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في البداية

شنّت إسرائيل عدوان ًا على قطاع غزة استمر
أكثر من خمسني يوم ًا ارتقى من جرائه أكثر من

في أن تستجيب للتطورات واملتغيرات وفي تقدمي
نفس���ها مواكبة ما جرى ومحاولة تقدمي النصح

 2137شهيد ًا وأصيب أكثر من  11ألف مواطن

واإلرشاد في فهمه ومتابعته.

إلى جانب تدمير آالف املنازل ومئات املس���اجد

تضم «سياس���ات» دراس���تني ح���ول اإلعالم

واملؤسسات عالوة على الدمار الهائل الذي حلق

اجلديد واس���تخدامه من قبل الشباب في تعزيز

بالبنى التحتية.

قضاياه���م والدفاع عنها كما في تثوير القضايا

أعملت إسرائيل آلة القتل والتشريد والتدمير
في القطاع ،وحاول���ت دخوله بر ًا مرتكب ًة املذابح

الوطنية في اخلارج ،يقوم يوسف احللو الباحث
في اإلع�ل�ام في جامعة كامبريدج بدراس���ة ما
يعرف بصحافة املواطنني متلمس ًا استخدامها في

واملجازر التي ذهب ضحيتها في بعض األس���ر
قرابة  30شهيد ًا وفي بعض األيام ارتقى أكثر من

قطاع غزة .وعلى الرغم من أن الدراس���ة أرسلت

مائة وخمس�ي�ن شهيد ًا ،في مشاهد قتل جماعي

لسياس���ات قبل العدوان عل���ى غزة فإن الباحث

بش���عة يجب أن يس���عى الفلس���طينيون إلى أن

آثر أن يطورها لإلش���ارة إلى ممكنات استخدام

يحاكم قادة إسرائيل عليها ،وهي جرائم وصفت

صحاف���ة املواطن�ي�ن في الكش���ف ع���ن جرائم

ف���ي أكثر من محفل دولي بأنها جرائم حرب .إن

االحتالل .وفي السياق نفسه تقدم الباحثة ريهام

حروب إسرائيل الدموية على الشعب الفلسطيني

عودة ،من غزة ،دراس���ة حول «استخدام مواقع

تستوجب إجابات حازمة من القيادة الفلسطينية

التواصل االجتماعي من قبل احلراك الش���بابي

كما م���ن املجتمع الدولي الذي عليه أن يقول لنا

من أجل إنهاء االنقس���ام الفلس���طيني» ،تسلط

كيف يجب عل���ى االحتالل أن ينتهي؟ كيف عليه
ً
عم�ل�ا بالتزاماته وأخالقه ويفرض على
أن يقف

الضوء فيها على اس���تخدامات الشباب لإلعالم
اجلديد في نضالهم الشعبي ضد االنقسام .كما

إس���رائيل حل الدولتني .من جهتنا علينا التوقيع

يقدم الدكتور عبد الله أبو عيد ،أس���تاذ القانون

عل���ى كل االتفاقي���ات لالنضمام إل���ى الهيئات

الدولي واخلبير في القانون الدولي اإلنس���اني،

واملؤسسات الدولية.

دراس���ة بعنوان «العدوان املس���تمر على قطاع

بدأنا العمل على عدد «سياسات» احلالي قبل

غزة :اجلرائم وآليات املس���اءلة القانونية :دراسة

العدوان بقليل ثم أخذتنا صاعقة العدوان فأثرت

ف���ي القانون اجلنائي الدولي» ،في مقاربة عميقة

بش���كل كبير على آليات العمل وسرعته كما على

للفرص التي يوفرها القانون الدولي للفلسطينيني

محتوي���ات العدد .وعلى الرغ���م من الصعوبات

حملاكمة مجرمي احلرب.

اجلمة التي واجهت فريق «سياسات» في التواصل

وتواصل «سياسات» في زاوية املقاالت تقدمي

بسبب األحداث في غزة ،فقد جنحت «سياسات»

قراءته���ا العميقة في احلالة الفلس���طينية ،حيث
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النق����اش حول العدوان على غزة في دراس����ة

يقدم رئيس التحرير الدكتور عاطف أبو س���يف
مق���ا ًال مطو ًال بعنوان «الع���دوان على غزة :قراءة

يجمع فيها بني التجربة الشخصية وبني الفقه

س���ريعة» ،ويق���دم الكاتب محمد ه���واش مقالة

القانوني بعنوان «مالحظات في ضوء العدوان

بعنوان «نحو حكومة وحدة وطنية تكون مسؤولة

على غزة :التحدي����ات والفرص ...ما املطلوب
«دبلوماسي ًا».

أمام ش���عبها» .ويكتب الناطق باسم ائتالف 15

ويقدم يوسف الشايب عرض ًا لكتاب «سجالت

آذار مقالة حول ما ينتظر الش���باب من مهام في
فترة ما بعد العدوان.

السلب» (أمالك الالجئني الفلسطينيني والصراع

وتخص���ص سياس���ات ندوتها له���ذا العدد

العربي اإلسرائيلي).

للبحث في سبل التوجه للمحاكم الدولية ملقاضاة

وكالع���ادة تقدم سياس���ات نخبة من آخر ما

إسرائيل .يستضيف الباحث والقانوني رشاد توام
حول طاولة «سياس���ات» ثل ًة من خبراء القانون

صدر في املكتبة العربية من كتب تتعلق بالقضية

واحلقوق في فلس���طني لتعمي���ق التأمل والبحث

الفلس���طينية أو القضاي���ا العربي���ة ذات الصلة
تعميم ًا للفائدة وتوسيع ًا للمعرفة.

عن املطلوب في هذا االجتاه .يجلس حول طاولة

اتفقت الفصائل وإسرائيل على تهدئة تليها

سياسات كل من:

مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية للنظر

الدكتور محمد الشاللدة  -جامعة القدس،

ف����ي القضاي����ا العالقة .ال أح����د يعرف مآالت

والدكتور ياسر العموري  -جامعة بيرزيت،

املفاوضات ،لكن املؤكد أن اخلريف الفلسطيني

والدكتور معتز قفيشة  -جامعة اخلليل،

لن يكون أقل س����خونة من الصيف الذي شهد

واألستاذ شعوان جبارين  -مؤسسة احلق،

العدوان ،إذ إن مهام كبيرة تنتظر الفلسطينيني

وفي زاوية السياسات العامة يناقش الباحث

من إعادة إعمار غزة إلى تعزيز الوحدة ومتتينها
إلى جولة إس����تراتيجية وطنية موحدة ملواجهة
االحتالل بد ًال من التعامل مع الصراع بالقطعة.

زكريا الس����رهد خطة التنمية الوطنية لألعوام
 2016 - 2014محاو ًال الوقوف على عناصر

سياس����ات حاولت جهدها وستواصل ألن على

االستدامة فيها .أما في زاوية العالقات الدولية

هذه األرض ما يستحق احلياة.

فيستكمل س����فير فلسطني السابق في جنيف

العدد (2014 )29
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دراسات

العدوان المستمر على قطاع غزة :الجرائم وآليات المساءلة القانونية:
دراسة في القانون الجنائي الدولي

*

د .عبد الله موسى أبو عيد

المقدمة:

طردوا من قراهم ومدنهم في كافة أنحاء فلسطني.

ل���م تبدأ مش���كلة قط���اع غزة م���ع االحتالل

كذل���ك مت احت�ل�ال قطاع غزة ،ف���ي حزيران

اإلس���رائيلي عند غزو إسرائيل العدواني لقطاع

 ،1967حيث قامت القوات اإلسرائيلية بإجراءات

غزة في الثامن من ش���هر متوز  ،2014بل بدأت

قاس���ية وعنيفة ضد سكان القطاع ،وخاصة في

من���ذ زم���ن أبعد بكثي���ر ،حينما قام���ت القوات

مخيمات الالجئني بعد احتالله ،حيث دمر اجليش

الصهيونية  -في صيف  1948وأوائل - 1949

اإلس���رائيلي في العامني  1972-1971أجزاء

بإبعاد عشرات اآلالف من املواطنني الفلسطينيني

واس���عة من املخيمات وشق الطرق فيها إلدخال

وطرده���م من مدن جنوب فلس���طني وقراها إلى

الدباب���ات إلى داخلها به���دف قمع أي حتركات

قط���اع غ���زة ،الذي أطلق عليه هذا االس���م بعد

نضالية ضد االحتالل وكان أرئيل ش���ارون هو

نكبة  .1948وبالتالي فقد نش���أت مشكلة هؤالء

األكثر صرامة وقسوة في هذا املجال.

املواطنني كالجئني ش���كلوا أكث���ر من  %75من

لن نتطرق في هذه الدراسة إلى تلك األحداث

س���كان مدينة غزة واملدن األخ���رى في القطاع

القدمي���ة ،بل س���وف نقصرها عل���ى اإلجراءات

كما حدث مع باقي الالجئني الفلسطينيني الذين

العنيفة واألعمال العدوانية التي ارتكبتها القوات

*

أستاذ القانون الدولي والعالقات الدولية سابق ًا واخلبير في القانون الدولي اإلنساني
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 2007/9/1بعد اس���تيالء حماس على السلطة

اإلس���رائيلية بعد غزوها القطاع في الثامن من

الفعلي���ة في���ه ( -)de facto authorityوأعلنت

مت���وز  .2014وتركز الدراس���ة بش���كل خاص
على املخالفات اجلس���يمة املرتكب���ة من القوات

إس���رائيل أنها س���وف تس���مح بإدخ���ال املواد

اإلسرائيلية ،تلك املخالفات التي اعتبرت املواثيق

املتعلقة باألمور اإلنس���انية فق���ط إلى القطاع،

الدولية واألعراف القانونية الدولية أنها تش���كل

وبذل���ك مت حرمان س���كانه البالغ عددهم حوالى

جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية.

( )1.800.000من الكثير من املواد الضرورية

لكي تكون الدراسة مترابطة ومتصلة جتدر بنا

للبن���اء وإعادة إعم���ار البنية التحتي���ة ولتطوير

اإلشارة إلى األمور اآلتية:

االقتصاد وباقي مستلزمات احلياة العادية.

1 .1انس���حبت الق���وات اإلس���رائيلية من كامل

وه���ذه الصف���ة التي أطلقتها إس���رائيل على

أنح���اء القط���اع بعد هدم م���ا كان قد بني

القطاع تعتبر غريبة على مفردات القانون الدولي

فيه من مس���توطنات في اخلامس من أيلول

والسياس���ة الدولية ،خاص���ة أن معظم أعضاء

 2005مببادرة خاصة من أرئيل ش���ارون،

اجلماعة الدولية ومنظمة الصليب األحمر الدولية
م���ا زالوا يعتبرون القطاع إقليم ًا محت ًال ،كما أن

رئيس وزراء إس���رائيل آن���ذاك .إال أن ذلك
لم يكن انس���حاب ًا حقيقي ًا بل إعادة انتشار

اتفاقية أوسلو وملحقاتها اعتبرته هكذا.

للقوات اإلسرائيلية حول القطاع بعد تطويقه

دأبت إس���رائيل قبل وبعد انسحابها الشكلي

ومحاصرته من ثالث جهات ومن البحر واجلو
أيض ًا .وبذلك لم يكن لالنسحاب املشار إليه

عام  2005على ش���ن الهجمات العس���كرية ضد
القط���اع وخاصة ضد املدنيني وقامت بعش���رات

أن يؤثر في الوض���ع القانوني للقطاع عما

االغتي���االت ،التي أطلقت عليه���ا (القتل الهادف

 )Targetted Killingض���د العدي���د م���ن كبار

كان علي���ه األم���ر قبل االنس���حاب ،بل ظل
القطاع يعتبر من وجهة نظر قواعد القانون
الدولي  -وإن كان نظري ًا قد حترر من قوات

املناضلني والسياس���يني بزعم أنه���م إرهابيون،
علم ًا أن قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفية

حددت القوات اإلسرائيلية معابر محددة للقطاع

إل���ى أي م���ن املدنيني مهما كان���ت مراكزهم أو
صفاته���م ،حيث إن قانون احل���رب يضع قيود ًا

االحتالل  -إقليم ًا محت ًال.

واالتفاقية متنعان كلي ًا توجيه االغتياالت السياسية

اس���تخدم بعضها ملرور السكان واألخرى لعبور

صارم ًة على وسائل القتال وأساليبها وأدواتها.

البضائع ،وجميعها حتت الس���يطرة اإلسرائيلية

بعد االنسحاب الشكلي ،قامت إسرائيل أيض ًا

وتخضع إلش���راف القوات اإلسرائيلية املسلحة
ومقتضيات املصلحة واألمن اإلسرائيليني.
أعل���ن القط���اع «كيان��� ًا معادي��� ًا» بتاري���خ
العدد (2014 )29

بعدة عدوانات على القطاع وسكانه املدنيني أهمها
عدوانان هما :عدوان  2009-2008الذي استمر
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 22يوم ًا واستش���هد فيه أكثر من  1500مواطن

وشارحيه يعتبرون أن عدوان ًا كهذا يعتبر عدوان ًا

وجرح حوالى  6000آخرين كما دمرت إسرائيل
خالله آالف البيوت واملنشآت املدنية وجزء ًا كبير ًا

عل���ى أعض���اء اجلماع���ة الدولي���ة ،إذ إنه ميس
مصاحلهم املش���تركة في س���يادة القانون ومنع
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان من أجل حفظ

من البنية التحتية ومرافق املياه والبيئة واستخدمت
أسلحة محرمة دولي ًا كما ورد في عشرات التقارير

السلم واألمن الدوليني بصورة حقيقية وفعالة .لذلك

القانوني���ة احمللية والدولية وعلى رأس���ها التقرير

ميكننا التأكيد أنه من أجل هذه املبادئ السامية

املعروف باس���م (تقرير جلنة غولدستون) ،وكذلك

تش���ددت اجلماعة الدولية عند صياغتها نصوص

عدوان تشرين الثاني لعام  2012الذي لم يستمر

معاه���دات جنيف األربع ع���ام  1949في حماية

ملدة طويلة إال أنه أوقع خس���ائر في األرواح بني

املدنيني خ�ل�ال احلرب وفي إل���زام األعضاء في

املدنيني كما اس���تهدف أمالكهم ودمر عش���رات

املعاه���دات األربع ،ليس فقط باحترام نصوصها

البيوت واملرافق واملنشآت املدنية.

بل وضمان احترام اآلخرين لهذه النصوص وهو

لذلك ،فإن إسرائيل دأبت على ممارسة عدوانها

ما يطلق عليه بلغة القانون «مصلحة مشتركة عامة

على قطاع غزة كرياضة موسمية كل بضع سنوات

1

وكأنها ال تخشى من أي محاسبة أو عقاب على

لذلك ،فإن هذه الدراس���ة لن تستطيع معاجلة

جرائمه���ا ،إذ إنها تعتبر نفس���ها فوق القانون
الدول���ي فه���ي دائم ًا تدعي أنها تق���وم بكل هذه

كافة عدوانات إسرائيل وكل ما أثارته إسرائيل من

لكافة أعضاء اجلماعة الدولية» (.)Erga Omnes

ادعاءات ومزاعم تتعلق باإلرهاب وبأنها في وضع

اجلرائم دفاع ًا عن النفس ،فتقتل من تش���اء من
املدنيني وتس���تخدم أشد األسلحة فتك ًا وبعضها

الدفاع الش���رعي حلماية أمنها وأمن مواطنيها.
وسوف نقتصر على بحث املواضيع اآلتية:

محرم دولي ًا.

1 .1الوضع القانوني لقطاع غزة.
2 .2العدوان اإلس���رائيلي األخير على القطاع

لذل���ك ،ال مناص في ه���ذا العدوان األخير من

من وجهة نظر القانون الدولي.

محاس���بتها ومحاسبة املس���ؤولني عن التخطيط

3 .3خرق إس���رائيل العديد من قواعد القانون

للعدوان وتنفيذه وعن قتل املدنيني ،وبينهم حوالى

الدولي العرفية واالتفاقية.

 500طف���ل لكيال يظل هؤالء في منأى عن العقاب

4 .4آليات املس���اءلة القانونية لدولة إس���رائيل

واحملاس���بة؛ األمر الذي يعتب���ر ،ليس فقط ضد
القان���ون الدولي ،بل وأيض ًا ضد الس���لم واألمن

واملس���ؤولني فيها عن املخالفات اجلسيمة

الدوليني وضد املصلحة احلقيقية للنظام السياسي

لقواعد قانون احلرب.

والقانوني الدوليني كما يشكل اعتداء على املجتمع

5 .5اخلامتة والتوصيات.

الدول���ي ،إذ إن الكثير م���ن فقهاء القانون الدولي
11

ً
أوال  -الوضع القانوني لقطاع غزة:

قواع���د القانون الدولي ونصوص بعض املواثيق

ال بد لهذه الدراسة أن تبدأ باستكشاف الوضع

واملعاهدات الدولية وعلى رأسها معاهدة جنيف

القانوني لقطاع غزة وذلك لعدة أسباب أهمها:

الرابع���ة لعام  1949التي تلزم س���لطة االحتالل

1 .1أننا لن نستطيع أن نعالج الكثير من األمور

بحماية األشخاص احملميني ورعايتهم واالعتناء

القانوني���ة دون أن نح���دد الوضع القانوني
للقطاع :هل هو ما زال إقليم ًا محت ًال أم أنه

بأمنهم وكرامتهم وممتلكاتهم.

2

جتدر هنا اإلشارة السريعة إلى أن إسرائيل

«كيان مس���تقل معاد» كما زعمت إسرائيل

ومن���ذ األيام األولى الحتاللها ل���م تعترف بأنها

2 .2ألن هن���اك آراء مختلف���ة ومتناقض���ة حول

سلطة احتالل كما رفضت تطبيق معاهدة جنيف
الرابعة تطبيق ًا قانوني��� ًا ( .)de Jureأي أنها لم

عام 2007؟
الوضع القانوني للقطاع ،حيث إن إسرائيل
تنك���ر أن���ه م���ا زال يعتب���ر أرض��� ًا محتلة

تعترف بأن قطاع غزة كان في وضع إقليم محتل،
عل���ى الرغم من أن كافة أعضاء اجلماعة الدولية

ويناصره���ا في ذلك الكثي���ر من أنصارها

ومنظم���ة األمم املتحدة وهيئ���ة الصليب األحمر

ومن ضمنهم فقهاء وأس���اتذة قانون دولي.

وغيرها من املنظمات الدولية كلها أجمعت على أن

لذل���ك ال بد لنا م���ن حتديد هذا الوضع كي

إسرائيل تعتبر سلطة احتالل لألقاليم الفلسطينية

تكون حتليالتنا في هذه الدراس���ة مستندة

احملتلة في حزيران .1967

إلى العلم وقواع���د القانون الدولي وخاصة

انس���حبت القوات اإلسرائيلية من القطاع في

القانون الدولي اإلنساني.

اخلام���س م���ن أيلول  2005في خط���وة أحادية

3 .3إس���رائيل زعمت أنها ف���ي عدوانها األخير

اجلان���ب ،إال أنها أعادت متوضعها وانتش���ارها

كانت ف���ي حالة دفاع ع���ن النفس ،أي أن

حول القطاع مطوقة إياه من البر كما س���يطرت

ه���ذا الكيان املعادي املزع���وم هو الذي بدأ

كذلك على البحر اإلقليمي للقطاع وعلى اجلو فوقه.

عدوانه ،وهي كانت ترد عليه ،أي أنها كانت

وبذلك تكون إس���رائيل قد سيطرت سيطرة شبه

في حالة دفاع ش���رعي عن النفس مبوجب

كاملة على معظم عناصر السيادة لإلقليم خاصة

قواعد القانون الدولي العام.

بعد سيطرتها على جميع املعابر املؤدية إليه.
ونش���ير ف���ي هذا الص���دد إلى ن���ص املادة

ولبحث هذا األمر ال بد لنا من حتديد الوضع

السادسة من معاهدة جنيف الرابعة التي نصت

القانوني الصحيح للقطاع.

ف���إذا اعتبر أن���ه ما زال أرض��� ًا محتلة ،فإن
ذلك يتناقض قطع ًا مع حق الدفاع الشرعي ،بل

اآلتية (ذكرت ما مجموعه  43مادة من املعاهدة

س���يكون القطاع وجميع سكانه محميني مبوجب

ذات عالقة وثيقة بحماية املدنيني وتأمني حياتهم

العدد (2014 )29

عل���ى أن « ...تلتزم دولة االحتالل بأحكام املواد

12

وأمالكهم في اإلقليم احملتل) سارية املفعول بعد

غزة وأن إس���رائيل ملزمة في جميع أعمالها

توق���ف العمليات احلربية بعام واحد ،وذلك طوال

وتصرفاتها ف���ي األراضي احملتلة مبراعاة

مدة االحتالل ما دامت هذه الدولة متارس وظائف

نصوص املعاهدة.

احلكومة في األراضي احملتلة.

9

3 .3أن إسرائيل لم تنسحب من القطاع انسحاب ًا
حقيقي ًا بل اس���تبدلت احت�ل�ال القطاع من

3

ويجب أن نالحظ هنا أن هذه املعاهدة وضعت

الداخل بالسيطرة عليه وعلى مداخله ومعابره
وحدوده من اخل���ارج ،أي حصاره حصار ًا

الحتالل قصي���ر األمد وليس الحتالل كاالحتالل
اإلس���رائيلي اقترب من مرور خمسني عام ًا على

قد يكون أشد أثر ًا من االحتالل الداخلي.

وقوعه ،وقد استثنت املادة السادسة من املعاهدة
امل���واد التي أصرت عل���ى تطبيقها ومن ضمنها

أن إسرائيل ما زالت متارس وظيفة احلكومة

املواد من  12-1من تلك املعاهدة ،وهي من أهم

في قطاع غزة ،أو على األقل تسيطر على بعض

ه���ذه الوظائف بحكم األم���ر الواقع (de facto

مواد املعاهدة خاصة في مجال حماية املدنيني،

 )controlإذ إنها بسيطرتها املشار إليها متارس

وبشكل خاص املادة ( )2التي تنص على« :تنطبق
املعاه���دة على جميع حاالت االحتالل اجلزئي أو
الكلي إلقليم أحد األطراف املتعاقدة».

معظ���م عناصر الس���يادة الداخلي���ة ،وهي أهم
وظائ���ف احلكومة في أي دولة ،أو إقليم له بعض

4

االستقالل الذاتي.

وتستطرد املادة الثانية في النص على« :إذا لم
تك���ن إحدى دول النزاع طرف ًا في هذه االتفاقية،

وبذل���ك تنطب���ق نص���وص املادت�ي�ن الثانية

ف���إن دول النزاع األطراف فيه���ا تبقى مع ذلك

والسادس���ة من معاهدة جنيف الرابعة ،وبشكل

ملتزمة بها في عالقاتها املتبادلة».

ع���ام معظم املواد ال���ـ ( )43التي ذكرتها املادة

5

لكل ذلك يجدر بنا أن نالحظ األمور اآلتية في

السادسة من تلك املعاهدة.

هذا اخلصوص:

10

لذلك ميك���ن اعتبار أن الوضع في قطاع غزة

1 .1أن إسرائيل طرف في معاهدات جنيف األربع

يش���به إلى حد م���ا الوضع في الضف���ة الغربية

لعام  1949مبا فيها املعاهدة الرابعة وذلك

وكالهما ما زال يخضع للسيطرة الفعلية لالحتالل،

منذ .1951/7/15

إذ إن إسرائيل متارس في احلالتني معظم عناصر

2 .2إن كافة أعضاء املجتمع الدولي واملؤسسات

السيادة وإن بأس���لوب ماكر فيه تفنن في خداع

احلقوقية واإلنس���انية وعلى رأسها الصليب

الرأي العام الدولي وأساليب مبتكرة للتحايل على

األحم���ر الدولي 6،ومجلس األمن 7واجلمعية

قواعد القانون الدولي .فالسلطة في كل من الضفة

العامة 8أكدت انطباق املعاهدة الرابعة على

الغربية وقطاع غزة ال تسيطر سيطرة فعلية على

األراضي الفلس���طينية احملتلة ومنها قطاع

األرض واملياه واألمن واالقتصاد واملعابر والفضاء
13

ثانيًا  -العدوان اإلسرائيلي على القطاع في نظر
القانون الدولي:

اجلوي وجميعها من عناصر السيادة .أي أن كال
اإلقليمني ما زال فعلي ًا حتت االحتالل اإلسرائيلي،

من���ذ احت�ل�ال إس���رائيل لقط���اع غ���زة في

وبالتالي تنطبق على أحوال املدنيني فيهما قواعد

 1967/6/7وإس���رائيل تعامل سكانه املدنيني

القان���ون الدولي اإلنس���اني وبخاصة ما ورد من
نصوص مهمة في معاهدة جنيف الرابعة.

معامل���ة ال إنس���انية من اعتقال وقت���ل وتدمير

11

ممتلكات واالس���تيالء عليها وبخاصة اس���تيالء

كما أن املادة السادس���ة من معاهدة جنيف

املستوطنني قبل العام  2005على املياه اجلوفية

الرابعة نصت على وجوب اإلبقاء على املواد 27

لري حدائقهم ومزروعاتهم كما قاموا بتلويث البيئة

واملواد من  34-29كي تنفذها سلطات االحتالل

وغير ذلك من املخالفات اجلسيمة التي اعتبرتها

وجميعها قواعد أساس���ية إللزام هذه الس���لطة

املواثيق الدولية مبثابة جرائم حرب أو جرائم ضد

مبعاملة املدنيني ،أي األشخاص احملميني ،معاملة
إنسانية.

اإلنسانية ،بل نستطيع أن نعود إلى العام 1948

12

حينما قامت القوات املس���لحة اإلسرائيلية بطرد

باإلضافة لكل ذلك ،تعتبر إسرائيل ملزمة أيض ًا

عش���رات األلوف من الس���كان الفلسطينيني من

بتطبيق قواعد القانون الدولي حلقوق اإلنس���ان

كافة مدن جنوب فلسطني .إلى منطقة القطاع
16

املتعلقة باملعاملة اإلنسانية الواردة في االتفاقيات
الدولية التي انضمت إليها وأصبحت طرف ًا فيها.

واالستيالء على أمالكهم وهدم معظم القرى ملنعهم
من الرجوع إل���ى بيوتهم بحيث أصبح أكثر من

حت���ى لو افترضنا جد ًال أن قطاع غزة بأكمله
يعتب���ر إقليم��� ًا مس���تق ًال وال يخض���ع لالحتالل

 %75من سكان القطاع من الالجئني.
لذل����ك ميكنن����ا أن نعتبر االعت����داء األخير على
القطاع في متوز  2014عدوان ًا متواص ًال منذ العام

والس���يطرة اإلس���رائيلية ،فإن إس���رائيل تعتبر
ملزمة بتطبيق كافة القواع���د العرفية واالتفاقية

 ،1948خاص����ة أن إس����رائيل ترفض إعادة هؤالء
الالجئني وفق ًا للقرارات العديدة التي أقرتها اجلمعية

للقان���ون الدولي العام والقان���ون الدولي حلقوق
اإلنسان التي صادقت إسرائيل عليها وانضمت
13
إليها وأصبحت ملزمة قانوني ًا بها وباحترامها.

العامة وفي مقدمتها القرار رقم ( )194لسنة .1948
ب���دأت إس���رائيل عدوانها عل���ى القطاع في

ويشمل ذلك ميثاق األمم املتحدة 14،وجميع مواثيق

 2014/7/8إال أن حقيق���ة األم���ر أنه���ا بدأت

حقوق اإلنسان الدولية مثل العهدين الدوليني لسنة

اس���تفزازاتها حلماس قبل ذلك حينما اتهمتها،

 1966واتفاقي���ة حقوق الطفل واالتفاقية الدولية

دون أي دلي���ل ،بأنه���ا وراء عملية خطف طالب

ملنع التعذيب لسنة  1948وغيرها من االتفاقيات
امللزمة.

املدرسة الدينية الثالث في شهر حزيران السابق

15
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لبدء العدوان على القطاع .وبناء عليه قامت القوات
14

اإلسرائيلية في الضفة الغربية باالعتداء على آالف

يتمثل في (هآرتس) .إن من شأن هذا اجلو أن يحمل

املواطنني حيث اكتس���حت مدن اخلليل وحلحول

العديد من الشباب املثقف بأن يحلم في العيش في

ورام الله ونابلس والعديد من املدن والقرى معتقلة

مكان هادئ ومريح مثل لوس أجنلوس أو برلني».
إذن ،عطف���� ًا على ما ذكرن����اه أعاله من تواصل

عدد كبير مم���ن كانت قد أفرجت عنهم قبل ذلك

اعتداءات إس����رائيل في الضف����ة الغربية والقدس

في صفقة شاليت وغيرها .وقد ارتكبت إسرائيل

وقطاع غزة طيلة زمن االحتالل وارتكابها الكثير من

من االس���تفزازات واالعتداءات ضد كافة القوى

املخالفات اجلسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني

الوطنية واإلسالمية خاصة ضد نشطاء محسوبني

وقانون حقوق اإلنسان ،فإن هذه الدولة ال ميكنها

على حماس وقتلت  9من الش���باب دون أي ذنب

االدعاء الزائف بحقها في الدفاع عن النفس.

املئات من النش���طاء السياسيني وأعادت اعتقال

بل ملجرد إرهاب املواطنني ومنعهم من االحتجاج،

لذلك س����وف نتناول باختصار موضوعني هما:

وفي مثل هذا اجلو بدأ العدوان على القطاع.
فهل يعتبر ذلك العدوان دفاع ًا شرعي ًا عن النفس

حق الدفاع الش����رعي ،وحق الشعوب في مقاومة
االحتالل.

كما زعمت إسرائيل ووسائل إعالمها وبعض زعماء

1 .1حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي:

الدول الغربية ،دون أن يتأكدوا ملعرفة حقيقة األمر!!.

لع���ل من أهم م���ا أورده ميثاق األمم املتحدة

ورد عل���ى هؤالء الزعم���اء الغربيني الصحافي
اإلس���رائيلي املخض���رم أوري

من نصوص هو ما ورد في املادة الثانية منه من
أنه «على أعض���اء الهيئة أن ميتنعوا جميع ًا في

أفني���ريUri( 17

 )Avniryحيث كت���ب في مقال له« :هذه احلرب
التي تشنها إسرائيل ليست حرب ًا ضد اإلرهاب إذ

عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو
استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل

إن احلرب نفسها هي عمل من أعمال اإلرهاب».
يضي����ف أفنيري إل����ى ما قاله أم����ور ًا في غاية
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السياسي ألي دولة» 19.إال أن امليثاق سمح للدول
باستخدام القوة فقط في حالة الدفاع الشرعي عن

اخلط����ورة واألهمية لهذه الدراس����ة حيث قال« :إن
العدوان على غزة إمنا يأتي انعكاس���� ًا ملا هو سائد

النفس ولكن بشروط مشددة حددتها املادة ()51
من امليثاق وميكن تلخيصها بالشروط اآلتية:

في املجتمع اإلس����رائيلي من تطرف غالبية أعضاء

 .أأن تعتدي قوة مس���لحة على دولة عضو في

املجتم����ع وتوجههم املتواصل نحو الفاش����ية ،كما

املنظمة الدولية.

أن حكومة نتنياه����و إمنا متثل هذا التوجه اجلديد
في املجتمع اإلس����رائيلي» .ويضيف أفنيري قائ ًال:

 .بوجوب قي���ام الدولة املعت���دى عليها بإبالغ
مجلس األمن فور ًا مبا مت من تدابير اتخذتها

«يسود إسرائيل جو سياسي خانق وصحافة وإعالم

الدولة املعتدى عليها.

يتماهيان مع توجهات احلكومة باستثناء نور وحيد
15

 .تفإذا اتخذ املجلس أي تدابير حلفظ السلم

أن تقوم إس���رائيل بحمايتها واالعتناء بها وليس

واألمن الدوليني ينتهي رد فعل تلك الدولة

االعت���داء عليه���ا وعلى أمالكه���ا وكافة مكونات
مجتمعه���ا بالصواريخ واملدافع بر ًا وجو ًا وبحرا؟

املعتدى عليها.
لو صدقنا فع ًال ما زعمته إسرائيل من اعتداء

وهل قتل ما يزي���د على  2000مواطن معظمهم

حماس عليها بالصواريخ وأنها استخدمت حقها

مدني���ون ،وربعهم أطفال وجرح حوالى عش���رة

في الرد على ذلك الع���دوان مبوجب املادة ()51

آالف شخص 20في مجازر بشعة ومتكررة صباح

من امليثاق ،فهل تقيدت إسرائيل بالقيود والشروط
التي وضعتها تلك املادة كي تعتبر فع ًال في حالة

مساء بكافة أنواع األسلحة املتطورة والتكنولوجيا
التي ال متتلكه���ا الكثير من الدول ،يعتبر دفاع ًا

دفاع ش���رعي عن النفس؟ وهل تقدمت إسرائيل

عن النف���س؟ 21خاصة إذا قارنا بني اخلس���ائر

بش���كوى إلى مجلس األمن؟ أي هل أبلغته بذلك

البشرية للطرفني من املدنيني ،حيث إن إسرائيل

العدوان املزعوم؟

خسرت ثالث ضحايا من املدنيني فقط بينهم أحد

زي���ادة على ذلك ،فإن قواع���د القانون الدولي

املواطنني العرب من بئر السبع ،إذ إن املواطنني

العرف���ي واالتفاقي تش���ترط التناس���ب بني فعل

العرب في إسرائيل معرضون ألخطار احلرب أكثر

العدوان والرد عليه كي تكون الدولة املعتدى عليها

بكثير مم���ا يتعرض له املواطنون اليهود النعدام

في موقف سليم يتسق مع نصوص القانون الدولي

املخابئ في مناطق سكناهم.

وقواعده ،فهل قصف امل���دن والقرى واملخيمات

باإلضافة لذلك ،فإن خسائر اإلسرائيليني من
اجلن���ود بلغت حوالى  63مقات ًال ،حس���ب ما هو
معلن رس���مي ًا من إسرائيل ،األمر الذي يعتبر ذا

وكال���ة الغوث الدولية حالة دفاع ش���رعي وفيها

أهمية كبي���رة في التدليل على من كان يركز في

تناس���ب في الرد .لعل ما ارتكبته إس���رائيل من

حربه وآالته العس���كرية عل���ى املدنيني ومن كان

أعمال تقع حتت بند اجلرائم اخلطيرة والبشاعات

يقاتل ضد اجلنود فقط.

واملنش���آت املدنية والبيوت الس���كنية والعمارات
واملصانع واجلوامع ومخيمات الالجئني ومدارس

تعتبر هذه األرقام من ضحايا الطرفني مؤشر ًا
أولي ًا على من كان فع ًال في حالة دفاع عن النفس،

( )Atrocitiesض���د املدنيني وأمالكهم هو الذي
حمل معظم الزعماء الغربيني بأن يلتزموا الصمت
فيما بعد أو يرشقوا إسرائيل بنقد رقيق وخجول.

وهل ضرب املولد الوحي���د للكهرباء في القطاع

باإلضافة إلى ذلك ،هل يعقل أن تعتبر إسرائيل

ومحطات املياه ومرافق الصرف الصحي والبنية

احملتلة إلقليم القطاع في حالة دفاع شرعي ضد

التحتية إلقليم محاصر لسنوات عديدة وفي حالة

أعم���ال مقاومة صادرة عن ع���دد من املنظمات

إرهاق وفقر وحاجة للعديد من ضروريات احلياة

والقوى السياسية في القطاع كان من املفروض

يعتبر ضمن نطاق الدفاع الشرعي عن النفس؟

العدد (2014 )29
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وظهور قوى أخرى في العالقات الدولية كاالحتاد

حقيقة األمر أن القوات اإلس���رائيلية ش���نت
عدوانها للقضاء على قوة املقاومة ،وليس حماس
وحدها ،من أجل كس���ر شوكتها ومحاولة فرض
األم���ر الواقع عليها وإضعافه���ا كمقدمة لفرض
حل سلمي إسرائيلي ( )Pax Israelianaوإنهاء
القضية الفلسطينية مستغلة زمن الضعف والهزال
العربي واالنقس���ام والتف���كك في عدة دول عربية
واملوافق���ة على أعمالها – وإن يكن بالصمت من
قبل بع���ض الدول العربية  -إال أنها فوجئت برد
املقاومة العنيف واملتصاعد ،فاس���تخدمت كل ما
تستطيع استخدامه من قوة للقضاء على عنفوان
املقاومة ،لذلك صب���ت معظم نارها على املدنيني
واملواقع واملنشآت املدنية ،كما فقدت صوابها خالل
األي���ام األخيرة ما بني  10 -1آب بحيث ارتكبت
الكثير من احلماقات خاصة عند قصفها مدارس
وكالة الغوث الدولية ثالث مرات على األقل مرتكبة
أكثر من مج���زرة فيها وفي مناطق أخرى بحيث
أجبرت األمني العام لألمم املتحدة  22على استنكار
23
أعمالها وكذلك البيت األبيض األميركي.

السوفياتي واملعسكر االشتراكي وعشرات الدول
حديثة االستقالل التي قاومت املستعمرين بكافة
الوس���ائل املمكنة نتيجة الظروف الدولية اجلديدة
بحيث ازداد عدد الدول املستقلة زيادة هائلة في
اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي.
انعكست هذه التطورات السياسية الدولية على
القواع���د القانونية الدولي���ة ،حيث لعبت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة دور ًا مهم ًا كحاضنة للكثير
من املواثيق الدولية التي احتوت على قواعد قانونية
جديدة منها :التأكيد على حق الشعوب في تقرير
مصيرها والس���يطرة على ثرواته���ا الطبيعية.

24

وكان هذا التطور نتيجة حتمية الزدهار حركات
التحرر الوطني ونش���وب عشرات الثورات ضد
املس���تعمرين ،لذلك ظه���رت دول جديدة بعضها
ذو حكوم���ات تقدمية وقفت إلى جانب الش���عوب
املس���تعمرة ودعمت حقها ف���ي تقرير مصيرها؛
األمر الذي أضف���ى الكثير من احليوية والتطور
على قواعد جديدة في القانون الدولي املعاصر عن

2 .2حق الشعوب في مقاومة االحتالل:

طريق صدور معاهدات شارعة جديدة على رأسها

كان اس���تخدام الق���وة قبل احل���رب العاملية
الثانية مباح ًا ويكاد يك���ون مقصور ًا على الدول

ميثاق األمم املتحدة ومعاهدات جنيف األربع لعام

االستعمارية الرئيسة ،حيث كانت القوة املسلحة

 1949والعهدين الدوليني لعام  1966وغيرها.
وفق ًا لهذه القواعد القانونية اجلديدة لم يعد حق

على أقاليم جديدة وأجزاء من دول أخرى وضمها

بل أصبح يش���مل ثالثة أنواع من الشعوب التي

25

إحدى ركائز السياسة اخلارجية للدول لالستيالء

الدفاع الشرعي عن النفس مقتصر ًا على الدول

إليه���ا .إال أن الوضع تغير بع���د احلرب العاملية

ما زالت لم حتصل على تقرير مصيرها .وجتدر

الثاني���ة كنتيجة طبيعية لهزمي���ة النازية وضعف

اإلشارة هنا إلى أن معظم الدول الغربية الرئيسة

الدولتني االستعماريتني الرئيستني إجنلترا وفرنسا

وبعض فقهاء القانون الدولي من تلك الدول ظلوا
17

م����ا قبل  - 1967/6/7وك����ون هذا القرار صدر

يتمسكون بالقواعد التقليدية رافضني االعتراف
بهذا احلق اجلديد للشعوب .إال أن عدد ًا من فقهاء

باعتراف ( )138دولة ضد ( )8دول هي إسرائيل

القانون الدولي املعاصر ،من أمثال البروفس���ور

وأميركا وكندا ومعها خمس دول تكاد ال ترى بالعني

املصري جورج أبي صعب والبروفسور اإليطالي

املج����ردة على خارطة العالم ،أي أنه صدر بأغلبية

أنطونيو كسيس���ي اعتبروا «حق الش���عوب في

 %92من الدول األعضاء  -يضفي أهمية تاريخية

الدفاع عن نفسها» ضد مستعمريها ومضطهديها
حق ًا ثابت ًا مبوجب قواعد القانون الدولي املعاصر.

جديدة على النضال الفلسطيني ضد االحتالل.

كم���ا اعتبروا أن هناك التزام ًا على كافة أعضاء

ثالثًا  -خرق إسرائيل معظم قواعد قوانين الحرب
العرفية واالتفاقية:

والسياسية واالقتصادية والقانونية لهذه الشعوب

نبدأ باإلش���ارة إلى أن إس���رائيل خرقت في

اجلماعة الدولية ،بتقدمي املس���اعدة الدبلوماسية
املضطهدة وحلركات املقاومة.

عدوانه���ا على قطاع غ���زة قاعدتني عرفيتني من

26

بالنس���بة للشعب الفلس���طيني ،فإن حقه في

قواعد القانون الدولي اإلنساني األساسية الثابتة
أيض ًا في نصوص واردة في اتفاقيات دولية وهما:

الع���ام  196927مبوجب ق���رار اجلمعية العامة

1 .1قاعدة التمييز ،أي متييز املدنيني عن املقاتلني

تقرير مصيره وإنش���اء دولته املستقلة ثابت منذ

وعدم املس بهم.

ل�ل�أمم املتحدة رقم ( )2535ال���ذي كان فاحتة

2 .2قاعدة التناس���ب ( ،)Proportionalityأي

للكثي���ر من القرارات ثم تكرر صدورها منذ ذلك
الوقت عن اجلمعية العامة عشرات املرات .وبناء

وجوب مراعاة املتحاربني للرد املتناسب في

عل���ى هذا احل���ق أضفت اجلمعي���ة العامة على

عنفه على العدو.

منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في األمم

وقد اعتبرت قواعد القانون الدولي اإلنس���اني

املتحدة عام  1974بقراريها رقم ( )3236ورقم

خرق أي م���ن هاتني القاعدت�ي�ن مبثابة مخالفة

( )3237حيث اعترفت في األول بحق الش���عب

جسيمة.
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خرقت إس���رائيل في عدوانها على قطاع غزة

الفلس���طيني في تقرير مصيره وفي الثاني منح
املنظم���ة صفة مراقب ف���ي األمم املتحدة تأكيد ًا

في مت���وز  2014القاعدتني م���رات متكررة .بل

على حقه املذكور.

نحتاج إلى مجل���د لكثرة تلك اخلروق؛ لذلك فإن

ال ش����ك في أن ق����رار اجلمعي����ة العامة لألمم

هذه الدراسة سوف تقتصر على ذكر أمثلة على

املتحدة الصادر في  29تشرين الثاني  2012رفع

اخلروق اخلطيرة األساسية وعلى العقوبات التي

مكانة منظمة التحرير إلى مستوى االعتراف بدولة

جترمها.

فلسطني دولة حتت االحتالل وبحدودها في حدود
العدد (2014 )29
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1 .1العقوبات الجماعية:

عشوائي للمدنيني دون متييز .وهي بال شك تقع

لعل أبرز السمات التي متيز هجمات إسرائيل

ضمن جرائم احلرب 30،فإذا كانت ممنهجة وعلى

بكافة األسلحة على السكان واألعيان واملؤسسات

نطاق واس���ع وملدة زمنية طويلة فإنها ترقى إلى

املدنية في القطاع هي تلك الهجمات التي ال توجه

جرائم ضد اإلنسانية.

ضد املقاتلني بل ضد كافة السكان وكافة األمالك

2 .2عمليات اإلبادة:

ابتداء من البيوت الس���كنية وانتهاء باملستشفيات

هن���اك نوعان من أعمال اإلبادة الوارد النص

واجلوام���ع واملدارس واملصان���ع والبنية التحتية

عليه���ا في النظام األساس���ي حملكمة اجلنايات

كالكهرب���اء وامل���اء واملياه العادم���ة .وجميع هذه

الدولية وهي:

اإلجراءات تعتبر ضمن العقوبات اجلماعية ،كونها

 .أعملي�ات إب�ادة الجن�س البشري

موجهة ضد مجمل الس���كان دون متييز وليس���ت

( )Genocideوق���د نص���ت عليها املادة

محصورة باملقاتلني كما تنص قواعد قانون احلرب.

( )6من النظام األساس���ي وهي أخطر

نص���ت الكثير م���ن قواعد القان���ون الدولي

اجلرائم الدولية في املنازعات املسلحة.

اإلنس���اني (قان���ون احلرب) على من���ع عقوبات

 .بعملي�ات اإلب�ادة ()Extermination

جماعية كهذه واعتبرت في بعض املواثيق مبثابة

املنصوص عليها في املادة ( )7من النظام

مخالف���ات جس���يمة ( ،)Grave Breachesأي

األساسي حملكمة اجلنايات الدولية وتعتبر

مبثاب���ة جرائم حرب .فقد نصت املادة ( )50من

من ضمن اجلرائم ضد اإلنسانية.

أنظمة الهاي امللحقة مبعاهدة الهاي الرابعة عام

وكال النوعني من اجلرائم يش���ترط فيها توافر

 1907على أنه« :ال يجوز إنزال عقوبات جماعية

عنصر النية اجلنائية اخلاصة ( ،)mens reaأي

ضد الس���كان بس���بب أعمال ارتكبه���ا أفراد ال

نية خاص���ة الرتكاب اجلرمية بذاتها لكي يعاقب

ميكن أن يكون هؤالء الس���كان مس���ؤولني عنها

املتهمون عليها.

بصفة جماعية».

وخي���ر مثال ميكن إيراده عل���ى جرمية إبادة

ونصت معاه���دة جنيف الرابع���ة على حظر

اجلنس البشري ( )Genocideهو ما حكمت به
احملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغسالفيا سابق ًا في

العقوبات اجلماعية وذلك مبخالفة شخص محمي
عن مخالفة لم يقترفها ش���خصي ًا ،وكذلك حظرت
جميع تدابير التهديد واإلرهاب.

31

الهاي ،حيث حكمت في قضية تاديتش (Dusko

29

 )Tadicالصربي املتهم باإلش���راف على مجزرة

ال ش���ك في أن قتل عشرات بل مئات املدنيني

سيربنتسا ( )Serbeincaفي البوسنة والهرسك

األبرياء وبينهم نس���بة كبيرة من األطفال تعتبر

ع���ام  1992التي راح ضحيتها حوالي ()8000

عقوب���ات جماعية زيادة عل���ى كونها جرائم قتل
19

رجل من البوس���نيني بأن عناصر (جرمية إبادة

املمك���ن اعتبار هذا القتل البش���ع ملئات املدنيني

اجلنس البشري) متوافرة مبا في ذلك توافر النية

بشكل عش���وائي وإبادة عشرات العائالت إبادة
كاملة عملية إبادة ( )Exterminationواملنصوص

اجلرمي���ة اخلاصة بارتكاب اجلرمية وكان دليلها
عل���ى ذلك هو أن قتل حوالى ثمانية آالف مواطن

عليها في املادة الس���ابعة من النظام األساسي

كلهم من الرجال ميكن أن تستخلص منه احملكمة

للمحكمة 34.وهي من ضمن اجلرائم ضد البشرية.

تواف���ر نية مرتكب���ي اجلرمية في إب���ادة العرق
البوس���ني وفق ًا لنص املادة السادسة من النظام

وال ش���ك في أن النية اجلرمية في إنزال هذا
العدد الكبير من اخلسائر البشرية متوافرة لكون

األساسي للمحكمة اجلنائية التي تعتبر أن إحدى

األفعال كانت مس���تمرة لفترة تزيد على الش���هر

وسائل ارتكاب اجلرمية تتوافر عن طريق «فرض

وعلى نطاق واس���ع وممنهج���ة ،إذ إنها لم تكن
ضمن حادث أو حادثني قد يرتكبان خط ًأ بل كافة

تدابير تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة».
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فقتل هذا العدد الكبير من الذكور جعل احملكمة

مجري���ات القصف تدل على أنها بأوامر عليا من

تستخلص من وقائع اجلرمية أن هدف اقترافها

أعلى املستويات وإال ملا استمرت كل هذا الوقت

ال ش���ك يدل بوضوح على النية اجلرمية اخلاصة

على الرغم من نش���ر صورها ف���ي أنحاء العالم

أم���ا في حال���ة عمليات إبادة مئ���ات املدنيني

والضجة التي أثارتها لدى الرأي العام العاملي.
كل ه���ذه األمور تعتبر مؤش���ر ًا واضح ًا على

م���ن قبل اجليش اإلس���رائيلي في أعمال قصف

ني���ة ارتكابها بهذه الكثاف���ة وبهذا العنف بهدف

عشوائي من البحر واجلو والبر بصواريخ البوارج

كسر ش���وكة املقاومة املسلحة والضغط املكثف

في إبادة العرق البوسني.
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والطائرات الضخمة مثل  F16ومبدافع الدبابات

على املدنيني لعلهم يثورون ضد املقاومة ويريحوا

وخاصة ما نتج عن ذلك من إبادة عائالت بكاملها

إس���رائيل من مهمة القضاء عليها ،أو التس���بب

حيث ذكرت األنباء أن هناك أكثر من ( )60عائلة

في فرقتها وإضعافها ،خاصة أن معظم السكان
املدنيني كانوا يعيشون ظروف ًا مادية صعبة للغاية

أبيدت بكاملها وم���ن ضمنها عائلة (أبو جامع)
التي قتل منها ( )25عضو ًا هم األبوان واألوالد

لعدم توافر الكهرباء واملاء النظيف والغذاء والدواء

وزوجاتهم وأوالدهم والبنات وأبناؤهن وأزواجهن.

والخت�ل�اط املياه باملجاري واملي���اه العادمة ،ما

ميكن لبعض اخلبراء واحملللني السياسيني أن

قد يتس���بب بكوارث صحية وهذا ما حذرت منه

يعتبروا هذا القتل املكثف والعش���وائي عمليات

منظمة الصحة العاملية في بيان صدر في أوائل

إبادة اجلنس البش���ري إال أنن���ي أعتقد أن من

آب . 2014
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الصع���ب إثب���ات توافر الني���ة اجلرمية اخلاصة

أما بخصوص احلجة اإلس���رائيلية التي كان

الواجب توافرها في هذه اجلرمية ،لذلك فإنه من

املسؤولون اإلسرائيليون يزعمونها  -وهي أن هذه
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20

العائالت تعتبر (دروع ًا بشري ًة) تتخذها عناصر

من السكان املدنيني وعن علم بالهجوم» وهذا ما

املقاومة لكي حتمي املقاتلني أو أن هؤالء املدنيني

نصت عليه الفقرة األولى (أ) من املادة الس���ابعة

وج���دوا ف���ي أماكن فيها أس���لحة مخزنة أو أن

من النظام األساسي للمحكمة.

عمليات مس���لحة انطلقت من البيوت أو املدارس

ومن وسائل وطرق اجلرائم املرتكبة في قطاع

التي قصفت وأصاب���ت العديد من املدنيني .فال

غ���زة ،خاصة من خالل املجازر التي ارتكبت في

ميكن أن تكون منطقية ،إذ ال يعقل أن يوجد في

عدة مواقع أش���رنا إلى بعضه���ا ،فإن مثل هذا

مئات املنازل وعشرات املدارس وعشرات اجلوامع

القتل املكثف واملنهجي واملس���تمر لعدة أسابيع
ال ميكن إال أن يعتبر قت ًال عمد ًا وعش���وائي ًا وفق ًا

البينات تدل على أن غالبية املس���لحني املقاومني

لنص املادة الس���ابعة (أ) من النظام األساسي

كانوا في األنفاق.

املشار إليه أعاله.

واملصانع مسلحون مقاومون باآلالف ،بينما كافة

لنفرض أن ادعاء إس���رائيل بأن القتل املكثف

3 .3جرائم القتل العمد:

للمدنيني أس���بابه وجود مس���لحني بني املدنيني

أش���ارت الكثير م���ن األخبار الص���ادرة عن

أو أس���لحة مخزنة ف���ي تلك األماك���ن فإنه في

عمليات قتل عمد للمدنيني خاصة في خزاعة ورفح

هذه احلاالت كان يتوجب على إس���رائيل اتباع
اإلج���راءات اآلتية وفق ًا ملا نص���ت عليه القواعد

وكاالت األنب���اء والفضائيات إلى أنه كانت هناك
والشجاعية وسوق الشجاعية ومدارس الوكالة في

العرفية للحرب البرية وهي:

جبالي���ا وبيت الهيا وجميعها وقعت فيها مجازر

1 .1وجوب إنذار املدنيني بطرق مناس���بة قبل

قتل باجلملة ضد املدنيني خارج نطاق القانون.

القصف مبدة معقولة ،وليس دقائق قليلة

وال شك في أن هذه اجلرائم تعتبر من ضمن

كما فعلت إس���رائيل ،كي يستطيع هؤالء

املخالف���ات اجلس���يمة كما نص���ت عليها املادة

املدنيون الهرب .إال أن القوات اإلسرائيلية

( )147من معاهدة جنيف الرابعة ،وقد اعتبرها

كانت تتبع أساليب من شأنها عدم إعطاء

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جرائم

الفرصة املناس���بة للمدنيني بإيجاد ملجأ

حرب ،إذ اعتبر النظام كافة املخالفات اجلسيمة

آم���ن إذ لم يك���ن لديهم الوق���ت الكافي

املنص���وص عليها في املادة  147املذكورة بأنها
تشكل جرائم حرب.

لذل���ك وال املكان اآلم���ن .وهذا ما حدث
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ف���ي قصفها ثالث مرات م���دارس وكالة

ويجب مالحظة أن جرائم «القتل العمد» تعتبر

غ���وث الالجئني وهي تعل���م أن املدارس

«جرائم ضد اإلنس���انية» إذا «ارتكبت في إطار

فيها مئات املدني�ي�ن الهاربني من جحيم

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة

القصف اإلس���رائيلي ويصعب على هذا
21

العدد الكبير إيج���اد أماكن بديلة خالل

بالقياس إلى مجمل املكاس���ب العسكرية

دقائق ،لذلك كانت تقصفها وهي تعلم أن

املتوقعة امللموسة املباشرة».

اخلسائر بني املدنيني ستكون كبيرة .وقد

وفي ه����ذا الص����دد ،فإن تاري����خ اجليش

37

اإلس����رائيلي في هجمات سابقة يشير إلى

2 .2تشترط معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949

ارتكابه مخالفات جسيمة في هذا املجال ،إذ

قيام السلطات اإلسرائيلية بوجوب إيجاد

كان ال يتوانى عن إسقاط صاروخ أو قنبلة

ملجأ آمن للمدنيني بحيث تقوم بنقلهم إليه

ضخمة على منطقة سكنية بهدف قتل أحد

وتأمني حياتهم مع تزويدهم بالسكن واملياه

قيادات حماس أو أحد النش����طاء ،دون أن

والغذاء ثم إعادتهم إلى بيوتهم بعد انتهاء

يبالي مبا سوف يسببه ذلك من قتل عشرات

العمليات املس���لحة 38 .وهذا ما لم تقم به

املدنيني األبرياء .واألمثلة كثيرة لعل أهمها

إسرائيل ولو ملرة واحدة .بل جل ما كانت

إس����قاط قنبلة وزنها طن على منزل صالح

تق���وم به هو توجيه إنذار س���ريع بإخالء

شحادة عام  2002أدت إلى مقتله وجميع

املكان إما بالهاتف أو بإلقاء نش���رات من

أفراد عائلته ،وقد قتل في هذه احلادثة 15
مدني ًا بينهم ستة أطفال.

أدانت األمم املتحدة تلك األعمال بشدة.

اجلو ،قد ال تصل إلى املدنيني املختبئني ،أو

39

لذلك فإن إسرائيل ،ارتكبت عدد ًا من هذه
العمليات املماثلة خالف ًا لنص املادة  8فقرة

بإطالق صاروخ كإنذار وإتباعه بعد فترة
وجيزة بصاروخ هادر يهدم أكبر العمارات
على رؤوس املئات من السكان املدنيني.

( )4من النظام األساسي؛ األمر الذي يدل

3 .3تشترط قواعد قانون احلرب وجود تناسب

عل���ى العدد الكبير م���ن الضحايا املدنيني

بني اخلط���ر الذي يش���كله املوقع املراد

اجلرحى والقتلى .وقد اعتبر هذا التصرف

قصف���ه وبني ما يوج���ه ضده من قصف

جرمية ح���رب مبقتضى نص املادة الثامنة

ودمار؛ لذلك ال يجوز قصف موقع مدني

املشار إليها.

أو مكان فيه جتمع للسكان املدنيني «إذا

4 .4إن ضخامة عدد الشهداء املدنيني وارتفاع

تعمدت القوات املس���لحة شن هجوم مع

نسبة األطفال والنساء والشيوخ إلى حوالى

علمها أن هذا الهجوم س���وف يسفر عن

 %80منه���م إمنا يدل عل���ى أن القصف
اإلس���رائيلي كان عش���وائي ًا بهدف إنزال

املدنيني أو إحلاق أضرار مدنية أو إحداث

أكبر عدد من القتلى بني املدنيني 40،بهدف

ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد
للبيئ���ة الطبيعية يك���ون إفراطه واضح ًا

الضغط على املقاومة كما أنه ال يس���تبعد

خسائر تبعية في األرواح أو إصابات بني
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رغبة املس���ؤولني اإلسرائيليني في إرضاء
22

الشارع اإلسرائيلي املتطرف واملتجه نحو

وتعتب���ر قواعد القانون الدولي اإلنس���اني أن

الفاشية ،كما ذكر أوري أفنيري في مقاله

هذا الدمار الشامل دومنا ضرورات حربية ملحة

املش���ار إليه أعاله .ولعل هذه األس���باب

يشكل جرائم حرب ،إذ إن معظم هذه املمتلكات

تفس���ر التدمير املكثف للبيوت والعمارات

واملنشآت محمية خالل احلرب ال يجوز تدميرها

واملنشآت االقتصادية واجلوامع واملدارس

على نطاق واسع وبطريقة تعسفية إال في حاالت

وغيرها خاصة في األحياء الشعبية التي

تتطلبها الضرورات احلربية فقط وبشكل محدود

ارتكبت فيها مجازر كحي الشجاعية وبلدة

وبال توسع.

43

خزاعة ومدرس���ة الوكالة في بيت حانون

وف���ي هذا الصدد ،ذكرت جري���دة الغارديان

ومدرستها في جباليا وغيرها من املناطق

اللندنية أنه «يبدو أن إسرائيل لم تستطع تدمير

التي دمرت أجزاء واسعة منها.

كاف���ة عناصر البنية التحتي���ة واألنفاق العديدة،

41

كما ارتكبت القوات اإلس���رائيلية عمليات قتل

لذلك عمدت إلى قصف منشآت مدنية مائة باملائة
عمد ًا مثل محطة توليد الكهرباء الوحيدة والعديد

بع���د جتميعهم وإدخالهم إلى أحد البيوت ،وعدم

من املنش���آت املدنية واملساكن والعمارات وذلك

الس���ماح للصليب األحمر والهالل األحمر بأخذ

يعتبر مخالف���ات خطيرة للقانون الدولي ،خاصة

جثثهم أو نقل اجلرحى منهم .وقد شاهدنا خالل

أن إسرائيل تستخدم قوة حربية غير متناسبة».

الهدنة الثانية ،العديد من اجلثث املتعفنة مكومة

6 .6استخدام أسلحة محرمة دوليًا:

لعدد كبير من الشباب بإطالق النار على رؤوسهم

فوق بعضها في أحد املنازل.

44
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حت���رم قواع���د احل���رب العرفي���ة واالتفاقية

5 .5التدمي���ر المتعم���د والمكث���ف للممتلكات
وخاصة مس���اكن المدنيين ومنش���آت أخرى
محمية:

اس���تخدام عدد من األس���لحة الفتاكة وشديدة
الفتك باألش���خاص أو التي تتسبب بآالم كبيرة
لإلنسان ،وسبب ذلك املنع هو كون هكذا أسلحة

تعمدت إس���رائيل القصف املكثف من البحر

كالغازات السامة أو متفجرات الدمدم أو القنابل

والبر واجلو آلالف املساكن املدنية وملئات املدارس

العنقودية أو القنابل احلارقة وغيرها من األسلحة
مصنفة دولي ًا من ضمن األس���لحة الفتاكة التي

واجلامع���ات واجلوامع واملستش���فيات ومقرات
الدفاع املدني ومكاتب الصحافة واإلعالم وغيرها

تتس���بب بأذى كبير لإلنسان بطريقة تتنافى مع

من األماكن املدني���ة احملرم قصفها أو االعتداء

أهداف احلرب ومع اجلوانب اإلنسانية.

عليها خالل احل���رب من قبل أي من املتحاربني،

45

استخدمت إسرائيل بعض هذه األسلحة احملرمة
دولي ًا مثل الفسفور األبيض الذي مينع استخدامه

واأله���م من ذلك تدمير واس���ع للبني���ة التحتية
ومصادر املياه والبيئة.
23

بالصحة» كما نصت معاهدة جنيف الرابعة أيض ًا

داخل املدن وبني الس����كان املدنيني ،وكذلك سالح
جديد اسمه ( 46 )Dimeاستخدم أيض ًا في عدوان

على هذا املنع الوارد أعاله واعتبرت اس���تخدام

إسرائيل على القطاع في .2009-2008

مثل هذه األس���لحة من املخالفات اجلسيمة (أي

كما اس���تخدمت إس���رائيل بع���ض القنابل

جرائ���م حرب) 51.كذلك نص���ت املادة ( )36من

احلارق���ة .وش���هد بعض األطب���اء أنهم الحظوا

البروتوك���ول الدولي األول على حظر اس���تخدام

وه���م يعاجلون بعض اجلرح���ى أن هناك بعض

وسائل وأساليب القتال املمنوعة مبوجب أي وثيقة

الشظايا الصغيرة التي اخترقت عظام اجلرحى

أو أي قاعدة من قواعد القانون الدولي.

47

واعتبر النظام األساس���ي للمحكمة اجلنائية

واستخدام إس���رائيل هذه األسلحة احملرمة

الدولية أن اس���تخدام السموم واألسلحة السامة

يتكرر عدة مرات ،حيث إنها استخدمت في حاالت

من ضم���ن جرائم احلرب 52،وكذلك اس���تخدام

أخرى ف���ي الضفة الغربي���ة اليورانيوم املنضب

الغازات اخلانقة والسامة أو غيرها من الغازات

وغيره من الغازات السامة التي تتسبب في وفاة

وجميع ما في حكمها من الوس���ائل أو املواد أو

بعض املتظاهرين السلميني في السابق.

األجهزة» 53بأنها تعتبر من جرائم احلرب» .كما
نصت املادة الثامنة أيض ًا على «منع اس���تخدام

وأنه يصعب كشفها باألشعة ويصعب عالجها.

ذك���رت الصحافية راني���ه خالق في تقرير لها
على (تويتر) أن «إس���رائيل تطلق أسلحة جديدة

الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في
اجلسم البش���ري» 54.كما اعتبرت أيض ًا أن من

لتجرب���ة آثارها على املدنيني ف���ي غزة كما قال
بعض األطباء».

ضمن جرائم احلرب «استخدام أسلحة أو قذائف

48

أو مواد وأساليب حربية تتسبب بطبيعتها بأضرار

أما بالنسبة لألسانيد القانونية الدولية املجرمة
الستعمال هذا النوع من األسلحة احملرمة دولي ًا

زائدة وآالم ال لزوم لها.»...

55

فق���د نصت املادة ( )23م���ن أنظمة الهاي لعام

من هذه النصوص نس���تطيع أن نس���تخلص

 1907على وجوب احترام املتحاربني للمحظورات

أن القوات اإلس���رائيلية املسلحة ارتكبت العديد

الوارد النص عليها ف���ي اتفاقيات خاصة وعلى

من جرائم احلرب باس���تخدام عدد من األسلحة
والوس���ائل القتالية احملرمة دولي ًا واملعاقب عليها

اخلصوص «اس���تخدام األس���لحة الس���امة»

49

وكذلك «استخدام األس���لحة والقذائف التي من

ف���ي عدة نصوص قانونية دولية .كل ذلك وتدعي

شأنها إحداث أضرار وآالم ال مبرر لها»  50كذلك

الدعاية اإلس���رائيلية ودعايات أنصار إسرائيل

اعتبرت املادة ( )130من معاهدة جنيف الثالثة

أن اجليش اإلس���رائيلي هو أكثر اجليوش عدالة

املتعلقة بأسرى احلرب أنه «مينع تعمد إحداث آالم

وأفضله���ا في األس���اليب والوس���ائل واألخالق

شديدة أو األضرار اخلطيرة بالسالمة البدنية أو

اإلنسانية في حروبه.

العدد (2014 )29
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 7 .7التعذيب أو المعاملة الالإنسانية:

1 .1أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

وسوف نختصر عمليات تعذيب املدنيني النتزاع

يتعل���ق مبحاكمة األش���خاص الطبيعيني

بيانات ومعلومات منهم ومعاملتهم بطريقة وحشية

59

الذي���ن يرتكب���ون اجلرائم الدولية األش���د

خالل ذلك ،بإيراد ما ش���هد به عدد من السكان

خطورة وهي «جرائم العدوان ،وجرائم إبادة

القرية وبعد أن أطلق سراحهم.

ضد اإلنس���انية وجرائم احلرب» ،لذلك فإن

املدنيني من قرية خزاعة بعد املجزرة الرهيبة في

اجلن���س البش���ري ( )Genocideواجلرائم

حيث عصبت عيونهم وأخذوا إلى مكان وجود

نصوص النظام األساسي للمحكمة ال عالقة
لها مبعاقبة الدول أو املنظمات املدنية جنائي ًا

أعضاء في املخابرات اإلسرائيلية وعذبوا وضربوا
ضرب ًا شديد ًا بعد جتريدهم من مالبسهم – أي

بل مبعاقبة أفراد من تلك الدول أو املنظمات

وهم ع���راة -كما ومت نش���ر صوره���م مقيدين
ومعصوبي العيون وعراة حق ًا في وسائل اإلعالم

املدنية.
2 .2أن النظ���ام األساس���ي للمحكمة نص في

اإلسرائيلية ،بهدف زيادة اإلذالل ورفع معنويات

كل م���ن الديباجة أو املادة األولى على مبدأ

الصمود األسطوري للمقاومة وإيهام اإلسرائيليني

احملكم���ة ،أي أنها مكمل���ة لالختصاصات

اجلمهور اإلسرائيلي الذي أصيب باإلحباط بسبب

تكاملية ( )Complementarityاختصاص

بأن رجال املقاومة يستسلمون بالعشرات ،بينما
املعتقلون كانوا مدنيني عاديني.

القضائي���ة اجلنائية الوطني���ة» .وهذا يعني

56

أنه إذا متت محاكم���ة متهم ،بإحدى التهم

وهنا نش���ير إلى أن معاه���دة جنيف الرابعة

اجلنائية الدولية املشار إليها أعاله محاكمة

يقعان ضم���ن املخالفات اخلطيرة للمعاهدة ،أي

عادلة وجدية أمام محكمة مختصة في دولته
مث ًال ،ف���إن احملكمة الدولية لي���س لها بعد

اعتب���رت أن التعذيب أو املعاملة غير اإلنس���انية
جرائم حرب.

57

ذلك والي���ة على ذلك املتهم حملاكمته أمامها

كذلك نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية

باس���تثناء احلالة التي تكون فيها احملاكمة

الدولية على أن املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة
تعتبر جرمية حرب.

أمام احملكمة الوطنية صورية وليست جدية،

58

ما يؤشر على عدم رغبة تلك احملكمة الوطنية
ً 60
في جترمي املتهم جترمي ًا حقيقي ًا عادال.

رابعًا :آليات المس��اءلة القانونية لدولة إسرائيل
والمس��ؤولين فيها عن المخالفات الجس��يمة
المرتكبة خالل الحرب:

3 .3إن آلي���ات تنفيذ نص���وص القانون الدولي
وقواعده بشقيه ،تواجه الكثير من الصعوبات

جتدر اإلشارة هنا إلى ثالثة أمور مهمة ،قبل

والعقب���ات ،س���واء فيما يتعل���ق بالقضايا

الدخول في املوضوع وهي:

اجلنائية ضد األف���راد أو بالقضايا املدنية
25

ض���د الدول .وفي هذا الصدد يجب التذكير

واحلاف���ل باملجازر والبش���اعات ،وعندما ترتكب

بأن مجلس األمن الدولي هو السلطة الدولية

إس���رائيل جرائم واضحة ،فإنه���ا تنتقدها برقة

الوحيدة الت���ي متتلك آليات تنفيذية مبوجب

وخجل بينما هي تتسابق في إيقاع عقوبات على

نصوص الفصل السابع من امليثاق ،إال أن

روسيا ألسباب أقل خطورة مما ترتكبه إسرائيل

هذا املجلس تس���يطر عليه ال���دول الكبرى

ضد الشعب الفلسطيني.

الدائمة العضوية التي تس���تطيع استخدام

 .أهل ميكننا معاقبة املسؤولني اإلسرائيليني

الفيتو حلماية دولة أو دول موالية أو صديقة

عما ارتكبوه من جرائم خطيرة؟

وبالتال���ي تعطل آلية تنفيذ قراراته التي هي

ال ش���ك ف���ي أن الوس���يلة الوحي���دة ملعاقبة

قرارات ذات طابع سياس���ي وليس���ت ذات

املسؤولني اإلسرائيليني السياسيني والعسكريني

طابع قانوني.

هي التوجه إلى احملكمة اجلنائية

لذلك أود أن أبني بوضوح ملن يقرأ هذه الدراسة

وذلك بإحدى الوسيلتني اآلتيتني:

م���ن املواطن�ي�ن أال يتوقع عدالة ناج���زة ومثالية

1 .1تقدمي طلب لالنضمام إلى احملكمة.
2 .2إصدار دولة فلس���طني إعالن ًا تودعه لدى
61

م���ن القضاء الدولي اجلنائ���ي خاصة أن الدول
الغربية االس���تعمارية ما زالت تتمتع بنفوذ كبير

مس���جل احملكم���ة تنص في���ه أنها تقبل

في املجتمع الدولي ومؤسساته الرئيسة .وللداللة

ممارس���ة احملكم���ة اختصاصه���ا فيما

على ذلك نقول إن محكمة يوغوس�ل�افيا السابقة

يتعلق باجلرمية (أو اجلرائم) قيد البحث

حاكم���ت العديد م���ن الصرب وبينه���م الرئيس

وتتعاون الدولة القابلة مع احملكمة في هذا

الصربي ميلوزوفتش ألسباب سياسية أكثر من
كونها أسباب ًا قانونية ،وذلك بهدف التخلص من

اخلصوص دون تأخير.

62

ولكل من هاتني الوس���يلتني بعض احلسنات

آخ���ر األنظمة املعادية للغرب في ش���رق وجنوب

وبعض املساوئ سوف نشير إليها فيما بعد.

ش���رقي أوروبا بينما لم تطلب أي من تلك الدول

إذا اخت����ارت فلس����طني االنضمام إلى احملكمة

محاكمة الواليات املتحدة على جرائمها في عدة

كعض����و فيها؛ فيجب على الدولة تقدمي طلب مرفق

دول مث���ل أفغانس���تان والع���راق (تفكيك الدولة

مبوافقة السلطة ذات االختصاص باالنضمام إلى

والتس���بب مبوت أكثر من مليون مدني وإن يكن

املنظمات الدولية وهي في حالتنا هذه رئيس الدولة.

بشكل غير مباشر في معظم األحوال) والصومال

ويجب أن يش����تمل الطلب على القبول باختصاص

واليم���ن ،خاصة قتل مئ���ات املدنيني بالطائرات

احملكمة والتعاون معها في اإلجراءات التي تتخذها.

دون طي���ار ( .)Dronesوفي الوقت نفس���ه جند

ث����م بي����ان باجلرمية املش����تكى منه����ا ومبرتكبيها

ه���ذه الدول تدافع عن عدوان إس���رائيل املتكرر
العدد (2014 )29
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وتفاصيل ذلك مرفق ًا بها أيض ًا ملف كامل بالبينات

4 .4تش���كيل جلنة وطنية من أبرز املختصني في

واألدل����ة التي تثبت ارتكاب اجلرمية مع تقارير أي

القانون الدولي اإلنساني واألمور العسكرية

جلان دولية أو جلان منظمات أهلية مختصة وكافة

واإلعالم والسياسة الدولية لإلشراف الفعال

األسانيد الالزمة إلثبات جدية الشكوى وصحة التهم

ومتابعة إجراءات احملكمة.

م����ع بيان أن اجلرمية – أو اجلرائم  -ارتكبت في

5 .5االس����تعانة بكبار احملامني الدوليني املوثوقني

إقليم فلسطني 63.كذلك يرفق بالطلب أسماء املتهمني

وذوي الش����هرة واخلب����رة العامليتني في هذه

وجنسيتهم – أي أنهم ينتمون إلسرائيل في حالتنا

القضايا .وأنا أقترح أن يترأس هؤالء اخلبراء

 -وذل����ك لكي تبحث احملكم����ة فيما إذا كانت دولة

البروفس����ور محمود شريف بسيوني ،أستاذ

ه����ؤالء املتهمني قد حاكمتهم محاكمة جدية وعادلة

القان����ون الدولي اجلنائي في جامعة دي بول

أم أنها غير راغبة في ذلك 64.كما أشرنا إليه أعاله.

في ش����يكاغو وأحد أبرز واضعي ميثاق روما

ويجب اإلشارة هنا إلى أن مثل هذه الشكوى

عام  1998وهو من أصل مصري ،وأن يكون

حتتاج إلى اتخاذ كافة اإلجراءات واالستعدادات

بينهم كل من البروفسور جون دوغارد ،أستاذ

اجليدة اآلتية:

القانون الدولي من جنوب إفريقيا ،والبروفسور

1 .1جمع كافة األدلة والبينات واملعلومات الدقيقة

االس����كتلندي أيان س����كوبي ،وهما خبيران

ع���ن اجلرائم املرتكبة مع ملف كامل يحتوي

دوليان في هذا املجال ولكل منهما دراس����ات

على كافة املستندات واألدلة ،حتت إشراف

عن االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته التعسفية.

فريق محترف وذي خبرة واسعة.

ولع����ل أهم عنصر في هذا املجال هو وجود

2 .2إضاف���ة أي تقاري���ر دولي���ة أو محلية ذات

إدارة سياس����ية م����ن أج����ل متابع����ة القضية

مصداقية صادرة عن جلن���ة التحقيق التي

(الشكوى) حتى النهاية وعدم الرضوخ للضغوط

ش���كلها ف���ي  2014/7/23مجلس حقوق

التي متارس����ها إس����رائيل والدول الداعمة لها

اإلنس���ان في جنيف أو أي تقارير ملنظمات

وعلى رأس����ها الواليات املتح����دة .إذ دون هذه

حقوقي���ة دولية ،كمنظمة العف���و الدولية ،أو

اإلرادة الصلب����ة فإننا س����وف نخس����ر فرصة

محلي���ة أو إقليمية مثل املركز الفلس���طيني

ذهبية أخ����رى يصعب تكرارها ف����ي محاكمة

حلقوق اإلنسان أو «بتسيلم».

املسؤولني اإلس����رائيليني وردعهم ومنعهم من

3 .3إرف���اق أي تقاري���ر دولية س���ابقة  65أو أي

تكرار جرائمهم املس����تمرة ضد أبناء ش����عبنا

قرارات صادرة عن محكمة دولية مثل الرأي

وضد القضية الفلسطينية ومكوناتها الرئيسة

االستش���اري حملكمة العدل الدولية املتعلق

وعلى رأس����ها حق تقري����ر املصير وبناء الدولة

باجلدار والصادر في .2004/7/9

الفلسطينية املستقلة.
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 .ب أيهما أفضل تقدمي طلب لالنضمام إلى

دولة فلس����طني بحدود حزيران  ،1967بينما وزير

عضوي � � ��ة ميثاق روم � � ��ا أم إصدار اإلعالن

العدل في الس����لطة الوطنية الفلسطينية ال ميثل إال

املشار إليه أعاله؟

تلك السلطة.

أش����رنا أعاله إلى وس����يلتني للجوء إلى احملكمة
وهم����ا تقدمي طلب لالنضم����ام إلى نظام روما (أي

وفي هذا الصدد ،فإن موقف احملامي الفرنسي

نظامها األساس����ي) أو «إصدار إعالن» يودع لدى

جيل دوفير ( )Gill Douvereباالستناد إلى اإلعالن

مسجل احملكمة ،كما تنص عليه الفقرة  3من املادة

وليس طلب االنضمام هو موقف قانوني سليم.
وفي ه����ذا الصدد ،أيض���� ًا ،فإنن����ي أرجو من

( )12من النظام األساس����ي .لعل أهم ميزة ميتاز

الفضائيات ووسائل اإلعالم أن تتوقف عن تناول هذا

فيها (اإلعالن) املذكور أعاله أن مبوجبه نستطيع أن

املوضوع احلساس والذي ال يستطيع أن يتحدث فيه

نطلب من احملكمة قبول شكوى تتعلق بجرائم ارتكبت
قبل االنضمام إلى عضويتها .فكما أش����رنا سابق ًا

بدقة س����وى املختصني بالقانون الدولي اإلنساني.
إذ إنني أش����عر بحزن كبير خاصة عندما أس����تمع

فإنه في حالة انضمام فلسطني إلى النظام األساسي

إلى إحدى أبرز الفضائيات العربية تس����تعني مبن

ال تس����تطيع أن تنظر إال ف����ي اجلرائم التي ترتكب

تطلق عليه����م خبراء في القانون الدولي ،ومعظمهم
يتحدثون كالم ًا سياسي ًا أو يخطئون أخطاء جسيمة

كعض����و في اتفاقية روما لعام  1998فإن احملكمة
بعد نفاذ النظام بالنس����بة للدولة املنظمة إليه ،وذلك
وفق���� ًا لنص الفقرة ( )2من املادة ( )11من النظام

في هذا الصدد ،وخير مثال على ذلك احملامي الذي
حت����دث من لندن في تلك الفضائية املش����هورة يوم

األساس����ي .أي أن انضمامن����ا للمحكمة ونظامها
ف����ي أيلول  2014مث ًال ،لن يجعل احملكمة تنظر في

الثالث����اء  2014/8/12وكان همه األول هو توجيه
النق����د للمحامي الدولي املعروف دوفير وللس����لطة

كاف����ة اجلرائم التي ارتكبت م����ا بني 2014/7/8

الوطنية ،على الرغم من أنه شحيح املعرفة بجوانب

و 2014/8/10أو قبل ذلك.

املوضوع القانوني����ة .وللحقيقة والعلم أذكر أن تلك

وبخالف ذل����ك فإن اإلعالن املذك����ور في املادة
( )2واملش����ار إلي����ه في املادة ( )11أيض ًا يس����مح

الفضائي����ة دأبت على إحضار من وصفتهم بخبراء
القانون الدولي ،ومعظمه����م كان يرطن بلغة بعيدة

للمحكم����ة أن تنظر في اجلرائم املرتكبة قبل صدور

عن التخصص في جوانب القانون الدولي اإلنساني

ذلك اإلعالن.

الذي يختلف ع����ن القانون الدولي العام في الكثير

لهذه األسباب أقترح صدور (اإلعالن) ليس من
وزي����ر العدل ،كما حدث فع ًال ،بل ممن ميثل منظمة

مثلها إمنا يعبئ اجلماهير مبعلومات خاطئة تتسبب

العامة الصادر في  2012/11/29أنها أصبحت

في النهاية في اإلضرار بهم وباألمة العربية عندما
يكتشفون أن معظم ما استمعوا إليه لم يكن صحيح ًا

من اجلوانب .إن تصرف هذه الفضائية وعدد آخر

التحري����ر فهي اجلهة الت����ي اعتبرها قرار اجلمعية
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1 .1مبدأ تكاملية اختصاص احملكمة :وقد أشرنا
إليه س����ابق ًا .إذ إن الن����ص الوارد في ديباجة

فيصابون باإلحباط كما يلجأ بعضهم إلى االنزواء
أو التطرف.

احملكمة ومادتها األولى باعتبار اختصاصها
مكم��ل� ًا لالختصاص����ات القضائي����ة اجلنائية

 .جاملعوقات القانونية للدعوى اجلزائية أمام
احملكمة والسلبيات احملتملة:
أش����رنا س����ابق ًا إلى وجود بعض الغموض في

الوطنية يعطي إس����رائيل فرصة للتحايل على
القان����ون وذل����ك بإعالنها بأنها س����وف تقدم

بعض نصوص النظام األساس����ي للمحكمة ،كما

بع����ض املتهمني إلى جلان حتقيق إس����رائيلية
متهيد ًا لتقدميهم إلى محكمة جنائية إسرائيلية.

أشرنا إلى بعض املعوقات التي قد تقف حجر عثرة
أمام من يرغب في تقدمي شكوى جزائية للمحكمة.

وإلسرائيل سوابق قانونية عديدة في هذا املجال

هذا في األحوال العادية إذا كان املش����تكى عليهم

فق����د كانت تقدم بع����ض جنودها أو ضباطها

من دولة بسيطة وصغيرة كما هو حال معظم الدول

أو غيرهم من املس����ؤولني إلى محكمة صورية
وحتكم عليهم أحكام ًا ش����كلية بعضها «القيام

التي أنش����أ لها مجلس األمن محاكم دولية خاصة
حملاكمة مجرمي احلرب فيها كيوغس��ل�افيا سابق ًا

بخدمة اجتماعي����ة أو تنزيل رتبة الضابط من

وكمبوديا ورواندا وسيراليون ولبنان .أما إذا كان

م��ل�ازم أول إلى مالزم ثان »...وهكذا إذا كان
الضحية فلسطيني ًا .أما عندما يكون املشتكي

املش����تكى عليهم ينتمون إلى إس����رائيل ومن أبرز
قادتها فإن العقبات واملعيقات س����وف تكون أكثر
وأش����د خاصة وأن إلس����رائيل دو ًال كبرى ترعاها

يهودي ًا فإن األمر يكون أكثر جدية وقانوني ًا.

صحيح أن املادة ( )17من النظام األساس����ي

وتداف����ع عنه����ا كالواليات املتح����دة وبعض الدول

نصت على حالتني تس����تثنيان م����ن مبدأ التكاملية

األوروبية الرئيسة التي دافع رؤساؤها عن عدوان
إس����رائيل معتبرينه دفاع ًا عن النفس!! ثم أخذوا

بحيث تقبل احملكمة الشكوى وتسير فيها إذا توافرت
إحدى احلالتني اآلتيتني:

ينتقدون قصفها للمدنيني وقتلها األطفال وتدميرها
أجزاء واسعة من املدن والقرى نقد ًا خجو ًال بعد أن

•إذا أج����رت دول����ة له����ا اختص����اص وطني،
كإس����رائيل مث ًال ،حتقيق ًا ف����ي الدعوى إال أنه

شاهدوا البشاعات الكثيرة التي ارتكبتها فيما بعد.

ثبت للمحكمة أنها:

وسوف نتطرق هنا إلى أبرز املعيقات والثغرات

 .أغير راغبة في االضطالع بالتحقيق.

املوجودة في نصوص النظام األساس����ي واملتوقع

 .بأنها غير قادرة على القيام بذلك.

أن يتركز دفاع إس����رائيل ودفوعها القانونية عليها.

وهنا ميكننا التس���اؤل :كيف تتمكن احملكمة

وهذه املعيقات والعقبات بعضها ذو طابع سياسي

الدولية م���ن اجلزم بأن دولة م���ا غير راغبة في

وأخرى ذات طابع قانوني وأهمها:

مقاضاة املتهم أو املتهمني أو أنها غير قادرة على
29

القيام بذلك .ال شك في أن التأكد من عدم القدرة

من حق «الدفاع الشرعي» عن أمن مواطنيها

أهون من احلالة األخرى وهي عدم الرغبة ،خاصة

وسيادة أراضيها.

وأن دولة كإسرائيل لديها قدرة عجيبة على التفنن

وفي هذا الصدد ،ميكنها تقدمي بيانات صادرة

في اختراع املبررات ،كجنون املتهم أو كونه في

عن عدد من رؤس����اء الدول الغربية أو الطلب

حالة سكر أو غير ذلك من املبررات وبذلك فهو غير
صالح للمحاكمة ،خاصة إذا كان الضحية عربي ًا.

من بعضهم كي يشهد لصاحلها بأنها كانت
ف����ي حالة دفاع ش����رعي ضد عدوان حماس

وهناك  -كما أشرنا  -عشرات السوابق في هذا

كما تزعم .واملادة ( )31من النظام األساسي

املجال ،خاصة أن النظام األساسي للمحكمة ال

تعطي املتهم هذا احلق ش����ريطة أن يتصرف

يتطلب حضور املتهم أمامها بل ميكن محاكمته
والسير في الدعوى غيابي ًا.

عل����ى نحو معقول للدف����اع عن النفس أو عن
ش����خص آخ����ر أو عن ممتل����كات في حاالت

2 .2الطع����ن في مقبولية الدعوى :ميكن للمتهم أو

أخرى.
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الدولة التي لها اختصاص إقليمي في التحقيق
و /أو احملاكم����ة أن تقدم طلب ًا بعدم مقبولية

( )31فيها التباس في نصها وفي محتواها،

الدعوى 66.والدولة التي تدعي بأن الدعوى من

إذ كيف يكون اجلندي في حالة دفاع معقول

اختصاصها تدفع في طلبها بأنها حتقق أو

عن نفس����ه أو عن غي����ره أو عن ممتلكات إذا

تباشر املقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت
فع ًال املقاضاة وباشرت فيها.

كانت الدولة التي أرس����لته للقتال هي نفسها
ف����ي حالة عدوان وترتكب املجازر واملخالفات

ل����دى تق����دمي مثل ه����ذا الطعن فإن����ه يحال

اجلسيمة.

إلى دائ����رة ما قبل احملاكم����ة
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واملالحظ أن هذه الفقرة األولى (ج) من املادة

(Pre-trial

4 .4مش����كلة االختصاص الزمني :نص النظام

 )Chamberللنظ����ر والب����ت في����ه ،ثم يحال

األساس����ي على أن����ه «إذا أصبحت دولة من
الدول طرف ًا في النظام األساس����ي للمحكمة

قدم الطلب اس����تئناف الق����رارات الصادرة

بعد بدء نفاذه 69ال يجوز للمحكمة أن متارس

واملتعلقة باالختصاص أو املقبولية إلى دائرة
االس����تئناف وفق ًا للم����ادة ( )82من النظام

اختصاصها إال فيم����ا يتعلق باجلرائم التي
ترتكب بع����د بدء هذا النظام بالنس����بة لتلك

األساسي.

الدولة».

الطع����ن إل����ى الدائرة االبتدائي����ة ويجوز ملن

70

3 .3تستطيع إس����رائيل ادعاء أنها ارتكبت كافة

هذا النص يشير بوضوح إلى أن فلسطني لن

املخالف����ات اجلس����يمة املنس����وبة لضباطها
وجنودها ومسؤوليها السياسيني وفق ًا ملا لها

تستطيع طلب محاكمة مسؤولني إسرائيليني
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إذا انضم����ت هذه األيام إلى عضوية النظام
30

األساس����ي ،إذ إن نص املادة  11فقرة ()2

أن الوالي����ات املتحدة التي وقعت على ميثاق

واضح وال لبس فيه.

روم����ا في اليوم األخير املتاح للتوقيع أي في

لذلك ال مناص لفلسطني إذا أرادت محاكمة

 ،2001/12/31هي وإسرائيل ،إال أنهما لم
تصادقا على امليثاق ولم تنضما رسمي ًا إليه.

( )3من املادة ( ،)12أي إصدار إعالن يودع

أما روس����يا والصني فقد قاطعتا امليثاق من

لدى مس����جل احملكمة تطلب من احملكمة فيه

األساس .وقد عقدت الواليات املتحدة حوالى

أن متارس اختصاصها على تلك اجلرائم وأن

( )40اتفاقي����ة مع ( )40دولة تعفي مبوجبها

تتعهد بالتعاون مع احملكمة في هذا الصدد.

هذه الدول اجلنود واملواطنني األميركيني من

5 .5لع����ل أكب����ر املعيقات هو م����ا ورد في املادة

أي مسؤولية جنائية ومن طلب محاكمتهم أمام

( )16من النظام األساسي حتت بند «إرجاء

احملكمة اجلنائية الدولية مهما كانت خطورة

التحقيق أو املقاضاة» ،إذ أعطت هذه املادة

اجلرائم التي ارتكبوها.

املتهمني اإلسرائيليني من اتباع نص الفقرة

ملجلس األمن احلق في أن يطلب من احملكمة

6 .6إمكانية إقامة إس����رائيل دعاوى ضد قيادات

مبوجب الفصل الس����ابع م����ن ميثاق األمم

املقاوم����ة :في حال����ة أن أصبحت فلس����طني
طرف ًا في النظام األساس����ي للمحكمة مبوجب

املضي في التحقي����ق أو املقاضاة ملدة اثني
عشر شهر ًا» .كما يجوز للمجلس جتديد هذا

ن����ص امل����ادة ( )12من ذلك النظ����ام أو قبلت
باختص����اص احملكمة وفق���� ًا للفقرة ( )3املادة

الطلب بالشروط نفسها.

( ،)12فإن إس����رائيل تستطيع تقدمي شكوى

بناء عليه ال تس����تطيع احملكمة السير في أي

أو ش����كاوى إلى احملكمة اجلنائية الدولية ضد

شكوى أو مقاضاة بل جتميد ذلك لفترة 12
ش����هر ًا قابلة للتجديد ملدة مس����اوية من قبل

أي م����ن قيادات املقاوم����ة أو حتى ضد بعض
القيادات السياس����ية في الضفة الغربية ،إذا

مجلس األمن.

كانت له����ا عالقة مبا حدث في قطاع غزة من

وجلي من هذا النص ،ونص املادة ( 71)13من

أعمال حربي����ة ،مثل إط��ل�اق الصواريخ على
املدن والبلدات اإلسرائيلية .طبع ًا ،يشترط في

الدول الغربية خاصة بريطانيا وفرنسا أملوا

دعوى كهذه تقدمي بينات وأدلة تدل على ارتكاب
املشتكى عليه واحد ًا أو أكثر من األفعال املكونة

في السيطرة على احملكمة.

للجرائم األرب����ع املنصوص عليها في اجلرائم

والعجيب هنا أن الدول الغربية الكبرى ومنها

التي تدخل في اختصاص احملكمة كما حددتها

الوالي����ات املتحدة أملت ه����ذه النصوص إال

املادة اخلامسة من نظامها الداخلي.

املتحدة« ،أال تبدأ في احملاكمة أو أال تواصل

النظام األساسي أن الواليات املتحدة وبعض
هذين النصني كي تظل لهذه الدول اليد العليا
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تس����تند ش����كوى كهذه إلى نص الفقرة ( 2ب)

اإلس���رائيلية العليا أثبتت ع���دة مرات أنها

من املادة ( )12من النظام األساس����ي التي جتعل

تنحاز إلى املستوطنني واحلكومة اإلسرائيلية

احملكمة مختصة بنظر الدعاوى إذا كان الشخص

وبالتال���ي فإن الغالبية العظمى من الدعاوى

املتهم باجلرمية أحد رعايا الدولة التي انضمت إلى

التي أقامها مواطنون فلسطينيون خسرت.

النظام األساسي أو التي قبلت باختصاص احملكمة.

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى دعوى احملاجر
الت���ي أقامه���ا بعض املواطن�ي�ن في منطقة

 .دهل ميكن للضحايا أو أهليهم مس � � ��اءلة
إسرائيل مدني ًا؟

طولكرم مع بعض منظمات حقوق اإلنس���ان

عل���ى الرغ���م من أن ه���ذه الدراس���ة تتعلق

ضد أصحاب احملاجر ف���ي منطقة طولكرم
إلزال���ة الضرر والتعويض عما أصاب البيئة

باملسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اخلطيرة املرتكبة

واملواطنني م���ن جراء تلوي���ث اجلو .إال أن

خ�ل�ال العدوان على قطاع غ���زة ،فإنه يجدر بنا

احملكمة حكمت قبل عدة سنوات بأنه حيث إن

اإلش���ارة الس���ريعة إلى مدى إمكانية مس���اءلة
إسرائيل مدني ًا.

املواطنني احملليني يستفيدون من تلك احملاجر
لذل���ك فال ميكن إغالقه���ا أو دفع تعويضات

ال ش���ك في أن دولة إس���رائيل تعتبر مسؤولة

للمتضررين منها.

عن كافة األضرار احلربية التي أنزلتها وجنودها

 .بمقاضاته���ا دولي��� ًا عن طري���ق اللجوء إلى

باملدنيني في القط���اع وباملمتلكات والبيئة واملياه
والبنية التحتية.

محكمة العدل الدولية :تس���تطيع فلس���طني
مقاضاة إسرائيل مدني ًا عن األضرار الناشئة
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واملسؤولية الدولية للدولة عن اخلسائر واألضرار

ع���ن العدوان األخير وغي���ره من العدوانات

التي تتسبب فيها الدولة أو إحدى هيئاتها لآلخرين
73
تعتبر جزء ًا من قواعد القانون الدولي املعاصر.

وأضرارها إال أن النظام األساسي للمحكمة
يش���ترط لذلك ش���رطني :أن تك���ون الدول
املتقاضي���ة طرف��� ًا في النظام األساس���ي

وتتم التعويضات بني الدول بالتفاوض بينها ،أما
في حالة إسرائيل فإن ذلك ليس ممكن ًا ،لذلك فإن

للمحكمة 75 ،وأن يت���م االتفاق بني الدولتني

هناك وسيلتان ملقاضاتها:

عل���ى اللجوء إلى احملكمة للتقاضي .وهذا
صعب جد ًا لرفض إسرائيل االتفاق على مثل
76

 .أع���ن طري���ق إقامة دع���اوى أم���ا احملاكم
اإلس���رائيلية وهو طريق ي���كاد يكون مغلق ًا

هذا التقاضي.

ألس���باب عدة أهمها أن الكنيس���ت كان في
الس���نوات املاضية قد أصدر ع���دة قوانني

كم���ا أنه يجوز التقاضي بني الدول عن طريق

متنع مطالبة دولة إسرائيل بتعويضات ناشئة

اتف���اق بينها عل���ى إحالة النزاع إل���ى التحكيم

عن أحداث خالل احل���رب .كما أن احملكمة
العدد (2014 )29
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الدول���ي ،إال أن ذلك يحتاج إل���ى موافقة الدول
32

على ذلك مبوجب صك حتكيم ،وهذا األمر ش���به

بهذا الشأن وقد جلأت دول صديقة وأعضاء

مستحيل المتناع إسرائيل عن املوافقة عليه.

املجموعة العربية إلى هذا السبيل مرات عدة،

  هل هناك وس � � ��ائل أخرى ملساءلة إسرائيل و

كما أصدرت اجلمعية العامة عدة مرات في

 /أو املسؤولني فيها؟

السابق ،خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي في

77

حزيران  ،1967قرارات مس���تندة فيها إلى

هناك إمكانيات سياسية أخرى ملعاقبة إسرائيل

مبدأ «االحتاد من أجل السالم» الذي كانت

من الناحية النظرية في بعضها على األقل وهي:

اجلمعي���ة العامة اتخذت���ه عام  1950خالل

1 .1اللجوء إلى مجلس األمن :مجلس األمن وجد
أساس ًا حلفظ السلم واألمن الدوليني ،وبالتالي

احلرب ضد كوريا الشمالية ،إال أن اجلمعية
العامة محدودة الصالحيات في هذا املجال

ف���إن أي نزاع إقليمي كبير تنتهك فيه أرواح

وقراراتها تعتبر ذات قيمة معنوية وأدبية دون

مئات أو آالف البشر وتدمر بيوتهم وأمالكهم

اإلمكانية احلقيقية في تنفيذها.

يعتبر ضمن صالحي���ات املجلس للنظر فيه
ووضع حد له بالطرق غير العنيفة أو ًال ،فإذا

4 .4اللجوء إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة :يتألف املجلس من ( )47عضو ًا وقد

فشلت تلك الوسائل فإن للمجلس أن يستخدم

مت اللجوء إليه في السنوات األخيرة عدة مرات

الطرق العنيفة مبوجب صالحياته في الفصل

وكانت قراراته داعمة للقضية الفلس���طينية

الس���ابع من امليثاق ،أي باس���تطاعته إنزال

وآخره���ا القرار الصادر في 2014/7/23

عقوبات سياس���ية ودبلوماس���ية واقتصادية

والقاض���ي بتعيني جلنة دولي���ة للتحقيق في

ب���ادئ ذي بدء ثم إذا كانت تلك العقوبات لم

عدوان إسرائيل على قطاع غزة .إن اللجوء
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جت���د صدى من دولة من الدول؛ فإن من حق

إل���ى هذا املجلس الدول���ي يفيدنا في مجال

املجلس استخدام القوة املسلحة لقمع أعمال

جل���ان التحقيق الدولية الت���ي يعينها إال أنه

العدوان وإحالل األمن والسلم.

ليس له أي سلطة تنفيذية بل يتوجب عليه بعد

2 .2ومن املعروف أن الواليات املتحدة تستخدم

إجراء التحقيق أن يرفع توصياته إلى اجلمعية

حق الفيتو ملنع أي إدانة إلسرائيل وقد منعت

العامة لألمم املتحدة .وفائدة فلسطني منه قد

ذلك طيلة العقود املاضية ،لذلك فإن أملنا في

تكون سياسية ودعائية بالدرجة األولى ،كما

هذا السبيل مغلق.

ميكن االس���تفادة من أي جلنة حتقيق دولية

3 .3اللجوء إلى اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة:

يعينها املجلس باستخدام تقريرها لصاحلنا

يتيح ميث���اق األمم املتحدة للدول األعضاء،

في أي محكمة دولية أو غيرها من املؤسسات

إذا فشل مجلس األمن في حل نزاع معني،

واملنظمات الدولية.

أن تلج���أ إلى اجلمعي���ة العامة التخاذ قرار
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خامسًا  -الخاتمة والتوصيات:

5 .5اللج����وء إلى ال����رأي العام العامل����ي ملقاطعة

م���ن كل ما تقدم ميكننا اس���تخالص األمور

إس����رائيل وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية

املهمة اآلتية:

عليه����ا :نتيج����ة للتجارب املري����رة التي مرت

1 .1أن املجتم����ع اإلس����رائيلي يتج����ه نحو اليمني

بالشعب الفلس����طيني حتت االحتالل وأنانية

واليمني املتطرف بتس����ارع كبي����ر ،بحيث إن

الدول الكبرى املتنف����ذة في العالقات الدولية

التميي����ز فيه أصب����ح بني املتطرف��ي�ن واألكثر
تطرف ًا .كل ذلك أدى إلى التطرف امللحوظ في

فإن العديد من النشطاء السياسيني اكتشفوا
فائدة اللجوء إلى النضال السياس����ي املنظم

تصرفات اجلنود في العدوان األخير على غزة.

وبن����اء عالق����ات نضالية مع مئات نش����طاء

في الس����ابق ،كان عدد م����ن اجلنود يرفضون

الس��ل�ام والنضال ضد االستعمار واالحتالل

اخلدم����ة ف����ي األراضي احملتلة أم����ا في هذه

في العالم ،إال أن ذلك يحتاج إلى تنظيم جيد

الغزوة فإن األمر يختلف ،إذ قدمت لنا وسائل

وقيادات ش����عبية متمرسة وواعية وإلى العمل

اإلعالم لقطات يتفاخر فيها بعض اجلنود بقتل
عدد أكبر من األطفال .وقد ظهر ذلك جلي ًا في

الدؤوب وبن����اء عالقات دولية جيدة مع القوى
السياسية املساندة لنضالنا .ويجب في هذا

نسبة من أيدوا االستمرار في القتل واإلجهاز

الصدد تعلم الدرس من أعدائنا الذين عملوا
في هذا املجال عقود ًا عديدة واكتسبوا خبرات

على املقاومة ،إذ بلغت نس����بتهم في أواس����ط
فترة العدوان  %87من املواطنني اإلسرائيليني

كبيرة في تنظيم اللوبيات في الدول الرئيس����ة

املشاركني في االستبيان .وهو أمر رهيب ينذر

ملساندة قضاياهم غير العادلة .لذلك فإنه أجدر

مبقدار ما ينتظرنا من أهوال في املستقبل .لقد

بنا نحن أن نناضل من أجل قضيتنا العادلة
لتفعيل أكبر حملة ملقاطعة إس����رائيل شعبي ًا

أكد أوري أفنيري داعية السالم املعروف هذا
األمر واعتبره صعود ًا للفاشية.

في مجاالت عدة.

2 .2ظهر الشعب الفلسطيني واملقاومة في العدوان
األخير أكثر متاسك ًا وتوحد ًا ،ولعل ذلك إحدى
أهم النتائج اإليجابية القليلة التي خرجنا بها
من هذه التجربة القاسية.
3 .3لعل أهم الدروس التي تعلمناها كفلس����طينيني
هو االعتماد على الذات وعدم تسليم أمورنا إلى
اآلخري����ن إال أن ذل����ك ال يعني أن نهمل هؤالء
اآلخري����ن بل يجب علينا أن نقوي عالقاتنا مع
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خبرة دولية واضحة ومدعوم بلوبيات صهيونية
في معظم الدول الكبرى.
يتوجب على قيادتنا السياس����ية أن تكون أكثر
إقدام ًا على مقاضاة إسرائيل خاص ًة أن أكثر
من  %80من جماهير الش����عب مع التوجه إلى
احملكم����ة اجلنائي����ة على الرغم م����ن الضغوط
والتهديدات من عدة جهات.

مجتمعن����ا العربي ومع جماهير أمتنا العربية،
وعلى الرغم من املرارة التي قاسى منها أغلبية
أبناء شعبنا من ضعف اهتمام الشارع العربي
بالقضية الفلس����طينية مؤخر ًا فإنني أعتقد أن
ذل����ك أمر عابر نتيجة الظروف املريرة التي مر
بها العالم العربي في السنوات األخيرة.
4 .4عل����ى الرغ����م من الكثي����ر من العقب����ات ،فإن
فلسطني يجب أن تنضم إلى احملكمة اجلنائية
الدولي����ة في الهاي مبوجب إع��ل�ان يقدم إلى
مس����جل احملكمة وفق ًا لن����ص الفقرة ( )3من
امل����ادة ( )12من النظام األساس����ي للمحكمة
وذلك أفضل لنا من تقدمي طلب االنضمام إلى
عضوية احملكمة لكونه يعطينا الفرصة لتقدمي
ش����كوى جزائية للمحكمة بأثر رجعي بارتكاب
القوات اإلسرائيلية جلرائم خطيرة :جرائم ضد
اإلنس����انية وجرائم حرب ،ويجب أال متر هذه
اجلرائم دون عقاب.
5 .5على الرغم من ق����وة موقفنا القانوني فإن ذلك
ال يعن����ي أننا ربحنا املعركة القانونية ،فأمامنا
نض����ال طوي����ل يجب االس����تعداد ل����ه ،إذ إن
معركتنا السياس����ية والقانونية القادمة سوف
تك����ون أم املعارك ألنها حتت����اج إلى أن ننظم
صفوفنا ونختار جلان ًا متخصصة وممارسة من
القانونيني اخلبراء في القانون الدولي اإلنساني
وفي اإلعالم والدعاية وفي األمور السياس����ية
وأن نستعني بأصدقائنا في هذا الكفاح املرير،
خاص����ة أن خصمنا في القضي����ة هو خصم
متمرس لس����نوات في هذا املجال ولديه كوادر
فنية قانونية وسياس����ية وإعالمية منظمة وذات

6 .6على الرغم من أهمية االعتناء بقواعد القانون
الدولي واالس����تفادة مما هو في صاحلنا فإن
ذلك يجب أال يجعلنا نهمل النضال السياسي
على النطاق��ي�ن الداخلي والدولي وذلك يحتاج
إلى توعية اجلماهير وتنظيمها وامتالك إعالم
متطور واالعتناء بالرأي العام الدولي وخاصة
بتنمية وتطوير حركة املقاطعة ضد إس����رائيل

وليس ضد املستوطنات فقط (.)BDS

7 .7ال بأس م����ن الدعوة ملقاطعة دول����ة من الدول
الكبرى كفرنسا عقاب ًا لها على االنحياز األعمى
إلى جانب إسرائيل وعلى تصريحات رئيسها
غير العقالنية وذلك كي تصبح لنا عناصر قوة
نفعله����ا على النطاق الدولي مبش����اركة ودعم
نش����طاء في الوطن العرب����ي .صحيح أن هذا
املطلب صعب جد ًا في الظروف السائدة حالي ًا
إال أن����ه من املمكن أن يتحق����ق باجلد والعمل
النش����يط مع مرور الزمن .فالعالم العربي لديه
الكثي����ر من عناصر القوة غير املفعلة؛ ما أدى
إلى تهميشنا دولي ًا من الكثير من الدول إال إذا
أصبحنا فاعلني على املس����توى الدولي ولنأخذ
درس ًا من أعدائنا.
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املدنية ولألغذية الضرورية للسكان املدنيني وحماية مياه الشرب
وشبكاتها وأشغال الري» ،أما ميثاق روما لعام  1998فقد اعتبر

Simha Flapan, The Birth of Israel: Myths and Realities,
Pantheon Books, New York, 1987.
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•تدمير  8محطات للمياه وكذلك احملطة الوحيدة الرئيسة
للكهرباء في القطاع.
•استهدفت مدارس وكالة الغوث لالجئني  7مرات بعد جلوء
أكثر من  250ألف مدني إليها.
كما أصدر املرصد األورومتوسطي قائمة مشابهة ذكر فيها
إضافة ملا ذكر أعاله أنه مت تدمير ( )315مؤسسة صناعية
وجتارية بشكل كامل وهي توظف  14ألف شخص؛ ما تسبب
بخسائر في هذا املجال تقدر بـ ( )812مليون دوالر أميركي.
 . 42ذكرت دبورا هاينز ،الباحثة في منظمة العفو الدولية ،في هذا
الصدد أنها وزمالءها يجمعون الكثير من الوثائق واألدلة التي
تثبت بوضوح استهداف إسرائيل للمدنيني ،مبن فيهم األطفال
والنساء وكبار السن وكذلك آالف املساكن ،وال ميكن أن تكون
كافة هذه املساكن مقرات للمقاتلني أو مخازن لألسلحة( .املرجع:
برنامج فضائية اجلزيرة حول العدوان على غزة مساء السبت
.)2014/8/26
 .43انظر ما كتبه محمود شريف بسيوني في شرح وتفسير نصوص
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ورأيه في «شن الهجمات
ضد السكان املدنيني وممتلكاتهم» في كتابه «احملكمة اجلنائية
الدولية :نشأتها ونظامها األساسي» ،شيكاغو ،2002 ،صفحة
 .237-233وجتدر اإلشارة إلى أن البروفسور بسيوني كان
رئيس اللجنة الدبلوماسية اخلاصة التي أشرفت على وضع
نصوص اتفاقية روما عام ( 1998التي أصبحت النظام الداخلي
للمحكمة).
.The Guardian, London, 30/7/2014 .44
 .45املادة ( )147من معاهدة جنيف الرابعة اعتبرت مثل هذا التدمير
الواسع للممتلكات واألعيان املدنية ضمن املخالفات اجلسيمة،
التي اعتبرها كل من البروتوكول الدولي األول الصادر عام
 ،1977والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،جرائم حرب.
 .46انظر في ذلك :عبد الله أبو عيد ،مجلة سياسات ،املرجع السابق،
صفحة (.)59املعروف أن احلرب نفسها تتنافى مع كافة اجلوانب
اإلنسانية إذ أصبحت بذاتها مدانة ليس فقط من قبل نصوص
القانون الدولي ،كميثاق األمم املتحدة ،بل كذلك من قبل ماليني
البشر والعديد من املنظمات اإلنسانية الدولية خاصة إذا كانت
حرب ًا عدوانية.
 .47املعروف أن احلرب نفسها تتنافى مع كافة اجلوانب اإلنسانية
إذ أصبحت بذاتها مدانة ليس فقط من قبل نصوص القانون
الدولي ،كميثاق األمم املتحدة ،بل كذلك من قبل ماليني البشر
والعديد من املنظمات اإلنسانية الدولية خاصة إذا كانت حرب ًا
عدوانية.
 .48الطبيب اجلراح النرويجي مادز جلبرت ()Mads Gilbert
ذكر وصف ًا لهذا النوع من اإلصابات اخلطيرة التي تتسبب
بنزيف شديد وجراح يصعب عالجها.

أن «كل رد عدواني مبالغ فيه أو تدمير للممتلكات واسع النطاق
إمنا يتنافى مع مبدأ التناسب» وبالتالي اعتبر ذلك ضمن جرائم
احلرب.
 .29املادة ( )33من معاهدة جنيف الرابعة.
 .30مبوجب املادة ( 8أ )4-فيما يتعلق بإحلاق األذى على نطاق
واسع وكذلك املادة ( 8ب )13-مبا يتعلق (بتدمير ممتلكات
العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء
مما حتتمه ضرورات احلرب).
 .31القتل العمد وكذلك أعمال اإلبادة ( )Exterminationإذا
ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد مجموعة من
السكان املدنيني مع العلم بالهجوم (أي مع توفر النية بارتكابه)
فإنهما تعتبران جرميتني ضد اإلنسانية وفق ًا لنص املادة السابعة
( 1أ-ب) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 . 32الفقرة (ج) من املادة السادسة من النظام األساسي .وهذه املادة
مأخوذة من نص املادة ( )2من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية
واملعاقبة عليها الصادر سنة  .1948انظر في ذلكBarry E., :
Cartes and Phillip R. Trimble, Intenational Law: Selected
.Documents, Little, Brown and Company, 1991

 . 33انظر :عبد الله أبو عيد ،العدوان على غزة في ضوء القانون
الدولي ،مجلة سياسات ،عدد ( ،)8ربيع .2009
 .34الفقرة ( )2من املادة السابعة.
 .35نشرة أخبار فضائية اجلزيرة ،مساء األحد .2014/8/3
 .36مبوجب املادة -2( 8أ) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية.
 .37بيان األمني العام لألمم املتحدة أعلنه الناطق باسمه يوم األحد
 2014/8/3وقد استنكر بشدة قصف مدرسة الوكالة التي
كانت مليئة باملئات من املدنيني وبينهم العديد من األطفال
(املصدر :وكاالت األنباء والفضائيات – األحد .)2014/8/3
كما وصفت اخلارجية األميركية ما مت بأنه (عمل بشع ومخز)
وطالب إسرائيل بأن حتقق فيه وأال تكرره.
 .38الفقرة الثالثة من املادة ( )49من املعاهدة الرابعة.
 . 39املادة الثامنة فقرة ب ( )4من النظام األساسي ،حيث اعتبرت
هذه املخالفة جرمية حرب .انظر شرح تفاصيل هذا النص في:
Daniel Frank, Attacking Civilians in: The International
Criminal Court, ed. By Roy S. Lee, Transnational
Publishers, inc., USA, 2001, P.P 140141-.

 .40عدد الشهداء في األيام األخيرة من العدوان جتاوز معدل 100
شهيد يومي ًا ،مما يظهر أن هدف إسرائيل هو زيادة الضغط على
املدنيني واملقاتلني .وبلغ عدد الشهداء  -يوم األحد 2014/8/3
  118شهيد ًا معظمهم في مجزرة رفح. .41املعلومات الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع تشير إلى أن
القصف اإلسرائيلي تسبب في اخلسائر املادية واملالية املباشرة
اآلتية:
• 5238وحدة سكنية بدمار كامل أو جزئي.
• 138مسجد ًا منها  28دمرت بالكامل.
• 52مستشفى ومركز ًا صحي ًا دمرت بكاملها.
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See Rania Khalek, Electronic Intifada, July 15, 2014.

 .49نص الفقرة (أ) من املادة  23املذكورة.
 .50الفقرة (هـ) من املادة نفسها.
 .51مبوجب نص املادة ( )147من املعاهدة الرابعة.
 .52نصت عليها املادة الثامنة (ب)  17من النظام األساسي.
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Commander’s Powers Under the Law of Occupation in
Relation to Quarrying Activity in Area C, SOAS, University of London, 2012.

 .53مبوجب نص املادة الثامنة (ب)  18نفسها من النظام األساسي.
 .54الفقرة ( )19من املادة نفسها.
 .55الفقرة ( )20من املادة نفسها.
 .56انظر التحقيق الذي نشرته جريدة القدس حتت عنوان «معتقلون
من توغل خزاعة يروون ويالت استجوابهم» القدس .2014/8/6
 .57املادة ( )147من املعاهدة.
 .58الفقرة (ب)  21من املادة الثامنة من النظام األساسي.
 .59نصت املادة ( )25من النظام األساسي للمحكمة على أن يكون
للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني.
 .60وهذا ما نصت عليه الفقرة ( )2من املادة  17من النظام
األساسي .انظر في هذا اخلصوص ما كتبه البروفسور أيان
سكوبي ( )Ian Scobbieفي دراسة قانونية حتت عنوان
(اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية) املنشور في كتاب صدر
عن ندوة دولية حول احملكمة بإشراف كل من كلية احلقوق
بجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب األحمر (،)ICRC
إصدار اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دمشق.2002 ،
 .61وهذا ما نصت عليه الفقرة ( 2أ) من املادة  12من النظام
األساسي للمحكمة.
 . 62الفقرة ( )3من املادة ( )12من النظام األساسي.
 . 63يجب اإلشارة إلى أن قرار االعتراف بفلسطني كدولة مراقب
الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة نص على أن هذه
الدولة حدودها هي احلدود التي كانت قائمة قبل حزيران ،1967
أي أن قطاع غزة يعتبر جزء ًا من هذا اإلقليم ،كما نصت اتفاقية
أوسلو  1993ومالحقها على األمر نفسه.
 .64وفق نص املادة ( )17من النظام األساسي للمحكمة.
 .65مثل تقرير جلنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة عام  2009واملعروفة باسم «جلنة
غولدستون»
 .66وفق ًا لنص املادة  19فقرة ( 2أ،ب) من النظام األساسي.
 .67نص املادة  19فقرة  6من النظام األساسي.
 .68نص املادة  19فقرة (ج) من النظام األساسي.
 .69بدأ نفاذ النظام األساسي في .2002/7/1
 .70الفقرة  2من املادة (.)11
 .71الفقرة ب من املادة ( )13تنص على أنه «يحق ملجلس األمن
أن يحيل إلى احملكمة حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من
اجلرائم الوارد النص عليها في املادة ( )5من النظام األساسي
قد ارتكبت ،وذلك استناد ًا إلى صالحياته مبوجب الفصل السابع
من ميثاق األمم املتحدة».
 .72قدر بعض اخلبراء االقتصاديني اخلسائر املالية املباشرة فقط
بحوالى  9مليارات دوالر أميركي .وذلك ال يشمل اخلسائر
غير املباشرة كما أنه ال يشمل اخلسائر البشرية .فيما يتعلق
باملسؤولية الدولية للدولة.
 .73للمزيد من املعلومات عن املسؤولية الدولية للدولة انظر:

 .75مبوجب نص املادة ( )3من النظام األساسي حملكمة العدل
الدولية.
 . 76مبوجب نص املادة ( )36من النظام األساسي للمحكمة.
 .77للتوسع في هذا املوضوع انظر :عبد الله أبو عيد ،آليات محاسبة
إسرائيل على مخالفاتها اجلسيمة في القدس ،دراسة غير
منشورة.
 .78مجلس حقوق اإلنسان انتدب جلنة دولية من  3خبراء قانونيني
بارزين برئاسة البروفسور توماس تشاباص ()T. Schabas
وعضوية كل من احملامية أمل علم الدين واحلقوقي دودو ديان
كي حتقق في كافة األعمال العدائية التي حدثت في قطاع
غزة خالل شهري متوز وآب ( 2014انظر جريدة القدس عدد
.)2014/8/12

Malcolm Shaw, International Law, 3rd edition, Grotius
Publications, Cambridg University Press, 1995.

74. See: Ian Scobbie and Alon Margalit, The Israeli Military
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دراسات

صحافة المواطنين في غزة :الدوافع والقيود

يوسف الحلو

مقدمة

*

كما س���أنظر في هذه الورقة في اإلطار العام

تطم���ح هذه الورقة إلى الكش���ف عن ظاهرة

لصحافة املواطنني ،وإذا ما كانت تقوم بصحافة

صعود صحاف���ة املواطنني في غ���زة وحتليلها،

دعم لقضية محددة ،وكيف يتم تدريبها وجتهيزها؟

وبش���كل محدد تركز الورقة عل���ى دوافع هؤالء

وما هي املؤسس���ات الداخلي���ة واخلارجية ،إن

املواطنني والوسائط التي استخدموها في إيصال

وجدت ،التي تدعمها وتقوي عملها؟ .كما سأنظر

رسالة غزة إلى العالم ،وتسأل الورقة عدة أسئلة

إلى أنواع العمل ال���ذي تقوم به نوادي صحافة

من باب :من هم املواطنون الصحافيون في غزة؟

املواطنني ،وأكشف عن قيمة التأثير الذي حتدثه

وكي���ف تختلف املعلومات التي يوفرونها عن تلك

تقاريرهم التي تخضع لقليل من التحرير واملعايير

املعلومات التي توفرها وسائط الصحافة العادية؟

املهنية ورمبا ال تخضع ألي منها.

وما هي التحديات التي يواجهونها؟ وكيف يتنافس

تساهم الورقة في تعميق الفهم املتواضع عن

السرد الذي يوفرونه عن غزة مع ذلك الذي توفره

صحافة املواطنني خاصة في مكان مثل غزة ،حيث

الصحاف���ة العادية ف���ي التأثير على وعي الغرب

ما زال أكثر من نصف السكان الذين يقتربون من
املليونني شبان ًا حتت سن العشرين .وعليه تكشف

بهذه البقعة اجلغرافية؟

*

باحث في جامعة كامبردج.
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الورق���ة كيف أن الوصول لإلنترن���ت م ّكن جي ًال
جديد ًا من الفلسطينيني في األراضي احملتلة ممن

بس���بب رغبتهم في املش���اركة في إعادة تشكيل

نشأ في سياقات سياسية واجتماعية معينة ،وهو

املش���هد السياسي في مجتمعهم واملساهمة في

جيل ظهر مع صعود انتفاضة األقصى الثانية في

عملية التحول الدميقراطي ،واملشاركة في جهود

أيلول عام  2000ووفر له فرصة حتدي الس���رد

زيادة الوعي حول ما يحدث على األرض س���واء

املهيمن على الصراع.

تعلقت األحداث بالتصعيد اإلس���رائيلي في غزة

الطلبة الفلس���طينيني من غزة لدراسة الصحافة

أو بالتطورات السياسية الداخلية.

أحدثت التغييرات األخيرة على وسائط اإلعالم
املعاص����ر مث����ل «فيس ب����وك» و»تويت����ر» حتوالت

ومع هذا ،من امله����م التأكيد أن القطاع األكبر

ديناميكية على الصراع الفلس����طيني اإلسرائيلي،

ممن ميكن تسميتهم املواطنني الصحافيني أو نشطاء

فظه����ر فوج جديد من الصحافيني املواطنني الذين

اإلعالم االجتماعي لم يدرسوا اإلعالم باملطلق.

اعتبروا الصحاف����ة االجتماعية نافذة يقدمون من

يعيش الفلسطينيون في عالم حتاول البوابات

خاللها سردهم اخلاص ويؤثرون في األجندة العامة.

واحلكوم���ات واحلراس مراقب���ة تدفق املعلومات
والتحكم بها ،وعليه ف���إن مجال اإلنترنت دائم ًا

وفر اإلعالم االجتماعي  -على س���بيل املثال
 -حي���ز ًا جديد ًا للكثير من الصحافيني املواطنني

يتع���رض للهجوم .كما ال جتذب أي مش���كلة في

الذين وجدوا في الفضاء اجلديد وسيط ًا يوصلهم

العالم مثل هذا احليز من االهتمام كما يستحوذ

مع العالم اخلارجي والتواصل عبره.

عليه الصراع بني الفلس���طينيني وإسرائيل على

رمبا كانت غزة أسوأ مكان للعمل الصحافي،

األرض نفس���ها ،فكال الطرف�ي�ن يريد أن يظهر

ف�ل�ا يواجه الصحافي خالل حركته وعمله الكثير

روايته عبر اإلعالم اجلديد مثلما يرغب في إبرازها

من القيود واحلوادث العنيفة فحس���ب ،وإمنا قد

عبر اإلعالم العادي بالقدر نفسه ،وبطبيعة احلال

يواجه���ه خطر صاروخ ق���ادم من طائرة حربية.

فإن قدرات الصحافة اإلسرائيلية متقدمة بشكل

وعل���ى الرغ���م من تل���ك الظروف ف���إن صحافة

كبي���ر على القدرات الفلس���طينية ،ولكن اإلعالم
االجتماعي وفر للفلس���طينيني مصدر ًا مهم ًا من

املواطنني ازدهرت بش���كل الفت في غزة ،وهو ما
يجعل البحث فيها أمر ًا مناسب ًا ومهم ًا.

القوة منحهم تفوق ًا نوعي ًا في هذا الصراع.
أضحى اإلعالم البدي���ل مهم ًا للصحافة مثل

لقد ُدف���ع بجيل كامل من الفلس���طينيني في
أتون املمارس���ة السياس���ية بسبب  66عام ًا من

أهمية الص���ورة للقصة الصحافية .في احلالتني
ما كان سابق ًا شراكة تكاملية تطور بشكل سريع

االحت�ل�ال اإلس���رائيلي لفلس���طني وتبعات هذا

إلى شراكة تكافلية.

االحتالل على حياة الش���عب الفلسطيني .وهذا

ووفق ليلي احلداد ،أول مدونة في غزة ،يوجد

يفسر بشكل جزئي رمبا ملاذا يتجه جزء كبير من
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في غزة صحافيون مواطنون أكثر من أي مدينة

في غزة ،كما قاموا بإرسال أخبار تتعلق بالقضايا

فلس���طينية أخرى ف���ي األراضي الفلس���طينية

الفلسطينية الداخلية وتأثير التحوالت والتطورات

احملتلة .ومرد ذلك بشكل جزئي اإلغالق املفروض

في البلدان املجاورة على الفلس���طينيني وبشكل
أكثر حتديد ًا في مصر التي تتقاسم حدود ًا طولها

على غزة والعدوان العس���كري املس���تمر عليها

 12كيلومتر ًا مع قطاع غزة ،حيث تتحكم مصر

واالجتياح���ات البرية والغارات اجلوية والصراع
الداخلي فيها بني احلزبني الكبيرين املتمثلني في

ببوابة رفح احلدودية والتي هي منفذ غزة الوحيد

حركة فتح الوطنية وحركة حماس الدينية.

على العالم اخلارجي الذي ال مير عبر إسرائيل.

باتت وس���ائط اإلعالم االجتماعي اآلن  -مثل

ميكن القول إن صحافة املواطنني متثل الوجه

«فيس بوك» و «تويتر»  -تستخدم بشكل واسع من

اجلديد لفلسطني أمام العالم ،وكما سنرى فإن من

قب���ل املواطنني العاديني «الصحافيني املواطنني»

بني الظروف التي سهلت ظهور صحافة املواطنني

لنش���ر املعلومات ،كما وصلت صحافة املواطنني
إل���ى موقع مهم عاملي��� ًا ألنها متك���ن املواطنني

تنامي فرص توافر اإلعالم اجلديد مع تزايد توافر
اإلنترنت ،ولم تكن غزة استثناء في هذا السياق،
رغم ظروف احلرمان املادي التي يواجهها الناس.

العاديني من الوص���ول إلى متلقني كثر ،وحققت
انتشار ًا عاملي ًا واسع ًا وسريع ًا ،وهو ما لم يتوافر
من قبل ،موفرة مساحة للقصص البديلة والرؤى

س���اعدت طبيعة الصراع املستمر لعقود في
هذا وحتديد ًا أن ه���ذا الصراع خلق مجتمعات

املختلفة.

واس���عة حول العالم متحمس���ة لتقدمي يد العون
في الصراع اإلعالمي.

أدى ظهور مثل هذه الوسائط إلى تغيير النمط
التقليدي إلنتاج األخبار واستهالكها كما العالقة

قام���ت الباحث���ة لغايات ه���ذا البحث بإجراء

بني اإلع�ل�ام املهني واإلعالم غي���ر املهني وكما

 15مقابلة ش���خصية مع مواطن�ي�ن صحافيني

دينامية العالقة بني املجال اإلعالمي واملجتمعات.
وبالطبع ش���كل هذا حتدي ًا لتعري���ف والتزامات

من قطاع غزة موزع�ي�ن على املناطق اجلغرافية
املختلف���ة ف���ي القط���اع وإج���راء مقابالت مع

وضوابط السالمة بالنسبة للصحافيني.

أكادمييني وصحافيني محترفني محليني وأجانب

اس���تخدم الفلس���طينيون صفح���ات اإلعالم

في غزة .واستخدمت مخرجات هذه اللقاءات في

اجلديد  -مستلهمني موجات االنتفاضات الشعبية
الدولي وقياداتهم السياسية في فلسطني وأماكن

حتلي���ل ظاهرة صحافة املواطنني ،دون أن تتقيد
باإلشارة حتديد ًا إلى كل ما قاله احملا َورون ،بل
قام���ت بتوظيف خالصات النقاش معهم في منت

مختلفة ،وقاموا بوضع أخبار عاجلة ورسائل عن
الهجمات اإلسرائيلية التي متت ضدهم وحتديد ًا

هذا التحليل.

 -إلرس���ال أنواع مختلفة من الرسائل للمجتمع

العدد (2014 )29

وميكن الرجوع إلى الفيلم الذي أعدته الباحثة
42

حول تلك اللقاءات واملوجود على موقع «تويتر» كما

التي أصبح الراحل ياس���ر عرفات أول رؤسائها

هو مبني في الرابط في باب املراجع.

في اخلامس من متوز عام .1994
انس����حبت إس����رائيل  -كجزء م����ن االتفاق -

خلفية تاريخية

من ش����وارع غزة ومن القواعد العس����كرية داخل

حني مت توقيع اتفاق أوس���لو عام  1994بني

املستوطنات اليهودية التي أقيمت على طول الشريط

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس

الساحلي وحولها ،ومت ذلك خالل الفترة التي سبقت

وزراء إس���رائيل الراحل إسحاق رابني كان من

انس����حاب إسرائيل بشكل كامل منها عام 2005

املأم���ول أن يحصل الفلس���طينيون بعد خمس

ووفرت القوات اإلسرائيلية احلماية لعدة آالف من

س���نوات على دولتهم املس���تقلة .لقد مت التوصل
إلى االتفاق الذي وضع حد ًا لس���بع سنوات من

املستوطنني عاش����وا في عدة مستوطنات مربوطة
ببعضها بش����بكة طرقات وجسور كان يستخدمها

االنتفاض���ة الفلس���طينية التي ب���دأت في العام

اإلسرائيليون فقط ،قبل أن تقرر إسرائيل من طرف

 1987في قطاع غزة ضد االحتالل اإلسرائيلي

واحد تفكيك املستوطنات وإخالءها ،وعلى الرغم من

لفلس���طني .قرابة ثلثي سكان قطاع غزة هم من

ذلك متت إعادة متركز وانتشار القوات اإلسرائيلية

الالجئني الفلسطينيني أو من أوالدهم وأحفادهم

حول قطاع غزة من كل اجلهات مبا في ذلك البحر،

الذين أجب���روا على ترك مدنهم وقراهم األصلية

وقامت خالل ذلك السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع

ع���ام  1948من قبل العصابات الصهيونية التي

غزة دون أن تتحكم بحدوده.

بنيت مكانها دولة إسرائيل.

وبفك اش���تباكها مع قطاع غزة عام  2005لم

ج���اءت اتفاقية غزة  -أريح���ا في الرابع من
أيار عام 1994وهو االتفاق الذي يعرف رسمي ًا

تنه إسرائيل احتاللها للقطاع ،بل قامت بتطوير
وسائل االحتالل تكنولوجي ًا من خالل ميكانزمات

باالتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا ،كاتفاق

تكنولوجية متنع االحتكاك.

الذاتي الفلسطيني.

احتفظت إسرائيل بالسيطرة على مجاالت التردد
«الراديو» ،وكان دائم ًا مبقدورها أن تشغل إشارات

تفصيلي تبع اتفاق أوسلو ووضع تفاصيل احلكم
نص���ت االتفاقية على حكم ذاتي فلس���طيني

التردد األرضي التي تصل إلى غزة وتقوم بإرسال

محدود خالل خمس س���نوات في الضفة الغربية
وقطاع غ���زة ،وتبع ًا لالتفاقية وعدت إس���رائيل

رسائل للسكان احملليني على املوجات املختلفة تطلب
منه����م ترك بيوتهم أو تهددهم إذا ما قاموا بتقدمي

باالنس���حاب جزئي ًا من منطقة أريحا في الضفة

ي����د العون ملجموعات املقاوم����ة .كما قامت القوات

الغربية ومن قطاع غزة خالل ثالثة أس���ابيع من

اإلسرائيلية في الضفة الغربية باإلغارة على محطات

توقيع االتفاق ،ومت تأسيس السلطة الفلسطينية

التلفزة الفلس����طينية وص����ادرت معداتها وأغلقت
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الكثي����ر منها بش����كل كامل .وعل����ى الرغم من ذلك

الصيادي����ن واحلصار البحري على غزة املفروض

فمازال بعضها يعمل ،ومن بينها تلفزيون فلسطني

عليها منذ احتالل إسرائيل للقطاع عام .1967

الذي بدأ العمل عام  1996حتى اآلن ،إضافة إلى

بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران

أن هناك قرابة  33محطة تلفزيونية خاصة تعمل في

 2007وقتاله���ا القوات األمني���ة التابعة للرئيس
محمود عباس ،أعلنت إس���رائيل قطاع غزة كيان ًا

فلسطني وأربع قنوات فضائية تبث باللغة العربية.
ومن بني تل���ك احملطات ،هن���اك فقط محطة

معادي ًا «وشددت احلصار وحظرت كل الواردات

تلفزيوني���ة واح���دة أرضية تبث م���ن غزة وثالث

والص���ادرات ،وبالتالي عزلت قطاع غزة بش���كل

فضائيات مقرها غزة فيما توجد البقية في الضفة
الغربية .وهناك أيض ًا  45محطة راديو تعمل في

كامل عن العالم .ومنذ س���بع سنوات مازالت غزة
حتت احلصار تتعرض ملضايقات وقيود واعتداءات
محولة القطاع إلى أكبر سجن في العالم.

فلسطني من بينها  18محطة تعمل في غزة.
وتفرض إسرائيل قيود ًا على خطوط االتصال

ظهور تكنولوجيا المعلومات

األرض���ي في غزة وعلى االتصال اخلليوي وعلى

يقترح الكثير من الباحثني والسياس���يني أنه

البنية التحتية لإلنترنت وهو ما ينتج عنه ش���كل

فيم���ا يعاني الغزي���ون من ع���دم مقدرتهم على

من أش���كال االحتالل الرقمي لغزة يتميز باملزيد

التحرك خارج نط���اق اجلغرافيا ،فإنه وفي حال

من اخلصخصة والهيمنة والسيطرة.

توفر هواتف خليوية لديهم وشبكة إنترنت فإنهم ال

وفيما يزيد هذا من اعتماد االقتصاد الفلسطيني

يصبحون فقط متصلني بالعالم اخلارجي ،بل إن
مبقدوره���م – افتراضي ًا على األقل -أن يتغلبوا

على إسرائيل ويحول شركات التكنولوجيا العالية
الفلسطينية إلى وكالء للغير فإن االحتالل الرقمي

على قيود احلركة من املكان.

يعزز من احتواء إسرائيل اجلغرافي لقطاع غزة.

زادت اخل���واص املخبري���ة التي يتم نس���بها

فازت حركة حماس التي تأسس����ت عام 1987

لتكنولوجي���ا املعلوم���ات املكتس���بة بح���دة من

باالنتخابات البرملانية التي أجريت في كانون الثاني

االنتفاض���ات العربية ،فإذا ما كان التونس���يون

ع����ام 2006وبعد ظهور النتائج قامت إس����رائيل

واملصري���ون قد متكنوا م���ن زلزلة حكامهم ،فإن

مدعومة من قبل بعض القوى الغربية بفرض حصار

الشكر مردود في ذلك إلى «فيس بوك» و«تويتر»

اقتصادي على احلكومة التي شكلتها حماس .وبعد

والهوات���ف اخلليوية ،وثمة من يناقش أن بإمكان

ستة أشهر قامت حماس بخطف جندي إسرائيلي

الفلس���طينيني أن يقوم���وا باملث���ل ،ولكن مقابل

ف����ي جنوب قطاع غزة ،فردت إس����رائيل مبهاجمة

هذا اإلعجاب بث���ورة اإلعالم اجلديد فإننا ننزع

قطاع غ����زة وفرض قيود عل����ى معابر قطاع غزة

لنس���يان أن األحداث عل���ى األرض وفي امليدان

الستة التجارية والبشرية وشددت القيود على حركة
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مازالت هي من تقرر صيرورة العالم االفتراضي

واملدونات وأوصلوا رسالتهم للعالم كوسيلة لكسر

وأن ش���بكات العمل الرقمية لها نصيب من ذلك،

العزل���ة املفروضة حولهم والت���ي ال تفصلهم عن
العال���م اخلارجي فقط ولكن أيض��� ًا عن الضفة

الباحث أن يلتفت إلى مطالب إسرائيل املستمرة
بأن أي دولة فلسطينية مستقبلية – لنضع جانب ًا

الغربية والقدس عاصمتهم.
في السنوات األخيرة كما ذكرنا ،أصبح العديد

التش���كيل احلالي للتجمعات املنفردة مثل غزة –

من الرجال والنساء في غزة صحافيني مواطنني

يجب أال تكون فقط منزوعة السالح وبال سيطرة
عل���ى حدوها بل أيض ًا وبكلم���ات رئيس الوزراء

وبدؤوا بإنشاء مدونات لكتاباتهم ،ولكن يصعب
تقييم مث���ل هذا العدد الكبير م���ن الصحافيني

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو فإن عليها «أال تكون

املواطنني ،بل إن بعضهم كتب إلى جانب العربية

صاحبة سيطرة على مجالها اإللكترومغناطيسي».

باإلجنليزية وحتى بالعبرية.

وبش���كل محدد في احلالة الفلسطينية ،فإن على

وليس ثمة أهمية في الكشف عما إذا ما كانت

خاطبت املعلومات الت���ي قاموا بالكتابة عنها

هن���اك فرصة لظهور ثورة ف���ي اإلعالم اجلديد

ونش���رها القراء في قطاع غزة والضفة الغربية

في غ���زة ،بل في فهم العالقة ب�ي�ن التكنولوجيا

والعالم العربي بشكل واسع ،وخاطبت الكتابات

واحلريات السياسية واالحتالل ،فلشبكات العمل

باإلجنليزية متلقني واس���عني في املجتمع الدولي

الرقمية شكلها احملدد في السيطرة وحواجزها

والتي تناولت الصراع اإلس���رائيلي الفلسطيني

اخلاصة ومفاصلها التي تعمل على احتواء تدفق

والقضايا احمللية والصراع الفلسطيني الداخلي

املعلومات واحلد منه.

بني فتح وحماس وقضايا شخصية.

غ���زة محاصرة بج���دران أس���منتية وجدران

االتصاالت واإلنترنت في قطاع غزة :نظرة عامة

تكنولوجي���ة عالية من خ�ل�ال عمليات معقدة من

مت تأس���يس ش���ركة االتصاالت الفلسطينية

االحت���واء واإلقصاء تعمل من خالل ممارس���ات
متنوعة حتول غزة مادي ًا ورقمي ًا إلى س���جن .إن

كشركة خاصة عام  1995بعد تأسيس السلطة
الوطنية عقب توقيع اتفاق أوسلو .عهدت اتفاقية

من أفضل الطرق للنظر إلى غزة وتقييم تأثيرات

أوسلو للسلطة الفلسطينية بقطاع االتصاالت ومت

االحتالل الرقمي عليها هو من خالل النظر إليها

إعطاء االمتياز في إنش���اء هذا القطاع لش���ركة

من مفهوم «االنغالق» املس���توحى من االقتصاد

االتصاالت الفلس���طينية (ب���ال تل) وهو ما رأي
فيه الكثيرون تشجيع ًا ألجندة نيوليبرالية للسيطرة

والتاريخ واجلغرافيا والدراسات اإلعالمية.
منذ بدء احلص���ار على غزة عام  2006ظهر

على الفضاء الرقمي.

على السطح جيل جديد من الشبان قاموا بصياغة

قام���ت ش���ركة االتص���االت ب���إدارة قطاع

رسائلهم بلغة إجنليزية متينة على مواقع التواصل
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االتص���االت من حي���ث هيكلته وبنيت���ه التحتية

متكنت ش���ركة جوال منذ العام  1999من أن

وفق الش���روط التي حددتها املعايير االقتصادية

تس���تحوذ على حصة أكبر من الس���وق إال أن ما

والقانونية التي وضعتها الس���لطة الفلسطينية،

نسبته  20إلى  40باملائة من مستخدمي الهواتف

وظل األمر ساري املفعول حتى بعد هيمنة حركة

اخلليوية الفلسطينيني مازالوا يستخدمون خدمات

حماس ،وعلى الرغم ذلك فإن القيود اإلسرائيلية

الشركات اإلسرائيلية التي تتسم بأنها أقل كلفة،

ظلت هي من حتدد أماكن البث وموجاته واألرقام

كما أن مثل هذه اخلدمات متوافرة بش���كل عام،

وقوة معاجلات اإلنترنت وتبديل الهواتف ومجاالت

حيث إن املزودين اإلسرائيليني قاموا ببناء وتثبيت

الهواتف اخلليوية واملعدات الالزمة.

بنية حتتية لم تش���مل إس���رائيل فقط بل الضفة

من املهم أن نالحظ أنه قبل توقيع اتفاق السالم

الغربية عادة على طول وعبر الطرق االلتفافية وقمم

عام  1994فإنه 2باملائة من البيوت الفلسطينية

التالل وفي املستوطنات وفي البؤر العشوائية كما

فقط كان لديها هواتف ثابتة مقارنة بثالثني باملائة

في القواعد العسكرية ،وفيما ال توجد بنية حتتية

من البيوت اإلس���رائيلية .لقد كان الفلسطينيون

للهوات���ف اخلليوية اإلس���رائيلية ف���ي قطاع غزة

مس���لوبني تكنولوجيا ومقطوعني بشكل كامل عن

بعد االنفصال اإلس���رائيلي عنه عام  ،2005فإن

الشبكة العاملية ويعيشون حتت نظام يقيد حركتهم

الترددات التي ترس���لها األبراج اإلسرائيلية على

ومقدرتهم على الوصول للعالم اخلارجي.

ط���ول احلدود تصل إلى داخ���ل القطاع الضيق،

في فلس���طني كما في معظ���م العالم النامي،
فإن اس���تخدام الهاتف اخلليوي أكثر انتش���ار ًا

إضافة لذلك وطاملا أن احليز اخلليوي فوق فلسطني
وإسرائيل يخضع لسلطة وإدارة وزارة االتصاالت
اإلسرائيلية فإن الشركات اإلسرائيلية األربع ترسل

من اس���تخدام خدمات الهاتف األرضي الثابت
نظر ًا لرخص الهواتف اخلليوية وسهولة اقتنائها.

ترددات أكثر من شركة جوال بألفي مرة.

جرى أول اتصال هاتفي عبر الهاتف اخليلوي في

وفيم���ا حتتاج تكنولوجي���ا الهواتف اخلليوية

غزة عام  1999عبر الشركة الرديفة لالتصاالت

واألرضية إلى آليات متنوعة للتش���غيل ،فإن كل

الفلسطينية «شركة جوال».

البنية األساسية لالتصاالت الفلسطينية تخضع

ومع ذلك ،واصلت شركات اخلليوي اإلسرائيلية

لالحت�ل�ال ،والبني���ة التحتية املطلوب���ة لالتصال

األرب���ع تقدمي خدمات في املناطق الفلس���طينية

باإلنترنت هي نفس���ها املطلوبة لتركيب الهواتف

(بطريق���ة غير ش���رعية وفق بنود اتفاق أوس���لو

العادية ،وعليه فإن إمكانية توافر اتصال مستقل

وتشريعات السلطة الفلسطينية) دون أن تخضع

باإلنترنت توازي مثيلتها عند احلديث عن الهواتف

ألي رقابة اقتصادية أو اجتماعية أو سياس���ية

الثابت���ة ،كما أن القيود املفروضة على طرف هي

للسلطة الفلسطينية.

ذاتها التي سيواجهها الطرف اآلخر.
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كانت خدمات اإلنترنت في املناطق الفلسطينية

الصحافيون المواطنون في غزة
تذكر إحصائية صدرت حديث ًا عن ملتقى شارك

عالية ،حيث وجدت قرابة دزينة من مزودي اخلدمة

الش���بابي حول استخدام اإلعالم االجتماعي أن

احملتلة ،حتى العام  ،2005ذات مقدرة تنافسية

 54باملائة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة

ف���ي الضفة الغربية ومقدار عدد أصابع اليد في

(يبلغ تعدادهم قرابة  5ماليني نسمة) نشطاء في
مواقع اإلعالم االجتماعي وحتديد ًا «فيس بوك»،

قطاع غزة .وكل هؤالء املزودين كانوا يعيدون بيع
مجاالت البث اإلسرائيلية ،حيث ال توجد بوابات

وهذا يضع املنطقتني (الضفة الغربية وقطاع غزة)

دولية خاصة في املناطق الفلسطينية.

في أعلى السلم بالنسبة الستخدام اإلنترنت في

بدأت شركة االتصاالت الفلسطينية في كانون

منطقة الشرق األوسط مقارنة مع تعداد السكان.

الثاني عام  2005بش���راء كل ش���ركات مزودي

تكش���ف اإلحصائية نفس���ها أن قرابة 1.3
مليون ًا من مجموع الس���كان الفلس���طينيني في

خدمة اإلنترنت الفلس���طينية من خالل شركتها
الرديفة «حض���ارة» ،ومع حلول الصيف صارت

الضف���ة وغزة لديهم حس���ابات على «فيس بوك»
وأن وأحد ًا من بني أربعة فلسطينيني تقريب ًا لديه

حتتكر السوق ،ومع تأسيس شركة «الوطنية» عام
 2009ف���ي الضفة الغربية انتهى هذا االحتكار

حس���اب عليه ومن بني من لديهم حسابات على
«فيس بوك» هناك قــرابة  840ألف ًا من الــذكور

هن���اك ،بل وع���زز خصخصة مج���االت الدخول
ونطاقات التكنولوجيا العالية فيما ال يزال الوضع
السابق قائم ًا في قطاع غزة.

أي بنس���بــة ( )%59مقابل  590ألف ًا من اإلنـاث
أي بنس���بة ( .)%42ووفق ًا لإلحصائية ذاتها فإن

منذ العام  1998توفر اإلنترنت في قطاع غزة

قرابة  % 19من مستخدمي اإلنترنت يستخدمون

م���ن خالل نظام االتصال العادي ،وكان مبقدور

الهواتف الذكية فيما يستخدم  %81منهم أجهزة

املواطنني في غزة الدخ���ول إلى اإلنترنت – في

الالب توب.

حال توافرت الكهرباء -ولكن بثمن باهظ وسرعة

تتراوح أعمار مس����تخدمي «في����س بوك» كما

بطيئ���ة ،وبالتالي يواجهون صعوب���ة في فعالية

تذكر إحصائية ملتقى شارك بني اخلامسة عشرة

االتص���ال والتدفق .إضافة لذلك وكما هو احلال

واألربعني فيما تت����راوح أعمال األكثر فعالية على

في قطاع االتصاالت وبسبب القيود التي تفرضها

اإلنترنت من الثامنة عشرة حتى اخلامسة والثالثني.

إس���رائيل ،فإن حركة اإلنترنت يجب أن متر عبر

ويعتب����ر  44باملائة من مس����تخدمي اإلنترنت أنه

إسرائيل ،وعليه فإن اإلنترنت نفسه محاصر بهذا

مصدرهم األول للحصول على األخبار.
وتأسيس ًا ،فإن اإلنترنت يعمل كنافذة للسكان

املعنى بسبب خصخصة شبكات العمل والسعر
املرتفع للخدمة والقيود املفروضة على الترددات

في غ���زة تربطهم بالعالم اخلارجي .إن اإلنترنت

واحلصار على املكان.
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ومقدرته على جتاوز احلدود هو النقيض الكامل

هناك العشرات من الصحافيني املواطنني الذي
ينشرون املعلومات بشكل ثابت ومستمر طوعي ًا.

أن يغ���ادروا قطاع غ���زة بحرية بل هم ممنوعون

بعضهم يس���تخدم مواقع اإلع�ل�ام االجتماعي

بش���كل كامل من الس���فر للضف���ة الغربية .إن

للدفاع عن قضية محددة أو عن موقف سياسي،

احلقائق التي يجسدها اإلغالق تعني أن اإلنترنت
وصحافة املواطن�ي�ن واملدونات أضحت مصدر ًا

لذا فإن البعض يطلق عليهم مصطلح «نش���طاء»

للحياة حتت احلصار في غزة .ال ميكن للمواطنني

اإلعالم االجتماعي.

مهم ًا للمعلومات عن احلياة في قطاع غزة.

بات عدد أكبر من الفلسطينيني العاديني وبسبب
صعود تكنولوجي���ا املعلومات واإلنترنت يلتحقون

من هم هؤالء الصحافيون المواطنون؟

برك���ب اإلعالم االجتماع���ي وبعضهم حتول إلى

مبقدور أي شخص أن يصبح صحافي ًا مواطن ًا

نش���طاء إعالم اجتماعي من خالل اس���تخدامهم

دون أن يحتاج إلى أن يحصل على شهادة علمية

مواق���ع اجتماعية مختلفة للدفاع عن رس���ائلهم

حول ذلك .يأتي الصحافيون الشباب واملدونة من

السياس���ية والتحش���يد ومطالبة الناس باخلروج

مشارب مختلفة ،لدى بعضهم انتماءات سياسية

والتجمهر واملشاركة في ورش العمل واحملاضرات.
يبدو مفيد ًا التذكير بأن هناك أحد عشر حزب ًا

وبعضهم مستقل واآلخر ليبرالي كما أنهم يأتون
من اجلنسني رجا ًال ونساء .يقومون بوضع رسائل

سياسي ًا فلس���طيني ًا رغم االختالف في وجهات

بالعربية واإلجنليزية كما األخبار العاجلة والروابط

نظرها ورغم اخلالف في مواقف مؤيديها ،فإنهم

التي تقود إلى مقاالت ومقاطع فيديو على يوتيوب.

يعب���رون عن موقف موحد في ح���ال أي اعتداء

الصحفيون املواطنون وناشرو املعلومات هم

إسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

مواطن���ون عاديون ،في العادة ش���بان متعلمون
تتراوح أعمارهم بني  18و 35عام ًا ،وهم يقومون

الدوافع

بنشر املعلومات مبجرد وقوع احلدث أو الكشف

دفع االحتالل العسكري اإلسرائيلي لألراضي

عن���ه ويضعون حتديثات عل���ى مواقع التواصل

الفلسطينية وتشكيل حركات املقاومة الفلسطينية

االجتماع���ي معتمدين على مصادرهم اخلاصة.
أعرف ش���خصي ًا ومن خ�ل�ال مهنتي كصحافي

وتأثير الصراع على حياة الفلس���طينيني اليومية
ً
جي�ل�ا كام ًال من الفلس���طينيني إلى أتون العمل

أكثر من عشرين من هؤالء الصحافيني املواطنني

السياسي .أبلغني الكثيرون ممن قابلتهم لغايات

والنش���طاء على مواقع اإلع�ل�ام االجتماعي في

هذه الدراسة أن اإلعالم الغربي مبكوناته املختلفة

قط���اع غزة ولدى بعضهم آالف املتابعني من كل

نزع إلى تصوير الفلسطيني بطريقة غير إنسانية.

أنحاء العالم.

لذا فقد ش���عر هؤالء الش���بان النشطاء بأن من
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واجبه���م احلديث بصوت ع���ال ملواجهة الرواية

نش���طاء اإلعالم االجتماعي بسبب أوضاع غزة

اإلس���رائيلية التي يقدمها اإلسرائيليون لإلعالم

اخلاصة وس���نوات العزلة حت���ى قبل أن تفرض

الغربي.

إس���رائيل احلصار على القطاع الذي اشتد عام
.2007

يق���ول الصحافيون املواطن���ون في غزة إنهم
يتحدون صورة منطية مكونة عن الفلس���طينيني

ويأخذ هذا النشاط على اإلنترنت أهمية جديدة

والصورة التقليدية التي تشكلت عن الفلسطينيني

وكبرى كلما اس���تخدم الصحافي���ون املواطنون

والتي نزعوا فيها من إنسانيتهم بسبب ما يقول

صفح���ات اإلع�ل�ام االجتماعي ف���ي احلديث أو

عنه البعض التغطية غير املتوازنة لشركات اإلعالم

التعليق بش���كل مباشر على األحداث السياسية

الغربية .وكما قالوا فإن شركات اإلعالم الغربية

املتعلق���ة بالص���راع م���ع إس���رائيل أو بانتقاد

تقدم صورة منحازة بشكل جلي للضحية واجلالد.

الس���لطات احمللي���ة في كل من الضف���ة الغربية

ظهرت الكثير من األصوات الفلس���طينية على

وقط���اع غزة .عالوة على ذلك ووفق ما أفادت به

ش���بكات اإلنترن���ت بفضل مقدرتها على نش���ر

دوائ���ر العالقات العامة في جامعات غزة الثالث

أعمالها وأخبارها وحتليالتها وإضافة األش���ياء

الكب���رى (جامعة األزهر ،اجلامعة اإلس�ل�امية،
جامعة األقصى) فقد ش���هدت اجلامعات تزايد ًا

الناقصة بش���كل عام من التغطية العادية .فعلى

ملحوظ��� ًا في تع���داد الطلبة الراغبني بدراس���ة

س���بيل املثال فإن بعض وسائط اإلعالم الغربية
تقوم بإجراء مقابالت مع مسؤولني في امليدان في

اإلعالم والصحاف���ة .الدافع وراء ذلك أن الطلبة

غزة وال تلتقي باملواطنني العاديني .وفي احلاالت

املهتمني بالسياس���ة يري���دون أن يقوموا بتغطية

القليلة التي جتري فيه���ا املقابالت مع مواطنني

األحداث ،حيث إنهم يش���عرون بأن هناك حاجة

عادي�ي�ن فإنها عادة م���ا تقتطع بعض التعليقات

للتطرق للقضايا األساسية في املجتمع واملساهمة

التي تناسب سياسة القناة التحريرية وتقتبسها.

ف���ي عملية زيادة الوع���ي بالتحديات التي تواجه
املواطنني في فلسطني وحتديد ًا في غزة.

بعض احل���االت  -بتغطية م���ا يتعلق بالصراع

في حالة غزة ،فإن نشطاء اإلعالم االجتماعي

الفلسطيني اإلسرائيلي دون أن تقوم باقتباس من

يس���تخدمون اإلعالم االجتماعي لالحتجاج على

أي فلسطيني .وبفضل اإلنترنت وظهوره املتنامي،

بعض ممارسات حكومة حماس التي حتكم غزة

فقد أصبح للفلسطينيني صوت ،األمر الذي أحدث
فرق ًا كبير ًا كما أخبرني من التقيتهم.

منذ العام 2007ومنها على سبيل املثال انتهاك
احلريات الش���خصية والعامة .ف���ي املقابل فقد

غزة مكان مميز لس���طوع مثل هذه الظاهرة

ش���كل جهاز األمن الداخلي في حكومة حماس

حي���ث يتزاي���د تعداد الصحافي�ي�ن املواطنني أو

وح���دة خاصة ملراقبة اإلعالم االجتماعي وقراءة

تق���وم بعض وس���ائط اإلع�ل�ام الغربي  -في

49

املقاالت والتعليقات التي تنشر هناك وقياس مدى

ممارسات أي حكومة أو كيان سياسي يرون أن

التهجم على حركة حماس ومتابعة النش���اطات

ما يقوم به خطأ.
وكم���ا أخبرني أحد خب���راء اإلعالم في غزة،

الش���بابية مثل االحتجاجات لقمعها في مهدها

فإنه طوال عقود ستة ،عملت احلكومة اإلسرائيلية

وقبل أن حتدث.
مس���تلهمني جتربة بلدان الربي���ع العربي في

وحلفاؤه���ا بش���كل كبير للتأكد م���ن أن اإلعالم

حتريض الناس للتظاهر وإس���قاط األنظمة ،فقد

الدول���ي يقف إلى جانبهم وأن انتهاكات اجليش

توجه بش���كل متزايد النش���طاء إلى »فيس بوك»

اإلسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيني يتم دفنها

لتحري���ض املواطنني في غزة على االحتجاج في

والتغطية عليها .وضع تطور اإلعالم االجتماعي
حد ًا لكل هذا االحتكار ،حيث كون الفلسطينيون

 -عدد من النش���اطات مثل التجمهر واملسيرات

خطابه���م السياس���ي اجلديد املختلف بش���كل

املتحركة .آخره���ا كان االحتجاج ضد احلكومة

جوهري عن خطاب النخبة السياسية احلاكمة.

وج���ه احلكومة هناك وتنظيم  -في س���بيل ذلك

وضد االنقس���ام .كما دعا نشطاء شبان آخرون
إلى االحتجاج على خطط احلكومة اإلس���رائيلية

الممارسة والعمل

أح����د أهم عوامل زيادة عدد نش����طاء التواصل

له���دم منازل البدو في صحراء النقب فيما عرف

االجتماعي الش����بان هو العدوان اإلسرائيلي على

مبخطط «برافر».
وف���ي اخلامس عش���ر من آذار ع���ام 2011

قطاع عزة ف����ي نهاية العام  2008وبدايات العام
 ،2009وشهدت الظاهرة توسع ًا أكبر خالل عدوان

تظاهرة كبيرة تنبذ االنقس���ام بني حركة حماس

إس����رائيل عل����ى القطاع في الع����ام 2012وخالل

اس���تخدم نش���طا ٌء اإلعالم االجتماع���ي لتنظيم
في غزة وحركة فتح في الضفة الغربية .وتستخدم

العدوانني سابقي الذكر لم تنقطع التغطية الصحافية

مواق���ع التواصل االجتماعي مث���ل «فيس بوك»

العادية من غزة ،إذ إن صحافيني فلسطينيني من غزة

كمص���ادر مهمة للمعلوم���ات األمنية .فمن خالل

كانوا يعملون لصالح وكاالت إعالم غربية .مثال كان

«فيس بوك» تس���تطيع السلطات أن تعرف مكان

لقناة اجلزيرة مراسالن في غزة قبل اندالع األزمتني.

النشاطات وزمانها وجتهز نفسها ملواجهتها.
وفي الضفة الغربية أيض ًا استخدم النشطاء

خ��ل�ال كل عدوان مبا في ذل����ك العدوان األخير
في العام  2014كانت إس����رائيل متنع الصحافيني

مواقع التواصل االجتماعي من أجل وضع مقاالت

األجان����ب من دخول قطاع غزة وبالتالي فإن غياب

على حس���اباتهم في »فيس بوك» ترفض وتنتقد

املراس����لني األجانب واالعتماد بدل ذلك على تغطية

ممارس���ات الس���لطة الفلس���طينية التي تقودها

بديلة للحرب يجعل من هذه القضية حالة منوذجية

«فتح» .الصحافيون الشباب يستطيعون أن ينتقوا

لتحليل مس����تقبل دور اإلعالم البديل .لقد كانت تلك
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املرات األولى التي يتمكن فيها الفلس����طينيون من

تلك حرب ًا على الشبكة العنكبوتية بني وسائط اإلعالم

س����رد قصصهم حول مش����كلة كبرى مثل العدوان

اإلسرائيلي املمولة بشكل كبير وقوي من قبل الدولة

عبر اإلعالم البديل.

وذات اخلبرات الغنية والطويلة لعقود في هذا املجال

شكل العدوان على غزة انتهاك ًا فظيع ًا للكثير من

وبني الصحافيني املواطنني من غزة الذين لم ميلكوا

القيم اإلنس����انية وحقوق اإلنسان والقانون الدولي

إال كاميراتهم وحواس����يبهم الشخصية .كانت تلك

مب����ا في ذلك معاهدات جنيف .لقد أدى عدوان عام

املرحلة أول مرة يتم فيها تقدمي اإلعالم االجتماعي

 2009-2008إلى مقتل  1400فلسطيني كانوا في

بشكل واسع كشـأن من شؤون احلرب.

أغلبهم من املدنيني العزل ،بينهم  300من األطفال.

منذ البداية ،قفزت كل من إسرائيل وجناح حركة

أبرزت تيرة احلرب بش����كل جلي احلاجة للتغطية

حماس العسكري كتائب القسام» إلى حلبة الصراع

الصحافي����ة .بيد أنه في ظل القي����ود التي فرضت

الرقم����ي حي����ث وضعا مقاطع فيدي����و على يوتيوب
وصور ًا ورسائل على «تويتر» و»فيس بوك» ،ما أشعل

فقد وقع العبء األكبر في ذلك على كاهل املراسلني

لهيب النقاشات واحلوارات على تلك املواقع حول ما

املس����تقلني والصحافيني املواطنني .وسعت التغطية

يتم وضعه عليها .الكثير من املتابعني واملراس����لني

الصحافية املستقلة زوايا التغطية ومدخالتها فاحتة

اهتموا مبا يوضع وش����اركوا في النقاشات بشكل
فاعل ،ما جعل اإلع��ل�ام االجتماعي عنصر ًا فاع ًال
وحيوي ًا في تغطية احلرب كما في انتقاد مجرياتها.

خلق����ت مقدرة املواطن��ي�ن العاديني على الدخول

واألمر ذاته انسحب بصورة أكثر قوة خالل العدوان

على حركة الصحافة في القطاع من قبل إس����رائيل

الب����اب أمام التطرق ملعاجل����ات حقوقية خاصة في
مجال حقوق اإلنسان حني التطرق للحرب.

اجلاري اآلن على قطاع غزة.

ملصادر مختلفة على اإلنترنت أرضية مختلفة بشكل
كام����ل وكبير للتغطي����ات الصحافية ،تغطيات أكثر

الح����ظ املراقبون أن جه����ود اإلعالم االجتماعي

استجابة لشمل حقوق اإلنسان أكثر من مجرد سرد

اإلس����رائيلي كانت فارقة بشكل كبير ومتطورة عن

بس����يط محموم مبقوالت الصراع .ويجوز القول إن

جهوده عام  2008في عدوانه على غزة ،حيث قامت

حرب األيام الثمانية عام  2012التي أطلقت عليها

قوات اجليش اإلسرائيلي بإنشاء قناة على يوتيوب

إس����رائيل اسم «عامود السحاب» ،كانت أول حرب

للم����رة األولى وقامت بتحمي����ل مقاطع فيديو عليها

يتم إعالنه����ا عبر «تويتر» ،وهي حرب كلمات لرمبا

حاولت م����ن خاللها تبرير حاجتها إلرس����ال قوات

فاز فيها الفلسطينيون منذ اليوم األول إلطالقها.

بري����ة إلى داخ����ل املناطق الفلس����طينية .كما دخل

كان هذا بسبب أن الصحافيني املواطنني في غزة

الناطق باس����م جيش االحت��ل�ال املعروف بأفيخاي

قاموا بتنزيل صور ومقاط����ع فيديو وأخبار عاجلة

درعي الصراع الرقمي بإنش����اء حساب على «فيس
بوك» يحاور فيه النشطاء الفلسطينيني وحتديد ًا في

ألحداث كانت تتم خالل أيام العدوان الثمانية .كانت
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الفترة التي تلت العدوان الس����ابق وخالل العدوان

تنشرها الصحافة العادية .وخلف تلك احلرب املادية

احلالي .2014

الثقيلة كانت تش����ن حروب افتراضية عالية الكثافة
في عقول املواطنني واملتابعني وقلوبهم.

تقول ريبيكا س����تاين أستاذة اإلنثروبولوجيا في
جامعة يوك البريطانية والتي درست كيفية استخدم

م����ن وجهة نظري ،كانت تل����ك املرة األولى التي

املسؤولني العس����كريني منافذ اإلعالم االجتماعي:

تستخدم فيها قوة اجلماهير في التأثير على تغطية

إن عملية الس����ور الواقي شهدت وألول مرة تسليح

اإلعالم العادي بهذه الطريقة الكبيرة.
يقول بعض الصحافيني املواطنني من غزة إنهم

وجتييش اإلعالم اجلديد في الوقت الذي كان العمل
يتم فيه ارجتالي ًا.

كانوا قادرين على الف����وز بتلك احلرب االفتراضية

أخ����ذت احلكومة اإلس����رائيلية عل����ى حني غفلة

والوص����ول إلى ال����رأي العام في الغ����رب .بل إن

حني جنح نش����طاء جاؤوا ضمن قافلة مس����اعدات

الصحافة اإلس����رائيلية حتدثت عن أن الصحافيني

إنس����انية عام  2010موجهة لقطاع غزة في جذب

املواطنني من غزة أوصلوا أصواتهم للعالم خاصة

تعاطف العالم من خالل إرس����ال رس����ائل قصيرة

خالل تغطيتهم للعدوان على غزة عام .2012

عب����ر موقع «تويتر» وبث ص����ور من داخل قواربهم

ويرك����ز التحليل حول دور اإلع��ل�ام اجلديد في

البحرية املتجهة لغزة وخالل مهاجمة قوات البحرية

الش����رق األوس����ط على كي����ف يتمك����ن املواطنون

اإلسرائيلية لهم في عرض البحر.

الصحافيون من حتديد أجندة األولويات لوسائطهم

قام����ت وزارة اخلارجية اإلس����رائيلية ،في العام

اجلديدة وكي����ف يقوم مس����تخدمو اإلعالم اجلديد

نفسه ،باستثمار أكثر من  15مليون دوالر للتحكم

بصياغة وتغليف وتوزيع محتويات مدخالتهم مبثل

في كيفية اس����تخدام احلكومة اإلسرائيلية اإلعالم

هذه الطريق املبدعة.
تتشكل لدى املواطنني في غزة وجهات نظر حول

االجتماعي في إطالق حملة واسعة لتلطيف صورة

ما يحدث ويدركون بأن ما يشعرون به غير مسموع.

الدولة في اخلارج.
وعلى خالف كل العمليات العسكرية في السابق،

التكنولوجيا القائمة اليوم توفر لهم الفرصة للحديث

متيز عدوان إس����رائيل على قطاع غزة مبش����اركة

بصوت مس����موع .وقد ش����عر بع����ض الصحافيني

جماهيرية افتراضية للمواطنني العاديني من خالل

املواطنني بالغضب الشديد حني رأوا كيف يتم عرض

اإلع��ل�ام االجتماع����ي .مواطنون م����ن جانبي خط

أخبار غزة في اإلعالم العام ورغبوا في حتويل هذا

الصراع الفاصل ومواطنون مهتمون من كل أرجاء
العالم تبادلوا معلومات وأخبار ًا وتقارير وصفحات

الغضب إلى ش����يء إيجاب����ي ومنتج من خالل خلق
إعالم يستجيب لهذه التحديات.

وقصص ًا وروابط وصور ًا ومقاطع فيديو تعم وجهات

واظ����ب الصحافيون املواطنون من غزة وخاصة

نظره����م أو تفند وجهة النظ����ر املقابلة أو تلك التي

النس����اء منه����م على وضع حتديث����ات على «تويتر»
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بس����رعة أكبر بكثير من س����رعة اإلع��ل�ام العادي.

املواطنني العاديني يعبرون عن وجهة نظرهم التي

وخلق استخدام اإلعالم االجتماعي روابط تواصل

يتحدون فيها وجهة نظر أشخاص آخرين أو تلك

مع اإلعالم العاملي؛ ما جعل هذا اإلعالم يرغب عبر

التي يودون مشاركة اآلخرين فيها كما يشاركونهم

آخر التطورات .ظهرت هاش���تاجات كثيرة مثل .

وسائط اإلعالم اجلديد في إجراء مقابالت ولقاءات

GazaUnderAttack, #PillarOfDefence#

مع الصحافيني املواطنني املقيمني في غزة.

تغي����ر التكنولوجيا الرقمية بش����كل كبير أيض ًا

 #IsraelUnderFireوالتي استقطبت مئات آالف

عالقتن����ا مع املتلقني ،ويعرف ع����دد كبير من هؤالء

التعليقات على «تويتر» والتقارير ووجهات النظر
وشكلت حتدي ًا لتقارير اإلعالم العادي ولبعضها

كيف يستخدمون هذه الوسائط الرقمية اجلديدة في

البعض.

التأثير على تلقي الرأي العام الغربي للحقائق على

من املؤكد أن هناك الكثير من الهاش���تاجات
التي أثارت نقاش��� ًا كبير ًا ،واحلقيقة األشمل في

الذين يعملون بش����كل تطوعي كصحافيني مواطنني

األرض في فلسطني وخاصة في غزة التي تقفز إلى

ذلك أن «تويتر» كان مرتع ًا للكثير من النقاشات

العناوين الرئيسة في نشرات األخبار من وقت آلخر.

الدميقراطية واحلرة.

ميكن مالحظة أنه على الرغم من أن وس���ائط

يوجد لدى كل صحافي تقريب ًا اليوم حس���اب

اإلع�ل�ام االجتماعي املتعددة لها تأثير كبير على
الرأي العام ،فإن األقوى من بينها وبشكل واضح

على «تويتر» يستخدمه للتواصل مع قرائه ولنشر

هو «تويتر» .س���اهمت الرس���ائل القصيرة على

مقاالته .وبس���بب مزايا «تويت���ر» اخلاصة ،فإنه
يوفر مس���رح ًا وحتدي ًا ،حيث إن التحديات التي

الطويل في املدونات في العالم وخاصة في قطاع

قد تواجهها وجه���ات نظر الصحافي فيما يقول

غزة .وفيما يقدر البعض أنه كان هناك أكثر من

ليس���ت بالهينة وال ميكن جتاهله���ا .فإذا ما مت

 100مدونة فلس���طينية على اإلنترنت ،يعتقد أن

التشكيك بنزاهة الصحافي في «تويتر» دون أن

هذا الرقم انخفض بش���كل واضح دون أن يترك

يقدم الدليل على صحة ما يقول أو يقوم بتصويب

هذا أي تأثير واضح على الفعالية السياسية في

اخلطأ ،فسيس���قط الصحافي م���ن عيون القراء

املناطق الفلسطينية.

واملصادر والزمالء.

«فيس بوك» و»تويتر» في تقليل أهمية اإلنش���اء

وفي ظل تزايد انتشار الهواتف الذكية وزيادة

ن��وع المعلوم��ات الت��ي يغطيه��ا الصحافي��ون
المواطنون

كمية املعلوم���ات التي باتت متوافرة للصحافيني

ميكن للصحافيني املواطنني أن يقوموا بنش���ر

أهمية االتصال عبر الهاتف ،فإن الذي تغير هو
مثل ما يعرف بنصوص األخبار العاجلة.

كتاباته����م وحتليالتهم الش����خصية ،كم����ا األخبار

بات «تويتر» س���احة معركة لعش���رات آالف

العاجل����ة بطريقة حرة وال تخضع للرقابة وال للفلترة
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والتدقيق على عك����س التقارير املهنية التي تقدمها

أو احلدي����ث عن جتاربهم الش����خصية املختلفة من

الصحافة العادية التي يجب عليها أن تلتزم مبعايير

وجهات نظرهم.
خ��ل�ال حديثي مع أح����د الصحافيني املواطنني

التحرير اخلاصة بشركاتها وتوجيهاتها العامة.
وميكن للمعلومات والبيانات التي يتم جمعها أن

من غزة أخبرني أن بعض وس����ائط اإلعالم العادية

تأخذ أكثر من شكل .قبل كل شيء أن الصحافيني
املواطنني ميكن لهم أن يش����اهدوا بأم أعينهم حدث ًا

بدأت تفقد شعبيتها ألن بعض الناس في الغرب ال
يثقون بالشركات اإلعالمية التي متتلك تلك الوسائط.

ما ويقوموا بنشر املعلومات وفق ما رأوه أو سمعوا

وأخبرني الصحافي املواطن نفس����ه أن الكثير من

عنه بشكل مباشر.

املواطنني الفلس����طينيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة باتوا يشعرون بخيبة األمل مما يسمونه التغطية

من جه����ة ثانية ،ف����إن الصحافي��ي�ن املواطنني

غير العادلة للرواية الفلسطينية حول األحداث.

يصوغ����ون رس����ائلهم بلغ����ة إجنليزي����ة طليقة على
صفحاته����م الش����خصية أو على مواق����ع «تويتر»

كما أخبرني مواطن صحافي آخر أن الكثير قد

وينس����قون فيما بينهم ويرتبون جهودهم مع جهود
زمالئهم الفلسطينيني داخل جغرافية الوطن املمزقة

تغ ّير منذ صعود جنم اإلنترنت واإلعالم االجتماعي
ألنه بات وفجأة بإمكانك أن تستمع لصوت فلسطيني

أو م����ع أبناء ش����عبهم في الش����تات وبالتالي فهم

يتح����دث للعالم أجمع عن فلس����طني والذي يحدث

يكسرون العزلة املفروضة عليهم.
ثالث���� ًا ،باإلضاف����ة لوض����ع أخب����ار عاجلة فإن

فيها .ساعد ظهور اإلنترنت في إعادة تركيب القطع
املمزقة في فلسطني ولصقها ببعضها من خالل ربط

بإمكانهم أن يركزوا على القضايا اإلنس����انية التي

فلسطني بصمغ واحد عبر شبكة التواصل ومواقع

تنجم عن العدوان اإلسرائيلي أو نقص االحتياجات

اإلعالم اجلديد.

األساسية والغذاء والوقود التي تصبح شحيحة جراء

قمت باحلديث مع ناش����ط أجنبي عاش في غزة

القيود اإلسرائيلية على حركة التصدير واالستيراد.
رابع ًا ،وعالوة عل����ى حتريك اإلعالم االجتماعي

فترة معقول����ة وأبلغني أن تأثير اإلعالم االجتماعي
انتشر بش����كل مهول بني النش����طاء الفلسطينيني

للنش����طاء الدوليني املناصرين للفلس����طينيني ،فإنه

الش����باب وجنح بطريقة ما ف����ي تغيير الوعي العام

يوفر للفلس����طينيني في اخلارج مساحات الستقاء

عن الفلسطينيني في الغرب.

وأخبرني الناش����ط نفسه ،أن لكل شخص هدف ًا

املعلومات من ذوييهم وعائالتهم ومجتمعهم األوسع.
ومبس����اعدة قائمة حتتوي أس����ماء الصحافيني

من وراء اخلبر ،وكل خبر له مكان ينش����ر فيه وكل

املواطنني في غزة ،فإنه يتم تبادل األخبار وتعليقات

صحافي له أجندة ،لذا فإن أغلبنا مهتم بالس����ماع

«تويتر» بشكل منظم ومتكامل ،وبالتالي يصبح من

مباش����رة من الن����اس على األرض وه����و ما يجعل

األسهل على املواطنني العاديني اإلخبار عن األحداث

الصحافيني املواطنني قيمة عالية ملن يتطلع الستقاء
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معلوم����ات متت فلترتها وتنقيتها وحذفها من أجندة

تزويد املتضامنني والداعمني للقضية الفلس����طينية

اإلعالم الغربي.

باملعلومات دقيقة بدقيقة حول ما يجري على األرض

ذهب مح����اوري للقول إن اإلع��ل�ام االجتماعي

في غزة وما هي آخ����ر التطورات ،وبالتالي متكنوا

أضعف الرواية اإلس����رائيلية بشكل واضح .لم تعد

من حتريك التأييد الدولي لفلسطني بطريقة سريعة

ش����ركات اإلعالم الغربية التي تعودت على تفضيل

وفاعلة.

مصالح وراوية إسرائيل مهيمنة بشكل كامل على ما

وخالص����ة ذلك أن هناك صراع���� ًا على الرواية،

يروى في اإلعالم .لقد بات في مقدرة الفلسطينيني

حيث يقوم اإلعالم العادي بس����رد قصة محددة عن

الوص����ول بش����كل مباش����ر للمتلقني ف����ي اخلارج

فلسطني ،فيما يبذل الصحافيون املواطنون جهدهم

وإخبارهم عن القصص التي يعتقدون أنه من املهم

من أجل نقل رواي����ة مختلفة .وبطريقة مختلفة فإن

اإلخبار عنها .وعليه فإن صعود جنم اإلنترنت عنى

الطرفني يكمالن بعضهما ،حيث إن اإلعالم التقليدي

ضمن أش����ياء كثيرة أن وس����ائط اإلعالم التقليدية

بكل هفواته يقوم بنقل كمية كبيرة من املعلومات التي

وشركاته لم تعد لها األهمية نفسها.

تكون مفيدة لكل ش����خص حتى لنشطاء التواصل

يعتقد الصحافيون املواطنون أن بإمكانهم اآلن

االجتماعي ،لكنها ليست القصة كاملة لألسف.

الوصول ملتلقني محددين لم يكن مبقدورهم الوصول

الفرص والمعيقات

إليهم من قبل مثل املتلقيني الغربيني وحتى املجتمع

بصرف النظر عما يق����وم الصحافيون بتغطيته
س����واء كان حادث ارتطام طائرة أو حرب ًا أو جوائز

اإلس����رائيلي .ومن املمك����ن مالحظة تناقص الدعم
الذي تلقاه إس����رائيل في اجلامعات األميركية كما

األوسكار أو األلومبيات فإنهم بحاجة حلمل حقيقة

في أوساط جيل الشباب في الواليات املتحدة بسبب

ثقيلة حتتوي على األدوات الالزمة في عملية إعداد

نشاطات اإلعالم االجتماعي ومخاطبته لهم.

تقاريره����م حتى يتمكنوا م����ن جتميع األخبار بدقة

ق����ام الصحافيون املواطنون ونش����طاء اإلعالم

وفعالي����ة .كما عليهم ترك مس����احة كبيرة ألدواتهم

االجتماع����ي في قطاع غزة وف����ي كل مكان بجهود

االجتماعية آخذين بعني االعتبار الدور الكبير الذي

جبارة مس����تخدمني التكنولوجيا اجلديدة ووسائط

يقوم به اآلن العامل االجتماعي في جتميع األخبار

التواص����ل االجتماعي إلطالع نش����طاء التضامن

والكش����ف عن أهمية املعلوم����ات واحملتوى خاصة

واملتعاطفني في العالم على التطورات والوضع في
امليدان وبناء ش����بكات دعم .يبدو هذا جلي ًا بشكل

حني يتم اخلبر العاجل وال يوجد صحافي محترف
في اجلوار .كمية الفرص التي توفرها هذه األدوات

كبير خالل عدوان إسرائيل على قطاع غزة في العام

كبيرة ومثيرة.

 2012حني متكن نش����طاء اإلنترنت الفلسطينيون

بيد أن منطقة صناعة أخبار مشبعة بالسياق

ومستخدمو «تويتر» وغيره من مواقع التواصل من
55

االجتماع���ي في العمل تش���ير إل���ى الكثير من

الدال���ة عليه���ا من خالل حس���اباتهم على موقع

األزمات والقلق األخالقي.

«فليكر».

وعلى الرغ���م من أن الصحافي�ي�ن املواطنني

في العادة يجد الصحافيون الذين يستخدمون

مسؤولون بشكل أكبر عن تقاريرهم وهم مطالبون

الطرق االجتماعية في جتميع األخبار أنفس���هم

بش���كل متزايد بأن يثبتوا صدق قصصهم ،فإن
الق���راء باتوا أقل تس���امح ًا بخص���وص التحيز

يعمل���ون مع عدد من املواطن�ي�ن العاديني الذين
يواجهون ظروف ًا وخبرات معقدة ،وبالتالي فإن هذا

والكذب .وفيما مازال بعض الصحافيني ال يعبؤون

يحتمل التعرض للمخاطر واألذى ورمبا املوت.

بالنقد فإن البعض اآلخر يتجادل مع نقاده ويقوم

يقوم بع���ض الصحافيني املواطن�ي�ن بتوجيه

إما بتقدمي الشروح أو عرض االختالف وفي مرات

أسئلة لبعض الناس وبالتالي يعرضون أنفسهم

كثيرة بكثير من العاطفة.

وس�ل�امتهم للخط���ر م���ن أجل احلص���ول على

يحصل الصحافيون املواطنون في غزة أحيان ًا

املعلومات واألخبار .وبعضهم يضع نفس���ه في

عل���ى املعلومات والتحديث���ات من مصادر أخرى

خطر محدق حني يقوم مبحاولة جتميع معلومات

مثل الراديوهات احمللية أو كلمة يس���معونها في

حول نشاطات عسكرية أو خالل هجمات عسكرية

الشارع .على الرغم من ذلك وفي بعض املناسبات

أو خالف���ات داخلية أو يقوم���ون بأخذ صور أو

فإن نشطاء اإلعالم االجتماعي يتبادلون وينشرون

مقاطع فيديو دون أن يقوموا بارتداء أي س���ترة

معلومات غير دقيقة وغير مؤكدة دون أن يتحققوا

واقية أو حمل أي وسائل اتصاالت يستخدمونها

منها عبر مصدر رسمي أو شاهد عيان.

في حاالت الضرورة.

جع���ل الصحافي���ون املواطن���ون العالم كله

ومل���ا كانت ال توجد صفة رس���مية ملثل هؤالء

يسمع بـغزة من خالل تقارير تنتمي إلى اإلعالم

الصحافيني املواطنني أو جهة متثلهم فمن الصعب
عليهم أيض ًا أن يقوموا بطلب مقابلة مع شخصية

األيام الثمانية عل���ى غزة في  2012حني قامت

رسمية ،حيث إن املقابالت من هذا القبيل عادة ما
يكون متفق ًا عليها مع الصحافيني التقليديني الذين

و(بي .بي .س���ي) بإجراء مقابالت مع مواطنني

يعملون مع وسائط إعالم دولية أو محلية معروفة.
وأيض ًا بس���بب حقيقة أن هؤالء الصحافيني

منشئو اإلنترنت على تقارير اإلعالم العادي في

املواطنني ال يوجد متثيل رسمي لهم في احتادات

تغطية آخر األخبار والتطورات .كان الصحافيون

ونقاب���ات الصحافيني ،فإنهم ال يقومون بالكتابة

املواطن���ون واملدونون يرس���لون التحديثات التي
تض���م تقرير ًا مكتوب ًا عن أخب���ار اليوم والصور

عن التهديدات احلقيقية التي تصل التهديد بالقتل

االجتماعي .وتعززت ه���ذه الفكرة خالل عدوان
محط���ات إخباري���ة كبري مثل (س���ي .أن .أن)
عادي�ي�ن في غزة من خالل «تويتر» أو حني تفوق
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خالصة

خالل عدوان األي���ام الثمانية على غزة في نهاية

كما نرى فقد ش���هدت غزة منو ًا متسارع ًا في

الع���ام  ، 2012أبلغتني واح���دة من املواطنات
الصحافي���ات أنها تلقت تهديد ًا بالقتل من أناس

عدد الصحافيني املواطنني ،نافسوا في تغطياتهم
الصحافة التقليدية .استغرق األمر برهة من الزمن

ال تعرفهم على شبكة التواصل االجتماعي وعلى

حتى تتمكن غزة من اإلمساك ببقية العالم في هذا

«تويت���ر» .قالت لي إنها تعتق���د أن هؤالء الناس

السياق ،ولكن مع اشتداد احلصار اإلسرائيلي

يعملون لصالح إسرائيل حيث قالوا لها إن بيتها
سيتم قصفه الحق ًا بسبب نشاطاتها على «تويتر».

وجدت غزة نفس���ها مدفوعة للحاق بهذا التوجه
الكوني .وإذا ما كانت النش���اطات على «تويتر»

ال تبدو إجراءات الس�ل�امة في الضفة الغربية
أحس���ن حا ًال ،لذا لم يكن مستغرب ًا عندما قامت

و»إنس���تجرام» قد دفعت باجتاه ش���يء ما ،فقد
فتحت جبهة جديدة في الصراع بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني .وحتديد ًا وبصورة لم تكن متوقعة

إس���رائيل باعتقال  25فلس���طيني ًا ناش���ط ًا في
تش���رين الثاني  2013بس���بب ما قاموا بإنزاله

– وإن ل���م تكن دموية -ومث���ل نظيرتها احلرب

عل���ى صفحاتهم على «فيس بوك» وبعض مواقع

التقليدية ،فقد يقوم اإلعالم االجتماعي بدور مهم

التواصل االجتماعي .ومتت مهاجمة بيوتهم في

بشكل متزايد في واحدة من أهم حروب العالقات

القدس الشرقية.
أخي���ر ًا ،فإن الصحافي�ي�ن املواطنني في غزة

العامة في الشرق األوسط احملموم.
وكم���ا رأينا فإن لقنوات التواصل االجتماعي
تأثير ًا كبير ًا بش���كل ع���ام ،لكن أي ًا منها لم تكن

كم���ا الصحافيون املهنيون محصورون بني فكي
كماشة يشكل احلصار اإلسرائيلي فك ًا منها فيما

له قوة وتأثير «تويتر» .الذي صار س���احة معركة

تشكل إجراءات حركة حماس التسلطية والقاسية

يتصارع فيها عش���رات آالف املواطنني العاديني

فكها اآلخر.

أصحاب وجهات نظر مختلفة يجادلون ويتحدون

يت���م تصنيف إس���رائيل الي���وم وفق مصادر

وجهات نظر آخرين أو يرغبون في مشاركة آخرين

«مراس���لون بال قيود» في املرتبة  112في قائمة

بآخر التطورات.

احلريات الصحافية بس���بب استهداف إسرائيل

ب���ات الصحافيـ���ون وعب���ر مواق���ع اإلعالم

العس���كري للصحافيني في املناطق الفلسطينية.

االجتماعي يتعرضون أكثر للمساءلة عما يكتبون

لكن الصحافيني الفلسطينيني على الرغم من ذلك

ويذيع���ون وباتوا مطالبني بش���كل أكبر بالتأكد

يتعرضون إلى مخاطر أكثر من ذلك .فإلى جانب

بشكل أكبر من صدق قصصهم ،كما القراء باتوا
أقل تسامح ًا جتاه أي حتيز أو معلومات مغلوطة.

ذلك هناك سياسات حماس القمعية وضعف البنية
التحتية املهنية ضمن أشياء أخرى بجانب مخاطر

وفيما ال يزال بعض الصحافيني ال يأبهون للنقد

العمل الصحافي في غزة.
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ف���إن البعض اآلخر يهتم وينخرط في نقاش���ات

ذلك؟ كيف ميكن لي أن أقوم بتعريف ما أعنيه بكلمة

مع نقاده.

«حتق����ق»؟ وما هي معاييري التي جتعلني أقرر أن
شيئ ًا ما «دقيق»؟.

وفر اإلعالم االجتماعي للصحافيني املواطنني في
غزة آلية استطاعوا من خاللها التعبير عن روايتهم

بص����رف النظر ع����ن املقارب����ة الت����ي تتبناها،
فس����يكون منتقد ًا أن تفكر باإلجراءات والسياسات

أداة في التأثير على اإلعالم العادي الشائع وتغيير
ما يرونه صور ًا منطية في رواية الصراع اإلسرائيلي

التي س����تتبناها قبل أن تعثر على القصة اإلخبارية
الكبي����رة .وعليه فإن حتديد أفضل املمارس����ات في

الفلسطيني .وبصورة مختصرة متكن الصحافيون

منطقة معينة والبحث عن القواعد العامة حول ذلك

املواطنون الفلس����طينيون من خالل وسائط اإلعالم

في صناعة األخبار س����يكون أولوي����ة ملحة تواجه

االجتماع����ي من التعبير عن أنفس����هم ومن التأثير

مجموع����ات جتمي����ع األخبار من نش����طاء اإلعالم

على الرأي العام ووجهات النظر وفرض أنفس����هم

االجتماعي.

وتقدميها ،وباتوا يشعرون بأن هذا النوع من اإلعالم

وتظ����ل حقيقة أن معظ����م الصحافيني املواطنني

كعنصر تغيير مهم.
يجوز القول إن اإلعالم االجتماعي س����يواصل
حضوره بشكل كبير وس����يكون العب ًا أساسي ًا في

تعوزهم مهارات التغطية واألمان الالزمة؛ لذلك فمن
الضروري أن يتلقى هؤالء الصحافيون تدريب ًا ما.

الصراع من أجل احلق وحقوق اإلنس����ان في عالم

قامت مؤسسة «إنترنيوز» غير الربحية التي تهدف

متغير بشكل مستمر ،حيث إن الصراع على التأثير

إل����ى متكني الصحافة احمللية على مس����توى العالم

على الرأي العام سيزداد.

في الع����ام  ،2009أي قبل اندالع الربيع العربي،

ولكن في عصر اإلعالم االجتماعي ،فإن التغطية

بتنفيذ مش����روع خاص بالصحافيني املواطنني في
غزة وحتديد ًا الشباب منهم الذي تخرجوا لتوهم من

عنصر مهم في التغطية وهذه ستظل إحدى العقبات

كليات وأقسام الصحافة في الضفة الغربية وقطاع

التي تواجه نشطاء اإلعالم االجتماعي.

غزة .فتم تدريب عش����رة شبان وشابات على إنتاج

ومن خبرت����ي ،كصحافي محترف فقد س����ألت
نفسي كثير ًا هل لي أن أثق بالتحقيقات التي تقدمها

وسائط اإلعالم املتعدد واستخدام املدونات واإلعالم

املتوازنة واملنافسة والصادقة على احملك .فاملصداقية

االجتماعي في التغطية الصحافية.

مؤسسات صحافية أخرى أو صحافيون .كيف لي

وجد الش����باب في غزة أن املساحة املتاحة لهم

أن أتأك����د أن رواية اجتماعي����ة صحيحة؟ وما هي

للتعبير عن قلقهم واهتماماتهم تضيق أكثر فأكثر.

مصادر اخلبرات التي تتوافر لدي حني يتعلق األمر

لقد قامت حكومة األم����ر الواقع بإغالق الكثير من

بالتحقق من محتوى إعالمي مأخوذ من مس����تخدم

املؤسس����ات في غ����زة واعتقال الكثير من نش����طاء

عادي؟ هل تتوافر أدوات أو تكنولوجيا تس����اعد في

اإلنترنت و«فيس بوك» .وملا لم يجدوا وسيلة أخرى
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للتعبير عن رأيهم أضحت صحافة املواطنني املنفذ

يتم االلتفات للمشاكل والصعوبات التي يواجهونها

الوحيد لهم للتعبير عن قصصهم.

خالل تغطية احلرب.

وبفضل الدعم الذي وفرته بعض املؤسسات ،مت

م����ات الكثير منهم خالل عملهم كما حدث خالل

تشكيل ناد لهؤالء النشطاء وبات هذا النادي يرسل

مقتل صحافيني اثنني في الشجاعية .ووفقما أفادتني
نقاب����ة الصحافيني في غزة فإن قرابة  12صحافي ًا

االجتماعي����ة التي تؤثر على س����ير حياتهم اليومية.

قتلوا وأكثر من  25أصيبوا خالل العدوان األخير.
كم����ا أن بيوت ثالثني صحافي ًا هدمت ،فيما أصبح

راديوهات ومحطات تلفزة محلية في الضفة الغربية

أربع����ون آخرون بال مأوى .أبلغني ماجد ش����بالق:
«من الصعب أن تظل محايد ًا وأنت تغطي اعتداءات

وف����ي اخلامتة ،فإن صحاف����ة املواطنني في غزة

إسرائيل على ش����عبك ،على عائلتك ،على املدنيني،

بحاجة للمزيد من الدعم والتعزيز حتى تزدهر بشكل

عل����ى األطفال وهم يلعبون على ش����اطئ البحر أو

أكبر في قطاع غزة.

على األراجيح .كل يوم مير تشكر الله أنك حي».

التقارير التي ال ترتكز إلى السياسة بل إلى القضايا
ومت اكتش����اف الكثير من هذه القصص والتقطتها
وفي املنطقة العربية برمتها.

لم يكن الصحافيون وحدهم املعرضني للموت في

تعليق ختامي

تلك األحداث الدامية ،لكن موتهم يكشف عن فظاعة

خالل الع����دوان اجلاري اآلن على غزة ،ال يوجد

هذه الهجمات .يقول نائب مدير األبحاث في مؤسسة

لدى الصحافيني الكثير من الوقت من أجل الراحة،

(مراسلون بال حدود) فيرجيني داجنليس« :بصرف

فه����م يصورون ويع����دون التقاري����ر ويكتبون حول

النظر عما إذا كان هؤالء الصحافيون قد قتلوا بال

اعتداءات إس����رائيل على الشعب الفلسطيني .كتب

متييز خالل الغارات أم مت استهدافهم بشكل مباشر

لي الصحافي عبد الناصر أبو عون «أظن أننا ربحنا

فإن موتهم يجب التحقيق فيه وحتديد املسؤول عنه.

املعركة اإلعالمية» ،واس����تطرد :إن صور األطفال

ال ميكن قت����ل الصحافيني بل يجب احترامهم وفق

الضحايا جتوب العالم كما أن صور املدنيني الذين

معاهدات جنيف والبرتوكوالت امللحقة كما أن قرار

قتلهم السالح اإلسرائيلي وهم يصرخون وصلت إلى

مجلس األم����ن رقم  1738للعام  2006ينص على

العالم كله .إلى جانب أن مواقع التواصل االجتماعي

ذلك».

مثل «فيس بوك» و»تويتر» قامت بدور مهم في نشر

لم تنته احلاجة لإلجابة عن هذه التساؤالت ،فعدد

األخبار العاجلة من غزة».

الصحافيني الضحايا يتزايد مع الوقت .األس����بوع

ل����دى كل مواطن من املليوني فلس����طيني تقريب ًا

املاضي انضم صحافيون شهداء إلى القائمة .لقد

الذي����ن يعيش����ون ف����ي القطاع قص����ة ليرويها عن

قتل الصحافي حمادة مقاط مراسل وكالة «ساجا»

احلرب .بني هؤالء يوجد مئات الصحافيني الذين ال

أمام بيته في ش����مال غزة ح��ي�ن كان يهم باخلروج
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لتغطية الهجمات اإلس����رائيلية .كما قتل الصحافي
محمد مراد الدين الديري ( 26عام ًا) متأثر ًا بجروح

الفلسطيني .إن احلديث عن العنف الفلسطيني يبدو
خال ًال في عدم التوازن بني مائة ألف جندي إسرائيل

أصيب بها خالل تغطيته أحداث القتل في الشجاعية

مدربني ومعدين بشكل جيد للقتل والتدمير حتت إمرة

بتاريخ  30حزيران.

واحد من أقوى أربعة جيوش في العالم وبني التهديد
املزعوم الذي يشكله ستة آالف مقاتل فلسطيني.

بق����ي الدي����ري يومني حتت ال����ركام قبل أن يتم
انتش����ال جثت����ه .كما قتل الصحاف����ي فادي أحمد
عي����اد ( 24عام ًا) مع والده في غ����ارة على بيتهما

المراجع
• Gaza thwarts Israeli propaganda with Twitter
http//:electronicintifada.net/content/gaza-thwartsisraeli-propaganda-twitter11964/
• The first social media war between Israel and Gaza
http//:www.theguardian.com/media-network/
media-network-blog/2012/dec/06/first-socialmedia-war-israel-gaza
• Israel detains 25 Palestinian activists over Facebook posts
http //:www .maannews .net /eng /ViewDetails .
=aspx?ID645448
• Reporting Gaza :Trials and Tribulations of‘ Getting
’the Story Out
http//:www.huffingtonpost.com/somdeep-sen/
gaza-reporters_b.4191567_html
• Digital Occupation :Gaza’s High-Tech Enclosure
more
    Helga Tawil-Souri
 h t t p / / :w w w .a l j a z e e r a .c o m /i n d e p t h /o p i nion.2011/11/2011117151559601957/html
• In Gaza ,new arsenals include« weaponized »social
media
http //:www .reuters .com /article /2012/11/16 /
us-palestinians-israel-socialmedia-idUSBRE8AF0A020121116
• Israel-Gaza conflict expands to war of words on
social media
http//:rt.com/news/israel-gaza-media-war/122• Israel ,Palestine take fight to social networks
http//:www.computerworld.com/s/article/9233760/
Israel_Palestine_take_fight_to_social_networks
• Using Social Media for Community Organizing in
Palestine
http//:www.thisweekinpalestine.com/details.
=php?id&3650=ed&204=edid204
• The rise of Palestinian citizen journalists in Gaza
Short news documentary film by Yousef  Alhelou
in Gaza
https//:www.youtube.com/
watch?v7=pRd0JOysVg

ي����وم  2آب في حي الزيت����ون .وقتل الصحافي عبد
الناص����ر فحج����ان ( 21عام ًا) وال����ذي كان يعمل

مراس��ل� ًا رياضي ًا لتلفزيون األقصى خالل الغارات
اإلسرائيلية على رفح.
غزة منطقة حروب واجهت ثالث عمليات عسكرية
في أقل من س����بع س����نوات .س����رعان م����ا يهرع
املراس����لون األجانب إلى القطاع املنكوب ،فوسائط
اإلعالم الدولية تتحمس اللتقاط القصص واملعلومات
والصور احلصرية من األحداث اجلارية .وفي سبيل
ذلك يعمل الصحافيون احملليون مع الصحافة الدولية
ويتم تب����ادل املعلومات احلصرية ح����ول اعتداءات
إس����رائيل على أمل تغيير الرأي العام الدولي حول
الص����راع وحتديد ًا األميرك����ي .وعلى الرغم من أن
معظ����م الصحافة األميركية مازالت عمياء بس����بب
التضليل اإلس����رائيلي بل إن بعضها يغمض عينه
بالكامل ع����ن مقتل املدنيني والصحافيني حتى ،مع
ذلك فإن بعض التقارير الدولية كش����فت عن بعض
التعاطف مع غزة وحتدي����د ًا تغطيات قناة األخبار
الرابعة .لكن بعض املراسلني األجانب يتجاهلون كل
املعاناة اإلنس����انية وال يبدون تعاطف ًا مع الضحايا

ب����ل يركزون بد ًال من هذا على ما يس����مونه العنف
العدد (2014 )29
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دراسات

استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل
الحراك الشبابي من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني

ريهام عودة
مقدمة

أوائل تس���عينيات القرن املاضي ،ومع انتش���ار

متي���ز الق���رن املاضي بح���دوث أكب���ر ثورة

استخدام اإلنترنت في جميع أنحاء العالم بشكل

معلوماتية في مجال التكنولوجيا واالتصاالت أدت

واس���ع ،ظهرت فكرة تأس���يس شبكات التواصل

إل���ى تطور كبير في عالم التواصل بني البش���ر،

االجتماعي لتشجيع الشعوب على تبادل املعلومات

وكان من أكبر إجنازات ذلك القرن اختراع شبكة
اإلنترن���ت التي جعلت العالم كله مرتبط ًا ببعضه

ضمن محيطها الثقافي واالجتماعي والتقريب بني
احلضارات املختلفة والترويج ملبادئ العوملة ،وكانت
أكثر الفئات اس���تفاد ًة من إنشاء مواقع التواصل

كقرية صغيرة وعالم واحد متواصل األرجاء ،ومت
ابت���كار اإلنترنت نتيجة مش���روع أميركي يدعى

االجتماعي فئة الش���باب التي قامت باس���تخدام

( )Arpanetأطلقت���ه وزارة الدف���اع األميركي���ة

لغاتها احمللية للتعبير عبر تلك املواقع االجتماعية

«البنتاغ���ون» في العام  ،1969وكان الهدف من

عن نفس���ها ،فأصبح معظم الش���باب يعيش في

إنشاء هذا املشروع ربط اجلامعات ومؤسسات
األبحاث ببعضها.

عالم إلكتروني افتراضي يتبادل من خالله األفكار

1

واملعلومات الش���خصية ويبدي آراءه ووجهة نظره

لم يتم اس���تخدام اإلنترنت بشكل واسع حتى

*

*

حول الواقع االجتماعي والسياسي املعاصر.

2

أصبحت مواق���ع التواصل االجتماعي مبثابة

باحثة وكاتبة.
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بش���كل فعال من قبل احلراك الشبابي في

وس���يلة ف ّعال���ة للتواصل االجتماع���ي ،وأتاحت
ملس���تخدميها فرص��� ًا لربطه���م م���ع زمالئه���م

عملية إنهاء االنقسام الفلسطيني؟

وأصدقائه���م بع���د أن فقد بعضه���م االتصال

- -ما ه���ي التحديات التي واجهها الش���باب

باآلخر منذ وقت طويل ،وحتولت مواقع التواصل

الفلسطيني أثناء استخدامه مواقع التواصل

االجتماعي إلى منبر مفت���وح للتعبير عن اآلراء

االجتماعي في قضية إنهاء االنقسام؟

السياس���ية املختلفة أو الترويج ألفكار وتوجهات

 -ه���ل كان هناك أي تأثي���ر ملواقع التواصلاالجتماع���ي ف���ي دع���م عملي���ة املصاحلة

أيديولوجية متنوعة.

نال����ت مواق����ع التواصل االجتماع����ي اهتمام ًا
كبير ًا متام ًا ال يقل عن االهتمام مبحركات البحث

ولإلجاب���ة عن تلك التس���اؤالت قامت الباحثة

التقليدي����ة مثل «جوجل» ،حي����ث ازدادت فعاليتها

بإج���راء مجموع���ة م���ن املقابالت م���ع عدد من

بزيادة عدد املعلومات عن األشخاص املسجلني بها

الشباب الفلسطيني الناشط في قضية املصاحلة

واملواقع التي تقوم بفهرستها واملرور عليها ،لدرجة

الفلسطينية في قطاع غزة لالستفادة من جتربتهم

أن مواقع التواصل االجتماعي صارت وسيلة من

الواقعي���ة أثناء اس���تخدامهم مواق���ع التواصل

أجل إحداث تغييرات في املجتمعات ووسيلة ضغط
يستخدمها الشباب أحيان ًا من أجل تغيير اجتاهات

االجتماع���ي في إنهاء قضية االنقس���ام وتفعيل

الفلسطينية؟

املصاحلة الوطنية.

القادة والسياسيني وقراراتهم ومن أجل مناصرة

مفهوم مواقع التواصل االجتماعي

قضايا سياسية معينة مثل قضية إنهاء االنقسام

تُع���رف مواق���ع التواصل االجتماع���ي بأنها

الفلس����طيني أو قضية دعم األسرى الفلسطينيني

مجموعة من املواقع على ش���بكة اإلنترنت ظهرت

أو قضية رفع احلصار عن قطاع غزة.

مع اجليل الثاني للويب أو ما يعرف باس���م ويب

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية

( )2.0وه���ي تتيح التواصل بني األفراد في بيئة

مواقع التواصل االجتماعي في التأثير على الرأي

مجتم���ع افتراضي يجمعهم حس���ب مجموعات

العام وكيفية توظيف تلك املواقع االجتماعية من

اهتمام أو شبكات انتماء مثل البلد الذي يعيشون

قبل احلراك الشبابي الفلسطيني إلحداث حراك

فيه أو اجلامعة واملدرس���ة التي يدرسون بها أو

سياس���ي اجتماعي في املجتمع الفلسطيني في

الشركة التي يعملون بها ،وكل هذا يتم عن طريق

سبيل إنهاء االنقسام.

خدمات التواصل املباشر مثل إرسال الرسائل أو

وتناقش الدراسة عدة مشاكل رئيسة تتمثل في
األسئلة اآلتية:

االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة
أخبارهم ومعلوماتهم التي تتاح للعرض ،وتعتمد

 -ه���ل مت توظيف مواقع التواصل االجتماعيالعدد (2014 )29
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مواقع التواصل االجتماعي على مستخدميها في

فيستطيع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد

تش���غيلها وتغذية محتوياتها .كما تتن ّوع أشكال

في الغرب ،ببساطة وسيولة.

تلك الشبكات االجتماعية وأهدافها ،فبعضها عام

2 .2التفاعلية :فالفرد فيها كما أنه مستقبل وقارئ

يهدف إلى التواصل العام وتكوين الصداقات حول

فهو مرسل وكاتب ومشارك ،فهي تلغي السلبية

العالم وبعضها اآلخر يتمحور حول تكوين شبكات

املقيتة في اإلع��ل�ام القدمي ،التلفاز والصحف
الورقي����ة وتعطي حيز ًا للمش����اركة الفعالة من

معني مثل شبكات احملترفني وشبكات املصورين

املشاهد والقارئ.

اجتماعية ف���ي نطاق محدد ومنحصر في مجال
ومصممي «اجلرافكس».

3 .3التنوع وتعدد االس�تعماالت :يس����تخدمها

3

الطالب للتعلم ،والعالم لبث علمه وتعليم الناس

مواقع التواصل االجتماعي األكثر اس��تخدامًا في
الشرق األوسط
القت ش����بكات التواص����ل االجتماعي اهتمام ًا

والكاتب للتواصل مع القراء.
4 .4س�هولة االس�تخدام :الشبكات االجتماعية
تس����تخدم باإلضافة للحروف وبساطة اللغة،

كبير ًا من قبل الشباب في منطقة الشرق األوسط،

الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل.

حي����ث أتاحت لهم املج����ال للتعبير عن أنفس����هم

5 .5التوفير واالقتص�اد :اقتصادية في اجلهد

ومشاركة مشاعرهم وأفكارهم مع اآلخرين ،وكان

والوق����ت وامل����ال ،في ظل مجانية االش����تراك

م����ن أهم مواقع التواص����ل االجتماعي التي القت
إقبا ًال كبير ًا من قبل الش����باب في الشرق األوسط
املواقع اآلتية:

حيز على شبكة التواصل االجتماعي وليس ذلك
حكر ًا على أصحاب األموال أو على جماعات

4

•املدونات
•فيسبوك
•تويتر

والتس����جيل ،فالفرد البسيط يستطيع امتالك

()Blogs

معينة وحتتل شبكات التواصل االجتماعي من

()Facebook

حيث الشهرة واإلقبال املركز الثالث بعد موقعي

()Twitter

•يوتيوب

(غوغل ومايكروس����وفت) وبلغ عدد املشتركني

() YouTube

•إنستجرام

فيها أكثر من  800مليون شخص.

() Instagram

مميزات مواقع التواصل االجتماعي:

استخدام مواقع التواصل االجتماعي من

تتمي�ز الش�بكات االجتماعية بع�دة مميزات

قبل الحراك الش��بابي في إنهاء االنقسام

منها:

الفلسطيني

5

1 .1العاملي�ة :حي����ث تلغي احلواج����ز اجلغرافية

1 .1نبذة عن االنقسام الفلسطيني

واملكاني����ة وتتحط����م فيه����ا احل����دود الدولية،

حدث االنقس����ام الفلس����طيني بني حركتي فتح
63

وحم����اس في منتصف حزي����ران  2007بعد عدة

الفرق���ة بني أبناء الش���عب الفلس���طيني الواحد

أحداث دامية بني أعضاء احلركتني في قطاع غزة

ولم يؤثر االنقس���ام الفلسطيني فقط على احلالة

بسبب التنافس على السلطة وإدارة األجهزة األمنية

االجتماعية واالقتصادية بل امتدت آثاره السلبية

التي أنتجت في نهاية املطاف حكومتني منفصلتني

على السياس���ة اخلارجية الفلسطينية ،حيث بدأ

أحدهما في غزة حتت إدارة حركة حماس وأخرى

الفلسطينيون يفقدون تعاطف الدول العربية معهم

في رام الله حتت إدارة السلطة الفلسطينية.

وبدت القضية الفلسطينية مشتتة ومجهولة الهدف

ويعد االنقسام الفلسطيني من أخطر األحداث

أم���ام دول العالم وذلك بس���بب وجود حكومتني

السياسية في تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية

فلسطينيتني تتنازع كل منهما على إدارة شؤون

التي ش���تت أهداف القضية الفلسطينية وأحالم

الشعب الفلسطيني ومتثيله باخلارج ،ما أدى إلى

الفلسطينيني باحلرية واالستقالل.
فاخلالفات واالنشقاقات بني احلركات السياسية

تقلي���ل الدعم اخلارجي من دول العالم الذي كان
يقدم سابق ًا للفلسطينيني.

الفلسطينية وعدم القدرة على جتاوزها ومعاجلتها

وبع���د ضغوط ش���عبية مس���تمرة على طرفي

في حينه أوجدت املناخ املناسب لالنقسام املعيق

االنقس���ام من أجل الذهاب في طريق املصاحلة

للتوصل إلى إس���تراتيجية عمل وطني ومشروع

وبعد أن تكبد الش���عب الفلسطيني عدة خسائر

وطن���ي محل توافق اجلميع ،ومع تأزم الس���لطة

كبي���رة ،اتفق���ت احلركت���ان على إنه���اء مرحلة

وتعثر التسوية وتصاعد قوة حركة حماس أصبح

االنقسام الفلس���طيني والتصالح بينهما ،حيث

االنقس���ام أحد مظاهر سيطرة فصيل سياسي

وقعتا في ش���هر نيسان  2014مبخيم الشاطئ

على جزء كبير من الوطن ،فسيطرت حركة حماس

اتفاق املصاحلة الذي نتج عنه تأس���يس حكومة

على قطاع غزة بأكمله بينما احتفظت حركة فتح

تواف���ق وطني مكون���ة من املس���تقلني من أجل

بسيطرتها على الضفة الغربية.
وانطالق��� ًا مما س���بق من تعريف لالنقس���ام

التحضير لفترة االنتخابات الفلس���طينية املقبلة
خالل ستة أشهر من توقيع اتفاقية املصاحلة.

كتهدي���د وخروج عن املش���روع الوطني بدأ هذا

وفي ه���ذه الفت���رة ،ينظر بع���ض املواطنني

االنقسام يلقي بثقله على احلالة الفلسطينية ،حيث
أثر االنقس���ام س���لب ًا على األوضاع االجتماعية

الفلسطينيني بعني من الريبة وعدم التأكد إلى جدية
ه���ذا االتفاق بني حركتي فتح وحماس ،حيث ما

واالقتصادي���ة والسياس���ية والوطني���ة ،فأصبح

زالت هناك عدة خالفات مصيرية وحتديات كبيرة

هناك تده���ور كبير ف���ي الوض���ع االقتصادي

أمام احلركتني تتمثل في العدوان اإلسرائيلي ضد

وزادت عزلة قطاع غ���زة عن الضفة الغربية ،ما

قط���اع غزة وعملية تغطية رواتب جميع املوظفني

فكك النس���يج االجتماعي الفلس���طيني وزاد من

في حكومة حماس السابقة باإلضافة إلى محاولة
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نيل االعتراف الدول���ي بحكومة التوافق الوطنية

تعتبر قضية إنهاء االنقس����ام من أهم األولويات

والتخلص من الضغوط اإلسرائيلية املفروضة على

الوطنية التي يرغب الش����باب الفلسطيني في العمل

هذه احلكومة ،فإس���رائيل تعارض بشدة حكومة

من أجله����ا ،لذلك ظهر عدد كبي����ر من املجموعات

الوحدة الفلس���طينية وفرضت عليها عدة عقوبات

الش����بابية الفلس����طينية في كل من الضفة الغربية

اقتصادية وأعاقت التواصل بني وزراء احلكومة

وقطاع غزة من أجل تنظيم فعاليات ش����بابية تندد

بالضفة مع وزاراته���م في قطاع غزة عن طريق

باالنقس����ام وتدعو إلى الوحدة الوطنية ووظفت تلك

عدم السماح لهم بزيارة قطاع غزة.

املجموعات مواقع التواصل االجتماعي من أجل عمل
حمالت مناصرة وحتشيد لدعم وجهة نظر الشباب

دور الح��راك الش��بابي الفلس��طيني ف��ي إنه��اء
االنقسام

ف����ي كيفية إنهاء االنقس����ام عبر احلوار الس����لمي
والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

متيزت الس���نوات املاضية بانتش���ار ظاهرة

برز دور احلراك الشبابي وبات أكثر وضوح ًا

متمي���زة ف���ي التاري���خ الفلس���طيني متثلت في

في الساحة الفلسطينية بسبب الفراغ السياسي

التحركات الش���بابية التي عمت مختلف مناطق

والتنظيم���ي الذي تركت���ه البن���ى القائمة جراء

الشعب الفلسطيني في فلسطني وخارجها.

عدم قدرتها على الوص���ول جلمهور عريض من

وكان����ت بداي����ة انط��ل�اق احل����راك الش����بابي

الش���باب ،ومن جه���ة أخرى ترك ه���ذا احلراك
الش���بابي انطباع ًا متزايد ًا بأن هناك اختالفات

الفلسطيني في آذار  2011متزامنة مع احلركات
الشبابية الناجتة عن الربيع العربي في بعض الدول

كبيرة في أهداف التنظيمات السياس���ية ،األمر
الذي يفق���د أع���داد ًا كبير ًة من الش���باب الثقة

العربية ،فقد تأثر العديد من الش����باب الفلسطيني
بأفكار الشباب العربي احلالم بالتغيير السياسي

بقدرة ه���ذه التنظيم���ات على جت���اوز املوروث

في بالده����م وتص����درت قضية إنهاء االنقس����ام

التنظيمي للبنى القائمة ،والذي اتسم بالفصائلية
والتشرذم ،ومؤخر ًا باالستقطاب الثنائي واحلاد

الفلس����طيني -الفلس����طيني جدول أعمال القوى
الشبابية الفلسطينية في أوج نشاطاتها السياسية.

ال���ذي انتقل تأثيره إلى احل���راك ذاته ،حيث إن
ً 7
جمه���وره املس���تهدف أصبح منقس���م ًا أيضا.

التقت جهود املنظمات الشبابية الفلسطينية في
أكثر من موقع آنذاك على شعار «الشعب يريد إنهاء
االنقسام الفلس����طيني» ،إال أن العناوين املتعددة

ويقوم حس�ن أي�وب بتحديد أهم س�مات

حتت سقف ما بات يعرف باحلراك الشبابي عكست

الحراك الشبابي بـ:

وجود حالة من االختالف على مضمون احلراك على
الرغم من االتفاق الواسع على األهداف.

8

إعادة هيكلة منظومة العمل السياسي الوطني،
فقد حتول االنقس���ام الفلسطيني  -الفلسطيني

6
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بفضل نشاطات الشبان الفاعلة إلى قضية رأي

الداخل���ي حول أهداف وطني���ة موحدة ،وأظهرت
نتائج هذه الدراسة املسحية ،أيض ًا ،أن موضوع

تتعاطى معها قيادات الفصائل .وحس���ب أيوب

االنقسام السياسي في األراضي الفلسطينية أثر

ف���إن حالة القم���ع واملالحق���ات والتضييق على

على ش���رعية القوى املوجودة ،حيث وجدت نتائج
املس���ح أن ( )% 42من الش���باب اعتبروا أن أي ًا

الشبابية ،حيث إن كل ذلك ميس الشباب أنفسهم.

من القوى املوجودة على الس���احة الفلسطينية ال

كما أعاد احل���راك الش���بابي االعتبار ملفهومي

متثل الشعب الفلسطيني مع استمرار ثلث الشباب

الكف���اح والعمل املباش���ر ،حيث أك���د احلراك

( )% 33في اعتبار منظمة التحرير الفلس���طينية
ممث ًال شرعي ًا للفلسطينيني في حني يعتبر ()% 2

الفلس���طيني مع االحتالل اإلسرائيلي باعتبارها

أن حركة فتح ممثلة للفلس���طينيني ،مقابل ()%5

عالقة صراع وليس���ت عالقة تفاهم ،فقد شاركت

يرون أن متثيل الفلسطينيني بيد حركة حماس.

فلس���طيني عام ،ولم تعد مسألة نخبوية فصائلية

احلري���ات كلها س���اعدت في تثوي���ر هذه احلالة

الش���بابي على إع���ادة صياغة عالقة الش���عب

مجموعات شبابية فلس���طينية في عدة فعاليات
ملقاطعة املنتجات اإلسرائيلية وسحب استثماراتها

توظي��ف مواق��ع التواصل االجتماع��ي في إنهاء
االنقسام الفلسطيني.

باخلارج عن طريق اشتراكهم في حملة مقاطعة

أس���هم تط���ور مواقع التواص���ل االجتماعي

وسحب االستثمارات اإلسرائيلية.

في نقل مواقع اإلنترن���ت من كونها أداة للترفيه

تعزيز السمات الدميقراطية واالجتماعية للفعالية

والتواصل إلى أداة للتنظير والتنظيم والقيادة،

السياسية ،حيث إن نشاطات الشباب ساهمت في

ثم إلى وسيلة ف ّعالة لنقل احلدث ومتابعة امليدان
ومصدر ًا أولي ًا لوس���ائل اإلعالم العاملية 10.لذلك

الكشف عن التصرفات القمعية للسلطات وبالتالي
مجابهتها وتشجيع اخلروج عليها.

اس���تغل الش���باب الفلس���طيني هذه الشبكات

وميكن إضافة مالحظة ثالثة إلى تلك السمات
تتمثل في حقيقة أن االنقسام السياسي أثر سلب ًا

االجتماعية لتنظيم العديد من الفعاليات السياسية
واالجتماعي���ة والثقافية ،ودفعت مواقع التواصل

على االنتماء إلى القضية الفلسطينية حسبما عبر

االجتماعي الشباب الفلس���طيني إلى املشاركة

( )%68من الش���باب الذين مت استطالع آرائهم

الفعالة في مناقشة قضايا الشأن العام والتعبير

خالل دراس���ة مسحية قام بها منتدى شارك في

عن نفس���ه بكل حري���ة مبنأى عن قي���ود البيئة

الع���ام  9 2013والذي���ن عب���روا بوضوح عن أن

التس���لطية ،فأتاحت هذه البيئ���ة فرصة جديدة

االنقسام السياسي أدى إلضعاف الفلسطينيني،

للش���باب املهم���ش أو الذي ينتم���ي إلي أقليات

س���واء فيما يتعلق بالتعبير عن حقوقهم والدفاع
عنها عاملي ًا ،أو حتى على مستوى االلتفاف الشعبي
العدد (2014 )29

سياس���ية وعرقية على نحو حت���ول معه الفضاء
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اإللكترون���ي إلى مجتمع مصغ���ر يناقش تنظيم

و«ش���باب  5حزيران» ومجموعة «فلسطني حرة»

مواقعهم أو مدوناتهم ،ويرى الباحثون أن زيادة

و«ش���باب غزة» وغيرها من املجموعات املنتشرة.

عضوية الشباب في مواقع التواصل االجتماعي

وتعتبر مجموعة «ش���باب  15آذار» من أبرز تلك

تدل على زيادة مستوى الوعي السياسي للشباب؛

املجموعات والتي ينضوي حتتها آالف األعضاء

ألن معظم تلك املواقع االجتماعية يتم استخدامها

من ناشطي ««فيس بوك»» ،وتعرف تلك املجموعة

كمنابر حرة للتعبير عن اآلراء السياسية.

نفس���ها على صفحتها على «فيس ب���وك» بأنها

11

تلع���ب مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي دور ًا
مهم ًا في تنمية املس���ؤولية االجتماعية للشباب

وتق���ول إنه���ا «حقوق مكفولة للف���رد في القانون

الفلس���طيني جتاه الوطن وجتاه املش���اركة في

األس���اس ،وه���ذه احلملة في األس���اس هي من

التغيي���ر اإليجابي للمجتمع ،حيث ش���جعت تلك

أجل «إنهاء االنقس���ام وكذلك صرخة من ضمير

املواقع االجتماعية الشباب الفلسطيني في إنشاء

الش���باب احلر الراغب في العيش بكرامة وحرية

مجموعات إلكتروني���ة تدعو إلى العمل التطوعي

في وطن واحد».

املجتمعي وليس السياسي فقط.

مجموعة تتبنى «حرية التعبير والتظاهر السلمي»،

12

أضحت تلك املواقع مناف���ذ مهمة للتعبير عن

مدى فعالية مواقع التواصل االجتماعي
في قضية إنهاء االنقسام

الرأي ،حيث انتشرت بسرعة البرق بني النشطاء
الشباب وساهمت في زيادة فعاليتهم السياسي.

يقبل عدد كبير من الش���باب الفلسطيني على

فسرعان ما مت إنشاء عدة صفحات إلكترونية عبر

مواقع التواصل االجتماعي ويعتبرونها مبثابة أداة

فيسبوك حتت عنوان «الشعب يريد إنهاء االنقسام»

فعالة ميكنها أن تؤثر على القرارات السياس���ية،

من أجل حش���د أكبر عدد ممك���ن من اجلماهير

فوفق اس���تطالع لل���رأي قام به منتدى ش���ارك

للضغط على القادة الفلس���طينيني إلنهاء قضية

الش���بابي عام  201413ي���رى نحو ()%34.5

االنقس���ام الفلس���طيني ،حيث مت إطالق دعوات

من الشباب الفلس���طيني املستطلعة آراؤهم أن

كثيرة للتظاه���ر عبر مواقع التواصل االجتماعي

وس���ائل التواصل االجتماعي جنحت في التأثير

خالل ش���هر آذار  2011من أجل الضغط على

على صناعة القرار السياسي في فلسطني.

الفصائل إلنهاء االنقسام ،ومت حينذاك تعيني تاريخ
 15آذار كموعد النطالق املظاهرات في ش���وارع

وبن���ا ًء عل���ى عدة مقابالت مت���ت مع عدد من

أعض���اء املجموعات الش���بابية الذي���ن اعتمدوا

الضف���ة وغزة والش���تات .ومن ب�ي�ن املجموعات

مواقع التواصل االجتماعي كأداة حلمالت احلشد

الشبابية التي تعبر عن هذا احلراك الذي تشهده

واملناصرة من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني،

املواق���ع االجتماعية مجموع���ة «أحرار  15آذار»

وجدت الدراس���ة أن بعض الش���باب الناشطني
67

يعتقدون أن مواقع التواصل االجتماعي ساهمت

وترى الناشطة الشبابية حيفا البيومي 16 ،أن

بشكل إيجابي في الترويج للمصاحلة الفلسطينية،

أهم املواقع االجتماعية التي مت استخدامها بفعالية

حيث استخدمها الشباب الفلسطيني كأداة من

في الترويج للوحدة الوطنية هي موقع «فيس بوك»

أجل حتفي���ز املواطنني للمش���اركة في فعاليات

وموقع تويتر ،ويؤيدها في الرأي الناشط الشبابي

وأنش���طة إنه���اء االنقس���ام ،واس���تخدمت تلك

سعيد لولو 17الذي يعتقد أن موقع «فيس بوك» سهل

املواقع كدعاية لهذه األنشطة السلمية عن طريق

لهم عملية حتش���يد الشباب الفلسطيني من أجل

مشاركة مقاطع فيديو توثق املظاهرات السلمية

مناصرة قضية إنهاء االنقسام ومت استخدامه من

التي يقودها الشباب الفلسطيني من أجل إنهاء

قبل الشباب الناشط من أجل التواصل واالتصال

االنقسام ،واستخدم الشباب الفلسطيني مواقع

ب�ي�ن املجموعات الش���بابية ومن أجل مناقش���ة

التواص���ل االجتماع���ي من أجل نش���ر بيانات

اخلطوات الالزمة لتنظيم فعاليات إنهاء االنقسام

وتصريحات حول رفض الش���باب الفلس���طيني

في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

لواقع االنقسام الفلسطيني ،واعتبر الشباب أن

لذلك جتد هذه الدراس���ة بن���اء على املقابالت

مواق���ع التواصل االجتماعي منابر حرة لهم من

التي متت مع النش���طاء الشباب في مجال إنهاء

أجل التعبير عن وجهة نظرهم من أجل مناش���دة

االنقسام أن مواقع التواصل االجتماعي ساهمت

ومطالبة القادة السياس���يني بالتوحد في سبيل

بشكل كبير في انتشار حمالت املناصرة والضغط

مصلحة القضية ،وقد اعتبر الناش���ط الشبابي

الت���ي نظمه���ا الش���باب الفلس���طيني من أجل

إبراهيم الش���طلي 14،خالل مقابلة معه ،أن موقع

العمل على إنهاء االنقس���ام ،ومت توظيف مواقع

«فيس بوك» مت استخدامه بفعالية من أجل نشر

التواصل االجتماعي بشكل فعال ،حيث ساهمت

صور فعاليات احلراك الشبابي في قضية إنهاء

تلك املواقع بإيصال صوت الش���عب الفلسطيني

االنقس���ام ومش���اركة جماهير مواقع التواصل

الرافض لالنقس���ام إلى القادة السياسيني الذي

االجتماع���ي بآخر التطورات واملس���تجدات في

بدؤوا يش���عرون بالغضب الش���عبي ومدى رغبة

قضية إنهاء االنقسام الفلسطيني ،واعتبر الناشط

املواطنني خاصة فئة الش���باب بالوحدة الوطنية

الش���بابي عصام سمور 15،عبر مقابلة له بتاريخ

وتشكيل حكومة وفاق وطني.

 2014/5/20في مدينة غزة ،أن مواقع التواصل
االجتماعي مبثابة وسيلة اتصال فعالة تستخدم

التحدي��ات الت��ي واجهها الحراك الش��بابي أثناء
استخدامه مواقع التواصل االجتماعي

الش���عب الفلس���طيني وقادته لكي يعملوا بشكل

واج���ه الش���باب الناش���ط في قضي���ة إنهاء

من أجل إرس���ال رسائل شبابية سياسية ألفراد

االنقس���ام عدة حتديات أثناء استخدامهم مواقع

جدي من أجل إنهاء االنقسام.
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التواصل االجتماعي ،فقد تعرض بعض الشباب

أهم التحديات التي واجهته في مجال اس���تخدام

الناش���ط لالعتقال السياسي عدة مرات من قبل

مواق���ع التواصل االجتماعي أثناء نش���اطه في

األجهزة األمنية ف���ي قطاع غزة والضفة الغربية

قضية املصاحلة وإنهاء االنقس���ام انقطاع التيار

بسبب نشرهم انتقادات سياسية عبر صفحاتهم

الكهربائي لس���اعات طويلة ،ما جعله ينقطع عن

اإللكتروني���ة ضد بعض املس���ؤولني أو بس���بب

التواصل مع زمالئه الناشطني في القضية نفسها.

تنظيمهم جتمعات سلمية في بعض األماكن العامة

ومن التحديات التي واجهها الشباب الناشط

بقطاع غزة ،لذلك كان من أهم القضايا التي حاول

عب���ر مواق���ع التواصل االجتماع���ي عدم تفاعل

الشباب نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي

بعض الشباب مع دعوات املشاركة في فعاليات

أثناء فعاليتهم الرامية إلنهاء االنقسام االعتراض

إنهاء االنقسام التي مت نشرها عبر «فيس بوك»

على االعتقاالت السياس���ية ف���ي الضفة الغربية

وعدم االلتزام الكامل باملشاركة بهذه الفعاليات

وقطاع غزة واملطالبة املتكررة بتحويل شعار إنهاء

التي تدعو للمصاحلة والوحدة الوطنية ،حيث لم

االنقسام إلى شعار فاعل من خالل ربطه مبطلب

يأخذ بعض الش���باب تلك الدعوات بجدية ،وذلك

تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

بسبب عدم وجود تنسيق بني مجموعات الشباب

يرى الناشط الشبابي ابراهيم الغندور 18،أن

املختلفة التي كانت تدعو الشباب إلنهاء االنقسام،

من أبرز التحديات التي واجهت الش���باب جراء

فتضاربت مواعيد تنفيذ األنشطة وأصبح هناك

استخدام مواقع التواصل االجتماعي ظهور بعض

أكثر من مصدر للمعلومات؛ ما أثار االرتباك عند

الصفحات اإللكترونية املشبوهة التي كانت تبث

الشباب املدعوين.

الفنت والس���موم بني نش���طاء الفيسبوك وكانت

اس��تخدام مواقع التواص��ل االجتماعي في دعم
المصالحة
بعد توقيع اتف���اق املصاحلة بني حركتي فتح
وحماس خالل ش���هر نيس���ان  ،2014بحضور
ش���خصيات اعتبارية ممثلة لطرفي االنقس���ام،
أصبح املواطنون بش���كل عام والش���باب بشكل
خاص يترقبون تبعات ونتائج هذا االتفاق ،لذلك
نش���ر نش���طاء على مواقع التواصل االجتماعي
«هاش���تاغ» لع���داد زمن���ي أطلقوا علي���ه عداد
املصاحل���ة كنوع من مراقب���ة يفرضها املواطن
على القادة السياسيني من أجل التأكد من إمتام

تنش���ر إش���اعات مغرضة ومحرضة ضد طرفي
االنقسام ،ما زعزع الثقة في نفوس بعض الشباب
الفلسطيني ،فأصبحوا يشعرون باإلحباط وعدم
الرغبة باالستمرار في فعاليات إنهاء االنقسام.
يرى الناش���ط الش���بابي سعيد لولو أنه متت
إساءة استغالل بعض موقع التواصل االجتماعي
من أجل التش���هير بش���خصيات شبابية وتلفيق
بع���ض الته���م األمنية لبعض الش���باب عبر تلك
الصفحات.
ويعتقد الناشط الشبابي محمد قعيس 19أن من
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الش���باب حول مجريات املصاحلة ،وس���ادت بني

املصاحلة وانتهاء سنوات االنقسام ،والتي ما زال
يشعر بها املواطن .وصل عدد املعجبني بصفحة
ع���داد املصاحلة عبر موقع «فيس بوك» إلى أكثر
من  14ألف مشارك.

أفراد الشعب أجواء من الالمباالة وعدم االكتراث
باتفاقية الوحدة ،وأصبحت هناك حالة شك كبيرة
لدى الشارع الفلسطيني في إمكانية جناح هذه

ل���م جتد الباحثة  -بن���ا ًء على بحث صغير مت

الوحدة ،ل���ذا لم يتم اس���تغالل مواقع التواصل

إجن���ازه عبر مواقع التواص���ل االجتماعي  -أي

االجتماع���ي بش���كل فعال في التروي���ج التفاقية

صفحات جديدة من ش���أنها أن تدعم استمرارية

الوحدة بني حركتي فتح وحماس.

أطلقتها مجموعات شبابية وهي ال تتسم باجلدية،

نتائج الدراسة:

املصاحلة سوى بعض صفحات إلكترونية ساخرة

•لعبت مواق����ع التواصل االجتماعي دور ًا مهم ًا
وكبي����ر ًا في حتش����يد الش����باب الفلس����طيني

فعلى س���بيل املثال مت إنش���اء صفحة إلكترونية
تطال���ب الش���باب بترش���يح أنفس���هم كأعضاء

ودعوتهم للمشاركة في فعاليات إنهاء االنقسام.

افتراضيني في حكومة املصاحلة اإللكترونية ،لذا

•استخدم الشباب مواقع التواصل االجتماعي

ترى الباحث���ة أن مواقع التواصل االجتماعي لم

بفعالية من أجل نشر أفكار املصاحلة والدعوة

يتم استثمارها بشكل فعال في عملية تعزيز ودعم

إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

اس���تمرارية املصاحلة بني حركتي فتح وحماس

•واجه الش����باب الناش����ط عبر مواقع التواصل

التي م���ا زالت حتت االختبار وموضع تش���كيك

االجتماع����ي في قضية إنهاء االنقس����ام عدة

من قب���ل املواطنني ،ويدل عدم اهتمام الش���باب

حتدي����ات وصعوبات من ضمنه����ا االعتقاالت

بأح���داث املصاحلة وعدم احتفائهم بها أو تنظيم

السياس����ية وانقطاع التي����ار الكهربائي وعدم

حمالت إلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي

التنسيق اجليد بني املجموعات الشبابية حول

م���ن أجل تعزيز تلك املصاحلة على مدى اإلحباط

نشر دعوات لفعاليات إنهاء االنقسام.

الذي يش���عر به الشباب جتاه القوى السياسية،

•لم تس����اهم مواقع التواصل االجتماعي بشكل

حيث بذل الش���باب في السابق عدة جهود حثيثة

بارز في دعم املصاحل����ة ،وكانت هناك مجرد

من أجل إنهاء االنقس���ام وقاموا بإرس���ال عدة

محاوالت ضئيلة لدعمها ،وذلك بس����بب شعور

رسائل احتجاجية عبر مواقع التواصل االجتماعي

الش����باب باإلحباط جراء ع����دم جناح اجلهود

تطال���ب بالوحدة الوطنية ،ولك���ن تلك اجلهود مت

الشبابية السابقة في مجال إنهاء االنقسام.

إحباطها من قبل أطراف االنقسام ،ما أدى إلى
اتساع الفجوة بني الشباب الناشط سياسي ًا وبني

خاتمة

القادة السياسيني ،ما أعطى انطباع ًا سلبي ًا لدى
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التواصل االجتماعي ف����ي حياتنا املعاصرة ،فتلك

التواص����ل االجتماعي في عملية إنهاء االنقس����ام،

املواقع لم تعد مجرد ش����بكات اجتماعية من أجل

خضعت تل����ك املواقع االجتماعي����ة لبعض القيود

التواص����ل واحلديث مع األصدق����اء واألقرباء في
البالد البعيدة ،بل باتت جزء ًا ال يتجزأ من منظومة

األمني����ة التي أعاقت في بعض األحيان مش����اركة
بعض النشطاء الشباب بفعالية في فعاليات إنهاء

اإلعالم السياس����ي املوجه الذي يعتبر تلك املواقع

االنقسام بسبب تعرضهم للمساءلة.

االجتماعية مبثابة قنوات مفتوحة لتبادل الرس����ائل
السياسية وإصدار البيانات والتصريحات اإلعالمية

التوصيات:

توصي الدراسة بضرورة توظيف مواقع التواصل

من قبل القادة والساسة.

لذلك نستنتج من تلك الدراسة أن هناك اهتمام ًا
كبير ًا من قبل الش����عب الفلس����طيني وفئة الشباب

االجتماعي في مجال رفع وعي الش����باب في مجال
حل النزاعات والسلم األهلي واملشاركة السياسية
الدميقراطية ،كما توصي الدراسة بضرورة تنظيم

الفلسطيني في مواقع التواصل االجتماعي ،حيث

ورش عمل توعوية حول أخالقيات اإلعالم املجتمعي

استغل الكثير من الشباب والنشطاء السياسيني

والطرق السليمة للتعبير عن القضايا السياسية حتى

تل����ك املواقع االجتماعية بش����كل إيجابي من أجل

ال تتم إساءة اس����تغالل شعبية املواقع االجتماعية

دعم ومناصرة قضية سياس����ية معينة مثل القضية

في نشر معلومات مشوهة وبث اإلشاعات املغرضة.

الفلس����طينية وقضية املصاحلة بينما اس����تخدمت

كما توصي الدراس����ة بضرورة تخفيف الرقابة

فئات أخرى تلك املواقع االجتماعية بش����كل سلبي

اإللكترونية املفروضة من قبل الس����لطات الرسمية

من أجل التش����هير واإلساءة لشخصيات معينة أو

عل����ى مواقع التواصل االجتماعي وإعطاء فس����حة

من أجل نشر اإلش����اعات املغرضة التي تثبط من

كبيرة للش����باب لكي يعبروا عن أنفسهم مع ضمان

الروح املعنوية للشعب.

عدم تعرضهم للمضايقات أو االعتقاالت السياسية.

جتد الدراس����ة أن مواقع التواصل االجتماعي

توصي الدراس����ة بض����رورة إنش����اء مزيد من

كانت من أهم أدوات احلراك الشبابي التي وظفت

الصفحات اإللكترونية التي تروج لقضايا الس����لم

بفعالية من أجل الترويج لقضية املصاحلة وتنظيم

األهل����ي واملصاحل����ة الوطني����ة ،بحي����ث يجب أن
تنش����ر تلك الصفحات أخبار ًا إيجابية عن الوحدة

حمالت ضغط ومناصرة في الش����ارع الفلسطيني
إلنهاء االنقسام.

وج����دت الدراس����ة أيض ًا أن مواق����ع التواصل

الفلس����طينية من أج����ل أن تبث األم����ل في نفوس
الشباب الفلسطيني.
وأخير ًا ،توصي الدراسة بضرورة تأسيس جسم

االجتماع����ي أصبح����ت وس����يلة لتجنيد الش����باب
الفلسطيني واستقطابهم من أجل دعم العديد من

إلكتروني كبير شبيه بنقابة إلكترونية من أجل الدفاع

القضاي����ا الوطنية وعلى الرغم م����ن فعالية مواقع
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منذر املرصي.
حيفا البيومي.
سليم الهندي.
سلوى املناعمة.

عن حقوق الناش����طني اإللكترونيني واملساهمة في
مراقب����ة االنتهاكات التي يتعرض لها الناش����طون
الشباب في مجال سرقة احلقوق الفكرية وتقييد حرية
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التعبير والرأي عبر مواقع التواصل االجتماعي.
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مقاالت

العدوان على غزة :قراءة سريعة

د .عاطف أبو سيف
عاشت غزة عدوان ًا مقيت ًا دام أكثر من خمسني
يوم ًا انتهى بهدنة لشهر ،تليها  -مع استمرارها -

من أرض اآلباء واألجداد ،فإن بناء ميناء ومطار

مفاوضات حول املطالب الفلسطينية .من املؤكد أن

وطرقات ومش���اريع سيكون مجرد رسوم جميلة

عزمية الشعب الفلسطيني وفصائله وقيادته جنحت

في دفتر طفل مش���اكس قد ميحوها في حلظة.

في أال تنكس���ر شوكة غزة وشوكة الشعب .تُقدم
هذه املالحظات السريعة قراء ًة في بعض القضايا
املتعلقة بواق���ع العدوان وما ّ
متخض عنه؛ بهدف

يذكرني ما يجري اآلن في القاهرة بخطة الدكتور

تعلن دولة فلس���طني املس���تقلة على اجلزء املتاح

س�ل�ام فياض رئيس الوزراء السابق التي ميكن
وصفها ،أيض ًا ،بالطموحة حول بناء املؤسسات
وجتهيز بنية الدولة الفلسطينية حتى تصبح أمر ًا
واقع ًا ،وبالتالي نقول للمجتمع الدولي لدينا دولة،

تعميق النقاش حول مستقبل غزة في الصراع.
ً
أوال  -مفاوضات القاهرة وتوسيع الفرجار

ولكن لدينا احتال ًال .اخلطة الطموحة التي وضعت
االحتالل في الصف الثاني بد ًال من وضعه شرط ًا

ميكن ملراجعة س���ريعة ملفاوضات القاهرة أن
تدلنا على جملة من املالحظات الفرعية التي ميكن

يجب إزالته لم تؤت ثمارها على الرغم من أن في

لتلمسها أن يصوب البوصلة .كان ميكن توسيع

جوهرها مفاهيم تستحق التطوير .دون العمل على

فوه���ة الله���ب وإعادة املطالب للفك���رة احلقيقية

إزالة االحتالل فإن أي تفاصيل أخرى تتحول مع

وليس ل���ردة الفعل .فإن لم ينته االحتالل وما لم

الزمن إلى صراع على شروط االحتالل بتحسينه
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ضمن أشياء كثيرة كان البد من شمل بعض

وتكييفه واحلد م���ن اآلالم املصاحبة له .إن قتل
التنني ال ميكن أن يتم بقص أذرعه تدريجي ًا ألنه

سيظل قادر ًا على القتل دائم ًا ما لم ميت التنني.

القضايا التي تخص اجلزء اآلخر من األراضي

واالحتالل أمر ش���بيه بذلك فه���و بحاجة إلزالة

احملتلة .من املؤكد أن أسرى صفقة شاليت جزء
مه���م ،ولكن أيض ًا ه���ذا املطلب ال يندرج ضمن

بشكل كامل.

املطالب السياسية السيادية الكبرى بقدر ارتباطه

النقط���ة الثانية الت���ي ال تقل أهمية هي جملة

باتفاق س���ابق بني حماس وإسرائيل .تخيلوا مت

من األس���ئلة املتعلقة بتلك املطالب حتى ال تبدو

ش���مل مطالب حيوية تخص تخفيض واحلد من

في مجملها مطالب ذات صبغة ضيقة .حيث إن

«احتاللية» إس���رائيل للضفة الغربية مثل جتميد
االس���تيطان مث ًال أو تفكيكه حتى .إدخال قضية

إح���دى أهم املالحظات في ه���ذا اجلانب والتي

املم���ر اآلمن مهمة من حي���ث التأكيد على وحدة

يجب أن يتم س���ؤالها بكثير من الوضوح تتعلق

احلال ب�ي�ن الضفة الغربية وقطاع غزة والتكامل

ببع���ض املطالب التي تتمس���ك به���ا الفصائل
الفلس���طينية وهي مطالب لعامة الناس تأكيد ًا.

اجلغرافي بينهما.
الوجه اآلخر للنق���اش افتراضي .ماذا لو مت

بخص���وص املطار ،هل ه���و مطار غزة أم مطار

حتقيق امليناء واملطار ،هل سيسمح لسكان الضفة

الدولة الفلس���طينية العتيدة؟ كذلك امليناء هل هو

الغربية باس���تخدامهما؟ هذا ليس للجدل ولكن

ميناء غزة أم ميناء دولة فلس���طني؟ من املؤكد أن

للكشف عن أهمية الوعي اخللفي ملثل هذه املواقف

اإلجابة عن هذا الس���ؤال مهمة حتى ال تبدو تلك

التفاوضية ..إذا كان���ت تلك مطالب ضمن رؤية

املطالب على أنها مطالب غزة وليست مطالب دولة
فلسطني .الصراع اإلسرائيلي اجته حتديد ًا نحو

سيادية عامة تخدم أهداف املشروع الوطني فالبد
أن يكون اخلطاب اإلعالمي الذي يعبر عنها يقول

عزل غزة عن مجمل الصراع والتعامل مع القضية

ذلك بوض���وح وال يوارب خلف مجازات وكنايات

الوطنية بالقطعة ،وعليه ،فإن التأكيد املقيت واململ

تصلح في كت���ب األدب فقط وليس في حتصيل
احلقوق .وتأسيس��� ًا فإن املطالب في مفاوضات

الكثير م���ن النقاش محصور في زوايا صغيرة.

في اخلطاب لدى البعض على «غزاوية» الصراع
هو خدمة جليل���ة للعدو وليس إعال ًء واجب ًا للدور

القاهرة هي مطالب احلقوق الفلسطينية وليست

البارز لغزة في املعركة .فإذا كان املطار هو مطار

مطالب إنسانية .فالفلسطيني ال يريد املطار وال

الدولة الفلسطينية وإذا كان امليناء ميناء الشعب

امليناء حتى يحس���ن شروط حياته اإلنسانية ،بل

الفلسطيني ودولته؛ فإن هذا يجب أن يتالزم مع

هو يريدهما ألن ه���ذا جزء من حقه املكفول في

تغيير في وجهات النظر وفي آليات التعاطي مع

القانون الدول���ي واألهم من ذلك ألن هذه أرضه

الصراع الدائر.

وهو صاحب الس���يادة عليها وال أحد غيره .وإذا
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ً
ثانيًا  -االحتالل أوال

كان األمر كذلك فإن استخدام هذه املرافئ هو من

وعلي���ه يجب العودة في الصراع إلى األصل.

حق الفلسطيني أينما وجد .وعليه مرة أخرى ال بد

فاألصل هو االحتالل وما جنم عنه ،وبالتالي يجب
التعاطي مع العدوان على غزة بوصفه جزء ًا من

من توسيع النقاش وتعميقه حتى يالمس احلقوق
الوطنية وليس الظروف والشروط اإلنسانية.

عدوان أكبر وأش���مل يجب إزالته ،ويجب احلذر

ل���ذا وجب من���ذ البداية النظر إل���ى املطالب

م���ن التعاطي بالقطعة م���ع الصراع ،مبعنى أن

الفلس���طينية من جهة كي���ف ميكن لها أن تكون
جزء ًا من إستراتيجية وطنية عامة إلنهاء االحتالل.

هذه مشكلة غزة اآلن ،وغزة بحاجة ملطار وميناء
ومعب���ر من أجل أن يتمكن س���كانها من احلركة

فامليناء إذا لم يكن ضمن فهم فلس���طيني لكونه
رمز ًا من رموز السيادة الوطنية فإنه لن يكون ذا

بحرية .لق���د كان لغزة مطار يربطها بالعالم كله
وكانت اجلرافات قد بدأت بتسوية امليناء وكنا قاب

قيمة؛ ألن التفكير في كيفية نقل البضائع بطريقة

قوسني أو أدنى من إبحار أول سفينة فلسطينية

آمنة ومس���تدامة عبر وسيلة أخرى ال تكون حتت
سيطرة االحتالل ،وإذا لم يكن مفتوح ًا الستخدام

(رمبا منذ إبحار س���فن أجدادنا الفينيقيني لنقل
العلوم واألبجدي���ة للعالم) وكان معبر رفح يعمل

الفلسطينيني وليس «الغزيني» فهو أيض ًا لن يكون

لي���ل نهار .ما أقص���ده أنه ما لم تكن هناك رؤية

ذا قيمة سياسية وسيادية بل إنسانية .األمر ذاته

وإس���تراتيجية موحدة وذات بعد ثاقب فإن األمر

ينس���حب على املطار حيث يجب أن يكون مطار

ال يعدو كونه صراع الس���جان لتحس�ي�ن شروط
االعتقال وليس كسر ًا لبوابة السجن واخلروج.

الفلسطينيني وليس مطار غزة .إن اخلطورة تكمن
في النظر إلى هذه املطالب الس���يادية املهمة من

إذن ،العمل على إزالة االحتالل يجب أن يكون

زاوي���ة أنه���ا لتخفيف احلصار ع���ن قطاع غزة

أساس التركيز الفلسطيني .فلو قلنا إن الهدنة لن

وفتح القطاع بصورة أفضل للتواصل مع العالم

تتم حتى يزول االحتالل فإن املطار وامليناء واملعبر

اخلارج���ي ،حيث إن التعامل م���ع الصراع مع

وماليني األشياء األخرى ستكون حتصيل حاصل
ولن يكون الغوص في التفاصيل مهم ًا وقتها ،إذ

االحتالل بوصفه جملة من ش���روط احلياة التي
يصار إلى حتسينها حتى لو باستخدام السالح

إن مج���رد زوال االحتالل يعني أنه ليس من حقه

والقتال أو إلى مصادرتها كما يفعل االحتالل ال

أن يفاصلنا في طول الرصيف البحري أو سعة

يخدم املصالح اإلس���تراتيجية للفلسطينيني .إنه

س���فن الشحن وآليات الرقابة عليها .واألمر ذاته

ذات الفهم املؤس���س لوعي إسرائيل ومقارباتها

يصح على كل األشياء األخرى.
وتأسيس ًا ،فإن املطلوب فلسطيني ًا إعادة صوغ

للصراع ومعاجلاتها له.

التوجهات الفلسطينية جتاه إنهاء االحتالل .لقد
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حقق الفلس���طينيون الكثير من اإلجنازات على

الوس���ائل املمكنة من العقوبات إلى التدخل من

الرغم م���ن اآلالم الكبيرة التي تكبدوها في هذا

أج���ل ذلك .صحيح أن مي���زان القوى الدولي ال
يس���مح ،ولكن يجب أيض ًا الضغط على األشقاء

تكون شمولية وأكثر سياسية منها إنسانية ،لكن

العرب لتفعيل املقاطعة العربية للقوى الكبرى التي

ارتفاع منس���وب املناعة الفلسطينية وقوة الردع

تخل مبيزان العدل في مؤسسات املجتمع الدولي.

كانا مهم�ي�ن في ذلك وإن التفاوض مع العدو ال

أش���ياء كثيرة ميكن قولها هنا من تطوير مقاومة

ينتقص منهما ،على أن تكون مطالبنا ضمن رؤية

االحتالل املباش���رة إلى الصراع مع األش���قاء

وإستراتيجية تنطلق من املشروع الوطني الكبير.

الع���رب حول االنتقال من املش���اهد إلى الالعب

والشيء الثاني املطلوب وضمن رؤية فلسطينية

إلى االش���تباك في الس���احات الدولي���ة ،ولكنها

مش���تركة هو تغيير بوصلة النقاش الدولي اآلن

كلها بحاجة إلستراتيجية موحدة وليس التعامل

باجت���اه حتديد س���قف زمني إلنه���اء االحتالل

بتفاوض مؤسس على ردات فعل.

الع���دوان وقصور تصوراتنا ف���ي الكثير عن أن

وجتس���يد االس���تقالل على أن تكون هناك آلية

ثالثًا  -المجتمع الدولي والعدوان

مراقبة دولية لفكفكة املس���توطنات .يجب ضرب

يرتبط بالنقاش السابق نقاش آخر عن املوقف

احلديد وهو ساخن اآلن ومباغتة إسرائيل بهجوم

الدولي من الصراع .ثمة مالحظات س���ريعة في

دبلوماس���ي جدي���د ينطلق من واق���ع حال غزة،

هذا اجلانب.
أوالً  -انحصر التدخل الدولي في املربع اإلقليمي

وبالتالي يتم توسيع املطالب الفلسطينية واخلروج
من ورطة القرار األممي إلى قرار لصالح الشعب
الفلس���طيني انطالق ًا من قاعدة أن على املجتمع

الضي���ق ومتيز بالصراع على تولي مهمة
الوساطة بني مصر من جهة وتركيا وقطر

الدولي أن يتحمل مس���ؤولياته .نعم نحن بحاجة

من جه���ة أخرى .وحس���م األمر لصالح

للجنة دولية تقوم بتفكيك املس���توطنات وترس���يم

القاهرة بكل تأكيد على الرغم من الش���ك
في أن قطر ما زالت متارس دور ًا من خالل

احلدود وفرض إرادة املجتمع الدولي وش���رعيته
على إسرائيل .خياراتنا اإلستراتيجية بذلك تأخذ

عالقتها بحماس ،وأنقرة كذلك.

جوانب متعددة لكنها تصب في ذات االجتاه.
جزء من املعرك���ة ،أيض ًا ،هو حتميل املجتمع

ثانيا ً  -غابت أدوار ومواقف فاعلة لبعض القوى

الدولي���ة متام��� ًا عن املش���هد خصوص ًا

الدولي مسؤوليته عن اجلرائم التي ارتكبها بحق

الص�ي�ن وروس���يا اللتني قامت���ا بأدوار

الشعب الفلسطيني حني منح أرضه ملهاجرين غير

كبرى في العدوانني الس���ابقني على غزة

ش���رعيني ،وعليه إذن أن يقول لنا متى سينتهي

جله���ة التنديد بهما .بالطب���ع فإن قراءة

هذا االحتالل ويش���مر عن س���اعديه لتفعيل كل
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للتقارب اإلس���رائيلي الصيني ميكن أن

تخوضها حركة حماس ،وبذلك ال حتقق إسرائيل

تساعدنا في فهم النكسات التي تشهدها

ما أرادت بالعمل العسكري بل إنها تنجز أبعد من

الدبلوماسية العربية ،كما أن الصراع في

ذلك بكثير مبساعدة األصدقاء في احمليط .نعم قد

أوكراني���ا وعدم رغبة بوتني في أن يواجه

تكون هذه آخر حروب حماس .بالطبع ومن أجل

بانتق���ادات أكثر حدة بس���بب تدخله في

أن تك���ون هذه آخر حروب حماس فالبد من ثمن

أوكرانيا الذي قد يتم تشبيهه بالتدخل في

سياسي يتم دفعه .والثمن هو جملة من اإلجنازات
السياسية التي يجب أن تصرخ حماس فرح ًا أنها

الدور املهم لليبرمان بخلفيته الروسية.

حققتها .وبالطريقة ذاتها ،فإنه ميكن أن يتم إجناز

غ���زة .حكاية معقدة ميكن أن يدخل فيها
ثالث�ا ً  -أوروبا احتمت باملظلة األميركية ،وعلى

صفقة سياس���ية كبيرة من وراء تلك احلرب .من
هنا فإن التدخل واحلراك اإلقليمي والدولي الذي
بات واضح ًا مع بداية هذه احلرب لم يش���به عدم

الرغ���م من جه���ود باري���س وتصريحات
برلني ،فإن بروكس���ل ظل���ت واقفة حتت
اجلدار األميركي حتمي نفسها من حرارة

االهتمام الدولي في احلربني السابقتني .الحظوا

الص���راع في انتظ���ار أن تنتهي األزمة

معي أن ثمة معادلة معكوسة .هناك عدم اهتمام

وتدخل كممول حلفلة تديرها واشنطن كما

باجلرائم التي تقوم بها إس���رائيل واملجازر التي

درجت العادة ضمن معادلة روبرت كينان

ترتكبه���ا طائراتها وبوارجه���ا ودباباتها ،بل إن

أن أوروبا من الزهرة وأميركا من املريخ.

احلدي���ث عن تلك املجازر باهت ويتم مجاملة من

رابعا ً  -التدخل األميركي في بداية العدوان هدف

بعض املؤسسات الدولية املعنية ،فيما شهدت حرب
 2009-2008إدان���ات كبيرة وتدخالت قوية في

إلى محاصرة املطالب الفلس���طينية من
خالل لقاءات دولية جتعل مطالب إسرائيل

هذا املجال .في املقابل وأمام هذا الصمت فإن ثمة

على قدم وساق مع مطالب الفلسطينيني
البسيطة .قادت واشنطن حراك ًا دولي ًا كان

فعالية سياسية نشطة جتاه البحث عن مخرج من
األزمة .واحلديث عن مخرج دائم قدر املستطاع.

ميكن له أن «يدول���ن» صراع غزة وليس

وهو الشيء الذي لم يحدث في احلربني السابقتني.

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

مرة أخرى ،أولى مالمح هذا التدخل اخلارجي
أن هن���اك توجه ًا ملعاجلة قضية الصراع في غزة

كان املطل���وب من احلراك الدولي الذي يصار

بعي���د ًا عن الصراع العربي اإلس���رائيلي برمته،

إلى طبخه على نار هادئة وتس���اهم إسرائيل في
تعزيزه عبر منحها للهدن اإلنسانية ووقف إطالق

وكأن غزة شيء والقضية الفلسطينية شيء آخر.

النار هو التأكد من أن هذه آخر حروب حماس،

إن هذا مؤشر خطر للتعامل مع القضية الوطنية

ولعله���ا تكون كذلك .مبعن���ى أن هذه آخر حرب

الفلس���طينية بالقطعة .مبعنى نعالج قضية غزة
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بش���كل منفصل وبالتالي يتم التخلص من برميل

الغربية وقطاع غزة .وصفة س���حرية لكنها ليست

الب���ارود الذي ينفجر كل عامني أو أقل ،كما تتم

أكثر من حتايل على الواقع.

معاجل���ة قضية مس���تودع الالجئني األكبر وبعد

أرادت حم���اس أن تظل في احلكم وفي الوقت

ذلك يتم التعامل مع القطع األخرى في الصراع
وحتديد ًا الضفة الغربية وفق املنطق نفسه .أظن

نفسه أال تتحمل مسؤوليات هذا احلكم .فقد أرادت
املصاحلة دون أن يتغير شيء على أرض الواقع،

أن اجلماهي���ر التي خرجت ف���ي الضفة الغربية

مصاحل���ة تتعايش مع االنقس���ام بل تكون الوجه

خرجت لتق���ول إن القضية الفلس���طينية واحدة

اجلمي���ل له .وهي ثنائية له���ا جذورها في خطاب

موحدة وال ميكن أن يتم التعامل معها بالقطاعي

حماس السياسي واإلعالمي .فحتى بعد تشكيلها

على عكس رغبة إسرائيل.

احلكومة الفلس���طينية العاشرة وبعد ذلك احلادية
عشرة إثر فوزها في انتخابات  2006فإن حماس

رابعًا  -هل انتهى االنقسام؟

فصلت بني نفس���ها وبني الس���لطة وحاولت على
املستوى اللفظي أن جتعل من حكومتها شيئ ًا بعيد ًا

أنا من الذين قالوا إن ما مت االتفاق عليه في غزة
وجنم عنه تشكيل حكومة التوافق لم يكن مصاحلة،

عن الس���لطة ،فخرجت بثنائية السلطة واحلكومة،

بل هو اتفاق اصطالحي على تغيير الوصف الذي

وكأن هذه احلكومة ليست حكومة السلطة ،وكأن

يطلق على واقع ما .فالعالقة الشائكة امللتبسة التي

جوازات سفر وزراء احلكومة ليست مدموغة بختم

أطاح���ت فيها البندقية باملصلحة الوطنية ،لم يعد

السلطة وال باالتفاقيات السياسية التي وقعتها.
ه���ل يس���تطيع أح���د أن يجزم حق��� ًا أن ثمة

جنمت عن أحداث حزي���ران  2007الدموية التي
يش���ار إليها على أنها انقسام ،بل هي مصاحلة،

مصاحلة حقيقية موجودة على الرغم من التوقيع

ومصاحل���ة منوذجية رمب���ا .وفق ه���ذا االتفاق

على اتف���اق املصاحلة وتش���كيل حكومة الوفاق

االصطالحي كان ميك���ن للمتناقضات أن تعيش
وللثنائيات أن تتجاور .مث ًال ميكن أن يكون هناك

تتس���لم احلكومة اجلديدة إال مكاتبها املدنية في

ال يص���در القرارات وال يعطي التعليمات ،كما أنه

غ���زة وهي مقرات أربع وزارات يداوم فيها وزراء
حكومة الوفاق من غزة ولم يستلموا فعلي ًا مهامهم

الوطني وتس���لمها مهامها املدني���ة في غزة .لم

وزير داخلية ال عالقة له باألمن وال بالشرطة ،فهو
ال يعرف من هم قادة األجهزة التي هو مس���ؤولها

كما ينبغي .أما بقية الوزارات األخرى والهيئات

بشكل مباشر ،كما ميكن أن تظل األجهزة اإلدارية

احلكومي���ة التي يربو تعدادها على أربعني وزارة

عملها فيما يواصل الوزير في حكومة الوفاق عمله

وهيئة فظلت حتت سيادة حكومة حماس .وأشك
ف���ي أن أحد ًا من ال���وزراء في رام الله يعرف ما

املدنية التي كانت قائمة قبل املصاحلة وتستمر في
أو االدع���اء بأنه وزير كلت���ا الوزارتني في الضفة
العدد (2014 )29

يجري في وزارته في غزة أو أنه يهتم كثير ًا لذلك،

78

أو يبذل جهد ًا في س���بيل ذلك .أما اجلزء األهم

موظف���ي حكومة حماس في غزة هو اس���تكمال

من احلكومة واملتعلق باألمن والس���يادة فما زال
عالق ًا ينتظ���ر اتفاق ًا جديد ًا .فاحلكومة  -بعبارة

خلل���ل أعم���ق وه���و أن حكومة الوفاق ليس���ت
صاحبة سيادة كاملة ،وأنها مث ًال ليست صاحبة

أخرى  -ال حتكم ،أيض ًا احلكومة ال تدير شؤون

رأي وال أم���ر وال نهي على نحو أكثر من نصف

الناس وليست ذات صالحيات للتدخل.

هؤالء املوظفني ،أقص���د األجهزة األمنية .وأظن

كان مش���هد رجال الشرطة وهم يعتدون على

أنه لو مت ح���ل كافة القضايا ملا وصلنا إلى تلك

املوظف�ي�ن الذين ذهبوا لتلقي رواتبهم من البنوك

املعضلة .فكما أن املال عصب احلكم ،فإن الرجل

وإعالنهم إغالق تل���ك البنوك عنوة ،وعدم تلقيهم

عل���ى احلصان هو الذي يحدد هوية هذا احلكم.

أوامر بذلك من وزيرهم احلقيقي الس���يد رئيس
الوزراء إال ترجم ًة حلقيقة أن هذه حكومة ال حتكم،
ووزي���ر داخلية ال يتدخل .ه���ل كان هذا نقص ًا

وفي حالة املصاحلة الفلس���طينية افترق العصب
(املال) عن الرجل على احلصان .والنتيجة أن ثمة
محاوالت للوصول إلى مدركات منطقية من عملية

خطي���ر ًا في اتفاق املصاحلة؟ رمبا ،لكن احلقيقة

غير منطقية ،من باب أن املوظفني مسؤولية حكومة

تقول إن النوايا أهم من كل االتفاقيات ،وهي إن

الوفاق .وهي مقولة منطقية لكنها مؤسس���ة على

توافرت تقضي عل���ى كل النواقص ومتلؤها .ما

واقع غير منطقي يقول إن احلكومة ليست صاحبة

حدث عندنا هو العكس ،إذ إن النوايا كانت أكثر
خبث ًا من االتفاق .القضية األخرى التي كش���فت

والي���ة على هؤالء املوظف�ي�ن .على الرغم من ذلك
تظل حقيقة أساسية يجب أال تغيب عن التحليل
تقول إن مثل هذا النقاش أيض ًا يعمق األزمة وال

عورات االتفاق كانت قضية موظفي حكومة غزة
ورواتبهم .فاالتفاق لم يشر إلى دمجهم املباشر

يحله���ا ،وأن أزمة موظف���ي حكومة غزة يجب أن
جتد لها ح ًال ضمن إعادة صياغة لواقع املصاحلة.

بعد إجراء االنتخابات التش���ريعية العامة ويكون
متروك ًا بشكل كامل حلكومة ما بعد االنتخابات.

املشهد يبدو كاآلتي :احلكومة في رام الله تواصل
الصرف على قطاعات الصحة والتعليم والشؤون

فمه���ام حكومة الوفاق هي تس���يير األمور حتى

االجتماعية واحلج والرياضة والبلديات و«بكدار»،

الوصول إلى االنتخابات ،وليس من مهام حكومة

وتواصل دفع رواتب موظفي السلطة األساسيني

الوفاق حل كل املعضالت التي ترتبت على سنوات

من غزة ،فيما تواصل احلكومة املقالة (على الرغم
من عدم وجودها رسمي ًا اآلن) إدارة غزة خاصة

العالية أكثر نقاط ضعف احلكومة ،إذ إن أداءها
سيكون متواضع ًا أمام جسامة التحديات وعظمة

في مجال األم���ن وجباية الضرائب والتحصيل.
لم يتغير ش���يء .فاحلكومة في رام الله لم تتوقف

التوقعات .أظ���ن أن اخللل الذي جنم في قضية

منذ حزيران  2007عن دفع كل تكاليف قطاعات

في كشف رواتب السلطة ،إذ إن هذا يتحقق فقط

سوداء من االنقسام .ورمبا تكون تلك التوقعات
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اخلدم���ات من صحة وتعليم وش���ؤون اجتماعية

كل األزمات العالقة وال يترك ش���يئ ًا للتفسيرات

ورصف للش���وارع وبناء للمدارس عبر «بكدار»

واملمارس���ات .عل���ى صفح���ات «األي���ام» وبعد

والصرف على البلديات بجانب اإلش���راف على

أسبوعني من تشكيل حكومة الوفاق قلت :إن ثمة

احل���ج والرياض���ة ،وه���و ما تواص���ل فعله بعد

حكوم���ة أخرى تدير احلي���اة في غزة وهي نقطة

املصاحلة .فيما احلكومة املقالة أو حكومة الظل

صارت موضع نقاش اآلن ،وقلت احلكومة ال حتكم

(اآلن اجلسم اإلداري واألمني في غزة) تواصل

ووزير الداخلية ال عالقة له باألمن ووزراء الضفة
ال يعرفون ش���يئ ًا عن وزارتهم ف���ي غزة والكثير

منذ حزيران  2007فإن أي تغيير في هذه العالقة

من األشياء ...إذن نحن ومن أجل إجناح عملية

يحتاج إلى تغيير في مكوناتها ،وهو ما لم يحدث

اإلعمار ودميقراطيتها وعدالتها ومن أجل تعميق

باملطلق في اتفاق املصاحل���ة .أرادت «حماس»

الوحدة الوطنية وبناء املجتمع الس���ليم واملعافى

املصاحل���ة لكنه���ا أرادت في الوقت نفس���ه أن

ومن أجل التضحيات الكبيرة التي دفعناها حتى

تظل حتك���م ،أرادت أن تكون املعارضة واحلزب
احلاكمّ ،
املشرع واملنتقد ،كأنها أرادت أن تلبس

نقول إننا نس���تحق هذا األرض العظيمة بحاجة

عمل بقية األشياء .إذا كان هذا هو ديدن العالقة

التف���اق مصاحلة على بياض وواضح وينهي كل
شيء ويخلق منا مجتمع ًا موحد ًا متماسك ًا صلب ًا

طاقي���ة اإلخفاء وتقول إنها موجودة ،أو أن تقف

قادر ًا في كل مرة على مواجهة التحديات .اتفاق

في وسط الناس وتقول أنا غير موجودة« .املهمة

مرة واحدة ولألبد.

املس���تحيلة» بلغة أفالم توم ك���روز .أما الواقع
اجلديد فهو إعادة استنساخ لواقع االنقسام مع
القول إن هذا الواقع اجلديد اسمه مصاحلة وليس
انقسام ًا ،مبعنى أن ما مت هو اتفاق اصطالحي

خامسًا  -مهام ما بعد العدوان

رمبا انتهت معركة ،لكن املعركة األهم لم تبدأ،

وليس سياس���ي ًا بأي حال من األحوال .وفق هذا

حي���ث تنتظرنا مهام جس���ام في طريق لن يكون
س���ه ًال .إن بشاعة العدوان يجب أال تكون عائق ًا

االتفاق االصطالحي فإن االنقس���ام واملصاحلة

أمام القيام بهذه املهام بالكثير من اإلحس���اس

وجهان لعملة واحدة ،وهما كلمتان تشيران للواقع

باملسؤولية والتجرد من النظرات احلزبية الضيقة

نفسه .بالطبع علينا في مثل هذا احلال أن نضع
عواطفنا ومواقفنا في الثالجة ألنها ال تفيد كثير ًا

واملصالح الفئوية اخلالصة .خمدت فوهات املدافع
وتوق���ف القتال ،صحي���ح أن الزنانة لم تتوقف،

في تقييم الواقع اجلديد.

وصحيح أن التهدئة في انتظار ما تتمخض عنه
املفاوضات التي س���تجري ف���ي القاهرة الحق ًا،

ويج���وز أن نضيف على كل الس���ابق القول
إن اتف���اق املصاحلة لم يعد صاحل ًا حتى يحمي

لكن ثم���ة برهة طويلة من الوق���ت تكفي للتفكير

كل ه���ذا .نح���ن بحاجة التف���اق مصاحلة يحل
العدد (2014 )29
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في املستقبل .إن الشعوب التي ال تعمل معاولها

مع اش���تراطات إس���رائيل الباطلة .وهذا يتطلب
إدارة جيدة للملف وليس صراع ًا حزبي ًا عليه.

فرص احلاض���ر .وعليه ،فإن املعركة األهم التي

ثانية هذه املهام ،وهي رمبا أولها في األهمية،

يج���ب علينا أن نضطلع بها ل���م تبدأ بعد ،وتقع

ه���ي تعزيز الوحدة الوطنية .س���مة احلروب أنها

علينا مسؤولية دفع العجلة إلى األمام.

توح���د الطاق���ات ،ورمبا كان أقوى س�ل�اح لدى

للحفر في املس���تقبل ال تعرف كيف تستفيد من

الشعب الفلسطيني خالل فترة العدوان هو جبهته
الداخلية التي عكس���ت متاسك ًا ووحدة منقطعتي

ثمة مهام كب���رى تنتظرنا فيما نحن ننظر إلى
هذا ال���ركام الهائل الذي خلفته آلة الدمار .مهام

النظير ،وكانت سبب ًا كبير ًا في استبسال الشعب

تنبع من طبيع���ة املعركة التي متت كما من جملة
االستحقاقات الوطنية الكبرى وكما من امللفات غير

وفصائله في الدفاع عن األرض واإلنس���ان على

الناجزة التي تركت عالقة في العالقات الوطنية.

الرغم من بشاعة املعركة وقسوة العدو .إن الصورة

أولى هذه املهام هي إعادة اإلعمار .لقد خلف

املتكاملة التي خرجت عن ش���عبنا خالل العدوان
يج���ب أن تكون حافز ًا لنا من أج���ل تثبيت هذا

والبني���ة التحتية واملنش���آت العام���ة واالقتصاد

الفهم العميق للتضامن الداخلي والوحدة والهدف
املشترك .الوحدة الوطنية ليست شعار ًا وال خطبة

تعود احلياة إلى س���ابق عهده���ا .وعملية إعادة

وال كلمة أو جملة تقال في املناسبات حني يلتقي

اإلعمار لن تكون عملية سهلة ألنها ستقتضي جملة

قادة األحزاب والفصائل ،بل هي ممارسة عملية

من اجلهود منها توفير اإلمكانيات الالزمة سواء

تكتش���فها ف���ي كل ش���ارع وحارة كم���ا في كل

املادية أو على صعيد املعدات الالزمة لرفع الركام
الهائل .هذا يتطلب خطط ًا وطنية س���ليمة تعتمد

مؤسس���ة كما في اخلطاب اإلعالمي احلزبي إلى

الع���دوان الكثير من الدمار واألضرار في املباني
والصناع���ة ،كلها بحاجة للكثير من اجلهود حتى

جانب اخلطاب اإلعالمي الوطني .لألسف ،نحن لم
نتعلم كثير ًا من ذلك .فثمة ممارسات لم تكن سليمة

على العدالة في توزيع عمليات اإلعمار مبا يكفل

ط���وال الفترة املاضية بعد توقيع اتفاق املصاحلة

املس���اواة االجتماعية على قاعدة الضرر .وحتى
يكون هذا سليم ًا يجب أن تكون كل عمليات إعادة

وتش���كيل حكومة الوفاق وخالل احلرب اشتملت

اإلعمار حتت إش���راف مؤسسات رسمية وليست

عل���ى تصرفات حزبية ضيقة وقمع لآلخرين أظن

حزبية أو ضم���ن محليات ضيقة حتى تتم عملية

أنه ميكن جتاوزها إذا اعتبرناها ارجتاالت فردية

التكامل وال تتفتت اجلهود .إننا مطالبون بإجناز

وقمنا باإلقرار بخطئها ورمبا محاسبة من تصرف

ذلك بأس���رع وقت ممكن وتقدمي اخلطط السليمة

من رأس���ه .ألنه ال ميكن أن تتدمر وحدة ش���عب

وإدارة العملية بش���كل مهن���ي ألن أعني املجتمع

وتعود عجلة املصاحلة التاريخية إلى الوراء بسبب

الدولي واملانحني لن تغمض وهي تراقبنا السيما

تصرفات شخصية .مرة أخرى ما يجب أن يحدونا
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في ذلك هو الوحدة الكبيرة التي جس���دها شعبنا

تنتهك حرية الفرد في التعبير وفي ممارسة حقوقه

خالل أيام العدوان كما املصلحة الوطنية العليا.

السياس���ية تنتفي صفة السياسة عن املمارسة

ثالثة هذه املهام هي بناء مجتمع سليم ومعافى.

املجتمعية وتتحول إلى قوالب من عالقات الغاب.

املجتمع���ات الس���ليمة أس���اس الدول الس���ليمة

نح���ن بحاجة إلعادة االعتب���ار للكثير من القيم

واملجتمعات التي تعاني من فرقة ومتزق واختالل

واملمارسات اإليجابية .ورمبا أولى نبضات الدم

التوجهات حد التعارض لن تنجح في إقامة دولتها

ف���ي هذا املوضوع هي الدميقراطية السياس���ية

بل ستظل تصارع نفسها .إن وضع خطط وطنية

التي تهدد في حالة عدم ممارستها بتهتك الوحدة

ملعاجلة اآلثار النفسية واملجتمعية للعدوان ولتعزيز

الوطنية حيث ال يس���تأثر حزب دون غيره بتقرير

القيم اإليجابية ومحاربة الظواهر السلبية يجب أن

مصير الناس .وأظن أن اخلالف الذي نس���معه

تكون في صل���ب االهتمامات الوطنية في املرحلة

اآلن بني فتح وحماس يدور حول هذه النقطة.

املقبلة .يعاني مجتمعنا خالل فترة االنقس���ام من

ختامًا :حتى ال تصبح غزة عبئًا!!

التفس���خ والشقاق الداخلي وتهتك نسيجه بسبب

ثمة حتذي���ر أخير في ه���ذا النقاش وهو أن

حال���ة االحتراب املقيت ،كم���ا أن بعض القضايا

الذي���ن يبطلون املصاحلة ويص���رون على خض

املجتمعية األخرى بحاج���ة ملعاجلات وتصويبات

احللي���ب كل م���رة دون أن نحصل عل���ى الزبدة

فيما يتعلق بعالقة املواطن مبؤسس���ات الس���لطة

يقدمون املشكلة في كيفية التعامل مع غزة وليس

والدولة وجتنيب املواطنني هيمنة سالح الفصائل

في صوغ إستراتيجات وطنية كبرى؛ ألن قلقهم

الذي يجب أن يكون فقط لقتال العدو وتعطي اليد

ينص���ب على كيفية التعاطي مع حكم غزة وكيف

العليا للدولة وقضائها ومؤسساتها .ميكن لنقاش

ميكن لهم أن يحكموها.

مجتمعي مفتوح وغير متكلف وال ملفوف بالتوريات

أس���وأ ما في هذا التفكير وه���ذا املنطق أنه
يقدم غزة بوصفها عبئ ًا في احلكم وليس���ت حالة

والبالغة أن يكشف لنا عن عميق األزمة املجتمعية
التي ميكن لنا أن نواجهها إذا لم يتم ذلك.

وطني���ة .فالبعض حني يفكر في كيفية إدارة غزة

رابعة ه���ذه املهام ،تعزي���ز احلريات واحلياة

بالعودة لالنقسام أو التحالفات اإلقليمية حلماية

الدميقراطية في املجتمع وفي العالقات السياسية.
إن مجتمع ًا ال ميارس احلرية بني أفراده ال ميكن

هذا احلكم ،فإنه يقر بأن أس���اس املشكلة ليس
في رس���م تصورات مشتركة حول املستقبل ،بل

له أن ينتزعها م���ن االحتالل .وأظن أن النقاش

في كيفية إدارة غزة ،التي أخرجها االنقسام من
السياق العام وصارت كيان ًا منفص ًال.

السابق حول املهمتني الثانية والثالثة أضاء الكثير
مما ميكن قوله في هذه النقطة .أس���اس احلياة
السياس���ية هو حريات األفراد وفي اللحظة التي
العدد (2014 )29
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مقاالت

«مكر التاريخ» وكسر العدوان واألفق السياسي إلنهاء االحتالل

محمد هواش

*

تبدو احلرب اإلس����رائيلية على قطاع غزة ،في

واألمنية املقترحة لـ «التس���هيالت» التي تقدمها

حزيران ومتوز  ،2014في فصولها األخيرة إشكالية

باعتبارها س���لطة االحتالل املس���ؤولة عن توفير
اخلدمات األساسية للسكان لم تتضح متام ًا ،وثمة

ونتائجها قبل اتضاح أي ترتيبات سياسية في شأن

ف���رق يجب أن يالح���ظ وال ميكن القفز عنه وعن

فك احلصار اإلس����رائيلي املزمن على القطاع وفك
احلصار السياسي األخطر على فلسطني ،انطالق ًا

آثاره بني الصمود البطولي للش���عب الفلسطيني

اإلحاط����ة ،جلهة احلكم عل����ى مفاعيلها وتداعياتها

ومقاومته وبني النتائج السياسية للحرب.

م����ن حصار القطاع والتحكم مبصيره من اخلارج

الصمود والنصر

ومعه املصير الفلسطيني برمته ،بصرف النظر عمن

ال ميك���ن أن يكون الصمود مقياس��� ًا وحيد ًا

يلعب السياسة داخل القطاع.

للنص���ر ،ولذلك يصعب إطالق أحكام على نتائج

يختل���ف مقي���اس النصر والهزمي���ة كلي ًا عن

لم تتبلور بعد ،وعلى ترتيبات سياس���ية قد تكون

حتقيق مكاسب هنا وأخرى هناك في هذه احلرب،
انطالق ًا من مضمون نتائجها السياسية ،فاخلبايا

تأسيس���ية ومرهون���ة مبفاوضات ل���م تبدأ بعد
(املرحل���ة الثانية من اتفاق وقف النار بحس���ب

والكمائن اإلس���رائيلية في الترتيبات السياسية

*

املبادرة املصرية) ،مع أن مؤشرات مهمة للمعركة
تغري باملالحظة والتفكر واالستعداد:

كاتب ومحلل سياسي.
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أو ًال  -إس���رائيل ل���م تتمك���ن من كس���ر إرادة

«التسهيالت» التي تقدمها على معابر قطاع

املقاومة لدى الشعب الفلسطيني بصرف

غزة إلى مبدأ فك احلصار أقله حتى اآلن.

ثالث��� ًا – ال ميك���ن إغفال أنه س���يكون للمعركة

النظر عن هوية املقاومني اآلن ،وعن حجم
اخلسائر التي أحلقها العدوان اإلسرائيلي

والصمود الفلسطينيني في حرب استهدفت

بالفلس���طينيني (أكثر من  2000شهيد،

اإلرادة بالدرجة األولى تداعيات ومفاعيل

وأكث���ر م���ن  10آالف جري���ح ،وتدمي���ر
عشرات آالف املنازل كلي ًا وجزئي ًا وتشريد

م���ن الصعب حتديدها قبل اجلولة الثانية
م���ن مفاوضات وقف الن���ار عندما تبحث

مئات آالف الفلس���طينيني ،ما زال الكثير

على الطاولة قضايا املعابر والس���يطرة

منهم بال مأوى) .ولهذا ،الحق لها بفرض

عليه���ا واملط���ار وامليناء ،م���ع أن احلرب
أعادت إس���رائيل إلى االعت���راف ضمن ًا

شروط استسالم على الوفد الفلسطيني،
ولن يكون مقبو ًال التفاوض على نزع سالح

بحكوم���ة التوافق الوطن���ي التي رفضتها
س���ابق ًا وقطع���ت االتصال م���ع الرئيس

غزة مث ًال.

ثاني ًا  -املقاومة لم تتمكن من هزمية إس���رائيل،

محم���ود عباس بس���ببها ،فهي تفاوضت

ولم تصل النجاح���ات التكتيكية للمقاومة

(بطريقة غير مباشرة) مع وفد فلسطيني

الفلس���طينية  -كالتش���ويش على احلياة

موحد تشارك فيه حركتا حماس واجلهاد

العامة في مناطق جنوب إسرائيل وتهجير

االس�ل�امي» إلى جان���ب فصائل منظمة

مئات اإلس���رائيليني من كيبوتس���ات في

التحرير الفلسطينية ،وعلى الرغم من نفي

محي���ط قطاع غزة ،وإحلاق خس���ائر في
صفوف اجليش اإلس���رائيلي ( 64جندي ًا)

لقاء عب���اس نتنياهو في عمان أواخر آب
املاض���ي ،فإنه ال دخان بال نار كما يقال.
خصوص ًا أن اجلانب الفلسطيني لم يعلق

خ�ل�ال عملي���ات التوغل الب���ري في عمق

على اخلبر سلب ًا أو إيجاب ًا.

القطاع (الش���جاعية ،خزاعة ،شرق رفح)
أو الهجوم على مواقع عسكرية إسرائيلية

مكر التاريخ

خارج قطاع غزة وقتل جنود إس���رائيليني

لك���ن األهم من ذلك ورمب���ا الدرس احلقيقي

م���ع ما رافقها من ص���ور رفعت معنويات

إلس���رائيل في هذه احلرب يتمث���ل بفكرة «مكر

الفلسطينيني ،و(مقتل  5مدنيني إسرائيليني

التاريخ» العبقرية للفيلسوف األملاني هيغل الذي
يعتبر التاريخ «شخصية مستقلة متام ًا عن إرادات

بالصواريخ والهاون الفلس���طينية)  -إلى
إح���داث اختراق سياس���ي حقيقي ميكن

األفراد .يس���ير في الطريق الذي اختطه لنفسه

أن يجب���ر دولة االحتالل على تغيير مفهوم
العدد (2014 )29
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مبعزل عنها ،وغالب ًا على الضد من أفعال البشر

إسرائيل على إبرام تسوية مع مصر وكان يعتقد

ورغباتهم .ومن هن���ا ،هو «ميكر» و«يضلل» من

أن السالم في املنطقة كي يستقر ال بد من إعطاء

يريد إعاقة حركته ،إذ يجد نفسه يسير في عكس

الفلسطينيني دولة ،وهو أول رئيس أميركي حتدث

االجتاه الذي أراده».

عن وطن للفلسطينيني.

ولالختص���ار والتوضي���ح ،ف���إن مح���اوالت

فرص

إسرائيل القفز عن القضية الفلسطينية وجتاهل

إل���ى هذه احلقائ���ق تتوافر اآلن فرصة وضع

«ح���ل الدولتني» ورفضها ح���ل «الدولة الواحدة»

مطلب إقامة دولة فلسطينية على األجندة الدولية،

ومحاولته���ا إيج���اد حلول بديل���ة لذلك من منط

وس���تكون للنتائ���ج صل���ة بقوى الدف���ع احمللية

إخراج غزة من الفضاء الفلس���طيني على قاعدة

واإلقليمية والدولية.

«ال دولة فلسطينية من دون غزة» .وال لعودة غزة

في تفصيالت النتائج األولية للحرب اإلسرائيلية

إلى الفضاء الفلس���طيني ،وإيجاد حل أو حلول

على قطاع غزة ال ميكن احلديث عن غزة منزوعة
الس�ل�اح م���ن دون أن تكون ج���زء ًا عضوي ًا من

لـ»فلس���طينيني في أرض إس���رائيل» ،ما يجعل
القضي���ة الفلس���طينية تنفجر م���ع كل منعطف

الدولة الفلسطينية املستقبلية وال معنى ألي حتليل

ومحاولة إس���رائيلية من ه���ذا الطراز ،وتفرض

ال يلح���ظ أن أحد أهم أه���داف احلرب على غزة

نفس���ها على املجتم���ع الدولي بأس���ره مبا هي

هو ضرب احملاولة الفلس���طينية املتبلورة إلعادة

قضية وطنية لش���عب له حق���وق كثيرة من بينها

صوغ النظام السياسي الفلسطيني بحيث تكون
غ���زة جزء ًا منه وأن تكون الفصائل املهيمنة على

حقه في تقرير مصيره بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي
وإقامة دولة فلس���طينية إلى جانب إسرائيل ،مع
أن أوكس���جني هذه العملي���ة غالب ًا ال يتوافر مبا

قطاع غزة جزء ًا من النسيج السياسي والوطني
للشعب الفلس���طيني وأن يكون قرار غزة في يد

في���ه الكفاية ،فصناع الق���رار الدولي يقصرون

القيادة الفلس���طينية الواحدة ال في يد فصيل أو

ويتراجع���ون عندما يحتاج األم���ر إلى احتكاك

أي حليف عربي أو إس�ل�امي أو إقليمي أو دولي

مع العنصرية اإلس���رائيلية .هذا كان حال كيري

مهما كانت قوة االرتباط به وعالقات التحالف معه.

ال���ذي انغمس أكثر من الالزم ف���ي هذه اللعبة،

الحت إشارات أولية لهذا االجتاه في حديث

فنالته من اإلس���رائيليني أوصاف ال تليق بعدو،

الرئيس محمود عباس ،اخلميس  28آب ،2012

وال يختلف عن ذلك أوباما ذو العالقة املتوترة مع

ع���ن قبول رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامني

رئيس احلكومة اإلسرائيلية نتنياهو الذي يعتقد

نتنياه���و مب���دأ الدولة الفلس���طينية على حدود

معظم اإلسرائيليني أنه رئيس إشكالي على غرار

 1967واحلاج���ة إل���ى التفاوض على ترس���يم

الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر الذي أجبر
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احلدود ،ونية القيادة الفلسطينية التوجه إلى األمم

ووضع����ه محل اهتمام املطابخ السياس����ية الدولية
صاحبة القرار ،خصوص ًا أن مصر حتاول الوقوف

اإلسرائيلي من أرض الدولة الفلسطينية احملتلة

على قدميها أمام قوى اإلقليم وفي حلف مع بعضها

املعترف بها دولة (غير عضو) في األمم املتحدة.

ومحاوالت وقف مسار فشل الدولة الوطنية فيه كي

وبص���رف النظ���ر إن كان التصري���ح مجرد
اختب���ار ني���ات أو حقيق ًة أو ج���زء ًا منها أو أنه

ال يصير مطلب حل الدولتني بال معنى ،ما يعني توفر
نصير إقليمي ملطلب إنهاء االحتالل لديه االستعداد

لعب ف���ي التناقض اإلس���رائيلي عق���ب احلرب

الختبار مكانته اإلقليمية اجلديدة بعد دفن مشروع

والتباينات اإلس���رائيلية احلادة حي���ال إدارتها

أميركا و «اإلخوان املسلمني» في مصر.

املتحدة لطلب حتديد موعد جلالء قوات االحتالل

ونتائجها ونواقصها ،فإن الدخول إلى هذا املربع

داخليًا

هو أول نتائج «مك���ر التاريخ» ،وأول انفجار في

س���لمت إس���رائيل في هذه احلرب بأن إدارة

وجه السياس���ة اإلسرائيلية التي وأدت محاوالت

الظهر حلكومة التوافق الوطني الفلسطينية وقطع

واش���نطن ووزير خارجيتها جون كيري الهادفة

االتصاالت السياسية مع الرئيس محمود عباس

للتوصل إلى اتفاق إطار لـ»حل الدولتني» ،ورفضت

بعد تكليف الدكتور رامي الله تأليف هذه احلكومة

وحدة الفلسطينيني لدفن آثار االنقسام وإعادة غزة

ليس بال ثمن .وها هي اليوم تعول على مسألتني

إلى البيت الفلس���طيني مع فصائلها وأجنداتها

في هذا السياق:

وخذالنها من فشل مشروع «اإلخوان املسلمني»

- -األوىل  -وقف محاوالت ترميم النظام السياسي

في مصر واملنطقة العربية .لتجد نفسها أمام ذات

الفلس���طيني من خالل طي صفحة االنقسام

املطالب من الرأي العام الدولي ومن صناع القرار
الدولي أيض ًا .وال أوهام تش���ترى أو تباع حيال

األس���ود الذي هيمن على احلياة السياس���ية
الفلسطينية خالل الس���نوات السبع العجاف

ضعف اإلرادة الدولية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

املاضية.

م����ع ذل����ك ،ال تزال هناك مس����افة ب��ي�ن الواقع

- -الثاني�ة  -إحداث شرخ بني الفلسطينيني من

والرغبات ،وال تزال هناك مسافة بني ما ينبغي عمله

خالل اإلشادة اخلبيثة واملتكررة بحكمة الرئيس

وما يحب اجلمهور أن يراه .وما زال الفلسطينيون

الفلسطيني (أين كانت قبل احلرب؟) وضرورة

يختلف����ون عل����ى ترجمة نتائج احل����رب إلى واقع.

تس���ليمه قطاع غزة ،وكأنه���ا تريد بذلك القول

وينقصهم الكثير حتى يقنعوا إس����رائيل وربيبتها

«نحن أصحاب الكلمة العليا في غزة ال أنتم».

واش����نطن بأن حل الدولتني هو مصلحة لألطراف

وكشفت احلرب على غزة عن فشل إسرائيل في

الثالثة .في الوقت الذي ميكن االس����تفادة فيه من

حتقيق أغراضها تلك من خالل ميل الفلسطينيني

نتائج احل����رب في حتريك مطل����ب إنهاء االحتالل
العدد (2014 )29

86

إل���ى احلفاظ على الوح���دة وتطويرها ال العكس،

إسرائيل في هذا الوقت بالذات رسالة قوية تشير

والرهان على ترجمة ه���ذا امليل إلى برامج عمل

إلى أن احلرب وحدها ال حتل مشكالت إسرائيل

سياسية موحدة ومتفق على مراحل تنفيذها تطول

في املنطقة ورمبا أكثر من ذلك أن إس���رائيل لم

أو تقصر مع املرارة التي ترافقها ،ولكن اليوم يوجد

تعد قادرة وحدها على حل مشكالتها األمنية من

برنام���ج عمل موحد له جناحان مقاوم ومفاوض.
كما كشفت أيض ًا عن متسك الفلسطيني بأن يكون

دون خطوات سياس���ية ذات مغزى أو من دون
مساعدة ربيبتها الواليات املتحدة األميركية.
أعلن الرئيس محمود عباس ،أيض ًا ،أن عضو

سيد ًا على املعابر الفلسطينية إلى إسرائيل ومصر
ال موظف��� ًا لدى أي منهم���ا .وأال يقف أي فصيل

اللجنة التنفيذي���ة ملنظمة التحرير صائب عريقات

فلسطيني على معارضة وجود السلطة وحكومتها

ورئيس جهاز املخابرات الفلسطيني اللواء ماجد

اللتني متثالنه على هذه املعابر وإدارتها.

فرج سوف يلتقيان مع وزير اخلارجية جون كيري،

ورمبا يكون هذا امليل الس���بيل الوحيد اليوم

وهناك دعوات إسرائيلية في وسط ويسار اخلريطة

إلفش���ال خطط إسرائيل في هذه احلرب إلخراج
غزة من الفضاء الفلسطيني ،وتالي ًا كسر مشروع

احلزبية وفي وسائل اإلعالم ملعاودة املفاوضات مع
الرئيس عباس على حل الدولتني على قاعدة أنه ال
حلول ملشكالت األمن اإلسرائيلية في غزة وغيرها

إسرائيل بالهروب من استحقاق إنهاء االحتالل
باعتباره حق ًا فلسطيني ًا أو ًال ،ومطلب ًا دولي ًا ثاني ًا.

هل هذا يفتح مج����ا ًال إلى العودة خلطوط وزير

من دون إطالق عملية سياسية مع الرئيس عباس،
خصوص ًا أن االنتقادات اإلسرائيلية التي وجهت

اخلارجي����ة األميركية جون كي����ري في مفاوضات

إلى احلرب على غزة وإدارتها السياسية والعسكرية

إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلس����طينية إلى جانب

تنطلق من فكرة أن األهداف التي يطالب بها اليمني

إسرائيل؟.

اإلس���رائيلي املتطرف داخل احلكومة اإلسرائيلية

اجل���واب :ممكن بقوة .ففري���ق كيري األمني

ليس���ت بال ثمن وأن اخلالف اليوم هو على مسألة

برئاس���ة اجلنرال جون آالن حط في إس���رائيل

من يتحمل عبء القرار السياسي بتوسيع املعركة

قب���ل نهاية احل���رب وخالل إع�ل�ان وقف إطالق
النار ،وفتح نقاش��� ًا مع اإلسرائيليني حول خطة

في قطاع غزة ودفع هذا الثمن.

املجتمع اإلس���رائيلي حساس جد ًا للخسائر

الترتيبات األمنية التي وضعها الفريق باعتبارها

البش���رية عندم���ا تكون احلرب «ح���رب خيار»،

تش���كل ضمانة ألمن إس���رائيل إذا قامت دولة

أي أنها حرب ميكن تفاديها وإبدالها بتس���ويات

فلسطينية إلى جانبها ،وكانت إسرائيل رفضتها

سياسية.

فيما حتفظ اجلانب الفلسطيني من هذه اخلطط.

أي أن احل���رب اإلس���رائيلية على غزة فتحت
أفق ًا سياس���ي ًا لعملية إنه���اء االحتالل قد تضع

ويعتبر ظهور هذا الفري���ق األميركي الرفيع في
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اإلسرائيليني في وضع أصعب لرفض تدخل كيري

س���نوات تلك املتمثلة بوجود االحتالل ومحاوالت
إس���رائيل منع وحدة الفلسطينيني أرض ًا وشعب ًا

اس���تيطانية مع كل جولة يقوم بها إلى املنطقة.

ومحاوالت إغراء غزة باالنفصال التام عن الوحدة

والس���ؤال الذي يطرح اليوم بعد معركة غزة هو:

السياس���ية لألرض الفلسطينية احملتلة وإغرائها

ه���ل يحق ملن ال يس���تطيع فرض وقف توس���يع

بالتحول قاعدة انطالق ملش���اريع إقليمية حلركة

االس���تيطان في الضفة الغربية أن يطلب جتريد

«اإلخوان املسلمني» في املنطقة .مع أن فلسطني

قطاع غزة من الس�ل�اح خارج مش���روع الدولة

كقضية ش���عب مهدد بوج���وده وهويته وحقوقه

الفلس���طينية .أي إذا لم يكن هدف الدبلوماسية

حتى اليوم هو أكبر من هذه املشاريع اإلقليمية،

األميركية املس���اعدة في إقامة دولة فلس���طينية

وفلس���طني بحاجة إلى االس���تفادة من أي دعم

إلى جانب إس���رائيل ،فهل تستطيع أن تطلب -

وقوة سياسية للتحرر من االحتالل ،ال خلق ذرائع

بالدبلوماسية ذاتها  -نزع السالح في قطاع غزة.

لالحتالل وأنصاره على احللبة الدولية كي ينتزعوا

مرة ثانية ،والعودة إلى ألعوبة طرح عطاءات بناء

غزة من مشروع الدولة الفلسطينية.

قال الرئي���س األميركي ب���اراك أوباما خالل
احلرب إن «غزة س���تكون منزوعة السالح عندما
تكون جزء ًا من دولة فلس���طينية» .وجاء ذلك رد ًا

منافع ومضار «أخونة» الحرب

ال يعني اإلميان بهذه القاعدة انفصال حركة

على طلب إس���رائيل نزع سالحها خالل احلرب

حم���اس عن حركتها األم «اإلخوان املس���لمني»

وخالل اجلهود لوقف إطالق النار.

وال يعن���ي ع���دم تلقي دعم «اإلخوان « وش���بكة

إن األس���اس القوي الذي يسلح الفلسطينيني

عالقاتها الدولية ،بل بامتناع «حماس» من إدخال
الفلس���طينيني طرف ًا في أي نزاع إقليمي مع أي

باملناعة السياسية في هذه احلرب وتداعياتها هو
وحدتهم وتكامل أدائهم نحو فتح أفق سياس���ي

دولة عربية أو وضع الش���عب الفلسطيني طرف ًا

ملعرك���ة غزة ال يقف عند املطالب املباش���رة بفك

في ن���زاع داخلي في أي دولة عربية مهما كانت

احلصار اإلنساني واالقتصادي على أهمية ذلك،

ميوله���م لتأييد هذا الط���رف أو ذاك .فالتضامن
والتأييد السياس���ي شيء ،والدخول طرف ًا فاع ًال

بل التقدم نحو هدف إنهاء احلصار السياس���ي،
أي إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية.

في مش���اريع» اإلخوان» إلسقاط وتغيير أنظمة

يجب أن يتضمن الطريق إلى كس���ر العدوان

أمر آخر ،إذ إنه يفقد احلركة الوطنية الفلسطينية
و»حم���اس» جزء ًا كبي���ر ًا ومهم ًا م���ن الداعمني

اإلس���رائيلي على غزة سلس���لة أهداف تكتيكية
صغيرة نحو هدف إستراتيجي هو إنهاء االحتالل،

العرب على ضعفهم اليوم وانشغالهم بأوضاعهم

وذلك من خالل تأكيد الفلسطينيني على األسباب

الداخلية واستقرار دولهم وأنظمتهم السياسية.

اجلوهرية الندالع احلرب على غزة مرة كل بضع
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مشاريع غير فلسطينية ضد مصر أو غيرها من

ما يجري اليوم في س���ورية والع���راق وليبيا

البلدان العربية الشقيقة.

مثال على مس���ار تالش���ي الدولة ،وإخراج قوى
عربية لها وزن من عملي���ة التوازن اإلقليمي في

والبد من مالحظة أن حركة حماس تغلبت على

الصراع مع إس���رائيل .وق���د تفادت مصر هذا

هذه املعضلة بقبولها ما ترفضه قطر (أال يس����تند

املس���ار .وال مصلحة اليوم للفلسطينيني في أن

وق����ف إطالق النار في غزة إلى أي جهد مصري)،

يخوضوا مع���ارك «اإلخوان املس���لمني» وتهديد

واألم����ل أن حتافظ على موقفها وحتالفاتها العربية
جميع ًا مبا ال يضر بالفلس����طينيني وحقوقهم اليوم

من تنظيم «اإلخوان املسلمني» وأن معارك احلركة

في احلرية.

األم���ن القومي املصري بحجة أن «حماس» جزء
واحدة في كل امليادين .إن جتربة احلركة الوطنية

لذلك ،فإن البناء عل����ى نتائج الصمود والوحدة

الفلسطينية في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات

خالل العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني

القرن املاضي غنية بدروس مثل هذه املعارك مع

في غ����زة والضفة والقدس والش����تات يحتاج إلى

دول عربية أو مع جهات عربية (في األردن ولبنان

تعزيز املكاس����ب والنجاح����ات التكتيكية للمقاومة

وسورية على سبيل املثال ال احلصر) وهي جتارب

الفلس����طينية وتطوي����ر الوحدة الوطنية وإش����راك

مري���رة أضرت بالفلس���طينيني أكثر مما أضرت

الفصائل الفلسطينية في حكومة وحدة وطنية تكون

بغيرهم ،واالعتراف املتأخر بهذه احلقيقة أفضل

مسؤولة أمام شعبها عن إدارة احلياة العامة وإعادة

للفلسطينيني من عدم االعتراف بها .إن التمسك

بناء غزة وفتح آفاق سياسية حقيقية ملشروع إنهاء
االحتالل ،ففشل العدوان اإلسرائيلي يكمن أساس ًا

بفكرة أن معارك «اإلخوان املسلمني» واحدة في
كل الدول يحرم الفلسطينيني حليف ًا قوي ًا كمصر

بانفجار كل أس����بابه في وجه اإلس����رائيلي البشع

ويحولها إلى جار له صورة الذي يحاصر الشعب

الذي يصر على استسالم الفلسطينيني والتنازل عن

الفلسطيني ،وهذه الصورة حتاول دول أخرى في

روايتهم التاريخية للصراع ،أو احلرب املستمرة على

اإلقليم (مثل قطر) رسمها ملصر ألسباب ال مجال

حياتهم وأرضهم وبيوتهم ومقدساتهم ومستقبلهم.

للتفصيل فيها هنا؛ ألنها معركة تتعلق مبستقبل

أس���باب احلرب ليس���ت في صواريخ املقاومة

املنطقة برمتها ومن الواضح أن قطر تريد حلركة

وتسلحها وال بأنفاقها ،وال مقاومتها .بل في سعي

حماس والفلسطينيني أال مينحوا مصر صورتها

إسرائيل إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومنعه

احلقيقي���ة باعتبارها الراعي احلقيقي للش���رعية

من املطالبة بحقوقه السياس���ية والوطنية .ارتكب

الفلس���طينية بكل معانيها السياسية والوطنية.

اجليش اإلس���رائيلي جرائم وأنزل خسائر أليمة

وه���ي اجلار الذي يتوج���ب احملافظة على عالقة

بالشعب الفلسطيني في هذه املعركة لكنه لم يكسر

مصال���ح متبادلة مع���ه ،ال أن تصير غزة رافعة

إرادة الفلسطينيني ومن الواضح أنه لن يكسرها.
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مقاالت

العدوان على غزة :الشباب وصناعة المستقبل

يوسف النوري

*

يالحظ الناظر إلى واقع الش���باب الفلسطيني

والتاريخ الفلس���طيني مليء بالنماذج احلية التي

بش���كل عام وشباب قطاع غزة بشكل خاص مدى

ساهمت في شبابها بأن تكون رافعة للعمل الوطني

صعوب���ة الظروف الت���ي حتيط بهم واملش���كالت

الذي يعمل على إرس���اء دعائم احلرية واالستقالل

التي أثكلت كواهلهم في ظل مش���كالت اجتماعية

وبناء الدولة؛ لذلك يجب أن تكون لدينا نظرة حول

واقتصادية وسياس���ية ووجود حال���ة من الفراغ
الفك���ري والثقاف���ي خلّفها االنقس���ام واالحتالل

ما حققه الش���باب خالل عدة سنوات مضت وحول
تطلعاتهم نحو املس���تقبل وتفعيل دورهم في جميع
املجاالت ،ولنبدأ بالنظر نحو ما حققه الشباب خالل

والبطالة املتفشية بشكل كبير في صفوف الشباب؛
األم���ر الذي يؤدي يوم ًا بعد ي���وم إلى تدمير هذا

السنوات املاضية:

املخ���زون اإلس���تراتيجي والطاق���ة الكامنة التي

ً
أوال  -على الصعيد الوطني

تقوم على أساس���ها األمم ،فالشباب عماد األمة،

بع���د ما يق���ارب اخلمس���ة أعوام من االنقس���ام

وصالحه���ا يأتي من صالحه���م وفتح باب احلرية

السياس���ي الذي وقع إبان حزيران  2006وما خلفه

إلطالق إبداعاتهم وفتح الباب أمام تطلعاتهم ودعم

م���ن كوارث اقتصادية واجتماعية وسياس���ية ،خرج

توجهاته���م وجعلهم أكثر فاعلية ف���ي بناء الدولة،

*

الش���باب املتطلع للحرية واملستقبل من أجل أن يقول
كفى لهذا الدمار الذي حلق بشعبنا وليقول كلمته في

ناشط شبابي ،ناطق باسم ائتالف  15آذار.
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هذا االنقس���ام املدم���ر ،وعمل بكل جد وإخالص من

األترمال مع غياب األساس االقتصادي واإلنتاجي

أج���ل حتقيق هدفه في اخلالص من هذا االنقس���ام،

لدول���ة فلس���طني بس���بب االحتالل اإلس���رائيلي،

وق���د حقق اللبنة األولى من أج���ل ذلك ،فكان اتفاق

وانتشرت اآلفات الكثيرة بني الشباب وعلى الرغم

القاهرة الذي كان للحراك الشعبي الذي كان ينظمه

من ذلك بقيت املبادرة عند اجلزء األكبر من الشباب

عدد كبير من الشباب الفلسطيني حتت مظلة ائتالف

الفلسطيني ،حيث حقق الشباب وحدتهم في العمل

ش���باب  15آذار دور بارز في الدفع باجتاهه والذي

وتنظيم جهودهم على أساس املشاركة الوطنية في

بادر إلى العمل في جميع ميادين الوطن في الداخل

ظل اختالف توجهاتهم الفكرية ،فكانت مبادراتهم

واخل���ارج ،حيث أراد الش���باب من ذل���ك طي هذه

االجتماعية املش���تركة التي تعم���ل على التكاتف

الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا ،وفي تلك املرحلة

االجتماع���ي ،ووقوفه���م أمام مس���ؤولياتهم جتاه

أش���اد اجلميع بهذا الدور الفاعل للشباب في الدفاع

ش���عبهم من خالل املشاركة في العمليات اإلغاثية

عن وطنهم ومس���تقبلهم وإرادتهم بإع���ادة البوصلة

وعمليات اإلنقاذ ودعم صمود الشعب في مواجهة

الفلسطينية نحو املشروع الوطني.

العدوان اإلسرائيلي ،حيث كانت هناك الكثير من

ومن ثم أعاد الشباب بوصلتهم نحو قضية شعبنا

النماذج احلية ألنشطة الشباب في قطاع غزة التي

األساس���ية وهي إنهاء االحتالل فكان نداء التضامن

يفتخر بها اجلميع وال داعي لتحديدها ألنها كثيرة
ولن نفي أحد ًا حقه إذا ما تناولنا هذا اجلانب.

الوطنية الفلسطينية في اخلروج بالتظاهرات املنددة

وبعد هذه النظرة الس���ريعة إلى نضال الشباب

باالحتالل واملطالب���ة باحلرية وكانت هذه التظاهرات

على الرغ���م من كل ما يحيط به���م من املصاعب

على املستوى احمللي والدولي.

واألزم���ات ال ب���د لن���ا أن نتطلع نحو مس���تقبل

مع الشعب الفلسطيني وما حققه من جتسيد للوحدة

انصبت اجلهود ،بع���د ذلك ،نحو دعم القيادة في

جديد يضمن حق الش���باب في املشاركة بصناعة

التوجه لألمم املتحدة من أجل احلصول على عضوية

مستقبلهم وبناء دولتهم احلرة املستقلة ،ويجب دعم

فلس���طني في األمم املتحدة ،فحققت جهود الشباب
دعم ًا ش���عبي ًا للقيادة حتى كان النصر بتحقيق أول

مشاركة الشباب فيما يلي:
ً
أوال  -في تعزيز دور الش���باب في بناء مؤسس���ات

خط���وة نحو جتس���يد الدولة الفلس���طينية في األمم

الوطن :لن تتعافى املؤسس���ات الوطنية إال بضخ

املتحدة كعضو مراقب.

دماء جديدة ش���بابية تش���ارك في صنع القرار

ثانيًا  -على الصعيد االجتماعي

لتش���مل أهم مؤسس���ات الدولة ،ويت���م ذلك من
خالل تفعيل الهيئات والنقابات اخلاصة بالشباب

تفاقمت في ضوء العدوان األخير مشاكل البطالة

الفلسطيني ومنها:

والفقر وتعاطي الش���باب العقاقير املخدرة خاصة
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رابع���ًا  -تفعي���ل دور الش���باب ف���ي حماية

•املجلس األعلى للشباب.

المصالح���ة والوح���دة الوطنية والعمل

•االحتاد العام لطلبة فلسطني.

اجلماهيري والش���عبي من أجل تش���كيل

•إنشاء االحتاد العام لشباب فلسطني.

ش���بكة أم���ان مجتمعية ش���بابية حلماية

•تشكيل مجلس استشاري شبابي للرئيس.

املصاحلة وللدفع باجتاه تطبيقها بش���كل

•مراكز تخطيط شبابية.

كامل.

تهيمن على هذه الهيئات واملراكز واملؤسسات
ش���ريحة كانت في عمر الشباب قبل عقود وباتت

خامس���ًا -ح���ل المش���كالت االجتماعي���ة
واالقتصادية التي يواجهها الش���باب

أنها متثلها ،وعليه فهناك حاجة إلى أن يتم إدماج

ف���ي ظل البطال���ة التي تقت���ل أحالمهم
ومس���تقبلهم والت���ي تخلّ���ف الكثير من

في متثيلها وسياساتها ال متثل الفئة التي تزعم
الش���باب فيها بل إعادتها إلى ش���ريحة الشباب

املشكالت للشباب واملجتمع وتدمر بنيانه،

حتى يطوروا سياس���ات قادرة على االس���تجابة

ولذلك يجب معاجلة هذه املش���كالت التي

إلى احتياجات الفئات املستهدفة منها.

تعتبر قنبلة موقوتة تهدد س�ل�امة املجتمع

ثانيًا  -في اس���تنهاض العم���ل الوطني من خالل
تعزيز مشاركتهم السياسية في األحزاب الوطنية

والدول���ة وذلك من خالل إستراتيجية

ودعم مبادراتهم الوطنية التي تعمل على ترسيخ

وطنية للحد من البطالة واملش�كالت
االجتماعي�ة التي يواجهها الش�باب

الروح والوحدة الوطنية وترسيخ القيم االجتماعية

وذلك من خالل:

الت���ي تك���ون رافعة للعمل الوطن���ي الذي يحقق

 .1تفعيل الشراكة االجتماعية ،وإستراتيجية

االستقالل وبناء الدولة حيث يكمن ذلك بإنشاء:

التدري���ب املهني والتقن���ي ،واملجالس

1 .1مراكز إعداد القادة.

احمللية للتشغيل.

2 .2صندوق دعم املبادرات الشبابية.

 .2إنشاء وكالة وطنية عامة للتشغيل.

3 .3سن قانون حماية التطوع الفلسطيني.

 .3إع���ادة تفعيل الصندوق الفلس���طيني

4 .4ملتقيات حوارية للشباب.

للتشغيل واحلماية االجتماعية.

5 .5تفعيل األنشطة املجتمعية داخل اجلامعات.

سادسًا  -دعم الشباب في مبادراتهم الوطنية التي
تس���عى إلى تعزيز التضامن الدولي مع الش���عب
الفلسطيني وإعادة القضية الوطنية الفلسطينية
إلى صدارتها في جميع المحافل الدولية وخصوصًا
ال���دول العربية ،وهي مب���ادرات جتد قبو ًال عند

ثالثًا -تعزيز دور الشباب في عمليات بناء وإعمار
ما خلفه االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة

من دمار إبان العدوان األخير على غزة من
خالل إشراك الشباب في الهيئات واللجان
التي تقوم باإلغاثة وإعادة اإلعمار.
العدد (2014 )29
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الش���باب وبحاجة لتفعيل وتقب���ل ودعم من قبل
الهيئات الوطنية.
وذلك من خالل:

1 .1تشكيل جلنة وطنية شبابية توعوية يكون
هدفه���ا وض���ع برنامج وطن���ي تعريفي
يعرف الش���عب الفلس���طيني – الداخل
واخل���ارج – والعال���م بالقضايا الوطنية
والهوية الفلس���طينية عن طريق أنش���طة
محلية ودولية.

2 .2تش���كيل صندوق وطني تك���ون وظيفته
متويل األنشطة الوطنية التي تقرها اللجنة
الوطنية.
3 .3تشكيل جلنة إعالم وتسويق تكون وظيفتها
تغطية هذه النشاطات وتسويقها ألحرار
العالم جللب الدعم الدولي لهذه القضايا.
ختام�ا ً ،تبقى تطلعات الش���باب وآمالهم
رهينة لدى القيادة الفلسطينية التي تمتلك
زمام األم���ور في دعم هذه التطلعات وإعطاء
الصالحيات التي تمكن الشباب من دور فعال
نح���و بناء دولتهم التي تعيش على أس���س
ديمقراطي���ة تكف���ل حرية ال���رأي والتعبير
والرفاه االجتماعي واالقتصادي لشعبها.

93

ندوة

االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية :أسئلة الجاهزية
والمكاسب والمحاذير
*

�أدار الندوة :م�ست�شار /ر�شاد توام
				
المشاركون:

يبقى املج����رم يعاود جرمه ما أمن العقاب ،وقد

•الأ�ستاذ �شعوان جبارين ،مدير م�ؤ�س�سة
احلق ،نائب رئي�س الفيدرالية الدولية
حلقوق الإن�سان.
•الدكتور حممد ال�شاللدة� ،أ�ستاذ القانون
ال��دويل ،مدي��ر معه��د القان��ون الدويل
الإن�ساين ،جامعة القد�س.
•الدكتور يا�س��ر العموري� ،أ�ستاذ القانون
الدويل ،مدير برنامج ماج�ستري القانون،
جامعة بريزيت.
•الدكت��ور معت��ز قفي�شة� ،أ�ست��اذ القانون
ال��دويل ،عمي��د كلية احلق��وق ،جامعة
اخلليل.

أمنت إس����رائيل عقابها منذ سبعة عقود ،وها هي
تواص����ل اس����تحضار تاريخه����ا العدواني وتعيد
انتاجه.
تث����ار على وق����ع أصداء االعت����داءات احلربية
األخيرة على قطاع غزة (متوز  -آب  )2014جملة
من األس����ئلة املش����روعة حول ماهية اجلرائم التي
ارتكبتها إس����رائيل مؤخر ًا ،وآليات املس����اءلة وفق ًا
للقان����ون الدولي اجلنائي عل����ى ضوء تطور املكانة
الدولية لفلسطني في األمم املتحدة (تشرين الثاني
 ،)2012وما ترتب على ذلك من إمكانية اللجوء إلى
احملكمة اجلنائية الدولية.
ومن بني تلك األسئلة املشروعة ما يتعلق مبدى
اجلاهزية الفلسطينية للجوء إلى احملكمة اجلنائية،

** املستشار القانوني للمعهد القضائي الفلسطيني ،ومحاضر
بجامعة بيرزيت.

العدد (2014 )29

**

وما لذلك صلة بتوافر اإلرادة السياس����ية ،والتخ ّير
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ب��ي�ن آليات اللجوء إلى احملكمة وتبعات كل آلية في

وإحالته����ا املوضوع إل����ى املدعي الع����ام لتحريك

ض����وء نطاق االختصاص الزمن����ي للمحكمة ،وما

الدع����وى؛ الثانية ،إحالة من مجلس األمن للمدعي

ينعكس على ذلك من مكاسب ومخاطر.

العام؛ والثالثة ،مباشرة املدعي العام التحقيق في
قضية من تلقاء نفسه.

حول هذه املواضيع املركبة واملتداخلة ،يستضيف
معهد السياسات العامة ومجلة سياسات نخبة من
خبراء القان����ون الدولي للحديث ف����ي عدة محاور

د .ي�ارس ،في ضوء ذل����ك باعتقادك ،هل هناك

احتمالي����ة لرفض الطلب الفلس����طيني االنضمام؟

أساس����ية ،فيلتقي حول طاولة سياس����ات كل من:

(مبعن����ى انتهاج اخليار األول) ،وفي حال فش����ل

األستاذ شعوان جبارين ،الدكتور محمد الشاللدة،

ه����ذا اخليار أو إن كنت تش����كك في فرص جناح

والدكتور ياس����ر العموري ،والدكتور معتز قفيشة.

هذا اخليار ،ما إمكانية االس����تفادة من اخليارين

ويدير الندوة األستاذ رشاد توام.

اآلخرين؟ هذا السؤال رمبا سياسي أكثر مما هو

ت�وام :أس����عدمت مس����ا ًء .بداية أش����كر معهد

قانوني!
العموري :صحيح ،ففي املادة ( )12من نظام
روما األساس����ي جاء النص مش����ير ًا إلى إمكانية

السياس����ات العامة على تش����ريفه لي بإدارة هذه
الندوة املهمة موضوع ًا وتوقيت ًا ،وجمعها نخبة عزيزة
من خب����راء القانون الدولي .وقبل مباش����رة طرح

انعقاد اختصاص احملكمة بالنسبة للدول األطراف،

األسئلة ،من الضرورة مبكان اإلشارة إلى مسألة

أو إذا م����ا طلب مجل����س األمن من احملكمة النظر

مهمة ناقشها املشاركون على هامش الندوة ،تتعلق
بدقة املصطلح القانون����ي األكثر تعبير ًا عن ماهية

في اختصاصاتها الواردة في املادة اخلامسة من
النظ����ام ،أو إذا حرك املدعي العام الدعوى بعد أن

الهجمة العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع

تيق����ن  -من خالل فتح حتقي����ق أولي  -أن هناك

غزة ،ما بني من يدعو لتوصيفها باحلرب أو العدوان

م����ا يس����تدعي حتريك أو فتح مل����ف في املوضوع
استناد ًا إلى موافقة الغرفة التمهيدية للمحكمة في

نقاش����ها ،وللتخ ّير بني املصطلحات تبعات قانونية

هذا املوضوع.
قياس ًا على فلسطني في هذه املسألة ،باعتقادي

في الوقت نفسه اتفق املشاركون على أن ما تعرض

أن اجلهود التي كانت في السابق من قبل السلطة
الفلس����طينية ،وحتدي����د ًا وزير الع����دل ،بانضمام

ولذلك اقتضى التنويه.

فلسطني إلى احملكمة لم يأت فيها رد واضح وصريح

أو غير ذلك .ولكون هذا املوضوع مسألة فقهية يطول
وسياسية ،لم يتم حسم املسألة بشكل نهائي .ولكن

له قطاع غزة ليس حالة حرب متكافئة بني دولتني.
كم����ا هو معل����وم ،وفق ًا لنظام روما األساس����ي

بعدم قبول فلسطني ،وإمنا نتيجة املداوالت  -وهنا

للمحكمة اجلنائية الدولية ،هناك ثالث طرق لتفعيل

أرغب باالس����تماع إلى شاهد على هذه املداوالت،

اختص����اص احملكم����ة :األولى ،بانضم����ام الدولة

وهو األستاذ شعوان ،كون مؤسسة احلق من أكثر
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روما  -أن يرفض طلبنا باالنضمام .وهذا يس����تند

املتابعني لهذا املوضوع  -حسب معلوماتي أنه ترك
الباب موارب ًا ،بحيث إن املدعي العام للمحكمة قال:

إلى أننا أزلنا اللبس أو النقاش أو اجلدل القانوني

إننا غير متأكدين من أن فلس����طني تستوفي شرط

بأن فلسطني دولة أو غير دولة بعد  29تشرين الثاني

الدول����ة ،ولكن إذا ما جاءنا م����ن األمم املتحدة ما

 .2012اآلن ه����ذا املوضوع من الناحية التطبيقية

يفيد بقبول عضويتكم أو اعتُرف لكم بصفة الدولة

ينقصه أن نتقدم إلى احملكمة أو األمم املتحدة بأن
لدينا رغبة في أن نصبح طرف ًا في هذه احملكمة.

فباإلمكان التق����دم .وبالتالي فهو لم يقل ال أو نعم

قفيش�ة :عفو ًا دكت����ور ،للتوضيح فقط ،نحن

باملعنى الصريح.
ت�وام :عفو ًا ،عن أي محاول����ة تتحدث ،أقصد

كفلسطينيني لم نتقدم بطلب عضوية كاملة للمحكمة
اجلنائية الدولية إطالق ًا ،أليس كذلك؟

توقيته����ا ،هل تقصد احملاولة التي كانت على عهد

العم�وري :وفق معلوماتي كانت املداوالت في

وزير العدل األسبق الدكتور علي خشان؟
العموري :في احلقيقة هناك محاولتان ،األولى

ش����قني ،األول ،هل نتقدم بطل����ب أم ال ،وكان ذلك
متوقف ًا على اكتمال صفة الدولة؛ أما الشق الثاني

احملكم����ة واختصاصها من دون االنضمام .كانت

ف����كان في كانون الثاني  2009حيث أودعنا وثيقة
أو إعالن ًا وفق ًا للمادة ( )12فقرة ( )3من نظام روما

ولكن بعد هذا التاريخ الذي ش����هد تصويت أغلبية

باالعت����راف باختصاص احملكم����ة .هذا الذي قدم
رسمي ًا ،ولكن املداوالت السابقة كانت هل نتوافق مع

لصالح فلسطني مبنحها مركز دولة مراقب في األمم

الشروط ،بنقاش بني وزير العدل األسبق واحملكمة.

املتحدة ،فمن الصعب مبكان أن نقول إنه لن يسمح
لن����ا بتقدمي طلب من أجل أن نكون طرف ًا في نظام

فبالتال����ي هذا في املقام األول يتوقف على اإلرادة
السياسية الفلس����طينية ،وحتى هذه اللحظة نحن

روما األساسي ،وال سيما أننا حصلنا على عضوية

لم نتقدم بطلب لالنضمام كطرف في نظام روما.

كاملة في اليونسكو ما قبل التاريخ املذكور ،وتقدمنا

ت�وام :س����نعود للحدي����ث ع����ن ق����رار القيادة

محاول����ة لالنضم����ام ،واألخرى لالعت����راف بوالية
احملاولة األولى ما قبل  29تش����رين الثاني ،2012
س����احقة من أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة

بطلب الطرفية إلى عدد من االتفاقيات الدولية ،وقد
باتت فلسطني فعلي ًا طرف ًا في بعضها.

الفلس����طينية فيما يتعلق بهذا املوضوع ،لنلخص
اآلن اإلجابة عن س����ؤالي ،إذن لديك توجه متفائل

مبا أن نظام روما هو معاهدة دولية كغيرها من

بقبول طلب فلسطني لالنضمام لنظام روما؟

املعاهدات الدولية التي تش����ترط على أطرافها أن
تكون من الدول ،فبالتالي أس����تبعد باملطلق  -إذا

العم�وري :نع����م صحيح ،فبعد  29تش����رين

الثاني  2012ال أعتقد أن باستطاعة أحد االدعاء

ما وجدت إرادة سياس����ية لدى القيادة السياسية
الفلس����طينية بتقدمي طلب لنك����ون طرف ًا في نظام

أن فلس����طني لم تستوف صفة الدولة لغاية – وهنا
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املنظمات الدولية أو الوكاالت املتخصصة .صحيح

مقبولة كعضو في إح����دى منظمات األمم املتحدة

أنه ال دولة بال سيادة ،لكن فيما يتعلق بصفة الدولة

املختصة وهي اليونس����كو .كان هذا يكفي لغايات

لغاية االنضمام إلى املنظمات الدولية ،نعم فالشرط

احملكم����ة ،ولكنه آثر أن يدخل هذا النقاش ،ودخل

متوافر واعترف بذلك املجتمع الدولي؛ ذلك أن معيار

هذا النقاش ،وقال :ليس من دورنا أن نحسم هذا
األمر ،وترك الباب مفتوح ًا ليحسم.

الدول����ة من عدمه في املنظمات الدولية واالتفاقيات
الدولي����ة ليس معيار ًا قانوني���� ًا دقيق ًا ،وإمنا معيار

عندما حسم هذا األمر لصالح فلسطني في 29

قانوني توجد له أبعاده السياس����ية .وهذا ما حدث

تش����رين الثاني  ،2012باتت املش����كلة في املدعي

حت����ى في األمم املتحدة ذاتها حينما تقدمت بعض

الع����ام الذي خلفه ،الس����يدة فاتو بنيس����ودا ،التي

الدول للعضوية الكاملة في األمم املتحدة في الوقت
ال����ذي لم تكن فيه دو ًال باملفه����وم القانوني الدقيق

خرجت مبش����كلة جديدة مفادها أن صفة فلسطني
أو مكانة فلس����طني القانونية عندما قدمت اإلعالن

للدولة ،ومن ذلك مث ًال أوكرانيا وروس����يا البيضاء،

تختلف عن مكانة فلس����طني اليوم (ما بعد تشرين

بل أن الهند حصلت على العضوية الكاملة في األمم

الثاني  ،)2012وبالتالي املكانة القانونية – كانوا

املتحدة ،وكانت ضمن اخلمس��ي�ن دولة املؤسسني

يقولون «املكان����ة القانونية» – ملن قدم اإلعالن في

ل��ل�أمم املتحدة في العام  1945ف����ي الوقت الذي

حينه كس����لطة فلس����طينية ،ليس لها صفة الدولة

كانت فيه مستعمرة بريطانية.

بهذا املفهوم ،هي تختلف عن الصفة القانونية التي
حازتها اليوم في ضوء قرار اجلمعية العامة.

ذرائع تقنية خلفيتها سياسية!

باعتقادي هذا نقاش نظري وفقهي وتقني بحت

ت�وام :شكر ًا د .ياس����ر ،أرغب باالستماع إلى

للته����رب م����ن االعتراف ،وللتهرب م����ن تفعيل دور

تعقيب من األس����تاذ ش����عوان في البع����د الواقعي

املدع����ي العام .وهذا م����ا كان موضع نقاش ،ففي
النهاية احملكمة وفق ًا ملقدمة نظام روما تتحدث عن

التطبيقي.

جباري�ن :لنتف����ق بداية على أن م����ا قدم فع ًال

الهدف من إنشائها وهو إنصاف الضحايا ومالحقة
املجرم��ي�ن ،والعمل الحق ًا على موضوع الوقاية من

هو إع��ل�ان ،وليس طلب انضم����ام ،مبوجب املادة
( )3/12لتفعي����ل اختصاص احملكمة على األرض

استمرار اجلرمية .جميع هذه األهداف متوافرة في

الفلسطينية واجلرائم التي جتري عليها .اآلن ،في

السياق موضع النظر ،وأعتقد أنها عوامل ضرورية

البعد التطبيقي ،املدعي العام وألس����باب سياسية

ومؤث����رة .وبالتالي أه����داف احملكمة لم تؤخذ بعني

أجل املوضوع
 -أقول  -وليس ألس����باب قانونيةّ ،

االعتبار من قبل املدعي العام ،وإمنا أخذ املوضوع

وماطل ،وجعل أن املش����كلة هي مدى توافر صفة

التقني املجرد البحت .ذلك كما أن املدعي العام لم

الدولة لفلسطني ،على الرغم من أن فلسطني كانت

يعرض هذا األمر على الغرفة التمهيدية في احملكمة
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حلس����م هذا الس����ؤال ،ألن هذا أحد اختصاصات

توجهي أو إجابتي عن سؤال األستاذ رشاد الذي

الغرفة التمهيدية.

وجه لي بداية حول احتمالية تشكيك احملكمة بصفة
الدولة لدى فلسطني.

توام :معنى ذلك أن املدعية العامة رفضت عرض

جبارين :ليس فقط هذا املؤش����ر ،بل أن األمر

املوضوع على الغرفة التمهيدية؟

محسوم بنفي ذلك مبوجب الرسالة الداخلية لألمني

جبارين :هي لم تتوجه بطلب ،وعندما طالبناها

العام لألمم املتحدة ،من خالل املكتب القانوني التابع

ب���أن تتوجه بالطلب إلى احملكم���ة ،قالت :ال أريد

له ،إذ قدم����وا وجهة نظر قانونية ،مفادها أنه بات

التوج���ه ،فأنا صاحبة قرار .حتى أن رفضها جاء
بعد ورقة قدمتها رس���مي ًا مؤسس���ة احلق واملركز

اآلن يحق لفلسطني االنضمام للمعاهدات الدولية.

الفلسطيني حلقوق اإلنسان في غزة (القت دعم ًا

وبالتالي الطريق ممهدة اآلن لفلسطني (بعد تشرين

من الفدرالي���ة الدولية وجون دوغ���ارد ومجموعة

الثاني  ،)2012وأكبر دليل هو انضمام فلس����طني

فقهاء في القانون الدولي) ،دعت إلى أن تتم إحالة

لعدد من املعاهدات واملواثيق الدولية.

املوضوع إلى الغرفة التمهيدية في احملكمة ليقرر

«المكانة القانونية تغيرت»

القضاة في هذا األمر ،وقد كان لدى املدعية العامة

توام :املفروض أن ننتقل لبقية األس����ئلة ،لكني

الوقت الكافي لقراءة هذه الورقة ،لكنها رفضت ذلك
كما قلت سابق ًا.

أالحظ أن الدكتور محم����د والدكتور معتز يرغبان
بالتعقيب على ما سبق.

وبالتال����ي اآلن ،من النواحي العملية التطبيقية،

الشلالدة :بداي����ة ،فيما يتعل����ق باختصاص

هي أشارت إلى نقطة بالغة األهمية ،قالت :أمامكم

احملكم����ة ،فقد تغي����ر املركز القانون����ي أو املكانة

ثالثة خيارات فقط :اخلي����ار األول هو االنضمام،

القانونية لفلس����طني عندما قبلت كدولة مراقب في

اخليار الثاني هو إعالن جديد ،واخليار الثالث هو

األمم املتحدة .وبخص����وص تقدمي الطلب من قبل

رسالة موجهة لي من اجلانب الفلسطيني بسطر أو

الدكتور علي خشان (وزير العدل األسبق) ،أعتقد

سطرين ،يصرح مبوجبها باعتباره اإلعالن املقدم

أن املدع����ي الع����ام في تلك الفترة قال :أنا لس����ت

عام  2009س����اري املفعول ،والتأكيد على االلتزام

جهة اختص����اص ألحدد ماهية املكان����ة القانونية

به .وقالت :في حال اس����تالمي لهذه الرسالة يكون
املوضوع بالنس����بة لي منتهي ًا .وبرأيي ،اجلديد في

لفلسطني ،من يبت في املوضوع هو األمم املتحدة،
وبالتالي ليس املوض����وع من صالحيات احملكمة.

هذه النقطة لفلسطني ،هو موضوع إرسال الرسالة

النقطة الثانية التي أرغب بإثارتها هي أنه بصرف

لتؤكد على اإلعالن السابق ،وبالتالي صفة فلسطني

النظر عن اخلالفات ،في ظل الوضع فلنطلق عليها
حرب ًا عدوانية ،جرائم ،هجوم ًا مسلح بحق السكان

اجلديدة هي تستخلف الصفة بهذا املعنى.
العموري :ما أفاد به األس����تاذ شعوان ،يدعم
العدد (2014 )29
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املدنيني في قطاع غزة ،أعتقد أن لدينا األحقية في

م����ن جمعية الدول األطراف ،وغالب ًا س����يقبل ،وقد

التوج����ه إلى النظام األساس����ي للمحكمة اجلنائية

استش����رت في هذه اخليارات مجموعة من اخلبراء

الدولية.

من احملكمة اجلنائية الدولية.

فيما يتعلق باالنضمام ،ال ش����ك في أن الوضع

موضوع آخر ،عند احلديث عن محاسبة إسرائيل

القانوني لفلس����طني قد تغير .فعندما كانت منظمة

ومطالبتها بالتعويضات الناجتة عن األعمال احلربية

التحري����ر كحركة حترر وش����خص من أش����خاص

العدوانية في قطاع غزة هناك نوعان من املسؤولية:

القانون الدولي كانت تبرم اتفاقيات ثنائية ،وليست

األول ،إسرائيل تتحمل املس����ؤولية الدولية بسبب

لها أحقية إبرام أو االنضمام إلى اتفاقيات جماعية.

انتهاكها أح����كام ميثاق األمم املتح����دة والقواعد

اآلن أصبحنا دولة غير عضو في األمم املتحدة.
حالي ًا لدينا أكثر من خيار :األول ،انضمام دولة

واألعراف القانونية الدولي����ة املنصوص عليها في
املعاهدات؛ ذلك أن األعمال التي قامت بها إسرائيل
في قطاع غزة تش����كل عدوان���� ًا صريح ًا ضد دولة

فلس����طني إلى النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولي����ة وأن تعلن نيتها الصريحة بقبول صالحية

فلس����طني ،وبالتالي هذه األعمال غير املش����روعة

احملكمة منذ ( 2002تاريخ دخول النظام األساسي

ترتب مسؤولية على إسرائيل عن األضرار اجلسدية

للمحكمة حيز النفاذ) ،وتتعهد بالتعاون مع احملكمة
وفق ًا للفصل التاس����ع م����ن نظام روما .أما اخليار

واملادية التي حلقت بالفلس����طينيني في قطاع غزة،
وتنش����ئ على عاتق إس����رائيل موجب���� ًا بالتعويض

الثاني ،فوفق ًا للم����ادة ( )12من نظام روما يجوز

املال����ي .كما تس����تطيع دولة فلس����طني االنضمام

لدولة فلسطني أن تقبل النظام األساسي للمحكمة

إلى محكم����ة العدل الدولية ،وتقدمي ش����كوى ضد

اجلنائية الدولية مبوجب إعالن يودع لدى مس����جل

إس����رائيل بارتكابها جرمية اإلب����ادة اجلماعية في
قطاع غزة ،وذلك استناد ًا إلى اتفاقية حترمي جرمية

فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة قيد البحث ،وتتعاون

اإلبادة اجلماعية عام  1948التي تعتبر إس����رائيل
طرف ًا فيها ،وكذلك فلس����طني وبقيه الدول العربية،

احملكمة وأن تقبل ممارس����ة احملكمة اختصاصها
دولة فلسطني مع احملكمة دون أي تأخير أو استثناء
وفق ًا للفصل التاسع من النظام األساسي.
م����ا ُأ ّ
فضله من وجهة نظ����ري القانونية ،بصفته

ومطالبته����ا بالتعويضات وفق ًا للم����ادة ( )36من

النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.

األسهل ،هو اخليار الثاني ،بحيث تتعهد فلسطني
بالتعاون مع احملكمة وفق ًا للفصل التاسع من نظام

اجلنائي���ة الفردية التي يتحملها الضباط واجلنود

روما .أقصد باألس����هل أن خي����ار االنضمام رمبا

ورئي���س ال���وزراء؛ وذلك بحك���م ارتكابهم جرائم

بحاجة إلى موافقة األمم املتحدة ،أما تقدمي اإلعالن

احل���رب وجرائم اإلبادة اجلماعية في قطاع غزة.

فيحت����اج إلى موافقة من احملكمة اجلنائية الدولية،

ويكون ذلك عن طري���ق احملكمة اجلنائية الدولية،

أما الش���ق اآلخر للمس���ؤولية ،فهو املسؤولية
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وكذل���ك ميت���د إلى أي دولة قد يق���ع في قبضتها

ولكن أخذن���ا باجتاه غريب بتقدي���ري ،ويثير
مجموعة من التس���اؤالت :أو ًال ،أنه لم يوجه أص ًال

يلقيه القانون الدولي اإلنس���اني على جميع الدول

بش���كل مباش���ر من وزير العدل ،وإمنا من خالل

مبحاكم���ة مجرمي احلرب أو تس���ليمهم إلى أي

محام فرنسي .وقد اطلعت على ملف الدعوى التي

دولة معنية.

قدمها احملامي الفرنس���ي «جيل ديفير» للمحكمة

أي من املجرم�ي�ن .وذلك في حدود الواجب الذي

قفيشة :لدي تعقيب عام على مجمل النقاش،

وبالذات احل���االت التي يك���ون فيها اختصاص

(يقع في  39صفحة) ،ولم يكن هناك وضوح فيما
هو املطلوب بالضبط من احملكمة :هل هو جتديد

للمحكمة بعد اإلعالن األخير الذي قدمه وزير العدل

الطل���ب الذي قدمه وزير العدل األس���بق (د .علي

احلال���ي والنائب العام في قط���اع غزة .بتقديري

خش���ان) للمحكمة عام 2009؟ أم هو طلب جديد
وفق ًا للم���ادة ( )12فقرة ()3؟ ول���م يحدد أيض ًا

التردد الفلسطيني في التوجه للمحكمة؛ ففي العام
 2009كان التوجه واضح ًا وصريح ًا بطلب إعطاء

التاريخ :هل ستنظر احملكمة في االختصاص منذ

أن املش���كلة الرئيس���ة في كل هذا املوضوع هي

 1متوز ( 2002الوقت الذي لم تكن فيه فلسطني

احملكمة االختصاص وفق ًا للمادة ( )12فقرة ()3

قد حازت صفة الدولة)؟ أم ستبدأ من  29تشرين

من نظام روما التي تنيط باحملكمة صالحية النظر

الثاني ( 2012عندما حازت فلسطني صفة الدولة)؟

في القضايا منذ  1متوز .2002

بتقديري من مجمل هذا التردد الفلسطيني قد

أما التوجه اجلديد اآلن ،فلم يكن واضح ًا ،ألن

يكون هناك رد ،وأخشى أن يكون هناك رد سلبي،

احلكومة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية لم تقدم
طلب ًا بش���كل صريح للمحكمة ،وإمنا اجتهت نحو

م���ن قبل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية،

وزي���ر العدل وممثل النيابة العامة في قطاع غزة.
وهذا ما يطرح الس���ؤال اآلت���ي :هل توجد إرادة

خاصة أن الفصائل تتداول اآلن هل سننضم أم ال
ننضم .فهناك أيض ًا تشكيك فلسطيني داخلي ،هل

نحن منضمون أم ال .هناك أيض ًا بعض الشكوك

حقيقية للفلسطينيني بالتوجه للمحكمة؟ ولو كانت

تتعلق باجلدل الدائر حول زيارة وزير اخلارجية د.

حقيقية فلماذا ال يتوجه الرئيس؟ فالرئيس هو من

رياض املالكي إلى الهاي في بداية الشهر احلالي

طلب االنضمام لالتفاقيات في نيسان  .2014وقد

(آب  ،)2014وما نقل عنه أنه قام بسحب الطلب،

كان بإمكانه بكل بس���اطة إما أن يوقع على نظام
روما وتنضم فلسطني بشكل رسمي ،وفق ًا لقواعد

ونفى ذلك من قبل املستش���ار القانوني للرئيس.

االنضمام ،أو أن يتم اإلعالن بشكل صريح من قبل
الرئيس وفق ًا للمادة ( )12فقرة ( ،)3أو اخليارين
مع ًا ،االنضمام واإلعالن.
العدد (2014 )29

وبالتالي املوضوع يحتاج حقيقة الى موقف واضح
من قبل دولة فلس���طني ،هل ننضم ،وما هي آلية
االنضمام؟ هل نريد أن نبقي على الطلب اجلديد
ال���ذي قدمه وزير الع���دل وقدمه النائب العام في
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غزة أيض��� ًا؟ وملاذا قدم من طرفني (النائب العام
ووزير العدل)؟

جبارين :عفو ًا ،ما قدمه وزير العدل ليس طلب ًا،

ما قدمه هو شكوى مبنية على أساس إعالن 2009
م����ن خالل احملامي ،واحملام����ي أودع في حينه ما

ألن يكون االختصاص بأثر رجعي ،يتوجب أن نودع
مع االنضمام إعالن���� ًا نحدد فيه االختصاص منذ
متى ،ولكن مع ضرورة االنتباه إلى تبعات ذلك.
العموري :أنا ش����خصي ًا مع طريقة االنضمام

إلى نظام روما ،وليس جتديد إعالن كانون الثاني
 2009الذي يعترف بوالية احملكمة اس����تناد ًا إلى

يثبت توكيله في هذه املس����ألة أو القضية .وبالتالي
ما قدم ليس إعالن ًا وليس طلب انضمام ،وليس أي

امل����ادة ( )12فق����رة ()3؛ فأنا باعتق����ادي أن من

شيء ،وإمنا شكوى كي يقوم املدعي العام بدوره.

األفضل لنا تفعيل اختصاص احملكمة بأثر مباشر

قفيش�ة :التس����اؤل حول ملاذا قدم من طرفني

(من خالل االنضمام) ،وليس بأثر رجعي (من خالل

بتاريخني ،األول في  24متوز والثاني في  25متوز

اإلعالن) .قد يعتقد البعض أن ذلك معناه أن نضيع

2014؟ ومل����اذا قدمه النائ����ب العام في غزة وليس

على الفلس����طينيني فرصة مالحقة إسرائيليني في

النائب العام الفلسطيني (في الضفة الغربية)؟

جرائ����م حرب اقترفت في الهجوم واالعتداء األخير

حول آلية االنضمام
توام :حسن ًا ،تساؤالت د .معتز مشروعة متام ًا،

لكنها سياس����ية أكثر مما هي قانونية ،وليس بيننا
من لديه تفويض رس����مي باإلجاب����ة عنها إال على
سبيل التحليل املبني على توقعات ،الذي قد يطول
ويأخذن����ا بعيد ًا .قبل االنتق����ال إلى موضوع آخر،
لنلخص اآلراء فيما يتعلق بآلية اللجوء إلى احملكمة
إن كان عن طريق االنضمام أو اإلعالن أو كليهما.
جبارين :برأيي أن فلس����طني اآلن تس����تطيع

اللج����وء إلى احملكم����ة ،وكل الطرق أمامها معبدة،
وتستطيع أن تختار أي اجتاه :إما بإعالن جديد،
وبالتالي هذا ال يعني انضمام ًا ،وإمنا يعني تخويل
احملكمة االختص����اص والصالحي����ة؛ وإما تأكيد
اإلعالن السابق ،وبالتالي تفعيله؛ وإما االنضمام.
أنا شخصي ًا أفضل االنضمام .وإذا كان هناك توجه

عل����ى قطاع غ����زة .أقول نعم ،لن يك����ون للمحكمة
اختصاص ف����ي ذلك ،ولكن ما هي فلس����فتنا من
االنضم����ام للمحكم����ة؟ هنا ُأدخل السياس����ي مع
القانوني.
باعتقادي أن فلسفتنا من االنضمام للمحكمة هي
امتالك أدوات قانونية جديدة ملالحقة اإلسرائيليني
عن جرائم حرب تقترف ضد الفلس����طينيني .معنى
ذلك ،أن على الفلس����طينيني انتقاء بعض اجلرائم،
وحتضير ملفات بخصوصها ،والعمل على مالحقة
اإلسرائيليني عنها .إن عملية االنتقاء بالنسبة لي هي
التركيز على جرمية االستيطان ،فجرمية االستيطان
تدخل ضمن اختصاص احملكمة ،وتعتبر من قبيل
اجلرائم املستمرة ،وهي األكثر خطورة ،مع احترامي
لدماء الشهداء جميع ًا الذي سال ويسيل.
إننا في مواجهة االحت��ل�ال بحاجة إلى قضايا
أس����هل وأكثر ج����دوى للمواجه����ة الدولية ،وهو ما
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يحقق����ه االنضمام املباش����ر .ومن ش����أن ذلك أن
يخرجنا من إطار احتمالية أن تساءل املقاومة عن
صواري����خ غير محددة الدقة ،حتديد ًا خالل عدوان

الفلسطينية) توجه واضح متفق عليه ،هل نريد بأثر
رجعي أم نريد أثر ًا فوري ًا ومستقبلي ًا؟ في ضوء ما
سيترتب على ذلك من آثار وتبعات؛ فإذا طلبنا بأثر
رجعي ،أي منذ متوز  2002فمعنى ذلك محاس����بة

 2012على قطاع غزة ،أو عدوان .2009/2008
حيث إن هناك بعض التجاوزات التي قال بها مث ًال
غولدستون بأنها :جتاوزات لست متأكد ًا أنها ترقى

احلافالت واملطاعم .كل هذه املواضيع سيكون فيها

إلى مس����ار جرائم احلرب .ولك����ن هناك جتاوزات

حتقيق ،فهل نحن مستعدون ملواجهة هذه النتائج أم

وانتهاكات .هذا باختصار موقفي من هذه املسألة.

ال؟ مع ذلك ،رمبا احملكمة ترجع سريانها بأثر رجعي

الشاللدة :بالطبع أنا مع السريان بأثر رجعي،

إلى تاريخ حتقيق فلسطني لصفة الدولة 29 ،تشرين

من خ��ل�ال االنضم����ام وإيداع إعالن بالس����ريان

الفلس����طينيني عن العمليات التفجيرية واستهداف

الثان����ي  ،2012وبالتالي يخرج من النطاق الزمني

الرجع����ي .فلماذا نطال����ب بعدم رجعي����ة مالحقة

العمليات التفجيرية التي حدثت جميعها قبل ذلك.

إسرائيل بأثر رجعي؟ هل نعفي اإلسرائيليني؟! ماذا
لو أودعت إس����رائيل إعالن ًا بأثر رجعي ،هل سيتم

أما عن رأيي ،ومن منظور حقوقي وإنساني بحت،
فأرى أنه يتوجب أن يشمل التحقيق الجميع ،برصف

إعفاء اجلانب الفلسطيني؟ بالطبع ال.

النظر عمن يقوم بهذه األعمال .ولكن ذلك مع رضورة

بعد قبول فلس����طني كدولة غير عضو في األمم
املتحدة ،أصبح الطريق أمامنا مفتوح ًا لالنضمام

التفكري بشكل إسرتاتيجي فلسطينيا ً باعتبار الطرق
التقليدية يف املقاومة.

ت�وام :ش����كر ًا للجميع ،على س����بيل التلخيص

إلى النظام االساس����ي للمحكمة اجلنائية الدولية.
أما فيما يتعلق بتصريح السلطة الفلسطينية بتقدمي

واإلجمال ،باستطاعتنا القول إن اجلميع ،باستثناء

إعالن إلى احملكمة اجلنائي����ة الدولية عام ،2009

د .ياس����ر ،م����ع التوجه إلى أن يك����ون اللجوء إلى

يفيد باختصاص احملكمة في حتديد هوية ومحاكمة

احملكم����ة من خ��ل�ال االنضم����ام وإي����داع إعالن

مرتكب����ي اجلرائ����م املقترفة على أرض فلس����طني،

بالس����ريان بأثر رجعي ،فيما أن د .ياسر لديه رأي

فإن����ه ينتهي من الناحي����ة القانونية بانضمام دولة

مغاير ،وهو االنضمام والسريان بأثر فوري .بالطبع

فلسطني إلى نظام احملكمة اجلنائية الدولية كدولة

لكل توجه مبرراته التي بني عليها.

ط����رف منضم إلى النظ����ام .وهذا االنضمام يرتب
آثار ًا قانونية جتاه مالحقة ومعاقبة مجرمي احلرب

من د .ياس����ر إل����ى اإلش����كالية املتعلقة بصاحب

اإلسرائيليني أمام احملكمة اجلنائية الدولية.

االختص����اص في الطرف الفلس����طيني بالتعاطي

قفيش�ة :بداي����ة ،ال بد أن أش����ير إلى وجوب

أن يكون لدى الفلس����طينيني (القي����ادة والفصائل
العدد (2014 )29

قبل االنتقال إلى محور آخر ،أرغب باالستماع

الرسمي مع احملكمة اجلنائية الدولية وبقية املنظمات
الدولية ،في ضوء اإلشكالية األساسية حول تنازع
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االختصاص����ات بني منظمة التحرير الفلس����طينية

مف����اده :هل هذه الش����كوى متثل دولة فلس����طني؟

والسلطة الفلسطينية.

أجنيزه����ا أم ال جنيزها؟ وبالتال����ي املدعية العامة

العموري :هذه مس����ألة غاية في األهمية؛ ألنه
فع ًال هناك لغط في الساحة الفلسطينية حول إقدام
وزير العدل احلالي على التقدم بشكوى استناد ًا الى

لم تتعاط مع املس����ألة بجدية ،ألن ذلك بحاجة إلى
السياسية أنها لم جتز املسألة ،وبالتالي باتت كأنها

اإلعالن الذي أودع في كانون الثاني  ،2009دون

لم تكن ،وليس أنه مت س����حب الشكوى .وهذا دليل

إق����رار ذلك من قبل رئيس دولة فلس����طني  -رئيس

على وجود تناقض وعدم توافق في املس����ألة ،وهو

منظمة التحرير الفلسطينية ،ماذا يعني ذلك؟!

ما يقود إلى موضوع القرار .ملاذا القرار السياسي

أعتق����د أنها أكثر من كونها لعبة سياس����ية هي

تفويض .وبالتالي ما حصل من السلطة أو القيادة

متردد حتى هذه اللحظة؟

مش����كلة قانوني����ة؛ فال ش����ك في أن م����ن الكوارث

أثر االنضمام

التي حلت مبنظم����ة التحرير (بصفتها االعتبارية،

توام :ننتقل إلى محور آخر ،واحلديث أو السؤال
موجه خصوص ًا إلى األس����تاذ ش����عوان ،انضمام

كثير من األحيان على املنظمة .فبالتالي الس����ؤال

ما الفائدة الناجت����ة أو األثر الناجت عن االنضمام

وش����خصيتها القانونية التمثيلية ،وصاحبة األهلية
في التمثيل الفلس����طيني) ،أن تغولت الس����لطة في
الذي يطرح نفس����ه :ملاذا يتقدم وزير العدل – وهو
من ال ميتلك صفة متثيلية في املنظمة وبالتالي على
الصعيد الدولي  -مبثل هذه الشكوى؟!
باعتقادي هناك خط����أ إجرائي وخطأ قانوني،
يتمثل اخلطأ اإلجرائي في عدم توافر صفة متثيلية
لوزير العدل في هذا الشأن ،وأما اخلطأ القانوني
فيتمثل بعدم امتالكه األهلية القانونية من أجل تقدمي
شكوى كهذه ،إال إذا كان هناك تفويض صريح من
قبل رئيس دولة فلس����طني  -رئيس منظمة التحرير
الفلسطينية ،وليس صفة رئيس السلطة الفلسطينية
فقط؛ وذلك لوجود فارق قانوني بني هذه املسائل.
لذلك فأن����ا وفق ًا ملا تبادر لي من معلومات حول
أن وزي����ر اخلارجية حينما ذهب إلى احملكمة ،كان
ذلك بناء على اس����تيضاح من مكتب املدعي العام

فلسطني لالتفاقيات الدولية مؤخر ًا ،بشهر نيسان،
لهذه االتفاقيات حال اللجوء إلى محكمة اجلنايات
الدولية ،وباألخص اتفاقية جرمية اإلبادة اجلماعية؟
جبارين :باعتقادي ال يوجد رابط إال مع اتفاقية

اإلبادة اجلماعية التي ذكرتها فقط؛ كون للمحكمة
اختصاص ًا على جرمية اإلبادة اجلماعية .موضوع
اإلب����ادة اجلماعية هو موضوع دقيق ،وهو موضع
النق����اش اآلن بني مهتمني ومختصني .لم يحس����م
األم����ر أن ما يجري هو إبادة جماعية أم ال ،ولكن
كما أسلفت هو موضع مطروح للنقاش .باعتقادي
فلس����طني تس����تطيع اخلوض في ه����ذا املوضوع،
وتس����تطيع أن تتحدث في محكم����ة العدل الدولية،
وليس احملكمة اجلنائية الدولية ،مبوجب املادة ()9
من اتفاقية اإلبادة اجلماعية .في ضوء أن إسرائيل
لم تودع بشأن هذه املادة حتفظ ًا ،في الوقت الذي
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وضعت فيه حتفظات على كل االتفاقيات التي تنص

مهم����ة جد ًا ،وهي من اجلرائم التي تعاقب احملكمة
عليه����ا أيض ًا؛ ذلك أن إس����رائيل طرف في جميع

غير ذلك يتم التوجه إلى محكمة العدل الدولية .وكما

هذه االتفاقيات .ومن ناحية عملية ،قامت إسرائيل

قلت إال هذه املادة في هذه االتفاقية ،فإسرائيل لم
تودع فيه����ا حتفظ ًا؛ ألنه ممنوع التحفظ على هذه

بانتهاك مجمل األحكام في معظم االتفاقيات التي
قامت فلس����طني بالتوقيع عليها في نيسان .2014

املادة.

وبالتالي سيكون اختصاص احملكمة أقوى بنظرها

وبالتالي ،نح����ن (كفلس����طينيني) اليوم طرف،
وإسرائيل أيض ًا طرف فيها ،ونستطيع أن نشتبك

في مواضيع ذات صلة بأحكام هذه االتفاقيات.

على أنه في حال خالف ما بني أطراف االتفاقية أو

– باعتقادي  -اش����تباك ًا ل����ه معنى قانوني ومعنى
سياس����ي .وقد يفيد الحق ًا ف����ي موضوع احملكمة

توام :د .محمد ،هل باإلمكان تكييف االعتداءات
اإلس����رائيلية األخيرة كجرمية إبادة جماعية وفق ًا
ألركانها املادية واملعنوية؟

اجلنائية الدولية إذا ما رفعنا قضية ،وإذا ما كانت

الشاللدة :أنا أرجح ،من وجهة نظر قانونية ،أن

هناك قضية ح����ول ادعاءات بارتكاب جرائم إبادة

ما جرى ويجري في قطاع غزة أقرب جلرائم احلرب،
وخصوص ًا أن إثبات جرائم احلرب ،وتقدمي األدلة

ذات عالقة مبوضوع التخ ّير بني التوجه من عدمه،

بخصوصها ،أسهل من بقية اجلرائم .ولكن هذا ال
مينع أنه باإلمكان أيض ًا تكييف االعتداءات كجرائم

عدم تعاطيها مع هذه االتفاقية أو تلك االتفاقية.

إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية ،مع ضرورة

ت�وام :د .معت����ز ،أتذكر أني ق����رأت لك مقالة
حول هذا املوض����وع ،وأعتقد أن لديك رأي ًا مغاير ًا

االنتباه إل����ى أن إثباتها على املس����توى القانوني

جماعية .ما دون ذلك ،االتفاقيات األخرى ليس����ت
والتش����كك بتعاطي احملكمة م����ع هذا املوضوع أو

(كمختص في علم القانون الدولي) عن رأي األستاذ
شعوان (كخبير في املمارسة) ،أليس كذلك؟
قفيش�ة :صحيح ،بداية أنا أتفق مع األستاذ

أصعب بكثير .وبالتالي أنا مع األس����هل للتكييف
وهو جرائم احلرب ،وذلك وفق ًا للنظام األساس����ي
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وكذلك استناد ًا التفاقيات

جنيف األربع لعام .1949
ف����ي احلقيقة ،ال يتعني حصر جرائم إس����رائيل

شعوان بخصوص اتفاقية اإلبادة اجلماعية ،ولكن
أذكر بنقاط مهمة أشار إليها د .محمد بخصوص

بجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،بل يتعني

اتفاقيات جنيف ،واعتبار اجلرائم التي تقدم عليها

إضافة جرمية اإلبادة اجلماعية لس����جل إسرائيل

إس����رائيل جرائم حرب .كما أشار د .ياسر بشكل

اإلجرام����ي .وهذه اجلرمية تس����تند إلى قتل أفراد

واضح إلى االستيطان ،وهي من اجلرائم املستمرة

اجلماعة الفلسطينية وإحلاق ضرر جسدي جسيم

واملهمة .وبرأيي جميع االتفاقيات األخرى وباألخص

بأف����راد اجلماعة الفلس����طينية ،وكذلك إخضاعهم
عمد ًا ألحوال معيش����ية يقصد بها إهالك الش����عب

املتعلقة بالتعذيب والفصل العنصري هي اتفاقيات
العدد (2014 )29
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الفلس����طيني كلي ًا أو جزئي ًا ،علم ًا أن مسألة إثبات

حقيق����ي على أرض الواق����ع دون اللجوء للمحكمة

ه����ذه اجلرائم تعود إلى قض����اة احملكمة اجلنائية

اجلنائية الدولي����ة؛ فاالتفاقيات بحد ذاتها لن تؤثر

الدولية.

بش����كل ملموس ،مع أنه قد تكون لها تأثيرات من

توام :د .معتز أعتقد أن لديك تعقيب ًا.

قفيش�ة :صحيح ،هن����ا أود أن أذكر مبوقف

ريتشارد فولك (املقرر اخلاص لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة سابق ًا) من
األعمال التي تقوم بها إس����رائيل جتاه قطاع غزة،
حتى قبل احل����رب األخيرة ،والذي اعتبرها جرمية
إبادة جماعية .وبالتالي فإن اجلرائم اإلس����رائيلية

الناحية الرسمية ،مبعنى تقدمي تقارير لألمم املتحدة،
تقارير وفق ًا التفاقيات حقوق اإلنس����ان مث ًال ،دعوة
الدول األطراف التفاقية جنيف لالنعقاد .كما ميكن
اللجوء حملكمة العدل الدولية في بعض املسائل مثل
الطلب من احملكمة حتديد ما إذا كانت هناك إبادة
جماعية في فلسطني .كل هذه الوسائل مهمة نظري ًا
وقد تكون مهمة رسمي ًا ،ولكن على أرض الواقع لن

األخيرة في قطاع غزة قد تؤكد مؤش����رات إضافية

يكون لها بتقديري أهمية دون اللجوء إلى احملكمة

على أن ما تقوم به إس����رائيل ه����و إبادة جماعية،

اجلنائية الدولية.

خاصة في ظل ما س����بق من تهديدات إس����رائيلية

«المحكمة أداة اشتباك قانوني»

على أنها ستقوم باجتياح بري لقطاع غزة ،مبعنى
أن ذلك س����يؤدي فعلي ًا إلى قتل عش����رات أو مئات

ت�وام :حدد نظام روم����ا اجلرائم التي تختص

اآلالف من األش����خاص وهذا قد يرقى إلى تكييف

بها احملكم����ة ،وهي كما تعلم����ون :جرمية اإلبادة

اإلبادة اجلماعية.

اجلماعية ،اجلرائم ضد اإلنسانية ،جرائم احلرب،

توام :فلنبقَ مع د .معتز ،هل باإلمكان االستفادة

من االتفاقيات التي وقعها الرئيس دون اللجوء إلى
احملكمة اجلنائية الدولية؟

وجرمية العدوان؛ سؤال موجه للدكتور ياسر :كيف
باإلمكان التمييز بينها بكلمات بسيطة يسهل فهمها
على القراء من غي����ر املختصني في القانون؟ وأي

قفيش�ة :بحك����م خبرتي الس����ابقة في العمل

منها باإلمكان تكييفه ليشمل االعتداءات اإلسرائيلية
ويكون أشفى غلي ًال للشعب الفلسطيني؟

وغيره����ا ،باإلم����كان مالحق����ة إس����رائيل من قبل

العموري :هذه اجلرائم من حيث الركن املادي
هي جرائم متشابهة تقريب ًا ،فالقتل هو جرمية إبادة

مبكات����ب األمم املتحدة بجني����ف وبيروت ورام الله
املقرري����ن اخلاصني ف����ي األمم املتح����دة ،وتقدمي
ش����كاوى بخصوص انتهاكات لبع����ض األحكام،

جماعية وه����و جرمية حرب أيض���� ًا ،ولكن القصد
اجلرم����ي (الركن املعن����وي) هو الذي مييز إن كان

مث����ل اتفاقي����ة التعذي����ب ،اتفاقية امل����رأة ،اتفاقية
الطف����ل ،وأيض ًا من خالل تق����دمي التقارير للجان

القتل بهدف اإلبادة اجلماعية أو كان القتل جرمية

األمم املتح����دة .ولكن جميع ذلك ال يؤدي إلى تأثير

حرب .وبالتالي أنا أتوافق مع الدكتور محمد؛ فإن
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أسهل التكييفات القانونية وأوضحها هو تكييف جل

لدينا حقيقة إرادة سياس����ية الس����تخدام القانون

ما ميارس من قبل إسرائيل من انتهاكات جسيمة

الدول����ي وتفعيل أحكام ه����ذه االتفاقيات .ألن هذه

وف����ق املادة ( )146من اتفاقية جنيف الرابعة على

االتفاقيات تؤهلنا ملالحقة اإلس����رائيليني في كثير

أنه����ا جرائم حرب ،ومن ذلك :اس����تهداف املدنيني

م����ن نصوصها وحتى ه����ذه اللحظة لم نحضر أي

(س����واء كانوا فرادى أو جماعات) ،واس����تهداف

شيء بهذا اخلصوص!.

ت�وام :م����اذا بش����أن جرمية الع����دوان؟ فوفق ًا

املنش����آت املدنية ،واس����تهداف األفراد الذين لهم
حماي����ة خاصة مث����ل الفرق الطبي����ة والصحافيني

لنظام روما مت تأجيل اضطالع احملكمة باملساءلة

واملوظفني الدوليني.

عل����ى هذه اجلرمية إلى حني اعتم����اد تعريف لها،

أجتاوز كل ذلك ،وأقول إن بإمكاننا العمل على

وتوضيح الش����روط التي متارس مبوجبها احملكمة

تكيي����ف بعض هذه اجلرائم على أنها جرائم إبادة

اختصاصه����ا فيم����ا يتعلق به����ذه اجلرمية؛ هناك

جماعية ،وباألخص احلصار املمنهج املفروض على

حديث عن أن احملكمة ستباشر اختصاصها بهذه

قطاع غزة من أجل القضاء على مجموعة معينة من

اجلرمية ابتداء من العام  ،2017فما هو التعريف

الشعب الفلسطيني.

املعتمد لهذه اجلرمي����ة؟ ومبوجب ماذا مت تعريفه؟

دعن����ي أع����د إلى مس����ألة ماذا نري����د نحن من
احملكم����ة اجلنائي����ة الدولية؟ واهم م����ن يعتقد أن

وما مدى انطباق أركانها على اجلرائم اإلسرائيلية
في احلرب األخيرة؟

ه����ذه احملكمة س����وف حترر فلس����طني؛ فاحملكمة
أداة قانوني����ة من أجل «االش����تباك القانوني» مع

قفيش�ة :جرمية العدوان مسألة فيها خالفات

متعددة ،وهذا ما دعا احملكمة إلى تأجيل موضوع

اإلسرائيليني ،ومالحقتهم عن اجلرائم املقترفة بحق

العدوان إلى العام  .2017لكن قد يعرف العدوان،
وفق ًا للتوجه األرجح ،بخرق حالة السلم والهدوء من

الشعب الفلسطيني .وألجل ذلك أعود فأقول :على
القيادة الفلس����طينية أن حت����دد ماذا تريد من هذا

خالل هجوم عسكري دون أن يكون هناك مبرر وفق ًا

االنضم����ام ،وذلك من خالل أن حتدد اجلرائم التي

للمادة ( )51من ميثاق األمم املتحدة .وقد مت تعريف

تري����د أن تالحق بها إس����رائيل .وأكرر بأن أوضح

العدوان مبوجب تعديل ف����ي نظام روما .أما فيما

وأس����هل وأفضل هذه املالحقات بالنس����بة لي هي

يتعلق بالس����ياق الفلسطيني فنقاش هذا املوضوع

جرمية االستيطان.

اآلن هو غير ذي أهمية ألن ما يريده الفلسطينيون

وفي هذا الس����ياق ،أرغب بالتعقيب على حديث

هو مالحقة اإلسرائيليني على اجلرائم التي حتدث

د .معتز ،صراحة االتفاقيات األخرى ال تؤثر بشكل

اآلن ،أو الت����ي ميكن أن حتدث خالل الفترة القليلة

ملموس في مالحقة اإلسرائيليني باعتقادي ،لوجود

القادمة.

خلل في االس����تفادة من هذه االتفاقيات؛ ال يوجد
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كمؤسسة متخصصة في القانون الدولي اإلنساني

مادية لم تشملها األركان املادية ألي من اجلرائم،

(مؤسس����ة احلق) ،وبصفتك نائب رئيس الفيدرالية

تستدعي اقتراح تعديل؟
جباري�ن :ال يوجد داعي إلقتراح أية تعديالت

الدولية حلقوق اإلنسان ،هل الحظتم إقدام إسرائيل
 خ��ل�ال االعتداءات احلربي����ة األخيرة على قطاعغزة  -على انتهاكات جديدة لم تقدم عليها سابق ًا؟
جبارين :في األمناط ،هناك تشابه مع السابق،

على أركان اجلرائ����م ،فباعتقادي االنتهاكات التي
قام����ت بها إس����رائيل في غزة تتقاط����ع مع أركان
اجلرائم وفقا ملا نظمه نظام روما.
توام :د .ياس����ر ،باإلشارة إلى حديثك السابق

ولكن كانت هناك سعة هجوم ،واستهداف مباشر
قصدي واضح املعال����م للمدنيني ،ناهيك عن طول

حول إشكالية العالقة بني منظمة التحرير والسلطة

املدة .وبذلك فإن االس����تمرارية واالتساع قد تنقل
اجلرمية (أحيان ًا) من جرمية حرب إلى جرمية ضد

الفلسطينية ،وفي ظل عدم إشارة القانون األساسي
إلى صاحب الصالحية باالنضمام إلى االتفاقيات

اإلنسانية.

الدولي����ة واملصادقة عليها ،وع����دم انعقاد املجلس

فيما يتعلق باجلرمية ضد اإلنس����انية فأركانها،

التش����ريعي (وإن كان القانون األساسي واملجلس

وجزء أساسي منها ،يعبر عن سياسة رسمية للدولة

التشريعي ليسا باملرجعية ذات االعتبار إذا ما كنا

في االس����تمرارية واالتساع .وقد ارتكبت إسرائيل

نتحدث عن اختصاصات منظمة التحرير التي لها

جرائم ضد اإلنس����انية في قط����اع غزة من خالل

وثائقها الدس����تورية وبرملانها  /املجلس الوطني)،

استهدافها الواسع واملستمر للمدنيني ،واستهدافها

من صاحب الصالحية بتمثيل إرادة فلس����طني في

املباني املدنية والعامة بشكل قصدي وبشكل واسع

التعاطي مع االتفاقيات الدولية؟

ومباشر .كما أن في استهداف إسرائيل لألبراج ما

نعل����م أن الرئيس محمود عب����اس تقدم بطلبات

يؤش����ر على ذهنية انتقام؛ إذ كان من الواضح أن

االنضم����ام إلى عدد من املنظم����ات الدولية مطلع

إسرائيل ال تسعى إلى استهداف أشخاص معينني

نيس����ان املنصرم ،فهل تتوقع أن يكون االنضمام

بذاتهم ،وإمنا االنتقام من الشعب الفلسطيني .ليس
جديد ًا على إسرائيل قصف وهدم البيوت السكنية،

إلى احملكمة اجلنائية الدولية على املنوال نفس����ه؟
وفي حال تقدمه بطلب االنضمام لنظام روما ،هل

ولكن ما شهدناه في األيام األخيرة لم نشهده سابق ًا

بإمكان اجلهة املختصة باستقبال الطلبات رد الطلب

من حيث حجم الدمار.

الفلسطيني بالتذرع بالقانون الفلسطيني الداخلي؟

توام :كما تعلم أستاذ شعوان ،أشار نظام روما

إلى إمكانية اقت����راح تعديالت على أركان اجلرائم
(املادة  ،)9فم����ن واقع متابعتكم ،هل الحظتم في

وه����ل باإلم����كان الطعن ف����ي ق����رار الرئيس على
املس����توى الداخلي؟ وماذا عن إجراءات التصديق
بعد االنضمام؟
العموري :بداية هذا يقودنا إلى حتديد من هي

االنتهاكات التي اقترفتها إس����رائيل أي مس����الك
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الدول����ة ومكون إرادة الدولة :مك����ون إرادة الدولة

اجلهة املختص����ة لدينا في التصديق أو االنضمام
إلى املعاهدات ،وأنا ش����خصي ًا ممن يعتقد أنه رغم

يحدده الدستور ،أما املعرب عن إرادة الدولة فهو

عدم وجود نص قانوني واضح يعالج هذا املوضوع
في املرجعيات القانونية الفلسطينية ،فإننا نقول إن

ما ُيعنى به املجتمع الدولي .وبالتالي باس����تطاعة

من يحمل الصفة التمثيلية كرئيس دولة فلس����طني

ما ج����رى عليه العمل ،أن «الرئيس» بصفته رئيس

ورئيس منظمة التحرير ،اإلعراب عن إرادة فلسطني

منظمة التحرير الفلس����طينية ورئيس دولة فلسطني

باالنضمام إلى االتفاقيات.

ه����و من يقوم باالنضم����ام أو التوقيع أو التصديق

ت�وام :هل باإلمكان الطع����ن في قرار الرئيس

ولكن ل����و فرضنا جد ًال أن احملكمة أو أي جهة

الداخل����ي ،من قبل أي من الس����لطات وباألخص

أخرى أرادت أن تثير هذه املسألة ،فليس من حق

التشريعية (املجلس التشريعي للسلطة  /املجلس

أي جهة في العالم التمس����ك مب����ا نطلق عليه في

الوطني للمنظمة)؟

على املعاهدات الدولية.

االنضمام ألي من االتفاقيات الدولية على املستوى

القانون الدولي «التصدي����ق الناقص» .التصديق
الناق����ص عادة تدفع به الدولة التي جلأت إليه من

العموري :املجلس التشريعي ليس هو البرملان

الفلسطيني ،حكومة السلطة الفلسطينية ليست هي

أجل التحل����ل من التزاماتها الواردة في املعاهدة،

اجلهة التنفيذية الفلس����طينية؛ هما برملان وحكومة

ولكن هذه احلالة من املؤكد ليست من اختصاص

لغاي����ة إدارة األرض احملتل����ة .أم����ا املمثل إلرادة

احملكمة ،وليس����ت من اختصاص أي طرف آخر،

الشعب الفلسطيني والذي ميتلك األهلية القانونية

أن يح����دد م����ن هي اجلهة املختص����ة من اجلانب

فهو منظمة التحرير الفلسطينية بأجهزتها .أما أن

الفلسطيني.

يكون الطعن من قبل املجلس الوطني فهذا سؤال

جبارين :عفو ًا ،لنميز بني االنضمام والتصديق،

افتراضي ،ال أتوقع حدوثه.
ت�وام :د .محمد ،ما تعقيبك على ما تفضل به

نح����ن نتحدث هنا ع����ن االنضم����ام ،فاالنضمام
والتصديق مصطلحان مختلفان ،لكل منهما معناه؛

األساتذة؟

الشلالدة :أرى أن اجلهة املختصة دستوري ًا

فاالنضمام يكون بالذهاب مباش����رة إلى االلتزام
باالتفاقية دون املرور مبرحلتي التوقيع ومصادقة

بالتصديق على املعاهدات في ظل غياب النص هي

البرملان ،وهو م����ا جرى العمل مبوجبه بخصوص

املجلس الوطني .كما أؤكد ما قاله األستاذ شعوان

االتفاقيات التي انضمت إليها فلس����طني في شهر

من أن االنضمام ال يحتاج إلى املرور مبراحل إبرام

نيسان.

املعاهدات من توقيع وحترير وتصديق ،يكفي فقط

العم�وري :هذا يعتبر عادة من قبيل الش����أن
الداخلي للدول����ة .وهنا منيز بني املُعرب عن إرادة

أن يتقدم رئي����س الدولة بطلب االنضمام؛ ذلك أن
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القانون الدولي يتعامل مع رئيس الدولة .وبالتالي
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مج����رد االنضمام ال يحتاج إلى مصادقة البرملان،

عالقة بني مجلس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية

فقط املطلوب أن يعلم الرئيس البرملان (وهو املجلس
الوطني) باالنضمام .ولكن دستوري ًا نحن بحاجة

في هذا الشأن.
توام :أعتقد أن بقية املتحدثني يرغبون بالتعليق

داخلي فلسطيني؛ وبالتالي يكون السؤال هل نحن

قفيش�ة :في احلقيق����ة هذا يعتب����ر من قبيل

إلى دستور جديد في ظل إعالن الدولة ،هذا شأن

على هذه النقطة ،رجا ًء بإيجاز.

بصدد دستور جديد؟ هذا شأن دستوري ،ال شأن

استخدام احملكمة ألهداف سياسية من قبل مجلس

للقانون الدولي به.

األم����ن ،ذلك أن التأجيل إثر التأجيل قد يؤدي الى

بين «الجنائية» ومجلس األمن
توام :رمبا ال أتفق معك على مسألة االرتباط بني
«الدولة» واحلاجة إلى دستور ،على ك ٍّل كما أسلفت
ليس موضوعنا اآلن ،فهذا شأن دستوري .لنبقَ معك
د .محمد ،في حال انعقاد اختصاص احملكمة بأي
شكل من األشكال ،هل تتوقع أن يستخدم مجلس
األمن صالحية إيقاف إجراءات التحقيق واملقاضاة
التي أناطها به النظام وفق ًا ألحكام املادة ()16؟
الشلالدة :إذا كان مجل����س األمن ينظر في

قضي����ة م����ا ،فمن حقه أن يؤجلها س����تة أش����هر،
ويؤجلها إلى  12ش����هر ًا ،لكنه ال يتدخل في الشأن
القضائ����ي الداخلي .معنى ذلك إذا نظرت احملكمة
في قضي����ة حتقيق ال يس����تطيع مجلس األمن أن
يؤجل هذه القضية ،أو أن يتخذ قرار ًا بش����أن هذه
القضي����ة املطروحة أمام احملكمة اجلنائية الدولية.
بكلمات أخ����رى ،إذا كان مجلس األمن يحقق في
اجلرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطني ،يكون
باستطاعة املجلس التأجيل .لكن إذا كان املجلس
في صدد أن يأخذ قرار ًا من أجل فك احلصار عن
قطاع غزة أو مبادرة س��ل�ام أو غير ذلك ،فال توجد

إسقاط القضية من أمام احملكمة .من جهة أخرى،
هذا مهم جد ًا للفلس����طينيني وباإلمكان استثماره

سياس����ي ًا؛ فإذا قمنا برف����ع قضايا ضد مجرمني
إسرائيليني محددين كنتنياهو أو بينيت أو ليبرمان
أو بعض الضب����اط ،ومت إصدار أوامر قبض على

ه����ؤالء األش����خاص ،فيمكن لنا كفلس����طينيني أن
نستخدم هذا املوضوع ،وهو توقيف بعض القضايا،
من خالل استخدام حلفائنا في مجلس األمن ،من
أجل احلصول على مكاس����ب سياسية ،مثل وقف
عملية اس����تيطانية أو االنسحاب من مناطق معينة
أو إطالق سراح أسرى فلسطينيني.
العموري :مجلس األمن حينما ميتلك اختصاص

تأجيل النظر في القضية ،ويوجه ويلفت نظر احملكمة
للتأجي����ل مبوجب الفصل الس����ابع ،هذه مس����ألة
قانونية بحتة ،ولكن إذا قمنا بعكس����ها على الواقع
الفلس����طيني يكون ال بد م����ن التنويه إلى أن هذا
املوض����وع يعتبر من قبيل «املس����ائل املوضوعية»
(ضمن اختصاصات مجلس األمن) التي تستدعي
توصيت  9من  15عضو ًا ،على أن يكون من بينهم
األعضاء اخلمس����ة دائمو العضوية .وبالتالي نحن
نق����ول إذا توجه����ت إرادة إحدى الدول املس����اندة
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إلسرائيل لتعطيل اختصاص احملكمة ،كذلك نحن

مبعن����ى أن القضاء احمللي يعق����ل (يعلق) القضاء

يوجد لدينا من ضم����ن األعضاء دائمي العضوية

الدولي .ففي حال انضمام فلس����طني إلى احملكمة

أصدقاء ميكن أن يفش����لوا اتخاذ القرار من خالل

اجلنائي����ة الدولي����ة ،أليس م����ن املف����روغ منه أن

عدم املوافقة على ه����ذا التأجيل .مبعنى إذا قالت

إس����رائيل س����تحاول تعليق اختص����اص احملكمة

روسيا أو الصني «فيتو» ،لن ينجح التوجه بالتأجيل،

بداع����ي اضطالع قضائها احملل����ي بالتحقيق في

ولو كان بن����اء على توجه أميرك����ي .وبالتالي هذه

القضية؟ في حال عمدت إس����رائيل إلى ذلك ،كيف

املسألة ليست بهذه البساطة من الناحية السياسية.

باإلمكان كش����ف عدم مصداقيتها؟ ما الدور الذي

لدي تعقيب آخر ،ال ش����ك في أن هذه املس����ائل

تقوم به احملكمة للتأكد من مصداقية ذلك؟ وما دور

نقاشها ضرورة ،ولكن نقاشها في ظل عدم انضمام

مؤسسات حقوق اإلنسان بهذا اخلصوص؟ نستمع

فلسطني حملكمة اجلنايات الدولية ،وبحث إن كانت

إلى األستاذ شعوان بهذا اخلصوص ،ومن ثم إلى

مثل هذه املس����ائل تؤث����ر أو ال ،باعتقادي هذا من

تعقيب من الدكتور محمد.
جباري�ن :لدى إس����رائيل جهاز قضائي قوي،

قبيل الترف في النقاش .املس����ألة ليست مهمة أن
نخش����ى تعطيل قضايانا من مجلس األمن فننضم

وبإمكانها اللجوء إلى أالعيب وأساليب من شأنها

أو ال ننضم.

تعليق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية .صراحة،
لست متأكد ًا من أن اإلسرائيليني سيكونون جديني

جبارين :هناك نقاش في وجهات نظر حول إن

كان املقصود أي قضية أمام احملكمة ،أم املقصود
القضية التي يحيله����ا مجلس األمن إلى احملكمة.
حت����ى بهذا املوضوع هناك نقاش حول صالحيات

ونزيه��ي�ن وحقيقيني وما إلى ذلك .هذه املرة أخذوا
بإعداد أنفس����هم مبكر ًا ،يقولون هناك جلنة حتقيق

برئاسة قاض (شغل سابق ًا منصب رئيس محكمة

مجل����س األمن ،هل تتعل����ق بالقضايا التي يحيلها

العدل العليا اإلسرائيلية) ،للتحقيق في أي انتهاكات

مجلس األمن ،أم بكل قضية أمام احملكمة.

قد حصلت.
باعتق����ادي هم يحاولون م����ن خالل هذه اللجنة

عثرات متوقعة
توام :لنس����تمر ف����ي محور العث����رات التي قد
تعترضن����ا؛ كما تعلمون جميع ًا ،ضمن «املس����ائل
املتعلقة باملقبولية» ،أش����ارت املادة ( )17من نظام

استباق موضوع احملكمة ،لقطع اخلط عليها؛ ذلك
أنهم في حال فتحوا حتقيق ًا جدي ًا ومالحقة جدية في
مواجهة جنودهم وضباطهم فسيقطعون اخلط على
احملكمة حال جلوئنا إليها .ولكن ما نراهن عليه أن

روما إلى عدم قبول احملكمة للدعوى في حال كان

جلنة التحقيق هذه لن ترقى باختصاصها للوصول

والوالية) يجري التحقيق أو املقاضاة في الدعوى،

إلى املستوى السياسي ،أقصد القادة السياسيني
(مجلس ال����وزراء املصغر خصوص ًا) الذين أمروا

القضاء احمللي /الوطن����ي (صاحب االختصاص
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اجليش ،وإمن����ا احلديث يدور ح����ول نطاق جنود

الفلسطينيني أن يقوموا بتقدمي الدعاوى إلى احملكمة

وضباط في إطار امليدان.

العليا اإلسرائيلية ملقاضاة املسؤولني اإلسرائيليني

أما فيما يتعلق بكيفية كشف ادعاءات إسرائيل

عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم

بالتحقي����ق اجلدي ،فيتوج����ب علينا االعتناء بجدية

اإلبادة اجلماعية .وال بد هنا من اإلشارة إلى التزام
إسرائيل مبالحقة ومعاقبة مجرمي احلرب استناد ًا

التوصيات التي س����تقدمها وليس فقط املعلومات،
ونضغط باجتاه التوصيات ،بحيث نبني رصيد ًا من

ال����ى املادة ( )146من اتفاقية جنيف الرابعة التي
تعتبر إسرائيل طرف ًا فيها.

بتقري����ر جلنة التحقي����ق القادم����ة ،واالعتماد على

املواقف الداعمة الس����تخدامها في املتابعة الحق ًا.
كما يتوجب علينا اإلبقاء على املوضوع حي ًا من قبل

حول المقاومة في حال
االنضمام لـ «الجنائية»

جلنة التحقيق ،سواء في مجلس حقوق اإلنسان أو

توام :أستاذ شعوان ،ما تصورك لالستفادة من

اجلمعية العامة أو غيرهما .رهاني بهذا اخلصوص

هذا املوضوع على الصعيد الفلسطيني ،أقصد عقل

أن إس����رائيل س����تحاول أن تتهرب من جميع هذه

أو تعليق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية جتاه

املسائل ،وسيكون بإمكاننا أن نثبت تهربها بالوقائع

مالحقة رجال املقاومة (حال اتهامهم بارتكاب جرائم

واملتابع����ة ،بحي����ث ال نغفل توثيق جميع املس����ائل

تدخل في اختصاصها) من خالل عقد االختصاص

املتصلة بهذا املوضوع ،فنوثق أش����كال اإلجراءات

للقضاء الفلسطيني؟

والتحقيقات واحملاكمات التي تقوم بها إسرائيل.
إسرائيل فشلت سابق ًا في االمتحان .السؤال هل

جباري�ن :في حال جاء تقري����ر جلنة التحقيق
الدولي����ة القادم مش����ير ًا إلى مثل ه����ذه االتهامات

استفادت من الدرس وستنجح في االمتحان؟ أشك

على غرار تقرير غولدس����تون الذي أفاد بأن هناك

في ذلك .ولكنهم س����يعملون جهدهم بجميع الطرق

فلسطينيني ارتكبوا جرائم ،يكون التساؤل :هل نريد

املمكنة للنجاح ف����ي االمتحان ،بحيث يلتفون على

أن نش����كل جلنة؟ وفي حال شكلنا اللجنة اآلن لن

احملكم����ة اجلنائية الدولية .وبالتالي علينا أال نغفل

يكون باإلمكان القول إن ما يعطلها االنقسام؛ ففي

املتابعة والتوثيق.

السابق كان انقسام فلم تفعل اللجنة .اليوم نتحدث

الشلالدة :يعتبر اختصاص احملكمة اجلنائية
الدولي����ة اختصاص ًا مكم��ل�اٍ الختصاص القضاء

عن حكومة وحدة وطنية ،فهل تشكل جلنة للتحقيق؟
وهل هذا التحقيق سيكون حتقيق ًا مستق ًال ونزيه ًا؟

الوطن����ي ،ويصبح اختصاص احملكم����ة اجلنائية
الدولي����ة إلزامي���� ًا في األحوال الت����ي يبدو فيها أن

بحيث نقن����ع احملكمة اجلنائي����ة الدولية واملجتمع
الدولي بأننا حققنا فع ًال ووصلنا إلى نتائج معينة.

إسرائيل غير راغبة في محاكمة جنودها وضباطها

وفي حال وصلنا إلى نتائج تفيد بوجود خرق لقواعد

املنسوب إليهم تهم جنائية .وبالتالي ال بد للضحايا
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القانون الدولي اإلنساني وقواعد حقوق اإلنسان،

تقوم بها إس����رائيل ،وإمن����ا مبجمل املخالفات كما

هل سنذهب باجتاه عقد محاكمات؟ في حال مضينا

تراه����ا هي ،وليس كما نراها نحن الفلس����طينيني.

باألمور واإلجراءات بهذا الشكل فهل سنحول دون

مبعنى أنه قد نكون من ناحية وطنية  -سياس����ية

عقد اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على هؤالء

متعاطف��ي�ن م����ع املقاوم��ي�ن في قص����ف املناطق

األشخاص ،وبالتالي عدم مالحقتها لهم ،ولكن إذا

اإلس����رائيلية ،سواء كانت مدنية أو عسكرية ،ولكن
هذا قد يكون وفق ًا للمحكمة مس����ألة قد ترقى إلى

الشلالدة :ال بد م����ن التمييز بني حق املقاومة

جرمية أو مخالفة للقانون الدولي اإلنساني .وبالتالي

لم نفعل سنكون في مشكلة.
املشروعة املرتبطة بتقرير املصير للشعب الفلسطيني

يتحول إلى جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسانية،

وف����ق القانون الدولي ،وما ب��ي�ن اإلرهاب واحلرب

وتكون فيها احملكمة مختصة مبالحقة الفلسطينيني.
ولذل����ك يتوجب أن نفكر ملي ًا في هذا املوضوع إذا

الفلس����طيني .وبالتالي حجم ما تعرض له الشعب

أردن����ا بالفعل أن ننضم إلى احملكمة ،من حيث أن

الفلسطيني من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية

نتوقف عن استهداف املدنيني بشكل كامل ،وحصر

وجرائ����م ضد اإلنس����انية ضد الس����كان املدنيني

املقاومة املس����لحة في استهداف العسكريني فقط،

واألعي����ان املدنية ال يقارن بحج����م مبا تعرض له

إضافة إلى ابتكار وسائل جديدة للمقاومة.
أم����ا التخوف الثاني ،فيأخذ طابع ًا سياس����ي ًا،

ذلك ،ال بد لدولة فلسطني من القيام بكافة اإلجراءات

مبعنى أن الس����لطة الفلس����طينية تتخوف من ردة

اجلنائية للتحقيق فيما إذا كانت هناك انتهاكات من

الفع����ل األميركية واألوروبي����ة ،وبالذات ردة الفعل

قبل املقاومة الفلسطينية للحيلولة دون جلوء الطرف

األميركية ،بس����بب انضمام فلسطني لنظام روما،
ألن الواليات املتحدة معارضة أص ًال لوجود احملكمة

العدواني����ة التي تقودها إس����رائيل بحق الش����عب

املدنيون اإلسرائيليون من خسائر .وعلى الرغم من

اآلخر (إس����رائيل) إلى احملكم����ة اجلنائية الدولية،
وذلك ما يتفق أيض ًا مع التزام الدول األطراف في
اتفاقيات جنيف.
توام :ما اآلثار املتوقع قيامها مبقياس اخلسائر

للفلسطينيني ،وما يفرضه ذلك من تخوفات ،في ضوء
احتمالية مالحقة احملكمة لرجال املقاومة؟
قفيش�ة :هناك تخوفان فلسطينيان رئيسان:

األول ،ه����و أن تت����م مالحق����ة بع����ض املقاوم��ي�ن

اجلنائي����ة الدولية من حيث املب����دأ ،وهي معارضة
بش����كل خاص النضمام فلس����طني إليها .وهناك
ضغوط واضحة وفق ًا للمقال الذي نش����رته صحيفة

الغارديان مؤخر ًا ،أشير فيه بشكل واضح إلى أن
هناك ضغوط ًا غربية ،أوروبية وأميركية وكندية ،على
السلطة الفلسطينية ،تش����مل التهديدات والتلويح
بقطع املساعدات املالية ،وعدم االعتراف بفلسطني.

الفلس����طينيني بدع����وى ارتكابهم جرائ����م .ذلك أن

وبالتالي على فلسطني أن تفكر بشكل واضح ،وإن

احملكمة لن تختص فقط باألعمال أو اجلرائم التي

كنت أميل إلى أن االنضمام إلى احملكمة سيشكل
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نقصد بالنقل القس����ري للس����كان .كما يتوجب أن
نأخ����ذ بعني االعتبار أنه وإن كانت احملكمة جهاز ًا

أداة ضغط سياس����ية بالدرجة األولى ،خاصة في
اجلرائم املس����تمرة مثل جرمية االس����تيطان .كما

قضائي ًا مس����تق ًال فهي ليست بعيدة عن السياسة،
وليست بعيدة أيض ًا عن حسابات املال؛ فالتحقيق

سيش����كل وسيلة لقمع أو منع أو وقاية فلسطينيني
من جرائم أخرى قد ترتكبها إسرائيل في املستقبل

في قضايا القتل س����يكون مكلف ًا ج����د ًا للمحكمة،
وغالب ًا ستحاول التهرب عبر اللجوء للمماطلة وإطالة

أكثر من احملاكمات الفعلية.
جبارين :من الطبيعي أن تكون هناك تخوفات،

وليس باس����تطاعة أحد أن يقدم ضمانات .عندما

إجراءات التحقيق .باإلضافة إلى أن موضوع املال
مرتبط باملشاركات املالية للدول األطراف.

نق����ول محكمة فمعنى ذلك أن يكون لها اختصاص
على اجلرمية ،أشخاص ًا ومكان ًا وزمان ًا ،وبالتالي لن

كما أن ه����ذا املوضوع مرتب����ط باالختصاص

تفرق احملكمة بني الفلس����طيني وغيره حال توافرت

الزماني؛ فأي سيناريو زمني قد يكون له معارضون

لديها أركان اجلرمية.

ومؤيدون ،فمن يق����ول بالرجوع إلى عام  2002له

ت�وام :نبقى معك أس����تاذ ش����عوان ،في حال
انضمت فلسطني غد ًا إلى احملكمة اجلنائية الدولية،

ركائ����زه واعتباراته ،ومن يق����ول عام  2012كذلك
األمر .باعتقادي هذا ما يستوجب النقاش املعمق

ما تصورك حول إيقاع ( )Rhythmنظام عملها في

باالس����تعانة ب����كل اخلب����راء ذوي العالقة في هذه

مباشرة التحقيق ومباشرة اختصاصها بشكل عام؟
وما املطلوب فلسطيني ًا بهذا اخلصوص؟

املسائل .على سبيل املثال عندما نقول عام 2002
فقد يبرز أمام احملكمة س����ؤال هل يحق لفلسطني

جباري�ن :حال انضمامن����ا للمحكمة لن تعمل

أن تعود إلى عام 2002؟ أم نقوم بربط ذلك بتاريخ

احملكم����ة في الي����وم التالي ،فللمحكم����ة ترتيباتها
وإجراءاته����ا .املوض����وع ليس س����ه ًال ،فموضوع

إثب����ات جرمية القتل مث ًال عملية صعبة ومعقدة في
إطار احملكمة ،عملية تطول زمني ًا بشكل كبير ،وقد

استيفائها صفة الدولة وبالتالي احتسابها من العام
 .2012هذا قد يس����تدعي نقل السؤال إلى الغرفة
التمهيدية في احملكمة ،وقد يأخذ شهور ًا.
على الصعيد الداخلي الفلسطيني ،مطلوب منا

تستغرق س����نوات في هذا املجال .أما مث ًال عملية

تهيئة بنيتنا الداخلية في هذا املجال ،نهيئ موضوع

إثبات موضوع االستيطان فهي عملية سهلة وعملية

االنضمام إلى اإلنتربول .وأعتقد أن فلسطني بدأت

مكتبية.

إجراءات تقدمي طلبها ملوضوع اإلنتربول .باإلجمال،
وبعدما نحسم القرار السياسي سيكون هناك كما

كذلك س����تكون هناك أس����ئلة عديدة فنية تقنية

يقال باإلجنليزية « ،»Homeworkمطلوب منا عمل
طويل فلسطيني ًا وداخلي ًا ،ويجب أن نشرع فيه اآلن.

قانوني����ة متحدية للمحكمة عندم����ا تنظر مثل هذه
املس����ائل ،ذلك أن الطرف اآلخر لن يسلم بسهولة،
بل س����يجند كل إمكانياته مبا فيها موضوع ماذا

وبالتالي القضية ليست بالسهلة ،ولنكن صريحني
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هل نحن جاهزون تقنيا؟

مع شعبنا ،ومن حقهم أن يعرفوا أن احملكمة فيها
محدودية ،ولديها سقف ،والتعاطي بحاجة للخوض
في جملة من التفاصيل.
توام :د .معتز ،ما األدوات التي متلكها احملكمة

اجلنائية الدولية ملباشرة اختصاصها؟ وهل جتدها
كافية؟
قفيش�ة :بتقديري هناك آلية واحدة في نظام

روما ،وهي استخدام الشرطة الدولية (اإلنتربول)
من أج����ل إلقاء القب����ض على املتهم��ي�ن بارتكاب
اجلرائ����م .يقع مق����ر «اإلنتربول» ف����ي مدينة ليون
بفرنسا ،وعمله بشكل رئيس هو عمل قضائي فني،
وليس سياس����ي ًا ،مبعنى أنه سيقوم بإرسال أوامر
االعتقال الصادرة عن احملكمة ومذكرات اإلحضار
أو القب����ض إلى جميع ال����دول األطراف في نظام
روم����ا ،وهي حالي ًا  122دولة .كما قد تقوم بتنفيذ
مذك����رات اإلحضار دول أخرى خارج نظام روما،
ذلك أن الشخص املجرم هو خطر على أي مجتمع،
وبالتالي كل دول العالم أو األغلبية الساحقة من دول
العالم هي طرف في الشرطة الدولية .وهكذا سيقيد
اإلس����رائيليون ولن يكون باستطاعتهم السفر إلى
هذه الدول ،فاإلس����رائيلي الذي يريد أن يهرب من
اختصاص احملكمة لن يغادر إس����رائيل .ولإلجابة
عن الشق الثاني من السؤال ،باعتقادي هي طريقة
فعالة فعند إصدار مذكرات اإلحضار يتم تعميمها
على جميع املعاب����ر احلدودية واملطارات واملوانئ،
وبالتالي س����يتم القبض على اإلسرائيليني املتهمني
بارتكاب اجلرائم.
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توام :أس����تاذ ش����عوان ،كما هو معلوم لتوثيق

االعتداءات أهمي����ة كبيرة لدعم القضية ،باألخص
في حال س����ريان اختصاص احملكمة بأثر رجعي،
فهل باستطاعتنا احلديث برضا عن جهود التوثيق
به����ذا اخلصوص؟ ما اجلهات التي تعمل على هذا
الصعيد؟ وما آلياتها في العمل؟
جباري�ن :موضوع التوثيق بالغ األهمية ،فيما

يتعلق بالرضا باس����تطاعتي أن أقول لك إنه ليس
هناك رضا حقيقي؛ فكثير من املسائل كان مصيرها
الضياع ،جزء منها مث ًال ملفات داعمة خلبراء مثل
الطب الشرعي والسالح .حاولنا جتاوز هذه املشكلة
نسبي ًا في  2008و ،2009ولكن هل املستوى مكتمل
بنسبة %100؟ بالتأكيد ال ،علم ًا أن العقبة في ذلك
أحيان ًا تتصل بعدم وعي الناس الكامل بأهمية هذا

اجلانب ،وس����يطرة احلالة املعنوية العاطفية عليهم
لدرج����ة أن يقول����وا لك :اجلرمي����ة واضحة وضوح
الش����مس ما داعي التحقيق فيها؟ فأحيان ًا ،تكون
هناك معارضة خصوص ًا في ظل احلالة العاطفية

جتاه التش����ريح .العام����ل اآلخر يتعل����ق باجلهاز
الرس����مي ،س����واء كان الصحي أو النيابة العامة
أو غيرهم����ا ،باعتقادي هي غير مؤهلة كفاية ألخذ
االعتبارات الواجبة في هذه املسائل.
ف����ي قطاع غ����زة كان حجم اجلرمي����ة أكبر من
طاقة املستش����فيات ،لدرجة أنه كان من الصعوبة
مبكان عمل صور إش����عة ( ،)Ray-Xوإن كانوا
جنحوا أحيان���� ًا بعملها بخصوص بعض احلاالت،
باإلضافة إلى الصور الفوتوغرافية .على الرغم من
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ذل����ك ،باإلمكان احلديث عن التوثيق في الس����ياق

منع دخولهم من الطرف املصري .قمنا بالتنس����يق
له����م وما زال الرفض قائم���� ًا من اجلانب املصري

حربية أخرى مثل سورية والعراق؛ فنحن نأتي في
مرتبة متقدمة جد ًا ،إن لم تكن املرتبة األولى.

حلد اآلن ،ونأمل أن يتمكنوا من الدخول في األيام
القادمة .تضم جلنة اخلبراء :خبراء عسكريني ،أطباء

الس����ؤال ال����ذي يطرح نفس����ه هن����ا :هل هذه

شرعيني ،ومحامني دوليني .كما تضم بعثة من مركز

املعلومات تصمد كأدلة أمام احملكمة؟ بالتأكيد ال،

التحقيق اجلنائي الدولي في الهاي الذي حقق في
جرائم يوغسالفيا سابق ًا ،وقد اعتمدت األمم املتحدة

اخلاص فيها ،ولكن كاجتاه أساسي تفيد املعلومات

تقريره كتقرير جهة مختصة خبيرة في املجال .هؤالء
جميع ًا س����يكونون جزء ًا من الفريق الذي سيدخل

من الثقة.

غزة بترتيب من طرفنا كمجموع مؤسس����ات حقوق

الفلس����طيني بحالة من الرض����ا إذا قورن مبيادين

فاحملكمة في النهاية تعتمد على حتقيقها القضائي
املستخلصة من التوثيق في تقدمي ملف على درجة

إنسان فلسطينية.

ت�وام :ما هي اجله����ات التي تعمل على صعيد

فيما يتعلق بأشكال االنتهاكات التي يتم العمل

توثي����ق االنتهاكات؟ وما ه����ي اآلليات التي تتبعها

على توثيقها ،كان هناك اش����تباه مبوضوع إطالق

بهذا اخلصوص؟

النار عن قرب على املدنيني واملقاتلني بعد اإلمساك

وحدن����ا اجلهد بني أربع
جباري�ن :حتى اآلن ّ

به����م ،مبعنى إعدام����ات ميدانية ،وذلك في موقعني
تقريب���� ًا مش����تبه فيهما .فطلبنا من املستش����فيات

مؤسس����ات حقوقي����ة فلس����طينية وه����ي :املرك����ز
الفلس����طيني حلقوق اإلنس����ان ،ومؤسس����ة احلق،
ومؤسسة الضمير في غزة ،ومؤسسة امليزان .نحن
اآلن نعمل كفريق واحد ،نتوجه باس����تمارة واحدة،

دفنه����م مبكان واحد لتس����هيل اس����تخراج اجلثث
الحق ًا في حال ما استلزم التحقيق إجراء فحوص
وحتليالت الطب الشرعي .نحن نطالب أيض ًا بوجود

بإف����ادة واحدة ،وس����تخرج النتائ����ج بتقرير واحد
وباس����تنتاجات موحدة .وبالتال����ي كانت هذه أحد

جلنة رس����مية لتتواصل مع وزارة الصحة والنيابة

الدروس لتوحيد طاقات املؤسس����ات بهذا اجلانب،

وغيرهما .ختاما أقول :هناك الكثير من املبادرات
واألفكار ،ونحن نقوم بعملنا بشكل جيد؛ خصوص ًا

ش����خص ملوضوع االس����تمارة ،ونحن نراهن على

أن موضوع التوثيق هو برنامجنا ،لم نستحدثه اآلن،

االنتهاء من العمل خالل  4-3شهور ،في ضوء أن

بل هذا هو عملنا الدائم واملستمر.

واآلن ه����م يعملون في املي����دان .وظفنا اآلن مائة

املوضوع يشمل القتل واجلرح ،إضافة إلى موضوع

توام :د .ياسر ،في ضوء ما ّ
تفضل به األستاذ

باإلضافة الى اإلفادات ،حاولنا االستعانة بلجنة

أمام احملكمة من وجهة نظر القانون الدولي البحت؟

خبراء مختصني في املجال ،لكن لألسف الشديد مت

العموري :باعتقادي ،تكون القيمة األساس����ية

تدمير املمتلكات.

شعوان ،ما القيمة القانونية ملخرجات جهود التوثيق
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أما فيما يتعلق بتوثيق االنتهاكات ،وعلى الرغم

ألعمال التوثيق والتحقيق لتقارير اخلبراء املنتدبني
عاد ًة من احملكمة بدرجة أكثر مصداقية بالنس����بة

اجلهد الذي نقدره ملؤسسات املجتمع املدني العاملة

إليهم ،ولكن هذا ال ينفي دور وأهمية التوثيق من قبل

بهذا املجال ،برأيي أنن����ا بحاجة لتوثيق لكل حالة

مؤسسات املجتمع املدني أو حتى اجلهات الرسمية

على حدة؛ فهناك قصف مدن بأكملها ،تدمير شامل،

التي يجب عليها أن تقوم بالتوثيق.
بإمكان احملكمة االس����تئناس بتوثيق مؤسسات

وقتل جماعي .وهنا أعود ألذكر بالنقطة التي أثيرت
سابق ًا حول الفرق بني اجلرائم اإلسرائيلية السابقة

حقوق اإلنس����ان ،كما بإمكانها االعتماد عليها إذا

وما شهدناه في العدوان األخير؛ وبالتالي يتوجب

ارت����أت اللجن����ة أن املعايير الدولي����ة تتوافر فيها،

وجود خبراء في األسلحة .بهذا اخلصوص أتساءل

وبالتالي يتم اعتمادها .ولكن إلى جانب ذلك علينا

إن كان مطلوب معرفة اسم اجلندي والقائد اآلمر له

أال نغفل مسألة أن التوجه في هذه امللفات هو ليس

وربط ذلك بكل جرمية مرتكبة لتوجيه التهم بش����كل

فق����ط إلى احملكمة اجلنائية الدولية ،فهذه جهود ال
تذهب سدى وإمنا ميكن اس����تغاللها مث ًال لتفعيل

مباشر .هذه قضايا ممكن االستئناس واالسترشاد
بها من قبل قضاة احملكمة ،ولكن ال بد من التنويه

االختصاص العاملي للمحاك����م الوطنية في الدول

إل����ى أن االدعاء العام يس����تغرق فت����رة طويلة في

التي يتضم����ن نظامها القانون����ي والقضائي هذا

التقصي والتحقيق ،وبالتالي س����يكون هناك وقت

االختص����اص .كما باإلمكان اس����تغاللها ملالحقة

طوي����ل لتطبيق العدالة اجلنائي����ة .ولذلك ال بد من

اإلسرائيليني أمام القضاء الفلسطيني في املستقبل.

التوثيق وفق أسس علمية وقانونية قوية.

يجب علينا أال ننسى أن مثل هذه اجلرائم ال تسقط

م����ن األهمية مب����كان توثي����ق جرائ����م احلرب

بالتقادم ،معنى ذلك أن حتضير امللفات عملية مهمة
ج����د ًا حتس����ب ًا ألي فرصة بإمكانن����ا فيها مالحقة

اإلسرائيلية وإعداد امللفات القانونية الالزمة في هذا

اإلسرائيليني على جرائمهم املقترفة بحقنا.
توام :أشكركم جميع ًا ،في نهاية الندوة أترك لكم
املجال لكلمات ختامية كتعقيب عام موجز.

الش��ل�الدة :في النهاية نحن كفلس����طينيني مع

الشأن ،بحيث يتم حتديد جرائم احلرب التي ترتكب
ضد الفلس����طينيني ،وتعيني فاعليها واآلمرين بها،
وجمع األدلة الت����ي تثبت ارتكاب هؤالء جلرائمهم،
بحيث ميكن بعد انضمام فلسطني للمحكمة اجلنائية
الدولية تعق����ب هؤالء املجرمني أينم����ا كانوا طبق ًا

االنضمام لنظام احملكم����ة اجلنائية الدولية ،حتى

لقواعد القانون الدولي اإلنساني .واألصل أن يكون
لزام ًا على الدولة الت����ي يوجد مثل هؤالء املجرمني

واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية،

اإلس����رائيليني في إقليمها أن تقوم مبحاكمتهم أو

وهذه قضية مهمة بصرف النظر سواء باالنضمام

تسليمهم للمحكمة اجلنائية الدولية أو الدول املعنية.

أو غير ذلك.

ونأمل من احملكمة اجلنائية الدولية أن تقوم بدورها

نس����تطيع معاقبة ومالحقة مقترفي جرائم احلرب
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في قمع جرائم احلرب اإلسرائيلية ومحاكمة مرتكبي

بحكم أن إسرائيل تتحمل املسؤولية كدولة محتلة في

هذه اجلرائم وفي طليعتها جرمية االستيطان.

األراضي الفلسطينية ،وبالتالي املسؤولية القانونية
الدولية حلماية السكان املدنيني يقع على عاتق الدولة

نقط����ة ختامي����ة ،ال بد م����ن التأكي����د على أن

احملتلة وهي إسرائيل.

معركتن����ا القانوني����ة مع إس����رائيل ال تقتصر على
أروقة احملكم����ة اجلنائية الدولي����ة ،وبالتالي علينا
دراسة اآلليات القانونية األخرى لتحميل إسرائيل

العم�وري :املش����كلة تكم����ن ف����ي أن اجلانب

الفلسطيني يتعاطى مع املسألة بسياسة ردة الفعل؛

املسؤولية القانونية من خالل االتفاقيات التي وقعنا

لألسف نحن نفتقر لوجود إستراتيجية وطنية تقوم

عليها في نيس����ان من هذا العام .وكذلك من خالل

على أسس قانونية من أجل مواجهة اإلسرائيليني،

االختصاص اجلنائ����ي العاملي حملاكم الدول التي

وأعتق����د أن هذا أخطر ما لدينا .أمتنى أن توضع

تفعل ه����ذا االختصاص ،باالس����تناد إلى اتفاقية
جنيف الرابعة واملادة ( )146منها خصوص ًا .علم ًا

إس����تراتيجية وطني����ة من قبل القيادة السياس����ية
الفلس����طينية ،تتمث����ل في وضع اش����تباك قانوني

أن هناك قضايا من هذا النوع مرفوعة أمام القضاء

ومالحق����ات قضائية مع اجلانب اإلس����رائيلي في

األوروربي ،وعلينا االستمرار في هذا امليدان .كما

جميع املس����ائل واالنتهاكات اجلسيمة املقترفة من

يتوجب علينا متابعة عمل جلنة التحقيق املشكلة من

قبل اإلسرائيليني بحق الفلسطينيني .تكون إحدى

قبل مجلس حقوق اإلنسان؛ فباعتقادي تقريرها مهم
ج����د ًا ،وباإلمكان دعم موقفنا في احملكمة اجلنائية

س����احات هذا االشتباك احملكمة اجلنائية الدولية،
باإلضافة إل����ى االتفاقيات الدولي����ة .ولكن هذا ال

الدولية ،سواء عن طريق اجلمعية العامة أو مجلس

يكفي ،ال يكفي االنضم����ام إلى احملكمة اجلنائية،

األمن .كما أدعو إلى تفعيل دور األطراف السامية

كما ال يكفي االنضمام إلى املعاهدات الدولية؛ إذا

في اتفاقيات جنيف.
وأخيراً ،أدعو إلى تفعي����ل اتفاقية منع جرمية

لم تكن لدينا خطة إس����تراتيجية كيف سنس����تفيد

اإلبادة اجلماعية بتحميل إس����رائيل مس����ؤوليتها

وتبعية تصرفاتها .أحتدث هنا عن شق جبر الضرر
والتعويض ،وقد صدرت س����ابق ًا قرارات عن األمم

ونف ّعل هذه االتفاقيات ،فقد انضممنا في نيس����ان

املنص����رم إلى عدد مهم من االتفاقيات ،ولكن حتى
اللحظة باعتقادي ما زلنا نتخبط ولم نحصد نتائج،
ولن نحصد نتائج في ظل وجود هذه اإلستراتيجية.
كم����ا أننا إن كنا بصدد االنضمام إلى احملكمة

املتحدة بهذا اخلص����وص ،كما حصل في العراق
ويوغس��ل�افيا سابق ًا .ويكون ذلك عن طريق محكمة

اجلنائية الدولية لغاية االنضمام فقط ،دون أن منتلك

العدل الدولية؛ إذ إن إس����رائيل هي طرف في هذه

خطة واضحة نحدد خاللها أهدافنا منه ،فس����وف

االتفاقية ،وبالتالي نس����تطيع أن نطالب بالتعويض

تك����ون النتائج عكس����ية وليس����ت إيجابية للقضية

الف����ردي للضحايا .وهنا أؤكد اجلانب التعويضي،

الفلس����طينية .ومن هنا أدعو إلى وجوب االنضمام
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إلى احملكمة اجلنائية الدولية في إطار إستراتيجية

أنها تعزز الس��ل�ام؛ فالتوج����ه للمحكمة يعزز

وطنية تقوم على أسس قانونية.

الس��ل�ام من خالل ثني جنود وقادة إسرائيل
عن ارتكاب اجلرائ����م .وبالتالي يتوجب علينا

جباري�ن :بالنس����بة لي أرغب في اإلشارة إلى

النظر إلى املوضوع في إطار املصلحة الوطنية

أربع نقاط سريعة:
أو ًال  -إس����رائيل تنبهت إلى موضوع التصريحات

الفلسطينية ،وإذا تعاطينا معها على الصعيد
الداخلي اخلاص فباعتقادي ستشكل نوع ًا من

وإمكانية استعمالها كأدولة إثبات في إدانتها،

التحدي حتى نطور أدوات نضالنا والتزاماتنا
وفق ًا للقانون الدولي.

بحكم أنه����ا تظهر القص����د اجلنائي (الركن
املعن����وي للجرمية) ،لذلك كان����ت تصريحات
مس����ؤوليها أقل هذه امل����رة .ولكن على الرغم

رابع���� ًا  -نح����ن انضممنا لكثير م����ن االتفاقيات

من ذلك س����قطت بعض التصريحات لضباط

واملواثيق ،وهناك تهديدات باالنضمام جلميع

عس����كريني ومسؤولني سياس����يني نقوم اآلن

املؤسس����ات الدولية .هذا شيء جيد ،لكن إذا

بأرشفتها .وأقترح إنشاء أرشيف فلسطيني

كان ما ُيفهم من ذلك هو فقط كيفية انعكاسها

رس����مي لكاف����ة التصريح����ات والتحريضات

عل����ى التعامل مع احملتل ،فه����ذا خاطئ؛ إذ
يتوجب أيض ًا تفهمها في س����ياق انعكاس����ها

أو البث عبر وس����ائل اإلعالم .باإلضافة إلى

عل����ى الداخل الفلس����طيني ،كي نق����وي بنية

االحتفاظ بنسخة من التسجيل أو النص.

ثاني ًا  -أضم صوتي إلى الزمالء بضرورة انضمام

املجتمع الفلس����طيني؛ ذل����ك أن املجتمع دون
حقوق وكرامة ومساواة يكون مجتمع ًا ضعيف ًا.

فلس����طني الفوري للمحكمة اجلنائية الدولية؛

وهن����ا أتفق م����ع الدكتور ياس����ر بوجوب أن

بحك����م أن ه����ذه هي اآللي����ة املتاحة اآلن من

حتشد اجلهود ضمن إطار إستراتيجية شاملة

الناحي����ة الفعلية العملية والتطبيقية .كما أنوه

الستخدام القانون الدولي بكل أبعاده وأدواته.

بأن النضمامنا أهمية وقائية في املس����تقبل؛

قفيش�ة :م����ن الض����روري لنا كفلس����طينيني

حقيقية للمساءلة.
ثالث���� ًا  -من الضروري االنتب����اه إلى أن احملكمة

لفلسطني ستكون أكبر .يكفي أننا سنحمي شعبنا

اجلنائية الدولية ليس����ت هي كل شيء ،ليست

من املزيد من اجلرائم ،وسنواجه االستيطان مواجهة

كل احلل ،وليست كل القضية ،بل هي مساحة

جدية ،وس����ننصف الضحايا وعائالتهم .هذا حق
للفلس����طينيني ،وال ميكن – أخالقي ًا  -لدول تدعي

يجب وضعها في إطار املشروع الوطني بحكم

س����يادة القانون وحقوق اإلنسان أن تعاقبنا ألننا

اإلسرائيلية ،كل باسمه وصفته وتاريخ النشر

ذلك أن املجرم سيشعر بوجود تهديد واحتمالية

من املس����احات وساحة من الساحات ،ولذلك
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االنضم����ام الفوري للمحكمة اجلنائية الدولية مهما
كان الثمن .حتى لو كان الثمن غالي ًا ،إذ إن املكاسب
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اخترنا مسار ًا قضائي ًا السترجاع حقوقنا.
ت�وام :املفروض أن تكون املداخالت الس����ابقة

ه����ي الفقرة اخلتامية لهذه الن����دوة ،ولكن ما أثاره
الدكتور ياس����ر وأكده األستاذ شعوان بخصوص

متع����ددة في كل أنحاء العالم وهم جاهزون خلدمة
قضيتنا بتقدمي النصح واملش����ورة دون أي مقابل،
ولكن نحن لألس����ف ال نس����تفيد من هذه الطاقات
نهائي ًا.

اإلستراتيجية الوطنية الشاملة لالشتباك القانوني

كم����ا أن لدينا ثقافة املس����ؤول الذي يس����تمع
لنصيح����ة القانوني وال يأخذ به����ا نهائي ًا ،وبالتالي

توصية ضمنتها في دراسة سابقة لي ،بخصوص

نح����ن في مواجه����ة ثقافة «الف����رد العالمة» .كذلك

ه����ذا اإلس����تراتيجية  -أعددته����ا لصال����ح مجلة

نحن بحاجة إلى توحيد اجلهد والطاقة الفلسطينية

سياس����ات ،ونش����رت في عددها رق����م ( )20في

الداخلي����ة لتكوين مرجعية واحدة ملوضوع املقارعة

آب  ،2012بعنوان «القض����اء الدولي في املقاومة

القانونية واإلستراتيجية الفلسطينية؛ فلألسف ما

الس����لمية :نحو منوذج فلس����طيني»  -جاء ضمن

لدينا هو أن كل وزارة وحدها هي دولة ،وكل وزير

املالمح العامة لهذه اإلستراتيجية ضرورة االستعانة
بخبراء القانون الدولي وعدم االرجتالية ،والتعلم من

وعضو جلنة تنفيذية وصاحب مسؤولية يعمل وحده،
وبالتالي ال يوجد ناظم محدد لهذا املوضوع .ختام ًا،

درس أوسلو بعدم االستعانة باخلبراء املتخصصني

هناك اآلن محاوالت رس����مية لالس����تعانة باخلبراء

في ش����تى املج����االت الدقيق����ة (الت����ي ال يعلمها

وطلب املشورة ،اختلف األمر إذا ما قورن بالسنوات

السياسي ،وال يفترض به العلم بها) ،وما تبع ذلك

الس����ابقة ،لكن لم يبلغ املستوى املرضي الصحيح

من قرارات ومواقف بنيت على معلومات مغلوطة.

الذي يخدم القضية بشكل عميق.

مع إس����رائيل في القانون الدولي جعلتني أستذكر

اليوم ،بصفتكم خبراء وأكادمييني متخصصني
في القانون ،وانتهاز ًا لفرصة اجتماعكم إلى طاولة

الشلالدة :القضية ليست موس����مية ،فقضية

االحتالل من����ذ العام  ،1948ب����ل وقبل ذلك .لكن

واحدة ،كتعقيب ،اس����محوا لي أن أطلق عليه «ما

اآلن وعل����ى ضوء تطور مركز فلس����طني في األمم

بعد اخلتامي» ،ما مدى رضاكم عن استعانة القيادة

املتح����دة ،واآلثار املترتبة على ذل����ك ،وانضمامها

الفلس����طينية بخبراء القانون الدولي؟ وبرأيكم هل

إلى مجموعة من االتفاقيات ،بات ال بد من تشكيل

املطلوب من األكادميي أو اخلبير الفلس����طيني أن
يبقى جالس���� ًا في مكتبه حتى تأتي دعوة رس����مية

فريق وطن����ي إقليمي عربي دول����ي لتقدمي النصح
واملشورة حول كثير من اآلليات التي يجب تفعيلها

لتقدمي النصح ويكون فاع ًال في القضية؟

جبارين :اإلمكانيات واسعة ،واخلبراء متوافرون

سواء أكانوا فلسطينيني أو من غيرهم؛ فرمبا نحن

لتحميل إس����رائيل املسؤولية القانونية الدولية .كما
أن انضمامنا لالتفاقيات الدولية ليس فقط لتحميل
اجلانب اإلس����رائيلي ،كذل����ك علينا أن ندرس هذه
االتفاقيات كي نس����تطيع أن نلتزم بها ونوائم كافة

من أكثر الش����عوب التي لديه����ا أصدقاء وكفاءات
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بإمكانية انسجام هذه الفتاوى القانونية مع حجم

التش����ريعات الفلس����طينية معها ،فقبل أن نطالب
االحتالل بااللتزام بها علينا أن نفعل ذلك أو ًال.

ما يريدون .وشاهد على ذلك ما حدث من ضجة

كما أن إسرائيل ال تعترف حتى اليوم بانطباق

حينم���ا قررنا التوجه إل���ى األمم املتحدة لطلب

اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلس����طينية

العضوية الكاملة ،ومن ثم صفة الدولة املراقب.

احملتلة ،وهذه نقطة خالف قانوني وال بد من تفعيلها

لذل����ك أنا باعتق����ادي أن هناك مس����ؤولية على

حتى تترتب آثار قانونية على الدولة احملتلة .وبالتالي

املختصني في القانون الدولي أن يباش����روا عملهم

أنا مع تش����كيل فري����ق قانوني صاح����ب مرجعية

من خالل مراكز األبحاث أو من خالل مؤسس����ات

بص����رف النظر إن كانت هناك مفاوضات أو ال ،أو

املجتم����ع املدني .وهنا أؤكد أن املستش����ار مؤمتن

إن كانت ضمن نشاط املؤسسات احلكومية أو ال.

حينما تطلب استشارته ،وال يستطيع القانوني أن

هذه املسؤولية تقع على عاتق القانونيني وال بد من

يفرض رأيه إذا لم يطلب منه ،وإذا لم يحترم رأيه.
وباعتقادي أن هناك قصور ًا في ذلك ،وفي كثير من

ف����ي هذا اجلان����ب ،بصرف النظ����ر إن كان هناك

األحيان يكون س����بب ذلك غياب اخلطة أو اإلرادة

تشكيل فريق وطني أو من خالل األبحاث القانونية

في تفعيل اجلانب القانوني.

ف����ي هذا اجلانب .كما يتوجب إال تقتصر األبحاث

قفيش�ة :التوجه للمحكمة اجلنائي����ة الدولية،
وللقانون والقضاء الدوليني عموم ًا ،يحتاج إلى جيش

نشرها في العالم.

من املتخصصني الفلسطينيني واملساندين اآلخرين

تفعيل األبحاث ورس����ائل املاجستير أو الدكتوراه

عل����ى اللغة العربية ،فال ب����د من ترجمتها حتى يتم
العموري :أعتقد أن اإلجابة عن هذا السؤال

واضحة من خالل اس���تقراء الواقع الفلسطيني.

لكي تتابع اجلرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية ،ولكي
ندافع عن الضحايا ونرد على الطرف اآلخر مبهنية
واحت����راف .هذا يتطلب رص����د امليزانيات الكافية

فبما أننا ال منتلك إستراتيجية وطنية ،فمن املؤكد
أن القيادة السياس���ية ال تكترث كثير ًا باجلوانب

وجتهيز وتدريب وتوظيف الكوادر الفلسطينية التي

ومبا أن سياستنا ردة فعل موسمية ،فالتعاطي مع

ميكن إيجادها إن وجدت اإلرادة السياس����ية .هذا
يتطلب حتم ًا إستراتيجية وطنية.

القانونية ،وال باملختصني في هذه اجلوانب أيض ًا.
القضايا القانونية والقانونيني موسمي .بل أكثر
م���ن ذلك ،فباعتقادي أنه ف���ي كثير من األحيان
تطلب آراء البعض النسجامها املسبق أو ملعرفتهم
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توام :شكر ًا لكم جميع ًا ،سعدت بلقائكم وإدارة
ه����ذه الندوة الغنية ،عل����ى أمل أن جتد نصيب ًا من
وقت أصحاب القرار ،لقراءتها.
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سياسات عامة

مؤشرات االستدامة
في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2016-2014
زكريا السرهد *
مقدمة:
تعتبر السياسات التنموية الشاملة واملستدامة
اإلطار العام لعملي���ة التخطيط من أجل إحداث
التنمية في املجتمعات .ولذا تلجأ الدول إلى تبني
خطط وسياس���ات تنموية موجهة إلحداث تغيير
إيجابي في املجتمع عبر رؤية ش���املة وتشاركية
لكاف���ة القطاعات املكونة ل���ه؛ وذلك للوصول إلى
أقصى قدر ممكن من النجاح في عملية التنمية.
تعتم���د قدرة اخلطط التنموي���ة  -في النجاح
بشكل رئيس  -على الرؤية الواقعية لكافة اجلوانب
االقتصادية والسياس���ية واالجتماعية والثقافية
والبيئي���ة في املجتمع ،بحيث ال ميكن جتاهل أي
من هذه اجلوانب ،مع ضرورة النظر إليها بشيء
من التوازن .فكل قطاع من القطاعات يؤثر ويتأثر

*

باحث في السياسات التنموية.

بالقطاعات األخرى ،والقدرة على حتليل املؤثرات
واملتأثرات بشكل موضوعي هو جوهر النجاح في
تق���دمي خطة تنموية قابلة للتطبيق ،ولها أهدافها
الواضحة .ولكن ،ينبغي النظر أيض ًا إلى التكلفة
املالي���ة الناجمة عن تطبيق تل���ك اخلطة ،بحيث
تشكل مش���روع ًا استثماري ًا وطني ًا بامتياز ،ولها
مردود اقتصادي واجتماعي وسياس���ي وثقافي
وبيئي إيجابي.

ً
م��ن مفه��وم النم��و االقتص��ادي وص��وال إلى
التنمية المستدامة:
ج���اءت التنمية املس���تدامة كمفه���وم وكأداة
تغيي���ر كما هي في وقتنا احلاضر عبر سلس���لة
من التطورات والتحوالت في مفهوم التنمية بحد
ذاتها .حيث كان ينظر إلى التنمية على أنها منو
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اقتص���ادي «يهدف إلى حتقيق زيادة مس���تمرة

أس���س املفهوم التقليدي للتنمي���ة االقتصادية،

في متوس���ط الدخل الف���ردي احلقيقي مع مرور
الزم���ن» 1.كم���ا يعرف أيض ًا على أن���ه «الزيادة

ب���رز املفهوم احلدي���ث للتنمية املرتب���ط بالتنمية

املطردة في إمكانيات االقتصاد على إنتاج السلع
واخلدمات التي يرغب بها املجتمع».

البشرية التي تع ّرف على أنها «عملية تهدف إلى

زي���ادة اخليارات املتاحة أمام الناس ،وتركز تلك
اخليارات األساس���ية على أن يحيا الناس حياة

2

كان أغل���ب االقتصاديني ينظ���رون إلى النمو

طويل���ة خالية م���ن العلل وأن يكتس���بوا املعرفة

االقتص���ادي والتنمي���ة االقتصادي���ة كمفهومني

ويحصلوا على املوارد الالزمة لتحقيق مس���توى

مترادفني بحيث يتم تفسير النمو بالتنمية والعكس.

حياة كرمية».

فيعرف «روس���تو» تنمية الدول على أنها «عملية
اخل���روج من التخلف انطالق ًا م���ن النمو ويكون
ذلك ببذل اجلهد الكافي في مجال االستثمار».

3

6

أخذ مفهوم التنمية بالتوسع وصو ًال إلى مفهوم

التنمية املستدامة .ولكن التطور في مفهوم التنمية
كان تطور ًا تراكمي ًا ،أي أن كل مرحلة من مراحل

إال أن هذا الترادف بني املفهومني لم يستمر،

التط���ور كانت حتمل في طياتها ب���ذور املرحلة

بحيث أصبح هناك متييز بني النمو االقتصادي

الس���ابقة وتبني عليها .وعليه ،فإن الوصول إلى
املرحلة األكثر تطور ًا للتنمية ،والتي يش���ار إليها

بينهما أساس���ها أن التنمية االقتصادية أوسع

«بالتنمية املس���تدامة» ،حم���ل معه تلك العناصر

من مفهوم النمو االقتصادي .وأخذ هذا التحول
في التفريق بني املفهوم�ي�ن يأخذ اهتمام ًا كبير ًا

األساس���ية املتعلقة بالنمو والتنمية االقتصادية

والتنمي���ة االقتصادي���ة ،على أن هن���اك فوارق

لدى االقتصاديني.

4

وارتباطاتها بجوانب التنمية األخرى في املجتمع،
ولكن في أطر أكثر تطور ًا وأكثر شمولية.

اس���تمر هذا التطور في التفريق بني املفهوم
التقلي���دي واحلديث للتنمي���ة االقتصادية .حيث
ينظر إلى التنمية االقتصادية كمفهوم تقليدي على
أنها «تقدم املجتمع عن طريق استنباط أساليب
إنتاجية جديدة أفضل ،ورفع مس���تويات اإلنتاج
من خالل إمناء املهارات والطاقات البشرية وخلق
تنظيمات أفضل ،هذا فض ًال عن زيادة رأس املال
املتراكم في املجتمع على مر الزمن».

5

وفي سياق التطور املس���تمر ملفهوم التنمية،
وف���ي ظل التج���ارب التنموية الت���ي قامت على
العدد (2014 )29

التنمية المستدامة:
ينظ���ر إلى التنمية املس���تدامة على أنها أداة
ميكن من خاللها حتقيق العدالة في توزيع الثروات
في املجتمع مع احملافظة على املوارد بحيث ال تؤثر
سلب ًا على حقوق األجيال القادمة فيها.
إال أنه يت���م تناول التنمية املس���تدامة مبرونة
بحيث تس���مح بتباين تطبيقه���ا من مجتمع آلخر
أو م���ن مرحل���ة ألخرى ،وذل���ك بتباي���ن أدوات
التحليل املس���تخدمة في ه���ذا املفهوم واألهداف
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والتطبيقات على أرض الواقع .وبالتالي ،قد تشكل

لهذا املفهوم فإن التنمية املس���تدامة تستند إلى

التنمية املس���تدامة أولويات مختلفة وذلك بالتركيز

رابط عضوي تام بني االقتصاد والبيئة واملجتمع.
كما يتضم���ن هذا املفهوم أيض��� ًا أهمية اتباع

معايير النزاهة والش���فافية واملس���اءلة وغير ذلك

األس���اليب اإلدارية البيئي���ة مبا في ذلك التركيز

من االجتاه���ات .إال أن النموذج املتوازن للتنمية

على إس���تراتيجية إداري���ة واقتصادية تتضمن
منظور ًا بيئي ًا واجتماعي ًا ومؤسس���ي ًا يستند إلى

العناصر التي تستند إليها التنمية املستدامة بحيث

التنمية البش���رية 10.وهذا يشير إلى شمولية في

تش���كل أساس���يات أي خطة تنموية ،سواء كانت

العناصر املكونة ملفهوم التنمية املستدامة ،والذي
من ش���أنه أن يخلق تنوع ًا في استخدام األدوات

جتعل التداخالت بني مختلف العناصر املكونة

املختلف���ة لتحقيقها .ولكن هذا األمر ينطوي على

للتنمي���ة املس���تدامة كأداة م���ن الصعب جتاوز

مجازفة إذا ما مت تناول هذه العناصر بانتقائية،
ما قد ينعكس س���لب ًا على النتائ���ج املرجوة من

متكاملة ال تؤتي ثمارها إال بتفاعلها مع بعضها

اس���تهداف املجتمع .فشمولية عناصر ومركبات

البعض 7وإنتاج أوض���اع جديدة بإحداث تغيير

التنمية املستدامة ضرورية ،ولكن في الوقت نفسه

اجتماعي إيجابي في املجتمع.

فإن الوصول إلى نتائج مثالية هي أمور نسبية.

عل���ى االقتصاد أو البيئ���ة أو املوارد الطبيعية أو

املس���تدامة هو ال���ذي يأخذ باالعتب���ار مختلف

قصيرة املدى أو متوسطة املدى أو بعيدة املدى.

بعضها والتركيز على البعض اآلخر ،لكونها رزمة

9

وقد مت األخذ بهذا املفهوم األوس���ع واألشمل

ويبقى احلاسم في هذا األمر هو االلتزام مبختلف

م���ن أي مفاهي���م تقع في إطار التنمية بش���كل
عام .وأصبحت اختزا ًال ملفهوم النمو االقتصادي

أدوات ومؤش���رات قياس التنمية املستدامة ،بناء
على املعطيات املوجودة في الواقع.

والتنمي���ة والتنمية البش���رية والتنمي���ة في كافة
املجاالت االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية
والسياسية والبيئية.

التراب��ط بي��ن العناص��ر األساس��ية للتنمي��ة
المستدامة:
من التعريفات التي يتم تناولها ملفهوم التنمية
املس���تدامة أنها «تنمية بأبع���اد ثالثية مترابطة
ومتكامل���ة ف���ي إط���ار تفاعلي يتس���م بالضبط
والتنظيم والترشيد للموارد» 8.وفي السياق نفسه

خطة التنمية الوطنية:
تشكل خطة التنمية الوطنية لألعوام -2014
 2016املرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني
الش���املة والتي تبنتها احلكومة الفلسطينية في
العام  ،2007والتي ته���دف إلى تعزيز التكامل
بني عمليات التخطيط واملوازنات.
وتعتب���ر خط���ة التنمي���ة الوطني���ة ،كما جاء
في املس���ودة الثانية لها« ،اإلطار السياس���اتي
واإلستراتيجي والذي يحدد التوجهات واألولويات
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في املرحلة القادمة .واملتفق عليها بني الش���ركاء
(القط���اع احلكومي ،والقطاع اخلاص ،والقطاع
األهلي) .وفي الوقت نفس���ه تعتبر اإلطار الناظم
لعمل املؤسسات احلكومية وتدخالتها التنموية».

المبادئ الرئيسة للخطة:
استندت اخلطة إلى مجموعة من املبادئ الرئيسة
وهي :تعزي����ز امللكية الوطنية للخطة ،املش����اركة،
التوجه نح����و حتقيق النتائج ،الواقعي����ة والقابلية
للتطبيق ،مأسس����ة اجلهد التخطيطي ،االستجابة
لقضايا النوع االجتماعي ،احترام حقوق اإلنسان.
المنهجية:
1 .1التخطيط من أعلى إلى أس���فل ومن أسفل
إلى أعلى.
2 .2االستناد إلى اخلطط اإلستراتيجية القطاعية.
3 .3مراجعة اإلستراتيجيات السابقة.
4 .4التشاركية في إعداد اخلطة.
5 .5اتباع املنهج التفاوضي في حتديد األولويات.
6 .6إدماج النوع االجتماعي في إعداد اخلطة.
7 .7إدماج معايير حقوق اإلنسان في إعداد اخلطة.
خطوات إعداد الخطة:
1 .1مراجع���ة منهجية إلعداد اخلط���ط التنموية
السابقة.
2 .2إعداد األدلة اإلرش���ادية اخلاصة مبراجعة
وحتديث وإعداد اإلستراتيجيات القطاعية.
3 .3مراجعة وحتديث اإلس���تراتيجيات القطاعية
وعبر القطاعية.
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4 .4إعداد مسودة أجندة السياسات الوطنية.
5 .5حتدي���د املؤش���رات اخلاص���ة باأله���داف
اإلستراتيجية الوطنية.
6 .6إعداد إطار االقتصاد الكلي واملالي الكلي.
7 .7إعداد خطة النفقات التطويرية واجلارية لألعوام
 2016-2014وتكلفتها املالية.
8 .8حتديد االستهدافات الوطنية.
9 .9تطوير إطار للمتابعة والتقييم للخطة.
1010صياغة مسودة اخلطة.

التحديات واألولويات:
اش���تملت اخلطة على مجموعة من التحديات
واألولويات.
التحدي�ات :وف���ق ما جاء ف���ي اخلطة هناك
مجموع���ة من التحديات الت���ي تواجه تنفيذ خطة
التنمي���ة الوطنية ،وهي (االحتالل اإلس���رائيلي،
االنقسام السياس���ي واإلداري الداخلي ،تراجع
الوضع االقتصادي واألزمة املالية ،الفقر والبطالة).
أما األولويات فقد اشتملت على ما يلي :تعزيز
الس���يادة الوطنية وتوس���يعها ،تعزي���ز مقومات
الصمود واملقاومة ،إعادة اللحمة الوطنية ،إنعاش
االقتصاد الفلسطيني ،االرتقاء بنجاعة مؤسسات
الدولة ،حتقيق االستقرار املالي.
أجندة السياسات الوطنية:
الرؤي�ة :حددت اخلطة رؤيتها في إطار أجندة
السياس���ات الوطني���ة بأن العم���ل التنموي في
فلس���طني يصب في إطار الهدف األساسي وهو
إقامة الدولة الفلسطينية.
124

التوجهات والسياسات القطاعية:
1 .1قط � � ��اع التنمية االقتصادية والتش � � ��غيل،
الهادف إلى ضمان احلق يف العمل الالئق
واحل � � ��ق يف احلياة الكرمي � � ��ة للمواطنني
الفلس � � ��طينيني .وق � � ��د اس � � ��تندت ه � � ��ذه
التوجه � � ��ات إلى مجموعة من املؤش � � ��رات
التي اعتبرت إيجابية وهي:
• ازدياد حجم االستثمارات التي تخلف فرص
عمل الئقة.
• أصبحت البيئة العامة للتنمية االقتصادية
مالئمة أكثر.
• حتس���ن القدرة التنافس���ية للمنتج الوطني
والشركات الفلسطينية.
•التوس����ع النوعي والكمي ف����ي املبادرات
النسوية والشبابية في املجال االقتصادي.

3 .3قطاع احلماية والتنمية االجتماعية:
حددت األهداف اإلستراتيجية لقطاع احلماية
والتنمية االجتماعية لألعوام  2016-2014وفق
اآلتي:
•نظام وطني للحماي����ة االجتماعية مبني
على احلقوق وم����راع للنوع االجتماعي
أكثر شمولية وتكام ًال واستدامة.
•نظ����ام تعليم����ي ترب����وي وتعليمي عال
مهن����ي وتقني يضمن تعليم���� ًا ذا جودة
عالي����ة دون متييز ،يرتبط مع احتياجات
السوق واملجتمع ويواكب التطور العلمي
واملعرفي.

•نظ����ام صحي أكثر تكام ًال يقدم خدمات
الصحة العام����ة والرعاية الصحية ذات
اجلودة العالية للجميع مبساواة وعدالة.
• ثقافة وطنية تتميز بالتعددية واإلبداع،

2 .2قطاع احلكم الرشيد وبناء املؤسسات:
ح���ددت اخلط���ة مجموع���ة م���ن األه���داف

وتنبذ كافة أش����كال التميي����ز بني كافة

اإلستراتيجية الفرعية وهي:
• حتس���ن كفاءة وفعالية وشفافية تخصيص
واستخدام املال العام.
• ازدياد وحتس���ن وضمان الوصول العادل
للخدمات العامة.
• حتسن في القدرة على توفير األمن واألمان
وتوفي���ر احلق ف���ي العمل ضمن س���يادة
القانون.
• ازدي����اد فعالي����ة احلضور الفلس����طيني
عاملي ًا وعربي���� ًا وعلى مس����توى اجلاليات
الفلسطينية.

الفلس����طينيني أينما وج����دوا ،وموروث
ثقافي مصان ومحمي ومتجدد بش����كل
أفضل.
• مشاركة أكبر وأوسع للشباب الفلسطيني
في س����وق العمل واحلي����اة االجتماعية
والسياسية والثقافية والرياضية والتنمية.
•حماية أكبر للمرأة الفلسطينية ومتكينها
من املش����اركة بشكل أوس����ع في سوق
العم����ل واحلي����اة العام����ة والتمكني من
الوصول إلى اخلدمات األساسية بطريقة
أسهل وحصولها على الفرص دون متييز.
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4 .4قطاع البنية التحتية:
حددت اخلطة الوطنية األهداف اإلستراتيجية
لقط���اع البنية التحتية لألع���وام 2016-2014
كما يلي:

• نظام مواصالت وشبكات طرق أكثر أمن ًا
وفعالية وفق املعايير الدولية ،ومتكاملة مع
شبكة الربط العربي والدولي.

• طاقة مؤمنة للمستهلك بكميات ومواصفات
فنية وبيئية حتقق املعايير الدولية.

• قطاع مي����اه وصرف صحي أكثر تنظيم ًا
ومقدرة على تأمني احلقوق املالية للمواطنني
وحتقيق التوزيع العادل لكافة االستخدامات.
• بيئة فلس����طينية أقل تلوث ًا وتراث حضاري
وبيئ����ة طبيعية مصانة ومدارة بطريقة أكثر
استدامة.
• قطاع إسكان يلبي أمن احليازة القانوني،
ومالئم ،وميكن حتمل تكاليفه ،ومالئم ثقافي ًا
ويتيح االستفادة من اخلدمات العامة ويلبي
حاجات املواطنني بكفاءة وفاعلية أعلى.
أبع�اد التنمية املس�تدامة يف خط�ة التنمية
الوطنية:

تستند التنمية املستدامة إلى أربعة أبعاد ال بد

من أخذها باالعتبار عند وضع أي خطة مستقبلية،
وهي التنمي���ة االقتصادية ،والتنمية االجتماعية،
واحملافظة على البيئة والقدرة املؤسسية.

ً
أوال  -التنمية االقتصادية
تهدف التنمية االقتصادية إلى حتقيق أكبر قدر
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ممك����ن من العدالة في توزي����ع الثروة ،وهذا يتطلب
جهود ًا حثيثة بإحداث منو اقتصادي ،وتقليل نسبة
البطال����ة ،وذلك بالوصول إلى بنية اقتصادية قادرة
على توليد وإحداث فرص عمل جديدة بشكل مستدام
تتوافق مع نسبة النمو السكاني.
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ب����رزت التنمي����ة االقتصادي����ة ف����ي التوجهات
والسياس����ات القطاعية في خط����ة التنمية ،وربطت
عملي����ة التنمية بعملي����ة التش����غيل .أي أن الهدف
األساس����ي من إحداث تنمي����ة اقتصادية هو توفير
ف����رص عمل الئق����ة للمواطنني الفلس����طينيني .ومت
ربط هذا األمر بحقوق اإلنس����ان األساسية كاحلق
ف����ي احلياة م����ن خالل حتديد الهدف م����ن التنمية
االقتصادي����ة ،بضم����ان احلق في العم����ل الالئق،
وضمان احلق أيض ًا في حياة كرمية لكافة املواطنني.
ميكن قياس األثر للتنمية املس����تدامة في املجال
االقتصادي من خ��ل�ال األداء االقتصادي وأمناط
اإلنتاج واالستهالك.

1 .1الأداء االقت�صادي:
أ .نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل:

وفق م���ا جاء في اخلطة الوطنية للتنمية ،فإن
هناك حاجة ماس���ة خللق  600000فرصة عمل
خالل الس���نوات العش���ر القادم���ة ،وهو يتطلب
منو ًا اقتصادي ًا مبعدل  %10على مدى السنوات
املذك���ورة ،أي أربعة أضعاف املع���دل احلالي.
ويحت���اج هذا األمر إلى جه���ود كبيرة من أجل
الوصول إليه .إال أنه ووفق ًا ملؤشرات قياس أهداف
التنمية املستدامة لألداء االقتصادي ،تشير اخلطة
الوطني���ة إلى أن نصيب الفرد من الناجت احمللي
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اإلجمال���ي بلغ في الع���ام  2013حوالى 1691
دوالر ًا سنوي ًا ،بنمو في االقتصاد بنسبة .%2.5
وهو معدل يقع في إطار املعدل العاملي للنمو الذي
يق���در في الع���ام  2013بحوالى  .%2.7إال أنه
عند حتليل النمو في االقتصاد الفلسطيني جند
أن ه���ذا الرقم غير حقيقي؛ وذلك ألنه يعتمد في
ج���زء منه على الدعم املالي اخلارجي والتدخالت
احلكومية؛ ما يتطلب التركيز على تبني سياسات
اقتصادي���ة تتجه نحو اقتصاد أقل اعتماد ًا على
الدعم اخلارجي لتحقيق معدالت منو حقيقية تتسم
بالثبات واالس���تمرارية ،مبا ينسجم مع أهداف
التنمية املستدامة .وتبرز السياسات املوجهة نحو
حتقيق منو اقتصادي في اخلطة الوطنية للتنمية
من خالل سياسات اإلنفاق التشغيلية والتطويرية
لهذا القطاع.
بلغت حصة هذا القطاع من النفقات التطويرية
حوالى  %16من إجمالي النفقات التطويرية املقترحة
للعام  2014مببلغ قدره  64.32مليون دوالر للعام
 .2014وحوال����ى  %20للس����نوات  2015و2016
على التوالي مببلغ قدره  101.1مليون دوالر لسنة
 ،2015أي بزيادة نس����بتها  .%37.4ومبلغ 122
مليون لعام  ،2016وبنس����بة زيادة قدرها %20.7
عن السنة السابقة .أي أن نسبة اإلنفاق لصالح هذا
القطاع من إجمالي النفقات التطويرية سوف تزداد.
فيم����ا أن املبالغ املتوقع توافرها للنفقات التطويرية
لقطاع االقتصاد ال تتواءم مع هذه القفزات املتوقعة
خالل السنوات .2016 – 2014
ب .التباي�ن يف امليزان التجاري :يعتبر امليزان
التجاري املتعلق باخلدمات والسلع من املؤشرات

املهم���ة في قي���اس التنمية املس���تدامة للقطاع
االقتصادي.
ووفق ما جاء في بيانات خطة التنمية الوطنية،
فإن العجز في امليزان التجاري قبل التمويل للعام
 2013وص���ل إلى  %11.8م���ن الناجت احمللي
اإلجمالي .ووفق اخلطة سيتم العمل على خفض
العج���ز إلى  %7.6في نهاي���ة العام  .2016إال
أن اإلحصاءات تشير إلى أن العجز في امليزان
التجاري للسلع واخلدمات للعام  2012قد وصل
إل���ى حوالى  4مليارات دوالر ،وهو ما يصل إلى
حوالى  %50م���ن الناجت احمللي اإلجمالي ،فيما
أن���ه وفق املعايير العاملية يجب أال يتجاوز العجز
 %15من قيمة الناجت احمللي اإلجمالي.
ج .الوضع املايل :يش���ير الوض���ع املالي إلى
أن نس���بة العجز في املوازنة اجلارية إلى الناجت
احملل���ي اإلجمالي وصلت إلى  %13.5في العام
 ،%2013وتسعى احلكومة من خالل خطة التنمية
إلى تخفيض هذه النسبة إلى  %12.9في العام
 ،2014وص���و ًال إلى  %10للع���ام  .2016وهذا
يتطلب مجموعة من اإلجراءات لترش���يد اإلنفاق
وإعادة حتديد األولويات لتخفيض نس���بة العجز
املالي ،وتقليل اللجوء إل���ى االقتراض بأقل قدر
ممكن .يتطلب مفهوم االستدامة إجراءات تهدف
إل���ى تقليل العجز املالي ،وهي تتعارض بش���كل
كبير مع استمرار زيادة العجز املالي.

12

�2 .2أمناط اال�ستهالك والإنتاج:
أ .اس�تخدام الطاقة :يقدر معدل اس���تهالك
127

املواطن الفلس���طيني من الطاق���ة الكهربائية بـ
 921كيلو واط س���نوي ًا وف���ق البيانات املرجعية
لسنة األساس  2012كما جاء في خطة التنمية
الوطني���ة .وتهدف اخلطة إلى تلبي���ة احتياجات
املواطن الفلس���طيني من الطاقة بحيث تصل في
الع���ام  2014إلى  1100كيلو واط ،وصو ًال إلى

 1250كيلو واط للفرد الواحد سنوي ًا .أي بزيادة
نسبتها  %19.5عن العام  ،2011وبنسبة تصل
إلى  %36تقريب ًا مع نهاية عام  .2016وهذا يرتبط
بإجراءات أخرى تتعلق بزيادة نسبة االعتماد على
الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة الشمس���ية
م���ن  %0.7للعام  2012وصو ًال إلى  %6.5من
إجمالي الطاقة املس���تخدمة ،وهو ما يتواءم مع
معايير استخدامات الطاقة الصديقة للبيئة والتي
حتقق املعايير الدولية.
كما أن اإلجراءات املقترحة بتقليل نسبة الفاقد
من الطاقة الكهربائية من  %24كما في سنة ،2012
إل����ى  %21كما هو متوقع وفق اخلطة للعام 2016
ميكن أن تس����اهم في الزيادة املتوقعة الس����تهالك
الف����رد من الطاقة .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
ميكن أن تس����اهم في تعزيز توقعات زيادة نس����بة
إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
تصب هذه اإلجراءات في األهداف اإلستراتيجية
املتعلقة بتوفير الطاقة للمس���تهلك بكميات كافية
ومواصفات فنية وبيئية حتقق املعايير الدولية ،إال
أن السؤال يبقى مطروح ًا حول إمكانية أن تساهم
هذه اإلجراءات في تخفيض التكلفة الس���تخدام
الطاقة الكهربائي���ة؛ األمر الذي لم تطرحه خطة
العدد (2014 )29

التنمية الوطنية ضمن استهدافاتها لقطاع البنية
التحتية لألعوام .2016-2014
ب .إنت�اج النفاي�ات وإدارته�ا :هناك ثالثة

مؤش���رات تقع في إطار إنتاج النفايات وإدارتها
وهي :كميات إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية،
وإنت���اج النفايات اخلضراء واملش���عة واخلطرة،
وإعادة تدوير النفايات.
 .1كميات النفايات املنزلية:

يبلغ متوس���ط إنتاج املواطن الفلسطيني من
النفاي���ات الصلبة يومي ًا حوالى  0.8كيلو غرام.
وتشير اإلحصاءات إلى انخفاض إنتاج النفايات
املنزلية لألسرة الفلسطينية يومي ًا والتي تبلغ 2.7
كغم .فيما أن متوسط إنتاج النفايات في الدول
النامية للفرد يومي ًا يقدر بـ  0.3كيلو غرام ،وفي
13

ال���دول املتقدمة بـ  1.6كيلو غرام .وهذا يعني
14

أن فلسطني تقع ضمن اإلنتاج املتوسط للنفايات
املنزلية الصلبة.
ووفق ما جاء في خطة التنمية الوطنية ،هناك
توج���ه لتخفي���ض كمية إنتاج النفاي���ات املنزلية
الصلبة للفرد يومي ًا بحيث تصل في العام 2016
إلى  0.75كغم ،أي بانخفاض بنس���بة  .%6وال
يظهر في اخلطة ما هي اآلليات التي س���تتبعها
احلكومة خلفض مع���دل إنتاج الفرد اليومي من
النفايات املنزلية ،باس���تثناء م���ا جاء في واحد
من البنود املتعلقة بالسياس���ات التي س���تتبعها
من أجل بيئة فلس���طينية أقل تلوث ًا وذلك بتعزيز
السلوك املرتبط باحلفاظ على البيئة ورفع مستوى
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الوع���ي العام ،وهذا قد تك���ون له صلة بخفض

احلفاظ على املوارد من النضوب .وتعتبر الثانية

إنت���اج النفايات املنزلية .حيث إن هذا الس���لوك

من أهم مقومات العمل مبفهوم التنمية املستدامة

يستند بشكل رئيس إلى إجراءات توعية وإرشاد

ف���ي اجلانب املتعلق باحلف���اظ على حق األجيال

تش���مل مجموعة من اإلج���راءات الفنية والعملية

الالحقة في املوارد املتاحة.

أولت اخلطة الوطنية هذا األمر اهتمام ًا كبير ًا،

حلث املواطنني على خفض إنتاج النفايات املنزلية.
 .2إنتاج النفايات املشعة أو الخطرة:

ال تتوافر إحصاءات حول كمية إنتاج النفايات

املش����عة أو اخلطرة في فلس����طني ،ولك����ن تتوافر
مؤش����رات قد تقيس آليات التعامل مع هذا النوع
من النفايات .حيث توجد حوالى  30منشأة تعالج
النفايات اخلطرة والطبية .ووفق ما جاء في اخلطة
الوطنية ،فهناك توجه لزيادة عدد املنشآت إلى 35
منش����أة في العام  2014بنسبة زيادة  ،%17وإلى
 40منشأة في العام  2015بنسبة زيادة ،%33.3
وإلى  50منش����أة في العام  2016بنس����بة زيادة
 ،%67وذلك اس����تناد ًا إلى سنة  2013كأساس.
وه����ذا يتواءم أيض ًا مع ما ج����اء في اخلطة حول

التوجه لزيادة نسبة النفايات التي يتم طمرها بشكل
صحي من إجمالي النفايات املنتجة من  %40كما
في سنة  ،2013إلى  %45في سنة  2014بنسبة
زيادة  ،%12.5وزيادة النسبة إلى  %50في سنة
 ،2015أي زيادة بنس����بة  ،%25وصو ًال إلى %50
في سنة  2016بزيادة بنسبة .%50
 .3إعادة تدوير النفايات:

تعطي الدول املتقدمة أولوية كبيرة إلعادة تدوير

النفايات وذلك من أجل احلفاظ على البيئة نظيفة
وآمنة إلى أقصى قدر ممكن ،وفي الوقت نفس���ه

15

وتشير اإلحصاءات إلى أن نسبة النفايات الصلبة
املع���اد تدويرها من مجموع النفايات الكلية هي
 %12وذلك كما في العام  ،2013وتطمح احلكومة
إلى رفع تلك النسبة إلى  %15في العام ،2014
وإلى  %20في الع���ام  ،2015وصو ًال إلى %25
ف���ي العام  .2016وتعتبر بعض الدول األوروبية
والواليات املتحدة من أوائل الدول في نسبة إعادة
تدوي���ر النفايات الصلبة .حيث إن النمس���ا هي
الدول���ة األولى في الترتيب من حيث إعادة تدوير
النفايات الصلبة بنسبة تصل إلى  .%62وباملقارنة
فإن معدل إعادة تدوير النفايات في دول اخلليج
ال يتجاوز .%5

16

تعتبر مساهمة القطاع اخلاص في إعادة تدوير
النفايات الصلبة منخفضة جد ًا في فلسطني ،حيث
بل���غ عددها في العام  2013ثالث منش���آت .إال
أنه وفق ما جاء في اخلطة الوطنية للتنمية ،هناك
توجه لزيادة عدد هذه املنشآت إلى  %5في العام
 ،2014وصو ًال إلى  9منشآت في العام ،2016
أي بنسبة زيادة تصل الى  ،%300وهذا إن حتقق
فمن شأنه أن يساهم في توجه احلكومة نحو زيادة
نسبة إعادة تدوير النفايات الصلبة بشكل عام.
لالستثمار في مشاريع إعادة تدوير النفايات
عوائد متعددة ،فهو يس���اهم في خلق فرص عمل
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جديدة ،ويخفض م���ن تكاليف اإلنتاج باعتماده

�1 .1إع��ادة ت�أهي��ل و�صيان��ة الط��رق وزيادة
�أطوالها:

القدرة التنافس���ية للمنتج الفلس���طيني 17،وهو

تضمن���ت خطة التنمية الوطني���ة في أهدافها
املوجه���ة لقطاع النقل واملواصالت إعادة وتأهيل
وصيانة الطرق بطول  100كم في كل س���نة من
السنوات من  .2016 -2014كما تشير البيانات
إلى أن كثافة الطرق احمللية املعبدة لسنة 2013
هي  2.6كم 1000 /نس���مة .وتستهدف اخلطة
زيادتها بنس���بة  %1في س���نة  ،2014و %2في
س���نة  ،2015و %3في سنة  .2016وبالنظر إلى
هذه املعطيات جند أن كثافة الطرق سوف ترتفع
إلى  2.67كم 1000 /نسمة بسبب نسبة النمو
الس���كاني  .%2.7فيما أن احلكومة تس���تهدف
زيادة الطرق بنسبة  ،%1ما يعني أن كثافة الطرق
تصبح  2.63كم 1000 /نس���مة ،أي أن نسبة
عدد الس���كان إلى أطوال الطرق احمللية س���وف
ً
قلي�ل�ا ،والزيادة املقترحة من قبل احلكومة
تزداد
للعام  2014ال تغطي الزيادة املتوقعة الناجتة عن
نسبة النمو السكاني .إال أنه وبالنظر إلى الفارق
الضئي���ل ب�ي�ن البيانات الرقمي���ة املتعلقة بكثافة
اس���تخدام الطرق احمللية املعب���دة وهي 2.67
مقارن���ة مع  2.63املتوقعة وفق اخلطة ،فإن هذا
األمر ال يعتبر إخفاق ًا؛ وذلك بالنظر إلى أن مساحة
الضفة الغربية وقطاع غزة صغيرة نسبي ًا مقارنة
بالدول األخرى ،حيث إن املس���احة لها تأثير في
احتساب أطوال الطرق بالنسبة لعدد السكان.

على مواد خام م���ن النفايات ،وبالتالي يزيد من
ما يت���واءم مع أه���داف خطة التنمي���ة الوطنية
املتعلقة بقطاع التنمية االقتصادية والتش���غيل.
وس���تخصص احلكومة ما قيمت���ه  34.7مليون
دوالر كنفقات تطويرية تشكل  %8.3من إجمالي
النفقات التطويرية لقطاع البنية التحتية لالستثمار
في قطاع البيئة واملوارد الطبيعية وتطوير قطاع
النفايات.
ج .النقل واملواصالت:

يستند مؤش���ر قياس النقل واملواصالت إلى
املس���افة التي يقطعها الفرد سنوي ًا مقارنة بنوع
املواصالت (الطائرة ،القطار ،احلافالت ،السيارة
العمومية ،السيارة اخلاصة  .)...وهو يعتبر جزء ًا
مهم ًا من أدوات قياس املؤشرات االقتصادية في
التنمية املستدامة .وتضمنت خطة التنمية الوطنية
العمل على توفير شبكة مواصالت متكاملة وآمنة
لنقل األفراد والبضائع ،وذلك ملساندة القطاعات
اإلنتاجية واخلدمية األخرى.
وفي هذا السياق ،خصصت احلكومة 106.5
ملي���ون دوالر مبا يش���كل  %25.6من إجمالي
النفقات التطويرية لقطاع البنية التحتية لالستثمار
في قطاع النقل واملواصالت .ولتحقيق هذا الهدف
الرئيس املتعلق بتوفير شبكة مواصالت متكاملة
وآمنة ،فقد ح���ددت احلكومة عدد ًا من األهداف
الفرعية تتمثل فيما يلي:
العدد (2014 )29

أما كثافة الطرق الرئيسة املعبدة ،فهي حسب
البيانات املرجعية لعام  2012تبلغ  0.94كلم/
 1000نس���مة ،وسيتم استهدافها بزيادة بنسبة
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 %1ف���ي كل من األعوام .2016 ،2015 ،2014

زيادة األمان والسالمة على الطرق وتقليل تكلفة

أي أن كثافة الطرق س���وف تصبح  0.95كلم/

النقل وتقليل االنبعاث الغازية امللوثة للبيئة.
وهناك العديد من املؤش���رات التي لها عالقة

 1027نسمة إذا ما مت األخذ بعني االعتبار نسبة
الزيادة السكانية .%2.7

2 .2كثافة املركبات:
يقاس هذا املؤش���ر بعدد املركبات لكل 1000
نسمة من السكان .وتشير البيانات املرجعية لسنة
 2012إلى أن كثافة املركبات بلغت  54مركبة لكل
 1000نس���مة .وتسعى احلكومة من خالل خطة
التنمية الوطنية إلى زيادة كثافة املركبات بنسبة
 %5للع���ام  ،2014أي س���تصبح  57مركبة لكل
 1027نسمة باحتساب الزيادة السنوية للسكان
بنس���بة  .%2.7وستصبح  60مركبة لكل 1055
نس���مة في العام  ،2015و 63مركبة لكل 1083
في العام  .2016ومن خالل هذه املعطيات يتضح
أن الوصول إلى حتقيق تلك األرقام يعتبر إيجابي ًا
كون النسبة بني عدد املركبات إلى عدد السكان
سوف تزداد مقارنة مع بيانات .2012

3 .3ت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع نقل الركاب:
تشير املعطيات في خطة التنمية الوطنية إلى
أن عدد الشركات العاملة في قطاع نقل الركاب
في العام  2012هي  86ش���ركة باصات ،و402
مكت���ب تاكس���ي 239 ،مكتب تأجير .وتس���عى
احلكومة إلى زيادة هذا العدد في األعوام -2014
 .2016حيث تقضي اخلطة بأن يتم دمج شركات
الباصات ضمن ثالث شركات رئيسة (احتادات

بتش���جيع االستثمار في قطاع نقل الركاب التي
تبنتها اخلطة وهي:
أ .عدد رخص السياقة:

تشير اإلحصاءات إلى أن عدد رخص السياقة

الص���ادرة في العام  2012هي  25603رخص،
فيما أن اخلطة تهدف إلى زيادة عددها بنس���بة
 %15 ،%10 ،%5لألعوام 2015 ،2014 ،2013
على التوالي .حيث إن زيادة عدد رخص السياقة
س���يتضمن تلقائي ًا زيادة عدد رخص الس���ياقة
للمركب���ات املخصصة لنقل ال���ركاب والبضائع،
ما يعني توفير األش���خاص املؤهلني لتلبية حاجة
السوق للعمل في قطاع النقل.
ب .املعامالت املنجزة إلكرتونياً:

التحول إلى العمل احملوسب إلجناز املعامالت
املتعلقة بالنقل واملواصالت من شأنه أن يزيد عدد
حركات املعامالت اليومية ،وهذا يساهم في زيادة
االستثمار في قطاع النقل واملواصالت .وتشير
البيان���ات اإلحصائية إلى أن نس���بة املعامالت
املنجزة إلكتروني ًا بلغت  %82من مجمل املعامالت،
وتطم���ح اخلطة إل���ى زيادة هذه النس���بة خالل
األعوام الثالثة  2016-2014وصو ًال إلى نسبة
إجناز تصل إلى .%100
ج .معدل الوقت الالزم إلنجاز املعامالت:

سيساهم تقليص الوقت الالزم إلجناز املعامالت

ومناطق امتياز في الضفة الغربية) ،وذلك بهدف
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املتعلقة بالنقل في تش���جيع االس���تثمار في هذا

 ،2015وص���و ًال إلى  8في العام  .2016إال أن
اخلطة ال توضح ماهي���ة هذه القوانني واألنظمة
التي سوف يتم إقرارها ضمن اخلطة ومبرراتها
وأهميتها .إذ إن احلاجة إلى تش���ريعات جديدة
مرتبطة بتفسيرات تلك احلاجة وأهميتها.

من  10 - 5دقائق .وخفضه بنسبة  %40في العام

هـ .عدد مدارس تعليم السياقة:

القط���اع .حيث يقدر الوقت الالزم إلجناز املعاملة
الواحدة من  15 - 5دقيقة حس���ب نوع املعاملة
واحتياجاتها .وتقضي اخلطة بخفض هذا الوقت
بنسبة  %30في العام  2014بحيث يصبح مبعدل
 2015وذلك مبعدل  9 - 5دقائق .وخفضه بنسبة
 %50ف���ي العام  2016ليصب���ح مبعدل 7.5-5
دقيق���ة .أي أن الهدف النهائي هو تخفيض املدة
الالزم���ة إلجناز املعاملة إلى النصف تقريب ًا .وهو

يع���د التواؤم بني عدد مدارس الس���ياقة وعدد

األشخاص املتوقع توجههم للحصول على رخص
سياقة أمر ًا مهم ًا للوصول إلى خطة واقعية وفاعلية
وقابل���ة للتطبيق .وتهدف خطة التنمية إلى أن تتم

إجناز كبير إن مت حتقيقه فعلي ًا .وهذا مرتبط إلى
حد كبير بزيادة نس���بة إجناز املعامالت إلكتروني ًا

بنسبة  .%1وحيث إن عددها وفق البيانات املرجعية

في املؤسسات العامة ذات العالقة من جهة أخرى.

لسنة  2012هو  ،279فهذا يعني أنها ستصل إلى
 281تقريب ًا في العام  ،2014وإلى  284تقريب ًا في

من جهة ،والتسهيالت اإلدارية التي ميكن تقدميها
د .األنظم�ة والترشيع�ات املتعلق�ة بالنقل
واملواصالت:

تشكل البيئة القانونية عنصر ًا مهم ًا في عملية
تشجيع االستثمار في قطاع النقل واملواصالت.
فهي توفر للمس���تثمر حماية قانونية تخفض من
مستوى املخاطرة التي يضعها في االعتبار عند
اإلقبال على أي مشروع استثماري .وبالنظر إلى
البيئة القانونية لقطاع النقل واملواصالت احلالية،
جند أن التش���ريعات املتعلقة بالنقل واملواصالت
واملعمول بها ه���ي 18:قانونان وتعديالتهما13 ،
ق���رار مجلس وزراء 7 ،أنظم���ة والئحة تنفيذية،
 10قرارات وزارية 7 ،مراس���يم رئاسية .وتهدف
اخلطة إلى زيادة عدد القوانني واألنظمة في قطاع
النق���ل إلى  4في العام  ،2014وإلى  6في العام
العدد (2014 )29

زيادة عدد التراخيص املمنوحة ملدارس الس���ياقة

العام  ،2015وإلى  287تقريب ًا في العام .2016

جن���د عند احتس���اب ع���دد رخص الس���ياقة
الصادرة س���نة  2012إلى عدد مدارس السياقة
أن متوسط حصة املدرسة الواحدة لذلك العام هو
حوالى  92رخصة.
وعند إج���راء مقارنة حول م���دى التواؤم بني
الزي���ادة املتوقعة لعدد مدارس تعليم الس���ياقة،
والزيادة ف���ي عدد الرخص في األعوام -2014
 2016جند أن عدد الرخص لعام  2014سيصل
إل���ى حوالى  26883رخصة ،وس���تكون حصة
املدرسة الواحدة وفق ًا للزيادة املتوقعة بنسبة %1
لتلك السنة حوالى  96رخصة .وفي العام 2015
س���يرتفع عدد الرخص بنسبة  %10بحيث يصل
عدده���ا إلى  28163رخصة ،وس���تكون حصة
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املدرس���ة الواحدة حوالى  99رخصة .وفي العام

وفق بيانات عام  .2011وال تتوافر في املس���ودة

 2016سيرتفع عدد الرخص بنسبة  %15بحيث

الثاني���ة خلطة التنمية الوطنية أي معطيات حول

يصل عددها إلى  29444رخصة ،وستكون حصة

نسب االستهداف لألعوام  2016 -2014وذلك

املدرس���ة الواحدة حوالى  103رخص .ومن هنا
نالحظ أن هناك تواؤم ًا إلى حد كبير بني الزيادة

خلفض نسبة الفقر بني األفراد.
إال أن���ه وبالنظر إلى مؤش���رات قياس األداء

املتوقع���ة لعدد الرخص والزي���ادة املقترحة لعدد

املتعلق���ة باحلماي���ة االجتماعية ،فق���د تضمنت

مدارس تعليم الس���ياقة ،بحيث ال تتأثر متوسط
حصة املدرسة الواحدة ،وال يشكل ذلك خل ًال في

اخلطة إخراج  1700أس���رة من حالة الفقر في
العام  ،2014و 4500أس���رة في العام ،2015

القرارات املتعلقة مبنح تراخيص جديدة ملدارس

و 5800أس���رة في العام  .2016وهذا يعني أن

تعليم السياقة وفق الزيادة املقترحة في اخلطة.

العمل من أجل حتويل هذه األسر املستهدفة إلى

ثانيًا :األبعاد االجتماعية.
أخ���ذت خط���ة التنمي���ة الوطني���ة باألبع���اد
االجتماعية كعنصر أساس���ي من مكوناتها من
حيث االس���تهداف .وتضمنت اخلطة العديد من
املؤشرات املستخدمة للتنمية املستدامة في بعدها
االجتماعي وهي:

1 .1امل�ساواة االجتماعية:

تش����كل املس����اواة االجتماعية عنص����ر ًا مهم ًا

في االس����تهداف ألي تخطيط تنموي مس����تقبلي.
ويعتمد م����دى جناحها على ق����درة احلكومة على
تقلي����ص الفجوات االجتماعية في املجتمع .وعادة
ما تس����تخدم مؤشري (نس����بة السكان حتت خط
الفق����ر ،والتفاوت بني اخلمس األكثر غنى واألكثر
فقر ًا في املجتمع).
أ .نسبة السكان تحت خط الفقر:

تش���ير اإلحصاءات إلى أن نس���بة الفقر بني
األفراد وفق ًا ألمناط االستهالك الشهري %25.8

أس���ر قادرة على اإلنتاج بحيث تصل إلى مرحلة
االستغناء عن املساعدات املقدمة لها .وهو توجه
تنموي بديل عن التوجه اإلغاثي واالستمرار في
تقدمي املساعدات النقدية والعينية لألسر الفقيرة
مع بقائها حتت وطأة احلاجة والفقر.
تقدم احلكومة مس���اعدات نقدية بشكل دوري
حلوالى  105آالف أسرة وفق بيانات عام 2013
والص���ادرة ع���ن وزارة الش���ؤون االجتماعية.
وتتضم���ن اخلط���ة الوطنية زيادة املس���اعدات
النقدية الدورية حلوالى  15ألف أس���رة فقيرة لم
تكن تتلقى تلك املساعدات من قبل ،وذلك لكل من
األعوام  .2016-2014وبالرجوع إلى ما تضمنته
اخلطة حول حتقيق الهدف املتعلق بإخراج 1700
أس���رة من حالة الفقر في العام  ،2014وزيادة
املساعدات النقدية لتشمل  15000أسرة جديدة،
فهذا يعني أنها س���تقوم فعلي ًا بزيادة املساعدات
حلوال���ى  13300أس���رة فقيرة ف���ي ذلك العام.
وزيادة املساعدات لتشمل  10500أسرة جديدة
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في العام  ،2015ولتش���مل  7200أسرة فقيرة

أو اس���تهالك كافة السكان عندما يكون مستوى
الدخل أو االستهالك لكل منهم مساوي ًا خلط الفقر.

املتوالية أن تس���تمر الزيادة في عدد األسر التي

وتش���ير البيانات اإلحصائية إلى أن نس���بة
فجوة الفقر في فلسطني وفق ًا ألمناط االستهالك

إلى تقدمي مس���اعدات مالية ألسر فقيرة جديدة.

الشهري لعام  2011حوالى  20.%6فيما أن خط

فهذه النظرة الثنائية هي نظرة صائبة تصب في

الفقر عام ( 2012ألس���رة مكونة من شخصني

عمق التفكير التنموي الش���امل واملستدام .ولكن
األمر يبقى مرهون ًا باإلمكانيات وآليات التطبيق،

بالغني وثالثة أطفال يصل إلى  2293شيكل.
كما يستخدم مؤشر حصة اخلمس األفقر لقياس

وخاصة فيما يتعلق بآلي���ات التدخل مع حاالت

عدالة التوزيع وذل����ك من خالل قياس حصة أفقر

األسر الفقيرة ،والبحث عن اإلمكانيات والقدرات

 %20من السكان من إجمالي االستهالك الوطني.

املتوافرة لدى أفرادها وتطويرها ورفع مس���توى

وتش���ير البيانات اإلحصائي���ة إلى أن حصة
اخلمس األكثر فقر ًا من االس���تهالك الوطني في

فيها قادرة على الوصول إلى املوارد .ولكن األمر

فلس���طني لعام  2011قد بلغت  .%10.2إال أن

يتطلب االستمرار في تقدمي املساعدات والبدء في

خطة التنمية الوطنية ال تتضمن مؤشرات لقياس

عملية التأهي���ل والتمكني إلى حني الوصول إلى

األداء املتعلقة بخفض هذه النسبة في السنوات

مرحلة االستغناء عن احلاجة للمساعدات املالية.

الثالث املستهدفة.

جديدة في العام  .2016ومن املفترض وفق هذه
تخرج م���ن حالة الفقر ،فيم���ا تتناقص احلاجة

مهاراتها؛ لتمكينها من الوصول إلى مرحلة تكون

حيث إن أي خلل في هذه اآللية ،وخاصة ما يتعلق
بوقف املس���اعدات املالية املقدمة لألسرة الفقيرة
املستهدفة في عملية التأهيل ،قد يعيدها سريع ًا
إلى حالة الفقر ،وتذهب اجلهود املوجهة في عملية
التأهيل وتطـوير القدرات واملهارات العملية هدر ًا.
ب .نسبة فجوة الفقر:

وهو مؤش���ر يقيس حجم الفج���وة اإلجمالية

املوجودة بني دخل أو استهالك الفقراء وخط الفقر.
أي إجمالي املبالغ املطلوبة لرفع مس���تويات دخل
واستهالك الفقراء إلى خط الفقر 19.وعادة ما يكون
حساب هذا املؤشر كنسبة مئوية من القيمة لدخل
العدد (2014 )29

2 .2ال�صحة العامة:
تعرف الصحة العام���ة على أنها «العلم والفن
واملعني بالوقاية من األمراض واملساعدة في تعزيز
وحماية وحتس�ي�ن الصحة عب���ر اجلهود املنظمة
للمجتم���ع» 21.ومن خالل ه���ذا التعريف جند أن
مفهوم الصحة العامة يكون وفق ثالثة مستويات،
األول يتعل���ق باإلجراءات املتعلق���ة باحلفاظ على
اإلجنازات احلالية في املجال الصحي ،واملستوى
الثاني يتعلق باإلج���راءات املرتبطة باحلفاظ على
اس���تمرارية اخلدمات الصحي���ة وحتصينها من
التراجع في مستوى األداء ،واملستوى الثالث يتعلق
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بعملية حتسني هذه اخلدمات ،األمر الذي يقودنا

املجتمع الفلسطيني  72.2عام ًا في العام .2013

إلى مفهوم االستدامة في املجال الصحي ،بحيث

وهو أعلى من املعدل العاملي بحوالى درجتني.
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يتم العمل على رفع املستوى الصحي في املجتمع،

ووفق مؤش���رات األداء الت���ي تضمنتها خطة

وفي الوقت نفسه احلفاظ على تلك املوارد الصحية

التنمية الوطنية ،تس���عى احلكومة إلى رفع هذا

لتنتف���ع منها األجيال القادمة .وتش���ير البيانات

املع���دل ف���ي األع���وام  2016-2014إلى ،73

اإلحصائية في فلس���طني إل���ى أن حجم اإلنفاق

 73.3 ،73.1س���نة على التوالي .وهذا منوط

على القطاع الصحي في العام  2011بلغ 1201

برفع مستوى اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني

مليون دوالر .وهو ما يش���كل  %12.3من الناجت

س���واء في الرعاي���ة الصحية األولي���ة والثانوية

احملل���ي اإلجمالي لذلك العام 22.فيما أن النفقات

والثالثية .وهو ما تعكسه نسبة الزيادات املتوقعة

املخصصة للقطاع الصحي قدرت مببلغ 409.8

لإلنف���اق على القطاع الصحي بش���كل عام في

ملي���ون دوالر لع���ام  ،2014وحوالى  433مليون

األعوام املس���تهدفة خلطة التنمية الوطنية .حيث

دوالر لعام  ،2015وحوالى  464مليون دوالر لعام

إن نسبة زيادة اإلنفاق املقدرة لعام  2015تصل

 .2016وقد بلغت النفقات املقدرة للقطاع الصحي

حلوالى  ،%5وترتفع إلى  %7في العام .2016

ف���ي الع���ام  2013حوالى  413ملي���ون .وبلغت
النفقات التطويرية لقطاع الصحة لألعوام الثالث
 2016-2014املق���درة من احلكومة حوالى 112
مليون دوالر ،تشكل ما نسبته  %27.3من إجمالي
النفقات التطويرية لقط���اع احلماية االجتماعية،
و %7.5من إجمالي النفقات التطويرية.
ولقياس مستوى األداء في مجال الصحة العامة
تس����تخدم مجموعة من املؤش����رات املتعارف عليها
وه����ي :العمر املتوق����ع عند ال����والدة ،معدل وفيات
األمه����ات واألطفال ،ومس����توى الرعاي����ة الصحية
األولية.
أ .متوسط العمر املتوقع عند الوالدة:

تش����ير البيانات التي تضمنته����ا خطة التنمية

الوطنية إلى أن متوسط العمر املتوقع عند الوالدة في

ب .معدل وفيات األطفال واألمهات:

يس���تخدم معدل وفيات األطف���ال من ضمن

املؤشرات لقياس األداء في املجال الصحي .وقد
يستخدم مؤش���ر قياس يستند إلى معدل وفيات
األطفال الرضع ،وهو الذي يشير إلى عدد وفيات
األطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة لكل
ألف من املواليد اإلحياء في سنة معينة .ويستخدم
أيض��� ًا معدل وفيات األطفال من امليالد إلى عمر
خمس س���نوات لكل ألف من املواليد األحياء في
سنة معينة.
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بلغ معدل وفيات األطفال الرضع في فلسطني
 13.5لكل ألف من املواليد األحياء ،وتهدف خطة
التنمية إلى تخفيض هذا العدد إلى  13طف ًال لكل
أل���ف من املواليد األحياء في العام  ،2014وإلى
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 12طف ًال لكل ألف من املواليد األحياء ،وإلى 10
أطفال لكل ألف من املواليد األحياء.
بلغ معدل وفيات األطفال دون س���ن اخلمس
سنوات حوالى  16.2لكل ألف من املواليد األحياء
في العام  .2012وتهدف اخلطة إلى خفض هذا
املع���دل إلى  15في العام  ،2014و 14في العام
 ،2015وصو ًال إلى معدل  12طف ًال لكل ألف من
املواليد األحياء في العام .2016
ج .مع�دل وفي�ات األموم�ة الناجم�ة عن

الحم�ل :يعد معدل وفيات األمومة الناجمة عن

احلمل من املؤشرات املس���تخدمة لقياس األداء
في املجال الصحي إلى جانب املؤشرات السابقة
الذك���ر ،كونه يعك���س مدى جناع���ة اإلجراءات
والتدخالت الصحي���ة املتعلقة برعاية صحة األم
احلامل .ولذا ،فقد تضمنت خطة التنمية الوطنية
اإلشارة إلى هذا املؤش���ر كواحد من املؤشرات
الوطنية لقياس األداء.

ويحتس���ب هذا املؤش���ر اس���تناد ًا إلى عدد

الوفي���ات من األمهات بس���بب احلم���ل والوالدة
ومضاعفاتهما لكل  25. 100000وتشير البيانات
املرجعية لعام  2012إلى أن معدل وفيات األمهات
في فلس���طني بلغ  23.2لكل  .100000وتهدف
اخلطة إلى تخفيض هذا املعدل إلى  23في العام
 ،2014وإل���ى  12في العام  ،2015وصو ًال إلى
 19في العام  .2016وهذا بالطبع منوط بتحسن
اخلدمات الصحية املقدم���ة للمرأة احلامل قبيل
احلمل وأثناءه وفي فترة ما بعد الوالدة.
العدد (2014 )29

د .الرعاي�ة الصحية األولية :الرعاية الصحية

األ ّولية هي الرعاية الصحية األساسية التي تتاح

على نحو ش���امل لألفراد واألس���ر في املجتمع
احملل���ي بوس���ائل ميكنهم قبولها ومبش���اركتهم
الكاملة وبتكالي���ف ميكن ألفراد املجتمع احمللي
وس���كان البلد قاطبة حت ّملها .وتلك الرعاية جزء
ال يتجزّأ من نظ���ام البلد الصحي ،إذ هي مت ّثل
نواة ذلك النظام ،ومن مجمل التنمية االجتماعية
واالقتصادية للمجتمع احمللي.

26

تضمنت خط����ة التنمي����ة الوطنية اس����تهدافها
للوصول إلى نظام صحي أكثر تكام ًال يقدم خدمات
الصحة العامة والرعاية الصحية ذات اجلودة العالية
للجميع مبساواة وعدالة .واستندت إلى العديد من
املؤشرات لقياس األداء لتحقيق الهدف ،ومن ضمنها
معدل السكان لكل مركز رعاية صحية أولية .حيث
تش����ير البيانات املرجعية لعام  2012إلى أن معدل
الس����كان لكل مركز رعاية صحية أولية بلغ 5467
فرد ًا لكل مركز .فيما أن اخلطة تهدف إلى أن يكون
معدل السكان لكل مركز رعاية صحية أولية حوالى
 5000فرد في العام  ،2014أي بانخفاض نسبته
 ،%8.5وإلى  4800فرد لكل مركز في العام ،2015
بانخفاض نسبته  %4عن العام السابق ،وصو ًال إلى
 4600ف����رد لكل مركز في العام  2016بانخفاض
نس����بته  %4عن العام السابق .وباملقارنة مع النمو
السكاني املتوقع بنسبة  ،%2.7يكون هناك حتسن
ملحوظ في التخفيف من نسبة االكتظاظ في مراكز
الرعاية الصحية األولية .ومن اجلدير اإلش����ارة إلى
أن عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في فلسطني
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قد بلغ  750مركز ًا ،منها  460مركز ًا تابع ًا لوزارة

املتعلقة بالنظ����ام التعليمي ،علم ًا أن اإلحصاءات

27

تش����ير إلى أن نس����بة األمية لألفراد الذين هم في

وباملقارنة جند أن فلس����طني تأتي في مرتبة متقدمة

عمر  15س����نة فأكثر قد وصل����ت إلى  %4.1في

مقارنة باملتوس����ط العاملي لعدد السكان لكل مركز

فلس����طني عام  30 2012وهي نسبة تعتبر مرتفعة
نسبي ًا وبحاجة إلى تدخل خلفض هذه النسبة وإنهاء

وفق معطيات منظمة الصحة العاملية.

هذه الظاهرة ضمن خطة زمنية معينة.

 .3التعليم:

ب .نس�بة االلتح�اق باملراح�ل التعليمي�ة

الصحة ،وذلك وفق البيانات املرجعية لعام . 2012

رعاية صحية أولية وهو  10000نس����مة لكل مركز

يستند قياس االستدامة للتعليم إلى مؤشرين
أساسيني هما :األمية ،ومعدل االلتحاق باملراحل
التعليمية املختلفة .حيث يعتبر املؤش���ران جزء ًا
من ثالثة مكونات حلس���اب التنمية البشرية وهي
العم���ر املتوقع عند ال���والدة ،ونصيب الفرد من
الناجت احمللي اإلجمالي .ويتم احتس���اب مؤشر
التعليم في التنمية املستدامة من خالل احتساب
معرفة القراءة والكتابة (بنسبة الثلثني) وااللتحاق
بالتعليم األساس���ي والثانوي والعالي (بنس���بة
الثلث) 28.وس���تخصص احلكوم���ة  187مليون
دوالر لقطاع التعليم تشكل ما نسبته  %45.6من
املوازنة التطويرية لقطاع التنمية االجتماعية ،وما
نسبته  %12.5من املوازنة التطويرية اإلجمالية.
أ .األمية:

تعرف منظمة اليونس����كو األمي بأنه «الشخص
الذي ال يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن
حياته اليومية» .تش����ير البيانات اإلحصائية لعام
 2012إلى أن نس����بة األمي����ة قد بلغت  %4.1في
فلسطني ،وهي من أقل النسب في العالم 29.إال أن
خطة التنمية الوطنية لم تتضمن «األمية» في خطتها

املختلفة:

تش���ير البيانات اإلحصائية لعام  2011إلى

أن نسبة االلتحاق في التعليم للمراحل األساسية
قد بلغت  ،%98.4ونس���بة االلتحاق في التعليم
للمرحل���ة الثانوية ق���د بلغت  ،%85.7ونس���بة
االلتحاق في التعلي���م العالي قد بلغت .%13.6
فيم���ا أن املعدل العام لاللتح���اق بالتعليم بكافة
مراحله قد بلغ .%43.9

 .4ال�سكن:
يس���تخدم مؤشر قياس الس���كن كواحد من
املؤش���رات املتعلق���ة بالبعد االجتماع���ي للتنمية
املستدامة ،وهو يتعلق بنصيب الفرد من املساحة
الكلية للس���كن .حيث تشير البيانات اإلحصائية
لعام  2012إلى أن كثافة السكن قد بلغت 1.5
فرد للغرفة الواحدة ،علم ًا أن متوسط عدد الغرف
للمس���كن قد بلغت  3.6غرف���ة .كما أن نصيب
الفرد من مس���احة املنزل ق���د بلغت  31.2متر
مربع .ومن املفترض أن تس���تهدف خطة التنمية
الوطنية رفع نصيب الفرد من مساحة املنزل في
األع���وام  ،2016-2014إال أنها قدمت بيانات
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عكس���ية بحيث يسعى االس���تهداف إلى خفض

وه���ذا يتطل���ب مجموع���ة من اإلج���راءات التي

نصي���ب الفرد من مس���احة املنزل بحيث تصبح
 31متر ًا مربع ًا ف���ي العام  ،2014و 30.5متر

تضمنتها اخلطة وهي:
أ .خفض معدل وقت االستجابة للحوادث يف

العام  .2016وهذه املؤشرات تتناقض مع الهدف

هو  7.2دقيق���ة ،فيما تهدف اخلطة إلى خفض

مرب���ع في الع���ام  ،2015و 30مت���ر ًا مربع ًا في

الرشطة :تشير البيانات إلى أن املعدل احلالي

العام لقطاع اإلسكان الذي من املفترض أن يلبي

ه���ذا املعدل إلى  7دقائق في العام  ،2014وإلى

حاجات املواطنني بكفاءة وفعالية .إال أن اخلطة
تضمنت مؤشر ًا آخر يرتبط باملؤشر املذكور وهو
استهدافها لزيادة عدد الوحدات السكنية اجلديدة
املرخصة التي يتم إجنازها س���نوي ًا والتي بلغت
حوال���ى  13103وحدات س���كنية وفق البيانات
املرجعي���ة لع���ام  ،2012فيما أن االس���تهداف
يقتض���ي رفع العدد إلى  14230وحدة س���كنية
ف���ي العام  ،2014وإلى  15600وحدة س���كنية
في العام  ،2015وصو ًال إلى  16700في العام
.2016

 .5الأمن:
تستخدم «نسبة مرتكبي اجلرائم في املجتمع»
كمؤش���ر رئيس لقياس مستوى فعالية األمن في
املجتمع وذلك باحتس���اب عدد اجلرائم لكل 100
ألف من السكان .وهو من مؤشرات قياس األداء
في التوجه نحو استدامة عنصر األمن كواحد من
مؤش���رات القياس في البعد االجتماعي للتنمية
املستدامة.
بلغ���ت عدد اجلرائ���م  670جرمية لكل 100
ألف من السكان عام  .2012وتستهدف اخلطة
خفضها بنسبة  %1في األعوام .2016-2014
العدد (2014 )29

 6.8دقيق���ة في العام  ،2015وإلى  6.5دقيقة
للع���ام  .2016وهذا منوط بتحس�ي�ن اإلجراءات
املتعلقة بعمل الش���رطة بشكل عام ،والقدرة على
التنسيق بفعالية أكبر.
ب .زي�ادة عدد القضاة ل�كل  100ألف من

السكان :تشير البيانات اإلحصائية لعام 2011
إلى أن عدد القضاة لكل  100ألف من السكان

ق���د بلغ  ،5.1فيما ته���دف اخلطة إلى رفع هذا
الع���دد إلى  5.7في الع���ام  ،2014وإلى  6في
العام  ،2015وإلى  6.7في العام  .2016وهذا
يتطلب زيادة اإلنفاق على القضاء نتيجة احلاجة
إلى تعيني قضاة جدد.
ج .عدد املحاكم لكل  100ألف من السكان:

بل���غ متوس���ط عدد احملاكم ل���كل  100ألف من
السكان حوالى  0.8وفق البيانات املرجعية لعام
 .2011وتقضي اخلطة باحملافظة على متوسط
عدد احملاكم نفس���ه لكل  100ألف من السكان
ف���ي العام  2014وهي  .0.8على أن تتم زيادة
املتوس���ط في العام  2015إلى  ،0.9مع إبقائه
على املتوسط نفسه في العام  .2016وال يتضح
في اخلطة ما هي مبررات العمل على زيادة عدد
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احملاكم في العام  ،2014ثم العمل على زيادتها

وبني ع���دد القضايا املدورة املتوقع الفصل فيها

باملع���دل املذكور في العام  ،2015وعدم زيادتها

بحوالى  1600قضية لتلك الفترة.

في العام .2016
تش���ير البيانات املرجعية لعام  2011إلى أن
نس���بة الفصل في القضاي���ا وصلت إلى ،%45
وتس���عى اخلطة إلى رفع نسبة الفصل في العام
 2014إلى  ،%50ثم إلى  %60في العام ،2015
ثم إلى  %70في العام  .2016كما تشير البيانات
إلى أن ع���دد القضايا الواردة للعام  2013هي
 36232قضية ،وعدد القضايا املفصولة ،36440
أي أن نس���بة الفصل في القضايا للعام نفس���ه
وصل���ت إلى  .%105وباملقارنة بني عدد القضايا
ال���واردة وع���دد القضايا املتوق���ع الفصل فيها
للعام  2014جند أن نس���بة الفصل في القضايا
ستستمر بالنسبة السابقة نفسها .أي تغطية كافة
القضاي���ا الواردة والفصل في عدد من القضايا
املدورة من األعوام الس���ابقة .ووف���ق البيانات،
فإن األرقام التي تضمنتها اخلطة حول القضايا
الواردة املتوقعة لألعوام  2016-2014فإن عدد
القضايا املفص���ول فيها م���ن القضايا املدورة
س���تنخفض من  2800قضية إل���ى  1200مع
نهاية العام  ،2016أي الفصل في حوالى 1600
قضية مدورة .إال أنه وبالنظر إلى الفارق بني عدد
القضايا الواردة وع���دد القضايا املفصول فيها
لصالح الفصل في القضايا املدورة ،فإن مجموع
القضايا املدورة املفصول فيها لتلك الفترة ستكون
 589قضية ،األمر الذي ال يتضمن تفسير ًا لهذا
الفارق بني ع���دد القضايا املتوقع الفصل فيها،

 .6ال�سكان والنمو ال�سكاين:
يعتبر عدد الس����كان ألي بلد هو األساس التي
تبنى عليه أي خطط تنموية؛ حيث إنه العنصر الذي
تستند إليه تقديرات الزيادة في النفقات واإليرادات.
كاف إلجراء
إال أن عدد السكان كمؤشر غير ٍ
عملية التقدير ،حيث إنه رقم خام ال ميكن النظر
إليه مبعزل عن العناصر األخرى كمساحة الدولة
وموارده���ا ،والنمو الس���كاني املتوقع على وجه
اخلص���وص .حيث إن االنطالق ف���ي التخطيط
من عدد الس���كان اآلني واس���تخدامه كأساس
لتقديرات مستقبلية يؤدي إلى الوقوع في أخطاء
جس���يمة تتعلق بدقة التنبؤ والقياس .ولذا يعتبر
مؤش���ر النمو السكاني من املؤشرات األساسية
التي تساهم في قياس األداء للتنمية املستدامة.
ولك���ن ال ميك���ن االدعاء من قب���ل أي مخططني
باالس���تهداف املباش���ر والتنبؤ بتخفيض النمو
الس���كاني كنسبة خالل الس���نوات اآلتية .ولكن
ميكن االستدالل من خالل قراءة مسار انخفاض
أو ارتفاع أو ثبات هذا املؤش���ر خالل س���نوات
سابقة والبناء عليها للسنوات اآلتية.
بلغ عدد السكان الفلسطينيني عام  2013وفق
تقدي����رات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس����طيني
حوال����ى  4420549نس����مة .وبلغت نس����بة النمو
الطبيعي السنوية حوالى  2.96نسمة ،وهو أعلى
من املتوسط العاملي للنمو السكاني البالغ .%1.1
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أن النمو السكاني هو من أكبر التحديات التي

هناك العديد من املؤشرات التي تستخدم في

تواجه وضع اخلطط التنموية وتنفيذها؛ ملا يتطلبه

قياس األداء للتنمية املستدامة للبيئة ،وتعتمد على

هذا األمر من زيادة في احلاجة إلى تنمية مختلف

املؤشرات اآلتية:

القطاعات بنسب تتواءم مع نسبة النمو السكاني،

• الغالف اجلوي ،والذي يستند إلى مؤشرين

األم���ر الذي يواجه بعوائ���ق كبيرة ،وخاصة إذا

فرعي�ي�ن هما التغي���ر املناخي ،واس���تنفاد

كانت نس���بة معدل النمو االقتصادي للدولة أقل

األوزون ونوعية الهواء.

من نسبة معدل النمو السكاني.

• األراض���ي من حيث مؤش���ر قياس تدهور
األراضي ،والتصحر ،وإزالة الغابات.

ووفق البيانات اإلحصائي���ة فإن معدل النمو
االقتصادي في فلس���طني قد بل���غ  %2.5وهو

• املياه العذبة :نوعية املياه وكميتها.

ينخفض بحوالى  %0.5عن معدل النمو السكاني.

• التنوع احليوي :نسبة الكائنات احلية املعرضة

إال أن املعضل���ة ليس���ت في ه���ذا الفارق الذي
يعتب���ر ضئي ًال باملقارنة م���ع دول أخرى ،ولكنها

لالنقراض ،نسبة مساحة املناطق احملمية.

تتمثل في هشاشة االقتصاد الفلسطيني وتذبذبه
وعدم اس���تقراره واعتماده جزئي ًا على املعونات
اخلارجية ،مما يعني أن نسبة النمو االقتصادي
ليست حقيقية بالكامل ،واالستناد إليها في وضع

1 .1الغالف اجلوي:
يس���تند قياس األداء ف���ي اإلجراءات املتعلقة
بالغالف اجلوي إلى ثالثة مؤش���رات هي :التغير
املناخي ،واستنفاد األوزون ،ونوعية الهواء.
 .أالتغير املناخي:

اخلطط التنموية قد يخلق إشكالية في املستقبل
تتعل���ق بالقدرة عل���ى التطبي���ق ،ويجعل مفهوم
االستدامة التنموية في حالة مشكوك فيه.

ثالثًا  -األبعاد البيئية
تستند األبعاد البيئية األساسية إلى مجموعة
من املؤش���رات التي تس���تخدم لقياس األداء في
التنمية املستدامة للبيئة .وتعتبر استدامة التنمية
البيئي���ة عنص���ر ًا مهم ًا الرتباطه���ا بالقدرة على
احملافظة عل���ى املوارد الطبيعي���ة املتاحة وعدم
نضوبها؛ لتمكني األجيال القادمة من االستفادة
منها ،دون إحلاق الضرر بها.
العدد (2014 )29

تتعرض فلس���طني أس���وة بغيرها من الدول
إلى اآلثار الس���لبية الناجمة عن التغير املناخي.
وتواجه هذه الظاهرة بالعديد من اإلجراءات من
أجل التقليل من هذه اآلثار السلبية والناجمة عن
األفعال البشرية بالدرجة األولى.
ويتوق���ع خب���راء املن���اخ أن ت���زداد الغازات
الدفيئة املنبعث���ة من املناطق احملتلة عام 1948
بنس���بة  %40حتى عام  .2020وتتعدد مشاكل
املنبعثات في فلس���طني طبق ًا ملصادرها ،فمنها
منبعثات عاملية وهي ما تعرف بغازات الدفيئة أو
البيت الزجاجي (ثاني أكس���يد الكربون ،أكسيد
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النيتروجني ،وامليثان) .أم���ا املنبعثات اإلقليمية

الزراعية بشكل عام ،وعلى طبيعة حياة السكان

فمصدره���ا املنطقة اإلقليمية احمليطة ،كاألمطار

ونسبة األمراض املنتشرة.

احلمضية التي حتتوي على ثاني أكسيد الكبريت

قدرت كمية غاز ثاني أكسيد الكربون املنبعثة

واألموني���ا وأكاس���يد النيتروج�ي�ن ،إضافة إلى

من كاف���ة القطاعات في فلس���طني خالل العام

املركبات العضوية املتطايرة غير امليثانية .وينتج

 2010بحوالى  4150.8ألف طن ،حيث نتجت

ع���ن األمطار احلمضي���ة الكثير م���ن األضرار

 3803.8ألف طن من قطاع الطاقة ،و216.6

البيئية واالقتصادية التي تس���بب خسائر كبيرة

ألف طن نتجت من قطاع النفايات الصلبة نتيجة

في اإلنت���اج الزراعي ،وتعمل على تآكل املباني،

احلرق املفتوح للنفايات ،و 130.4ألف طن نتجت

إضافة إلى املشاكل الصحية الكثيرة.
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من قطاع الزراعة .وقد قدر إجمالي نصيب الفرد

وهذه تعتبر مش���كلة عاملي���ة يتم التصدي لها

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للعام 2010
ً 33
في فلسطني بحوالى  1.03طن سنويا.

بتضاف���ر اجلهود الدولية .ويعتب���ر التزام الدول

وال تظهر اخلطة مؤشرات قياس األداء بشأن

باالتفاقيات املتعلقة بهذا الش���أن من اإلجراءات

تخفيض االنبعاثات الغازي���ة الناجتة عن الفعل
البش���ري الفلسطيني .كما ال تتضمن أيض ًا أي

لعالقته���ا بزيادة الكم اإلش���عاعي الصادر عن

مؤشرات أخرى لها عالقة بتحسني نوعية الهواء.

الشمس وما يسببه من أضرار ،لها عالقة مباشرة
بالتغير املناخي ،وأيض ًا ما تسببه من أضرار على

2 .2التنوع احليوي:

 .ب  استنفاد األوزون:

الضروري���ة للحد من اس���تنفاد طبق���ة األوزون

التنوع احليوي.
أبدت فلس���طني االس���تعداد الت���ام لاللتزام
والتوقيع على االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة به؛
لتساهم في احلد من االنبعاثات الغازية التي لها
عالقة باستنفاد طبقة األوزون احلامية من أضرار
اإلشعاعات الناجتة عن الشمس.
 .ج نوعية الهواء:

متتاز فلس���طني بغن���ى في التن���وع احليوي
بسبب التباين املناخي والتنوع اجلغرافي وتنوع
خصائ���ص التربة .وبلغ عدد الكائنات احلية في
فلس���طني حوالى  47ألف نوع .وهناك حوالى 4
آالف نوع أخرى لم يتم وصفها.

34

وتش���ير البيانات املرجعية لع���ام  2010إلى
أن ع���دد أنواع الكائنات احلي���ة النباتية املهددة
باالنقراض حوالى  636نوع ًا ،وتهدف اخلطة إلى

تعتبر من املؤشرات األساسية التي لها عالقة

خفض العدد املهدد باالنقراض في العام 2014
إلى  608أنواع ،وإلى  580نوع ًا في العام ،2015

احلية احليواني���ة والنباتية ،وتنعكس على الثروة

فيم���ا أن ع���دد األن���واع احليواني���ة املهددة

بنوعية املوارد الطبيعي���ة .حيث إن نوعية الهواء
التي حتددها نسبة التلوث لها تأثير على الكائنات

وإلى  550نوع ًا في العام .2016
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باالنقراض حوالى  22نوع ًا كما في العام ،2010

التنمية املستدامة في قياس القدرة البشرية على

وتتضم���ن اخلطة حمايتها م���ن االنقراض وذلك

احملافظ���ة عليه كمورد من النضوب مثل (تدهور

بخفض عدد األنواع املهددة باالنقراض إلى 21
نوع��� ًا في العام  ،2014وإلى  20نوع ًا في العام

األراضي ،التصحر ،إزالة الغابات).

 ،2015وإلى  18نوع ًا في العام .2016

إال ان���ه ال يظه���ر في اخلطة األس���س التي
اس���تندت إليها في التقديرات خلفض هذا العدد
بواقع نوع واحد لكل عام من اخلطة .حيث يتأتى
هذا بزيادة وحتس�ي�ن احملميات الطبيعية ورصد
ومتابعة أنواع الكائنات احلية النباتية واحليوانية،
واتخاذ اإلج���راءات الفنية الكفيلة بحمايتها من
االنقراض .إال أن أي إجراءات س���وف تصطدم
بعائ���ق االحتالل اإلس���رائيلي الذي يعوق عملية

أ .تدهور األراضي:
تده���ور األراضي هو تدني الق���درة اإلنتاجية
بش���كل مؤقت ،أو فقدان هذه القدرة على اإلنتاج
بشكل دائم .وتعتبر املمارسات الزراعية احلديثة
من أهم األس���باب التي تؤدي إلى تدهور التربة،
حيث تؤدي إلى تدهور ستة كيلو غرامات من التربة
مقاب���ل كيلو غرام واحد م���ن الغذاء الذي يجري
إنتاجه 35.وقد وصلت نسبة تدهور األراضي وفق
بيان���ات عام  2010إلى  %16من مجمل أراضي
الضف���ة الغربية ،وهي تعتبر نس���بة عالية مقارنة

تنفيذ أي برامج معدة لهذه الغاية.

ببعض الدول مثل املغرب التي بلغت فيها نس���بة

 .3الأرا�ضي:

تده���ور األراضي حوالى  ،%0.4وتش���يلي التي

تعتبر األراضي من املكونات الرئيس���ة للبيئة
الطبيعي���ة إل���ى جانب الغالف املائ���ي واجلوي.
وهي تشكل مورد ًا أساسي ًا من املوارد الطبيعية
التي يستخدمها اإلنسان من أجل البقاء ،إال أن
االستخدام املفرط إلى جانب تأثير بعض العوامل
األخ���رى كالتلوث قد يؤدي إلى اس���تنزاف هذا
املورد ويش���كل خطر ًا على حق األجيال القادمة
في االس���تفادة منه .ويس���تند مفهوم االستدامة
ف���ي اس���تخدام األرض كمورد إلى أال يش���كل
االستخدام واالستفادة منه عام ًال مساعد ًا على
استنزافه وحرمان األجيال القادمة من حقهم فيه.
وهناك العديد من املؤشرات التي تستند إليها
العدد (2014 )29

بلغت فيها النس���بة  36.%3.9وهذا األمر يحتاج
إلى تدخل مبجموعة من اإلجراءات؛ األمر الذي لم
تعكسه اخلطة الوطنية مثل وقف االمتداد العمراني
باجتاه األراضي الزراعية ،ومواجهة النش���اطات
االستيطانية في األراضي الفلسطينية التي تساهم
في االنقضاض على مزيد من األراضي.
ب .التصحر  :
التصح���ر هو ت���ردي األراضي ف���ي املناطق
القاحلة وش���به القاحلة واملناطق اجلافة وش���به
الرطب���ة نتيجة عوامل مختلف���ة منها تغير املناخ
واألنشطة البش���رية .وتتعرض فلسطني لظاهرة
التصح���ر والت���ي تنجم عن عوامل بش���رية مثل
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التوسع العمراني على حس���اب الزراعة ،وقطع
الغابات والرعي اجلائر وزراعة األراضي الفقيرة
واس���تنزاف املياه اجلوفية وتأثير املياه العادمة

الفرد الفلس���طيني من املياه  96لتر ًا في قطاع
غ���زة ،و 72لتر ًا في الضفة الغربية ،علم ًا أن هذا

املتوس���ط ال يعتبر عالي ًا نسبي ًا مقارنة مبتوسط

من اجلهود التنموية كالقيام بأنشطة مكثفة حلفظ

االس���تخدام في أوروبا الذي يتراوح بني -100
 150لتر ًا يومي ًا ،وفي إسرائيل مبعدل  250لتر ًا

التربة والتحريج ،ووضع برامج تش���جيع العمل

للفرد يوميا 40،على سبيل املثال .وتتضمن اخلطة

ف���ي املناطق املعرضة للتصح���ر ،وإجراء املزيد

رفع هذه النس���بة بش���كل متدرج عبر السنوات
 2016-2014وصو ًال إلى متوسط حصة الفرد

باإلضافة إلى برامج التوعية والتثقيف البيئي حول

اليومي���ة من املياه بحوال���ى  100لتر في قطاع
غزة ،و 77لتر ًا في الضفة الغربية .أي بنسبة %4

وسوء العمليات الزراعية 37.وهذا يتطلب مجموعة

من الدراس���ات في املناط���ق املعرضة للتصحر،
خطر التصحر ودور النشاط اإلنساني فيه.
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ج .إزالة الغابات:
تشكل الغابات ما نسبته  %1.68من مجموع
األراضي الفلس���طينية ،وهي تشكل نسبة قليلة
مقارنة باملساحة الكلية واملزروعة .وتكمن أهمية

تقريب ًا ،وذلك عبر املؤش���رات األخرى برفع نسبة

األسر املربوطة بشبكات املياه العامة بنسبة %1
تقريب��� ًا .وكذلك بتوفير مزيد م���ن مصادر املياه
العذبة عبر الوسائل اآلتية:

• زيادة كمية املياه اجلوفية املتاحة سنوي ًا من
 54مليون متر مكعب سنوي ًا في الضفة الغربية

الغاب���ات وقيمتها في موقعها من نس���ق التنمية
الشاملة واملستدامة لكونها من الثروات املتجددة،
وت���ؤدي دور ًا مهم ًا في تقدمي خدمات بيئية مهمة

في العام  2012إل���ى  70مليون متر مكعب
في نهاية  ،2016أي بنسبة تصل إلى .%22

في احلفاظ على التنوع احليوي والتوازن البيئي،

وزي���ادة الكمية في قطاع غزة من  93مليون
متر مكعب س���نوي ًا في العام  2012إلى 85

واحلف���اظ على مخزون املي���اه واحلد من تدهور
التربة ،كما أنها تس���اهم في تنقية الهواء واحلد
من تأثير التغير املناخي.

مليون متر مكعب مع نهاية العام  ،2016أي
بزيادة نسبتها  %13تقريب ًا.
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• تقليل نس���بة الفاقد من املياه من  %32وفق

 د .املياه العذبة:
يشار إلى مؤشرات قياس املياه العذبة كأهم

البيان���ات املرجعية لع���ام  2012في الضفة
الغربية وصو ًال إلى نسبة فاقد تصل إلى .%30

حي���ث كمية املياه العذب���ة املتوافرة ،ونوعية هذه

وتقليل نس���بة الفاقد من  %40في قطاع غزة
في العام  ،2012وصو ًال إلى نسبة  %37مع

كما وردت في خطة التنمية إلى أن متوسط حصة

نهاية عام .2016

املؤش���رات للتنمية البيئية املس���تدامة ،وذلك من
املياه .وتش���ير البيانات اإلحصائية لعام 2012
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• زيادة كمية املياه احملالة سنوي ًا من  4ماليني
متر مكعب سنوي ًا وفق بيانات  2012في قطاع
غزة وصو ًال إلى  7ماليني متر مكعب س���نوي ًا

في العام .2016
وم���ن خ�ل�ال املعطي���ات املذك���ورة ،جند أن
اإلمكانية س���تكون متاحة فعلي ًا لزيادة متوس���ط

حص���ة الفرد س���نوي ًا من املي���اه العذبة .إال أنه
بالنظر إلى متوسط احتياجات الفرد الفلسطيني
من املياه لكافة االستخدامات ومنها االستخدام
لغايات إنتاج الغذاء ،ستكون هذه الكميات غير
كافية .حيث إن متوسط حصة الفرد اليومية لكافة
ً 41
االستخدامات هي  220لتر ًا يوميا.

رابعًا  -األبعاد المؤسسية.
األبعاد املؤسس���ية من املؤش���رات الرئيسية
ملفهوم التنمية املس���تدامة إلى جانب املؤش���رات
الرئيسة األخرى .وتكمن أهمية هذا البعد في أنه
يعتبر اإلطار املؤسس���ي والقانوني الناظم لكافة
السياسات واإلس���تراتيجيات واإلجراءات التي
تتخذ لتحقيق التنمية املستدامة .فهي وجدت من
أجل حماية األهداف املعلنة ،وتوجيه السياسات
وضبط اإلس���تراتيجيات لضمان نتائج أفضل.
فالبيئة املؤسس���ية والقانونية املتكاملة والناجعة
تش���كل حاضن���ة مالئم���ة لتطبيق السياس���ات
واإلستراتيجيات وتنفيذ اإلجراءات.
ويتش���كل هذا البعد من عدة مؤشرات قياس
فرعية في خطط التنمية املستدامة ،وهي:

العدد (2014 )29

1 .1الإطار امل�ؤ�س�سي
يتش���كل اإلطار املؤسسي من مؤشري قياس
متكاملني ،األول يتعل���ق بتوافر اخلطط التنموية
مبنهجية قابلة للتنفيذ والتطور بحيث ميكن البناء
عليها بشكل تراكمي ،والثاني يتعلق مبدى االلتزام
باالتفاقيات الدولية ،األمر الذي مينح هذه اخلطط
التنموية االستدامة والشمولية ليتكامل مع مفهوم
االستدامة على املستوى اإلقليمي والدولي.
 .أاخلطط التنموية:
بدأت دولة فلس����طني باتخ����اذ منحى آخر نحو
حتقي����ق التنمية م����ن خالل اعتماد خط����ط تنموية
متوس����طة املدى منذ عام  ،2007وذلك عبر منهجية
املراح����ل في عمليات التخطيط الوطني الش����املة.
حيث مت البدء في املرحلة األولى عبر اخلطة الوطنية
لألع����وام م����ن  ،2010-2007واملرحلة الثانية عبر
اخلط����ة الوطني����ة لألعوام م����ن  ،2013-2011ثم
االنتق����ال إلى املرحلة الثالث����ة وهي اخلطة الوطنية
لألعوام من .2016-2014
وتكمن ركائز النجاح ف���ي عمليات التخطيط
املراحل���ي ب���أن كل مرحل���ة تبنى عل���ى النتائج
التراكمية لس���ابقتها وبالتالي تكون غير مقطوعة
عنها ،ويعتبر ذلك من أهم إستراتيجيات التخطيط
التنموي املس���تدام .هذا من ناحية ،ومن ناحية
أخرى يتوجب أن تكون كل مرحلة تخطيط الحقة
قد أخذت باالعتبار املعيقات التي واجهت عمليات
التنفيذ ،واالستفادة منها في عملية إعادة التقييم
وانعكاس ذلك في املرحلة التي تليها ،إذ ال ميكن
أن تكون اخلطة التنموية ناجحة إذا ما استندت
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إلى معطيات غير صحيحة لنتائج اخلطة التنموية

على محتوى هذه اخلطة يجب أن تكون لدية فكرة

الس���ابقة .فيجب النظر إلى املعيقات والسلبيات

عن اخلطط السابقة وخاصة األخيرة منها ،ليتمكن

واإلخفاق���ات مبنهجية علمي���ة من أجل تصحيح

من إدراك محتوى وأهداف اخلطة احلالية.

املسار ،وتالشي نقاط الضعف في املستقبل.

هذا من جانب ،كما أن منهجية اخلطة احلالية

برز هذا األمر بشكل جيد في اخلطة التنموية

لم تتطرق إلى املعيقات واإلشكاليات التي رافقت

لألع���وام  2016-2014والتي ش���كلت مراجعة

عمليات تنفيذ اخلطة السابقة ،وما تقدمه اخلطة

منهجية إلعداد اخلطط التنموية السابقة وبشكل

احلالية م���ن بدائل مقنعة وف���ق مفاهيم التنمية

خ���اص خطة التنمي���ة الوطنية لألع���وام 2011

املس���تدامة والش���املة ،اذا أخذنا باالعتبار ما

 2013 -اخلط���وة األول���ى ف���ي إعدادها .وهو

مت طرحه في البداية من أن ش���مولية واستدامة

أساس صحيح في االنطالق لوضع خطة تنموية

أه���داف اخلط���ط التنموية تتطل���ب التكامل مع

ناجعة .وقد انعكس هذا بش���كل جيد التوجهات

الس���ابق ،وربطه املنطقي بالالحق مبا يش���كل

والسياسات القطاعية التي انتهجتها خطة التنمية

النسيج ،األمر الذي لم تتضمنه اخلطة احلالية.

الوطنية عبر تقس���يمها إلى أربع قطاعات رئيسة

ولك���ن اخلطة لم تغفل أه���م جانب في عملية

وهي :قطاع التنمية االقتصادية والتشغيل ،قطاع

التخطي���ط املرحلي للتنمية ،وذل���ك بوضع إطار

احلكم الرش���يد وبناء املؤسسات ،قطاع احلماية

للمتابع���ة والتقييم خلطة التنمي���ة الوطنية ،وفق

والتنمي���ة االجتماعية ،وقطاع البني���ة التحتية.

ثالثة أبعاد مختلفة .حيث استندت إلى املؤشرات

ويالحظ أن اخلطة قد اس���تندت إلى مؤش���رات

الوطنية لألداء ،وه���و أمر متبع عادة في الدول،

قياس ملكونات كل قطاع من القطاعات املستهدفة،

حيث تركز على بعض املؤش���رات التي قد تكون

وانطلقت منها في حتديد إستراتيجيتها في خطة

لها خصوصية وطنية معينة.
إال أن اخلط���ة أيض ًا تضمنت املعايير الدولية

التنمي���ة الوطنية ،أي أنها اس���تندت إلى نتائج
خطة التنمية الس���ابقة لهذه القطاعات ،وانطلقت

عبر مجموعة من املؤش���رات املس���تخدمة دولي ًا،

منها في رؤيتها لتنمية القطاعات املذكورة كافة،

ولكنه���ا لم تتضمن مؤش���رات قي���اس األداء ملا

لتطبيقها لألعوام اآلتية .2016-2014

هو متوقع في االس���تهداف لهذه املؤش���رات في

إال أن����ه كان ال بد لهذه اخلطة أن حتتوي على

السنوات املستهدفة للخطة.

ملخص للخطة السابقة وفق املنهجية نفسها التي

وتبن���ت اخلطة مجموعة من مؤش���رات قياس

وضعت في اخلطة احلالية ،حيث إنها طرحت لتكون

األداء وف���ق املنهجية العلمي���ة املتبعة في خطط

األساس لكافة املؤسسات العامة واخلاصة واألهلية

التنمية ،والتي تضمنت معظم املؤشرات املتعلقة

في املشاركة لتحقيق األهداف ،وبالتالي ،فإن املطلع

بقياس التنمية املستدامة.
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 ب .االتفاقيات الدولية:
تضمنت خطة التنمية الوطنية اإلش���ارة إلى
احت���رام حقوق اإلنس���ان كمبدأ أساس���ي من
املب���ادئ التي ارتكزت إليها ف���ي عملية اإلعداد
لهذه اخلطة .حيث أشارت إلى العمل على إدماج
املعايير الدولية امللزمة حلقوق اإلنسان والواردة
ف���ي املواثيق واملعاهدات الدولية ،وعلى رأس���ها
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان ،والعهد الدولي
اخلاص باحلق���وق السياس���ية واملدنية ،والعهد
الدولي اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية،
واعتمدت تلك املعايير التي تضمنتها تلك املواثيق
في سياسات وخطط ومشاريع التنمية الوطنية.
ولكنها في الوقت نفسه ،اعتبرت تعزيز امللكية
الوطنية خلطة التنمية املبدأ السياساتي األول من
مجموعة املبادئ األخرى التي استندت إليها في
إعداد اخلطة .ويعتبر منهج ًا يس���ير في االجتاه
الصحيح ،حيث إن الهدف الرئيس من إعداد خطة
التنمية هو الوص���ول إلى حتقيق األهداف التي
تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ،وهذا ال
يتأتى إال إذا انطلقت اخلطة من بوصلة املجتمع
نفس���ه ،وهو ما أكدته اخلطة في استنادها إلى
مب���دأ امللكية الوطنية ،بحي���ث يتم إعداد اخلطة
اعتماد ًا على اخلبرات الوطنية ،ومشاركة مختلف
مكونات املجتمع الفلسطيني ،األمر الذي يشكل
رؤي���ة واقعي���ة وش���املة ومتكامل���ة الحتياجات
وأولويات املجتمع .إذ إن املجتمع وحده هو األكثر
قدرة على حتديد تلك االحتياجات واألولويات.
وه���ذا ال يتناقض مع مبدأ إدم���اج املعايير
العدد (2014 )29

الدولية في مختل���ف اجلوانب التنموية في خطة
التنمية الوطنية ،والتي يجب أن تستفيد من كافة
الرؤى وصياغتها برؤية وطنية خالصة تقوم على
تطور وتقدم املجتمع الفلسطيني ،وهو عنصر مهم
في صياغة الرؤية التنموية املستدامة التي تتوافق
مع املتطلبات الوطنية والدولية ،مما يكسبها قدرة
أكث���ر على التكيف ،وجتني���د التمويل الالزم من
أجل زيادة نس���بة النجاح في مختلف القطاعات
املستهدفة في عملية التنمية.
وتش���ير خط���ة التنمية الوطني���ة إلى أن عدد
املنظمات الدولية التي تش���ارك فيها فلس���طني
كعضو فاعل هي س���ت منظم���ات وفق البيانات
املرجعي���ة لع���ام  ،2013وهي آخ���ذة بالزيادة
م���ع اتخاذ ق���رار من قبل الرئيس الفلس���طيني
باالنضمام إلى املنظمات الدولية بعد أن أصبحت
فلسطني حتظى باعتراف كدولة عضو مراقب في
األمم املتحدة .وتش���ارك فلسطني كعضو مراقب
في  19منظمة دولية.
ووصلت عدد االتفاقيات املوقعة بني فلسطني
واملنظم���ات الدولية والعاملية إل���ى  14اتفاقية،
أما عدد االتفاقيات املطبقة بني فلس���طني ودول
العالم في مختلف املجاالت فهي  107اتفاقيات،
وعدد مذكرات التفاهم والبروتوكوالت املوقعة بني
فلس���طني ودول العالم وصل���ت إلى  88مذكرة.
إال أنه ال يظهر في اخلطة وفق مؤش���رات قياس
األداء ما هي نس���بة الزيادة املتوقع حتقيقها في
االنضمام إل���ى املنظمات الدولي���ة واملعاهدات
واالتفاقيات في السنوات القادمة .2016-2014
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 .2القدرة امل�ؤ�س�سية:
ترتبط القدرة املؤسس���ية للدولة مبدى ودرجة
توافر اإلمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية
والتنظيمية واملؤسسية وإمكانيات توافرها كموارد.

وهو  190مش���ترك ًا ،فيما أنه ينخفض كثير ًا عن
املعدل في دول االحتاد األوروبي الذي يصل إلى
 550نسمة لكل ألف من السكان.
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كم���ا تش���ير اخلطة إل���ى أن كثافة انتش���ار

وتؤثر القدرة املؤسسية على تطوير أعمال التخطيط

اإلنترن���ت لكل  100نس���مة ه���ي  %23.8وفق

وذلك لتأثيرها وانعكاس���ها على حتسني املهارات

البيانات املرجعية لعام  ،2013وتس���عى اخلطة
إل���ى زيادتها تدريجي ًا وصو ًال إلى نس���بة كثافة

والتنفيذ واملتابعة املرتبطة بالتنمية املس���تدامة،
والقدرات املجتمعية وتقييم السياس���ات ومعاجلة
العوائق والقيود .فكلما حتسنت القدرة املؤسسية،
حتسنت املهارات والقدرات املجتمعية.
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ويتم تقييم القدرة املؤسس���ية بعدد محدد من
املؤشرات األساسية والتي تتمثل في عدد أجهزة
املذي���اع ،واش���تراكات اإلنترنت ل���كل ألف من
السكان ،وخطوط الهاتف الثابت والنقال لكل ألف
من الس���كان ،ونسبة اإلنفاق على البحث العلمي
والتطوي���ر من الناجت احملل���ي اإلجمالي ،والبنية
األساسية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ونسبة

انتشار .%30.4
إال أن االشتراك في اإلنترنت عن طريق الهاتف
احملم���ول غير متوفر حالي��� ًا وفق بيانات اخلطة،
ولكنها تسعى إلى حتقيق نسبة وصول إلى 1000
مشترك لكل ألف من السكان .إال أنه كما يبدو أن
النس���بة مبالغ فيها ،وذلك لوجود خيارات أخرى
لوسائل االشتراك في خدمة اإلنترنت عبر الهاتف
الثابت ،ومن غير الواضح ما هي األس���س التي
استندت إليها اخلطة في حتديد هذا الرقم كهدف
تسعى للوصول إليه في زيادة االشتراك في خدمة

مساهمة هذا القطاع في الناجت احمللي اإلجمالي.

اإلنترنت عن طريق الهاتف النقال.

أ .االشتراك يف خدمات اإلنترنت:

ب .خطوط الهاتف الثابت:

تش���ير البيانات املرجعية لعام  2013إلى أن
عدد مش���تركي اإلنترنت لكل ألف من الس���كان

تش���ير البيانات املرجعية لع���ام  2013التي
تضمنتها اخلطة إلى أن عدد مش���تركي الهاتف

حوالى  207.8مش���ترك ،وته���دف اخلطة إلى
زيادة هذا الع���دد تدريجي ًا وصوال إلى 291.9

تلك النس���بة في الدول املتقدمة واملقدرة بحوالى

بزيادة نسبتها حوالى  %40.5عما هو في العام

 441لكل ألف من الس���كان ،ويزيد بشكل كبير
عن املتوسط العاملي املقدر بحوالى  180مشترك ًا

مشترك لكل ألف من السكان في نهاية عام 2014
 .2013وتخطى هذا املؤش���ر املتوس���ط العاملي
لعدد مش���تركي اإلنترنت لكل ألف من الس���كان

الثابت هو  401لكل ألف من السكان .وهو يقارب

لكل ألف من السكان.
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وتس���عى اخلطة إلى زيادة النس���بة تدريجي ًا
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وصو ًال إلى حوالى  407مش���تركني لكل ألف من

ما يتعل���ق بالتنمية االقتصادي���ة؛ وذلك الرتباطه

الس���كان في نهاية العام  .2014إال أنه وبالنظر

مبفهوم «اقتصاد املعرفة» ،وعالقته بتسريع عملية

إلى تلك النسب ،لم تراع اخلطة املؤثرات األخرى

اإلنتاج ،والقدرة على املنافسة والنفاذ إلى األسواق

الت���ي قد حتد من هذه الزيادة ،حيث إن الزيادة

األخرى ،وحتسني اجلودة وغير ذلك من العناصر

في نسبة مشتركي الهاتف احملمول سوف تؤدي

التي ترتبط باملعلومة كأساس في إحداث التنمية.
أولت خطة التنمية الوطنية اهتمام ًا كبير ًا لقطاع

وخاصة إذا أتيحت خدمة االش���تراك في خدمة

االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات والذي يعتبر
واحد ًا من مؤش���رات قياس االستدامة في عملية

إلى تراجع في نسبة االشتراك في الهاتف الثابت،
اإلنترنت بالهاتف احملمول.
ج .خطوط الهاتف النقال:
تش���ير البيانات املرجعية لع���ام  2013التي
تضمنتها اخلطة إلى أن كثافة انتش���ار الهاتف
احملم���ول ق���درت بحوالى  %74ل���كل  100من
الس���كان .وهذه النس���بة تزيد بش���كل كبير عن
املتوسط العاملي لكثافة انتشار الهاتف احملمول
واملق���درة بحوالى  %41لكل  100من الس���كان،
وتقترب من النس���بة في الدول املتقدمة واملقدرة
بحوالى  %91لكل  100من السكان.
وتسعى اخلطة إلى زيادة نسبة كثافة انتشار
الهاتف احملمول لكل  100من الس���كان وصو ًال
إلى  %93.3مع نهاية .2016
د .البني � � ��ة األساس � � ��ية لقط � � ��اع االتص � � ��االت
وتكنولوجيا املعلومات:
تعتبر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات احملرك
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التخطيط التنموي .وتقدر النفقات التطويرية التي
خصصتها احلكومة له���ذا القطاع بحوالى 8.8
مليون دوالر للع���ام  ،2014و 11.1مليون دوالر
للع���ام  ،2015و 8.9مليون دوالر للعام .2016
وهي تش���كل ما نسبته  %10من إجمالي النفقات
التطويرية لقطاع التنمية االقتصادية والتش���غيل
لألعوام الثالثة ،و %2من إجمالي النفقات التطويرية
الكلي���ة .ومن غير الواضح وفق ما ورد في اخلطة
مب���ررات رفع حجم النفقات على هذا القطاع في
العام  ،2014وزيادته في العام  2015إلى 11.1
ملي���ون دوالر ،ثم خفضها إلى  8.9مليون دوالر
في العام  .2014فيما أن نس���بة مس���اهمة هذا
القط���اع في الناجت احملل���ي اإلجمالي قد بلغ في
العام  2012حوالى  .%5.9وتس���عى اخلطة إلى
زيادة هذه املس���اهمة بشكل تدريجي وصو ًال إلى
نس���بة تقدر بحوالى  %7م���ع نهاية العام .2016

األساس���ي لعملية التنمية الش���املة واملستدامة،

كما أن الدخل اإلجمالي لهذا القطاع وفق ما ورد

أنه مس���اهم ف���ي إحداث التنمية ،ولكنه كش���رط

ف���ي اخلطة كان  741.5ملي���ون دوالر في العام
 ،2012وتهدف اخلطة إلى زيادة الدخل تدريجي ًا

حي���ث إن هذا القط���اع لم يعد ينظ���ر إليه على
أساس���ي وضروري إلح���داث التنمي���ة وخاصة
العدد (2014 )29

وصو ًال إلى  800مليون دوالر مع نهاية عام 2016
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بنس���بة قدرها  %7.8مقارنة م���ع العام .2013

واس���تناد ًا إلى البيانات التي يقدمها اجلهاز

وه���ذا يرتبط على األغلب مبا تضمنته اخلطة من

املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فإن نسبة اإلنفاق

اس���تهداف في زيادة عدد املؤسسات العاملة في

عل���ى البحث العلمي والتطوير في فلس���طني من

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من 597
وفق بيانات  2012وصو ًال إلى  700مؤسسة مع

الن���اجت القوم���ي اإلجمالي الس���نوي قد بلغت
 .%0.02حي���ث بلغ حجم اإلنف���اق على البحث

نهاية العام  ،2016بنسبة زيادة قدرها ،%17.2

العلمي والتطوي���ر عام  2010حوالى  35مليون

وهي نس���بة كافية لتفسير الزيادة املتوقعة للدخل

دوالر ،ساهمت اجلامعات الفلسطينية مبا يعادل

الناجت عن االستثمار في هذا القطاع.

 ،%63واحلكومة بحوالى  ،%42والنس���بة الباقية

كما م���ن املتوقع زيادة قيمة ص���ادرات هذا
القطاع من  100مليون دوالر سنوي ًا وفق بيانات

هي مساهمة املنظمات غير احلكومية.
إال أن���ه وبالنظر إلى القيم���ة املضافة للبحث

 2012بش���كل تدريجي وصو ًال إلى  300مليون
دوالر س���نوي ًا مع نهاية الع���ام  ،2016وبزيادة

بزيادة قدرها  3ماليني دوالر عن العام 2009

نسبتها وفق املعطيات حوالى  %300وهي نسبة

وهي تشكل مجمل اإلضافات التي أحدثها البحث

مبالغ فيه���ا ،حيث ال تتواءم مع نس���ب الزيادة

العلمي على مجمل النشاطات االقتصادية.

العلمي للعام  2010فقد بلغت  12مليون دوالر،
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املتوقعة في عدد املؤسس���ات العاملة في قطاع

إال ان���ه ال ميكن النظر إل���ى القيمة املضافة

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ونسب الزيادة

للبحث العلمي في حدود رقمية فقط ،بل أن هناك

في الدخل املتوقع من االستثمار في هذا القطاع.

إضافات اجتماعية وتنموية قد يكون من الصعب

هـ .اإلنفاق على البحث العلمي:
ل���م تتطرق خطة التنمي���ة الوطنية إلى البحث
العلمي ومدى مس���اهمته في النهوض في كافة
القطاعات ،باستثناء ما جاء من أنه سيتم توجيه
جزء من النفقات التطويرية املخصصة للتعليم في

استخدام مؤشرات محددة لقياس أثرها .كما أن
اإلضافات هي تراكمية ال تتوقف عند سنة معينة،
بل ميتد تأثيرها الحق ًا مبا في ذلك دميومة القيمة
املضافة التي يحدثها اإلنفاق على البحث العلمي
والتطوير.

مجال البحث العلمي ،والذي يشكل أداة أساسية
في عملية التطوير والتنمية.
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مالحظات في ضوء العدوان على غزة :التحديات والفرص...
ما المطلوب دبلوماسيًا؟
سفير نبيل الرمالوي
ً
أوال  -التحدي��ات الدبلوماس��ية م��ن خ�لال
التجربة العملية
عندم����ا نتحدث ع����ن جتربة عملي����ة في العمل
الدبلوماس����ي يك����ون احلديث بالتأكي����د عن مرحلة
مجتزأة ،ومرتبطة إما بزمن معني أو بتجربة شخصية
محددة .وهنا في هذا املقام أعترف بأنني س����محت
لنفس����ي أن أحتدث ع����ن بع����ض العموميات ذات
الطابع املش����ترك بني عدد من الدبلوماسيني إن لم
يكن بني الدبلوماس����يني الفلس����طينيني كلهم ،نظر ًا
لطبيعة ظروف التعيني الواحدة واملشتركة في مرحلة
البدايات ،والطبيعة الواحدة املشتركة للدبلوماسيني
أنفسهم الذين مت تعيينهم في تلك املرحلة كما سيأتي
ذكره فيما بعد.
وعندما نقول جتربة مجتزأة ،فإمنا نعني ما يتعلق
منها بالتجربة الشخصية وما تضمنته هذه التجربة

من استمرار لتجربة سابقة ،وما تكونه بحد ذاتها من
واقع ميهد لتجربة قادمة .فهي ال متثل الدبلوماسية
الفلسطينية إال من منظور جزئي ألنها تشكل مرحلة
من مراحل الدولة من البدايات إلى املستقبل املمتد
للدولة ووجودها.
جتدر اإلش����ارة ف����ي البداية إل����ى أن التحدي
األول واملباش����ر  -وقد يكون األكبر  -الذي واجه
الدبلوماس����ي الفلس����طيني في مرحلة البدايات هو
أن الدبلوماسي الفلس����طيني قد بدأ عمله في هذا
احلقل كممثل حلركة حترر وطني هي منظمة التحرير
الفلسطينية ،وكان عليه بسبب ذلك أال ينحرف إلى
العمل الدبلوماسي كدبلوماسيي الدول ،ألنه ال ميثل
دول����ة ،بل ميثل حركة حترر وطني ،ولكنه في الوقت
نفسه دبلوماس����ي أمام العالم وفي نطاق عمله مع
الدولة املتلقية والسلك الدبلوماسي فيها .وعليه في
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ه����ذه احلالة أن يو ّفق بني الثائر املمثل لش����عب ما
زال يق����اوم االحتالل من أج����ل أن يتحرر وميارس
حقه في تقرير مصي����ره بحرية ،ويقدم التضحيات
والش����هداء ،وبني واقعه الوظيفي كدبلوماس����ي وما
يترتب على ذلك من ضرورة إتقان فن الدبلوماسية
وااللت����زام بقوانينها وأعرافها الت����ي تتعارض في
كثير من األحيان مع سلوك الثائر املقاوم لالحتالل
والس����يطرة األجنبية ،وهذه ممارسة يومية وبوتيرة
ال ترحم ،والس����يما أن اخلصم املقابل للدبلوماسي
الفلسطيني في احملافل الدولية هو الواليات املتحدة
األميركي����ة قب����ل أن يكون إس����رائيل .كان هذا هو
التح����دي األكبر واألخطر في مرحلة بدايات العمل
الدبلوماسي الفلسطيني ،وقد استمر هذا التحدي
عند بعض السفراء حتى يومنا هذا ،وقد يكون هؤالء
قد بلغوا درجة اإلتقان النس����بي للعمل الدبلوماسي
التقليدي إال أنهم وبحكم انتمائهم النضالي العتيق
واملغروس في كل وعيهم ووجدانهم وفكرهم متكنوا
م����ن احملافظ����ة على األصل وزاوج����وا بني األصل
واحلداثة الدبلوماس����ية قدر املستطاع رغم صعوبة
هذه احلالة وحساسيتها.
كثيرة ومتنوعة وممتدة هي التحديات التي تواجه
الدبلوماسي الفلسطيني وعلى املستويات املختلفة:
 -1على املستوى الذاتي.
 -2على املستوى الفلسطيني.
 -3على املستوى العربي.
 -4على املستوى اإلسرائيلي.
 -5على املستوى الدولي.
يجب أن يكون مفهوم ًا أننا نتحدث اآلن عن مرحلة
بدايات العمل الدبلوماسي الفلسطيني ،عندما كان
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الدبلوماس����ي منا يتوجه إل����ى مكان عمله وهو غير
واثق من العودة حي ًا إلى مكان إقامته.
لذلك كان التحدي األول للدبلوماسي الفلسطيني
في ه����ذه املرحلة يتصل بحياته الش����خصية .وفي
هذا الس����ياق قضى كل من املبعوثني الدبلوماسيني
الفلسطينيني أمثال وائل زعيتر ومحمود الهمشري
وسعيد حمامي وعز الدين القلق ونعيم خضر وعلي
ناصر ود .عصام س����رطاوي شهداء ،وغيرهم ممن
كانوا عل����ى قائمة املوت من الدبلوماس����يني الذين
واجه����وا التح����دي األول في تل����ك املرحلة ،حتدي
املوت واالستش����هاد ،وهو أخط����ر التحديات التي
واجهها الدبلوماسي الفلسطيني منذ بدايات العمل
الدبلوماسي الفلسطيني في مرحلة أواخر الستينيات
وأوائل السبعينيات.

وم����ن الطبيعي أن يك����ون معلوم ًا أيض ًا هنا أن

كل من توجه إلى العمل الدبلوماسي في البداية لم
يكن دبلوماس����ي ًا محترف ًا ،ال بالتكوين وال املمارسة
وال التعليم وال التخصص.

التحدي الذاتي
هنا كان الدبلوماس����ي الفلس����طيني يتحدى نفسه
من حيث:
 -1الذكاء وسرعة البديهة.
 -2التمكن من الوعي الكافي باملسألة الفلسطينية
وتطورها عل����ى املس����تويات املختلفة لطرحها
والدف����اع عنها مبا يكفل اس����تقطاب اآلخرين
ملوقع الدعم واملساندة.
 -3التع����رف اجلي����د إلى طبيعة اخلص����م تاريخي ًا
وسياسي ًا وأهداف ًا وأطماع ًا إستراتيجية ونشأة
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في معارك سياس���ية وقانونية ،ومن ثم يدخل
في ح���وار عما تعنيه كلم���ة إرهاب ،وما هو
الفرق بني اإلرهاب والكفاح من أجل احلرية،
أي كفاح الشعوب الواقعة حتت السيطرة أو
الهيمنة األجنبية ،وحقها في الكفاح من أجل
نيل حريتها في االس���تقالل وممارسة تقرير
مصيره���ا بحرية ودون تدخ���ل أجنبي ،وأن
الش���عب الفلسطيني هو شعب مكافح يتطلع
لني���ل حقه ف���ي احلرية واالس���تقالل وتقرير
املصير ،وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي
حركة حترر وطني وليس���ت منظمة إرهابية.
وكان علي���ه في املقاب���ل أن يعرف اإلرهاب،
ويوضح لآلخرين أن أخطر أنواع اإلرهاب
هو إره�اب الدولة الذي تمارس�ه دولة
إرسائي�ل على الش�عب الفلس�طيني يف
األرض الفلس�طينية املحتل�ة .وكان عليه
تبع ًا لذلك أن يعزز منطقه هذا بأسانيد موثقة،
كالتقاري���ر الصادرة ع���ن املنظمات الدولية،
واملنظمات الدولية غي���ر احلكومية ،كمنظمة
العفو الدولية ،ومنظمة هيومان رايتس ووتش،
ومنظمة احلقوقيني الدولية ،وتقارير املقررين
اخلاص�ي�ن التابعني ل�ل�أمم املتحدة واملعنيني
بقضايا حقوق اإلنس���ان والقان���ون الدولي
اإلنس���اني ،واللج���ان املنبثقة ع���ن اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،وبش���كل خاص اللجنة
اخلاص���ة املعنية بالتحقيق في املمارس���ات
اإلس���رائيلية التي متس حقوق اإلنسان في
األرض الفلسطينية احملتلة ،وتقارير اللجان
اخلاص���ة املنبثقة عن جلنة حقوق اإلنس���ان

عنصرية ،إلظهار نزعته العدوانية عند مناقشة
املسألة الفلسطينية.
 -4التمك����ن من اإلملام املقب����ول على األقل بطبيعة
املجتمع وعاداته في الدولة املتلقية ،وكذلك فيما
يتعلق بالتاريخ السياس����ي واألعراف والتقاليد
واألنظمة والقوانني السائدة واحترامها.
 -5احملافظ����ة على مصالح بالده ،وبالقدر نفس����ه
االهتم����ام باحملافظة على مصالح البلد املتلقي
لك����ي يتمتع باملكانة الالزم����ة والثقة لديها؛ ما
يؤهله للقيام بأدوار فاعلة في األزمات املفاجئة
بني البلدين عند وقوعها وهي قد تكون محتملة.
 -6خدمة أبن����اء اجلالية الفلس����طينية ف����ي البلد
املضيف وخصوص ًا فئ����ة الطالب على أفضل
وجه.
اإلره��اب  ..وكفاح الش��عوب م��ن أجل حريتها
واستقاللها
 -7من أهم التحديات التي واجهت الدبلوماسي
الفلس���طيني ف���ي مختل���ف مراح���ل عمله
مواجه���ة التحدي املزعوم الذي صنف العمل
الفلس���طيني الكفاحي من أجل نيل الشعب
الفلسطيني حقوقه وخصوص ًا حقه في تقرير
مصيره باإلرهاب ،وبالتالي كان الدبلوماسي
الفلسطيني في نظر بعض الناس ممن حملوا
التصنيف املذكور عنصر ًا إرهابي ًا ميثل منظمة
إرهابية .وكان على الدبلوماسي الفلسطيني
في هذه احلالة أن يدافع عن نفس���ه وشعبه،
وعن حقه في الكفاح من أجل تقرير مصيره
كأي شعب في العالم ،كما كان عليه أن يدخل
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وبعدها تلك التي تشكلت بقرارات من مجلس
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،وكذلك تقارير
املفوض الس���امي حلقوق اإلنس���ان املتعلقة
باألرض الفلسطينية احملتلة على مدى عشرات
الس���نني املاضية والتي تدي���ن جميعها تلك
املمارسات اإلس���رائيلية وتعتبر العديد منها
جرائم حرب ،وبعضها جرائم ضد اإلنسانية
وجرائم إبادة جماعية.
كان علي���ه ،أيض ًا ،أن ينب���ذ اإلرهاب في كل
مناس���بة ،ويؤكد حق الش���عب الفلس���طيني في
الكفاح بكل الوسائل املتاحة وفق ًا ألحكام ميثاق
األمم املتحدة وقراراتها في هذا الش���أن .وكان
هذا النوع من العمل الدبلوماس���ي كفاح ًا مرير ًا
وصعب ًا ومضني ًا.
ا لد بلو ما س��ية ا لمتع��د د ة و د بلو ما س��ية
المؤتمرات والمنظمات الدولية :األمم المتحدة
طبيع����ة العمل ف����ي األمم املتح����دة هي طبيعة
قانونية وسياس����ية ،ولهذا يجد الدبلوماسي نفسه
ف����ي عالم آخر إذا لم يك����ن متمكن ًا من الناحيتني
القانوني����ة والسياس����ية ،وهذا ينعكس س����لب ًا أو
إيجاب ًا على املعارك والصراعات السياس����ية التي
يخوضها الدبلوماسي الفلسطيني مع ممثل اخلصم
ومؤيديه أمام ممثلي دول العالم األخرى ومتابعتهم
له����ذه الصراعات السياس����ية بني الفلس����طينيني
واإلسرائيليني ،.ومن ثم يتصل هذا بالتأييد أو عدم
التأييد للقضايا الفلسطينية املطروحة واإلجنازات
السياسية التي تتحقق في احملافل الدولية .استناد ًا
إلى براعة الدبلوماسي الفلسطيني وحضوره.
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مشاكل تتعلق بالواقع السياسي الوطني

1 .1وحدة املرجعية ال�سيا�سية للدبلوما�سي
الفل�سطيني و�أهميتها

تؤدي املرجعية السياس����ية دور ًا مهم ًا بالنس����بة
للدبلوماسي الفلسطيني بحيث تشكل وحدة املرجعية
عام ًال مهم ًا في جناح مهمته.
املعاناة الناشئة عن تعدد املرجعيات الفلسطينية
للدبلوماسي الذي يتطلع إلى تعليمات واضحة وواحدة
من مرجعية واحدة ،بحيث يس����بب تعدد املرجعيات
الدبلوماس����ية إرباك ًا للدبلوماس����ي الفلسطيني ال
يجعل����ه قادر ًا على القيام بعمله خير قيام ،اللهم إال
إذا وصل الدبلوماس����ي الفلس����طيني إلى مستوى
من الوعي والقدرة على اتخاذ القرار املناسب ومن
منطلق وطني حتت املسؤولية الالحقة عندما تصله
املواقف املختلفة من مرجعيات متعددة كما حدث لي
خالل احلرب على املخيمات الفلسطينية في بيروت
وحصارها من قبل حركة أمل وميليشياتها املسلحة
سنة  ،1986واملوقفني املختلفني لكل من الرئيس أبو
عمار من ناحية ورئيس الدائرة السياس����ية آنذاك
األخ فاروق القدومي (أبو اللطف) من ناحية ثانية.
كم����ا تعان����ي وزارة اخلارجية من النقص احلاد
في الكادر الدبلوماس����ي املؤهل للعمل في الس����لك
الدبلوماسي الفلسطيني حتى اآلن ،وبالتالي ما زال
السلك الدبلوماسي يضخ األشخاص غير املؤهلني
للعم����ل في هذا القطاع امله����م بل املهم جد ًا .وهذه
أيض ًا قصة أخرى ال مجال لسردها اآلن.
ما يتعلق بالجانب العربي

إذا نظرن����ا اآلن ف����ي هذه املرحل����ة بالذات إلى
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الواقع الفلسطيني وموقع القضية الفلسطينية على
س����لم االهتمامات العربية ،جنده ليس في أحس����ن
حاالته بحيث ال تتمتع مس����ألة فلسطني أو القضية
الفلسطينية بأولويات األجندة السياسية لدى العديد
من الدول العربية .ويعود السبب في ذلك إلى عاملني:
األول يتمثل في الواقع العربي املتردي نفس����ه

والناش����ئ عن احلروب احمللي����ة في عدد من الدول
العربية وما نشأ عنه من حتويل اهتمام هذه الدول
إلى قضاياها القطري����ة املتوترة والتي وصلت إلى
احلروب األهلية في عدد منها ،بحيث ارتقت القضايا
احمللية إلى أوائل درجات س����لم االهتمامات لديها
على حس����اب قضية فلسطني التي تراجعت إلى ما
هو أدنى من االهتمام األول.
أما الثاني فهو التقصير الفلسطيني في وضع

حد للعالقات الس���لبية مع عدد من الدول العربية
الشقيقة وترك هذا الواقع املؤسف يستمر ويتفاعل
دون أي اهتم���ام بوضع حد ل���ه وبصرف النظر
عن األس���باب مهما كانت ،وعلى وجه اخلصوص
العالقات م���ع اجلمهورية اجلزائري���ة واإلمارات
العربية املتحدة وقطر على سبيل املثال ال احلصر..
في املاضي كنا نح���ن الذين نحمل عبء املبادرة
في مثل هذه احلاالت رغم اجلراح؛ ألننا كنا نحن
الطرف الذي يحت���اج إلى أن تكون العالقات مع
الدول العربية الشقيقة على أحسن ما يرام ،وذلك
للض���رورة التي تتطلبها املصلح���ة الوطنية على
صعيد العمل مع باقي دول العالم.
نحن نقول هذا ألن العمل الدبلوماسي الفلسطيني
وجناحه على املستوى الدولي يتوقف بدرجة كبيرة

على املوقف العربي املوحد الداعم للعمل الفلسطيني
على هذا املستوى.
الموقف العربي الموحد ضرورة بالغة األهمية
للقضية الفلسطينية

فعندما يتبلور موقف عربي موحد لدعم املوقف
الفلسطيني في مسألة معينة ،يصبح من الصعب
على الدول األخرى االعتراض عليه ،بل على العكس
يصبح املوقف العربي هذا قوة جذب واس���تقطاب
لدعم وتأييد الدول األخرى للموقف الفلس���طيني
والعربي ،والعكس متام ًا عندما تفقد وحدة املوقف
العرب���ي ينعكس هذا س���لب ًا عل���ى الدعم الدولي
للقضية الفلسطينية .ولهذا كان العمل الفلسطيني
في احملافل الدولية دائم ًا يبدأ مبوقف عربي واحد
حول املسألة املطروحة للبحث ثم تنطلق املجموعة
العربية إلى املجموعات األخرى لكس���ب تأييدها
للمطلب الفلسطيني والذي أصبح مطلب ًا عربي ًا..
وأض����رب على ذلك مث ًال يعود إلى العام .1975
وهو ما يتعلق بفكرة العمل على طرد إسرائيل من
األمم املتحدة .فاملادة السادس����ة من امليثاق جتيز
طرد إس����رائيل من األمم املتحدة .بعد حرب 1973
مباشرة ظهرت فكرة طرد إسرائيل من األمم املتحدة
كمحاولة سياسية إعالمية على املستوى الدولي ،نحن
نقول هذا ألننا نعرف أن طرد إس����رائيل من األمم
املتحدة غير ممك����ن عملي ًا الرتباطه حكم ًا بتوصية
من مجلس األمن إلى اجلمعية العامة وفق ًا ألحكام
امل�ادة  6من امليثاق ،صحيح أن قرار الطرد يؤخذ
من اجلمعية العامة وهذا بالنس����بة لنا ممكن ،غير
أن هذا القرار مرتب����ط بتوصية تصدر عن مجلس
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األمن ،ونص املادة املذكورة هو كما يلي:
«إذا أمعن عضو م�ن أعضاء األمم املتحدة
يف انتهاك مبادئ امليثاق جاز للجمعية العامة
أن تفصل�ه م�ن الهيئة بناء على توصية من
مجلس األمن».
وإس����رائيل كان����ت قد تلق����ت وما زال����ت تتلقى
القرارات الصادرة عن مختلف مستويات العمل في
األمم املتحدة التي تؤكد ارتكاب سلطات االحتالل
اإلسرائيلي مختلف أنواع االنتهاكات ملبادئ امليثاق
ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني
وحقوق اإلنسان مبا في ذلك جرائم احلرب واجلرائم
ضد اإلنس����انية على مدى سنوات احتاللها األرض
الفلسطينية وما زالت متعن في ذلك حتى يومنا هذا.
ولك����ن ملا كان مجلس األم����ن يحكم بنظام غير
دميقراطي بس����بب قاعدة اس����تعمال حق النقض
(الفيتو) ،وتتمت����ع الواليات املتحدة األميركية بهذا
احلق وهي احلليف اإلس����تراتيجي إلسرائيل والتي
وظفت على مدى وجودها في األمم املتحدة استعمال
حقها هذا خلدمة إس����رائيل أحيان ًا ،وحلمايتها من
غض����ب املجتمع الدولي عل����ى أعمالها التي تنتهك
مبوجبها مبادئ امليثاق وتتنكر ملقاصد األمم املتحدة
أحيان ًا أخرى ،فإن توصية بشأن طرد إسرائيل من
األمم املتحدة غير ممكنة .ولكن املسألة عندما تصل
إلى هذا املستوى في مجلس األمن واجلمعية العامة
يكون التنكر اإلس����رائيلي ملب����ادئ القانون الدولي
ومتردها على ق����رارات األمم املتحدة وإمعانها في
انته����اك مبادئ امليثاق قد أظهر للعالم كله انطباق
أح����كام املادة  6من امليثاق على إس����رائيل ،حيث
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توافرت أسباب طردها من األمم املتحدة باعتبارها
الدول����ة املارقة في هذا العالم والتي ما زالت تتمتع
بعضوية األمم املتحدة رغ����م متردها على مبادئها
ورفضها قراراتها وتنكرها ملقاصدها.
كنا نعلم أنه لو وصلت احملاولة إلى مجلس األمن
فسوف تلجأ الواليات املتحدة األميركية إلى إجهاض
احملاولة قبل أن يصل مش����روع القرار بهذا الشأن
إلى مرحلة البحث والتصويت عن طريق اس����تعمال
أس����اليب الضغط والترهيب والترغي����ب مع الدول
األعض����اء لكيال يحظى مش����روع الق����رار اخلاص
بطرد إس����رائيل باألصوات الكافية ليكتسب صفته
كمشروع قرار أمام مجلس األمن ،ولكي يطبع على
الورق األزرق متهي����د ًا لعرضه على املجلس لبحثه
والتصويت عليه.
أما إذا أخفقت الواليات املتحدة في ذلك ووصل
مشروع القرار إلى مرحلة البحث في املجلس بهدف
التصويت عليه ،فإن الواليات املتحدة ال محالة سوف
تس����تعمل حق النقض (الفيتو) عند التصويت عليه
حماية إلس����رائيل ،وللحيلولة دون إيقاع أي عقوبة
بحقها باعتبارها احلليف اإلس����تراتيجي لها ،وهذه
سياس����ة تتبعه����ا الواليات املتح����دة األميركية منذ
عشرات الس����نني؛ ما شجع احلكومات اإلسرائيلية
املتعاقبة على التنكر ملبادئ القانون الدولي وأحكام
ميثاق األمم املتح����دة ،وعدم االلتزام بها ،واحتقار
مقاصدها لتصبح الدولة املارقة في هذا العالم ،التي
تتص����رف وكأنها دولة ف����وق القانون بعد الواليات
املتحدة األميركية ،وال تعير أي اعتبار إلرادة املجتمع
الدولي ،أو حتى للقيم اإلنسانية واألخالقية.
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نحن كن���ا نعلم ذلك متام ًا ،ولكن لو حدث هذا
ً
فع�ل�ا فإنه كفيل بإظهار صورة الواليات املتحدة
أيض��� ًا املؤيدة والداعمة واحلامي���ة للدولة املارقة
واملتمردة على القانون الدولي واملمعنة في انتهاك
مبادئ امليثاق وحقوق اإلنس���ان والقانون الدولي
اإلنساني؛ ما يجعل الواليات املتحدة نفسها شريكة
إلس���رائيل في جرائمها املذكورة ،ليس باعتبارها
متس���ترة على املجرم واجلرمية فق���ط ،بل حامية
للمجرم ومش���جعة على ارتكاب اجلرمية ،في عالم
يرنو إلى س���يادة القانون ،ومبادئ العدل وحرية
الشعوب ،وتقرير املصير لكل شعوب هذا العالم.
إذن كان التوجه آنذاك إعالمي ًا وسياسي ًا أكثر من
أي ش���يء آخر ،ويدخل ضمن املعركة السياسية
وبعدها اإلعالمي املهم.
أقول ظه���رت الفكرة وحملناها بنجاح إلى كل
م���ن مؤمت���ر وزراء خارجي���ة دول منظمة املؤمتر
اإلس�ل�امي في كواالملب���ور مباليزيا ثم إلى وزراء
اخلارجية العرب في جدة ،ثم بعد ذلك إلى مؤمتر
القم���ة لدول منظمة الوح���دة اإلفريقية في كمباال
بأوغندا ،وهنا بيت القصيد.
مؤتم��ر القمة لمنظمة الوحدة اإلفريقية 1975
في كمباال  -أوغندا
كانت مسألة طرد إسرائيل من األمم املتحدة قد
أدرج����ت على جدول أعم����ال وزراء اخلارجية الذي
انعقد متهيد ًا للقمة ،وقد اهتم املؤمتر بهذه املسألة
اهتمام ًا بالغ ًا ،وكان من الطبيعي أن تتباين اآلراء
جتاهه����ا ،فظهر من هو متحمس للفكرة ،كما ظهر
من هو معارض لها ،وبال شك ظهر كذلك عدد من

الدول ممن وضعت نفسها في موقع «اللعم» .ولذلك
كان النقاش محتد ًا بني الدول ،وقد دام في ذلك اليوم
 24ساعة متواصلة استمرت حتى الساعة السابعة
م����ن صباح اليوم التال����ي ،وكانت غالبية الوفود قد
اتخذت موقف ًا إيجابي ًا من املسألة .وبينما كان واقع
احل����وار والنقاش بني الدول على هذا النحو ،توقف
الرئيس السادات الذي كان قادم ًا من القاهرة إلى
كمباال للمشاركة في القمة في اخلرطوم ،ورد ًا على
سؤال صحافي له بخصوص طرد إسرائيل من األمم
املتحدة  ،قال الرئيس السادات :نحن ال نريد طرد
إسرائيل من األمم املتحدة.
وصل����ت أخب����ار مؤمت����ر الرئي����س الس����ادات
الصحاف����ي إلى كمباال وإلى أوس����اط مؤمتر وزراء
اخلارجي����ة حي����ث كان النقاش محت����د ًا ومتواص ًال
ومتص��ل� ًا ليله بنهاره ووصلت أخبار أن مصر غير
موافقة على طرد إسرائيل من األمم املتحدة ،وجاء
من يقول إذا كانت الدول العربية نفسها غير متفقة
على طرد إس����رائيل من األمم املتحدة فكيف يطلب
من الدول اإلفريقية أن توافق على ذلك؟
هنا انقسمت الدول اإلفريقية ولم يعد باالمكان
االس���تمرار في بحث هذا األم���ر في اجتماعات
وزراء اخلارجي���ة األفارقة ال���ذي كان يعد ملؤمتر
القمة ،وتوقف هنا كل شيء يتعلق بطرد إسرائيل
م���ن األمم املتحدة .ه���ذه الواقع���ة تؤكد أهمية
املوقف العربي املوحد وضرورته إلجناح أي توجه
فلسطيني الس���تقطاب دول العالم وتأييدها على
املستوى الدولي.
ولكن مع ذلك ،اعتمد املؤمتر قرار ًا مهم ًا بشأن
عنصرية الدولة اإلس����رائيلية جاء فيه« :إن النظام
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العنصري احلاكم في فلس����طني احملتلة والنظامني
العنصريني احلاكمني في كل من زمبابوي وإفريقيا
اجلنوبي����ة ترجع إلى أصل اس����تعماري مش����ترك،
وتش����كل كيان���� ًا كلي ًا ،ولها هي����كل عنصري واحد،

وترتبط ارتباط ًا عنصري ًا في سياستها الرامية إلى
إهدار كرامة اإلنسان وحرمته ».وهكذا تبرز مجدد ًا
أهمي����ة املوقف العربي املوحد في إجناح العمل من

أجل فلسطني على املستوى الدولي والشواهد على
ذلك كثيرة.
لم نفت����ح هذا امللف في مؤمت����ر وزراء خارجية
دول ع����دم االنحياز في ليم����ا عاصمة البيرو ،لعدم
جدوى ذلك بعد ما حدث في كمباال ،إال أن املؤمتر
وم����ن خالل اإلعالن السياس����ي الصادر عنه أدان
الصهيونية بأقصى ش����دة بوصفها تهديد ًا للس����لم
واألمن العامليني وطل����ب إلى جميع البلدان مقاومة
هذه األيديولوجية العنصرية اإلمبريالية.
ش����كل قرار منظمة الوحدة اإلفريقية في كمباال،
ومؤمت����ر وزراء خارجية دول حرك����ة عدم االنحياز
في ليما مدخ ًال قوي���� ًا للتوجه البديل املتعلق بإدانة

وأث����ره على الدعم الدولي للقضية الفلس����طينية ما
يج����ري في ه����ذه املرحلة في البل����دان العربية من
حروب أهلية مؤس����فة حولت اهتمام هذه الدول من
القضية الفلس����طينية كأولوية ذات اهتمام عال في
سياس����ة الدول العربية إلى االهتم����ام بقضاياها
الداخلي����ة ،حيث تراجع����ت القضية الفلس����طينية
م����ن مكانتها العالية إلى درج����ات متدنية ،وأدركت
إس����رائيل ذلك فأوغلت في أعماله����ا العدوانية من
تهويد لألرض الفلس����طينية ،إلى القتل اليومي ،إلى
البناء االستيطاني في القدس وباقي الضفة بوتيرة
غير مسبوقة مستغلة انشغال الدول العربية والعالم
بعيد ًا عنه����ا ،فأخذت حريتها في ارتكابها اجلرائم
املختلفة إلدراكها تراجع االهتمام العربي باملسألة
الفلس����طينية كقضية ذات أولوية عالية ،وإن كانت
إس����رائيل ال حتتاج إلى مبرر أو س����بب أو تعليل
ألعمالها العدواني����ة ،غير أن ما يجري في البلدان
العربي����ة في هذه املرحل����ة جعلها توغل في أعمالها
العدواني����ة وهي على درجة كبيرة من الراحة ودون
أن تتوقع أي رد فعل عربي مؤثر على تلك األعمال.

الصهيونية باعتبارها ش����ك ًال من أشكال العنصرية

ما يتعلق بالجانب اإلسرائيلي

والتمييز العنصري في اجلمعية العامة لألمم املتحدة

التحديات التي تواجه الدبلوماس����ي الفلسطيني
على املس����توى اإلس����رائيلي في احملافل الدولية ال
تشكل حتديات صعبة ،ألن إسرائيل وأعمالها بحد
ذاتها تشكل أكبر عون للدبلوماسي الفلسطيني في
اس����تقطاب الرأي العام العاملي ،وتأييد دول العالم
للشعب الفلسطيني وقضيته ،وذلك من حيث إنشاء
إسرائيل غير الطبيعي ،وتاريخها العدواني املرتبط
بالعدوان واحلروب والتوسع ،واملمارسات العنصرية

التي انعقدت في أيلول من العام نفسه.
وهكذا بدأنا نعد توجه ًا بدي ًال نعمل على إجناحه
ف����ي اجلمعية العامة ،وكان البدي����ل هو قرار إدانة
الصهيونية واعتبارها شك ًال من أشكال العنصرية
والتمييز العنصري ،والذي اعتمدته اجلمعية العامة
بعد ذلك وحمل الرقم  3379تشرين الثاني .1975
في الس����ياق املتعل����ق باملوق����ف العربي املوحد
العدد (2014 )29
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وارتكاب كل أنواع اجلرائم ،من جرائم احلرب إلى
جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية.
فاالحتالل األجنب����ي ذاته هو عدوان في مبادئ
القان����ون الدولي ،والعدوان هو جرمية ضد س����لم
اإلنسانية ،واالنتهاكات ملبادئ ميثاق األمم املتحدة
ومبادئ القانون الدولي واإلمعان في ذلك منذ العام
 1967إن لم نقل منذ وجود دولة إس����رائيل يشكل
احلاضنة الصلب����ة لعملنا في احملافل الدولية ،كما
أن ذلك يضع مندوبي إس����رائيل في مواقف تعجز
إس����رائيل ويعجز ممثلوها في املنظمات الدولية عن
الدفاع عن أعمال س����لطات احت��ل�ال حكومتهم أو
تبريرها .ولكن في املقابل يتطلب من الدبلوماس����ي
الفلسطيني أن يكون بارع ًا في اختيار القضايا التي
يقدمها للمجتمع الدولي ،ويختار منها كل ما هو قوي
وواض����ح معزز ًا بالتوثيق والتأريخ والقرائن ،وإبراز
املكان����ة الصحيحة له من القانون الدولي ،والقانون
الدولي اإلنس����اني أو من اإلع��ل�ان العاملي حلقوق
اإلنس����ان ،والقدرة على املقارنة م����ع وقائع أخرى
مماثلة كان قد عاجلها احملفل الدولي هذا أو غيره
من احملافل الدولية ،والنتائج التي خلص إليها لكي
يتخذ من كل ذل����ك مجموعة من اإلثباتات والوقائع
التي تس����اعده على إبراز املسألة التي يقدمها إلى
احملفل الدول����ي الذي يتحدث أمامه ليس����هل عليه
استقطاب أكبر عدد ممكن من تأييد مندوبي الدول
ملوقفه هذا ومش����روع ق����راره إذا كان ينوي عرض
مشروع قرار بشأن القضية قيد البحث على احملفل
الدولي الراهن.
كم���ا أن األمر ال يتوقف عن���د هذا احلد ،ألن
ذل���ك يتطلب في املقابل ،أيض��� ًا ،املعرفة الكاملة

عند الدبلوماسي الفلسطيني الذي يعمل في األمم
املتحدة أو في محافل دولية أخرى بأحكام القانون
الدولي ،ومبادئ حقوق اإلنسان ،والقانون الدولي
اإلنساني ،وموقع املمارسات اإلسرائيلية من كل
ذلك؛ لك���ي يتمكن من مخاطب���ة العالم بالطريقة
الواضحة والسليمة اجلذابة واملقنعة ،وباألسلوب
املقبول والطريق���ة املعمول بها في األمم املتحدة،
وتوظي���ف أحكام القان���ون ومبادئ األمم املتحدة
ومقاصده���ا ف���ي خدمة وجهة نظ���ره أمام مترد
إس���رائيل على هذه املبادئ ،وهذا يتطلب تكوين ًا
متين ًا وممارس��� ًة وفير ًة لكي يبلغ الدرجة العالية

من النجاح املطلوب.
ولهذا كنا نرى كثير ًا كيف كان مندوب إسرائيل
يتهرب من الدخول في املناقشات املتعلقة باملواضيع
املدرجة على جدول أعم����ال االجتماعات في األمم
املتحدة وبشكل محدد تلك التي تبحث في املمارسات
اإلسرائيلية التي متس حقوق اإلنسان في األراضي
الفلس����طينية والعربية التي احتلتها إس����رائيل في
حزيران  .1967كان مندوب إسرائيل يتجنب الدخول
في مناقشة هذه األمور ويحاول أن يحرف اهتمام
االجتماع عن مساره الطبيعي امللتزم بجدول أعمال
حاز موافقة وإجماع املشاركني ،وبطبيعة احلال كان
دائم ًا يحاول أن يجر االجتماع للبحث في مس����ائل
أخرى غير تلك التي أخذت مكانها على قائمة جدول
األعم����ال .والتحدي هنا ه����و القدرة على احملافظة
على إبق����اء البحث ضمن حدود املوضوع املطروح
وعدم االجنرار إلى ما يريده مندوب إس����رائيل من
قضاي����ا جانبية ال عالقة لها باملوضوع قيد البحث،
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وهذا حت ٍّد يتطلب نوع ًا من الوعي وأكبر قدر ممكن
م����ن اإلملام مبا يجري في الوطن واملنطقة ،وتكييف
التعامل معه مبا يخدم األهداف الوطنية الفلسطينية،
ويحافظ على تأيي����د العالم ودوله لنا ولقضيتنا في
احملافل الدولية.
التحديات على طريق االنضمام إلى المنظمات
الدولية

محاولة االنضمام إلى املؤسس����ات واالتفاقيات
الدولية بعد إعالن قيام دولة فلس����طني سنة 1988
في اجلزائر.
إن ما تعرضنا له من حتديات خطيرة لعبت فيها
القوة العاملية الكبرى ( -الواليات املتحدة األميركية)،
خصوص ًا بعد انهيار االحتاد السوفييتي ،وشعورها
بالنصر على نظام صدام حس��ي�ن بعد احلرب على
العراق لتحرير الكويت  -دور ًا لم يكن باستطاعتنا
التصدي له بنجاح ،ومتثل في تعطيل انضمام دولة
فلس����طني إلى اتفاقيات جني����ف األربع بعد إعالن
قيام الدولة سنة  ،1989وكذلك إلى منظمة الصحة
العاملية في العام نفسه ،ثم بعد ذلك ما هو أخطر
من كل ذلك ما وقع في ش����هر كانون األول 1991
عندما ألغت اجلمعية العامة قرارها رقم  3379لسنة
 1975والذي أدان الصهيونية باعتبارها شك ًال من
أشكال العنصرية والتمييز العنصري.
كانت هذه هي أول مرة في تاريخ األمم املتحدة
تلغ����ي فيها اجلمعية العامة قرار ًا من قراراتها على
غير ما اتبعته هذه اجلمعية منذ إنشائها ،حيث كانت
اجلمعي����ة العامة تلجأ إلى اتخاذ قرار جديد عندما
تشعر بأنها مضطرة لتجاوز قرار كانت قد اتخذته
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في املاضي ،ولم يس����بق لها أن ألغت أي قرار من
قراراتها السابقة .ولكن كيف حدث هذا؟
الق����رار رقم  3379لس����نة  1975فاز باألغلبية
املطلقة في اجلمعية العامة ،وعارضته آنذاك الواليات
املتحدة األميركية وإس����رائيل ودول أوروبا الغربية،
وامتنع عن التصويت عليه عدد من الدول .اعتمدت
اجلمعية العامة عن����د إصدار هذا القرار كحيثيات
إثب����ات ومرجعيات وقرائن إل����ى الفكر الصهيوني
العنصري الذي استخدمته احلركة الصهيونية خالل
مرحلة جتمي����ع يهود العالم وتعبئته����م للتوجه إلى
فلسطني على أسس من النظرة االنغالقية ،والتفوقية
للعنصر اليهودي ،والتنظير إلى إقامة الدولة اليهودية
النظيفة في فلس����طني أي دولة إس����رائيل( .الدولة
النظيف����ة هنا هي الدولة اليهودية النظيفة اخلالصة
والقائمة على أساس ديني هو اليهودية دون غيره).
كما اس����تندت اجلمعية العامة في هذا الش����أن
إل����ى القوان��ي�ن والتش����ريعات اإلس����رائيلية التي
وضعته����ا حكومات إس����رائيل املتعاقب����ة لتكريس
التمييز العنصري بني املواطنني اليهود وغير اليهود
استناد ًا إلى الفكر الصهيوني الذي سبق قيام الدولة
وكان أساس���� ًا لها عند إنش����ائها ،وبعد ذلك وضع
القوانني ،وتأسيس النشاطات السياسية واإلعالمية
والثقافي����ة على هذا األس����اس العنصري ،ثم تأتي
املمارسات اإلسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون
الدولي والقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان
وم����ا يتصل منها بالطابع العنصري في فلس����طني
احملتلة كمس����تند آخر ،ما يؤك����د عنصرية احلركة
الصهيوني����ة م����ن الناحية الفكري����ة واأليديولوجية،
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ث����م من خالل قوان��ي�ن وممارس����ات حكومات دولة
إس����رائيل الصهيونية ،باعتبار أن إسرائيل كدولة
تدين بالصهيونية كعقيدة ومنهج وسياسة.
م����ن ناحية أخرى ،اتخ����ذت اجلمعية العامة من
العالقات الواسعة إلسرائيل الصهيونية مع النظام
العنصري في جنوب إفريقيا قبل القضاء على ذلك
النظام في جنوب إفريقيا دلي ًال على جتانس وتكامل
النظامني في كل من بريتوريا وتل أبيب في مجالي
الفكر واملنهج العنصريني ،حيث أدانتهما في أكثر
من مناس����بة ،وشجبت تعاونهما النووي فض ًال عن
التعاون في كل من مجاالت السياس����ة واالقتصاد
والثقافة.
أما الق����رار رقم  ،86/46ال����ذي ألغي مبوجبه
القرار  3379لسنة  ،1975فقد جاء دون ديباجة أو
حيثيات ،ودون أي مرجع أو مستند أو مبرر سياسي
أو قانوني ،فكان تعبير ًا عن موقف سياس����ي مبتور
لدولة واحدة هي الواليات املتحدة األميركية ،فرضته
عل����ى املجتمع الدولي من خالل نفوذها وس����طوتها
عل����ى األمم املتحدة بعد حربها على العراق األولى،
وانفرادها كقطب وحيد في العالم إثر تفكك االحتاد
السوفييتي وانهياره ،حيث كان نص القرار كاآلتي
«إن اجلمعي����ة العامة ،تقرر إلغاء احلكم الوارد في
قرارها رقم (3379د )30-املؤرخ في  10تش����رين
الثان����ي  .»1975لذلك كان هذا القرار لألس����باب
املذكورة أعاله باط ًال ال عالقة له بالشرعية الدولية.

ما يتوجب عمله

ثانيًا  -التوجه للمحاكم الدولية
مطلوب التوجه إلى األطراف السامية املتعاقدة
في اتفاقية جنيف الرابعة ،واملؤمتر الدولي للصليب

إن انضمام دولة فلس����طني إلى اتفاقيات جنيف
األربع كان ضروري ًا من الناحية السياسية ألنه يعني
التزام الدولة بأحكام القانون الدولي اإلنساني أمام

األحمر والهالل األحمر ،واحملكمة اجلنائية الدولية
اآلن وبال تردد
في ظل حرب إس����رائيلية جديدة على قطاع غزة
ترتكب فيها إسرائيل وجيشها كل أنواع املخالفات
اجلس����يمة املعددة في القانون الدولي ،ونظام روما
األساس����ي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية ،ما
يس����تدعي العمل وعلى كل احمل����اور املتاحة جللب
مرتكبي اجلرائم اإلس����رائيليني إلى القضاء الدولي
وإنزال العقاب بهم.
ذه����ب ضحية هذه احلرب اآلالف من الش����هداء
واجلرحى واملفقودين .كما ُدمرت عشرات اآلالف من
املنازل واملساجد والكنائس واملدارس واملستشفيات
وعربات اإلس����عاف ،كما اس����تهدفت أحياء سكنية
بكاملها ،كحي الش����جاعية في غ����زة وحي خزاعة
ش����رق خان يونس ،كما أبيدت أس����ر بكاملها ومت
شطبها من السجل املدني ،ما يجعل من هذه احلرب
ح����رب إبادة جماعية وفق ًا لتعريف هذه اجلرمية في
القانون الدولي.
هناك من أطلق على هذه احلرب ،حرب إسرائيل
على األطفال ،بحيث كانت الس���مة الواضحة خالل
ه���ذه احلرب املجنونة اس���تهداف األطف���ال الذين
كانوا يلعبون سواء على شاطئ غزة أو على أسطح
منازلهم ،أو كانوا في أحضان أمهاتهم داخل منازلهم
التي دمرها اجليش اإلسرائيلي فوق رؤوس ساكنيها.
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العال����م ،كما أنه جاء تلبية لنداء الدول املوقعة على
ه����ذه االتفاقيات طاملا أصدرت نداءاتها إلى الدول
التي لم تنضم بعد إلى هذه االتفاقيات أن تفعل ذلك
في أس����رع ما ميكن ،وهو حق للدولة وواجب عليها
وفق ًا التفاقية مونتيفيديو لعام .1933
اآلف��اق القانوني��ة لالنضم��ام إل��ى اتفاقي��ات
جنيف األربع لعام 1949
أصبحت دولة فلس���طني طرف ًا متعاقد ًا ضمن
األطراف املتعاقدة الس���امية في اتفاقيات جنيف
األربع املوقعة في آب  .1949هذا االنضمام يتيح
الفرصة لدولة فلسطني املشاركة في االجتماعات
واملؤمترات التي تنعق���د في إطار عضوية الدول
األط���راف في االتفاقيات مش���اركة كاملة وليس
بصفة مراقب كم���ا كان الوضع قبل االنضمام.
وعلى هذا األساس ينبغي التوجه للعمل في إطار
احلماية الدولية على احملاور الثالثة اآلتية:
 -1التوج�ه إىل ال�دول األط�راف يف اتفاقية
جنيف الرابعة
كون دولة فلسطني طرف ًا في االتفاقيات املذكورة
ومتتل����ك احلق في أن تطلب عقد اجتماع أو مؤمتر
للدول األطراف في هذه االتفاقيات لبحث انتهاكات
جسيمة مفترضة وفق ًا ألحكام املادة األولى املشتركة
في االتفاقيات األربع املذكورة .وفي حالة تعذر ذلك
لس����بب من األسباب ،ميكن لبعثتنا في نيويورك أن
تعمل م����ع اجلمعية العامة لألمم املتحدة كي تطلب
ذل����ك بقرار تعتمده وتتوجه م����ن خالله إلى حكومة
االحتاد السويس����ري باعتبارها الدولة املودع لديها
االتفاقيات املذكورة.

ف����ي هذه احلال����ة يجب األخ����ذ باالعتبار نتائج
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االجتماعني السابقني لهذه األطراف املنعقدين في
سنة  1999و 2001والبناء عليها.
يج����ب العل����م أن مجموعة ال����دول األطراف في
االتفاقي����ات املذكورة ال متلك حتى اآلن آلية لتنفيذ
إرادته����ا ،ب����ل هي لم تصدر إال بيان����ات في نهاية
أعم����ال اجتماعاتها ،كما وق����ع في نهاية املؤمترين
املذكورين ،وتكون توصياتها ألعضائها قابلة للتنفيذ
االختياري على املس����توى الفردي فقط ،أي لم يكن
له����ا طابع اإللزام اجلماعي ،وهذا ما يتطلب العمل
وبذل اجلهود املستمرة مع كل دولة على حدة .ولكن
ذلك ال ينفي التزام الدول األطراف وتعهدها مبالحقة
مرتكبي اجلرائم أو االنتهاكات اجلس����يمة املعددة
في االتفاقية وفق ًا ألحكام املادة  146من االتفاقية
نفس����ها باستعمال الوالية العاملية ملالحقة املجرمني
ومقاضاتهم أمام القضاء الوطني في كل دولة.
استعمال الوالية العاملية ملالحقة مجرمي احلرب
اإلسرائيليني ومقاضاتهم أمام القضاء الوطني وفق ًا
ملعايير العدالة الدولية.
بعد أن أمعنت حكومات إسرائيل املتعاقبة في
انتهاك مبادئ القان���ون الدولي والقانون الدولي
اإلنس���اني على مدى عش���رات السنني ،وتنكرت
باس���تمرار للوفاء بالتزاماته���ا الدولية ،ورفضت
االنصي���اع لإلرادة الدولي���ة ،فإن أهم ما ميكن
عمله مع الدول األطراف في حالة انعقاد مؤمترها
املفترض ،هو التأكيد على ضرورة أن تبدأ الدول
األط���راف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
حتقيقات جنائية ف���ي محاكمها الوطنية ملرتكبي
اجلرائم اإلس���رائيليني ،وذلك باستخدام الوالية
العاملي���ة ،ما دامت هناك أدلة كافية على ارتكاب
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يش����كل س����ابقة وألول مرة يتجه فيها العمل على
صعيد الدول األطراف إلى هذا املس����توى املؤثر
والفع����ال .وهو املس����ار الوحي����د الفعال إلى حد
كبير إذا ما أحس����ن استعماله في ردع مرتكبي
املخالفات اجلس����يمة لهذه االتفاقية ومنهم قوات
االحتالل اإلسرائيلي وحكوماتها املتعاقبة.
•املطالب����ة بتفعيل املادة  91من البروتوكول األول
املعنية بدفع التعويضات للضحايا.
•من ناحية أخرى ،ينبغ����ي التركيز وإلزام املؤمتر
املعني باملطالبة اجلماعية كي تتحمل إس����رائيل
مس����ؤولية دفع التعويضات ع����ن كل ما نتج عن
عدوانه����ا العس����كري على قطاع غ����زة من قتل
وج����رح اآلالف من الفلس����طينيني ،وتدمير آالف
املن����ازل واملس����اجد وامل����دارس واملستش����فيات
وأجهزة وش����بكات البنية التحتي����ة ،واآلالف من
املرضى النفسانيني الذين وقعوا ضحايا احلرب
اإلس����رائيلية ،وذلك تنفيذ ًا ألحكام املادة  91من
البروتوك����ول األول امللح����ق باالتفاقيات املذكورة
ونصها كما يلي« :يسأل طرف النزاع الذي ينتهك
أح����كام االتفاقيات ،أو ه����ذا البروتوكول امللحق
عن دفع تعويض إذا اقتضت احلال ذلك ،ويكون
مسؤو ًال عن كافة األعمال التي يقترفها األشخاص
الذين يش����كلون جزء ًا من قواته املسلحة» .لذلك
يتخذ ه����ذا األمر أهمي����ة كبرى تتطل����ب العمل
واإلعداد املسبق وبشكل حثيث ومتابعة مستمرة
مع الدول لضمان جناحه.

انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام .1949
وينبغي القيام مبا يس���وغ ذلك عقب التحقيقات،
بإلقاء القبض على مرتكبي االنتهاكات ومقاضاتهم
وفق ًا ملعايي���ر العدالة املعترف به���ا دولي ًا .وذلك
اس���تناد ًا إلى أحكام املادة األولى املشتركة في
اتفاقيات جنيف األربع لعام  ،1949والتي تقضي
باحترام أح���كام هذه االتفاقي���ات وتعهد الدول
األطراف السامية فيها بأن حتترم وتضمن احترام
هذه االتفاقيات وأحكامها في جميع الظروف.
المسؤولية الجنائية

كما أن اس����تعمال الدول األطراف في االتفاقية
للوالي����ة العاملية ملالحقة مجرم����ي احلرب وتقدميهم
للعدالة الدولي����ة في بلدانهم يأت����ي تنفيذ ًا ألحكام
امل����ادة  146من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
املتعلقة بحماية املدنيني في زمن احلرب والتي تنص
على ما يلي:
•«تتعه����د األطراف الس����امية املتعاقدة بأن تتخذ
أي إجراء تش����ريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية
فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون
باقتراف إحدى املخالفات اجلسيمة لهذه االتفاقية
املبينة في املادة اآلتية.
•يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقتراف
مثل هذه املخالفات اجلسيمة أو باألمر باقترافها،
وتقدميهم إلى محاكمة ،أي ًا كانت جنسيتهم».
•واجلدير بالذك����ر أن مطالبة الدول األطراف في
االتفاقي����ة املذكورة باس����تعمال الوالي����ة العاملية
وتفعيله����ا ملالحقة ومقاضاة مرتكبي اجلرائم من
اإلسرائيليني كقرار يصدر عن مؤمتر لهذه الدول،

2 .2العمل م�ع املؤتمر الدويل للصليب األحمر
والهالل األحمر

بحك����م انضمام دولة فلس����طني إلى اتفاقيات
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جنيف األربع لعام  1949تكتسب الدولة عضويتها

إيقاع العقوبة بحق أي دولة كحرمانها من العضوية
في املؤمتر وطردها من بني صفوف حركة الصليب
األحمر الدولي كما حدث لدولة جنوب إفريقيا إبان
نظام الفصل العنصري ،عندما قرر املؤمتر املذكور
آنذاك طرد وفد نظام الفصل العنصري من املؤمتر،
وبالتال����ي من حركة الصليب األحمر ،ومت هذا فع ًال
س����نة  .1986ومن هنا ميك����ن العمل من اآلن إلى
أن ينعقد هذا املؤمتر في العام القادم ،ليطبق على
إسرائيل ما انطبق على النظام العنصري في جنوب
إفريقيا سنة .1986

الدول األطراف ( 184جمعية) ،وهذا يعني أن يكون

3 .3العمل مع املحكمة الجنائية الدولية

الكامل����ة في املؤمت����رات الدولي����ة للصليب األحمر
والهالل األحم����ر التي تدعو إليه����ا اللجنة الدولية
للصليب والهالل األحمر كل أربع سنوات ،واملؤمتر
القادم س����يكون في شهر تش����رين الثاني ،2015
وتتش����كل هذه املؤمترات من جميع الدول األطراف
ف����ي اتفاقيات جنيف األرب����ع ( 194دولة) ،إضافة
إل����ى جمعيات الصليب والهالل األحمر واجلمعيات
األخرى التي حتمل شارات تعترف بها اللجنة الدولية
للصلي����ب األحمر واله��ل�ال األحمر في كل دولة من
لكل دولة في هذه املؤمترات وفدان ،وفد ميثل الدولة،
ووف����د آخر ميثل جمعية الصليب أو الهالل األحمر
فيها  ،أو أي شارة أخرى تعترف بها اللجنة الدولية
للصليب والهالل األحمر في العالم.
املؤمتر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر
حدث دوري فريد من نوعه ،وجتتمع فيه أكبر شبكة
إنس����انية في العالم ،وحكوم����ات العالم في مؤمتر
ملناقش����ة التحديات اإلنس����انية الرئيس����ة .ويسعى
املؤمت����ر جاهد ًا إل����ى تعزيز الوح����دة داخل حركة
الصليب األحم����ر والهالل األحمر ،ويناقش قضايا
إنس����انية مهمة ،ويعتمد قرارات من ش����أنها توجيه
املش����اركني في تنفيذ األنش����طة اإلنسانية ،ويعمل
أيض ًا على تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني
		
واإلسهام في تطويره.
ميل����ك املؤمت����ر الصالحية في بح����ث موضوع
االنتهاكات اجلسيمة التي ترتكبها دولة ما من الدول
األطراف في االتفاقي����ات ،كما له الصالحيات في
العدد (2014 )29

بعد أن اعتمدت اجلمعية العامة قرارها 67/19
وقبلت مبوجبه فلسطني دولة غير عضو بصفة مراقب
في األمم املتحدة ،أصبح الطريق إلى االنضمام إلى
ميثاق روما األساس����ي اخلاص باحملكمة اجلنائية
الدولي����ة مفتوح���� ًا أمام الدولة ،وه����ذه اخلطوة هي
اخلط����وة األولى قبل أن تتقدم دولة فلس����طني إلى
احملكمة بطلب فتح حتقيق بخصوص جرائم محتملة
ارتكبت بحق الش����عب الفلس����طيني في فلس����طني
احملتلة .وهذه خطوة ترس����ل انطباع ًا جدي ًا للدولة
بخصوص ردع س����لطات االحتالل اإلسرائيلي عن
متاديها في استباحة حقوق الشعب الفلسطيني مبا
في ذلك استباحة أرضه وإقامة املستوطنات عليها.
بالنظ����ر إل����ى أه����داف وطبيعة والي����ة احملكمة
اجلنائي����ة الدولية ،وأحكام ميثاق روما األساس����ي
اخلاص باحملكمة ،واحلاجة املاسة لشعبنا في هذه
املرحل����ة لذلك ،ال يوجد أي مب����رر للتلكؤ أو التردد
في انضمام دولة فلس����طني عل����ى األقل إلى نظام
164

روما األساسي ،إن لم نقل التقدم إلى احملكمة بعد
االنضم����ام بطلب فتح حتقيق ف����ي جرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة واالنتهاكات
اجلس����يمة األخرى التي ترتكبها إسرائيل وجيشها
بحق الش����عب الفلس����طيني ،مبا ف����ي ذلك جرمية
االستيطان املستمرة.
استثناءات

إذا كان هن����اك في نظر القيادة السياس����ية ما
مينع أو ما يبعث على احلذر من خطوة ما تقوم بها
دولة فلس����طني جتاه احملكمة اجلنائية الدولية ضد
إسرائيل في هذه املرحلة ،فإن املادة  15من ميثاق
روما األساس����ي اخلاص باحملكمة تعفي الدولة من
هذه املس����ؤولية .هذه املادة تتحدث عن صالحيات
املدعي العام للمحكمة وحقه من تلقاء نفسه في أن
يفت����ح حتقيق ًا في جرائ����م مفترضة ،وتدخل ضمن
اختصاص احملكمة ،وفيما يلي نص املادة  15من
نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة.
 -1للمدع����ي العام أن يباش����ر التحقيقات من تلقاء
نفس����ه على أس����اس املعلومات املتعلقة بجرائم
تدخل في اختصاص احملكمة.
 -2يق����وم املدعي الع����ام بتحليل جدي����ة املعلومات
املتلقاة .ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات
إضافية من الدول ،أو أجهزة األمم املتحدة ،أو
املنظم����ات احلكومية الدولية أو غير احلكومية،
أو أي مصادر أخرى موثوق بها يراها مالئمة،
ويجوز له تلقي الش����هادة التحريرية أو الشفوية
في مقر احملكمة.
 -3إذا استنتج املدعي العام أن هناك أساس ًا معقو ًال

للش����روع في إجراء حتقيق ،يقدم إلى دائرة ما
قبل احملاكمة طلب ًا لإلذن بإجراء حتقيق ،مشفوع ًا
بأي مواد مؤيدة يجمعها .ويجوز للمجني عليهم
إجراء مرافعات أمام دائرة ما قبل احملاكمة وفق ًا
للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
 -4إذا رأت دائرة ما قبل احملاكمة بعد دراس����تها
للطلب واملواد املؤيدة أن هناك أساس���� ًا معقو ًال
للشروع في إجراء حتقيق وأن الدعوى تقع على
ما يبدو ف����ي إطار اختصاص احملكمة ،فعليها
أن ت����أذن بالبدء في إجراء التحقيق ،وذلك دون
املس����اس مبا تقرره احملكمة فيما بعد بش����أن
االختصاص ومقبولية الدعوى.
 -5رفض دائ����رة ما قبل احملاكم����ة اإلذن بإجراء
التحقيق ال يحول دون قيام املدعي العام بتقدمي
طلب الحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق
باحلالة ذاتها.
 -6إذا اس����تنتج املدعي العام ،بعد الدراسة األولية
املش����ار إليها في الفقرتني 1و 2أن املعلومات
املقدمة ال تشكل أساس ًا معقو ًال إلجراء حتقيق،
كان عليه أن يبلغ مقدمي املعلومات بذلك ،وهذا ال
مينع املدعي العام من النظر في معلومات أخرى
تق����دم إليه عن احلال����ة ذاتها في ضوء وقائع أو
أدلة جديدة.
بطبيع����ة احلال ،فإن التوج����ه إلى املدعي العام
للمحكم����ة لكي يباش����ر عمله وفق���� ًا ألحكام املادة
 15بخص����وص م����ا ترتكب����ه س����لطات االحتالل
اإلس����رائيلي من جرائم ضد ش����عبنا الفلسطيني
يتطل����ب إع����داد ًا جيد ًا لهذه اخلط����وة فيما يتعلق
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بتزوي����ده بالوثائق الثبوتية واألدلة الدامغة املتعلقة
بجرائم قتل املدنيني وتدمير املنازل وغير ذلك مما
يصنف باجلرائم املعددة في نظام روما األساسي،
واإلدالء بش����هادات املجني عليه����م أمثال عائالت
البطش وكوارع واحلية والنجار وبالطة والعائالت
األخ����رى التي أبيد معظم أبنائها أو أبيدت متام ًا،
وأفراد العائالت األخرى الذين فقدوا معظم أفراد
أسرهم ،أو جرحوا أو دمرت منازلهم بسبب األعمال
العس����كرية اإلس����رائيلية العدائية في قطاع غزة،
ومتابعة هذا األمر من قبل املنظمات الفلس����طينية
والعربية احلقوقية ورجال القانون الفلس����طينيني
بش����كل حثيث ومس����تمر مع املدع����ي العام دون
كلل للوص����ول إلى جلب املجرمني اإلس����رائيليني
إل����ى احملكم����ة اجلنائية الدولية .ف����ي هذه احلالة
االس����تثنائية واملؤقتة ال تكون الدولة مس����ؤولة وال
يتطلب هذا اإلجراء االنضمام املس����بق إلى نظام
روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية،
إال أنه ال يجوز االعتقاد ولو للحظة بأن هذا اإلجراء
بدي����ل عن انضمام دولة فلس����طني إلى نظام روما
األساسي وضرورة مالحقة املجرمني اإلسرائيليني
من قبلها في الوقت املناسب ،وجلبهم للمثول أمام
القضاء الدولي .ف����إذا لم نفعل ذلك اآلن وبعد ما
ارتكبته وترتكبه إسرائيل وجيشها من جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد
شعبنا في قطاع غزة فمتى إذن نفعل ذلك؟؟

مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية
واض����ح أن مجلس األمن ميارس دوره بش����أن
احملكم����ة في حالتني ،احلال����ة األولى حتدثت عنها
العدد (2014 )29

املادة  13والتي تقول ،ملجلس األمن متصرف ًا مبوجب
الفصل السابع من امليثاق أن يحيل إلى املدعي العام
حال����ة يبدو فيها أن جرمية من اجلرائم املعددة في
النظام أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت (املادة
 .)13واحلال����ة الثانية حتدثت عنها املادة  16حتت
عنوان إرجاء التحقيق أو املقاضاة ونصها كما يلي:
املادة  16إرج����اء التحقيق أو املقاضاة( .ال يجوز
البدء أو املضي في حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا
النظام األساس����ي ملدة اثني عشر شهر ًا بناء على
طل����ب من مجلس األمن إل����ى احملكمة بهذا املعنى
يتضمنه قرار يص����در عن املجلس مبوجب الفصل
الس����ابع من ميثاق األمم املتحدة ،ويجوز للمجلس
جتديد هذا الطلب بالشروط ذاتها).
غير أن الغموض الذي اكتنف املادة  16خصوص ًا
فيما يتعلق بالصالحيات قد أثار تخوف العديد من
الباحث��ي�ن فيما يتصل باخلش����ية من أن تكون هذه
املادة قد وضعت بطريقة حتتمل أكثر من تفس����ير
بحيث يشكل هذا الغموض مساحة ملصلحة تدخل
مجلس األمن من باب واس����ع ليحد من صالحيات
احملكمة ويعطل أعمالها بدوافع سياسية في حاالت
معينة.
احملكمة اجلنائية الدولية متارس اختصاصها على
األشخاص
الواضح أن املادة  16تتعلق مبقاضاة األشخاص
الذي����ن ارتكب����وا جرائم تدخل ضم����ن اختصاص
احملكم����ة اجلنائي����ة الدولي����ة ،فاحملكم����ة اجلنائية
الدولية ال تقاض����ي الدول ،بل هي تقاضي األفراد
(األشخاص) وفقا ألحكام املادة األولى من النظام
األساس����ي التي تنص على ما يل����ي( :احملكمة –
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تنش����أ بهذا محكمة جنائية دولي����ة وتكون احملكمة
هيئ����ة دائمة ،لها الس����لطة ملمارس����ة اختصاصها
على األش����خاص إزاء أشد اجلرائم خطورة موضع
االهتم����ام الدول����ي ،وذلك على النحو املش����ار إليه
في هذا النظام األساس����ي ،وتكون احملكمة مكملة
لالختصاصات القضائية اجلنائية الوطنية ،ويخضع
اختص����اص احملكمة وأس����لوب عملها ألحكام هذا
النظام األساسي).
مجلس األمن يتعامل مع الدول حلفظ السلم واألمن
الدوليني وميدد واليته ليجلب األشخاص إلى احملكمة
اجلنائية الدولية.
مجلس األمن ووفق ًا للميثاق ال يتعامل مع األشخاص
كما هو احلال بالنسبة حملكمة اجلنايات الدولية ،وإمنا
واليته متتد من أجل حفظ السلم واألمن الدوليني إلى
الدول وغيرها من أش���خاص القانون الدولي ،وفض
النزاع���ات بني الدول بالطرق الس���لمية وفق ًا للفصل
الس���ادس من امليثاق أو ًال ،وبتطبيق أحكام الفصل
السابع من امليثاق بحق الدول التي تتحمل مسؤولية
إزاء تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر ثاني ًا.
إذن تختل����ف والية كل من احملكمة اجلنائية الدولية
ومجل����س األمن ع����ن بعضهما ،وه����ذا ال يحد من
صالحي����ات مجلس األمن ف����ي الطلب من احملكمة
اجلنائية الدولية أن تفتح حتقيق ًا بخصوص أشخاص
لهم صفات رس����مية في الدولة يعتقد املجلس أنهم
ارتكب����وا جرمية أو أكثر من اجلرائ����م التي تدخل
ضمن اختصاص احملكمة ضد شعوبهم كما حدث
مع الرئيس عمر حس����ن البش����ير رئيس جمهورية
الس����ودان ،وهذا يعن����ي أن مجلس األمن ال يقصر
واليته على فض النزاعات بني الدول ،وإمنا قد ميدد

واليته لتشمل جلب األشخاص إلى العدالة الدولية
ممن يرى هو أنهم ارتكبوا جرمية أو أكثر حتى داخل
نطاق س����يادة دولهم؛ ما يعتبره املجلس انتهاكات
جس����يمة ملبادئ القان����ون الدولي وش����رعة حقوق
اإلنسان ،ويشكل تهديد ًا للسلم واألمن الدوليني.
املادة  16م����ن النظام والتخوف من هيمنة مجلس
األمن على احملكمة.
امل����ادة  16من نظام روما األساس����ي التي يتوقف
مبوجبها التحقي����ق أو املقاضاة لوقت محدد بطلب
من مجلس األمن وبخصوص قضية صدر بشأنها
قرار من املجلس مبوجب الفصل السابع ،يعود ذلك
إلى االنتهاء من إجراءات مجلس األمن التي تكون
ق����د بدأت نحو الدولة املعنية مبوجب قرار منه وفق ًا
للفصل الس����ابع ،على أن تتم مالحقة األش����خاص
الذي����ن ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم أخرى تدخل
ضم����ن نطاق صالحي����ات واختص����اص احملكمة
للتحقيق معهم ومقاضاتهم بعد ذلك.
لذلك ،فإن التخوف مما جاء في املادة  16واحتمال
استعماله من مجلس األمن ملنع التحقيق أو مقاضاة
أي ش����خص أو أش����خاص أمام احملكمة اجلنائية
الدولية عندما تكون إس����رائيل ه����ي املعنية ينتفي
متام ًا مبوجب أحكام املادة نفسها والتي تقرن أي
طلب من مجلس األمن للمحكمة بهذا الش����أن بأن
يكون مش����فوع ًا بقرار يص����در عن املجلس مبوجب
الفصل الس����ابع من امليثاق ،األمر الذي لن يحدث
ضد إسرائيل ما دامت الواليات املتحدة األميركية
معلنة الفيتو الدائم حلماية إسرائيل ،وفي هذه احلالة
فإن التخوف الفلسطيني من أحكام املادة املذكورة
تخوف غير واقعي.
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قراءة في كتاب

المؤرخ األميركي فيشباخ يجوب ثالث قارات
لتوثيق أمالك الفلسطينيين المسلوبة
قراءة :يوسف الشايب

ا�س��م الكت��اب� :سج�لات ال�سلب» (�أم�لاك الالجئ�ين الفل�سطينيني
وال�صراع العربي الإ�سرائيلي)
امل�ؤلف :مياكل في�شباخ
النا�شر :م�ؤ�س�سة الدرا�سات املقد�سية

العدد (2014 )29
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«سجالت السلب» (أمالك الالجئني الفلسطينيني

ويقدم فيش���باخ تقدي���رات رصينة حلجم هذه

والصراع العربي اإلسرائيلي) ،هو عنوان الكتاب
الص���ادر حديث��� ًا للم���ؤرخ األميرك���ي مايكل ر.

األم�ل�اك وقيمتها ،إضافة إلى آرائه في أس���باب
فش���ل املجتمع الدولي ومعاهدات السالم العربية

فيشباخ ،عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

واإلسرائيلية في تعويض الالجئني عن هذه األمالك

ويركز هذا الكتاب املرجعي على مسألة أمالك
الالجئني الفلسطينيني كقضية بحد ذاتها ،استناد ًا

أو إعادتها إليهم.
ومن األم���ور الواجب أخذها في االعتبار عند

إلى دراسة معمقة ملصادر أولية وأرشيفات رسمية

تق���ومي هذا العمل اعتم���اد الكاتب على املصادر

في ثالث قارات ،كما اس���تند  -وألول مرة  -إلى

األولية املوزعة في س���ت دول ،ومنها األرش���يف

ملفات جلنة التوفيق الدولية وسجالتها املودعة مقر

الصهيوني املركزي واألرشيف اإلسرائيلي وكالهما

اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك.

في فلسطني احملتلة ،ومكتب السجالت البريطانية

ونبدأ عرضنا ه���ذا بتأكيد قول الكاتب ،الذي
اعتمد الوثائق الرسمية لألمم املتحدة مرجع ًا عن

العامة ومحفوظات األمم املتحدة وغير ذلك.

األمالك الفلس���طينية في الوطن الفلسطيني :إن
«اليهود» ملك���وا قبل عام  1948أقل من  %7من
أراضي فلسطني.

نذكر هذا لنواجه مجدد ًا حملة قدمية متجددة،

ال تتوق���ف عن لوم الضحية وتكرار جاهل لالدعاء
«الصهيوني» القائل إن الفلسطينيني باعوا بالدهم،
وللتذكر مجدد ًا بأن املؤرخني الصهاينة ،وال نقول
إن املؤلف أحدهم ،ال يدعون أن الفلسطينيني باعوا
وطنهم ،وأن من ادعى غير ذلك لم يقدم أي وثائق
تدعم اتهامه.
ويتن���اول الكت���اب مصي���ر ه���ذه األمالك في
ظ���ل املص���ادر اإلس���رائيلية ،والنش���اط الدولي
والدبلوماس���ي بش���أنها ،وموقع هذه القضية في
الص���راع العربي اإلس���رائيلي ،وأث���ر احلروب
العربية اإلس���رائيلية فيها ،ودور الواليات املتحدة
في تهميشها.

فصول
وينقس���م الكتاب املرجع إلى س���بعة فصول،
يتط���رق أولها إلى «نزوح الالجئني والسياس���ات
اإلس���رائيلية حيال األمالك املصادرة» ،في حني
يس���لط الثاني الضوء على «النشاط املبكر للجنة
التوفي���ق التابع���ة ل�ل�أمم املتحدة بش���أن أمالك
الالجئني» ،أما الفصل الثالث فيتناول «السياسات
اإلسرائيلية املبكرة جتاه مسألة الالجئني» ،في حني
يتحدث الرابع حول «سياسات عربية ودولية مبكرة
باجتاه مسألة األمالك».
ويتناول فيش���باخ في «س���جالت الس���لب» -
وبالتحدي���د في الفصل اخلامس منه « -البرنامج
الفن���ي للجنة التوفي���ق التابعة ل�ل�أمم املتحدة»،
ويتابع في الفصل الس���ادس هذا البرنامج الفني
مناقش��� ًا اخلطط املنبثقة عنه وفشلها ،وتداعيات
هذا الفشل».
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أم���ا الفصل الس���ابع واألخير م���ن الكتاب،

األملانية ،)...و)سياسات عربية ودولية مبكرة جتاه

فيناقش مسألة أمالك الالجئني بعد العام ،1967

مس���ألة األمالك :يعرض الكاتب في هذا الفصل

حيث تراجع االهتمام من جهة ،وتقديرات جديدة

التحرك الدولي بشأن مسألة األمالك الفلسطينية

لألمالك من جهة أخرى.

والتقديرات املختلفة لقيمتها .كما يعرض الكاتب

الكتاب املرجع في مادته ،ضم الفصول الرئيسة

كيف دفع العدوان الثالثي على مصر عام 1956

اآلتي���ة ،التي حوى كل منها تفرعات مهمة (نزوح

 -ال���ذي أطل���ق الباحث عليه الوص���ف املضلل

الالجئني الفلس���طينيني والسياسات اإلسرائيلية

«حرب السويس»  -نحو تهميش مسألة املمتلكات

حي���ال األمالك املصادرة :حي���ث يعرض الكاتب

الفلسطينية ومسألة التعويض عنها) ،و (البرنامج

هنا ما أس���ماه «نزوح الفلس���طينيني» في عامي

الفني للجنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة :يكشف

 1947و ،1948واس���تيالء الكي���ان الصهيوني

ه���ذا الفصل للم���رة األولى عن قيم���ة املمتلكات
الفلس���طينية بأكبر دقة ممكنة ،دوم ًا وفق كلمات

وضعتها احلرك���ة الصهيونية ملصادرتها ،إضافة

الكاتب ،كما ترد في حتقيقات األمم املتحدة التي

إل���ى توطني املهاجرين اليهود فيها) ،و(النش���اط

أجنزتها بني عام���ي  1952و ،1964والتي بقيت

املبكر للجنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة بش���أن

غير معلنة قبل صدورها في هذا الكتاب).

عل���ى أمالكهم ،مع تفصيل اآللي���ة القانونية التي

قضية الالجئ�ي�ن :الكاتب عرض في هذا الفصل

وإضاف���ة إلى ذل���ك مت التطرق إل���ى (متابعة

احلدي���ث عن أمالك الفلس���طينيني خالل األعوام

البرنام���ج الفني :هذا الفصل يعرض نش���اطات

األولى من النكبة على نحو تفصيلي) ،ومن األمور

بعض اللجان والبعثات املرتبطة مبس���ألة األمالك

التي عرضها نش���اطات ما س���ميت جلنة التوفيق

الفلسطينية في الوطن احملتل ،ومنها بعثة جونسون

التي أنشأتها األمم املتحدة وتقاريرها باخلصوص

التابع���ة للجنة التوفيق وتالش���يها) ،و (مس���ألة

وأسباب إخفاقها في حتقيق أي تقدم في عملها.
ومن الفصول أيض ًا( :السياس���ات اإلس���رائيلية

أم�ل�اك الالجئني بعد ع���ام  :1967الكاتب بحث
في هذا الفصل تأثر مس���ألة األمالك الفلسطينية

املبك���رة جتاه مس���ألة الالجئني :خصص الكاتب

في فلسطني بسياق الصراع العربي اإلسرائيلي

هذا الفصل للحديث في السياس���ات اإلسرائيلية

والسالم البارد بني أنظمة سايكس بيكو جميعها).

جتاه الفلسطينيني ضحايا التطهير العرقي الذي
مارس���ته احلركة الصهيونية بحقه���م ،على نحو
مخط���ط وممنهج في خمس���ينيات القرن املاضي
وستينياته ،وربطها مبطالب مضادة مثل تعويض
اليهود عن أمالكهم في البالد العربية والتعويضات
العدد (2014 )29

نتائج
في الفصول الرحبة ،يعرض الكاتب محاوالت
العالم الحق ًا للتدارك ،على الرغم من أنها محاوالت
ال تس���تحق النعت األخير .يع��� ّرج على مؤمترات
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فاش���لة مبا في���ه الكفاية الته���ام القائمني عليها
باالش���تراك في اجلرمية ،مؤمت���ر باريس مثا ًال.
واحل���ال أنّ اليهود الذين هاجروا إلى فلس���طني
فش���لوا في دورهم في حتقيق أي مكتسب بشأن
أمالكه���م التي تركوها في البلدان العربية .ويبدو
الفت ًا في هذا اإلطار أنّ فيش���باخ يفرد مس���احة

صايغ الوصول إلى تقدير شامل يشمل اخلسائر
اإلجمال ّية للمجتمع الفلس���طيني عام  .1948في
 ،1964كانت اخلس���ائر تقريب ًا تق ّدر بنحو 7567
مليار جنيه فلس���طيني ،وهو رقم ،بحسابات تلك
الفترة من العالم ،أكبر بكثير مما هو اآلن .واليوم
لم يفت الوقت.

ألمالك اليهود الليبيني ،ما بعد انقالب العقيد معمر

الوثائق الغزيرة التي اس���تند إليها فيش���باخ

القذافي .لقد كانت األنظمة العرب ّية منذ منتصف

تؤكد أن حقوق الفلس���طينيني السليبة أهم مبئات

الس���بعينيات ،حالها حال اليهود املهاجرين إلى
بالد الفلسطينيني ،والفلسطينيني الالجئني إلى بالد

األنظمة العرب ّية ،عرض���ة لفترة طويلة من الركود
في الصراع العربي ـــ اإلس���رائيلي حتديد ًا على
املس���توى القانوني .هكذا انكفأت مس���ألة أمالك
حالة من الغياب النسبي في
الالجئني عموم ًا ،إلى ٍ
السبعينيات والثمانينيات.
بطبيع���ة احلال ،لم يعد يكترث باحلقوق املادية
لهؤالء سوى حفنة من الشغوفني النادرين بحقوق
اإلنسان .ومع مرور الوقت ،تبينّ أن احلق املعنوي
للشعب الفلسطيني ،واإلضاءة الساطعة عليه من
دون الربط بينه وبني احلقوق األخرى ،أسهما في
خفوت األخيرة وذوبانها في الشعار العمالق.
لعلهم قلة أولئك الذي���ن حاولوا التصدي لهذه
القضية بإخالص ،وأبرزهم ،االقتصادي يوسف
صايغ .أع ّد صايغ دراسة مهمة ( )1964بتقدير
فيشباخ ،ألسباب عدة ،أبرزها أن تقديرات صايغ
ج���اءت مختلفة عن تقديرات العرب اآلخرين التي
وضعت في اخلمس���ينيات وع ّبرت عن اخلس���ائر

عل���ى مقاييس الالجئ�ي�ن األثري���اء ،بينما حاول

املرات م���ن مجموع اخلطابات التي يلقيها جميع
قادة الفصائل الفلسطين ّية ،على مسامع أصحاب
احلق���وق ،بد ًال من أن يص ّوبوا حقوقهم املهمش���ة
في وجه العالم.

ال مجال لإلنكار
وميك���ن القول إنه ليس بإمكان اإلس���رائيل ّيني
إنكار وثائق فيش���باخ الذي وجد كم ًا وافر ًا منها

في األمانة العامة لألمم املتحدة ،وتذ ّكرها بحميم ّية

بالغة ،حني مال���ت طائرته العائدة إلى بالده فوق
مانهات���ن (نيويورك) .ح���دث ذلك أثناء عودته إلى
بالده ،بينما لم يعد  726ألف فلسطينيُ ،ه ِّجروا

في  1948وحدها ،وكانوا نصف السكان العرب
آنذاك .وإذ نتحدث عن الجئني ،يقتضي ذلك تذكير ًا
بات ضروري ًا بأنّ هؤالء تركوا أعمارهم خلفهم.
وكم���ا يذكر الكتاب ،نتح���دث هنا عن مزارع

ومع���دات وحيوانات وبيوت ومصانع وحس���ابات
مصرف ّي���ة ومقتنيات ش���خص ّية وقصص في كل
ناصية .صادر اإلس���رائيل ّيون الحق ًا كل ش���يء،

بع���د الهج���رة اجلماع ّية ،وهذا لي���س خافي ًا على
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يفصل املصادرات
أحد ،لك���ن ميزة الكتاب أن���ه ّ
اإلس���رائيل ّية م���ن دون أن يكون حي���اده مجان ّي ًا
ومفتع ًال ،بل يب���دو حياد ًا ملصلحة احلقيقة ،إذ ال

هذه الكروم مس���تثمرين إس���رائيليني جاهزين،
لم يرغبوا في اس���تثمار الزيت���ون ،بوصفه زراعة
عرب ّي���ة تقليد ّي���ة .على هذا املن���وال ،دارت عجلة

يفوته االنحياز إلى أصحاب احلقوق ،منذ اللحظة

االقتصاد اإلس���رائيلي :فوق تاريخ الفلسطينيني

التي يتناول فيها إصرار اإلس���رائيليني على عدم
حدوث أي عودة جماع ّية ،وصو ًال إلى اس���تخدامه

الذين راقبوا كل ش���يء خلف احلدود .اس���تفاد

مصطلحات دقيقة ال يح ّب العالم أن يسمعها اليوم
يفسر الفصل األول
حتاش���ي ًا لصدقيتها .بالفعلّ ،
مس���ألة التطهير العرقي ،واملسارعة إلى مصادرة
األمالك ،حملو آثار العودة محو ًا تام ًا .ولعل الصورة

النمط ّية التي يحفظها الكثير من الالجئني ويظهر
فيها مسنّ أو مسنّة يحملون مفتاح ًا قدمي ًا ،حتتاج
إل���ى عمل جدي لتظهير الكثير مما ورد في كتاب
املؤرخ األميركي.

مفاجآت
املفاج���أة الكب���رى هي تعري���ف «الغائب» في
القوان�ي�ن اإلس���رائيل ّية األولى التي تل���ت النكبة
الفلسطين ّية .اعتبرت سلطات االحتالل أن الغائبني
أراض عرب ّية» ،حتى
ه���م أولئك الذين «ف ّروا إل���ى
ٍ
وإن الزم ه���ؤالء بيوتهم أو ع���ادوا إليها .وبحلول
كانون األول  ،1952كانت السلطات قد استثمرت
 95344دومن��� ًا م���ن الكروم املهج���ورة ،نصفها
ملصلحة املس���توطنات التي كانت قيد البناء .في
الواقع ،كانت فلسطني ثالث أكبر مص ِّدر للبرتقال
في العالم بني  1936و ،1937وهذا على س���بيل
املث���ال ،على الرغم من أنه ي���دل على أهم ّية هذه
الكروم من الناحية االقتصاد ّية أيض ًا ،وقد وجدت
العدد (2014 )29

اإلس���رائيل ّيون من عائدات تأجير مقالع احلجارة

املهج���ورة ،األراضي املزروع���ة ،املباني احلديثة،
املباني القدمية ،البساتني والكروم  ...لم يكن هذا
أمر ًا سائب ًا كما يبدو ،بل ترجمة ممنهجة القتراح
إسرائيلي ف ّذ قدمه بعض املسؤولني في الصندوق

القومي اليهودي ،لش���راء «األرض الفائضة» في
القرى املهجورة ،بداية عام  .1948املفارقة املؤملة
أنّ املسؤولني الذين نتحدث عنهم ،كانوا مقتنعني
بأن الفلسطينيني سيعودون ،وإن كانوا مييلون إلى
االعتقاد بأن العودة س���تكون محصورة بعقارات
أقل من سابقتها .واحلال أن اإلسرائيليني حصلوا
على أكثر مما توقعوا أنفسهم بكثير ،بعدما حتول
شاهد صامت على سلب
العالم بأسره سريع ًا إلى
ٍ
الفلسطينيني.

للدراسة أهميتها
تتجاوز أهمية هذه الدراسة عن أمالك الالجئني
الفلسطينيني مس���ألة األمالك نفسها ،خاصة أن
هذه املسألة تقع على هامش الصراع الفلسطيني
اإلس���رائيلي ،أو حتى العربي اإلسرائيلي برمته،
فف���ي غضون ما يزيد على نصف قرن ،تقلب هذا
الص���راع وتغير ومتدد وتقلص ،وم���ا بقي ثابت ًا،
هو أن الصراع أصبح على املس���توى اإلنساني
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مأس���اة ش���خصية من كل اجلوانب بالنسبة إلى

بانتظ���ام ،إذ رفض���ت التعويض ع���ن األراضي

أولئك الناس الذين عانوا ،وماتوا ،وهجروا ،ورأوا

الت���ي وصفتها بـ «القاحل���ة» ،وعن أراض أخرى

أمالكهم مسلوبة ومصادرة.

غير قابلة للزراعة ،مع أن هذه الدراس���ة أظهرت

بحثت هذا الدراسة بالتفصيل كيف أن جوهر
الصراع ما زال ،وبع���د هذا الوقت ،يختصر في
حدث واحد حاس���م وجوهري ،وهو أن إس���رائيل

أن القي���م على أموال الغائبني ،كما أطلقت عليها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي متهيد ًا ملصادرتها،
انتفع من ه���ذه األراضي ،وك ّون دخ ًال من مقالع

أقيمت عام  1948على حساب الفلسطينيني العرب

احلجارة املهج���ورة ،وحتى من بيع ثمار الص ّبار

كانت كارثة سياس���ية ،واجتماعية ،واقتصادية،

س���لطات االحتالل على مس���احات واس���عة من
األراضي ،وخصوص ًا في جنوب فلسطني ،بإعالنها

الذين عاشوا هناك ،فخسارة الفلسطينيني في ذلك
الع���ام جتاوزت كثير ًا الهزمية العس���كرية ،كونها

التي قطفت من أراض هامش���ية ،فيما اس���تولت

ودميوغرافي���ة من أفدح الكوارث ،فأكثر من 726

«أراضي دول���ة» ،وجعلتها من حقها كونها الدولة

ألف شخص مت تهجيرهم ،وخلفوا ،حسب فيشباخ،

الوارث���ة لالنتداب البريطاني ،وادعت أنها ال تدين

كمية ضخمة من األمالك وراءهم.

بأي تعويض عن مناطق كهذه.

تتبعت الدراس���ة اجلهود والطاقات التي بذلت

ف���ي املقابل ،تبنى العرب تعريف ًا أكثر ش���مو ًال
واتساع ًا لألمالك املهجورة ،بحيث يشمل األراضي

الفترة منذ النكبة وحتى العام  ،2001حيث نبش

الت���ي كان أف���راد ميلكونه���ا ،واألراض���ي ذات

املؤرخ األميركي في سجالت احملفوظات ،وكشف

امللكي���ة اجلماعية أو املش���تركة ،فلم ينظروا إلى

عن خطط تعويض خالقة ظهرت في خمس���ينيات

مس���ألة األم�ل�اك املهجورة في نطاق ما خس���ره

وس���تينيات القرن املاضي ،لكن لم يكن في قدرة

الفلس���طينيون والعرب فحس���ب ،ب���ل أخذوا في
اعتبارهم أيض ًا اخلس���ارة االقتصادية اإلجمالية

أراضي الجئني ،أو «أراض مهجورة» ،أو «أراضي

للمجتمع الفلس���طيني مبجمل���ه ،فكانت تقديرات

غائبني» ،أو أي شيء آخر ،كما لم يتم التوافق على

الع���رب لقيمة األراضي واملباني في املدن ،وكذلك

الكلمات ذات املضمون السياسي.

لقيمة بيارات احلمضيات أكثر بكثير من التقديرات

من أج���ل هذه القضي���ة (أم�ل�اك الالجئني) في

أي من الطرفني االتفاق بشأن ما يجب احتسابه

ولع���ل األكثر أهمية ه���و مس���ألة التقديرات

اإلسرائيلية.

اإلسرائيلية ملقدار األموال املصادرة غير املنقولة،

ونظرت هذه الدراسة ،التي اشتملت على مالحق

وهنا كان���ت أعلنت حكومة االحتالل ،وبعد إعالن

قيم���ة كانت نتاج بحث طويل في ثالث قارات ،في

«دول���ة إس���رائيل» ،أنه���ا لرمبا تفك���ر في دفع

فشل املجتمع الدولي واألمم املتحدة وجلنة التوفيق

التعويض في مقاب���ل األراضي التي كانت تزرع

بصورة خاص���ة ،في حتقيق أي إجناز بارز على
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مدى أعوام فيما يخص أمالك الالجئني ،مش���ددة

العالقة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.

– عل���ى الرغم م���ن التاريخ الطوي���ل من العذاب

ويعاين فيشباخ في كتابه سبب إخفاق العرب
واإلس���رائيليني واملجتمع الدولي في ح ّل مش���كلة

الفلسطينيني  -على أن عالج املوروثات اإلنسانية

ممتلكات الالجئني على الرغم من اجلهود الواضحة
طوال ستة عقود ،مب ّين ًا كيف أنّ املشكالت العملية

الذي مرت وال تزال متر به مسألة أمالك الالجئني
الناجمة عن الصراعات اإلثنية املريرة ال يتحقق إال
عن طريق جهود دولية قوية وخالقة إلحالل السالم،
حتترم التصورات الذهني���ة العميقة التي أفرزها

واملفاهيمية أعاقت كثي���ر ًا الوصول إلى حل لتلك
املس���ألة ،ملقي ًا الضوء على األسباب التي جعلت

هذا الصراع ،وتسعى للتعامل معها ،فمساعدات

املجتمع الدولي يخفق في حتقيق سالم شامل بني

التنمية مهما بلغ حجمها ،وأي مقاربات فنية أخرى

اإلسرائيليني والفلسطينيني على الرغم من اجلهود

للموضوع ،لن تنجح في إيجاد حل له.

اجلادة التي تستحق الثناء في بعض األحيان.

ويش���ير فيش���باخ إلى أن تلك املعاناة ،مثلها

ويقول فيشباخ إن احلرب العربية اإلسرائيلية

مثل غيرها من املش���كالت األساسية التي تواجه

أدت إلى تش���تيت املجتمع العربي الفلس���طيني

الفلسطينيني واإلس���رائيليني ،تعود إلى األحداث

وش���كلت البداية خلروج الالجئني الذين ال يزالون
حتى هذا اليوم في املربع األول من املشكلة ،مشير ًا

الصاخب���ة للعام  ،1948عندم���ا اندلعت احلرب
العربي���ة اإلس���رائيلية األولى ،و ّ
مت إنش���اء دولة
إس���رائيل ،حيث وجد حوالى سبعمائة ألف عربي
فلسطيني أنفسهم مش ّردين كالجئني عبر احلدود
وخطوط وقف إطالق النار ،وهذه املعاناة ال تزال

إلى اقتالع سبعمائة وخمس�ي�ن ألف فلسطيني،
أي ما يزيد قلي ًال على نصف الس���كان العرب في
فلسطني من وطنهم خالل القتال ،مبين ًا كيف وجد
الالجئون أنفس���هم يعيش���ون عبر حدود معادية

بحاجة للحل على نحو مالئم ،وإن كان بش���كل ال

جديدة ،وخطوط وقف إطالق نار جديدة ،محرومني

يرضي الالجئني على األقل.

من ديارهم وممتلكاتهم التي تركوها في ذلك اجلزء

ويتط ّرق فيشباخ أكثر إلى مسألة متقلبة ومثيرة

للعواطف بني اليهود والفلس���طينيني على السواء،
مث���ل قضية الالجئني ومصيره���م النهائي ،مبين ًا
أن معان���اة الالجئني سياس���ية الطابع ،وبعضها
نفساني وعاطفي ،وال يزال بعضها ملموس ًا بشكل
واضح ،ورمبا كان هذا هو الس���بب وراء عصيان
ألي نوع من اجلهود
مسألة الالجئني على اخلضوع ّ

اخلالق���ة واملقترحات التي حاولت أن حتل النقاط
العدد (2014 )29

من فلسطني الذي بات يعرف باسم إسرائيل.

 933مليار دوالر في حينه
يذكر أن تقديرات اللجان املختلفة متحورت حول
األراضي واملباني ،وأش���جار الفاكهة ،وبس���اتني
احلمضيات مب���ا فيها املبان���ي واآلالت وغيرها،
ومزارع املوز ،وكروم الزيتون ،وأراضي احلبوب،
واملصانع ،واآلليات ،واملاشية ،واملساحات املزروعة
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بأش���جار مثمرة ،واألراض���ي الزراعية واملراعي،

األصلية فقد صدرت ع���ام  ،2003وعرضنا هذا
يخص النس���خة العربية الص���ادرة حديث ًا ،وهو

والودائ���ع ف���ي البنوك ،وأموال ش���ركات التأمني

من س���جل في املقدمة أن دراسته تتناول مسألة

املجمدة ،وقدرت حسب إحصائيات تعود إلى العام

واحدة ش���كلت إح���دى اجلوان���ب اجلوهرية غير

 ،1951جمعها فيشباخ ،بـ « 933مليار دوالر».

املعاجلة اخلاصة بالصراع وهي مشكلة الالجئني

وفيش���باخ م���ؤرخ أميرك���ي يدرس ف���ي كلية

الفلسطينيني .والدراسة تتناول بالبحث املعمق هذا

راندولف ف���ي ماكون بوالية فرجيني���ا بالواليات

اجلانب من خالل التركيز على أمالك الفلسطينيني

املتح���دة األميركي���ة ،وهو متخص���ص في تاريخ
الش���رق األوس���ط احلديث ،وخصوص ًا الصراع

التي اس���تولت عليها إسرائيل وكيفية وضعها في

واألم���وال املنقولة من كافة األنواع ،والس���ندات

سياق الصراع العربي اإلسرائيلي.

العربي اإلس���رائيلي ،وله ع���دة كتب ومقاالت في

يبقى أن نقول إن هذا الكتاب مرجع أساسي،

أنظم���ة ملكي���ة األراضي واألمالك في الش���رق

ورمب���ا الوحيد ،املتوافر ضمن غالفني ،عن قضية

األوسط.

األمالك الفلسطينية اخلاصة في الوطن املغتصب

الكاتب ،وهو متخصص بتاريخ اإلقليم ،نش���ر

منذ العام  ،1948وبعض أس���رار محاوالت إنهاء

ع���دة كت���ب ومقاالت ع���ن القضية الفلس���طينية
والص���راع العربي الصهيون���ي ،لكنه حاز أيض ًا

القضية الفلس���طينية وتصفيتها ،وأن يتم التركيز
عليها ضمن س���ياق مختلف وليس ضمن اإلطار

جوائ���ز مؤسس���ات يهودية أميركي���ة على كتابه

السياسي.

األحدث الذي صدر العام « 2010مطالب امللكية
اليهودية في البالد العربية»! أما النسخة اإلجنليزية
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المكتبة

جرت آنذاك وس���ط توقعات متشائمة ،لم تنجز أي ًا
م���ن األهداف املرجوة ،ولم تؤد إلى حدوث اختراق
في احلائط التفاوضي املس���دود ،بل انتهت إلى ال
شيء تقريب ًا ،فقد آثر ُت أن أدون وقائع هذه احملطة
التي كانت آخ���ر محطة لي في مجرى املفاوضات
الطويل ،الذي بدأ مع مفاوضات أوسلو سنة .1993
ويضي���ف في تقدمي الكتاب :إن أهم ما ينطوي
عليه هذا اإلصدار ،الذي ترددت طوي ًال في نشره،
ه���و جانب التوثي���ق والتأريخ ،فض ًال عن الس���رد
والتحلي���ل ،حملطة تفاوضية ُأخ���رى غير مثمرة -
الرواية الفلس���طينية الكامل���ة للمفاوضات  -من
أوسلو إلى أنابوليس
 -4مفاوضات أنابوليس ()2008/2007
الكتاب :مؤسسة الدراسات الفلسطينية

على غرار ما كانت عليه معظم احملطات الس���ابقة
 قد يكون فيها بعض الدروس والعبر املفيدة أليمفاوضات الحقة.

الكاتب :أحمد قريع (أبو عالء)
تاريخ النشر :تموز 2014
عدد الصفحات345 :
يأتي هذا اإلصدار كجزء متمم لثالثة إصدارات
سابقة عن املفاوضات الفلسطينية – اإلسرائيلية ،إذ
يغطي الفترة املمتدة من أواس���ط سنة  2007حتى
أواخر سنة  ،2008ويش���تمل على املداوالت التي
جرت غداة إعالن الرئي���س األميركي جورج بوش
االبن دعوته إلى عقد هذا املؤمتر في أنابوليس .كما
يوثق وقائع املؤمتر ،ويقدم بعد ذلك عرض ًا مفص ًال
عن جوالت التف���اوض ،مبا في ذلك احملاضر غير
الرسمية لهذه اجلوالت التي توقفت عشية العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة أواخر سنة .2008
يقول أبوعالء :م���ع أن مفاوضات أنابوليس ،التي
العدد (2014 )29

الكتاب :البحث عن خالص ..أزمة الدولة واإلس�ل�ام
والحداثة في مصر
الكاتب :شريف يونس
الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب في سلسلة
«المكتبة السياسية»
تاريخ النشر2014 :
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يق���دم الكتاب نقد ًا تاريخي��� ًا ومنهجي ًا جذري ًا
للروايت�ي�ن الوطني���ة واإلس�ل�امية لتاريخ مصر
احلديث ،اللتني حكمتا رؤية معظم املصريني سبعة
عقود على األقل .كلتاهما أش���به مبلحمة شعبية
حتكي سيرة بطل واحد بال شريك إما الشعب أو
األمة املسلمة .طمحت كلتاهما إلى حتديد هوية
املصريني وإلزامهم التماهي مع هذا البطل الوحيد
وتخوي���ن أو تكفي���ر أي رواية أخرى ،كما أكدت
كلتاهم���ا أن ديكتاتوريتها وحدها هي اخلالص
النهائي والتعويض الشامل عن كل فشل وهزمية.
ينقسم الكتاب إلى خمسة أبواب ،يتناول الباب
األول «الدين والدولة قبل احلداثة» ،والباب الثاني
ج���اء بعنوان «مصر اخلديوية وتش���كل احلداثة»،
أما الب���اب الثال���ث فيتحدث عن «مص���ر امللكية
وتشكل الشعب» ،فيما يتناول الباب الرابع «عصر
اجلمهورية وأزمة احلداثة السلطوية» ،وأخير ًا يحمل
الباب اخلامس عنوان «انحطاط الهوياتية».

في عصر النفط
تأليف :تيموثي ميتشل
ترجمة :بشير السباعي وشريف يونس
الناشر :المركز القومي للترجمة بالقاهرة
يتحدث الكتاب في  427صفحة ،عن فكرة تتمثل
في أن أساس الدميقراطية احلديثة على مدار القرن
املاضي تربط دول الش���رق األوسط املنتجة للنفط
بدميقراطيات الغرب الصناعي.
وينطلق املؤلف من الفرضية التي اعتمد عليها
طوي ًال والقائل���ة إن دميقراطية الكربون في الغرب
قد قامت على أن النفط غير احملدود س���وف ينتج
من���و ًا اقتصادي ًا ال نهاية ل���ه ،وهو يخلص إلى أن
هذا النموذج ال ميكنه أن يصمد لنفاد الوقود أولاً

ثم للتغير املناخي الذي يرتبط بوجوده.
في أعقاب الغزو األميركي للعراق عام ،2003
ظهرت للس���طح في النقاش���ات خالصة تقول إن
أهم الس���مات املميزة للشرق األوسط افتقاره إلى
الدميقراطية ،حيث رأى الكثيرون أن افتقار الشرق
األوسط إلى الدميقراطية له صلة ما بالنفط.
فالبلدان التي تعتمد على موارد بترولية للحصول
عل���ى جانب كبير من إيرادتها ،متيل إلى أن تكون
أقل دميقراطية ،فموجة االنتفاضات التي انتشرت
ف���ي العالم العربي ف���ي  2011أكدت هذه الصلة
بني اإليرادات الكبيرة من النفط وصعوبة املطالبة
بحياة أكثر دميقراطية ومس���اواة ،فاحلقيقة التي
يورده���ا الكت���اب هي أنه كلم���ا كان إنتاج النفط

الكتاب :ديمقراطية الكربون :السلطة السياسية

أقل وأس���رع ف���ي الهبوط ،من���ت النضاالت من
أج���ل الدميقراطية منو ًا أس���رع ،فتونس ومصر،
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حيث بدأت االنتفاضات ،واليمن «حيث انتش���رت

والتي اختاره����ا املركز العربي محور ًا للبحث ،ليس

االنتفاضات بسرعة» تعد كل هذه الدول من أصغر

ألهمية هذه اإلشكالية بالنسبة إلى العلوم االجتماعية

منتجي النفط في املنطقة.

فحسب ،بل لعودة أسئلتها وقضاياها للبروز بصورة
ش����ديدة الوضوح في العقود األخي����رة أيض ًا .وقد
رافقت هذه األس����ئلة حت���� ّوالت التاريخ االجتماعي

العربي احلديث وال س����يما في مرحلة التغير الكبرى
الراهنة بعد االنتقال من الرابطة العثمانية إلى نظام
الدول ،ثم االنتقال من مرحلة االنتداب واالستعمار
والنفوذ االستعماري إلى مرحلة الدول املستقلة بعد
نهاية احل����رب العاملية الثانية ،وتفكيك االس����تعمار
القدمي أو املباش����ر ،وس����يادة النظم التسلطية في
الوط����ن العربي بعد فترة ليبرالية ّ
هش����ة في بعض
البلدان العربية.
الكتابّ :
جدليات االندماج االجتماعي وبناء الدولة
واألمة في الوطن العربي

تناقش بحوث الكتاب قضايا تتسع من بناء الدولة
االجتماعي في ك ّل من مصر وسورية
وإعادة االندماج
ّ

الناشر :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
يض����م الكتاب مجموعة مح ّكمة من البحوث التي

واملغ����رب العربي الكبير ،إلى موضوعات مثل الهوية

الكاتب :مجموعة مؤلفين

قدمت في احملور األول ملؤمتر املركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات السنوي الثاني للعلوم االجتماعية
واإلنسانية الذي ُعقد في الدوحة يومي  30و 31آذار
 ،2013وش����ارك فيه زهاء ثمانني أكادميي ًا من دول
عربية مختلفة .ومتح����ورت أعمال هذا املؤمتر حول
موضوعي« :جدليات االندماج االجتماعي وبناء الدولة
واألم����ة في الوطن العربي» و «ما العدالة في الوطن
العربي اليوم؟».
تتناول فصول الكتاب التس����عة عش����رة إشكالية
االندماج االجتماع����ي والتكامل الوطني وبناء األمة
العدد (2014 )29

واألردن وتون����س وموريتانيا ولبن����ان ودول اخلليج
والعومل����ة ،واملواطنة وتكوين اجلماعات السياس����ية،

وقياس النزعة االنفصالية لدى األقليات ،والليبرالية
والنظام االنتخابي النسبي .تضم قائمة املساهمني
ف����ي الكتاب ك ًال م����ن :أحمد بعلبك����ي ،و «امحمد»
النجار،
مالكي ،وأنطوان نصري مس ّرة ،وباقر سلمان ّ
وجاد الكرمي اجلباعي ،وحسن عبيد ،وحماه اللّه ولد
السالم ،وطارق البش����ري ،وعادل الشرجبي ،وعبد
احلميد هنية ،وعبد العزيز خزاعلة ،وعلي عبد الرازق
جلب����ي ،وعلي عبد الرؤوف عل����ي ،وفاطمة الصايغ،
ومه ّن����د مصطفى ،ومي مجيب عبد املنعم مس����عد،
ونيروز ساتيك ،وهاني املغلس ،ووليد عبد احلي.
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