أي بعد أن 

متهد لها القوة العس���كرية، لكن إسرائيل تسعى 

أيض���ًا لتحقيق أهداف أمنية قابلة للتحقيق على 

املدى القصير م���ن وجهة نظرها؛ أهمها فرض 

الهدوء على اجلبهة اجلنوبية، وهذا يعني جتريد 

املقاومة من ترسانتها الصاروخية، إما من خالل 

تفجير املنصات واملخازن، أو من خالل دفع قوى 

املقاومة إلط���الق ما في جعبتها واس���تنزافها، 

باإلضافة لتدمير شبكة األنفاق. ولكن بعد أكثر 

من خمس���ني يومًا من احلرب، يبرز السؤال: هل 

جنحت إسرائيل فعاًل في حتقيق أي من أهدافها 

السياسية، أو حتى األمنية ؟

الكاتب اإلس���رائيلي »شمعون شيفر« وصف 

»نتنياه���و« وش���ريكيه وزي���ر اجليش »موش���ي 

يعال���ون«، ورئيس أركانه »بن���ي غنتس«، بأنهم 

ثالثي فاش���ل، لم يحققوا ش���يئًا، وأنهم خرجوا 

بنتائج صفر م���ن احلرب. كما جاء في صحيفة 

»يديعوت أحرونوت«. وأضاف إنه في حال جرى 

تشكيل جلنة حتقيق مستقلة لفحص إدارة احلرب 

ونتائجها، فإنه يتوقع من اللجنة أن حتّمل نتنياهو 

وش���ركاءه مسؤولية الفشل، واعتباره تكرارًا ملا 

حصل في »عامود الس���حاب«. فعلى الرغم من 

آالف الغارات اجلوية على أهداف معينة في قطاع 

غزة لم تسقط سلطة حماس، بل بقي لديها )كما 

يقول الكاتب( أكثر من 6 آالف صاروخ، وأجهزة 

إلط���الق الصواري���خ وقذائف اله���اون، وذراع 

عسكرية بكامل قياداتها، وعدد غير معروف من 

األنفاق الهجومية.

ويتساءل »شيفر« إذا كان األمر كذلك، فعلى 

ماذا حصلت إسرائيل ؟ ويجيب في مقالته بأنها 

حصلت على عش���رات القتل���ى ومئات اجلرحى 

وأض���رار مبليارات الش���واقل، وهروب جماعي 

من مس���توطنات غالف غ���زة، وإضرار بصورة 

إسرائيل. والسبب في ذلك بحسب الكاتب، هو أن 

إسرائيل دخلت احلرب في حالة من االرتباك، ولم 

حتدد أهدافًا سياس���ية واضحة، ولم تطلب نزع 

أسلحة حماس، وال إزالة األنفاق الهجومية، وإمنا 

طلبت الهدوء. فإذا قدمت االستخبارات العسكرية 

لنتنياهو بعد فترة وجيزة معلومات تشير إلى أن 

حركة حماس جددت عملية حفر األنفاق وإنتاج 

الصواريخ، فهل ستقرر إسرائيل أنها ستخوض 

حربًا من جديد، أم أنها س���تفضل احلفاظ على 

اله���دوء وضب���ط النف���س؟ واحلالت���ان تضعان 

احلكومة اإلس���رائيلية في م���أزق، ومع ذلك فإن 

احلكومة اليمينية متعن في سياساتها التوسعية، 

ب���داًل من مواجهة احلقائق ومعاجلتها بالش���كل 

الصحيح. وفي هذا السياق يضيف الكاتب: »إن 
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نتنياهو سيحاول مرة ثانية بذل كل اجلهود للتهرب 

من مواجهة املعادلة التي سيضعها أمامه املجتمع 

الدولي، بش���أن االنسحاب إلى حدود الرابع من 

حزيران 1967، مقابل إحالل السالم واعتراف 

الدول العربية بإسرائيل«. 5 

م����ن ناحي����ة فعلي����ة، أجب����رت الصواري����خ 

الفلس����طينية أكثر من مليوني إس����رائيلي على 

البقاء في املالجئ طيلة أيام احلرب، مع توقف 

احلي����اة املدنية واالقتصادية بش����كل نس����بي، 

وتراج����ع حرك����ة اإلنتاج في بع����ض املصانع 

اإلس����رائيلية، وإصابة القطاع السياحي بشلل 

شبه كامل، وتوقف مطار »بن غوريون« لفترات 

بسيطة. وهذا األمر بحد ذاته يعتبر تطورًا نوعيًا 

في ش����كل الصراع، فقد كان ط����وال الفترات 

الس����ابقة مبثاب����ة خطوط حمراء. الس����يما أنه 

شكل ضربة قوية للصورة املتخيلة في الذهنية 

اإلس����رائيلية لقوة ردع اجلي����ش؛ التي متيزت 

بالتفوق على الدوام. وقدرت صحيفة »معاريف« 

كلفة احلرب اإلجمالية بأنها تتراوح بني 15 و20 

مليار ش����يكل )من 4.4 ~ 5.8 مليار دوالر(، 

وأوضحت أن اجليش وحده أنفق عشرة مليارات 

شيكل )2.9 مليار دوالر(. 6

وفي السياق نفس���ه، يرى كثير من احملللني، 

أن »نتنياهو« يعيش أزمة داخلية بس���بب فشله 

الواضح ف���ي احلرب على غ���زة، وعدم حتقيقه 

أي أهداف ذات قيمة إس���تراتيجية، معتبرين أن 

هذه النتائج تهدد مستقبل »نتنياهو« السياسي 

ومن املمكن جدًا أن تؤدي إلى سقوطه، وانهيار 

ائتالفه احلكومي، ورمبا تقود النتخابات مبكرة. 

وقد أظه���رت احلرب مدى ح���دة اخلالفات بني 

القيادتني السياسية والعسكرية داخل احلكومة 

بشأن طريقة إدارة احلرب، وسبل اتخاذ القرارات 

خالل جلسات املجلس الوزاري املصغر للشؤون 

السياس���ية واألمنية »الكابينيت«، وكذلك طريقة 

املفاوض���ات م���ع حركة الوفد الفلس���طيني في 

القاهرة. وبالتالي فإن مستقبل نتنياهو السياسي 

وحكومته بات مرهونًا بنتائج مفاوضات القاهرة 

لوقف إطالق النار، وجلان التحقيق اإلسرائيلية 

فيما إذا ما شكلت رسميًا. ويرى البعض أنه في 

حال تش���كيل تلك اللجان، فإن مصير »نتنياهو« 

ل���ن يكون أفضل حااًل م���ن مصير »أوملرت«، بل 

س���يكون الفشل واملالحقة القضائية على ملفات 

فس���اد. وما يزيد من ح���دة املأزق الذي يواجهه 

»نتنياهو« وجود منافس���ني داخل حزب الليكود، 

لديه���م طموحات معلنة في وراثت���ه وقيادة هذا 

احل���زب عبر اإلطاحة به، فيتصيدون له األخطاء 

كي يوظفوها في انتقاده والتش���كيك في قدراته 

القيادية. 7

وفي نظر مختصني بالش���أن اإلس���رائيلي، 

فإن احلرب على غزة قد تطيح فعليًا باملس���تويني 

السياسي واألمني؛ في املستوى األول بات مصير 

كل من )نتنياه���و، يعلون، غانتس( مهددًا، وفي 

املستوى الثاني قد يتم التضحية بقادة األجهزة 

األمنية )االستخبارات العسكرية، »أمان«، وكذلك 

املوس���اد والشاباك(، بس���بب إخفاقهم في هذه 

احلرب.
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ثانيًا: على الجانب الفلسطيني 

توقف���ت احلرب على غزة لك���ن أهلها مازالوا 

يعيش���ون أهوالها، فإلى جانب آالف الش���هداء 

واجلرح���ى، هن���اك مئ���ات اآلالف مم���ن فقدوا 

منازله���م، وممتلكاتهم، دون أن ننس���ى أن ذلك 

حصل بعد سبعة أعوام من احلصار. فبعد شهر 

من وقف احلرب، ولغاية إعداد هذه الدراسة، يبدو 

أن أحالم الغزيني بش���أن فك احلصار لم تتحقق 

بعد، ولم تلح في األفق بارقة أمل لبناء مطار أو 

مين���اء، بل إن املعاب���ر مازالت على حالها حتت 

رحمة إس���رائيل، حت���ى أن معبر رفح مع مصر 

لم يفتح إطالقًا، إال حلاالت خاصة ومحددة، أما 

عمق الصيد في بحر غزة فما زال أقل بكثير من 

ال� 12 مياًل املفترضة. 

وف����ي تقرير صدر عن مرك����ز »مدار«، جاء 

فيه أن إس����رائيل غير مستعدة لتقدمي تنازالت 

للفلس����طينيني ف����ي مفاوض����ات القاهرة، ومن 

املرج����ح أنها لن توافق عل����ى موضوع املطار 

وامليناء، وستضع الكثير من القيود على دخول 

مواد اإلعمار. كما حتدث التقرير عن أس����باب 

محتمل����ة الس����تئناف احلرب، حس����ب احمللل 

العس����كري في صحيفة »هآرت����س«، عاموس 

هرئيل، وفق ما جاء في التقرير، فإن حماس تبث 

رسائل مختلفة، مشيرًا إلى أقوال نائب رئيس 

املكتب السياسي حلماس، موسى أبو مرزوق، 

ال����ذي قال إنه في حال عدم رفع احلصار فإنه 

ال مفر من حرب أخرى. 

كما ادعى »يعلون« أن »الردع اإلس����رائيلي 

قوي بش����كل كاف ملنع حم����اس من أن تخاطر 

مبواجهة عس����كرية ثانية« على ض����وء الدمار 

الهائل ال����ذي خلفه العدوان اإلس����رائيلي في 

القط����اع. رغ����م ذل����ك، رأى »هرئي����ل« أنه ما 

زالت هناك عناصر عديدة من ش����أنها إفشال 

مفاوضات التهدئة، مثل عودة التراشق اإلعالمي 

بني السلطة وحماس، وبطء وتيرة جهود ترميم 

القطاع، ومش����هد مئات آالف الس����كان الذين 

ليس لديهم مكان يسكنون فيه، ورغم أن األمم 

املتحدة أعلنت عن إقامة نظام لتوريد مواد البناء 

من أجل إعادة اإلعم����ار، إال أن ضخ األموال 

بطيء والبيروقراطية أكثر من ذلك. كذلك أشار 

»هرئيل« إلى عودة محدودة للعالقات بني إيران 

وحماس، حيث أعلنت طهران أنها ستس����تأنف 

إرسال شحنات أس����لحة إلى حماس من أجل 

مساعدتها في صراعها ضد إسرائيل«.8

وال تتوق���ف املش���كلة فق���ط على اس���تمرار 

احلصار، والقيود على حركة أهالي القطاع، بل 

إنها تش���مل القيود على حتوي���ل األموال إليهم، 

ومن ضمنها عدم إدماج موظفي السلطة في غزة، 

من الس���لكني املدني والعسكري، في الكشوفات 

املالية للس���لطة. وهذه باتت عقدة كبيرة في ملف 

املصاحلة الفلسطينية.9

يص���ف الباحث الفلس���طيني ماج���د كيالي 

وضع حركة حماس بالصعب؛ فهي رفعت سقف 

توقع���ات الناس كثيرًا، وص���ورت األمر وكأنها 

فرضت إرادتها على إسرائيل، وانتصرت عليها 

في احلرب، وفي املفاوضات، في حني أن مآالت 
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األمور عكس ذلك، إذ لم ُيرفع احلصار، ولم يبدأ 

اإلعمار، ولم يتم حتويل األموال.

املشكلة أيضًا، حسب ما يصفها الكيالي، أن 

حماس باتت تبدو في مواقف متناقضة، فهي في 

خطاباتها تتحدث عن الوحدة وإنهاء االنقس���ام، 

والتوافق مع قيادة السلطة واملنظمة بشأن إقامة 

دولة في حدود 1967، واعتماد املقاومة الشعبية، 

لكنها مع ذلك تتمسك باحلفاظ على استقالليتها 

وأجهزتها.  اخلارجي���ة  بخياراته���ا وحتالفاتها 

فمثاًل، تطالب حماس بإدماج أجهزتها العسكرية 

ف���ي إطار الهيكلية العاملة للس���لطة، وفي إطار 

كشوفاتها املالية، لكن من دون أن يغّير ذلك من 

طبيعة هذه األجهزة، ومن سيطرتها عليها. وهي 

أيضًا مستعدة للتخلي نظريا عن السلطة في غزة، 

لصالح حكومة الوفاق الوطني، لكن من دون أن 

ميس ذلك مبكانتها كس���لطة فعلية في القطاع. 

مبعنى آخر، تريد حماس أن تكون شريكة بالقرار 

واملال، وفي املنظمة والس���لطة، لكن من دون أن 

تتن���ازل فعليًا عن حكم القطاع، ودون أن تفصل 

عالقاته���ا بجماعة اإلخ���وان، وال حتالفاتها مع 

احمل���اور اإلقليمية، وبالتالي أجنداتها اخلارجية 

التي تؤثر سلبًا على خياراتها الوطنية. 10

وم���ن ناحية ثانية، فإن الس���لطة غير جاهزة 

ملمارسة أي دور في القطاع قبل أن تتنازل حماس 

عن سلطتها، حتى لو رغبت بذلك فإنها غير قادرة، 

بسبب الشروط والقيود التي تخضع لها، السيما 

أنها مرتهنة للموارد اخلارجية. وبديهي أن الدول 

املانح���ة ال تبدي أي قابلية لدفع األموال ألجهزة 

السلطة، التي تتبع حلماس في غزة، كما ال تبدو 

مستعدة للمس���اهمة في إعمار القطاع، حتسبًا 

من وقوع حرب مدمرة أخرى، بسبب تخوفها من 

خيارات حماس. أما إسرائيل فهي غير مستعدة 

لرفع احلصار نهائيًا وال راغبة بتس���هيل دخول 

مواد اإلعمار، أو األم���وال، للحيلولة دون تقوية 

حماس، أو اس���تعادتها عافيته���ا. هذا الوضع 

املعقد يبني بش���كل أو بآخر، أن مشكلة غزة هي 

مش���كلة حماس، وهو وضع مرشح للبقاء طاملا 

أن معال���م وظواهر االنقس���ام باقية في التفكير 

والسلوك، وفي احلياة السياسية. 

ولكن، من جهة ثانية، وفي إطار حتليل تأثيرات 

احلرب على فصائل املقاومة، يجدر اإلشارة إلى 

أن حم���اس وبقية فصائل املقاومة الفلس���طينية 

متكنت من امتصاص الصدمة العسكرية بشكل 

س���ريع، بنّيَ مدى ترابطه���ا القيادي والتنظيمي 

واستعدادها اجليد للحرب. وقد أظهر املقاومون 

ق���درة عالية عل���ى التخف���ي وإدارة املعركة من 

حت���ت األرض، مع اس���تخدام متواص���ل للقوة 

الصاروخية، التي تطورت عن احلرب الس���ابقة 

ف���ي مديات وصولها ودقة تصويبها، وش���مولها 

أكثر املدن اإلسرائيلية.

خلق ه���ذا األداء املتميز لفصائ���ل للمقاومة 

معادل���ة ردع جديدة، متّثلت في حتقيق ما ميكن 

اعتباره توازنًا نس���بيًا ف���ي الرعب على جانبي 

الصراع )مع الفارق الكبير بني جاهزية اجلبهة 

الداخلية ل���دى الطرفني(، وأيض���ا حالة توازن 

نس���بي في الردع )مع اخللل الفادح في موازين 
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القوى(، فقد أبدى أفراد املقاومة أداًء بطوليًا أوقع 

خس���ائر مهمة في صفوف اجليش اإلسرائيلي، 

ول���م تعد ح���روب إس���رائيل على غ���زة خاطفة 

وس���هلة؛ أو على أقل تقدير، صار واضحًا لدى 

إسرائيل أن استهداف الفلسطينيني، أو اجتياح 

أراضيهم ليس باألمر الهني، وأن هناك خس���ائر 

فادحة تنتظرهم في كل مغامرة عسكرية يقدمون 

عليها. وحتى استهداف املدنيني لم يعط النتائج 

التي كانت تريدها إسرائيل، خاصة أن السكان 

املدنيني قدموا منوذجًا قويًا في الصمود، ودعمًا 

واضحًا خليار املقاومة.

ثالثًا: تداعيات الحرب على مستقبل الصراع

تركت احلرب على املس���توى التكتيكي آثارًا 

بالغة ومهمة عل���ى جانبي الصراع؛ في اجلانب 

اإلس���رائيلي بات مس���تقبل احلكوم���ة وقيادات 

اجليش واالستخبارات موضع تساؤل، وتراجعت 

أكث���ر قوة الردع الت���ي كان يتمتع بها اجليش، 

خاصة بعد أن تكبد خسائر في األرواح، إضافة 

إلى اخلسائر االقتصادية، واخلسارة األخالقية 

التي حلقت باجليش من جراء استهداف املدنيني، 

وخاصة األطفال. 

في اجلانب الفلسطيني، عادت حماس بقوة إلى 

صدارة املش���هد السياسي، كما تعززت الوحدة 

الوطنية بشكل الفت في مفاوضات القاهرة، من 

خالل الوفد املوحد، ومن خالل االلتفاف الشعبي 

من حوله. وتوفرت فرصة سانحة للرئيس محمود 

عباس الس���تعادة مكانته وقط���ف ثمار احلرب، 

والع���ودة حلك���م غزة. ولكن بع���د انتهاء احلرب 

مباش���رة، في مشهد مؤس���ف، عادت من جديد 

لغة الشتائم والتخوين وتبادل االتهامات بني فتح 

وحماس، وبدا كأن مشهد التوحد بينهما موشك 

على التالشي. 

أما على املس���توى اإلس���تراتيجي، فقد بنيَّ 

الشعب الفلسطيني أن لديه خيارات أخرى عديدة 

غير املفاوضات، ومن بينها الكفاح املسلح، وأنه 

قادر عل���ى الوصول لعمق املدن اإلس���رائيلية، 

وإجبار الس���كان عل���ى تغيير أمن���اط حياتهم. 

كما أثبتت احلرب للعالم أن الش���عب الفسطيني 

موج���ود، وقضيته ما زال���ت جرحًا مفتوحًا يدق 

جدران الضمي���ر العاملي، وأنه لن يتحقق األمن 

والس���الم في املنطقة بل وفي العالم بأسره، من 

دون حل قضية فلسطني.

في اجلهة املقابلة، على الرغم من أن إسرائيل 

ل���م حتقق نصرًا في ه���ذه احلرب، وأنها تكبدت 

خسائر مادية وبشرية، فإن  ذلك لم يكن مبستوى 

من العمق بحيث يؤثر على مس���تقبلها، أو يهدد 

وجودها؛ ففي هذه احلرب خس���رت إس���رائيل 

باعترافها 65 جنديًا، وجرح بضع مئات آخرين. 

ولك���ن على املدى البعيد مثل هذه األرقام - رغم 

أهميتها بالنسبة إلسرائيل - ال تؤثر عليها بشكل 

فّعال؛ بل هي قادرة ومستعدة للتضحية بأضعاف 

هذا الرقم. ففي حرب أكتوبر 1973، خس���رت 

إسرائيل 2800 جندي إضافة إلى آالف اجلرحى 

واألسرى. وفي اجتياح لبنان 1982 خسرت 850 

جندي���ًا وآالف اجلرحى. وفي حرب متوز 2006 
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خس���رت 110 جنود .. ومع كل هذه اخلس���ائر 

لم تتراجع مكانة إس���رائيل، ولم يتهدد وجودها 

مبعنى حقيقي، بل إنها لم تغير سياساتها.

في املجال االقتصادي، كلفت احلرب إسرائيل 

ما يزيد على اخلمس���ة ملي���ارات دوالر، ومع أن 

ه���ذا الرقم ليس بس���يطًا، ولك���ن الرهان على 

اخلسائر االقتصادية إلجبار إسرائيل على تغيير 

سياس���اتها رهان في غير محل���ه، ذلك ألن مثل 

هذا املبلغ وحتى ل���و كان كبيرًا، فإن لالقتصاد 

اإلسرائيلي قدرة على حتمله، إذ إن الناجت القومي 

اإلجمالي إلسرائيل يبلغ )290 مليار دوالر(. 11 

فض���اًل عن الدعم املادي الكبير الذي س���تتلقاه 

مباش���رة من الواليات املتح���دة. ومع ذلك، مثل 

هذه اخلسائر جتعل من قرار احلرب أمرًا يصعب 

اتخاذه في كل يوم، أو دون حسابات.

حتى على مستوى الهجرة اليهودية، فقد سجل 

العام احلالي )2014( زيادة ملحوظة في أعداد 

املهاجرين إلى إسرائيل، حيث بلغ عدد القادمني 

25 أل���ف مهاجر، نس���بة كبي���رة منهم أتت من 

فرنس���ا. وهذا الرقم ه���و األعلى من نوعه خالل 

السنوات األخيرة.

على املستوى السياسي، لم تتعرض إسرائيل 

لضغوط دولية كما جرت العادة في حروب سابقة، 

حتى مجلس األمن أخفق في التوصل ألي قرار 

يلزم إس���رائيل بوقف احلرب أو االنسحاب، ولم 

جتر مظاهرات شعبية من داخل إسرائيل تطالب 

اجلي���ش بوقف احلرب ، ولم تتش���كل جماعات 

ضاغطة كما جرى في اجتياح لبنان مثاًل، وظل 

دور ما يسمى قوى السالم واليسار اإلسرائيلي 

متواريًا وضعيفًا، بون تأثير يذكر. 

بعض هذه املعطيات، تش���جع إسرائيل على 

خوض مزي���د من احلروب مس���تقباًل، وبعضها 

اآلخر تقيد يدها في اتخاذ قرار احلرب، أي أنها 

مجبرة على القيام مبوازنة وتقدير موقف بشكل 

أدق في املستقبل. 

وف���ي اجله���ة املقابلة، فيما يخص مس���تقبل 

املقاومة الفلسطينية، فإن التوقيع على أي مبادرة 

لوقف إطالق الن���ار، أو للتهدئة، أو لهدنة طويلة 

األمد، ستضع مستقبل املقاومة أمام سؤال كبير: 

هل ستواصل فصائل املقاومة )وبالذات حماس 

واجلهاد اإلس���المي( نهج املقاومة املسلحة ؟ أم 

س���تلتزم فع���اًل ببنود االتفاقيات التي س���تنص 

بالتأكي���د على ما مينعها م���ن مواصلة األعمال 

املس���لحة ؟ )س���ميت أعمال عدائي���ة في اتفاق 

.)2012

طبعًا ميكن قول الكثير من الكالم اإلنش���ائي 

لإلجابة ع���ن هذا الس���ؤال واس���تخدام أقوى 

الش���عارات... ولك���ن ما نفتش عن���ه هو إجابة 

موضوعي���ة تعكس معطيات الواقع بدقة. خاصة 

بعد اخلس���ائر الفادحة وحج���م الدمار الرهيب 

ال���ذي خلفته احلرب، وبعد تش���ديد الرقابة على 

احل���دود املصري���ة، وإغالق األنفاق، وخس���ارة 

حم���اس حللفائه���ا؛ أي الذين كان���وا يزودونها 

إم���ا بالصواري���خ )إيران، س���ورية، حزب الله( 

أو باألموال )قطر(، أو بالتس���هيالت اللوجستية 

)مصر في عهد مرس���ي(، فإذا ما كانت احلرب 
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قد اس���تنفدت ما لدى فصائل املقاومة من أنفاق 

وصواريخ، أو جزء كبير منها، فإنها س���تحتاج 

سنوات طويلة حتى تعوضها، فهل ستضع حماس 

مقدراتها وجهده���ا وطاقاتها ومواردها باجتاه 

إعادة حفر األنفاق وبناء ترسانة صاروخية ؟ أم 

ستركز على إعادة اإلعمار ؟ السيما أن القطاع 

سيحتاج سنوات طويلة حتى يلملم جراحه ويلتقط 

أنفاس���ه، ويعّمر ما خربته احل���رب. ومن نافلة 

القول، إنه ال ميكن التوفيق بني اخليارين، خاصة 

في ظل الظروف واملعطيات القائمة. مبعنى آخر: 

هل ل���دى حماس القدرة على جلب حرب جديدة 

على القطاع ؟ وهل لديها االستعداد لإلعالن عن 

خياراتها بكل صراحة ووضوح ؟

وإذا ما مت التوصل التفاق، ووافقت إسرائيل 

على مطالب املقاومة )رفع احلصار، ميناء، مطار، 

توسعة مناطق الصيد البحري، وتقليص املناطق 

العازلة احلدودية، واإلفراج عن أس���رى صفقة 

شاليت( وإذا ما التزمت إسرائيل بعدم استهداف 

القطاع بأي أعمال عدائية، وعم الهدوء على هذه 

اجلبهة... فماذا ستفعل حماس )واجلهاد( بشأن 

مقاومة مخططات االحتالل في الضفة والقدس ؟! 

هل ستتحول إلى مجرد شاهد ومراقب؟! 

فيم���ا يتعلق بحركة فتح وبقية فصائل منظمة 

التحرير الفلسطينية، فال حاجة لتوجيه مثل هذا 

السؤال لها، ألن هذه الفصائل تتبنى نهج املقاومة 

الش���عبية، وملتزمة به، كأسلوب كفاحي معتمد 

ملواجهة االحتالل ومخططاته.

نتائج ه���ذه احلرب، أكدت ض���رورة اعتماد 

إس���تراتيجية وطنية ملواجه���ة االحتالل، وإعادة 

التفكي���ر مليًا بطريقة إدارة الصراع التي كانت 

س���ائدة في العقدين األخيري���ن، وهذه املراجعة 

الوطنية ضرورة ال بد من القيام بها ليس من قبل 

حماس، أو من قبل فتح وحسب، بل من املستوى 

الفلسطيني ككل.

فقد بّينت نتائج احلرب أن النهج الس���ائد في 

إدارة الصراع قد أفضى إلى الفش���ل، بل وإلى 

التراجع للخلف، فعلى سبيل املثال، فإن مطالب 

املقاوم���ة التي دفعت غزة من أجلها ثمنًا باهظًا 

كانت قبل االنقس���ام متحققة، ب���ل كان الواقع 

أفض���ل مما تطمح إليه املقاوم���ة اآلن. فلم يكن 

احلصار مفروض���ًا على القطاع، وكان في غزة 

مطار، ومش���روع مليناء، ول���م تكن هناك مناطق 

عازل���ة، وكان الصيد البحري أوس���ع بكثير من 

املطل���وب اليوم .. وكانت مطالب الفلس���طينيني 

أكبر وأهم )احلدود، القدس، حق العودة، املياه، 

وقف االستيطان...(.

كما بينت نتائج احل���رب أن نهج املفاوضات 

الذي تبنته الس���لطة كخيار وحي���د ورئيس هو 

نهج فاش���ل، ولم يحق���ق أي نتائج تذكر، بل إن 

املستوطنات وسياسات التهويد واالعتقاالت قد 

زادت في ظ���ل املفاوضات. ومن جهة ثانية فإن 

خيار الكفاح املس���لح )الصواري���خ، ومن قبلها 

العملي���ات التفجيرية( قد أحلق بالفلس���طينيني 

خسائر باهظة، ليس في أعداد الشهداء، وال في 

حجم الدمار وحسب؛ بل في اخلسائر السياسية 

الكبيرة أيضًا. 
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بق����ول آخر؛ هذه احل����رب أكدت أن املفاوضات 

وحده����ا، دون خيار املقاومة ال تؤدي إال للفش����ل، 

وأن املقاومة املس����لحة ما لم تكن مقترنة ببرنامج 

سياس����ي، وحتت قيادة واحدة، وبخط سياس����ي 

عقالن����ي لن تؤدي إال للدمار. وبالتالي فإن اخليار 

الصائ����ب الوحي����د املتاح أمام الفلس����طينيني هو 

املزاوجة بني املقاومة بأشكالها املتعددة وبني اخلط 

السياسي الواقعي، والذي تعبر عنه سلطة واحدة 

موحدة، تعبر عن وح����دة وطنية حقيقية. وفي ظل 

الظ����روف واملعطيات احلالية ف����إن خيار املقاومة 

الشعبية الشاملة املقترن بهجوم سياسي دبلوماسي 

إعالمي يجتاح كافة احملافل الدولية، وأهمها محكمة 

اجلناي����ات الدولي����ة، مدعوم عربيًا وإس����الميًا هو 

اخليار الوحيد الذي ميكن له أن يحقق االنتصار، 

وأن يجلب الدولة الفلس����طينية املستقلة بعاصمتها 

القدس، وليس فقط مطارًا وميناًء ومعبرًا. 

خالصة
في ه���ذه احلرب، ثم���ة دالالت رمزية ال تقل 

أهمية عن الواقع، وأحيانًا حتتل مكانه، أو تتقدم 

عليه، وهناك الكثير من نزعات اإلشباع النفسي 

والرضا عن الذات، والبحث عن إجنازات رمزية 

تصل إلى حدود الوهم. وأيضًا في هذه احلرب، 

كما في سابقاتها، ثّم�ة أسئلة مغَيّبة، ال يطرحها 

أحد، وإذا ُطرحت، فإن الكثيرين ال يودون سماع 

إجاب���ات، حتى أن الكثير م���ن املثقفني والكّتاب 

يتجنب���ون توجيه أي انتق���اد لفصائل املقاومة، 

خاصة أن الظرف ال يحتمل إثارة األسئلة التي ال 

يرغب أحد بطرحها، أو كل الوضوح في اإلجابة 

عنها؛ ففي زمن احلرب تس���ود املوجة العاطفية، 

وتأخذ في طريقها كل كالم العقل واملنطق.

وعلى املس���توى الش���عبي هناك رؤى متباينة 

يخش���ى كثيرون م���ن البوح به���ا، تتعلق بنهج 

وأس���لوب املقاومة، وج���دوى الصواريخ، ومدى 

فاعلية املفاج���آت التي حتدثت عنه���ا املقاومة، 

وعن أداء الوفد املفاوض في القاهرة، وعن نتائج 

االتفاق الذي مت التوصل إليه، ومقارنته باتفاقات 

س���ابقة، وملاذا تأخر التوقيع عليه، وعن مستقبل 

القضي���ة برمتها، وعن خطاب���ات أبو مازن غير 

الثورية، وتردده بشأن احملكمة الدولية، وعن دور 

منظمة التحرير، ودور القوى الشعبية، عن األداء 

اإلعالمي احلزبي والرسمي، واألهم من هذا عن 

قيمة اإلنس���ان في ثقافتنا، وعن االس���تخفاف 

بحج���م التضحيات، ثم جتييرها لصالح احلزب، 

وعن غياب الرؤية الوطنية الش���املة، وعن غياب 

الَعلَم الفلسطيني !!

هذه كلها أسئلة مشروعة، وكل واحد منا لديه 

إجاب���ات معينة، لكنها لألس���ف تنطلق من رؤى 

فصائلية وحزبية، أكثر من كونها إجابات صادقة 

وموضوعية، مبعنى أن أنصار كل فريق يرددون 

ما يقوله الناطقون الرس���ميون باسم احلزب أو 

احلركة دون تفكير، وبكل حتيز، وبانتش���اء غير 

مفهوم جلزالة األلفاظ وقوة الشعارات .. 

البعض منا غير قادر على التمييز بني اخلصم 

السياسي والعدو اإلستراتيجي، وبني التناقض 
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الثان���وي والتناقض املرك���زي، وال يدرك أنه في 

حال���ة املواجهة مع العدو الرئي���س يجب تنحية 

التناقضات واخلالفات الداخلية، وخصوصًا أن 

جي���ش االحتالل ال يفرق ب���ني فصيل وآخر، وال 

يستثني أحدًا في عدوانه اإلجرامي على شعبنا 

في الضفة أو في القطاع.

من ح����ق اجلميع أن يتس����اءل، ومن واجب 

النخب السياس����ية أن جتيب، وق����د آن األوان 

لإلجابة عن كل هذه التساؤالت... مبنهج نقدي 

مس����ؤول.. ألن النقد املوضوعي هو الذي يقّوم 

املس����يرة، ومينع تكرار األخطاء، ويحاسب كل 

مقصر وكل مخطئ، ويجع����ل لتضحياتنا ثمنًا 

وقيم����ة، وألن النقد هو البديل عن االس����تمرار 

ف����ي الوهم؛ الوهم الذي يبني احلس����ابات على 

أس����س خاطئ����ة، وعلى تقدي����ر املوقف بصورة 

غير صحيحة وغير واقعية. بينما اس����تمرارية 

لغة الش����تائم والتخوين واالنفعاالت الغرائزية، 

والتركيز على اخلالف����ات وتضخيمها، وتصيد 

أخطاء اآلخرين، وممارسة االنتهازية السياسية، 

والتفكير بالعقلية احلزبية املغلقة .. وغيرها من 

املمارسات السلبية، س����تقضي على منجزاتنا 

الوطنية، وستحول نصرنا إلى هزمية، وسنكون 

كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا.
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مقاالت

إستراتيجيات ما بعد الحرب على قطاع غزة:
حماس والحاجة إلى مقاربات سياسية وأيديولوجية جديدة

د. أحمد يوسف *

تقديم
بعد احلرب األخيرة على قطاع غزة، والتحوالت 

التي ش���هدتها املنطقة، وواقع االستهداف الذي 

يتعرض له اإلس���الميون، وحرك���ة حماس على 

وجه التحديد، حيث اس���تحكمت حلقات التآمر، 

وتعاظمت الضغوط، واشتد بأس الذين ناصبوها 

العداء، بطريقة تس���تدعي العمل بحكمة للتخذيل 

عن احلركة، وجتاوز مخاطر ما هو قادم، وإنقاذ 

سفينة الوطن من الغرق في بحر الظلمات، الذي 

تهدد أمواجه العاتية مستقبل الشعب والقضية، 

تداولت وس���ائل اإلعالم أن حركة حماس جتري 

مراجعات في أروقتها املختلفة، بهدف االستفادة 

من درس احلرب وتداعياتها السياسية، ومعرفة 

أي���ن أصبنا؟ وأين أخطأن���ا؟ وإلى أين متضي 

خطواتن���ا القادم���ة؟ أي ال���رد عل���ى الس���ؤال 

اجلوهري: ماذا بعد؟.

احلقيق����ة أن هناك جه����ودًا تتحرك في هذا 

االجتاه، فهناك مجموعات تعمل بشكل رسمي 

وأخرى بطريقة فردية، والنتائج ستأخذ بعض 

الوقت، وإن كنا سنسمع بني احلني واآلخر بعض 

التصريحات والتسريبات واملواقف، التي تشي 

مبا يدور خلف الكواليس احلركية والشورية. 

وتأسيسًا على ما سبق، ميكن القول إن اجلميع 

يعمل ويتفاكر برؤية استشرافية، هدفها اخلروج 

مبوق���ف يحمي مس���تقبل مش���روعنا الوطني، 

ويحافظ على مصالح شعبنا العليا.
هنية،  إسماعيل  األسبق  الوزراء  لرئيس  السياسي  املستشار 

 *
ورئيس هيئة الوفاق الفلسطيني
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ومن اجلدير ذك���ره، أن كل الدول واحلركات 

جتري مراجعات عندما حتدث انعطافات أو هزات 

في مساراتها السياسية واألمنية واحلركية، وهذه 

املراجعات تأتي بهدف اس���تالل الدروس وأخذ 

العبر، في س���ياق مفهوم »إن أريد إال اإلصالح 

ما استطعت«، فهي عملية تقييم وتقومي، وإعادة 

معاي���رة لألوزان الفكري���ة والتنظيمية من حيث 

األهلية واجل���دارة، وطبيعة حتركاتها وأدوارها 

املستقبلية، وال يعيب أي حركة وطنية أو إسالمية 

أن تخرج لتقول لكوادرها وأنصارها وكل محبيها 

واملعجبني به���ا إن هناك تعدي���اًل في اجتاهات 

الرؤية، وتوضيحًا ملعالم خارطة الطريق، بهدف 

التكيف مع املتغيرات واملستجدات احلاصلة على 

س���احتنا احمللية واإلقليمية، والفضاءات العاملية 

املرتبط���ة بها، واالنحناء أمام العواصف العاتية 

كي تنجو الس���فينة من الغرق، وتس���لم احلركة 

من االس���تئصال املباشر أو اإلضعاف بسياسة 

جتفيف الينابيع.  

 وهنا س���أتناول بالرؤية والتحليل بعض هذه 

احمل���اور، والتي لن تبتعد عنها مجريات النقاش 

واجلدل داخل حركة حماس، وهي كاآلتي:  

مس���تقبل قطاع غزة في ظل جناح أو فشل   -

املصاحلة الفلسطينية.

رؤية املقاومة الفلس���طينية لش���كل التعامل   -

املستقبلي مع السلطة الوطنية، وكذلك لشكل 

وأدوات مشروع املقاومة في جوالت املواجهة 

واملآالت؛ عس���كريًا  املمك���ن  املس���تقبلية: 

وسياسيًا واقتصاديًا.

سبل إصالح العالقة مع مصر وكل من إيران   -

والسعودية.

املوقف م���ن املفاوضات املباش���رة أو غير   -

املباش���رة مع إسرائيل، ش���كل الدولة التي 

نتطل���ع إليها )الدولة الواحدة، الدولة ثنائية 

القومية، ح���ل الدولتني(، طبيعة العالقة مع 

املجتمع الدولي.

سبل العودة للحاضنة االجتماعية واستعادة   -

مشهد احلضور اجلماهيري الواسع، حيث 

إن اس���تطالعات ال���رأي - حاليًا - تعطي 

حركة حماس حوالى %30.

مفهوم الشراكة السياسية والتوافق الوطني،   -

وشكل التحالفات في أي انتخابات تشريعية 

ورئاسية قادمة.

العالق���ة مع دحالن وحرك���ة فتح في قطاع   -

غزة، من حيث التصالح والتحالف.

د. سالم فياض ومشروع الرئيس القادم.  -

املفاوضات املباشرة مع إسرائيل.   -

 وعناوين أخرى رمبا.

:  عودة السلطة ومستقبل قطاع غزة
ً
أوال

هناك إجماع فلسطيني - وطني وإسالمي – 

على أن ال دولة في قطاع غزة وال دولة دون قطاع 

غزة؛ أي اإلصرار على وحدة الضفة والقطاع.

كما أن هناك تأكيدًا وجدية لدى حركة حماس 

ف���ي التع���اون إلجناح حكوم���ة د. رامي احلمد 

الله؛ ألن ه���ذا النجاح معناه قطع الطريق أمام 

مخططات إسرائيل لتأبيد االنقسام والتوسع في 
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سياس���اتها االستيطانية البتالع الضفة الغربية 

وتهويد الق���دس، والقضاء على كل فرص إقامة 

دولة فلسطينية حرة ومستقلة، وحرمان فلسطينيي 

الشتات من العودة إلى أرضهم وديارهم.

إن املطل���وب م���ن اإلخوة ف���ي حركتي فتح 

وحماس العمل معًا؛ يدًا بيد، لتفويت أي محاوالت 

لتخريب ش���كل الوفاق الذي جنحوا في إقامته، 

وهذا يتطلب تفاهمات على قاعدة »نحن األمراء 

وأنتم الوزراء«؛ أي تقاسم السلطة، وذلك بحسب 

ما متنحه االنتخابات والواقع اإلقليمي والدولي 

من أفضلية لهذا الطرف أو ذاك.

إنن���ي اقت���رح أن تدخل احلرك���ة في حتالف 

انتخابي مع حركة فتح، حتى ال جنعل ثغرات في 

جدار وحدتنا الوطنية، ونقطع دابر احملتل الذي 

يراهن على زرع بذور اخلالف والتناكر بيننا.

ثاني��ًا:  المقاوم��ة والس��لطة وجدلي��ة قرار 
الحرب والسلم

ال يختل���ف اثنان على أن عودة الس���لطة إلى 

قطاع غزة بش���كل كام���ل ومري���ح يحتاج إلى 

تفاهمات سياسية، وترتيبات أمنية لكيفية تنسيق 

العالق���ة بني حكومة التواف���ق وقوى املقاومة في 

القطاع، حي���ث إن الوضعّية القائمة في الضفة 

الغربية من حيث »التنس���يق األمني« ال تناسب 

واقع ما هو قائم عندنا في قطاع غزة، حيث يتمتع 

س���كان القطاع مقارنة بالضف���ة الغربية بدرجة 

حترر أكبر نس���بيًا من االحت���الل. فاملقاومة لها 

مساحة في أدبياتنا النضالية وفي حماية الثغور، 

ولها ثكناتها وجهوزيتها للتصدي جليش االحتالل 

ورد كي���د املعتدي. هذه مس���ائل حتتاج – دون 

شك - إلى حصافة وفصاحة أولي األلباب، وذلك 

لهندسة عالقة تفاهم بني الطرفني فيها الكثير من 

احلكمة والنضج السياس���ي، تسمح بأال يشكل 

طرف عبئًا سياسيًا أو أمنيًا على الطرف اآلخر.

ولذا، فإن نصيحتي إل���ى إخواني في حركة 

حم���اس تتلخص في األبعاد واملعاني اآلتية: إن 

معركتنا احلقيقية القادمة هي في إعادة بناء ما 

دم���ره العدوان اإلس���رائيلي األخير على قطاع 

غ���زة؛ أي أن املطلوب من حركة حماس وكتائب 

القسام في املرحلة القادمة هو االقتراب أكثر من 

حاضنتهم الشعبية، وذلك بالوقوف إلى جانب من 

تهدمت بيوتهم، وفقدوا العزيز من أبنائهم، علينا 

أن ندخر ش���يئًا من إمكانياتن���ا وجهودنا لهذه 

املهمة الوطنية، حتى وإن استدعى ذلك أن نضع 

الس���الح جانبًا لفترة زمنية يقدرها السياسيون 

من رجاالت احلركة، كي نس���تعيد فيها ثقل كل 

من وقف وهتف »نحن مع املقاومة«.

ال تعمل الظروف السياسية واألمنية احمليطة 

بنا لصاحلنا في الوقت الراهن، وهذا ما يوجب 

علينا البحث عن مواقف وعروض تخدم »سياسة 

التخذيل«، وسد باب الذرائع أمام حكومة نتنياهو، 

التي تتربص بنا الدوائر، وتتحرش لشن عدوان 

إسرائيلي جديد يستهدف قوى املقاومة، تساوقًا 

مع ما تق���وم به أميركا والتحالف العاملي معها، 

والهادف لكس���ر شوكة املسلمني بذريعة احلرب 

عل���ى اإلرهاب، إن احلكمة والفطنة السياس���ية 
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واألمنية تس���تدعي أال ننجر وراء املهاترات ولغة 

التهديد والوعيد، وأن نتوخى احلذر في حجم الرد 

العسكري على أي ش���كل من أشكال العدوان، 

وذلك حماية ملقاومتنا الباسلة، وتعزيزًا ملشروعنا 

الوطني في التحرير والعودة.

إننا كإسالميني – بشكل عام وكحماس بشكل 

خاص – نقع في دائرة االس���تهداف والتربص، 

حيث إن حالتنا السياس���ية ليست على ما يرام، 

فاخلالف م���ا زال قائم���ًا بيننا كفلس���طينيني، 

واملصاحلة لم تس���تكمل تطبيق���ات بنودها على 

األرض، حيث مالمح االنقس���ام تسود عالقاتنا 

ومؤسساتنا احلكومية، والواقع العربي الرسمي 

من حولنا يغيب عنه التوافق واالتفاق في  الوقوف 

إلى جانبنا، كما أن العالم أوجد حتالفات أممية 

حملارب���ة تنظيم الدول���ة اإلس���المية )داعش(، 

وإسرائيل الدولة املارقة سوف تعمل على استغالل 

انش���غال العالم باملواجهة م���ع )داعش( لتوجه 

ضرباته���ا اجلوية وصواريخه���ا التدميرية لنا.. 

وبالطبع، فإن العرب واملس���لمني ليس لديهم ما 

يقدمونه لن���ا؛ ألن حكوماتهم مرتبطة بالتحالف 

أو متواطئ���ة معه.. فنحن اليوم س���احة مفتوحة 

للع���دوان، وعلينا التعامل في رده باحلكمة حتى 

ال نفقد زخم التعاطف مع قضيتنا.

حتتاج املعركة اليوم إلى فطنة وذكاء، وجتنب 

اللجوء إلى لغة التهديد والوعيد، حيث إن قدرات 

عدونا على لعب دور الضحية كبيرة، وإمكانياته 

في تبرير جرائم احلرب التي يرتكبها عالية، كما 

أن انتهاكات���ه للقانون الدول���ي والقانون الدولي 

اإلنس���اني واضح���ة، وهو ميتل���ك البراعة التي 

متكن���ه – دائم���ًا – من اله���روب والتملص من 

تبعات تلك اجلرائم. 

أقترح على اإلخوة ف���ي حركة حماس تعليق 

العمل املسلح ثالث أو خمس سنوات قادمة، وأن 

ينطلق اجلميع في املقاومة من مهندسني ومقاتلني 

الستنهاض قطاع غزة وإعادة بنائه، وأن نكتفي 

مبا هو متاح في هذه الفترة من مقاومة س���لمية 

شعبية تفضح االحتالل، وتسد باب الذرائع أمام 

أي عدوان إسرائيلي قادم.

يكمن بيت القصيد وحج���ر الزاوية في تفهم 

أن عودة الس���لطة لبسط مظلتها على قطاع غزة 

يتطلب تنس���يقًا سياس���يًا وأمنيًا بني احلكومة 

وفصائ���ل املقاومة، وفي ظل إش���راف احلكومة 

عل���ى جهود إعادة اإلعم���ار، فإن فرص التناغم 

بني األهداف ميكن أن يفس���ح املجال ملشروعات 

مشتركة تديرها املقاومة.

ثالث��ًا:  حم��اس والعالق��ة م��ع دول الجوار 
والمحيط اإلقليمي

الشك في أن عالقات حركة حماس مع محيطها 

العربي واإلس����المي بحاجة إلى إصالح وترميم، 

فلي����س كل األخطاء يصلح حتميلها على ش����ماعة 

اآلخرين، حيث إن هناك ما يتوجب علينا االعتراف 

به كمدخل ألن تتسع لنا الصدور من جديد.

وفي لعبة السياس���ة، ليس من الضروري أن 

تكون على حق حت���ى يحترمك اآلخرون، فهناك 

مصالح وحس���ابات للدول يج���ب مراعاتها، ألن 
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األخالق ال تكفي وحدها في قاموس السياس���ة 

والعالقات الدولية.

فمثاًل؛ تأثرت عالقاتنا مع الشقيقة مصر بعد 

األحداث الدامية الت���ي أطاحت بالرئيس محمد 

مرس���ي، واعتبرها البعض ث���ورة على الثورة، 

فيم���ا نظر إليها البعض اآلخر على أنها انقالب 

على الس���لطة الش���رعية، وهذا جدل انشغل به 

الش���ارع املصري والعربي مبستويات مختلفة. 

ونظرًا حلساس���ية املوقف في عالقتنا بالشقيقة 

مصر، قلنا: إن ه���ذا موقف يخص أهل مصر، 

وهم وحدهم أصحاب احلق في ترسيم األسماء، 

وإطالق ما يش���اؤون عليها من تس���ميات، أما 

نحن فإن الذي يهمنا هو استقرار مصر الدولة، 

واستتباب األمن واألمان فيها، ألن أي اختالالت 

أمنية واضطرابات سياس���ية سوف ندفع ثمنها 

نحن الفلسطينيني شئنا أم أبينا. 

لألس���ف، وقعت القطيعة مع النظام اجلديد، 

دومنا حاجة للشرح وسرد األسباب، واآلن ما هو 

املطلوب منَّا إلصالح هذه العالقة، وما هو الثمن 

املطلوب الستعادة الثقة والبناء على ذلك مستقباًل.

أعتقد أن امللف األمني واستقرار الوضع في 

سيناء ميكن أن يش���كل التنسيق حولهما نقطة 

البداية ملشوار إصالح العالقة مع مصر الدولة.

بالنس���بة لبع���ض ال���دول العربي���ة كاألردن 

والس���عودية واإلمارات، فإن عدم تصدر حماس 

ملش���هد احلكم والسياسة س���يفتح الطريق أمام 

احلفاظ على ش���عرة معاوية معها، والتفاهم من 

جديد لتسهيل مهمة تقدمي الدعم لها، خاصة إذا 

مت النظر للحرك���ة والتعاطي معها كحالة بعيدة 

كل البعد عن أوض���اع االصطفاف والتحالفات 

املتصارعة القائمة باملنطقة.

الدول��ة  وش��كل  المفاوض��ات   : رابع��ًا
الفلسطينية القادمة

من املعروف في السياس����ة أن املفاوضات هي 

احللقة التي تنتهي عندها كل احلروب، وتنس����حب 

بتوافقاتها وعقودها كل أشكال االحتالل، فالتفاوض 

في خالصته إمنا هو عملية لتسريع حل النزاعات أو 

إدارة الصراع بتفاهمات متنع املواجهات املسلحة 

انتظارًا لظروف تنعدل فيها موازين القوى، ويتمكن 

فيها الطرفان من التوصل إلى اتفاق يتم التراضي 

عليه، واخلروج معه بأقل اخلسائر.

وعلى الرغم من أن مشروع »حل الدولتني« ال 

ي���زال هو املفضل لدى املجتمع الدولي بناء على 

اتفاق أوس���لو، فإن فرص هذا اخليار آخذة في 

التالشي حلساب خيارات أخرى، مثل حل الدولة 

الواحدة أو الدولة ثنائية القومية في س���ياق ما 

ميكن تسميته فدرالية األرض املقدسة، حيث يجد 

اجلميع من مسلمني ومس���يحيني ويهود متسعًا 

للعيش املش���ترك على أرض فلسطني التاريخية، 

مع حق كل الذين مت تشريدهم من الفلسطينيني 

بالعودة إلى أرضهم وديارهم.

قد تلقى هذه اخليارات اليوم اعتراضًا من هذا 

الط���رف أو ذاك، ولكن نهاية الصراع لن تبتعد 

عمليًا عن واحدة منها.
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خامس��ًا:  إصالح البيت واس��تعادة أركانه 
االجتماعية

قدميًا قالوا: إن البيت املنقس���م على نفس���ه 

ال ميكنه الصم���ود وحتقيق االنتصار، حيث إن 

التنازع هو وصفة للفشل وضياع الهيبة والوطن. 

من هنا، يتوجب علينا العمل إلصالح ذات البني 

بني كافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي، وأن 

ميد كل واحد فينا يده ألخيه وأن نتسامح ونتغافر 

وجنمع الشمل، حيث إن احملتل الغاصب يتربص 

بنا لس���فك دمائنا ونهب مزارعنا وتدمير بيوتنا 

واالستحواذ على مقدساتنا.

ما وقع بيننا من انقسام وقطيعة وتنافر خارج 

سياقات قيمنا وأعرافنا الوطنية والدينية هو اآلن 

جزء من ماضينا، ومن التاريخ الذي يجب علينا 

أن نضرب عنه الذكر صفحًا، باعتبار أن ما وقع 

كان خطًأ ويتحمل مس���ؤوليته اجلميع، حيث إن 

القاتل واملقتول هما في النهاية ش���هداء الوطن، 

وأن الذي اقترفناه كان س���ببه »نزغ الشيطان«، 

وطيش السياسة والصراع على السلطة في حلظة 

غاب فيها صوت العقل واحلكمة.

إن م���ا نحتاج���ه الس���تعادة أركان البي���ت 

الفلس���طيني هو مقاربة إصالحي���ة يتحرك بها 

اجلمي���ع جلبر الضرر )الهّم والدم( الذي أصاب 

البعض، وأن ترعى احلكومة جزءًا من االلتزامات 

املالي���ة املترتبة على القيام بحملة واس���عة لفتح 

صفحة جديدة بني أبناء الوطن الواحد.

كما أن على حركة حماس العمل على توظيف 

طاقة رجال الدع���وة واإلصالح للتحرك في هذا 

االجت���اه، ليتكامل جه���د الكلمة واملال في تغيير 

واقع احلال.

النظ��ام  وش��كل  االنتخاب��ات  سادس��ًا:  
السياسي القادم

من الواضح أن أي تس���ويات للعالقة بني فتح 

وحماس حتت���اج أن يعود اجلميع إلى صناديق 

االقتراع، ألنها مناط الشرعية وكلمة الفصل في 

تقدير األوزان السياسية التي ميثلها هذا  الطرف 

أو ذاك. وحي���ث إن القناعة ل���دى الكل الوطني 

واإلس���المي أن النظام السياس���ي الفلسطيني 

بحاج���ة إلى تغيير وتصويب مس���ار، لكي يجد 

اجلميع نفس���ه فيه؛ باعتب���ار أن التصويت على 

قاعدة النسبية الكاملة هو اخليار األفضل الذي 

مينح حضورًا لكل فصيل له مساهمة على أرض 

الواقع كرَّس بها نضاله؛ سواء أكان ذلك بالسيف 

أو القلم.

إنن���ي أرى أن بناء نظام سياس���ي قائم على 

منطق الشراكة السياسية والتوافق الوطني هو 

طوق النج���اة لنا جميعًا، وأن ال���ذي ينظر إلى 

عملنا الوطني ويفكر فيه بأسلوب التفرد واملغالبة 

هو حال���ة حاملة تأخذنا باجتاه املجهول، لتضيع 

ش���وكتنا وتذه���ب ريحنا ونكون طعمة س���ائغة 

تنهشنا ذئاب االحتالل وغالة مستوطنيه.

عل���ى حركة حماس أن تعاظم ف���ي أدبياتها 

من التأكيد عل���ى أنها حركة حترر وطني برؤية 

إس���المية، وال تخ���رج ف���ي رؤيتها عن س���ياق 

اإلجم���اع الوطني، وم���ا ميثله العم���ق العربي 
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واإلس���المي من إسناد إستراتيجي في مواجهة 

املشروع االستيطاني الصهيوني، الذي يحتمي 

بالسياسات االس���تعمارية الغربية، ويتمدد على 

حساب أرضنا وشعبنا.

س��ابعًا:  دحالن: حس��بة داخل المش��هد 
أم خارجه

من الواضح أن النائب محمد دحالن ومبا 

ميثله من ثقل تنظيمي في قطاع غزة ال ميكن 

جتاهل���ه بحال م���ن األحوال؛ فه���و احلاضر 

الغائب، وهو الذي نحتاجه للحفاظ على شوكة 

حركة فت���ح قوية داخل القط���اع... حيث إن 

التنظيم الفتحاوي ال يبدو فيما نعرفه ونشاهده 

أنه على قلب رجل واحد، واخلالف الذي بينه 

وب���ني الرئيس أبو مازن ما زال يس���تعصي 

على احلل؛ ألنه أخذ أبعادًا شخصية وإدانات 

جارح���ة ال أعتقد أن باإلم���كان معاجلتها أو 

تخطيها بسهولة.

نحن في حركة حماس يهمنا أن تستعيد حركة 

فتح قوة تنظيمها، وانضباط كوادرها، ضمن رؤية 

وطني���ة جنتمع عليها جميعًا.. لذلك، فإن العالقة 

مع الرئيس أبو مازن والنائب محمد دحالن هي 

إش���كالية بحاجة إلى حلٍّ وفض اشتباك، ولكن 

السؤال: كيف.؟

لن حتل ه����ذه اإلش����كالية إال باالنتخابات 

التش����ريعية القادم����ة، حي����ث إن فرص ظهور 

محمد دحالن تظ����ل قائمة، وخاصة إذا أصر 

الرئي����س أبو مازن على قراره بعدم الترش����ح 

ومغادرة امليدان.

ثامنًا:  فياض ومشروع الرئيس القادم

يعتب���ر د. س���الم فياض م���ن أكف���أ القادة 

السياس���يني، وهو مبثابة ثروة فلسطينية ورأس 

م الرجل خالل مس���يرته في  مال وطني، وقد قدَّ

العمل احلكوم���ي؛ كوزير للمالي���ة في احلكومة 

احلادي���ة عش���رة )حكومة الوح���دة( أو كرئيس 

للوزراء في احلكومة التي تشكلت بعد االنقسام،

مواقَف وسياسات ومشروع رؤية للحفاظ على 

الكيانية الفلس���طينية أفضل م���ن ناحية الفكرة 

والتحرك من اجتهادات غيره، وكما أن للرجل ما 

له من إجنازات وجناحات على مس���توى ترسيخ 

الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والتواصل 

م���ع الطبقات الكادحة واملهمش���ة حضريًا، فإن 

هناك من طاله بلسانه باعتبار ما عليه.

لقد عرفت د. فياض من خالل العمل ولقاءات 

مجل���س الوزراء في حكومة الوحدة، ووجدت في 

الرج���ل مثابرة في العمل، وش���فافية في األداء، 

ومتيزًا في العطاء، وقبواًل لدى املجتمع الدولي، 

األم���ر ال���ذي جعلني في س���ياق التزكية أقدمه 

على غيره من املرشحني بعد التوقيع على اتفاق 

املصاحلة في القاهرة في أيار 2011م.

لألسف؛ كانت حملة البعض عليه ظاملة، وكان 

التأليب واالتهام جارح���ًا، والتحريض بلغ حدًا 

جعل حرك���ة حماس تفض يدها عن ترش���يحه 

ملنصب رئيس الوزراء آنذاك.

وشهادة للتاريخ، فإن هذا املوقف جتاه الرجل 

ق���د تغير، واعترف البعض في حماس بأنهم قد 

أخطؤوا في تقدير الرجل.
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اليوم، وفي سياق التحضير لالنتخابات املقبلة، 

فإن د. فياض هو من أفضل املرشحني للرئاسة 

إذا م���ا اس���تمر الرئيس أبو م���ازن على موقفه 

بعدم الترش���ح. ولذلك، ينبغي من اآلن االنفتاح 

على د. فياض، والتنسيق معه كمرشح للرئاسة، 

والتفاه���م معه حول برنام���ج يتوافق عليه الكل 

الوطني واإلسالمي.

م د. فياض في ورقته التي عرضها  لق���د قدَّ

في مجلس أتالنتا بالواليات املتحدة األميركية 

بتاريخ 30 متوز 2014م رؤية تتضمن نقاطًا 

إيجابيًة يجب البناء عليها، حيث طالب بتعديل 

»مفاهيم اتفاقيات أوس���لو« الفاشلة، وإنشاء 

د« يضم ممثلي  »إطار قيادي فلس���طيني موَحّ

كافة الفصائل الفلسطينية ويتوازى مع منظمة 

التحرير. كما أهاب د. فياض، في مقال نشرته 

 )Foreign - له مجلة )الش���ؤون اخلارجي���ة

Affairs األميركية، بالقيادة الفلسطينية عدم 

التسّرع في استئناف املفاوضات املتعثرة مع 

إس���رائيل في صيغتها احلالية. وأضاف: إن 

إسرائيل مطالَبة باالعتراف بحق الفلسطينيني 

في إقامة دولته���م على أراضي 67، والقبول 

بجدول زمني محدد متف���ق عليه دوليًا إلنهاء 

االحتالل.

إن د. فياض هو اخليار الذي يجب أن تدعمه 

حركة حماس في االنتخابات الرئاسية القادمة، 

وذلك بهدف حتقيق التوازن في عالقاتها مع حركة 

فتح، وأيضًا حتى ُيكتب النجاح والتوفيق حلكومة 

الشراكة السياسية.

تاس��عًا:  حماس والدخول على خط التفاوض 
المباشر مع إسرائيل

التصريحات التي أطلقها د. موسى أبو مرزوق 

حول موضوع التفاوض املباش���ر مع االحتالل، 

كانت مجرد إجابة لتس���اؤالت البعض من حيث 

»احلالل واحل���رام«، وكصدى ملا متخضت عليه 

املباحثات غير املباش���رة مع اإلس���رائيليني في 

القاه���رة، من حيث تدني س���قف اإلجناز جلهة 

املطالب املشروعة التي رفعناها.

وعلى الرغم من أن ملف املفاوضات املباشرة 

م���ع إس���رائيل غير مطروح على ج���دول أعمال 

احلركة في الوقت الراه���ن، فإن تداول النقاش 

حول���ه أصبح مش���روعًا. في الس���ابق، وخالل 

حوارات »صفقة وفاء األحرار«، والتي ش���اركت 

أكثر من جهة دولية في الدخول على خط حتريكها، 

كانت هناك تساؤالت وإجابات توحي - أحيانًا - 

أن التواصل املباشر موجود، ولو كان على شكل 

خيط رفيع ال تتس���ع لرؤيته حلاظ املراقبني، كما 

أن النظرة التي س���ادت عمل احلكومة العاشرة 

حول إمكاني���ة التواصل مع بعض الوزارات في 

إس���رائيل فيما يخص شأن املواطنني ومصالح 

الوزارات واحتياجاتها، كانت هي األخرى مدخاًل 

»للتفاوض« إن تطلب األمر ذلك.   

اآلن وبع���د أن خرج���ت حرك���ة حماس من 

املشهد احلكومي، فإن العملية التفاوضية ستكون 

كتحصيل حاصل لدى منظمة التحرير والسلطة 

الفلس���طينية، وهذا يعفينا من الدخول املباشر 

فيها، ولكن هذا ال يعني في ظل اخللل القائم في 
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املؤسسات الفلس���طينية الرسمية السماح ألي 

مستوى سياسي بالتصرف وكأنه طليق اليد ودون 

عودة إلى اإلطار القيادي للتشاور والتفاهم حول 

كل خطوات التحرك، والتي قد حتتاج إلى إجماع 

وطني وإسالمي عليها.

إن مل���ف التفاوض هو باب يج���ب أن يبقى 

موارب���ًا؛ ألنن���ا س���وف نحتاج إلي���ه طاملا بقي 

الوضع الفلس���طيني على حاله حتت االحتالل، 

ولك���ن أي حت���ركات في هذا االجتاه تس���تلزم 

الوضوح الصراحة واالتفاق حتى ال يضيع اجلهد 

وتستنزف الطاقات مبن يعمل على وضع العصا 

في الدواليب ومن يحاول تخليصها، في مراوحة 

ال طائل وراءها وال مردود.

عاش��رًا: الموق��ف م��ن الرئي��س أب��و مازن 
وتحركاته السياسية القادمة

أعتقد أن علين���ا جميعًا اتخاذ مواقف داعمة 

للرئي���س ف���ي حتركاته باجت���اه الدولة ومحكمة 

اجلناي���ات الدولي���ة، حيث إن اليم���ني املتطرف 

في إس���رائيل لن يترك للرئيس فضاءات مريحة 

للتحرك بحرية وإجناز مشروع التحرير والعودة. 

لذلك، فإن املطلوب أن تتوسع دائرة تبادل الرأي 

واملش���ورة بني حركة حماس والرئيس أبو مازن 

كي يجد الرئيس كل الدعم الذي يتطلع إليه عربيًا 

وإسالميًا.

علينا أن ن���درك أن املتطرفني واملتنفذين في 

مشهد احلكم والسياسة في إسرائيل سيعملون 

بكل الوس���ائل للتحريض على الرئيس أبو مازن 

والعمل على تش���ويه صورته أمام العالم بهدف 

إضعاف مصداقيته ومحاصرته بسهام التهديد 

والوعيد، كي يوهنوا من عزميته ويدفعوه للتراجع 

واخلن���وع. من هنا، ف���إن على حركة حماس أن 

تعزز من ش���بكة األمان حوله، ومتنحه الثقة بأن 

الشعب جميعه يقف خلف خطواته باجتاه مجلس 

األمن ومطالبته باالعتراف بفلسطني كدولة كاملة 

العضوية.  

ختامًا: المراجعات كلها ُبشرة خير

إن م���ا نش���هده في تون���س وغيرها من بالد 

الربي���ع العربي يجعلنا نضع أيدينا على اجُلرح، 

ومكام���ن اخللل، كم���ا مينحنا الفرص���ة للتدبر 

واستشراف املس���تقبل؛ فاحلركات مثل األنهار 

إذا ج���رت مياهها تخلصت من غثائها، وفاضت 

في طيبها، وإذا سكنت اعتلتها الطحالب وأسنت 

في مذاقه���ا... إن علينا أن ندرك أن املراجعات 

هي حالة صحيَّة لتفقد العطب، ومحاولة متقدمة 

لإلص���الح والتطبيب الذاتي، حيث إنه في نهاية 

املطاف ال يصح إال الصحيح، فالقاعدة ترسمها 

معال���م النص »فأما الزبد فيذهب جفاًء، وأما ما 

ينفع الناس فيمكث في األرض«، وهذه هي سنن 

الكون وأخالق الوجود.
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مقاالت

التحدي الفلسطيني في الزمن الصعب  

مهند عبد الحميد *

وصلت العملية السياسية التي انطلقت منذ 

21 عامًا إلى طري���ق مغلق بإحكام، بعد أن 

اس���تنفدت قوة الدفع واالستمرار، وافتقدت 

إل���ى أي حاف���ز مهم���ا كان ضئي���اًل،  فثمة 

إجماع فلسطيني على نزع الثقة من املفاوض 

اإلس���رائيلي والوس���يط األميركي على حد 

سواء، بعد جتربة مريرة مليئة بالوعود الكاذبة 

املقرونة بتقويض مقومات احلل السياسي على 

األرض. فلم يعد املفاوض الفلسطيني قادرًا 

على البقاء في مس���ار سياس���ي أفضى إلى 

تعميق االحتالل والسيطرة على شعب أدمن 

البحث عن حريته. 

حتولت الس���نوات االنتقالية اخلمس إلى 

عقدين ونيف، وبات املفاوض الفلس���طيني 

مطالبًا باستمرار التفاوض إلى ما ال نهاية، 

في الوقت الذي تسرق فيه األرض واملوارد 

وتش���ّيد املس���تعمرات ويخنق الفلسطيني 

ويه���ان في كل حتركات���ه وأعماله بحثًا عن 

لقمة اخلبز. 

بعد 47 سنة من االحتالل، قالت إدارة أوباما 

ردًا عل���ى اعت���راف احلكومة الس���ويدية بدولة 

فلسطني: إن االعتراف سابق ألوانه!! واعتبرت 

الناطقة باس���م وزارة اخلارجية األميركية كلمة 

الرئي���س عباس التي طالب فيها بإنهاء االحتالل 

ورف���ض املج���ازر وحرب اإلب���ادة التي تعرض 

لها ش���عبه »مهينة ومخيبة لآلمال واس���تفزازية 

ونرفضها«. كاتب ومحلل سياسي.
 *
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تنصل إسرائيلي صريح 
من العملية السياسية 

 انس����حاب جيش االحتالل اإلسرائيلي من 

قط����اع غزة، في كانون األول 2005، دون أي 

اتفاق مع الس����لطة الفلسطينية، كان جتسيدًا 

للحل من طرف واحد، والذي يستند إلى مقولة 

»ال يوج����د ش����ريك« التي اعتمدتها املؤسس����ة 

اإلسرائيلية بعد إخفاق مفاوضات كامب ديفيد 

عام 2000. 

انتقلت إس���رائيل من حالة االحتالل املباشر 

إل���ى »االحتالل ع���ن بعد« وحول���ت قطاع غزة 

إلى معس���كر اعتقال كبير، واألخطر أنها نقلت 

املس���توطنني من املس���توطنات املخالة واملدمرة 

في القطاع إلى مستوطنات في الضفة الغربية. 

االنس���حاب اإلس���رائيلي من قطاع غزة خلصه 

حينذاك قول ش���هير ل���دوف فايس كالس مدير 

مكتب رئيس الوزراء األس���بق »شارون« قال فيه 

إن إسرائيل حاملا تنتهي من االنسحاب من قطاع 

غزة ستحكم سيطرتها على الضفة الغربية وعلى 

القدس، وستضع العملية السياسية في »الفريزر« 

ملدى زمني طويل«. 

واعتبرت مرجعيات قانونية للحكومة اإلسرائيلية 

أن االنسحاب من قطاع غزة كان مبثابة التطبيق 

اإلسرائيلي لقرار مجلس األمن 242 الذي ينص 

على انس���حاب إس���رائيل م���ن »أراض محتلة« 

بحسب النص البريطاني للقرار. 

منذ االنسحاب اإلس���رائيلي من قطاع غزة، 

اعتمدت حكومات إسرائيل سياسة تثبيت فصله 

عن الضف���ة الغربية بهدف تقويض مقومات حل 

الدولة الفلس���طينية من جهة، واحلد من اخلطر 

الدميغراف���ي ال���ذي »يهدد« التوازن الس���كاني 

»اليهودي« - الفلسطيني من اجلهة األخرى. وجاء 

االنقس���ام الفلسطيني بعد انقالب حماس ليعزز 

األهداف اإلسرائيلية ويضيف إليها ذريعة لطاملا 

اس���تخدمتها احلكومات اإلس���رائيلية املتعاقبة 

وهي »عدم متثي���ل القيادة لكل الفلس���طينيني« 

وافتقاد األهلية الفلسطينية للحل. وعندما اقتربت 

مفاوض���ات أبو مازن – أوملرت من التوصل إلى 

حل ملختلف القضايا، تدخلت املؤسس���ة األمنية 

السياس���ية اإلس���رائيلية وقطعت الطريق عليه، 

فتح���ول مش���روع االتفاق إلى أرش���يف احلفظ 

والصون مع صعود نتنياهو إلى سدة احلكم. 

حدث ذلك بس���هولة ويس���ر، ألن التقدم على 

طاولة املفاوضات في ذلك الوقت ترافق مع إطالق 

موجات كبيرة من االستيطان ومع االستمرار في 

بناء جدار الفصل العنصري وبواباته التي حولت 

الضفة إلى »بنتوس���تونات« معزولة عن بعضها 

البعض ومقطعة األوص���ال، وترافق ذلك التقدم 

مع االس���تمرار في تهوي���د مدينة القدس، وكان 

من ش���أن الوقائع الت���ي رعتها وال تزال ترعاها 

املؤسس���ة األمنية السياسية حتويل االتفاق إلى 

حبر على ورق، وحتويل أي عملية سياس���ية إلى 

مجرد مضيعة للوقت.  

يق���ول أبراهام .ب يهوش���واع في مقابلة مع 

مجلة قضايا إس���رائيلية الع���دد 54: »إن لدى 
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اليهود اإلس���رائيليني اس���تخفافًا عامًا بأوطان 

اآلخرين، ومن هنا يأتي عدم اكتراثهم شبه املطلق 

مبا أحلقوه ويلحقونه م���ن خراب وتدمير بوطن 

الفلسطينيني وال سيما بعد احتالل 67«. اخلراب 

والدمار غير قابل لإلصالح أو التغيير أو التراجع 

من وجه���ة النظر اإلس���رائيلية لدى املعارضني 

أمثال يهوشواع ولدى املبادرين إلى فعل اخلراب. 

نتعرف إلى ذلك من كالم يهوش���واع في املقابلة 

ذاته���ا عندما يق���ول: »ال يوج���د رئيس حكومة 

إس���رائيلي مبقدوره إخالء املس���توطنني بالقوة، 

وإذا ما حاول أحد إخالء املستوطنني من الضفة 

فستنش���ب حرب أهلية«. لندق���ق في هذا القول 

الصادر عن قطب ثقافي يس���اري مهم، سنرى 

احلكومة واملؤسس���ة األمنية تدعمان االستيطان 

مبوازن���ات مفتوحة وتس���تبدالن القانون الدولي 

وقرارات الش���رعية بالنص���وص التوراتية حول 

»أرض امليعاد« و«شعب الله املختار« وتتغاضيان 

ع���ن كل االنتهاكات »للقانون اإلس���رائيلي« في 

كل ما يتعلق بالفلس���طينيني في القدس ومعظم 

أراضي الضفة الغربية، وتدعمان برنامج »يشع« 

ال���ذي ينص صراح���ة على: »من���ع إقامة دولة 

فلسطينية على أرض إسرائيل الكاملة«. هكذا تتم 

استباحة احلقوق املدنية واإلنسانية والوطنية مبا 

في ذلك موارد الشعب الفلسطيني الذي ال يزال 

يعيش على أرض وطنه، وبعد كل هذا، يأتي من 

يقول: ال يس���تطيع أي رئيس حكومة إسرائيلي 

إخالء املستوطنني. كان األجدر بيهوشواع القول 

ال يوج���د رئيس حكومة إس���رائيلي واحد يرغب 

في إخالء املستوطنني من األراضي الفلسطينية 

انس���جامًا مع األطماع الكولونيالية املنفلتة من 

عقاله���ا، ما لم ُتلَْزم إس���رائيل بالقانون الدولي 

م���ن قبل هيئة األمم املتحدة أو تتعرض لعقوبات 

وعزل دولي كما حدث مع نظام الفصل العنصري 

)األبارتهايد( في جنوب إفريقيا. 

إنها الذرائعية اإلس����رائيلية املنطلقة من ثقافة 

اس����تعمارية متوحشة، تتجسد اآلن في مقولة »ال 

أحد يستطيع إخالء املستوطنني« وجتسدت سابقًا 

في مقوالت عدي����دة أبرزها مقولة »إن حل قضية 

الالجئني يكون فقط داخل الدولة الفلسطينية«، في 

الوقت الذي يت����م فيه تدمير مقومات الدولة ونهب 

مواردها وجعل املواطنني غير قادرين على العيش 

داخل حدودها االفتراضية. وتتجس����د في مقولة 

»إن القي����ادة الفلس����طينية ال متثل قطاع غزة وال 

كل الفلس����طينيني«، وعندما حتاول القيادة إنهاء 

االنقس����ام وتوحيد الش����عب ُتْعلَن احلرب عليها. 

ومقولة إن عرفات جلأ إلى اإلرهاب فأصبح غير ذي 

صلة« وعندما جلأ أبو مازن إلى األمم املتحدة« اتهم 

مبمارسة إرهاب دبلوماسي وأصبح غير ذي صلة«.  

إقصاء فلسطين باسم
 السالم اإلقليمي 

دع���ا نتنياهو في خطابه أمام اجلمعية العامة 

إلى حتقيق الس���الم اإلقليمي بداي���ة مع الدول 

العربية املعتدلة فيما ينتظر احلل مع الفلسطينيني 

إلى املرحلة التالية »أعتقد أن املصاحلة الواسعة 

بني إس���رائيل والدول العربية س���تحقق السالم 
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بيننا وبني الفلسطينيني« خالفًا لالفتراض القائل: 

»إن السالم اإلس���رائيلي الفلسطيني ميكنه أن 

يحقق مصاحلة واسعة بني إسرائيل وجيرانها«، 

متناسيًا التوظيف اإلسرائيلي التفاق أوسلو في 

إب���رام معاهدة مع األردن وف���ي إقامة عالقات 

اقتصادية ودبلوماسية معلنة وغير معلنة مع 12 

دولة عربية، ومتناس���يًا مبادرة الس���الم العربية 

التي رفضها نتنياهو، مؤخرًا، زاعمًا أنها تنتمي 

إلى املاضي ولم تعد تصلح راهنًا كحل للصراع، 

علمًا أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ومعه 

أقطاب اليمني اإلسرائيلي رفضوا املبادرة عندما 

أطلقت في قمة بيروت عام 2002.  

حتدث يئير لبيد وزير املالية اإلسرائيلي بدوره 

عن احلل اإلقليمي عبر دمج املرحلتني، ودعا إلى 

مؤمتر إقليمي يضم الفلسطينيني وعرب إسرائيل 

ودواًل عربية« بغية التوصل إلى تسوية إقليمية.  

يعتقد نتنياهو أن بإمكانه إرجاع الصراع 

مع الش���عب الفلسطيني إلى الوراء، ليس في 

األجندة اإلسرائيلية فحسب بل وفي األجندة 

اإلقليمية والدولية، »فليس���ت إسرائيل مركز 

الش���أن اإلقليم���ي بل الصراع بني الش���يعة 

والسنة في حرب احلياة أو املوت الذي ال توجد 

ل���ه نهاية قريبة«. نتنياهو  يطور  سياس���ات 

سابقيه، بدءًا من »إسحق شامير« الذي أراد 

أن يس���تمر في مفاوضات املمر في واشنطن 

لعشر سنوات، مرورًا بإسحق رابني صاحب 

مقولة »ال توج���د مواعيد مقدس���ة«، وانتهاء 

ب�«دوف فايس���كالس«، ال���ذي أراد أن يضع 

العملية السياس���ية في املادة احلافظة أو في 

الفريزر ملدى زمني غير منظور. 

حدود الخالف اإلسرائيلي األميركي 
يحاول  نتنياهو اآلن ركوب موجة احلرب ضد 

داعش التي تقودها الواليات املتحدة ومعها حلف 

دولي مترامي األطراف، لكنه يس���عى إلى متييز 

الدور  واملوقف اإلسرائيلي من خالل محاولة دمج 

إي���ران وحزب الله وحماس مع داعش ووضعهم 

جميع���ًا ف���ي خندق واحد. وهو م���ا ال يتفق مع 

السياس���ة األميركية التي تس���عى إلى إشراك 

إيران - وقد أش���ركتها فعاًل - في احلرب ضد 

داع���ش، وال تس���اوي إدارة أوباما بني حماس 

وداعش وكذلك حزب الله.  

أوجه االتفاق بني إرسائيل وأمريكا هي: 

أوالً: أولوي����ة احلرب ض����د اإلرهاب على   -

م����ا عداها من قضاي����ا وخاصة القضية 

الفلس����طينية. وكان الرئي����س أوباما قد 

تقاطع مع املوقف اإلسرائيلي عندما قال: 

إن جذر املش����اكل في الش����رق األوسط 

الفلس����طيني اإلس����رائيلي،  النزاع  ليس 

فثمة أسباب عميقة أخرى عربية وإسالمية 

داخلي����ة، وقد فهم من كالم����ه أن اإلدارة 

األميركية ال تعتزم التقدم مببادرة جديدة 

إلبرام تس����وية فلسطينية إسرائيلية. وفي 

هذا الس����ياق جرى تضخيم خطر داعش 

ال بس����بب النقص في املعلومات كما تقول 

الدوائ����ر األميركي����ة ولكن به����دف إعادة 



87

ترتيب نظام السيطرة في املنطقة. فاحلرب 

ض����د اإلرهاب تس����تغرق ثالث س����نوات 

وإعادة اإلعمار وبناء اجليوش يس����تغرق 

س����بع س����نوات، وفي هذه امل����دة الزمنية 

تك����ون الواليات املتحدة ق����د أعادت بناء 

عالقات حتكم وسيطرة جديدة في املنطقة 

توجد داخلها املصالح احليوية األميركية 

والغربية. 

ثاني�اً: تتف���ق السياس���ة األميركي���ة م���ع   -

اإلسرائيلية في اس���تمرار احتكار العملية 

واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  السياسية 

وفي استمرار التفاوض وإدارة األزمة وعدم 

الس���ماح بنقل ملف الصراع الفلس���طيني 

اإلسرائيلي إلى األمم املتحدة. 

   االلتق���اء ب���ني السياس���تني اإلس���رائيلية 

واألميركية كان دائمًا جوهريًا. وانسجامًا مع ذلك 

قال نتنياهو إن إس���رائيل تقف في جبهة القتال 

ضد اإلرهاب لكنه حدد األولويات التي تتعارض 

مع السياسة األميركية، فاعتبر أنها:

مجابه���ة خطر إيران النووية التي تش���كل   .1 

التهديد األكبر ألمن إسرائيل والعالم.

وسع احلرب ضد التطرف اإلسالمي اجلهادي   .2 

لي����س في العراق وس����ورية وحدهما بل وفي 

قطاع غزة ولبنان ضد حماس وحزب الله. 

البح���ث عن حل إقليمي م���ع الدول العربية   .3

املعتدل���ة وبع���د ذل���ك البحث ف���ي حل مع 

الفلسطينيني س���واء كنتيجة للحل اإلقليمي 

أو من خالله.

تساوق اليسار اإلسرائيلي 
هاجم اليسار اإلسرائيلي خطاب أبو مازن 

في األمم املتحدة واصطف مع اليمني وأقصى 

اليم����ني، باس����تثناء تنظيم ميرت����س واجلبهة 

واألحزاب  واملس����اواة  للس����الم  الدميقراطية 

العربية وبع����ض النخب الثقافي����ة واإلعالمية 

ونشطاء السالم. كان من الالفت للنظر موقف 

يوس����ي بيلن صاحب مبادرة جنيف للس����الم، 

الذي ق����ال: ال أهمي����ة لالعتراف الس����ويدي 

بالدولة الفلس����طينية، ودعا الس����ويد لفحص 

إمكاني����ة التوصل إلى تس����وية تدريجية تبدأ 

بدولة فلس����طينية بحدود مؤقتة، بالتعاون مع 

الرباعية الدولية، معتقدًا أن إسرائيل ستكون 

أول من يعترف بالدولة اجلديدة وتنضم السويد 

لالعتراف بها. 

ال يختلف موقف بيلن اليس���اري الذي هو من 

رواد احلل االنتقالي املستمر منذ 21 عامًا، عن 

موقف جلعاد ش���ارون الذي دعا إلى إقامة دولة 

فلسطينية على مناطق )أ( وجزء من مناطق )ب( 

دون حدود مع تواصل بني أجزائها، ودون تراجع 

عن املطالب، ومع اعتراف إس���رائيلي بها. احلل 

املؤقت واالنتقالي والتدريجي مبفهوم املؤسس���ة 

اإلسرائيلية بيمينها ويسارها هو نوع من احلل 

الدائم الذي تتقاسم فيه إسرائيل الضفة الغربية 

بحيث تصبح مساحة إسرائيل 85% من مساحة 

فلس���طني التاريخية، وما تبقى يقيم عليه الشعب 

الفلس���طيني بحكم ذاتي للسكان تكون السيادة 

فيه إلسرائيل. 
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االختالف بني رؤيتي اليمني واليس���ار ملثل 

هذا احلل العتيد هو أن اليسار يريد ثمنًا لهذا 

احلل بشطب قضية الالجئني وإنهاء املطالبات 

الفلسطينية. في حني أن اليمني يكتفي بفرض 

احل���ل من طرف واحد وال يكت���رث فيما إذا 

اس���تمرت املطالبات الفلسطينية في مختلف 

القضايا أم لم تس���تمر. ما يهمه الس���يطرة 

على األرض. 

الخيارات الفلسطينية 
اخلروج من مس����ار املفاوضات واالحتكار 

األميركي للعملية السياس����ية، ورفض أي حل 

انتقالي جديد يعد حتديًا فلسطينيًا في الزمن 

الصع����ب، كونه يزيل الغطاء الفلس����طيني عن 

أكبر عملية خداع سياسي اسمها املفاوضات 

أو العملية السياسية. فمنذ أن توقفت القيادة  

الفلسطينية عن التفاوض أصبحت كل األفعال 

اإلس����رائيلية من اس����تيطان وتهوي����د ونهب 

وإفقار وعدوان ليس����ت مس����جلة دفعات على 

حساب إقامة »دولة فلس����طينية قابلة للحياة« 

بل أصبحت عارية بال مس����احيق أمام العالم، 

وال تس����تحق إال اإلدانة والعقوبة. ووفقًا لذلك 

س����يكون االستقطاب مع دولة االحتالل أو مع 

الش����عب الفلس����طيني دون لبس أو غموض. 

وسيكون الصمت الدولي والعربي واإلسالمي 

غير مبرر، بل سيحس����ب مع دولة االحتالل ما 

لم يحدث العك����س. صحيح أن دولة االحتالل 

تس����تطيع معاقبة القيادة واملنظمة والس����لطة 

بسلس����لة من اإلجراءات والقيود مبا في ذلك 

اخلن����ق املالي واالعتقال، لكن هذه اإلجراءات 

املؤذي����ة والقاس����ية والصعب����ة على الش����عب 

واحلركة السياس����ية س����تدفع آجاًل أم عاجاًل 

نح����و اس����تقطاب جدي����د فلس����طيني وعربي 

وعاملي. صحيح أن جزءًا أساسيًا من الشعب 

الفلسطيني - أكثر من النصف - يعيش داخل 

القبضة اإلس����رائيلية احملكمة. لكن إسرائيل 

الدولة اإلقليمية العظمى التي متلك أقوى رابع 

جيش في العالم لن تأخذ شرعيتها بني شعوب 

املنطقة والعالم إال بإجازة وموافقة من أكثرية 

الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده. 

ولن تأخذ هذه الش����رعية ما لم تقر بحل عادل 

للقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني ميلك 

عناصر قوة عديدة ومهمة وميكن أن تقود إلى 

إيجاد مس����ار وطني بديل ملس����ار املفاوضات 

البائ����د. ما يهم عدم املغامرة بسياس����ات رد 

الفعل غير املدروس����ة وال اخلض����وع للمزاج 

الع����ام دون متحيص كما حدث في االنتفاضة 

الثانية. فالش����عب الفلسطيني ال يستطيع فتح 

معركة عسكرية في ظل الال تكافؤ، وال يستطيع 

اعتماد املقاومة املسلحة للرد على االستباحة 

اإلس����رائيلية، ومن الض����روري إخضاع كل 

أش����كال املقاومة للتقييم النقدي واخلروج من 

طقوس التقديس الش����عبوية للمقاومة املسلحة 

وم����ن كرنفاالت النضال الس����لمي، والنضال 

السياحي ذي النجوم اخلمسة. 
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ما يهم هنا هو:

أوال:  وضع سياس���ات أو إس���تراتيجيات   -

والقانون���ي،  الدبلوماس���ي،  للنض���ال 

والثقاف���ي،  واإلعالم���ي،  واالقتص���ادي، 

والعصي���ان في األراض���ي املصادرة وفي 

مدينة القدس.  

ثانياً: إعادة بناء املؤسسة السياسية وجتديد   -

بنيتها البيروقراطية الشائخة، وإنهاء العمل 

بنظام الكوتا الفصائلي الذي ينتمي للنظام 

الشمولي القدمي، والنظام األبوي الزبائني 

الذكوري وبخاصة في السلك الدبلوماسي.   

ثالًثا: جتديد االحتادات الشعبية والنقابات   -

وحتريره���ا من عالق���ات التبعي���ة والتذيل 

للفصائل السياسية. 

رابعاً: تش���كيل حكومة كفاءات متخصصة   -

وإيالء االهتم���ام املميز بالتربي���ة والتعليم 

والثقافة.  

خامس�اً: إع���ادة بن���اء التحالفات مع كل   -

القوى املتضامنة واملؤيدة والداعمة للشعب 

الفلسطيني مبا في ذلك القوى اإلسرائيلية 

املناهض���ة لالحت���الل والعنصرية واحلرب 

والنهب.
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مقاالت

الحرب ليست خدعة.. الحرب مؤلمة

أسماء الغول *

إن التكيف مع املوت ليس أمرًا صعبًا، ولكنه 

يصب���ح هّينًا بعد الي���وم الثالثني من احلرب، ثم 

عادي���ًا بعد اليوم األربعني، ومن ثم البد منه بعد 

اليوم اخلمس���ني، ففي البداية تظ���ل تتخيل أن 

القصف أخذك دون رجعة، وقد ترتعب من انفجار 

إلى جانبك، لكن س���رعان ما ال يهتز جسدك مع 

االنفجارات، وتستقبل املوت بصمت... وأحيانًا 

تتمناه حني يذهب أحباؤك املس���اكني، لكن يبقى 

متني املوت شيئًا، واخلوف منه شيئًا آخر.

لقد حفظنا أنفس����نا بعيدًا عن املوت طوال 

خمس����ني يومًا، كل قصف نغ����ادر إلى مكان 

جديد ونتشرد بحثًا عن األمان، وكلما ازدادت 

ضراوة احلرب، أصبح االحتماء منها صعبًا، 

واالعتياد على اخلبر الس����يئ أمرًا حتميًا، فال 

تعود قادرًا على حماية اجلميع، فيتسرب أفراد 

عائلتك لتحقيق ش����ؤون احلي����اة من املتطلبات 

اليومي����ة، باحثني ع����ن منافذ جناة بني قصف 

املساجد واملنازل واألبراج والسيارات واحملال 

التجارية واملخابز وحت����ى البقاالت الصغيرة 

والتي ماتت مؤخرًا في إحداها الطفلة نور أبو 

حصيرة )5 أعوام( وهي تشتري الشوكالتة.

يحتاج شراء اخلبز أو احللوى أو حتى أن تفتح 

الناف���ذة إلى كثير من التح���دي واجلهد والدعاء 

كي تبقى س���املًا، لم تعد املنازل مهمة كما كانت 

في البداية ولم تعد الس���يارات مهمة فيما أغلب 

أصحابها ال يزالون يدفعون أقساطها في البنوك، 

بل بعد اليوم اخلمسني أصبح احلفاظ على الروح 

وأرواح أحبائك هو املهم.. ولكن كيف؟!. كاتبة وقاّصة.
 *
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ف���ي الغالب، يعتمد األمر على الصدفة.. رمبا 

هذه الكلمة ال تعجب املتدينني ويصرون »بل هي 

إرادة الل���ه«.. ولكن الصدف���ة تكبر في احلرب، 

وهي على ألسنة اجلميع دون تسميتها، ما الذي 

يجعل العمارة تقص���ف بعد أن متر من أمامها 

بدقيقتني وتنجو بحياتك؟ ما الذي جعل ابن عمي 

محم���د الغول )33 عامًا( ينتقل فجأة إلى داخل 

الغرفة بجانب ابنتي���ه وزوجته بعد أن كان ينام 

في الساحة اخلارجية، فيسقط احلجر من جراء 

القصف على رأسه وميوت هو وثمانية من أفراد 

عائلته، وتنجو ابنتاه وزوجته!؟..

هل هو احلر الش���ديد الذي كما تقول زوجته 

جعله ينتقل من مكان آلخر؟ هل هو موقع الغرفة 

في نهاية بيت املخي���م الفقير؟.. كيف كان عمي 

ينام على األرض ومات، فيما ابنه أحمد معه في 

الغرفة ذاتها ينام على الس���رير لم يصب سوى 

في ساقه؟ هل هي قوانني اجلاذبية؟ العلم؟.. أم 

الصدفة؟.. أم أنها أعمار تنتهي وأعمار تبدأ؟.. 

وقس على ذلك 2150 صدفة قتلت 2150 مواطنًا 

ومواطن���ًة وطفاًل وطفلًة في غزة، وأبقت الصدفة 

أيضًا مليونًا وسبعمائة وثمانية وتسعني ألفًا.

هناك من يتحكم بهذه الصدف.. إنه العدو، هناك 

في الس����ماء طائرة تختار م����ن تقتل، هناك قذائف 

مدفعية تنهال على أحياء سكنية بأكملها وتنهيها.

كيف إذن س���تحافظ على حياتك إذا كان من 

يتحكم بها حاقدًا حتركه دولة مجرمة كإسرائيل، 

ال يهمها سوى أن تعاقب غزة وأهلها.

يصم أذنيك الهدوء في ليلة كهذه انتهت بقصف 

برج سكني فيه أكثر من عشرة طوابق، تشعر بأن 

إس���رائيل تريد أن تقضي على كل منطقة يعتقد 

الغزي أنها آمنة، ولم يصبها القصف الشديد منذ 

أول احلرب، فتقيم بها الطائرات طقوس الفجيعة، 

وم���ن ثم تتنق���ل إلى أجمل األحياء والش���وارع 

وتقتل فيها اجلمال، لتقضي على األمان واجلمال 

واله���دوء معًا، وال يتبقى إال بعض حياة وصمود 

حتاول من خالله أال تلوم املقاومة.

ثالث حروب في س���تة أعوام يصبح معها كل 

شيء مؤقتًا، احلياة العادية التي يعيشها اآلخرون 

تصبح بحد ذاته���ا حلمًا؛ مثل أن حتب وتتزوج 

ومن ثم ترى أطفالك يكبرون أمام عينيك، ويكون 

عندك وظيفة ومنزل، ألن كل ش���يء مؤقت، ليس 

فقط سيارتك ومنزلك وأثاثك ومكتبك وكاميراتك، 

بل حبك وأمك وأطفالك وأنت ذاتك مؤقت..

تنظر في كل شيء اآلن وتتأمله كأن قيمته غدت 

مضاعفة، فكل شيء من املمكن أن يضيع منك في 

حلظة ما لم حتمه الصدفة أو تشمله رعاية الله.

اس���تمرار احلرب وازدياد وحش���ية االنتقام 

اإلسرائيلي يجعالن اخلوف أكبر، ولكن في الوقت 

نفسه يجعالن الفجيعة روتينًا يوميًا؛ ألنك حتاول 

التكيف مع جميع أنواع الصدمات.

 غزة لم تنم الليلة...
ف���ي كل ليلة خ���الل احلرب كان لع���دم النوم 

سبب مختلف، فهناك الليالي الثقيلة التي تتجمع 

فيها الش���كوك والهموم؛ هذه الليلة عقب قصف 

برج س���كني بأكمله عرفت إسرائيل كيف جتعل 
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كل مواط���ن في غزة يس���كن عمارًة يتخيل أنهم 

سيقصفونها عليه، ما دام العدو وصل به جنونه 

إلى هذا احلد.

الليلة السابقة تخيلت أن شظية قطعت مسافة 

مئ���ات األمتار ومزقت أمع���اء طفلّي، الليلة التي 

قبله���ا ل���م أمن ألن البوارج قررت ح���رق امليناء 

بقذائفها التي تسمع تهشمها على األرض، وتلك 

الليلة ألن قذائف الدبابات العشوائية والتي تصل 

إلى كيلومتري���ن ونصف الكيلومتر )وقطاع غزة 

ُقطره 6 كيلومترات( تس���تطيع أن تصيب منزلك 

ف���ي أي وقت بعد أن تك���ون قد اخترقت جدران 

منازل احلدود الشرقية في الشجاعية والتفاح.

وهناك تلك الليلة التي لم ننم ألننا فقدنا عائلة 

عمي بكامله���ا، فقضيناها نفكر بآخر الوداعات 

واللحظات والضحكات... .

وليلة لم أمن فيها حني قررت وجوه الشهداء أن 

تتجمع على سقف غرفتي بعد أن زارتني قادمة 

من ب���ني ركام املنازل وأرضيات املستش���فيات 

وش���وارع الشجاعية.. بعضها تشعر بأن الروح 

غادرته���ا غصبًا عنها وفي غير موعدها، ووجوه 

ال ت���زال في وضع الرك���ض األخير من القذيفة 

وأخ���رى ألطفال كانوا يضحكون قبل أن تقتلهم 

شظايا الصواريخ احلادة.

أسمع موج بحر غزة الذي ال يتغير... شموخه 

وإحاطته بغزة ال يتغي���ران.. جغرافيا املكان ال 

تتغير، ولكن املكان يتغير، ذاكرتك عنه تتغير؛ 

األبراج واألحياء واألزقة واألش���جار، ولكن من 

يس���تطيع تغيير البحر والطقس ورائحة األماكن 

التي تش���عر بها بقلبك مبجرد دخولك إلى غزة، 

يدمرون املدن لكنهم ال يستطيعون تدمير ذاكرة 

املكان؛ ه���ذا البحر وتلك الوجوه وهذه اللكنات، 

عمرها أطول من عمر احلروب.

صريعًا للهلوس���ة هذا ما تصبح عليه.. فهذا 

م���ا حدث بالضبط قبل أن أفقد عائلة عمي، قلت 

لوالدتي: »سنس���تيقظ على مصيبة« وبالفعل في 

2014/8/3 رن هاتفي اجلوال ست مرات عند 

الساعة السابعة والربع صباحًا قبل أن أستيقظ، 

ليخبرن���ي أحد الصحافيني: »بيت عمك انقصف 

أثناء نومهم«.

على الرغم من أنني في أول شهر في احلرب 

ذهب����ت إلى كل حي وش����ارع فيه خطورة دون 

أن يهتز لي جفن، إال أنني وجدت نفس����ي بعد 

الي����وم الثالثني أحمل هاج����س املوت، وأفكر؛ 

ماذا تركت لطفلّي الوحيدين؟ هل س����يفترقان 

يومًا؟ من س����يرعى عائلتي؟ هاجس يكبر، لكن 

عن����اد التغطية، وحاجة الكتابة لطزاجة احلدث 

واملش����اعر جعلتني أحتدى هواجس����ي في كل 

حلظة، وس����رعان م����ا كان امل����وت يضيع بني 

تفاصيل اليوم واحلياة، وكأن املوت ال يقتله إال 

املغامرة واملواجهة.

كل ش���يء حت���ت االختبار؛ صب���رك وحياتك 

وإميانك وصحتك وعقلك وقلمك وأحباؤك وذاتك، 

إل���ى درجة تش���عر بأن عب���ارات مضحكة مثل 

»احلرب خدعة« كنت تس���معها وأنت على مقاعد 

الدراس���ة هي أكبر كليشيه س���خيف عرفته في 

حياتك، فاحلرب ليس���ت خدعة، بل احلرب مؤملة، 
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وقاس���ية، وما م���ر على قطاع غ���زة في عامي 

2008 و2012 ال يق���ارن مبا يحدث اآلن، اآلن 

نحن رهائن اخلدع���ة، ورهائن اللحظة، ورهائن 

املصالح، نحن أبناء املوت حتى يأتي حكم طائرة 

االحتالل بغير ذلك..

أم���ام ه���ذه اآللة املجرم���ة وعقلي���ة نتنياهو 

احلق���ودة، تتعلم أال تقول عب���ارات مثل »نهارًا 

قصفوا كثيرًا لن يفعلوا ش���يئًا لي���اًل«..أو »إذا 

قصف���وا اليوم برجًا بأكمله فلن يعيدوها ثانية«، 

فه���ذه حرب الصدمات، ح���رب تفوق خيال أعته 

مرتكبي العقاب اجلماعي، ال توجد نقطة توقف، 

فقد قصفوا املدارس التي يحتمي بها النازحون 

أكث���ر من مرة، دمروا أحياء كاملة بأكثر من 80 

ألف قذيفة مدفعية عش���وائية، أس���قطوا براميل 

متفجرة على أحياء بكاملها.

 ال يكف عقلهم عن إبداع اجلرائم كي يحرضوا 

املدنيني على املقاومة التي ال حتتاج سوى إلى يد 

حولها لتضمها، وهذه اليد تولدها مشاعر الصبر 

والرغبة في االنتقام من العدو، فنادرًا ما يحدث 

العكس وحتاول هذه اليد خنق املقاومة.

أليس هناك بشر مالئكة؟... هل شعرت يومًا 

بأنك قابلت ش���خصًا ش���ديد الطيب���ة ووصفته 

بامل���الك؟ أكيد، إذن هناك وج���ه اآلخر للقاعدة 

اس���مه بنيامني نتنياهو... الشيطان بذاته، فمن 

يقت���ل 500 طف���ل دون أن يتردد هو ش���يطان، 

اآلن أن���ا أحتدث مثل املهرطق���ني ولكن ما هي 

ه���ذه احلرب إال هرطقة ورواية خيالية ليس فقط 

بحجم القتل، بل أيضًا مبقاومتها البسيطة وأهلها 

الطيبني الذين يصنعون من صمودهم وإنسانيتهم 

االنتصار الوحيد واحلقيقي في هذه احلرب.

إنها رمزية اخلير والش���ر التي كنا نصدقها 

بحكايات ما قبل النوم في طفولتنا البائس���ة ... 

طفولة املخيم التي ال تدمرها صواريخ االحتالل 

في قلوبنا.



94 العدد )30(  2014

وثيقة

خطاب الرئيس محمود عباس 
في الجمعية العامة لألمم المتحدة  )الدورة 69(

 في 26 أيلول 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،

في البداية، أتوجه بالتهنئة اخلالصة لكم على 

انتخابكم رئيس���ًا للجمعية العامة  لألمم املتحدة 

في دورتها احلالية، كما أتوجه بالشكر والتقدير 

لس���عادة جون آش على رئاسته املتميزة للدورة 

املاضية.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

في ه���ذا العام الذي اختارته اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة كي يكون عامًا دوليًا للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني اختارت إسرائيل أن جتعله 

ش���اهدًا على حرب إب���ادة جديدة ارتكبتها ضد 

الشعب الفلسطيني.

وف���ي هذا الع���ام الذي أردمتوه باس���م دول 

وش���عوب العالم معبرًا عن توق العالم وإصراره 

على إجناز السالم العادل، اختارت دولة االحتالل 

أن تتحدى العالم بأسره بشن حربها على غزة، 

وكانت طائراتها ودباباتها وهي تغتال بوحش���ية 

حياة وبي���وت ومدارس وأح���الم آالف األطفال 

والنس���اء والرجال الفلسطينيني جتهز في واقع 

األمر على ما تبقى من آمال السالم.

السيدات والسادة

لق���د خاطبتكم في هذه القاع���ة في مثل هذه 

األيام العام 2012 وحذرت من أن دولة االحتالل 

االستيطاني تعد لنكبة جديدة للشعب الفلسطيني، 

وناش���دتكم: امنعوا وقوع نكبة جديدة، ادعموا 

إقامة دولة فلسطني احلرة املستقلة اآلن.
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وعدت بعد شهرين إلى نفس القاعة وفلسطني 

تضمد جراحها، وش���عبها يدفن الش���هداء من 

أحبت���ه األطفال والنس���اء والرج���ال بعد حرب 

أخرى ش���نت حينذاك على قط���اع غزة، ويومها 

قلت: لم يكن بالتأكيد أحد في العالم بحاجة إلى 

أن يفقد عش���رات األطفال الفلسطينيني حياتهم 

كي يتأكد أن إسرائيل تتمسك باالحتالل ولم تكن 

هناك حاجة آلالف الغارات القاتلة واألطنان من 

املتفج���رات كي يتذكر العال���م أن هناك احتالاًل 

يجب أن ينتهي وأن هناك شعبًا يجب أن يتحرر.

وها نحن هنا مجددا اليوم.

وها نحن جند أنفس���نا، وبكل أسف ومرارة 

نط���رح نفس اخلالصات واألس���ئلة القدمية بعد 

حرب جديدة هي الثالثة التي تشنها دولة االحتالل 

العنصري خالل خمس س���نوات على غزة، هذه 

البقعة الصغيرة واملكتظة والغالية من بالدنا.

الف���ارق اليوم أن حج���م جرمية اإلبادة أكبر، 

وأن قائمة الشهداء وخاصة األطفال منهم أطول، 

وكذل���ك قوائم اجلرحى واملعاقني، وأن عش���رات 

العائ���الت متت إبادتها بالكام���ل، والفارق اليوم 

أن هناك نحو نصف مليون ش���خص شردوا من 

بيوتهم، وأن عدد البيوت واملدارس واملستشفيات 

واملباني العامة والعمارات الس���كنية واملس���اجد 

واملصان���ع وحتى املقابر املدمرة غير مس���بوق، 

حلقوا بشبابنا وأبنائنا لينتقموا منهم في املقابر، 

والفارق اليوم أن الدمار الذي تسبب به العدوان 

األخي���ر ال مثيل له ف���ي العصر احلديث كما أكد 

شاهد عيان هو السيد املفوض العام لألونروا.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

لقد كانت احلرب األخيرة على غزة سلسلة من 

جرائم احلرب مكتملة األركان نفذت وببث مباشر 

على مرأى ومسمع العالم بأسره حلظة بلحظة. فال 

يعقل أن يدعي أحد اآلن أنه لم يدرك حجم وهول 

اجلرمية. وال يعقل، أن يكتفي البعض بإعالن دعمه 

حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون االهتمام 

مبصير آالف الضحايا من أبناء شعبنا متجاهاًل 

حقيقة بسيطة نذكره بها وهي أن حياة الفلسطيني 

غالية، متاما كحياة أي انسان آخر.

إن جتاه���ل البع���ض للحقائق على األرض ال 

ينفي وجود هذه احلقائق.

ونفترض أيضًا أن ال أحد سيتساءل بعد اآلن: 

ملاذا ينمو التطرف وملاذا تتراجع ثقافة السالم، 

وملاذا تنهار اجلهود لتحقيقه.

ونعتقد أو نتمنى أن ال يحاول أحد مس���اعدة 

االحت���الل هذه املرة أيضًا على اإلفالت بجرميته 

دون مساءلة.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

باسم فلسطني وش���عبها أؤكد هنا اليوم: لن 

ننس���ى ولن نغفر، ولن نسمح بأن يفلت مجرمو 

احلرب من العقاب.

وأؤكد أمامكم أن الشعب الفلسطيني متمسك 

بحقه املش���روع في الدفاع عن نفس���ه أمام آلة 

احلرب اإلس���رائيلية، ومتمس���ك بحقه املشروع 
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في مقاوم���ة االحتالل العنصري االس���تيطاني 

اإلسرائيلي.

وف���ي نفس الوقت أؤك���د أن حزننا وفجيعتنا 

وصدمتن���ا وغضبنا لن يجعلنا للحظة نتخلى عن 

إنس���انيتنا وعن قيمنا وأخالقياتنا، بل سنحافظ 

عل���ى الدوام على احترامن���ا والتزامنا بالقانون 

الدولي، والقان���ون الدولي اإلنس���اني ومتاثلنا 

مع اإلجماع الدولي، وس���نصون تقاليد نضالنا 

الوطني التي رس���خها الفدائيون الفلسطينيون 

والتزمنا بها منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية 

في مطلع العام 1965.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

وس����ط طوف����ان املذابح وإعص����ار التدمير 

الش����امل وجدن����ا ش����عوب العالم تن����زل في 

مظاهرات ضخم����ة، معلنة إدانته����ا للعدوان 

واالحتالل وتأييدها حلرية فلس����طني، ووجدنا 

األغلبية الساحقة من الدول تتبنى نفس املوقف، 

وحلظن����ا اتس����اعًا نوعيًا في فعالي����ات حملة 

املقاطعة الش����عبية الدولية لسياسة االحتالل 

و'األبرتهايد' واالستيطان اإلسرائيلي.

فالتحية باس���م فلس���طني ل���كل من انحاز 

إلى القيم اإلنس���انية وطالب باحلرية والعدل 

والس���الم. لقد ش���كلت كل مظاهر التضامن 

الصادقة هذه رسالة هامة ملن كانوا يواجهون 

اإلبادة في غزة كي يشعروا-على األقل- أنهم 

ليسوا وحدهم.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

لقد جاءت احلرب اإلسرائيلية األخيرة لتجسد 

على األرض جوهر ما كانت احلكومة اإلسرائيلية 

تطرحه في غرف املفاوضات املغلقة. فقد جاءت 

بع���د مس���عى تفاوضي طويل وش���اق اس���تمر 

أكثر من ثمانية ش���هور برعاية الواليات املتحدة 

ومبتابعة الرئيس ب���اراك أوباما وبإدارة مثابرة 

من وزير خارجيته ج���ون كيري. وانخرطنا في 

هذا املس���عى بعق���ول مفتوح���ة وبنوايا صادقة 

وبروح إيجابية، وطرحنا مواقفنا الثابتة املستندة 

لقرارات الش���رعية الدولية والتي حتظي بالتأييد 

الس���احق بني دول العال���م، واحترمنا بإخالص 

جميع التزاماتنا وتفاهماتنا، بل كنا ونحن نراقب 

االنتهاكات اإلس���رائيلية املستمرة واملتصاعدة 

منارس درجات مستحيلة من ضبط النفس فنكتم 

صرخاتنا ونعض على جراحنا كي نعطي اجلهود 

األميركية أفضل فرصة ممكنة للنجاح .

ولكن وكالعادة لم تفوت احلكومة اإلسرائيلية 

الفرصة دون أن تخرب فرصة السالم.

فخالل ش���هور املفاوضات تواصلت عمليات 

البناء االس���تيطاني ومصادرة األراضي وهدم 

البيوت وحم���الت القتل واالعتقاالت الواس���عة 

والتهجير القس���ري في الضفة الغربية وتشديد 

احلصار اجلائر على قطاع غزة. وركز االحتالل 

حملت���ه على مدينة الق���دس ومواطنيها، محاواًل 

تغيي���ر وتزيي���ف روح وهوي���ة ومش���هد املدينة 

املقدس���ة، مرك���زًا عل���ى املس���جد األقصى ما 
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ين���ذر بعواقب كارثية،  وفي الوقت نفس���ه كانت 

املس���لحني  العنصريني  املس���توطنني  عصابات 

تواصل جرائمها ضد املواطن واألرض واملساجد 

والكنائس واملمتلكات وأشجار الزيتون.

وكالعادة أخفقت احلكومة اإلسرائيلية مجددًا 

في امتحان السالم.

فقد نقضت اتفاقا مع اإلدارة األميركية حول 

إط���الق عدد من أس���رى احلرية الفلس���طينيني  

في س���جون االحتالل، الذي���ن نصر على إطالق 

س���راحهم جميع���ًا،  وعندما وجهت باألس���ئلة 

البسيطة في املفاوضات املباشرة أو عبر الوسيط 

األميركي لم تتردد في كشف مواقفها احلقيقية:

إن إس���رائيل ترفض إنهاء االحتالل ألراضي 

دول���ة فلس���طني التي احتلتها الع���ام 1967 بل 

تسعى الستمراره وتكريسه، وترفض قيام دولة 

فلس���طينية، وترفض إيجاد حل ع���ادل لقضية 

الالجئني الفلسطينيني. هذا هو املوقف الرسمي 

حلكومة إسرائيل.

إن املستقبل الذي تقترحه احلكومة اإلسرائيلية 

على الشعب الفلسطيني هو في أحسن األحوال 

معازل متفرقة للفلسطينيني على أرض ال حدود 

لها، وال س���يادة له���م عليها وال عل���ى أجوائها 

ومياهها وثرواتها الطبيعية، وستكون حتت سطوة 

املستوطنني الفاشيني وجيش االحتالل في أبشع 

تطبيق ممك���ن ألنظمة 'األبرتهاي���د'. ورغم هذا 

بعضهم يقولون نري���د الدولتني، أين هي الدولة 

الفلس���طينية؟، هذه املعالم التي يريدونها للدولة 

الفلسطينية.

لقد أكدت إس���رائيل خ���الل املفاوضات أنها 

ترفض صنع الس���الم مع الضحية، مع الشعب 

الفلسطيني.

ويجري ذلك مع محاول���ة إضفاء طابع ديني 

على الصراع، ومع تصاعد وتفش���ي العنصرية 

في اخلطاب السياس���ي واإلعالمي اإلسرائيلي 

وتكريسها في املناهج الدراسية وفي سلسلة من 

القوانني وفي ممارسات االحتالل واملستوطنني، 

وق���د وجدت ه���ذه الثقافة العنصري���ة وخطاب 

التحريض والكراهية تعبيرًا مجسدًا لنتاجها في 

اجلرمية الدنيئة واملروعة التي أقدم عليها عدد من 

املستوطنني الفاشيني قبل شهور عندما اختطفوا 

الفتى املقدسي محمد أبو خضير وقاموا بإحراقه 

حيًا ثم قتلوه، إن هذا يذكرهم بشيء ما بالتاريخ 

نتمنى أن يتذكروه.

وفي السنوات املاضية مارس االحتالل سياسة 

ممنهجة إلضعاف السلطة الوطنية وصوالً لشطب 

عملي لكامل دورها، وكان االحتالل يستهدف ما 

نقوم به من عمل دؤوب لصياغة أس���س منوذج 

دولة فلس���طني التي نريد: دولة س���يدة مستقلة 

تعيش بس���الم وتبني جس���ور التعاون املتكافئ 

م���ع جيرانها، حتت���رم االلتزام���ات واملعاهدات 

واالتفاقات، تكرس املواطنة واملس���اواة وسيادة 

القانون وحقوق اإلنسان والتعددية، ترسخ اإلرث 

التنويري الفلس���طيني في التس���امح والتعايش 

وعدم اإلقصاء، وتقوي ثقافة السالم، وتعزز دور 

امل���رأة، وتبني إدارة كف���ؤة تلتزم معايير احلكم 

الرشيد. أراد االحتالل ويريد ضرب هذا النموذج 
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ألنه نقيض جوهر سياس���اته االستيطانية، وألنه 

يريد تدمير فرصة تبلور الكيانية الفلسطينية في 

دولة مستقلة ضمن حل الدولتني .

وعندما جنح���ت جهودنا عبر احلوار الوطني 

قبل شهور في إنهاء االنقسام الداخلي واستعدنا 

وحدة األرض والوطن واملؤسسات وشكلنا حكومة 

التوافق الوطني وبدأنا مسيرة ستقود إلى إجراء 

االنتخابات الرئاس���ية والتش���ريعية، فقد رحبت 

جميع دول العالم بهذا إال إس���رائيل التي تعمل 

على الدوام على متزيق أرضنا ووحدتنا الوطنية. 

كل دول العالم وافقت على حكومة الوفاق الوطني 

إال إسرائيل.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

واآلن إلى أين من هنا؟

إن التفكير بأنه من املمكن وببس���اطة العودة 

إلى منط عمل س���ابق تكرر فشله هو أمر ساذج 

في أحسن األحوال، وخاطئ في جميع األحوال، 

بجانب أنه لم يعد مقبواًل وليس مجديًا استنساخ 

أساليب ثبت عقمها، أو مواصلة اعتماد مقاربات 

أخفقت مرارًا وحتتاج مراجعة شاملة وتصويبًا 

جذريًا .

من املس���تحيل ،أكرر، من املس���تحيل العودة 

إل���ى دوام���ة مفاوضات تعجز ع���ن التعامل مع 

جوهر القضية والس���ؤال األس���اس، ال صدقية 

وال جدوى ملفاوضات تفرض إس���رائيل نتائجها 

املسبقة باالستيطان وببطش االحتالل، وال معنى 

وال فائ���دة ترجتى من مفاوضات ال يكون هدفها 

املتفق عليه إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وقيام دولة 

فلسطني وعاصمتها القدس على كامل األراضي 

الفلس���طينية التي مت احتاللها في حرب 1967، 

وال قيمة ملفاوضات ال ترتبط بجدول زمني صارم 

لتنفيذ هذا الهدف.

آن لهذا االحتالل االستيطاني أن ينتهي اآلن.

إن فلس���طني ترفض أن يكون حق شعبها في 

احلرية رهينة الش���تراطات عن أمن إس���رائيل، 

وه���و الذي يتعرض يوميًا إلرهاب دولة االحتالل 

العنصري ومستوطنيها.

إن شعب فلسطني هو من يحتاج في احلقيقة 

إلى احلماية الدولية الفورية وهو ما سنسعى إليه 

من خ���الل املنظمات الدولية، ويحتاج إلى األمن 

وإلى الس���الم قبل أي أح���د آخر، وأكثر من أي 

أحد آخر، وأطفال فلسطني يستحقون أن يضمن 

العالم لهم بأن ال يتم مرة أخرى اغتيال طفولتهم 

وسرقة أحالمهم وحياتهم.

أم���ا آن لفص���ول هذه املأس���اة املس���تمرة 

واملتجددة أن تطوى؟!.

إن من اقتلعوا م���ن بيوتهم الدافئة وأرضهم 

الطيب���ة وبالدهم اجلميلة خ���الل النكبة قبل 66 

عامًا وق���ذف بهم إلى جحي���م املنافي واللجوء، 

ويجرى قذفهم ف���ي متاهات هجرات جديدة، أو 

إلى سفن املوت في بحار العالم، بني حني وآخر 

هم من يحتاجون إلى ضمانات بأال يشردوا مرًة 

أخرى، وأال يقض���وا حياتهم في انتظار الغزاة 

في حربهم اجلديدة.
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أما آن لهذا التيه الطويل أن يصل إلى محطته 

األخيرة.

لن نقبل بأن نبقى إلى األبد في مربع املطالبني 

على الدوام بإثبات حسن نواياهم بتقدمي تنازالت 

على حس���اب حقوقهم، وبالت���زام الصمت وهم 

يقتلون وأرضهم تنهب. لقد س���ئمنا الدخول في 

امتحانات إضافية إلثبات الكفاءة واجلدارة كي 

نحظى بحقنا الطبيعي البسيط في أن نعيش حياة 

عادي���ة، وأن منارس حقنا البديهي في توقع غد 

هادئ مألوف واحللم بأيام أجمل، وبالقدرة على 

أن يخطط ش���بابنا باطمئنان أليامهم وسنواتهم 

القادمة بحرية وسالم فوق أرضنا كبقية شعوب 

العالم.

آن للس���الم العادل واحلقيق���ي أن ميكن في 

أرض السالم. كما قلت أكثر من مرة نحن الشعب 

الوحيد في كل العالم الذي بقي حتت االحتالل.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

لق���د حذرنا نحن وجميع ال���دول العربية على 

الدوام من العواقب الكارثية الستمرار االحتالل 

االس���تيطاني وعدم نيل ش���عب فلسطني حلريته 

واس���تقالله، ودللنا مرارًا على أن بقاء إسرائيل 

دولة فوق القانون واستمرار إفالتها من العقاب 

واحملاس���بة على اعتداءاته���ا وحتديها لإلرادة 

والشرعية الدولية مسؤول بشكل حاسم عن توفير 

الترب���ة اخلصبة والبيئة املناس���بة لنمو التطرف 

والكراهية واإلرهاب في منطقتنا.

إن مواجهة اإلرهاب الذي ابتليت به منطقتنا 

من تنظيمات ك�'داعش' وغيرها ال عالقة لها بأي 

صورة من الصور بالدين اإلس���المي السمح أو 

بالبشرية، وتقوم بارتكاب فظائع وحشية دنيئة، 

تتطلب ما هو أكثر من املواجهة العسكرية وهي 

أمر ملح، وتستلزم ما هو أكثر من إطالق اإلدانات 

وإعالن املواقف وهو أمر مطلوب. إنها حتتاج في 

املقام األول إلى بناء استراتيجية شاملة مصداقة 

لتجفي���ف منابع اإلرهاب واجتث���اث جذوره في 

جميع املجاالت السياسية والفكرية واالقتصادية 

واالجتماعي���ة في منطقتنا، إنه���ا تتطلب وضع 

أس���س صلبة لتوافق عملي يجعل محاربة جميع 

أش���كال اإلرهاب وفي كل مكان مهمة حاس���مة 

يتصدى له���ا حتالف الدول وحتالف الش���عوب 

وحتالف احلضارات، وتتطلب في هذا الس���ياق 

وبشكل رئيس إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لبالدنا 

الذي يعد بوقوعه وباستمراره ومبمارساته شكاًل 

بشعًا من إرهاب الدولة ودفيئة للتحريض والتوتر 

والكراهية.

السيد الرئيس

ف���ي الوقت ال���ذي ما زلنا نعان���ي فيه أهوال 

احل���رب يقف أمامنا حتد هائل إلعادة إعمار ما 

دمره االحتالل. وهذه املرة الثالثة إلعادة إعمار 

ما دمره االحتالل.

وبدع���وة نثمنها من جمهوري���ة مصر العربية 

ومملكة النرويج ستس���تضيف القاهرة الش���هر 

القادم مؤمت���رًا دوليًا خاصًا حول إغاثة وإعادة 
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إعمار غزة، وس���تقدم حكومتنا تقارير ش���املة 

إل���ى املؤمتر عن اخلس���ائر التي حلقت مبختلف 

مناحي احلياة نتيجة العدوان، وستقدم تفاصيل 

اخلط���ط والبرام���ج التي ستس���ارع إلى القيام 

بتنفيذها واإلش���راف عليها في قطاع غزة لتلبية 

احتياجات اإلغاثة العاجلة ومتطلبات إعادة البناء 

واإلعمار، بالتنسيق الكامل مع هيئات ووكاالت 

األمم املتحدة. إذن كل ش���يء سيجري بإشراف 

األمم املتحدة.

وقبل يومني اتفقت الفصائل الفلسطينية على 

تعزيز ومتكني حكومة التوافق في قطاع غزة، ما 

سيعزز ويضمن إجناز عمليات إعادة اإلعمار.

إنن���ا إذ نعبر عن تقديرنا لكل الدول والهيئات 

الت���ي س���ارعت لتقدمي املس���اعدات للش���عب 

الفلس���طيني خالل احل���رب وبعدها، فنحن على 

ثقة أن الدول الش���قيقة والصديقة لن تتردد في 

دعم ما سنطرحه من خطط وبرامج، وأن املؤمتر 

سيخرج بنتائج عملية تلبي توقعات واحتياجات 

ضحايا العدوان.

ونؤكد هنا مجددًا أن الشرط األساس لنجاح 

كل ه���ذه اخلط���ط واجلهود ه���و إنهاء احلصار 

اإلسرائيلي البشع املتواصل منذ سنوات والذي 

يخنق غزة ويحولها إلى أكبر س���جن في العالم 

حلوالي مليوني مواطن فلس���طيني، وفي الوقت 

نفس���ه نؤكد حرصنا على ض���رورة تثبيت وقف 

إطالق النار عبر املفاوضات التي ترعاها مصر. 

غير أنه م���ن الضروري ولك���ي ال تتكرر دوامة 

احلروب ودوامة إعادة اإلعمار كل سنتني أو ثالث 

أن نركز على املس���ألة األساس ونقطة االنطالق 

وهي أن معاناة غزة لن تنتهي بش���كل كامل إال 

بانتهاء االحتالل اإلسرائيلي وقيام دولة فلسطني.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

لقد قامت فلس���طني واملجموعة العربية خالل 

األسبوعني املاضيني باتصاالت مكثفة مع مختلف 

املجموع���ات اإلقليمية في األمم املتحدة من أجل 

اإلع���داد لتقدمي مش���روع ق���رار العتماده في 

مجلس األمن الدولي حول النزاع الفلس���طيني- 

اإلسرائيلي وللدفع بجهود حتقيق السالم. الزلنا 

نؤمن بالسالم من خالل الشرعية الدولية.

إن ه���ذا املس���عى يؤكد للجمي���ع مجددًا 

التزامن���ا بتحقيق الس���الم الع���ادل عبر حل 

الدبلوماس���ي  اجلهد  واعتمادنا  تفاوض���ي، 

والسياس���ي عبر هيئات األمم املتحدة، وهذا 

املسعى يس���تلهم ويستعير بشكل كامل روح 

ونص���وص عديد القرارات التي وافقتم عليها 

في اجلمعية العامة وتلك التي أقرت في مجلس 

األمن والتي حددت أسس احلل الدائم وحتقيق 

الس���الم العادل. لن نأتي بش���يء جديد كلها 

قرارات معتمدة.

إن هذا املس���عى يطم���ح لتصويب ما اعترى 

اجله���ود الس���ابقة لتحقيق الس���الم من ثغرات 

بتأكيده على هدف إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي 

وحتقيق حل الدولتني، دولة فلسطني وعاصمتها 

القدس الشرقية على كامل األراضي التي احتلت 
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في العام 1967 الى جانب دولة اس���رائيل وحل 

مشكلة الالجئني الفلسطينيني حاًل عاداًل ومتفقًا 

عليه على أساس القرار 194 كما ورد في املبادرة 

العربية للسالم مع وضع سقف زمني محدد لتنفيذ 

هذه األهداف ال بد من سقف زمني محدد لتنفيذ 

هذه األهداف، وس���يرتبط ذلك باستئناف فوري 

للمفاوضات بني فلس���طني وإس���رائيل لترسيم 

احلدود بينهما والتوصل التفاق تفصيلي شامل 

وصياغة معاهدة سالم بينهما.

السيدات والسادة

إننا على ثقة أن هذا املسعى سيحظى بتأييد 

ش���امل ممن يحرصون على أن ال تشهد بالدنا 

حروبا وفظائع جديدة، وممن يريدون دعم حملة 

التص���دي لإلره���اب، وممن يؤمن���ون أنه يجب 

املسارعة لرفع الظلم التاريخي الذي أحلقته النكبة 

بالشعب الفلسطيني وممن يتوقون لرؤية السالم 

يحل في أرض الرساالت السماوية.

وس���تكون املصادقة على القرار تأكيدًا على 

م���ا أردمتوه ب���أن يكون هذا الع���ام عامًا دوليًا 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي سيواصل 

نضاله وصموده وسينهض شجاعًا وقويًا من بني 

الركام والدمار، فنحن كما قال شاعرنا محمود 

درويش: 'مصابون بداء ال ش���فاء منه هو األمل، 

ونحب احلياة إذا استطعنا اليها سبيال'، وإذا ما 

استطعنا فال حول وال قوة إال بالله.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

هناك احتالل يجب أن ينتهي اآلن

وهناك شعب يجب أن يتحرر على الفور

دقت ساعة اس���تقالل دولة فلسطني، واعتقد 

أنكم تستمعون لدقاتها.

وشكرًا.

املصدر: وكالة »وفا«
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سياسات عامة

إشكاليات السياسات الحكومية في فلسطين: 
قطاع التعليم أنموذجًا

محمد خطيب* 

ثمة إش���كاالت ألقت بظاللها الس���وداء على 

التفكير التنموي الفلسطيني وأثرت على مختلف 

املناحي التنموية األخرى، وألن احلديث في املجرد 

طوياًل قد يدعو إلى ملل القارئ، آثرت التركيز على 

قطاع بعين���ه، وحتديدًا قطاع التعليم، ملا يعانيه 

من تهميش في الكتابات التنموية.

 فقلما تهتم النقاشات التنموية الفلسطينية بواقع 

التعليم ومش����كالته، وينحصر الكالم أساسًا مبا 

يصرح به كبار املسؤولني في املؤسسة التعليمية، 

والذي غالبًا ما يبدأ بتعداد فضائل التعليم ومناقبه 

ثم ينتقل إلى مشكلة شح اإلمكانات بسبب تضاؤل 

التمويل ومعوق����ات االحتالل، ويختتم بالتبش����ير 

باإلستراتيجيات اجلديدة.   

 وضع التعليم في فلس����طني بائس خطير، 

وإذا أردن����ا التع����رف إلى قط����اع التعليم من 

الوجه����ة الكمي����ة، فيكفي الق����ول إن خريجي 

الثانوية العامة للعام الدراسي 2014/2013 

دخلوا النظام التعليمي كطلبة في الصف األول 

األساس����ي ع����ام 2003/2002، حينها دخل 

النظام التعليمي الفلس����طيني 97167  طالبًا 

وطالبًة 1 من بينهم 58629 في الضفة الغربية 

و38534 في قطاع غزة. 

م���ن إجمالي طلبة الصف األول األساس���ي 

املذكورين، تقدم المتحان الثانوية العامة 84211 

طالب���ًا وطالب���ًة2 أي أن 12952 طالب���ًا وطالبة 

تس���ربوا3، شكلوا ما نس���بته 13.3296% من 

الطلبة الذين دخلوا النظام التعليمي الفلسطيني 

عام 2003/2002، وجنح من املتقدمني 50839 
 * متخصص في التنمية والنوع االجتماعي.

jerusalem.muk@gmail.com
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طالب���ًا وطالب���ًة4 أي أن 33372 طالب���ًا وطالبًة 

رس���بوا، وإذا جمعنا املتس���ربني مع الراسبني 

يكون املجموع 46324 طالبًا وطالبًة يش���كلون 

ما نسبته 47.6746% من إجمالي الطلبة الذين 

دخلوا النظام التعليمي عام 2003/2002. أي 

أن النظام التعليمي الفلسطيني جنح في إيصال 

52.336% م���ن الطلب���ة الذين دخل���وا النظام 

التعليم���ي قب���ل 12 عامًا إلى احل���د األدنى من 

املعرفة التي متكنهم من استكمال التأهيل سواء 

األكادميي أو املهني. 

منعت املؤسسة التعليمية الفلسطينية الرسمية 

اجلامعات واملعاهد الفلسطينية من أن تقبل طالبًا 

يقل معدله عن 65% ورفضت اعتماد ش���هادات 

ه���ؤالء الطلبة إذا حصلوا عليه���ا من جامعات 

خارجي���ة. وهذا يعني أنها تعتب���ر الطلبة الذين 

يقل مس���تواهم عن 65% طلبة ضعفاء جدًا، وال 

أم���ل فيهم وال أفق لهم. ول���م يتوافر لدى إعداد 

ه���ذه الورقة رقم بعدد ونس���بة هؤالء، ولكن إذا 

أضيف هؤالء إلى الطلبة إلى املتسربني والراسبني 

فه���ذا يعني أن ثلثي الطلبة  الذين دخلوا النظام 

التعليمي –تقريبًا - يعتبرون مخرجات فاش���لة 

وعاجزة وغير قابلة للتأهيل والتطور.

ما سبق كان إضاءة كمية على النظام التعليمي 

الفلسطيني، أما اإلضاءة النوعية، أي التي تهتم 

باملخرجات النوعية للنظام التعليمي والتي تهتم 

باملهارات التحليلية، ومدى إتقان اللغتني العربية 

واإلجنليزية كتابة وقراءة ومحادثة على نحو سليم، 

واملستوى الثقافي العام، فذلك مبحث آخر. لم يتم 

البحث فيه على نحو علمي، ولكن ما يستفاد من 

احلديث مع بعض األكادمييني الذين تيسر لقاؤهم 

أن الوضع بالغ املأس���اوية. أحدهم أفاد بأن من 

حوالى 30 طالبًا ميكن استخالص 3-4 طلبة من 

ذوي املستوى املأمول في طالب جامعي. وأن أحد 

خريجي اللغة العربية سئل في مقابلة للتوظيف عن 

أسماء شعراء فلسطني فأورد منهم اسم الشاعر 

املصري أحمد شوقي، وهناك حاالت غير موثقة 

تناقلتها وس���ائل اإلعالم االجتماعي عن خريجة 

جامعية مثقفة مغرمة بالكاتب غسان كنفاني إال 

أنها تعتب على الفضائيات ألنها ال تستضيفه. 

ال تخص اإلش���كاليات الس���ت األساسية 

املطروحة في هذه الورقة قطاع التعليم فقط، 

بل تنس���حب على مختلف القطاعات التنموية 

في فلس���طني، كما تنس���حب عل���ى اجلهود 

التنموية املوجهة للمناطق املهملة تنمويًا وفي 

مقدمته���ا القدس واألغ���وار وأقصى جنوب 

الضفة الغربية.

على نحو موجز، ميكن طرح هذه املش���كالت 

التنموية على النحو اآلتي:

مشكلة األولويات ال زيادة املوازنات.  

مش���كلة دوني���ة املوق���ع املهن���ي باملقارنة   -

باإلداري.

تعزيز العزل الوظيفي على أساس اجلنس.  -

مشكلة التقييم غير العلمي لألداء.  

مشكلة عدم التوازن بني السلطة واملسؤولية   

على مستوى التنظيم املؤسسي.

مشكلة التخطيط غير الواقعي.  
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وفيما يلي عرض موجز لكل مشكلة من هذه   

املشكالت الست. 

مشكلة األولويات وليست زيادة الموازنات 

 دولة فلس���طني حاليًا / السلطة الفلسطينية 

س���ابقًا، شأنها كش���أن أي دولة أو مؤسسة أو 

حتى عائلة أو حتى ش���خص ف���ي العالم، لديها 

ق���در محدود من املصادر س���واء زادت أو قلت، 

ولديها احتياجات عديدة، املوضوع هنا في ترتيب 

األولويات. يتم توزيع املصادر س���واء املتاحة أو 

املتوقعة على االحتياجات حسب موقعها في قائمة 

األولوي���ات، والحقًا يتم تقييم هذا التوزيع، فإذا 

تبني أن هناك احتياجات غير ملباة، فإما أن تتم 

إع���ادة توزيع املصادر على االحتياجات بطريقة 

أكثر )كفاءة أو عداًل، حس���ب التقييم( في املقام 

األول، أو يتم البحث عن مصادر جديدة فيما لو 

كانت إعادة توزيع املصادر غير ممكنة لسبب أو 

آلخر من وجهة نظر من يقوم بالتقييم.

 ورد في مطلع هذه الورقة أن النظام التعليمي 

الفلس���طيني جنح في إيص���ال 52.336% فقط 

من الطلبة الذين دخلوا النظام التعليمي قبل 12 

عامًا إل���ى احلد األدنى من املعرفة التي متكنهم 

م���ن اس���تكمال التأهيل األكادمي���ي أو املهني، 

لك���ن املبالغ التي أنفقت عل���ى النظام التعليمي 

الفلس���طيني كانت طائلة وغير واقعية وتش���ير 

إل���ى خلل وظيفي وبنيوي في النظام برمته، فقد 

ورد في وثيقة املوازنة الفلسطينية للعام 52014 

الصادرة عن وزارة املالية الفلسطينية، أن موازنة 

وزارة التربي���ة والتعليم العالي خالل الس���نوات 

الثالث املاضية 2012-2014 بلغت أكثر من 7 

مليارات ش���يكل موزعة على النحو اآلتي: العام 

2014 بلغ���ت 2.558.199.000، وفي العام 

2013 بلغت 2.135.260.000 مليار شيكل، 

وفي العام 2012 بلغت     2.365.645.000 

مليار شيكل، واملجموع هو 7.059.104.000 

مليار شيكل.

بلغت املوازنة السنوية في املعدل حوالى 2.35 

مليار ش���يكل، وبالتحديد 2.353.034.666 

مليار ش���يكل، أي أنه خالل الس���نوات االثنتي 

عش���رة الت���ي دخ���ل فيه���ا الطلب���ة املذكورون 

أع���اله النظام التعليمي حت���ى عام تخرجهم في 

الع���ام 2014/2013  أنف���ق على نحو تقديري 

28.236.415.992  مليار شيكل، أي أنه إذا 

مت تقسيم املبلغ املنفق على عدد الطلبة الناجحني 

في الثانوية العامة )املخرجات الناجحة في فحص 

اجل���ودة( مبن فيهم الضعف���اء الذين ال ميكنهم 

مواصل���ة التأهيل املهن���ي أو األكادميي، يتضح 

أن كل مخرج ناجح س���واء كان مستواه ضعيفًا 

أو متوس���طًا أو جيدًا أو ممت���ازًا كلف املوازنة 

555.408 أل���ف ش���يكل، أي أكثر من نصف 

مليون شيكل.

تشير هذه الكلفة العالية ملخرجات قليلة العدد 

وغير مرتفعة املس���توى الكيف���ي إلى أن النظام 

التعليمي الفلس���طيني يعاني م���ن أزمة عميقة، 

إن ابتعاث 50 ألف طالب مدرس���ة لتلقي التعليم 

املدرسي خارج البالد ال يكلف هذه التكاليف.



105

تكش���ف هذه النتيجة عن أن أولويات النظام 

لم تكن تصب في خانة إنتاج مخرجات ناجحة، 

بل في أمور رمبا غير منظورة أو محسوسة في 

الواقع التنموي.

 تبلغ رواتب املعلمني نسبة معقولة تترك الكثير 

من املوارد للتطوير الفعال، فعدد املعلمني في اجلهاز 

احلكومي في العام الدراسي 2013/2012 بلغ 

636764 معلمًا، وإذا كان متوس���ط راتب املعلم 

3500 ش���يكل، يكون مجم���وع رواتب املعلمني 

حوالي 1.544.088.000 شيكل. فيما موازنة 

العام نفس���ه بلغ���ت 2.135.260.000 مليار 

ش���يكل، أي أن رواتب املعلمني تش���كل حوالى 

72% من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي. 

وفي ح���ني ارتفع عدد املعلمني 7 من 36553 

معلمًا في الع���ام 2012 إلى 36764 معلمًا في 

العام 2013، أي بزيادة قدرها 211 معلمًا، في 

الفترة نفسها بالذات ارتفع8 عدد املدراء العامني 

م���ن 30 مديرًا عامًا ف���ي 2012 إلى 42 مديرًا 

عامًا في العام 2013، ومن 6 وكالء مس���اعدين 

إل���ى 8 وكالء مس���اعدين. وخ���الل األعوام من 

2012-2014 ارتف���ع عدد الوكالء املس���اعدين 

م���ن 6 إلى 9، واملدراء العامني من 30 إلى 49، 

فيما نقص ع���دد املدراء بدرجة )أ( من 32 إلى 

22، وارتفع عدد املدراء بدرجة )ج( من 76 إلى 

100 أي حوالى %25.

يرتبط مبش���كلة األولوي���ات أنه فيم���ا تنعم 

املكاتب اإلدارية في املقر واملكاتب الفرعية وغرف 

اإلدارات املدرسية بالدفء شتاء  والتبريد صيفًا، 

وباألثاث اجليد، وباملساحة الكافية، تفتقر عادة 

املدارس والغرف الصفية لكل هذه األساسيات، 

خاص���ة أن كل طلبة املدارس ه���م دون الثامنة 

عشرة، وبالتالي هم مصنفون دوليًا كأطفال.

ويرتبط مبش���كلة األولويات، االهتمام بزيادة 

املباحث الدراس���ية وكثافة املقررات الدراس���ية 

التي تثقل على الطلبة واملعلمني بصرف النظر عن 

النتائج الفعلية، حيث يتم إرهاق الطلبة بأعباء كم 

هائل من املواضيع الدراسية واحلصص اليومية، 

والكتب املكتظة باملعلومات، بحيث ال يكون للطلبة 

متنفس لالهتمام بقراءات خاصة. 

مثاًل في املرحلة األساسية األولى ميكن عرض 

املعلومات بش���أن العلوم والتربية املدنية الدينية 

من خ���الل مقررات اللغة العربي���ة واإلجنليزية، 

دون حصص وكت���ب خاصة، مما يخفف العبء 

على أذهان الطلبة، ووزن احلقائب على ظهورهم.

 وفي الصفوف العليا كذلك ميكن إدماج بعض 

املباحث، والتخفيف من املعلومات التفصيلية التي 

عادة ما يتم نس���يانها، والتركيز على املعلومات 

املفتاحية التي متكن من الربط بني الظواهر. 

وفيم���ا يخص املعلمني، ف���إن األهمية تنصب 

ليس على النتائج بقدر ما تنصب على الواجبات 

الكتابية التي تس���تهلك قدرًا كبي���رًا من الوقت 

واجلهد والذهن. 

ويرتبط مبشكلة األوليات التركيز على العمليات 

واألنشطة واملهمات واس���تغالل الوقت والطاقة 

واجلهد على حساب النتائج، والذي يأتي كنتيجة 

مباشرة لتضخم اجلهاز اإلداري سواء في املقر 
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العام أو اإلدارات الوسيطة املشرفة على امليدان 

التعليمي )املدرسة( هو فعليًا مدخل أساسي لفهم 

كافة اإلشكاليات املذكورة في هذه الورقة. ولها 

نتائج خطرة على بنية املجتمع. 

يطرح ميش���يل فوكو9، مفهوم النمط فيقول: 

»يش���مل إلزام���ًا ال ينقطع، ثابتًا، يس���هر على 

عمليات النش���اط أكثر من س���هره على نتيجته. 

وه���و ميارس وفقًا لتقنني يحص���ر بدقة الزمان 

وامل���كان واحلركات... التي تتيح التحكم الدقيق 

بوظائف اجلس���د والتي تؤمن اإلخضاع الدائم 

لقواه وتفرض عليه عالقة طواعية - منفعة«.

مشكلة دونية الموقع المهني 
مقارنة باإلداري

ويرتبط مبشكلة األوليات أيضًا، دونية املوقع 

املهن���ي مقارنة باإلداري، فرات���ب معلم ما يبلغ 

3500 ش���يكل مثاًل يعادل ثلث���ي راتب موظف 

إداري حصل على الش���هادة نفسها وتوظف في 

العام نفسه وحصل على رتبة مدير مثاًل. يأتي ذلك 

في ظل متييز سلبي بحق املعلمني يتمثل بإغالق 

ب���اب الدرجات وحصرهم بالفئ���ة الثانية خالفًا 

لغيره���م، وغير ذلك من املظالم. إن هذا التمييز 

خطير في آثاره، وأشد خطورة في دالالته. 

وتع���دى األمر إلى كون الصف���ة الوظيفية 

للمعلم منقوصة، ومن مظاهرها التي ال تخلو 

م���ن دالالت عميق���ة، أن املعلم لي���س له رقم 

وظيفي، وال مل���ف في ديوان املوظفني العام، 

وليس عضوًا ف���ي نقابة العامل���ني بالوظيفة 

العمومي���ة، وهذه مؤش���رات عل���ى أن صفته 

كموظ���ف حكوم���ي منقوصة، مب���ا يعني أنه 

بالتشخيص الدقيق ملحق باجلهاز احلكومي 

ال ج���زء منه، رغم عدم وج���ود أثر مالي لهذه 

االنتقاصات، إال أن الباب يبقى مفتوحًا أمام 

تش���ريعات مس���تقبلية كقوانني تقاعدية مثاًل 

تخرج املعلم���ني من احليز احلكومي باملطلق. 

وعلى ذلك تكون دولة فلسطني الدولة الوحيدة 

في العالم التي ال يكون املعلمون فيها جزءًا من 

اجلهاز احلكومي بل ملحقون به. ومن الالفت 

عدم وجود مغ���زى مالي لهذا الوضع، إال أن 

املغزى السياساتي يبقى واضحًا جليًا.

ميكن مالحظ���ة دونية املوق���ع املهني مقارنة 

باإلداري في القطاع���ات املختلفة، مثل القطاع 

الصحي، فطبيب املشفى، واختصاصيي األشعة 

واملختبرات هم كما معلم املدرس���ة موظفون من 

الفئة الثانية. فيما مدير املشفى الذي يعمل حتت 

إش���رافه عشرات األطباء املختصني واجلراحني 

والفنيني هو مدير دائرة. 

دونية املهني مقابل اإلداري متجذرة ومستمدة 

أساسًا من سلم الدرجات في اجلهاز احلكومي، 

حيث قسم املوظفون إلى درجات، حسب األقدمية، 

ثم فئات ال ميكن االنتقال من إحداها إلى األخرى 

إال حس���ب رغبات كبار املسؤولني في املؤسسة 

ورغم وجود إجراءات فنية وإدارية كاملس���ابقات 

وغيرها ف���إن هذه اإلجراءات في الواقع العملي 

ليست فوق الشبهات. والصواب أن يكون التقسيم 

على أساس الدرجات فقط، على أن يتميز املهنيون 
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بعالوات مهنية، واإلشرافيون بعالوات إشرافية، 

واإلداريون بعالوات إدارية.

  يرتبط بالنقطة أعاله أن دونية املهني )املعلم( 

مقارنة بالبيروقراطي، جت���اوزت اجلانب املالي 

بكثي���ر، حيث صار املعلم أق���ل  قدرًا وقيمًة من 

أي موظف إداري س���واء في اإلدارات املدرسية 

أو املديريات في احملافظات.

 تعبر األحاديث التي أجراها معد هذه الورقة 

م���ع عدد من املعلمني احلاليني والس���ابقني، عن 

حال���ة فظيعة من الش���عور بالظلم الذي يتجاوز 

بعي���دًا النواحي املالية، إلى املعاناة من االنتهاك 

االعتيادي للكرامة اإلنسانية. 

ص���درت األحاديث األكثر مرارة من معلمات 

أكث���ر مما ص���درت عن معلم���ني، وتبرز قضية 

صراخ املديرة الدائم في وجه معلمة ما، والطلبات 

املخالفة للقانون، وصوالً إلى توجه بعض املعلمات 

إل���ى تق���دمي جزء م���ن أي طع���ام أو فواكه في 

االستراحة إلى املديرة قبل الشروع في تناولها، 

وجلوء العديد إلى التجسس املتواصل، وافتعال 

فنت بهدف إظهار الوالء املطلق للمديرة.

كم���ا تبرز قضية أن الش���كاوى التي تقيدها 

املعلم���ات ضد اإلدارات ع���ادة ما تنتهي بتبرئة 

املديرة، ودخول املعلمة حتت وطأة غضب وانتقاد 

اإلدارة. وهذا ناجت أساسًا عن أسلوب التحقيق 

في الشكاوى بحيث يكون توزيع احلق في الكالم 

غير متوازن وغير متس���او في مدة الوقت، وفي 

التعاطي مع الروايتني.

كم���ا يبرز موضوع  س���وء تعام���ل موظفي 

املديريات، وفي إحدى احلاالت استخدم موظف 

عبارة )أنت مغفلة( مع معلمة متقدمة في السن، 

معلمة س���ابقة انتقلت للعمل اإلداري أعربت عن 

ذهوله���ا إلى حد الصدمة من اختالف أس���لوب 

احلديث معها قبل وبعد االنتقال إلى موقع إداري.

كذلك  يبرز تن���در بعض العاملني في اجلهاز 

اإلداري، وك���ذا بع���ض الطلبة وأولي���اء األمور 

عل���ى ما يالقي���ه املعلم���ون من ح���االت تنكيل 

نفس���ي وإرهاق عصبي وعناء جسدي من جهة، 

وتبخي���س لقدراتهم وجهودهم م���ن جهة ثانية، 

وطعن ف���ي مقدار إخالصه���م لعملهم من جهة 

ثالثة. وص���ار من املعت���اد أن يضطر املعلم إلى 

تذكي���ر اإلداريني وأولياء األمور أنه ال يقل عنهم 

قيمة وال قدرًا أو تأهياًل، وأن رسالته سامية، وأنه 

يعمل لدى الدولة وليس لدى أحدهم. 

 كم���ا صار  املعلم متلقيًا مقيد اليدين للعنف 

النفس���ي )وأحيانًا اجلسدي( من الطلبة إضافة 

إلى العنف النفس���ي والعصبي م���ن اإلداريني 

وأولياء األمور، األمر الذي أوجد حالة عامة من 

)االحت���راق الوظيفي / االنطفاء النفس���ي( بني 

جموع املعلمني.

وثمة بروز لفك���رة التمييز بني وضعية املعلم 

حالي���ًا، وبني حال املعلم حتى ما قبل االنتفاضة 

ع���ام 1987، وكيف يزداد الوضع س���وءًا، ومن 

املالحظات أن كل معلمة في مدارس اإلناث كانت 

تنادى بعبارة )ست فالنة( فيما صار هذا التعبير 

عن االحترام حصريًا مبديرة املدرس���ة فقط. لم 

يأت ذل���ك بقرار، وإمنا ضمن التماهي مع حالة 
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سلطوية تقوم على الشعور بالدونية.

معلوم أن االحتراق النفس���ي الوظيفي يعتبر 

مرضًا ش���ائعًا على املستوى العاملي في أوساط 

األشخاص الذين يتطلب نشاطهم املهني التزامات 

كبيرة ف���ي عالق���ات العمل مث���ل األخصائيني 

االجتماعيني واملهن الطبي���ة واملعلمني. واملعلوم 

أن االحتراق النفس���ي الوظيفي هو مبثابة فشل 

عظيم للمؤسسة، وضرر بالغ بجمهورها الداخلي 

واخلارجي والقطاع الذي تعمل فيه. وال أمل في 

خطط إصالح أو تطوير ال تأخذ قضية االحتراق 

النفسي الوظيفي في أولى أولوياتها ومن املؤسف 

أن كافة اخلطط ذات الصلة التي أمكن االطالع 

عليها ال تهتم بذلك.

تعزيز العزل الوظيفي على أساس الجنس

في أدبي���ات النوع االجتماعي ثمة مفهوم هو 

)املهن املؤنث���ة( )Feminine Jobs( وهي مهن 

تق���وم على رعاية وخدمة اآلخرين مثل التمريض 

والس���كرتاريا والتعلي���م واخلياط���ة والكوافير، 

   Gender  انطالق���ًا من ص���ور منطية جندري���ة

stereotypes ت���رى أن املرأة تصلح ملهن معينة 

ال تصلح لغيرها والعكس صحيح للرجال. وهناك 

مصطل���ح آخر هو )العزل املهني على أس���اس 

 Occupational Segregation by( )اجلن���س

Sex( ويطل���ق على )العاملني في املهن األنثوية( 

 pink-collar   في األدبيات األميركية مصطلح

white-collar worker  ف���ي مقاب���ل work

blue-  الذي يعني العمل اإلداري املكتبي، وكذلك

collar worker الذي يعني العمل اليدوي.

تؤكد األدبيات العاملية أن النساء العامالت في 

هذه املهن هن األكثر تعرضًا للظلم، جلهة املقارنة 

بالعاملني الرجال في املهن نفسها، ومن جهة مع 

العامل���ني والعامالت في املهن األخرى. في عدد 

م���ن املجاالت منها يعانني من قلة األجور مقارنة 

بأقرانهن في املؤهل نفسه ولكن في مهن أخرى 

غير مصنفة أنثوي���ًا، أو في التقدير االجتماعي 

حيث يتم اعتبار هذه املهن دونية مقارنة مع غيرها 

من املهن املصنفة ذكورية أو غير املصنفة أنثوية. 

األمر الذي يخلق ضغطًا نفس���يًا أكبر واحتراقًا 

وظيفيًا أشد من أقرانهن في املهن األخرى.

يطرح Hall و Bank 10 أنه على الرغم من كون 

املعلمات في الواليات املتحدة أغلبية كبيرة إال أنهن 

غير قادرات على الس����يطرة على الصورة الذهنية 

  Biklenحول عملهن وظروف عملهن. وينقالن عن

مقتطفات من معاناة إحدى املعلمات قائلة: »كم من 

الصعب أن تكون معلمة، املعلمات أقل راتبًا وأقل 

تقديرًا، كم من األش����خاص ينهون عملهم الساعة 

اخلامسة في بعض الشركات ويعودون للبيت وهم 

يش����هقون ويلهثون ألن عملهم كان شاقًا، ال أحد 

يعلم ماذا يش����به العمل حول األطفال طيلة اليوم، 

كم هو صعب ذلك، وما يفعل بك«.

ناضلت احلركات النس���وية في العالم نضااًل 

ش���اقًا من أجل إنهاء ظاهرة املهن املصنفة على 

أساس اجلنس، من خالل إدماج النساء في املهن 

املصنفة ذكوريًا من جهة، وإنصاف املهن املصنفة 

أنثويًا وحتسني أوضاعها، ملا في ذلك من حتقيق 
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العدالة للنساء من جهة، وحتفيز للرجال لاللتحاق 

بها، حيث يفضل الرجال العمل في مهن توفر لهم 

املال أو االحترام أو كليهما، فيما تعمل النس���اء 

في املهن التي يقبل املجتمع للنساء العمل فيها.

تسير مهنة التعليم في فلسطني لألسف بخطى 

حثيثة لتك���ون مهنة مصنفة أنثويًا بعد أن كانت 

لعقود طويلة مهنة مختلطة.   يوجد في فلسطني 

في امل���دارس احلكومية واخلاصة ووكالة الغوث 

)21.738( معلمًا 11 مقابل 32145 معلمة، أي 

أن نسبة املعلمني إلى املعلمات في الضفة الغربية 

)67.6 معلم: 100 معلمة( وتزيد نسبة املعلمات 

إلى املعلمني في املدارس اخلاصة، حيث أوضاع 

العاملني أسوأ نتيجة افتقاد األمن الوظيفي وقلة 

الرواتب لتصل نس���بة املعلمني إلى املعلمات في 

امل���دارس اخلاصة )31.5  معلم: 100 معلمة(، 

وترتفع نسبة املعلمني قلياًل في وكالة الغوث إلى 

املعلمات لتبلغ )57.7 معلم: 100 معلمة( وأكبر 

نسبة معلمني موجودة في املدارس احلكومية حيث 

تبلغ نسبة املعلمني )78.7 معلم: 100 معلمة(.

 يالحظ هنا أن نس���بة املعلم���ني الذكور في 

وكال���ة الغوث أكث���ر من املعلمني ف���ي املدارس 

اخلاص���ة وذل���ك نظرًا لكون ظ���روف العمل في 

وكالة الغوث أفضل منها في املدارس اخلاصة، 

إال أن نس���بة املعلم���ني في امل���دارس احلكومية 

أكب���ر من النس���بة في وكالة الغ���وث، نظرًا ألن 

امل���دارس احلكومية تتيح وظائف دائمة، أما في 

وكالة الغوث فالوظائف تتجه منذ سنوات لتكون 

مبوجب عقود سنوية. 

في هذا الس���ياق، أعلنت جامعة بيرزيت عبر 

موقعه���ا اإللكتروني ع���ن دفعتني لقب���ول طلبة 

املاجس���تير للفصل األول من العام الدراس���ي 

2015/2014 ول���دى االطالع عل���ى القائمتني 

يتبني عمومًا عدم إقبال املعلمني واملعلمات عمومًا 

على التخصصات التربوية والسيما فيما يخص 

أس���اليب التدريس، ويبدو أن املعلمني واملعلمات 

والتربويني ال يرون فائدة من االستثمار في هذا 

امليدان املهني، حي���ث يالحظ أن عدد املقبولني: 

5 لتعلي���م العلوم، 11 لتعلي���م الرياضيات، 18 

لإلرش���اد التربوي، 23 لإلدارة التربوية، مقابل 

28 إلدارة األعمال، 33 لالقتصاد، 33 للقانون، 

48 للدراسات الدولية، 29 للدميقراطية وحقوق 

اإلنسان، 21 للنوع االجتماعي. 

واملالحظ���ة الثاني���ة، انس���حاب الذكور من 

التخصصات التربوية عمومًا، وأساليب التدريس 

خصوصًا، فف���ي تخصص تعليم العلوم 4 إناث 

فقط وصفر ذكر، تخصص الرياضيات 10 إناث 

مقابل 1 ذكر، إش���راف تربوي 15 أنثى مقابل 

3 ذكور، إدارة تربوية 20 إنثى مقابل 6 ذكور.

تكريس التعليم كمهنة مصنفة أنثويًا يعني أن 

أمام هذا القطاع املزيد من اإلهمال والظلم، إن 

انسحاب الرجال من هذه املهنة تعبير عن صعوبة 

وسوء وضع هذه املهنة، بحيث إن الرجال – بفعل 

الثقافة الذكورية محليًا وكونيًا - يرون أنفس���هم 

أش���د حاجة  من النساء إلى الشعور باالحترام 

أم���ام املجتم���ع، وما تقبله النس���اء من تدن في 

املكانة – التي يعش���ن في مكانة متدنية مسبقًا 
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بحك���م تعريفها كأنثى، فحتى القوانني تطلب في 

الزواج مثاًل وليًا قد يكون عمرة 16 عامًا المرأة 

قد تكون في األربعني- غالبًا  هذا املس���توى من 

املكانة ال يقبله الرجال.

وف���ي هذا املجال، أعلن وكي���ل وزارة التربية 

والتعليم الفلس���طينية في تصريح صحافي12 أن 

اإلن���اث تقدمن بأكثر من 31 ألف طلب لش���غل 

وظائف تعليمية للعام الدراسي 2015/2014، 

حيث ش���كلن 82% من املتقدمني، وللمفارقة فإن 

التصري���ح الصحافي فس���ر ذلك بأنه »يجس���د 

اهتمامهن الكبير بالتعليم« مبا يش���كل ارتياحًا 

جتاه ذلك، ال باعتباره هروبًا للذكور من هذه املهنة 

باعتبار أن صورة املعلم في السياق الفلسطيني 

املرتبط���ة بضعف الش���خصية وانهي���ار القيمة 

االجتماعية تناقض املفهوم الذكوري الش���رقي 

والكوني للرجولة. 

مشكلة )التقييم غير العلمي لألداء(

ورد في مطلع هذه الورقة أن النظام التعليمي 

الفلس���طيني جنح في إيصال 52.336%  فقط 

من الطلبة الذين دخلوا النظام التعليمي قبل 12 

عامًا إل���ى احلد األدنى من املعرفة التي متكنهم 

من استكمال التأهيل سواء األكادميي أو املهني.

يأت���ي ذلك رغ���م أن وزارة التربي���ة والتعليم 

و2013   2012 العام���ني  ف���ي  خصص���ت13 

مبل���غ 55.644.578 ش���يكل لبرنام���ج البنية 

التحتي���ة الفيزيقية للتعلي���م و123.336.037 

التعليمي���ة  والوس���ائل  التربوي���ة  للتقني���ات 

التعلمي���ة و81.625.253 لتحس���ني املناه���ج 

الفلسطينية و56.381.747 للصحة املدرسية 

الطالبي���ة  واألنش���طة  الترب���وي  واإلرش���اد 

و51.555.879 لتنفي���ذ إس���تراتيجية تدريب 

املعلم���ني و12.401.812 لتطوي���ر التخطيط 

التربوي و3.936.092.454 لإلدارة والتطوير 

الترب���وي. وف���ي الع���ام 2014 مت تخصي���ص 

136.063.737 لبرنام���ج التعليم األساس���ي 

للصف���وف 1-10 و430.734.275 لبرنام���ج 

التعلي���م الثان���وي 11-12    و24.909.256 

للتعلي���م املهن���ي و3.543.771 للتعلي���م غير 

النظامي و219.416.919 للحوكمة واإلدارة.   

على مستوى البرامج، ال بد من نظام محدد 

لتقييم البرامج على أس����اس علمي، هناك عدة 

منهجيات لتقييم األداء مثل التقييم باالس����تناد 

لأله����داف. أو التقييم املس����تند للنتائج. ولكن 

في ظ����ل احلال����ة القائمة م����ن ع����دم إمكانية 

حتق����ق األهداف أو النتائ����ج املرجوة، من غير 

املمكن تطوي����ر عمليات تقيي����م منهجي قائمة 

على أساس علمي دون إحداث تغيير مؤسسي 

.)Organizational change(

ينبغي دومًا تذكر أن تقييم املوظف وفق املتبع في 

فلسطني سواء في املؤسسة التعليمية أو في شتى 

املؤسسات الفلسطينية هو مجرد منوذج ميلؤه فرد 

متمتع بالس����لطة، وال يتحمل مس����ؤولية نتائج عدم 

الدقة أو حتى مجافاة احلقيقة في التقييم.

وألن التقيي���م يكون مبنيًا على انطباعات فرد 

بعينه فإنه يكون معتمدًا أساسًا على درجة نزاهة 
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من يق���وم بالتقييم ومزاجه اخل���اص، ومن هنا 

يفت���رض أن يكون االعتراض علي���ه قائمًا على 

املساومات ال على أساس علمي.

يع���د التقيي���م االنطباع���ي مدعاًة للش���للية 

واالنتهازي���ة وقت���ل الطموح واإلب���داع ومدعاة 

لالحتراق النفس���ي، ويبدو اإلقالع عنه قبل حتى 

التوصل إلى بديل، أفضل من االستمرار فيه إلى 

حني إجناز البديل الصحيح الذي يتطلب متطلبات 

ليس من السهل حتققها. 

يتطلب التقييم العلمي املنهجي إعادة صياغة 

شاملة للجهاز البيروقراطي ليس فقط في تركيبته 

بل في قيمه ومعتقداته التنموية بحيث تتم إعادة 

االعتبار لثنائية اإلنسان واإلنتاج، وهذا يتطلب 

قرارًا سياسيًا جريئًا.

مشكلة )عدم التوزان بين السلطة 
والمسؤولية(

يرتبط مبا تقدم مش���كلة ليست محصورة في 

قطاع التعليم بل في اجلهاز البيروقراطي للدولة 

برمته، وهي مش���كلة )عدم التوزان بني السلطة 

واملس���ؤولية(، والتي تصل إلى درجة )التناسب 

العكس���ي بني الس���لطة واملس���ؤولية(، علمًا أن 

)الس���لطة: ه���ي احلق املعطى ألي فرد يش���غل 

مركزًا معينًا ف���ي التنظيم أن يتصرف ويطاع( 

أما )املسؤولية: فهي االلتزام بتحقيق األهداف( 

في الوضع الس���ليم فإن األفراد الذين يتمتعون 

بنصيب كبير من الس���لطة يتحمل���ون النصيب 

الكبير من املسؤولية، وفي حالة التناسب العكسي 

فإن من يص���در الق���رارات واألوامر ال يتحمل 

مسؤوليتها، بل يتحملها من ينفذون األوامر. 

 وفيما يصل املتمتعون بالس���لطة إلى درجة 

مبالغ فيها من الثقة بالنفس والقدرات واإلحساس 

بالذكاء واالستقامة، يشعر هؤالء بأن من تتدنى 

رتبهم يفتقدون للقدرات و/ أو االس���تقامة، وأن 

هذا هو س���بب الفش���ل الناجت. فيم���ا يفقد من 

يتحمل املسؤولية الثقة بأنفسهم، ويصبح تعريفهم 

ألنفسهم مرتبطًا برضا املتمتعني بالسلطة عنهم 

ال مب���ا يتحقق من أه���داف، ويرون أنهم معفون 

قلياًل أو كثيرًا مم���ا عليهم من التزامات قانونية 

و/ أو أخالقية، وفي حالة عدم نوال ذلك الرضا 

فإنهم يعيشون حالة دامية من الصراع  بني قوة 

احلق من جه���ة وحق القوة من جهة أخرى، بني 

االلت���زام بالقيم ونقيضها، ويؤدي ذلك إلى عنف 

داخلي وأس���ري ناجت عن حالة العنف املتعرض 

لها نتيجة سوء عالقته بأولئك املتمتعني بالسلطة. 

ومع الزمن ينشأ عن ذلك بنية بطريركية عميقة، 

وثقافة تنظيمية تصد وتتحطم على صخورها أي 

محاولة أو حتى أمل باإلصالح. 

ينتج واقع كهذا بال شك معلمني ضعفاء وغير 

حريصني على التطور املهني، ورمبا يفتقدون إلى 

درجة كافية من اإلحساس باملسؤولية األخالقية 

واملهنية. هناك شعور متنام بأن هناك نسبة غير 

قليلة م���ن املعلمني تفتقر إلى الكف���اءة الكافية، 

ولك���ن ذلك يبدو نتيجة لواقع س���يئ ال يلبث أن 

ينتج واقعًا أش���د سوءًا. إن التعلم في املؤسسة 

هو حالة دائرية وتراكمية ومستمرة ومتواصلة، 
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حيث إن التعلم املؤسس���ي ه���و نتاج التعلم من 

األخطاء أساسًا، إضافة إلى اخلبرات الوافدة، 

وتالق���ح املعرفة النظرية مع املمارس���ة العملية، 

وبقدر ما تتسارع دائرة التعلم املؤسسي يتسارع 

التطور على صعيد املؤسسة والعاملني، وبقدر ما 

يتضاءل التعلم املؤسسي تتراجع كفاءة املؤسسة 

والعاملني ويتراجع الواقع في القطاع التنموي، 

ال س���يما في اإلطار اجلغراف���ي التي تعمل فيه 

املؤسسة.   

ال يتوق���ف األمر على عدم حتق���ق األهداف 

املطلوب���ة املعلنة للمؤسس���ة، ب���ل يتحقق ما هو 

نقيض لتلك األهداف س���واء بش���كل مباشر أو 

غير مباش���ر. إن اختالل التوازن بني الس���لطة 

واملس���ؤولية يؤدي إلى تدمير منظم للمؤسس���ة 

وإلى تخلف تنموي عميق. يقول باولو فريري:14 

غالب���ًا ما يجن���ح املضَطَهدون )بفت���ح الهاء(... 

إلى أن يصبحوا... »مضطِهدين )بكس���ر الهاء( 

فرعيني«... مثلهم األعلى أن يكونوا رجااًل، ولكن 

لكي يكون املرء رجاًل ال بد له، بالنس���بة لهم من 

أن يكون مضطِهدا )بكسر الهاء(. هذا هو منوذج 

اإلنسانية بالنسبة لهم.

ويعقب على ذلك مصطفى حجازي بالقول:15 

»يتخل���ص اإلنس���ان من مأزقه م���ن خالل قلب 

األدوار. يلعب دور القوي املعتدي ويس���قط كل 

ضعفه وعجزه على الضحايا األضعف منه، اآلخر 

الشبيه به هو املذنب، وهو املقصر، وهو بالتالي 

يستحق اإلدانة والتحطيم، من خالل التماهي مع 

املعتدي يستعيد اإلنسان املقهور بعض اعتباره 

الذاتي، أو على وجه الدقة يصل إلى ش���يء من 

وهم االعتب���ار الذاتي. كما أنه يتمكن من خالل 

هذه األولية من تصريف عدوانيته املتراكمة والتي 

كانت تتوجه إلى ذاته، فتنخر كيانه وحتطم وجوده 

والتماهي بعدوان املتسلط يحمل في ثناياه وهم 

اخلالص الذاتي، من خالل فض االلتزام باجلماعة 

والتنكر لالنتماءات السابقة، فهو يدفن الصورة  

احملق���رة عن الذات من خ���الل دفن املاضي من 

ناحية وس���حب االعتراف بارتباطاتها اإلنسانية 

من ناحية ثانية« )...( » إن العنف والقسوة أمور 

ال متت بصلة إلى ما تفترضه القوانني من عالقات 

وأساليب تعامل. إن في ذلك تشفيًا واضحًا وإن 

فيه تفريغًا للعدوانية املتراكمة نتيجة القهر املزمن 

ال���ذي تعرض له هؤالء قبل أن يحتلوا مناصبهم 

كأدوات للسلطة«.

 

مشكلة التخطيط غير الواقعي

بص���رف النظ���ر عما هو م���دون في اخلطط 

واإلس���تراتيجيات الت���ي قامت بها املؤسس���ة 

التعليمية في فلس���طني، فإن الواق���ع التعليمي 

ميكن تلخيصه مبا يلي، مع مالحظة أنني سأهتم 

ببعض املظاهر رابطًا إياها بأس���باب ذات صلة 

مباشرة بها: 

ورد في مطلع هذه الورقة أن النظام التعليمي 

الفلس���طيني جنح في إيصال 52.336%  فقط 

من الطلبة الذين دخلوا النظام التعليمي قبل 12 

عامًا إل���ى احلد األدنى من املعرفة التي متكنهم 

من استكمال التأهيل األكادميي أو املهني. 
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 يخرج الطلبة بعد رحلة 12 عامًا في أحضان 

املنهاج الدراسي الفلسطيني فقراء في املعلومات 

وامله���ارات، وعلى عداء مع الكتب والقراءة، فهل 

هي السياس���ات واخلطط  واإلجراءات والقادة 

التعليمي���ون، أم هم املعلم���ون الذي حتولوا من 

قيادات تربوية إلى محض أدوات طيعة، والطلبة 

الذين باتوا أبعد عن العلم من أي جيل سبق.

يؤكد الواقع واملنطق ما طرحه  كليبر وزمالؤه  16 

م���ن أنه »إذا  لم يعمل التخطيط اإلس���تراتيجي كما 

ه���و مأمول منه، فهذا يعني عدم انس���جام التخطيط 

اإلس���تراتيجي مع الواقع امليدان���ي إضافة إلى عدم 

مرونته بحيث يحد من التفكير املبدع«.

ترتب���ط بهذا الواقع، إش���كاليات خطيرة في 

ممارس���ات العامل���ني ف���ي مج���االت التخطيط 

اإلستراتيجي في فلسطني، وهي مشكلة التخطيط 

غير الواقعي، فالتخطي���ط الناجح هو التخطيط 

الذي يس���تطيع اجلمع بني العقالنية والواقعية. 

ومعظم اجلهود التي تبذل في مجال التخطيط في 

فلسطني تتسم أساسًا بالعقالنية وتعوزها الدرجة 

الكافية من الواقعية، وهذا السبب في عدم تلمس 

اجلمهور لها أو لنتائجها. ولهذا النقص في درجة 

الواقعية مالمح عديدة.

من أبرز املشاكل التي حتد من واقعية اخلطط، 

س���وء التمثيل للفئات ذات الصلة. حيث عادة ما 

يعتبر التخطيط تشاركيًا إذا حضره ممثلون عن 

املؤسس���ات ذات الصلة، ولكن هذا غير صحيح 

باملرة. 

يب���رز في املش���هد التخطيطي الفلس���طيني 

مفهوم يسميه روبرت تشامبرز17 )سياح التنمية( 

ويقصد به املس���ؤولني الذين يعرفون الواقع من 

خالل الزيارات السريعة التي يحصلون فيها على 

انطباعات ومعلومات متحيزة. ويصف تشامبرز 

أنواع���ًا متع���ددة م���ن التحيز أحده���ا )التحيز 

للصفوة( وه���و التحيز ملا يقوله قادة املجتمعات 

احمللي���ة فهم »أكثر مقدم���ي املعلومات ذالقة في 

اللس���ان وهم الذين يستقبلون الزوار ويتحدثون 

إليه���م وهم من يرعون الزوار ويتحدثون إليهم«، 

وهم من يظهرون اهتماماتهم باعتبارها أولويات 

تنموية، وه���م الذين ينالون نصيب األس���د من 

اهتمام املسؤولني.

في ميدان التعليم بفلسطني، الصفوة هم مديرو 

املدارس واملشرفون التربويون وموظفو املكاتب 

الفرعية واملديريات، فيما يبقى الطلبة واملعلمون 

وأولياء األمور، والس���يما النس���اء من كل هؤالء 

خارج احلسابات. 

يطرح العالم روبرت تشامبرز أن آراء اخلبراء 

والنخب ليست داخل املؤسسة بل حتى في املواقع 

الريفية املهمش���ة ال تعكس الواقع على حقيقته. 

وقال مما قال إن افقر الناس يقفون، بعدة طرق، 

ف���ي آخر الص���ف، وهم يقطع���ون طريقًا أطول 

للوصول، وهم آخر من يتكلم، وهم األقل تنظيمًا، 

واألقل وضوحًا، واألكثر خوفًا وترددًا، وهم عادة 

األقل ظهورًا في الصورة، وتختبئ النس���اء من 

الزوار الذكور أحيانًا، وف���ي الزيارات املتعجلة 

يكون االلتقاء بالناس األفقر هو األقل احتمااًل. 

واس���تنتج  الباح���ث م���ن ذل���ك أن مواجهة 
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التحيزات تكمن في البحث عمدًا عن الناس األفقر 

باإلصرار على مقابلة النساء وتوفير الوقت لرؤية 

املرضى في بيوتهم وليس في العيادات.

كتابهم  الباحث  كليبر وزمالؤه18 في  ويضيف 

ال���ذي ترجم للعربية ع���ام 2002 )القبض على 

النمر  من ذيله( إن »اإلس���تراتيجية النافعة يتم 

التوص���ل إليها عبر احل���وار الداخلي والنقاش 

وتقييم التجارب الس���ابقة، ويجب أن يتم صقلها 

عبر التج���ارب الفردية واجلماعية للمؤسس���ة، 

والتعلم من النجاح���ات واإلخفاقات ومن خالل 

الصراع���ات الداخلية واخلارجي���ة. التفكير في 

املؤسسة الناجحة التي تستفيد من جتاربها هو 

مسؤولية اجلميع ويجب أن يتأسس على إبداعات 

اجلميع ومهاراتهم املتنوعة أنه يشتمل على القصة 

والتجربة والقيم واملشاعر. إن القصص تعني لنا 

ش���يئًا، ونحن نتأثر كثيرًا عندما تثير قصصنا 

أشخاصًا آخرين وتؤثر في حياتهم«. 

مدخل للتطوير   

 كانت امل���دارس النوعية الت���ي يصبو إليها 

الضمي���ر اجلمعي الفلس���طيني موجودة – إلى 

حد ما - في عقود ماضية. منذ أن أنش���أ خليل 

الس���كاكيني املدرس���ة الدس���تورية عام 1908 

حتى منتص���ف ثمانينيات القرن املنصرم، قبيل 

االنتفاضة األولى، حيث بدأت األمور في انحدار 

يتواصل دون إبطاء.

في تلك العقود املاضية، كانت املدارس تخرج 

كفاءات صنعت العالم من حولنا، وكان املعلمون 

يشعلون الثورات ويؤسسون التنظيمات الوطنية 

ويقودون احلراكات الشعبية وفعاليات املجتمع، 

وكانوا محل الثقة وأصحاب الرأي ال س���يما في 

التجمعات السكانية الصغيرة، كان لديهم الكثير 

مما يقولون���ه، فطرق كثر منهم مي���دان الكتابة 

الصحافية، وكانت مش���اعر التقدير للمعلم تظل 

متقدة في وجدان طلبتهم مهما تقدم بهم الزمن. 

كان املعلم معتداً بنفس���ه، مزهوًا بوظيفته، حرًا 

في اتخاذ القرارات التي يراها مالئمة ملجموعة 

الطلبة التي يدرس���ها. طبعًا لكل قاعدة ش���واذ، 

وهذا ش���أن احلياة وبني البش���ر أجمعني، فمن 

املعلم���ني من كان ضعيف الهمة، ومنهم من كان 

عنيفًا غليظًا مستبدًا.

1. تطوير ثقافة مؤسسة جديدة

تعرف  Janet Newman 19 ثقافة املؤسس���ة 

بأنه���ا »الرموز واللغة واملمارس���ات املعتادة في 

املؤسسة )كيف تتم األمور في املؤسسة( والتي 

تنخرط بعمق في معتقدات وقيم املؤسسة« وهناك 

طبعًا بعض املؤسس���ات التي تضم في ثقافتها 

أيديولوجيتني، واحدة رسمية وأخرى حقيقية.

ينبغي أن يستدعي أي تغيير لثقافة املؤسسة 

عملية تقييم تقوم على تكوين قاعدة بيانات متكن 

قادة املؤسس���ة من وضع خارطة طريق للتغيير 

على قاعدة مش���اركة جميع األطي���اف باعتبار 

أن الن���اس في مختلف أجزاء املؤسس���ة لديهم 

تص���ورات مختلفة ملا يح���دث فيها، وأن التفكير 

هو مس���ؤولية اجلميع في املؤسس���ة وجمهورها 
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اخلارجي مبختلف فئاته وأطيافه.

فيم���ا يخ���ص  الثقافة اجلدي���دة  ثمة عبارة 

ملهم���ة  لباولو فريري20 »إن التعليم الذي يطرح 

مشاكل وقضايا، باعتباره ممارسة إنسانية تؤدي 

إل���ى التحرر، يفت���رض أن من املهم قيام الناس 

اخلاضعني للسيطرة بالنضال من أجل حتررهم، 

وهو ميكن املعلمني والطالب، كي يصلوا إلى ذلك 

اله���دف، من أن يصبح���وا )فاعلني( في العملية 

السلطوية وذلك بالتغلب على السلطوية«.

إن إعادة االعتبار للميدان )املدرسة( والتفاعل 

احلواري اخلالق احلر بني ثنائية املتعلم / املعلم، 

مبعزل عن سطوة جهاز بيروقرطي ثقيل وعنيف 

ومترامي األطراف وكثيرًا ما يضم عوائق حتول 

دون التواصل السلس لألفكار بني قيادة املؤسسة 

وامليدان، هو احلقيقة واجبة الوجود التي ينبغي 

تكريسها في أي ثقافة مؤسسة جديدة.

والبديل عن ذلك هو حالة من األزمات املتفاقمة 

تنهش قطاع التعليم ومكوناته الفاعلة، واستفحال 

حالة االحتراق الوظيفي في املؤسس���ة وال سيما 

في ميدان الطلبة / املعلمني. 

أن   21  Omidvar و   Beheshtifar يط���رح 

االحتراق الوظيفي / االنطفاء النفسي، هي حالة 

بغيض���ة ومختلة لها آثار س���لبية عميقة على كل 

من املؤسسة واملوظفني وخاصة املوظفني الذين 

يتعاملون م���ع اجلمهور: معلم / طالب، ممرض 

/ مري���ض، وما إلى ذلك. وه���و مدخل صحيح 

للبحث في جذور االحتراق التنموي في املجاالت 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية. ويتميز بثالثة 

عناصر أساسية هي: 

اإلره����اق العاطف����ي، مب����ا يعني تفري����غ الطاقة   -

واس����تهالك املوارد النفس����ية والعاطفية، وميكن 

اعتبار هذا البعد حجر الزاوية في  نضوب الذات.

إلغاء الشخصية والتي تشكل حواجز بني كل   -

من الزمالء والعمالء وقيادة املؤسسة بحيث 

يكون كل طرف منفصاًل عن اآلخر. 

تضاؤل إجناز الشخصية الذي يوصلها إلى   -

العدمية واخلواء.

وتنق���ل الباحثة م.هبة ناف���ع 22 عن عدد من 

الباحثني األجانب والعرب الذين درسوا مواضيع 

االحت���راق الوظيفي والرض���ا الوظيفي املتعلق 

بالنساء العامالت في مجال التعليم أن االحتراق 

الوظيف���ي فيما يخص املعلم���ات مرتبط بعوامل 

أساسية هي:  

ضغط العمل.  .1

قلة األجور.  .2

أسلوب اإلدارة واإلشراف التسلطي.  .3

تدني املكانة االجتماعية ملهنة التعليم مقارنة    .4

باملهن األخرى. 

ضعف العالقات بني املعلمات واإلدارة.  .5

أما فيما يخص الرضا الوظيفي فقد ارتبط فيما 

يخص املعلمات بعوامل أساسية هي:  

الش���عور باحترام احمليطني ب���ه من زمالء  أ. 

ورؤس���اء وإداري���ني وطلبة وأولي���اء أمور 

ومجتمع.

الش���عور بأن مهنة التعليم تش���بع حاجاته  ب. 

املادية واملعنوية.
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2.  إعادة تشكيل البنية المؤسسية

في ض���وء  ما تقدم من ح���ال قطاع التعليم 

ومكوناته األساس���ية، ثمة مساران أمام وزارة 

التربية والتعليم:

املسار األول :  التوجه نحو الالمركزية، وأن   -

تتخفف وزارة التربي���ة والتعليم من كونها 

وزارة خدمية عمالقة، إلى وزارة سياساتية 

إع���داد اإلس���تراتيجيات  تتولى  صغي���رة 

وتقييمها، وتترك أمور اإلشراف إلى هيئات 

محلية ضمن إطار املجالس احمللية مبا ميكن 

الطلبة وأولياء األمور واملعلمني وقادة الرأي 

من صياغة مستقبل أبنائهم دون حتمل أعباء 

البنية البيروقراطية العمالقة.

املسار الثاني: إعادة هيكلة الوزارة كوزارة   -

ضخمة احلجم والثقل، بحيث تتشكل من 5 

مستويات أساسية. في الوقت احلاضر فإن 

الوزارة مكونة من ثالثة مستويات هي:

املقر العام.   .1

امليدان )املدارس(.   .2

املكاتب الفرعية التي تشكل سدًا بني الطرفني   .3

األساس���يني أكثر من كونها جسرًا بينهما. 

أي إضافة مكونني أساسيني هما: 

جهاز رقابي مستقل نسبيًا.  .1

جهاز مستقل نسبيًا للمتابعة والتقييم.  .2

جوهر هذا احلل أال يتولى اجلهاز نفسه في 

املؤسس����ة مهمتي التخطيط واملتابعة والتقييم، 

فم����ن غير املعقول ال علميًا وال واقعيًا أن يقوم 

اجلهاز التخطيطي مبتابعة وتقييم اخلطة وإبراز 

ما فيها من عي����وب والبحث في تصويبها. إن 

ه����ذا األمر يش����به أن يكون الش����خص أمينًا 

للصندوق ومحاس����بًا ومدققًا للحس����ابات في 

آن مع����ًا. وباملنطق نفس����ه أال تتولى مديريات 

التربي����ة مهمات اإلدارة والرقابة والش����كاوى 

ومتابعة امليدان، فاخللط بني مهمات التخطيط 

والتقييم، وبني اإلدارة والرقابة مدعاة لتش����وه 

بنيوي ووظيفي عميق.

أحد أبرز التش���وهات اجلس���يمة في بنية 

وزارة التربي���ة أن مديريات التربية هي عبارة 

عن وزارة مصغرة، إن من شأن مديرية التربية 

أن تشكل صلًة وجسرًا يفّعل العالقة بني املقر 

العام وامليدان، ومن ش���أنه كذلك أن يش���كل 

س���دًا يحتكر العالقة بني حيزين مغلقني على 

بعضهما. ولألسف فإن الواقع هو وجود قطيعة 

بني صناع السياس���ة واخلطط في املقر العام 

وامليدان )املدرس���ة(. فاملعلمون ليست لديهم 

أي معرفة بتركيبة الوزارة ووظائف مكوناتها 

وتوجهاته���ا وال يش���اركون ف���ي التخطي���ط 

واملتابع���ة والتقيي���م، إال إن كان ذلك يتم على 

نطاق ف���ردي ال يعكس حالة حوار ش���املة، 

وكذلك صناع السياس���ة التعليمية فإن أخبار 

رؤاهم التطويرية تعج بها وسائل اإلعالم لكن 

املدرس���ة، مبكوناتها )املعلم، الطالب، األهل( 

في حالة فقدان اتصال معها.

وعلى ذلك، وإذا أرادت وزارة التربية االستمرار 

كوزارة ضخمة مس���ؤولة عن التعليم مس���ؤولية 

كاملة، ال التخفف من بعض أعبائها للس���لطات 
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احلكومية، أن تنظر في التوصيات اآلتية:

تنحيف املكاتب الفرعية )مديريات التربية(   -

بحي���ث تتولى ش���ؤون املوظف���ني، وبعض 

املهمات اإلدارية واللوجستية الصرفة.

إنش���اء 3 أجهزة شبه مستقلة – ميكن أن   -

تتب���ع الوزير ش���خصيًا - تختص باألمور 

الثالثة اآلتية: 

الرقابة املالية واإلدارية.  .1

الشكاوى.   .2

املتابع���ة والتقيي���م للخط���ط تخطيطًا   .3

وتنفيذًا.

وحكمًا بطبيعة احلال، ينبغي أن يكون لهذه   -

األجهزة الثالثة فروع منفصلة عن مديريات 

التربية والتعليم، حيث إن من مهمتها الرقابة 

واملتابعة على أعمال مديريات التربية شأنها 

كشأن بقية مكونات الوزارة األخرى.

تطوير مجالس أولياء األمور التي تقوم تقليدًا   -

بجمع التبرعات والوس���اطات لدى الهيئات 

احمللي���ة حلل اإلش���كاليات، بحي���ث يكون 

مركز اهتمامها الواق���ع التربوي وتطويره 

والتواص���ل م���ع مختلف أجه���زة الوزارة 

خاص���ة ذات الطابع الرقاب���ي  والتقييمي. 

وتكون سندًا وركنًا لتعزيز التغيير املؤسسي 

والتطور التربوي.

 الخاتمة

في أجواء احتفالية مشحونة بالعواطف وكذلك 

باألرقام والنسب واألعداد الصحيحة والكسور - 

التي يعتقد على نحو خاطئ أنها مؤشر على دقة 

التقيي���م - يتم إعالن عدد الناجحني ومعدالتهم، 

وتتعالى الصيحات في مشهد وثيق الصلة مبشهد 

املضاربني في البورصة.  

وينته���ي االحتفال ويتك���رر كل عام، دون أن 

تتوقف املؤسس���ة التعليمية س���واء الرسمية أو 

األهلية عما حققه النظام التعليمي، وبأي تكلفه، 

وما حجم إخفاقه ونوعه وآثاره وأسبابه املباشرة 

وغير املباشرة وكيفية عالجه، وما حجم النجاح 

ونوع���ه وتأثيره. وب���أي ثمن حتقق س���واء في 

املصادر املالية أو البش���رية أو الوقت. وإلى أين 

تتجه البوصلة التنموية.

ميكن تش���بيه االنغماس ف���ي مراقبة ارتفاع 

وانخفاض نسب النجاح وبورصة املعدالت مبن 

يحم���ل ميزان حرارة يدخل���ه ويخرجه من أفواه 

الناس ويسجل القراءات دون أن يكون ذلك ضمن 

إجراءات ورؤية شاملة ومنظمة لتشخيص املرض 

أو السعي للعالج، وهو فعل عدمي بكل املقاييس.

يتطلب جناح قطاع التعليم أو أي قطاع تنموي 

إس���تراتيجي أواًل حتديد مفهوم واضح للنجاح، 

تتمخ���ض عنه مجموعة نتائ���ج مطلوبة للنهوض 

بالتنمي���ة، ومن ثم تقيي���م املدخالت واملخرجات 

كميًا وكيفيًا.

في البل����دان املتطورة علمي����ًا وبحثيًا، فإن 

تقييم مخرجات التعليم املدرس����ي ال ينحصر 

مب����ا تقوم ب����ه وزارات التعليم من دراس����ات 

تقييمية، ال بل يعتمد أساس����ًا على اختبارات 

القب����ول في اجلامع����ات، حي����ث يعتمد جناح 
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الطلبة في اختبارات القبول على مدى امتالكهم 

ملهارات وقدرات محددة، إذ تسعى كل جامعة 

الس����تقطاب الطلبة األكثر مه����ارة وقدرة على 

التحصيل والبحث العلمي، مبا يكسبها مكانة 

مرموقة ويعزز من تطورها.

أما في فلسطني وما يشابهها من أقطار، فإن 

اجلامعات ال تختبر قدرات وال مهارات، بل تترك 

للحاسوب أمر اختيار الطلبة، وفق اختبار الثانوية 

العامة الذي ينعقد سنويًا وسط إجماع على أنه 

ال يقيس معظم املهارات املفترضة.

وس����ط غياب جدي وواقع����ي لتقييم القطاع 

التنم����وي – التعليم هن����ا - ميكن للقطاع أن 

تتش����قق أركانه، وتتفتت أساساته، وتتدحرج 

مكونات����ه ف����ي مهاوي ال����ردى، فيم����ا يتمتع 

املس����ؤولون بالراحة واالسترخاء حتى ما قبل 

انهيار السقف بقليل.

وس����ط هذا الغياب اجلدي للتقييم احلقيقي 

للواق����ع التعليمي، دخل النظ����ام التعليمي في 

العام الدراسي )2003/2002( 97167 طالبًا 

وطالبًة، وعلى مدى 12 عامًا حتى العام الدراسي 

2014/2013 أنفق على النظام التعليمي نحو 

28 مليار ش����يكل – تقدي����رًا - وكانت النتيجة 

فش����اًل مطلقًا حلوالى 47.6% بني متسرب من 

الدراسة وراسب في الثانوية العامة، أي حوالى 

نصف املدخالت من الطلبة عالوة على آالف من 

الطلبة الضعفاء غير املس����موح لهم باستكمال 

التعلي����م ليس فقط في اجلامعات بل في كليات 

املجتم����ع التي تقدم التخصص����ات املهنية ألن 

مخرجاتهم بالغة الضعف وال أمل لهم أو فيهم. 

على الرغم من أنه في العامني 2012 و2013 مت 

تخصيص حوالى 51.5 مليون شيكل للتدريب 

فقط، و12.4 مليون لتطوير التخطيط التربوي 

و3.9 ملي����ون لإلدارة والتطوير التربوي، وفي 

العام 2014 مت تخصيص 219.4 مليون شيكل 

حلوكمة واإلدارة.

إن وضع القطاع اخلاص أكثر مأس���اوية من 

القط���اع احلكومي، وباس���تثناءات قليلة أبرزها 

املدارس التابعة لألديرة املسيحية التي حافظت 

على مدى عقود طويلة على أنظمة وتقاليد صارمة 

تف���رض على الطلب���ة والعاملني احت���رام العلم 

والتعلم، فإن معظم مؤسس���ات القطاع اخلاص 

تعمل حتت شعار )الزبون دائمًا على حق( وتشهد 

إشكاليات حادة تترك آثارها السلبية عميقًا في 

مختلف أط���راف العملية التعليمي���ة وعلى نحو 

أكثر حدة من املدارس احلكومية ومدارس وكالة 

الغوث.

إن الوض���ع الذي وصل الي���ه قطاع التعليم، 

واخلطاب الرسمي للمؤسسة التعليمية الرسمية 

ال���ذي ال يبدو أنه يرى ش���يئا مم���ا تقدم، ال بل 

إنه يش���عر بتم���ام الرضا ع���ن توجهاته العامة 

وسياس���اته، فإنه من املتوق���ع أن تصل االمور  

خ���الل أقل من عقد من الزمن-على أبعد تقدير- 

الى ما يلي:

نق���ص حاد في الك���وادر التعليمية خاصة   -

في التخصصات التي  تطلب جهدا كبيرا،  

وال تتيح ملن يدرس���ها العمل خارج ميدان 
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التعليم مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات 

والبيولوجيا.

وقوف اجلامعات ب���ني خيارين أما تقليص   -

في كليات العلوم أو تخفيض في املس���توى 

بحيث تعتم���د على الطلبة غير املقبولني في 

كليات اآلداب والتجارة وغيرهما.

اعتماد التعليم على معلمني أقل مستوى من   -

املستوى احلالي بكثير.

نقص حاد في املعلم���ني باملدارس الثانوية   -

للذكور، حيث س���تعزف املعلمات عن العمل 

فيها خوف التحرش. 

ازدياد فئة الطلبة الذين يطمحون بش���هادة   

ثانوية عامة  بنتيجة راسب-

انتش���ار درج���ات متعاظم���ة م���ن العنف   -

املدرسي، وتزايد شيوع الظواهر الالخالقية 

واجلرائم في أوساط الطلبة.

زيادة حدة التسرب من املدارس.  -

إح���دى اإلش���كاليات الكبرى، ع���دم اهتمام 

الباحثني التنمويني وق���ادة الرأي واإلعالم، مبا 

وص���ل إليه قطاع التعليم. ففي نهاية آب 2013 

نشر الدكتور فواز عقل، أمني عام مجلس الوزراء 

الفلسطيني، في حينه مقااًل بعنوان )العودة إلى 

امل���دارس( أعرب فيه عن أمله بالعودة لنوع آخر 

م���ن املدارس، غي���ر املدارس املوج���ودة حاليًا. 

مدارس23 جتذب للتعلم وتشوق الطالب للرجوع 

إليها ليقول ما أحلى الرجوع إليها، حتضر األبناء 

لزمن غير زمنهم، ال يكون فيها املعلم عبدًا لطريقة 

واح���دة، يكون فيها املعلم صديقًا للمتعلم، تركز 

على تعليم اللغة ومهارات العصر، بعيدًا عن لغة 

التهديد والتوتر والقهر وامللل والضجر، مدارس 

تتوق إلى النهايات وطبيعة النهايات التي تريد أن 

يحققها املتعلم، مدارس تنزع اخلوف من التغيير 

والتجديد وغير املألوف والفشل ألنه ال إبداع وال 

تطور مع اخلوف«.

أبدى معد هذه الورق����ة اهتمامًا في املقالة 

ونش����ر ردًا في وكالة »معا« قال فيه:24 »أؤكد 

لك، وأمتنى عليك، أن تؤمن بأن املدرس����ة التي 

رس����متها كلمات����ك ممكنة التحق����ق فعاًل فقط 

مبجرد أن نعيد للمعلم ثقته بنفس����ه وش����عوره 

بكرامت����ه، قبل أن نبحث عن موارد مالية قد ال 

تتيسر، وتعديالت قانونية قد ال جتد من يراقب 

تنفيذها على نحو يضمن حقوق الفئات املهمشة 

والضعيفة«.

بيد أن هاتني املقالتني لم تفلحا في اندالع حالة 

حوار حول إشكالية قطاع التعليم في فلسطني.

  بإيجاز، تكمن املش����كلة أساس����ًا في قيم 

وثقافة مؤسس����ة جتس����دت في بن����ى وهياكل 

بيروقراطي����ة ال اإلمكانات املادية، وهنا مكمن 

الصعوب����ة والتحدي ألي محاول����ة للتغيير، إن 

متابعة اخلطاب الرس����مي للمؤسسة التعليمية 

الرس����مية يحمل على االعتقاد ب����أن إقرارها 

باإلشكاليات الواردة في هذه الورقة، أمر غير 

متوقع قبل نهاية العقد احلالي على األقل. 
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سياسة دولية

مداخلة ثقافية حول صراعات اإلقليم وهويته

داعش و فكرة الشر الُمطلق..!!

حسن خضر* 

1

س���أل رئيس حترير »احلياة« اللندنية، غسان 

ش���ربل، في آب املاضي )2014(: »ِمْن أين جاء 

داعش؟ كيف ولد وحتّول وحشًا كاسرًا؟ وخطرًا 

وجودي���ًا على ال���دول واملجموع���ات واألفراد؟ 

ومن أين ه���ذه القدرات الهائل���ة؟ والبراعة في 

اإلع���الم؟ وإدارة املع���ارك على مس���احة آالف 

الكيلومت���رات؟ وبيع النف���ط وتكديس الدوالرات 

وتصني���ع االنتحاريني والعب���ّوات؟ من أين جاء 

هذا الوباء األش���د خطورة م���ن إيبوال، واألكثر 

قدرة على االنتشار؟«1

جاء كالم شربل بعد قرابة شهرين من استيالء 

داعش على املوصل )ثاني أكبر مدينة في العراق( 

في حزيران املاض���ي )2014(. وميكن التأريخ 

ملا ال يحصى من األس���ئلة، التي تنتمي إلى، أو 

تتفرع عن، تساؤالت شربل، بيوم سقوط املوصل 

العراقية. وهذا ال يقتصر على العالم العربي، ففي 

كبريات العواصم في العالم تتردد أصداء أسئلة 

وتساؤالت كهذه: من أين، وكيف، جاء هؤالء. ومن 

املنطقي، متامًا، التسليم بحقيقة أنها ستالزمنا 

إلى سنوات طويلة قادمة.

وميكن في ممارس���ة أولي���ة لتحليل اخلطاب 

العثور، في لغات مختلفة، على مش���اعر احليرة، 

والدهش���ة، والذه���ول، والذعر، واالس���تنكاف، 

واالشمئزاز، في ثنايا كل تلك األسئلة والتساؤالت. 

ورمبا تختصر هذا كله مقالة نشرها هشام ملحم، 

في مجل���ة بوليتكو األميركية مؤخرًا، واختار لها 

عنوانًا يوحي بدالالت كثيرة: »البرابرة أصبحوا 
 * كاتب وناقد.



122 العدد )30(  2014

داخل القلعة: احلضارة العربية انهارت ولن تتماثل 

للشفاء في حياتي«2.

وعلى الرغم من أهمية، وضرورة، هذا كله، إال 

أن ما ال يحصى من جتليات االجتهاد في طرح 

األس���ئلة، أو تقدمي ما يرقى إلى مرتبة اجلواب، 

ينم ع���ن خلل في املنهج والرؤية. وال أعني بذلك 

التحليالت، الت���ي ترصد حراك القوى املُنخرطة 

ف���ي الص���راع الدائر على األرض، س���واء في 

اإلقلي���م أو العالم، بل املقارب���ات الفكرية، التي 

حتاول االرتفاع بهذا القدر أو ذاك عن السياسة 

»اليومية«، والتحّيزات األيديولوجية.

ومنشأ اخللل عدم التمييز بني سؤالني هما: مْن 

داعش، وما هو داعش؟ وكالهما ميثل الفرق بني 

الهوية )Identity( واملاهية )Essence(، فاألّول 

يحيل إلى األيديولوجيا واجلينالوجيا، بينما يحيل 

الثاني إلى الطبيعة األصلية لش���يء ما، وإلى ما 

يجعله هو. ومن الواضح أن السؤال األّول يحظى 

باألولوية، ويحجب كل ما سواه.

وبق���در ما يتعلّق األم���ر باأليديولوجيا ميكن 

احلدي���ث عن الوهابي���ة الس���عودية، باعتبارها 

املُرضع���ة األول���ى، أو حتى الع���ودة إلى تاريخ 

اإلسالم األّول وما ش���هده من فنت وصراعات، 

وإذا اقتربن���ا م���ن النصف الثان���ي من القرن 

العشرين، تصبح العودة إلى اإلخوان املسلمني 

ممكنة، بينما تعيدنا اجلينالوجيا إلى الس���لفية 

أفغانس���تان،  والقاع���دة، وحروب  اجلهادي���ة، 

والشيشان، وصواًل إلى الزرقاوي بعد االحتالل 

األميركي للعراق.

وميكن، بالتأكيد، إضف���اء قدر من الصدقية 

عل���ى كل ما تقّدم في س���ياق قراءته على خلفية 

احل���رب الباردة، ونظريات احلزام األخضر، أي 

احليلول���ة دون وصول الدب الروس���ي إلى املياه 

الدافئة، م���ن خالل توظيف الدي���ن في مقاومة 

الش���يوعية، أو حتى في س���ياق احلرب الباردة 

العربية � العربية، التي وّظفت فيها اجلمهوريات 

الراديكالية العربية أفكار القومية العربية، بينما 

قاومتها امللكيات واملشيخات احمُلافظة بالتحيزات 

القبلية، والدينية، وانتقلت بها بعد الطفرة النفطية 

من الدفاع إلى الهجوم.

2

في كل ما تقّدم ما يسهم في تشخيص مسألة 

الهوي���ة، وبالتالي العثور عل���ى إجابات محتملة، 

كلما سألنا: »َمْن داعش؟«. وعلى هامش هذا كله 

تتفّرع تأويالت من نوع أن »هذا ال ميثل اإلسالم«، 

أو هؤالء »خ���وارج«، إضافة إلى كل ما يخطر، 

وال يخطر، على البال من نظريات املؤامرة، التي 

ال تتورع عن تصويرهم كصناعة أميركية. وكلها 

تدخل في باب السياس���ة »اليومي���ة«، وتصفية 

التحّيزات  احلس���ابات األيديولوجية، وترجم���ة 

اإلقليمي���ة والدولية. ولكنها، ف���ي كل األحوال، 

ُترغم س���ؤال املاهية »ما هو داعش؟« على البقاء 

في دائرة املسكوت عنه، أو حتى الال مفكر به. 

قبل الكالم عن سؤال املاهية »ما هو داعش؟«، 

جتدر املالحظة أن كل ما يتصل بس���ؤال الهوية، 

أي األيديولوجي���ا واجلينالوجي���ا يحي���ل إل���ى 
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خصوصية عربية وإسالمية، تاريخية، أو دينية، 

وسياسية، أو هذه األشياء كلها، مبعنى أنه يعاني 

من نقص يتمثل في عدم وضعها في سياق كوني 

أشمل، باعتبار أن فيها ما يتجاوز خصوصيتها 

العربية واإلس���المية. وفي ظل االعتراف بنقص 

كهذا، وضرورة جت���اوزه، ما ميكننا من مقاربة 

سؤال املاهية بطريقة أفضل.

وميكن، في هذا الصدد، أن نبدأ مبا ال يحتل 

حّيزا واسعًا في وسائل اإلعالم، مقارنة بذبح 

الرهائن أمام عدسات الكاميرا، وسبي النساء، 

وفرض اجلزية على املس����يحيني، وتهجيرهم، 

وقت����ل الش����يعة وغيرهم: وأعن����ي بذلك تدمير 

اآلثار، واملعالم التاريخي����ة، مبا فيها الدينية. 

ففي تقرير نش����رته صحيفة النهار البيروتية،3 

جند في قائمة املعالم الدينية والتاريخية، التي 

دمرها داعش، ما يلي:

تدمير جامع وضريح الشيخ فتحي، الذي يعود 

تاريخ���ه إلى العام 1050 ميالدية، وجامع ومرقد 

الشيخ قضيب البان، الذي يعود تاريخه إلى العام 

1150 ميالدية، ومرقد اإلمام الباهر، الذي يعود 

تاريخه إلى 1240 ميالدية، وضريح اإلمام يحيى 

أبو القاسم، الذي يعود تاريخه إلى 1240 ميالدية، 

وضريح اإلمام عون الدين، الذي يعود تاريخه إلى 

العام 1248 ميالدية، وجامع النبي يونس، الذي 

يعود تاريخه إلى الع���ام 1365 ميالدية، وجامع 

النب���ي جرجيس، الذي يعود تاريخ���ه إلى العام 

1400 ميالدية، وجامع النبي ش���يت، الذي يعود 

تاريخه إلى العام 1647 ميالدية.

وع����الوة على ما تقّدم، دّمر داعش في املواصل 

قبر امل����ؤرخ ابن األثير املوصلي )1160 � 1232( 

ومتثال الش����اعر أبي متام )803 � 845( وعثمان 

املوصلي )1854 � 1923( الش����اعر والعالم بفنون 

املوسيقى. وهناك، أيضًا، كنيسة مهددة بالزوال هي 

كنيسة شمعون الصفا، التي يعود تاريخها إلى العام 

300 ميالدية، وتعتبر من أقدم الكنائس في العالم، 

وكنيسة مار أحوديني، التي يعود تاريخها إلى العام 

575 ميالدية، وكنيس����ة الطاهرة العليا، التي يعود 

تاريخها إلى العام 1250 ميالدية. وهذه الكنائس، 

على األرجح، مرش����حة للنهب، وبي����ع آثارها، قبل 

تدميرها، أو حتويلها إلى مساجد داعشية، وكذلك 

األمر بالنسبة ملتحف اآلثار في املوصل، الذي يضم 

قطعًا أثري����ة ال ُتقّدر بثمن، ومُتثل مقتنياته مصدر 

دخل هائل لتمويل الدواعش.

يبدو التذكير بهذه القائمة، وهي ليست حصرية، 

وال نهائي����ة، وتقتصر على مدين����ة عراقية واحدة، 

ضروري����ًا للتدليل على حقيقة أن م����ا ميثل ماهية 

داع����ش، ال يتجل����ى إال باعتب����اره نقيض����ًا لفكرة 

احلض����ارة نفس����ها. واحلضارة فك����رة جديدة في 

التاريخ اإلنس����اني، تنتمي إل����ى األزمنة احلديثة، 

ويندرج فيها اهتمام اجلماعات القومية، خاصة في 

حدود الدولة / األمة بابتكار سرديات خاصة بشأن 

وجود اجلماعة، وتاريخها، وشواهدها احلضارية، 

ولغتها، وآدابها، ومعاملها الثقافية، وفي هذا السياق 

ُولدت فكرة املتحف، واملكتبة الوطنية، ونشأت علوم 

التراث، والتاريخ، واآلثار، باعتبارها عنصرًا رئيسًا 

في تشكيل الذاكرة اجلمعية.
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وبهذا املعنى ف���إن غاية داعش هي تدمير فكرة 

احلضارة نفس���ها، وتنظيف أمة ُمتّوهمة من كل ما 

علق بها من آثام األزمنة احلديثة. وفي هذا السياق 

يبدو قتل البشر مجرد وسيلة إيضاح، وخارطة طريق 

لذاكرة وهمي���ة مضادة ُتغلق قوس الذاكرة بطريقة 

وصفها مرسيا إلياد، قبل عقود، في أسطورة العود 

األب���دي. وهذا، بالذات، ما يضع داعش في اإلطار 

الكون���ي العام للنازية واحملرق���ة، وما يبرر صعوبة 

وضعها على قدم املس���اواة مع جتارب وحشية في 

الهندسة االجتماعية مثل اخلمير احلمر في كمبوديا، 

أو حتى مذابح اإلبادة العرقية في رواندا. 

داعش هي النازية بخصائص عربية، وإسالمية، 

وشرق أوسطية، وحداثية ُمستمدة من حقيقة أنها 

تنتمي إلى القرن احلادي والعش����رين، وتس����تفيد 

من تقنياته، وموارده، وخصوصياته. وما ستفعله 

بالعالم العربي، وبالعالم، إذا جنح مشروعها، سواء 

تعلّق األمر باألقليات الدينية، والقومية، والطوائف 

اإلسالمية غير الس����نّية، أو كل َمْن يعترض عليها 

بني املسلمني السّنة، هو ما فعلته النازية  باليهود، 

والغجر، واملثليني اجلنس����يني، واملُعاقني، والروس 

والبولندي����ني، وما كان ميك����ن أن تفعله باألجناس 

األدنى، في سلم النشوء واالرتقاء، من العرق اآلري.

واملفارقة، في هذا الشأن، أن أوجه االختالف 

ال تلغي أوجه الشبه، بقدر ما ُتسهم في تعزيزها، 

باعتبارها الوجه اآلخر للعملة نفسها، حتى وإن 

وضعت النازية على وجهها قناع العرق، ووضعت 

الداعشية على وجهها قناع الدين. فالنازية ميكن 

تعريفها في النسق الثقافي والسياسي األوروبي، 

وفي زمانها ومكانها مبرض احلداثة، والداعشية 

ميكن تعريفها في النس���ق الثقافي والسياس���ي 

العربي )واإلسالمي( بحداثة املرض وحتديثه.

مرضت احلداثة األوروبية في حروب اإلقطاع 

والكنيس���ة والسالالت امللكية في مجابهة الثورة 

الفرنس���ية، وربيع الش���عوب في العام 1848. 

والالف���ت أن مراقبًا ثاقب النظر في مطلع القرن 

العشرين، ش���ّخص ثالث أيديولوجيات خطيرة 

ُولدت من رحم القرن التاس���ع عشر، وأصبحت 

مصدر تهديد ألمن وس���الم واس���تقرار أوروبا: 

الشيوعية، والقومية، والصهيونية. وكلها، كانت 

في نظره، مضادة للتنوير، ومحاولة لالنقالب عليه.

وسواء بدأ املرض الذي متثل داعش حداثته، 

وحتاول حتديثه، مع انهيار اخلالفة العباسية في 

أواس���ط القرن الثالث عشر، أو سقوط األندلس 

في أواخر القرن اخلامس عشر، أو سقوط مصر 

وبالد الش���ام في مطلع القرن التالي في قبضة 

األتراك العثمانيني، فباإلمكان التدليل على حقيقة 

أن ما س���يصبح الحقًا العالم العربي، وبصرف 

النظر عن بداية التحقيب، قد عاش قرونًا طويلة 

على هامش التاريخ، ولم يقّدم إسهامًا ُيذكر لفائدة 

البشرية، في مجال الطب، وعلوم األرض والفضاء 

والهندسة والصناعة والزراعة واالتصال، ناهيك 

عن الفلسفة، والالهوت، والعلوم اإلنسانية.

وهذه اإلجنازات، وإن تكن أوروبية املنش���أ، 

فهي وليدة اإلصالح الديني، والثورة الفرنسية، 

والث���ورات الصناعي���ة والعلمي���ة، والفتوح���ات 



125

االس���تعمارية، التي جعلت لبني البشر، وللمّرة 

األولى ف���ي التاريخ، تاريخًا مش���تركًا، وجرى 

تعميمه���ا في أربعة أركان األرض، فاس���تفادت 

البشرية من منجزاتها، بقدر ما دفعت ضريبتها. 

وهذا ما حاول إدوارد سعيد في أكثر من مناسبة 

ومكان التدليل عليه في القول بتعددية الهوية في 

األزمنة احلديثة، وتشابك التواريخ.

وإذا أعدن����ا حتوير مقولة لينني الش����هيرة عن 

اإلمبريالية باعتبارها أعلى مراحل الرأس����مالية، 

فقد كانت النازية أعلى مراحل القوميات األوروبية، 

بق����در ما متثل الداعش����ية، الي����وم، أعلى مراحل 

اإلسالم السياسي. كانت النازية محاولة للثأر من 

مهانة الهزمية في احل����رب العاملية األولى، ولكنها 

استدعت ما تيّسر من علموية القرن التاسع عشر، 

بش����أن النقاء العرقي، وأصول األمم ومصائرها، 

واستثمرت بقدر ما كانت جتسيدًا متأخرًا ملا أسماه 

 Mal( الفرنس����يون في مطلع القرن التاسع عشر

du siècle( املرض الذي وس����م القرن مبيس����مه، 

بقدر ما متثل الداعشية تصعيدًا، كان من الصعب 

تخّيل����ه حتى س����نوات قليلة فقط، ملا أس����ماه عبد 

الوهاب املؤدب بإس����الم يحاول اس����تعادة مكانته 

اإلمبراطوري����ة، ومج����ده الغابر، إن ل����م يكن بلغة 

العصر، فبأدواته، وتقنياته، وكاميراته، وما خلقته 

الطفرة النفطية من أوهام التمكني.

4

دخلت النازية في املخيال الثقافي والسياسي 

الغربي، وفي ضمير العالم، حتى قبل تدميرها، 

وقب���ل نهاية احلرب العاملي���ة الثانية، التي أودت 

بحي���اة م���ا يزيد عل���ى 62 مليونًا من البش���ر، 

باعتبارها جتس���يدًا للش���ر املطل���ق. وما ميّيز 

التأويالت الدينية للش���ر عن التأويالت الفلسفية 

العامة أن األولى تعيده إلى قوى ما فوق طبيعية، 

وجُتّسده في فكرة الش���يطان، بينما يتجلى في 

فلس���فات غربية وشرقية كثيرة باعتباره اجلانب 

املُظلم في اإلنسان نفسه.

وإلى جان����ب انهماك الفالس����فة واملؤرخني في 

البحث في معنى الشر، نعثر في األدب على محاوالت 

دائم����ة لقراءة الصندوق األس����ود للش����ر باعتباره 

أيديولوجيا قومية وخالصية في حاالت الهستيريا 

واجلن����ون اجلمعي. ورمبا تندرج رواية »القلعة في 

الغاب����ة« لألميركي نورمان ميللر،4 املنش����ورة قبل 

س����نوات، باعتبارها بحثًا في معنى الشر النازي، 

في هذا الباب، وقد امتزج فيها التفسير البيولوجي، 

العض����وي )الذي ميثل مجازًا لكل ما يتناس����ل من 

نفسه، ويقتات على نفسه( بفنتازيا التفسير الديني، 

الذي يجعل من الش����يطان نفسه فاعاًل رئيسًا في 

تكوي����ن املصائر واألقدار. وه����ذه، بدورها، إعادة 

حتوير لكيفية إنتاج »عقلية العبيد«، كما أس����ماها 

نيتشه، لفكرة الشر في قوالب ومفاهيم دينية تعبيرًا 

عن كراهيتهم لألقوياء.

وم���ا يعنين���ا، في هذا الش���أن، أن الصراع 

العرب���ي والفلس���طيني � اإلس���رائيلي غالبًا ما 

كان العائق الرئيس في فهم العرب )واملس���لمني 

عمومًا( ملعنى الش���ر املطلق كما جّسدته النازية 

في الثقافة الغربية بع���د احلرب العاملية الثانية، 
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وتفرع عنه أمران اثنان: نفور يكاد يكون غريزيًا 

من التمركزات القومية، وما ينجم عنها من دعوات 

التفّوق أو النقاء القومي، وحتويل احملرقة النازية 

إلى وسيلة إيضاح ملعنى الشر، الذي ميكن فهمه 

ف���ي التاريخ، وبالتاري���خ، ولكن ال ميكن عقلنته، 

أو حت���ى العثور على ما يبرره، طاملا أن في كل 

محاولة للفهم ما يستحضر مسّوغات من نوع ما.5

لذلك، غالب���ًا ما يخطئ العرب )واملس���لمون 

عمومًا( في تفس���ير مركزية احملرقة في الثقافة 

الغربي���ة املعاصرة، كتعبير )فق���ط( عن انحياز 

الغرب وحتّيزاته في الصراع العربي والفلسطيني 

� اإلس���رائيلي، وع���ن عدائه املُفت���رض للعرب 

واملس���لمني. وه���ي أفكار ش���ائعة ف���ي العالم 

العرب���ي إلى حد البداه���ة، يختلط فيها الواقعي 

بالفنتازي، والسياسي بامليتافيزيقي، والتاريخي 

باألسطوري. وهذا مصدر خطورتها. 

وقد فش���ل مثقفون كثيرون في العالم العربي 

في إدراك ملاذا كان إدوارد سعيد بني منتقدي ما 

كتبه املفكر الفرنسي، الذي اعتنق اإلسالم، عن 

احملرقة. وقد نال الكتاب شهرة واسعة في العالم 

العربي، وجوبه بانتقادات حادة، وحتى مالحقات 

قانونية في الغرب. ومن املؤسف أن كتاب جلبير 

األش���قر عن العرب واحملرقة6 لم ينل ما يستحق 

من االهتمام في العالم العربي.

وعلى الرغم من حقيقة أن استثمار الصهيونية 

ملركزية احملرقة، وانحياز الغرب وحتّيزه إلى جانب 

إسرائيل، ُيسهمان في إضفاء قدر من الصدقية 

على خطأ كه���ذا، إال أن الداعش���ية باعتبارها 

جتس���يدًا للشر املطلق، س���ُترغمهم في وقت قد 

يطول أو يقصر، على اكتشاف العالقة بني مركزية 

احملرق���ة في الثقافة الغربية، ومقاومة الطهرانية 

القومية والدينية واحلصرية واخلصوصية. وهذا 

كل���ه في صل���ب املعاني احملتمل���ة للدميقراطية 

الليبرالية، وحقوق اإلنسان. مبعنى آخر، إعادة 

النظ���ر في احملرقة، في ظل الش���ر الداعش���ي 

املُطلق، س���تمّكن العرب )واملسلمني عمومًا( من 

رؤية أنفسهم بطريقة أفضل.

5

أقل ما ُينشر وُيقال، في الشرق والغرب على 

حد س���واء، م���ن تعليقات وتأوي���الت وحتليالت 

للظاهرة الداعشية، جانبها الفنتازي، ومضمونها 

األيديولوجي الذي يتس���م بقدر من البس���اطة، 

والتبسيط، بطريقة تكاد تكون صبيانية.

فهناك، مثاًل، أعداد تقّدر باآلالف من املراهقني 

الذي���ن غادروا بلدان املهجر في أوروبا وأميركا 

لاللتحاق بداعش في سورية والعراق. وعدد من 

هؤالء ليسوا من أصول عربية وإسالمية، وبينهم 

يهود ومسيحيون اعتنقوا اإلسالم.

ميكن، بالتأكيد، تفس���ير »هجرة« هؤالء إلى 

ميادين »اجلهاد« في سورية والعراق، باعتبارها 

محاولة للبحث عن املعنى واجلدوى في مجتمعات 

غربية يش���عر مواطنوها، غير األصليني، وبعض 

األصلي���ني، بالهامش���ية، واالغت���راب، أو حتى 

باستحالة احلراك االجتماعي. وميكن تفسيرها، 

أيضًا، باعتبارها نوعًا من التمّرد على الس���لطة 
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األبوية باملعن���ى الفردي واجلمعي، والتعبير عن 

معارضة »املؤسس���ة«. وفي الغرب ما ال يحصى 

من »الطوائ���ف« واجلماعات الدينية املُنش���قة، 

الت���ي قرر أفرادها اعتزال املجتمع، والعيش في 

مشتركات ريفية بعيدًا عن احلضارة، واملجتمع، 

وس���لطة رأس املال، انتظ���ارًا للخالص، ونهاية 

للعالم تبدو وشيكة.

وم���ع ذلك، م���ا ال ينبغ���ي أن يغي���ب يتمثل 

ف���ي عال���م ديزن���ي الند، ال���ذي متثل���ه داعش 

بالنس���بة جليل نشأ على ألعاب الفيديو، والواقع 

االفتراضي، ومسلس���الت اخلي���ال العلمي في 

الس���ينما والتلفزيون. ومن حسن احلظ أن هذا 

ما متّكن من تشخيصه حازم األمني، في حتليل 

للعالقة بني ديزني الند ورحلة البحث عن داعش 

في حياة مراهقة فرنسية.7

هذا هو اجلانب الفنتازي، الذي يجب أال يغيب 

عن الذهن، في كل محاولة لقول »ما هو داعش«. 

فهؤالء الذي���ن نراهم بلحاهم الكث���ة، وراياتهم 

ومالبسهم )الباكستانية( السوداء، كظالل بعيدة 

على رؤوس الت���الل، أو الذين يطلّون علينا على 

شاش���ة التلفزيون، بسكني في اليد، وقناع على 

الوجه، وعن���ق ضحية تنتظر الذبح، هم إلى حد 

ما ش���خصيات فنتازية، تبدو غير واقعية متامًا، 

وكأنها متثل أدورًا في مسرحية سوريالية. 

ويزداد اإليقاع الدرامي للفنتازيا في األسماء 

التي يختارونها ألنفسهم، وهي تراثية، ُمستخرجة 

من بطون كتب تراثية عتيقة، وكذلك في مفردات 

الغزوات، والسبي، وتوزيع الغنائم، وكلها أقرب 

إلى تلك املسلس���الت التاريخي���ة، التي تنتجها 

ش���ركات خليجية، ويشاهدها ما ال يحصى من 

الن���اس في رمضان، بعد وجبة اإلفطار. ثمة ما 

هو فنتازي، وس���وريالي، وعبثي، هنا. ومع ذلك، 

فهذا كله واقعي، يحدث اآلن، وهنا، ويهدد مصائر 

دول، ومجتمعات، وشعوب. 

النازي���ة، أيضًا، كانت فنتازية، وس���وريالية، 

وعبثية عندما قّدمت ماليني البش���ر قرابني على 

مذبح الرايخ، الذي ينبغي أن يعّمر ألف عام.

ل����ن تتضح كل هذه املعاني في وقت قريب، ولن 

يس����قط غبار ما يح����دث اآلن، وهنا، على األرض، 

قب����ل مرور عقود، فقد يتمكن العالم من قتل داعش 

باعتبارها ميليش����يا عابرة للح����دود، والقوميات، 

والتواريخ، واألزمنة خالل سنوات، ولكن قتل داعش 

األيديولوجيا سيس����تغرق وقتًا أط����ول، ولن يكون 

النجاح مضمونًا ما لم ُتكتشف العالقة بني الداعشية 

والنازية، وبني االثنتني وفكرة الشر املُطلق.
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منذ عقود والفلسطينيون منغمسون في حراك 

تشريعي دستوري يوصف باملتخبط، بدءًا بوثيقة 

االستقالل عام 1988، ثم بتشكيل جلنة »إعداد 

دس���تور الدولة« في العام نفسه، باإلضافة إلى 

حتركات املجلس التش���ريعي في إعداد القانون 

األساسي للدولة الفلسطينية التي استمرت مند 

العام 1995 وحتى العام 1997، وجهود اللجنة 

احلالية في إعداد مشروع جديد لدستور الدولة 

م���ا بني العام 1999 وحتى 2003، وأخيرًا عام 

2011 حيث ُعقدت اجتماعات جلنة خبراء خاصة 

ملراجعة املسودة الثالثة ملشروع الدستور متهيدًا 

وحتضيرًا ودعمًا لتوجه القيادة الفلسطينية لطلب 

العضوية في األمم املتحدة. 

خلّف هذا احلراك التش���ريعي إرثًا دستوريًا 

ثقي���اًل ومربكًا تنقصه مرجعية قانونية عليا توحد 

القوانني وتسد الفراغ الدستوري، وفرض تشوشًا 

في طبيعة الوثيقة الدس���تورية املنشودة في ظل 

وجود ثالثة »كيانات«: منظمة التحرير الفلسطينية 

كحركة حت���رر وطني وكيان معنوي، والس���لطة 

الفلسطينية كس���لطة حكم ذاتي وكيان وسطي، 

ودولة فلسطني ككيان منشود يعبر عن حق الشعب 

في تقرير مصيره. هذه هي املالمح األساس���ية 

للحراك التشريعي الدس���توري الفلسطيني كما 

مهد الباحثان بها ملوضوع هذا الكتاب.

جاءت هذه الدراس���ة في وقت يوصف باملُلح 

واحل���رج، عقب تطور متثيل فلس���طني من كيان 

مراقب إل���ى دولة مراقبة غي���ر عضو في األمم 

املتحدة؛ حي���ث تتزاحم األس���ئلة حول اخلطوة 

القادمة في إطار النظام السياس���ي الفلسطيني 

احلال���ي، وجدوى الدس���تور ومحت���واه في ظل 

التساؤالت حول إمكانية حتويل مشروع السلطة 

إلى دولة مستقلة. هل قيام الدولة املنشودة يتطلب 

ميثاقًا وطنيًا جديدًا للمنظمة، أم دستورًا للدولة، 

أم االثنني معًا؟ وكيف ستصاغ حدود العالقة بني 

هذه الكيانات الثالثة، وبني الوثائق الدس���تورية 

اخلاصة بكل كيان؟ 

تصدرت مقدمة الدراس����ة )وكذلك اخلامتة( 

مقتطف����ات م����ن وثيقة إعالن االس����تقالل التي 

يعتبر الباحثان أنها قدمت رسمًا مبكرًا ملالمح 

النظام السياسي الدستوري للدولة الفلسطينية 

املنشودة؛ حيث تعتمد الدراسة بشكل أساسي 

على أثر صدور دستور الدولة الفلسطينية على 

امليث����اق الوطني ملنظمة التحرير الفلس����طينية، 

مجيبة عما س����بق وذكر من أس����ئلة فرعية، من 

خالل إفراد ثالثة محاور رئيسة. يتركز احملور 

األول ح����ول: ضرورة الدس����تور وعالقته بقيام 

الدولة أو التحضير لها؛ فيما يحمل احملور الثاني 

عنوان: أبعاد العالقات الشكلية – الوضعية بني 

الوثائق الدس����تورية للمنظمة والسلطة والدولة، 

أما احمل����ور الثالث واألخير، فيتجه نحو حتليل 

أبعاد العالقات السياس����ية الواقعية بني كل من 

املنظمة والسلطة والدولة.

وإذا م���ا أمعن���ا النظر في التاري���خ البحثي 

للباحثني، فإننا جند أنهما يبدوان مبوضع حامل 

َهم الدولة الفلس���طينية املنتظرة، محاولني إنارة 

ش���علة يهتدي بها صناع القرار إلعادة التفكير 
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في أس���س العالقة املنش���ودة بني املؤسس���ات 

الث���الث، ومقدمني هذا العم���ل كمقاربة حتليلية 

استش���رافية لس���يناريوهات مس���تقبل النظام 

السياسي الفلسطيني مقارنة مع جتارب تاريخية 

أخرى. 

المحور األول: ضرورة الدس��تور وعالقته بقيام 
الدولة أو التحضير لها.

تتجه الدراس���ة في ه���ذا احملور نحو تعريف 

الدس���تور من حيث »الش���كل« على أنه القانون 

الذي يحك���م الدولة وطريقة عمل احلكومة فيها، 

وينظم س���لطاتها املختلفة وعالقاتها فيما بينها، 

ويحكم عالقة الدولة برعاياها. يعد وجود الدستور 

أمرًا أساس���يًا ألي دولة، وه���و مرتبط بها، وال 

توجد دولة بال دس���تور سواء أكان مكتوبًا أم ال، 

بصرف النظر عن تس���ميته الدستور أو القانون 

األساسي )فالعبرة بسموه على بقية التشريعات(. 

في خصوصية احلالية الفلسطينية، يدعم تاريخ 

اخلب���رات الدس���تورية التي مرت بها فلس���طني 

توجهها نحو إعداد دس���تور مكتوب، ابتداًء من 

احلقبة العثمانية حني تبنت دس���تورًا مكتوبًا بني 

عامي )1876-1908(، مرورًا بإصدار امليثاق 

الوطني والنظام األساسي للمنظمة عام 1964 

وتعديله عام 1968، ومحاوالت صياغة مشروع 

دس���تور الدولة، وص���واًل إلى إص���دار القانون 

األساسي املعدل للسلطة الفلسطينية عام 2003.

كثر اجل���دل منذ أن بدأت عملي���ة التحضير 

لدستور الدولة، بني من يؤيد تبني الدستور كجزء 

من عملية التحضير لبناء الدولة ومن يتعنت لشرط 

بناء الدولة الفلس���طينية قبل تبني الدستور. فهل 

تتبنى فلسطني دستورًا مكتوبًا قبل بناء الدولة؟ 

أم أنه من األولى عدم التسرع وعدم الهروب إلى 

األمام واالهتمام مبواضيع االستقالل والسيادة 

كشرط أساسي قبل التفكير في صياغة الدستور؟ 

هل هناك أمثلة على دس���اتير لغير الدول أم أنه 

حكر على الدول ذات السيادة فقط؟

من بني املؤيدين لش���رط بناء الدولة قبل تبني 

الدستور اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني والتي 

ترى في سن دستور فلسطيني »تعجاًل« في ظل 

وجود القانون األساسي ووثيقة إعالن االستقالل، 

واقتناعها بأن الدستور ليس دلياًل على دميقراطية 

النظام، إضافة إلى تشكيكها في األهداف التي 

يخدمها هذا الط���رح، خاصة في ظل الضغوط 

الدولية املنادية باإلس���راع في س���ن الدس���تور 

اس���تجابًة ملتطلبات خارطة الطريق. وهناك من 

يدعي أن هن���اك العديد م���ن املواضيع العالقة 

الت���ي تعتبر أكثر أهمية م���ن حيث التوقيت مثل 

االستقالل وإعالن الدولة والتأكيد على عناصرها 

املتعلق���ة باإلقليم والش���عب والدولة، إضافة إلى 

مواضيع احلدود واملواطنة.  

ردًا عل����ى ذلك، فند كل من خليل وتوام املوقف 

األول باالستشهاد بأمثلة على دول تبنت دستورًا 

مكتوب����ًا قبل حصولها على االس����تقالل التام عن 

الدولة املستعمرة، إليصالنا إلى استنتاج أساسي 

مف����اده أن إعداد الدس����تور »جزء من الش����روط 

املس����بقة التي يتعني اس����تيفاؤها بغية إجناز هذا 
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العم����ل. وبعب����ارة أخرى، بات العم����ل على إقامة 

الدول����ة اجلديدة عن طريق فرضها كأمر واقع، إن 

لم يكن بإقامتها باس����تخدام القوة، أمرًا يستحق 

النظر والدراسة« )الصفحة 17(. وقياسًا على ما 

ذكر، فإن فلسطني تعتبر من الشعوب قيد التحرر 

أو الدول قيد البناء، وعملية حتضير الدستور جزء 

من التحضير للدولة، واستحقاق يجب السعي نحو 

إيجاده؛ ألن الدستور يعبر عن حق شعب فلسطني 

ف����ي تقرير مصيره، وهو يعطي صبغة الش����رعية 

للدولة كونه يعكس ش����كلها ونظامها السياس����ي، 

عدا كونه يجس����د السيادة في مظهرها اخلارجي 

في العالقات الدولية، وهو مسوغ حضاري لقبول 

الدولة في عضوية املنتظم األممي.

كما أش���ار الباحثان إلى إمكانية اإلبقاء على 

القانون األساس���ي مع إجراء بعض التعديالت 

عليه فيما يتعلق باحلدود واملواطنة حتى بعد قيام 

الدولة، ففي ظل وجود أكثر من نص دستوري في 

احلالة الفلسطينية التي يعتبر القانون األساسي 

فيها مؤقتًا حلني دخول دستور الدولة حيز التنفيذ، 

فإن اإلبقاء على تسمية قانون أساسي أكثر قبواًل 

خاصًة إذا ما مت تبنيه من قبل املجلس التشريعي 

وليس من قبل املجلس الوطني.

المح��ور الثان��ي: أبع��اد العالق��ات الش��كلية – 
الوضعية بي��ن الوثائق الدس��تورية للمنظمة 

والسلطة والدولة.

يعرض هذا احملور ألبعاد العالقات الش���كلية 

الوضعية بني الوثائق الدستورية لكل من السلطة 

واملنظمة والدولة باستخدام أسلوب املقاربات على 

أسس املدرسة الشكلية – الوضعية في القانون، 

أي على مب���دأ التعامل مع النص���وص والربط 

القانوني بينها. حيث ُيطرح هنا سؤاالن رئيسان: 

ما أثر النش���اط التش���ريعي الدس���توري على 

مستوى السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية 

على الوثائق الدستورية للمنظمة؟ هل يؤثر تبني 

الدس���تور أو القانون األساسي على دور منظمة 

التحرير في متثيل الفلسطينيني؟. 

تّدعي الدراسة أن إصدار دستور الدولة ليس 

ل���ه أي تأثير على اإلطار الدس���توري للمنظمة، 

وباألخص عل���ى امليثاق الوطني، ذلك أن امليثاق 

الوطني الذي تبناه املجلس الوطني الفلسطيني، 

باعتب���اره الوحيد صاح���ب االختصاص قانونًا 

بتعديل���ه أو إلغائه، باق ما دامت منظمة التحرير 

الفلسطينية املمثل الوحيد للفلسطينيني جميعًا، 

وم���ا دامت لم تس���تنفد أغراضها كحركة حترر 

وطني. ويشيران إلى أن التهديد الفعلي احلقيقي 

يكمن في املمارسة وليس في التشريع، وهو قيام 

الدول���ة باحللول التدريجي مكان منظمة التحرير 

في متثيل الفلس���طينيني. حذر الباحثان من أن 

تكون حجة تأثير الدس���تور على املنظمة تبريرًا 

لعدم تبني الدس���تور بحج���ة أن امليثاق الوطني 

كاف إلقام���ة الدولة، مؤكدين أن امليثاق الوطني 

غير كاف ليكون دستورًا للدولة )بل إنه غير ذي 

عالقة؛ بحكم كونه الوثيقة الدس���تورية للمنظمة 

وليس للدولة(، وإن الدستور لن يؤثر على امليثاق 

الوطن���ي للمنظمة، بل يؤكدان أن الدولة هي من 

ستؤثر على املنظمة قانونًا وواقعًا. 
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أثبت الباحثان هذه الفرضية من خالل اإلشارة 

إلى الوثائق الدس���تورية اخلاصة باملؤسس���ات 

الثالث في ثالث مطالب، مستعرضني أمثلة تؤكد 

أن ممارسة هذه املؤسسات الرسمية ال تتفق مع 

النصوص والتش���ريعات، وأن احلاجة ألي منها 

مرتبط باألغراض واألهداف التي قامت ألجلها.

تطرق املطلب األول إلى الوثائق الدس���تورية 

ملنظم���ة التحرير الفلس���طينية املتمثل���ة بامليثاق 

الوطن���ي والنظام األساس���ي، والت���ي تؤكد أن 

إقامة الدولة والسلطة هي أحد أهداف املنظمة، 

ووجوده���ا ال ينهي األغراض التي قامت ألجلها 

املنظم���ة، وفقًا لقرار املجل���س املركزي للمنظمة 

بإنشاء السلطة الفلسطينية عام 1993 بوصفها 

ذراع���ًا تابعة للمنظمة. أك���دت ذلك بعض وثائق 

السلطة الفلسطينية الدستورية املتمثلة بالقانون 

األساس���ي والتي وردت ف���ي املطلب الثاني من 

هذا احملور، حيث متت اإلشارة إلى املنظمة في 

مقدمة نسخته املعدلة لسنة 2003 التي أضافها 

رئيس املجلس التش���ريعي في تلك الفترة، أحمد 

قري���ع، للتأكيد على ش���رعية املنظمة ووحدانية 

متثيلها للشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى املادة 

)8( املتعلقة مبالمح العلم الرسمي ومواصفاته، 

واملادة )35( التي تنص على أداء رئيس السلطة 

اليمني الدستورية أمام املجلس التشريعي للسلطة 

بحض���ور رئيس املجلس الوطن���ي، وأخيرًا، في 

التشريعات املتعلقة بقانون االنتخابات بتضمني 

الشروط الواجب توافرها في املرشحني ملنصب 

رئاس���ة الس���لطة وعضوية املجلس التشريعي، 

كااللتزام مبنظمة التحرير الفلس���طينية بصفتها 

املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ولكن وعلى الرغم من ذلك، واستكمااًل إلثبات 

فرضية طغيان ممارسة السلطة على املنظمة وعدم 

التزامها بالتشريعات، عرض الباحثان لعدد من 

التش���ريعات التي تعد تعديًا واضحًا من تشريع 

الس���لطة على اختصاص املنظم���ة، مثل تدخلها 

ف���ي اعتبار أعضاء املجلس التش���ريعي أعضاء 

ف���ي املجلس الوطني، وما جاء في قانون التأمني 

واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني، وقانون السلك 

الدبلوماسي، وهي أمور كان من األحرى أن يتم 

تنظيمها وفقًا للوثائق الدستورية للمنظمة. 

إذا ما أس���هبنا في البحث في حيثيات قانون 

السلك الدبلوماسي، سنجد أنه ليس للسلطة في 

هذا املجال أي مكانة دولية، وليس لها صالحية 

التص���رف كط���رف دول���ي، وه���ي ممنوعة من 

االنشغال بشؤون السياسة اخلارجية أو التفاوض 

مع دولة أجنبية، فكل ما سبق هو من اختصاص 

املنظمة فق���ط التي تعتبر »وكياًل للس���لطة« في 

العالق���ات الدولية بصفته���ا حركة حترر وممثل 

الشعب الفلسطيني الوحيد، وهي كذلك صاحبة 

الش���خصية القانوني���ة الدولي���ة، وبالتالي فهي 

صاحبة االختصاص بالتمثيل الدبلوماسي لدى 

الدول واملنظمات الدولية. 

عل���ى صعي���د الوثائ���ق الدس���تورية للدولة 

الفلسطينية )مش���روع الدستور بنسخته الثالثة 

األخي���رة، آذار 2003(، وه���و موضوع املطلب 

الثال���ث في هذا احملور، فقد أك���د الباحثان أن 
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الدستور الذي س���يلغي القانون األساسي حال 

دخوله حي���ز التنفيذ، لن يلغ���ي امليثاق الوطني 

للمنظم���ة؛ إذ إن األخي���ر يش���مل كل ما يخص 

املنظم���ة من مب���ادئ عامة ورس���الة وأهداف، 

بينما يختص الدس���تور باملب���ادئ العامة للدولة 

الفلس���طينية ونظام احلكم فيها، وبالتالي، فهما 

مختلفان من حيث الش���كل، ومن حيث اجلوهر 

وال يحل أحدهما محل اآلخر. ويذكر أن مشروع 

الدس���تور، الذي لم يكن موفقًا في صياغته فيما 

يخ���ص منظمة التحرير وقضايا الوضع الدائم، 

لم يش���ر إلى منظمة التحرير الفلسطينية إال في 

إشارة اعتبرها الباحثان »يتيمة« حول ما يتعلق 

بدور املجلس الوطني أو املجلس املركزي في آلية 

تبني مشروع الدستور قبل قيام الدولة.

احملور الثالث: أبعاد العالقات السياس���اتية 

الواقعية بني كل من املنظمة والسلطة والدولة.

يواص���ل الباحث���ان في هذا احمل���ور إثبات 

الفرضية نفسها وفقًا ألسس املدرسة الواقعية، 

موضحني أن املنظمة، بخالف الس���لطة والدولة، 

ليست كيانًا سياسيًا يقوم على السيادة الوطنية 

واإلقليمي���ة، ب���ل كيان يكتس���ب فاعليته الدولية 

كونه حركة حترر في الش���تات. إن املنظمة هي 

كيان وس���طي بني حركة التحرر الوطني والدولة 

املستقلة، وهو أمر لم تشهده جتارب التحرر في 

العالم أجمع إذا ما قورنت بالتجربة الفلسطينية. 

وينف���ي الباحثان مجددًا املخ���اوف من قيام 

الدول���ة؛ إذ إنه ال يوجد ما يبرر اخلوف من تبني 

دس���تور للدولة على امليثاق الوطني الفلسطيني 

أو النظام األساس���ي ملنظمة التحرير، وال يوجد 

حتى ما يبرر اخللط بني منظمة التحرير من جهة 

أو الدولة والس���لطة من جهة أخرى، حيث أثبتت 

التجربة أن املمارسة والتجربة هي من يؤثر وليس 

النصوص الدستورية.

يفرد ه���ذا احملور ثالثة مطال���ب، يتفرع كل 

منها إلى عدة فروع، حول العالقة بني املؤسسات 

الثالث من أجل رس���م س���يناريو أو أكثر لشكل 

العالقة املستقبلية بني الدولة واملنظمة والسلطة، 

مع التركيز على إيجاد إجابات لألس���ئلة اآلتية: 

ما هي مكانة منظمة التحرير عقب تثبيت موضع 

الدول���ة واعتبارها فاعاًل دوليًا؟ وما هو ش���كل 

العالقة املنشودة بينهما؟ وما مدى أثر إرث جتربة 

العالقة بني منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 

بهذا اخلصوص؟ وممن سترث الدولة االلتزامات 

والواجبات مبوجب القانون الدولي، من املنطمة 

أم من السلطة أم من كليهما؟

»الس��لطة – المنظمة ومعضلة االبن الذي   -
تبنى أباه«.

ذكرنا س���ابقًا كيف ب���دأت تنقلب العالقة بني 

املنظمة والس���لطة متامًا كما ُعب���ر عنها مجازًا 

ب� »معضل���ة االبن الذي تبنى أب���اه« )الصفحة 

6(، حني قامت السلطة بدمج العديد من أجهزة 

املنظمة في السلطة )مثل جيش التحرير وجهاز 

القض���اء الث���وري وهيئة القضاء العس���كري(، 

وأدرج���ت باقي املؤسس���ات ضم���ن موازنتها 

الس���نوية، وما تبع ذلك م���ن تداخل وتنافس في 
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االختصاصات والصالحي���ات. إن األمثلة على 

ذلك عديدة، وتاريخ اخلالف بني مؤسستي رئاسة 

السلطة وحكومتها حافل بالتجارب التي يسوقها 

الباحثان بالتفصيل في هذا احملور. 

العالقة بين المنظمة والدولة:  -

حتت هذا العنوان، جند أيضًا تأكيدًا على ما 

ذكر س���ابقًا أن هاتني املؤسستني مختلفتان من 

حيث الش���كل واجلوهر، وبالتالي ال يؤثر وجود 

إحداهم���ا على األخرى، نظ���رًا ألن لكل واحدة 

منهما اختصاصات مختلف���ة عن األخرى تبرر 

وجودها وقيامها. وإن صدور القانون األساسي 

للس���لطة عام 2002 )الذي عدل الحقًا( لم يؤثر 

على النظام الدس���توري للمنظم���ة؛ ألن التأثير 

احلقيقي يكمن في املمارسة والتجربة وليس في 

النصوص الدستورية.

وينتق���د الباحث���ان دع���اة »إحي���اء البرنامج 

الوطني« العتبار دس���تور الدولة مبثابة »ميثاق 

وطني جديد«، األمر الذي يتعارض مع مبدأ إحياء 

البرنامج الوطني الفلس���طيني؛ ألن كل مؤسسة 

هي املسؤولة عن تعديل اإلطار القانوني اخلاص 

بها، فإصدار الدس���تور ش���أن الدولة، وتعديل 

امليث���اق أو إصدار ميثاق جديد ش���أن املنظمة 

وحدها. عدا أن احلاجة إلى تعديل امليثاق الوطني 

الفلسطيني أو إصدار ميثاق جديد ال يرتبط بقيام 

الدولة أو عدمه، وإمن���ا يرتبط بإصالح املنظمة 

وتفعيله���ا؛ حيث ميكن للمنظم���ة وفقًا للباحثني 

الش���روع بتعديل امليثاق وحتدي���د مهامها قبل 

قيام الدولة ذات السيادة مبا يتناسب مع دورها 

التاريخي والغرضي، ورمبا يكون أسهل من فترة 

ما بعد قيام الدولة، مما س���ينعكس على إصالح 

املنظمة وتصويب عالقتها بالسلطة. 

العالقة بين الدولة والسلطة:  -

اش���تراك الدولة والسلطة في غرض ممارسة 

الس���يادة على احليز اجلغرافي وتنظيم املرافق 

العامة، وتقاطعهما بالسمات الدوالنية سيؤدي بال 

ش���ك إلى إحالل الدولة مكان السلطة، مستفيدة 

من بنيتها التحتية وجتربتها في احلكم وميراثها 

ف���ي التزاماتها وواجباتها في العالقات الدولية، 

ولكن ذلك )كما أش���ار الباحثان( س���يقوم بقلب 

العالقة من عالقة تبعية رسمية جتاه املنظمة إلى 

عالق���ة ندية بني الدولة واملنظمة؛ ألن لكل واحدة 

منهما ش���خصية قانونية دولية مستقلة. وسيثير 

أيضًا إش���كالية نظرًا ملا ذكر حول عدم ارتباط 

السلطة بعالقات دولية ومتثيل دبلوماسي إال من 

خالل املنظمة، وهنا يصبح من الصعب تقس���يم 

ميراث السياسة اخلارجية الفلسطينية بني الدولة 

الناشئة واملنظمة القائمة.

إن الراص���د للتش���ريعات والقوانني املتعقلة 

بسريان القانون األساسي حتى دخول الدستور 

حيز التنفيذ يرى بش���كل جلي أنه ال يس���عهما 

نظام واحد، وأن اإلقليم ال يتسع ألكثر من كيان 

سياسي. ويتمثل ذلك في نص املادة )190( من 

مشروع الدستور، واملادة )187( التي تؤكد أن 

السلطة نواة للدولة وبنية حتتية لها.
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جاء في الخاتمة:

فيما يتعل���ق بالعالقة املس���تقبلية بني الدولة 

واملنظمة، قدم خليل وتوام مقترحًا على أس���اس 

أن لكل من الدولة واملنظمة ش���خصيتني دوليتني 

متميزت���ني، باحمل���اكاة )مع بع���ض التعديالت( 

مع جتربة دولة الفاتيكان والكرس���ي الرس���ولي 

)شخص البابا أو أس���قف روما بصفته رئيسًا 

للكنيسة الكاثوليكية(. تتش���ابه منظمة التحرير 

والكرسي الرس���ولي بأنهما قائمان قبل الدولة، 

حيث إن قيام دولة الفاتيكان ومتتعها بالشخصية 

القانوني���ة مبوجب القان���ون الدولي لم يؤثر على 

شخصية الكرسي الرسولي، ولم يرتبط بالدولة، 

فهو وجد قبلها وسيبقى في حال تالشيها. هناك 

وجه ش���به آخر كما يجمع الباحث���ان، وهو أن 

منظمة التحرير هي حركة حترر واملمثل الوحيد 

لش���عب يبحث عن تقرير املصير، لذلك فإن قيام 

الدولة الفلس���طينية ومنح مواطنيها اجلنس���ية 

لن ميس مبب���ررات وجود وبقاء منظمة التحرير 

الفلس���طينية كحركة حترر وطني وكفاعل دولي 

معترف له بالش���خصية القانونية الدولية، متامًا 

كما في حالة دولة الفاتيكان التي لم يؤد قيامها 

إلى االنتقاص من شخصية الكرسي الرسولي.

ولتوضيح الفكرة أكثر، فإن الكرسي الرسولي 

هو من يوق���ع االتفاقيات الدولي���ة امللزمة لدولة 

الفاتيكان باعتباره احلكومة الدائمة للدولة، وهو 

األمر الذي جعل إمكانية التعايش موجودة، أما 

في حالة الدولة واملنظمة الفلس���طينية فإن اجلو 

خص���ب للنزاع واخلالف ما ل���م يتم تفادي ذلك 

بوضع نظام دس���توري يجع���ل التعايش ممكنًا 

بني ش���خصني من أش���خاص القان���ون الدولي 

)منظمة التحرير ودولة فلس���طني(. وإال سيؤدي 

هذا اخلالف إلى تهميش منظمة التحرير وزوال 

ش���خصيتها االعتبارية بش���كل تدريجي، إذ إن 

حق تقرير املصير ال���ذي قامت منظمة التحرير 

من أجل حتقيقه س���يتم اعتباره قد حتقق بقيام 

الدولة، وعليه تصبح الدولة ممثاًل شرعيًا للمطالب 

الفلس���طينية مبوجب املجتم���ع الدولي بداًل من 

منظمة التحرير.

عل���ى ضوء ذلك، ق���ام الباحثان بصياغة عدة 

مقترح���ات مع األخذ بع���ني االعتبار أن منظمة 

التحري���ر من املس���تحيل أن تكون هي احلكومة 

الدائمة للدولة الفلسطينية، بسبب وجود منافسة 

على الصالحيات وخصوصًا تلك املتعلقة بالتمثيل 

اخلارجي وعقد االتفاقيات، وقد جاءت املقترحات 

على النحو اآلتي:

حسم العالقة بني املنظمة والدولة، وال يعني   -

ذلك بالضرورة األخذ باقتراح دولة الفاتيكان 

والكرسي الرسولي، الذي قد يعتبر بحسب 

املعايير املقبولة عامليًا حاًل غير دميقراطي. 

م���ن املمكن أن تش���ترك املنظم���ة والدولة   -

في احلي���ز املكاني للس���فارات واملمثليات 

الفلس���طينية في اخلارج، مستفيدتني مما 

ط���وره العرف الدول���ي وأكدت���ه اتفاقيات 

فيين���ا للعالقات القنصلي���ة )1963( الذي 

يتعل���ق بإمكانية انض���واء القنصليات في 

الس���فارات، مما يعني أن منظمة التحرير 
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تستطيع أن تضطلع بالتمثيل الدبلوماسي 

مبعناه العام، على أن تقوم الدولة باألعمال 

القنصلي���ة باإلضاف���ة إلى بع���ض أعمال 

التمثي���ل الدبلوماس���ي، وخاص���ة األعمال 

املرتبطة بالدول���ة اإلقليمية. أما االتفاقيات 

الدولي���ة والعم���ل الدبوملاس���ي فيبقى من 

اختصاص���ات العمل الدبلوماس���ي ملنظمة 

التحرير الفلس���طينية. وبذل���ك يكون هناك 

ممثالن دبلوماس���يان: أحدهم���ا للمنظمة، 

وُيعن���ى باأله���داف األساس���ية للمنظم���ة 

املذكورة باإلضافة إلى حش���د تأييد ودعم 

للقضي���ة والدول���ة الفلس���طينيتني؛ واآلخر 

ممثل دبلوماسي للدولة الفلسطينية )سفير(، 

مي���ارس اختصاصات الدول���ة في التمثيل 

الدبلوماس���ي التقليدي للدول، إضافة إلى 

األعمال القنصلي���ة، على أن يكون لكل من 

املمثل���ني مرجعية مختلفة، فتتبع س���فارات 

دولة فلس���طني إل���ى وزارة اخلارجية بينما 

تتبع مكاتب املنظمة إلى دائرتها السياسية.

يختتم خلي���ل وتوام الدراس���ة بالتأكيد على 

أن مطل���ب تفعيل منظم���ة التحرير مطلب وطني 

وتاريخي منذ منتصف التس���عينيات، وال يصح 

ربطه بإنهاء االنقسام أو استحقاق املركز املراقب 

لدولة فلس���طني في األمم املتحدة، إن هذا الربط 

ُيعنى بإعادة احملاصصة وفقًا لنظام الكوتا الدي 

ورثه النظام السياس���ي الفلسطيني احلديث عن 

حقب���ة املنظمة في عهد الث���ورة. يتفق الباحثان 

م���ع الدعوة إلى إجراء حوار وطني حول امليثاق 

الوطني من أجل إصالح املنظمة، باعتباره احلجر 

األساس الذي ترتكز إليه املؤسسة، ولكن مشاريع 

اإلصالح املرتبطة باملصاحل���ة الوطنية لم تقدم 

قاعدة صلبة ميكن البناء عليها من أجل إصالح 

املنظم���ة، فهل يتم أواًل إجراء انتخابات املجلس 

الوطني أم تعديل امليثاق الوطني؟

يقترح الباحثان العودة إلى السلطة الدستورية 

التأسيسية من خالل عقد مؤمتر وطني على غرار 

مؤمتر املجل���س الوطني األول )دون املس���اس 

مبكانة املنظمة(، بحيث يتم اإلبقاء على املرتكزات 

الفلس���طينية اخلاصة بامليثاق الوطني وقرارات 

املجلس الوطني، من أجل املصادقة على مشروع 

قان���ون انتخابات املجلس الوطن���ي، الذي يقوم 

بدوره بإصدار ميثاق وطني جديد.

فيما يتعل���ق بتوجه القيادة إلى األمم املتحدة 

ع���ام 2012، ي���رى الباحثان أن ه���ذه اخلطوة 

مهم���ة، ولكنه���ا القت ضجة إعالمي���ة أكبر من 

حجمه���ا احلقيق���ي، حني صدر ق���رار اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة رقم )76/19( والذي منحت 

مبوجبه دولة فلس���طني مركز املراقب كدولة غير 

عضو. إن هذا القرار لم ولن يقيم دولة، ولم يعد 

الش���عب بدولة حتى: »إن الدول ال متنح مبوجب 

بقرارات، وإمنا تقوم واقعًا ويؤكد عليه من خالل 

املمارس���ات« )الصفحة 78(. وأوضحا أن قيمة 

هذا االس���تحقاق هو توفير الش���رط اإلجرائي، 

بتوافر صفة الدولة، لغايات انضمام فلس���طني 

إلى االتفاقيات واملنظمات الدولية التي تش���ترط 

هذه الصفة.
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وفيما يتعلق بتس���مية النظام السياس���ي في 

التشريعات الصادرة عن السلطة والسارية حتى 

اليوم، دولة فلس���طني أم الس���لطة الفلسطينية، 

فإن أي إش���ارة للسلطة بعد حلول الدولة مكان 

الس���لطة ستعني ضمنيًا الدولة، مما يعني أنه ال 

داعي لتعديل كافة التش���ريعات التي وردت بها 

لفظة الس���لطة نظرًا للتكلف���ة املترتبة على ذلك. 

يض���اف إلى ذل���ك أن التش���ريعات التي توالت 

على مدار احلقب السياس���ية املختلفة ال يستلزم 

تعديلها أيضًا، وإمنا يكتفى بتعديل التسمية في 

الترويس���ات واألوراق واملعامالت الرسمية، مع 

مالحظة أن الباحثني يؤمنان بضرورة مش���روع 

إصالحي تش���ريعي يوحد التش���ريعات ويزيل 

التعارض القائم بينها.

ميكن إجمال ما نادت به الدراس���ة بأنه دعوة 

لالستفادة من جتربة العالقة بني السلطة واملنظمة 

بتطوير النص الدستوري، سواء بتعديل القانون 

األساس���ي أو بإصدار دس���تور جديد يستوعب 

اخلالفات بني الفصائل الوطنية، من أجل جتنب 

أي ص���راع خاصة بعد جتربة االنقس���ام التي 

اتفق فيها الطرفان على جعل املرجعية القانونية 

لهما متمثلة بالقانون األساس���ي، والذي اختلف 

الطرفان أيضًا في تفسير نصوصه بسبب محاولة 

كل منهما توظيف���ه لتحديد صالحياتها، فخرجا 

يبحثان عن حلول خارج إطار القانون، وظهرت 

مرجعيات الوح���دة الوطني���ة والتوافق الوطني 

وغيرها.
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دراس���ات بحثية حول واقع التعليم المدرسي في 

الضفة الغربية وقطاع غزة

الكاتب: مجموعة باحثين

الناش���ر: مركز القطان للبح���ث والتطوير التربوي، 
مؤسسة عبد المحسن القطان

مكان النشر وتاريخه: رام الله، 2014

عدد الصفحات: 246

يتضّمن الكتاب األول ثالث دراسات بحثية 

وهي: »صنع املعاني في املدارس الفلسطينية: 

دراسة إثنوجرافية في ست مدارس حكومية« 

ل� د. نادر وهبة، و» واقع املدرس���ة في قطاع 

غ���زة« و »واقع التعليم الع���ام في قطاع غزة 

)2007-2013(« ل� د. عاطف أبو سيف.

مّتت هذه الدراس���ات مبش���اركة أساسية ملعلمني 

م���ع الباحثني في العملي���ة البحثية برّمتها، ابتداًء من 

التخطيط لها، وانتهاًء بها منجزة للنش���ر، حيث تنبني 

الدراس���ات الثالث بحثي���ًا على ما يجري في مدارس 

فلسطينية، إذ تقّدم مؤشرات حلال التعليم في فلسطني.

وتأتي هذه الدراس���ات الثالث مع اس���تمرار 

االنفصال بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 

ظّل وجود نظامني تعليميني في فلسطني، وتواصل 

اجله���ود واحملاوالت إلصالح النظ���ام التعليمي 

وإح���داث تغيي���ر في املناهج وتأهي���ل املعلمني، 

فيأتي هذا الكتاب سعيًا إلى تطوير احلوار الذي 

يقوم على وقائع م���ن احلياة التربوية، وبخاصة 

املدرسية.

تس���عى الدراس���ات الثالث إلى تقدمي صورة 

مختلفة لواقع التعليم في الضفة الغربية وقطاع 

غ���زة من خالل البحث امليداني اإلثنوجرافي في 

الدراس���تني حول الواقع املدرس���ي، واعتمدت 

على وضع معلمني باحثني في صفوف املدرس���ة 

لفترات طويلة يقوم���ون خاللها بالعمل كمعلمني 

في الفصول الدراسية، وفي الوقت نفسه يعملون 

عني وعقل الباحث وأذنيه في تفكيك واقع املدرسة 

وتس���جيل املعلومات س���واء من خ���الل تصوير 

احلصص املدرسية أو تسجيل مجريات الدروس 

أو التق���اط الص���ور الفوتوغرافية أو املالحظات 

الصفي���ة. كل ذلك قدم معلومات أولية س���اهمت 

في تفكيك هذا الواقع املركب من أكثر من جهة. 

أما الدراس���ة الثالثة، فتنظر في واقع التعليم 

ف���ي القطاع من جهة محاول���ة الوقوف على كنه 

هذا الواقع بعد ثماني س���نوات من االنقس���ام 

ووجود سياسات تعليمية مختلفة ومتباعدة مثل 

فكرة تأنيث املدارس ومحاوالت إحداث مقاربات 

هوياتية ليس على املنهاج بل على آلية تدريس���ه. 

إن واقع القوة وعالقاتها مهمة في تعميق فهمنا 
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لكيفية استخدام التعليم في الصراعات الداخلية.

الكتاب إضافة مهمة للمكتبة الفلسطينية من جهة 

تعميق البحث حول واقع التعليم والسياسات العامة 

املتبعة في إدارته ومن جهة فهم الواقع الفلسطيني 

املنقسم من خالل مقاربة مختلفة: التعليم. 

الكتاب: إيران وحماس والربيع العربي

الكاتب: محمد أحمد أبو سعدة

الناشر: بيت الحكمة

مكان النشر وتاريخه: غزة، 2014

عدد الصفحات: 131

يبحث أبو س���عدة - ف���ي كتابه - في العالقة 

اجلدلية واملثي���رة للنقاش ب���ني حركتي حماس 

واجلمهوري���ة اإليرانية، حيث س���اهمت الثانية 

بش���كل كبير في تزويد األولى باملال والس���الح 

خالل الس���نوات املاضية من عم���ر احلركة قبل 

ح���دوث التوتر على إثر وقوف حماس إلى جانب 

اإلخوان ضد نظام األس���د فيما اعتبر طعنة في 

الظهر من قبل دمشق وطهران. 

يضم الكتاب ثالثة فصول حتاول س���بر غور 

هذه العالقة والبحث في مس���تقبل حكم حماس 

في ظل العالقة غير املستقرة اآلن مع طهران. 

الفصل األول عبارة عن قراءة سريعة لطبيعة 

العالقة ب���ني إيران وحماس، وظروف نش���أتها 

التاريخية، واملواقف التي س���اعدت في تقويتها 

والتي تبدأ من دعم طهران املادي حلماس كحركة، 

وبع���د ذلك كحكومة بعد فوزه���ا في االنتخابات 

التش���ريعية عام 2006، وسيطرتها بالقوة على 

قط���اع غزة بعد ذلك في أحداث حزيران 2007 

الدامية، أو من خالل رفدها بالس���الح ووسائل 

تطويره أو دعم صمود الش���عب من خالل تقدمي 

املعونات ألهالي الشهداء واجلرحى.

 ال يستقيم األمر دون النظر إلى العالقات العربية 

اإليراني����ة وانعكاس����ها على العالق����ة اإليرانية مع 

حم����اس، خاصة في ظل تقلبات اإلقليم املضطرب، 

خاصة األزمة الس����ورية وما تركته من أثر واضح 

على موقف طهران م����ن احلركة. أيضًا كان لتأزم 

العالقات الس����عودية اإليرانية مثاًل أثر على موقف 

الرياض من حماس ومن انتقاداتها املتكررة لها. 

يقدم الكات���ب قراءات س���ريعة للعالقات مع 

كل م���ن: العراق، لبنان، الس���ودان، اإلمارات، 

السعودية، البحرين، سورية، مصر.

أم���ا الفصل الثالث، فمخص���ص للبحث في 

السيناريوهات املستقبلية التي تنتظر حماس في 

ظل الواقع السياسي احمللي واإلقليمي والدولي.

 وف����ي ه����ذا الفص����ل، يقت����رح الكات����ب ثالثة 

سيناريوهات لهذا املستقبل وتتمثل في اآلتي: 



140 العدد )30(  2014

)1( بقاء حكم حماس لغزة فترة زمنية محدودة 

أم����اًل في تغير طارئ. )2( عودة حماس إلى املربع 

األول كحرك����ة مقاومة وتتم املصاحلة فلس����طينية 

بأفضلي����ة لصالح حكومة رام الله. )3( انتهاء حكم 

حماس بغزة وذلك من خالل عدوان إسرائيلي قوي. 

في الوقت الذي رجح فيه الكاتب السيناريو الثاني.

يضم الفصل الراب���ع خامتة تضم مقترحات 

يقدمه���ا الكاتب حلماس في حال اندالع عدوان 

جديد على غزة، وهو ما حدث بعد أيام من صدور 

الكتاب. كم���ا يضم الفصل مقالة للدكتور أحمد 

يوس���ف رئيس بيت احلكمة ومستش���ار رئيس 

الوزراء األسبق إسماعيل هنية يقدم فيها النصح 

حلماس باتباع طريق اإلخوان في تونس والتوجه 

ملصاحلة داخلية حقيقية.

الكتاب: الح���ركات االحتجاجية في الوطن العربي 
)مص���ر – المغرب – لبن���ان – البحرين – الجزائر – 

سورية – األردن(

الكاتب: مجموعة باحثين، تحرير عمرو الشوبكي

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

مكان النشر وتاريخه: بيروت 2014

عدد الصفحات: 416

 »يس����عى هذا الكتاب، الذي س����اهمت فيه 

نخب����ة م����ن الكت����اب والباحثني الع����رب، إلى 

فهم وحتلي����ل األس����باب التاريخية والظروف 

املوضوعي����ة والذاتية، الداخلي����ة واخلارجية، 

التي أدت إلى ان����دالع ثورات الربيع العربي، 

انطالقًا من عرض وحتليل مس����يرة احلركات 

االحتجاجية في هذه البلدان على مدى عقود، 

واستكشاف خلفيات تلك احلركات، ودوافعها 

وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

واس����تقطاباتها الطبقي����ة أو الطائفية، وبناها 

التأطيري����ة والتنظيمي����ة، وتعبيراتها وأدوات 

عملها، وتطورها الزمن����ي، وتبايناتها بني بلد 

عرب����ي وآخر، أو بني مرحل����ة وأخرى، أو بني 

أهداف وأخرى؛ محاواًل تقييم هذه احلركات، 

بنجاحاتها وإخفاقاتها، واستش����راف آفاقها 

والتراكمات التي تركتها في مجتمعاتها، والتي 

ساهمت أو ميكن أن تساهم في توفير شروط 

التغيير في هذه املجتمعات.

تقدم ه���ذه الطبعة اجلديدة من الكتاب، ثالث 

دراسات إضافية، تغطي حاالت اجلزائر وسورية 

واألردن، إلى جانب احلاالت األربع التي يغطيها 

الكتاب أساسًا )مصر، املغرب، لبنان، البحرين(، 

كمحاولة لتوسيع رقعة املساحة املستهدف فهمها 

وحتليلها، وإلضافة جديد إلى القارئ عن مناذج 

أخرى لبلدان عاشت ظروفًا شبيهًة أدت إلى خلق 

واق���ع احتجاجي ضد أنظمة احلكم في بلدانها، 

س���عيًا إلى إحداث تغيير وحتس���ني في واقعها 

السياسي واالجتماعي.
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دولة حتملت حظر النفط العربي التام فترة طويلة 

- باإلضافة إلى مقاطعتها من جانب العديد من 

شركات ومؤسسات الطاقة العاملية التي رفضت 

االس���تثمار في عمليات استكشاف الغاز قبالة 

الشواطئ اإلسرائيلية، خشية أن يؤثر ذلك سلبًا 

على اس���تثمارات هذه الش���ركات وعقودها في 

الدول املنتجة للنفط في أنحاء الش���رق األوسط؛ 

ألن ذلك يعني - كما تقول صحيفة )فايننش���ال 

تاميز( - »أن إس���رائيل تقف الي���وم على عتبة 

الثورة االقتصادية مدعومة بالثروة الهائلة القابعة 

حتت مياهها.

وباإلضاف���ة إلى ه���ذه الطف���رة املتوقعة في 

االقتصاد اإلسرائيلي، فإن عائدات الغاز تعتبر 

كافي���ة. وفي ضوء موجة الربيع العربي، وظهور 

فجوة أمنية في شبه جزيرة سيناء، تعرض اخلط 

ال���ذي ينقل الغ���از املصري إلى إس���رائيل منذ 

الع���ام 5002 في عهد الرئيس املصري املخلوع 

حس���ني مبارك وبأسعار منخفضة إلى عشرات 

العملي���ات التخريبية على مدى 18 ش���هرًا، ما 

أدى إلى وقف العمل به. واعتبرت إس���رائيل أن 

مثل هذه العمليات التخريبية هي مشاعر معادية 

متزايدة إلس���رائيل وسط املجتمع املصري، كما 

أن صفقة تزويد إس���رائيل بالغاز املصري كانت 

قد ُأبرمت في عهد نظام مبارك عندما كانت مصر 

تعاني كثيرًا من نقص الغاز يومًا بعد يوم. ومن 

املنتظر أن تستمر أس���عار الطاقة في االرتفاع 

في إسرائيل، إلى أن تصل إمدادات هذه احلقول 

إلى األسواق اإلس���رائيلية. وقد ارتفعت أسعار 

 Discovery of Israel's Gas Fields and :الكاتب
their geopolitical Implications

Alan Craig  -  Clive Jones :المؤلفان

الناش���ر: مرك���ز اإلم���ارات للبح���وث والدراس���ات 
اإلستراتيجية

مكان النشر وتاريخه: دبي، 2014

عدد الصفحات: 66 

ينش���ر مركز اإلمارات هذه الدراس���ة املهمة 

حول حقول الغاز اإلس���رائيلي ضمن سلس���لته 

كراس���ات إستراتيجية والتي توضح آفاق تطور 

االقتصاد والقوة اإلسرائيلية جراء تزايد كميات 

الغاز املكتشف وأهميته اإلستراتيجية إلسرائيل. 

جاء في ملخص الكتاب: هناك اعتقاد بأن 150 

كيلومترًا إلى الشمال من الشواطئ اإلسرائيلية 

حت���وي احتياطيات من الغ���از الطبيعي تقدر ب� 

25 تريلي���ون قدم مكعب من الغاز. ومن املتوقع 

أن تتمكن إس���رائيل م���ن تلبية حاجاتها احمللية 

وتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي. وبالنسبة إلى 
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املشتقات النفطية في إسرائيل، نظرًا إلى إجبار 

محطات الوقود على اس���تيراد الوقود، والديزل 

من أجل مواجهة النقص احلاد في هذه املواد.

وتهدد املش���كالت اجليوسياس���ية والداخلية 

بالتعتيم على اآلفاق املشرقة للطاقة. وبالنظر إلى 

موقع حقل »ليفيثان«، فقد رفعت لبنان عددًا من 

االحتجاجات بش���أن احلقل باعتباره يقع ضمن 

»املنطقة االقتصادية« اللبنانية شرقي املتوسط.

 Prospects for the American Age: :الكت���اب
 Sovereignty and Influence in the New

World Order

Jamal Sanad Al-Suwaidi :تأليف

الناش���ر: مرك���ز اإلم���ارات للبح���وث والدراس���ات 
اإلستراتيجية

مكان النشر وتاريخه: دبي، 2014

عدد الصفحات: 870

يفتتح الس���ويدي كتابه بنق���اش حول مفهوم 

بنية القوة في النظام العاملي اجلديد )إش���كالية 

الكتاب(، حيث يناقش قضية الكاتب األساس���ية 

املتمثل���ة ب���� »النظام العاملي اجلدي���د«. ويطرح 

تساؤالت عدة حولها؛ منها: ما هي عوامل ظهور 

النظ���ام العاملي اجلديد؟ وما القوى الفاعلة فيه؟ 

وم���ا هي بنية ه���ذا النظام؟ وما أه���م العوامل 

املؤثرة فيه؟.

ويتضم���ن املدخل أيض���ًا األطروحة املركزية 

للكتاب، وهي: أن الواليات املتحدة األميركية تعد 

القطب املهيمن على النظام العاملي اجلديد، وأن 

العالم لم يزل يستشرف آفاق العصر األميركي 

الذي سيستمر نحو خمسة عقود كاملة على أقل 

تقدير؛ بناء عل���ى ما يورده الكتاب من معطيات 

وبيانات إحصائية ومعلومات دقيقة، تبرهن على 

عمق التفوق النوع���ي األميركي؛ طبقًا ملتغيرات 

املقارنة واملعايير التي حددها املؤلف لذلك؛ وهي: 

االقتصاد، والتطور العسكري، وموارد الطاقة، 

والنقل، والتعليم، والثقافة، والتقدم التقني. ووفقًا 

له���ذه املعايير، مت حتديد بني���ة القوة في النظام 

العاملي اجلديد في ش���كل هرم���ي، تعتلي قمته 

الوالي���ات املتحدة األميركية منف���ردة، تليها في 

املرتبة الثانية كل من روس���يا والصني واالحتاد 

األوروبي، ثم في املرتب���ة الثالثة كل من اليابان 

والهند والبرازيل، ثم باقي دول العالم.

يعن���ون الكتاب الفص���ل األول ب�»النظام 

العاملي اجلديد: املفاهيم والس���مات« والذي 

يعد اس���تكمااًل للنقاش النظري حول نشوء 

النظ���ام العاملي اجلديد، فيما يتناول الفصل 

الثاني: العوامل املؤثرة في بنية النظام العاملي 

اجلديد، وهي التي تؤثر بشكل مباشر أو غير 
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مباش���ر في هيكليته وأمناط التفاعل الدائرة 

داخل هذا النظام. أما الفصل الثالث واملعنون 

ب� »النظام العاملي: منعطفات تاريخية فارقة«، 

فيستهدف بلورة صورة تشخيصية متكاملة، 

تس���هم في فهم التح���والت التاريخية للنظام 

العامل���ي وص���واًل إلى إدراك طبيع���ة الواقع 

العاملي املعاصر.

ويركز الفصل الرابع املعنون ب� »االقتصاد 

والتجارة والطاقة« على استقراء دور العوامل 

االقتصادية في االستدالل والبرهنة على هيكل 

النظام العاملي اجلديد وترتيب القوى ضمنه. 

ويتميز الفصل اخلامس املعنون ب�»اجتاهات 

اجلمهور حول النظام العاملي اجلديد: دراسة 

مسحية لعينة من السكان في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة«، بكونه يقدم نتائج دراس����ة 

مس����حية آلراء اجلمهور واجتاهاته في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، حول النظام العاملي 

اجلديد؛ حيث مت التركيز في هذه الدراس����ة 

عل����ى متغيرات اجلنس����ية، والعمر، والنوع، 

واملس����توى التعليم����ي؛ كمتغيرات لتفس����ير 

التباي����ن ف����ي آراء اجلمه����ور ومواقفه جتاه 

النظام العاملي اجلديد.

ويناق���ش الفصل الس���ادس »النظام العاملي 

اجلديد والتغيرات البنيوية املتوقعة وتأثيراتها«، 

توقعات املؤلف للتغيرات اإلستراتيجية الهيكلية 

في النظام العاملي اجلديد خالل العقود اخلمسة 

املقبلة. أم���ا الفصل الس���ابع واألخير »النظام 

العامل���ي اجلدي���د: رؤية مس���تقبلية«، فيؤكد أن 

النظ���ام العاملي اجلديد يتس���م بعدد من املالمح 

التي ستكون من أهم محددات ترتيب القوى في 

حقبة هذا النظام، منها أنه نظام عاملي تتزايد فيه 

درجة االعتماد على التقنية والنظم غير التقليدية 

لإلنتاج والتواصل؛ وذلك على حس���اب التراجع 

واالضمحالل للنظم التقليدية. 

وفي خامتة الكت���اب، يناقش الكاتب موضع 

العرب في ظل هذه التحوالت في النظام العاملي 

اجلدي���د ويحذر في ظل انكم���اش فعالية الدولة 

العربية من التمدد اإلس���تراتيجي لقوى إقليمية 

غير عربية مللء الفراغ الناجم بجانب تعزز مكانة 

إسرائيل، التي باتت في أفضل وضع إستراتيجي 

منذ نشأتها.
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يس���اهم كتاب جبرون ف���ي إثراء النقاش في 

قضية لم تغب عن الطاولة حتى قبل اندالع ثورات 

الربيع العربي وإن باتت أكثر حضورًا.  

يق����ول املؤلِّ����ف إّن أصل اخلل����ل في تصور 

إس����المية الدول����ة، يكم����ن في منه����ج قراءة 

اإلسالميني للنص الشرعي )القرآن والسنة(. 

حيث متنح األولية فيه للجزئيات على حس����اب 

الكلي����ات، ولألحكام بدل احلكم. وهو أمر يؤثر 

الكات����ب أن يتجاوزه من خالل  الس����عي نحو 

حترير النص الشرعي من التاريخ وآثار الثقافة 

العالقة بالفهم املوروث.

ويحدد جبرون ف����ي الفصل األول، املعنون 

»اإلس����الم وأصول احلك����م« ثالثة مبادئ كلّية 

متّثل أس����اس وصف اإلسالمية. وهي: البيعة 

)التعاق����د(، والعدل، واملعروف. ويقوم الكاتب 

بتعريف أدوات حتليله حتى يتنس����ى له البحث 

عنها في منت تاريخ الدولة اإلسالمية بعد ذلك. 

ووفق ما يرى الكات����ب فإن هذه املبادئ تبدو 

جذابة للحداثة، بيد أن تاريخ الدولة اإلسالمية 

كان سلس����لة م����ن التنازل املس����تمر عن هذه 

املبادئ وتكيفها مع املت����اح التاريخي. وفيما 

يلي من كتابه يقوم باس����تعراض ثالث مراحل 

من مراحل تش����كل الدولة اإلس����المية وقياس 

خبراته����ا وفق ه����ذه املبادئ ضمن النس����ق 

التاريخي لتشكلها.

وبالطب���ع مث���ل كل الباحث���ني الع���رب، فإن 

الفتنة والتمجيد لعصر اخللفاء الراش���دين يبدو 

واضحًا في الفصل الثان���ي الذي عنوانه »دولة 

الراش���دين وأرخنة األصول«، حيث ظهرت بقوة 

سلطة األمة في تعيني اخللفاء، وكذلك في توفير 

العدل، وخصوصًا في االنحياز للفقراء والطبقات 

املسحوقة.

ويبحث الفصل الثالث املعنون ب�»دولة العصبية: 

اإلسالمي السياسي والتاريخي« املرحلة الثانية 

من نشوء الدول اإلسالمية في عهد ما بعد اخلالفة 

حيث بانت بشكل أوضح معالم الدولة اإلسالمية 

من خالل اخلبرات الطويلة التي امتدت منذ نهاية 

اخلالفة الراشدة حتى مشارف العصر احلديث. 

ويناق���ش الفص���ل الرابع املعن���ون ب�»الدولة 

اإلسالمية« أزمة األسس وحتمية احلداثة«، أزمة 

تكون الدولة األمة في العصر احلديث بعد تفكك 

االستعمار وانتكاسات التحول في مشروع الدولة 

العربي���ة، حيث حدث االنقط���اع بني التنظيرات 

احلداثوية واإلصالحية للدولة وبني واقع نش���وء 

وتطور هذه الدولة.

وأم���ام حتدي ص���وغ تعريف ملفه���وم الدولة 

اإلس���المية، يلجأ الكاتب إل���ى املعيار األخالقي 

واملثل والقيم اإلنس���انية حت���ى يفرق بني الدولة 

اإلس���المية وبني التعريفات الس���ائدة في عالم 

النق���اش حول الدولة، وه���و بالطبع تعريف غير 

إجرائ���ي بأي ح���ال وال يعبر ع���ن حقيقة بحث 

اإلسالم السياس���ي عن الدولة املنشودة. ويظل 

للكت���اب فض���ل فتحه النق���اش واس���عًا حول 

قضية ش���اخصة وبارزة في السياس���ة والفكر 

العرب���ي املعاصرين وبحاجة للمزيد من التنقيب 

والتمحيص.


