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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the Arab
nation. It works towards the advancement of the latter
based on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and that the
development of any society remains impossible if pursued
without an awareness of its historical and cultural
context, reflecting its language(s) and its interactions with
other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line
with this vision, the Center conducts various academic
activities to achieve fundamental goals. In addition to
producing research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and convenes
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املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 انطالقًا من فهم أ ّن التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته، بل إ ّن تط ّور مجتمعٍ بعينه،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ومن ث ّم
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤث ّرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
 فهو ينتج أبحاث ًا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر،ً ويصدر كتبًا محكّم ًة ودوريات علمية،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب، ومو ّجهة إىل املختصني،االجتامعية واإلنسانية
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش املركز.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة للدراسات،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية ومجلس أمناء،العليا
.مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
،باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ العلمي
 ضمن أهدافه،ويكلّف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية
.ومجاالت اهتاممه
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:الديمقراطية المنتخبة واالستبداد النافذ
2007-2006 ،فشل الديمقراطية االنتخابية الفلسطينية

Democracy in Office, Authoritarianism in Power:
The Failure of Palestinian Electoral Democracy, 2006-2007

تفســر الدراســات العوائــق التــي تحــول دون التحــول الديمقراطــي في دول الشــرق األوســط
ِّ
ً
باعتبارهــا شــكلا مــن أشــكال النيوباتريمونياليــة؛ وهــي مزيج بيــن الباتريمونياليــة التقليدية
 بين مجالين من، بل يجمــع، إ ّلا أن نهج الدراســات هذا ال يم ّيز.واإلجــراءات االنتخابيــة الشــكلية
، أولهما الحكومــة بوصفها مجا ًلا للسياســيين المع ّينيــن أو المنتخبين:مجــاالت الحوكمــة
وثانيهمــا بيروقراطيــة الدولــة بوصفهــا مجــا ًلا للموظفيــن اإلدارييــن الذيــن تحتــاج إليهــم
 ومع التركيز على العوائق التي واجهتها،بناء على ذلك
ً .الحكومة لتنفيذ إجراءاتها المزمعة
 تفرق الدراســة من الناحية النظريــة بين نوعين من،)2007-2006( حكومــة حمــاس المنتخبة
 وبينمــا كان مــن. والحكومــة فــي الســلطة، الحكومــة فــي منصــب الحكــم:الحكومــات
. رفض الموظفون اإلداريون االمتثال واالستجابة،المفترض أن تتق ّلد حكومة حماس الحكم
 عرقلت ســير،قيــودا مؤسســاتية محليــة وخارجية
 واجهــت الحكومــة المنتخبــة،وتبعــا لذلــك
ً
ً
 ما أ ّدى إلى اشــتعال حــرب داخلية وانهيــار ٍ للديمقراطية،صراعا على الســلطة
عملهــا وأثــارت
ً
.االنتخابية
. االستعمار االستيطاني، حركة فتح، حماس، السلطة الفلسطينية:كلمات مفتاحية
Scholarship explains impediments to democratic transition in Middle Eastern
countries as forms of neopatrimonialism - a combination of patrimonial tradition
and cosmetic electoral procedures. However, this approach conflates two spheres
of governance: firstly, the government as a sphere of appointed or elected
politicians, secondly, the state's bureaucracy as a sphere of administrative staff
necessary for the government to execute its planned actions. The impediments
Hamas governments (2006-2007) faced highlight the difference between the
two spheres. Accordingly, I conceptually differentiate between two types of
government: government in office and government in power. While the Hamas
government was supposed to rule, the administrative personnel refused to comply.
Thus, the elected government in office faced local-institutional and external
constraints which prevented its functioning, and provoked power struggles that
led to internecine war and the collapse of the electoral democracy.
Keywords: Palestinian Authority, Hamas, Fatah, Settler Colonialism.
. أملانيا، هالة، معهد ماكس بالنك لألنرثوبولوجيا االجتامعية،زميل باحث
Research Fellow, the Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany.
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مقدمة
تفس الدراسات امل ُستقاة من نظرية الحكم (هريشافت) ملاكس فيرب أن
ِّ
العوائق التي تحول دون التحول الدميقراطي يف دول الرشق األوسط
هي شكل من أشكال اإلرثية املحدثة أو النيوباترميونيالية(((؛ أي
مزيج بني اإلرثية التقليدية واإلجراءات االنتخابية الشكلية((( .إالّ أن
نهج الدراسات هذا يجمع بني مجالني من مجاالت الحوكمة :أولهام
الحكومة بوصفها مجالً للسياسيني املعيّنني أو املنتخبني ،وثانيهام إدارة
الدولة بوصفها مجالً للموظفني اإلداريني الذين تحتاج إليهم الحكومة
لتنفيذ إجراءاتها املزمعة .وأوضح هنا كيف تلقي العوائق التي واجهتها
حكومة حامس املنتخبة ( )2007-2006الضوء عىل الفرق بني هذين
املجالني .وتتمثّل ح ّجتي يف أن إدارة الدولة املبن ّية عىل أساس تكوينات
شل عمل الحكومة املنتخبة دميقراط ًيا والتعبئة
فصائلية عملت عىل ّ
ضدها ،وصولً يف نهاية األمر إىل إطاحتها وإعادة إقرار النظام القديم.
وبنا ًء عىل ذلك ،أُف ّرق ،من الناحية املفاهيمية والتحليلية ،بني نوعني من
الحكومة :الحكومة يف منصب الحكم ،والحكومة يف السلطة((( .وبينام
كان من املفرتض أن تتقلّد حكومة حامس زمام الحكم والسلطة ،عرب
احتكار االستخدام املرشوع للقوة وإدارة مؤسسات الدولة اإلدارية،
إال أن املوظفني اإلداريني رفضوا االمتثال واالستجابة لتوجيهات وأوامر
الحكومة.
بنا ًء عىل ذلك ،أُناقش يف هذه الدراسة أن حركة حامس كانت يف
منصب الحكم (عرب الفوز يف االنتخابات) ،وأن إدارة الدولة كانت،
برعاية حلفاء أقوياء ودعمهم ،متلك النفوذ والسلطة .وتشري عبارة
"يف منصب الحكم" إىل حكومة منتخبة ،تتألّف من وزراء غري موالني
للنخبة التقليدية الحاكمة ،يتولّون مناصب سياسية ،ويديرون من
خاللها بريوقراطية معادية ،تهدف إىل عرقلة عملهم وإبعادهم عن
مناصبهم (املقررة دميقراط ًيا) إلعادة إقرار النظام القديم .أما عبارة
 1تم كذلك استخدام مصطلح الغنامئية يف بعض املواضع األدبية ترجم ًة عربية
للنيوباترميونيالية .Neopatrimonialism
2 Peter Pawelka, "Der Staat im Vorderen Orient über die DemokratieResistenz in einer globalisierten Welt", Leviathan, vol. 30, no. 4 (December
2002), p. 432; Jason Brownlee, "...And Yet They Persist: Explaining Survival
and Transition in Neopatrimonial Regimes", Studies in Comparative
International Development, vol. 37, no. 3 (Fall 2002), p. 35; Helga Baumgarten,
"Neopatrimonial Leaders Facing Uncertain Traditions", in: Roger Heacock
(ed.), Political Transitions in the Arab World (Birzeit: Ibrahim Abu-Lughod
Institute, 2002), p. 48; Houchang E. Chehabi & Juan J. Linz, Sultanistic
Regimes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998), p. 8; Juan J. Linz,
The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978), p. 236.
 3الحكومة يف منصب الحكم ،املنتخبة رسم ًّيا ،ترجمة لعبارة ،Government in office
والحكومة يف السلطة ،النافذة ،ترجمة لعبارة .Government in power

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

مبني عىل أشكال من الوالء
"يف السلطة" ،فتشري إىل نظام سيايس ّ
املؤسيس بأكمله .وهذا
يل الذي يتغلغل يف إطاره ّ
الحزيب الفصائ ّ
التقليد القائم عىل الوالء ليس عقالنيًا وال قانونيًا ،بالنظر إىل الدولة
باعتبارها كيانًا متخيّ ًل ،وفقًا ملا يشري إليه ماكس فيرب ضمنيًا((( .وميكننا
القول إن ُسلطات الدولة التي جاءت عن طريق االنتخابات ،والتي
تُه ّدد استقرار أُسس النظام االستبدادي القابع منذ زمن وت ُزعزعه،
قد فتحت الباب أمام التغيري عىل مستوى "منصب الحكم" ،لكنها مل
ت ِ
ُؤت مثاره بالرضورة.
قبل أن أدخل يف حوار نظري مع الدراسات املتع ّمقة يف التحوالت
السياسية وفشل الدميقراطية االنتخابية يف فلسطني ،وقبل الرشوع يف
تحليل القيود املفروضة عىل حركة حامس يف منصب الحكم ،أطرح
أولً السؤال التايل :بالنظر إىل األهداف غري الدميقراطية للسلطة
الفلسطينية بقيادة حركة فتح ،وشعبية حامس الكبرية آنذاك ،ملاذا
وافقت السلطة الفلسطينية يف املقام األول عىل فتح نظامها السيايس
نسب ًيا ألشكال الدميقراطية االنتخابية؟

ً
أوال :الديمقراطية االنتخابية في
فلسطين
 .1انفتاح النظام السياسي للسلطة
الفلسطينية على الديمقراطية االنتخابية
استند نظام السلطة الفلسطينية السيايس ،يف أثناء فرتة تأسيسه
يف عام  ،1994إىل مصادر يارس عرفات الشعبية من القوى الناعمة
خصيصا إلسكات املعارضني
(اإلقناع) والتكنولوجيا القمعية املو ّجهة
ً
والخصوم .وباختصار ،أسفرت وفاة عرفات يف عام  2004وعدم قدرة
السلطة الفلسطينية عىل استخدام القمع يف عام  ،2005عن تفكك
النسبي
مصادر حكم السلطة الفلسطينية ومتزيقها ،ما س ّهل االنفتاح
ّ
لنظام السلطة الفلسطينية السيايس عىل الدميقراطية االنتخابية.
 .2انقطاع مصادر الحكم التقليدية
للسلطة الفلسطينية
حرمت وفاة عرفات ،الذي مل يكن أيقون ًة ورم ًزا لحركة فتح فحسب،
بل للشعب الفلسطيني بر ّمته ،خلفاءه داخل السلطة الفلسطينية،
بقيادة فتح ،من مصادره الشعبية للحكم .ولرشح هذا االنقطاع،
4 Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology,
Guenther Roth & Claus Wittich (eds.) (Los Angeles: University of California
Press, 1978), p. 229.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
الديمقراطية المنتخبة واالستبداد النافذ :فشل الديمقراطية االنتخابية الفلسطينية2007-2006 ،

سأقوم بتأطري مناقشتي ضمن مفهوم فيرب ملصادر الحكم (السلطة)
الثالثة :الكاريزمية ،والتقليدية ،والعقالنية القانونية(((.
السلطة الكاريزمية مستمدة من السامت غري العادية أو "الخارقة"
يتحل بها القائد ،لكنها مبن ّية أيضً ا ومتأصلة عىل تص ّور
ّ
التي
(((
املحكومني (الرعايا) أو انطباعهم  .كان مقام عرفات أو مكانته
متجذرة ،تحدي ًدا ،يف ارتباطه الوثيق بالقضية الفلسطينية(((؛ إذ
مهم يف الوعي الوطني للشعب الفلسطيني منذ
احتل مكانًا ً
(((
وقفته "البطولية" يف معركة الكرامة يف عام  . 1969وحتى يف أدىن
مستوياتها ،تجاوزت شعبية عرفات شعبية الشخصيات الفلسطينية
الرئيسة والبارزة األخرى ،مثل الشيخ أحمد ياسني أو حيدر عبد
الشايف((( .كام وافق معظم الفلسطينيني وأجمعوا ،يف الداخل ويف
الشتات ،عىل قيادته .ويف هذا السياق قال أحد مؤسيس حركة
القوميني العرب (الذي أصبح يف ما بعد أول أمني عام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني) جورج حبش" :قد نختلف مع عرفات ،ولكننا ال
نختلف عليه"( .((1ومع ذلك ،فإن هذا النوع من الحكم أو السلطة
ومادي ،يذبل وميوت مبوت الحاكم .وبالفعل ،فإن هذه
مؤقت وعابر
ٌّ
أي
املكانة التي كانت لعرفات ،مل يشاركه فيها أحد أو "يرثها" منه ٌّ
من قادة فتح ،مبن فيهم الرجل الثاين يف منظمة التحرير الفلسطينية
وخليفته محمود عباس (أبو مازن).
من ناحية أخرى ،تستمد السلطة التقليدية رشعيتها من عالقات
الخضوع املبارشة أو الشخصية ،كام هي الحال يف املجتمعات
التقليدية التي يسود فيها نظام عائيل أو قبيل قائم عىل القواعد
والعادات الراسخة ،حيث يقبل ويُ َسلِّم ال ّرعايا املحكومون بهذا
الشكل من الحكم باعتباره رشع ًيا بسبب امتداد فرتته وتط ّوره،
ليصبح تقلي ًدا و ُعرفًا "يف حد ذاتـــه"( .((1وقبل تأسيس السلطة
الفلسطينية يف عام  ،1994كان املجتمع الفلسطيني قامئًا يف جوهره
5 Ibid., pp. 212-254.
6 Ibid., pp. 215, 400.
7 Asad Ghanem, Palestinian Politics after Arafat: A Failed National
Movement (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2010), p. 16.
8 Yazid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian
National Movement 1949-1993 (Washington, DC: Institute for Palestine
Studies, 1997), p. 178.
9 Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Results of Poll no.
7: Appointment of Prim Minister, Political Reform, Roadmap, War in Iraq,
Arafat's Popularity, and Political Affiliation", 3-7 April 2003, accessed on
20/1/2020, at: https://bit.ly/2uvXCtN
 10محسن صالح (محرر) ،فلسطني اليوم ،العدد  ،3395مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،2014/11/11 ،شوهد يف  ،2020/9/7يفhttps://bit.ly/367pNxd :
11 Weber, pp. 226-231.
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حل النزاعات
مثل ،يف طريقة ّ
عىل القانون التقليدي وال ُعريف(ً ،((1
تحل السلطة الفلسطينية ،بقيادة عرفات،
بني العائالت ،حيث مل ّ
محل هذه التقاليد ،لكنها أعادت بناء تحالفات مع عائالت محلية
وأَ ْح َيت وأضْ فَت الطابع املؤسيس عىل الشبكات التقليدية ،مثل
شبكات "املخاتري" (جمع مختار ،وهم القادة املحليون التقليديون)
للمصالحة بني الناس .وبُ ِنيت هذه السلطة التقليدية عىل مدى عقو ٍد
من والء هذه العائالت لعرفات .ويف املقابل ،كان عباس جز ًءا من
نخبة سياسية افتقرت إىل الروابط مع العائالت والقبائل التقليدية.
يقوم بناء فيرب النموذجي واملثايل للسلطة أو الحكم القانوين العقالين
عىل التكوين الذي تستمد فيه الحكومة رشعيتها من القانون واللوائح
يتجسد هذا النوع من السلطة ،من بني سائر
املعمول بها ،وميكن أن ّ
(((1
أنظمة السلطة ،يف الدميقراطية التمثيلية  .كام استخدمت السلطة
الفلسطينية بقيادة عرفات هذا الشكل من الحكم لتربير مامرستها
السلطة "انتخاب ًيا" .فعىل سبيل املثال ،سمحت السلطة الفلسطينية
بإجراء انتخابات رئاسية وترشيعية يف عام  ،1996حيث كان من
املتوقع أن يفوز بها عرفات وفتح .ومع ذلك ،مل تُطبّق السلطة
اإلداري،
الفلسطينية هذا املصدر من السلطة أو الحكم عىل جهازها
ّ
ُمفضّ لة بذلك الفئات أو الفصائل املوالية .وسأناقش أدناه كيف استند
خُلفاء عرفات يف فتح إىل الوالء الفصائيل (الحزيب الفئوي) من أجل
إعادة إقرار حكم فتح وسلطتها يف أعقاب فوز حامس باالنتخابات.
كان ُخلَفاء عرفات الذين زعموا أنهم "إصالحيون" آنذاك ،بقيادة
محمد دحالن وعباس ،عىل خالف مع حكم عرفات ،واصفني إياه
بـ "اإلريث" و"الفاسد"( .((1كام زعموا أنهم أدخلوا إصالحات دميقراطية
قامئة عىل إجراءات عقالنية قانونية ،معتربين أنهم ال ميلكون ،أو
يرفضون ،مصادر السلطة التي كان عرفات يُع ّول عليها مسبقًا.
وسأناقش أدناه كيف أن عرفات مل يكن ،يف حقيقة األمر ،يف حاجة،
حاكم كاريزميًا وتقليديًا ،إىل أشكال السلطة العقالنية
بصفته
ً
القانونية إلضفاء الرشعية عىل حكمه ،عىل العكس متا ًما من إدارة
السلطة الفلسطينية وتشكيلها .وبناء عليه ،مل ينتهج خلفاؤه أب ًدا
بدل من ذلك،
نه ًجا قانونيًا عقالنيًا إلصالح اإلدارة ،بل استخدمواً ،
12 Jamil Hilal, The Palestinian Political System after Oslo: Analytical Critical
Study (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1998), pp. 77-78.
13 Weber, p. 220.
 14أحمد عيىس (ناشط من التيار اإلصالحي يف حركة فتح) ،مقابلة شخصية ،غزة.2012/4/4 ،
سيتم يف هذه الدراسة استبدال أسامء من أُج ِريَت معهم املقابالت بأسامء مستعارة بنا ًء عىل
طلبهم .أما بالنسبة إىل القادة السياسيني الرسميني الذين يظهرون يف وسائل اإلعالم ،مثل
صالح الربدويل الناطق اإلعالمي الرسمي لحركة حامس ،فسأشري إليهم باالسم.
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االنتخابات فحسب إلضفاء طابع الرشعية عىل حكمهم وسيادتهم(،((1
ولتلبية املطالب الدولية التي ت ُنادي بإجراء إصالحات سياسية يف
السلطة الفلسطينية؛ ومن ثم تأمني التدفّقات املالية واملادية(.((1
كام اعتُرب أن تلبية املطالب الداخلية إلجراء انتخابات "دميقراطية"
رضوريــة للسيطرة عىل املعارضة اإلسالمية الناشئة ،أي حامس.
وتجسد هذا االتجاه الحقًا يف اتفاقية القاهرة يف عام  2005التي
ّ
(((1
ص ّدقتها الفصائل الفلسطينية الرئيسة .

 .3زوال القمع
أتاح مرسوم عرفات "الرسي [غري الرسمي]" الذي وضع ح ًّدا للقمع ضد
حامس حتى تشارك يف أحداث االنتفاضة الثانية (،((1()2005-2000
فرص ًة لها إلعادة تشكيل نفسها (مبا يف ذلك عسكريًا) ،ما جعل من
الصعب عىل خلفاء عرفات الحقًا عكس مسارها أو قلب املوازين
املرتتبة عىل ذلك .واختارت حامس سابقًا وخالل أواخر التسعينيات
أسلوب الحوار واالسرتضاء يف تعاملها مع السلطة الفلسطينية عىل
الرغم من اعتقال ناشطيها وتعذيبهم .ويف املقابالت كلها التي أجريتُها
مع قادة حامس السياسيني واملحليني والناشطني ،كانوا مييلون إىل رسد
قصة اعتقالهم بني عامي  1995و 2000يف سجون السلطة الفلسطينية
وتع ّرضهم فيها لإلذالل والتعذيب .ومع ذلك ،تسبب تراجع القمع
بشا بحقبة جديدة
بعد عام  2000بنقلة نوعية يف فكر حامسُ ،م ّ ً
لناشطيها الذين عقدوا العزم عىل فرض حضورهم وتحدي سياسة
املالحقات واالعتقاالت السياسية من السلطة الفلسطينية( .((1وكام
قال أحد ناشطي حامس" :إن العودة إىل فرتة القمع السابقة مل تعد
خيا ًرا ممك ًنا"(.((2
يضيف الناطق اإلعالمي الرسمي لحركة حامس ،صالح الربدويل ،أنه
خالل السنتني األوليني من االنتفاضة الثانية ( ،)2002-2001بدأت
 15يف مقابلة مع مجموعة األزمات الدولية ،قال مسؤول أمن مرصي ،ساعد يف التوسط
بني حركتي حامس وفتح يف تأجيل االنتخابات الترشيعية من متوز /يوليو  2005إىل كانون
الثاين /يناير " :2006سيصبح أبو مازن [الرئيس عباس] والسلطة الفلسطينية أقوى يف غضون
بضعة أشهر ،وخاص ًة بعد فك االرتباط مع غزة .وهذا هو الوقت الذي ينبغي فيه إجراء
االنتخابات" .ينظر:
International Crisis Group, "Enter Hamas: The Challenges of Political
Integration", Middle East Report, no. 49 (January 2006), p. 7.
16 International Crisis Group, "The Meanings of the Palestinian Reform",
Middle East Report, no. 2 (November 2002).
" 17النص الكامل لوثيقة إعالن القاهرة" ،دنيا الوطن ،2005/3/17 ،شوهد يف
 ،2020/1/20يفhttps://bit.ly/2RutzMl :
 18عبد الرحمن حمد (سيايس فلسطيني شغل عدة مناصب حكومية) ،مقابلة شخصية،
غزة.2012/10/14 ،
 19صالح الربدويل ،مقابلة شخصية ،غزة.2012/11/4 ،
 20موىس عيل ،مقابلة شخصية ،غزة.2012/3/12 ،

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

املواجهات مع قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية عىل املستوى
الفردي؛ عندما حاولت السلطة الفلسطينية اعتقال عبد العزيز
الرنتييس وإسامعيل أبو شنب .استند رفض ونبذ أوامر االعتقال التي
كانت ت ُْصدرها السلطة الفلسطينية إىل "مبادرات فردية" يدعمها كذلك
بعض مقاتيل حامس؛ وبذلك أظهرت حامس "إجام ًعا غري رسمي" ضد
القمع السيايس( .((2ومع ذلك ،رفضت حامس يف عام  2005القمع
رسم ًّيا ،وغدا ناشطوها "خطًّا أحمر ال ميكن أن تتجاوزه"( ((2تكنولوجيا
فمثل اشتبكت كتائب القسام
القمع التابعة للسلطة الفلسطينيةً .
التابعة لحامس وواجهت السلطة الفلسطينية عندما اعتقلت محمد
الرنتييس ،نجـل الشهيـد الفلسطيني وأحد مؤسيس حركة حامس ،عبد
العزيز الرنتييس ،يف عام  ،2005ور ّدت عليها باستنفار قواتها يف أجزاء
مختلفة من غزة وإقامة حواجز عسكرية .ويف منطقة الزيتون يف مدينة
غزة ،واجهت حامس املركبات املصفحة التابعة للسلطة الفلسطينية
ٍ
بعدئذ االستقرار من
باألسلحة املضادة للدبابات .وحققت السلطة
(((2
خالل إجراء مفاوضات مع حامس وإطالق رساح الرنتييس .
بخالف الفرتة  ،2000-1995مل تتمكن السلطة الفلسطينية من
نرش العنف يف غزة ،بل اضطر خلفاء عرفات إىل مامرسة املنطق
الدميقراطي الذي أ ّدى بدوره إىل توفري فرص متزايدة لدخول حامس
يف النظام السيايس وإضفاء أهميتها السياسية والشعبية قانونيًا
عىل النظام السيايس الفلسطيني .ودفع هذا التطور اإلصالحيني
إىل تحريض إدارة الدولة املوالية للفصائلية الحزبية إلطاحة حامس
واسرتجاع منصب الحكم.

ثان ًيا :االنتقال السياسي في
فلسطين
 .1تحديد موقع الحالة الفلسطينية من
ال ّدراسات المتعلّقة باالنتقال السياسي
ملاذا تفشل الدميقراطيات االنتخابية يف عمليات االنتقال سياس ًّيا
من مرحلة االستبداد أو السلطة املطلقة؟ وكيف ذلك؟ لإلجابة عن
الجزء األول من السؤال" :ملاذا؟" ،استندت الدراسات واالجتهادات
إىل نهج النيوباترميونيالية؛ إذ يكمن جوهر هذا النهج يف أن الحكم
 21الربدويل.
22 Ali.
" 23بيان صحفي تعقيبًا عىل قيام عنارص الرشطة مبحاولة اعتقـال األخ محمد الرنتييس
نجـل الشهيـد القائد د .عبد العزيز الرنتييس "،املوقع الرسمي لحركة املقاومة اإلسالمية
(حامس) ،2005/10/2 ،شوهد يف  ،2020/9/7يفhttps://bit.ly/33kCpB1 :

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
الديمقراطية المنتخبة واالستبداد النافذ :فشل الديمقراطية االنتخابية الفلسطينية2007-2006 ،

مبني عىل شبكات واسعة من العالقات
االستبدادي أو الدكتاتوري ّ
اإلرثية التقليدية :الفرديّة الشخصية وغري الرسمية .ومع ذلك،
متّت إضافة األحرف البادئة "نيو  "neoإلبراز الهياكل املعقدة
ملؤسسات الدولة الحديثة وبريوقراطيتها( .((2وبنا ًء عىل ذلك ،تعمل
شبكات النيوباترميونيالية سوي ًة ضد املعارضة حتى يف أوقات
االنتقال السيايس من أجل إعادة ترسيخ األنظمة القدمية ووضع
ح ٍّد لإلصالحات الدميقراطية( .((2ويف هذا الصدد ،ينظر طارق دعنا
وهيلغا بومغارتن ووريكس برينن إىل السلطة الفلسطينية باعتبارها
مج ّرد نسخة أخرى من العالقات النيوباترميونيالية(.((2
أما لإلجابة عن الجزء الثاين من السؤال" :كيف؟" ،ت ُركّز الدراسات
املقارنة عىل األسباب التي تؤدي إىل االنتقال السيايس يف املقام األول؛
لكن ،حتى اآلن ،ال تزال الدراسات واملراجع التي تبحث يف كيفية
إعادة ترسيخ النظام االستبدادي واستعادته السلطة بعد االنتخابات
الدميقراطية ،نادرةً .يخلص جيسون براونيل إىل أن النظام االستبدادي
ميكن أن يُعيد إقرار نفسه وترسيخها يف حالتني .1 :اخرتاقه الدولة
واملجتمع من خالل شبكات الحاكم القامئة عىل املصالح واملحسوبية؛
 .2إذا كانت درجة اعتامد الحاكم عىل دعم ووصاية قوة عظمى
كبرية .وبنا ًء عىل ذلك ،سوف يتأىت أحد السيناريوهات التالية:
"االستقرار السيايس" أو "إعادة اإلقرار /الرتسيخ" أو عدم االنتقال(.((2
وبعد خمس سنوات ،يدحض براونيل يف كتابه االستبداد يف عرص
الدميقراطية ويُف ّند نسبيًا العامل الخارجي املتمثل يف دعم القوى
بدل من ذلك ،عىل تنظيم شبكات
العظمى ووصايتها ،بل يركزً ،
نيوباترميونيالية واسعة .وبناء عليه ،فإن املقياس الرئيس لنجاح عملية
االنتقال السياسية إىل الدميقراطية هو درجة التامسك (أو عدمه) يف
تنظيم حزب النخبة الحاكمة(.((2
بالرتكيز عىل التحوالت السياسية يف أعقاب الربيع العريب ،يرى
عزمي بشارة أن تنظيم األنظمة القدمية ودعم القوى العظمى
24
Shmuel N. Eisenstadt, Traditional Patrimonialism and Modern
Neopatrimonialism (London: Sage Publications, 1973), p. 11.
25 Brownlee, "… And Yet They Persist", p. 35.
26 Tariq Dana, "Crony Capitalism in the Palestinian Authority: A Deal
among Friends", Third World Quarterly, vol. 41, no. 2 (January 2019), pp.
247-263; Helga Baumgarten, "Hamas: Election-Victory in Palestine. An
Islamist Transformation to Democracy in a Neo-Patrimonial Rentier
System", Orient, vol. 47, no. 1 (2006), p. 30; Rex Brynen, "The Neopatrimonial
Dimension of Palestinian Politics", Journal of Palestine Studies, vol. 25, no. 1
(Autumn 1995), pp. 24, 30.
27 Brownlee, "… And Yet They Persist", p. 38.
28 Jason Brownlee, Authoritarianism in an Age of Democratization
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007), p. 13.
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وملموسا،
ووصايتها ،أمران ال ينفصالن" :أصبح التأثري الخارجي نشطًا
ً
(((2
حاسم ّإل بفعل عوامل داخلية محلية" .
وإن مل يكن تأثريه
ً
ويخلص بشارة إىل أن وجود العامل الخارجي أم ٌر حاس ٌم لتفسري
فشل الدميقراطية االنتخابية املرصية وغيابه ،وأمر حيوي لنجاح
الدميقراطية التونسية(.((3
تهدف هذه الدراسة املتعلّقة بفشل الدميقراطية االنتخابية
الفلسطينية تحدي ًدا إىل تعزيز هذه الجهود التي تنظر وتحاول تفسري
حاالت "عدم االنتقال" السيايس .أحد األسئلة التي تربز يف املقدمة هو
كيف واجهت النخبة يف السلطة وشبكات التنظيم النيوباترميونيالية
انقسا ًما سياس ًيا رأس ًيا بني معسكرين :من يُس ّمون اإلصالحيني (املوالني
لدحالن وعباس) ،والرشعيني(( ((3املوالني لعرفات) الذين دخلوا بني
عامي  2004و 2006يف لعبة حصيلتها صفر ،أو تعادل ،ملصلحة حامس
يف االنتخابات املحلية والترشيعية .وأّدى هذا االنقسام الداخيل إىل
فوىض عارمة يف العالقات الباترميونيالية داخل املجتمع.
لكن ،عىل الرغم مام تكشّ ف من انقسام داخيل وخسارة مصادر
حكم عرفات ،فإن اإلصالحيني متكّنوا من عرقلة عمل الحكومة
املنتخبة وإنهاء فرتة الدميقراطية االنتخابية .ويف هذا الصدد ولتحقيق
ذلك ،ميكنني القول إنهم استندوا إىل الوالء املؤسيس الفصائيل الحزيب
إلدارة الدولة ،وتحالفوا مع القوى االستعامرية االستيطانية وضمنوا
وتجسد هذا يف فرض قيود داخلية
دعم قوة عظمى يف سبيل ذلك.
ّ
مؤسسية محلية وأخرى اقتصادية خارجية عىل حكومة حامس
بهدف عرقلة سري عملها وإفشالها ،ومن ثم دفعها يف نهاية املطاف
إىل ترك منصبها وإزاحتها عن الحكم.
إن العالقات الديالكتيكية أو الجدلية بني الجهاز اإلداري التنظيمي
للسلطة الفلسطينية وهيكل االستعامر االستيطاين ،بالغة األهمية،
ألنها تعكس الخواص النوعية لنظام السلطة الفلسطينية .وركّزت
الدراسات التي تبحث يف األنظمة النيوباترميونيالية عىل النهج املتّبع
 29عزمي بشارة" ،مالحظات عن العامل الخارجي يف االنتقال الدميقراطي" ،سياسات
عربية ،العدد ( 38أيار /مايو  ،)2019ص .12-8
30 Azmi Bishara, "Democratic Transition and its Problems: Theoretical
Lessons from Arab Experiences", Lecture was given at the Conference
"Democracies in Formation: Arab Countries as a Test Ground for New
Political Developments", Held at the College de France, Paris, 28/11/2019,
accessed on 7/9/2020, at: https://bit.ly/2DChv7n
 31سأستخدم األسامء التي يُشاع استخدامها بني املعسكرين نفسيهام" :الرشع ّيون"
و"اإلصالحيون" .ظهرت هذه األسامء يف عام  2003بسبب الرصاع عىل السلطة بني الرئيس
عرفات وعباس (أول رئيس وزراء فلسطيني) .وادّعى أنصار عرفات أن الرئيس كان قد
حصل عىل تصويت شعبي مرشوعّ ،إل أن عباس جاء بالتعيني .ويف املقابل ،ادّعى مؤيدو
وتجل املس ّميان خالل
دحالن وعباس أنهم كانوا يهدفون إىل إصالح السلطة الفلسطينيةّ .
االستعدادات لالنتخابات الداخلية لحركة فتح يف عام .2004
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ما بعد االستعامر ،الذي أصبح فيه الجهاز التنظيمي التابع للحزب
الحاكم محو ًرا للنقاش؛ ّإل أ ّن قضية السلطة الفلسطينية وحالها
يتطلبان تأط ًريا يُالئم السياق االستعامري؛ فالسلطة الفلسطينية
ليست نظا ًما سياسيًا لسلطة الدولة من حيث وضع اللوائح ووسائل
اإللزام بها ،التي هي بدورها ُمدار ٌة مركزيًا ومحدود ٌة إقليم ًيا .بل
عىل العكس متا ًما ،تخضع السلطة الفلسطينية ملطالب االستعامر
االستيطاين إضافة إىل قمعها املقاومة املحلية .أ ّما اإلصالحيون  -الذين
وقفوا يف وجه نهج عرفات للمقاومة بعد عام  - ((3(2000فقد و ّجهوا
اإلدارة املوالية لتلبية مطالب االستعامر االستيطاين .وميكن فهم
هذا التوجيه ضمن إطار 'الرواتب مقابل السالم' ،بدالً من 'األرض
مقابل السالم' .أما استمرار البريوقراطية ،فكان يف مقابل والئه للنهج
السيايس واألمني الجديد للسلطة الفلسطينية بقيادة اإلصالحيني.
وكانت استمرارية البريوقراطي متوقفة عىل مواالته النهج السيايس
واألمني الجديد للسلطة الفلسطينية بقيادة اإلصالحيني.

تلخيصا ملا سبق ،ال تقوم إدارة السلطة الفلسطينية عىل عالقات غري
ً
رسمية أو شخصية فرديّة ،بل عىل الوالء املؤسيس الحزيب الفصائيل
الذي يركز عىل توزيع املناصب املؤسسية املتم ّيزة .كام يوضّ ح إخضاع
السلطة لهيكل أوسلو ونظامه مجموع َة القيود الداخلية والخارجية.

المؤسسي
الفصائلي -
 .2طرح نظرية الوالء
ّ
ّ
ميكن أن يقدم تأريخ فيرب ملصادر الحكم الثالثة يف االقتصاد واملجتمع،
رؤى مهمة بشأن الوالء الفصائيل الحزيب إلدارة السلطة الفلسطينية،
وكيف تسبّب بخلق عراقيل وعقبات أمام الدميقراطية االنتخابية.
32 Amal Jamal, The Palestinian National Movement: Politics of Contention
;1967-2005 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2005), pp. 156, 176
International Crisis Group, "The Meanings of the Palestinian Reform", p. 2.
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تجذب مصادر الحكم املختلفة وجو ًها مختلف ًة من الوالء :فبينام
ُعتب السلطتان الكاريزمية والتقليدية شخصي ًة فردية ،تتب ّدد سمة
ت َ
الشخصية أو الفردية يف تلك العقالنية القانونية؛ مبعنى أنها تستمد
متخيل مبن ًّيا عىل قواعد وأحكام
ً
والءها من الدولة بوصفها كيانًا
قانونية .وبنا ًء عىل ذلك ،ويف حني ميكن أن تكون األوجه الشخصية
للوالء "املصدر األول وامل ُطلق"( ((3للحكم الكاريزمي والحكم
يوسع الحكم القانوين  -العقالين ومي ّد نطاق
التقليدي ،يجب أن ّ
السيادة ليشمل اإلدارة البريوقراطية للدولة واإلطار القانوين العقالين
الذي يقف وراءها( .((3ويذكر فيرب أن الحاكم "ميكن أن ينتمي إىل
أنواع [غري بريوقراطية] أخرى [ ]...وهذا ينطبق عىل النوع الكاريزمي
التواريث [ ]...وعىل النوع الكاريزمي البحت ٍ
لرئيس اختري عن طريق
االستفتاء"( .((3ومن الناحية العملية ،ميكن أن يتك ّون النظام السيايس
من مصادر حكم مختلفة ،فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تكون هناك
بريوقراطية إدارية "معروفة"( ((3بأنها عقالنية قانونية ،ويف الوقت
نفسه ،تابعة لحاكم يتمتّع بالكاريزما؛ حيث إن تلك األخرية ال
تستطيع النجاة عند موت الحاكم ،ولذلك فإن قيادة اإلدارة القانونية
خصوصا
العقالنية هي أش ّد أهمية الستمرارية الحكومة القامئة،
ً
عندما تتك ّون من قوى كانت يف السابق يف حالة معارضة راسخة عىل
م ّر الزمن ،متا ًما كام يف حالة حامس.
وبخالف خلفائه ،مل يكن عرفات يف حاجة إىل أي إجراءات شكلية
قانونية عقالنية عىل هيئة انتخابات يف عام  ،1996ويف اعتقادي،
يتّسق ذلك مع آراء فيرب ووجهات نظره .وكــان األســاس األهم
لحكم عرفات مبنيًا عىل الكاريزما والتقاليد ،وعىل النقيض اآلخر،
كانت الطريقة التي بنت بها السلطة الفلسطينية ،بقيادة عرفات،
عنارصها مبني ًة عىل الوالء املتخ ّيل ال للدولة ،إمنا لحركة فتح .وبعد
وفاة عرفات ،استخدم خلفاؤه ،بعد تك ّيفهم مع مطالب االحتالل
يل ،هذا الحكم الذي تدعمه البريوقراطية ،وسيل ًة
االستيطا ّين اإلرسائي ّ
للحفاظ عىل حكمهم.
هذا ،ومورس الوالء الفصائيل الحزيب من أجل إفشال ،ومن ث ّم
إطاحة حكومة حامس املنتخبة دميقراط ًيا ،وهذا يدحض الح ّجة
النيوباترميونيالية القائلة إن الطابع غري الرسمي للقرابة أو القبلية
أو الصداقة ،سيطر عىل النظام املؤسيس للسلطة الفلسطينية(.((3
Weber, p. 263.
Ibid., p. 271.
Ibid., p. 220.
Ibid., p. 219.
Brynen, p. 25.
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ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
الديمقراطية المنتخبة واالستبداد النافذ :فشل الديمقراطية االنتخابية الفلسطينية2007-2006 ،

إن النخبة الحاكمة والبريوقراطية هام وجهان لعملة واحدة ،هي
الفصائلية الحزبية البحتة .وعىل الرغم من أن العالقات غري متكافئة
بني النخبة الحاكمة والبريوقراطية من حيث الهرمية أو التسلسل
الهيكيل ،فإنها تخدم األهداف الفصائلية الحزبية نفسها.
عندما أذكر "الوالء املؤسيس الفصائيل الحزيب" ،أشري إىل الرضورات
التنظيمية التي كانت قامئة قبل تأسيس "الدولة" ،والتي تُح ّدد
وت ُهيمن الحقًا عىل أمناط البريوقراطية واملجال السيايس .وغالبًا ما
يطغى هذا التنظيم بنموذج حكمه وهيكل سلطته عىل هيكل الدولة
الجديد ،ومن ثم يقوم مر ّوجو الوالء الحزيب الفصائيل والقامئون عليه
بتنصيب نخبة إلدارة الدولة مبا يحقق مصلحتها الخاصة.

13
رتب عالية يف غزة يف عام  ،1994إلّ أن التهديد
"الداخل"( ((4يف ٍ
املتزايد من حامس أجرب السلطة الفلسطينية عىل استخدام كوادر
فتح هذه (يف الداخل) ملواجهة حامس محل ًيا .واعرتف ضيف املقابلة
أنه كان وكوادر فتح يعتقدون أن هدف حامس كان "متزيق اإلجامع
الوطني وإضعافنا أمام االحتالل" .لكن خالل االنتفاضة الثانية" ،بدأ
حليف
كثري منا [أعضاء فتح]" يرى حامس عىل نحو مختلف بوصفها َ
حتمل" ،ألن إرسائيل مل تُرِد يو ًما قيام دولة فلسطينية".
مقاومة ُم ً
كانت وجهة النظر تلك تحديًا للتوجهات السياسية املتب ّناة يف جهاز
األمن الوقايئ الذي يتبع له .وأضاف الضيف أنه بعد وفاة عرفات،
شككت القيادة الجديدة واإلصالحيون يف "والئنا ،وقاموا بفصل أو
إحالة بعضنا إىل التقاعد"(.((4

تألّف املوظفون البريوقراطيون العاملون يف مؤسسات السلطة
الفلسطينية عىل نحو أسايس من أعضاء فتح وأنصارها ،و ُو ِّجهت
انتقادات إىل عمليات التعيينات  -مبا يف ذلك القضائية  -باعتبارها
مبنية عىل املحسوبية واالنحياز واملحاباة( .((3أ ّما استبعاد أعضاء
حامس ومؤيّديها من التعيينات ،فاستند إىل عدم وجود "سالمة
أمنية"؛( ((3وهو إحدى اآلليات األساسية املستخدمة الستبعاد
املعارضة (مثل أعضاء حامس) .كان هذا االستبعاد الحزيب الفصائيل
شبه كاملٍ يف قطاع السلطة الفلسطينية األمني(.((4
ش ّدد قيادي رفيع يف جهاز األمن الوقايئ يف مقابل ٍة معه عىل أن
التعيني ضمن الجهاز األمني اعتمد عىل أساس العضوية واالنتامء إىل
فتح من "الداخل"" :تم تشكيله [الجهاز] بالكامل من قادة ونشطاء
فتح املحل ّيني الذين كان قد تم تشكيلهم خالل االنتفاضة األوىل
( .((4(")1993-1987وأكّد أن "الخارج" كان مرت ّد ًدا يف توظيف ناشطي
38 Human Rights Watch, "Abusive System: Failures of Criminal Justice
;in Gaza", 3/10/2012, p. 9, accessed on 20/1/2020, at: http://bit.ly/2GwNTH5
Hani Albasoos, "Case Study I: The Judicial Sector", in: Are Hovdenak (ed.), The
Rule of Hamas in Gaza: Facing the Challenge of Isolation (Oslo: Peace Research
Institute, 2010), p. 29, accessed on 20/1/2020, at: http://bit.ly/2VhdTyv
39 Independent Commission of Human Rights, "The Status of Human
Rights in Palestine", Annual Report, no. 15 (2009), pp. 182-183, accessed on
20/1/2020, at: http://bit.ly/2XsBObK
قبل عمليات التعيني يف مؤسسات السلطة الفلسطينية ،ت ُو ّجه هذه املؤسسات الطلبات
املعنية إىل األجهزة األمنية لسامع كلمتها النهائية ،وهذا ما يسمى "الترصيح األمني".
40 Ghada Al-Madbouh, "Unpacking Inclusion, Tracing Political Violence:
A Case Study of the Palestinian Authority and Hamas's Governance under
Occupation", Doctoral Dissertation, University of Maryland, 2011, pp. 77, 181, 256.
 41جواد املرصي ،مقابلة شخصية ،غزة ،2013/3/15 ،2012/3/23 ،ومقابلة هاتفية،
.2019/11/11

لهذا ،ح ّولت النخبة الحاكمة يف السلطة الفلسطينية وب ّدلت والء
ناشطي فتح الطوعي الفصائيل إىل والء إداري فصائيل ،حيث يُصبح
صال ًحا ،بال شك ،للتكيّف مع التو ّجه السيايس للنخبة الحاكمة .وقام
تح ّول الوالء الطوعي الفصائيل إىل ذلك اإلداري البريوقراطي عىل
أساس املزايا االقتصادية .ومبجرد القيام بذلك ،غدا مصري املجموعة
بأكملها مرتبطًا باستمرارية النظام اإلداري املؤسيس للدولة وتو ّجهات
النخبة السياسية ،حيث إن هذا التحول يساعد يف تشكيل تو ّجهات
األفراد السياسية وقولبتها لتتوافق مع تو ّجهات النخبة الحاكمة.
ويف هذا الصدد ،ميكن أن يُصبح أولئك السابقون من أبناء املقاومة
 42يشري مصطلح "الخارج" إىل من يُطلق عليهم "العائدون" – الالجئون الفلسطينيون،
وهم من أعضاء البريوقراطية يف منظمة التحرير الفلسطينية الذين أسسوا وقاموا بدور يف
بريوقراطية السلطة الفلسطينية يف الفرتة  – 1995-1994بينام يشري تعبري "الداخل" إىل
املحل.
تنظيم فتح ّ
 43املرصي.
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الذين تع ّرضوا ذات يومٍ للقمع نفسه بأشكاله املختلفة يف السجون
اإلرسائيلية ،خالل االنتفاضة األوىل ،هم أنفسهم من ُي ّهدون الطريق
أمام اإلقصاء والقمع لرفقاء املقاومة من فصائل املعارضة حتى إن
كانوا ض ّد املبادئ التقليدية لحركة فتح  -الذين هم جزء ال يتجزأ
منها .وعىل الرغم من أن الوالء البريوقراطي يبدو مشاب ًها متا ًما للوالء
الطوعي الفصائيل من حيث إن كليهام من مظاهر تضامن الجامعة
التقليدي ،فإنه قد تم إعادة تشكيله لحاميته وتأمني مستقبله ضمن
إطار قانوين .وت ُنظّم النخبة الحاكمة يف السلطة الفلسطينية املصالح
املادية لكوادرها من خالل التنظيم السيايس للسلطة الفلسطينية.
ببساطة ،أسهمت هذه املصالح املادية يف املحافظة عىل النزاع أو
الرصاع عند النخبة الحاكمة ،وذلك بفضل ما له من قدر ٍة عىل التحكم
يف التعيينات الحزبية وتخصيصها .أما الرواتب ،فأصبحت بدورها آلية
لرشاء الوالءات من خالل الحوافز واإلغراءات املادية.
تختلف هذه الحوافز واإلغـراءات التي تعتمد عىل الوالء اإلداري
الفصائيل ،عن الحوافز واإلغراءات التي توضح العالقة بني السلطة
واملجتمع ،والتي أقامتها السلطة الفلسطينية الخرتاق املجتمع
والتغلغل فيه .هنا النهج النيوباترميونيايل ،ووفقًا ملا جاء به كل
من دعنا وبومغارتن وبرينني( ((4يشري بدقة إىل نوع العالقات بني
إدارة السلطة الفلسطينية املوالية والفصائلية من جهة ،واملجتمع
ووسعت السلطة الفلسطينية القطاع
الفلسطيني من جهة أخرىّ .
العام وح ّولته إىل مصدر رئيس للدخل يف غزة والضفة الغربية؛
معتنق ًة بذلك نهج النيوباترميونيالية تجاه املجتمع ،فارضة األبوية
الجديدة تجاه املجتمع من خالل استخدام منصب الحكم الرسمي
للحفاظ عىل شبكة فردية وجامعية غري رسمية من املستفيدين،
ومن ثم االحتفاظ بالسلطة واستبقائها؛ للسيطرة عىل بنية املجتمع
االجتامعية التقليدية واالقتصادية والسياسية .واستخدمت السلطة
الفلسطينية أيضً ا هذه العالقات لتعطيل مسار حامس ووصولها إىل
السلطة وعرقلتها بعد فوزها باالنتخابات يف عام  .((4(2006وميكننا،
من خالل هذا السياق ،فهم كيف ميكن أن تساعد حجة أو نهج
النيوباترميونيالية يف تفسري الطابع غري الرسمي للقرابة أو القبلية أو
الصداقة الذي هيمن عىل املامرسة السياسية للسلطة الفلسطينية يف
مواجهة املجتمع.
لكن ،ما سيع ّوق إدمــاج حامس يف النظام السيايس والسلطة
الفلسطينية ،بعد فوزها يف االنتخابات الترشيعية ،هو تقلبات
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بريوقراطية مؤسسات السلطة الفلسطينية ذاتها ونزواتها ،وال سيام
مكتب الرئاسة الذي تشغله فتح.

ً
ثالثا :تولّي الحكومة المنتخبة
الحكم
 .1القيود المؤسسية المحليّة :الحيلولة
دون تمكين حماس سياس ًيّا
يف أيار /مايو  ،2005وقبل مثانية شهور من فوز قامئة حامس "التغيري
واإلصالح" يف االنتخابات الترشيعية ،قضت محكمة مدن ّية يف دير
البلح يف غزة ببطالن فوز حامس يف االنتخابات البلدية يف منطقة
الربيج .ومل تعرتف فتح بنتائج تلك االنتخابات ،فق ّدمت طلب
ٍ
بشكوك حول
استئناف إىل املحكمة ،إلّ أن استئنافها مل يتعلق
احتاملية تزوير الحزب الفائز النتائج ،بل و ّجهت فتح أصابع االتهام
نحو لجنة االنتخابات الفلسطينية بأنها كانت يوم االنتخابات "غري
فاعلة" يف مساعدة الناخبني يف العثور عىل أسامئهم يف القوائم
ناخب محتمل ُحرموا
االنتخابية ،وبناء عليه زعمت فتح أن نحو ٍ 700
من حق التصويت لها.
ومن املفارقات هنا أن الشاهد الذي أدىل بشهادة حاسمة أمام
رئيسا للجنة مراقبة االنتخابات يف الربيج
املحكمة يف هذا الشأن كان ً
وعض ًوا يف فتح ،حيث أق ّر مبزاعم فتح ض ّد اللجنة االنتخابية واعرتف
"بعدم فاعليتها" .وحرض إىل املحكمة "الناخبون املحرومون" ،وشهدوا
كذلك ض ّد اللجنة ،زاعمني أن موظفي اللجنة يف املراكز االنتخابية مل
يجدوا أسامءهم يف القوائم االنتخابية ،ومن ثم ُحرموا من حقهم يف
التصويت لحزبهم :أي فتح.
رصح أحد الناخبني املحرومني الذي مثُل أمام املحكمة
ويف ما بعدّ ،
(((4
للشهادة ،أن فتح كانت قد ابت ّزته لإلدالء بشهادة زور يف املحكمة .
ووزّع أحد مرشحي حامس املنتخبني اعرتافه ونرشه يف الربيج .وبعد
أيام قليلة من االستئناف الذي تقدمت به فتح ،وكام هو متوقع،
خل َُصت املحكمة إىل أن لجنة االنتخابات مذنبة بتهمة "عدم
الفاعلية" ،ومن ثم أبطلت نتائج االنتخابات ،وأعلنت موع ًدا جدي ًدا
لالنتخاب الفرعي ملجلس البلدية املك ّون من  13عض ًوا .ويف غضون
ذلك ،واصل املجلس البلدي السابق ،برئاسة فتح ،حكم الربيج
حتى سلّمت حامس البلدية ملرشّ حي قامئة التغيري واإلصــاح يف
حزيران /يونيو 2007؛ أي هذا بعد وقت قصري من سيطرتها عىل غزة.
46
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كان موقف املحكمة املوايل والفصائيل الحزيب الذي أرشت إليه
يف عام  2005هو املؤرش األول إىل القيود املؤسسية املحلية التي
كانت يف انتظار حامس بعد فوزها يف االنتخابات الترشيعية يف
 26كانون الثاين /يناير  ،2006التي حصلت فيها عىل مقاعد كافية
لتشكيل حكومة مبفردها .وهكذا ،ما كانت سيادة القانون إلّ واجه ًة
لألهداف الفصائلية الحزبية والحرصية لإلدارة والرئاسة .ولهذا ومن
هذا املنطلق ،كانت الخطوة األوىل التي ات ّخذها الرئيس عباس
يف أعقاب فوز حامس غري املتوقع ،إصدار مراسيم رئاسية تفرض
قيادته عىل مؤسسات السلطة الفلسطينية كلها ،وال سيام ديوان
املوظفني العام واألجهزة األمنية واملحكمة العليا واملجلس الترشيعي
الفلسطيني .ولتقنني تلك املراسيم ،عقد املجلس الترشيعي املنتهية
واليته الذي كانت ت ُهيمن عليه فتح باألغلبية ،جلسة عاجلة يف
 13شباط /فرباير  - 2006أي قبل خمسة أيام من تنصيب املجلس
الترشيعي الجديد  -حيث أصدر حينئذ املراسيم .وباالعتامد عىل
اإلدارة املوالية والفصائلية الحزبية ،كانت الرئاسة  -مصحوبة بقيود
االستعامر االستيطاين  -قادر ًة عىل تقويض حامس وإضعافها مؤسسيًا.

 .2تقويض المجلس التشريعي الذي
تسيطر عليه حماس
بالنسبة إىل االستعامر االستيطاين والسلطة الفلسطينية ،كانت الغاية
املنشودة من املجلس الترشيعي الفلسطيني أن يكون تجسي ًدا رمزيًّا
ومثال عىل
للنظام السيايس الذي يطمحان إليه ،ال أن يكون منوذ ًجا ً
متثيل األحزاب السياسية املختلفة .ولذلك عملت السلطة الفلسطينية
واالستعامر االستيطاين عىل الحيلولة دون حصول حامس عىل أغلبية
يف السلطة الترشيعية.
ٍ
ويف
انتهاك للقانون األسايس الفلسطيني املعدل يف عام ،((4(2003
(((4
عي عباس أحد أنصار فتح من خارج املجلس ،أمي ًنا عا ًما له  ،يف
ّ
خطو ٍة اعتربتها حامس "انقالبًا أبيض"( .((4ويف الجلسة األوىل للمجلس
الترشيعي الجديد ،ألغى ن ّواب حامس املراسيم وانتخاب أحد ن ّوابها
رئيسا للمجلس الترشيعي .ويف حني ر ّدت
وتفويضه ،عزيز دويكً ،
شل أدائه أو سري
فتح مبقاطعة جلسات املجلسّ ،إل أنها مل تستطع ّ
أعامله.
47 "2003 Amended Basic Law", art. 50, The Palestinian Basic Law,
accessed on 20/1/2020, at: http://bit.ly/2IKOQNF
48 Mohsen Saleh, The Palestinian Strategic Report (Beirut: Al-Zaytouna
Centre for Studies and Consultations, 2006), p. 34.
49 Mariam Itani & Mohsen Saleh, Conflict of Authorities between Fatah
and Hamas in Managing the Palestinian Authority 2006-2007 (Beirut:
Al-Zaytouna Centre for Studies and Consultations, 2006), p. 28.
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حصلت حامس عىل  74مقع ًدا من أصل  ،132أي أكرث من الحد
األدىن املطلوب لعقد جلسة برملانية بثامنية مقاعد(( ((5باستثناء
النواب األربعة املستقلني الذين دعمتهم حامس) .ومتكّن الربملان
يف آذار /مارس  2006من تصديق الحكومة العارشة التي شكّلتها
حامس حرصيًا؛ وبذلك ع ّززت حامس موقفها يف الرصاع عىل النظام
السيايس للسلطة الفلسطينية ،وم ّهدت الطريق لدمج الحركة يف
املستقبل ومتكينها.
مع ذلك ،واجهت هذه األداة القوية والف ّعالة أزم ًة عندما اعتقل
االحتالل العسكري اإلرسائييل  34نائبًا من حامس ر ًدا عىل أرس
حامس الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط يف حزيران /يونيو ،2006
وفرض االحتالل ،إضافة إىل ذلك ،قيو ًدا عىل حركة النواب .ونظ ًرا إىل
إجراءات االحتالل هذه ومقاطعة فتح للمجلس ،أصبح من املستحيل
تجميع الحد األدىن من النواب ( 66نائ ًبا) الالزم للتمكّن من عقد
جلسات برملانية .بعبارة أخرى ،ما عاد املجلس قاد ًرا عىل العمل من
دون موافقة فتح .وأخ ًريا ُعقد الربملان يف آذار /مارس  2007ملنح الثقة
لحكومة الوحدة الوطنية ،املعروفة أيضً ا باسم حكومة مكة ،إشار ًة
إىل اتفاق املصالحة املوقع بني فتح وحامس يف مدينة مكة يف اململكة
العربية السعودية.

 .3السيطرة على ديوان الموظفين العام
وقطاع األمن
كان عباس يهدف من خالل تعطيل الربملان وإحكام قبضته عىل
مؤسسات السلطة الفلسطينية إىل تشديد القيود املؤسسية املفروضة
عي أحد منتسبي حركة
واملحيطة بحكومة حامس .ويف هذا السياقّ ،
رئيسا لديوان املوظفني العام ،ضام ًنا بذلك احتكاره (بوصفه
فتح ً
رئيسا) لقطاع التوظيف ،ومن ث ّم مان ًعا حصول اآلالف من منتسبي
ً
حامس ومؤيّديها عىل وظائف داخل مؤسسات السلطة عمو ًما ،ويف
Saleh, p. 28.
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خصوصا( .((5وتفاقمت هذه التط ّورات لتُصبح املجال
قطاع األمن
ً
الرئيس للرصاع بني الحكومة والرئاسة ،حيث ا ّدعى كالهام أحقيته يف
احتكار االستخدام املرشوع للقوة .وخلُصت غادة املدبوح إىل أن هذا
الرصاع مل يكن بسبب االنقسامات التقليدية للسلطات والصالحيات،
بدل من ذلك ،أن الرصاع كان
وال بسبب تناوب السلطة ،موضحةً ،
بني حكومة منتخبة وأولئك املوالني للرئاسة واملدعومني من إرسائيل
والواليات املتحدة واالتحاد األورويب(.((5
يُع ّد قطاع األمن أكرب جهة توظيف يف السلطة الفلسطينية ،حيث كان
يتألف ،يف حزيران /يونيو  ،2006من نحو  50يف املئة من إجاميل موظفي
السلطة الفلسطينية ،واستهلك ما بني  28و 35يف املئة من موازنة السلطة
الفلسطينية السنويّة( .((5وكان هذا القطاع السبب الرئيس وراء تأسيس
السلطة الفلسطينية نتيجة التفاقات أوسلو .وبالفعل ما فتئت إرسائيل
تستخدم املعاهدة أدا ًة لتعزيز مطالبها األمنية ومطالب مستوطناتها يف
غزة (حتى أيلول /سبتمرب  )2005ويف الضفة الغربية .ويشري الباحث
شري هيفر إىل أن ما كان يرمي إليه السياسيون واملسؤولون اإلرسائيليون
من اتفاقات أوسلو ،مبا يف ذلك إسحاق رابني ،هو أن تكون وسيلة إلرساء
عالقة زبائنية مع السلطة الفلسطينية .أما الهدف األسايس والغاية
القصوى من هذه العالقة ،فهو االستعانة مبصدر خارج االستعامر
االستيطاين اإلرسائييل لتحقيق أهدافه يف فلسطني( .((5وبنا ًء عىل ذلك،
كان من املفرتض من قوات األمن التنسيق مع إرسائيل ملنع أي شكل من
أشكال املعارضة للوضع القائم .ويف هذا الصدد ،ونظ ًرا إىل نهجها املُتّبع
إزاء مبدأ املقاومة ،اعتُ ِب فوز حامس االنتخايب "تفويضً ا رسم ًّيا لتغيري
النظام"( ،((5ومن ثم تهدي ًدا اسرتاتيج ًيا للمرشوع األمني التفاقات أوسلو.
وإذًا ،مل يكن التخلّص من سلطة حامس القانونية عىل قوات األمن مطل ًبا
لفتح فحسب ،وأيضً ا لرشكائها يف هيكل أوسلو وإطارها الذين رشعوا يف
توظيف جهاز األمن هذا إلسقاط حامس.
عي عباس ُموايل
يف محاول ٍة لضامن سيطرته بعد فوز حامس االنتخايبّ ،
فتح ومؤيديها قاد ًة ألجهزة األمن للتأكد من أنهم سيعملون تحت
قيادته وإمرته املبارشة( .((5ويف  7نيسان /أبريل  ،2006أي بعد أسبوع
51 Al-Madbouh, p. 70.
52 Ibid., p. 72.
53 Saleh, p. 328.
54 Shir Hever, The Privitization of the Israeli Security (London: Pluto
Press, 2017), pp. 180-187.
55 Shaul Mishal & Abraham Sela, The Palestinian Hamas: Vision, Violence,
and Coexistence, 2nd ed. (New York: Columbia University Press, 2006), p. xvi.
56 Wael Saad & Hasan Ibhais, Security Development in the Palestinian
Authority, 2006-2007 (Beirut: Al-Zaytouna Centre for Studies and
Consultations, 2008), p. 14.

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

عي ع ّباس رشيد أبو شباك مدي ًرا عا ًما
من تشكيل حكومة حامسّ ،
لوزارة الداخلية من أجل تخطي عمل الوزير الذي ستُعيّنه الحكومة
املنتخبة( .((5ومع ذلك ،ال ميلك الرئيس السلطة الدستورية لتعيينهم،
ويجب عليهم عدم العمل تحت إمرته؛ فمجلس الــوزراء ،بحسب
نص القانون األسايس املعدل يف عام  ،2003هو املخ ّول واملتمتّع
بهذه الصالحية( .((5ورفض قادة أجهزة األمن ُاملع ّينون االنصياع
ألوامر استدعائهم أو حتى التعاون مع وزير الداخلية سعيد صيام
ُعي حديثًا ،وأعلنوا بدلً من ذلك أن والءهم يقترص عىل الرئيس
امل َّ
(((5
فحسب  .كام رفضوا التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية التي
املستقل هاين القواسمي
ّ
تشكلت يف آذار /مارس  ،2007مع تعيني
وزي ًرا للداخلية ،وفقًا ملطالبة فتح والرئيس بذلك .ومل يكن مسؤولو
وشاغلو وظائف السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح عىل
استعداد لتسليم سيطرتهم وسلطتهم عىل قوات األمن إىل حكوم ٍة
بقيادة حامس.
حاول عباس يف أثناء تولّيه منصب رئيس الوزراء يف عام  ،2003تحت
رئاسة عرفات ،انتزاع السلطة عىل جهاز األمن وقواته من صالحيات
مكتب الرئيس ،وذلك بتأييد ودعم كاملني من القوة االستعامرية
والواليات املتحدة التي أجربت السلطة الفلسطينية عىل تعديل
القانون األسايس لعام  1996واستحداث منصب رئيس وزراء لتقويض
صالحيات عرفات وتسليم جهاز األمن لعباس؛ فكان أحد أهم األسباب
الرئيسة لالنقسام والشقاق بني الرشعيني واإلصالحيني داخل فتح.
وهكذا ،عندما فازت حامس يف االنتخابات ،مل يكن من املستغرب
رشوع عباس يف نقل جهاز األمن من صالحيات مكتب رئيس الوزراء
إىل املكتب الرئايس .وملواجهة نهج السلطة الفلسطينية القائم عىل
الوالء والحزبية الفصائلية ،شكّلت حامس القوة التنفيذية ،مستمد ًة
وبدل من
أعضاءها من جناحها العسكري وفصائل املقاومة األخرىً .
إحالل األمن ،دخلت القوة التنفيذية عىل الفور يف حالة رصاع مع
عنارص أمن السلطة الفلسطينية الرافضني وجودها.
جسدت فرتة حكم حامس بني آذار /مارس 2006
ً
تلخيصا ملا سبقّ ،
وحزيران /يونيو  2007واق ًعا ُم ًرا ،منعها من وضع قدميها عىل بداية
فضل عن التحول
الطريق املفضية إىل اإلصالح واألمن واالستقرارً ،
أول وقبل كل يشء مع
الدميقراطي ،وكان عىل حامس أن تتعامل ً
التحديات الداخلية التي تفرضها فتح.
57 Al-Madbouh, p. 284.
58 "2003 Amended Basic Law", article 69, paragraph 9.
59 Saad & Ibhais, pp. 14-15; Roland Friedrich & Arnold Luethold (eds.),
Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform (Ramallah: Geneva Centre
for the Democratic Control and Armed Forces, 2007).
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أقلية معتربة يف املجلس ،كان املرج ّو من إدماجها يف النظام الرسمي
للسلطة الفلسطينية ،احتواء ثقلها السيايس والعسكري وتهميشه؛ إذ
كان يُعتقد أن وجود حامس يف املجلس الترشيعي سيجعل السيطرة
عليها والتحكم فيها أم ًرا ً
سهل( .((6ولهذه الغاية ،سعت فتح لتأجيل
االنتخابات الترشيعية من متوز /يوليو  2005إىل كانون الثاين /يناير
 ((6(2006من أجل كسب الوقت السرتداد ما فقدته عىل مستوى
أساسا إىل انقسامها الداخيل .ومع
املحلّيات والبلديّات ،ما يُعزى ً
حالة الفوىض واالرتباك يف فتح والسلطة الفلسطينية ،قبلت حامس
بالرتتيبات ،واثق ًة بأنه ال يزال يف إمكانها ترجمة دعمها الشعبي إىل
قوة مؤسسية عىل أرض الواقع.

مل يكن هناك أثر لربنامج حامس السيايس املتفائل والتطلّعي ،أو حتى
حامستها تجاه التغيري وإيجاد ُسبُل جديدة ومبتكرة للمعالجة والتعامل
مع الوضع الفلسطيني( .((6ويف فرتة حكومة حامس ،نجحت فتح يف
حقيقي عىل
إضعافها وتقويضها ،تارك ًة وزراءها من دون تأثري أو نفوذ
ّ
مؤسساتهم .وزادت التحديات الخارجية ،وال سيام الحصار االقتصادي،
وفاقمت هذا التقويض واإلضعاف .ويف الواقع ،تُكمل القيود املؤسسية
املحلية والحصار االقتصادي بعضها البعض ،وبناء عليه ،واجهت إدارة
حامس ،التي كانت مقيدة مال ًيا ،وغري قادرة عىل رصف الرواتب ،رفضً ا
خصوصا ،ومن الشعب عمو ًما .ويف املحور التايل
متزاي ًدا من البريوقراطية
ً
رشح دقيق عن كيف رصف الحصار االقتصادي األنظار عن تقويض فتح
قدرة عمل اإلدارات ،وح ّولها إىل واقع عدم قدرة حامس عىل تقديم
الرواتب والخدمات األساسية؛ والهدف :إسقاط حامس من الحكم.

رابعا :القيود اإلقليمية والدولية
ً
 .1الحصار االقتصادي ومحاولة إطاحة
الحكومة المنتخبة بالعنف
نظ ًرا إىل الدعم الشعبي والنمو العسكري اللذين اكتسبتهام حامس
خالل االنتفاضة الثانية ،سعت قيادة فتح الجديدة ،التي باتت تفتقر
بعد وفاة عرفات إىل الرشعية االجتامعية السياسية أو القبول الشعبي
الواسع ،الستاملة املعارضة من خالل االنتخابات .ق ّد َرت هذه املناورة
القتسام السلطة ،بدعم من الواليات املتحدة واالتحاد األورويب ،وجود
أقلية لحامس يف املجلس الترشيعي الفلسطيني .وحتى لو كانت متثل
60 Khaled Hroub, "'New Hamas' through Its New Documents", Journal of
Palestine Studies, vol. 35, no. 35 (2006).

بعد عرفات ،جرى تكليف الحكومة برئاسة اإلصالحيني ،حيث
حافظت عىل الهيكل األمني التفاقات أوسلو .ونظ ًرا إىل هزمية فتح
الالحقة يف االنتخابات وعدم قدرتها عىل قمع حامس ،فمن املنطقي
افرتاض أن األطـراف الفاعلة األخرى يف أوسلو ،تدخلت للضغط
عىل حامس لاللتزام مبطالبهم .ويف هذا السياق ،ضغطت الواليات
املتحدة عىل اللجنة الرباعية حول الرشق األوسط لفرض ثالثة رشوط
عىل حامس يف ما يتعلق بإرسائيل" :االعرتاف بإرسائيل ونبذ العنف
وااللتزام باالتفاقات الدبلوماسية امل ُربمة"( .((6ورصحت حامس ر ًّدا
عىل ذلك بأن االعرتاف بإرسائيل سيكون مبنزلة االعرتاف باالستعامر
االستيطاين( .((6وبالنظر إىل تاريخ اتفاقات أوسلو والتنازالت (الضمنية)
التي انطوت عليها ،وفشلها يف إنهاء االحتالل االستيطاين ،وترسيخها
إياه وتحصينه بدلً من إنهائه؛ شهدت حامس نتيج ًة لرفضها االمتثال
لرشوط الرباعية زياد ًة يف دعمها وتأييدها
الشعبي( ،((6وإن كان ذلك
ّ
عىل األقل قبل أن يشعر السكان باآلثار الحقيقية للحصار املفروض.
ومن وجهة نظر الفلسطينيني ،كانت الدولة ،يف غياب السيادة التي
وافقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح ،مج ّرد وهم
ال غري( .((6وواجه رفض حامس االمتثال للرشوط تح ّديًا دول ًيا وإقليم ًيا
وداخليًا ،من خالل اسرتاتيجيتني :أوالهام الحصار االقتصادي واملايل
عىل حكومتها إلثارة االضطرابات االجتامعية وإرغام الفلسطينيني
61 Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social
Sector (Princeton: Princeton University Press, 2011), p. 41.
62 International Crisis Group, "Enter Hamas", p. 7.
63 Ben Smith, "Hamas, Fatah and the Middle East Quartet Principles",
House of Commons Library, 17/5/2011, p. 2, accessed on 20/1/2020, at:
https://bit.ly/332lWB6
64 Roy, p. 209.
65 Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Palestinian Public
Opinion Poll No. (21)", 14-16/9/2006, at: https://bit.ly/2tORWuX
66 Roy, p. 209.
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عىل إطاحة الحكومة املنتخبة؛ وثانيتهام تشجيع هيكلية أوسلو
املبارشة عىل العنف السيايس من خالل متويل وتدريب قوات األمن
التابعة للسلطة الفلسطينية والدعم العسكري املبارش لها بهدف
إطاحة حكومة حامس.

 .2الحصار االقتصادي وبداية تراجع شعبية
حماس
احتجزت إرسائيل عائدات الرضائب العائدة إىل السلطة الفلسطينية،
التي بلغت نحو  100مليون دوالر أمرييك شهريًا ،أي ما ميثل نحو
ثلثي إجاميل عائدات الرضائب للسلطة الفلسطينية و 40يف املئة
من ميزانيتها( .((6وعىل غرار ذلك ،حظرت الواليات املتحدة واالتحاد
أي اتصال اقتصادي
األورويب ،املانحان الرئيسان للسلطة الفلسطينيةّ ،
أو مايل مع حكومة حامس حتى لو جرى تشكيل "حكومة تكنوقراط".
أما خطط املانحني "اإلمنائية" ،فاستبدلت بأخرى مخصصة عىل نحو
شبه تام إلغاثة وتخفيف عبء املبادرات املحدودة النطاق واملعتمدة
عىل كثافة اليد العاملة ،وهو منط له جذوره يف فرتة أوسلو(.((6
استُحدثت آلية رصف أموال اإلغاثة وأُعيد تصميمها لاللتفاف عىل
حكومة حامس ،حيث كانت مت ّر من خالل برنامج موسع لخدمات
الطوارئ ،يُق ّدمه البنك الدويل إىل اإلمدادات الصحية األساسية ،ومع
ذلك ،مل ميت ّد هذا الدعم ليصل إىل ميزانية السلطة الفلسطينية
املتعلّقة بالرواتب  -باستثناء ُمق ّدمي الخدمات الصحية الذين تلقّوا
رواتب أساسية(.((6
تول السلطة الفلسطينية شؤون الرواتب أكرب ٍ
تحد أ ّويل لحكومة
مثّل ّ
حامس؛ حيث كان عىل الحكومة العارشة توفري رواتب 160000
موظف ،وهذا الرقم يجعل السلطة الفلسطينية املوظِّف وامل ُن ِفق
ومق ّدم الخدمات األكرب والرئيس يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
ويف وصف إلحدى املنظامت ،متثل السلطة "الخط الفاصل والوحيد
67 Saleh, p. 44.
بنا ًء عىل اتفاقية (أو بروتوكول) باريس التي ُوقعت يف عام  1994وأُدرجــت يف اتفاق
ُحصل إرسائيل الرضائب عىل السلع املتدفقة إىل غزة والضفة
أوسلو الثاين يف عام  ،1995ت ّ
الغربية ،وتحويلها شهريًا إىل السلطة الفلسطينية .ينظر" :اتفاقية باريس االقتصادية
 ،"1994/4/29وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  -وفا ،شوهد يف  ،2020/9/7يف:
https://bit.ly/3i25HKF
68 Roy, p. 202.
69 Smith, p. 2.

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

كالخاص ،عىل
بني الكفاف والفقر"( .((7ويعتمد القطاع العام ،متا ًما
ّ
األنشطة االقتصادية املنبثقة من السلطة الفلسطينية .وهكذا أفضت
أزمة القطاع العام إىل تراجع القطاع الخاص وانحساره(.((7
وعىل الرغم من التأييد الشعبي املؤقت لحامس بسبب رفضها
االمتثال لرشوط اللجنة الرباعية يف أيار /مايو  ،2006فإن الحصار
ٍ
احتجاجات اجتامعي ٍة سياسية .ويف
تسبّب باضطرابات وأشعل فتيل

 2أيلول /سبتمرب  ،2006بدأت النقابات العاملية إرضابًا مفتو ًحا،
ُمطالب ًة باستقالة حكومة حامس( .((7وبناء عليه ،خرجت مظاهرات
كبرية ،تح ّول بعضها إىل أعامل عنف ضد مبانٍ حكومية ،واندلعت
اشتباكات بني القوة التنفيذية املوالية لحكومة حامس وجهاز األمن
الوقايئ املوايل للرئاسة.
خصوصا
يف غضون ذلك ،التمست حامس مصادر بديلة للدعم املايل،
ً
من جامعة الدول العربية وإيران؛ إذ وافقت األوىل يف قمة الخرطوم
يف عام  2006عىل رصف مرتبات شهرية ملوظفي السلطة الفلسطينية؛
أما إيران فتربعت مببلغ  250مليون دوالر أمرييك .ومع ذلك ،ونظ ًرا
إىل الحصار املفروض عىل التحويالت املالية ،كان عىل حامس تهريب
األموال إىل غزة عرب معرب رفح الحدودي( .((7ويف حني ميكن أن تكون
األموال املهربة التي بلغت أكرث من  50يف املئة من الرواتب بحلول
كانون األول /ديسمرب  ،((7(2006قد ساهمت يف إبقاء حامس يف
حل مستدا ًما ميكن االعتامد عليه للتغلّب
منصبها ،إلّ أنها مل تكن ًّ
عىل الحصار املايل واالقتصادي .أما الدعم الشعبي الذي حظيت به
حامس يف الشهور الثالثة األوىل ،فأخذ يف االنخفاض تدريج ًيا بعد ذلك
عىل النحو املبني يف الجدولني ( )1و(.)2

70 The International Crisis Group, "Enter Hamas", p. 2.
71 United Nations, "Report of the Commissioner-General of the United
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East",
General Assembly, Official Records, Sixty-third Session, Supplement no. 13
(2007), accessed on 20/1/2020, at: http://bit.ly/2KPSqbT
72 The International Crisis Group, "Inside Gaza: The Challenge of Clans
and Families", Middle East Report, no. 71 (December 2007), pp. 7-8.
 73منري السومري (قائد يف حركة حامس) ،مقابلة شخصية ،غزة.2012/3/4 ،
74 Saleh, p. 30.
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الجدول ()1
استطالعات املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية حول
شعبية حامس وفتح يف عام ( 2006يف املئة)
التاريخ

حامس

فتح

2006/3/18-16

47

39

2006/6/18-15

39

39

2006/9/16-14

38

41

2006/12/16-14

36

42

املصدر :نتائج استطالع آذار /مارس  2006استنادًا إىل:
Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Palestinian
Public Opinion Poll No. (19)," 16-18/3/2006, accessed on 20/1/2020,
;at: https://bit.ly/2GjhlQ2
نتائج استطالع حزيران /يونيو  2006استنادًا إىل:
"Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Poll no. 20,
;15-18/6/2006, accessed on 20/1/2020, at: https://bit.ly/3aHxUDd
نتائج استطالع أيلول /سبتمرب  2006استنادًا إىل:
Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Palestinian Public
;Opinion Poll No. (21)," 14-16/9/2006, at: https://bit.ly/2tORWuX
نتائج استطالع كانون األول /ديسمرب  2006استنادًا إىل:
"Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Poll no. 22,
14-16/12/2006, accessed on 20/1/2020, at: https://bit.ly/2RRO8Bd

الجدول ()2
استطالعات مركز دراسات التنمية حول شعبية حامس وفتح يف
عام ( 2006يف املئة)
التاريخ

حامس

فتح

2006/4/19

38

30

2006/6/2–5/31

32.7

35.7

2006/9/16-14

30.5

34.9

املصدر :نتائج استطالع نيسان /أبريل  2006استنادًا إىل" :استطالع رقم  :26استطالع
للرأي العام الفلسطيني :الحكومة الفلسطينية :التمويل الدويل" ،جامعة بريزيت،
مركز دراسات التنمية2006/4/19 ،؛ نتائج استطالع أيار /مايو-حزيران /يونيو 2006
استنادًا إىل" :استطالع رقم  :27استطالع الرأي العام الفلسطيني :األوضاع املعيشية،
االستفتاء ،الحوار الوطني ،وثيقة األرسى ،أزمة التمويل ،التأييد السيايس" ،جامعة
بريزيت ،مركز دراسات التنمية2006/6/2–5/31 ،؛ نتائج استطالع أيلول /سبتمرب
 2006استنادًا إىل" :استطالع رقم  :28استطالع للرأي العام الفلسطيني :األوضاع
الداخلية الفلسطينية ،تقييم املؤسسات والقياديني ،الحكومة املقرتحة ،االنتخابات
واالتجاهات السياسية ،املفاوضات وعملية السالم ،حزب الله وحامس" ،جامعة
بريزيت ،مركز دراسات التنمية.2006/9/16-14 ،
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يشري الرتاجع التدريجي يف دعم حامس الشعبي إىل أن الحصار حصد
مثاره املرج ّوة ،وأصبحت املقدرة عىل دفع الرواتب مصدر الرشعية
بدل من "األرض مقابل السالم".
الرئيس" :الرواتب مقابل السالم"ً ،
ويف حني أدركت حامس أنها لن تكون قادرة عىل تح ّمل الحصار
املايل واالقتصادي ،أو حتى الحفاظ عىل األمن مبفردها ،فشلت
حكومة الوحدة الوطنية الجديدة يف إنهاء الحصار ،ألن رشوط اللجنة
الرباعية مل تكن مو ّجه ًة نحو الحكومة يف ح ّد ذاتها ،بل تجاه حامس
بوصفها حركة .وهكذا استمرت األزمة واشت ّدت االشتباكات الداخلية
بني مقاتيل فتح والقوة التنفيذية .ونظ ًرا إىل قوة حامس العسكرية يف
غزة ،اعترب هيكل أوسلو ودول املنطقة استخدام القوة خيا ًرا رضوريًّا
إلسقاط حامس.

 .3التخطيط للعنف الداخلي ودعمه
تدعم أعامل العنف امل ُدبّرة واملدعومة من االستعامر االستيطاين
تفسه العوامل الخارجية من فشلٍ يف الدميقراطية
والقوة العظمى ،ما ّ
االنتخابية وإعادة استقرار األنظمة القدمية ورسوخها .ال يستثني هذا
أو يستبعد انخراط النخبة الحاكمة يف السلطة الفلسطينية أو عملها
بالوكالة  -كام تؤكد دراسات ما بعد الكولونيالية أو ما بعد االستعامر،
لكنه يوضح كيف جرى تأطريها مبا يتوافق مع اإلطار االستعامري
ويتامىش معه.
رسبه مبعوث األمم املتحدة السابق للرشق
بالفعل ،كشف تقرير ّ
األوسط ،ألفارو دي سوتو ،عن خطة أمريكية تهدف إىل إطاحة حامس
عسكريًّا ،وذكر فيه كيف كان من املمكن الوصول إىل حكومة وحدة
وطنية بني حامس وفتح بعد االنتخابات بوقت قصريّ ،إل أن الواليات
املتحدة أحبطت أي جهود كان ميكن أن تؤدي إىل مثل هذا التحالف،
وطالبت اللجنة الرباعية "بوضع معايري مستحيلة" – يف إشارة إىل
رشوطها الثالثة  -تضمن "بقاء" الخط الذي يفصل بني حامس وفتح
وبدل من ذلك ،دفعت الواليات املتحدة نحو حرب داخلية.
واض ًحاً ،
من الالفت يف تقرير دي سوتو أن إثارة االستياء الشعبي ضد حكم
حامس كان رشطًا مسبقًا ال ب ّد من توافره إلقالة الحكومة بالقوة.
ولذلك مل يكن الحصار االقتصادي واملايل إلّ مج ّرد خطوات أوىل إلثارة
االستياء الشعبي الذي سيؤدي إىل تربير إسقاط حامس بالقوة ،إن
تحقّق .وك ُِشف عن هذه الخطة يف تحقيق "قنبلة غزة" الذي أعده
الصحايف ديفيد روز الذي كشف عن النيات األمريكية إلطاحة الحكومة
خصصت
املنتخبة دميقراط ًيا ،عسكريًا( .((7ولهذا الغرض تحدي ًداّ ،
75 David Rose, "The Gaza Bombshell", Vanity Fair, 3/3/2008, accessed on
20/1/2020, at: http://bit.ly/2XxRyu9
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الواليات املتحدة  86.4مليون دوالر لتقديم الدعم األمني إىل الحرس
الرئايس ،مبا يف ذلك شحنات األسلحة والذخرية واملركبات املدرعة
التابعة لقوات األمن بقيادة فتح يف غزة والضفة الغربية .ويذك ُر مصد ٌر
نقل عن وثيقة للحكومة األمريكية ،برنام ًجا بقيمة  1.27مليار
آخرً ،
خص ًصا عىل مدى خمس سنوات) من شأنه أن يُضيف
دوالر أمرييك ( ُم ّ
(((7
 4700رجل إىل الحرس الرئايس البالغ عدد عنارصه  15ألفًا .
كانت النتيجة املرج ّوة من تسليح فتح هي "إحداث تغيري يف بنية
قوات األمن الفلسطينية و[منح] رئيس السلطة الفلسطينية [القدرة
عىل] تأمني القرارات املتخذة ،مثل إلغاء مجلس الوزراء وتشكيل
حكومة طــوارئ"( .((7أما آدم أنتوس ،فيضيف أن الرئيس عباس
كان يريد يف البداية التعاون مع حامس ،لكن "الضغط عىل عباس
ملناهضة حامس كان كب ًريا متا ًما كواشنطن  -إن مل يكن أكرب  -داخل
حركة فتح التي ينتمي إليها ،والتي كانت تسعى للتقليل من أهمية
دورهــا"( .((7فالرئيس عباس ال ميلك خصائص الكاريزما التقليدية
مثل عرفات الذي حافظ من خاللها عىل التامسك الداخيل ملواجهة
الضغوط الخارجية؛ إذ يستم ّد عباس قوته من بنية الوالء الفصائيل
للجهاز اإلداري وبدعم من هيكل أوسلو.
كان محمد دحالن أقوى رجال فتح آنذاك ،وهو الذي كانت تدين له
بالوالء أكرب قوة أمنية ،أي جهاز األمن الوقايئ ،وكان كذلك مستشار
األمن القومي للرئيس .وكان دحالن يدعو أتباعه إىل مواجهة حامس
باستخدام العنف(ُ ،((7مه ّد ًدا جميع قادة حامس ،ومؤكّ ًدا أنه ليس عىل
استعداد لتقديم أي تنازالت .وأشار أليستري كروك ،مستشار الرشق
األوسط السابق ملنسق السياسة الخارجية والدفاعية يف االتحاد
األورويب ،خافيري سوالنا ،إىل "أن دحالن رفض التعامل مع [وزير
املعي يف حكومة الوحدة] ،وأنزل قواته املسلّحة يف
الداخلية املستقل ّ
الشوارع تح ّديًا له .أما حامس فشعرت بأن ال خيار أمامها سوى إحكام
سيطرتها عىل األمن وانتزاعه من قبضة القوات التي كانت يف الواقع
سب ًبا النعدامه"( .((8ويف الواقع ،ب ّررت حامس سيطرتها العسكرية عىل
غزة ضد مؤسسات السلطة الفلسطينية بقيادة فتح باعتبارها إجرا ًء
وقائ ًيا ضد ما يسمى خطة دحالن  -دايتون إلسقاط حكومة حامس(.((8
76 Roy, p. 43.
77 Jonathan Steele, "Hamas Acted on a very Real Fear of a US-Sponsored
Coup", The Guardian, 22/6/2007, accessed on 20/1/2020, at: http://bit.ly/2Plzi4e
78
Adam Entous, "Feature-After Gaza, Some Question who was
Overthrowing Whom", Reuters, 17/6/2007, accessed on 20/1/2020, at:
https://reut.rs/2Xn97Ng; Al-Madbouh, p. 290.
79 Rose.
80 Steele.
81 Al-Madbouh, p. 483.

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

كان الغ ّزيّون يستخدمون تعبري "الفوىض عارمة" لوصف الوضع األمني
بعد تشكيل حكومة حامس والقوة التنفيذية؛ إذ إن عمليات الخطف
والقتل والتعذيب واالغتيال كانت أحداث ًا يومية يشهدها املواطن
الفلسطيني .ووفقًا ملركز امليزان لحقوق اإلنسان ،قُتل  178فلسطينيًا
يف الفرتة  ،2005-2002لكن بني عامي  2006و 2007فقط ،أي خالل
وجود حامس يف منصب الحكم ،قىض  742فلسطينيًا ،وأصيب أكرث من
ثالثة آالف عىل نحو رئيس نتيج ًة للنزاع القائم بني الفصائل والنزاعات
العائلية والهجامت املو ّجهة ضد املؤسسات وعمليات االختطاف(.((8
هذه هي الظروف التي أ ّدت إىل املواجهة العسكرية وما تالها من
سيطرة حامس عسكريًا عىل قطاع غزة يف حزيران /يونيو  ،2007حيث
أنهت عىل نحو كاملٍ وبالق ّوة وجود فتح بوصفها كيانًا مسلّ ًحا يف
غزة .ومكّن ذلك حامس من ا ّدعائها حق "احتكار االستخدام املرشوع
للقوة" وإزالة عقبة رئيسة من أمام إدراة حكومتها .ومع ذلك ،مل تؤ ِّد
هذه الخطوة إىل متكني حامس من التغلّب عىل عقبة رئيسة أخرى
أمام حكمها ،وهي الحصار االقتصادي .إضافة إىل ذلك ،أ ّدى اندالع
أعامل العنف وما تالها من قمع حامس للمعارضني إىل خلق قيود
وسمع ِتها يف غزة.
جديدة أث ّرت تأث ًريا أكرب يف الصورة الشعبية للحركة ُ

خاتمة
تنظر هذه الدراسة يف فشل الدميقراطية االنتخابية الفلسطينية عندما
وصلت حامس إىل س ّدة الحكم بني عامي  2006و .2007واقرتحت
عاملني تجريبيني :والء املوظفني اإلداريني الفصائيل والحرصي للسلطة
الفلسطينية ،ودعم االستعامر االستيطاين ووصاية القوى ال ُعظمى؛
حيث عرقلت القيود الداخلية والخارجية عمل حكومة حامس.
ولذلك فقد جادلت بأ ّن حامس كانت يف منصب الحكم فحسب ،ومل
متلك السلطة الفعلية البتة؛ مبعنى أن الحكومة التي ترأسها مل تكن
تول
قادرة عىل ا ّدعاء حق احتكارها االستخدام املرشوع للقوة ،وال ّ
حكم إدارة الدولة.
أما فشل الدميقراطية االنتخابية الفلسطينية ،فيشري إىل عدد من
أول ،عىل الرغم من أن السلطة املنبثقة من االستفتاء
االستنتاجاتً :
الشعبي مثّلت تهدي ًدا لِلَبِنة وأساس النظام االستبدادي ،وس ّهلت
انفتاح باب منصب الحكم أمام الدميقراطية االنتخابية بعد وفاة
عرفات ،فإن ذلك مل يكن كاف ًيا إلنهاء الحكم االستبدادي املرتسخ
والقابع منذ ٍ
أمد بعيد .وأشارت عنارص االستفتاء العام إىل انقطاع
82 Al Mezan Center for Human Rights, "Humanitarian Implications of
Israel's Siege on the Gaza Strip", 1/10/2007, pp. 32-33, accessed on 20/1/2020,
at: http://bit.ly/2GwYRMI
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مؤقت ملصادر الرشعية السابقة للسلطة الفلسطينية تحت حكم
عرفات ،لكنها مل تكن كافية إلنشاء نظام حكم عقالين  -قانوين
حقيقي جديد .ثانيًا ،إن إعادة تثبيت االستبداد وإقراره باعتباره
رصا يف سياق التحول الدميقراطي ،ليست مسألة مدى تنظيم
عن ً
الحزب الحاكم فحسب ،بل مدى تجذّر هذا الحزب ورسوخه يف
إدارة الدولة البريوقراطية .تستند السلطة الفلسطينية بقيادة فتح إىل
مصادر الوالء الروتينية التي تط ّورت إىل تقاليد يف حد ذاتها وجعلتها
يف مأمن من تناوب السلطة يف البالد .ومن ثم ال ميكن النظر إىل
إدارة السلطة الفلسطينية باعتبارها بني ًة نيوباترميونيالية ،بل منظمة
يصا الستبعاد املعارضة وإلغاء قدرتها عىل
خص ً
فصائلية مركزية ُمع ّدة ّ
الحكم .وبناء عليه ،ال ميكن اختزال أو تبسيط الرصاع القائم بني
حامس وفتح إىل نزاعات تقليدية تدور حول املشاركة يف السلطة أو
التناوب عليها ،بل هو بني حكومة منتخبة من معارضة راسخة وإدارة
دولة موالية حرصيًا للنخبة السلطوية التقليدية.
ثالثًا ،ال تُعترب العوامل الخارجية محايد ًة أو هامشية غري مهمة ،ألنها
حاسم إلعادة إقرار النظام االستبدادي وترسيخه،
عامل
ميكن أن تكون ً
ً
خصوصا ألن هذا األخري ظهر يف سياق االستعامر االستيطا ّين .هذه هي
ً
ُفس أهمية ووجوب إعادة
خصوصية القضية الفلسطينية ،وهي ت ّ
التفكري يف مقاربات ما بعد االستعامر عند النظر يف الدميقراطية
االنتخابية الفلسطينية ،حيث ثبت أنها غري كافية لتأطري القضية عىل
يل .بيد أن السلطة الفلسطينية تبدو كدولة برئيس ووزراء؛ ّإل
نحو ك ّ
بالسلطات والصالحيات التقليدية للدولة ،إمنا
أنها يف الواقع ال تتمتع ُ
هي مرهون ٌة بأمن امل ُستع ِمر.
ختا ًما ،يتعارض الوالء املؤسيس الفصائيل القابع يف صميم النظام
السيايس للسلطة الفلسطينية مع جوهر سعي الشعب الفلسطيني
لتحقيق دولة وطنية مستقلة له ،حيث استغل االحتالل االستعامري
هذا الشكل من الوالء لتعميق توجهاته السياسية ومطالبه األمنية
رشا إىل
وتعزيزها .أ ّما فوز حامس االنتخايب يف عام  ،2006فكان مؤ ً
وسخرة؛ ومع
الرفض الشعبي لوضع السلطة الفلسطينية من خضوع ُ
ذلك فشلت حامس يف التغلب عىل الوضع االستعامري من خالل
ُعبة عن
ات ّباع وسائل وإجراءات عقالنية قانونية .وأ ّما الدميقراطية امل ّ
صوت نسبة كبرية من السكان املترضرين بأفعال القوة االستعامرية
االستيطانية ،فغدت غري ف ّعالة ،وال ُمجدية ،ومن ثم جرى إسكاتها
ونبذها .وختا ًما ،وبالعودة إىل املفاهيم األساسية لهذه الدراسة،
تول الدميقراطية منصب الحكم،
ُيكن القول إنه عىل الرغم من ّ
فإن االحتالل االستعامري وحالة خضوع النخبة الحاكمة يف فتح بقيا
يف السلطة.
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*

 تأ ّمالت في ثالثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة:"فهم "حماس
Understanding Hamas: Remarks on Three Different and
Interrelated Theoretical Approaches
تم ّيــز هــذه الدراســة بيــن ثالثــة مداخل نظرية مختلفة ومتشــابكة ســائدة فــي كتابــات الباحثين
 يــدرس المدخــل األول الحركــة مــن بوابــة."لفهــم نشــوء حركــة المقاومــة اإلســام ّية "حمــاس
مشــددا علــى أهمية األبعــاد الدوليــة واإلقليمية وصعود اإلســام السياســي بعد
األيديولوجيــا
ً
ً
 ويرى المدخل الثاني حماس بوصفها ممثلة لحرك ٍة اجتماع ّية ســعت إلى إعادة،1967 نكســة
ً
وريثة لحركة
فيعدها
، أما المدخل الثالــث.النظر في الســردية التاريخية للمجتمع الفلســطيني
ّ
للتحــوالت التي شــهدتها الهويّة الفلســطينية
 ويــر ّد صعودهــا،التحــرر الوطنــي الفلســطيني
ّ
، وعلى الرغم من أن القراءات الثالث ال تناقض بعضها.وتعريف "الجماعة الفلسطينية" لنفسها
فإن االقتصار على واحدة منها يقود غال ًبا إلى اإلفراط في التبســيط أو المبالغة في التهويل؛ إذ
ّ
التحوالت التي شــهدتها الحركــة في مراحلها
إغفال
إلى
األولى
المقاربــة
على
التشــديد
يــؤدي
ّ
 ويؤدي التشــديد علــى المقاربة،المتأخــرة وتهميــش األبعــاد المحليــة علــى مســتوى المايكــرو
 أ ّما المبالغــة في توظيــف المدخل،الثانيــة إلــى المبالغــة فــي تقديــر فاعلية الفعــل الجمعــي
 لذلك تقترح الدراســة إيجــاد حماس في.الثالــث فتســلب من الفاعليــن االجتماعييــن فاعليتهم
.منطقة التقاطع بين المقاربات الثالث
. اإلخوان المسلمون، االنتفاضة، الحركات االجتماعية، حماس:كلمات مفتاحية
This study distinguishes between three Interrelated theoretical approaches prevalent in
writings of researchers seeking to understand the emergence of the Islamic Resistance
Movement, "Hamas". The first of these approaches examines the movement from the
portal of ideology, stressing the importance of international and regional dimensions
and the rise of political Islam after the "setback" (Naksa) of the 1967 Six Day War.
The second approaches Hamas as representing a social movement seeking to revisit
the historical narrative of Palestinian society. The third considers it to be the heir of
the Palestinian national liberation movement, attributing its rise to transformations
witnessed in Palestinian identity and the Palestinian community's definition of itself.
Although the three readings do not contradict each other, a focus on one of them can
lead to oversimplification or exaggeration: emphasis on the first approach is at risk of
overlooking transformations in the movement in its later stages and a marginalization
at the micro level of local dimensions; emphasis on the second approach can result
in the overestimation of the effectiveness of collective action; exaggerated emphasis
on the third approach deprives social actors of their effectiveness. Hence this study
proposes situating Hamas in the intersection

of these three approaches.
Keywords: Hamas, Social Movements, the Intifada, the Muslim Brotherhood.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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فهم "حماس" :تأمّالت في ثالثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة

مق ّدمة :كيف فهم الباحثون حركة
(((
حماس؟
بدأت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" مشوارها النضايل رسميًا
عشية انطالقة االنتفاضة األوىل ( ،)1987بعد ما يزيد عىل عقدين
ونيف من والدة الحركة الوطنية الفلسطينية بنسختها األكرث معارصة
بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي انتزعت،
بفضل الكفاح املسلّح ،قيادة منظمة التحرير الفلسطينية (م .ت.
ف) ،عنوان الكيانية الفلسطينية .غري أن حامس التي كانت آنذاك
نسخ ًة فلسطينية من جامعة اإلخوان املسلمني وثور ًة جيلي ًة عليها يف
خاصا ،وطبعت النضال الفلسطيني
اآلن نفسه؛ شكلّت مسا ًرا كفاح ًيا ًّ
ببصمتها الخاصة التي ال تخلو من التصميم؛ ذلك التصميم الذي
القسام" ،الذي بدا حني صنعه مهندسون فلسطينيون
جعل "صاروخ ّ
ٍ
سنوات،
أول مرة أقرب إىل السهم املشتعل ،يصبح ،بعد أقل من عرش
ذا شأنٍ يُوضَ ع بسببه عىل طاولة املفاوضات ،كام جعل جناح الحركة
ٍ
مبجموعات صغرية محلّية الطابع ،يتح ّول اليوم
العسكري الذي بدأ
إىل ٍ
جيش بعرشات األجهزة والوحدات املنظّمة باحرتاف.
وعىل الرغم من تأخرها الزماين ،وبالتحديد ألنّها متأخرة زمان ًيا عن سابقيها
من فصائل منظمة التحرير ،فقد ق ّدمت توليف ًة مط ّورةً ،تجتمع فيها
عنارص مكثّفة من الهوية الفلسطينية واألسلمة والتنظيم الصارم ،جعلتها
ٍ
ظروف قد تكون أش ّد رضاو ًة من تلك التي عاشها
قادر ًة عىل العمل يف
محاصو بريوت ( .)1982تلك التوليفة كانت عاملً من العوامل املتعددة
َ
التي دفعت الزعيم الفلسطيني الراحل يارس عرفات (،)2004-1929
بفراسته اإلشكالية ،للمغامرة بتوقيعه "أوسلو"؛ ليك يقطع الطريق عىل
ما فهمه أنه مرشوع قياد ٍة جديدة للشعب الفلسطيني ،يف سياقٍ بدا
فيه أ ّن املنطقة العربية بر ّمتها تخطو نحو تح ّو ٍ
الت عميقة عىل الصعيد
الثقايف ،وتتأثر بتح ّو ٍ
الت أخرى عميقة عىل مستوى النظام الدويل.
وألسباب أخرى كذلك ،أصبحت حركة حامس موضو ًعا
ولهذا السبب،
ٍ
توسلوا لفهمها تفسري ٍ
ات مختلفة،
تنوعت فيه مقاربات الباحثني ،الذين ّ
وإن كانت غري متناقضة .ال تهدف هذه الدراسة إىل تقديمِ فهمٍ شمويل
لتح ّوالت الحركة يف خطابها ومامرساتها ،وهو املوضوع الذي سال فيه
ح ٌرب كثري يف العقود الثالثة املاضية ،بل تقترص عىل تسليط الضوء عىل
ثالثة مداخل نظرية مختلفة ،لكنها متشابكة ،لدراسة حركة املقاومة
اإلسالمية  -الفلسطينية التي تسود يف كتابات الباحثني ،والتي تشدد
جميعها عىل ال ُبعد الثقايف ،ولك ّنها يف قراءتها لسلوك الحركة السيايس،
تتفاوت يف الرتكيز بني األيديولوجيا واملجتمع وال ُهويّة.
 1أتوجه بالشكر إىل املحكّمني ،وإىل الزمالء إيهاب محارمة وأحمد حسني وبالل شلش
وساري عرايب عىل مالحظاتهم النقدية املهمة.

يتناول املدخل األول حامس من بوابة األيديولوجيا بوصفها حرك ًة
إسالميّة ،يشغل فيه تحليل الخطاب  Discourse Analysisموق ًعا
مركزيًا ،بينام يتناول املدخل الثاين الحركة بوصفها ممثل ًة لحرك ٍة
اجتامعيَّة  ،Social Movementمركّ ًزا عىل الفعل االجتامعي
الجمعي وعقالنيته النسبية ،بينام يفهم املدخل الثالث حامس يف
سياق التح ّوالت التي شهدتها الهويّة الوطن ّية الفلسطين ّية ،وتح ّوالت
تعريف الجامعة الفلسطين ّية لنفسها ،ويع ّدها التعبري األكرث تأخ ًرا
لحركة التحرر الوطني الفلسطيني .وعىل الرغم من أهم ّية املداخل
ٍ
الثالثة املختلفة ،فإ ّن االقتصار عىل مدخلٍ
واحد منها يقود إىل
التشديد عىل أبعاد تحليلية مه َّمة ،لكنه يه ّمش أبعا ًدا مه ّمة أخرى،
ليقود بذلك إما إىل املبالغة يف التبسيط ،وإما إىل اإلفراط يف التهويل.
فإن أقرتح إيجاد
وأل ّن السياقات املعقّدة يلزمها قراءاتٌ معقّدةّ ،
حامس يف منطقة التقاطع بني املقاربات التحليلية الثالث.

ً
أوال" :البدايات" :حماس بوصفها
حركة إسالميّة
أوىل هــذه املقاربات التفسريية هي دراســة حــاس ،من بوابة
األيديولوجيا؛ أي بوصفها حرك ًة إسالميّة ،وهو املسلك "األسهل" الذي
أساسا إىل تحليل الخطاب ،ومنه تُرى
يسلكه دارسوها يف مقارب ٍة تستند ً
كل .أ ّما الجزء ،فهو تقاليد التنشئة والعمل
الحركة بوصفها جز ًءا من ّ
الحريك الذي يختلط فيه الروحي بالزمني ،وينقلب فيه الداعية الديني
إىل سيايس ،وتبدو فيه لغ ُة السياسة املعارصة متطهرةً ،وكأنّها تتدفّق
من زمنٍ بعيد؛ إذ األ ّمة هي جامعة املسلمني ،وال ُحكْم هو شورى
بينهم ،والقتال جها ٌد واستشهاد ،أما النرص فليس سوى صرب ساعة.
وأ ّما الكل ،فال يقترص عىل االرتباط بجامعة اإلخوان املسلمني ،بل
يتعداه بوصفه تجلّ ًيا من تجليات خيا ٍل سيايس جديد نشأ بعد هزمية
وترسخ بعد الثورة اإلسالمية يف إيران عام
حزيران /يونيو ّ ،1967
(((
 ،1979وجرى عربه تثوير اإلسالم ،أو للدقة أسلمة الثورة  .فكام
تخيّل القوميون العرب البالد العربية وط ًنا كب ًريا ،وسكّانها العرب أ ّم ًة
وسع هذا الخيال السيادة لتُو َجد أينام
واحد ًة تحلم أن تسود نفسها؛ ّ
ُوج َدت جامعة املؤمنني ،لتغدو نظريًا بال حدود ،ولك ّنها يف واقعها
ٍ
مجتمعات يغلب عليها التن ّوع الثقا ّيف ،إمنا وضعت
املتحقق ،أي يف
(((
ألف ح ٍّد وح ّد .
2 Shireen T. Hunter, "Iran and the Spread of Revolutionary Islam", Third
World Quarterly, vol. 10, no. 2 (1988), pp. 730-749.
3 Dale Eickelman & James Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2004), chapter 2.
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ويف العقود املاضية ،سال ح ٌرب كث ٌري حول الديناميكيات التاريخية
التي أسهمت يف صعود اإلسالم السيايس يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وتشدد األدبيات ذات العالقة عىل أهم ّية عوامل
عديدة؛ منها :ترييف املدن ودوره يف انتشار املحافظة االجتامعية(((،
وأفول القومية العربية بعد النكسة؛ ما أنتج فراغًا أيديولوجيًا مألته
أيديولوجيا الثقافة الشعبية((( ،ودور الثورة اإلسالمية يف إيران(((،
واآلثار السلبية لعملية بناء الدولة((( ،إضافة إىل تعميق الالمساواة
يف مرحلة الطفرة النفطية يف السبعينيات والتي أسهمت يف تحويل
اإلسالم إىل أيديولوجيا احتجاجية((( ،عداك عن النزعة العاملية
يف "إعادة اخرتاع التقليد"  Re-traditionalizationوالتح ّول إىل
اليمني بتوظيف سياسات ال ُهوية  .(((Identity Politicsوباإلجامل،
ميكن القول إ ّن القاسم املشرتك بني مختلف تلك القراءات يف هذا
االتجاه هو تشديدها عىل التح ّوالت الكربى عىل املستوى الكيل
 Macro Scaleوعىل الدور املهم الذي تؤ ّديه األيديولوجيا.
ال ّ
شك يف أ ّن مقاربة حامس بوصفها حركة إسالمية ،تحمل يف ثناياها
مهم ،خاص ًة يف مرحلة "البدايات" يف النصف الثاين من
بُع ًدا تفسرييًا ًّ
السبعينيات ويف الثامنينيات .ففي تلك املرحلة املفصلية ،شهدت
األرايض الفلسطينية املحتلّة عام  1967تط ّورات جذرية هي نتاج
العديد من الديناميكيات التاريخية املختلفة التي أنتجتها الحياة تحت
االحتالل ،وأنتجت بدورها وض ًعا تشابكت فيه "مشاكل اقتصادية مع
استيا ٍء اجتامعي وسيايس لينتج عن ذلك خلي ٌط
سيايس متف ّجر"(.((1
ّ
4 Halim Barakat, The Arab World: Society, Culture, and State (Berkeley,
;CA: California University Press, 1993), Chapter 4, especially: pp. 65-70
Ilan Pappé, The Modern Middle East, 2nd ed. (London: Routledge, 2010), pp.
99-100; J. Gulick, "Village and City: Cultural Continuities in the Twentieth
Century", in: I. Lapidus (ed.), Middle Eastern Cities: A Symposium on
Ancient, Islamic, and Contemporary Middle Eastern Urbanism (Berkeley, CA:
California University Press, 1986), pp. 122-158.
5 Raymond Hinnebusch, The International Politics of the Middle East
(Manchester: Manchester University Press, 2013), p. 84; Galal Amin, Whatever
Happened to the Egyptians? Changes in Egyptian Society from 1950 to the
Present (Cairo: The American University in Cairo Press, 2000).
6 Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World
(London: Routledge, 2003), pp. 114-115.
7 Hinnebusch.
8 Ibid.
9 Bassam Tibi, "Egypt as a Model of Development for the World of
Islam", in: Lawrence E. Harrison & Peter L. Berger, Developing Cultures: Case
Studies (London: Routledge, 2006), p. 166.
 10هلغى باومغرتن ،من التحرير إىل الدولة :تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية
 ،1988-1948ترجمة محمد أبو زيد (رام الله :املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية-
مواطن ،)2006 ،ص .310

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

وقد أسهم ذلك يف إنتاج رشيحة اجتامعية كبرية جاهزة للتعبئة
السياسية منعتها أوضاعها الطبقية واالجتامعية من االنخراط يف
العمل السيايس املنظم ،ويف إجراء نقلة نوعية يف أشكال العمل
السيايس الفلسطيني قادت إىل أفول النخب السياسية التقليدية
الهشّ ة ً
أصل( ،((1وبلورة مجتمعٍ سيايس جديد عميق التواصل مع
فكرة الدوالنية التي مثّلتها منظمة التحرير ،وهو ما أعطى الحركة
الوطنية الفلسطينية الحديثة دفع ًة ال مثيل لها( .((1غري أنّه كام
عززت هذه الديناميكيات املختلفة ،والتي سأناقشها يف هذا الجزء
من البحث ،من نفوذ منظمة التحرير وثقلها السيايس ،إال أنها
وفّرت أرضي ًة مناسبة لتط ّور موا ٍز ورسيع للتيار اإلسالمي ،وما يشبه
"االنقالب الجييل" داخل الحركة اإلسالمية يف فلسطني.

 .1تح ّوالت جذرية في األراضي المحتلة:
الديموغرافية والتعليم واالقتصاد
واالستيطان
يف النصف الثاين من السبعينيات ويف الثامنينيات ،رضبت إرسائيل
أزمة اقتصادية حا ّدة؛ حيث تراجع مع ّدل النم ّو السنوي لالقتصاد
اإلرسائييل إىل الصفر ،تح ّول مبوجبه من اقتصاد "جائع للعاملة" إىل
بسام الصالحي ،الزعامة السياسية والدينية يف األرض املحتلة :واقعها وتطورها،
11
ّ
( 1993-1967القدس :دار القدس للنرش والتوزيع ،)1993 ،ص  .47-46يف السبعينيات من
القرن املايض ،اتسمت سياسات إرسائيل تجاه مجتمع األرايض املحتلة عام  1967بسمتني
أساسيتني :األوىل هي منع تشكيل نخبة فلسطينية وطنية مو ّحدة ذات صلة مبنظمة التحرير
الفلسطينية ،والثانية هي دعم وصناعة نخب محليّة تقليدية ،لكنها ضعيفة وتابعة ،بتوافق
غري رسمي مع األردن .وبحسب مريون بنفينستي  ،Meron Benvenistiحافظت سلطات
اإلدارة املدنية اإلرسائيلية عىل رؤساء البلديات الفلسطينية الذين سبق تعيينهم من قبل
النظام األردين "وهم عىل والء لهذا النظام" ،وقد رافق ذلك هامش من التسامح مع أشكال
محدودة من النشاط السيايس املحدود .غري أن هذه السياسة رسعان ما واجهت الفشل بعد
أن سمح وزير الدفاع اإلرسائييل آنذاك شمعون بريتس ( )1977-1974بإجراء انتخابات بلدية
قادت إىل هزمية ساحقة لرموز النظام األردين وصعود ستة "رؤساء متطرفني للبلديات" أكرث
استقاللية وأقرب إىل منظمة التحرير الفلسطينية ،وهو األمر الذي دفع سلطات االحتالل
إىل توظيف سياسة القبضة الحديدية والتضييق عىل رؤساء البلديات الجدد وحتى محاولة
اغتيال أحدهم .ويف الفرتة  1982-1978حاولت إرسائيل خلق نخبة ريفية موازية من وجهاء
القرى الفلسطينية ُعرفت بـ "روابط القرى" عىل حساب املدن الفلسطينية ،بنا ًء عىل افرتاض
أن الفالحني يشكلون ما نسبته  70يف املئة من سكان الضفة الغربية ،وجرى منح الوجهاء
التوسط مع اإلدارة املدنية اإلرسائيلية للحصول عىل أذونات السفر وتراخيص
الريفيني إمكانية ّ
البناء والسفر وجمع شمل العائالت وغريها ،غري أن مرشوع "روابط القرى" رسعان ما فشل
بسبب استعدائه من قبل املجتمع الفلسطيني وقرار األردن يف آذار /مارس  1982باعتبار
"عضوية روابط القرى خيانة عظمى"؛ مريون بنفينستي ،الضفة الغربية وقطاع غزة :بيانات
وحقائق أساسية ،ترجمة ياسني جابر ،مراجعة وتقديم خالد عايد (عامن :دار الرشوق للنرش
والتوزيع ،)1987 ،ص  .151-144أ ّما يف قطاع غزة فقد كانت اسرتاتيجية إرسائيل األساسية
هي تغذية الخالف بني نشطاء جامعة اإلخوان املسلمني ومنظمة التحرير عرب منح اإلسالميني
ٍ
هامش قانوين لشبكاتهم االجتامعية والتعليمية عىل حساب نشطاء فصائل املنظمة ،وهو ما
تبي الحقًا مع اندالع االنتفاضة األوىل ،أنّه خطأ اسرتاتيجي كبري.
ّ
Edgar O'Ballance, The Palestinian Intifada (London: Palgrave Macmillan,
1998), p. 51.
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آخر غري قادر عىل امتصاص فائض قوة العمل ،وقد أث ّر ذلك تأث ًريا
كب ًريا يف الظروف املعيشية لسكّان األرض املحتلّة ،فقد عمل أكرث
من مئة وعرشين ألفًا منهم يف قطاعات الصناعة والزراعة والبناء
اإلرسائيلية والخدمات ،ل ُيرصف العديد منهم من أعاملهم(.((1
كام رضبت األزمة االقتصادية نفسها األردن بقطاعه الزراعي املتط ّور
رئيسا لتحويالت العاملة
آنذاك ،ودول الخليج التي كانت مصد ًرا ً
الفلسطينية املهاجرة( .((1وأسهمت القيود التي فرضتها الدول العربية
عىل هجرة الفلسطينيني ،وأبرزها األردن ودول الخليج ،مخافة تفريغ
األرض املحتلّة؛ يف زيادة نسبة الشباب تحت سن الثالثني عا ًما يف
مجتمع الضفة الغربية وقطاع غزة عن  70يف املئة .ونتيج ًة لذلك ،كام
وصف جيفري أورونسون الحال ،فللم ّرة األوىل منذ عام " 1967وجد
رصا بصور ٍة متزايدة يف
جيل ٌ
ٌ
كامل من الشباب الفلسطيني نفسه معت ً
(((1
إطا ِر ٍ
قيد اقتصادي ال يُطاق" .
وقد نتج من ذلك ازديــا ٌد مطّرد يف أعــداد املــدارس والجامعات
والكليات املهنية التي أُ ِّس َست لتعويض صعوبة التحاق الشباب
مجال
باملؤسسات التعليمية يف البلدان العربية .ورسعان ما وفّرت ً
عا ًّما التقى فيه جيل شاب من الطلبة الفلسطينيني من مختلف
الخلفيات االجتامعية ،والذين أسهموا يف تشكيل أذر ٍع طالب ّية
للفصائل الفلسطينية املختلفة( .((1وقد كان من نتائج ذلك زياد ٌة
كبرية للمع ّدل السنوي ألعداد خريجي الجامعات والكليات األهلية
الذي بلغ عشية االنتفاضة األوىل نحو  1000خريج سنويًا ،إضافة إىل
ما يزيد عىل  10500متخرج سنويًا من املدارس ،شكلّوا ضغطًا كب ًريا
عىل سوقٍ محدودة ومتخمة وضعيفة ومعزولة؛ إذ مل يتمكن سوى
 20يف املئة من مجموعهم الكيل من إيجاد عمل(.((1
كام بدأت سلطات اإلدارة املدنية اإلرسائيلية منذ عام 1981-1980
تفرض الرضائب الباهظة عىل بقية سكّان األرايض املحتلّة ،بعد أن
اقترص فرضها منذ عام  1976عىل أهايل القدس الرشقيّة ،وهو األمر
13 Baruch Kimmerling, The Palestinian People: A History (Cambridge,
MA: Harvard University Press, 2003), pp. 294-295.
14 Ibid.
 15جيفري أورونسون ،سياسة األمر الواقع يف الضفة الغربية :إرسائيل والفلسطينيون
من حرب  1967إىل االنتفاضة ،ترجمة حسني زينه (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
 ،)1990ص .325
 16تحت االحتالل اإلرسائييل تأسست جامعة بريزيت يف بلدة بريزيت قرب رام الله عام
 ،1972وجامعة النجاح يف نابلس عام  ،1977والجامعة اإلسالمية يف غزة عام  ،1978والحقًا
تأسست جامعات وكليات أخرى يف مختلف املدن الفلسطينية ،ومنها خرج جيل جديد من
الشباب الذين قادوا نسخ ًة جديدة من الحركة الوطنية يف األرايض املحتلة.
 17يزيد صايغ ،الكفاح املسلح والبحث عن الدولة :الحركة الوطنية الفلسطينية
 ،1993-1949ترجمة باسم رسحان (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2002 ،ص .849
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الذي عزز قناعة رشائح واسعة من الربجوازية الصغرية وسكان املدن
الصغرية والت ّجار بصعوبة التكيف تحت االحتالل ،ودفعهم ،كام ترى
هلغى باومغرتن  ،Helga Baumgartenإىل االرمتاء يف "أحضان
الوطنية الفلسطينية املنظمة"(.((1
ومع صعود حكومة الليكود يف أواخر السبعينيات ،شهدت األرايض
املحتلّة ازدياد وتائر سياسات الالتنمية  De-developmentالتي
ترتبت عىل اسرتاتيجيات الض ّم واإلدماج اإلرسائيلية املتسارعة .وقد
شمل ذلك االستغالل املكثف للعاملة الرخيصة ،وإفقار رشائح واسعة
يف املدن والقرى وسلخها من العمل يف الزراعة املحليّة التي مثّلت
آنذاك عامد االقتصاد املحيل ،ودفعها إىل العمل املأجور الرخيص(.((1
وترافق ذلك مع تسارع التوسع االستيطاين؛ حيث ارتفع عدد
املستوطنني يف الضفة الغربية من صفر عام  1967إىل ما يزيد عن
 67000مستوطنٍ عشية االنتفاضة األوىل ،إضافة إىل عد ٍد أكرب يقيم
يف املستوطنات املحيطة بالقدس الرشقية ،وترت ّب عىل ذلك مصادرة
األرايض والسيطرة عىل مصادر املياه والرثوات الطبيعية ،وتشييد
شبكة طرقٍ عكست بوضوح التخطيط املنحاز ملصالح املستوطنات
اإلرسائيلية عىل حساب احتياجات النقل العريب( ،((2ليبدأ سكّان القرى
أي ٍ
وقت مىض ،بالتضييق والتهديد
الفلسطينية يشعرون ،أكرث من ٍّ
وبخطر املرشوع الصهيوين(.((2

 .2تعبئة سياسية غير مسبوقة وبنية تحتية
سياسية جديدة
قادت مجمل السياسات اإلرسائيلية التمييزية ضد الفلسطينيني إىل
زيادة قابلية املجتمع الفلسطيني يف األرايض املحتلة عام  1967للتعبئة
السياسية ،وإىل بروز ما وصفه جميل هالل بـ "املزاج الجامهريي
امل ُد َّرب" الذي متيّز بـ "استعدا ٍد كفاحي عا ٍل ومتجذر يف املواقف
السياسية" يف مختلف املناطق( ،((2وأقنعت رشائح جديدة ،مل تكن
 18باومغرتن ،ص 311؛ يرى سليم متاري أن االنقسام االجتامعي بني سكان القرى وسكان
املدن من جهة ،وبني الالجئني وسكان املدن والقرى من جهة أخرى أدى دو ًرا أساسيًا يف عدم
انضامم تجار املدن بصورة فاعلة يف الحركة الوطنية الفلسطينية قبل االنتفاضة األوىل ،ينظر:
سليم متاري ،الجبل ضد البحر :دراسات يف إشكاليات الحداثة الفلسطينية (رام الله :املؤسسة
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية-مواطن ،)2005 ،ص .49
 19حول مفهوم الال-تنمية  De-developmentالذي وظفته سارا روي لفهم السياسات
اإلرسائيلية لقتل التنمية يف املناطق الفلسطينية ،ينظر:
Sara M. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-Development
(Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1995).
 20بنفينستي ،ص .80
 21صايغ ،ص .849
 22جميل هالل" ،دالالت االنتفاضة املتجددة" ،مجلة الفكر الدميقراطي ،العدد األول
( ،)1988ص .8
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مقتنعة مبواجهة إرسائيل من قبل ،بدعم العصيان املدين والتظاهر
السلمي الذي جرى تتويجه باندالع االنتفاضة األوىل عام .1987
وليس ّ
أدل عىل ذلك إال الزيادة الرسيعة يف عدد املظاهرات التي
شهدتها البالد بني عامي  1985و ،1987وفاقت الزيادة يف نسبتها
ٍ
أهداف
الـ  3000يف املئة ،بينام ازدادت الهجامت املسلحة عىل
إرسائيلية من  351عام  1983إىل  870عام  .((2(1986وحتى عام
 ،1985قُ ِّدرت ما نسبته  40يف املئة من جميع الراشدين يف األرايض
املحتلّة تع ّرضهم لالعتقال لليلة واحدة عىل ّ
األقل( .((2وقد فاقمت
سياسة القبضة الحديدية والعقوبات الجامعية التي فرضتها إرسائيل
ٍ
ٍ
احتجاجات شعبيّة أو
بلدات أو مدنٍ بعينها عقب اندالع
عىل
ٍ
عمليات عسكرية فيها ،من النقمة الجامعية عىل سلطات االحتالل
(((2
اإلرسائييل ،موفّر ًة بيئة خصبة للتعبئة والتنظيم السيايس .
يف موازاة ذلك ،مت ّيزت هذه املرحلة كذلك برغبة قيادة منظمة
التحرير يف تعويض خسارتها ملعقلها يف لبنان ( )1982عرب الرتكيز
عىل االستثامر السيايس يف األرض املحتلة (القطاع الغريب) ،مستفيد ًة
من تخبّط اسرتاتيجيات السيطرة اإلرسائيلية .ورشعت من خالل
ٍ
قنوات غري رسمية يف متويل بناء مؤسسات وطنية موازية ملؤسسات
االحتالل ،مبا يف ذلك دعم النقابات واتحادات العامل والغرف
التجارية واملؤسسات التعليمية املختلفة ولجان املرأة ولجان اإلغاثة
والحركات الطالبية.
كل من ليزا ترايك وسليم
ولكن ما يوازي ذلك أه ّمية ،كام يرى ّ
متاري ،نجاح املنظّمة يف تشكيل منظ ٍ
ّامت جامهرييّ ٍة شبه رسمية،
وذات طابع زبائني ،مثل "الشبيبة الفتحاوية" ومنظمة "العمل"
التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني وغريها ،التي أظهرت
فاعلية عالي ًة بالتواصل مع عرشات اآلالف من الشباب يف املخيامت
والقرى الفلسطينية ،الذين مل يكن بإمكانهم االلتحاق مبجموعات
املقاومة الرسيّة ،ويف اآلن نفسه ،استُب ِعدوا من العمل السيايس
"أسباب طبقية" ،أو بسبب الحساس ّيات الناجمة عن
املؤسيس لـ
ٍ
(((2
االنقسامات االجتامع ّية .
 23صايغ ،ص .850
 24املرجع نفسه ،ص .849
 25أورونسون ،ص .326-325
26 Lisa Taraki, "Mass-Organization in the West Bank", in: Occupation:
Israel over Palestine, N. H. Aruri (ed.), 2nd ed. (Belmont, MA: Association
Arab-American University Graduates, 1989), p. 32, Cited in: Salim Tamari,
"The Palestinian Movement in Transition: Historical Reversals and the
Uprising", Journal of Palestine Studies, vol. 20, no. 2 (1991), p. 64.

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

ومنحت هذه املنظامت ،بحسب ترايك ،املجموعات امله ّمشة حق
املشاركة السياسية( ،((2أما بحسب متاري ،فقد تب َّنت هذه البنى شبه
خاص ثقافة نخب املدن
الرسمية خطابًا شعبويًا استهدف بشك ٍل ّ
الصغرية التقليدية واملحافظة التي حرصت عىل اتخاذ مسافة من منظمة
التحرير( ،((2وأسهمت االعتقاالت اإلرسائيلية واسعة النطاق يف صفوف
هذه املنظامت ،بأحكامِ سجنٍ قصرية ومتوسطة ،يف أن يصبح املعتقل
ح ّي ًزا ف ّعالً للتثقيف الوطني واألمني آلالف األعضاء( ،((2كام أسهمت يف
تدريب آخرين ،ممن أفلتوا من االعتقال ،عىل مهامت التنظيم والقيادة.
وقد نجحت منظمة التحرير حتى عام  1987يف بناء شبكة واسعة
ج ًدا من البنى املحلية شبه الرسمية يف جميع أنحاء املناطق املحتلة،
وتجنيد آالف الناشطني الشباب والقيادات الصغرى ،وشكّلت هذه
الشبكة يف مجملها بنية تحتية سياسية كاملة( .((3غري أ ّن هذه البنية،
كام تقول باومغرتن ،تك ّونت من "مجموعة من أنظمة مختلفة،
ومستقلّة كليًا عن بعضها البعض ،وتعمل يف الغالب عىل أساس
مبادئ يطبعها التناقض بشكلٍ جزيئ ،ويلفّها ويجمعها ويسيطر عليها
أن ال سند لها سوى القيادة يف الخارج"(.((3

خضم االنتفاضة األولى:
 .3في
ّ
انقالب "جيلي" في الحركة اإلسالميّة في
فلسطين
توس ًعا
يف هذا السياق املركّب ،كان مجتمع اإلخوان املسلمني يشهد ّ
نوع ًيا وموازيًا يف نشاطه الدعوي واالجتامعي يف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،مستفي ًدا من الهامش الذي أتاحته سلطات االحتالل اإلرسائييل
التي راهنت عىل أن مت ّدد اإلسالميني سوف يُضعف نفوذ منظمة
أمني ،ثبُ َت خطؤه
التحرير .واستندت إرسائيل يف رهانها إىل تقدي ٍر ّ
ٍ
قيادات محليّة
الحقًا ،وهو أن إدارة املناطق الفلسطينية من خالل
(((3
ّ
أقل تكلفة من التفاوض مع قيادة منظمة التحرير يف املنفى .
Tamari.
Ibid.
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 29صايغ ،ص .850
 30باومغرتن ،ص .312
 31باومغرتن ،ص  .317يعترب مفهوم "النيوباترمونيالية"  Neopatrimonialismمفهو ًما
مركزيًا يف دراسة باومغرتن حول الحركة الوطنية الفلسطينية املعارصة إىل ح ٍّد مبالغٍ فيه.
 32يركّز كتاب الصحاف َيني اإلرسائيليني زيف شيف وايهود يعاري عىل التفكري األمني
اإلرسائييل عشية االنتفاضة األوىل وأثناءها ،وفشل الحكومة اإلرسائيلية يف توقع االنتفاضة
أو إيقافها.
Zeev Schiff & Ehud Yaari, Intifada: The Palestinian Uprising--Israel's Third
Front (London: Simon & Schuster, 1990).
وقد نرشت الصحف اإلرسائيلية بعد ذلك العديد من التقارير التي ب ّينت فشل التقديرات
االستخباراتية اإلرسائيلية يف فهم التح ّوالت داخل الحركة اإلسالمية يف فلسطني.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
فهم "حماس" :تأمّالت في ثالثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة

وقد عكست السياسة األمنية اإلرسائيلية قبل االنتفاضة األوىل هذا
التفكري ،فقد جرى توظيف سياسة القبضة الحديدية التي هندسها
وزير الدفاع آنذاك إسحاق رابني ( ،((3()1990-1984ض ّد شبكات
فصائل منظمة التحرير وتجفيف مصادرها املالية ونفي قياداتها
املحلية ،وأفسحت يف املقابل املجال أمام النشطاء اإلسالميني مللء
الفراغ السيايس الناجم ،لتصبح سنوات الثامنينيات عق ًدا ذهب ًيا
لتوسع النشاط املؤسيس للحركة اإلسالمية يف مختلف املدن واملخيامت
الفلسطينية ،ولتتبلور تحت فضاءاتها املؤسساتية والدعوية املختلفة
الشبكات السياسية التي أسست حركة حامس وقادتها الحقًا.
وقد برزت يف الضفة الغربية عرشات الجمعيّات واملؤسسات الخريية
التجل األه ّم للشبكات االجتامعية اإلسالمية كان
ولجان زكاة .ولك ّن ّ
ُ
كل من جمعية املجمع اإلسالمي (أ ِّسس
يف قطاع غزة الذي برز فيه ٌّ
عام  1973ومنحته إرسائيل الرخصة القانونية عام  ،)1979الذي
أرشف عىل ما نسبته  40يف املئة من مساجد القطاع وبعضويّة أكرث
من ألفي عضوٍ ،والجامعة اإلسالمية (أُ ِّسست عام  .)1978ودرس فيها
آنذاك نحو خمسة آالف طالب( .((3وقد شكلت كال املؤسستَني حيّ ًزا
عا ًّما تشكلت يف فضاء أطرهام املؤسساتية ،املجموعات األوىل التي
قادت حامس يف االنتفاضة .ويوضح إياد الربغويث أ ّن دور املجمع
اإلسالمي تجاوز دور "دائرة األوقاف" الحكومية يف الضفة الغربية،
ليشكّل يف غ ّزة "سلط ًة قضائية غري رسمية"؛ حيث كانت ت ُعرض عىل
للبت فيها(.((3
مؤسسه الشيخ ياسني كث ٌري من القضايا العالقة ِّ
غري أ ّن رياح املجتمع الفلسطيني جرت مبا ال تشتهيه التقديرات
األمنية اإلرسائيلية ،وكانت إرسائيل مصيب ًة يف قراءة التنافس والخالف
بني الحركة اإلسالمية ومنظمة التحرير ،ويف فهم الفجوة الواسعة
بينهام ،ولك ّنها مل تدرك ،كام بدا آنذاك من سياساتها ،أن مجتمع
اإلخوان املسلمني يف األرايض املحتلّة كان يتع ّرض لنفس الديناميكيات
التاريخية التي تع ّرض لها املجتمع الفلسطيني بأكمله .فعشية
االنتفاضة األوىل ،عاد العديد من النشطاء اإلسالميني من طلبة
الجامعات العربية ،الذين انفتحوا هناك عىل أفكار جيلٍ راديكايل من
اإلخوان املسلمني يف الدول العربية ،ث ّم رسعان ما أصبحوا صلة الوصل
التنظيم ّية والتمويل ّية بني "الداخل" و"الخارج".
 33وللمفارقة فإن رابني ،ذا الخلفيّة األمنيّة والعسكرية ،هو من دفع الحكومة اإلرسائيلية
إىل توقيع "أوسلو" ،فقد فهم املكاسب الكبرية التي جنتها إرسائيل وحاجتها إىل التخلّص من
ورطة حكم التج ّمعات الفلسطينية التي خرب بنفسه استحالة حكمها بشكلٍ مبارش.
 34زيــاد أبو عمرو ،الحركة اإلسالمية يف الضفة الغربية وقطاع غزة (عكا :دار
األسوار ،)1989 ،ص .35-34
 35إياد الربغويث ،األسلمة والسياسة يف األرايض الفلسطينية املحتلّة (القدس :مركز
الزهراء للدراسات واألبحاث ،)1990 ،ص .61
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ويف سياقٍ اتسم بالتنافس الفصائيل ،وحتمية التصادم مع االحتالل
اإلرسائييل ،والشعور بخطر متدد نفوذ حركة فتح التي كانت عىل
استعدا ٍد لدعم مجموعات من النشطاء اإلسالميني الساخطني عىل
موقف قيادات اإلخــوان املسلمني التقليدية( ،((3قاد هذا التيار
ما يشبه "االنقالب" الجييل الهادئ عىل جيلٍ سابقٍ من اإلخوان
املسلمني الفلسطينيني كان قوام التغيري لديه هو الدعوة ،وقوام
الدعوة هو الرتبية الفرديّة ،وصوغ ميثاق الحركة عىل َع َجلٍ  ،ليعكس
أي أم ٍر آخر ،نقطة االنتقال الحاسم بني
يف تلك املرحلة أكرث من ِّ
الدعوة والسياسة(.((3
وقد ميّز بسام الصالحي بني مجموعتني قادتا وأدارتا املجمع اإلسالمي
يف غزة؛ األوىل ض ّمت نواة املؤسسني األوائل الرسميني ،وهي مك ّون ٌة
من الشيخ أحمد ياسني ،إضافة إىل مجموعة من الشخصيات
رشاب ،وأحمد
اإلخوانية التقليدية ،من بينهم :أسعد حسنية ،وسليم ّ
دلول ،وإسامعيل أبو العوف ،ومصطفى عبد العال ،ولطفي شبري،
ويعقوب أبو كويك ،وأحمد أبو الكاس .أما املجموعة الثانية ،فع ّدها
"الفريق التنفيذي العميل ،الذي قاد املجمع بصورة فعل ّية"( ،((3والذي
الغريب" يف منظمة التحرير ،خليل
 36وهو ما حصل حينام دعم مسؤول ّ
ملف "القطاع ّ
الشقاقي
الشاب فتحي
اإلسالمي
الوزير( ،)1988-1935حركة "الجهاد اإلسالمي" بقيادة
ّ
ّ
ّ
( ،)1995-1951ذو الخلفية اإلخوانيّة ،والذي تأث ّر بشدّة بالثورة اإلسالميّة يف إيران (.)1979
خاص ًة
ً
صدى
وقد القت العمل ّيات التي شنتها املجموعة
وتفاعل واس ًعا يف األرايض املحتلّة ّ
ً
عملية استهداف مجموعة من ضبّاط وجنود النخبة اإلرسائيليني قرب حائط الرباق يف 15
ترشين األول /أكتوبر  1986وأسفرت عن جرح أكرث من  70جنديًا .وهنالك إجام ٌع بأ ّن
تشكيل حركة الجهاد اإلسالمي التي اجتذبت العديد من شباب جامعة اإلخوان الساخطني
عىل موقف الجيل القيادي األول ،قد ألهب الجدل بني مجموعات الجامعة يف الضفة الغربية
رسع يف تأسيس حركة حامس التي اعتربت آنذاك الجناح املقاوم للجامعة.
وقطاع غزة ،و ّ
 37تغايل العديد من الدراسات املعنية بتط ّور حامس بالتشديد عىل أهميّة ميثاق حركة
حامس الذي صدر يف آب /أغسطس  ،1988وهو نتائج اإلفراط يف توظيف منهجية تحليل
الخطاب عىل حساب الرتكيز عىل النشاط السيايس .والحال أن ميثاق حامس الذي كتبته
مجموعة صغرية من قيادات حامس ،وشدد عىل عالقة الحركة بجامعة اإلخوان املسلمني،
وعكس نظرة جوهرية للرصاع مع "اليهود" ،وتحريم التسوية مع إرسائيل ،وموقفًا حادًّا إزاء
"علامن ّية" بقية فصائل منظمة التحرير وغريها ،بلغ ٍة تخلط بني السيايس والدعوي ،كان نتيجة
ضغط السنوات التي سبقت االنتفاضة األوىل املكثفة التي عجلّت بإصدار ما ميكن تعميمه
داخليًا كوثيقة تعلن ميالد الحركة ،لكنه مل يلزم الحركة ال قبل االنتفاضة األوىل وال بعدها ،ومل
مينعها من إيجاد قواسم مشرتكة مع فصائل أخرى يف إطار تنافسها مع عرفات ،ومل مينعها كذلك
من إبداء مواقف مرنة من التسوية مع إرسائيل .وقد عالج خالد الحروب بشكلٍ ٍ
كاف الفجوة
بني الخطاب واملامرسة لدى حامس ،ينظر :خالد الحروب ،حامس :الفكر واملامرسة السياسية
(بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية)1996 ،؛ ويرى عزام التميمي أن امليثاق يعكس فقط
وجهة نظر مجموعة غزاوية من حامس حاولت تقديم إجابة للمسألة الفلسطينية ،ينظر:
Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters (London: C. Hurst & Co.
Publishers, 2007), pp. 149-150.
وفيام بعد شكّل امليثاق إحرا ًجا لحامس بسبب لغته التي ال تخلو من الالسامية ،وال من
مواقف غري واضحة إزاء األقليّات.
)Paola Caridi, Hamas: From Resistance to Government, Andrea Teti (Trans.
(New York: Seven Stories Press, 2012), p. 197.
ويف عام 2017أصدرت الحركة وثيقة جديدة تحت عنوان" وثيقة املبادئ والسياسات العامة
لحركة حامس" ،اعتربت تجاوزًا للميثاق.
 38الصالحي ،ص .195-194
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ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

الشاب من جامعة اإلخوان وأغلبهم مهنيون،
ميثل الجيل الثاين
ّ
ومن هــؤالء :عبد العزيز الرنتييس ،ومحمود الز ّهار ،وإبراهيم
اليازوري ،ومحمد صيام وغريهم .وبحسب الصالحي ،اتسعت دائرة
املجموعة الثانية ،صاحبة القيادة التنفيذية ،وازداد نفوذها ،بعد أن
رفدت الحرك َة اإلسالمية مبزيد من الشباب من مختلف الخلفيات
االجتامعية ،وقد برز منهم العديد من الدعاة واملنظرين والقيادات
الشبابية وامليدانية ،التي ازداد دورها مع توسع النشاط الجامهريي
ظل الشيخ أحمد ياسني
للحركة اإلسالمية يف االنتفاضة األوىل ،بينام ّ
ميثّل القاسم املشرتك ملختلف األوساط التقليدية والجديدة ،ويحتفظ
باملكانة االعتبارية بوصفه مرش ًدا روحيًا للحركة (.((3

عام  1987إىل عام  ،1993قُ ِتل أحدهم ٍ
بأيد فلسطينية بتهمة ال َعاملة،
(((4
يف مرحل ٍة كان تعريف "العميل" فيها ما زال إشكاليًا .

منزل
كانت حامس بعالقتها مع "إخوان فلسطني" ،بهذا املعنىً ،
يف ٍ
"بيت مبنازل كثرية" ،ولكن مع نهاية االنتفاضة األوىل ،ابتلعت
السياسة "الدعوة" بر ّمتها ،وأفرزت قياد ًة شابّ ًة جديد ًة أكرث راديكالية
يف موقفها من إرسائيل حتى مقارن ًة بقيادة الحركة الوطنية
الفلسطينية يف الخارج .والحقًا ،بعد االنتفاضة الثانية ،وسيطرة
حامس عىل السلطة يف غ ّزة عام  ،2007سوف تشهد الحركة حراكًا
عب عنه سيطرة العسكر عىل مقاليد اتخاذ القرار عىل
جيل ًيا آخ َرّ ،
(((4
حساب الساسة .

يقل تجذ ًرا لك ّنه
يف املقابل ،برز ت ّيا ٌر ثانٍ  ،بقيادة حركة حامس ،ال ّ
أقل خربة بحكم يفاعته ،ع ّرف الرصاع مبفاهيمه الدينية عىل خطى
ّ
مختلف الحركات اإلسالمية آنذاك .وهو ما انعكس بوضو ٍح يف ميثاق
الحركة الذي ع َّد فلسطني أرض ٍ
بأي حال من
وقف إسالمي ،يح ّرم ّ
(((4
أي ش ٍرب منها  .كام عزا تب ّني منظمة التحرير
األحوال املساومة عىل ِّ
"فكرة الدولة العلامنية" التي تناقض "الفكرة الدينية مناقض ًة تا ّمة"،
إىل التأث ّر مبا "يسود العامل العريب من بلبلة فكرية ،نتيجة للغزو
الفكري الذي وقع تحت تأثريه العامل العريب منذ اندحار الصليبيني،
وعززه االسترشاق والتبشري واالستعامر"( .((4كام انعكس كذلك يف
خطابها الرتبوي والتعبوي يف املساجد واملدارس والجامعات ويف
كتابات دعاتها ومثقّفيها(.((4

وقد أنتجت سنوات االنتفاضة األوىل وض ًعا سياسيًا جدي ًدا يف األرايض
الفلسطينية املحتلّة ،كان من أبرز معامله تعميم الهوية الوطنية
الفلسطينية بنسختها التي أنتجتها منظمة التحرير يف الخارج،
وتوحيد مختلف القوى الوطنية واإلسالمية ض ّد االحتالل اإلرسائييل
خلف شعار املقاومة الذي أصبح أه ّم مصادر الرشع ّية والزعامة.
كام سمحت االنتفاضة بانخراط رشائح اجتامع ّية جديدة يف العمل
خاص ًة بعد اندثار مجموعة من االنقسامات
السيايس املنظّمّ ،
االجتامعية التي حالت دون انخراطها ،مثل االنقسامات الريفية
واملدينية والالجئني املحليني(.((4
ٍ
يخل من اإلفراط والظلم ،مع رشيحة
بعنف مل ُ
وحسمت االنتفاضة
من الوجهاء والشخصيات التي اتُّ ِه َمت بإبداء االستعداد للتعاون مع
االحتالل اإلرسائييل ،وكان من مظاهر ذلك انتشار ظاهرة اغتيال
العمالء ،فقد قُ ّدر أنّه من أصل كل ثالثة فلسطينيني لقوا حتفهم منذ
 39املرجع نفسه.
 40يوث ّق بريرن الظروف والسياقات التي قادت إىل صعود جيل جديد أطاح هدوء الجيل
الثالث من قيادات الحركة يف غ ّزة ،ويعترب الحسم العسكري الذي نفّذته كتائب القسام بالضد
من رغبة املكتب السيايس أبرز تعبرياته ،ينظر:
Bjorn Brenner, Gaza Under Hamas: From Islamic Democracy to Islamist
Governance (London: Bloomsbury Publishing, 2016).
41 Tamari.

ٍ
تناقضات أخرى من نو ٍع جديد مل
غري أ َّن االنتفاضة أيضً ا أنتجت
يعهدها الفلسطينيون مسبقًا؛ أه ّمها بروز تيا َرين أساسيني يف الحقل
السيايس الفلسطيني الجديد( ((4ذ َوي مرجعيات أيديولوجية مختلفة
لفهم الرصاع مع إرسائيل .أ ّولهام تيا ٌر مخرض ٌم ومتنوع وذو رشع ّي ٍة
ٍ
وعالقات دولي ٍة واسعة ،بقيادة حركة فتح .وقد ع ّرف
تاريخ ّية متينة،
وحق
هذا الت ّيار الرصاع مع إرسائيل يف إطار الدوالنية ّ Statism
الفلسطينيني يف االستقالل يف دولة ذات سيادة مشد ًدا عىل البعد
الوطني /القومي.

ومع قرب نهاية االنتفاضة بدا أ ّن الرصاع بني هذين التيا َرين هو من
سامت املرحلة الجديدة ،عكسته بالتحديد حرب البيانات السياسية
42 Kimmerling, The Palestinian People: A History, p. 304.
تر ّجح تقديرات مختلفة أ ّن ما بني  15و 45يف املئة من الفلسطينيني الذين جرى اغتيالهم
بتهمة العاملة ،قتلوا بسبب ما اعتُرب أنّه "شبهات أخالقيّة" ال سياسية مثل الدعارة وتجارة
املخدرات ومشاكل عائلية إضافة إىل املثلية الجنسية ،وقد تشكلت يف املخيامت مجموعات
أمن ّية تخصصت يف مالحقة العمالء واملتعاونني ،مثل مجموعة "الفهد األسود" التابعة لحركة
فتح ،وجهاز "مجد" األمني التابع لحركة حامس.
Saleh Abdel Jawad & Yizhar Be'er, Collaborators in the Occupied Territories:
Human Rights Abuses and Violations (Jerusalem: B'tselem, 1994).
 43يعترب جميل هالل أ ّن حامس نجحت يف اخرتاق الحقل السيايس الفلسطيني واحتالل
موقع فيه ،لكن نجاحها جاء يف مرحلة تفكك الحقل السيايس ،بل ساهم يف الترسيع يف تفكيكه،
ينظر :جميل هالل ،تفكك الحقل السيايس الفلسطيني ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج ،27
العدد ( 107صيف  ،)2016ص .13-7
 44ميثاق حركة املقاومة اإلسالميّة حامس ،املــادّة الحادية عرشة ،الجزيرة نت،
 ،2005/7/16شوهد يف  ،2020/10/5يفhttps://bit.ly/30vqAHm :
 45املرجع نفسه ،املادّة السابعة والعرشون.
 46أذكر ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،الكتاب الذي ألفّه إبراهيم املقادمة (،)2003-1952
أحد أبرز رموز الجيل الثاين من اإلخوان املسلمني يف فلسطني وأحد قيادات حامس ،بعنوان
معامل يف الطريق إىل تحرير فلسطني واملتأثر يف عنوانه بكتاب سيد قطب الشهري معامل يف
الطريق .أشكر الزميل أحمد حسني عىل تنبيهي إىل هذا الكتاب.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
فهم "حماس" :تأمّالت في ثالثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة

والترصيحات الصحفية بني حامس من ناحية ،و"القيادة املو ّحدة
لالنتفاضة" التابعة ملنظمة التحرير من ناحي ٍة أخرى ،إضافة إىل
العديد من حوادث االشتباك بني الطرفني والرصاعات يف السجون(،((4
ومل يحسم هذا الرصاع بشكلٍ مؤقت ،سوى توقيع "أوسلو" الذي
أعاد قيادة املنظمة من الخارج عام  1994لقيادة مرشوع السلطة
الفلسطينية الجديدة.
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والتفاعالت املحل ّية ،وقد يصل ح ّد اعتبار الثانية ترجم ًة أوتوماتيك ّي ًة
لألوىل ،مبا يه ّمش من األهمية الكبرية التي ميثّلها التفاوض بني
املستويني .وسبق أن الحظت سلوى إسامعيل ،أن التشديد املفرط
عىل التحوالت الكربى يف البنى ،قد يتجاهل دور ال ـراع بني
املجتمعات املحلية عىل مستوى املايكرو ،وبني آثار التح ّوالت الكربى
عىل مستوى املاكرو يف إنتاج أشكال جديد ٍة من الفعل االجتامعي
املنظم وشبه املنظم(.((4

ثان ًيا :حماس بوصفها حركة اجتماعية

عىل الرغم من أهميّة مقاربة "حامس" ،من بوابة األيديولوجيا؛
خاص ًة يف مرحلة
أي بوصفها فر ًعا من شجرة اإلســام السيايسّ ،
"البدايات" ،فإ ّن االقتصار عىل قراءتها من هذه الزاوية يؤدي إىل
املبالغة يف التبسيط .فمنذ نهاية االنتفاضة األوىل ،تدفّقت يف نهر
السياسة الفلسطينية ميا ٌه كثرية ،تفاعلت فيها عنارص الرباغامتية
واأليديولوجيا ،و"األسلمة" و"الفلسطنة" ،وتجاوزت فيها الحركة
تناقضات "الخارج والداخل" ،و"غزة والضفة" ،و"العسكر والساسة"
مبروح ٍة من املكاسب السياسية والخسائر التنظيم ّية( .((4وبهذا املعنى
غدت "حامس" بعد ما يزيد عىل ثالثني عا ًما من تأسيسها ،وعىل
خاص ًة يف
الرغم من احتفاظها بالعديد من سامت الحركات اإلسالميةّ ،
خطابها التعبوي ،مختلف ًة عن طفولتها يف الثامنينيات.
كام أن املبالغة يف توظيف هذه املقاربة تقود من ناحي ٍة إىل التشديد
عىل دور األيديولوجيا والنصوص والخطاب عىل حساب دور النشاط
االجتامعي والفعل االجتامعي الجمعي الذي يتسم بالحراكية ،وهو
من ناحي ٍة أخرى يغلّب األبعاد الكلية اإلقليمية والدولية عىل األبعاد
47 Menachem Klein, "Competing Brothers: The Web of Hamas‐PLO
Relations", Terrorism and Political Violence, vol. 8, no. 2 (1996), pp. 111-132.
 48يتابع طارق بقعوين مبثابرة تح ّوالت حامس األيديولوجية والسياسية منذ نشوئها
وحتى تخندقها يف قطاع غزة وتح ّولها إىل سلطة هناك ،ينظر:
Tareq Baconi, Hamas Contained: The Rise and Pacification of Palestinian
Resistance (Stanford, CA: Stanford University Press, 2018).

إذا كانت قراءة حامس بوصفها حرك ًة إسالم ّي ًة رضوريّة ،فإ ّن املقاربة
الثانية التي توازيها أهمي ًة هي دراستها بوصفها منظمة حرك ٍة اجتامعيّة
 Social Movement Organization, SMOتناضل يف سبيل
موقعها يف الرسدية التاريخية الفلسطينية املأمسسة .وتعني "الحركة
االجتامع ّية" يف أحد تعريفاتها املتعددة :مجموعة األفعال الجامعية
املنظمة أو شبه املنظمة طويلة األمد ،التي يقودها مه ّمشون يف التاريخ
الرمزي للمجتمع ،بهدف التأثري يف توجهاته الثقافية ،Orientations
ليك تتيح لهم االندماج فيه( .((5أما منظمة الحركة االجتامعية فهي
البنية املؤسساتية أو الحركية التي تنتظم تحت شعار متثيل الحركة
االجتامعية وتحقيق أهدافها التاريخية( .((5وعىل الرغم من أ ّن هذه
املقاربة ال تتناقض مع سابقتها وتشرتك معها يف جوانب عديدة ،أه ّمها
الجانب الثقايف ،فإنّها أكرث تركي ًزا عىل املنطقة الوسطى بني ّ
املحل
49 Salwa Ismail, Rethinking Islamist politics: Culture, the State and
Islamism (London: Bloomsbury Publishing, 2003), p. 14.
أساسا
 50أَعتمد بشكلٍ أسايس عىل مقاربة آالن تورين للحركات االجتامعية واملرتكزة ً
عىل نظرية الفعل  Action Theoryاملتأثرة بالتقاليد املنهج ّية الفيربية ،ينظر:
Alain Touraine, The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements
;)(Cambridge: Cambridge University Press, 1981
والتي تتقاطع بشكلٍ كبري مع نظرية مانويل كاستل حول الحركات االجتامعية املدينية
 ،Urban Social Movementsينظر:
Manuel Castells, The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of
Urban Social Movements (Berkeley, CA: California University Press, 1983).
 51متيل دراسات الحركات االجتامعية إىل فهم دورة حياة  Life cycleالحركة ،بوصفها
جز ًءا من العملية السياسية  ،Political processمن التشكل بفعل أزمة ما إىل التأمسس يف
منظامت حركات اجتامعية  ،SMOsومنه إىل فهم عوامل نجاح الحركات أو ضمورها .ويعتمد
نجاح الحركات االجتامعية عىل انفتاح بنية الفرص  Opportunity structureومدى قدرتها
عىل تشكيل هياكل تعبوية  Mobilization structuresلتعبئة املوارد املادية والرمزية ،يراجع:
Nancy Whittier, "Political Generations, Micro-Cohorts, and the
Transformation of Social Movements", American sociological review, vol. 62,
no. 5 (October 1997), pp. 760-778.
وهنالك نقد مه ّم لدراسات الحركات االجتامعية بسبب تقليله من دور الهويات الجمعية
الذي سأناقشه الحقًا ،ولكن الدراسات املتأخرة تجاوزت هذا املأزق.
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واإلقليمي /الدويل  ،((5(Meso Levelوأكرث تشدي ًدا عىل مفاهيم
يعب عنه آالن تورين
العيش املشرتك وجدل الثقافة واملجتمع ،وهو ما ّ
(((5
بالرسدية التاريخية للمجتمع . The historicity of society
ويف العقدين املاضيني ،وظّــف باحثون كُــر مقاربة الحركات
االجتامعية لفهم طبيعة الفعل الجمعي للحركات اإلسالمية ،وذلك
عىل الرغم من اعرتاض باحثني آخرين انتقدوا توظيف املقاربة بدافعٍ
من "اقتناعهم بأن الحركات الدينية ال متثل تحديات جا ّدة للنظام
االجتامعي السائد"( .((5غري أ ّن ذلك مل مينع تيا ًرا من الباحثني من
النظر إىل اإلسالميني بوصفهم فاعلني سياسيني يسعون إىل التغيري
السيايس واالجتامعي ،مشد ًدا عىل أهمية رصد األبعاد املحلية
و"العمليات والتفاعالت اليومية يف محاولة لفهم دورها يف تشكيل
هويات اإلسالميني ورؤاهم نحو العامل"( ،((5وإعطاء وزنٍ أكرب ملعاين
األفعال االجتامعية عىل حساب األيديولوجيا والنصوص( .((5وال ّ
شك
يف أن فهم حامس يف ضوء نظرية الحركات االجتامعية يفيد يف فهم
الجمعي ودوره يف تح ّدي الهيمنة الرمزية ،لكنه كذلك
تعقيد الفعل
ّ
يثري إشكاالت منهجية أخرى سأب ّينها يف هذا الجزء.

 .1الكفاح المسلّح ،الفدائي ،ونشوء
السرديّة الفلسطينية المعاصرة
برزت الرسدية الوطنية الفلسطينية املعارصة يف مرحلة صعود القومية
العربية ،وحملت العديد من ِسامتها ،وأسهم الكفاح املسلّح واملعارك
البطولية التي خاضتها منظمة التحرير ،وعىل رأسها حركة فتح،
يف بلورة هويّة كفاحية حاولت تعويض الظلم والضيم الذي عاناه
الفلسطينيون يف مخ ّيامت الالجئني الفلسطينيني يف الدول العربية،
بسبب النكبة التي قطّعت أوصال املجتمع الفلسطيني وألقته يف
متاهات التذرير واالغرتاب بكل مستوياته املاديّة واملعنويّة ،وكذلك
بسبب سياسات األنظمة العربية االستغاللية التي ح ّملت الالجئني
مسؤولية لجوئهم ،وأمعنت يف إذاللهم وح ّولتهم إىل أحزمة فقر
يعب
 52وهي ،من ثم ،تحاول تجاوز ثنائية البنية-الفرد يف تحليل الفعل الجمعي ،الذي ّ
عنه التناقض بني منهجيات التحليل البنيوي  Structuralist approachesومنهجيات تحليل
الخيار العقالين .Rational Choice Theories
 53يع ّرف تورين الرسديّة التاريخية ملجتمع ما باألفعال االجتامعية التي تسعى إىل
تعديل التوجهات الثقافية املصاحبة للهيمنة ،ينظر:
Alain Touraine, The Self-Production of Society, D. Coltman (Trans.) (Chicago:
Chicago University Press, 1977), p. 65.
 54حول هذا النقاش يراجع :خليل العناين ،داخل اإلخوان املسلمني :الدين والهوية والسياسة،
ترجمة عبد الرحمن عياش (بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،)2018 ،ص .56-55
 55املرجع نفسه ،ص .51
 56املرجع نفسه.
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عىل هوامش املراكز الحرضية( .((5ومع بداية عقد السبعينيات من
القرن املايض ،حققت منظمة التحرير أه َّم إنجازاتها وآخ َرها ،متمثلة
بتحقيق الكيانية الفلسطينية وانتزاع التمثيل الرسمي والحرصي
للشعب الفلسطيني يف مختلف مناطق وجوده(.((5

أي ُهويّة سياسيّة وحاجتها إىل "آخر"
كام هو الحال مع نشوء ّ
تتناقض معه( ،((5كان لدى ال ُهوية الفلسطينية الناشئة يف الخارج
"آخريْن" اثنني؛ أولّهام :الصهيونية التي اقتلعت الفلسطينيني من
أرضهم ،وثانيهام :العرب أنفسهم الذين نكثوا وعودهم بتحرير
فلسطني .وقد ترك ذلك أثره يف تشكّل الرسدية الوطنية الفلسطينية
املعارصة وخطابها السيايس الذي قلّل ،قدر اإلمكان يف سبيل صياغته
للشخصية الفلسطينية الجمعية ،من حضور البعد الديني ،وذلك
الديني-اإلثني(،((6
ردة فعلٍ عىل فكرة الدولة اليهودية ذات األساس
ّ
وكذلك يف سبيل مواجهة محاوالت التوطني واحتاملية ذوبان ال ُهوية
الفلسطينية يف محيطها االجتامعي األوسع .ويف املقابل ،عزز خطاب
الحركة الوطنية الفلسطينية يف الخارج من فكرة العودة إىل الوطن
57 Rosemary Sayigh, The Palestinians: From Peasants to Revolutionaries
(London/ New Jersey: Zed Books Ltd, 1994), chapter 3; Rashid
Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National
Consciousness (New York: Columbia University Press, 2010), p. xxxii.
 58عزمي بشارة'،صفقة ترامب – نتنياهو' :الطريق إىل النص ،ومنه إىل اإلجابة عن سؤال:
ما العمل؟ (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .83-82
 59حول "اآلخرية"  Othernessيف خطاب الحركات القومية والوطنية ،ينظر:
A. D. Smith, "Ethnosymbolism", in: The Wiley Blackwell Encyclopaedia of
Race, Ethnicity, and Nationalism, John Stone et al. (ed.) (Hoboken, N J:
Wiley-Blackwell, 2015).
60
As'ad Ghanem, "Palestinian Nationalism: An Overview", Israel
Studies, vol. 18, no. 2 (2013), p. 21.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
فهم "حماس" :تأمّالت في ثالثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة

القومي الضائع ،والبعد اإلثني املتخ ّيل ،وذاكرة "القرية املفقودة"،
الفلحني املبعرثين يف مخيّامت الالجئني(.((6
بهدف تسييس ّ
وقد انعكس هذا الحضور يف مامرسات فصائل منظمة التحرير
الخطابية التي أعادت إحياء الفولكلور الفلسطيني يف مخ ّيامت
الفلح واألرض( ،((6وربطت بني
الشتات ،وشددت عىل العالقة بني ّ
طويل من مترداتهم
والفلحني( ،((6مستدعي ًة تاريخًا ً
الكفاح املسلّح ّ
وثوراتهم ضد االنتداب الربيطاين واالستيطان الصهيوين قُبيل النكبة،
لتحويلهم يف واقعهم الجديد إىل "فدائيني"( .((6ويرى عزمي بشارة
بدل من مواسمهم الزراعية ومواعيدهم الشعبية الدينية التي
أنه ً
افتقدوها بعد ترشيدهم" ،حلّت مؤمترات موسمية تدعو إىل العودة،
وراديو 'ترانزستور' يعدهم بالتحرير"( ،((6وجرى اختزال قراهم إىل
"حنني ونوستالجيا ،ث ّم إىل وطن سيايس ،أعقبه بلورة حركات سياسية
وعمل فدايئ ومؤسسات لهوية فلسطينية حديثة"(.((6
يف هذا السياق ،برزت التنظيامت الفلسطينية يف املخيّامت الفلسطينية
يف الشتات ،وقد ع ّدها عرشات اآلالف من الالجئني األمل الوحيد
خاص ًة عقب هزمية النارصية وأفول آمال الوحدة العربية.
املتبقّيّ ،
غري أ ّن دور الفصائل الفلسطين ّية مل يقترص عىل التعبئة والتنظيم
السيايس فحسب ،بل امت ّد ليشمل تعويض حالة التذرير والتش ّوه
61 Rochelle Davis, "Mapping the Past, Re-Creating the Homeland:
Memories of Village Places in Pre-1948 Palestine", in: Ahmad H. Sa'di & Lila
Abu-Lughod (eds.), Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory (New
York: Columbia University Press, 2007), pp. 53-75.
62 Rosemary Sayigh, "Sources of Palestinian Nationalism: A Study of a
Palestinian Camp in Lebanon", Journal of Palestine Studies, vol. 6, no. 4 (1977), p. 19.
 63وذلك عىل الرغم من أن عضوية فصائل منظمة التحرير آنذاك ،كام يالحظ كيمريلنغ،
كانت من أبناء املدن ال الريف الفلسطيني ،ينظر:
Kimmerling, The Palestinian People, p. 243.
 64عزمي بشارة ،أن تكون عرب ًيا يف أيّامنا (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2009ص 140؛
Kimmerling, The Palestinian People, p. 243.
برأي املسترشق اإلرسائييل جابريل بايري ( ،)1982-1919فإ َّن الثورة العربية الكربى
( )1939-1936يف فلسطني ،إضافة إىل مت ّردات الدروز يف جبل لبنان ،كانت من االستثناءات
شكل منظ ًّم ورفعها
القليلة من موجة التم ّردات الفالحية يف منطقة الرشق األوسط باتخاذها ً
شعارات مشرتكة مع النخب املدينية بعكس التمردات التي شهدتها البلدان العربية األخرى
التي اتخذت أشكالً فوضويّة وافتقدت دعم النخب املدينية ،ينظر:
Gabriel Baer, Fellah and Townsman in the Middle East: Studies in Social History
(Oxan/ New York: Frank Cass and Company Limited, 1982), pp. 284-285.
أما باروخ كامريلنغ ( ،)2007-1939فري ّد أصول تشكل الهويّة الفلسطينية املعارصة إىل ثورة
الفالحني الفلسطينيني ض ّد االحتالل املرصي عام  ،1940يراجع:
Baruch Kimmerling, "The Formation of Palestinian Collective Identities:
The Ottoman and Mandatory Periods", Middle Eastern Studies, vol. 36, no.
2 (2000), pp. 48-81.
 65بشارة ،أن تكون عرب ًيا يف أيّامنا ،ص .140
 66املرجع نفسه.
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االجتامعي التي نتجت من تدمري النظام االجتامعي القديم بفعل
االقتالع والتهجري الذي ق ّوض معه األدوار التضامن ّية التي أ ّدتها بنى
املجتمع األهيل والروابط الوشائج ّية ،Primordial Attachments
خاص ًة العائلة ،يف حامية األفراد من االغرتاب .وقد وجدت الفصائل
ّ
الوليدة نفسها ،يف الواقع الجديد ،يف موضع خلق روابط تضامنيّة
جديدة تشدد عىل األخ ّوة ،والرفاقية والفداء ،ووحدة الهدف واملصري.
وقد كان من مظاهر ذلك تصوير قيادات الفصائل الفلسطينية
الناشئة حديثًا بوصفهم آباء ،وتقلّ ُد أكرثيتهم كُنيات حركيّة ترمز
بألقاب
عمر ،أبو جهاد ،أبو إياد  ،)...ولُقّب بعضهم
ٍ
إىل ذلك (أبو ّ
بطريرك ّية أقرب يف مدلوالتها السيميائية إىل كبار القوم (يارس عرفات-
الختيار ،جورج حبش-الحكيم  .((6()...ومثلام ُص ّور قادة الفصائل
رصفوا كذلك عىل هذا النحو ،فقد حرص
الفلسطينية بذلك ،فإنهم ت ّ
زعي ُم الفصيل الفلسطيني عىل الظهور مبظهر األب الفخور بأبنائه
واملحب لهم ،واملتسامح معهم ،والكريم تجاههم ،لكن
الفلسطينيني،
ّ
(((6
كان عليه كذلك أن يكون شديد العقاب  .وليك ينجح يف االضطالع
بهذا الدور ،كان عليه أن يحتكر املوارد املاديّة ويسيطر عليها؛ ما
ٍ
شبكات زبائن ّية ومراكز ق ّو ٍة عديدة لضامن املوازنة
ميكّنه من إنشاء
بينها ،والخرتاق الفصائل الفلسطينية األخرى وشقّها ،وهي إحدى
السامت الرئيسة التي ميّزت اإلدارة السياسية يف منظمة التحرير
وفصائلها املتعددة ،ث ّم انتقلت مع قيادتها إىل سلطة الحكم الذايت
داخل فلسطني عقب توقيع "أوسلو"( ،((6جالب ًة معها تناقضاتها التي
كان لها األثر الواسع يف السياسة الفلسطينية حتى هذا اليوم.
 67حول حالة تعويض الذكورة املجروحة يف خطاب الحركة الوطنية الفلسطينية يف
الخارج ،ينظر:
Joseph Massad, "Conceiving the Masculine: Gender and Palestinian
Nationalism", Middle East Journal, vol. 49, no. 3 (July 1995), pp. 467-483.
وحول العالقة األساسية بني مفاهيم الرجولة  Masculinityيف خطاب الحركات القومية
إجامل ،ينظر:
ً
Joane Nagel, "Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the
Making of Nations", Ethnic and Racial Studies, vol. 21, no. 2 (1998), p. 245.
 68ينظر بالخصوص إىل مالحظات ممدوح نوفل (مستشار عرفات العسكري) حول
سلوك يارس عرفات:
Mamdouh Nofal, "Yasir Arafat, The Political Player: A Mixed Legacy", JPS,
vol. 35, no. 2 (2006), pp. 23-37.
 69جميل هالل" ،أبعاد مأزق املرشوع الوطني الفلسطيني بعد أوسلو" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مج  ،9العدد ( 36خريف  ،)1998ص 29-17؛ عيل الجرباوي وويندي بريملان،
"مأزق'فتح'بعد غياب الكاريزما والرشعية الثورية" ،مجلة دراسات فلسطينية ،مج  ،18عدد
( 71صيف  ،)2007ص .50-37
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ملقاومة الهيمنة الرمزيّة داخل الحقل السيايس الفلسطيني( ،((7ليبادروا،

 .2إعادة نظر "إسالمويّة" في السرديّة
التاريخيّة الفلسطينيّة

وعي أو بتلقائية ،منذ بداية الثامنينيات ،إىل إطالقِ نسخ ٍة نضالي ٍة
عن ٍ

كانت مجمل املامرسات الخطابية التي انتهجتها منظمة التحرير

جديدة بوجهني؛ فهي من ناحية حركة مقاوم ٍة أصيلة ،ذات طابعٍ

مفهومةً ،بل رمبا رضوريـةً ،يف السياق املركّب واملبعرث الذي عاشه
فلسطينيو الشتات .غري أ ّن الرسدية التاريخية التي نتجت منها مل
تعكس تجرب َة رشيح ٍة وازن ٍة من فلسطينيي "الداخل" ،سواء يف املدن أو
يف املخ ّيامت ،الذين كانوا عىل ٍ
رش مع الصهيونية ،ومل يختربوا
متاس مبا ٍ
ثنائية "اآلخر" (أي التناقض مع الصهيونية واألنظمة العربية يف اآلن
نفسه) بالح ّدة نفسها التي اختربها أشقاؤهم يف "الخارج" ،ومن ث ّم
كان الخيار األكرث مالءم ًة بالنسبة إليهم هو تعريف الرصاع مبفاهيمه
الدينية .وبهذا الشكل ،مل تنطبق شخصية "الفدا ّيئ" الرمزيّة Ethos
التي صقلها خطاب منظمة التحرير متا ًما مع شخص ّية "املجاهد"

إسالمي ،لالحتالل اإلرسائييل ،وهي من ناحية أخرى ،رغب ٌة يف إعادة
ّ
صياغة الرسديّة الفلسطينية بشكلٍ يسمح لهم بإيجاد مكانٍ فيها.
ومل يَ ْعد ْم إسالميو األرايض املحتلّة الذين نجحوا عشية اندالع
ٍ
شبكات واسعة من الجمعيات واملؤسسات
االنتفاضة األوىل يف بناء
خاص ًة  -يف قطاع غزة  ،من
ولجان الزكاة  -بدعمِ دو ٍل خليجيّة ّ
إيجاد مرجع ّي ٍة مفاهيم ّية  -إسالمية بديلة تتجاوز قاموس الحركة
(((7

الوطنية الفلسطينية يف الخارج .فمع انتشار التعليم ،مل يكن من
الصعب إعادة التواصل مع تاريخ جهاد املسلمني يف فلسطني للغزو
األجنبي املتكرر منذ عهد الحمالت الصليبية ،وال إعادة اكتشاف
األبعاد الدينية لتاريخ مقاومة الشعب الفلسطيني لالنتداب الربيطاين

الرمزية املصقولة يف لغة اإلسالميني الذين ضاقت عليهم لغة املنظمة

والحركة الصهيونية قبل النكبة ،واستعارة حمولته الرمزية وإعادة

ومع نهاية الثامنينيات ،ومع اتساع حدة تسييس الفلسطينيني

تأويلها أيديولوج ًّيا ،وهو للمفارقة ،التاريخ ذاته الذي أسهمت
منظمة التحرير ،بباحثيها ومثقفيها ،يف توثيقه وتعميمه(.((7

يف األرايض املحتلّة بشكلٍ غري مسبوق ،بفضل ازدياد وتائر التعليم

وفق هذه القراءة ،ميكن فهم نشوء حامس بوصفها ممثل ًة لحرك ٍة

والتهميش ،وبفضل استثامر منظمة التحرير الواسع يف "القطاع الغر ّيب"

اجتامع ّية واسعة مل تقترص عىل مقاومة املرشوع الكولونيايل الصهيوين

مبا رحبت من ممكنات.

لتعويض خسارتها ملعقلها يف لبنان (ينظر الجزء السابق) ،بدا أ َّن تاريخ

فحسب ،بل ناضلت يف سبيل حقّها يف املشاركة يف صياغة الرسدية

الشعب الفلسطيني السيايس يف "الداخل" كأنّه يُكتَب من جديد ،وأنّه

التاريخية للمجتمع الفلسطيني  Historicity of societyمبا يكفل

كل نضا ٍل آخر ممكن
هو ذاته تاريخ منظمة التحرير ،بشكلٍ يجعل َّ

 71بحسب أنتونيو غراميش ( ،Antonio Gramsci )1937-1891فإ ّن القوة واملوارد وحدها ال
تكفي للحكم ،بل كذلك قدرة ال ُحكّام عىل تعميم وجهة نظرهم حول العامل عىل املحكومني ،ومن
ثم ،تأمني قدر معقول من الطاعة واالمتثال ،وهو ما يسميه غراميش بالهيمنة  ،Hegemonyينظر:
Thomas R. Bates, "Gramsci and the Theory of Hegemony", Journal of the
History of Ideas, vol. 36, no. 2 (April/ June 1975), p. 353.
أ ّما بيري بورديو  Pierre Bourdieuفقد وصل به الحال إىل االفرتاض بأ َّن الحمولة الرمزية هي
شكل من أشكال الرأسامل ،عرب تقدميه ملفهوم رأس املال الرمزي ،يراجع:
Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital.(1986)", in: Cultural Theory: An
Anthology, Imre Szeman & Timothy Kaposy (eds.) (Hoboken, N J: WileyBlackwell 2011), pp. 81-93.
 72حول شبكات حامس االجتامعية (لجان الزكاة والجمعيات الخريية وغريها) يف قطاع
غزة ،يُراجع عمل سارة روي املرجعي:
Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamist Social
Sector (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013).
73 Khalidi, pp. 195-196.

مذيّ ًل بشكلٍ أوتوماتييك بالرسدية الرسم ّية ويسهم يف تقوية رمزيتها.
ومل يكن اإلسالميون الذين التحقوا فيام بعد ،الوحيدين املحرومني من
االعرتاف ،فقد سبقهم قبل ذلك الشيوعيون الذين أسهموا منذ ٍ
وقت
مبك ٍر بأشكا ٍل متنوعة من التنظيم السيايس واملقاومة الرسية يف األرايض
املحتلّة( ،((7لك ّنهم الوحيدون الذين امتلكوا املوارد املاديّة واالجتامعية
 70وقد كانت جهود الشيوعيني الفلسطينيني محورية يف تأسيس "الجبهة الوطنية" أو
"لجنة التوجيه الوطني" ،التي سأناقشها الحقًا يف هذه الدراسة ،ينظر :الصالحي ،ص .57-49

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
فهم "حماس" :تأمّالت في ثالثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة

حص ًة يف "كعكة" املوارد الرمزيّة التي احتكرتها منظمة التحرير(.((7
لها ّ
ومتيل هذه املقاربة إىل فهم التوظيف السيايس لإلسالم من باب
مفهوم "التأطري الثقايف"( ،((7إضافة إىل نظريّة "تعبئة املوارد" املاديّة
والرمزيّة  ،Resource Mobilizationوهي رشط نجاح الحركة أو
الجمعي ودور الشبكات
فشلها ،وتركز عىل املعاين التي ينتجها الفعل
ّ
االجتامعية يف تح ّدي الهيمنة الرمزية(.((7
وقد عكس سلوك املجموعات التي شكلّت الحركة قبل االنتفاضة
األوىل ويف أثنائها هذا املسعى ،ومل يقترص عىل الخطاب الرتبوي
يف املساجد واملــدارس والجامعات ومنشورات الدعوة وشعارات
الجدران( ،((7وتغيري مسميات الفضاءات العا ّمة (أسامء األحياء
واملساجد والشوارع وغريها)( ،((7بل ظهر أيضً ا بشكلٍ مبكّر عىل
التسميات التي أطلقتها املجموعات اإلسالميّة املسلّحة عىل نفسها
 74األمثلة حول مقاربة حامس بوصفها حرك ًة اجتامعيّ ًة هي كثرية وال ميكن حرصها ،كام
هو الحال يف مقاربة الحركات اإلسالم ّية عمو ًما ،لك ّني أدرج هنا أمثلة حول أعامل اقترصت
معالجتها للحركة عىل مقاربة الحركات االجتامعية:
Glenn E. Robinson, "Hamas as Social Movement", in: Quintan Wiktorowicz (ed.),
Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach (Indiana: Indiana University
Press, 2004), pp. 112-139; Shaul Mishal, "The Pragmatic Dimension of the Palestinian
Hamas: A Network Perspective", Armed Forces & Society, vol. 29, no. 4 (2003), pp.
569-589; Bader Araj & Robert J. Brym, "Opportunity, Culture and Agency: Influences
on Fatah and Hamas Strategic Action During the Second Intifada", International
Sociology, vol. 25, no. 6 (2010), pp. 842-868; Emin Poljarevic, "HAMAS: Resistance
and Mobilization Through Islam", Social Movement Studies, vol. 12, no. 4 (2013),
pp. 477-482; Rafael Reuveny, "Palestinian Islamism and Israeli-Palestinian Peace",
Research in Social Movements, Conflicts and Change, vol. 22 (2000), pp. 219-245.
 75مفهوم "اإلطار" ،كام قدّمه إرفنغ غوفامن ( )1982-1922ميثّل "مخطط التأويل"
 Schemata of interpretationالذي يسمح للفاعل االجتامعي بأن "يدرك ويتع ّرف ويسم
 labelمجموعة ال متناهية من الحوادث املع ّرفة بنفسها" ،والتي إن جرى عزلها تصبح بال
معنى ،ليح ّولها إىل "مشهد له معنى".
Erving Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974), p. 21.
ويُعترب الـ "التأطري الثقايف" مفهو ًما مركزيًا يف مختلف أدبيات الحركات االجتامعية ،وال غنى
عنه يف تحليل مامرساتها ودورات حياتها.
76 John D. McCarthy & Mayer N. Zald, "Resource Mobilization and
Social Movements: A Partial Theory", American Journal of Sociology, vol. 82,
no. 6 (1977), pp. 1212-1241.
 77صالح عبد الجواد" ،فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية يف األرايض املحتلة وشعارات
الجدران" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،2العدد ( 7صيف  ،)1991ص .104-87
Julie Peteet, "The Writing on the Walls: The Graffiti of the Intifada", Cultural
Anthropology, vol. 11, no. 2 (1996), pp. 139-159.
 78حول جهود الحركات اإلسالمية يف أسلمة املكان والفضاء العام يف منطقة الرشق
األوسط ،يراجع:
M. Gilsenan, Recognizing Islam: Religion and Society in the Modern Middle
;East (London: IB Tauris & Co. 2002), chapter 8
وقد سجلت سلوى إسامعيل ،وغريها ،هذه الظاهرة يف أحد األحياء الشعبية الكربى (بوالق
الدكرور) يف مدينة القاهرة:
Salwa Ismail, Political Life in Cairo's New Quarters: Encountering the Everyday
State (Minnesota, MI: Minnesota University Press, 2006), p. xxxviii.

35
وخضعت إىل تغيري مستم ّر؛ من فرقة "املجاهدين الفلسطينيني"
التي أسسها الشيخ أحمد ياسني عام  ،1984-1983مرو ًرا إىل "كتائب
الشهيد عبد الله ع ّزام" وهو أحد قادة "املجاهدين العرب" من أصو ٍل
فلسطين ّية ناضل ضد السوفيات يف أفغانستان ،وأخ ًريا إىل االستقرار
القسام" التي أُ ِّسست عام .((7(1991
عىل "كتائب الشهيد ع ّز الدين ّ
وال ّ
القسام ( )1935-1982ذو
شك يف أن اللجوء إىل رمزية الشيخ ّ
داللة مزدوجة ،فهو من جهة أه ّم رموز ثورة عام  1936امل ُحتفى
بها من مختلف اتجاهات العمل الوطني عىل الرغم من أصوله غري
عب
الفلسطينية( ،((8ومن جهة ثانية إما ٌم
وخطيب ورجل دين .وقد ّ
ٌ
"القسام" ،عىل األغلب ،عن رغب ٍة يف كسب
الحسم يف اتجاه اختيار
ّ
العامل َْي؛ عامل الوطنية الفلسطينية وعامل اإلسالم.
أقل من عق َدين من
ويف نهاية املطاف ،نجحت حركة حامس ،بعد ّ
نشوئها يف املسع َي ْي ،فهي من جهة ق ّدمت منوذ ًجا متط ّو ًرا من
املقاومة العسكريّة ،وعىل الرغم من فشله يف الضفة الغرب ّية ،فقد
ح ّول قطاع غزة إىل معقلِ صمود محشور بحدود ض ّيقة( .((8وهي
الخاصة التي أث ّرت بصورة حاسمة
من جه ٍة أخرى ،أنتجت رسديتها
ّ
يف اللغة السياسية الفلسطينية التي جرت أسلمتها .وقد ظهر ذلك
جليًّا يف التغيريات امللحوظة عىل الخطاب السيايس لفصائل منظمة
التحرير املختلفة حتى اليسارية منها ،وعىل املامرسات السياسية
والترشيعية والقانونية لسلطة الحكم الذايت(.((8
ويالحظ خالد الحروب ،عىل سبيل املثال ،أ ّن األثــر اإلسالمي
انعكس عىل بنود الوثائق النظرية والدستورية "املؤسسة لإلجامع
الفلسطيني" ،كـ "القانون األسايس" للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي
أُ ِق َّر عام  ،2002وتطرق إىل الدين بشكل يخالف الرؤية التي حملها
"امليثاق الوطني الفلسطيني" ( ،)1968كام انعكس عىل مسودات
ُحسم أمر تسمية الجناح العسكري لحامس يف إثر نقاش بني مجموعات الحركة حول
79
املفاضلة بني إطالق كتائب الشهيد عبد الله عزام وإطالق كتائب الشهيد عز الدين القسام.
فضّ ل مقاتلو الضفة الغربيّة التسمية األوىل ،لكن انتشار التسمية الثانية يف قطاع غزة سابقًا
حسم يف اتجاه الخيار الثاين ،ينظر :بالل شلش" ،تحوالت املقاومة املسلحة لحركة حامس يف
الضفة الغربية يف أثناء انتفاضة األقىص من املركزية إىل الشظايا املتفجرة" ،يف :قض ّية فلسطني
ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ج  :1يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص  ،425هامش .14
 80يروي أنيس صايغ يف مذكراته أ َّن عرفات قال له أنّه دُهش حينام أفرد مؤلفو "املوسوعة
ٍ
القسام ،يف حني جرى تهميش "املجاهد
الفلسطينية"
صفحات عن "السوري" عز الدين ّ
الفلسطيني األكرب عبد القادر الحسيني" (قائد معركة القسطل عام  ،)1948ينظر :أنيس صايغ،
أنيس صايغ عن أنيس صايغ (بريوت :رياض الريّس للكتب والنرش ،)2006 ،ص .318
 81حول عوامل فشل العمل العسكري لحركة حامس يف الضفة الغربية ،يراجع :شلش.
ٍ
حاالت عربيّة أخرى ،حيث حاولت األنظمة سحب البساط من
 82وهو ما يتشابه مع
تحت الحركات اإلسالمية من خالل تب ّني خطابها يف املامرسات القانونية ،ينظر عىل سبيل املثال:
Gregory Starrett, Putting Islam to Work: Education, Politics, and Religious
Transformation in Egypt (California: California University Press, 1998).
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الدستور الفلسطيني التي ناقشها املجلس الترشيعي الفلسطيني يف
مطلع األلفينيات ،وهو ما شكّل برأي الحروب "تنازلً عن املقدمات
ِ
بهدف منافسة التيار
العلامنية للخطاب الوطني الفلسطيني"
(((8
اإلسالمي الفلسطيني يف خطابه وحقل مفرداته .
غري أ ّن نجاح حامس كان عىل حساب "املسألة الفلسطينية" التي
أنتجت انقسا ًما فلسطين ًيا ،أصبح يف أحد جوانبه الجوهرية ،وبشكلٍ
مل يخربه الفلسطينيون من قبل ،رصا َع رسديّات .كام أ ّدى تسارع
أسلمة املجتمع الفلسطيني إىل التأثري يف نضال الشعب الفلسطيني
بوصفه حركة تحر ٍر وطني وخسارة القضيّة الفلسطينية لحلفاء
دوليني تاريخيني نظروا إليها من هذا املنظور.
وعىل الرغم من األهميّة الكبرية التي متثّلها األطر املفاهيمية لـ
"الحركات االجتامع ّية" يف فهم نشوء حركة حامس ،فإن اإلفراط يف
التشديد عىل هذه املقاربة ،قد يؤ ّدي إىل املبالغة يف تقدير فاعلية
 Agencyالفاعلني االجتامعيني وعقالنية الفعل االجتامعي الجمعي،
عىل حساب تح ّو ٍ
الت أوسع ترصد تح ّوالت ال ُهويّة الجمعيّة( ،((8وقد
يؤدي كذلك إىل إغفال ما يُس ّمى يف العلوم االجتامعيّة "النتائج غري
املقصودة للفعل الجمعي يف السياقات املؤسسات ّية"(.((8
ويجادل خليل العناين يف معرض نقده للقدرة التفسريية ملدخل
"الحركات االجتامعية" لفهم متدد جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص،
بأ ّن النظرية ،عىل الرغم من مرونتها العالية ،تشكو من مشكالت
عديدة عند توظيفها لدراسة السلوك السيايس لإلسالميني عمو ًما.
فهي من ناحي ٍة أوىل ،قد تعطي األولويّة للـ "العملية السياسية"
عىل حساب "البنية" يف خلق الفعل االجتامعي( ،((8وهي من ناحية
ثانية ،تفشل يف تفسري نجاح اإلسالميني ،دون غريهم من الحركات
والجامعات ،يف االستفادة من بنى "الفرص السياسية"( .((8ويخلص
العناين إىل أنّه ال ميكن للنظرية أن توفّر أرضي ًة تحليلي ًة قيّمة لفهم
َجارب الحركات
 83خالد الحروب ،التَّيا ُر اإلسالمي والعلمن ُة السياس ّية :التجرب ُة ُّ
التكية وت ُ
اإلِسالم ّية العرب ّية ،تعقيب أمين دراغمة (بريزيت :جامعة بريزيت-معهد إبراهيم أبو لغد
للدراسات الدولية ،)2008 ،ص .45-44
 84وعىل ما يبدو فهذه نزعة عا ّمة لدى باحثي الحركات االجتامعية ،فقد انتقد كل من
فرانشيسكا بوليتا وجيمس م .جاسرب نزوع العديد من الدراسات إىل تحويل الهوية الجمعية
إىل "نو ٍع من املقولة الالحقة أو الزائدة ،تصف ما يحدث خارج البنى وخارج الدولة وخارج
الفعل العقالين" ،ينظر :فرانشيسكا بوليتا وجيمس م .جاسرب" ،الهوية الجمعية والحركات
االجتامعية" ،ترجمة ثائر ديب ،عمران ،مج  ،9العدد ( 33صيف  ،)2020ص .168
85 Kei Yoshida, "Defending Scientific Study of the Social: Against
Clifford Geertz (and his Critics)", Philosophy of the social sciences, vol. 37,
no. 3 (2007), p. 310.
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"إل إذا أمكن دمجها ضمن أط ٍر تحليلية
ديناميات الحركات اإلسالمية ّ
أخرى"(.((8
وتنطبق مالحظات العناين (الذي عالج جامعة اإلخوان املسلمني
يف مرص) عىل حالة حامس ،فبالقدر الذي تساعد مقاربة الحركات
االجتامعية عىل فهم الفعل الجمعي ومعانيه السياسية والتاريخية
وتفكيكها كام ّبي هذا الجزء من الدراسة ،إال إنّها ال تسهم يف فهم
نجاح اإلسالميني الفلسطينيني وحدهم يف إنشاء هياكل تعبوية
واستثامر الفرص السياسية ،عىل الرغم من توافر املوارد املاديّة
والرمزيّة لغريهم من حركات يسارية .غري أ ّن األه ّم من ذلك يف
الحالة الفلسطينية يكمن يف أ ّن االقتصار عىل هذه املقاربة قد يه ّمش
الدور املفصيل للسياق االستعامري -االستيطاين ،وذلك باملبالغة يف
تقدير االستقاللية النسبية للحقل السيايس الفلسطيني.

ً
ثالثا" :القوميّة الفائقة"" :حماس"
بوصفها وريثة الحركة الوطنية
الفلسطينية
تشرتك املقاربة الثالثة مع املقاربتني السابقتني يف التشديد عىل التوتر
الكامن يف الهوية الفلسطينية بني بُعديها الوطني واإلسالمي ،لكنها
تتميز منهام برتكيزها عىل التح ّوالت العميقة التي شهدتها فكرة
بالتغيات
"التمثيل" و"رشع ّية" املؤسسة السياس ّية الفلسطينية ،أسو ًة
ّ
الجذريّة التي طرأت عىل عالقة املجتمعات العربيّة بدولها ومؤسساتها
السياسية يف العقود الثالثة األخرية .ويُنظَر إىل صعود حامس ،وفق هذا
املنطلق ،بوصفه تعب ًريا عن "القومية الفائقة" Hyper nationalism
أو الوطن ّية املستجدة  ((8(Neo-nationalismبدفعِ املك ّون اإلسالمي
يف الهوية الفلسطينية إىل مداه األقىص ،وهي الصريورة التي ال تتوقّف
عند حدود الحركة ،بوصفها حرك ًة اجتامع ّية ،بل متت ّد لتشمل التح ّول
يف "الوطنية الفلسطينية" بر ّمتها .وتُع ّد حامس ،بهذا املعنى ،النسخة
الفلسطينية التي تقابل ال ُن َس َخ املختلفة لـ "الجامعات األهليّة" يف بلدان
حصصا منها بعد تآكل رشعيتها.
املرشق العريب ،التي ورثت الدولة أو
ً
إنّها ،بحسب هذا الفهم ،استمراريّ ٌة نسق ّية تاريخ ّية للحركة الوطنية
الفلسطينية ووريثتها الرشع ّية .وتكمن أهمية هذه القراءة يف تركيزها
عىل تحوالت "الجامعة املتخ ّيلة" وتعريفها لنفسها ،بدلً من التشديد
عىل الشبكات االجتامعية والفعل االجتامعي الجمعي ،ولك ّن اإلغراق
 88املرجع نفسه ،ص .56
89 Aziz Al-Azmeh, "Nationalism and the Arabs", Arab studies quarterly,
vol. 17, no. 1/2 (Spring 1995), pp. 1-17.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
فهم "حماس" :تأمّالت في ثالثة مداخل نظرية مختلفة ومتشابكة

يف توظيفها ،كام سوف يوضح هذا الجزء ،قد يؤدي إىل تفسري ٍ
ات متأثرة
بتص ّو ٍر خطي للتاريخ يسلب من القوى املحليّة فاعليتها السياسية.

 .1صنمية الدولة في الخطاب السياسي
الفلسطيني المعاصر
بدأ هوس الفلسطينيني بفكرة الدوالنية بعد فرت ٍة وجيز ٍة من تأسيس
منظمة التحرير التي أنجبها النظام العريب الرسمي يف مرحلة الفكرة
القومية العربية واملشاريع الكربى .وليسوا قلّة من الحظوا أ ّن هيكل
املنظمة ،ببريوقراطيته املتضخمة وشبكاته املمتدة ،مياثل يف بنيته
وخطابه ،منذ ٍ
أي نظامٍ عريب آخر ،وذلك عىل الرغم من
وقت مب ّكرٍَّ ،
وجوده يف املنفى وافتقاده اإلقليم الذي يسوده .وقد أنتجت هذه
الوضعية تضخ ًّم كب ًريا يف الخطاب يقابله تواض ٌع يف املامرسة السياسية.
ومنذ ذلك الحني ،كام يقول بشارة ،جرى تصنيم فكرة الدولة التي
انتمت إىل مجال اللغة ال مجال الواقع ،لتصبح أشبه باأليديولوجيا
التي يجري عرب استعادتها يف الخطاب تعويض الوقائع املنحطّة(.((9
ولكن ينبغي القول إ ّن "الدولة" بوصفها هدفًا واسرتاتيجية لدى الحركة
الوطنية الفلسطينية مل تكن من ناحي ٍة تاريخ ّية خيا ًرا فلسطين ًيا ،بل
كانت حصيل َة شبه توافقٍ يف النظام الرسمي العريب ،حكمته حسابات
األنظمة العربية بقيادة مرص يف الستينيات ،وكان أحد أهدافه تحميل
حل قضيّة فلسطني إىل الفلسطينيني أنفسهم بتأسيس منظمة
عبء ّ
التحرير عام  .1964ورسعان ما تقاطعت هذه الحسابات مع تفكري
وخاص ًة حركة فتح التي
نخبة شابّة قادت التنظيامت الفلسطينية،
ّ
برز نجمها عقب معركة الكرامة ( ،)1968وقد س ّوقت لشعار ٍ
ات
90
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غري واقع ّية وشعبويّة ،مفادها أ َّن عىل الفلسطينيني تح ّمل مسؤولية
مستقبلهم السيايس بأنفسهم بشكلٍ
مستقل ،وأ َّن مسؤوليتهم
ّ
تتمثل بتحرير فلسطني عرب الكفاح املسلّح ،ويشكّل تحريرها طريقًا
إىل الوحدة العرب ّية ،ال العكس كام كان االفرتاض السائد يف تلك
غسان كنفاين يف
عب عن ذلك ّ
املرحلة( .((9وكان عىل الفلسطينيني ،كام ّ
روايته رجال يف الشمس ( )1963التي ُع َّدت املانفستو األديب للثورة
الفلسطينية ،أن يطرقوا "جدران الخ ّزان" بأنفسهم.
وقد ّبي عديدون أنه مل يكن املقصود من تلك الشعارات أن تشكّل
اسرتاتيج ّي ًة عىل الرغم من ا ّدعاء قادة الحركة الوطنية الفلسطينية
يف املنفى ذلك ،بل كان الهدف هو الخطاب يف ح ّد ذاته الذي سعى
ً
إىل تعبئة املجتمعات الفلسطينية سياسيًا واحتكار متثيلها
وصول
(((9
إىل املطالبة بـ "الدولة" بوصفها النتيجة املنطقية لهذا املسار .
وقد اتضح هذا الهدف وجرى تب ّنيه من مختلف فصائل منظمة
التحرير تدريج ًيا ،بد ًءا من إقرار برنامج "النقاط العرش" عام 1974
الذي دعا إىل إنشاء سلطة وطنية عىل أي قطعة محررة من أرض
ووصول إىل إعالن استقالل دولة فلسطني من الجزائر يف
ً
فلسطني،
 15ترشين الثاين /نوفمرب  .1988وخاضت منظمة التحرير معارك
دامية ض ّد "العديد من األعداء"( ،((9راح ضحيتها عرشات اآلالف من
الشهداء دفا ًعا عن رشعية هذا الهدف .ومنذ ذلك الحني ،كام يقول
املستقل ،والحركة
ّ
أحمد جميل عزم ،أصبحت "الدولة هي العامل
املتغي"(.((9
الوطنيّة هي العامل ّ
الفلسطيني يف هذه املرحلة رضوريّة
كانت شعبويّة الخطاب الوطني
ّ
كام كانت رضورية عند مختلف الحركات القومية وحركات التحرر
الوطني يف التاريخ( .((9والحال ،أنّه لوال شعبويّة الفصائل الفلسطينية،
ّ
أول" والنقاش مع حركة القوميني
 91حول السياق التاريخي لنشوء عقيدة "فلسطني ً
العرب ،يراجع :صايغ ،ص 162-153؛ وقد انتقد العديد من املثقفني العرب والفلسطينيني
مثل :صادق جالل العظم ،دراسة نقدية لفكر املقاومة
هذه األفكار منذ نشوئها ،يراجع ً
الفلسطينية (بريوت :دار العودة)1973 ،؛ لقراءة نقدية يف وثائق حركة فتح يف تلك املرحلة،
يراجع :ماجد كيايل ،نقاش السالح :قراءة يف إشكاليات التجربة العسكرية الفلسطينية
(بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2020 ،الفصل الثاين.
 92ت ُعترب هذه إحدى الفرضيات األساس ّية لعمل يزيد صايغ املرجعي ،ينظر :صايغ.
93 Rosemary Sayigh, Too Many Enemies: The Palestinian Experience in
Lebanon (London/ New Jersey: Zed Books, 1994).
 94أحمد جميل عزم" ،املرشوع الوطني الفلسطيني بني 'الوطن' والدولة" ،يف :قض ّية
فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ص .90
95 Ernesto Laclau. On Populist Reason (London: Verso, 2005); Rogers
Brubaker, "Populism and Nationalism", Nations and Nationalism, vol. 26, no.
;1 (2020), pp. 44-66
"القصة" يف الثورة وحركات التحرر الوطني ،يراجع:
حول أهميّة ّ
Eric Selbin, Revolution, Rebellion, Resistance: The Power of Story (London:
Zed Books, 2013).
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وتشديدها املبالغ فيه عىل استقاللية القرار الفلسطيني ،ومركزية
الفلسطيني وحقّه يف تقرير مصريه،
فلسطني ،ووحــدة الشعب
ّ
لكان باإلمكان تخ ّيل استيعاب "املسألة الفلسطينية" بطرقٍ أخرى؛
كاالندماج والتوطني والرضا باألمر الواقع .ولكن ما حصل بالفعل
أن منظمة التحرير نجحت يف بناء هوية فلسطينية منعت ذوبان
الفلسطينيني يف مجتمعات وجودهم ،ولكنها فشلت يف أن تت ّوج هذه
لب املسألة الفلسطينية الحديثة(.((9
ال ُهوية بدولة ،وهذا هو باختصار ّ

 .2تعميم فكرة "الدولة" في األراضي
المحتلّة والصراع على التمثيل
كان مرشوع "الدولة" وليد السياقات املعقّدة التي واجهتها الحركة
الوطنية الفلسطينية يف الشتات ،ومل يكن بعد مرشو ًعا مقن ًعا
لفلسطينيي األرض املحتلّة عام  ،1967الذين راهنت نخبهم السياسية
الضعيفة حتى نهاية السبعينيات عىل ِصيغٍ بديل ٍة أكرث واقعيّة من
وجه ِة نظرهم آنذاك .فبالنسبة إىل الضفّة الغرب ّية ،كان "الخيار
رضا لدى العديد من الوجاهات التقليدية التي
األرد ّين" ما زال حا ً
ٍ
"رشيك صغريٍ يف هيكليّة السلطة
طمحت إىل استعادة مواقعها كـ
وظيفي لحكم الضفّة
خالل فرت ِة الحكم األرد ّين" وفق صيغ ٍة تقاسمٍ
ّ
قبول ،ولكن
الغربية بني األردن وإرسائيل( .((9ولقي هذا الخيار كذلك ً
ٍ
منطلقات مختلفة ،لدى ت ّيا ٍر شيوعي فلسطيني-أردين ناشط ع ّول
من
عىل تح ّو ٍ
الت يف النظام الدويل(.((9
كام كانت رشيح ٌة من نخب املدن (األكرث تس ّي ًسا) ال تزال تعاين
صدمة هزمية حزيران /يونيو ،1967وبقيت تنتظر تق ّد ًما ما يف
موقف النظام الرسمي العريب ،الذي رفع يف مرحل ٍة ما شعار تحرير
فلسطني ،قبل أن يفاقم صدمتها هرولة الرئيس املرصي األسبق
أنور السادات ( )1981-1971إىل السالم مع إرسائيل ،وخروج مرص
نهائ ًيا من املواجهة بعد توقيع اتفاق ّية "كامب ديفيد" ( ،)1978دون
نخب
األخذ يف االعتبار إعادة النظر يف موقعهم( .((9يف حني مل متانع ٌ
قرويّة وتجارية من إيجاد صيغ ٍة للتعايش مع األوضاع الجديدة
وفشل
ً
قصة الهوية الفلسطينية متثّل نجا ًحا
 96يعترب رشيد الخالدي ،يف خامتة كتابه ،أ ّن ّ
نجاح يف تحقيق الهوية الفلسطينية لذاتها ،وهي من ناحية
يف اآلن نفسه .فهي من ناحيةٌ ،
أخرى فشل يف أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم ،ينظر:
Khalidi, pp. 208-209.
 97جميل هالل" ،االنتفاضة والتغيري املطلوب" ،مجلة الفكر الدميقراطي ،العدد الثاين
( ،)1988ص .6
 98ومثّله آنذاك الحزب الشيوعي األردين ،قبل أن ينقسم الحزب ويفرز حزبًا مفلسط ًنا،
تأسس عام  1982باسم "حزب الشعب" وانض ّم إىل منظمة التحرير.
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عب عنها مرشوع "روابط القرى" اإلرسائييل وشبكات
تحت االحتاللّ ،
الت ّجار الوسيطة(.((10
أ ّما قيادات اإلخوان املسلمني ،واإلسالميون بعا ّمة ،ال س ّيام يف القدس
وقطاع غزة ،فقد حملوا يف الغالب وجهات نظ ٍر "مسيانية" تجاه
ٍ
الوضع القائم ،وأسهم بعضهم يف تروي ِج
تبش بقرب
تأويالت دينيّة ّ
(((10
زوال إرسائيل بفعل ت ّدخل إلهي ما وقيام دولة الخالفة  .وعىل أي
حال ،مل يكن مجتمع األرض املحتلّة بع ُد قد ط ّور مجتم ًعا سياسيًا
وازنًا ،ونخب ًة سياسي ًة متامسك ًة ذات ُهويّة فلسطين ّية متبلورة ،كتلك
التي تط ّورت مبك ًرا يف مخ ّيامت الالجئني يف الشتات ،عىل الرغم
ٍ
محاوالت جا ّدة ،كتجربة "الجبهة الوطن ّية" التي ض ّمت
من بروز
عد ًدا من الشخصيّات ذوي امليول اليسارية ،وجرى إجهاضها نتيج ًة
وتوافق ضمني ،بني إرسائيل واألردن
ملا بدا أنّه تقاطع مصالح،
ٌ
ومنظمة التحرير(.((10
وكان عىل مجتمع األرايض املحتلّة أن ينتظر بروز جيلٍ جديد
تواصل
ً
 Regenerationأكرث جاهزية للتعبئة والتنظيم السيايس وأكرث
مع فكرة الوطنيّة الفلسطينية التي نشأت يف مخيامت الالجئني يف
الشتات ،ومل يحصل ذلك إال يف الثامنينيات ،ويف سياقٍ تضافرت فيه
عوامل اقتصادية ودولية واجتامعية (سبق نقاشها يف الجزء األ ّول
من هذا املقال) ،أدت مبجملها إىل قناعة شعب ّية واسعة بصعوبة
قبول التك ّيف مع االحتالل اإلرسائييل .وقد كان من أه ّم تبعات ذلك،
تعميم فكرة "الدولة الفلسطينية" عىل املجتمع السيايس الجديد
ظل ٍ
نقاش دويل لفكرة "الحكم الذايت"( ،((10وما بدا
لألرض املحتلّة يف ِّ
جيل جدي ٌد من
غياب للبدائل ،وشمل تعميم فكرة الدولة بالطبع ٌ
أنّه ٌ
خاص ًة يف خض ّم التعبئة والحراك السيايس غري املسبوق
اإلسالمينيّ ،
الذي شهدته سنوات االنتفاضة.
 100ينظر هامش رقم .11
 101وقد بقي الشيخ أحمد ياسني مقتن ًعا عىل ما يبدو بحتميّة زوال إرسائيل عام 2027
بنا ًء عىل تأويالت غري عقالنيّة آليات قرآنية .يراجع شهادته املتلفزة مع أحمد منصور" :حركة
حامس كام يراها الشيخ أحمد ياسني ح  ،"8برنامج "شاهد عىل العرص" ،الجزيرة نت،
 ،1999/6/5شوهد يف  ،2020/10/5يفhttps://bit.ly/2HPu6ps :
 102أقلق بروز "الجبهة الوطنية" النظام األردين الذي كان ال يزال يعلّق اآلمال عىل
أي نخبة فلسطينية غري
استعادة الضفة الغربية ،يف حني عارضت إرسائيل جذريًا تشكيل ّ
تابعة ،أما منظمة التحرير فقد كانت قلقة من بروز قيادة موازية مستقلّة يف األرايض املحتلّة،
وفضّ لت عوضً ا عن ذلك خلق شبكات وبنى زبائنية تابعة وخاضعة لها .جرى التضييق عىل
قيادات الجبهة ،ونفي بعضهم ،يف حني حظرتها إرسائيل عام  ،1984يراجع:
Kimmerling, The Palestinian People: A History, pp. 278- 281.
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ّ
نصت اتفاقية "كامب ديفيد" ،بشكل ّ
يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك العديد من املبادرات األمريكية والدوليّة .وقد تضافرت
يل للفكرة أه ّمها عىل اإلطالق مامنعة إرسائيل ،إىل أن
عوامل عديدة أجهضت ّ
أي تطبيق عم ّ
بعثتها من املوات االنتفاضة األوىل .حول نقاش مبادرات الحكم الذايت ،يراجع :بشارة'،صفقة
ترامب  -نتنياهو' ،ص .29-17
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ومن أهم نتائج االنتفاضة األوىل انتصا ُر فكرة "الوطن ّية الفلسطين ّية"،
بنسختها التي ناضلت ألجلها منظمة التحرير طيلة عقود يف الشتات،
داخل األرض املحتلة .وهو األمر الذي أعطى قبلة الحياة للمنظّمة
التي كادت أن تلفظ أنفاسها السياسية األخرية يف تونس ،كام نُ ِقل
ثقل الحركة الوطن ّية الفلسطينية للم ّرة األوىل منذ النكبة إىل الداخل.
لك َّن تعميم "الوطن ّية الفلسطين ّية" أعاد تجديد رصاع "التمثيل" بني
"الداخل" و"الخارج" الذي حسمته املنظمة سابقًا يف الشتات.
فكام كانت منظمة التحرير نتيج ًة من نتائج النظام العريب الرسمي
القديم ،فإ ّن رشعيتها قد ُه ِّد َدت مع تقويضه بعد حرب الخليج الثانية،
وخروجها من لبنان ( ،)1982والخروج الفلسطيني من الكويت
( ،)1991وتجفيف منابع الدعم املايل ،وكذلك عقب تفكك االتحاد
السوفيايت الذي أذن ببداية نظامٍ دويل جديد بقيادة الواليات املتحدة
يل ،النسخة الفلسطينية من
األمريكيّة .وقد أبرصت املنظمة ،بشكلٍ ج ّ
أساسا بهشاشة األطر املؤسساتية
"املسألة العربية"( ،((10والتي متثلت ً
قوى من األسفل ،من قاع املجتمع
الرشع ّية ،ما فتح إمكانات انقضاض ً
الفلسطيني يف األرض املحتلّة ،وانتزاعها التمثيل السيايس عرب املزاودة
يف الخطاب .وقد أدرك عرفات ،بفراسته ،مب ّك ًرا هذه اإلمكان ّية ،فرأى
فيها الهاوية ،وغامر بتوقيعه "أوسلو" لقطع الطريق عىل حامس(،((10
غري أنّه مل يدرك أ َّن الهاوية ،يف اآلن ِ
نفسه ،كانت تنظ ُر إليه.
يف هذا الصدد ،ترى باومغرتن أن حركة حامس هي "املرحلة الثالثة"
من الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة ،عىل اعتبار أ ّن مرحلتها األوىل متثلّت
بـ "حركة القوميني العرب" (أُ ِّسست عام  ،)1952ومرحلتها الثانية
كل مرحلة
متثلّت بحركة فتح (أُ ِّسست عام  ،)1965وقد فصل بني ّ
وأخرى ما يناهز العق َدين من الزمن ،وغذّى صعود كل حركة فشل
سابقتها يف تحقيق أهدافها( .((10أ ّما كيمريلنغ ،فريى أنّه ال ميكن
فهم صعود حامس إال يف سياق "تصادم الهويّات" بني املجتمعني
الفلسطيني واإلرسائييل الذي أنتجه احتالل إرسائيل املديد للضفة
الغربية وقطاع غ ّزة .بهذا املعنى ،مثّلت أسلمة الوطنية الفلسطينية
املقابل املوضوعي للتشديد عىل الهويّة اليهوديّة عىل مستوى الثقافة
السياسية للنخب اإلرسائيل ّية( .((10وال يع ّد كيمرلنغ أسلمة الهوية
رصا عىل صعود حامس فحسب ،بل كان سم ًة أساس ّية
الفلسطينية مقت ً
 104حول "املسألة العربية" ،يراجع :عزمي بشارة ،يف املسألة العربية :مقدّ مة لبيان
دميقراطي عريب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2014 ،
 105بشارة'،صفقة ترامب  -نتنياهو' ،ص .86
106 H. Baumgarten, The Three Faces/ Phases of Palestinian Nationalism,
1948-2005", Journal of Palestine Studies, vol. 34, no. 4 (2005), pp. 25-48.
107 Baruch Kimmerling, Clash of Identities: Explorations in Israeli and
Palestinian Societies (New York: Columbia University Press, 2008), pp. 300-301.
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للتناقض بني نسخة حداث ّية-غربية من الحركة الوطنية الفلسطينية
مثّلتها رشيحة "الحرس القديم" العائدة من املنفى ،ونسخة حداثية-
أصوليّة من "الحرس الجديد" املحليني قادت االنتفاضة األوىل ،وهي
رشيحة عابرة للفصائل(.((10
تشدد هذه القراءة ،إذًا ،عىل أهم ّية قراءة التعبريات ال ُهويات ّية يف
"الجامعة الفلسطين ّية" مبوازاة التح ّول ال ُهويّايت داخل "الجامعة
اليهوديّة"؛ إذ يجري هنا فهم الصعود السيايس لإلسالميني بوصفه
نِتا ًجا للتشديد عىل البعد اإلسالمي يف الوطنيّة الفلسطينيّة ،الذي
قابل صعود "الليكود" يف السبعينيات ،بوصفه نتا ًجا للتشديد عىل
"الهويّة اليهودية" يف الحركة الصهيونيّة( .((10لذلك ال يرى هذا التيّار
مقابل لحركة فتح ،بل يراها استمراري ًة بنيويّةً /نسقيّ ًة
حركة حامس ً
لها ،وتطوي ًرا عليها ،ووارث ًة لها ،بشكلٍ مياثل وراثة اليمني الصهيوين
إلرث الحركة الصهيون ّية السيايس الذي ّأسسه علامن ّيون.
غري أنَّه من املهم التنبيه يف هذا السياق إىل أ ّن اإلغراق يف توظيف
فهم خطيًا للتاريخ ال تحتمله حراكية
هذه املقاربة ميكن أن ينتج ً
املجتمعات التي تتسم بالتن ّوع والتش ّعب .كام يؤ ّدي االقتصار عىل
قراءة حامس بوصفها حرك ًة اجتامعية إىل املبالغة يف تقدير أهمية
الفعل االجتامعي الجمعي للفاعلني االجتامعيني إىل ح ّد تهميش
السياق االستعامري-االستيطاين ،فإ ّن املبالغة يف التشديد عىل املقاربة
ال ُهويّاتية قد تؤ ّدي إىل سلبهم فاعليتهم االجتامعية ،باعتبار الهويّة
انعكاسا للهوية الصهيونية أو ر ّدة فعلٍ عليها.
الفلسطينية
ً
أي حال ،تفيد هذه املقاربة يف بيان فشل جميع محاوالت
عىل ّ
الوفاق بني منظمة التحرير وحركة حامس غداة االنتفاضة األوىل،
فمنذ مرحل ٍة مبكّرة ،فهم عرفات من رشوط حامس التعجيزية
لالنضامم إىل املجلس الوطني الفلسطيني( ،((11ومن سلوكها السيايس
يف االنتفاضة األوىل الذي مايز نفسه من "القيادة املو ّحدة لالنتفاضة"،
108 Ibid., p. 300.
 109يلخّص عزمي بشارة التح ّول الذي شهدته ثقافة النخب اإلرسائيلية عقب نكسة
حزيران /يونيو  1967بالتايل" :وبعد أن كانت'دولة اليهود' ذات السيادة هي املكون األسايس
لـ'األمة اليهودية' ،أصبحت الهوية اليهودية بشكلها الناتج عن فاعلية الدولة املركب األسايس
للدولة ،هذا عىل مستوى الثقافة السياسية للنخبة .أما عىل مستوى الثقافة الشعبية ،فقد
أدت عملية تعميم الدميقراطية وعملية الخصخصة إىل ازدياد قوة وتأثري الثقافة الجامهريية
التي تم االحتفاظ بها شعب ًيا عند اليهود الرشقيني وغريهم يف مرحلة قمع هذه الثقافة
رسم ًيا ،وسيطرة أيديولوجيا بوتقة الصهر األوروبية العلامنية .فمصدر الحقوق يف دولة اليهود
هو االنتامء لليهودية ،وذلك الذي يرى حقوقه مهضومة يف هذه الدولة يتبع اسرتاتيجية
التشديد عىل يهوديته من أجل نيل هذه الحقوق! وبالنسبة للمواطن اليهودي ذي األصول
العربية ،يكون ذلك بالتأكيد عىل يهوديته ،وغالبا ما يتضمن هذا التأكيد املجاهرة بكره
العرب أو احتقارهم" ،ينظر :عزمي بشارة ،من يهودية الدولة حتى شارون :دراسة يف تناقض
الدميقراطية اإلرسائيلية (القاهرة :دار الرشوق ،)2005 ،ص .168
 110حاول عرفات إقناع حركة حامس لالنضامم إىل منظمة التحرير ولك َّنها اشرتطت
رشطًا تعجيزيًا.
حصولها  40يف املئة من مقاعد املجلس الوطني ،وهو ما اعترب آنذاك ْ

ددعلالا
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إضاف ًة إىل سيلٍ ال ينتهي من الترصيحات الصحف ّية وإصدارها ميثاقًا
خاصا بها يوازي "امليثاق الوطني الفلسطيني" ()1968؛ أ ّن الحركة
ًّ
بديل منها .ويف الواقع،
ال ترى نفسها رشيكًا ملنظمة التحرير ،بل ً
مل يعدم الشيخ أحمد ياسني الوضوح يف أحد حواراته الصحفية يف
رصح
أبريل /نيسان 1989؛ أي قبل توقيع "أوسلو" بسنوات ،حينام ّ
بأن حركته تع ّد منظمة التحرير ممثل ًة للفلسطينيني يف الخارج،
ال يف األرض املحتلة( ،((11مضيفًا يف ترصي ٍح آخر" :نحن ال نختلف
مع منظمة التحرير .لنا فكر وللمنظمة فكر ،والحاكم الوحيد هو
الشعب ،وما يق ّره الشعب هو املقبول لدينا"(.((11
جانب منه ،ما يشبه تقاطع
وقد مثّل ذهاب عرفات إىل "أوسلو" ،يف ٍ
ٍ
أجندات بني منظمة التحرير وإرسائيل لقطع الطريق عىل حامس،
يخل سلوك هذه األخرية السيايس يف التسعينيات ،مبقاطعتها
ومل ُ
مؤسسات سلطة الحكم الذايت الجديدة ،ومحاولتها كذلك عرقلته
بكل عنفوانها يف االنتفاضة
عرب العمليات التفجرييّة ،ثم انخراطها ِّ
عب عنه
الثانية ()2005-2000؛ من تقاطعٍ مع إرسائيل من نو ٍع آخرّ ،
الشيخ ياسني يف أحد لقاءاته اإلعالميّة بقوله" :أرادوا ج ّرنا للمساومة،
فجررناهم للمقاومة"(.((11

بغض النظر
غري أن نزوع حامس ألن تكون ً
بديل من منظمة التحريرّ ،
بديل من مرشوع الدولة الفلسطينية
عن واقعيته ،مل يعنِ أنّها ق ّدمت ً
يف الضفّة الغربيّة وقطاع غ ّزة ،وهو ذاته مرشوع "أوسلو" ،بل عنى
111 Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian
National Movement (Oxford: Oxford University Press, 2004), p. 651.
 112أبو عمرو ،ص .58
 113محسن محمد صالح" ،حركة املقاومة اإلسالم ّية حامس :قراءة يف رصيد التجربة
( ،")2005-1987يف :محسن محمد صالح (محرر) ،حركة املقاومة اإلسالمية حامس :دراسات
يف الفكر والتجربة (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2015 ،ص .51

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

تذويتًا ضمن ًيا لصنمية الدولة وخطابها وأسلم ًة له يف اآلن نفسه،
وكأ ّن الدولة يف قَ َد ِر الفلسطينيني السيايس أصبحت أشبه بتعويذ ٍة
سحرية تسيطر عىل لغة البدائل .بهذا املعنى ،نجحت حامس ،بعد
ثالثني عا ًما من املراوغة والدماء والتضحيات ،يف حصولها عىل نسختها
املع ّدلة من الدوالنية ،أقلّه يف قطاع غزة ،ولكنها كغرميتها يف رام الله،
رسعان ما اكتشفت أنّها دوالنية بال دولة.

خاتمة
تناولت الدراسة ثالث قراءات مختلفة ومتشابكة يف اآلن نفسه
يوظّفها الباحثون لفهم حركة املقاومة اإلسالم ّية حامس وسلوكها
السيايس واالجتامعي ،تراوح بني النظر إليها .1 ،بوصفها حرك ًة
إسالميّة؛ إذ تشدد هذه املقاربة عىل البعد اإلقليمي والدويل يف فهم
نشوء الحركة وعىل الدور املحوري لأليديولوجيا والخطاب ،أو .2
بوصفها ممثل ًة لحرك ٍة اجتامعيّة تشدد عىل مركزيّة الفعل االجتامعي
الجمعي ،وعقالنيته النسبيّة ،يف إعادة تعريف رسدية املجتمع
الفلسطيني التاريخ ّية ،أو  .3بوصفها تعب ًريا عن تح ّو ٍل يف تعريف
ّ
الجامعة الفلسطين ّية لنفسها ،مشدد ًة بدورها عىل التوت ّر الكامن بني
مك ّو ِ
نات الهويّة الوطن ّية الفلسطين ّية ،بوصفه ر ّدة فعلٍ عىل التح ّوالت
يف تعريف الجامعة اليهودية .وعىل الرغم من اعتامد هذه القراءات
عىل مداخل منهج ّية متباينة ،فإنّها ال تناقض بعضها ،وتعمد العديد
من األبحاث الرصينة عىل الدمج بينها ،أو أقلّه بني مقاربتني منها .وال
ّ
شك يف أن التمييز املنهجي بني املداخل النظرية يساعد كذلك يف فهم
سلوك الحركات اإلسالميّة يف مناطق أخرى.
غري أ ّن االقتصار عىل قراءة واحدة ،كام ب ّينت هذه الدراسة ،يؤدي إما
إىل اإلفراط يف التبسيط وإما املبالغة يف التهويل .فالنظر إىل حامس
بوصفها فر ًعا من شجرة اإلسالم السيايس يساعد يف فهم املرحلة
املبكرة من نشوء الحركة ،لكنه قد يتجاهل تح ّوالتها يف مراحلها
املتأخرة ،ويُغفل ديناميات الفعل الجمعي والشبكات االجتامعية.
يف املقابل ،فإ ّن اإلفراط يف توظيف مقاربة الحركات االجتامع ّية يُع ّد
مبالغة يف تقدير دور الفاعلية السياسية لإلسالميني الفلسطينيني
واالستقاللية النسبية للحقل السيايس الفلسطيني ،وقد يؤدي إىل
إهامل السياق االستيطاين-االستعامري .أ ّما االقتصار عىل فهمها
بوصفها نتاج التح ّوالت الحاسمة التي شهدتها الهويّة الفلسطين ّية،
فيؤ ّدي غالبًا إىل فهمٍ خطي للتاريخ ونزع الفاعلية السياسية للفاعلني
االجتامعيني ،ويتجاهل حراكية املجتمع املتشعبة التي تفتح الباب
لعد ٍد نهايئ من املمكنات .لهذا السبب ،تقرتح هذه الدراسة إيجاد
حامس عىل مفرتقِ طرقِ القراءات الثالث.
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كيف أسست حماس جيشها في غزة؟
قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام

How Did Hamas Establish its Army in the Gaza?
The Evolution of the Military Action of the Izz al-Din al-Qassam Brigades

تتناول الدراسة تطور العمل العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عشية انطالقها
 ويمتد إلى مرحلة تأســيس "كتائب عز الدين القســام" الجناح العســكري للحركة،1987 عام
اعتمــادا علــى مذكــرات قــادة الحركة السياســيين والعســكريين في
، ومــا بعدهــا1992 عــام
ً
 وعلى البيانات المتوافرة حول المواجهات العســكرية مع االحتالل،فلســطين وشــهاداتهم
 تنطلق الدراســة من افتراض أن تطور العمل العسكري لحركة حماس باعتبارها.اإلســرائيلي
ً فاع
، اإلسرائيلي من ناحية-  في اإلقليم يختلف باختالف مراحل الصراع الفلسطينيAgent ال
وبطبيعــة تطــور الفكــر السياســي للحركــة وعالقاتهــا ببنيــة النظاميــن اإلقليمــي والدولــي
 متغيــرة للحركة قادها إلى تحديدهاIdentity  وهو ما صاغ هوية، مــن ناحيــة أخرىStructure
بنــاء على قوتها العســكرية التــي تحولت إلى جيش "شــبه
،مصلحتهــا ودورهــا فــي اإلقليم
ً
 بعــد أن كانــت مجموعــات ذات تســليح وعتــاد،كالســيكي" فــي غــزة علــى وجــه التحديــد
 تحاول الدراســة رصد. وهــذا ما يــزال ينطبق على الضفــة الغربية إلــى يومنا هذا،متواضعيــن
.2014 و2012 و2008 ذلك في المواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي في حروب
. إسرائيل، كتائب القسام، حماس، فلسطين:كلمات مفتاحية
The study takes up the topic of the evolution of Hamas' military action from the
foundation of the Izz al-Din al-Qassam Brigades between 1987 and 1992, the
movement's military wing, and beyond, drawing upon memoirs and testimonies
of the movement's political and military leaders in Palestine and on available data
regarding military confrontations with the Israeli occupation. The study starts from
the assumption that the evolution of Hamas's military action as an active "agent"
in the region differs across the different stages of the Palestinian-Israeli conflict on
the one hand, and with the development of the movement's political thought and
relations with regional and international systems on the other. These stages have
been formational of the movement's variable identity, one that has led it to defining
its regional interest and role on the basis of military strength. It transformed into a
"semi-classical" army in Gaza specifically, after having been a movement of modestly
equipped and armed groupings, as it continues to be to this day in the West Bank.
This study attempts to monitor this evolution across the successive confrontations
with the Israeli occupation in the wars of 2008, 2012 and 2014.
Keywords: Palestine, Hamas, Al-Qassam Brigades, Israel.
Researcher, Arab Centre for Research and Policy Studies.
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و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

"ال حل للقضية الفلسطينية إال بالجهاد ،أما
المبادرات والمؤتمرات الدولية فمضيعة للوقت"
(املادة  ،13ميثاق حامس )1988

مقدمة
مثّل العمل العسكري ،أو ما عرف بـ "الكفاح املسلح" ،الركيزة األساسية
يف فكر ومامرسة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية وقواها املعارصة
منذ عام  ،1967وقد شددت تلك القوى عىل أهمية العمل العسكري
باعتباره أدا ًة لتحرير األرض من االحتالل اإلرسائييل ،واستعادة حقوق
الشعب الفلسطيني .وال تكاد تخلو األدبيات السياسية والعسكرية
للفصائل الفلسطينية ،عىل اختالف مشاربها األيديولوجية ،من ذكر
"الكفاح املسلح" وأهميته يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل .وبناء عليه،
ال ميكن دراسة الحركة الوطنية الفلسطينية املعارصة من دون التطرق
إىل العمل العسكري ،وأهميته والغاية منه ،وتأثريه يف عالقات تلك القوى
مبحيطها اإلقليمي والدويل .وليس ٍ
بخاف عىل أحد تجربة العمل العسكري
الفلسطيني انطالقًا من الدول العربية املحيطة بإرسائيل (سورية ،واألردن،
ومرص ،ولبنان) وتداعياتها السلبية عىل املرشوع الوطني الفلسطيني ،وعىل
الوجود الفلسطيني يف مراحل التناقض واالختالف مع سياسات تلك الدول.
هذا من دون شك ينطبق عىل حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
فقد احتل العمل العسكري موق ًعا متقد ًما يف فكرها ومامرساتها
واسرتاتيجيتها ،ولكنها قرصت عملياتها العسكرية ضد االحتالل
اإلرسائييل عىل األرايض الفلسطينية املحتلة ،وهو ما أكسبها شعبية
جامهريية يف داخل فلسطني وخارجها ،كام أنه مصدر أسايس للرشعية
السياسية داخل الساحة الفلسطينية.
وبناء عليه ،تتناول الدراسة بالبحث والتحليل تطور العمل العسكري
لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس" عشية انطالقها عام  ،1987ومتتد
إىل مرحلة تأسيس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"
عام  1992وما بعده ،اعتام ًدا عىل مذكرات قادة الحركة السياسيني
والعسكريني يف فلسطني وشهاداتهم ،وعىل البيانات املتوافرة حول
املواجهات العسكرية مع االحتالل اإلرسائييل.
تنطلق الدراسة من افرتاض أن تطور العمل العسكري لحركة حامس
باعتبارها فاعلً  Agentيف اإلقليم يختلف باختالف مراحل الرصاع
الفلسطيني  -اإلرسائييل من ناحية ،وبطبيعة تطور الفكر السيايس للحركة
وعالقاتها ببنية النظامني اإلقليمي والدويل  Structureمن ناحية أخرى،
وهو ما صاغ هوية  Identityمتغرية للحركة قادها إىل تحديد مصلحتها
ودورها يف اإلقليم ،بنا ًء عىل قوتها العسكرية التي تحولت إىل جيش
"شبه كالسييك" يف غزة عىل وجه التحديد ،بعد أن كانت مجموعات ذات
تسليح وعتاد متواضعني ،وهذا ما يزال ينطبق عىل الضفة الغربية إىل

يومنا هذا .تحاول الدراسة رصد ذلك يف املواجهات مع االحتالل اإلرسائييل
يف الحروب عىل غزة أعوام  2009 /2008و 2012و.2014
ولتتبع تلك املراحل ،تنتظم الدراسة يف أربعة محاور متسلسلة ،يناقش
أولها تاريخ الحركة اإلسالمية يف فلسطني ومحاوالتها املبكرة للعمل
العسكري بعد حرب حزيران /يونيو  ،1967يف حني يتناول ثانيها محاوالت
الحركة اإلسالمية مأسسة العمل العسكري ،خاصة عشية اندالع االنتفاضة
األوىل عام  ،1987ويركز ثالثها عىل انطالق حركة املقاومة اإلسالمية
حامس عام  ،1987وتأسيسها جناحها العسكري "كتائب الشهيد عز الدين
القسام" عام  ،1992أما املحور الرابع واألخري فيخصص الحديث عن
مراحل تطور العمل العسكري لكتائب القسام يف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وال سيام بعد االنتفاضة الثانية عام  2000حتى حرب عام .2014

ً
أوال :الحركة اإلسالمية في فلسطين:
خطوات متعثرة نحو العمل العسكري
من نافل القول إن الحركة اإلسالمية يف فلسطني هي امتداد لجامعة
اإلخوان املسلمني التي أسسها حسن البنا ( )1949-1906يف مرص(((،
وقد مرت جامعة اإلخوان املسلمني يف فلسطني بسلسلة من التحوالت
والتغيريات التي شملت نشاطها وعملها وبنيتها التنظيمية بعد احتالل
فلسطني عام  1948وإعالن دولة إرسائيل؛ إذ ضُ مت الضفة الغربية إىل
األردن عام  ،1950واندمج إخوان الضفة الغربية يف جامعة اإلخوان
املسلمني يف األردن يف تنظيم موحد ،واقترص نشاطهم عىل العمل
السيايس والدعوي والرتبوي ،واستقطاب وتنظيم أفراد جدد للجامعة
من خالل الجمعيات واملؤسسات األهلية ،وساعدهم يف ذلك املناخ
السيايس هناك ،حيث غض النظام األردين طرفه عن نشاطاتهم وحركتهم
مقابل أن يشكلوا كتلة موازنة لنشاط التيارات النارصية والبعثية ذات
الشعبية املتزايدة ،والتأثري يف الخريطة السياسية الداخلية يف األردن
آنذاك((( .يف حني بات قطاع غزة تاب ًعا لإلدارة املرصية.
وميكننا القول ،يف هذا السياق ،إن فاعلية إخوان غزة كانت تفوق
فاعلية إخوان الضفة الغربية نسب ًيا ،ومر ّد ذلك إىل قوة التيار الديني
 1تأسست جامعة اإلخوان املسلمني يف آذار /مارس  1928يف مدينة اإلسامعيلية يف
مرص عىل يد حسن البنا ومجموعة صغرية من رفاقه .وقد بدأت عالقة اإلخوان املسلمني
بفلسطني تنظيميًا منذ عام  ،1935حينام أرسل حسن البنا اثنني من قادة الجامعة هام شقيقه
عبد الرحمن البنا ،ومحمد الحكيم ،مبعية الزعيم التونيس عبد العزيز الثعالبي ،إىل فلسطني
لنرش رسالة اإلخوان ،والتقوا الحاج أمني الحسيني ،مفتي القدس رئيس املجلس اإلسالمي
األعىل ،للمزيد ينظر :زياد أبو عمرو ،أصول الحركات السياسية يف قطاع غرة1967-1948 ،
(عكا :دار األسوار ،)1987 ،ص .63-61
 2خالد الحروب ،حامس :الفكر واملامرسة السياسية (بــروت :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،)1996 ،ص .19

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
كيف أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام

يف عموم فلسطني ،إضافة إىل دور اإلخــوان السيايس والعسكري
وموقفهم من حرب فلسطني  .1948لكن رسعان ما أث ّر تراجع نفوذ
اإلخوان املسلمني وقوتهم يف مرص ،يف إثر رضبتهم يف عهد امللك
فاروق بن فؤاد عام  ،1949عىل نحو أسايس ،يف إخوان قطاع غزة،
ومن ثم االصطدام مع نظام جامل عبد النارص وحظر الجامعة
واعتبارها غري مرشوعة ،عندها تحولت جامعة اإلخوان يف غزة إىل
حركة رسية((( .ويف الضفة الغربية ،انحرس نشاط اإلخوان هناك مع
قوات الحرس الوطني ،وهي قوات شعبية انترشت يف الضفة الغربية
فضل
عند خط الهدنة ،وكانت متثل رأس الحربة يف مواجهة إرسائيلً ،
عن عدم قدرة اإلخوان يف تلك الفرتة عىل الحشد والتعبئة لتوفّر لها
حاضنة اجتامعية مقارنة بالفصائل الفلسطينية املسلحة التي بدأت
يف الصعود يف مطلع ستينيات القرن املايض ،كالجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ،ولذلك انضم
عنارص من اإلخوان إىل تلك التشكيالت العسكرية وقاتلوا معها.
ويف قطاع غزة ،شهد العمل العسكري مطلع خمسينيات القرن املايض
نشاطًا محدو ًدا ،انتهى بحل الجامعة عام  1954يف مرص ،وظهور
محاوالت فردية لتشكيل خاليا عسكرية بهدف مواجهة االحتالل
اإلرسائييل قام بها مجموعة من الشبان الذين كان والؤهم لجامعة
اإلخوان املسلمني ،وقد كان تأثريها يف مسار النضال الفلسطيني
والكفاح املسلح واض ًحا وجل ًيا ،كام أن بعضها أصبح مبنزلة النواة
األوىل لحركة التحرير الوطني "فتح" عام  .1959ومن أبرز تلك
التشكيالت العسكرية الرسية التي تأسست يف مطلع خمسينيات
القرن املايض مجموعة "شباب الثأر" التي كان من عنارصها صالح
خلف ( ،)1991-1933وعمر أبو الخري ،وسعيد املزين (،)1991-1935
وأسعد الصفطاوي ( ،)1993-1934إضافة إىل مجموعة "كتيبة الحق"
التي كان من عنارصها خليل الوزير ( ،)1988-1935وحمد العايدي،
وحسن عبد الحميد((( ،وقد حددت معركتها األوىل مع اإلدارة املرصية
التي كانت تحكم قبضتها عىل قطاع غزة وتعيث فيه فسا ًدا وقه ًرا
ورسقة ،قبل االنتقال إىل التفكري يف العمل العسكري ضد إرسائيل
بحسب خليل الوزير الذي وصف تلك املرحلة يف كراسه "البدايات"
قائل" :بدأ يف التكوين والتبلور خط املقاومة املسلحة للعدو الصهيوين،
ً
وقد بدأناها بتدريب مجموعات من شباب فلسطني عىل السالح []...
ونفذنا العديد من العمليات خلف خطوط الهدنة"(((.
 3املرجع نفسه ،ص .22-21
 4أبو عمرو ،ص .78
 5خليل الوزير" ،حركة 'فتح' :البدايات"( ،وثيقة خاصة) ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
مج  ،26العدد ( 104خريف  ،)2015ص .60
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وجدير بالذكر أنه ،منذ حرب  1948إىل تأسيس حركة فتح ثم إىل
حرب حزيران /يونيو  ،1967ال ميكن الحديث عن نشاط عسكري
إخواين منظم يتاح رصده يف مواجهة إرسائيل سواء يف الضفة الغربية
أو قطاع غزة ،فقط كانت محاوالت من إخوان فلسطني إلعادة تنظيم
صفوفهم مببادرة من القيادات الشابة ،أبرزها عبد الله أبو عزة
وعبد البديع صابر ،اللذان نظام اجتام ًعا يف صيف  1962يف قطاع
غرة حرضه  15مندوبًا ،انتخبوا فيه هاين بسيسو مراقبًا عا ًما لإلخوان
املسلمني يف فلسطني ،وهذا التنظيم يضم عنارص إخوانية فلسطينية
يف قطاع غزة ودول الخليج العربية وسورية ،ومل يضم إخوان األردن،
مبا يف ذلك الضفة الغربية ،لوجود تنظيم اإلخوان يف األردن(((.
ومن املفيد القول هنا إن حرب حزيران /يونيو  1967مثلت صدمة
ايض
كبرية لكل التيارات السياسية العربية؛ فقد احتلت إرسائيل أر َ
تبلغ ثالثة أضعاف مساحتها ،وسيطرت عىل كل من سيناء والضفة
الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن .هذا وقد فتحت تلك الهزمية
الباب مرش ًعا أمام كتابات حاولت البحث يف أسبابها العديدة،
منها ما أحالها إىل سياقات عامة كالجهل ،وانتشار األمية ،والتبعية
االقتصادية ،وبعضها ربطها بالدين والتدين ،فانترشت كتابات
أيديولوجية ،علامنية ودينية ،تحاسب كل واحدة منها األنظمة من
مثل أنه لو كان النظام يتبع االشرتاكية العلمية ملا
منطلقها ،فت ّدعي ً
وقعت الهزمية ،ولو كان إسالم ًيا ملا ُدحرت جيوشه؛ فالهزمية عقوبة
إلهية عىل التخيل عن تعاليم اإلسالم ونظمه((( ،ويف هذا السياق،
ورد يف كتيب صادر عن اإلخوان املسلمني يف األردن أن من أسباب
الهزمية غري املبارشة هو "البعد عن الله ،وترك كتاب الله وسنة رسوله
واالعتزاز بغري الله ،بل بأعداء الله ،ورفضهم للمنهاج اإلسالمي يف
الحكم والترشيع والرتبية"(((.
يف ظل هذا املناخ السيايس ،بدأت جامعة اإلخوان تطرح سؤال العمل
العسكري والكفاح املسلح يف مواجهة إرسائيل بعد الهزمية ،وأصبح
الشغل الشاغل الجتامعات اإلخوان يف البالد العربية ،فقد ظهرت
دعوات إىل تأسيس عمل عسكري لإلخوان يف األردن من خالل إقامة
معسكرات خاصة بهم((( ،ويف هذه الفرتة م َّر تنظيم اإلخوان املسلمني
يف فلسطني بتغيريات يف بنيته التنظيمية والفكرية ،حيث غلب عىل
 6محسن صالح" ،املسار من اإلخوان املسلمني الفلسطينيني إىل حامس" ،الجزيرة نت،
 ،2016/12/28شوهد يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/2vr4VDv :
 7عزمي بشارة" ،ما قبل حرب حزيران وما بعدها :يك ال يتجنب النق ُد النقدَ" ،سياسات
عربية ،العدد ( 26أيار /مايو  ،)2016ص .11-7
 8الكارثة الفلسطينية وحرب  5حزيزان (عامن :اإلخوان املسلمون يف األردن،)1967 ،
املصدر :األرشيف الخاص للباحث بالل محمد شلش.
 9عبد الله أبو عزة ،مع الحركة اإلسالمية يف الدول العربية (الكويت :دار القلم للنرش
والتوزيع ،)1986 ،ص .129
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قياداته وقواعده فكر اإلخوان الكالسييك الذي جاء به املؤسس حسن
البنا ،أو ما بات يطلق عليه "التيار البناوي" ،وال شك يف أن تلك
رشا يف رؤية التنظيم لالنتقال إىل العمل
التغيريات أثرت تأث ًريا مبا ً
(((1
العسكري ضد االحتالل اإلرسائييل  ،وقد تزامن ذلك مع صعود
تيار من شباب اإلخوان يف فلسطني بعد حرب حزيران /يونيو 1967
ميكن وصفه بـ "التيار الحريك اإلصالحي" ،طالب بإجراء سلسلة من
اإلصالحات داخل تنظيم اإلخوان ،وبرضورة الرتكيز عىل مفهوم الجهاد
العميل والرشوع يف التسلح وبناء قوة عسكرية .ويف هذا السياق،
يصف إبراهيم غوشة ( )-1936الذي كان أحد أولئك الشبان آنذاك
تلك الحركة بـ "الحركة التصحيحية" داخل تنظيم اإلخوان ،بوصفها
قائل" :كنا نريد أن نصحح
ردة فعل عىل "التيار البناوي" ،فكتب ً
بعض السلبيات يف صف اإلخوان ،وأن نبدأ مرشوعنا الجهادي ،وقد
توسعت الحركة يف األردن وكان من قياداتها تحسني خريس وآخرون،
كنا نعد نرشة رسية داخلية ،يكون الرتكيز فيها عىل هذه املواضيع،
واإلعداد واالستعداد للجهاد"( .((1استمرت هذه الحركة الداخلية
حتى اندالع أحداث أيلول /سبتمرب  ،1970وهي حركة غري معلنة
بلغ عدد املنضوين إليها نحو مئة شاب ،ولكن رسعان ما اكتشفت
قيادات اإلخوان يف األردن هذه الحركة ،وهاجمتها وأجرت تسوية
مع شبابها أفضت إىل إنهاء تلك التجربة( .((1لقد تحفظ هذا التيار
عىل التجربة العسكرية لإلخوان املسلمني يف األردن عام ،1967
التي جاءت نتيجة اتفاق بني املكتب التنفيذي لإلخوان املسلمني
يف البالد العربية( ((1وحركة فتح بغية انخراط اإلخوان يف العمل
العسكري ضد إرسائيل ،وقد جرى االتفاق عىل أن يعمل اإلخوان
 10تويف هاين بسيسو الذي كان يقيم يف القاهرة يف السجون املرصية عام  ،1968وانتخب
عبد البديع صابر الذي كان يقيم يف الدوحة مراق ًبا عا ًما عام  ،1969إال أنه استُعفي بعد عام من
طويل يف قيادة التنظيم وذلك
انتخابه وحل محله عبد الله أبو عزة عام  1970الذي مل يستمر ً
لنقده فكر سيد قطب الذي كان تأثر بفكره معظم القيادات اإلخوانية يف تلك الفرتة ،حيث
قدم استقالته من الجامعة عام  ،1972وحل محله عمر أبو جبارة الذي كان يقيم يف الكويت
مراق ًبا عا ًما عام  ،1973ولكنه تويف بعد عامني وخلفه خريي األغا ،رجل األعامل الفلسطيني
الذي كان يحمل جنسية سعودية ،وكان حمد سليامن الذي يقيم يف الكويت نائبًا له ،ويف عام
 1977طرحت فكرة دمج التنظيامت اإلقليمية يف "تنظيم بالد الشام" ،وقد ُحل مجلس شورى
اإلخوان يف األردن ويف فلسطني عام  1987وانتخبت قيادة جديدة برئاسة عبد الرحمن خليفة
وانضمت تشكيالت إخوان الفلسطينيني يف غزة والكويت واإلمارات وقطر والسعودية إىل هذا
التنظيم ،وانبثق منه لجنة متخصصة تتابع الشأن الفلسطيني ،ينظر :صالح.
 11إبراهيم غوشة ،املئذنة الحمراء :سرية ذاتية (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،)2008 ،ص .107
 12املرجع نفسه ،ص 109
 13املكتب التنفيذي لإلخوان املسلمني يف البالد العربية :ميثل القيادة العليا لإلخوان
املسلمني يف البالد العربية ،وكان قد تشكّل من رئيس ونائب رئيس ،وأمني رس وأمني
رئيسا للمكتب التنفيذي ،ومحمد عبد الرحمن
مايل وأعضاء .وقد انتُخب عصام العطار ً
خليفة نائ ًبا له ،للمزيد ينظر :أبو عزة ،ص 112؛ "مراجعات مع املفكر السوري عصام
العطار ،الحلقة  ،"7مراجعات ،تلفزيون الحوار ،2009/5/30 ،شوهد يف  ،2020/2/1يف:
( https://bit.ly/2FohwZOالدقائق )36-33

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

املسلمون يف األردن عسكريًا تحت مظلة حركة فتح ،من ناحية
إصدار البيانات والتسليح والتموين ،يف حني يقدم اإلخوان الدعم
املايل الذي كان يأيت عرب التربعات من إخوان الخليج ،وال سيام أن
إخوان الكويت ،ويشاركهم إخوان مرص ،كانوا يعتقدون أن فتح
حركة إخوانية ،وقد ربطت قيادات فتح مع الشخصيات اإلخوانية
املعروفة عىل املستوى الفردي عالقات ودية ،وباألخص من الكويت
عرب رجل األعامل عبد الله العيل املطوع ،ومن مرص عرب عز الدين
إبراهيم ومحمد توفيق ،ومن سورية من خالل عمر بهاء األمريي(.((1
وقد تدرب اإلخوان يف معسكرات (جرش ،واألزرق ،والعالوك) فيام
بات يعرف الحقًا بـــ "قواعد الشيوخ" وكان من أبرز قادة القواعد
عبد الله عزام ،وأحمد نوفل ،وذيب أنيس ،ولكن رسعان ما توقفت
أيضً ا تجربة قواعد الشيوخ عند اندالع أحداث "أيلول األسود" عام
 1970وخروج منظمة التحرير من األردن ،ومعها توقفت مشاركة
اإلسالميني يف العمل العسكري الفلسطيني(.((1

بناء عىل ما تقدم ،اقترص دور جامعة اإلخوان يف فلسطني بعد حرب
حزيران /يونيو  1967ونشاطها عىل العمل الدعوي ،ومل يكن لها أي
نشاط عسكري مقاوم وقوة عسكرية منظمة تابعة لها ،كام دخلت يف
نفق التربيرات الفكرية حول جدوى العمل العسكري وحشد الجامهري
املسلمة وتعبئتها ،األمر الذي يتطلب بناء أرضية إسالمية حقيقية
تؤدي ،وقبل كل يشء ،إىل إنشاء جيل مسلم ملتزم بالدين ومستعد
للتضحية ،يبدأ ذلك كله بتنشئة الفرد املسلم تنشئة إسالمية عقائدية.
 14أبو عزة ،ص .123-124
 15غسان دوعر ،قواعد الشيوخ مقاومة اإلخوان املسلمني ضد املرشوع الصهيوين ،1970-1968
مراجعة وتحرير محسن صالح (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2018 ،ص .53

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
كيف أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام

إن عدم قدرة اإلخوان يف فلسطني خالل الفرتة  1967-1948عىل
تأسيس عمل عسكري منظم ارتبط بشكل أسايس بتعريف الجامعة
لنفسها بأنها حركة إصالح سيايس واقتصادي واجتامعي من ناحية،
وتصوراتها للبنى االجتامعية والسياسية التي تعمل من خاللها والتي
كانت عىل خالف وتناقض معها ،وهو ما حدد سلوكها السيايس
ونشاطها العسكري .وقد ساد ضمن الجامعة اإلسالمية يف فلسطني
جيل شكّل "النواة الصلبة" التي طورت تصور ٍ
ات وأفكا ًرا حول وجوب
التمكني واإلعداد قبل العمل العسكري ،يف مقابل جيل الشباب الذي
كان مندف ًعا ،ويطالب برضورة البدء يف العمل العسكري ضد إرسائيل،
إال أن اعتبارات السمع والطاعة وعدم الفرقة داخل صفوف الجامعة
شكّلت قي ًدا تنظيم ًيا كبح طموح تلك الفئة اإلخوانية الشابة التي
سيكون لها بالغ األثر يف العمل السيايس والعسكري مطلع مثانينيات
القرن املايض ،وذلك بعد قيامها بعملية مراجعة املسلامت والفرضيات،
وتجديد فكري وسيايس ملا تبناه الجيل األول ،أي إن الرصاع الجييل
داخل الحركة اإلسالمية شكّل محطة مهمة يف فهم السياق الذي تطور
خالله العمل العسكري للحركة اإلسالمية يف فلسطني.
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"واج ًبا دين ًيا" ،لكن تصوراتهم للعمل العسكري يجب أن تسري
وفق مسارين( :((1األول ،مقاومة االحتالل اإلرسائييل من الداخل،
أي من طرف سكان الضفة والقطاع ،وما يتطلب ذلك العمل من
إمداد (السالح ،والذخرية ،والتموين  ...إلخ) ،وهو ما سيتحول إىل
اسرتاتيجية العمل العسكري للحركة اإلسالمية يف فلسطني ،من ناحية
حرص جميع العمليات القتالية ضد االحتالل اإلرسائييل داخل األرايض
املحتلة ،وقد كان الوضع السيايس واملايل للجامعة يف البلدان العربية
غري قادر عىل متويل العمل العسكري .واملسار الثاين هو التحرك من
الخارج مبهاجمة العدو عرب الحدود وإخراجه بالقوة ،وهو ما ستتخىل
عنه حامس الحقًا يف فلسطني ،وذلك بسبب عدم جدوى األعامل
العسكرية انطالقًا من الدول العربية املحيطة بفلسطني املحتلة ،فقد
تعرضت الحركة الوطنية الفلسطينية لضغوط كبرية ،ودفعت تكلفة
مادية وبرشية وسياسية يف عدد من الدول العربية ،وعليه ال بد من
حرص املعركة مع إرسائيل عىل األرض الفلسطينية.

ويف هذا السياق ،يذكر أحمد ياسني ( )2003-1936الذي كان
واح ًدا من تلك الفئات الشابة آنذاك ،يف شهادته أن قيادات اإلخوان
املسلمني "الجيل األول" مل تكن مقتنعة يف فرتة ما بعد حرب
حزيران /يونيو  ،1967عىل وجه التحديد ،بجدوى العمل العسكري
من خارج فلسطني ،وكانت رؤيتها للعمل املسلح بأنه لن يؤثر
يف مسار الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،وأن تكلفته السياسية
واألمنية عىل الدول العربية أكرب بكثري من مكاسبه ،وهو ما أدخل
الفلسطينيني يف مواجهة مع النظام الرسمي العريب ،يف مرص واألردن
وأخ ًريا يف لبنان( ،((1وقد جاء عبد الله أبو عزة عىل ذكر اللقاء الذي
جمعه بأحمد ياسني يف عامن عام  ،1968الذي كان موضوعه بدء
العمل العسكري يف الداخل وإمكانيات دعم اإلخوان املسلمني يف
الخارج له ،وقد وضح أبو عزة املعوقات العملية واملوضوعية التي
تحول دون ذلك ،منها ظروف اإلخوان يف املنطقة العربية ،واملوقف
فضل عن
الحايل من التيار اإلسالمي ،إذ ساد مناخ معا ٍد ومحارص لهمً ،
تحالفات القوى الوطنية الفلسطينية والعربية آنذاك مع قوى دولية
أصل للتيار اإلسالمي(.((1
معادية ً

تجدر اإلشارة إىل تأثر الجيل الثاين يف الحركة اإلسالمية يف فلسطني
بأفكار سيد قطب ( ،)1966-1906وال غرو عند وصف التوجه الفكري
لهم خالل مطلع سبعينيات القرن املايض بـ "القطبي" نسبة إىل سيد
قطب ،حيث شكلت كتاباته بريقًا عند جيل الشباب الذين وافقوا
أفكاره ،خاصة يف ما يتعلق بوضع الحركة اإلسالمية يف عموم الدول
العربية ،وفلسطني عىل وجه التحديد ،حيث تواجه حالة شبيهة بالحالة
التي كانت عليها املجتمعات البرشية يوم جاء اإلسالم أول مرة ،من
ناحية الجهل بحقيقة العقيدة اإلسالمية ،والبعد عن القيم واألخالق(،((1
وعليه فإن صيانة الدعوة تستوجب تربية جيل مسلم ،وعدم إضاعة
الوقت يف األحداث السياسية الجارية ،ويرتافق هذا الربنامج الرتبوي
مع تدريب جامعات فدائية لحامية الحركة من االعتداء عليها من
الخارج وتدمريها ووقف نشاطها ،وتعذيب أفرادها وترشيد عائالتهم،
عىل أال تبدأ تلك املجموعات الفدائية باالعتداء ،وال تتدخل إال لصد
االعتداء ورضب القوة املعتدية بالقدر الذي يسمح للحركة بأن تستمر
يف طريقها( .((2وميكن تل ّمس تأثري كتابات قطب عند معظم أبناء
الجيل الثاين من الحركة اإلسالمية ،ومنهم محمد أبو طري الذي يعد
واح ًدا من قادة الحركة اإلسالمية يف فلسطني الذي غادر حركة فتح
وانضم إىل صفوف الحركة اإلسالمية الحقًا ،بقوله "من خالل قراءيت
لكتاب املعامل [معامل يف الطريق لسيد قطب] ،تبني يل الكثري مام كنت
أجهل [ ]...ووقفت مع نفيس قبل أن تخرج الجامعة للنور ،وقلت:

" 16أحمد ياسني :شاهد عىل العرص ،الجزء الثالث" ،شاهد عىل العرص ،قناة الجزيرة،
 ،1999/5/1شوهد يف  ،2020/2/1يف( https://bit.ly/2FyDUQl :الدقائق )6-4
" 17مراجعات مع عبد الله أبو عزة ،الحلقة  ،"3مراجعات ،تلفزيون الحوار،2010/5/31 ،
شوهد يف  ،2020/2/1يف( https://bit.ly/2N62Rqn :الدقائق )28-24

 18أبو عزة ،مع الحركة اإلسالمية يف الدول العربية ،ص .130-129
 19سعود املوىل ،الجامعات اإلسالمية والعنف :موسوعة الجهاد والجهاديني (ديب :مركز
مسبار للدراسات والبحوث ،)2012 ،ص .245
 20املرجع نفسه ،ص .246

مل يكن اعـراض إخــوان فلسطني عىل البدء يف العمل العسكري
من ناحية املبدأ ،فهم كانوا يؤمنون بالعمل العسكري باعتباره
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مالك؟ وما لهؤالء الناس؟ أخذت قراري مبفاصلة التنظيم [يف إشارة إىل
فتح]"( ،((2أما عدنان مسودي ،أحد قادة الحركة اإلسالمية يف الضفة
الغربية ،ومن مؤسيس حركة حامس ،فيصف يف مذكراته املنهاج الذي
تعلمه يف دمشق عند دراسته الطب يف الفرتة  1970-1964وعاد به
إىل الضفة الغربية ،وبدأ نشاطه السيايس اعتام ًدا عىل ما ورد فيه بأنه
"يهيئ اإلخوة لاللتزام وتنفيذ ما يف املنهاج تنفيذًا عمل ًيا بعد أن يسقط
النظام الجاهيل وإقامة النظام اإلسالمي واملجتمع اإلسالمي والحكومة
اإلسالمية جزء منه [ ]...وهذا املنهاج يعتمد عىل ما هو مكتوب يف
'ظالل القرآن' يف طبعته الثانية ،وعىل كتاب 'معامل يف الطريق' لسيد
قطب ،وكتاب 'جاهلية القرن العرشين' ملحمد قطب"(.((2
أما يف غزة ،فقد قام أحمد ياسني ،أحد مؤسيس حامس يف قطاع
غزة بطباعة نحو ألفي نسخة من الجزء الثالثني من كتاب يف ظالل
القرآن الذي قسمه إىل خمسة أجزاء ووزعها مجانًا عىل األفراد
واملساجد واملكتبات يف سبعينيات القرن املايض ،ما ساهم يف التنشئة
االجتامعية والدينية ألفراد الحركة اإلسالمية( .((2كام كتب إبراهيم
املقادمة ( ،)2003-1952أحد منظّري الحركة اإلسالمية يف فلسطني،
الحقًا كتابًا بعنوان معامل يف الطريق إىل تحرير فلسطني حيث استعار
من قطب عنوان كتابه ،ويرشح فيه مآالت القضية الفلسطينية وواقع
الحركة اإلسالمية يف فلسطني .ثم ينتقل إىل توصيف حالة شباب
الحركة اإلسالمية بعد حرب حزيران /يونيو الذين كانوا أمام مفرتق
طريقني "إما أن تبدأ بعملية قتال عصابات ضد اليهود كام فعلت
املنظامت الفلسطينية [ ]...وبهذا تكون امتدا ًدا لكل ما حدث يف
املايض ،وتعيد تكرار أخطائه ،أو أن تبدأ الحركة اإلسالمية عملية
بعث حضاري شامل لألمة يف سبيل إحياء اإلسالم يف نفوسها ،ومن
ثم ،بعد عملية البعث هذه ،تكون االنطالقة نحو التحرير"( ،((2أي إن
عملية اإلعداد والتنشئة يجب أن تكون سابقة عىل العمل العسكري.
لذا شكلت املساجد بالنسبة إىل الحركة اإلسالمية يف فلسطني ،ومن ثم
الكتل اإلسالمية يف الجامعات ،وهي ذراعها الطالبية ،نواة جذب الشباب
وحشدهم من خالل حلقات الدروس التي كانت تعقد فيها ،وكانت
مبنزلة املؤسسة التي من خاللها ميكن تنشئة جيل مسلم وفق منظور
 21محمد أبو طري ،سيدي عمر :ذكريات الشيخ محمد أبو طري يف املقاومة وثالثة
وثالثني عا ًما من االعتقال ،تحرير بالل شلش (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
 ،)2017ص .84
 22عدنان مسودي ،إىل املواجهة :ذكريات الدكتور عدنان مسودي عن اإلخوان املسلمني
يف الضفة الغربية وتأسيس حامس ،تحرير بالل محمد (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،)2013 ،ص .51
" 23أحمد ياسني  -شاهد عىل العرص  -الجزء الثالث".
 24إبراهيم املقادمة ،معامل يف الطريق إىل تحرير فلسطني (غزة :مؤسسة اليم،)1994 ،
ص .245

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

قيادات اإلخوان املتأثرين بفكر سيد قطب .والالفت أن عدد املساجد
يف الضفة الغربية وقطاع غزة قد زاد بني عامي  1967و 1987من 600
مسجد إىل  1350مسج ًدا( .((2ويف الوقت الذي اتسم فيه العمل الحريك
لإلخوان يف غزة بالرسية ،بدأ االتجاه اإلسالمي يف منتصف السبعينيات
يظهر بقوة عىل الساحة الفلسطينية يف الداخل والخارج ،وبدأت تُلحظ
قوته يف الجامعات الفلسطينية ،وبات الطرح الجهادي يلقى شعبية
واسعة يف األوساط املختلفة ،وبدأت تتزايد الجمعيات الخريية ولجان
الزكاة والتكامل االجتامعي يف الضفة الغربية وقطاع غزة(.((2
ففي الضفة الغربية تأسست "لجنة زكاة نابلس" عام  ،1977مببادرة
من الشيخ محمد رايض الحنبيل ،بهدف مساعدة الفقراء واملحتاجني
يف املدينة عرب إحياء ركن الزكاة .كام نشطت الكتل اإلسالمية يف
الجامعات التي كان لها دور كبري يف التواصل مع الروابط واالتحادات
الطالبية( ((2يف الخارج ،وعىل وجه التحديد يف الكويت وبريطانيا
وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية.
أما يف قطاع غزة فقد أسس أحمد ياسني عام " 1976الجمعية
اإلسالمية" ،وهي مبنزلة نا ٍد يجمع الشباب ويوفر لهم املالعب
الرياضية الالزمة ،ويستوعب طاقاتهم الرياضية والفكرية من خالل
الندوات والنشاطات التي ترشف عليها ،أي كان نشاطها األسايس
هو استقطاب الشباب يف قطاع غزة املهتم بالرياضة .وقد سمحت
إرسائيل بنشاط الجمعية يف قطاع غزة رغبة منها يف تقوية تيار
إسالمي يف مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها.
كام تأسس "املجمع اإلسالمي" يف إطار توسيع البنية املؤسساتية
للحركة اإلسالمية يف قطاع غزة ،ومل يقترص نشاط "املجمع" عىل
الجانب الريايض ،بل تعداه ليكون دعويًا وتربويًا عىل الرغم من
تضييق سلطات االحتالل عىل نشاط القامئني عليه ،إال أنه أخذ
 25عقل صالح ،حركة حامس ومامرستها السياسية والدميقراطية ( 2012-1992بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،)2016 ،ص .72
 26محسن صالح ،الطريق إىل القدس :دراسة تاريخية يف رصد التجربة اإلسالمية عىل
أرض فلسطني منذ عصور األنبياء وحتى أواخر القرن العرشين (بريوت :مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،)2012 ،ص .165
 27شكّل الطالب الفلسطينيون يف جامعة الكويت "كتلة الحق اإلسالمية" التي رأسها
خالد مشعل عام  ،1976وبعد مواجهة عوائق حالت دون مشاركتها يف االنتخابات جرى
اإلعالن عن تحويل هذه القامئة إىل "الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطني" يف جامعة الكويت
وذلك عام  1980ورأسها جواد الحمد ،ويف الفرتة نفسها شهدت الجامعات املرصية
حراكًا للطالب الفلسطينيني الذين ينتمون إىل الحركة اإلسالمية ،وقد انضم إليها كل من
موىس أبو مرزوق ،وفتحي الشقاقي وبشري نافع وعبد العزيز عودة ،كام تأسست يف بريطانيا
"رابطة الشباب املسلم الفلسطيني" عام  ،1979ويف كندا وأمريكا الشاملية تأسس "االتحاد
اإلسالمي لفلسطني" عام  .1981ينظر" :خالد مشعل :والدة عىل مراحل يف غزة والضفة
والشتات سهلت انبثاق 'حامس' من رحم 'اإلخوان' اجتامع يف الخارج يف  1983قرر تأسيس
املرشوع اإلسالمي الفلسطيني للقضية وتحضري متطلبات نجاحه ( ،")2صحيفة الحياة ،حاوره
غسان رشبل ،2003/12/5 ،شوهد يف  ،2020/2/1يفhttp://bit.ly/2SMQWQD :

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
كيف أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام

تراخيص مزاولة النشاطات عام  .1979ترافق ذلك مع تأسيس الشيخ
محمد عواد "الجامعة اإلسالمية" يف قطاع غرة بدعم من رجال أعامل
فلسطينيني يف الكويت والسعودية .وقد أدت الجامعة اإلسالمية دو ًرا
كب ًريا يف التنشئة السياسية لرشيحة واسعة من الطالب إسالميًا ،وقد
تنافسا بني الحركة اإلسالمية ومنظمة التحرير،
شهدت تلك الفرتة
ً
ممثلة بالفصيل املهيمن عليها "فتح" ،عىل الجامعة اإلسالمية
وإدارتها ،وميكن القول إن نواة االنقسام والخالف بني فتح وحامس
عىل التمثيل يف مؤسسات العمل السيايس واالجتامعي يف الساحة
الفلسطينية بدأت مع التنافس عىل الجامعة اإلسالمية وبني الكتل
الطالبية يف قطاع غزة التي شهدت موجات من الصدام بني الجانبني
يف مطلع مثانينيات القرن املايض ،وامتد التنافس بني الحركة اإلسالمية
وفتح ليشمل الجمعيات ونشاط الكتل الطالبية يف الضفة الغربية.
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ترتبت عىل هذا االجتامع أن رشع اإلخوان عام 1985يف تأسيس
"جهاز فلسطني" الذي يُعنى مبتابعة األوضاع السياسية للتنظيم يف
الضفة الغربية وقطاع غزة( ،((3جاءت تشكيلة هذا الجهاز لتضم
جيلني :جيل شيوخ جامعة اإلخوان فلسطني ،وجيل الشباب وهم
من الكويت والسعودية والواليات املتحدة وبريطانيا ،وكان مسؤول
الجهاز خريي األغا ( ،((3()2014-1934ونائبه موىس أبو مرزوق(.((3

ثان ًيا :الحركة اإلسالمية ومأسسة
العمل العسكري
مل تنعكس القوة التنظيمية للحركة اإلسالمية يف فلسطني خالل الفرتة
 1987-1978يف مجاالت العمل االجتامعي (كتل طالبية ،وعمل خريي،
وعمل تربوي  ...إلخ) عىل نشاطها العسكري واألمني الذي بدأته
يف مطلع مثانينيات القرن املايض؛ إذ كان للحركة اإلسالمية يف غزة،
وكذلك يف الضفة الغربية ،بنية تنظيمية قوية ،وميكن تلمس مـظاهر
نشاطها من خالل ازدياد أعداد املنضمني إليها بطريقة الفتة ،وبروز
نشاطها يف الجامعات واملساجد واالحتفاالت ومهرجانات األعراس(.((2
قرر اإلخوان املسلمون يف فلسطني عقد مؤمتر داخيل عام 1983
ملناقشة واقــع القضية الفلسطينية والبحث يف إمكانيات بدء
عمل عسكري داخل فلسطني ضد االحتالل اإلرسائييل ،وقد ترأس
االجتامع املراقب العام لإلخوان يف األردن محمد عبد الرحمن خليفة
( ،)2006-1919حرضه من قطاع غزة عبد الفتاح دخان (،)-1936
وعن الضفة حسن القيق ( )2006-1940وآخرون ،وعدد من إخوان
الخليج منهم خالد مشعل ( )-1956عن الكويت ،وقد قدم إبراهيم
(((2
غوشة يف هذا االجتامع ورقة سامها "منطلقات العمل اإليجايب"
يف إشارة إىل العمل العسكري ضد االحتالل اإلرسائييل يف فلسطني،
حيث اتفق املجتمعون عىل دعم كوادر اإلخوان يف الضفة الغربية
وقطاع غزة باملال لرشاء السالح ،عىل أن يبارشوا العمل العسكري
عند توافر الظروف املوضوعية املناسبة له ،وكان من النتائج التي
 28مسودي ،ص .95
 29يشري مصطلح اإليجايب إىل العمل العسكري ،كأن يقال إن فالنًا منخرط بالعمل
اإليجايب ،أي إنه ينتسب إىل كتائب القسام يف يومنا هذا يف قطاع غزة.

ومن خالل السياق العام نستنتج أن العمل العسكري ت ُرك لتقدير
قيادات التنظيم يف الضفة والقطاع وللظروف املناسبة ،وإعالن
انطالقه بعد اإلعداد والتحضري الالزمني له ،عىل أن يتوىل إخوان
فلسطني يف الخارج توفري الدعم املايل الالزم للعمل العسكري يف
فلسطني .وقد اشرتت الحركة اإلسالمية يف قطاع غزة أول قطعة سالح
عام  ،1983بعد تشكيل لجنة يف القطاع بغرض املتابعة والتحضري
للعمل العسكري تتألف ،آنذاك ،من عبد الرحمن متراز ()-1942
وإبراهيم املقادمة وأحمد امللح ( )-1951كانت مهمتها رشاء السالح
وجمعه( ،((3وقد استمر العمل عىل رشاء السالح حتى بلغ ما متلكه
الحركة اإلسالمية يف قطاع غزة نحو  80قطعة يف عام  ،1984وقد مثّل
 30غوشة ،ص .156-155
 31رجل أعامل فلسطيني يحمل الجنسية السعودية ،وقد كان له دور كبري يف تأسيس
حركة املقاومة اإلسالمية حامس ،وقد ترأس "جهاز فلسطني" الذي انضوت تحت مظلته كل
األطر اإلخوانية الفلسطينية ،وهي الروابط الطالبية ،ولجنة الداخل ،ولجان فلسطني التي
كانت تعمل يف البلدان العربية .ومع انطالقة حامس يف كانون األول /ديسمرب  ،1987تابع
األغا قيادة العمل ،وأصبح أول رئيس لحركة حامس .قام بعد أن أعاد مجلس الشورى انتخابه
رئيسا للحركة ،باالستعفاء من منصبه فاس ًحا املجال للشباب لقيادة الحركة ،وتسليم
ً 1993
موقعه لنائبه يف ذلك الوقت موىس أبو مرزوق ،ينظر :محسن صالح" ،خريي األغا مقاو ًما
وقائدًا لحامس" ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،2019/5/24 ،شوهد يف ،2020/2/1
يفhttps://bit.ly/37IzTFF :
 32موىس أبو مرزوق ،مشوار حياة :ذكريات اللجوء والغربة وسنوات النضال ،ج 1
(إسطنبول :دار النداء للنرش والتوزيع ،)2019 ،ص .142
 33عاطف عدوان ،الشيخ أحمد ياسني :حياته وجهاده (غزة[ :د .ن ،)1991 ،].ص .130-129
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و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

عامل أساس ًيا يف رشاء هذه الكمية( ،((3والجدير
الدعم املايل الخارجي ً
ذكره أن الدعم املايل الخارجي الزم مسارات تطور العمل العسكري
خالل كل مراحل تطور الحركة اإلسالمية يف فلسطني.
وقد نتج مام ميكن وصفه بـ "بساطة البدايات" ،التي عاد ًة ما يغلب
عليها الطابع األيديولوجي ويغيب عنها الطابع املهني واالحرتايف يف مجال
العمل العسكري ،داخل صفوف الحركة اإلسالمية اخرتاقاتٌ أمنية من قبل
سلطات االحتالل اإلرسائييل التي اكتشفت أمر السالح ،وألقت القبض
عىل أحمد ياسني ورفاقه عام  1984وحكمت عليه بالسجن مدة  13عا ًما
لحيازته السالح ،وكانت التهمة املوجهة إليه تدمري دولة إرسائيل ،وقد
أفرج عنه بعد عام يف صفقة تبادل أرسى بني الجبهة الشعبية وإرسائيل
خرج فيها نحو  1200أسري فلسطيني مقابل  3جنود إرسائيليني ،وقد جاء
يف الئحة االتهام ضد أحمد ياسني الصادرة يف  5آب /أغسطس 1984
نوعية األسلحة وكميتها كام يوضح الجدول (.((3()1
الجدول ()1
الئحة االتهام ضد أحمد ياسني بأنواع األسلحة وكميتها 1984
النوع

العدد

مسدس من أنواع مختلفة

20

بندقية هجومية M16

11

بندقية كالشنكوف AK-47

3

رشاش كارل جوستاف Carlo

1

بندقية جليل IMI Galil

1

قنبلة يدوية غري صالحة لالستعامل

1

رشاش بازوكا غري صالح لالستعامل Bazooka

1

رشاش عوزي Uzi

5

خزانات وذخرية لكل سالح
املصدر :من إعداد الباحث.

ترسخت قناعة لدى أحمد ياسني بعد اإلفراج عنه برضورة العمل
كامل من دون أن يعود إىل املكتب
العسكري ضد إرسائيل ،وبقي عا ًما ً
اإلداري يف القطاع ،لدوا ٍع أمنية احرتازية وخشية من تكرار اعتقاله
وكشف القيادات العاملة يف الحركة اإلسالمية .لكن رسعان ما شغل
عضوية املكتب اإلداري الذي كان يرأسه عبد الفتاح دخان يف قطاع
" 34شاهد عىل العرص :أحمد ياسني ،الجزء الرابع" ،شاهد عىل العرص ،قناة الجزيرة،
 ،1999/5/8شوهد يف  ،2020/2/1يف( https://bit.ly/2usXF9D :الدقائق 29؛ )35-30
 35عدوان ،ص .136

غزة عام  ،((3(1986واستمر يف التحضريات للمواجهة العسكرية ،آخذًا
يف تلك الفرتة منحى عدم رشاء سالح جديد ،واالقتصار عىل استخدام
كميات السالح املتوافرة التي مل تكتشفها إرسائيل ومل تصادرها،
والتشديد عىل العمل الرسي الذي يتطلب تاليف الخروق األمنية التي
شملت جسم الحركة اإلسالمية عىل مستوى قيادة الصفني األول والثاين.
وتطلب ذلك رضورة بناء جهاز أمني متامسك للحركة ،تحقق مع
تأسيس أحمد ياسني أول جهاز أمني باسم "مجد" ،اختصا ًرا لـ "منظمة
الجهاد والدعوة" ،يف قطاع غزة عام  ،1986باالعتامد عىل شباب الحركة
اإلسالمية ،وذلك لتدارس األوضاع األمنية يف قطاع غزة ،خاصة بعد
الرضبة التي تعرضت لها الحركة اإلسالمية ،وقد كانت مهمة الجهاز
معرفة العمالء واملرتبطني بسلطات االحتالل ،وجمع املعلومات حول
محالت بيع أرشطة فيديو إباحية ،والحقًا إحراقها يف مناطق مختلفة
من القطاع ،كام قاموا بخطف عدد من األشخاص املتهمني بالتعاون
مع سلطات االحتالل والتحقيق معهم .وقد قُسم القطاع منطقتني،
منطقة عمل الجنوب يرأسها يحيى السنوار ( ،)-1962ومنطقة عمل
الشامل يرأسها روحي مشتهى ( .((3()-1959كام قام جهاز "مجد"
بتوزيع نرشات أمنية حول مفاهيم العمل األمني ومقوماته وطرق
اإلسقاط التي تقوم بها املخابرات اإلرسائيلية ،ومن أشهر الكراسات
والدراسات األمنية التي وزعها الجهاز يف مجال التوعية األمنية
("فرسان الشهادة"" ،رصاع األدمغة"" ،مصائد الشيطان"" ،املجاهد
يف التحقيق والتعذيب")( .((3ثم تبدأ بعدها مرحلة جديدة يف العمل
العسكري للحركة اإلسالمية تقوم عىل تطهري قطاع غزة من العمالء
والجواسيس ،والحشد والتعبئة من خالل ضم عنارص موثوقة جديدة
للحركة اإلسالمية ،متهي ًدا لعمل عسكري أكرث انضباطًا ومتاسكًا ضد
االحتالل اإلرسائييل ،يف حني شهدت الضفة الغربية التجربة ذاتها من
ناحية تأسيس مجموعات من عنارص الحركة اإلسالمية تقوم بتقييم
األوضاع األمنية استعدا ًدا لبداية العمل العسكري ،بالتزامن مع
االستمرار يف العمل السيايس واالجتامعي.

ً
ثالثا :انطالقة حماس وتأسيس
جناحها العسكري "عز الدين القسام"
مرت الحركة اإلسالمية يف فلسطني يف مثانينيات القرن املايض بتحوالت
مهمة كان لها بالغ األثر يف عملها السيايس والعسكري ،خاصة بعد
 36أبو مرزوق ،ص .138
 37مهيب سليامن أحمد النوايت ،حامس من الداخل (عامن :دار الرشوق للنرش والتوزيع،
 ،)2002ص .51-50
 38املرجع نفسه ،ص .53

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
كيف أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام

تجربة االعتقال األوىل  1984التي قصمت ظهرها ،وهو ما زاد من
إرصار قياداتها عىل العمل املنظم ،وخاصة العسكري .كام ازدادت
شعبيتها يف أوساط الشباب يف الضفة والقطاع ،الذين تأثروا بتجربة
الجهاد األفغاين ،وبالثورة اإلسالمية يف إيران عام  ،1979وساهم
تأسيس "جهاز فلسطني" عام  1985يف تكامل أدوار الحركة اإلسالمية
يف الداخل والخارج ،إذ وقع عىل عاتقه بناء عالقات الحركة اإلسالمية
عىل املستوى اإلقليمي والدويل ،وتوجيه الدعم املايل للحركة وتنظيمه
يف الضفة والقطاع.

وال يخفى عىل أحد حالة الغليان يف صفوف الشباب داخل األرايض
املحتلة ،ومنهم شباب الحركة اإلسالمية ،خاصة عند الكتل الطالبية؛
ففي كانون األول /ديسمرب  1986قتلت سلطات االحتالل اإلرسائييل
طالبني من الكتلة اإلسالمية يف جامعة بريزيت ،هام صائب ذهب
وجواد أبو سليمة ،أصدرت يف إثره الكتلة اإلسالمية يف جامعة بريزيت
بيانًا تنعى فيه الطالبني ،وتتوعد إرسائيل بأن "هناك شباب عىل دربهم،
أرواحهم عىل أكفهم ،يحبون املوت يف سبيل الله [ ]...والقافلة ماضية
(((4
بإذن الله"( ،((3لذا جاء اندالع انتفاضة الحجارة يف 1987/12/8
ليعطي دف ًعا جدي ًدا لنشاط الحركة اإلسالمية ،استثمرت فيها
حالة الغليان الشعبي والجامهريي يف فلسطني ،والتعاطف الدويل
واإلقليمي مع االنتفاضة ،وانتقلت معها نحو تأسيس حركة املقاومة
 39بيان نعي الشهيدين جواد أبو سلمية وصائب ذهب ،وهام أول شهداء اإلخوان
املسلمني ،صادر عن الكتلة اإلسالمية ،تاريخ الوثيقة  ،1986/12/6املصدر :أرشيف الكتلة
اإلسالمية يف جامعة بريزيت.
 40انتفاضة الحجارة :صدمت سيارة نقل إرسائيلية كبرية سيارة صغرية كان عىل متنها
أربعة عامل من مدينة جباليا قضوا نحبهم يف  6كانون األول /ديسمرب  ،1987ما أثار غليان
الفلسطينيني وغضبهم يف القطاع وانطلقوا بعد تشييع شهدائهم يف مقربة مخيم جباليا
واشتبكوا مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف محيط مركز رشطة جباليا ،ومتكنوا من اقتحامه
والسيطرة عليه ،وانتقلت رشارة التحرك من مخيم جباليا لتعم كل مدن القطاع ،وانتقلت
االنتفاضة إىل مدن الضفة الغربية يف كانون الثاين /يناير .1988
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اإلسالمية "حامس" والبناء عىل املرحلة السابقة يف مجال العمل
السيايس والعسكري.
كام تجدر اإلشارة إىل أن قرار املواجهة مع االحتالل اإلرسائييل كان
قد ات ُخذ قبيل اندالع االنتفاضة ،فقد قرر املكتب اإلداري( ((4يف
الضفة الغربية قرار املواجهة يف  23ترشين األول /أكتوبر  1987بعد
اجتامع يف بيت حسن القيق يف دورا قضاء الخليل ،وقرر املجتمعون
ترك املجال لكل مدينة وتخيريها العمل عىل مواجهة االحتالل بكل
الطرق ،ومنها العسكرية ،وبالكيفية التي تراها مناسبة ،يف حني قرر
املكتب اإلداري يف قطاع غزة بدء تنفيذ العمل العسكري ضد إرسائيل
يف  17ترشين الثاين /نوفمرب  ،((4(1987وقد منح اندالع انتفاضة
الحجارة يف  8كانون األول /ديسمرب  1987يف قطاع غزة أسبقية
للحركة اإلسالمية يف قطاع غزة بالعمل العسكري عىل الضفة الغربية،
وال سيام أن االنخراط الفعيل للضفة الغربية يف انتفاضة الحجارة عىل
مستوى املدن والقرى بدأ يف كانون الثاين /يناير .((4(1988
صدر بيان انطالق حركة املقاومة اإلسالمية يف  14كانون األول /ديسمرب
 ،((4(1987وقد شهد التأسيس أعضاء املكتب اإلداري يف غزة ،وكان
البيان موق ًعا باألحرف (ح م س) ،واألعضاء هم :عبد الفتاح دخان،
وإبراهيم اليازوري ( ،)-1940ومحمد حسن شمعة (،)2011-1935
وأحمد ياسني ،وعبد العزيز الرنتييس ( ،)2004-1947وعيىس النشار
( ،)-1954وصالح شحادة (.)2002-1953
وقد قامت "حامس" حديثة النشأة بصياغة ميثاقها عام  1988الذي
شكّل هويتها يف تلك الفرتة نتيجة تفاعلها وتصوراتها للبنى القامئة
داخل ًيا وخارج ًيا ،ومثّل امليثاق برنامج عمل الحركة ومنظورها للرصاع
الفلسطيني – اإلرسائييل ،وعن دورها يف ظل التغيريات يف محيطها
اإلقليمي والدويل .وقد جاء يف املادة األوىل يف الباب األول من ميثاق
تعريف لها بأن "حركة املقاومة اإلسالمية ،اإلسالم منهجها
التأسيس
ٌ
منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة
واإلنسان ،وإليه تحتكم يف ترصفاتها ومنه تستلهم ترشيد خطاها".
وجاء يف املادة الثانية "حركة املقاومة اإلسالمية جناح من أجنحة
 41املكتب اإلداري :هو املكتب الذي يدير النشاط الذي ميارسه اإلخوان املسلمون يف
الضفة الغربية وقطاع غزة يف الفرتة  ،1990-1969حيث تقوم كل مدينة باختيار ممثل لها يف
املكتب اإلداري .ويف لحظة تأسيس حركة حامس ،كان املكتب اإلداري يضم ممثلني اثنني من
وممثل عن مدينة القدس ،وممثلني اثنني عن مدينة
ً
وممثل عن مدينة رام الله،
ً
قطاع غزة،
الخليل ،ويقوم املكتب اإلداري بالتنسيق مع "جهاز فلسطني" يف الخارج.
" 42شاهد عىل العرص :أحمد ياسني ،الجزء الخامس" ،شاهد عىل العرص ،قناة الجزيرة،
 ،1999/5/15شوهد يف  ،2020/2/1يف( https://bit.ly/35FU3Oo :الدقائق )39-36
 43مسودي ،ص .97
"بيان االنطالقة األول" ،املوقع الرسمي لحركة املقاومة اإلسالمية حامس،
44
 ،1987/12/14شوهد يف  ،2020/2/1يف/https://hamas.ps/ar/post/39 :

54
اإلخوان املسلمني بفلسطني ،وحركة اإلخوان املسلمني تنظيم عاملي،
وهي كربى الحركات اإلسالمية يف العرص الحديث"( .((4أما املادة
التاسعة من الباب الثاين فقد حددت هدف الحركة وهو "منازلة
الباطل وقهره ودحره ،ليسود الحق ،وتعود األوطان ،وينطلق من
فوق مساجدها األذان معل ًنا قيام دولة اإلسالم ،ليعود الناس واألشياء
كل إىل مكانه الصحيح" .يف حني جاءت املادة الحادية عرشة يف الباب
يصح التفريط بها أو
الثالث للتأكيد أن فلسطني وقف إسالمي ال ّ
بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها(.((4
وقد نفّذ الجهاز العسكري لحامس ،الذي كان يُعرف آنذاك بـاسم
"املجاهدون الفلسطينيون" ويرأسه صالح شحادة ،ويحمل رمز ()101
يف قطاع غزة ،أوىل عملياته القتالية ،عرب خلية عسكرية تابعة للجهاز
يرأسها محمد الرشاتحة وعضوية كل من محمد نصار ومحمود املبحوح
( ،)2010-1960وهي أرس جنديني إرسائيليني وتصفيتهام ،هام الرقيب
آيف سبارتوس الذي اختطف يف  7شباط /فرباير  ،1989والجندي إيالن
سعدون الذي اختطف يف  3أيار /مايو  .1989ولكن أدى خلل أمني إىل
اكتشاف سلطات االحتالل اإلرسائييل السيارة التي نُقل فيها الجندي
اإلرسائييل ،وتم اكتشاف أمر الخلية املنفذة للعملية فهرب أغلب
عنارصها خارج قطاع غزة عرب سيناء ،ومن ثم ش ّنت إرسائيل حملة
اعتقاالت شملت قيادة حامس يف القطاع اعتُقل فيها أحمد ياسني
بتاريخ  15حزيران /يونيو  1989وعدد من قيادات الحركة ،اعرتف
ياسني يف إثرها بتأسيس حامس يف غزة ،وقد كانت رضبة قوية أطاحت
قادة الحركة ومؤسسيها وكشف أجهزتها األمنية والعسكرية.
ويف إثرها ،مرت حامس باختبار وجود حقيقي ،إذ جرت عمليات
اعتقال واسعة لكل من ثبت انتامؤه إىل الحركة اإلسالمية يف غزة
والضفة الغربية .واعتقدت إرسائيل أنها طوت صفحة حامس بعد
هذه الرضبة ،لكن رسعان ما استأنفت الحركة بعد فرتة قصرية
نشاطها السيايس وأصدرت بياناتها( ،((4وهو ما يعني أن األمور باتت
خارج نطاق سيطرة اإلرسائيليني .يصف موىس أبو مرزوق هذه
قائل" :الرضبة كانت قوية لدرجة مل يعد هناك أي جهاز
املرحلة ً
من أجهزة الحركة العاملة ،ال الجهاز الجامهريي ،وال العسكري،
وال األمني ،وال التنظيمي ،وال اإلعالمي وال السيايس يف قطاع غزة،
للمزيد يُنظر يف" :ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية حامس ( ،")1988الجزيرة نت،
45
 ،1988/8/18شوهد يف  ،2020/2/1يفhttp://bit.ly/2SxBybC :
 46املرجع نفسه.
 47يصف عدنان مسودي يف مذكراته هذه الفرتة الصعبة التي مرت بها الحركة" :كان
اعتقايل بعد توزيع البيان  ]...[ 42يف أثناء وجودنا يف املعتقل متنينا بشدة صدور البيان 43
حتى تخف عنا شدة التعذيب يف التحقيق ،ويفيدنا كدليل إثبات أننا لسنا نحن القيادة كام
يظنون" ،ينظر :مسودي ،ص .199

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

كل األجهزة تم إيقافها وتعطيلها .كان الوضع وكأن الحركة اختفت
من قطاع غزة"(.((4
ويف إثر ذلك توجه أبو مرزوق ،الذي كان يقيم يف الواليات املتحدة
األمريكية ،إىل غزة عرب مرص ،وقام بإعادة بناء املكتب اإلداري الجديد
للحركة من الصفني الثاين والثالث ،برئاسة سيد أبو سامح ،وتم ربط
العمل مركزيًا بالضفة الغربية ،الذي كان يتواله آنذاك حسن القيق.
ويف إطار إعادة بناء هيكل الحركة من جديد ،تم فصل العمل
العسكري عن األعامل األخرى ،وأُطلق عىل املجموعة األوىل كتائب
عز الدين القسام ،ويف هذا الصدد يقول أبو مرزوق "وحينها مل يعلم
اإلخوة بالتشكيل العسكري يف قيادة الحركة إال الحقًا باستثناء د.
خريي [يقصد خريي األغا] ،وأطلقنا عليه كتائب عز الدين القسام
بعي ًدا عن االسم الذي كان شائ ًعا يف ذلك الوقت كتائب عبد الله
عزام"( .((4وال سيام أنه صدرت بيانات عسكرية بعد اندالع االنتفاضة
توث ّق قيام املقاومة اإلسالمية باستهداف قوات االحتالل اإلرسائييل
بأسامء مختلفة منها :مجموعة الشهداء يف شامل القطاع ،وكتائب
عبد الله عزام يف الضفة الغربية ،وكتائب القسام مبدينة رفح
والوسطى .وقد أشار عبد الحكيم حنيني ( ،)-1965وهو من قادة
العمل العسكري شامل الضفة الغربية ،يف شهادته إىل أن العمليات
العسكرية التي كانوا يقومون بها شامل الضفة الغربية كانت تحت
مسمى كتائب الشهيد عبد الله عزام(.((5
ويف عام  1992بات العمل العسكري يف الضفة الغربية وقطاع غزة
تحت مسمى كتائب عز الدين القسام .وقد كان صالح العاروري
( )-1966مسؤول العمل العسكري يف الضفة الغربية ،وأرشف عىل
تشكيل خاليا عسكرية مقاومة لالحتالل اإلرسائييل يف نهاية عام
 ،1990إذ كانت الظروف مواتية يف الضفة الغربية للرشوع يف العمل
العسكري ،باستثناء توافر كميات من السالح ،وتزامن ذلك مع وصول
عدد من مطاردي حامس يف قطاع غزة ،وقد تواصلوا بتنسيق تنظيمي
مسبق مع العاروري يف الخليل ،الذي جهزهم بالسالح وقام بنقل
اثنني منهم ،هام طالل نصار ،وبشري حامد إىل شامل الضفة الغربية،
وأبقى عىل عامد عقل ( )1993-1971يف الخليل ،ليشكلوا نقاط
" 48موىس أبو مرزوق :الجزء األول" ،ويف رواية أخرى ،التلفزيون العريب،2018/10/31 ،
شوهد يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/2OXRgLb :
 49أبو مرزوق ،ص .143
" 50حنيني يكشف تفاصيل عمليات املقاومة ج  ،"2شاهد عىل العرص ،قناة الجزيرة،
شوهد يف  ،2020/2/1يف( https://bit.ly/2tUox2w :الدقائق )38-37

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
كيف أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام
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ارتكاز العمل العسكري الذي ازدادت وتريته يف الضفة الغربية بعد
عملية بشارات يف  22أيلول /سبتمرب .((5(1992

وصف هذا القرار إرسائيل بأنها تنتهك التزاماتها مبوجب اتفاقية
جنيف لسنة .((5(1948

ويبني زاهر جبارين ( ،)-1968أحد مؤسيس كتائب عز الدين القسام
يف الضفة الغربية ،بدايات االتصال مع القسام يف غزة "وقد عملنا
يف تلك الفرتة من شهر  8عام  1992عىل االتصال بكتائب القسام يف
غزة ،ونجحنا بفضل الله [ ]...وقد حرضت إىل منطقتنا مجموعات
من كتائب غزة ،ومل يكن من بينهم الشهيد عامد عقل ،حيث كان
وجوده وعمله يف منطقة الخليل"( .((5قام صالح العاروري بالتنسيق
مع عادل عوض الله ( )1998-1967وإبراهيم حامد ( ،)-1965وقد
تواصل األخري مع قيادة حامس يف الخارج التي زودته مببلغ قدره
مئة ألف دوالر أمرييك "تحولت إىل قطع سالح تم رشاؤها من تجار
سالح ،ومن إخوة تخصصوا بذلك ،حتى إنهم حصلوا عىل بعض هذه
األسلحة من جنود العدو مقابل املال .وتم توزيع هذا السالح عىل
املجموعات التي كانت جاهزة للعمل [ ]...وكانت أول عملية نفذتها
كتائب القسام يف الضفة ،نفذها املجاهد محمد بشارات يف القدس،
ثم توالت العمليات"( .((5وصدر أول بيان لكتائب عز الدين القسام
يف  1كانون الثاين /يناير  1992عىل خلفية قتل الحاخام اليهودي
ورون شوشان(.((5

وعندها باتت الحاجة رضورية إىل تأسيس مكتب سيايس يدير شؤون
الحركة يف الخارج عل ًنا ،مع تصاعد االنتفاضة واشتداد الحصار اإلرسائييل،
ومنع االتصال والتنقل بني املدن وقرى الضفة العربية ذاتها فضلً عن
قطاع غرة ،ما جعل التواصل بني املكتبني اإلداريني يف الضفة الغربية
وقطاع غزة أم ًرا بالغ الصعوبة .وقد مارست إرسائيل ضغطًا عىل الواليات
املتحدة األمريكية وأوروبا إليوائهام قيادات حامس أو محسوبة عىل
حامس تقوم بجمع األموال ومامرسة نشاطها السيايس ،األمر الذي يؤدي
إىل ازدياد الدور العسكري لحامس يف الضفة الغربية وقطاع غزة( .((5وقد
انبثق املكتب السيايس لحركة حامس ،الذي رأسه موىس أبو مرزوق،
وعضوية كل من :عامد العلمي ( ،)2018-1956وإبراهيم غوشة،
ومحمد نزال ( ،)-1963وعزت الرشق ( ،)-1960وسميح املعايطة سكرت ًريا
للمكتب ،بعد طلب يارس عرفات االجتامع بقيادة الحركة للوقوف عىل
تداعيات قضية املبعدين وإعادتهم إىل الداخل ،ومعرفة طبيعة القوة
الفلسطينية الناشئة وتوجهاتها وآليات التعامل معها ودمجها يف إطار
منظمة التحرير الفلسطينية ،ودعم االنتفاضة وتصعيدها(.((5

كام قامت سلطات االحتالل اإلرسائييل ،بعد قيام حامس بخطف
الجندي نسيم توليدانو يف  13كانون األول /ديسمرب  1992وقتله،
بإبعاد عدد من قيادات الحركة اإلسالمية من حركتي حامس والجهاد
اإلسالمي إىل جنوب لبنان "مرج الزهور" عام  ،1992وقد بلغ عددهم
 415ناشطًا وقياديًا من مختلف الرشائح املجتمعية يف الضفة الغربية
وقطاع غزة ،ورافق ذلك حراك سيايس وإنساين ،وصدرت ردات فعل
تستنكر ذلك ،حيث أصدر مجلس األمن الدويل قراره رقم ،799
دان ترصف إرسائيل وطالبها بالتكفل بإرجاع جميع املبعدين ،حيث
 51بالل شلش" ،تحوالت املقاومة املسلحة لحركة حامس يف الضفة الغربية يف أثناء
انتفاضة األقىص من املركزية إىل الشظايا املتفجرة" ،يف :أحمد جميل عزم [وآخرون] ،قضية
فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل ،ج 1
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .424
 52زاهر جبارين ،حكاية الدم من رشايني القسام :شهادة للعرص والتاريخ (دمشق:
مؤسسة فلسطني للثقافة ،)2012 ،ص .35
 53شهادة صالح العاروري حول بداية العمل العسكري يف الضفة الغربية ،يف :أبو مرزوق،
ص .162-159
 54البيان العسكري األول لكتائب عز الدين القسام وهو" :قتل الحاخام اليهودي (ورون
شوشان) ردنا عىل جرائم اإلرهايب رابني" ،املوقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام،
 ،1992/1/1شوهد يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/2Ne2TN4 :

إن تأسيس مكتب سيايس( ((5يدير شؤون حركة حامس من الخارج هو
نقطة التحول املهمة يف العمل السيايس والعسكري ،الذي عزز من
قدرة القوة الفلسطينية الناشئة عىل املستويني املحيل الفلسطيني
واإلقليمي ،التي يُنظر إليها بعني الريبة والحذر فلسطينيًا وعربيًا؛ ذلك
أن املكتب تأسس بالتزامن مع مفاوضات رسية فلسطينية  -إرسائيلية
انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو يف أيلول /سبتمرب  1993وهو ما كان
يتوجس منه األردن الذي أقام عىل أراضيه قيادات حامس قيادات
حامس ،منهم أعضاء املكتب السيايس الذين يحملون جواز سف ٍر
فضل عن قوة تنظيم اإلخوان املسلمني يف األردن.
أردنيًاً ،
أما سورية التي تقيم عىل أراضيها مجموعة من الفصائل الفلسطينية،
فكانت ترقب التحوالت يف مشهد الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل
55 "Resolution 799 (1992): Adopted by the Security Council at its 3151st
meeting on 18 December 1992", 18/12/1992, accessed on 1/2/2020, at:
https://bit.ly/37VhhBJ
 56أبو مرزوق ،ص .158
 57غوشة ،ص .199
 58أجرى املكتب السيايس يف تسعينيات القرن املايض مجموعة من الزيارات إىل دول
عربية وأجنبية نتج منها تفاهامت بني حامس وتلك الدول عىل افتتاح مكاتب متثيل الحركة
فيها ،وهي :األردن (تم إغالقه الحقًا بعد توتر بني الحركة والنظام األردين) ،وقطر ،وإيران،
وروسيا ،ولبنان ،وسورية (قطعت العالقات مع حامس عىل خلفية موقفها من الثورة السورية
فضل عن عالقات غري معلنة بدول
عام  ،)2012وجنوب أفريقيا ،والجزائر ،واليمن ،والسودانً .
أخرى كالسعودية حيث قاد موقف القيادة الجديدة من اإلخوان املسلمني إىل حد القطيعة
واعتقال عدد من كوادر الحركة وممثلها محمد الخرضي.
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بعد عقد مؤمتر مدريد للسالم ،وقد اشرتكت حركة حامس يف صيغة
تنسيقية مع الفصائل الفلسطينية الرافضة ملسار التسوية يف مدريد
أطلق عليها تحالف "الفصائل العرشة" ،وصدرت مجموعة من البيانات
والدعوات إىل اإلرضاب العام يف فلسطني .ومع أن حامس فصيل
فلسطيني إسالمي يختلف أيديولوجيًا مع النظام السوري الذي سن
مجموعة من القوانني بعد األحداث التي عرفت بـ "أحداث حامة"
عام  1982تج ّرم االنتامء إىل تنظيم اإلخوان املسلمني ،فإنها متتلك ميزة
نسبية ال متتلكها الفصائل الفلسطينية يف سورية ،وهي قدرتها عىل
الحشد والتعبئة والقيام بأعامل عسكرية داخل األرايض الفلسطينية
املحتلة ،حيث تنترش الحاضنة الشعبية لحامس يف الضفة والقطاع عىل
خالف الفصائل الفلسطينية األخرى التي خرجت قواعدها العسكرية
من لبنان يف اتجاه سورية عام  ،1982وكانت حواضنها الشعبية يف
مخيامت الشتات يف الدول املحيطة بفلسطني املحتلة .كام رأت دول
خليجية ،وعىل رأسها السعودية والكويت واإلمارات ،يف حامس ملسار
التسوية نقطة ارتكاز جديدة تدعم فيها القضية الفلسطينية ،بعي ًدا
عن منظمة التحرير وزعيمها يارس عرفات الذي أثار موقفه من غزو
صدام حسني الكويت يف آب /أغسطس  1990نقمة تلك الدولً ،
فضل
عن وجود قيادات الحركة اإلسالمية يف فلسطني ورموزها عىل أراضيها،
وقد شكلت الدول الخليجية مع تأسيس حامس املصدر األسايس
للتمويل والتربعات للحركة.
اتسمت عالقة حامس بسلطة الحكم الذايت الفلسطيني بالتوتر
والصدام يف مراحل عديدة بعد توقيع اتفاق أوسلو عىل خلفية
العمل العسكري لحامس ضد إرسائيل يف مناطق الحكم الذايت،
تصب جام غضبها عىل السلطة الفلسطينية،
فقد كانت إرسائيل
ّ
متهم ًة إياها بالسامح لعنارص حامس بالعمل والتحضري للعمليات
العسكرية ،وباتت الضغوط اإلرسائيلية عىل السلطة تستوجب إجراء
حوار سيايس يحاول تفكيك اإلشكالية التي واجهت حامس والسلطة
م ًعا ،وهي استمرار العمل العسكري ضد إرسائيل واآلثــار التي
يرتكها يف السلطة ويف حامس( .((5مل تنجح وسائل القوة الناعمة التي
استخدمتها السلطة القامئة عىل الحوار والتفاوض مع قادة حامس
يف دمجها يف النظام السيايس للحكم الذايت الناشئ ،وال وسائل القوة
الخشنة من خالل محارصة مواقع النفوذ التقليدية لحامس كاملساجد
والجمعيات الخريية ومؤسسات املجتمع املدين ،وش ّن حمالت اعتقال
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واسعة بحثًا عن عنارص كتائب القسام ،واعتقال العرشات من قادتها
السياسيني عام  1996مثل محمد شمعة ومحمود الزهار وسيد أبو
سامح وإبراهيم املقادمة واستجوابهم بطريقة غري الئقة(.((6
تتخل حامس عن العمل العسكري ضد إرسائيل ،ومل تنج ّر إىل
مل َّ
استخدام العنف ضد السلطة الفلسطينية واالنزالق نحو حرب أهلية،
األمر الذي منحها شعبية جامهريية ،وق ّوى من رشعيتها السياسية
باعتبارها حركة مقاومة ضد االحتالل اإلرسائييل .وقد ساهم وجود
"مكتب سيايس" للحركة ،ميثل اإلدارة السياسية للحركة ،يف تحويل
منتظم
العمل العسكري يف هذه املرحلة إىل شبه مركزي ،ومل يكن
ً
يف مؤسسة عسكرية متامسكة لديها القدرة عىل تقييم األوضاع
العسكرية واألمنية يف الضفة والقطاع ،واتخاذ القرارات الجامعية،
بقدر ما كان العمل العسكري عىل مستوى وجود كل خلية ،يو ّجهه
أفراد من الحركة ميارسون الجهاد كل بحسب استطاعته وقدرته
وتقييمه .لذا مل تصمد تلك الخاليا العسكرية يف مدن الضفة والقطاع
أمام رضبات األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية من خالل عمليات
االعتقال ،ومن سلطات االحتالل اإلرسائييل التي مارست أيضً ا حمالت
فضل
اعتقال وتصفية لعدد من القادة العسكريني يف الضفة والقطاعً ،
عن عدم امتالك كتائب القسام سجل خربة يف مجال العمل العسكري
لدى القامئني عليه يف البدايات ،وافتقارها إىل العمل يف املجال األمني.
وقد أشار عبد الحكيم حنيني يف شهادته إىل أن العمل العسكري الذي
رأسه صالح العاروري قد بدأ يف الضفة الغربية عىل نحو منظم تحت
اسم كتائب عز الدين القسام يف أيلول /سبتمرب  ،1992يف حني كان
عملهم يف البدايات يف شامل الضفة أمن ًيا يقوم مبتابعة األفراد وضبط
العمالء ،وحامية مظاهرات الحركة اإلسالمية أكرث منه عسكريًا ،ومن
ثم انتقلوا إبان االنتفاضة األوىل إىل العمل العسكري ولكن عىل نحو
غري منظم ،واستمر ذلك حتى تواصل معه صالح العاروري عن طريق
زاهر جبارين( ،((6الذي ع ّرفهم بيحيى عياش ( )1996-1966مهندس
املتفجرات يف حامس الذي يعود إليه الفضل يف إجراء أول تجربة
لصناعة املتفجرات يف الضفة الغربية ،حيث قام أول مرة بصناعة
البارود وصنع عبوة ناسفة يف عام  ،((6(1992ثم ط ّور العمل العسكري
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ذكر بدء العمل األمني يف بدايات عام  1992وحرب العمالء شامل الضفة الغربية قبل البدء
يف العمل العسكري ،وتحضري مجموعة للرصد وأخرى للخطف والنقل وتوفري مكان آمن
كل
للتحقيق مع العميل ،وتشكلت لجنة أمنية ضمت يف صفوفها ،إىل جانب زاهر جبارينً ،
ٍ
عقبات ترتبط
من يحيى عياش ،وعدنان مرعي ،وعيل عايص ،وقد كان العمل األمني يعاين
بنقص العتاد واملال ،إذ مل يكن آنذاك اتصال مع الحركة بسبب انقطاع الخيوط التنظيمية
عقب ما تعرضت له حامس عام  ،1990للمزيد ينظر :جبارين ،ص .29
" 62حنيني يكشف تفاصيل عمليات املقاومة ج  ،"2الدقائق (.)8-5

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
كيف أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام

ونقله إىل غزة إىل أن تم اغتياله هناك عام  ،1996فر ّدت حامس
عىل ذلك بتنفيذ سلسلة من العمليات االنتقامية ،ترافقت مع حملة
رشسة قادتها السلطة ضد كوادر الحركة وقياداتها ،كام ُعقد مؤمتر
مكافحة اإلرهاب يف مرص يف آذار /مارس  1996والحد من العمليات
الفدائية التي تقوم بها حامس ،ومع ذلك شهد العمل العسكري
لكتائب القسام تطو ًرا ملحوظًا خالل الفرتة  1998-1992من ناحية:
التعبئة :انضامم مجموعات جديدة تشكلت مببادرات فردية يف الضفة
الغربية ،وازدياد أعداد األفراد املنتسبني إىل الكتائب يف قطاع غزة.
التمويل والتسليح :زيادة رشاء األسلحة والعتاد نتيجة ازدياد الدعم
الخارجي الذي وفره املكتب السيايس للحركة ،وهو ما يؤكد أهمية
تكامل العمل السيايس يف الخارج ،وتطور العمل العسكري يف الداخل
بدل من الصمود
يف تعزيز الصمود املقاوم يف مجال العمل العسكري ً
الساكن الذي يرتكز عىل املبادرات الفردية يف تنفيذ العمليات
الفدائية.
التنفيذ :البدء يف تصنيع العبوات الناسفة ،والقيام بعمليات
استشهادية بلغت ذروتها مع املهندس يحيى عياش ،وإصدار البيانات
العسكرية عن العمليات ونعي الشهداء.
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رابعا :جيش حماس:
ً
تكامل السياسي والعسكري
تع ّرض العمل العسكري لكتائب القسام يف الضفة الغربية وقطاع غزة
لرضبات قوية ،أمنية وعسكرية ،خالل الفرتة  ،2000-1992تداعت
يف إثرها البنية املؤسساتية العسكرية ،وبدا كأنها اختفت اختفا ًء
كامل ،ومل يكن هناك تواصل وتعاون فعال بني مختلف املناطق،
ً
(((6
حتى إن العالقات بقيادة الخارج كانت محدودة وهامشية  .كام
تراجع النشاط الجامهريي للحركة بسبب الحملة التي ش ّنها االحتالل
اإلرسائييل ملالحقة قادة وكــوادر حامس واعتقالهم وتصفيتهم،
كام عملت السلطة عىل تضييق الخناق عىل الحركة ومنعها
من التواصل مع الناس .إال أن انتفاضة األقىص التي اندلعت يف
 28أيلول /سبتمرب  2000جاءت مبنزلة إعالن بدء العمل الجامهريي
والعسكري من جديد ،وترميم ما تعرضت له حامس يف السنوات
الثالث التي سبقت االنتفاضة ،مع اإلشارة إىل أنه قد ظهر داخل
حامس عشية اندالع انتفاضة األقىص تياران ،األول شكّك فيها واعتربها
مخططًا حاكه دعاة التسوية من الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل
وسيل ًة لتخفيف الضغط الداخيل وحالة االحتقان الشعبية عىل
انسداد أفق التسوية السياسية ،يف حني رأى تيار آخر أنها انتفاضة
شعبية تتطلب االنخراط واملشاركة فيها(.((6

وقد قامت كتائب القسام بتنفيذ عمليات عسكرية ضد االحتالل
اإلرسائييل ،وكان يعقب كل عملية تقوم بها حملة اعتقاالت واغتياالت.
وقد متكنت سلطات االحتالل يف نهاية التسعينيات من إحكام قبضتها
عىل الجناح العسكري للحركة من خالل حمالت تصفية واعتقال
غالبية قياداته يف الضفة الغربية الذين قرروا بناء جهاز عسكري
جديد مركزي ومتامسك ،تستقر هيئة أركانه يف السجن ،ولكن رسعان
ما اكتشفت قوات االحتالل وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية هذا
الجهاز مع نهاية عام  ،1998واعتقلت واغتالت إرسائيل كوادره
الذين خرجوا من سجون االحتالل اإلرسائييل ،عىل رأسهم عادل
عوض الله الذي ارتبط الجهاز العسكري به ،وشقيقه عامد عوض الله
ومحيي الدين الرشيف يف الضفة الغربية ،بعد أن سيطرت قوات
االحتالل عىل أرشيفه املوجود مع عادل عوض الله( ،((6والذي شمل
مئات الرسائل والوثائق التي تتعلق بنشاط القسام ،وكان عادل
يحملها معه دامئًا ،وقد ساهم فك رموز الوثائق يف توجيه رضبة قوية
إىل القسام يف الضفة الغربية وقطاع غزة(.((6

قامت حامس بتشكيل اللجان واألجهزة من جديد ،واستعادت قدرتها
عىل الحشد والتعبئة ،خاصة يف مجال العمل العسكري ،ساعدها يف
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ذلك خروج عرشات من قادتها وكوادرها العاملني يف كتائب القسام
من سجون السلطة يف الضفة والقطاع ،أعادوا ترتيب صفوفهم من
جديد وبدؤوا مرحلة جديدة من العمل العسكري؛ يف الضفة خرج
من سجون السلطة إبراهيم حامد الذي ساهم يف إعادة تشكيل خاليا
عسكرية ،وانضم إليه بالل وعبد الله الربغويث من الجهاز املركزي
للقسام األمر الذي مثّل إضافة نوعية لخربة عبد الله يف مجال صناعة
املتفجرات والعبوات الناسفة ،ويف غزة أفرجت سلطات االحتالل
اإلرسائييل عن صالح شحادة مؤسس العمل العسكري فيها ،فبدأ هو
اآلخر يف إعادة بناء قدرات حامس القتالية يف قطاع غزة(.((6
اعتمد العمل العسكري لكتائب القسام يف بداية انتفاضة األقىص عىل
طريقة العمل العسكري يف الفرتات السابقة لها ،وهي االستناد إىل
مستقل ينفذ عملياته
ً
خاليا مستقلة واعتبار كل خلية جنا ًحا عسكريًا
ضد االحتالل اإلرسائييل بنا ًء عىل تقديراته وإمكانياته ،وذلك يك ال
ويفصل حسام بدران ()-1966
يلحق سقوط خلية الرضر بالباقي.
ّ
أحد مؤسيس العمل العسكري يف شامل الضفة الغربية يف هذا األمر
قائل" :ال تقوم املكاتب اإلدارية وغريها من اللجان القيادية يف املناطق
ً
باتخاذ قرار مفصل يف موضوع العمل العسكري وغالبًا ال يتم تكليف
أشخاص محددين لقيادة العمل [ ]...ويرجع ذلك ألسباب أمنية وأخرى
ذاتية تتعلق بطبيعة تشكيل هذه اللجان وآليات عملها واختصاصاتها
والظروف التي تعمل فيها"( .((6كام استمر العمل العسكري يف الضفة
الغربية باآللية ذاتها ،ومل يرتقِ إىل مستوى املأسسة والتامسك.
وغني عن القول إن الفرتة  2005-2000شهدت إعادة بعث للعمل
العسكري النظامي للقسام يف الضفة وغزة ،كام سنوضح الحقًا.
فاعل إقليم ًيا ضمن محور
حيث بدأ يتعزز وجود حامس بوصفها ً
املقاومة ،إذ ما زالت تداعيات االحتالل األمرييك للعراق وتفاعالته
اإلقليمية ماثلة ،كام أدى تصاعد الضغط األمرييك  -الفرنيس عىل
النظام السوري عىل خلفية اغتيال رئيس الــوزراء اللبناين رفيق
الحريري ،الذي نتج منه إنهاء الوجود العسكري السوري يف لبنان
يف  30نيسان /أبريل  ،((6(2005إىل دفع النظام السوري إىل االعتامد
عىل القوى السياسية والعسكرية الحليفة له يف لبنان كحزب الله
وحركة أمل وحامس الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية – القيادة
العامة وفتح االنتفاضة ،وانتقل جزء من تسليح الجيش السوري
ومعسكراته إىل تلك القوى ،يف حني استمرت إيران التي زاد التوتر
بينها وبني املجموعة األوروبية واألمريكية حول برنامجها النووي ،يف
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تقديم الدعم العسكري واللوجستي الالزم لحركتي حامس والجهاد
اإلسالمي يف فلسطني.
يف الساحة الفلسطينية ،ميكننا القول إن انسحاب إرسائيل األحادي
الجانب ،عسكريًا واستيطان ًيا ،من قطاع غزة قبل أيلول /سبتمرب
 ،2005مثّل الخطوة األوىل يف طريق الصدام العسكري بني فتح
التي بــدأت تعاين انقسامات تنظيمية بعد وفــاة الرئيس يارس
عرفات ،وحامس التي استثمرت تحالفاتها الخارجية يف تعظيم
قوتها العسكرية وتنامي شعبيتها ،ما دفع قيادييها إىل اتخاذ قرار
خوض االنتخابات الترشيعية الفلسطينية التي جرت يف كانون
الثاين /يناير  ،2006وفازت حامس فيها بأغلبية مقاعد املجلس عىل
نحو غري متوقع ،ما وضعها أمام تح ٍّد محيل وإقليمي جديد يحتّم
عليها املزاوجة بني الحكم واملقاومة ،وهي التي تصطف يف محور
املقاومة يف مواجهة محور االعتدال العريب ،فدخلت مبارشة يف رصاع
صالحيات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،يف ظل رفض
أمرييك وأورويب وبعض الدول العربية التعامل مع حكومة حامس
العارشة التي تشكلت برئاسة إسامعيل هنية ،الذي مل يجد منفذًا
كل من سورية وإيران والسودان وقطر وتركيا
لدعم حكومته إال ًّ
آنذاك ،كام ساهم قيام كتائب القسام وألوية النارص صالح الدين
بأرس الجندي جلعاد شاليط يف  25حزيران /يونيو  2006يف تعقيد
املشهد السيايس الفلسطيني.
يف غزة ،ونتيجة الرصاع عىل الصالحيات ومقاليد الحكم ،مثّل قرار
وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام بتشكيل قوة أمنية تابعة
لوزارة الداخلية باسم "القوة التنفيذية" ،محطة تصعيد رئيسة بني
فتح وحامس ،وقد ب ّرر صيام تشكيلها للحد من حالة التدهور األمني،
خاصة يف قطاع غزة ،بسبب فقدانه صالحياته عىل األجهزة األمنية
فيها .وقد ضمت القوة التنفيذية( ((7عنارص من كتائب القسام
وتنظيامت أخرى عالقاتها جيدة بحامس يف القطاع ،وهو ما عارضه
الرئيس عباس وأصدر قرا ًرا يلغي فيه قرار صيام ،وأمر عباس بتشكيل
قوة أمنية جديدة باسم "الحرس الرئايس" ،وهو ما م ّهد للصدام املبارش
بني حامس وفتح يف غزة ،الذي انتهى بسيطرة حامس عىل القطاع
وطرد فتح وقادة األجهزة األمنية منها يف حزيران /يونيو  ،2007يف
حني قامت السلطة يف الضفة الغربية مبالحقة عنارص حامس ونفذت
سلسلة من االعتقاالت ،نتج منها رضب البنية السياسية والعسكرية
لحامس يف الضفة ،ومل يعد أي وجود عسكري فاعل ومؤثر لحامس يف
الضفة ،وبذلك تح ّول االنقسام الفلسطيني إىل انقسام جغرايف ،حيث
 70مريم عيتاين ،رصاع الصالحيات بني فتح وحامس يف إدارة السلطة الفلسطينية
 ،2006-2007تحرير محسن صالح (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،)2008 ،
ص .75-62
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باتت حامس تسيطر سيطرة كاملة عىل قطاع غرة ،يف مقابل فتح
التي تدير مؤسسات السلطة يف الضفة الغربية(.((7
تجدر اإلشارة إىل استمرار املواجهات بني إرسائيل وفصائل املقاومة
الفلسطينية يف قطاع غزة التي كانت ترد عىل االعتداءات اإلرسائيلية
بإطالق صواريخ محلية الصنع ،وقيامها باشتباكات أثناء توغالت
الجيش يف املناطق الحدودية من القطاع .كانت املواجهة الكربى
األوىل بني كتائب القسام وإرسائيل يف  27كانون األول /ديسمرب ،2008
أطلقت عليها إرسائيل اسم "الرصاص املصبوب" ،يف حني سمتها
القسام حرب "الفرقان" ،وقد كانت أهداف إرسائيل إسقاط حكم
حامس يف غزة ،وتدمري القوة الصاروخية للحركة ،واستعادة الجندي
جلعاد شاليط ،إال أنها مل تحقق أيًا من هذه األهداف وانتهت املعركة
عىل ذلك.

 .1البنية المؤسسية لكتائب القسام:
نواة جيش في غزة وخاليا في الضفة
نفذت كتائب القسام يف الضفة والقطاع خالل اندالع انتفاضة األقىص
سلسلة من العمليات العسكرية يف الفرتة ( 2005-2000إطالق
النار ،وتفجري عبوات ناسفة ،وعمليات اقتحام ،وعمليات استشهادية
 ...إلــخ) ،لتنتقل الكتائب إىل خطوة متقدمة يف تنظيم ومأسسة
شكل
العمل العسكري يف فلسطني ،حيث باتت كتائب القسام تأخذ ً
أكرث متاسكًا من ناحية البنية والهيكلية العسكرية يف قطاع غزة
لالعتبارات اآلنفة الذكر.
يرشح محمد ضيف قائد كتائب القسام عشية انسحاب إرسائيل
من القطاع عام  2005البنية الهيكلية للكتائب التي تشبه إىل حد
بعيد بنية الجيوش النظامية ،من ناحية وجود مجلس عسكري أعىل
للكتائب التي تتكون من ألوية وكتائب ورسايا وفصائل ومجموعات،
ويستكمل نائبه أحمد الجعربي ( )2012-1960يف تفصيل األقسام
الخاصة بالعمل العسكري يف الكتائب ،وهي :أقسام علمية ،وتطوير
عسكري ،وثقافية ،وتربوية ،إضافة إىل محاكم قضاء عسكري(.((7
 71أطلقت حامس عىل عملياتها العسكرية ضد فتح يف قطاع غزة يف حزيران /يونيو 2007
اسم "الحسم العسكري" ،يف حني سمته فتح "انقالب حامس" ،وقد سقط من جراء الصدام
قتيل من فتح ،من
املسلح بني حامس وفتح يف قطاع غزة يف الفرتة  2007/6/16-7نحو ً 161
بينهم  43مدن ًيا ،و 91من فتح واألجهزة األمنية التابعة لها ،و 27من حامس وكتائب القسام
والقوة التنفيذية ،للمزيد ينظر'" :صفحات سوداء يف غياب العدالة' :تقرير حول األحداث
الدامية التي شهدها قطاع غزة خالل الفرتة بني  14 – 7يونيو  ،"2007املركز الفلسطيني
لحقوق اإلنسان[ ،د .ت ،].ص  ،85-81شوهد يف  ،2020/2/1يفhttp://bit.ly/2vzam3o :
 72سجلت كامريا "يف ضيافة البندقية" يف شتاء  2005وعقب االنسحاب اإلرسائييل من
قطاع غزة جز ًءا من مسرية كتائب القسام وفيه تسجيالت لقائد الكتائب محمد ضيف ،ونائبه
أحمد الجعربي ،ينظر :يف ضيافة البندقية ،قناة الجزيرة ،2014/8/9 ،شوهد يف ،2020/2/1
يف( https://bit.ly/2TwdCGF :الدقائق )11:14-12
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أما عملية اختيار املتطوعني لالنضامم إىل الكتائب تكون يف البداية
بنا ًء عىل شهادة حسن سلوك املتطوع "تزكية" ،والتحقق من التزامه
الديني واألخالقي من املسجد املنتمي إليه ،ثم مير باملراحل التالية:
•يخضع املتطوع لدورة إعداد تربوي تثقيفي قبل االنتقال إىل
التدريب النظري والعميل.
•يُجري املتطوع سلسلة من املقابالت الشخصية ،ويخضع
إلجراءات الفحص الطبي وامتحان اللياقة البدنية.

•ينتقل املتطوع بعدها إىل أكادميية القسام العسكرية ويقوم
بتلقي املحارضات ،وإجراء التدريبات العسكرية عىل استخدام
األسلحة يف امليدان.
عند نهاية الــدورة يخضع املتدرب المتحان نظري ،وآخر عميل
ويستلم شهادة تخرجه يف احتفال رسمي .والجدير بالذكر أن
املتفوقني يف تلك الدورات هم الذين يشكّلون "نخبة كتائب القسام"
التي توكل إليها مهامت قتالية بالغة الدقة والتعقيد ،ومنها العمليات
االستشهادية( .((7وتشري التقديرات إىل أن كتائب القسام تتكون من
 6ألوية ،وكل لواء يضم  5آالف مقاتل ،يتوزعون عىل  4أو  5كتائب،
ويقدر عدد عنارص كتائب القسام بـ  30ألف مقاتل ،ينضوون إىل
وحدات تنترش يف قطاع غزة ،لكل وحدة مهامت معينة منوطة بها،
ومواقع معينة تعمل انطالقًا منها.
أما عىل املستوى اإلعالمي ،فقد أسست كتائب القسام مكتبها
اإلعالمي يف أوائل عام  ،2004رغم أن النشاط اإلعالمي كان يقع عىل
عاتق الخلية التي تقوم بتنفيذ العملية ،حيث يقوم أحد امليدانيني
بكتابة بيان ويرسله بدوره إىل وسائل اإلعالم .لكن انتقلت كتائب
القسام إىل الحرفية واملهنية يف صياغة رسائلها اإلعالمية مع بداية
االنتفاضة ،وبات لها منصة إلكرتونية تتضمن كل نشاطاتها وأعاملها
وبياناتها العسكرية(.((7
وال ميكن الحديث عن تطور العمل العسكري للقسام بعد اندالع
انتفاضة األقىص من دون البحث يف الدعم السيايس والعسكري
واملايل للحركة ،الذي ساهم التفاعل بني بنية النظام اإلقليمي وحامس
كفاعل يف اإلقليم يف تحديد هويتها ضمن محور املقاومة الذي بدأ
يتشكل يف املنطقة بعد احتالل الواليات املتحدة األمريكية العراق
كل من سورية وإيران وحزب الله .وقاد
يف عام  ،2003وكان يضم ً
تطور العالقة السياسية بني حامس والنظام السوري إىل زيادة الدعم
 73املرجع نفسه.
للمزيد يُنظر :املوقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،يف:
74
https://bit.ly/30yknsX
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العسكري من خالل تقديم التسهيالت األمنية والعسكرية لوجست ًيا،
يفصل عبد الحكيم حنيني يف كتابه منهجية حركة حامس
حيث ّ
يف العالقات الخارجية :سورية منوذ ًجا ذلك الدعم ،ومنه توفري
بطاقات شخصية أمنية وعسكرية لكل الكوادر األمنية والعسكرية،
ومركبات تحمل لوحات عسكرية يف تحركاتهم ،ومنح كوادر حامس
تصاريح خاصة للسامح لرشاء األسلحة والذخرية الالزمة لتدريباتهم
من السوق الحرة يف منطقة الغوطة ،وتسهيل مرورهم عرب املمر
الحدودي "الخط العسكري" ،وإدخــال مواد ومعدات عسكرية
فضل عن تدريب كوادر حامس
وأمنية من دون معوقات أو تفتيشً ،
العسكرية يف الجبهة الشعبية  -القيادة العامة ،وإجراء كل التجارب
الخاصة بالتصنيع العسكري .وقد استفادت حامس من املراكز
العلمية التي امتلكتها الجبهة الشعبية  -القيادة العامة يف تطوير
املسية .كام خضع للتدريب العسكري
صناعة الصواريخ والطائرات ّ
مئات من كوادر حامس يف إيران انطالقًا من دمشق ،من دون فحص
أمني ،أو حتى ختم الدخول والخروج من وإىل سورية ،وذلك حتى
تبقى رحالتهم طي الرس والكتامن ،فال يظهر أي أختام عىل جوازات
سفرهم تدل عىل أنهم دخلوا سورية أو إيران ،ويتلقون تدريباتهم
العسكرية املطلوبة يف إيران ثم يعودون إىل داخل فلسطني( .((7أما
شحنات األسلحة بكل أنواعها وأشكالها فكانت تصل إىل قطاع غزة
عرب طريقني رئيسني:
•الطريق الربي :تصل شحنات السالح إىل املوانئ السودانية ومنها
عرب قوافل من املركبات إىل سيناء املرصية ،حيث تدخل إىل
قطاع غزة عرب األنفاق.
•الطريق البحري :تهريب شحنات األسلحة من املياه اإلقليمية
املرصية إىل ساحل غزة عرب قوارب ،أو إىل سيناء ومن ثم إىل
قطاع غزة عرب األنفاق.

 .2تطوير التصنيع الحربي في كتائب القسام
مرت عمليات التصنيع الحريب يف كتائب القسام مبراحل عديدة رغم
املعوقات العديدة املرتبطة بنقص املواد الالزمة وندرتها والرقابة
اإلرسائيلية عىل دخولها إىل األرايض الفلسطينية ،إذ شددت إرسائيل
حصارها ومنعت دخول معظم املواد األولية التي تدخل يف بعض
الصناعات وأهمها مواد التنظيف التي تحتوي مركّبات لها استخدا ٌم
مزدوج ،واملواد الزراعية خاصة مادة "اليوريا" التي تدخل باألساس يف
تصنيع العبوات الناسفة ،وقد أثر ذلك يف التصنيع العسكري يف الضفة،
 75عبد الحكيم حنيني ،منهجية حركة حامس يف العالقات الخارجية :سورية منوذ ًجا،
( 2015-2000بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2018 ،ص .132-130

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

يف حني كان حال غزة أفضل من ناحية قدرتها عىل الحصول عىل املواد
التي تدخل يف التصنيع الحريب من السودان إىل مرص عرب األنفاق ،كام
تصل عن طريق الزوارق إىل غزة القادمة من دول أوروبا الرشقية(.((7
تشري املعطيات الحالية وخالل املواجهات األخرية بني القسام وجيش
االحتالل اإلرسائييل يف أعوام  2009 /2008و 2012و 2014إىل أن
دوائر التصنيع يف القسام يف طريقها إىل تطوير صواريخ ،وقاذفات،
وعبوات ناسفة ،وطائرات مسرية أكرث دقة وأبعد مدى وأشد تأث ًريا
يف تحصينات قوات االحتالل اإلرسائييل ،حيث قامت كتائب القسام
فضل عن تدريباتها عىل
بتطوير صواريخ "القسام" وأنواع أخرىً ،
استخدام صواريخ روسية وصينية الصنع ،كام عملت عىل تطوير
العبوات الناسفة والقنابل اليدوية والطائرات املسرية.
أ .تطوير الصواريخ

ترجع فكرة تصنيع الصواريخ إىل نضال فرحات ( )2003-1971وتيتو
مسعود ( ،)2003-1967اللذين قاما بتصنيع أول صاروخ "قسام "1
الذي يصل مداه إىل 2500م يف حزيران /يونيو  ،((7(2011وبعد أربعة
أشهر وعىل وجه التحديد يف  26ترشين األول /أكتوبر  2001سقط
أول صاروخ محيل الصنع داخل مستوطنة "سديروت" التي تبعد عن
القطاع نحو  1.6ميل ،وتبنت كتائب القسام عملية إطالق صاروخ
(قسام  )1الذي بلغ قطره نحو  60ملم ،ووزنه نحو  5.5كلغ ،حينها
باتت حامس يف قطاع غزة تقوم بتصنيع الصواريخ املحلية وتزويد
الفصائل الفلسطينية املقاومة بها خالل الفرتة  .2005-2001وقد
نقل سائد عواد ( ،)2002-1977الذي يعود إليه الفضل يف تطوير
صاروخ "قسام  ،"2والذي اغتالته إرسائيل يف نيسان /أبريل ،2002
خربة تصنيع الصواريخ إىل الضفة الغربية .وقد أطلقت كتائب القسام
أول ثالثة صواريخ (قسام  )2محلية الصنع يف  24شباط /فرباير 2002
من أرايض الضفة الغربية يف اتجاه فلسطني املحتلة.
وقد شكل تصنيع الصواريخ وإطالقها من قطاع غزة والضفة الغربية
منعطفًا جدي ًدا يف الرصاع بني فصائل املقاومة الفلسطينية ،وعىل
رأسها كتائب القسام صاحبة فكرة التصنيع الحريب ،وبني إرسائيل،
وتجدر اإلشــارة إىل أن الصواريخ "قسام  ،"1و"قسام  "2التي
استخدمت يف الفرتة  2005-2002تفتقر إىل نظام توجيه وهي غري
دقيقة ،وعليه فإن أرضارها ال تقترص عىل القتىل والجرحى واألرضار
املادية يف الجانب اإلرسائييل ،بل تتمثل بانعكاساتها السيكولوجية
 76أثر الصواريخ الفلسطينية يف الرصاع مع االحتالل ،تقرير معلومات ( 3بريوت :مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2008 ،ص .9-8
" 77يف ضيافة البندقية".
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عىل سكان املستوطنات يف غالف قطاع غزة .حتى باتت الصواريخ
وإطالقها تدخل يف مفاوضات التهدئة بني الجانبني اإلرسائييل
ممثل بغرفة عمليات املقاومة .وال بد من اإلشارة إىل
والفلسطيني ً
أن هذه الصواريخ ال تقارن ،من حيث الدقة والقدرة التدمريية،
بالصواريخ التي تستخدمها قوات االحتالل اإلرسائييل والتي يسقط
يف إثرها عرشات املدنيني الفلسطينيني.

•صاروخ  :J80يرمز إىل "أحمد الجعربي" قائد كتائب القسام
الذي اغتيل عام .2012
وقد أطلقت كتائب القسام نحو  980صاروخًا خالل أيام حرب
"الفرقان" ،شملت  345صاروخ قسام ،و 213صاروخ غراد ،و422
قذيفة هــاون ،وشمل بنك األهــداف اإلرسائيلية قواعد ومواقع
عسكرية ،ومستوطنات يف برئ السبع وعسقالن وأسدود( ،((7ودخل
صاروخ كورنيت  ((8(Kornet-Eعىل خط املواجهة ،واستخدمته
كتائب القسام أول مرة .إن استخدام القسام هذا النوع من الصواريخ
منحها ميزة نسبية يف التعامل مع قوات االحتالل اإلرسائييل التي
تتوغل يف مناطق القطاع .ويف املواجهة التي وقعت بني القسام
وإرسائيل عام  ،2012أطلقت عليها إرسائيل عملية "عمود السحاب"
يف حني سمتها فصائل املقاومة "حجارة السجيل" ،استمرت مدة اثني
عرش يو ًما ،وقد ظهر فيها تطور يف العمل العسكري لكتائب القسام
عىل نحو يحايك جيشً ا شبه نظامي عىل مستوى العمليات العسكرية
واملتابعة االستخباراتية والتغطية اإلعالمية ،مستفيدة من الرتاكم يف
فضل عن االستفادة من املناخ اإلقليمي
الخربة يف العمل العسكريً ،
بعد الثورات الشعبية العربية عام  ،2011وخاصة تغيري النظامني
املرصي والليبي .ومل ت ِ
ُخف إرسائيل قلقها من تدفق األسلحة من ليبيا
عرب مرص والسودان إىل غزة وهي يف معظمها صواريخ  SA-7املضادة
للطائرات ،تحمل عىل الكتف من نوع أرض  -جو سوفيايت قصري
املدى للطائرات وقذائف صاروخية وذخائر متنوعة ،وهو ما دفع
رئيس جهاز األمن اإلرسائييل "الشاباك" يف أيار /مايو  ،2012آنذاك
يورام كوهني ،إىل القول إن ليبيا "بوابة جديدة للجحيم" ،بسبب
األسلحة التي تصل إىل حامس وغريها من الجامعات الفلسطينية
يف غزة( .((8حاولت إرسائيل يف األشهر األخرية إقناع النظام املرصي
الجديد الذي يحكمه اإلخوان املسلمون تخفيض هذه اإلمدادات(.((8

غيت حامس الطريقة التي تتبعها يف تسمية الصواريخ ،فبعد أن
وقد ّ
كانت "قسام  ،1و ،2و ،3و ،"4أخذت تسمي الصاروخ بالحرف اإلنكليزي
األول من ألقاب قادتها الذين اغتالهم االحتالل ،عىل النحو التايل:

استخدمت كتائب القسام يف حرب  2012صاروخ فجر 5-إيراين الصنع
أول مرة ،وهو صاروخ أرض  -أرض ُصمم يف تسعينيات القرن املايض

ومع بداية عام  2005طورت حامس أنوا ًعا حديثة من صواريخ القسام
املعروفة باسم "قسام  "3يراوح مداها األقىص بني  10و 12كلم،
وتحمل مواد متفجرة زنتها  20-10كلغ .تم إطالق ما يقرب من 450
صاروخ قسام عىل إرسائيل عىل مدار عامي  2003و .((7(2004وال توجد
معلومات تقنية عن صواريخ القسام من مصادر حامس الرسمية ،لكن
الكتاب املرجعي يف الصواريخ املدفعية الصادر عن مؤسسة األبحاث
الدفاعية الرنويجية يف عام  ،2010وضع جدولً يبني فيه املعلومات
األساسية عن صواريخ القسام ،عىل النحو املوضح يف الجدول (.)2
الجدول ()2
معلومات تفصيلية عن أجيال صواريخ القسام املحلية الصنع
القطر (ملم)
الوزن (كغ)
الطول (سم)
املدى (كم)
الحمولة املتفجرة (كغ)

قسام 1
60
5.5
79
3
2/1

قسام 2
150
32
180
8-3
20-10

قسام 3
170
90
+200
10
10

املصدر" :صواريخ حامس :قسام فرنتييس ثم جعربي" ،الجزيرة نت،2014/7/10 ،
شوهد يف  ،2020/2/1يفhttp://bit.ly/2RNzJHj :

•صاروخ  :M75يرمز إىل "إبراهيم املقادمة" الذي اغتيل يف عام
 .2003مداه  75كيلوم ًرتا ،وبرأس تفجريي يزن  70كيلوغرا ًما.
•صاروخ  :R160يرمز إىل "عبد العزيز الرنتييس" الذي توىل رئاسة
الحركة بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسني ،واغتيل عام  .2004ويزيد
مداه عىل  120كيلوم ًرتا وبرأس تفجريي يزن  45كيلوغرا ًما.
78 "Hamas Rockets", Globale Security, [n.d.], accessed on 1/2/2020, at:
https://bit.ly/2Rd58CH

" 79معركة الفرقان" ،املوقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام[ ،د .ت ،].شوهد
يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/2RgCKzQ :
 80وهو صاروخ مضاد للدروع ،كالدبابات واملركبات املدرعة الخفيفة والتحصينات
واألهداف الجوية املنخفضة الطريان ،وهو رويس الصنع قام بتطويره مكتب تصميم األجهزة
التابع للرشكة الروسية  ،KBPوموجه ومص ّوب بأشعة ليزر بشكل نصف أوتوماتييك ،بحيث
يص ّوب الرامي الصاروخ نحو الهدف ويو ّجه عالمة تصويب الصاروخ حتى اإلصابة ،ينظر:
"Kornet-E 9M133 AT-14 Spriggan Antitank Guided Missile System", Army
Recognition, 25/7/2018, accessed on 1/2/2020, at: https://bit.ly/2vg44pf
"رئيس 'الشاباك' يزعم أن حامس متتلك  8آالف صاروخ و 15ألف مقاتل" ،املركز
81
الفلسطيني لإلعالم ،2012/6/3 ،شوهد يف  ،2019/12/19يفhttp://bit.ly/38iTnRy :
82 Ian Black, "Fajr-5 Missile Gives Palestinians Rare if Short-lived Advantage”,
The Guardian, 16/11/2012, accessed on 15/11/2019, at: https://bit.ly/30PaIye
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وبلغ مدى الجيل األول منه  40كيلوم ًرتا ،وقامت رشكة الصناعات
الجوية والفضائية اإليرانية يف أيار /مايو  2006بتطوير صواريخ
"فجر "5-التي يراوح مداها بني  68و 75كيلومرتًا ،وقد أكد قائد
الحرس الثوري اإليراين محمد عيل جعفري نقل إيران هذه الصواريخ
إىل الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة( ،((8وقد كانت املرة األوىل
التي يبلغ فيها مدى الصواريخ التي تطلقها كتائب القسام إىل تل
أبيب والقدس(.((8
يف املقابل ،كانت إرسائيل قد طورت نظام القبة الحديدية العرتاض
الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة ،وقد اعرتضت نحو 421
صاروخًا ،وسقط  142صاروخًا عىل غزة نفسها ،وسقط  875صاروخًا
يف مناطق مفتوحة ،و 58صاروخًا رضبت منطقة حرضية يف إرسائيل،
ورغم فاعلية نظام القبة الحديدية ،طرحت تساؤالت عديدة حول
قدرتها عىل صد الصواريخ يف حال واجهت إرسائيل حجم كثافة
صاروخية أكرب وعىل أكرث من جبهة( ،((8خاصة أن مواجهة 2014
عطلت املالحة يف مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ يف مكان
قريب شامل املطار( .((8وقد قامت كتائب القسام باستخدام تكتيك
جديد يقوم عىل استهداف مدن تل أبيب والقدس وحيفا بدلً من
قصف مدن سديروت وعسقالن وأسدود ،ما يعني امتالكها مدى
صاروخ ًّيا فاجأ اإلرسائيليني ،رغم ما قامت به القبة الحديديّة من
التص ّدي لها ،لك ّنها أخفقت يف منع الشلل واإلرباك ألكرث من نصف
مساحة الكيان ،و 5ماليني إرسائييل.
ب .قاذف الياسين

أصدرت كتائب القسام بيانًا يف  3آب /أغسطس  2004تناولت فيه
تصنيع قاذف الياسني ،وقد جاء يف البيان "انطلقت القذيفة األوىل
من نوع الياسني يف متام الساعة  20:40من مساء اليوم الثالثاء
 17جامد آخر 1425هـ يف اتجاه ناقة جند يف املنطقة الغربية من
بيت حانون .إن كتائب الشهيد عز الدين القسام إذ تعلن عن هذه
القذيفة الجديدة فإنها تعاهد الله عز وجل أن تواصل مسرية الجهاد
" 83إيران :وضعنا تقنية صواريخ فجر 5يف أيدي املقاومة الفلسطينية" ،قناة العامل،
 ،2012/11/21شوهد يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/3aHnbZy :
84
Ethan Bronner, "With Longer Reach, Rockets Bolster Hamas
Arsenal", The New York Times, 17/11/2012, accessed on 1/2/2020, at:
https://nyti.ms/2TSAEYm
85 Charles Levinson & Adam Entous, "Israel's Iron Dome Defense
Battled to Get Off Ground", The Wall Street Journal, 26/11/2012, accessed on
1/2/2020, at: https://on.wsj.com/36kyrrx
" 86حامس :توقف الرحالت إىل إرسائيل انتصار للمقاومة" ،الجزيرة نت،2014/7/23 ،
شوهد يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/3aG0Uvd :

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

واملقاومة حتى يندحر االحتالل عن آخر شرب من أرضنا املحتلة"(،((8
وقاذف الياسني هو نسخة من قاذف "آر يب جي" املضاد للدروع
ميكنه استهداف آليات العدو ،ومنشآته وتحصيناته ،ويعمل عىل
نحو فعال يف حالتي الهجوم والدفاع ضد أهداف العدو ،وعىل وجه
التحديد يف االجتياحات .ويصل مداه إىل أكرث من  200م ،والقذيفة
لها قدرة عىل اخرتاق تحصينات بحدود  16سم يف الحديد الصلب(.((8
ج .القنابل والعبوات الناسفة

طورت كتائب القسام صناعة القنابل اليدوية التي مرت مبراحل
عديدة ،وكذلك العبوات الناسفة املضادة لألفراد واملركبات أطلقت
عليها اسم "شواظ" خالل االنتفاضة الثانية ،وكان النموذج األول من
شواظ يحتوي عىل  40كيلوغرا ًما من املواد املتفجرة ،وقامت كتائب
القسام الحقًا بإدخال تعديالت عليها وطورت نحو سبعة أجيال منها،
إذ تحتوي النسخة األخرية عىل  3.5كيلوغرامات من املواد الشديدة
االنفجار ،وهي قادرة عىل اخرتاق نحو  40سنتم ًرتا من الحديد ،حيث
جرت تجربة النسخة األخرية من شواظ عىل  9قطع حديد سامكة
كل واحدة منها  5سنتمرتات ،واملسافة بينها وبني القطع نحو 60
سنتمرتًا ،ما يعني أنها قادرة عىل اخرتاق دبابة املريكافا اإلرسائيلية
الصنع(.((8
د .حفر األنفاق القتالية

كانت أول عملية عرب نفق قتايل يف  26أيلول /سبتمرب  2001حفرته
عنارص من كتائب القسام يف غزة يصل إىل أسفل موقع (ترميد) عىل
الحدود املرصية – الفلسطينية ،وتم تفجري املوقع العسكري بعبوة
تزن  320كيلوغرا ًما من املواد املتفجرة .وقد واصلت كتائب القسام
حفر سلسلة من األنفاق القتالية وكذلك التجارية التي تنقل من
خاللها األسلحة والعتاد الالزمني للكتائب ،إضافة إىل السلع والبضائع
التي يحتاج إليها القطاع يف ظل الحصار .وعند استهداف شبكة
األنفاق التجارية والعسكرية بني مرص وقطاع غزة من الجانبني
املرصي واإلرسائييل وجدت "صناعة األنفاق" نفسها بال عمل ،فكان
سهل التح ّول إىل االستخدام العسكري آلليات القطاع وتقنياته
ً
وخرباته ،والتوسع نحو بناء شبكة من األنفاق الهجومية يف األرايض
الفلسطينية املحتلة( .((9وقد ميز املواجهة األخرية بني حامس وإرسائيل
" 87عقول القسام تبتكر قذيفة جديدة من طراز 'الياسني'" ،املوقع الرسمي لكتائب
الشهيد عز الدين القسام ،2004/8/3 ،شوهد يف  ،2020/2/19يفhttps://bit.ly/30Nw3IF :
" 88يف ضيافة البندقية" (الدقائق .)33-30
 89املرجع نفسه (الدقائق .)34-32
 90أحمد جميل عزم" ،أنفاق غزة ..نظريتان وكذبة وسؤال" ،صحيفة الوطن،2014/8/7 ،
شوهد يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/2TSHtZX :

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار

63

كيف أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام

يف  7يوليو /متوز  ،2014التي أطلقت عليها إرسائيل اسم "الجرف
الصامد" وسمتها حامس اسم "العصف املأكول" ،استخدام القسام
شبكة كبرية من األنفاق القتالية ،وهو ما سيضع جيش االحتالل
اإلرسائييل أمام تعديل جديد يف قواعد املواجهة ،مع دخول األنفاق
القتالية يف تكتيكات املواجهة بني الجانبني ،إضافة إىل التخطيط
وتنفيذ عمليات اجتياح عرب البحر .باتت كتائب القسام متتلك القدرة،
عرب تلك األنفاق ،عىل تنفيذ عمليات يف قلب التجمعات االستيطانية،
والتسلل خلف خطوط القوات املتوغلة والهجوم عىل مؤخرة قواته
أثناء العمليات العسكرية ضد القطاع ،إضافة إىل استخدام األنفاق يف
تسهيل عمليات خطف الجنود .وتم تشييد األنفاق الجديدة مبهارة،
فهي تصل متوسط عمق يراوح بني  20و 25مرتًا ،جوانبها مغطاة
بالباطون ،وتحتوي عىل وسائل متقدمة لالتصاالت ،ولكل نفق قبوه
املركزي الذي يدخل منه الحفارون ،ثم يتفرع إىل أقبية أخرى ،بعضها
عسكري ،كل ذلك يف أجواء محكمة من الرسية ،ويستغرق العمل يف
بناء كل نفق من سنة إىل  3سنوات ،وتراوح وترية الحفر يوم ًيا بني 4
و 16م ًرتا عرب حفارين تختارهم كتائب القسام بعناية فائقة .ويوجد
تحت مدينة غزة شبكة واسعة ومتشعبة من األنفاق ،متنح القسام
القدرة عىل املواجهة العسكرية يف حال قيام إرسائيل بعمليات برية
فضل عن قدرة القيادة العسكرية والسياسية عىل إدارة
يف القطاعً ،
سري املعركة يف أماكن محصنة ومنيعة.
هـ .الطائرات المسيرة

التصميم وخلفية االستعداد للمواجهة ،ولذلك متكنت من الجمع
بني توظيف جهدها الحريب وتحركها السيايس وحربها النفسية ضد
اإلرسائيليني يف ظل قدرتهم عىل التحكم بشكل كبري ،رغم الظروف
الصعبة التي متر بها .ومتكنت كتائب القسام من تصنيع طائرات من
دون طيار تحمل اسم "أبابيل  ،"1أنتجت منها  3مناذج:
•طائرة  A1Aذات مهامت استطالعية.

•طائرة  A1Bذات مهامت هجومية :إلقاء صواريخ.

•طائرة  A1Cذات مهامت هجومية  -انتحارية.
وقامت طائرات القسام صباح  14متوز /يوليو  2014بـ  3طلعات،
شاركت يف كلٍ منها أكرث من طائرة ،ولكل طلع ٍة مهامت تختلف
عن األخرى ،فُقد االتصال بإحداها يف الطلعة الثانية ،ومع أخرى يف
ٍ
مهامت يف
الطلعة الثالثة ،وهي ليست أول مرة تجري فيها طائراتها
عمق الكيان اإلرسائييل ،وأول مرة قامت يف إحدى طلعاتها مبهامت
محددة فوق مبنى وزارة الحرب "الكرياة" بتل أبيب الذي يقاد منه
العدوان عىل غزة ،رغم الغطاء الجوي ومنظومات االعرتاض املتطورة
لالحتالل( .((9لذا قرر جيش االحتالل اإلرسائييل زيادة قواته الجوية
يف سامء غزة تخوفًا من أن تستخدم حامس طائرات صغرية من
دون طيار تحمل متفجرات ،واستخدامها وسيلة هجوم ضد أهداف
إرسائيلية ،وهي طائرات صغرية كاملستخدمة يف عمليات التصوير،
قد تسبب رض ًرا كب ًريا يف حال انفجرت يف مستوطنات الجنوب،
التي تصلها ،وأوكلت القوات الجوية طائرات يف سامء غزة العرتاض
أي طائرات من دون طيار مجهولة قد تطلقها حامس ،كجزء من
املفاجآت التي تستعد إلظهارها.

ترجع فكرة تصنيع القسام طائرة مسرية من دون طيار لتنفيذ
أعامل استخباراتية وقتالية إىل عام  ،2006حيث كان النموذج
األول ملرشوع هذه الطائرة قد عرف باسم "الطائرة العراقية" ،وهو
مرشوع تخ ّرج لضابط سابق يف الجيش العراقي حصل عىل شهادة
الدكتوراه من جامعة بغداد ،وقد كان مرشوع تخرجه إنتاج طائرة
مسرية من دون طيار ،وق ّدم خربته لفريق العمل يف كتائب القسام
املرشف عىل وحدة إنتاج طائرة من دون طيار ،وكان يرأس ذلك
الفريق املهندس التونيس محمد الزواري الذي اغتيل يف تونس يف
 15كانون األول /ديسمرب  ،((9(2016وقد كان املرشوع يف بداياته،
وكان للزواري دور محوري يف فريق تصنيع الطائرات ،الذي أجرى
مجموعة من التدريبات يف إيران ،والتجارب عىل إنتاج هذا النوع
من الطائرات يف سورية( .((9إن نجاح القسام يف استخدام طائرات من
دون طيار محلية الصنع ،ورغم أنها ذات قدرات بدائية ،يعكس مدى

مل ترتق محاوالت الحركة اإلسالمية يف فلسطني بعد حرب  1948إىل
تأسيس عمل عسكري منظم يف مواجهة االحتالل اإلرسائييل ،وذلك
العتبارات تتعلق بالبنية التنظيمية املدمرة للحركة اإلسالمية يف
فلسطني ،وتنامي شعبية وجامهريية التيارات القومية والنارصية يف
البلدان العربية ودخولها يف صدامات معها .أضف إىل ذلك وجود
"رصاع جييل" بني قيادات الحركة اإلسالمية يف فلسطني ،فقد دخل
الجيل األول من الحركة اإلسالمية يف نفق التربيرات الفكرية والتنظيمية
املتعلقة بإرجاء العمل العسكري ،يف حني دفعت القيادات الشابة

" 91محمد الزواري :طيار املقاومة" ،ما خفي أعظم ،قناة الجزيرة ،2017/4/30 ،شوهد
يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/2RnJD2e :
 92حنيني ،منهجية حركة حامس يف العالقات الخارجية ،ص .131

 93العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة :عملية "العصف املأكول" – عملية "الجرف
الصامد" ،2014/8/26-2014/7/7 ،ملف معلومات ( 22بريوت :مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،)2015 ،ص .54
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"الجيل الثاين" نحو رضورة البدء يف العمل العسكري ،وإجراء سلسلة
من اإلصالحات داخل تنظيم اإلخوان ،ورضورة الرتكيز عىل مفهوم
الجهاد العميل والرشوع يف التسلح وبناء قوة عسكرية خاصة بعد
حرب حزيران /يونيو  ،1967حيث استطاع هذا الجيل تأسيس عمل
عسكري شبه منظم يف مطلع مثانينيات القرن املايض ،أي إن الرصاع
الجييل داخل الحركة اإلسالمية مثّل محطة مهمة يف فهم السياق
الذي تطور خالله العمل العسكري للحركة اإلسالمية يف فلسطني.
ومل يكن لهذا العمل العسكري أن يصمد ويستمر يف مواجهة
االحتالل اإلرسائييل لوال تكامل األدوار بني الداخل والخارج يف الحركة
اإلسالمية بعد انطالق حركة املقاومة اإلسالمية حامس ،إذ واجه
العمل العسكري صعوبات كبرية (االحتالل اإلرسائييل ،والسلطة
الفلسطينية) ،نتج منه يف تسعينيات القرن املايض وأد العمل
العسكري يف الضفة والقطاع نتيجة رضب االحتالل اإلرسائييل بنى
املقاومة املسلحة لحامس ،وما إن اندلعت انتفاضة األقىص حتى
بعثت الحياة من جديد يف العمل العسكري لحامس ،التي استثمرت
تحالفاتها يف اإلقليم مع كل من سورية وإيران وتركيا وقطر لتعظيم
قدراتها وإمكانياتها العسكرية ،وقد أبرزت املواجهات العسكرية غري
املتكافئة مع االحتالل اإلرسائييل ( ،2009 /2008و ،2012و)2014
تطور األداء القتايل لكتائب القسام التي باتت تتمتع ببنية تشبه إىل
حد ما بنية الجيوش النظامية ،ما يدل عىل أن نجاح العمل العسكري
أول ،بالصمود الشعبي وقوة الحاضنة
وتطوره يف فلسطني يتعلقان ً
االجتامعية للمقاومة العسكرية ،وثان ًيا ،بدعم القوى العربية
واإلسالمية ،عىل نحو أسايس ،للقضية الفلسطينية.

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :مجموعة مؤلفين.

العالقات الخليجية  -األميركية :هواجس السياسة واالقتصاد واألمن
ً
حديثا
يجمع كتاب العالقات الخليجية  -األميركية :هواجس السياسة واالقتصاد واألمن ،الصادر
أوراق بحثية ُق ّدمت في الدورة الخامسة
عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بين دفتيه عشر
ٍ
لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية المنعقد في الدوحة ( 2-1كانون األول /ديسمبر ،)2018
ً
وتحدياتها،
قراءة في خلفية العالقات الخليجية  -األميركية
وقسمت ثالثة أقسام؛ إذ يقدم أولها
ّ
ّ
ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ،ويُعنى الثالث
ويدرس الثاني العالقات الخليجية  -األميركية في
بدراسة الهواجس األمنية والعسكرية واالقتصادية في العالقات الخليجية  -األميركية .يتألف الكتاب
ً
ومفهرسا) من  10فصول.
موثقا
( 368صفحة بالقطع الوسط،
ً
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انحسار الفضاء اإلنساني في غزة تحت الحصار
Shrinking Humanitarian Space in Gaza Strip Under Siege

يشــير مفهــوم "الفضــاء اإلنســاني" إلــى بيئــة عمــل يتــم التمســك فيهــا بحــق الســكان في
 حيــث يمكن أن تقوم المنظمات اإلنســانية،الحصــول على الحماية والمســاعدة اإلنســانية
 تعرض.بعمل إنســاني فاعل من خالل االســتجابة لحاجات السكان بطريقة نزيهة ومستقلة
 وتقســم.الدراســة كيف أضحى قطاع غزة مثا ًلا ح ً ّيا النحســار الفضاء اإلنســاني تحت الحصار
استنادا إلى أدبيات منظمة األمم المتحدة
، يبدأ أولها بماهية الفضاء اإلنساني،أربعة محاور
ً
 ويوضح ثانيها أثر التسييس في انحسار الفضاء.والمنظمات الدولية والدراسات األكاديمية
 في حين يُبرِز ثالثها أهم مالمح الحصار وتحليل حجم الكارثة اإلنسان ّية التي عاناها.اإلنساني
 فــي شــتى المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية2006 ســكان القطــاع بعــد عــام
 ويناقش المحور الرابع كيف تداخلت عوامل تســييس العمل اإلنساني.والصحية والنفســية
نحو أ ّدى إلى تدهور الوضع اإلنســاني وانحســار
ٍ  على،في القطاع مع الحصار المفروض عليه
.الفضاء اإلنساني فيه
. الحصار، الفضاء اإلنساني، الوضع اإلنساني، قطاع غزة، فلسطين:كلمات مفتاحية
"Humanitarian space" refers to an operational environment that allows
humanitarian actors to deliver humanitarian aid according to humanitarian
principles and in line with international humanitarian law. The paper reviews
how the Gaza Strip exemplifies the decline of humanitarian space under a
prolonged siege. It is divided into three sections. First, it examines the concept of
the humanitarian space. Second, it highlights the main features of the siege and
analyses the magnitude of the humanitarian crisis experienced by Gaza Strip over
the last 12 years in various fields. The third section discusses the factors led to the
shrinking of the humanitarian space in the besieged Gaza Strip. "Humanitarian
space" refers to an operational environment that allows humanitarian actors to
deliver humanitarian aid according to humanitarian principles and in line with
international humanitarian law. The paper reviews how the Gaza Strip exemplifies
the decline of humanitarian space under a prolonged siege. It is divided
Keywords: Palestine, Gaza Strip, Humanitarian Situation, Humanitarian Space,
Siege.
. معهد الدوحة للدراسات العليا،أستاذ ورئيس برنامج إدارة النزاع والعمل اإلنساين
Professor and Head of the Conflict Management and Humanitarian Action Program, Doha Institute for Graduate Studies.
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مقدمة
شهد العامل بعد انتهاء الحرب الباردة أمناط حروب جديدة ،فاقمت
األزمات اإلنسانية وزادت معاناة البرش ،وانتهكت املواثيق والقوانني
الدولية .ويف املقابل ،قلّت فرص املنظامت اإلنسانية لتخفيف املعاناة؛
إذ أصبحت القيود عىل العمل اإلنساين كثرية ومن ّوعة ،تشمل :طبيعة
الحرب ،والعجز يف املوازنات ،وعدم حامية العاملني ،وسيطرة
"األجندات" السياسية والعسكرية عىل سياقات العمل اإلنساين ،وسن
قوانني الحرب وترشيعاتها عىل اإلرهاب ،ومنافسة القطاع الخاص،
والجيوش ،ورشكات األمن الخاص ،واملنظامت اإلنسانية الدولية.
تُع ّد فلسطني ،كام تقول سوسن الربغويت" ،حالة نادرة" ،حيث إرصار
املغتصبني عىل إلغاء شعب بأكمله ،تِب ًعا ملقولة إن فلسطني "أرض بال
شعب ،لشعب بال أرض" ،وانتزاع هويته ،وسطو مسلح عىل حقوقه
الثابتة تاريخيًا وجغرافيًا ،إىل املطالبة بتحييد االحتالل والنظر إىل
قضية احتالل شعب واغتصاب أرضه باعتبارها قضي ًة إنساني ًة بحتة(((.
عمد االحتالل اإلرسائييل إىل تضييق الخناق عىل الفلسطينيني ،عمو ًما،
طوال السبعني عا ًما املاضية .أما قطاع غزة ،محط تركيز دراستنا،
الذي قُ ّدر له أن يكون رمز املعاناة الفلسطينية منذ عام ،2006
فريزح تحت حصار شديد ،منع أكرث من مليوين شخص من حقهم
يف التنقل والسكن املالئم والعمل والتعلّم واملساعدة اإلنسانية
والخدمات األساسية ،مثل الكهرباء واملاء الصالح للرشب والغذاء.
وفوق ذلك ،زادت معاناة القطاع بتع ّرضه لثالث جوالت متعاقبة من
الحروب والعمليات العسكرية اإلرسائيلية يف األعوام 2009 /2008
و 2012و ،2014نتج منها تدهور الوضع املأساوي لسكان القطاع.
وتحت الحصار ،انتُهك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل
لحقوق اإلنسان((( ،وغابت القيم اإلنسانية((( ،وعملت املؤسسات
اإلغاثية عىل هدم تلك القوانني واالنقالب عليها ،عىل حساب مئات
تلب أدىن حاجاتهم
اآلالف من البرش الذين عانوا أشد الرضر ،كام مل ِّ
وحقوقهم .أَ ِضف إىل ذلك كله ،أن االنقسام الفلسطيني املرير ساعد
يف انهيار الوضع اإلنساين عىل نحو أكرب من خالل اإلجراءات التي
اتُّخذت ملعاقبة سكان القطاع ،من قطع رواتب املوظفني وإجراءات
 1سوسن الربغويت'" ،أنسنة' القضية الفلسطينية" ،املركز الفلسطيني لإلعالم،2007/6/5 ،
شوهد يف  ،2020/1/21يفhttps://bit.ly/2JbnAHi :
2 Omar Shaban, "The Implications of Siege and the Internal Palestinian
Division on the Situation in the Gaza Strip Since 2007", Palestine-Israel
Journal of Politics, Economics, and Culture, vol. 22, no. 2-3 (2017), p. 70.
3 Jean Pictet, "The Fundamental Principles of the Red Cross", International
Review of the Red Cross Archive, vol. 19, no. 210 (1979), pp. 130-149.
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وتعقيدات ظاملة ،جعلت من القطاع حلبة سياسية لتصفية القضايا
الخالفية وإظهار التف ّوق والنفوذ(((.
تحليل النحسار الفضاء اإلنساين يف قطاع غزة
ً
تقدم هذه الدراسة
باعتباره أحد تجلّيات تسييس املعونة اإلنسانية ،عارضة آثار الحصار
الطويل السلب ّية يف السكان ،ويف العاملني يف املجال اإلنساين أيضً ا،
مع تحليل كيف وصلت األمور إىل ما آلت إليه .واعتمدت يف ذلك
عىل مصدرين رئيسني للمعلومات :األول إجراء مقابالت مع خرباء
يف املنظامت غري الحكومية وأكادمييني متخصصني من داخل قطاع
غزة؛ والثاين االعتامد عىل مصادر ثانوية ،حيث جرى الحصول عىل
املعلومات من تقارير الباحثني واملنظامت الدولية ووسائل اإلعالم.
أي فلسطيني من قطاع غزة ،واجه الباحث مشكلة السفر
وشأنه شأن ّ
بدل من ذلك مبساعد باحث للقيام بجمع
إلجراء املقابالت ،فاستعان ً
املعلومات وإجراء املقابالت .والجدير ذكره هنا ،أن الباحث زار قطاع
غزة يف أواخر عام  2014يف مهمة بحثية إلعداد دراسة لحساب إحدى
منظامت العمل اإلنساين الدولية عن تأثريات الحرب يف غزة.

ً
أوال :تسييس العمل اإلنساني:
ظاهرة عالمية
جاء يف افتتاحية التقرير الختامي للمؤمتر الذي نظمه معهد التنمية
الدويل يف لندن ،يف شباط /فرباير  ،2001أن العمل اإلنساين كان دامئًا
نشاطًا سياس ًيا ،وأن االعتبارات السياسية للحكومات املانحة كانت
دامئًا تؤثر يف قرار الرشوع يف املساعدات وشكلها وحجمها وتوقيتها
واختيارها الجهات املستفيدة .ومنذ نهاية مثانينيات القرن املايض،
وتوسع نطاقه(((.
برزت أهمية العمل اإلنساين يف العالقات الدولية ُّ
كان من أهم مظاهر االهتامم بالعمل اإلنساين إدراجه ضمن "أجندة"
السياسات الخارجية للدول الكربى ،كام ظهر يف قرارات الجمعية
العامة لألمم املتحدة ما يح ّدد طبيعة العمل اإلنساين وآلياته(((.
4 Alison Martin et al., "Israel Tightens Gaza Blockade, Civilians
Bear the Brunt", Oxfam Library (July 2018), accessed on 21/1/2020, at:
https://bit.ly/33JyX2v
5 Devon Curtis, Politics and Humanitarian Aid: Debates, Dilemmas
and Dissension, Report of a conference organized by ODI, POLIS at the
University of Leeds and CAFO, London, 1/2/2001, Humanitarian Policy
Group-Overseas Development Institute, Report, no. 10 (April 2001),
accessed on 15/3/2020, at: https://bit.ly/2Qk4HG1
6 Thomas G. Weiss, "Principles, Politics, and Humanitarian Action", Ethics
& International Affairs, vol. 13, no. 1 (March 1999), pp. 1-22.
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شهدت التسعينيات من ًوا دراماتيك ًيا يف العمل اإلنساين عىل كل الصعد.
ويف هذا اإلطار ،يُعلّل األكادميي األمرييك مايكل بارنيت((( يف دراسة
بعنوان "العمل اإلنساين يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة" أن انهيار
االتحاد السوفيايت ،وما تبعه من تح ّوالت يف النظام الدويل ،كان ً
عامل
رئيسا يف ظهور حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة ،تجلّت يف فشل
ً
الحكومات وانهيارها وهجرات السكان وسيطرة امليليشيات املسلحة؛
ما أدى ،يف نظره ،إىل زيادة وترية العمل اإلنساين وحجمه .ولفت
هذا النمو ،بطبيعة الحال ،الحكومات الكربى ،وبدا العمل اإلنساين
كأنه متشابك مع "األجندات" السياسية ،فأصبحت تحتاج العمليات
أو املعونات اإلنسانية وتوجيهها إىل قرار سيايس ،بل ،يف بعض األحيان،
إىل تدخّل من مجلس األمــن لضامن وصولها .مع بداية األلفية
الجديدة ،مثّلت أحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001عالمة فارقة يف
تاريخ العمل اإلنساين؛ إذ يف مرحلة الحقة ،خاصة بعد إعالن الواليات
املتحدة الحرب عىل اإلرهاب ،فُرض املزيد من القيود عىل العمل
اإلنساين ،و ُربط أيضً ا بسلسلة من القوانني والعقوبات التي أربكت ،بل
أرهبت ،املنظامت اإلنسانية ،وح ّدت من قدرتها عىل أداء عملها .ويف
إثر ذلك ،تع ّرض بعض املنظامت اإلنسانية لحزمة من العقوبات ،منها:
حظر أعاملها ،وإغالق مكاتبها ،وعقاب املسؤولني عنها ،والحجز عىل
أرصدتها املالية((( .ويف هذا السياق ،أعطى قرار مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة  )2001( 1373مساحة واسعة للحكومات للتحكم يف
املعونات اإلنسانية وتوظيفها .ويف ما بعد ،ومع تنامي ظاهرة سيطرة
الجامعات املسلحة ،مثل تنظي َمي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
"داعش" والقاعدة ،عىل مناطق النزاع ،وقعت املنظامت اإلنسانية يف
حرج كبري؛ وأصبحت يف حاجة إىل التعامل مع سلطات الجامعات
املسلحة لضامن وصول املساعدات إىل املحتاجني ،لكن هذا األمر ال
سهل ،ألنه ببساطة يوقع املنظمة العاملة تحت طائلة القانون.
يبدو ً
وبناء عليه ،ساهمت أعامل تسييس العمل اإلنساين وتجرميه وقوانني
مكافحة اإلرهاب يف انحسار الفضاء اإلنساين عىل نحو بعيد.

ثان ًيا :انحسار الفضاء اإلنساني عالم ًيا
ظهر أول مالمح مفهوم "الفضاء اإلنساين" يف أمريكا الوسطى خالل
الحرب الباردة ،بوصفه مساحة العمل اإلنساين التي تتداخل فيها
السياسة؛ إذ كانت الواليات املتحدة األمريكية تُنافس االتحاد السوفيايت
خصوصا بعد تشابك عمليات
عىل النفوذ يف العامل ،وزاد تناول املفهوم،
ً
7 Michael Barnett, "Humanitarianism Transformed", Perspectives on
Politics, vol. 3, no. 4 (November 2005), pp. 723-740.
8 Barnett.
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األمم املتحدة من أجل السالم والتنمية يف تسعينيات القرن املايض،
حيث أصبح الغموض يزداد بشأن مدى تأثري كل من املتغريين يف اآلخر
يف حيّز العمل املشرتك((( .ويشري مفهوم الفضاء اإلنساين الذي صاغه أول
م ّرة رئيس "منظمة أطباء بال حدود" ،روين بومان ،إىل بيئة العمل من
أجل حق السكان يف الحصول عىل الحامية واملساعدة ،يف أثناء وقوع
الكوارث الطبيعية أو النزاعات املسلّحة ،حيث ميكن منظامت اإلغاثة
أن تقوم بعمل إنساين فاعل من خالل االستجابة لحاجات السكان
بطريقة نزيهة ومستقلة( .((1ويشمل الفضاء اإلنساين كل العوامل
والظروف التي تؤثر يف عمل األفراد واملنظامت اإلنسانية ،مثل :مالءمة
الظروف األمنية واللوجستية والتمويلية ومدى إمكان وصول البعثات
رضرة واملحتاجة.
اإلنسانية واملساعدات بكل أشكالها إىل الفئات املت ّ
كام يشمل مدى القدرة عىل تقديم املساعدات من دون اإلخالل
مببادئ العمل اإلنساين األساسية :الحياد ،وعدم االنحياز ،واالستقاللية،
واإلنسانية .ويُع َّرف الحياد بأنه قرار سيايس تتّخذه املنظامت اإلنسان ّية
يقيض بألّ تكون طرفًا من أطراف النزاع عىل حساب طرف آخر .أ ّما
عدم االنحياز ،فيعني عدم التمييز يف تقديم العون إىل فئة مع ّينة عىل
أساس العرق أو الدين أو التو ّجه السيايس أو غري ذلك ،وأن يقترص
تقديم املساعدات عىل أساس الحاجة( .((1يف حني تشري االستقاللية إىل
مستقل عن األهداف السياسية أو
ً
أنه يجب أن يكون العمل اإلنساين
(((1
االقتصادية أو العسكرية أو غريها .
توضح اللجنة الدولية للصليب األحمر أن مفهوم "الفضاء اإلنساين" متج ّذ ٌر
يف القانون الدويل اإلنساين ،حيث يركّز عىل أعامل األطراف املتنازعة يف
ما يتعلق مبسؤوليتهم يف دعم القانون .وهذا يشمل مسؤوليتهم عن
تلبية الحاجات اإلنسانية أو السامح للمنظامت اإلنسانية املحايدة بتوفري
اإلغاثة وحامية املدنيني(.((1
9 María Celeste Sanchez Bean, "Creating Humanitarian Space in the Era
of the Global War on Terrorism: Context of the Gaza Strip", Master thesis
in Advanced Studies in Humanitarian Action, Centre for Education and
Research in Humanitarian Action (CERAH), Université de Genève, 2015,
accessed on 21/1/2020, at: http://bit.ly/2xeuokr
10 "OI Policy Compendium Note on United Nations Integrated Missions
and Humanitarian Assistance", Oxfam International, Oxfam Library (January
2008), accessed on 18/3/2019, at: http://bit.ly/2PYrwPg
11 Denise Plattner, "ICRC Neutrality and Neutrality in Humanitarian
Assistance", International Review of the Red Cross Archive, vol. 36, no. 311
(April 1996), pp. 161-180.
12 "What are Humanitarian Principles?" OCHA, OCHA on Message:
Humanitarian Principles (June 2012), accessed on 21/1/2020, at:
https://bit.ly/2WFfYEQ
13 Johanna Grombach Wagner, "An IHL/ICRC Perspective on 'Humanitarian
Space'", Humanitarian Exchange Magazine, no. 32 (2005), pp. 24-25.
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بينام يسلّط معهد التنمية الخارجية Overseas Development Institute,
 ODIالضوء عىل السياق الذي يحدث فيه العمل اإلنساين ،وعىل الطبيعة
السياسية للمهامت التي تسعى املنظامت اإلنسانية لتحقيقها ،وعىل أن
الحاجات اإلنسانية هي نتاج التفاعل الدينامي املعقّد للفاعلني واملصالح
واملؤسسات والعمليات السياسية والعسكرية والقانونية(.((1
يف أدبيات األمم املتحدة ،يرتبط مفهوم الفضاء اإلنساين بأمن العاملني
يف املجال اإلنساين والقدرة عىل الوصول إىل املستفيدين ،ومقدار تفاعل
العاملني اإلنسانيني مع حاجات الفاعلني اآلخرين وتص ّوراتهم بشأن
مساحة ذلك الفضاء ومقدار فاعلية "الصوت اإلنساين" ووجوده(.((1
بينام يح ّد الفضاء اإلنساين عوامل عدة :مستويات العنف املرتفعة
واأليديولوجيا واألهداف والتكتيكات والعمل يف مناطق الجامعات
املسلّحة والقيود القانونية والبريوقراطية التي تفرضها الحكومات
املانحة والحكومات املضيفة عىل املنظامت اإلنسانية ،إضافة إىل قدرة
تلك املنظامت عىل الحصول عىل مرشوعية وقبول لدى املستفيدين،
والتزامها بالقوانني واملبادئ اإلنسانية من جهة ،وبالتعاون والتنسيق
متغيا
يف ما بينها من جهة أخرى( .((1يرتبط الفضاء اإلنساين بوصفه ًّ
بأربعة أنواع من أصحاب املصالح الذين يشمل أحدهم املفهوم ،أو
يعب عن بيئة التشغيل التي تعمل
رمبا يشملهم جمي ًعا :فهو أولً ّ ،
يف حدودها املنظامت اإلنسانية وتط ّبق خاللها مبادئها أو تؤثر
فيها؛ وثان ًيا ،هو مساحة ينشط فيها املجتمع املدين املتلقي املعونة
اإلنسانية؛ وثالثًا ،هو مجال إلنفاذ القانون الدويل اإلنساين الذي يحمي
املدنيني يف الحرب؛ وراب ًعا ،هو املساحة اإلنسانية يف محيط مسيّس(.((1

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

نصت عليه املعايري الدولية من الحق يف العيش
الكافية بحسب ما ّ
بكرامة والحق يف الحامية واملساعدة اإلنسانية .مبدئيًا ،مل يكن قطاع
غزة فضا ًء إنسانيًا ح ًّرا يف أي مرحلة من تاريخه ،لكن يُعطي الحصار
املفروض عليه مثالً أكرث وضو ًحا عن انحسار الفضاء اإلنساين فيه.
وإذا نظرنا إىل قطاع غزة بطبيعته الجغرافية والدميوغرافية ،حيث
يغطي مساحة صغرية عىل الساحل الفلسطيني ،تق ّدر بنحو 365
كلم ،2ويتجاوز عدد سكانه مليوين نسمة تقري ًبا 68 ،يف املئة منهم
الجئون ( 1.4مليون شخص)( ،((1نعلم أن األحداث الجسام التي
شهدها القطاع منذ بداية األلفية الثالثة ،التي بدأت مع انتفاضة
األقىص يف خريف  ،2000ثم االنسحاب اإلرسائييل األحادي الجانب
من القطاع يف عام  ،2005ثم االنقسام الفلسطيني بني الفصيلني
الرئيسني ،حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) وحركة التحرير الوطني
الفلسطيني (فتح) ،وما صاحبه من فرض الحصار الخانق عليه يف
عام  ،2007زادت من ش ّدة األزمات اإلنسانية وعملت عىل انحسار
الفضاء اإلنساين فيه عىل نحو غري مسبوق .وما عقّد ذلك املشهد
أكرث هو أن إرسائيل استهدفت القطاع بثالث حروب د ّمرت بنيته
التحتية ومرافقه اإلنتاجية واملساكن واملنشآت واملصانع واملؤسسات
الحكومية وغري الحكومية وشبكات املياه واألرايض الزراعية.

ً
ثالثا :قطاع غزة :مالمح الكارثة اإلنسانية
إذا أسقطنا مفهوم الفضاء اإلنساين وسياقاته عىل قطاع غزة ،فستُع ّد
األزمة اإلنسانية املعقدة يف القطاع من أكرث تجلّيات انحسار الفضاء
اإلنساين فيه؛ ذلك أن الغزيني ال يحصلون عىل املساعدة اإلنسانية
14 Sarah Collinson & Samir Elhawary, Humanitarian Space: A Review
of Trends and Issues, Humanitarian Policy Group-Overseas Development
Institute, Humanitarian Policy Group-Overseas Development Institute,
Report, no. 32 (April 2012).
15 Abby Stoddard, Adele Harmer & Katherine Haver, "Safety and Security
for National Humanitarian Workers: Annex I to: to Stay and Deliver, Good
Practice for Humanitarians in Complex Security Environments", OCHA,
Policy and Studies Series (2011), accessed on 18/3/2019, at: http://bit.do/eL3t2
16 Victoria Metcalfe, Alison Giffen & Samir Elhawary, UN Integration and
Humanitarian Space: An Independent Study Commissioned by the UN Integration
Steering Group (London: ODI; Washington, DC: Stimson Center, 2011).
17 Ibid.

كانت الحرب اإلرسائيلية األخرية ،يف عام  ،2014األسوأ واألكرث عدوانية
واألش ـ ّد رض ًرا ،سواء من الناحية البرشية واملادية أم من حيث
التداعيات االقتصادية واالجتامعية( .((1ونتيجة األرضار الجسيمة
18 "Where we Work", UNRWA, 1/1/2018, accessed on 21/3/2019, at:
https://bit.ly/3bpcY3y
 19غازي الصوراين" ،عملية إعادة إعامر غزة :رشعنة االحتالل أم إعامر" ،ورقة قدمت يف ندوة
"الحوار املفتوح" ،غزة ،2014/10/27 ،شوهد يف  ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/2GzCKbc :
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التي لحقت مبعظم البنية التحتية والقاعدة اإلنتاجية ،فإن آثارها
انعكست يف أداء االقتصاد الفلسطيني؛ إذ ارتفعت مع ّدالت البطالة
والفقر ،وشهد القطاع انخفاضً ا حا ًدا يف مستويات املعيشة وانعدام
األمن الغذايئ( .((2كام مل يسلم قطاع السكن والبنية التحتية والطرق
والنقل واملواصالت ،إضافة إىل قطاعي الزراعة والصناعة اللذين تلقّيا
رضبة شديدة ومد ّمرة(.((2
أعلنت حكومة االحتالل ،يف حزيران /يونيو  ،2007قطاع غزة "كيانًا
معاديًا" ،أي بعد أحداث االقتتال واالنقسام الفلسطيني وانفراد حركة
حامس بحكم القطاع .ومبوجب الحصار املفروض ،يسيطر االحتالل
كلّ ًيا عىل معابر قطاع غزة ،ويح ّدد آلية سريها وإغالقها عىل نحو
مبارش أو غري مبارش ،كذلك عىل مستوى التنقل والحركة.
يف هذا الصدد ،ميكننا تلخيص جوانب الحصار التي شهدها قطاع
غزة ،ومل ّا يزل ،يف نقاط عدة:
1.تضييق شديد عىل حركة الناس ،حيث هناك معرب وحيد للقطاع مع
مرص ،معرب رفح الذي شهد إغالقًا مستم ًرا دام خمسة أعوام يف فرتة
ُلب حاجات السكان
الحصار األوىل ،ثم شهد "تنفيسات" عدة مل ت ّ
يف التنقل بح ّرية .وهناك معرب "إيرز" مع االحتالل اإلرسائييل يف
شامل القطاع ،يُشرتط عىل سكان القطاع من أجل عبوره الحصول
عىل تصاريح من االحتالل ،متكّنهم من مغادرته ،وتُتَّبع يف هذه
التصاريح سياسة صارمة متنع حامله من الحصول عىل تصاريح
للسفر ،سواء إىل الخارج أم حتى إىل الضفة الغربية أو القدس ،إال
لفئات محددة ،مثل "التجار واملرىض والعاملني يف املنظامت الدولية
والحاالت اإلنسانية االستثنائية"( ،((2وتصل فرتة صدور الترصيح إىل
 70يو ًما أو أكرث ،ينتظر فيها طالبه جوابًا يسمح له بالسفر أو ال.
2.انقطاع التيار الكهربايئ املستمر الذي بدأ منذ قصف محطة
توليد الكهرباء الرئيسة يف القطاع يف  28حزيران /يونيو ،2006
وتوقفها عن العمل متا ًما( ،((2وال تزال هذه املشكلة قامئة حتى
 20األمم املتحدة ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،انعدام األمن الغذايئ يف األرض الفلسطينية
املحتلة 1.3 :مليون فلسطيني يف قطاع غزة يعانون من انعدام األمن الغذايئ" ،نرشة الشؤون
اإلنسانية ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018شوهد يف  ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/3bmVCEh :
 21حازم حلّس" ،اسرتاتيجيات إعادة اإلعامر يف قطاع غزة بعد الكوارث والحروب حالة
دراسية :تجربة املجلس الفلسطيني لإلسكان" ،رسالة ماجستري يف الهندسة املعامرية ،كلية
الهندسة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،2016 ،شوهد يف  ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/2QIoWgM :
22 "2017: Tightening of the Closure A Round-up of 10 Recent Measures
Imposed by Israel Further Limiting Movement of People to and From Gaza",
Gisha (2017), accessed on 18/3/2019, at: https://bit.ly/2CpbHdO
23 "Gaza: Widespread Impact of Power Plant Attack: Curtailed Sewage
Treatment, Food and Water Supply, Hospital Operations", Human Rights
Watch, 10/8/2014, accessed on 18/3/2019, at: https://bit.ly/2JbbbmH
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كتابة هذه الدراسة ،وتصل ساعات االنقطاع إىل  20ساعة
يوميًا( .((2إضافة إىل ذلك ،ال تتوافر مصادر ثابتة لتزويد املحطة
بالوقود بسبب إغالق املعابر من جهة ،وارتفاع أسعار الوقود
والرضائب املفروضة عليه من جهة أخرى( .((2وينتج من تفاقم
أزمة الكهرباء توقف الحياة الطبيعية وزيادة معاناة املواطنني
وتهديد حياتهم عىل نحو خطر؛ عىل سبيل املثال ينجم عن
تعطُّل عمليات معالجة املياه انقطاع املياه فرتات طويلة تتجاوز
أربعة أيام يف األسبوع ،إضافة إىل اآلثار السلبية النقطاع التيار
الكهربايئ عن املرافق العامة واملدارس والجامعات واملصانع
واملستشفيات ،واضطرارها إىل تقليص ساعات العمل ،ما يؤ ّدي
إىل مزيد من التدهور االقتصادي يف القطاع(.((2
3.نتج من املشكلتني السابقتني املتمثلتني يف إغــاق املعابر
ومحدودية دخول البضائع واملواد الخام وانقطاع التيار الكهربايئ
شلل اقتصادي زاد الوضع اإلنساين يف القطاع تعقي ًدا،
املتواصلٌ ،
متثَّل يف معدالت فقر غري مسبوقة ،حيث يعيش  33.8يف املئة
تحت خط الفقر املدقع ،يف حني وصلت نسبة البطالة بني
الغزيني إىل  65يف املئة( .((2ويبلغ معدل أجر العامل اليومي 62.1
شيكل (أي ما يعادل  16.8دوال ًرا)( .((2أما السوق املحلية ،فتعاين
انخفاضً ا يف معدالت التدفق النقدي؛ ما يؤدي إىل انخفاض
القوة الرشائية بنسبة  30يف املئة( ،((2وانخفاض حجم الواردات
والحركة التجارية يف األسواق .ونتيجة ذلك ،شهد عام ،2018
مثل ،إغالق مئات املنشآت االقتصادية وترسيح آالف العاملني،
ً
ما انعكس ،بدوره ،عىل حالة السيولة النقدية وانعدام القدرة
وتتجل الكارثة االقتصادية يف حجم الصكوك املرتجعة
ّ
الرشائية.
(((3
التي وصلت قيمتها إىل نحو  86مليون دوالر يف عام . 2018
24 "Gaza's Electricity Shortage at Crisis Level", VOA News, 13/7/2017,
accessed on 18/3/2019, at: http://bit.do/eEryr
25 "Essential Services on Verge of Shutting Down in Gaza due to Lack of
Emergency Fuel", OCHA, 22/7/2018, accessed on 18/3/2019, at: http://bit.do/eErxZ
26 United Nations, Gaza Ten Years Later, United Nations Country Team
in the Occupied Palestinian Territory (July 2017), accessed on 18/3/2019, at:
https://bit.ly/3dpTcGV
" 27الطبّاع :معدالت الفقر والبطالة تجاوزت  %65بغزة" ،الوطنية (الوكالة الوطنية
لإلعالم  -غزة) ،2019/2/16 ،شوهد يف  ،2019/3/18يفhttps://goo.gl/LGAt9L :
 28دولة فلسطني ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،اإلحصاء الفلسطيني يعلن
النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع األول  2018دورة (كانون الثاين – آذار ،")2018
 ،2018/5/8شوهد يف  ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/3dnQ52l :
29 The World Bank, "Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison
Committee", (September 2018), accessed on 18/3/2019, at: https://bit.ly/3bkaIKO
 30عالء الحلو" ،اقتصاد غزة يف الرمق األخري" ،العريب الجديد ،2019/3/14 ،شوهد يف
 ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2WOLQDB :
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4.يف هذا اإلطار ،كان قطاع البناء واح ًدا من أكرث القطاعات نشاطًا
يف قطاع غزة ،لكن منذ بدء الحصار ،تع ّمد االحتالل منع دخول
معظم املواد الخام وأدوات البناء إىل القطاع ،ما تس ّبب يف إيقاف
قرابة  90يف املئة من املرشوعات التي كانت تديرها املنشآت
الصناعية ،وحال دون إنشاء مرشوعات جديدة وتشغيل األيدي
العاملة ،بل فق َد أكرث من  75ألف موظف ،يعيلون نحو نصف
مليون شخص ،وظائفهم منذ عام  .((3(2007إضافة إىل ذلك،
واجهت مرشوعات إعادة بناء الوحدات السكنيّة والبنى التحتيّة
بعد الحروب قيو ًدا عىل إدخال مواد البناء الالزمة إىل القطاع؛
إذ يف أواخر آب /أغسطس  ،2014عندما بدأت جهود إعادة
اإلعامر مبوجب آلية سريي إلعادة اإلعامر(ُ ،((3ص ّنف بعض املواد
األساسية لعملية البناء مواد "ذات استعامل مزدوج"( ،((3أي تلك
التي ميكن استخدامها ألغراض عسكرية ،وعليه ُينع إدخالها إىل
القطاع ،ومنها قضبان الحديد .كذلك شمل املنع دخول عدد
من أصناف الخشب ،بحجة أنها ت ُستخدم لبناء األنفاق ،وشملت
خلطات
القيود املفروضة أيضً ا بعض مع ّدات البناء ،مثل ّ
وإجامل ،أ ّدت هذه القيود
ً
اإلسمنت واملضخّات وغريها(.((3
املشددة إىل انحسار عمليات إعادة اإلعامر وإضعاف فاعليتها.
5.يعاين معظم األرس يف قطاع غزة انعدام األمن الغذايئ مبستوياته
كافة ،ما أ ّدى إىل تر ّدي الظروف الصحية وانتشار األمراض
الناجمة عن ســوء التغذية ،خاصة لــدى األطــفــال .وتشري
اإلحصاءات إىل أن نحو  68يف املئة من السكان يعانون انعدام
األمن الغذايئ أو نقص الغذاء( ،((3إضافة إىل أن  80يف املئة منهم
يعتمدون عىل املساعدات اإلنسانية من منظامت إغاثية(.((3
 31عمر شعبان" ،إعامر غزة بني وعود التمويل وآلية األمم املتحدة وبقاء املعاناة" ،أمد
لإلعالم ،2017/10/12 ،شوهد يف  ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/2xZpeJB :
التوصل إليها يف  16أيلول /سبتمرب  ،2014بعد اتفاق بني
 32هي خطة أممية ،جرى
ّ
حكومة االحتالل والسلطة الفلسطينية إلدخال مواد البناء إىل غزة ،تشمل آلية ملراقبة ضامن
عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إىل القطاع ألغراض أخرى بخالف عملية اإلعامر.
 33يصل عدد السلع واألصناف التي مينع االحتالل دخولها إىل نحو  400سلعة ،منها
لصب الخرسانة وغريها الكثري ،ويضع
األسمدة والحديد والخشب والقوالب الصناعية
ّ
االحتالل حجة االستخدام املزدوج سببًا ألي يشء ال يريد إدخاله إىل قطاع غزة املحارص.
34 "Two Years Later: The Long Road to Reconstruction and Recovery",
Gisha (2016), accessed on 18/3/2019, at: https://bit.ly/39kYJvi
35 United Nations, "Food Insecurity in the oPt: 1.3 million Palestinians
in the Gaza Strip are Food Insecure", OCHA, The Monthly Humanitarian
Bulletin (November 2018), accessed on 18/3/2019, at: http://bit.do/eEjt9
 36التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة (29
نوفمرب– 5ديسمرب  ،)2018املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2018/12/6 ،شوهد يف
 ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/2UgRdND :

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

6.تع ّرض القطاع الزراعي لعجز يف اإلنتاج االعتيادي ،وصل إىل
 27يف املئة ،بينام وصل العجز يف الرثوة الحيوانية والسمكية
إىل  54يف املئة ،وأ ّدت الحروب املتعاقبة إىل تدمري أكرث من
 800برئ مياه زراعية ،إضافة إىل تدمري أكرث من  30يف املئة
من األرايض الزراعية( .((3وما يزيد هذا الوضع صعوبة ،بحسب
معايري منظمة الصحة العاملية للمياه ،أن قرابة  97يف املئة من
مياه القطاع تعترب غري صالحة للرشب ،بسبب تعطّل مجارير
الرصف الصحي ومنع وصول املعدات الالزمة لتنقية املياه إىل
محطات املعالجة( .((3ويضطر نحو  80يف املئة من السكان إىل
رشاء مياه الرشب( ،((3يف حني ال تستطيع األرس الفقرية توفري مياه
رشب آمنة لتغطية حاجاتها اليومية.
ونقصا شدي ًدا يف األجهزة
7.يعاين القطاع الصحي أزمة حــا ّدة
ً
واملع ّدات الطبية ،من جراء عدم سامح االحتالل اإلرسائييل
بتوريدها عرب معابر القطاع الحدودية ،أو توريد القطع البديلة
منها( .((4هذا إضافة إىل نقص األدوية الخاصة مبرىض الرسطان
والتالسيميا والغسيل الكلوي وغريها بسبب عدم كفاية املساعدات
اإلنسانية .ووفقًا ملنظمة الصحة العاملية ، ،يف عام  ،2018نفد 40
يف املئة من األدوية األساسية كلّيًا( .((4إضافة إىل ذلك ،يعاين القطاع
نقصا حا ًّدا يف  58يف املئة يف املختربات( ،((4ما يعني أنه
الصحي ً
مل يُف َحص أكرث من  58يف املئة من الع ّينات املخربية يف مختربات
وزارة الصحة .وفاقم من تدهور األوضاع الصحية النقص الطويل
األمد يف األدوية والقدرات املحدودة املتاحة للمنشآت الطبية،
إضافة إىل عدم قدرة املصابني واملرىض عىل مغادرة قطاع غزة
الستكامل رحالت العالج من مع َربي رفح أو إيرز .أضف إىل ذلك
كله استفحال أزمة الكهرباء والوقود التي تشل القطاع الصحي.
" 37يف يوم األغذية العاملي %80 :نسبة انعدام األمن الغذايئ بغزة" ،املركز الفلسطيني
لإلعالم ،2017/10/16 ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2ytr6YM :
 38أحمد فياض" ،تلوث املياه يهدد غــزة" ،الجزيرة نت ،2009/9/10 ،شوهد يف
 ،2019/3/18يفhttp://bit.do/eL3x6 :
" 39إنسانية العامل تذوب مع كل يوم جديد لحصار غزة" ،املرصد األورومتوسطي لحقوق
اإلنسان ،2015/5/20 ،شوهد يف  ،2019/3/18يفhttp://bit.do/eEBz7 :
 40املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" ،قطاع غزة :حصار مل يتوقف وإعامر مل يبدأ:
تقرير حول أثر سياسة الحصار اإلرسائييل عىل املدنيني يف قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من
العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة :يونيو  - 2010نوفمرب  ،2011/12/21 ،"2011شوهد يف
 ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/2QIS5s0 :
41 "WHO Calls for Sustainable Solution to Health Sector Power Shortages
in Gaza", World Health Organization, 8/2/2018, accessed on 18/3/2019, at:
http://bit.do/eL3CD
42 "Two Million People Benefit from QC's Health Projects in Gaza", Qatar
Charity, Relief Web, 20/10/2018, accessed on 18/3/2019, at: http://bit.do/eL3CK
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بناء عىل ما سبق ،أ ّدت تلك الظروف دو ًرا محوريًا يف نخر مشكالت
اجتامعية خطرة يف جسد املجتمع الفلسطيني يف القطاع ،مثل انتشار
التس ّول والجرمية والعنف األرسي وضعف القدرة عىل التك ّيف وزيادة
عدد املنتحرين .يف حني دفعت هذه الظروف نفسها آالفًا آخرين إىل
السفر والبحث عن فرص عمل وحياة كرمية وآمنة خارج القطاع
املحارص؛ إذ يف الفرتة من  12أيار /مايو إىل  10حزيران /يونيو ،2018
شخصا القطاع( ،((4كانت غالبيتهم من حملة الشهادات
غادر ً 8937
العلمية واألكادميية والباحثني عن فرصة لالستثامر؛ فعىل سبيل املثال،
بلغ عدد األطباء املهاجرين  110أطباء( .((4عىل صعيد آخر ،ق ّدرت
منظمة الصحة العاملية ،يف أعقاب الحرب التي ش ّنتها إرسائيل عىل
قطاع غزة يف عام  ،2014أن ما يصل إىل  20يف املئة من السكان
أصيبوا مبشكالت نفسية تتطلّب رعاية نفسية اجتامعية(((4؛ فثمة
أكرث من  300ألف طفل يف غزة احتاجوا ،بسبب الحروب ،إىل نوع
من أنواع الرعاية النفسية االجتامعية( .((4ويف بعض املناطق التي
قُصفت قصفًا مد ّم ًرا خالل حرب عام ُ ،2014س ّجل  54يف املئة من
اب ما بعد الصدمة الحا ّد(((4؛ تقول
األطفال بصفتهم يعانون اضطر َ
جنيفر موورهيد ،املديرة ال ُقطْرية لصندوق إنقاذ الطفولة يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،إن الكثريين من أطفال غزة مل يعرفوا شيئًا يف
حياتهم سوى الحصار والحرب ودورة متنامية من الحرمان .ويزداد
التوتر والقلق لديهم مع كل يوم يعيشون فيه حال ًة من عدم اليقني.
وإضافة إىل ذلك ،أُصيب كثريون منهم أو تع ّرضوا لشكل من أشكال
العنف( .((4وتتفاقم األزمة النفسية وضعف القدرة عىل عالجها
نقصا يف اإلمدادات واألدوية
بسبب التمويل الضعيف ،فيعاين املرىض ً
األساسية ،مبا يف ذلك بعض األدوية النفسية .هذا إضافة إىل نظرة
املجتمع الفلسطيني السلبية إىل املشكالت النفسية ومن يعانونها.
 43محمد ريــان" ،غــزة ..حتى ال تكون الهجرة هروبًا إىل الجحيم" ،نون بوست،
 ،2018/6/27شوهد يف  ،2019/3/18يفhttp://bit.do/eL3CW :
" 44ملاذا يهاجر أطباء غزة" ،شبكة راية اإلعالمية ،2018/8/28 ،شوهد يف ،2019/3/18
يفhttp://bit.do/eL3C2 :
45 Erin Cunningham, "Gazans Have Survived Years of War. Now
Depression is Killing them", The Washington Post, 20/6/2018, accessed on
18/3/2019, at: http://bit.do/eHUtr
46 Ibid.
47 Abdelaziz M. Thabet & Sanaa S. Thabet, "Stress, Trauma, Mental Health
and Ways of Intervention of Palestinians in the Gaza Strip", Degenerative
Intellectual & Developmental Disabilities, vol. 1, no. 3 (May 2018), accessed
on 18/3/2019, at: https://bit.ly/33Tphmh
48 "Generation of Children in Gaza on the Brink of A Mental Health
Crisis, New Research Shows", Save the Children, 1/6/2018, accessed on
18/3/2019, at: https://bit.ly/2JpHT3Q

رابعا :تسييس الفضاء اإلنساني
ً
في قطاع غزة وانحساره
يتّفق الفلسطينيون عىل أن أهــم إنــجــازات منظمة التحرير
الفلسطينية التاريخية هو نجاحها يف تأكيد أن القضية الفلسطينية
ليست قضية الجئني يحتاجون إىل املساعدات اإلنسانية ،بل هي
قضية شعب يناضل من أجل حق عودته وتقرير مصريه .لك ّن
إحكام الحصار عىل قطاع غزة يؤدي إىل إعادة القضية الوطنية إىل
قضية إنسانية مادية( ،((4وأن دولة االحتالل تسعى لـ "التخفيف من
معاناة السكان" .يؤكد مصطفى اللداوي أن سلطات االحتالل ما
فتئت ت ّدعي رغبتها يف التخفيف عن الفلسطينيني يف غزة وتحسني
أحوالهم والنهوض مبق ّدراتهم االقتصادية ،وتخليصهم من مشكالتهم
السبل لرعايتهم
االجتامعية ومعاناتهم اليومية وتوفري أفضل ُ
الص ّحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ،وإعادة بناء ما ُد ّمر
خالل الحروب األخرية ،ومتكني الدول الداعمة واملؤسسات الراغبة
يف تقديم العون واملساعدة إىل فلسطينيي غزة ورفع الحصار عنهم
وفتح معرب رفح بصورة دامئة وتطوير عمل بقية املعابر التجارية
لتنقّل األفراد( .((5ويشري اللداوي أيضً ا إىل أن هذه املطالب املرشوعة

البسيطة يجب أن تكون مث ًنا يريده املحتل ،وهو تجريد القضية من
جوهرها وتحويلها إىل قضية إنسانية .تحاول إرسائيل دامئًا الظهور
" 49القضية الفلسطينية تعيش أصعب مراحلها من سياسية إىل إنسانية" ،النجاح
اإلخباري ،2019/2/22 ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMF3r :
 50مصطفى اللداوي" ،قطاع غزة بني سالح البندقية وأنسنة القضية" ،أمد لإلعالم،
 ،2017/6/14شوهد يف  ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2QyA8MK :
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مبظهر إنساين من جهة ،ودور الضحية من جهة أخرى .حتى يف أوقات
العدوان عىل قطاع غزة ،ما فتئت إرسائيل تُظهر عىل شاشاتها وهي
تسمح بدخول شاحنات املساعدات أو الشاحنات التجارية للتخفيف
من وطأة الحصار و"استجابة للحاجات اإلنسانية يف القطاع"،
كام نرش ذلك موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية( ،((5كام سمحت
لحمالت تضامنية عدة بدخول القطاع وإيصال ما تحمله من أدوية
ومستلزمات طبية إىل مرىض القطاع .إضافة إىل ذلك ،يف الجوالت
العدوانية ،كام يف الحرب األخرية يف عام  ،2014تظهر إرسائيل بدور
املستجيب لطلب األمم املتحدة بوقف إطالق النار يف قطاع غزة
ساعات عدة أو يو ًما للسامح لها بتوصيل املساعدات اإلنسانية(.((5
يف حني تربز إرسائيل أن عملياتها العسكرية تأيت يف إطار الدفاع عن
النفس يف مواجهة تهديدات فصائل املقاومة العسكرية يف قطاع غزة
ومنع إطالق "صواريخها" ووقف حفر األنفاق يف اتجاه املستوطنات
املحاذية للقطاع ،وما ترتك إرسائيل فرصة عند زيارة مسؤول دويل
رفيع املستوى ،حتى تصف له ميدان ًيا حجم "التهديدات" اآلتية من
قطاع غزة(.((5

 .1انتهاكات قانونية وتجاهل دولي
قبل االنسحاب اإلرسائييل من قطاع غزة يف عام  ،2005كان القطاع
يخضع لسلطات االحتالل مبارشة .وبعد انسحابها ،سعت الحكومة
للتخل عن مسؤولياتها القانونية تجاه سكانه ،التي تتمثل
اإلرسائيلية ّ
يف حامية املدنيني ،وتفعيل الحد األدىن من الحياة الطبيعية ،وضامن
املامرسات الثقافية واالجتامعية ،وتوفري املساعدات اإلنسانية لجميع
املحتاجني .لكن ،ميثّل الحصار املفروض عىل غزة منوذ ًجا النتهاك
االحتالل اإلرسائييل واجباته بوصفه سلطة احتالل مبوجب اتفاقية
جنيف الرابعة يف عام  ،1949والربتوكول اإلضايف األول يف عام 1977
املتعلّق بالنزاعات املسلحة الدولية ،امللحق باتفاقات جنيف األربع
يف عام  .1949ومبوجب القانون الدويل ،ال يكون الحصار مرشو ًعا ّإل
يف الحدود التي يفرضها القانون الدويل ،وهي حالة الحصار املنصوص
عليه يف املادة  41من ميثاق األمم املتحدة ،وحالة الحصار املنصوص
عليه يف املادة  42من امليثاق نفسه .وبناء عليه ،ال يدخل الحصار
املفروض عىل قطاع غزة ضمن الحاالت املرشوطة للحصار .كام
" 51إرسائيل تسمح بإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة خالل عملية الرصاص املصبوب"،
موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،2009/1/25 ،شوهد يف  ،2019/2/15يفhttp://bit.ly/3322yDS :
'" 52األناضول' توثق يوميات حرب الثالثني يو ًما اإلرسائيلية عىل غزة :تقرير تفصييل،
يوضح أهم ما جري خالل الحرب ،يوما بيوم" ،وكالة األناضول ،2014/8/9 ،شوهد يف
 ،2019/2/16يفhttp://bit.ly/2VXdvW0 :
" 53يك مون 'مصدوم' داخل نفق بغزة  ...و'حامس' تصف ترصيحاته بـ 'النفاق' السيايس"،
القدس العريب ،2014/10/14 ،شوهد يف  ،2019/2/15يفhttp://bit.ly/2xmWCtw :

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

ينتهك االحتالل اإلرسائييل مجموعة من املواد والحقوق ،منها عىل
سبيل املثال ال الحرص :املادة  33التي تنص عىل أنه ال يجوز معاقبة
األشخاص الرتكابهم جرمية مل ترتكب شخص ًيا ،كام تحظر العقوبات
الجامعية ،وباملثل جميع تدابري التهديد أو اإلرهاب .كام يُع ّد واج ًبا
عىل سلطات االحتالل أن تعمل عىل تزويد السكان باملؤونة الغذائية
واإلمدادات الطبية الالزمة ،حتى إن تطلّب ذلك منها استرياد هذه
وتنص املادة  48من الربوتوكول
املواد يف حال كانت غري متوافرةّ .
األول اإلضايف من اتفاقات جنيف ،الصادر يف عام  ،1977عىل مبدأ
أن "تعمل أطراف النزاع عىل التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني،
وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية ،ومن ثم تو ّجه عملياتها
ضد األهداف العسكرية دون غريها"( .((5وتنص املواد  62-55من
اتفاقية جنيف الرابعة عىل حامية أفراد اإلغاثة اإلنسانية ،خالل
تأديتهم املهامت التي تقع عىل عاتقهم( .((5ومن ث ّم ،يُحظر عىل
أي من أولئك الذين
جميع أطراف النزاع القيام بأي عمل يه ّدد حياة ّ
يق ّدمون الخدمات اإلنسانية أو سالمتهم.
هناك الكثري من األدلة عىل انتهاك هذه املواد وغريها من بنود قانون
حقوق اإلنسان يف قطاع غزة ،ال يتّسع املجال هنا لذكرها كلها ،لكن
إجامل ،انتهك االحتالل اإلرسائييل الكثري من القوانني واالتفاقات ،ومل
ً
نصا وال رو ًحا؛ ما ميثّل خرقًا واض ًحا ملبادئ القانون
ينصع لها ،ال ً
(((5
الدويل واملعاهدات واملواثيق الدولية  .وساعد االحتالل اإلرسائييل
يف مغاالته يف تحدي القانون الدويل أن فلسطني كانت حالة مختلفة
دامئًا يف حسابات املجتمع الدويل ،فمع ك ٍّم كبري من القرارات التي
أصدرها مجلس األمن ومل يتخذ أي إجراءات إلنفاذها ،مل ينصف
املجتمع الدويل الفلسطينيني ،وبقيت القضية الفلسطينية بعي ًدا عن
كل ديباجات القانون الدويل.

 .2تشديد القيود على المنظمات العاملة
في قطاع غزة
ٍ
انتهاك رصيح للقانون الدويل اإلنساين ،تق ّيد سلطات االحتالل عمل
يف
املنظامت اإلنسانية العاملة يف قطاع غزة ،حيث ال تستطيع وكاالت
اإلغاثة تقديم املساعدات اإلنسانية بطريقة سلسة وآمنة .ويف هذا
"امللحق (الــروتــوكــول) األول اإلضـــايف إىل اتفاقات جنيف ،املعقودة يف
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ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
انحسار الفضاء اإلنساني في غزة تحت الحصار

السياق ،تع ّرض بعض املنظامت اإلنسانية لالستهداف املبارش(((5؛ األمر
الذي ص َّعب عىل العاملني يف املجال اإلنساين تحديد حاجات الضحايا
ومساعدة السكان يف اإلجالء أو فحص املالجئ وتقديم املساعدة
الالزمة يف أثناء العمليات العسكرية املتكررة؛ األمر الذي ع ّوق بدوره
تأدية العمل اإلنساين وجعله أكرث صعوب ًة وأش ّد تعقي ًدا ،إضاف ًة إىل
قلة اإلمكانات والخربات وافتقار العاملني إىل الحامية الحقيقية خالل
األزمات؛ كل ذلك يجعل من الصعب عىل العاملني املغامرة بحياتهم
وتعريضها للخطر.
تؤكد مها الحسيني ،مديرة املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان(،((5
أن ليس مثة سالمة أو حامية للعاملني يف املجال اإلنساين عىل اإلطالق،
سواء كانوا فلسطينيني أم أجانب ،فالجميع مستهدف من االحتالل
اإلرسائييل .وأشارت الحسيني أيضً ا إىل أنهم يواجهون مشكلة يف العثور
عىل عدد ٍ
كاف من العاملني امليدانيني للعمل يف غزة .كام أن األمر ال
يقترص عىل سالمة العاملني فحسب ،بل عىل القيود املفروضة عىل
تنقلهم من غزة وإليها أيضً ا؛ إذ ميثل الحصول عىل تصاريح السفر عرب
معرب إيرز عقبة تواجهها املنظامت اإلنسانية العاملة يف غزة .ويشمل
هذا الواقع املوظفني املحليني والخرباء االستشاريني ومراجعي الحسابات
واملد ّربني الذين ال ميلكون عادة سوى فرص قصرية للزيارة ،لكنهم غري
قادرين عىل الحصول عىل إذن بالدخول يف الفرتة القصرية املتاحة.
وتوضح الحسيني أن التضييق ال يقترص عىل العاملني الفلسطينيني
فحسب ،بل ُمنع ممثلو املنظمة األجانب من دخول قطاع غزة عرب
معرب إيرز ،وبحسب تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية يف عام  ،2018ارتفع عدد موظفي األمم املتحدة
كامل من إعادة
واملنظامت غري الحكومية الدولية الذين ُمنعوا عا ًما ً
تقديم طلبات للحصول عىل تصاريح للسفر إىل  70موظفًا؛ ما يحول
فعل ًيا بينهم وبني تنفيذ أي مهمة خارج غزة( .((5تحاول املنظامت
اإلنسانية التعامل بطرائق مختلفة مع هذه القيود املفروضة ،حيث
تُدار الشؤون املالية واإلدارية واألمنية والوظائف الفنية من مكاتب يف
الضفة الغربية .وتتّخذ املنظامت اإلنسانية موظفني إضافيني للتغلّب
عىل عبء العمل املرتبط بالتقدم للحصول عىل تصاريح وتأشريات،
وأوجدت وظائف ملوظفني دوليني إضافيني ،نظ ًرا إىل كونهم أقل تقيي ًدا
يف السفر بني غزة والضفة الغربية من نظرائهم املحليني يف بعض
 57رامي مهاين (مدير الربامج اإلنسانية ،منظمة اإلغاثة اإلسالمية) ،مقابلة شخصية مع
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األحيان؛ ما يُحرِم القوى العاملة املحلية من الحصول عىل فرص عمل.
كام نقل بعض املنظامت التدريب واملؤمترات واملراجعة إىل مرص أو
األردن ،مع ما يرتتب عىل ذلك تكاليف واضحة.
يدفع خضوع املنظامت اإلنسانية لترشيعات مكافحة اإلرهاب
وإمالءات االحتالل كلها نحو مزيد من التبعية وعدم استقالليتها؛ إذ
عىل املنظمة التي ترغب يف العمل يف القطاع الحصول عىل تصاريح
أمنية ومشاركة البيانات مع إدارة شؤون املنظامت التابعة للجيش
اإلرسائييل ،ويف حال اتصالهم بحكومة حامس يف غزة يج َّرمون بتهمة
دعم اإلرهاب ،وعىل غالبيتهم اإلقامة يف إرسائيل والتخيل عن عوائلها
إذا ُوجدت يف القطاع أو الضفة( .((6ويكلف الحصار اإلرسائييل
املنظامت اإلنسانية مزي ًدا من األعباء والجهود املالية واإلدارية يف
تدقيق البيانات وإرسالها ،ويف النتيجة املزيد من انعدام الشفافية
واملساءلة خوفًا من االتهام أو توقف املرشوعات.

 .3انحسار التمويل الدولي
أي تحرك إنساين داخل
يُع ّوق خوف املانحني من تجدد الحرب(َّ ((6
القطاع( .((6وأدى وجود حامس يف الحكم يف غزة إىل رفض الجهات
املانحة الدولية التعامل املبارش مع حكومتها ،وتشرتط للتعاون أن
تستلم السلطة الفلسطينية املرافق والــوزارات كلها يف قطاع غزة
وتشكيل حكومة وفاق وطني .ويف حني ارتفعت الحاجات اإلنسانية
يف جميع أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة خالل عام ،2018
انخفضت مستويات متويل التدخالت اإلنسانية انخفاضً ا ملحوظًا؛ إذ
جرى استالم  221مليون دوالر فقط ،يف مقابل  540مليون دوالر
جرى طلبها يف خطة االستجابة اإلنسانية يف عام  .((6(2018وتعاين
املنظامت اإلغاثية واإلنسانية عج ًزا يف تغطية الحاجات املتزايدة
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يف قطاع غزة ،ويعود ذلك إىل أسباب كثرية ،منها ما يتعلق بنقص
التمويل الذي تفاقم مع قرار الواليات املتحدة بشأن عدم رصف أكرث
من  200مليون دوالر من املوازنة املقررة للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية يف عام  ،((6(2017بحجة دعم اإلرهاب (باعتبار حركة حامس
منظمة إرهابية)؛ ما جعل العمل اإلنساين يف وضع ضعيف ال يتيح له
الوفاء بالحاجات الطارئة أو االستجابة للتدهور الذي تشهده األوضاع
اإلنسانية يف غزة .أضف إىل ذلك وقف برامج التوظيف املوقت وإنهاء
عقود العرشات من املوظفني العاملني بالنظام اليومي أو السنوي(.((6
ومل يقترص األمر عىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن "األونروا" فحسب ،بل أُ ّجل الكثري من
املرشوعات اإلنسانية أو أُلغي المتناع بعض الدول عن متويلها نظ ًرا
إىل عدم رغبتها يف التعامل مع حركة حامس .فعىل سبيل املثال،
(((6
كانت االستجابة الدولية إلعادة إعامر قطاع غزة يف مؤمتر القاهرة
من خالل تقديم الدعم املايل عىل مدى ثالثة أعوام ()2017-2014
لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية عىل تح ّمل مسؤوليتها يف إنعاش
قطاع غزة وإعادة بنائه .وعىل الرغم من أن إجاميل التع ّهدات بلغ
خمسة مليارات دوالر أمرييك لألرايض الفلسطينية ،منها  2.5مليار
دوالر لدعم غزة ،فإنه حتى آذار /مارس ُ 2018صف  1.884مليار
دوالر من الدعم املق ّدم إىل غزة ،ما يضع نسبة الرصف عند  54يف
كامل من إجاميل
املئة .كام مل يق ّدم سوى  32مشاركًا تع ّهدهم األصيل ً
املشاركني البالغ عددهم  53مشاركًا(((6؛ ما زاد من مأساة املواطن
الفلسطيني يف غزة وتضييق الحصار عليه.
الالفت هنا ،توقف عدد كبري من املم ّولني عن التفاعل مع تر ّدي
األوضــاع يف غزة .عىل سبيل املثال ،هناك تراجع كبري يف متويل
الحكومة اليابانية التي كانت تُعترب من أهم ممويل برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ منذ انتهاء حرب عام  ،2012ما أث ّر عىل نحو بعيد يف
ويفس البطء واإلحجام عن التمويل بالعراقيل
عملية إعادة اإلعامرَّ .
التي مبوجبها ُينع دخول الكثري من املواد ،ومن ثم ،فإن منع دخول
أحد هذه املستلزمات سيحول دون استكامل تنفيذ املرشوعات أو
64 Patricia Zengerle & Lesley Wroughton, "Trump Backs off Plan to
Roll Back Foreign Aid Funding: Officials", Reuters, 28/8/2018, accessed on
18/3/2019, at: http://bit.do/eEreA
65 Oren Liebermann, "UNRWA Pulls Some Staff from Gaza Amid
Threats", CNN, 3/10/2018, accessed on 18/3/2019, at: http://bit.do/eL3FL
 66عقد مؤمتر إعادة إعامر غزة يف القاهرة يف  12ترشين األول /أكتوبر ، 2014بحضور 53
دولة ومنظمة دولية ،والهدف منه جمع خمسة مليارات دوالر إلعادة اإلعامر بحسب الخطة التي
ُوضعت عىل ثالث مراحل ،وتعهدت الدول بتوفري  212مليون دوالر خالل اليوم األول للمؤمتر.
 67سلطان بركات وفراس املرصي" ،إنعاش عملية إعادة إعامر غزة املتعرثة "،معهد بروكنغز،
موجز السياسة ،آب /أغسطس  ،2017شوهد يف  ،2020/10/7يفhttps://bit.ly/3nk5CoN:
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مثل ،تم إيقاف مرشوع مراقبة اآلبار عن بعد
كامل(ً .((6
توقفها توقفًا ً
يف قطاع غزة؛ بسبب تأخر دخول األلواح التي ستُستخ َدم يف إنشاء
املرشوع مدة عامني( .((6أما املانحون الخليجيون ،فيواجهون مصاعب
كربى يف الوصول إىل مناطق العمل يف قطاع غزة .أما بالنسبة إىل
وصول التمويل إىل القطاع ،فتمنع إرسائيل وت ُض ّيق الخناق عىل أي
قناة لتمويل القطاع ،حيث تصادر شهريًا ما يقارب من  60مليون
دوالر من الرضائب والرسوم الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة
الفلسطينية يف قطاع غزة وعموم الضفة الغربية( .((7ويرتبط نقص
التمويل أيضً ا بأولويات أخرى يف املنطقة تنافس الحالة اإلنسانية
يف غزة ،مثل األزمة السورية والحرب يف العراق ،إضافة إىل خضوع
مم ّويل غزة الرئيسني يف الخليج لضغوط اقتصادية نتيجة تقلبات
أسعار النفط واستثامراتهم التنموية الداخلية املختلفة( .((7وهكذا،
ساهم االنقسام يف تغييب القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحتل
أولويات الدول العربية املانحة ،خاصة مع التغيريات التي تشهدها
املنطقة العربية ،إضافة إىل تفاعالت األزمة الخليجية(.((7

 .4العمل في ضوء االنقسام الفلسطيني:
صعوبات إضافية
ألقى االنقسام الفلسطيني بظالله ،وأث ّر عىل نحو بعيد يف انهيار
الوضع اإلنساين يف غزة .ويف هذا الصدد ،يرصد الباحث معوقات كثرية
أث ّر فيها االنقسام واالستقطاب بني حركتي حامس وفتح يف مامرسة
العمل اإلنساين .فعىل مدار أكرث من عقد ،فشلت كل مفاوضات
املصالحة الفلسطينية وأصبح االنقسام الفلسطيني حج ًة لوضع
كامل اللوم عىل الشعب الفلسطيني يف عدم ات ّباعه نه ًجا واض ًحا
ومو ّح ًدا( .((7أدى هذا إىل انفراد املحتل بتسويق روايته بأن القضية
الفلسطينية هي قضية إنسانية بحت ،يف ضوء انشغال الفلسطينيني
بخالفاتهم وعدم قدرتهم عىل تكوين رؤية مو َّحدة متكّنهم من إظهار
الحق الفلسطيني( .((7وعملت سلطات االحتالل عىل استغالل هذا
 68أحمد مقبل (مدير قسم املشرتيات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ) ،مقابلة شخصية
مع مساعدة الباحث ،غزة.2018 ،
 69نهاد املغني (مدير عام الهندسة والتخطيط يف بلدية غزة) ،مقابلة شخصية مع
مساعدة الباحث ،غزة.2018 ،
70 Fast.
71 Hochberg.
 72عيل الجرباوي" ،إعادة إعامر غزة بني 'فتح' و'حامس'" ،املركز الفلسطيني لإلعالم،
 ،2009/3/12شوهد يف  ،2018/10/28يفhttp://bit.do/eL3DP :
 73طالل أبو ركبة (محلل سيايس يف شبكة القدس ومدير تحرير مجلة تسامح) ،مقابلة
شخصية مع مساعدة الباحث ،غزة.2018 ،
 74راسم عبيدات" ،غزة تصعيد فتهدئة  ...فتصعيد فتهدئة" ،بوابة الهدف اإلخبارية،
 ،2018/7/18شوهد يف  ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2J8XdBB :
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االنقسام يف تضييق الخناق عىل قطاع غزة ،وعىل رأسها الحصار وآلية
إعادة اإلعــار( .((7ومن تجليات االنقسام أيضً ا ،استخدام السلطة
الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح ،يف األعوام القليلة املاضية،
سلسلة متجددة من القيود ملحاولة إجبار حركة حامس عىل السامح
لها بالسيطرة مرة أخرى عىل القطاع؛ إذ فرضت يف عام  2017عقوبات
بالحد من إمدادات الكهرباء وتقييد التحويالت الطبية إىل املرىض
نقصا يف
من قطاع غزة( .((7وسببت سياسات السلطة الفلسطينية ً
تدفّق األموال إىل القطاع ،حيث ُج ّمدت رواتب اآلالف من موظفي
الحكومة يف رام الله ،أو االقتطاع منها بهدف الضغط عىل حكومة
حامس؛ ما أ ّدى إىل خلل يف السوق املحلية نتيجة فقدان الفئة األهم
من حيث القوة الرشائية قدرتها( .((7كانت آثار االنقسام حارضة يف
سلوك املنظامت اإلنسانية التي مل تستطع مداراة والءاتها السياسية
والحزبية ،فظهرت أدلجة املساعدات اإلنسانية يف قطاع غزة ،حيث
تو ّجه املساعدات يف أحيان كثرية بحسب انتامءات املستفيدين،
وليس بحسب حاجتهم .ويشتيك سكان القطاع من الفجوة الواسعة
بينهم وبني املنظامت اإلنسانية التي غالبًا ال يلتقون مع عامليها،
وتعلقت ببعضهم االتهامات يف تفضيل األقارب .وينعكس االنقسام
أحيانًا عىل تفضيل املنظامت الدولية تشغيل العاملني املحليني خشية
ارتباطهم بحامس ،يف سياق تبتعد فيه املنظامت الدولية اإلنسانية
أيضً ا عن متكني أو تفعيل أدوار املنظامت املحلية عىل نحو بعيد،
ويف النتيجة استمرار االعتامد عىل الدور الخارجي يف تلبية الحاجات
اإلنسانية وحتى التنموية عىل حساب إضعاف الهياكل املحلية(.((7
 75محسن أبو رمضان" ،قطر بني اإلعامر واالنقسام" ،سام اإلخبارية،2012/10/22 ،
شوهد يف  ،2019/3/18يفhttps://bit.ly/2JckSRO :
76 Martin et al.
77 Ibid.
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يشهد العامل بر ّمته انحسا ًرا مستم ًرا للفضاء اإلنساين ،وذلك يف إطار
تغري طبيعة الحروب وتدخّل السياسة والسياسات األمنية وتدخل
الجيوش وتجريم العاملني يف الحقل اإلنساين .فلسطني عمو ًما ليست
أساسا يتضاءل يو ًما بعد يوم ،ويف
استثنا ًء؛ فالفضاء اإلنساين الضيق ً
قطاع غزة ال يوحي أي مؤرش بأي ملمح يف املستقبل القريب عىل
تحسن ممكن يف وضع القطاع اإلنساين ،ومن ثم تتجه األوضاع نحو
ّ
مزيد من التدهور ومزيد من املعاناة .ومع أن آخر حرب انتهت منذ
تعب عن
أكرث من خمسة أعوام ،يف عام  ،2014فإن الحياة يف غزة ال ّ
وضع أفضل ،ومن مل يُقتَل يف الحرب ،مه ّدد باملوت نتيجة انعدام
أي ُسبل للحياة يف القطاع ،يف ظل خذالن املجتمع الدويل ،ما دامت
الترشيعات واملواثيق الدولية وغريها من املبادئ اإلنسانية وقواعد
حقوق اإلنسان وحاميته ال تزيد عىل كونها شعارات يف سياق غزة،
كام أن املنظامت اإلنسانية عاجزة عن الوصول إىل املحتاجني بحكم
التعقيدات القانونية والعملياتية .واستمرار الوضع عىل ما هو عليه
يُنبئ بنتائج وخيمة عىل كل الصعد.
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:بطء عملية إعادة اإلعمار في غزة
تلكؤ المانحين بين الذاتي والموضوعي

The Stagnation of Reconstruction in Gaza:
Donor Delay over Subjective and Objective Concerns

تســ ّلط هــذه الدراســة الضــوء علــى دور المانحيــن فــي إعادة إعمــار غزّة منــذ أن تســ ّلمت حركة
عددا من المحــددات التي تعوق
ً  وتناقش. وإلــى اآلن2006 حمــاس الســلطة في القطاع عــام
إن عمليــة إعادة اإلعمار ال تــزال تدور في
ّ وجــود دور فعــال للمانحيــن في إعــادة إعمار القطــاع؛ إذ
ًشكل عقبة
ّ  كما أن عدم اتصال حركة حماس بالدول الغربية،حلقة مفرغة مع غياب التسوية
 وتخلص. إضافــة إلى االنقســام السياســي بيــن حرك َتي فتــح وحمــاس،أمــام عمــل المانحيــن
أن المالمــح الرئيســة لسياســات المانحيــن فــي إعــادة إعمار غــزة كانــت وما زالت
ّ الدراســة إلــى
 وضمان عدم، واإلبقاء على سياســات الحصــار،تتمحــور حــول عدم التع ّرض المباشــر لالحتالل
،حصول الحكومة في قطاع غزة على أموال المانحين وعدم إشراكها في التخطيط والتنفيذ
 تتوانى، سياسات متلكئة،أن سياســات المانحين تلك
ّ  وتوضح،ودعم الســلطة الفلســطينية
ّ
.سياق ذي ظروف خاصة كسياق غزة
لتتخطى العقبات في
عن االبتكار
ٍ
. آلية سيري، قطاع غزّة، فلسطين، المانحون، إعادة اإلعمار بعد الحرب:كلمات مفتاحية
This study sheds light on the role of donors in the reconstruction of the Gaza Strip
since Hamas came to power in Gaza in 2006, and until the present day. It discusses
constraints that obstruct an effective role for donors in the reconstruction of
the Strip, in a process that continues in an endless loop and without contact
between Hamas and Western countries, as well as a context of political division
between Fatah and Hamas. It concludes that the main features of donor policy
in the reconstruction of Gaza have been and remain: to not directly confront the
occupation; to maintain the blockade; to ensure that the de-facto government in
the Gaza Strip does not receive donor funds and is not involved in planning and
implementation; and to support the Palestinian Authority. Such donor policies,
it concludes, are effectively indolent in their reluctance to espouse creative
innovation to overcome the obstacles presented by the uniquely challenging
circumstances of Gaza.
Keywords: Post-war Reconstruction, Donors, Palestine, Gaza Strip, Robert Serry
Reconstruction Plan.
. معهد الدوحة للدراسات العليا، وأستاذ إدارة النزاع والعمل اإلنساين، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،* مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين
Director of Center for Conflict and Humanitarian Studies, Arab Center for Research and Policy Studies, and Proffessor of Conflict Management
and Humanitarian Action, Doha Institute for Graduate Studies.
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مق ّدمة
تتمثل إعــادة اإلعــار بعد الحرب يف مجموعة من العمليات
والسياسات التي يتم وضعها بهدف تلبية الحاجة املل ّحة بعد الحرب
رضرة ،سواء أكان ذلك عىل املدى
إلعادة تأهيل املجتمعات وبيئتها املت ّ
القصري أو الطويل األمد((( .وهي تهدف إىل إعادة بناء املؤسسات
الرسمية وغري الرسمية ،وإعادة بناء البنية التحتية املادية واملرافق،
وتوفري الحد األدىن من الخدمات االجتامعية ،واإلصالح الهيكيل يف
القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية((( .وليك تنجح
عمليات إعادة اإلعامر ،ينبغي تعبئة كافة املوارد املتاحة عىل ٍ
أساس
أموال طائلة ،ال
مدروس ومخطط ،خاصة وأن تلك العمليات تتطلب ً
تتوافر يف غالب األحيان ،لدى الدول الخارجة من الرصاع ،وال يتسنى
االعتامد عىل إمكانياتها يف تغطيتها ،ومن ثم ،تكون مضط ّرة إىل
االعتامد عىل دعم املانحني من دو ٍل أو وكاالت دولية ثنائية أو
متعددة األطراف(((.
وتعود أسباب تضخم االحتياجات واألمــوال املطلوبة لتغطيتها
كل من اإلعامر املادي والتعايف االقتصادي واإلصالحات
إىل تزامن ٍّ
السياسية واملصالحة املجتمعية .يتوازى ذلك مع ارتفاع سقف
التوقعات عند عامة الشعب ،يف حال توقف إطالق النار وعودة
األمور إىل طبيعتها ،حتى ولو بشكل محدود جـ ًّدا((( .إال أ ّن ذاك
السقف يصطدم بحقيقة أ ّن كفاءة عملية إعــادة اإلعــار تبقى
مرشوطة يف الغالب بانتهاء الحروب واستتباب االستقرار السيايس
واألمني ،ال مجرد وقف العنف وإطالق النار((( .ويعني ذلك أنه يف
ظل استمرار حالة "الالحرب والالسلم" كام هو الحال يف قطاع غ ّزة،
والذي يقف فيه الحصار اإلرسائييل املش ّدد القائم منذ  2007يف
وجه عمليات إعادة اإلعامر ،تخرج عملية إعادة اإلعامر من هذه
1 Berna Baradan, "Analysis of The Post-disaster Reconstruction Process
Following Turkish Earthquakes, 1999", Paper presented at the International
Conference and Student Competition on post-disaster reconstruction
"Meeting stakeholder interests", Florence, Italy, 17-19/5/2006, pp. 1-2.
2 Krishna Kumar (ed.), Rebuilding Societies after Civil War: Critical Roles
for International Assistance (United States: Lynne Rienner, 1997).
3 World Bank, Assessing Aid: What Works, What Doesn't, and Why,
Washington, DC: The World Bank, 30/11/1998, p. 40, accessed on 1/3/2020,
at: https://bit.ly/3m2tpsI
4 Sultan Barakat, After the Conflict: Reconstruction and Development
in the Aftermath of War (London: I.B. Tauris, 2010); Benedetta
Berti, "Is Reconstruction in Syria's Next Battleground?", Carnegie
Endowment for International Peace, 5/9/2017, accessed on 12/1/2020, at:
https://carnegieendowment.org/sada/72998
5 Kimberly A. Maynard, "Rebuilding Community: Psychosocial Healing,
Reintegration, and Reconciliation at The Grassroots Level", in: Kumar, p. 158.
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املعادلة .وبالفعل ،فرغم مرور سنوات عىل انتهاء الحرب األخرية
عىل القطاع ،فإن إعادة اإلعامر ال تزال بطيئة دون تحقيق نتائج
ملموسة تعكس الوقت الذي م ّر وال ترقى إىل مستوى االحتياجات يف
القطاع .وبالطبع ،فثمة أسباب متعددة لذلك البطء ،بيد أننا يف هذه
الدراسة سنحاول تسليط الضوء عىل أحد أهم تلك األسباب ،أال وهو
تواطؤ املانحني وتلكؤهم بشكلٍ مبارش أو غري مبارش ،نظ ًرا إىل رفضهم
التعامل مع الوضع السائد يف غزة بشكل مختلف ،والذي ال يتامىش
مع أنظمة املنح املتعارف عليها ،ولعدم قدرتهم عىل التنسيق املشرتك
للوقوف يف وجه االعتداء والحصار اإلرسائييل للقطاع ،بالرغم من عدم
إنسانية السياسات اإلرسائيلية.
تحليل لدور املانحني يف عملية إعادة إعامر قطاع غ ّزة،
تقدم الدراسة ً
والتي يختلف سياقها عن كل سياقات إعادة اإلعامر التقليدية ،فقد
حروب تدمرت عىل إثرها آالف الوحدات
شهد هذا القطاع ثالث
ٍ
السكنية والبنى التحتية واملباين الحكومية وغريها ،إضافة إىل حالة
الحصار التي يفرضها الطرف اإلرسائييل عىل القطاع منذ سنوات،
وما نتج منه من قيود تعوق وصول املواد الالزمة وتقف عائقًا أمام
مختلف املانحني عند تنفيذ مشاريعهم يف إعادة اإلعامر ،ما ميثل
عقبة أمام الوفاء بتعهداتهم .عالوة عن كون الوضع السيايس الداخيل
واالنقسام واالستقطاب بني حركتي فتح وحامس يعيق تلك العمليات
بدوره أيضً ا.
تعتمد الدراسة عىل مراجعة أدبية مكثفة ،وعىل إعادة قراء ٍة وتحليلٍ
لبعض النتائج التي كان قد توصل لها الباحث من خالل ع ّدة دراسات
سابقة تم نرشها يف السنوات املاضية باللغة اإلنكليزية((( ،وتحديثها
من خالل إجراء مجموعة من املقابالت مع عدد من الخرباء يف الشأن
الفلسطيني واملعونات الدولية.

ً
أوال :تمويل إعادة اإلعمار :المانحون
والدوافع وأشكال المساعدات وطرقها
إن الطريقة التي تنتهي بها العمليات العسكرية ترتك بصمتها بوضوح
عىل الكيفية التي سوف تدار بها إعادة اإلعامر .قد تنتهي الحرب
بانتصار حاسم ألحد األطراف ،أو اعرتاف طرف ما بخسارته للمعركة
كام حدث يف الحرب العاملية الثانية ،بينام قد تنتهي حرب أخرى
بالوصول إىل تسوية سياسية تشمل اتفاقًا بني الطرفني عىل ترتيبات
6 Sultan, Barakat & Omar Shaban. "Back to Gaza: A New Approach to
Reconstruction", Policy Briefing, Brookings Institution, 12/1/2015; Sultan
Barakat, Sansom Milton & Ghassan Elkahlout, "Reconstruction Under
Siege: The Gaza Strip Since 2007", Disasters (2019).
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ما بعد الحرب ،كام حدث يف البوسنة((( .أما الخيار اآلخر ،فيتمثل يف
هدنة تنهي الحرب بال طرف منترص وال طرف مهزوم ،مثلام حدث يف
الحروب اإلرسائيلية املستمرة عىل غزة وجنوب لبنان(((.
تاريخ ًيا ،كانت الدول تتكلف بإعادة إعامر ما ته َّدم من منشآتها،
ثم مع بداية القرن العرشين وبزوغ مالمح النظام الدويل الجديد،
فُرضت التعويضات عىل الدول املهزومة للمشاركة يف إعادة اإلعامر،
ِ
يكتف املجتمع الدويل الناشئ بحثّ الدول الغنية عىل م ّد يد
فلم
العون للدول الفقرية الخارجة من الحروب ،بل عمل أيضً ا عىل إجبار
الدول املعتدية أو املهزومة عىل تعويض جميع الخسائر واألرضار
التي ألحقتها بالدول األخرى نتيجة الحروب التي خاضتها ضدها.
وقد عرف تاريخ العالقات الدولية منذ انتهاء الحرب العاملية األوىل
عد ًدا من االتفاقيات الدولية املامثلة ،كالتعويضات التي دفعتها
أملانيا عقب هزميتها عام  1918مبوجب اتفاق فرساي ،(((1919
حيث ناقش الحلفاء التعويضات التي ستفرض عىل أملانيا بعد الحرب
العاملية الثانية يف يالطا( ((1وبتوسدام( ،((1والتي تبعها اتفاق باريس
للتعويضات عام  ،1947وقد تم االتفاق يف املؤمترات الثالثة السابقة
عىل تحديد مضمون األرضار التي ينبغي االلتزام بتعويضها ،وكيفية
سداد قيمة التعويضات ،وتوزيع الحصص بني الدول املترضرة ،كام
اتفق عىل إنشاء وكالة تعويضات دول الحلفاء ،وهذا من أجل تنظيم
املطالبة بالتعويض .تكرر ذات األمر حديثًا يف الرشق األوسط ،إذ ألزم
مجلس األمن العر َاق عىل دفع تعويضات للكويت مبوجب القرار رقم
ُ
 692يف عام .((1(1991
وليست التعويضات الوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها الدول يف إعادة
اإلعامر ،ففي أغلب األحيان كانت هناك صعوبات يف دفعها ومل تقبل
7 James E. Goodby, "When War Won Out: Bosnian Peace Plans before
Dayton", International Negotiation, vol. 1, no. 3 (1996), p. 516.
8 Joel Beinin & Lisa Hajjar, "Palestine, Israel and the Arab-Israeli
Conflict", Middle East: The Middle East Research and Information Project
(2014), p. 19.
9 Hessel E. Yntema, "The Treaties with Germany and Compensation for
War Damage", Columbia Law Review, vol. 23, no. 6 (1923), p. 512.
10 Spero Paravantis, "To Pay or Not to Pay: A Historical and Legal
Overview of the Question of WWII Reparations", Luxembourg Centre for
Contemporary and Digital History, 30/3/2017, p. 16, accessed on 2/2/2020,
at: https://bit.ly/3ibhMNN
11
John E. Farquharson, "Anglo-American Policy on German
Reparations from Yalta to Potsdam", The English Historical Review, vol. 112,
no. 448 (1997), p. 925.
12 Christiane Bourloyannis, "The Security Council of the United Nations
and the Implementation of International Humanitarian Law", Denver
Journal of International Law & Policy, vol. 20, no. 2 (1992), p. 335.

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

األطراف امللزمة باستمرار التعويضات بعد التعايف من نتائج الحرب،
حيث حدث هذا ً
مثل يف أملانيا ما بني الحربني( .((1وال يزال العراق
يدفع أقساط التعويضات للكويت حتى يومنا هذا ،عرب لجنة األمم
املتحدة للتعويضات ،والتي تم تفويضها بدفع ما يزيد عىل  52مليار
دوالر( ،((1تبقى منها  3.2مليارات دوالر مستحقة السداد( .((1يف الحني
ٍ
تعويضات للفلسطينيني ،حتى فيام
الذي ترفض فيه إرسائيل دفع أي
يخص ممتلكاتهم ومنازلهم( ،((1كام ترفض دفع تعويضات للبنان عن
تبعات حرب  ،2006رغم القرارات األممية املتكررة بهذا الخصوص(.((1
يف حقبة ما بعد الحرب العاملية الثانية كانت خطة مارشال (برنامج
التعايف األورويب) إلعادة تعمري أوروبا ،الذي مولته الواليات املتحدة
األمريكية بعد الحرب العاملية الثانية املبادرة األوىل والرائدة يف صياغة
منظومة إعادة اإلعامر ،وقدرت تكلفة الخطة بأكرث من  13مليار
دوالر يف الفرتة  ،1952-1948أي ما يعادل  2يف املئة من الدخل
الوطني األمرييك يف ذلك الوقت ،أغلبها عىل شكل هبات ،وجزء منها
كان عىل هيئة قروض طويلة األمد للمساعدة يف إعادة إعامر 17
دولة من دول أوروبا الغربية( .((1وإميانًا من الواليات املتحدة بأهمية
استقطاب االستثامر من القطاع الخاص ،قام برنامج مارشال ،وأول
مرة بعرض الضامنات النقدية املستخدمة لتشجيع رجال األعامل
األمريكيني عىل االستثامر يف تحديث أوروبــا ،والتزم الربنامج بأن
عائدات االستثامر سيمكن الحصول عليها بالدوالر .كان دور الخطة
فعالً  ،حتى اقرتن اسمها بكل مبادرات التمويل للتعامل مع األزمات
حتى يومنا هذا ،وأصبح مطل ًبا دول ًيا مل ًّحا بعد األزمات الدولية التي
تلت الحرب العاملية الثانية.
ويف عام  1949أطلق الرئيس األمــريك هاري ترومان يف خطاب
رئيسا للواليات املتحدة برنام ًجا للمساعدات الدولية ،يحثّ
تنصيبه ً
13 John R. Crook, "The United Nations Compensation Commission—a
New Structure to Enforce State Responsibility", American Journal of
International Law, vol. 87, no. 1 (1993), pp. 144-157.
14 "Iraq Resumes Payments of Gulf War Reparations to Kuwait", Reuters,
20/4/2018, accessed on 24/3/2020, at: https://reut.rs/2J9ulJl
15 United Nations Compensation Commission, accessed on 24/3/2020,
at: https://uncc.ch/home
16 "Reparations for Palestinians", Fanack (2015), accessed on 13/2/2020,
at: https://bit.ly/2UfeAHn
" 17قرار من اللجنة االقتصادية واملالية يف األمم املتحدة يلزم إرسائيل بدفع تعويض
للبنان" ،النهار ،2019/11/15 ،شوهد يف  ،2020/3/24يفhttps://bit.ly/3bmvfON :
 18معدل الدخل الوطني للواليات املتحدة لعام  2018بلغ  20.5ترليون دوالر ما يعني
أن القيمة الحالية لربنامج مارشال تعادل  410باليني دوالر؛
J. Bradford De Long & Barry Eichengreen, "The Marshall Plan: History's
Most Successful Structural Adjustment Program", National Bureau of
Economic Research, no. w3899 (1991), pp. 4-5.
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فيه الدول الغنية عىل التعاون مع الواليات املتحدة من أجل دعم
الدول الفقرية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ،ومساعدتها .وتزامن
ذلك مع تأسيس صندوق النقد الدويل وتحويل تفويض البنك الدويل
والذي كان قد أُنشئ عام  1944تحت اسم البنك الدويل لإلنشاء
والتعمري International Bank for Reconstruction and
 Development, IRBDإىل القضاء عىل الفقر يف جميع أنحاء
العامل .وميكن القول إ ّن تلك السنوات متثل نقطة بداية منح إعادة
اإلعامر والتنمية بعد الحرب يف العرص الحديث( .((1منذ ذلك الوقت
بدأ العامل يوظف ما يسمى بربامج املساعدات التنموية الحديثة
وما رافقها من استحداث فكرة الدول املانحة والدول املتلقية لل ِمنح،
أي املستفيدة منها( .((2تزامن هذا مع إنهاء االستعامر وحصول دول
عدة عىل استقاللها ومن ثم مرشوعيتها الدولية من خالل االنضامم
إىل منظمة األمم املتحدة .وتال ذلك حقبة الخمسينيات والستينيات
من القرن املايض ،والتي سادت فيها قضايا الحرب الباردة ومنافساتها
بني املعسكرين الرشقي والغريب.
منذ تلك الحقبة ،انترشت فكرة قيام املانحني بتمويل عمليات إعادة
إعامر البلدان التي دمرتها الحروب وتقديم املساعدات للحكومات
املترضرة ،من منطلق إنساين واسرتاتيجي سيايس انعكست أهميته عىل
ك ّم التمويل وتفاوته .واختلفت دوافع املانحني يف العطاء بحسب طبيعة
الدولة املانحة وسياستها( .((2وميكن تفسريها باالستناد إىل نظريات
العالقات الدولية التي تفرس السياسات الخارجية للدول وتوجهاتها،
مثل نظرية الواقعية السياسية والنظرية البنائية .كام تورد دراسة ملعهد
التنمية الدولية أن املانحني ميكن أن يُظهروا دافعية "كرجل أعامل" ،أو
أن ميثلوا القيم األخالقية واملبادئ اإلنسانية "كرجل دين"(.((2
ينطلق هانز مورغنثاو( ((2وكينيث وولتز( ،((2من منظور الواقعية
السياسية ،حيث يوضحان أن الدول عادة ما تترصف بعقالنية ر ًدا
19 Murad Ali, Glenn Banks & Nigel Parsons, "Why Donors Give Aid and
to Whom? A Critique of the Historical and Contemporary Aid Allocation
Regime", The Dialogue, vol. 10, no. 2 (2015), p. 117.
20 Kumar.
'21 Jean‐Claude Berthélemy, "Bilateral Donors' Interest Vs. Recipients
Development Motives in Aid Allocation: Do All Donors Behave the Same?",
Review of Development Economics, vol. 10, no. 2 (2006), p. 183.
22 Peter Van Dam & Wouter van Dis, "Beyond the Merchant and the
Clergyman: Assessing Moral Claims about Development Cooperation",
Third World Quarterly, vol. 35, no. 9 (2014), pp. 1636-1637.
23 Hans J. Morgenthau, "A Realist Theory of International Politics",
Realism reader, vol. 53 (2014), p. 53.
24
Kenneth N. Waltz, "Structural Realism after the Cold War",
International security, vol. 25, no. 1 (2000), p. 8.
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عىل التحديات والفرص الناشئة ضمن النظام البنيوي( ،((2وعليه
تقوم بتحديد خياراتها السياسية أو اإلجــراءات التي ستتخذها
لتحقيق أقىص قدر من األهداف والغايات االسرتاتيجية .ومن هنا
ميكن استنتاج أن سياسات املنح واملساعدات الخارجية تقع ضمن
السياسة الخارجية للدول املانحة .وتؤكد دراسة معهد التنمية
الدويل  ،Overseas Development Institute, ODIمقتبس ًة
َ
القول بأنه "ليس هناك شك يف أ ّن املساعدات الخارجية متكّن من
(((2
السعي والرتويج وتحقيق مصالح األمة املانحة والدفاع عنها" ؛ أي
إنّه ما من دولة ستقدم املساعدة إذا مل تحقق مصلحة ما ،أو عىل
األقل تكون الدولة املستفيدة من املنح تقع ضمن اهتاممات الدولة
املانحة وأولوياتها.
ويفس آخرون دافع الجهات املانحة لتقديم املساعدات من خالل
ّ
(((2
فمثل يرى عالية أ ّن املعايري والقيم اإلنسانية يف
النظرية البنائيةً ،
مجتمعات البلدان املانحة هي التي شكّلت وتشكل البنى األساسية
للسياسات الخارجية يف دعم الدول الفقرية ومساعدتها ،حيث ميكن
أن تقدم الجهات املانحة مساعداتها استنا ًدا إىل البعد األخالقي
واإلنساين ،واملبني عىل األفكار واألعراف السائدة يف مجتمع ما ،ويربز
هذا التو ّجه عىل سبيل املثال مع صعود مجموعة من الدول الغنية
التي ليست لديها أطامع يف مقدرات الدول املستفيدة ،مبا يف ذلك
الدول اإلسكندنافية يف حقبة الحرب الباردة .لكن ،وعىل الرغم من
أخالقية هذا التدخل ومثاليته ،تم توجيه ٍ
نقد لتلك الدول املانحة
فحواه أنها شاركت عىل نحو بعيد يف تقويض سيادة الدول املستفيدة
يف زمن الحرب الباردة بالرتكيز عىل دعم املجتمع املدين واالبتعاد عن
العمل مع الحكومات إىل درجة تقويض قدراتها املؤسساتية بشكل
رئيسا يف توفري بيئة
مبارش أو غري مبارش ،األمر الذي اعترب الحقًا ً
عامل ً
خصبة نشأت فيها التنظيامت اإلرهابية(.((2
وتشري دراسة معهد التنمية الدويل إىل وجهة نظرية ترى وجود
اعتقاد عاملي بأ ّن السالم واالزدهار عىل املدى الطويل لن يتحققا إال
وفق نظام دويل وترتيبات تنموية عادلة( .((2وتنبع هذه الوجهة من
25 Sean Molloy, "Truth, Power, Theory: Hans Morgenthau's Formulation
of Realism", Diplomacy and Statecraft, vol. 15, no. 1 (2004), p. 3.
26
Nilima Gulrajani & Rachael Calleja, "Understanding Donor
Motivations", ODI Working paper 548 (2019), pp. 13-23, accessed on
19/1/2020, at: https://bit.ly/3k2LsNH
 27موىس عالية" ،املساعدات الخارجية بني األهداف االسرتاتيجية والفواعل واملؤثرات
الداخلية يف الدول املانحة" ،سياسات عربية ،العدد  ،)2015( 14ص .76
28 Randall W Stone, "Buying influence: Development Aid Between the
Cold War and the War on Terror", Unpublished working paper (2010).
29 Gulrajani & Calleja.
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االعرتاف املتزايد باملشاكل الكونية املشرتكة ،مثل االحتباس الحراري
والتغيري املناخي والجوائح الصحية ومشاكل الهجرة .وهذا يقودنا
للقول بأ ّن دوافع املنح قد ال تكون تب ًعا ملدرسة أو نظرية واحدة دون
األخرى ،إذ ميكن أن يجمع املانحون بني أكرث من مدرسة يف نفس
الوقت ،كام ميكن أن يتنقلوا من مثالية الداعية الديني إىل براغامتية
السيايس من دون حرج(.((3
شكلت الهجامت عىل بر َجي مركز التجارة العاملي يف نيويورك يف 11
أيلول /سبتمرب  2001حدث ًا فارقًا يف تاريخ املعونة الدولية ،حيث أثرت
يف كثري من برامج املعونة يف إطار الحرب ضد اإلرهاب ،وذلك إلدراك
الدول املانحة رضورة التعاون مع الدول الفقرية لضامن األمن العاملي،
والقتناع املانحني (من دول ومنظامت) بوجود رابط بني انتشار الفقر
وتفش ظاهرة اإلرهاب .وانطالقًا من ذلك ،ت ّم توجيه معظم برامج
ّ
املعونة ملواجهة تحديات التنمية وفشل الدولة ،حيث أصبح من
املتفق عليه أن هذا األخري يوفر بيئ ًة حاضنة للتنظيامت اإلرهابية(.((3
وتقوم الجهات املانحة بتقديم املساعدات للدول بأشكال مختلفة،
فهي تعتمد أحيانًا املساعدات النقدية التي تشمل املنح والقروض
امليرسة ،أو تعتمد املساعدات غري النقدية التي تشمل تخفيف
عبء الديون ،واملنح الدراسية وبرامج التدريب والتأهيل وإعفاءات
الرسوم الجمركية ،إضافة إىل الهبات املبارشة التي تساهم يف عملية
إعادة اإلعامر كمواد البناء واملعدات والسلع األخرى( .((3كام أن مثة
طرائق عدة لتقديم املساعدات؛ فأحيانًا تتعامل الجهات املانحة
بشكل مبارش مع الدول املتلقية من خالل وكاالت املعونة الخاصة
بها ،ويُطلق عىل هذه الطريقة "املساعدات الثنائية"( .((3ويف أحيان
أخرى تقوم الجهات املانحة بتقديم املساعدات من خالل دعم
برامج ومشاريع محددة ،وتسمى هذه الطريقة "املساعدة متعددة
األطــراف" ،وتديرها وكــاالت خاصة مثل األمــم املتحدة والبنك
الدويل( .((3وظهرت ،أيضً ا ،أمناط جديدة لتقديم املساعدات؛ مثل
املؤسسات وصناديق االئتامن العاملية التي أصبحت الع ًبا أساس ًيا يف
هذا املضامر.
30 Van Dam & van Dis, p. 1637.
31 Edward Newman, "Weak States, State Failure, and Terrorism",
Terrorism and political violence, vol. 19, no. 4 (2007), p. 463.
32 Tim Jacoby & Eric James, "Emerging Patterns in the Reconstruction of
Conflict‐Affected Countries", Disasters, no. 34 (2010), S1-S14.
33 Carrie Manning & Monica Malbrough, "Bilateral Donors and Aid
Conditionality in Post-Conflict Peacebuilding: The Case of Mozambique",
The Journal of Modern African Studies, vol. 48, no. 1 (2010), p. 145.
"34 World Bank, "Assessing Aid: What Works, What Doesn't, and Why.
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ثان ًيا :شروط المانحين للشروع في
تمويل إعادة اإلعمار بعد الحرب
يعتمد املانحون آليات عدة للتمويل ،تستند إىل دراسة كل حالة من
حاالت ما بعد الحرب عىل حدة ،واختيار الطريقة األنسب للتمويل،
وكيفية إدارة املعونة يف إطار اسرتاتيجيات إعادة اإلعامر( .((3وعادة
ما تكون املعونة املقدمة من الجهات املانحة ،األعضاء يف لجنة
املساعدات اإلمنائية ،مرشوطةً ،وعليه ،فإن االحتياجات اإلنسانية يف
عامل واح ًدا من العوامل التي تحدد
البلدان املتلقية ال تشكّل إال ً
كيفية تخصيص مساعدات هذه اللجنة .ويشري مفهوم املرشوطية
إىل "الوعد مبعونة أو بزيادة املعونة يف حالة امتثال املتلقي للرشوط
التي وضعها املانح ،وسحبها أو تخفيضها يف حالة عدم االمتثال"(.((3
وبناء عىل هذا التعريف ،يشري جورج فريكس( ((3إىل أنّه ميكن توظيف
املعونة أدا ًة إلقناع األطراف املتنازعة بالجلوس عىل طاولة املفاوضات
للوصول لتسوية سياسية أو تنفيذ اتفاق السالم أو لتوطيد السالم.
وغالبًا ما يكون هذا هو منطق الدول املانحة التي تقوم بدور يف
رعاية عملية إنهاء الرصاع .فرشوط املعونة ،إذًا ،هي شكل من أشكال
الضغط متارسه الدول املانحة لتحقّق أهدافها ،وتتغري تلك الرشوط
من زمن إىل آخر ومن سياق إىل آخر.
يف السابق ،كانت املعونة مرشوطة بقبول الدخول يف سياسات السوق
املفتوحة ،والتي اعتقد املانحون يو ًما ما أنه ال غنى عنها لتعزيز
النمو االقتصادي .لكن ،بعد نهاية الحرب الباردة اتجهت املرشوطية
إىل فرض تعزيز الحكم الرشيد والدميقراطية وتعزيز أجندات حقوق
اإلنسان واملرأة ،حيث يطلب املانحون من البلدان املستفيدة اتباع
سياسات اقتصادية وإنشاء هياكل للحكم يعتقدون أنها رضورية
ملساعدة املتلقني يف تحسني مستويات النمو والحد من مستويات
الفقر( .((3وت ُلزم بعض اتفاقيات املعونة ،أيضً ا ،برشوط أخرى تتعلق
يفس عىل
بطرائق التنفيذ والرشاكات والشفافية املالية ،بشكلٍ قد َّ
أنه تقييد للدول املتلقية يف إنفاق املعونة املتاحة ،ويرى البعض يف
35
Salvatore Schiavo-Campo, "Financing and Aid Management
Arrangements in Post-Conflict Situations", Conflict Prevention and
Reconstruction Unit, World Bank (2003), p. 43.
36 Georg Frerks, "The Use of Peace Conditionalities in Conflict and PostConflict Settings: A Conceptual Framework and a Checklist", Netherlands
Institute of International Relations ('Clingendael'), Conflict Research Unit
(2006), pp. 11-15.
37 Ibid.
38
Jakob Svensson, "When is Foreign Aid Policy Credible? Aid
Dependence and Conditionality", Journal of Development Economics, vol. 61,
no. 1 (2000), p. 26.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
بطء عملية إعادة اإلعمار في غزة :تلكؤ المانحين بين الذاتي والموضوعي

ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية لتلك الدول( .((3لكن ،ما من خيار ٍ
ات
أمام الدول التي تعاين ويالت الحروب والرصاعات سوى قبول تلك
املعونة املرشوطة ،نظ ًرا إىل الحاجة املل ّحة إىل إعادة اإلعامر ،ولتأزّم
الوضع اإلنساين يف معظمها(.((4
أما عن طرق التمويل ،فهي أيضً ا متعددة بدورها؛ إذ مثة طريقة
قامئة عىل املشاريع ،تتمثل يف متويل النشاطات الفردية التي تدعم
مجاالت الصحة والتعليم والتنمية واإلسكان وإمدادات املياه والرصف
الصحي( ،((4وتنفذها بشكل أسايس املنظامت غري الحكومية أو وكاالت
األمم املتحدة تب ًعا لرشوط الجهات املانحة ومن دون تدخل الدول
املتلقية( .((4ويتم اتباع هذه الطريقة لسد العجز وتحقيق مخرجات
ملموسة عىل أرض الواقع؛ حيث إنها تتميز بالرسعة من خالل التنفيذ
املبارش من املانحني والرشكاء املنفذين .أما مساعدات الربامج فهي
أوسع من حيث التغطية واألهداف ،وقد أصبح هناك نوعان من
املساعدات الربامجية؛ ففي النوع األول يدعم املانح أو مجموعة
من املانحني قطا ًعا معي ًنا ،كالصحة أو التعليم ،أما يف النوع الثاين
فيتم دعم امليزانية .وقد تكون عمليات املنح يف شكل مساعدات
اقتصادية لتطوير الكوادر وتهيئة الظروف املالمئة للنمو االقتصادي
املستدام ،أو يف شكل مساعدات سياسية وأمنية وعسكرية لتحقيق
االستقرار السيايس يف البلدان املتلقية ،عىل نح ٍو يقلل احتامالت
نشوب رصاعات جديدة ودعم السالم وتعزيز الدميقراطية ،وخلق
مناطق نفوذ( ،((4إضافة إىل األموال التي تقدمها تلك الجهات املانحة
من أجل دعم جهود إعادة اإلعامر يف كثري من الدول.
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اإلعامر واملرتبطة بحجم الدمار الحادث( .((4أضف إىل ذلك هشاشة
البنى السياسية يف أغلب الدول الخارجة من الحرب التي ت ُعترب
بدورها من أكرب العقبات يف وجه املانحني؛ فعىل سبيل املثال ،ال يزال
النظام السيايس يف العراق حتى يومنا هذا يعاين هشاشة بنيته ،ويُع ّد
ذلك من أهم العوامل املحفزة لغياب االستقرار ،بل يشكل خط ًرا
يهدد الحفاظ عىل أي مكتسبات قد حققتها عمليات إعادة اإلعامر
املكلفة( .((4كام أن انتشار العنف وتردي األوضاع األمنية يؤثران يف
جهود اإلعامر من ناحية تثبيط املانحني عن تقديم املِنح واملساعدات،
وهو ما يفرس ترد ّد كثري من الجهات املانحة يف تقديم ما تعهدت به
يف مؤمترات املنح .ويساهم أيضً ا ،من ناحية أخرى ،يف تعطيل البدء
يف مرشوعات إعادة اإلعامر ،خوفًا من الهجامت املستمرة وأعامل
ونهب تشمل مواقع اإلعامر،
سلب ٍ
العنف ،والتي ينجم عنها عمليات ٍ
فضل عن إهدار األموال الطائلة من خالل ما تتعرض له املؤسسات
ً
(((4
واملنشآت من أرضار ودمار بعد إعادة إعامرها .

ً
ثالثا :عقبات متكررة تواجه المانحين
نادر ٌة هي حاالت إعادة اإلعامر بعد الحرب التي تكلّلت بالنجاح،
بل ميكن القول إنها معدودة عىل أصابع اليد الواحدة .وميكن إرجاع
أسباب تعطيل بعض عمليات إعادة اإلعامر أو فشلها ،عىل غرار
تلك التي متّت يف العراق وأفغانستان ،إىل أ ّن مجموعة من العقبات
يخص التكلفة املالية الضخمة إلعادة
والتحديات تواجه املانحني فيام ّ
39 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (New
Jersey: Princeton University Press, 2016).
40
Robert Gilpin & Jean M. Gilpin, Global Political Economy:
Understanding the International Economic Order (New Jersey: Princeton
University Press, 2001).
41 Roger C. Riddell, Does Foreign Aid Really Work? (Oxford: Oxford
University Press, 2008).
42 Mick Foster & Jennifer Leavy, The Choice of Financial Aid Instruments
(London: Overseas Development Institute, 2001).
 43عالية.

عامل أساسيًا لتوفري املناخ الذي يساعد يف البدء
يُع ّد االستقرار األمني ً
يف عمليات اإلعامر ،وتوفري املناخ االستثامري الجاذب لإلعامر ،ويؤمن
كثريون بأ ّن يف حال غاب االستقرار األمني ،ال ميكن أن تتم خطوات
44 Peter Burnham, The Political Economy of Post-war Reconstruction
(United States: Springer, 1990), p. 96.
45 United States, Office of the Special Inspector General for Iraq
Reconstruction, and Stuart W. Bowen, Hard lessons: The Iraq Reconstruction
Experience, Special Inspector General, Iraq Reconstruction (2009), p. 6.
 46هادي حسن عليوي" ،التحديات التي تواجه اإلعامر يف العراق" ،جريدة الصباح،
.2007/1/13
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شكل يوضح أشكال دعم املانحني إلعادة اإلعامر ما بعد الحرب ومداخله

املساعدات
اإلمنائية لإلدارة
والحكم الرشيد

املشاركة الدولية
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املصدر :إعداد الباحث.

حقيقية يف هذا املجال( .((4ومن بني العقبات األخرى أيضً ا انتشار
الفساد وغياب الشفافية( .((4وعىل صعيد آخر ،قد يواجه املانحون
تحديًا يتعلق بإمكانية عدم التوافق بني توقيت املساعدات ومتويل
إعادة اإلعامر وبني القدرة االستيعابية للدول الخارجة من النزاع،
إذ تكون الجهات املانحة من دو ٍل ووكاالت دولية أكرث حامسة يف
املراحل األوىل من إعادة اإلعامر ،وينعكس ذلك يف التدفق الكبري
 47املرجع نفسه.
" 48إشكاليات معرقلة :تحديات إعادة اإلعامر يف بؤر الرصاعات العربية" ،مركز
املستقبل لألبحاث والــدراســات املتقدمة ،2017/9/25 ،شوهد يف  ،2020/2/15يف:
https://bit.ly/2WB2hHq

لألموال واملساعدات ،لكن قدرة الدولة املحدودة عىل االستيعاب
يف الفرتة التي تيل انتهاء النزاع مبارشة ،تكون سب ًبا يف التخيل
التدريجي للجهات املانحة عن التزاماتها عىل املدى الطويل ،وهو
ما ميكن استقراؤه من تجارب إعادة اإلعامر يف كلٍ من أفغانستان
والعراق ولبنان(.((4
وبهدف تحقيق نتائج أشد فاعلية للمعونات الدولية ،شاركت
الــدول املانحة الرئيسة األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي
 49خالد حميد" ،بعيدًا عن نهج استمرار العمل كاملعتاد :إطار عمل مؤسيس إلعادة
إعامر ما بعد النزاع يف اليمن" ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية ،2018/5/9 ،شوهد يف
 ،2020/1/13يفhttps://bit.ly/3lYX2Ln :
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والتنمية Organisation for Economic Co-operation and
 Development, OECDيف اجتامع يف باريس يف  2آذار /مارس
 ،2005واتفقت الدول املجتمعة عىل ما يسمى "إعالن باريس" بشأن
فاعلية املعونات( ،((5حيث اتفقت عىل تنسيق املساعدات اإلنسانية
واإلمنائية يف مختلف أنحاء العامل يف إطار أجندات البلدان الرشيكة
واملتعلقة بالنمو وتخفيض أعداد الفقراء ،بحيث تكون "مبادئ
التنسيق واملواءمة واإلدارة" متالمئة مع بيئات تتسم بالضعف يف
مجايل نظام اإلدارة العامة والقدرات( .((5وقد شملت الوثيقة بنو ًدا
كثرية يف طياتها ،ولكن كان هناك مبدأ من بينها نرى أنّه قد يشكل
عقبة أمام إعادة اإلعامر ،وهو التزام املانحني بأن تظهر الدول املانحة
احرتامها لقيادة البلدان املتلقية للمعونات ومساعدتها عىل تدعيم
صحيح أن هذا قد يبدو أم ًرا حس ًنا
قدراتها ملامرسة هذه القيادة.
ٌ
يف كثري من السياقات ،ولكن من املؤكد أنّه لن يكون مناس ًبا لكل
السياقات ،كام سرنى يف دراستنا لقطاع غزة.

رابعا :المانحون وإعادة إعمار غزّة
ً
إ ّن عالقة فلسطني باملانحني الدوليني عالقة ممتدة منذ تبعات زمن
النكبة وحتى يومنا هذا .فقد كانت فلسطني عقب أوسلو واحد ًة من
أكرب متلقّي املساعدة يف العامل بحسب نصيب الفرد ،حيث تلقت
أكرث من  30مليار دوالر أمرييك بني توقيع اتفاقيات أوسلو يف 1993
و .2019ومع ذلك ،هناك شك حول دور املساعدات يف تحقيق تقدمٍ
ملموس لتحقيق أي تنمية حقيقية مستقلة .بل ،وبحسب كثري من
الدراسات ،ارتبط االقتصاد الفلسطيني دامئًا باالعتامد عىل االقتصاد
اإلرسائييل وهبات املجتمع الدويل .كام يجادل البعض بأن الدعم
الدويل يساعد عىل تقليل تكلفة االحتالل.
يف الثاين من آذار /مارس  2009انعقد مؤمتر رشم الشيخ ،وذلك مبارش ًة
بعد انتهاء الحرب .ومثّل املؤمتر املنصة األوىل إلظهار التعهدات بإعامر
قطاع غ ّزة ،وقد اشرتط قيام السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليات
اإلعامر دون إرشاك حركة املقاومة اإلسالمية حامس ،رغم كونها
الحاكم الفعيل عىل األرض يف غزة ،ودون معالجة القضايا األساسية
مثل فتح املعابر ورفع الحصار وغريها من آليات عبور املواد الالزمة
للقطاع(ُ .((5ع ِق َد بعد ذلك مؤمتر القاهرة إلعادة إعامر غ ّزة برعاية
" 50إعالن باريس بشأن فعالية املعونات امللكية والتنسيق واملواءمة وتحقيق النتائج
واملساءلة املشرتكة" ،2005 ،ص  ،15-1شوهد يف  ،2020/2/16يفhttps://bit.ly/2GHuPZt :
 51املرجع نفسه.
 52عيل أبو شهال" ،اسرتاتيجيات مواجهة تحديات إعادة اإلعامر يف قطاع غزة" ،ورقة
مقدمة يف الورشة االقتصادية إعادة إعامر قطاع غزة الواقع والتحديات ،مركز التخطيط
الفلسطيني ،فلسطني.2014/11/10 ،
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مرصية نرويجية يف  12ترشين األول /أكتوبر  2014يف أعقاب حرب
متوز /يوليو وآب /أغسطس  ،2014وتق ّدم فيه املانحون املتمثلون
يف أكرث من  50دولة و 20منظمة إقليمية ودولية ،بتعهدات بتقديم
أموالهم إلعامر القطاع( ،((5ضمن ثالثة رشوط رئيسة؛ تتلخص يف أن
تتوىل حكومة وفاقٍ وطني شؤون إدارة القطاع ،وأال يتم إنفاق أموال
التربعات يف أماكن غري مخصصة لها ،وأن يتم فتح معابر غ ّزة لتسهيل
إجراءات اإلعــار( .((5تع ّهدت قطر يف هذا املؤمتر مبنح مليار دوالر
للقطاع ،وتع ّهد االتحاد األورويب بتقديم  450مليون دوالر خالل
سنة  ،2015كام تع ّهدت الواليات املتحدة بتقديم  212مليون دوالر
مساعدات إضافية ،وتع ّهدت الكويت بتقديم  200مليون دوالر عىل
مدى  3سنوات ،وق ّدمت اإلمارات العربية املتحدة مساعدة بقيمة 200
مليون دوالر ،يف حني أعلنت السعودية عن إعادة تقدميها مساعدات
بقيمة  500مليون دوالر ،كانت قد تعهدت بها يف وقت سابق(.((5
تبع مؤمتر القاهرة آلية أقرتها األمم املتحدة باالتفاق مع إرسائيل
والسلطة الفلسطينية عام  2014عرفت باسم آلية إعادة إعامر غزة
 Gaza Reconstruction Mechanismأو آلية "سريي" نسبة إىل
روبرت سريي رئيس مكتب املنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية
السالم يف الرشق األوسط آنذاك ،والتي حاولت األمم املتحدة من
خاللها تقديم املساعدات الالزمة للقطاع بطريقة تعطي األولوية
لضامن حاجات األمن اإلرسائييل ،من خالل انتشار مفتيش األمم
املتحدة ومراقبتهم عمليات اإلعامر واستخدام املواد املخصصة
لذلك( ،((5عىل أن تضمن األمم املتحدة عدم استخدام كافة املواد
واآلليات يف حفر األنفاق وبناء املالجئ تحت األرض .ساهمت تلك
اآللية بطبيعة الحال يف تعزيز القبضة اإلرسائيلية عىل القطاع ،ومن
ثم تقويض ثقة الفلسطينيني باألمم املتحدة.
قام البنك الدويل بإجراء عملية لتقييم التقدم يف رصف التمويل الذي
تم التعهد به يف مؤمتر القاهرة إلعادة إعامر قطاع غزة .وقد كان من
 53جاءت قطر يف مقدمة املانحني املنفردين بتعهد قدره مليار دوالر أمرييك ،تليها
السعودية بتعهد قدره نصف مليار دوالر .ينظر:
"Reconstructing Gaza: Donor Pledges", The World Bank, 12/9/2017, accessed
on 10/9/2020, at: https://bit.ly/2wzaD7k
 54عمر شعبان" ،ثالث سنوات عىل مؤمتر القاهرة إلعادة إعامر قطاع غزة بني وعود
التمويل وآلية األمم املتحدة وبقاء املعاناة" ،بال ثينك للدراسات االسرتاتيجية ،2017 ،شوهد
يف  ،2020/1/1يفhttp://palthink.org/?p=2336 :
 55خالد وليد محمود" ،إعادة إعامر قطاع غزة :السياقات والتحديات" ،تقييم حالة،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/11/12 ،ص  ،3شوهد يف  ،2020/1/20يف:
https://bit.ly/3ibhiXW
 56عالء أبو طه" ،اإلشكاليات السياسية املتعلقة بإعادة إعامر قطاع غزة" ،ورقة
عمل مقدمة إىل اليوم الدرايس آفاق إعادة إعامر قطاع غزة بعد عدوان  ،2014الجامعة
اإلسالمية.2014 ،
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و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

املقرر استيفاء تقديم الدعم املايل خالل ثالث سنوات ()2017-2014
لتمكني السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل املسؤولية يف عملية
إنعاش قطاع غزة وإعادة إعامره( .((5وبحسب إحصائيات البنك لعام
 ،2018فقد تم رصف نحو  1.884مليار دوالر أمرييك فقط من املنح
املقدمة إىل غزة ،أي ما نسبته  54يف املئة من الدعم الذي تم اإلعالن
عنه يف مؤمتر القاهرة( .((5والجدير بالذكر أن من بني  53جهة مانحة
يف مؤمتر القاهرة ،قامت  32جهة فقط باإليفاء بتعهداتها الكاملة.
كام بلغ إجاميل املدفوعات التي تم رصفها من قبل املانحني السبعة
األوائل  1.28مليار دوالر أمرييك بنسبة  44يف املئة فقط من إجاميل
التعهدات األصلية .وعىل الرغم من تأخّر عملية إعادة اإلعامر ،فإن
بناء املنازل يف القطاع بدا األكرث جذبًا لتمويل املانحني ،إضافة إىل
بناء املساجد والكنائس واملراكز الثقافية واملواقع الرتاثية وترميمها،
وتأهيل الطرق والجسور ،وإعامر املنشآت الصناعية والتجارية
والخدمية والتجارية ،وإصالح شبكات الكهرباء واآلبار ومياه الرصف
الصحي( .((5تؤكّد األرقام املذكورة تلكؤ املانحني عن تقديم املعونة،
ويتوقّع تقري ٌر أعدته منظمة أوكسفام أ ّن عملية إعادة إعامر غزة ،لو
استمرت بنفس الوترية ،سوف تستغرق مئة عام(.((6
جدول يوضح األموال التي تعهدت بها مجموعة من الدول
واألموال املرصوفة
املانح

التعهد

الرصف

قطر

1000.00

216.06

اململكة العربية السعودية

500.00

116.12

االتحاد األورويب

348.28

312.28

الواليات املتحدة األمريكية

277.00

277.00

الكويت

200.00

82.7

تركيا

200.00

139.48

اإلمارات العربية املتحدة

200.00

63.92

املصدر:
The World Bank, "Reconstructing Gaza: Donor Pledges," 12/9/2017,
accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/33eCMwD
57 World Bank, "Reconstructing Gaza: Donor Pledges", 13/3/2018,
accessed on 15/2/2020, at: http://bit.do/eNFLg
58 World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison
Committee, March 2018, accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/2GJcefr
 59وليد محمود.
60 OXFAM, "Vital Building in Conflict Damaged Gaza to take More Than a
Century at Current Rate", 26/2/2015, accessed on 15/2/2020, at: https://bit.ly/35gkdLe

خامسا :عملية إعمار بالغة التباطؤ
ً
يرى الباحث أ ّن هذا التلكؤ من جانب املانحني وقلة حامسهم
رئيسا يف إبطاء إعادة إعامر
للمشاركة الفاعلة والرسيعة كان ً
عامل ً
غزة ،وأ ّن له أسبابًا متعددة ،أشار إىل عد ٍد منها يف بعض ما أنجز من
الدراسات املنشورة ،والتي حلّل فيها جوانب مختلفة حول عملية
إعادة اإلعامر هذه ،أبرزها ما كتبه مؤخ ًرا ،باالشرتاك مع الباحثَني
غسان الكحلوت وسانسوم ملتون ،ونُرش يف مجلة دراسات الكوارث
الدولية  Disastersبعنوان "إعادة اإلعامر تحت الحصار :قطاع غزة
منذ عام  .((6("2007وتتلخص تلك األسباب يف خشية املانحني من
الغضب اإلرسائييل وتقديم أمن إرسائيل عىل أي اعتبارات أخرى،
وعدم قبول املانحني التعامل املبارش مع املوظفني املدنيني من حركة
حامس ،إضاف ًة إىل عدم استشارة الشارع الفلسطيني يف غزة ومعرفة
فضل عن خشية املانحني من تجدد الحرب ،وانرصافهم
أولوياته .هذا ً
عن االهتامم بغزة الستمرار االنقسام الفلسطيني وظهور أزمات كربى
يف املنطقة العربية نتيجة للحروب الدائرة يف سورية واليمن وليبيا
اقب آخر سب ًبا متعلقًا بافتقاد
والعراق والسودان .كام يضيف مر ٌ
القطاع جز ًءا كب ًريا من الدعم من املانحني العرب كتبعات لألزمة
الخليجية والتغريات الحادثة يف اململكة العربية السعودية .هذا
عدا عن صعود اليمني وفوز دونالد ترامب ومحاوالته ،بل إجراءاته،
لتصفية القضية الفلسطينية ومنها صفقة القرن ،وإيقاف دعم وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ،األونروا .وفيام
ييل يفصل الباحث هذه النقاط ،لينتهي إىل تقديم اقرتاح مبا ميكن
فعله بغية تدارك هذا الوضع شديد الرتدي.

 .1طريقة انتهاء االقتتال والعنف:
حالة "الالحرب والالسلم"
أسو ًة بغريها كام أسلفنا ،يحكم عمليات إعادة اإلعامر يف غ ّزة محددات
أساسا بالطريقة التي تنتهي بها الحرب .لقد انتهت الحروب
تتعلق ً
(((6
(((6
(((6
التي شهدتها غزة يف  2009و 2012و 2014بعقد اتفاقيات
هدنة تتوقف عىل إثرها العمليات العسكرية ،وتضمن إلرسائيل أمنها،
وتح ّمل طرفًا ثالثًا  -وهو الدول املانحة  -مهمة إعادة اإلعامر.
61 Barakat, Milton & Elkahlout.
62 Jim Zanotti, Israel and Hamas: conflict in Gaza (2008-2009) (United
States: DIANE Publishing, 2010), p. 41.
63 Khaled Elgindy, "Egypt, Israel, Palestine", The Cairo Review of Global
Affairs, 25/8/2012, p. 178.
64 Anthony Oberschall, "The 2014 Gaza War and the Elusive Peace
in Palestine", Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, vol. 5, no. 2
(2014), pp. 115-130.
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يف الحقيقة ،ولطبيعة طريقة انتهاء الحرب ،مل تهتم أي من تلك "التسويات"
برفع الحصار عن غزة أو السعي بجد للوصول لحل للمشكالت املزمنة
التي يعانيها القطاع ،بل كان الرتكيز دامئًا عىل كفة الجانب اإلرسائييل.
ومام عزز هدف الحصار ما يلخّصه خ َري تلخيص بيان لدوف فايسغالس،
كبري املستشارين لرئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود باراك ،يف عام ،2006
جاء فيه "أ ّن الحصار مبنزلة لقاء مع اختصايص تغذية .علينا أن نجعل
الفلسطينيني يفقدون الوزن ،ولكن يجب ألّ ميوتوا جو ًعا"(.((6
إ ّن عدم السعي للتوصل إىل تسوية ،يجعل إعادة اإلعامر مسألة غري
مجدية ،فتكرار العمليات العسكرية يلغي تلقائيًا استدامة مشاريع
اإلعــار وبرامجه .يف مؤمتر يف القاهرة  2014و ّجه جون كريي،
وزير الخارجية األمرييك ،نداء لإلرسائيليني والفلسطينيني الستئناف
مفاوضات السالم لتأكيد الدول املانحة عىل أن املشاريع املمولة لن
يتم تدمريها يف حرب أخرى .وقال" :يجب أن نخرج من هذا املؤمتر
ليس باملال فحسب ،بل بالتزام متجدد من الجميع للعمل من أجل
السالم الذي يلبي تطلعات الجميع  -لإلرسائيليني ،وللفلسطينيني
ولجميع شعوب هذه املنطقة"( ،((6ولكن مل تتوافر رغبة سياسية
حقيقية لعمل ذلك رغم دعوة بعض املانحني للرتكيز عىل جذور
املشكلة .فقد استنكر وزير الخارجية القطري خالد بن محمد
العطية ما أسامه "الصمت الدويل" الذي أحاط بتدمري غزة ،وذلك
خالل اإلعالن عن التعهد الخاص ببالده .وقال "بينام يحتاج الشعب
الفلسطيني إىل دعم مايل ،فإنه يحتاج إىل املزيد من الدعم السيايس
من املجتمع الدويل ...السالم العادل هو الضامن الحقيقي الوحيد
لعدم تدمري ما نحن بصدد إعادة بنائه"(.((6
ويعلق أحد الخرباء عىل هذه النقطة بالقول بأن الطريقة التي تدار بها
العملية للبدء يف اإلعامر من دون اتفاق سالم تجعل منجزات إعادة
اإلعامر أهدافًا ألي تصعيد محتمل .وهذا يعني العودة إىل املربع
صفر ،ما يزيد خشية املانحني الدوليني أن يكون انهيار مشاريعهم
وبرامجهم مسألة وقت فقط ،خاص ًة أن الجهات املانحة واملنفذة
ال تحصل عىل أي تعويضات ،عىل األقل ،مقابل استهداف نشاطاتها(،((6
وهو عامل إضايف يف إضعاف التمويل وتوجيه االستثامرات نحو
نقل عن:
ً
65
Tamer Qarmout & Daniel Béland, "The Politics of International Aid to the
Gaza Strip", Journal of Palestine Studies, vol. 41, no. 4 (2012), pp. 32-47.
66 "Qatar is Top Donor as $5bn is Pledged to Rebuild Gaza", The
Guardian, 12/10/2014, accessed on 26/2/2020, at: https://bit.ly/2ZkfCDX
67 "Donors Pledge $5.4 Billion in Gaza Aid, Norway Says", Haaretz,
13/10/2014, accessed on 26/2/2020, at: https://bit.ly/2ZkUZYe
68 Mitchel Hochberg, "Donors Growing Weary of Reconstructing Gaza", The
Washington Institute, 2/2/2016, accessed on 20/1/2020, at: https://bit.ly/2ZhKBk9
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االحتياجات األساسية ،وهذا بالفعل ما متثل برد فعل اململكة املتحدة
عىل لسان وزير التنمية الدولية الربيطاين ديزموند سوين حني قال يف
بيان أصدرته الحكومة الربيطانية "إن األموال ستغطي التخلص من
الذخائر القابلة لالنفجار وإزالة األنقاض وإعادة اإلعامر"(.((6

 .2االنقسام الفلسطيني وتضارب
األجندات والمصالح
ٍ
وتضارب
صعيد آخر ،فاملشهد الفلسطيني يغلب عليه الوهن،
عىل
ُ
األجندات الناتج من االنقسام ،فال موقف موحد وال رؤية واحدة.
وتب ًعا لذلك ،ينظر كل طرف إىل إعادة اإلعامر وفقًا ألهدافه ومصالحه
املتناقضة مع األطراف األخرى؛ فاملحتل يسعى دامئًا إىل تعطيل
تحقيق أي نتائج لإلعامر ميكن أن تتنابذ مع سياسات الحصار لديه،
فمن املؤكد أن إرسائيل غري معنية بتحقيق تنمية حقيقية أو بناء
القدرات الفلسطينية .إن ما يعنيها فقط هو أال تصل األمور يف غزة
إىل حد االنفجار كام جاء عىل لسان فايسغالس( ،((7بينام تسعى
حامس من جانبها إىل اإلبقاء عىل دورها املحوري يف قيادة قطاع
غ ّزة ،واستمرار دورها يف السيطرة عىل القطاع دون ترك مساحات
قد تستغلها األط ـراف األخــرى لفرض نفوذها فيه .أما السلطة
الفلسطينية يف رام الله فهي تحاول بشتى الوسائل القيام بدور يف
القطاع واستغالل االعرتاف الدويل بها كممثل وحيد للفلسطينيني يف
سبيل ذلك .ووفقًا لتلك التناقضات ،تسري جهود إعادة اإلعامر دون
الوصول إىل توافقات أو رؤى مشرتكة بني األطراف الفاعلة ،ومن ثم
غياب قاعدة أساسية مقبولة لدى الجميع يقوم عليها اإلعامر ،وعدم
وجود تصور أو غاية ملآالته .ولذا ،تبقى العملية برمتها تسري تب ًعا
لرغبات املانحني وأجنداتهم؛ فبقصد أو بغري قصد ،يغيب ذوو الصلة
عن أي جهد تنسيقي .ويرضب الباحث مثالً عىل ذلك مبا حدث يف
مؤمتر القاهرة يف عام  ،2014حيث غاب املحتل صاحب قدرة املنع
والسامح ،رغم كونه الطرف صاحب التأثري األكرب يف إنجاح عملية
إعامر القطاع أو إفشالها ،كام مل تتم دعوة حامس إىل املؤمتر ،دون
األخذ يف االعتبار أنها متثل الحكومة الفعلية يف القطاع .أما فيام أطلق
رصا عىل إرسائيل والسلطة
عليه "آلية سريي" فقد كان االتفاق مقت ً
الفلسطينية واألمم املتحدة ،حيث مل يتم أيضً ا إرشاك حامس ،السلطة
الفعلية عىل األرض ،يف النقاشات املؤ ّدية إلعالن اآللية(.((7
"69 "Qatar is Top Donor.
70
Alison Martin et al. (eds.), "Israel Tightens Gaza Blockade,
Civilians Bear the Brunt", OXFAM, 27/7/2018, accessed on 14/1/2020, at:
https://bit.ly/32aAPCk
71 Barakat & Shaban, pp. 1-15.
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ش ّجع االنقسام الفلسطيني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب عىل
أول"( ،((7وهدفت إىل
تبني اسرتاتيجيةُ ،عرفت باسم "الضفة الغربية ً
االهتامم بتنمية الضفة الغربية وتطويرها عىل حساب قطاع غ ّزة.
فقد أعلن بورجي بريندي ،وزير الخارجية الرنويجي الذي قام بدور
مهم يف تنظيم مؤمتر القاهرة عام  ،2014أن نصف املبلغ اإلجاميل
الذي تعهد به املانحون ،والبالغ  5.4مليارات دوالر ،سيستخدم إلعادة
بناء غزة ،يف حني أن النصف املتبقي مخصص لدعم ميزانية السلطة
الفلسطينية حتى عام  .((7(2017كان االنقسام بني حامس وفتح ،إذًا،
حاج ًزا للتفاعل مع الجهات الدولية الفاعلة ،وو ّجه املانحون الرئيسون
يف تعهدات إعادة إعامر غ ّزة ،كث ًريا من متويلهم لغ ّزة إىل تعزيز السلطة
الفلسطينية ،باعتبارها الهيئة املسؤولة رسم ًيا عن إعادة اإلعامر ،يف
مقابل حامس التي تعترب منظمة إرهابية محظورة( .((7وقد عزز هذه
السياسة موقف الواليات املتحدة واملتمثل مبقولة وزير خارجيتها،
جون كريي" :يجب متكني السلطة الفلسطينية والرئيس عباس يف كل
ما نقوم به من أجل تحديد مستقبل غزة"(.((7

وحيث إن السلطة الفلسطينية يف رام الله هي الجهة الوحيدة
املعرتف بها دول ـيًــا ،فــإن جميع املساعدات واملعونات وفقًا
لالسرتاتيجية ستمر عرب السلطة ،مبا فيها تلك املوجهة إىل غ ّزة .وبعد
نجاح حامس يف السيطرة عىل القطاع ،أصبحت أموال املانحني إحدى
72 Mohammed Samhouri, "The 'West Bank First' Strategy", Working
paper 2, Crown Centre for Middle East Studies, Brandeis University,
October 2007, p. 6.
73 Michael R. Gordon, "Conference Pledges $5.4 Billion to Rebuild
Gaza Strip", The New York Times, 12/10/2014, accessed on 1/3/2020, at:
https://nyti.ms/3h82Mid
74 Bashi Sari, "Justifying Restrictions on Reconstructing Gaza: Military
Necessity and Humanitarian Assistance", Israel Law Review, vol. 49, no. 2
(2016), p. 166.
75 Gordon.

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

اسرتاتيجيات الضغط والنزاع بني السلطة الفلسطينية وحامس .وع ّمق
هذا ،بطبيعة الحال ،االنقسام بني فتح وحامس .عالو ًة عىل أ ّن أول
ما فعلته السلطة بعد االنقسام ،كان طلبها من موظفيها املدنيني
البالغ عددهم  ،75000والذين ميثلون  40يف املئة من القوى العاملة
النشطة يف غ ّزة ،التوقف عن العمل لحساب إدارة حامس ،األمر
الذي أث ّر بشكل كبري يف قدرة قطاع غ ّزة عىل الحكم ،إذ اضطرت
حامس يف عام  2007إىل استبدال موظفي الخدمة املدنية يف السلطة
الفلسطينية مبوظفني جدد عدميي الخربة ،واضطر عديد من املوظفني
املتمرسني الذين كانوا قادرين عىل إدارة عملية إعادة اإلعامر إىل
الجلوس يف منازلهم ،حيث تم دفع رواتبهم ،دون االستفادة من
توظيف مهاراتهم وخرباتهم يف عملية إعادة اإلعامر أو غريها(.((7
ويف إطار ذلك متثلت إحدى واجبات السلطة يف إدارة املوارد البرشية
لتوجيه إعادة اإلعامر من خالل وزارة املالية ،بهدف ضامن الشفافية
مع بناء قدراتها ،لكن ذلك أدى بدوره إىل املساهمة بصورة كبرية يف
إبطاء عملية إعادة اإلعامر ،نتيجة لالنفصال املعنوي والجغرايف بني
اإلدارة التي مقرها رام الله وقطاع غ ّزة ،بسبب القيود املفروضة عىل
حرية التنقل(.((7

 .3متطلبات األمن اإلسرائيلية:
إرضاء إسرائيل غاية ال تدرك
ال تتوقف قضية تباطؤ التمويل واإلعامر عند مراعاة الجهات املانحة
االتفاقيات وموقف املجتمع الدويل ،إذ يضاف إىل ذلك خشية الدول
املانحة من الغضب اإلرسائييل ،مام يزيد األمور تعقي ًدا ،حيث تخضع
الجهات املانحة إىل رشوط إرسائيل وطلباتها دون حدود ،فإرسائيل
وحدها من متتلك قرار املوافقة أو املنع( ،((7واملجتمع الدويل
ال يضغط عليها ليجربها عىل إعطاء حريات أكرب لألطراف العاملة
أصل صعوبات متعددة من أهمها
الدولية يف قطاع غزة ،والتي تعاين ً
وصول املواد واملعدات الالزمة لتنفيذ مشاريعها ،وصعوبة وصول
العاملني والكوادر الفنية املؤهلة إلدارة إعادة اإلعامر( .((7وبالرغم من
أن هناك إجام ًعا بني املانحني عىل أن الحصار اإلرسائييل هو العائق
األكرب يف سبيل إعادة اإلعامر والتنمية ،لكنهم مل يجرؤوا ولو مرة
محتل وفق
واحدة عىل إجبار املحتل عىل القيام بواجباته بوصفه ً
76 Fred Abrahams, "Internal Fight: Palestinian Abuses in Gaza and the
West Bank", Human Rights Watch, 29/7/2008.
" 77تبعات االنقسام الفلسطيني عىل النواحي اإلنسانية يف قطاع غزة" ،مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،حزيران /يونيو ،2017
شوهد يف  ،2020/2/12يفhttp://bit.do/eNDjq :
78 Sari.
79 Ibid.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
بطء عملية إعادة اإلعمار في غزة :تلكؤ المانحين بين الذاتي والموضوعي

قواعد القانون الدويل الواضحة .وطوال األعوام الستني املاضية ،فشل
املانحون يف إقناع إرسائيل بالكف عن سياساتها التدمريية أو تعويض
الفلسطينيني عن الدمار الالحق بهم .بل املتوقع بعد االنتهاء من كل
عملية عسكرية أن يهرع املانحون إلعادة البناء دون أن يحصلوا عىل
ضامنات من دولة االحتالل بعدم تع ّمد التدمري مرة أخرى .قد يفرس
ذلك بعجز املانحني وإحساسهم بالذنب تجاه الغ ّزيني ،واعرتافهم بأن
الحصار هو سبب معاناتهم ،لكن يف كل األحوال فتلك املامرسة توضح
متا ًما أن خيارات املانحني يف غزة تبقى محددة ،حيث يتعاملون بشكل
طبيعي مع االحتالل وال يواجهون أي تهديدات باتخاذ إجراءات من
شأنها إجبار إرسائيل أو مامرسة أي من أنواع الضغط عليها .ويؤكّد
شري هيفري عىل هذه النقطة بالقول بأن املانحني يتعاملون مع أي
هيكلٍ يتفتق عنه ذهن اإلرسائيليني( .((8ومن األمثلة عىل ذلك آلية
األمم املتحدة "سريي" إلعادة إعامر غزة التي فرضت الحصار بشكل
فعال نيابة عن حكومة إرسائيل ،بدلً من تواصل الضغط من أجل
رفع الحصار( .((8وقد توصلت دراسة سابقة للباحث إىل أ ّن آلية
سريي أرضت الفلسطينيني يف غزة من خالل متاهة البريوقراطية التي
تفرضها ،وترسيخها الحصار ،وتقنينها للعقوبات ،وافتقارها إىل امللكية
املحلية ،وضامنها االستفادة اإلرسائيلية من املساعدات الدولية(.((8
ويف هذا السياق ،يضيف مسؤول فلسطيني بقوله إن الربامج املدعومة
من املانحني تعطي إلرسائيل "طبقة حامية" من اللوم الدويل من
خالل التخفيف من عواقب احتاللها الوحيش .واألنىك من ذلك ،أن
الربامج املمولة من جانب املانحني ال تعمل بشكل جدي عىل إيجاد
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودعمه ،فإرسائيل نفسها
راضية عن هذا النهج يف استمرار الدعم املحدود للربامج اإلنسانية.
ويشري محلل إرسائييل إىل أن عدم إمكانية الوصول إىل اتفاقية سالم
عادلة يدفع املانحني إىل االستثامر يف تدابري من شأنها تقليص فرص
النزاع ،ويقول يف ذلك "إن املانحني مندفعون لبذل مزيد من الجهود
من أجل تأخري الجولة التالية من النزاع"( .((8بعبارة أخرى ،قد تؤدي
الهبات التي تحسن نوعية الحياة يف غزة إىل تغيري حسابات حامس
االسرتاتيجية من السعي إىل اكتساب رشعية عن طريق النزاع إىل
السعي إىل اكتساب رشعية عن طريق االزدهار االقتصادي(.((8
80 Shir Hever, "How Much International Aid to Palestinians Ends Up in
the Israeli Economy?", Aid Watch (2015), p. 2.
81 Ibid.
 82بركات واملرصي.
83 Hochberg.
84 Ibid.
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كام ذكرت آنفًا ،يساهم املانحون يف دعم االقتصاد اإلرسائييل يف كل
جولة من جوالت إعادة اإلعامر .ويف الواقع ،االقتصاد اإلرسائييل هو
املستفيد الرئيس من عقود إعادة اإلعامر ،عىل سبيل املثال ،اشرتطت
االتفاقيات االقتصادية املوقعة بني منظمة التحرير الفلسطينية
وإرسائيل يف نيسان /أبريل  1994وأيلول /سبتمرب  ،1995أن تشرتى
املواد من الرشكات اإلرسائيلية( .((8ويذكر شري هيفري( ((8أن القيود
املفروضة عىل الرشكات الفلسطينية ،تجرب املؤسسات الدولية أيضً ا
عىل التعاقد مع خدمات من الرشكات اإلرسائيلية ،ضاربًا املثل عىل
ذلك مبدى استفادة إرسائيل من قيام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 USAIDبتمويل املاسحات الضوئية واملعدات األخــرى لنقاط
التفتيش العسكرية اإلرسائيلية التي يتم من خاللها عبور شحنات
املساعدات يف موازنة املعونة( .((8كام يوضح تقرير لألونكتاد (مؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية) أن عىل املانحني تحويل األموال إىل
العملة اإلرسائيلية( .((8هذا عدا عن رسوم املوانئ والتخزين ،و"رسوم
األمن" التي يتم تحصيلها من كل شاحنة تحمل البضائع إىل قطاع
غزة( .((8وبالطبع ،فكل تلك العوامل تساهم يف تحويل معونات إعادة
اإلعامر إىل مصدر دخل مهم لالقتصاد اإلرسائييل .ومن الجدير بالذكر
أن مواد البناء خاصة اإلسمنت كانت توردها رشكة نيرش اإلرسائيلية
;Hever
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Center (AIC), 2006, p. 13.
87 Sahar Taghdisi-Rad, The Political Economy of Aid in Palestine: Relief
from Conflict or Development Delayed? (London: Routledge, 2011), pp. 1-16.
88 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
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ٍ
بعقد تم بني الرشكة اإلرسائيلية ورشكة سند التي أسسها صندوق
االستثامر الفلسطيني لإلرشاف عىل عملية التوريد ملستلزمات عملية
إعادة اإلعامر(.((9

 .4تزامن إرهاق المانحين الدوليين مع
استقطاب المانحين العرب وإهمالهم
بعد سنوات طويلة من اإلنفاق الكبري عىل األرايض الفلسطينية دون
نهاية سعيدة تلوح يف األفق ،يشعر املانحون اآلن باإلرهاق ،وهي
معضلة متكررة خاصة يف النزاعات طويلة األمد .ويظهر أثر إرهاق
الجهات املانحة عىل قدرة املنظامت الدولية عىل مواصلة جمع
التربعات لصالح املشاريع التنموية الكربى والعمل اإلنساين املوسع.
أضف إىل ذلك تزامن النزاعات يف املنطقة والعامل ،ومن ثم تزامن
مشاريع إعادة اإلعامر ،حيث يتطلع املانحون الدوليون واإلقليميون
إلعادة إعامر سورية والعراق واليمن وليبيا ،وهو ما يلقي بظالله
سلب ًيا عىل املوازنات املالية املخصصة لعمليات إعادة اإلعامر يف غ ّزة.
وتقدر الجهات املختصة أن تكلفة عمليات إعادة اإلعامر يف الدول
العربية التي تشهد رصاعات وحروبًا عىل غرار اليمن وليبيا والعراق،
تريليون دوالر ،يف وقت قدرت فيه بعض الجهات الدولية
َ
بلغت نحو
(((9
تكلفة إعامر سورية وحدها بنحو  900مليار دوالر .
بعد ثورات الربيع العريب ،اختلفت مواقف املانحني العرب ومل تعد
كام كانت يف سابق عرصها .وانقسم املانحون قسمني وازداد األمر
سو ًءا بعد األزمة الخليجية؛ حيث يعارض املحور املرصي السعودي
اإلمارايت حركة حامس( ،((9وتعرب دول املحور عن قلقها إزاء عالقة
الحركة بجامعة اإلخوان املسلمني .وتدعي اإلمارات ،مثل اململكة
العربية السعودية ذات الوزن اإلقليمي الثقيل ،أن قطر تستخدم
ثروتها الهائلة لتقويض االستقرار اإلقليمي ،وذلك يف املقام األول
من خالل التدخل يف شؤون الدول األخرى ومساعدة الجامعات
اإلسالمية املتشددة مثل حامس يف غزة واإلخوان املسلمني ،أقدم
جامعة إسالمية يف العامل العريب .ال ترغب هذه الدول يف إظهار أي
دعم لحركة حامس لتفادي تعزيز شعبيتها يف الشارع الفلسطيني.
وتعتمد أيضً ا عىل افرتاض مفاده أ ّن إعادة اإلعامر البطيئة ستساهم
" 90التقرير السنوي  ،"2017رشكة سند للموارد اإلنشائية ،شوهد يف  ،2020/9/10يف:
https://bit.ly/32flLmL
" 91إشكاليات معرقلة :تحديات إعادة اإلعامر يف بؤر الرصاعات العربية" ،مركز املستقبل
لألبحاث والدراسات املتقدمة ،2017/9/25 ،شوهد يف  ،2020/1/13يفhttps://bit.ly/2WB2hHq :
92 Ahmed Al Madani, "Qatar Crisis and its Impact on the Palestinian
Cause", International Conference on Contemporary Social and Political Affairs
(IcoCSPA 2017), Atlantis Press, 2018.
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يف إضعاف رشعية حامس يف قطاع غزة ،عىل نح ٍو يفرض عود ًة يف
نهاية املطاف إىل الرتتيبات السياسية التي سبقت انقسام .2007
يف املقابل ،قدمت قطر( ((9أكرب مجموعة من املساعدات إىل غ ّزة من
بني جميع دول الرشق األوسط .فعالقتها راسخة بحركة حامس خاصة
وقوى املجتمع املدين الفلسطيني عمو ًما ،فقد أبدت الدولة الخليجية
ٍ
تحفظات أقل من جريانها اإلقليميني يف تقديم املساعدة عن طريق
حكومة األمر الواقع يف غ ّزة .إال أ ّن ضغوط املحور السعودي مستمرة
فكثريا ما انتقدت السعودية واإلمارات ،اللتان
ضد هذا التو ّجه(ً .((9
لديهام شكوك عميقة يف الحركات اإلسالمية اإلقليمية مبا يف ذلك
حامس ،السياسة الخارجية املستقلة لقطر وتوازيها مع التوجه الرتيك،
حيث تتهامن قطر بتفضيل حامس عىل السلطة الفلسطينية( .((9وهو
ما أنكره السفري محمد العامدي ،املسؤول عن ملف إعادة إعامر
غزة حني أرص عىل أ ّن قطر ستواصل متويل املشاريع يف غزة عىل
الرغم من "الحصار" الذي فرضته السعودية وحلفاؤها يف األعوام
الثالثة املاضية .وقال يف مؤمتر صحفي "جئنا لنؤكد لكم أننا وقفنا
وسنواصل الوقوف مع الشعب الفلسطيني املحارص وسنواصل
عملية إعادة اإلعامر ...إن سياسة قطر هي دعم الشعب والحكومة
الرسمية .نحن ال ندعم حامس ،نحن نتعامل مع حامس كجزء من
الشعب الفلسطيني"( .((9ومن امللحوظ متا ًما تراجع االهتامم بالقضية
الفلسطينية يف األوساط الرسمية العربية ،بل استمرار الهجوم عىل
الفلسطينيني خاصة أصحاب التوجهات اإلسالمية ،األمر الذي يضاعف
تقويض خطط إعادة اإلعامر يف القطاع.

 .5االختباء خلف سياسات المنح التنموية
وتشريعات مكافحة اإلرهاب
يف ضوء تلك األوضاع ،ال يحاول املانحون التأثري يف حركة حامس من
خالل إدماجها أو استثامر املعونة لتحقيق املصالحة الفلسطينية؛
فبحسب وثيقة باريس للامنحني ،يلتزم املانحون بالتعامل مع السلطة
الفلسطينية بوصفها حكومة مركزية للشعب الفلسطيني.
 93إيليا زريق" ،املساعدات اإلنسانية القطرية لفلسطني" ،سياسات عربية ،العدد 29
(ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2017ص .28
94 "Qatar Pledges Support to Besieged Gaza Despite Saudi Arabia
Pressure to Cut Ties with Hamas", The New Arab, 11/7/2017, accessed on
24/3/2020, at: https://bit.ly/2UBJXLd
95 "Gaza Reconstruction: Can Norway and Qatar Help Bring Hamas to
the Negotiations Table?" Aljazeera Media Network, 30/6/2015, accessed on
1/3/2020, at: https://bit.ly/3jRHHKG
96 "Qatar Pledges Gaza Support Despite Saudi Pressure", France24,
11/7/2017, accessed on 1/3/2020, at: https://bit.ly/3hf6Ugq
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وميكننا القول إنّه منذ فوز حامس يف انتخابات املجلس الترشيعي
الفلسطيني يف عام  2006واجه املانحون وخاصة الغربيون موقفًا
صعبًا .لقد اتخذت الجهات املانحة موقفا براغامتيًا ،متذرع ًة
بسياسات العمل يف الدول الهشة والدول املترضرة من الحروب،
والتي أقرتها أغلب الدول املانحة ،وعىل رأسها الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب ،وغالبًا ما يؤخذ التفسري الحريف لهذه السياسات
عذ ًرا لتفسري سبب التباطؤ يف رصف املنح التنموية .فهذا ممثل
االتحاد األورويب يزعم أن "إحدى مشاكلنا هي أن هذا برنامج واحد
من بني آالف الربامج التنموية لالتحاد األورويب حول العامل ولكن
لدينا مجموعة واحدة من القواعد والسياسات واإلجراءات .لذلك،
لدينا تناقض داخيل .حتى لو طلبنا رشاكة بني املستفيدين ،ولنقول
إنها ممكن أن تكون رشاكة حقيقية ومتساوية ،ال ميكننا أن نسمح
بتوقيع العقود إال لطرف واحد .ال يتناسب مع إجراءاتنا أن يقوم
طرفان بتوقيع عقد"(.((9
وامت ّد تأثري ترشيعات مكافحة اإلرهاب إىل كل مجاالت الحياة يف
قطاع غزة .كام تب ّنت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب منذ عام
 2006سياسات "عدم االتصال" مع حركة حامس ،التي متثل الحكومة
الفعلية يف القطاع ،ما أخض َع جميع أموال املانحني وجهودهم
ٍ
لعقبات بريوقراطية متعددة( .((9ويف خضم سعي املانحني إىل إيجاد
طرقٍ للعمل تتجنب التعاون مع حامس ،وصل بهم الحال يف النهاية
إىل تهميش الغزيني فيام يخص أمور معيشتهم ،حيث تم استبعاد
سكان غ ّزة إىل حد بعيد من املشاركة الفاعلة يف صنع القرار الخاص
بإعادة اإلعامر ،وبشكل ملحوظ مل تكن هناك منظامت مقرها غزة
يف مؤمتر املانحني .ومل يكن إرشاك السلطة يف عملية التخطيط ميثل
بديل ،إذ غالبًا ما مينع مسؤوليها من دخول قطاع غ ّزة ،مام يضاعف
ً
تعقيد التنسيق بني الجهات املانحة والحكومة .واألهم من ذلك أن
الجهات املانحة كانت تتوخى الحذر دامئًا ،واضع ًة نصب أعينها أ ّن
دعم لحامس .فعىل سبيل املثال ،سارع
دعم إعادة اإلعامر سيعترب ً
وزير الخارجية الدمناريك بري ستيغ مولر باإلعالن أن حزمة املساعدات
املقدرة بـ  304ماليني كرونة من الدمنارك إىل غزة لن تقع يف أيدي
حامس" ،نحن نقدم مساهمة ميكن االستفادة منها حقًا ،ولكن
من األهمية مبكان أن نجد األشخاص املناسبني لالستفادة من تلك
األموال" ،كام قال "لن نعطي املال لحامس" ،وستستخدم األموال
97 Michelle I. Gawerc & Ned Lazarus, "Doing No Harm? Donor
Policies and Power Asymmetry in Israeli/Palestinian Peacebuilding", Peace
& Change, vol. 41, no. 3 (July 2016), p. 389, accessed on 1/3/2020, at:
https://bit.ly/3lYbLGB
98 Bouris Dimitris, "The Vicious Cycle of Building and Destroying: The
2014 War on Gaza", Mediterranean Politics, vol. 20, no. 1 (2015), pp. 111-117.

ملشاريع الدعم اإلنساين ،مقسمة بني وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا" ومشاريع التنمية املحلية
داخل قطاع غزة(.((9
مل يعمل املانحون جديًا عىل الخروج بخطط مبتكرة وخاصة
لتفعيل عمليات املنح وإعادة اإلعامر يف غزة ،رغم أنه من الواضح
كونها حالة خاصة ومختلفة ،ومن ثم تتطلب معالج ًة خاصة .ومل
يضعوا يف االعتبار حقوق الفلسطينيني يف غزة أولوية أثناء تخطيط
العملية .وإذا كانت جرت العادة عىل إيجاد توازن بني املصالح
االقتصادية (فرص االستثامر واالستهالك ،)...واالسرتاتيجية (قضايا
األمن والهجرة ،)...واإلنسانية (حقوق الشعب ومصالحه) يف خطط
إعادة اإلعامر ،فيبدو جليًا أ ّن هذه املعادلة غري مف ّعلة يف غزة ،ومن
النادر اتخاذ مواقف إنسانية من قبل املانحني إلعادة وزن املعادلة.
من الواضح أنه عند التعامل مع غزة فالغلبة دامئًا لصالح الدوافع
االسرتاتيجية للدول املانحة من منطلق العالقات مع إرسائيل وليس
من منطلق الدافع األخالقي ،رغم ذلك ،فهناك مصالح اسرتاتيجية يف
إعامر قطاع غزة عىل املدى الطويل ،من حيث تحقيق االستقرار يف
املنطقة والتقدم نحو بناء السالم ،يجب التنبه لها ومراعاتها.

خاتمة
اختربت الدراسة تلكؤ املانحني يف إعادة إعامر قطاع غ ّزة تحت
الحصار ،حيث تناولت قصور املانحني وأسبابه ،والصعوبات التي
تواجه املانحني ،وهي صعوبات خاصة ومختلفة عن أي سياق آخر
لخصوصية املشهد الفلسطيني .وأشارت إىل عديد العقبات التي
تحول دون تحقيق تقدم ملموس مبا يف ذلك طريقة التسوية إلنهاء
الحرب ،واالنقسام الفلسطيني وتضارب األجندات واملصالح ،وقيود
التمويل املتعلقة مبختلف املواثيق والترشيعات ،وضغوط الطرف
اإلرسائييل ،وعدم االستقرار مع تكرار العمليات العسكرية ،وإرهاق
املانحني بسبب التزاماتهم وتعهداتهم ،وانرصاف املانحني العرب
عن االهتامم بالقضية الفلسطينية .وتخلص الدراسة إىل أ ّن قضية
إعادة إعامر غزة متثل سياقًا مختلفًا عن سياقات إعادة إعامر بعد
الحرب ،وعليه يجب التعامل معها بشكل مختلف ،خاصة أن املانحني
ال يرغبون يف التعامل مع القضايا الرئيسة وجذور الرصاع التي تتمثل
يف دوام االحتالل اإلرسائييل واإلجراءات العقابية املتواصلة مبا فيها
الحصار الجائر .وبناء عليه ،يويص الباحث بالتعامل مع قطاع غزة
عىل أساس االحتياجات اإلنسانية ألكرث من مليوين فلسطيني يعيشون
99 "Danish Gaza Aid Not to Go to Hamas", The Copenhagen Post,
2/3/2009, accessed on 1/3/2020, at: https://bit.ly/35jf9pC

ددعلالا

94
تحت الحصار ،تحس ًبا النفجا ٍر قادم .ويرى أ ّن عىل املانحني أن يترصفوا
بشكلٍ أكرث انفتا ًحا ،وأن يتحرروا من التزامات باريس وتطوير
اسرتاتيجية عمل أشد فاعلية ،تعتمد عىل الخربات املحلية الغزية،
عىل نح ٍو قد يستلزم منهم املساعدة يف إنشاء مجلس محيل إلعادة
مستقل عن الفصيلَني ،كام يعمل باستقاللية عن
ً
اإلعامر ،بحيث يكون
مختلف االستقطابات السياسية .ويخلص إىل أنه يجب أن يكون هناك
دور أشد فاعلية للامنحني ،فالقضية الفلسطينية ،بالرغم من انحسار
تأثريها ،ما زالت متثل قضية مركزية يف الوجدان العريب واإلسالمي.
لذا ،فعىل املانحني ،ال سيام من الدول الشقيقة ،العمل بكل قوة لرفع
الحصار وتشجيع املجتمع الدويل عىل إعادة ضخ األموال يف عدد من
املشاريع املهمة يف قطاع غ ّزة ،إضافة إىل إزالة العراقيل املفروضة
عىل املنظامت الدولية ،والعمل بدأب لتحقيق املصالحة الفلسطينية.

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ
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International Aid to the Gaza under Israeli Conditionalities:
Is it Time to Rethink Financing Policies and Mechanisms?

َ لــم
ترق المســاعدات المقدمة إلــى قطاع غزة المحاصر في أهدافها وآليــات تنفيذها إلى حد
 تعتمــد هــذه الدراســة علــى اســتعراض.تلبيــة االحتياجــات والتطلعــات األساســية لســكانه
 التــي يمولها،الوثائــق لدراســة مســار المســاعدات فــي برامج إنعــاش القطاع وإعــادة إعماره
 يــدل التحليل علــى أن المانحين لم يتصرفــوا بطريقة تتوافق مــع مبادئ منظمة.المانحــون
 أو مــع المفهــوم الفلســطيني فــي،التعــاون االقتصــادي والتنميــة الخاصــة بالــدول الهشــة
ّ
 وتظهــر النتائــج أن مــن أســباب محدوديــة نجــاح."المركــزة علــى الشــعب
"التنميــة التحرريــة
نحو أعاق بشدة قنوات
ٍ  على، التزام المانحين بسياسة "عدم االتصال" بحماس:المســاعدات
 إضافة إلى عمل المانحين في.جدا مع حكومة األمــر الواقع التي تمثلها
ً التواصــل الضروريــة
. ما جعل إيصال المساعدات أم ًرا شديد الصعوبة،ظل قيود إسرائيلية مفروضة
. حماس، غزة، الحصار اإلسرائيلي، إعادة اإلعمار، المساعدات الدولية:كلمات مفتاحية
Aids provided to the Gaza Strip under the blockade falls short of meeting basic
needs and aspirations of its residents. This paper reviews documents to study the
flow of donor-funded aid in the recovery and reconstruction programs of the
Gaza Strip. The analysis reveals that donors have not undertaken this assistance in
a manner consistent with OECD principles for aid to fragile states, or in keeping
with the Palestinian concept of "people-centered development-for-liberation." The
results show that one of the reasons for the limited success of aid flows is donor
commitment to a "no-contact with Hamas" policy which has severely impeded
much-needed communication channels with the de facto government that
Hamas represents. In addition, the working of donors under Israeli restrictions
has rendered the delivery of aid extremely difficult.
Keywords: International Aid, Reconstruction, Israeli Blockade, Gaza, Hamas.
. معهد الدوحة للدراسات العليا، برنامج اإلدارة العامة والسياسات العامة،أستاذ السياسات العامة
Professor in Public Policy, Public Policy and Public Administration Program, Doha Institute for Graduate Studies.

*

100
مقدمة
دخل الحصار اإلرسائييل العسكري واالقتصادي عىل قطاع غزة عامه
الثالث عرش إثر االنقسام الفلسطيني الداخيل وسيطرة حركة حامس
عىل القطاع يف حزيران /يوينو  .2007أدى الحصار ،إضافة إىل ثالثة
اعتداءات عسكرية إرسائيلية مدمرة يف أعوام  2008و 2012و،2014
إىل تدهور الوضع اإلنساين لسكان القطاع ،وقد تضافرت هذه
الهجامت والحصار اإلرسائييل لتشل اقتصاد القطاع ،ما فاقم أوضاع
أصل.
جيب من َهك ومعزول ً
ٍ
تكشف نظرة رسيعة عىل الواقع املعارص يف قطاع غزة عن املصاعب
املروعة التي يواجهها سكانه .فقد تجاوز عددهم حال ًيا مليوين نسمة،
مبعدل منو بلغ  3.3يف املئة سنويًا .وتقل أعامر  43يف املئة منهم عن
 15سنة ،ما يجعلهم ميثلون مجتم ًعا فت ًيا ج ًدا .ترتافق هذه النسبة
املرتفعة من الفتيان مع معدل بطالة غري مسبوق بلغ  56يف املئة ،وهو
أعىل معدل يف العامل للشباب (بني  15و 29عا ًما)((( .ومن املتوقع أن
يزداد هذا املعدل املرتفع مع استمرار الواقع االجتامعي  -االقتصادي
القاتم((( .وما يفاقم الوضع أكرث ،السياسات اإلرسائيلية األحادية
الجانب يف إعالن مناطق من غزة "شديدة الخطورة" أو "محظورة"،
ما يحرم السكان من الوصول إىل أكرث من  30يف املئة من األرايض
الصالحة للزراعة ،وإىل  50يف املئة من مياه صيد األسامك كام ورد يف
اتفاق أوسلو ،وميثّل ذلك خسارة  50يف املئة تقري ًبا من الناتج املحيل
اإلجاميل املمكن((( .وإضاف ًة إىل املصاعب االقتصادية ،أصبحت غالبية
خدمات القطاع العام املدنية والبنية التحتية املدنية يف قطاع غزة
خارج الخدمة طوال الفرتة املدروسة ،فسكان القطاع يعيشون واق ًعا
كئي ًبا وقامتًا ج ًدا ،وهو ما لخّصه عىل أفضل وجه روبرت بايرب ،منسق
األمم املتحدة للمساعدات اإلنسانية والنشاطات التنموية يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،عندما وصف الوضع بأنه "نكوص التنمية بحركة
بطيئة"((( ،موض ًحا أن "كل املؤرشات من الطاقة إىل املياه إىل الرعاية
الصحية إىل التوظيف إىل الفقر إىل انعدام األمن الغذايئ ،كلها ترتاجع.
ويعاين سكان غزة من هذا النكوص البطيء منذ عقد من الزمن"(((.
1 Mohammed Samhouri, "Three Years After the 2014 Gaza Hostilities - Beyond
Survival: Challenges to Economic Recovery and Long-Term Development",
United Nations Development Programme (UNDP) (May 2017), p. 4.
2 Ibid.
3 Maayan Niezna, "Hand on the Switch: Who's Responsible for Gaza's
Infrastructure Crisis?" Gisha (January 2017), accessed on 15/7/2019, at:
https://bit.ly/2SqRTxv
4 Luke Baker, "Gaza 'Unliveable' Ten Years After Hamas Seized Power:
U.N.", Reuters, 11/7/2017, accessed on 15/07/2019, at: https://reut.rs/30xcuCX
5 Ibid.
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يتطلب الواقع املرير لقطاع غزة دراسة شاملة لسياسات املانحني يف
تقديم املساعدات يف ظل حصار إرسائييل يهدف إىل مفاقمة "نكوص
التنمية" املذكور .فاملجتمع الدويل م ّول بوفرة السلطة الفلسطينية
ومؤسساتها منذ إنشائها يف عام  ،1994تيس ًريا لدورها يف دعم عملية
السالم وحل الدولتني؛ فبلغ إجاميل املساعدات اإلمنائية الرسمية
املقدمة إىل الضفة الغربية وقطاع غزة يف الفرتة 2016-1994
قرابة  35.1مليار دوالر أمرييك((( .ويف الفرتة  2016-2008وحدها،
بلغت مساهامت املانحني  20.3مليار دوالر ( 2.3مليار سنويًا)(((.
ومنذ سيطرة حامس عىل قطاع غزة ،تعهد املانحون الدوليون،
فضل عن املساعدات املنتظمة الــواردة عرب قنوات وكاالت األمم
ً
املتحدة ،مببلغ  1.3مليار دوالر إضايف يف مؤمتر رشم الشيخ يف عام
 2009إلعادة إعامر قطاع غزة يف أعقاب العدوان اإلرسائييل عام
 .(((2008إضافة إىل مبلغ قدره  5.4مليارات دوالر ت ُع ِّهد بتقدميه
إىل السلطة الفلسطينية يف عام  ،2014وخُصص منه  3.5مليارات
دوالر للمساعدة يف إعادة إعامر قطاع غزة يف الفرتة .2017-2014
وعىل الرغم من هذه االلتزامات الكبرية ،فرمبا تكون مساعدات
املانحني مثل "سكب املاء يف الرمال" كام يقول املثل العريب ،ما دامت
سياسات برامج املساعدات غري مالمئة .لكن نظ ًرا إىل مقدار هذه
املساهامت املالية وأهميتها ،مبا يف ذلك التزام العديد من املانحني
الدوليني املستمر بدعم الشعب الفلسطيني ،فمن املهم أن نفهم إ ْن
كانت سياسات وبرامج مساعدات املانحني قد ساهمت يف خلق بيئة
سياسية واجتامعية واقتصادية مواتية أكرث للفلسطينيني يف سعيهم
لتحقيق الكرامة وتقرير املصري والسالم ،وذلك عرب دراسة العوامل
التي تؤثر يف فاعلية املساعدات يف فلسطني .تبحث هذه الورقة يف
هذه املسائل املهمة يف إطار قطاع غزة ،بد ًءا من سيطرة حامس
عىل السلطة فيه .وهي تستند إىل استعراض للوثائق ،إىل جانب
مراجعة شاملة لألدبيات املنشورة ،لدراسة إدارة املساعدات وأسباب
محدودية نجاحها يف تحقيق أهدافها يف قطاع غزة.

ً
أوال :تعريف المساعدات الجيدة
يتوافر اآلن عدد كبري ومتزايد من املؤلفات من وجهة نظر دولية،
عن تعريف املامرسات الجيدة يف إيصال املساعدات والسياسات
6 "Aid (ODA) Disbursements to Countries and Regions (DAC2a)",
OECD Statistics, accessed on 15/7/2019, at: https://bit.ly/30vl19x
7 Ibid.
8 United Nations Development Programme (UNDP), Programme of
Assistance to the Palestinian People (PAPP), One Year After: Gaza Early
Recovery and Needs Assessment (Jerusalem: UNDP, 2010), p. 9.
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التي تيرسها .ولتحقيق أغراض هذه الورقة ،يُستخ َدم إطاران لتقييم
سياسات املساعدات املتبعة يف قطاع غزة يف فرتة الدراسة .اإلطار األول
هو مبادئ الدول الهشة التي وضعتها منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية لتوجيه إسهامات املانحني يف البلدان الهشة .وتعرف منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية الدول الهشة بأنها" :تلك التي تتصف
بالحكم الضعيف وقابلية التأثر بالرصاعات ،إىل جانب قيود وفرص
تختلف باختالف األوضاع .1 :أزمة ممتدة أو جمود طويل األمد،
 .2مرحلة بعد الرصاع أو بعد االنتقال السيايس .3 ،التحسن التدرجي،
 .4إدارة متدهورة"((( .وينتمي عدد كبري من املانحني الدوليني إىل
فمثل ،ينتمي
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ويتبعون مبادئهاً .
إليها يف حالة فلسطني مؤسسات االتحاد األورويب ودوله األعضاء،
إضافة إىل الواليات املتحدة( .((1ومبا أن معظم املانحني الرئيسني لقطاع
غزة أعضاء يف املنظمة ،فإن إدارة مساعداتهم ينبغي أن تكون متوافقة
مع مبادئ الدول الهشة ،ومن بينها .1" :االنطالق من الظروف املحلية
أساسا .2 ،عدم إلحاق الرضر .3 ،االنسجام مع األولويات املحلية بطرق
ً
مختلفة بحسب اختالف الظروف .4 ،تفادي ترك جيوب مستبعدة
ضمن كل سياق .5 ،االتفاق عىل آلية تنسيق عملية .6 ،إدراك الصالت
بني األهداف السياسية واألمنية والتنموية .7 ،الرتكيز عىل بناء الدولة
باعتباره هدفًا مركزيًا"( .((1وقد أكدتُ  ،يف دراسة سابقة باالشرتاك مع
دانييل بيالند ،أن مبادئ الدول الهشة ميكن أن تكون نقطة مرجعية
مفيدة "لتعظيم األثر اإليجايب والحد من الرضر غري املقصود خالل
عمليات املشاركة يف تقديم املساعدات إىل البلدان الهشة"(.((1
وضع الباحث الفلسطيني والخبري يف سياسة املساعدات ،خليل نخلة،
اإلطار الثاين املستخدم يف هذه الدراسة .وهو ميثل التفسري الفلسطيني
لسياسة املساعدات املواتية التي تلبي حاجات الفلسطينيني من
املساعدات مع مراعاة الواقع الفلسطيني املعقد يف ظل االحتالل
اإلرسائييل .يعرف نخلة مفهومه عن "التنمية التحررية املركّزة عىل
الشعب" بأنها "عملية تدخل هادف غايتها توسيع نطاق الخيارات
الفردية والجامعية إىل أقىص حد ممكن لإلنسان ،الفرد ،املواطن
9
Ozong Agborsangaya-Fiteu, Governance, Fragility, and Conflict:
Reviewing International Governance Reform Experiences in Fragile and
Conflict-Affected Countries (Washington, DC: The World Bank, 2009), p. 1.
"10 "Aid (ODA) Disbursements.
11 OECD, Conflict and Fragility: International Engagement in Fragile
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العادي ،والتي ميكن استدامتها عرب األجيال"( .((1ويرى نخلة أن الهدف
النهايئ لهذا النهج هو متكني الفلسطينيني من تحقيق تقرير املصري
السيايس وتحرير أنفسهم من سلطات االستعامر واالحتالل والهيمنة،
ومن ثم وضع حد للتفاوت االجتامعي واالقتصادي والسيايس.
ويهدف هذا النهج إىل خلق "نسيج اجتامعي" متني ومرن يف املجتمع
الفلسطيني ،يُنظَر إىل تطوره عىل أنه أمر أسايس يف تطلعات املجتمع
إىل التنمية والتحرير .ويف ما ييل بعض األهداف الرئيسة للتنمية
التحررية املتمحورة حول الشعب" :متكني األف ـراد الفلسطينيني
واملجتمعات املحلية واملجتمع ككل ،عرب توفري املــوارد النوعية
الالزمة ،واملهارات ،والوعي برشعيته ،والقدرة عىل الصمود ،والثقة
واالطمئنان؛ وتحسني ظروف معيشة الشعب من ناحيتي الجودة
واالستدامة ،وتوفري الظروف والخربات الالزمة ملساعدة الشعب يف
إحقاق هذه الحقوق األساسية ،وال سيام حق التحرر من االحتالل
واالستغالل ،وتقرير مستقبلهم بأنفسهم ،وإلمكانية حصولهم عىل
عمل منتج غري استغاليل ،وتحقيق تنمية تلبي االحتياجات اإلنسانية
األساسية للمجتمع ،مع استدامة ذلك عرب األجيال"(.((1
تستخدم هذه الدراسة اإلطارين املذكورين لدراسة سياسات مساعدات
املانحني وتأثريها يف استقرار قطاع غزة وإنعاشه وإعادة إعامره منذ
سيطرة حامس عليه ،وما تالها من اعتداءات إرسائيلية متكررة.
األسلوب الرئيس يف جمع بيانات هذا البحث هو استعراض الوثائق،
فهم واض ًحا لكيفية إيصال املساعدات إىل قطاع غزة
ألنه يوفر لنا ً
منذ سيطرة حامس عليه .ويوجد أيضً ا يف الوثائق دالئل عن فاعلية
املساعدات ودرجة تحقيقها ألهدافها .واعتُمدت املقاربة الوضعية يف
استعراض الوثائق وتحليلها ،ألن الغرض هو جمع معلومات واقعية
عن إيصال املساعدات ونتائجها .وأجري استعراض للوثائق والتقارير
املركّزة عىل املساعدات يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،والرجوع إىل
مواقع إلكرتونية أساسية ،مثل وثائق األمم املتحدة والبنك الدويل
والتقارير اإلعالمية اإلخبارية ذات الصلة.

ثان ًيا :السياسات التي تؤثر في إدارة
المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة
مثّلت املساعدات لفلسطني موضو ًعا لخالفات كبرية جذب اهتامم
عدد كبري من الباحثني .وكانت املساعدات الدولية يف األرايض
13 Khalil Nakhleh, Globalized Palestine: The National Sell-out of a
Homeland (Trenton: The Red Sea Press, 2012), pp. 17-19.
14 Ibid., pp. 18-19.
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الفلسطينية املحتلة تتقيد دامئًا بسياسات أعضاء اللجنة الرباعية
األممية (األمم املتحدة واالتحاد األورويب والواليات املتحدة وروسيا)،
إضافة إىل السياسات والرشوط اإلرسائيلية بخصوص برامج إيصال
املساعدات يف ظل حكمها العسكري لقطاع غــزة( .((1ففي سياق
قطاع غزة بإدارة حامس ،كانت هناك سياستان رئيستان يف إدارة
املساعدات منذ عام 2007؛ األوىل هي اسرتاتيجية "الضفة الغربية
أول" التي أطلقتها الواليات املتحدة ثم اعتمدها االتحاد األورويب
ً
بعد مؤمتر أنابوليس للسالم املنعقد يف الــواليــات املتحدة يف
ترشين الثاين /نوفمرب  .((1(2007والثانية هي سياسة "عدم االتصال"
التي فرضها بعض املانحني الغربيني يف مساعيهم لتفادي التواصل
مع سلطات حامس ليك يتجنبوا الهياكل القانونية التي فرضتها عليها
الواليات املتحدة .وستناقَش هاتان السياستان الرئيستان بالتفصيل
ألنهام وسمتا سياسات املساعدات يف القطاع وساهمتا يف تشكيل
واقعه االجتامعي  -االقتصادي الحايل(.((1

بعد سيطرة حامس عىل قطاع غزة ،واإلخفاقات الالحقة يف تشكيل
حكومة وحدة بني حامس وفتح ،قررت الدول الغربية بقيادة الواليات
املتحدة عزل حامس مع االستمرار يف دعم السلطة الفلسطينية
التي تقودها فتح يف الضفة الغربية وحرص التعامل معها( .((1أسفر
مؤمتر أنابوليس عن أول سياسة أثرت بدرجة كبرية يف املساعدات
املقدمة إىل القطاع .ويرشحها دميرتيس بوريس بعد تسميتها سياسة
15 Qarmout & Béland, p. 2.
16 Dimitris Bouris, "The Vicious Cycle of Building and Destroying: The
2014 War on Gaza", Mediterranean Politics, vol. 20, no. 1 (2015), p. 112.
17 Qarmout & Béland, p. 6.
18 Bouris, p. 112.

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

أول" أن هدفها كان "ضامن بقاء النخبة الفلسطينية
"الضفة الغربية ً
'املقبولة' للغرب ،بقيادة محمود عباس وسالم فياض يف السلطة،
بينام كان يؤمل أن تؤدي عزلة حامس إىل إضعافها"( .((1واستنا ًدا
إىل هذه االسرتاتيجية ،ضُ خت مليارات الدوالرات يف الضفة الغربية
لدعم مرشوع فياض لبناء الدولة يف مؤمتر باريس( ((2الذي انعقد يف
كانون األول /ديسمرب  2007بعد مؤمتر أنابوليس من دون دعوة
حامس .ويف هذا املؤمتر ،تم التعهد من الدول املانحة مببلغ يقارب
 7.7مليارات دوالر لدعم برنامج اإلصالح والتنمية الفلسطيني للفرتة
 ،2010-2008يف حني ُحرم قطاع غزة من دعم مثل هذا ،بينام كانت
إرسائيل تطبق عليه حصا ًرا عسكريًا شدي ًدا ،مبوافقة ضمنية من مرص
واملجتمع الدويل ،وما زالت تبعات اسرتاتيجية "الضفة الغربية أولً "
بعدم التعامل وعزل سلطة حامس قامئة إىل اليوم ،ما يرض بالواقع
املعيش لسكان قطاع غزة عرب استمرار االنقسام الداخيل الفلسطيني
واألزمات اإلنسانية املتنامية يف القطاع(.((2
السياسة الرئيسة الثانية التي أثرت يف إيصال املساعدات إىل قطاع
غزة منذ سيطرة حامس عليه هي سياسة "عدم االتصال" .وقد خلقت
هذه السياسة بيئة مقيدة إلدارة فعالة للدعم الدويل وإيصاله فعل ًيا
إىل القطاع ،ألن مقدمي املساعدات مل يرغبوا يف التعامل مبارشة مع
مسؤولني يف حكومة تقودها حامس( .((2ومن الجيل أن موقفهم هذا
يتوافق مع مواقف حكوماتهم ،ما نجم عنه اختيار املانحني الدوليني
لسياسة عدم االتصال مع حكومة تديرها حامس سع ًيا لحامية
عالقاتهم يف أماكن أخرى من العامل مع منظامت مانحة ووكاالت
مساعدات مرتبطة بطريق ٍة ما بالواليات املتحدة بصورة خاصة.
وكنت أوضحت يف دراستي املشار إليها مع بيالند أن "املجتمع الدويل
عرب اتخاذه مواقف كهذه ،مل يُبق لديه إال فرصة ضئيلة للتدخل يف
قطاع غزة .فلقد اضطرت أكرثية البلدان املانحة ووكاالت املساعدات
إىل االلتزام مبواقف حكوماتها التي اتبعت توجيهات الرباعية"(.((2
ساهم خضوع املانحني ووكاالت املساعدات لسياسة عدم االتصال
بالنتيجة يف تسييس هذه املساعدات التي يُفرتض أن تبقى محايدة
وموضوعية .وعقّد هذا أيضً ا قابلية توافق املساعدات مع االحتياجات
املحلية ،وقابلية التوصل إىل تقييامت خارجية متامسكة ،وقيدت
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Tamer Qarmout, Delivering Aid without Government: International
Aid and Civil Society Engagement in the Recovery and Reconstruction of the
Gaza Strip (New York: Springer International Publishing, 2017), p. 42.
23 Qarmout & Béland, p. 6.
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كذلك قدرات املانحني عىل تقديم برامج يف قطاع غزة ،الختيارهم
عدم التخطيط والتنسيق مع حكومة حامس .ويف مقابلة أجريت يف
عام  2014مع محمد رشيف ،ممثل إحدى املنظامت الدولية غري
عب عن استيائه من الرشوط التي تضطر
الحكومية يف قطاع غزةّ ،
منظمته إىل االلتزام بها نتيجة سياسة عدم االتصال" :كانت هذه دامئًا
مسألة تثري الحساسية وتجعل األوضاع أسوأ .منظمة أجنبية تعمل
يف بلد ،وال تخاطب حكومته .هذا يشء استفزازي من وجهة نظر
الحكومة املحلية .يشبه وجود شخص غريب يعمل يف فناء منزلك
الخلفي من دون إذنك .كانت حكومة األمر الواقع موجودة وكان
من الواجب التعامل معها أأعجب ذلك املانحني أم مل يعجبهم"(.((2
وبذلك ،أثرت سياسة عدم االتصال يف عمل العديد من وكاالت
املساعدات واملنظامت العاملة يف قطاع غزة.

األولويات املحلية ،فقوطعت حكومة حامس ،ولذلك ترضرت آليات
التنسيق بشدة .ومن الواضح أن املانحني ض ّحوا بأهداف التنمية؛ فلم
نشهد تركي ًزا يذكر منهم عىل بناء الدولة يف غزة ،كام مل يكن توجههم
متوافقًا مع "التنمية التحررية املركّزة عىل الشعب" التي وضعها نخلة
يف عام  .2012ومن الواضح أن املساعدات املقدمة إىل قطاع غزة مل
تعمل عىل متكني األفراد الفلسطينيني واملجتمعات املحلية واملجتمع
إجاملً  ،بل أدت إىل زيادة اعتامدهم عىل املساعدات.
رغم التعهدات املالية الكبرية والربامج الواسعة املوعودة سعيًا لدعم
إنعاش غزة وإعادة إعامرها يف أعقاب االعتداءات اإلرسائيلية يف
أعوام  2008و 2012و ،2014فإن االحتياجات اإلنسانية ،واحتياجات
إعــادة اإلعــار ،والتنمية ،ال تـزال كبرية ومتثل تحديًا .ويواصل
املانحون الدوليون متويل هذه االحتياجات وتلبيتها يف ظل ظروف
مثرية للجدل يفرضها الجيش اإلرسائييل وسياسات احتالله ،إضافة
إىل املشهد السيايس الفلسطيني املعقد بسبب وجود بيئة تنظيمية
ومؤسسية شاذة خلقها استمرار االنقسام الفلسطيني الداخيل
والقيود اإلرسائيلية( .((2ستدرس املحاور التالية عىل وجه التحديد
سياسات املساعدات وإدارتها من أجل اإلنعاش املبكر والبناء يف ظل
هذا الواقع.

فمن جانب ،كان لزا ًما عىل املانحني تقديم تقارير إىل حكومة حامس
واالمتثال للوائحها .ومن ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،الحصول
عىل تصاريح العمل والتسجيل وتقديم املعلومات عن برامجهم
ونشاطاتهم .ومن جانب آخر ،كان عليهم أيضً ا االمتثال لسياسة
"عدم االتصال" .وقد تعرضت منظامت كثرية رفضت التعاون مع
حكومة حامس إلجراءات عقابية ،وصلت يف بعض الحاالت إىل تعليق
عملياتها املحلية أو إغالق مقرات العمل( .((2لقد خلقت سياسة "عدم
االتصال" توترات غري رضورية بني سلطة األمر الواقع التي كانت
تحاول تأكيد متتعها بالسيادة ،ومنظامت املساعدات التي كانت
تحاول تجنب االمتثال لسلطات حامس والتنسيق معها.

ً
ثالثا :مساعدات اإلنعاش وإعادة البناء
في غزة في ظل الشروط اإلسرائيلية

أدى قبول تقييدات سياسة "عدم االتصال" مع حامس واملوافقة
عىل العمل يف ظل القيود والرشوط التي تفرضها إرسائيل ،إىل جعل
املانحني يف حالة انتهاك واضح ملبادئ مساعدات الدول الهشة التي
وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .وتنص هذه املبادئ
أساسا من الظروف
بوضوح عىل أن املانحني يجب "أن ينطلقوا ً
املحلية ،وال يسببوا رض ًرا ،وأن يتامشوا مع األولويات املحلية بطرق
مختلفة يف ظروف مختلفة ،وأن يتفقوا عىل آلية تنسيق عملية ،وأن
يدركوا الروابط بني األهداف السياسية واألمنية وأهداف التنمية،
وأن يركزوا عىل بناء الدولة كهدف مركزي"( .((2مل يق ّدر املانحون يف
قطاع غزة ،عىل نحو ٍ
كاف ،تعقيدات األوضاع املحلية ،ورمبا تكون
سياساتهم هذه قد فاقمت االنقسام الفلسطيني عن غري قصد .كام
التزم املانحون بالرشوط اإلرسائيلية املفروضة عىل حساب املواءمة مع

 .1صعوبة الوصول إلى المواد الالزمة
لإلنعاش وإعادة البناء
ندرس يف هذا القسم الجهود املبذولة برعاية املانحني يف قطاع غزة،
بادئني بفرتة الهجوم اإلرسائييل عىل غزة يف عام  .2008ويستقيص
التحليل سياسات املساعدات وإدارتها بخصوص جهود اإلنعاش
املبكر وإعادة اإلعامر املصممة ملعالجة األزمات اإلنسانية الناجمة
فضل عن التخطيط الطويل األجل ملا يس ّمى
عن العدوان اإلرسائييلً ،
إعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاع .يرتبط مفهوم اإلنعاش املبكر بعد
الحرب بفكرة "االنتقال" من مرحلة بعد الرصاع إىل مرحلة أخرى
تبدأ مبخططات إعادة اإلعامر واإلنعاش املصممة لخلق البيئة الالزمة
للتنمية ومتكينها .وتعرف سارة بييل اإلنعاش املبكر بأنه "مسا ٍع
مبكرة لتأمني االستقرار وإحالل السالم وإنعاش األســواق وسبل

24
25
26

27 Sultan Barakat, Sansom Milton & Ghassan Elkahlout, "The Gaza
Reconstruction Mechanism: Old Wine in New Bottlenecks", Journal of
Intervention and Statebuilding, vol. 12, no. 2 (2018), pp. 222-224.

Qarmout, p. 99.
Qarmout & Béland, p. 99.
OECD, Conflict and Fragility, pp. 47-48.

104
العيش والخدمات وقدرات الدولة عىل تعزيزها ،وبناء قدرات الدولة
األساسية إلدارة العمليات السياسية واألمنية والتنموية"( .((2وهنا
يتحمل مقدمو املساعدات املحليون والدوليون تحدي صياغة وتنفيذ
سياسات مساعدات يف إمكانها التصدي بفاعلية ألولويات متغرية يف
ظروف رصاع وأوضاع انتقالية بعد الرصاع(.((2

انصبت جهود املانحني يف اإلنعاش واإلعامر يف قطاع غزة يف بيئة تتميز
فضل عن سياسات املقاطعة وعدم االتصال
بتقييدات إرسائيليةً ،
املثرية للجدل .وقد خلق الحصار العسكري اإلرسائييل الصارم عقبات
عديدة أخرت دخول مواد البناء بل حتى منعتها ،حيث ترى إرسائيل
يف حامس تهدي ًدا أمن ًيا إثر الحرب اإلرسائيلية عام  2008مبارشة؛
فكان ال بد من توجيه رشاء معظم مواد املشاريع املمولة من املانحني
عرب املعابر اإلرسائيلية بعد الحصول عىل موافقة املنسق اإلرسائييل يف
وحدة تنسيق أعامل الحكومة يف املناطق .ووفقًا ملوقع هذه الوحدة
عىل اإلنرتنت "تتمثل مهمة الوحدة يف تعزيز وتنفيذ سياسة الحكومة
اإلرسائيلية يف الشؤون املدنية لتيسري القضايا اإلنسانية ومشاريع
البنية التحتية واملشاريع االقتصادية يف يهودا والسامرة ويف قطاع
غزة .وتقود الوحدة أيضً ا التنسيق واالتصال مع السلطة الفلسطينية
ومع السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة"( .((3وقد
برهنت الوحدة يف الفرتة  ،2014-2008أنها آلية تستخدمها إرسائيل
لتأخري وتعقيد مساعي اإلنعاش وإعادة اإلعامر ،وتسببت يف تأخريات
مديدة ومتعمدة يف إدخال املواد بسبب تعقيدات الحصول عىل
28 Sarah Bailey, "Early Recovery in Humanitarian Appeals", Overseas
Development Institute, Humanitarian Policy Group (HPG) (March 2010),
accessed on 16/07/2019, at: https://bit.ly/2GgoMI2
29 Ibid.
30 Qarmout, p. 105.
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املوافقات من الجانب اإلرسائييل .وأدت هذه التأخريات ،يف املقابل،
إىل تعقيد عالقات العمل بني املانحني والعديد من املقاولني املحليني
بسبب التكاليف اإلضافية املرتبطة بهذه التأخريات .كام ح ّملت
السلطات اإلرسائيلية املانحني املسؤولية يف حالة وصول أي من املواد
املشرتاة لتنفيذ مشاريعهم إىل أطراف أخرى غري املستفيدين املتفق
عليهم( .((3ومن ناحية أخرى ،مل يكن يف وسع العديد من املانحني
االعتامد عىل مواد مهربة متاحة جزئ ًيا من مرص ،ألن استخدامها
محظور من جانب البلدان املانحة الغربية يف األساس(.((3
يف أيلول /سبتمرب  ،2014يف أعقاب العدوان العسكري اإلرسائييل
املدمر الثالث عىل غزة منذ تويل حامس للسلطة يف عام ،2007
أُ ِ
حدثت آلية جديدة إلدخال املواد إىل القطاع يف محاولة للتعجيل
بتدفق مواد البناء املطلوبة بشدة .وكانت اآللية بعنوان "آلية إعادة
إعامر غزة" .وكان من املفرتض أن تكون آلية متعددة املستويات
تشارك فيها الحكومة اإلرسائيلية واألمم املتحدة والسلطة الفلسطينية.
وقد أنشئت بهدف التعجيل بإعادة بناء قطاع غزة من خالل تسهيل
وصممت بقصد توفري خط اتصال مبارش
دخول املواد إىل القطاعُ .
شامل ملراقبة
بني األطراف الثالثة لتسهيل العملية ،ولتضمن نظا ًما ً
وتفتيش كل الواردات التي تدخل غزة استجابة للمخاوف األمنية
أساسا حول ضامن عدم استفادة حكومة
اإلرسائيلية التي تدور ً
حامس من أي من املواد( .((3وأوضح بوريس كيفية عمل آلية إعادة
إعامر غزة بالقول" :إن آلية إعادة إعامر غزة التي ُوضعت صيغتها
النهائية يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014تجرب األمم املتحدة عىل
العمل تحت إرشاف إرسائيل ،كام أنها تح ّملها أيضً ا مسؤولية تعقب
الحديد واإلسمنت وغريها من املواد واإلبالغ عنها .ووفقًا لتفاصيل
اآللية ،يضع نظام مراقبة جديد عنارص أمنية وكامريات مراقبة عند
جميع نقاط توزيع مواد البناء ،وتتعقب قاعدة بيانات مركزية املواد
التي تدخل غزة .ويتعني عىل أصحاب املساكن الذين يستلمون مواد
بناء تسجيل رقم هوياتهم وعنوانهم وحالتهم العائلية .ورغم أن
قاعدة البيانات مرتبطة بالهيئة العامة للشؤون املدنية الفلسطينية،
فإنها متاحة ألجهزة االستخبارات اإلرسائيلية"(.((3
;31 Ibid
سلطان بركات وفراس املرصي" ،إنعاش عملية إعادة إعامر غزة املتعرثة" ،معهد بروكنغز،
موجز السياسة ،آب /أغسطس  ،2017شوهد يف  ،2020/10/7يفhttps://bit.ly/3nk5CoN :
32 Bouris, p. 115.
33 Barakat & Masri, p. 5.
34 Bouris, p. 115.
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عىل الورق ،كان الهدف العام من آلية إعادة إعامر غزة "متكني أعامل
البناء وإعادة اإلعامر الواسعة التي يتطلبها اآلن قطاع غزة"( .((3ولكن
يف واقع األمر أطلقت هذه اآللية يد إرسائيل يف تقرير ما يرد إىل
غزة أو منها ،وبرهنت كذلك أنها ضعيفة الكفاءة وبطيئة يف تلبية
احتياجات اإلنعاش وإعادة اإلعامر الهائلة بسبب ظروف الحصار
العسكري اإلرسائييل الصارم( .((3ويشري الباحثان سلطان بركات وفراس
املرصي أيضً ا إىل أنه عىل الرغم من أن هذه اآللية بدت لجميع
األطراف املعنية يف ذلك الوقت كأنها مبادرة إيجابية ،فقد انتهى األمر
إىل متكني إرسائيل من السيطرة الكاملة عىل العملية وتهميش كامل
لدور الحكومتني الفلسطينيتني يف غزة والضفة الغربية(.((3
عرب هذه اآللية ،قَبِل املجتمع الدويل الرشوط اإلرسائيلية املفروضة
عىل إدارة املساعدات يف قطاع غزة وأخذ بها .أو بعبارة أخرى ،انتهك
املانحون بوضوح مبادئ الدول الهشة ومبادئ "التنمية التحررية
املركّزة عىل الشعب" من خالل إسباغ صفة الرشعية فعليًا عىل
الرشوط اإلرسائيلية غري املرشوعة عىل إدخال مواد برامج املساعدات
حاسم ومعرتفًا به يف منع
واإلنعاش .ورغم أن للامنحني الدوليني دو ًرا
ً
االنهيار اإلنساين الكامل يف قطاع غزة ،فقد اختار هؤالء أال يستفيدوا
من دورهم املهم للتفاوض عىل رشوط أفضل إلدخال مواد إعادة
وبدل من ذلك ،وقعوا تحت الضغط اإلرسائييل
اإلعامر إىل قطاع غزةً .
وقبلوا العمل يف ظل الرشوط اإلرسائيلية ،ما أدى إىل استمرار األزمة
اإلنسانية والتنموية يف القطاع .وإضافة إىل ذلك ،يوضح بوريس
أن خطأً كب ًريا آخر ارتكبه املجتمع الدويل متثّل يف استبعاد حامس
وجامعات محلية أخرى من عملية إعادة اإلعامر .فمبادئ الدول
الهشة تتضمن االعرتاف "بالروابط بني األهداف السياسية واألمنية
والتنموية ،والرتكيز عىل بناء الدولة هدفًا مركزيًا" بصفتها مبادئ
جوهرية .لذلك يعترب إيصال املانحني للمساعدات مع استبعاد حامس
رشا لتلك املبادئ .وتحدد دراسة مشرتكة لكل
عن قصد ،خرقًا مبا ً
"غياب التملك،
وغسان الكحلوت
من سلطان بركات ووسام ميلتون ّ
َ
ونقص التمويل ،ونقص كميات مواد البناء ،والعقبات البريوقراطية"
بوصفها نقا َط الضعف الكربى والجوهرية يف آلية إعادة إعامر غزة.
ورغم التزام املانحني الدوليني التزا ًما فعليًا بتمويل ودعم إعادة إعامر
قطاع غزة ،فإن إنجاز برامج إعادة اإلعامر عىل أرض الواقع كان محدو ًدا.
وقد مثّل مؤمتر القاهرة يف ترشين األول /أكتوبر  2014محطة مهمة،
حيث تقرر التعهد بتقديم  5.4مليارات دوالر أمرييك إلعادة بناء قطاع
Barakat & Masri, p. 5.
Ibid.
Ibid.
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غزة( .((3وتعهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مبا فيها
قطر والكويت والبحرين والسعودية واإلمارات ،مبساهامت كبرية مقارنة
مبانحني تقليديني أساسيني آخرين لفلسطني .وقد تصدرت قطر وحدها
جميع الدول املانحة بتعهدها بتقديم مليار دوالر لدعم إعادة بناء غزة.
وعىل الرغم من هذه التعهدات السخية ،فإن األموال تظل غري مستوفاة
إىل حد بعيد .حيث ذكر تقرير أنه حتى  31كانون األول /ديسمرب
 ،2018مل يُرصف سوى  51يف املئة من إجاميل التعهدات املعلنة(.((3

 .2اإلنعاش المبكر ح ّد من التركيز على
القطاعات اإلنتاجية
تفتقر برامج اإلنعاش املبكر التي رعاها املانحون يف قطاع غزة يف
أعقاب الحروب الثالث إىل الرتكيز الحقيقي عىل إحياء القطاعات
اإلنتاجية .فقد ذكر تقرير للبنك الدويل يف عام  2017أنه من أصل
رصا
 3.5مليارات دوالر أمرييك تعهد بها مؤمتر القاهرة يف عام  2014ح ً
إلعادة إعامر غزةُ ،صف  51يف املئة فقط ( 1.796مليار دوالر) لدعم
االحتياجات ذات األولوية املحددة يف خطة اإلنعاش وإعادة اإلعامر
تحت عنوان "إطار تقييم االحتياجات التفصيلية واحتياجات اإلنعاش
إلعادة إعامر غزة"( ،((4ويبني تقرير تقييم االحتياجات التفصيلية أنه من
أصل  602مليون دوالر مخصصة إلنعاش القطاع اإلنتاجي ،مل يرصف
سوى  16مليون دوالر .ويع ّد عجز املانحني الدوليني عن تكريس موارد
دليل واض ًحا عىل
واهتامم كافيني للقطاعات اإلنتاجية يف قطاع غزة ً
التأثريات الشديدة للحصار اإلرسائييل الذي دفع هؤالء إىل الرتكيز عىل
38 Michael R. Gordon, "Conference Pledges $5.4 Billion to Rebuild
Gaza Strip", The New York Times, 12/10/2014, accessed on 15/7/2019, at:
https://nyti.ms/3iqkf6H; The World Bank, "Reconstructing Gaza: Donor
Pledges", 13/3/2018, accessed on 15/7/2019, at: https://bit.ly/2Y91HBe
39 Ibid.
40 Samhouri, p. 4.
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متويل أولويات الطوارئ واألولويات اإلنسانية بدلً من الرتكيز عىل
االحتياجات املهمة استنا ًدا إىل أسس التنمية واالستثامرات الرأساملية،
بسبب القيود اإلرسائيلية عىل إدخال املواد( .((4والوصف األفضل لهذه
الحالة ق ّدمه ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف األرايض الفلسطينية،
روبرتو فالينت  ،Robert Vallentبقوله" :املطلوب هو تزويد الناس
باستثامر رأساميل مهم حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم بطريقة كرمية.
وهذا يعني رضورة وضع خطة واسرتاتيجية طويلتي األمد لضامن
إعادة التأهيل االقتصادي واملؤسيس القتصاد غزة"( .((4يتضح من تحليل
قسم كب ًريا من برامج املانحني
نتائج تقييم االحتياجات التفصيلية أن ً
للمساعدات واإلنعاش ما زالت تركز عىل دعم برامج اإلغاثة والربامج
االجتامعية املبارشة بدلً من القطاعات اإلنتاجية األساسية الطويلة
األمد .ومرة أخرى ،ساهم عجز املانحني عن تحدي القيود اإلرسائيلية يف
خلق هذه البيئة التي لن تؤدي إال إىل زيادة االعتامد عىل املساعدات.

ومن املهم أيضً ا اإلقرار بأنه بسبب الجمود السيايس يف عملية السالم،
خلقت الطبيعة املتقلبة وغري املستدامة للمساعدات املقدمة إىل
قطاع غزة تبعي ًة واضحة ،وثبت عجزها عن توفري حلول مستدامة
للعديد من مشكالت القطاع منذ عام  .2007وقد أدت الرشوط
والقيود التي فرضتها إرسائيل عىل املانحني إىل تفاقم تعقيد الوضع؛
فقد تضاءل التزام املانحني وإقبالهم عىل متويل برامج اإلنعاش
وإعادة اإلعامر بسبب محدودية القدرة عىل تنفيذ الربامج .وأوضح
هوشبريغ أن متويل إعادة اإلعامر أصبح غري ٍ
كاف ،مستشه ًدا "بتعب
(((4
املانحني يف سياق حروب متكررة ودمار متجدد" .
41 Samhouri, p. 3.
42 "Gaza Conditions 'Unlivable' 10 Years into Siege: UN", Al Jazeera,
12/7/2017, accessed on 15/5/2020, at: https://bit.ly/2QtcNvz
43 Mitchell Hochberg, "The Five Factors Slowing Gaza Reconstruction",
The Washington Institute for Near East Policy, Research Notes, no. 31
(February 2016), p. 2.
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ومن الواضح أن املانحني مل يتح ّدوا القيود اإلرسائيلية املعطِّلة ،ومل
يُعينوا الناس عىل تحقيق تطلعاتهم التنموية وفقًا إلطار نخلة يف
التنمية التحررية املركّزة عىل الشعب .ومن الصعب كذلك الزعم بأن
املساعدات نجم عنها تحسني ظروف الناس املعيشية ،من ناحيتي
الجودة واالستدامة ،نظ ًرا إىل محدودية تركيزها عىل القطاعات
اإلنتاجية وعىل خلق فرص اقتصادية حقيقية للناس ،وهي أحد
املبادئ املهمة يف إطار "التنمية التحررية املركّزة عىل الشعب".

رابعا :تركيا وقطر :مقاربة مختلفة
ً
للتمويل
اتبع املانحون الدوليون مقاربات مختلفة لتنفيذ برامج املساعدات
واإلنعاش يف قطاع غزة يف ظل قيود إرسائيلية فرضتها آلية إعادة إعامر
فمثل ،عندما بدأت
غزة ويف ظل رشوط سياسة عدم االتصال(ً .((4
مساعي اإلنعاش وإعادة اإلعامر بعد الحرب اإلرسائيلية عىل غزة
يف عام  ،2008طبقت بعض البلدان املانحة الغربية عمليات تدقيق
صارمة عىل املستفيدين من برامج املساعدات وإعادة اإلعامر لضامن
أال تصل األموال بطريقة مبارشة أو غري مبارشة إىل أفراد من حامس
وعائالتهم .ويوضح زانويت بالتفصيل مدى تعقيد عملية التدقيق التي
تستخدمها الواليات املتحدة يف الربامج التي متولها الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية واملتبعة يف قطاع غزة والضفة الغربية ،وأشار إىل
العقبات التي ميكن أن تخلقها ومن ضمنها عمليات التدقيق األمني
يف اختيار املستفيدين من املساعدات(.((4

44 Barakat, Milton & Elkahlout, p. 224; Qarmout, p. 98.
45 Jim Zanotti, "US Foreign Aid to the Palestinians", Congressional
Research Service, CRS Report for Congress (June 2012), p. 12, accessed on
15/8/2020, at: https://bit.ly/34BTIiZ

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
المساعدات الدولية لغزة وفق الشروط اإلسرائيلية:
هل حان الوقت إلعادة التفكير في سياسات التمويل وآلياته؟

ويف حني التزمت أكرثية املانحني الغربيني ،وعىل رأسهم الواليات
املتحدة وبلدان االتحاد األورويب ،بدرجات متفاوتة ،بتوجيهات سياسة
عدم االتصال والرشوط اإلرسائيلية املفروضة ،فإن كث ًريا من البلدان
املانحة العربية واإلسالمية كانت أقل التزا ًما ،بل حتى مل متتثل لهذه
السياسات يف تنفيذ برامج املساعدات(((4؛ إذ إن العديد من املانحني
العرب واملسلمني مل ينفذوا عمليات التدقيق يف اختيار املستفيدين
من املساعدات ومل يفرضوا أي رشوط عىل رشاء املواد الالزمة إلعادة
اإلعــار( ،((4وقد سمح ذلك لبعض املقاولني املحليني برشاء مواد
بناء مهربة عرب األنفاق من مرص ،قبل أن تتخذ السلطات املرصية
إجراءات صارمة ضد معظم األنفاق يف جنوب قطاع غزة( .((4وتجدر
اإلشارة إىل أنه يف مرحلة ما أصبحت مواد البناء املهربة متوافرة يف
األسواق املحلية ،لكن املانحني الغربيني مل يسمحوا للمقاولني املحليني
برشائها بحجة أن حامس ستستفيد منها .وبالنسبة إىل العديد من
املانحني الغربيني ،كانت املواد الرشعية الوحيدة هي تلك التي تدخل
غزة بعد موافقة إرسائيل عليها( .((4وبعد إحداث آلية إعادة إعامر
غزة يف عام  2014والحملة املرصية عىل أنفاق التهريب إىل غزة،
يتعي ورود معظم املواد الالزمة إلعادة اإلعامر عرب نقاط
أصبح ّ
أساسا ،ويف بعض املناسبات الخاصة عرب مرص.
الدخول اإلرسائيلية ً
واضطرت غالبية الدول املانحة إىل االلتزام بالرشوط اإلرسائيلية،
ومن ثم مواجهة الكثري من التعقيدات البريوقراطية والتأخريات التي
خلقتها هذه اآللية .والحقيقة مل تعمل غالبية حكومات البلدان
الغربية ،نتيجة ملواقفها ضد حامس ،عىل تحدي القيود اإلرسائيلية أو
آلية إعادة إعامر غزة غري الفاعلة.
بيد أن بلدين يف املنطقة متكّنا من تأمني ترتيبات خاصة عند إدخال
مواد وفقًا لربنامجيهام يف املساعدات واإلنعاش يف قطاع غزة ،وهذان
البلدان هام تركيا وقطر .ويبني توجه سياسات املساعدات يف كال
البلدين حاالت ميكن فيها للبلدان املانحة أن تستخدم مزاياها السياسية
فمثل ،كان
واملالية للتفاوض عىل ترتيبات أفضل لتقديم املساعداتً .
لرتكيا عالقة إشكالية مع إرسائيل إثر حادثة سفينة "مايف مرمرة" يف
أسطول الحرية ،حيث قتلت القوات اإلرسائيلية عرشة ناشطني أتراك
كانوا يحاولون إيصال مساعدات من دون قيود عىل شواطئ غزة(.((5
علقت تركيا بعد الحادث عالقاتها الدبلوماسية مع إرسائيل وطالبت
46 Qarmout, p. 90.
47 Ibid., p. 119.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 "Mavi Marmara: Why did Israel Stop the Gaza Flotilla?" BBC,
27/6/2016, accessed on 16/7/2019, at: https://bbc.in/2YWkahM
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برفع تام لحصار غزة باعتباره رشطًا مسبقًا الستعادة العالقات ،ويف
حني مل تحقق املناورة الدبلوماسية بتات ًا رفع الحصار ،فقد متكنت
تركيا ،يف إطار اتفاق التطبيع النهايئ مع إرسائيل يف حزيران /يونيو
 ،2016من التفاوض عىل تحسني سبل وصول مساعداتها إىل قطاع
غزة( .((5وسمح هذا الوصول باالستفادة من املساعدات الرتكية يف بناء
مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل املستشفيات ومحطة لتحلية
املياه ومئات املساكن الجديدة ومحطة كهرباء(.((5
متثل قطر مثالً آخر عن دولة مانحة نجحت يف االستفادة من
عالقاتها البناءة مع إرسائيل وحامس يف الحصول عىل إمكانية وصول
بامتياز ملساعداتها إىل قطاع غزة ودوام ذلك( .((5وتصدرت قطر قامئة
املانحني من حيث مساهامتها يف املساعدات املقدمة إىل قطاع غزة،
خصوصا بالدور الذي أدته يف إعادة إعامر القطاع ويف
اعتف
وقد ُ
ً
متويل مشاريع اإلسكان الكبرية ،إضافة إىل البنية التحتية الحيوية مثل
الطرق الرسيعة .ويرشح شعبان ورجب وأبو معيلق أنه يف عام 2012
فقط ،تربعت قطر وحدها مببلغ  400مليون دوالر إلعادة إعامر غزة،
وكانت هذه املساهمة أساسية يف تنشيط إعادة اإلعامر( .((5وتنتهج
قطر نه ًجا براغامت ًيا لضامن وصول املساعدات ،وهو يختلف عن نهج
دول خليجية أخرى استنكفت عن املساهمة يف إعادة اإلعامر رغم
مثل مل يكن لهام دور
تعهداتها السخية بذلك .فالسعودية واإلمارات ً
نشط يف إيصال املساعدات إىل غزة ،بسبب موقفهام ضد حامس.
وكذلك مل ِ
تف الكويت بتعهداتها نتيجة عدم فاعلية آلية إعادة إعامر
قطاع غزة(.((5
وهكذا ،ت ُعد قطر وتركيا مثالني عن دول مانحة استخدمتا عالقاتهام
الثنائية للتفاوض عىل ترتيبات محسنة إلدخال مساعداتهام إىل قطاع
غزة .وكانت الصلة بحامس وإرسائيل مفيدة يف تأمني مثل هذه
الرتتيبات .وقد تجاهلت الدولتان سياسة عدم االتصال ،وتعاملتا
ٍ
ترتيبات أفضل إليصال املساعدات ،وهذا أمر أخفقت
بفاعلية لتأمني
أساسا بسبب موقفها
غالبية الدول املانحة األخرى يف فعله ،وذلك ً
السيايس ضد حامس ،إضافة إىل إحجامها أو عجزها عن تحدي
الرشوط اإلرسائيلية .وعىل الرغم من نجاح قطر وتركيا يف تأمني
51 "Israeli, Turkish Leaders Laud Deal to Restore Ties", Al-Monitor,
27/6/2016, accessed on 16/7/2019, at: https://bit.ly/2GeyIBR
52 Barakat, Milton & Elkahlout, p. 221.
53 Ibid.
54 Omar Shaban, Mo'en Rajeb & Nabil Abu Meileq, "Gaza Reconstruction:
Gaza Reconstruction Projects: Advances and Shortcomings", Palestine
Economic Policy Research Institute, Final Report, Round Table Discussion
8 (August 2013), p. 1.
55 Barakat, Milton & Elkahlout, pp. 221-22.
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ترتيبات أفضل ،فإن إرسائيل تحتفظ بالسيطرة الكاملة عىل إيصال
املساعدات .ويعرب بركات وميلتون والكحلوت عن ذلك بقولهم" :لقد
تعاملت األطراف الدولية املشاركة يف إعادة إعامر غزة بطرق مختلفة
مع العقبات السياسية والبريوقراطية بفعل الحصار املفروض،
فاستخدم بعضهم ترتيبات ثنائية ،وبعضهم آلية إعادة إعامر غزة،
وال تساهم أكرثيتهم املتبقية مبارشة يف أعامل إعادة البناء .لكن مل
تحاول أي من الدول الفاعلة الرئيسة أو املنظامت الدولية الكربى
كرس حصار غزة بعد"(.((5

والعقبات البريوقراطية ،واالسرتاتيجيات املستخدمة من قبل الفاعلني
الدوليني"( ((5هي مخرجات مهمة ساهمت يف تشكيل جهود إعادة
اإلعامر الحالية املوجودة يف القطاع .وهكذا ،فإن إدارة املساعدات يف
قطاع غزة انتهكت بوضوح مبادئ الدول الهشة والتنمية التحررية
املركّزة عىل الشعب.

خامسا :مساعدات دولية مقيدة
ً
وفاقدة الفاعلية وغير مستدامة
عىل الرغم من إحــداث آلية إعــادة إعامر قطاع غزة ،مل تقرتب
جهود املانحني يف إعادة اإلعامر من تلبية احتياجات سكان القطاع؛
رئيسا يف تأخري تنفيذ برامج
فالسيطرة اإلرسائيلية العليا كانت سب ًبا ً
اإلنعاش وإعادة اإلعامر ،حيث عملت عىل تسييس الطبيعة املحايدة
املفرتضة للمساعدات .ومل تتح َّد األمم املتحدة ،بصفتها منظمة دولية
بدل
كربى ممثلة لبلدان مانحة عديدة ،القيود اإلرسائيلية ،بل قبلت ً
من ذلك بدورها "هيئة منفذة للسياسة اإلرسائيلية .وبذلك يجازف
املانحون بتشويه سمعتهم عرب فرض الحصار اإلرسائييل عىل قطاع
غزة ومنحه طبيعة مؤسسية ضم ًنا"( .((5وفوق ذلك ،يُقدر أن  30يف
املئة من أموال اإلنعاش وإعادة اإلعامر تذهب إىل إرسائيل بسبب
سيطرتها الكاملة عىل عمليات إدخال مواد إىل غزة والضفة الغربية(.((5
الواقع ،أن املانحني الدوليني مل يتعاملوا مع القضية الحقيقية ،وهي
الحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة ،وهذا يف حد ذاته سبب الكثري
من التأخري واإلخفاق يف إيصال مساعدات اإلنعاش وإعادة اإلعامر
إىل القطاع .فبقبول التعاون والعمل تحت إرشاف إرسائييل يف
سياسات أجهضت مساعي اإلنعاش وإعادة اإلعامر ،مل يكن مفاجئًا
أن نشهد مثل هذا اإلخفاق يف برامج املساعدات وإعادة اإلعامر.
وباالمتثال كذلك لتوجيهات سياسة عدم االتصال ،نزع املانحون
الرشعية عن الحكومة املنتخبة دميقراط ًيا .وأدى رفضهم التنسيق
مع حامس إىل مزيد من التجزئة وعدم الفاعلية يف تخطيط وتنفيذ
برامج املساعدات وإعادة البناء .ويشري بركات وميلتون والكحلوت
إىل أن "غياب التملك املحيل ،ونقص التمويل ،وتدفق مواد البناء،
Ibid.
Bouris, p. 115.
Ibid.
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إن قرار إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب بتقليص برامج املساعدات
إىل الضفة الغربية وقطاع غزة لن يؤدي إال إىل تعقيد وتفاقم أوضاع
إيصال املساعدات يف فلسطني .فالواليات املتحدة جهة مانحة رئيسة
لفلسطني ،وساهمت يف نحو ربع إجاميل املساعدات إىل الضفة
الغربية وقطاع غزة يف العقد املايض( .((6وسياسة ترامب مل تخلق
مصاعب مالية واقتصادية حادة للفلسطينيني فحسب ،بل خلقت
كذلك مشاكل كبرية ملانحني آخرين تبعوا تقليديًا الواليات املتحدة
بصفتها قائدة للمجتمع الدويل حتى عند االختالف معها ،وال يرغبون
اآلن يف اتباع موقف السياسة األمريكية وال سيام بشأن قضايا مثل
وضع القدس والالجئني واملؤسسات الفلسطينية( .((6إن املساعدات
الدولية ،برتكيزها عىل دعم عملية السالم وحل الدولتني ،قد فقدت
صدقيتها( .((6ويلخص ناثان براون الواقع الحايل لسياسات املساعدات
بقوله إن املساعدات إىل فلسطني التي هدفت إىل بناء مؤسسات
دولة لتشكيل كيان دولة أضاعت سبيلها .فعىل الرغم من أن املانحني
59 Barakat, Milton & Elkahlout, p. 213.
60 Nathen J. Brown, "Time to Rethink, but not Abandon, International
Aid to Palestinians", Carnegie Endowment for International Peace, Paper,
17/12/2018, accessed on 16/8/2020, at: https://bit.ly/2LtS9v1
61 Ibid.
62 Ibid.
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يتحدثون عن محادثات لحل الدولتني ،فهم يفعلون ذلك فقط بسبب
الخوف من مناقشة خيارات بديلة يف حال غيابه ،وليس ألنهم يأملون
قابل للتطبيق(.((6
فعل أن حل الدولتني ال يزال ً
أو يعتقدون ً
وبنا ًء عىل ذلك ،ونظ ًرا إىل الوضع الحايل والتوجه السيايس الذي
اعتمدته مؤخ ًرا الواليات املتحدة ،قد يكون يف وسع املانحني الدوليني
الكبار اآلخرين كاالتحاد األورويب واليابان والبلدان العربية واإلسالمية
اتخاذ نهج مختلف ،عرب استخدام نفوذهم السيايس واملايل للتفاوض
عىل اتفاق جامعي أكرث إيجابية مع إرسائيل من شأنه حامية مكاسب
مساعداتهم وخلق سياسات مساعدات مواتية وبناءة متثل املصلحة
العليا للشعب الفلسطيني وتدعم حل الدولتني ،وميكنها أيضً ا تلبية
فمثل ،عند دراسة
االحتياجات اإلنسانية والتنموية للفلسطينينيً .
توجه سياسات املساعدات وأثرها يف قطاع غزة ،من الواضح أن
سياسات املساعدات ال تتوافق مع مبادئ املشاركة يف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية عىل أرض الواقع ،وال نهج التنمية التحررية املركّزة
عىل الشعب .يالحظ قرموط أن "نفوذ املانحني من الناحية املعنوية
ومن ناحية نفوذهم يف قوة املوارد هو سيف ذو حدين ،وال سيام يف
البلدان التي مزقتها الرصاعات .وإذا مل يج ِر استخدامه بفاعلية ،فقد
يؤدي إىل تفاقم وضع رصاع يسء ً
أصل"( .((6وهذا يعني ضم ًنا أن لدى
املانحني ،يف حال أرادوا ،مزية حيال التحديات التي تفرضها القيود
اإلرسائيلية .ففي ظل الظروف الراهنة ،ال تتحمل إرسائيل أي تكاليف
مالية أو اقتصادية الحتاللها املبارش للشعب الفلسطيني ،وهي معفاة
متا ًما من دفع تكاليف احتاللها بسبب رغبة املانحني يف استدامة سبل
عيش الفلسطينيني تحت االحتالل .ولذلك ،فإن املانحني الدوليني
لديهم موقف تفاويض قوي إذا ما قرروا توحيد جهودهم واستخدام
هذه القوة السياسية واملالية لخلق بيئة مالمئة إليصال املساعدات
إىل قطاع غزة.

خاتمة
كانت سياسات املساعدات وإدارتها يف فلسطني عمو ًما ،ويف قطاع
خصوصا ،محل خالف ،وساهمت يف خلق بيئة معاكسة ملساعي
غزة
ً
اإلنعاش وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة .ففي حني التزم املانحون بدفع
فاتورة كبرية إلعادة اإلعامر واإلنعاش بعد الحروب املتعددة عىل
قطاع غزة ،فإن إرسائيل ال تزال متنع تنفيذ هذه العملية عىل نحو
مقبول بسبب استمرار حصارها الصارم عىل القطاع .إن سياسات
وحدة تنسيق أعامل الحكومة اإلرسائيلية يف املناطق الفلسطينية،
Ibid.
Qarmout, p. 126.
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والعقبات البريوقراطية التي أحدثتها آلية إعادة إعامر غزة قُصد منهام
خلق عقبات أمام دخول املساعدات إىل قطاع غزة .ومل تحاول األمم
املتحدة وال املانحون الدوليون تحدي الرشوط اإلرسائيلية وسياسات
الحصار .وما زالت االحتياجات اإلنسانية والتنموية يف قطاع غزة
هائلة ،وقد أخفق املانحون يف إيصال مساعدات مطلوبة بإلحاح من
أجل اإلنعاش وإعادة البناء ،يف حني أخفقت سياساتهم يف االلتزام
مببادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو إطار التنمية التحررية
املركّزة عىل الشعب .وقد أدى االنقسام الداخيل الفلسطيني ،ومواقف
إرسائيل واملانحني والسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية التي تتطلع
إىل عزل حامس ومعاقبتها ،إىل تفاقم الوضع وزيادة إضعاف وتجزئة
برامج املساعدات ،وأدت هذه املواقف إىل تسييس الطبيعة الحيادية
املفرتضة للمساعدات وإىل وضع صدقية املانحني عىل املحك .أحرزت
تركيا وقطر بعض التقدم يف مفاوضات أحادية الجانب يف وصول
أفضل لربامجهم يف املساعدات واإلنعاش ،يف حني أن املانحني الدوليني
يواصلون العمل يف ظل رشوط تجعل مساعيهم محكومة باإلخفاق
بدلً من االستفادة من ميزاتهم السياسية واملالية لخلق بيئة مواتية
لتنفيذ برامج املساعدات وإعادة اإلعامر .لذلك ،مثة حاجة مل ّحة إىل
نهج جديد يف إدارة سياسات املساعدات وتحدي القيود اإلرسائيلية.
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سياسة إسرائيل تجاه غزة
Israeli Policy in Gaza

تتناول هذه الدراسة سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة منذ أن طرح رئيس الحكومة اإلسرائيلية
 وتقف على.2020  حتى اليوم2003 أريئيل شارون خطة فك االرتباط من جانب واحد في عام
دوافع شــارون وأهدافه من وراء طرح خطته التي قامت إســرائيل وفقها باالنســحاب من داخل
ًّ  والتحكــم فيــه بــ ًّرا وبحــ ًرا وجــ، واســتمرت فــي الســيطرة عليــه،قطــاع غــزة
وا مــن خــال غالفــه
 وتتابع الدراســة سياســة إســرائيل تجاه ســلطة حمــاس في القطاع منذ ســيطرتها.الخارجي
 وعلى، وتقــف على دوافع الحصار الشــامل الــذي فرضته إســرائيل عليه،2007 عليــه فــي عــام
 وعلى سياســة إســرائيل تجاه مســألة،عمق األزمة اإلنســانية التي ســببها الحصار اإلســرائيلي
 وعلى رؤية إسرائيل لمسألة التسوية بينها وبين سلطة "حماس" في،إعادة إعمار قطاع غزة
.القطاع
. حماس، غزة، إسرائيل:كلمات مفتاحية
This study deals with Israel's policy towards the Gaza Strip since Israeli Prime
Minister Ariel Sharon proposed the unilateral disengagement plan in 2003.
It examines Sharon's motives and goals in presenting the plan, under which
Israel withdrew from positions inside the Gaza Strip to maintain control of its
surroundings via land, sea and air. The study delves into Israel's policy towards
the authority Hamas has wielded in the Gaza Strip since the latter's takeover of
power there in 2007, examining the motives of the siege imposed by Israel on the
Strip, the depth of the humanitarian crisis caused by the blockade, Israeli policy
towards reconstruction, and Israel's vision of a settlement with Hamas' Gaza
authority.
Keywords: Israel, Gaza, Hamas.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
اشتقت إرسائيل سياستها تجاه قطاع غزة من مجمل اسرتاتيجيتها
تجاه القضية الفلسطينية .وقد طرح رئيس الحكومة اإلرسائيلية
األسبق أريئيل شارون خطته لفك االرتباط من جانب واحد((( خالل
مؤمتر هرتسيليا ،عام  ،2003يف سياق اسرتاتيجيته التي هدفت إىل
إلغاء االتفاقات السابقة بني إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،
وكرس إرادة الشعب العريب الفلسطيني ،ووقف انتفاضته ،وتعزيز
املرشوع االستيطاين الكولونيايل اليهودي يف الضفة الفلسطينية
املحتلة لتهويد أوسع مساحة فيها ،متهي ًدا لضمها إىل إرسائيل.
يف  24حزيران /يونيو  ،2002طرح الرئيس األمرييك األسبق جورج
بوش ،يف خطاب له ،رؤيته لحل الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني،
وعب عن تأييده لقيام دولة فلسطينية مستقلة إىل جانب إرسائيل
ّ
تعيش معها بسالم .وانطالقًا من رؤيته هذه ،بلورت اللجنة الرباعية،
التي تضم الواليات املتحدة وروسيا واالتحاد األورويب واألمم املتحدة،
"خارطة الطريق" ،من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية ،ودعت
فيها إلنهاء االحتالل اإلرسائييل عىل األرايض الفلسطينية املحتلة عام
 ،1967وإقامة دولة فلسطينية إىل جانب إرسائيل.
ويف ترشين األول /أكتوبر  2002عرضت اإلدارة األمريكية ،بصورة غري
رسمية ،خطة خارطة الطريق عىل القيادتني الفلسطينية واإلرسائيلية،
وقد قبلت القيادة الفلسطينية بها من دون تحفظ ،أما الحكومة
اإلرسائيلية فقبلتها من حيث املبدأ ،بيد أنها طالبت بإحداث أكرث من
مئة تعديل فيها ،جرى تصنيفها يف  14تحفظًا عىل الخارطة بهدف نسفها.
ويف سياق سعيه لنسف خارطة الطريق طرح شارون "خطة فك االرتباط
من جانب واحد"((( .وعىل إثر ذلك ،جرت اتصاالت مكثفة بني الحكومة
اإلرسائيلية واإلدارة األمريكية بشأن الخطة ،وبدلً من أن تتمسك اإلدارة
األمريكية بخارطة الطريق ،فإنها قبلت بخطة شارون لفك االرتباط من
جانب واحد التي هدفت إىل تجميد خارطة الطريق ،ثم نسفها.
استجاب الرئيس بوش ،يف رسالة الضامنات التي أرسلها إىل شارون
عىل شكل بيان رئايس ،ملعظم املطالب اإلرسائيلية ،وتبنى خطة فك
االرتباط ،ووضعها عىل رأس األجندة السياسية ،وجعلها عمل ًّيا الخطة
الوحيدة القامئة يف الساحة ،واملطروحة عىل جميع األطراف املحلية
واإلقليمية والدولية للتعاطي معها.
 1للمزيد عن خطة فك االرتباط من جانب واحد وخلفياتها ،ينظر :رفيف دروكر وعوفر
شيلح ،كيد مرتد :فشل القيادة يف االنتفاضة الثانية (تل أبيب :كيرت ،)2005 ،ص 394-351
(بالعربية).
" 2خطاب شارون يف مؤمتر هرتسليا" ،هآرتس ،2003/12/19 ،شوهد يف  ،2020/7/29يف:
( https://bit.ly/2BCL7Avبالعربية).
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أثرت يف شارون عدة عوامل لطرح خطته النسحاب إرسائيل من
داخل قطاع غزة ،واستمرار سيطرتها عليه ،والتحكم فيه ب ًّرا وبح ًرا
وج ًّوا من خالل غالفه الخارجي ،وأهمها:
1.سعيه لتجميد وإفشال خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة
الرباعية لحل الرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني ،وخشيته من
إمكانية أن يقوم املجتمع الدويل بالسعي لفرض حل عىل إرسائيل
مثل "خارطة الطريق" ،أو املبادرة العربية ،أو مبادرة أخرى.
2.اعتقاده أن انسحاب إرسائيل من داخل قطاع غزة يخرج القطاع
من املعادلة الدميوغرافية يف الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني،
ويخفف من وطأة ما يعرف صهيون ًّيا بخطر املسألة الدميوغرافية
عىل إرسائيل.
3.تحييد الضغط الدويل عىل إرسائيل ،وإتاحة املجال لها لتعزيز
االستيطان اليهودي يف الضفة الفلسطينية املحتلة .فقد اعترب
شارون وغالبية قادة إرسائيل أن الرصاع األسايس اإلقليمي مع
الشعب الفلسطيني يدور عىل أرض الضفة الفلسطينية املحتلة،
وأن تفكيك االحتالل واالستيطان من داخل قطاع غزة ،الذي
تبلغ مساحته  365كيلوم ًرتا مرب ًعا ،والسيطرة عليه والتحكم
فيه من خارجه ،كان مبنزلة "الطعم" الذي يقدمه إىل املجتمع
الدويل ،ملنح إرسائيل فرصة لتعزيز مرشوعها االستيطاين يف
الضفة الفلسطينية املحتلة ،وزيادته يف أكرب مساحة ممكنة،
متهي ًدا لضمها يف املستقبل إىل إرسائيل.
4.فشل إرسائيل يف كرس إرادة الشعب الفلسطيني ،واستمرار
االنتفاضة الفلسطينية ،وما تلحقه بإرسائيل من أرضار.
كشف مهندس خطة فك االرتباط ،دوف فايسغالس ،مدير مكتب
شارون ،عن الدوافع الكامنة وراء طرح شارون خطته واألهداف
املرجوة منها ،فأكد أن هدفها هو التصدي للخطط السياسية
املطروحة ،وتجميدها ،وإفشالها ،ووقْف ما أطلق عليه التنازالت
اإلرسائيلية ،وط ْرح أن "اإلرهاب" يشكل القضية املركزية ،وأنه ال يوجد
رشيك فلسطيني للتفاوض معه ،مشب ًها الخطة بزجاجة الفورملني
"التي ندخل فيها رؤية الرئيس بوش يك تتجمد فرتة طويلة ج ًّدا"(((.
ساهمت مجموعة من العوامل يف متكني شارون من تجميد خارطة
الطريق ،واستبدالها بخطة فك االرتباط من جانب واحد وأهمها:
1.عالقة إرسائيل املتينة بالواليات املتحدة األمريكية ،ودعمها للخطة.
 3آري شبيط" ،باسم قائده" ،هآرتس ،2004/10/7 ،شوهد يف  ،2020/7/29يف:
( https://bit.ly/3f4KFbTبالعربية).
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2.فقدان اإلرادة الدولية إلرغام إرسائيل عىل قبول خارطة الطريق.
3.ضعف الدول العربية وخضوعها لألجندة األمريكية.
4.عدم وجود معارضة إرسائيلية لشارون خارج حزبه للخطة.
5.دعم معظم املجتمع اإلرسائييل لهذه الخطة.
6.عدم وجود اسرتاتيجية فلسطينية موحدة تتفق عىل الهدف،
وعىل وسائل النضال لتحقيقه.
يف حزيران /يونيو  ،2004أقرت حكومة شارون خطة فك االرتباط
من جانب واحد((( ،ويف آب /أغسطس  2005متكن من تنفيذها،
وانسحبت إرسائيل من داخل قطاع غزة.

ً
أوال :فرض الحصار على قطاع غزة
فــازت حركة املقاومة اإلسالمية "حــاس" يف انتخابات املجلس
الترشيعي الفلسطيني يف كانون الثاين /يناير  ،2006وشكلت حكومة
فلسطينية برئاسة إسامعيل هنية ،لكنها تعرضت لضغوط من اللجنة
الرباعية وإرسائيل فور تشكيلها ،وطالبتها االعرتاف باالتفاقيات
املوقعة بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل ،واالعـراف
بإرسائيل ،ونبذ "اإلرهاب" ،لكن هذه الحكومة رفضت هذه الرشوط.
يف حزيران /يونيو  ،2006قامت مجموعة عسكرية تابعة لحركة
حامس بعملية عسكرية ضد الجيش اإلرسائييل من أحد األنفاق عىل
حدود غزة ،أسفرت عن أرس جندي إرسائييل وقتلٍ وجر ٍح ألعداد
أخرى من الجنود اإلرسائيليني .وعىل إثر هذه العملية ،فرضت
إرسائيل حصا ًرا جزئيًّا عىل قطاع غزة.
بعد سيطرة حامس عىل قطاع غزة يف حزيران /يونيو  ،2007أصدرت
الحكومة اإلرسائيلية قرا ًرا ع ّدت فيه قطاع غزة كيانًا معاديًا ،وفرضت
محكم ،وعزلته كليًّا عن العامل ،ورشعت يف شن
شامل
عليه حصا ًرا ً
ً
حرب اقتصادية ضده.
شمل الحصار اإلرسائييل عىل غزة منع تصدير البضائع إليها واستريادها
منها ،إال البضائع التي تسمح بها إرسائيل .وحددت إرسائيل ،بشكل
مشدد ج ًّدا ،نوعية وكمية البضائع املدنية التي ال تسمح باستريادها إىل
قطاع غزة ،وشمل ذلك الكثري من البضائع ،ال سيام تلك التي قد يكون
لها استعامل مزدوج مدين وعسكري .وتشمل هذه املواد التي تعرفها
إرسائيل بأن لها استعاملً مزدو ًجا قامئة طويلة ج ًّدا من السلع ،وهي
 4مكتب رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،خطة فك االرتباط املعدلة ،قرار الحكومة رقم
 ،2004/6/6 ،1996شوهد يف  ،2020/7/29يف( https://bit.ly/30TMAeA :بالعربية).
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أكرب بكثري من املواد ذات االستخدام املزدوج املعرتف بها دول ًّيا .وتشمل
هذه القامئة األجهزة املدنية ،وقطع الغيار ،واملواد الكياموية ،واملعدات
الطبية ،ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية ،واملعادن ،واإلسمنت،
وأنابيب الصلب ،وآالت الطحن ،واملعدات البرصية  ...إلخ .ومنعت
إرسائيل سكان غزة من الخروج والدخول إىل قطاع غزة إال يف الحاالت
النادرة .ومنذ عام  2007حتى اليوم ،ما زالت إرسائيل تفرض حصا ًرا
عىل قطاع غزة ،وتشن عليه حربًا اقتصادية وتسمح بإدخال املواد إىل
قطاع غزة من إرسائيل التي تبقي سكانه عىل قيد الحياة ،ولكنها يف
الوقت نفسه تبقي غالبيتهم العظمى يف فقر وعىل حافة املجاعة.
وكجزء من الحصار ومن حربها االقتصادية ضد قطاع غزة ،قلّصت
إرسائيل املجال املسموح فيه بالصيد البحري يف شاطئ قطاع غزة.
وخالفًا التفاقيات أوسلو التي سمحت للفلسطينيني بالصيد بعمق
ميل بحريًّا (ما يعادل  37كيلومرتًا تقريبًا) ،فإن إرسائيل مل تسمح
ً 20
ميل بحريًّا .وبعد سيطرة
للفلسطينيني بالصيد يف عمق يتجاوز ً 12
حركة حامس عىل قطاع غزة يف  ،2007قلصت إرسائيل هذا املجال
أكرث فأكرث ،وجعلته يف كثري من األحيان بعمق  3أميال بحرية فقط،
ثم زادته بعد الضغط الدويل .وإثر مفاوضاتها غري املبارشة مع سلطة
حامس يف عام  ،2018جعلته ما بني  6و 9أميال بحرية .بيد أن ذلك
يبق ثابتًا ،فكث ًريا ما قلصت إرسائيل مجال الصيد إىل  3أميال بحرية
مل َ
"عقابًا" لسلطة حامس ،سواء كان ذلك يف أعقاب إطالق نار من قطاع
غزة ضد أهداف يف إرسائيل أو إطالق بالونات حارقة يف اتجاه إرسائيل.
إىل جانب ذلك ،قلصت إرسائيل مساحة األرايض يف قطاع غزة املحاذية
لحدود إرسائيل مع القطاع ،املسموح للفلسطينيني يف قطاع غزة
استغاللها ،فقد أقامت إرسائيل بقوة السالح "حزا ًما أمنيًّا" ميتد ما بني
عرشات األمتار إىل نحو  200مرت ،عىل طول الرشيط الحدودي الرشقي
بني إرسائيل والقطاع ،الذي يبلغ طوله نحو  65كيلوم ًرتا ،ومل تعلن عنه
رسميًّا ،ومل توضح بدقة ما عمقه ،لكنها منعت الفلسطينيني من دخوله.
قتل الجيش اإلرسائييل ،خالل الحصار يف الفرتة  ،2020-2006عرشات
الفلسطينيني الذين حاولوا زراعة أراضيهم الواقعة يف هذا الحزام،
وقام بتجريف األشجار واملزروعات يف هذا الحزام ،ورش املبيدات عىل
املزروعات يف هذا "الحزام األمني" إلبقاء أراضيه جرداء؛ ما أدى إىل
حرمان الفلسطينيني من استغالل أراضيهم الواقعة داخل هذا الحزام(((.
" 5قطاع غزة" ،مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة (بتسيلم)،
 ،2017/11/11شوهد يف  ،2020/7/29يفhttps://bit.ly/2EoU29H :؛ عمريا هس" ،إرسائيل
تبيد النباتات يف حدود غزة ألسباب أمنية ومزارعو غزة هم املترضرون" ،هآرتس،2018/7/55 ،
شوهد يف  ،2020/7/29يف( https://bit.ly/3hPWrJb :بالعربية).
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ثان ًيا :األولوية اإلسرائيلية العليا:
الحفاظ على االنقسام
منذ سيطرة حامس عىل غزة يف حزيران /يونيو  ،2007كان أمام
إرسائيل عدة خيارات فيام يخص سياستها تجاه القطاع ،هي:
1.العمل عىل الحفاظ عىل االنقسام الفلسطيني  -الفلسطيني بني
سلطتَي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وحامس يف
الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
2.القضاء عىل سلطة حامس يف قطاع غزة.
3.العمل عىل إضعاف سلطة حامس يف قطاع غزة.
4.االعرتاف عمل ًّيا ،ولكن ليس رسم ًّيا ،بسلطة حامس يف قطاع غزة،
والتعامل معها عمل ًّيا كسلطة مسؤولة عن قطاع غزة.

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

الفلسطيني ،وهو ما يتناقض مع موقفها األساس الثابت يف الحفاظ
عىل االنقسام أطول فرتة ممكنة قد متتد إىل عقود طويلة.
وقد اختارت إرسائيل العمل عىل إضعاف سلطة حامس يف قطاع غزة
والضغط عليها اقتصاديًّا وسياس ًّيا وعسكريًّا ،ويف الوقت نفسه قبلت
إرسائيل عمل ًّيا ،ولكن ليس رسم ًّيا ،ببقاء سلطة حامس يف قطاع غزة،
وتعاملت معها عىل أنها السلطة املسؤولة عام يجري فيه(((.
وإىل جانب سياستها الثابتة يف الحفاظ عىل االنقسام الفلسطيني
أطول فرتة ممكنة ،بلورت إرسائيل سياستها تجاه سلطة حامس يف
قطاع غزة ،وحددتها كالتايل(((:
1.الحصول عىل تهدئة واستقرار أمني أطول فرتة ممكنة.
2.الحفاظ عىل سياسة الردع اإلرسائييل تجاه غزة ،والبقاء عىل
استعداد دائم للقيام باعتداءات عليها للحفاظ عىل الردع.
3.إبقاء الحصار عىل قطاع غزة أطول فرتة ممكنة ،والسامح
وأساسا االستهالكية ،مبا
بإدخال املواد املدنية إىل قطاع غزة،
ً
مينع تدهور الوضع اإلنساين .ويف الوقت نفسه يقود ذلك إىل
أساسا
القضاء عىل بنيته االقتصادية وجعل قطاع غزة يعتمد ً
عىل استرياد معظم ما يستهلكه من إرسائيل.
4.السعي روي ًدا لوضع حد ملسؤولية إرسائيل عن قطاع غزة،
وإنهاء صفة الدولة املحتلة إلرسائيل عنه.
5.إرشاك مرص كوسيط بني إرسائيل وسلطة حامس يف قطاع غزة،
لتؤدي دو ًرا بتسهيل تحقيق األهداف اإلرسائيلية ،وال سيام فيام
يخص مسألة التزام سلطة حامس يف القطاع بالتهدئة ،ووقف
تهريب السالح من سيناء إىل قطاع غزة.

اعتربت إرسائيل أن االنقسام الفلسطيني السيايس والجغرايف ،بني
سلطتَي فتح وحامس يف الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ،يشكل
مهم يف القضية الفلسطينية ،ويدشن مرحلة جديدة،
منعطفًا تاريخ ًّيا ًّ
يف رصاع إرسائيل ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ،ورأت
أن هذا االنقسام يخدمها كث ًريا يف تحقيق أهدافها ،ويلحق األذى
الشديد بالشعب الفلسطيني وبحركته الوطنية .ومتشيًا مع موقفها
يف الحفاظ عىل االنقسام منذ حدوثه وحتى اليوم ،ورغم شنها ثالث
حروب كبرية ضد قطاع غزة ،فإن إرسائيل مل تتخذ قرا ًرا باحتالل قطاع
غزة وال بالقضاء عىل سلطة حامس فيه .فاحتالل إرسائيل لقطاع غزة
وقضاؤها عىل سلطة حامس يف القطاع يقودان إىل إنهاء االنقسام

6.إدخال أطراف عربية وإقليمية ودولية ،خاصة قطر واألمم
املتحدة ،للقيام بــدور مــايل من أجــل منع حــدوث كارثة
إنسانية حادة(((.
7.تدمري اقتصاد قطاع غزة وبنيته التحتية مبنع إدخال مواد الخام
واملواد الرضورية إليه ،لتطوير اقتصاده وصناعاته.
8.استمرار احتكار إرسائيل لسوق قطاع غزة .فإىل جانب الحصار
الشامل الذي فرضته عىل القطاع منذ عام  ،2007أنشأت
 6أودي ديكل" ،سياسة إرسائيل تجاه قطاع غزة" ،يف :عنات كورتس [وآخرون] (تحرير)،
أزمة قطاع غزة :جواب للتحدي (تل أبيب :معهد أبحاث األمن القومي يف جامعة تل أبيب،
( )2018بالعربية).
 7املرجع نفسه.
 8املرجع نفسه.
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إرسائيل منظومة من القيود التي تخنق ومتنع تطور االقتصاد
الفلسطيني يف الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ،وتعرقل االستثامر
والتجارة فيهام ،وتضخم تكاليف التجارة مع العامل.
فالفلسطينيون يف املناطق املحتلة عام  1967يدفعون ثالثة أضعاف
التكلفة التي يدفعها املستوردون اإلرسائيليون ،بينام يدفع املصدرون
الفلسطينيون ضعفَي التكلفة التي يدفعها املصدرون اإلرسائيليون(((.
وقد أدت منظومة القيود املتنوعة التي فرضتها إرسائيل عىل الضفة
الفلسطينية وقطاع غزة ،مبا يف ذلك الحصار الذي فرضته عىل قطاع
غزة منذ عام  ،2007إىل احتكار إرسائيل للسوق الفلسطيني .فبني
العامني  1972و ،2017احتلت إرسائيل  81يف املئة من إجاميل
الــواردات الفلسطينية ،واستوعبت  79يف املئة من الصادرات
الفلسطينية؛ أي إن إرسائيل متكنت فعل ًّيا ،خالل العقود املنرصمة،
من عزل اقتصاد الضفة الفلسطينية وقطاع غزة عن االقتصاد
العاملي ،وربطته مبارشة باالقتصاد اإلرسائييل يف عالقات غري متكافئة
إطالقًا .فقد حرمت منظومة القيود اإلرسائيلية االقتصاد الفلسطيني
من األسواق العاملية التنافسية لألسواق اإلرسائيلية ،وفرضت عليه
التجارة مع االقتصاد اإلرسائييل بتكلفة باهظة للمنتجني واملستهلكني
الفلسطينيني .وتهيمن عىل الواردات الفلسطينية من إرسائيل السلع
اإلرسائيلية التي ال تتمتع بأي ميزة ،والتي ميكن رشاؤها من األسواق
األخرى بتكلفة أقل وبجودة عالية .وميكن قياس عمق احتكار
إرسائيل للسوق الفلسطيني وعمق القيود التي تفرضها إرسائيل
عىل االقتصاد الفلسطيني إذا علمنا أن إرسائيل تصدر إىل الضفة
الفلسطينية وقطاع غزة يف األعوام األخرية بقدر مجموع ما تصدره
إىل كل من تركيا واليونان وقربص ومرص واألردن(.((1
ساهمت عدة عوامل يف متكني إرسائيل من تحقيق سياستها العدوانية
تجاه قطاع غزة وسلطة حامس فيه ،وأبرزها:
1.رجحان ميزان القوى بني إرسائيل وغزة بشكل سافر لصالح إرسائيل.
2.العالقة االسرتاتيجية املتينة بني إرسائيل والواليات املتحدة ،والدعم
الكبري ج ًّدا الذي تحصل عليه يف سياستها العدوانية تجاه غزة.
3.فقدان املجتمع الدويل اإلرادة السياسية لِلَجم العدوانية اإلرسائيلية.
4.عداء عدة أنظمة عربية لحامس واملقاومة الفلسطينية ،وتواطؤ
بعضها مع إرسائيل ضد قطاع غزة.
 9األمم املتحدة ،مجلس التجارة والتنمية ،مساعدة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(أونكتاد) للشعب الفلسطيني ،الجلسة الخامسة والستون ،الجزء الثاين،2018/10/4-1 ،
ترجمة وإعداد مركز الدراسات السياسية والتنموية (ترشين األول //أكتوبر  ،)2018شوهد يف
 ،2020/7/29يفhttps://bit.ly/309T8Gs :
 10املرجع نفسه.

5.فقدان قادة الدول العربية اإلرادة السياسية للتصدي للعدوانية
اإلرسائيلية ،وانشغالهم برصاعاتهم الداخلية البينية.
6.االنقسام الفلسطيني  -الفلسطيني الــذي ينهش باملناعة
الوطنية الفلسطينية ،ويلحق أشد الرضر بالقضية الفلسطينية،
ويعرقل تبني اسرتاتيجية فلسطينية موحدة ملقاومة االحتالل
واالستيطان وتحقيق الحقوق القومية للشعب الفلسطيني.
جسيم ج ًّدا باقتصاد قطاع غزة ،وأضعف
ألحق الحصار رض ًرا
ً
صناعاته ،وتسبب بظهور تجارة األنفاق بني غزة وسيناء وازدهارها؛
ما مكّن حامس من الحصول عىل دخل من اقتصاد األنفاق ،والرصف
منه عىل كوادرها السياسية والعسكرية.
استم ّر الحصار اإلرسائييل املشدد عىل غزة ،رغم ازدياد حملة التضامن
الدويل مع القطاع من أجل فك الحصار ،مام شكل ضغطًا عىل
إرسائيل من أجل تخفيفه ،وعقب االعتداء اإلرسائييل عىل أسطول
الحرية املتجه إىل غزة ،يف املياه الدولية ،يف أيار /مايو  ،2010وقتله
تسعة مواطنني أتراك عىل منت سفينة مرمرة ،اضطرت إرسائيل إىل
تخفيف الحصار ً
قليل ،فيام يخص مواد الغذاء االستهالكية(.((1

ً
ثالثا :حروب إسرائيل على غزة
مل ِ
تكتف إرسائيل بالحصار الذي فرضته عىل قطاع غزة ،بل شنت عليه
(((1
ثالثة حروب متتالية  ،يف أواخر كانون األول /ديسمرب  2008وكانون
الثاين /يناير  ،2009وأطلقت عليه "الرصاص املصبوب" ،واستمر
 22يو ًما ،ويف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012وأطلقت عليه "عامود
السحاب" واستمر مثانية أيام ،ويف متوز /يوليو  ،2014وأطلقت عليه
"الجرف الصامد" واستمر  50يو ًما ،وأسفرت هذه الحروب عن قتل
آالف املدنيني الفلسطينيني ،وجرح عرشات اآلالف منهم ،وتدمري آالف
البيوت ،والبنية التحتية االقتصادية يف قطاع غزة ،مام فاقم األزمة
اإلنسانية يف القطاع.
جاءت هذه الحروب العدوانية الثالث ضد قطاع غزة يف سياق
االسرتاتيجية اإلرسائيلية الستعادة الردع ضد حامس يف قطاع غزة،
وتدفيعها مث ًنا باهظًا ج ًّدا يف األرواح واملمتلكات ،والبنية التحتية
 11محمود محارب" ،العالقات اإلرسائيلية  -الرتكية يف ضوء رفض إرسائيل االعتذار"،
تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2012شوهد
يف  ،2020/7/29يفhttps://bit.ly/2XmNRKf :
للمزيد عن هذه الحروب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة ،ينظر :محمود محارب،
12
"الحرب اإلرسائيلية عىل غزة" ،سياسات عربية ،العدد ( 10أيلول /سبتمرب  ،)2014ص 15-6؛
"العدوان اإلرسائييل عىل غزة يفشل يف تحقيق أهدافه" ،تقدير موقف ،وحدة الدراسات
السياسية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/11/22 ،شوهد يف ،2020/7/29
يفhttps://bit.ly/2El08YH :
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االقتصادية ،واملرافق العامة يف قطاع غزة ،وبات استهداف املدنيني
وارتكاب املجازر يف حقهم ،واستهداف البنى التحتية االقتصادية
مهم يف العقيدة العسكرية
واملرافق العامة املدنية ،جز ًءا أساس ًّيا ًّ
(((1
اإلرسائيلية ضد حركات املقاومة ،ال سيام يف قطاع غزة .
بدا واض ًحا للسياسيني والعسكريني يف إرسائيل أنهم لن يستطيعوا
تحقيق أهداف الحرب من دون ارتكاب املجازر املتواصلة يف حق
الفلسطينيني ،وتدمري بناهم التحتية االقتصادية املدنية واملرافق
العامة ،ورغم إدراكهم أن ارتكاب جيشهم للمجازر املتتالية يف
حق الفلسطينيني يخالف املواثيق الدولية ،وقد يعرضهم للمالحقة
القانونية الدولية ،وأنه يلحق رض ًرا سياسيًّا وأخالقيًّا بإرسائيل عىل
الصعيد الدويل ،فإنهم أرصوا عىل ارتكاب هذه املجازر كوسيلة
لحسم الحرب ،وكرس إرادة قادة املقاومة وكوادرها وجمهورها(.((1

رابعا :تفاقم األزمة اإلنسانية في غزة
ً
ازداد وضع قطاع غزة سو ًءا بعد االنقالب العسكري ضد الرئيس
املرصي محمد مريس يف منتصف  .2013فقد فرضت السلطة الجديدة
يف مرص قيو ًدا مشددة عىل دخول املواد من معرب رفح ،وأغلقته
أمام البضائع والبرش فرتات طويلة ،ودمرت األنفاق بني قطاع غزة
قليل
وسيناء ،مام قىض عىل اقتصاد األنفاق الذي أتاح لغزة التحرر ً
من الحصار اإلرسائييل.
أسفرت حرب  2014عىل غزة عن تفاهامت تلزم إرسائيل بإحداث
بعض التسهيالت لتخفيف حصارها عن قطاع غزة ،والسامح بتصدير
بضائع منه إىل الضفة الفلسطينية املحتلة ،ثم جرت مفاوضات محلية
وإقليمية ودولية إلعادة إعامر القطاع ،وعقد يف هذا السياق اتفاق
بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية عىل إقامة "آلية إلعادة إعامر
قطاع غزة .The Gaza Reconstruction Mechanism, GRM
وقد مكنت هذه اآللية إرسائيل من السيطرة سيطر ًة كاملة عىل وترية
إدخال مواد البناء إىل قطاع غزة ،ومنحتها صالحية اإلرشاف عىل هذه
اآللية ،ورفض أي مرشوع بناء يف قطاع غزة ال تقبله ،مام أدى إىل
عرقلة عملية إعادة اإلعامر ،وإبطائها بشكل كبري ج ًّدا(.((1
 13ميخائيل ميلشطاين ،مقاومة :صعود تحدي املقاومة وتأثريه يف مفهوم أمن إرسائيل
(تل أبيب :معهد أبحاث األمن القومي( )2010 ،بالعربية)؛ يجيل ليفي ،من جيش الشعب
إىل جيش األطراف (القدس :كرمل( )2007 ،بالعربية).
 14محارب" ،الحرب اإلرسائيلية عىل غزة".
 15بندتا برييت وإليزابيت تسوركوف" ،أمن برشي وتوجهات إنسانية يف غزة :نظرة إىل
العقد األخري" ،يف :كورتس [وآخرون] (تحرير) (بالعربية).

استعملت إرسائيل الحصار ،وقضية إعادة إعامر قطاع غزة كوسيلة
ضغط عىل حامس من أجل تطويعها ،وفرض رشوط العالقة بينهام.
ويف هذا السياق ،وسعت إرسائيل يف أواخر  2015قامئة املواد ذات
االستعامل املزدوج املحظور إدخالها إىل قطاع غزة .ويف عام ،2016
فرض منسق نشاطات الحكومة اإلرسائيلية يف املناطق املحتلة عقوبة
بقيمة  300ألف دوالر عىل كل محاولة تقوم بها مؤسسات يف قطاع
غزة السترياد مواد ذات استعامل املزدوج من دون الحصول عىل
خطي مسبق من إرسائيل(.((1
ترصيح ّ
مع استمرار الحصار عىل قطاع غزة ،ومواصلة إرسائيل عرقلة إعادة
إعامره ،ويف ضوء تفاقم الوضع اإلنساين ،لجأت حامس إىل عدة وسائل
للضغط عىل إرسائيل ،من أجل إنهاء الحصار ،أو تخفيفه ،وإعادة
إعامر قطاع غزة ،من بينها قصف مستوطنات إرسائيلية يف محيط
القطاع ،بوترية منخفضة بني الفينة واألخرى ،للضغط عىل إرسائيل،
من دون التسبب بحرب شاملة بينهام .وكذلك ،حرصت إرسائيل عىل
أال تقود اعتداءاتها عىل قطاع غزة إىل حرب شاملة مع حامس.
وقد سعت إرسائيل إىل انتزاع بعض عنارص املفاجأة من حركات
املقاومة يف قطاع غزة يف ما يخص عملياتها ضد الجيش اإلرسائييل من
األنفاق .ففي حزيران /يونيو  ،2016قررت الحكومة اإلرسائيلية بناء
جدار من اإلسمنت املسلح بعمق عرشات األمتار يف باطن األرض ضد
األنفاق عىل طول حدود إرسائيل مع قطاع غزة املمتدة  65كيلومرتًا،
وتزويد الجدار مبنظومات إنذار( .((1ويف صيف  ،2017بدأت إرسائيل
 16املرجع نفسه.
 17ناحوم بارنياع" ،الحل لألنفاق :جدار بطون فوق األرض وتحتها" ،يديعوت أحرونوت،
 ،2016/6/16شوهد يف  ،2020/7/29يف( https://bit.ly/3jLhEWx :بالعربية).
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يف بناء الجدار تحت األرض الذي قدرت تكلفته بأكرث من مليار دوالر،
كام طورت تكنولوجيا لكشف األنفاق العميقة ،وتدمري العديد من
األنفاق التي تالمس ،أو تخرتق ،حدود قطاع غزة مع إرسائيل( ،((1ويف
عام  2018ب َنت جدا ًرا يف البحر عىل حدودها مع قطاع غزة ،بعضه
تحت األرض ،وبعضه فوقها ،إلحكام الحصار عىل الفلسطينيني يف
غزة ،ومنعهم من مفاجأتها بدخولهم إليها(.((1

خامسا :إعادة إعمار قطاع غزة
ً
احتل الحديث اإلرسائييل يف األعوام األخرية عن إعادة إعامر قطاع
غزة مساحة واسعة يف وسائل االعالم اإلرسائيلية ،ويف ترصيحات
العديد من قادة إرسائيل ،لكن اإلعامر نفسه ال يزال بطيئًا عىل أرض
الواقع بسبب العراقيل التي ما زالت إرسائيل ترص عىل وضعها أمامه.
أكد الباحثان أودي ديكل وعنات كورتس أن قطاع غزة بات عىل
شفا كارثة إنسانية بسبب الحصار املستمر ،مام قد يدفع سلطة
حامس يف قطاع غزة إىل املبادرة إىل إطالق النار عىل غالف قطاع غزة
للضغط عىل إرسائيل لتغيري سياستها تجاه قطاع غزة ،وفك الحصار
عنه أو تخفيفه .واستخلصا أنه ينبغي أن تعرتف إرسائيل بفشل
سياستها تجاه قطاع غزة التي افرتضت أن حصاره ،ووضع املزيد من
الصعوبات عىل ظروف معيشة سكانه ،سيقودهم إىل الضغط عىل
سلطة حامس لالستجابة للرشوط اإلرسائيلية لفك الحصار عن قطاع
غزة؛ ومن ث ّم ،فإن هذه السياسة اإلرسائيلية مل تحقق هدفها ،بل
أدت إىل نقيض ما تريده إرسائيل من الحصار(.((2
وقد تزايدت املطالبات اإلرسائيلية بتغيري سياستها تجاه قطاع غزة،
ومنح األولوية إلعادة إعامره ،مع رضورة توفر عدة رشوط ،هي:
1.تهدئة أمنية طويلة األمد بني إرسائيل وقطاع غزة.
2.وقف تعزيز قوة حامس العسكرية.
3.تجنيد املجتمع الدويل إلعادة اإلعامر.
4.تعاون السلطة الفلسطينية ومرص يف عملية اإلعامر.
 18عاموس هارئيل" ،تدمري األنفاق يف الجنوب :الجيش اإلرسائييل يلغي تدريجيًّا
ذخــر حــاس االسرتاتيجي" ،هــآرتــس ،2017/12/10 ،شوهد يف  ،2020/7/29يف:
( https://bit.ly/3g8PTF7بالعربية).
 19يوآف زيتوين" ،ثالث طبقات :بدأت إقامة العائق البحري عىل حدود غزة" ،يديعوت
أحرونوت ،2018/5/27 ،شوهد يف  ،2020/7/29يف( https://bit.ly/2P4pfRN :بالعربية).
 20أودي ديكل وعنات كورتس" ،إعادة إعامر قطاع غزة رضورة مل ّحة" ،يف :كورتس
[وآخرون] (تحرير) (بالعربية).

الحظ ديكل وكورتس أن الحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة قد ضعف
يف أعقاب كل جولة من جوالت الحروب الثالث التي شنتها إرسائيل
عىل قطاع غزة ،وأن هذه الحروب مل تضعف سلطة حامس يف قطاع
غزة ،بل باتت العنوان الوحيد ملا يجري يف قطاع غزة ،وأن إرسائيل
ازداد استعدادها يف أعقاب كل حرب للتوصل إىل تسويات واتفاقات
معها بوساطة طرف ثالث ،خاصة مرص ،مام يتطلب تليني سياسة
إرسائيل تجاه غزة ،وتقديم مبادرات مدروسة إلعادة إعامر قطاع
غزة ،رشيطة أن تلتزم سلطة حامس بتهدئة أمنية طويلة األمد ،وأن
تلتزم بوقف جهودها لتعزيز قوتها العسكرية ،أما إرسائيل فعليها
التنازل عن طلبها نزع السالح من سلطة حامس يف قطاع غزة،
واالكتفاء بوقف جهودها لتعزيز قوتها العسكرية.

سادسا :مركبات إعادة اإلعمار
ً
من املهم استعراض أهم ما جاء يف رؤية ديكل وكورتس ملرشوع
إعادة إعامر قطاع غزة؛ لكونها تشمل القضايا املركزية ،وتشكل
القاسم املشرتك الذي يطرحه قادة إرسائيليون .م ّيز ديكل وكورتس
بني األهداف اآلنية املستعجلة وبني األهداف البعيدة املدى .وشملت
األهداف اآلنية املستعجلة اآليت .1 :رضورة إجراء تسهيالت يف املعابر
وتوسيع فتح معابر قطاع غزة ملرور البضائع والناس من قطاع غزة
وإليه تحت إرشاف كل من السلطة الفلسطينية ومرص وممثلني
دوليني ،وتحت املراقبة األمنية اإلرسائيلية الصارمة .يف مقابل ذلك،
تلتزم سلطة حامس بإغالق األنفاق وبعدم استعاملها .2 .تسمح
إرسائيل بتصدير بضائع من قطاع غزة إىل الضفة الفلسطينية ،وكذلك
إىل العامل عن طريق ميناء أشدود اإلرسائييل .3 .تسمح إرسائيل
بدخول عامل من قطاع غزة للعمل يف إرسائيل يف املنطقة القريبة من
غالف قطاع غزة ،وتقوم إرسائيل بإنشاء مناطق صناعية بالقرب من
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حدود قطاع غزة .وأكدا أن سامح إرسائيل بدخول عامل قطاع غزة
عامل مهدئًا وضاغطًا عىل سلطة حامس ،وأكدا
إىل إرسائيل سيشكل ً
كذلك رضور َة توسيع منطقة الصيد يف شاطئ بحر غزة واملبارشة يف
ترميم املجال الزراعي يف القطاع.

الصناعية وإليها .ودع َوا ،كذلك ،إىل منح الرشكة الربيطانية للغاز
رخصة لتطوير حقل الغاز الفلسطيني املقابل لقطاع غزة ،بالتنسيق
مع السلطة الفلسطينية(.((2

يف ما يخص الوضع الصحي يف قطاع غزة ،شملت األهداف اآلنية
ما ييل .1 :منح أولوية عليا لتزويد املستشفيات والعيادات يف قطاع
غزة بالكهرباء واملاء ،إىل أن تتم إعادة بناء البنية التحتية لشبكتَي
الكهرباء واملاء يف قطاع غزة .2 .منح تسهيالت بشأن خروج املرىض
من غزة إىل إرسائيل؛ فهذا مربح للمستشفيات اإلرسائيلية .ويف ما
يخص الطاقة ،فإن األهداف اآلنية شملت زيادة تزويد قطاع غزة
بالكهرباء من إرسائيل ،وأن تدفع السلطة الفلسطينية وأطراف دولية
مثن الكهرباء .أما يف ما يخص األهداف اآلنية بخصوص املاء فقد َد َع َوا
أول ،وقبل كل يشء ،إىل معالجة مشكلة املياه العادمة التي باتت
ً
تهدد الصحة العامة يف القطاع ،وتزويد السكان مبياه صالحة للرشب،
وهذا ال ميكن أن يتم إال عند توفري الكهرباء لقطاع غزة بشكل دائم.
ويف ما يخص الرتبية والتعليم ،أكدا رضورة تأمني وصول الكهرباء إىل
املدارس بشكل منتظم.

سابعا :تآكل الردع اإلسرائيلي
ً

أما يف ما يخص األهداف البعيدة املدى ،فقد أكدا رضور َة إقامة بنية
تحتية للكهرباء واملاء ،يف قطاع غزة ،تتجاوب مع احتياجات القطاع
الحالية واحتياجاته يف األعوام القادمة؛ وفق تقديرات زيادة السكان،
وما تقتضيه من زيادة االحتياجات إىل الكهرباء واملاء .وأكدا رضورة
إكامل البنية التحتية لتزويد قطاع غزة بالغاز ورضورة الرشوع يف
إقامة منشأة لتحلية مياه البحر لصالح سكان قطاع غزة ،واقرتحا
فحص إمكانية إقامة هذه املنشأة يف شامل سيناء مبرص ،بالقرب من
حدود قطاع غزة ،لتشجيع مرص يف املشاركة يف مرشوع الرتميم وفق
الرشوط اإلرسائيلية.
و َد َع َوا إىل إقامة صندوق دويل لتقديم القروض واملنح للمشاريع
الصغرية واملتوسطة يف قطاع غزة ،وإىل تشجيع رشكات دولية إلقامة
مصانع يف قطاع غزة للصناعات التقليدية والصناعات الدقيقة ،لتوفري
أماكن عمل وتقليص البطالة وخلق قاعدة اقتصادية يف القطاع؛ ما
يساهم يف تطويره ،ويف تعزيز التهدئة األمنية أيضً ا.
وشددا عىل رضورة إقامة سكة حديد للقطارات بني ميناء أشدود
اإلرسائييل وقطاع غزة لنقل البضائع من قطاع غزة وإليه .ويف موازاة
ذلك ،تقام جزيرة مقابل ساحل غزة لتشكل منفذًا لغزة إىل العامل
الخارجي ،ويبنى فيها ميناء ،ورمبا أيضً ا مدرج تح ُّط فيه الطائرات
وت ُقلع منه .إضاف ًة إىل ذلك ،ترشف قوة دولية عىل الجزيرة الصناعية
وامليناء وتراقب بدقة دخول وخروج البضاعة والناس من الجزيرة

بعد مرور نحو ثالثة أعوام عىل حرب إرسائيل عىل غزة يف عام
 ،2014بدأ الردع اإلرسائييل ضد حركات املقاومة يف قطاع غزة يتآكل
ويضعف ،فيام أخذت حركات املقاومة تر ّد أكرث فأكرث عىل اعتداءات
إرسائيل عىل قطاع غزة ،وبادرت أحيانًا إىل قصف أهداف إرسائيلية
يف محيط غزة؛ بسبب عدم التزام إرسائيل باالتفاقات بينها وبني
سلطة حامس يف قطاع غزة ،أو للضغط عىل إرسائيل من أجل فك
الحصار أو تخفيفه عن قطاع غزة.
تبي يف الشهور األوىل من عام  2018أن اسرتاتيجية إرسائيل تجاه
ّ
قطاع غزة تواجه صعوبات حقيقية .فقد فشلت إرسائيل يف
الحفاظ عىل التهدئة واالستقرار األمني يف حدودها مع قطاع غزة،
وبدا أن سياسة الردع اإلرسائيلية قد استنفدت ،واتضح أكرث فأكرث
أن اسرتاتيجية إرسائيل يف استمرار الحصار والضغط االقتصادي
والعسكري والسيايس عىل سلطة حامس يف قطاع غزة تتناقض مع
التهدئة التي تريدها إرسائيل ،وتقود حركات املقاومة إىل تسخني
املواجهة عىل نار خفيفة مع إرسائيل من أجل الضغط عليها لتغيري
سياستها تجاه غزة.
وقد أكد مختصون إرسائيليون أن "قوانني االشتباك" بني إرسائيل
وسلطة حامس قد تغريت يف بداية  ،2018وأن إرسائيل تواجه
مشكلة اسرتاتيجية تزداد وضو ًحا وح ّدة يو ًما بعد آخر .فمن ناحية،
ال تريد إرسائيل أن يصبح تبادل إطالق النار بينها وبني غزة واق ًعا
روتينيًّا .ومن ناحية أخرى ،ال تريد شن حرب شاملة ضد قطاع غزة
قد تقود إىل احتالل قطاع غزة كلّه( .((2فإىل جانب الخسائر البرشية
العسكرية واملدنية التي قد تدفعها إرسائيل يف هذه الحرب ،فإن
رشا
احتالها لقطاع غزة سيكلفها مث ًنا باهظًا ج ًّدا؛ ألنه يعني ً
حكم مبا ً
مليون فلسطيني ،وتفاق َم املشكلة الدميوغرافية ،وعبئًا اقتصاديًّا
َ
عىل
كب ًريا ج ًّدا عىل إرسائيل ،وتخصيص قوات كبرية من الجيش اإلرسائييل
لقطاع غزة فرت ًة طويلة ،ومث ًنا سياس ًّيا كب ًريا إلرسائيل( .((2وأشار هؤالء
املختصون إىل أنه مثة خيارات أمام إرسائيل لوقف إطالق النار من
 21املرجع نفسه.
 22أودي ديكل" ،كيف نوقف إطالق النار من القطاع" ،مباط عال ،معهد أبحاث األمن
القومي ،2018/1/8 ،شوهد يف  ،2020/7/29يف( https://bit.ly/2BJxb84 :بالعربية).
 23املرجع نفسه.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
سياسة إسرائيل تجاه غزة

قطاع غزة ،من بينها تصعيد القصف اإلرسائييل عىل أهداف مأهولة
تابعة لحامس يف قطاع غزة ،وعدم االكتفاء برضب أهداف تابعة
لحامس غري املأهولة .ولكن هذا األمر قد يؤدي إىل تصعيد من
حامس ضد أهداف إرسائيلية؛ ما قد يقود إىل مواجهة شاملة .ومثة
خيار آخر متمثّل بأن تقدم إرسائيل مقرت ًحا لسلطة حامس مفاده
مجال
أنها مستعدة أل ْن تقدم لها "مساعدات حيوية" ،وال سيام يف َ
الكهرباء واملاء وتسهيل عملية االسترياد إىل قطاع غزة من ميناء
أشدود والسامح لعامل من قطاع غزة بالعمل يف إرسائيل .وأضافوا
أن هذا األمر يعني تغي ًريا نوعيًّا يف سياسة إرسائيل تجاه سلطة حامس
يف قطاع غزة ،وقبول كيان مسلح شبه دولة يف قطاع غزة ،وأنه يعني
كذلك وضع حد لتجديد العملية السياسية بني إرسائيل والفلسطينيني
يف املستقبل القريب(.((2

ثام ًنا :مسيرات العودة
دعت اللجنة التنسيقية العليا ملسريات العودة إىل حراك سلمي
فلسطيني يف  30آذار /مــارس  ،2018وذلــك يف الذكرى الثانية
واألربعني ليوم األرض الفلسطيني ،وقد تبنت الفصائل الفلسطينية
يف قطاع غزة هذه الدعوة ،ورسعان ما قادت هذه الفصائل املسريات
الشعبية األسبوعية التي شارك فيها يف مرحلتها األوىل عرشات آالف
الفلسطينيني يف قطاع غزة.
أثارت هذه املسريات الشعبية األسبوعية قلقًا كب ًريا يف إرسائيل(((2؛
بسبب املشاركة الكبرية فيها ،واستمراريتها ،وسلميتها ،واستقطابها
مجد ًدا اهتامم العامل بالقضية الفلسطينية ،بوصفها قضية شعب
يعاين االحتالل والحصار ،وأزمة إنسانية خانقة يف قطاع غزة بسبب
الحصار اإلرسائييل عليه.
ورغم متكن الجيش اإلرسائييل من منع تظاهرات الفلسطينيني ،التي
شارك فيها يف الشهور األوىل عرشات اآلالف ،من عبور الحدود بني
قطاع غزة وإرسائيل ،فإنه يف الوقت نفسه سادت قناعة يف إرسائيل
مفادها أن املسريات ألحقت رض ًرا كب ًريا بإرسائيل عىل الصعيد
السيايس والرأي العام العاملي(.((2
 24املرجع نفسه.
 25يوحنان تسوريف" ،بني االنتفاضة األوىل ومسرية العودة" ،مباط عال ،معهد أبحاث األمن
القومي ،2018/4/11 ،شوهد يف  ،2020/7/29يف( https://bit.ly/2DeCQU0 :بالعربية).
 26نفو برناد وبنينا شوكر ودودي سيامن طوف" ،مسرية العودة :إنجاز عمليايت إىل جانب
فشل اسرتاتيجي :دراسة حالة الحرب عىل الوعي" ،مباط عال ،معهد أبحاث األمن القومي،
 ،2018/5/2شوهد يف  ،2020/7/29يف( https://bit.ly/2DiNv00 :بالعربية).
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إىل جانب مسريات العودة ،اجرتح الفلسطينيون يف قطاع غزة ،يف عام
 ،2018وسائل نضال بسيطة ج ًّدا ،ولكنها مؤثرة ،من أجل الضغط
عىل إرسائيل لفك حصارها عن قطاع غزة .فقد أطلقوا طائرات ورقية
وبالونات حارقة تجاه إرسائيل ،مام أدى إىل اشتعال حرائق واسعة يف
إرسائيل يف املنطقة القريبة من قطاع غزة.

تاسعا :التسوية بين إسرائيل وحماس
ً
إثر انطالق مسريات العودة حاجج كويب ميخائيل بأنه يف ضوء استمرار
االنقسام الفلسطيني واستمرار الحصار عىل قطاع غزة وتفاقم األزمة
اإلنسانية فيه ،ينبغي وضع اسرتاتيجية لتنظيم العالقة بني إرسائيل
وسلطة حامس يف غزة ،وفحص إمكانية قبول إرسائيل بوجود حكم
ُمعا ٍد إلرسائيل يف قطاع غزة( .((2ورأى وجود تناقض بني سعي إرسائيل
إىل التهدئة من ناحية ،وسياستها املتمثّلة باستمرار فرض الحصار عىل
قطاع غزة .وأشار إىل أن الحصار ال يقود إىل التهدئة وإمنا إىل نقيض
ذلك ،فهو يدفع حامس إىل التصعيد مع إرسائيل من أجل فكه أو
تخفيفه.
واستخلص ،بنا ًء عىل فرضية أن إرسائيل ال تهدف إىل وضع حد
لسلطة حامس يف قطاع غزة ،وأن حامس ستبقى يف الزمن املريئ القوة
الحاكمة يف قطاع غزة واملسؤولة عنه ،أنه ينبغي فحص إمكانية أن
تقبل إرسائيل بوجود كيان ُم َعا ٍد يف قطاع غزة ،وأن تضع اسرتاتيجية
لتنظيم عالقاتها بسلطة حامس يف غزة ،مبا يف ذلك التوصل إىل
تفاهامت أمنية وتنسيق أمني محدود بني الجانبني ،من أجل التوصل
إىل هدنة طويلة األمد مع سلطة حامس يف غزة.
ورأى ميخائيل أن الرشط األساس لتحقيق ذلك هو التحرر من املفهوم
السائد املتمثّل بأن السلطة الفلسطينية هي العنوان الرسمي الوحيد
لالتصال بني إرسائيل وقطاع غزة ،ودعا إىل قبول واقع وجود سلطتني
فلسطينيتني والسعي ،يف الوقت نفسه ،إىل التوصل إىل تسوية مع
سلطة حامس يف غزة .ورأى أن هذه التسوية تستدعي أن تسعى
إرسائيل ،عىل الصعيد الدويل ،لتخفيف معارضة املجتمع الدويل أو
تحفظه من هذه التسوية؛ من جهة اعتباره أن السلطة الفلسطينية
هي العنوان الرسمي الوحيد لالتصال مع قطاع غزة ،وال سيام من
جانب االتحاد األورويب .واقرتح ميخائيل أن يتم االتفاق يف املرحلة
األوىل لهذه التسوية عىل إقامة منظومة مكونة من ممثيل األطراف
وخصوصا مرص ،مبا فيها إرسائيل وحركة
اإلقليمية والدولية املختلفة،
ً
 27كويب ميخائيل" ،حان الوقت للتسوية مع قطاع غزة ،ككيان يعمل ومرتدع"،
مباط عــال ،معهد أبحاث األمــن القومي ،2018/5/21 ،شوهد يف  ،2020/7/29يف:
( https://bit.ly/2El3fQnبالعربية).
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حامس ،لإلرشاف عىل استعامل أموال الدول املانحة لقطاع غزة.
واقرتح فحص إمكانية نقل جزء من أموال الرضائب ،التي تجمعها
إرسائيل لصالح السلطة الفلسطينية يف رام الله ،إىل سلطة حامس يف
قطاع غزة من خالل هذه املنظومة .إىل جانب ذلك ،دعا ميخائيل
إىل خلق الظروف املالمئة لنقل أموال الدول املانحة ،إىل قطاع غزة
لرتميم البنى التحتية فيه ،وإقامة مناطق صناعية عىل حدود قطاع
غزة ،وإنشاء مشاريع صناعية مشرتكة لتوفري العمل لسكان قطاع
غزة ،وتسهيل عملية استرياد البضائع وتصديرها من قطاع غزة وإليه،
وزيادة التصاريح بالنسبة إىل التجار والعامل واملرىض للدخول إىل
إرسائيل.
ون َّوه ميخائيل بأن التسوية بني إرسائيل وسلطة حامس لن تشكل
قبل إىل اتفاق
سابقة ،ألن إرسائيل وحامس كانتا قد توصلتا من ُ
بينهام بوساطة مرصية .وأكد أن قيادة حامس مستعدة أل ْن تتوصل
إىل هدنة مع إرسائيل ،ولكنها من غري املتوقع أن توافق عىل نزع
سالحها وحل جهازها العسكري يف اتفاق الهدنة أو التسوية .وأضاف
ميخائيل أن مثة أرضية الفرتاض أنه يف اإلمكان التوصل إىل تفاهم مع
قيادة حامس متعلق بوقف تعزيز قوتها العسكرية ،ووقف تطوير
وسائلها الهجومية ضد إرسائيل من األنفاق أو الجو أو البحر ،يف حال
التوصل إىل تسوية بني الطرفني .واستخلص ميخائيل أن التسوية بني
إرسائيل وسلطة حامس تخدم إرسائيل ،وأن إرسائيل متلك القوة التي
متكنها من احتواء وجود كيان ُم َعا ٍد يف قطاع غزة ،رشيطة أن يكون
هذا الكيان "منضبطًا ومرتد ًعا ،ويعمل"(.((2
ويف تقدير موقف له ،أق ّر ديكل ،إثر إطالق صاروخني من قطاع
غزة عىل تل أبيب ،يف  14آذار /مارس  ،2019بأن اسرتاتيجية الردع
اإلرسائيلية ضد سلطة حامس قد استنفدت( .((2وأضاف أن سياسة
االحتواء اإلرسائيلية التي تسعى للحصول عىل التهدئة مقابل بعض
التسهيالت يف الحصار عىل قطاع غزة ال تعالج املشاكل األساسية التي
يعانيها قطاع غزة ،ويف مقدمتها األزمة اإلنسانية الخانقة .ومن أجل
معالجة هذه املشاكل رأى ديكل أ ّن مثة خيارين أساسيني متناقضني
أمام إرسائيل.
يتمثّل الخيار األول باعرتاف إرسائيل ،رسم ًّيا ،بسلطة حامس يف قطاع
غزة ،وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعن إرسائيل .ويتطلب هذا
الخيار إنهاء الحصار البحري املفروض عىل قطاع غزة وفتحه للعامل
الخارجي ،ولكن ليس عن طريق إرسائيل .ورأى ديكل أن الطريق
 28املرجع نفسه.
 29أودي ديكل" ،اسرتاتيجية الردع ضد حامس استنفدت" ،مباط عال ،معهد أبحاث
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األفضل للدخول إىل قطاع غزة والخروج منه ،وفق هذا الخيار ،هو
من خالل مرص .ومن أجل تحقيق ذلك ،دعا إىل تقديم مساعدات
دولية اقتصادية واسعة ملرص ،واملبادرة إىل تقديم مشاريع اقتصادية
لحض
يف شامل سيناء من شأنها أن تخدم مرص وسكان قطاع غزةِّ ،
مرص عىل قبول هذا االقرتاح .أما إذا مل تستجب مرص لهذا االقرتاح،
رغم اإلغراءات االقتصادية ،فإ ّن ديكل طالب بأن توافق إرسائيل عىل
إقامة ميناء بحري يف غزة ،يتم تشغيله بواسطة منظومة دولية لنقل
البضائع إليه عن طريق ميناء ترانزيت يف قربص أو يف العريش ،من
أجل مراقبة أمنيّة للبضائع التي تصل إىل ميناء غزة.
أما الخيار الثاين ،وفق ديكل ،فهو أن تقوم إرسائيل بشن حرب عىل
قطاع غزة للقضاء عىل املنظامت العسكرية يف قطاع غزة وعىل سلطة
حامس فيه .ويستدعي تحقيق هذا الهدف احتالل قطاع غزة فرت ًة
قصرية .وشدد ديكل أنه عىل الجيش اإلرسائييل االنسحاب فو ًرا من
قطاع غزة بعد تحقيق هدفه ،حتى إ ْن مل تظهر قوة مسؤولة تحكم
قطاع غزة .وبعد أن ينسحب الجيش اإلرسائييل من داخل القطاع،
يقوم الجيش اإلرسائييل بشن عمليات عسكرية يف القطاع ،وفق
الرضورة ملنع إقامة بنية تحتية عسكرية للتنظيامت الفلسطينية؛
متا ًما كام يفعل يف الضفة الغربية املحتلة(.((3
يف تقدير موقف آخر ،عاد ميخائيل إىل الدعوة املتعلقة بقبول
إرسائيل بوجود كيان ُم َعا ٍد يف قطاع غزة له سامت الدولة .وأكد أن
هذا الخيار هو أقل الخيارات سو ًءا بالنسبة إىل إرسائيل ،وأنه أفضل
إلرسائيل يف ميزان الربح والخسارة من أن تقوم بإسقاط سلطة حركة
حامس يف غزة ،أو من أن تحتل قطاع غزة من جديد( .((3وأعرب
عن اقتناعه بأنه مبقدار ما تتبنى سلطة حامس يف غزة يف إدارتها
لقطاع غزة منطق الدولة ،فإن ذلك يسهل عىل إرسائيل التعامل
معها .وأضاف أن إرسائيل متكنت خالل أعوام طويلة من التعاطي
مع كيانات معادية لها ،وأنها طورت الردع ضدها .ورأى أن إرسائيل
متتلك عوامل القوة التي متكنها من ردع سلطة حامس يف قطاع غزة
من ناحية ،ومن التعاون معها يف املجاالت األخرى من ناحية أخرى،
حتى إن رافق ذلك تف ُّجر أزمات بني الطرفني بني الفينة واألخرى.
ودعا ميخائيل الحكومة اإلرسائيلية إىل استغالل نقاط الضعف لدى
حامس والظروف الصعبة التي متر بها ،من أجل التوصل إىل تسوية
معها .ورأى أن سلطة حامس يف غزة تواجه معضلة تزداد حدتها
 30املرجع نفسه.
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يو ًما بعد آخر ،بفضل مجموعة من العوامل أبرزها الوضع اإلنساين
املأساوي يف قطاع غزة ،والتذمر ،واالحتجاج الشعبي ضد سلطة
حامس؛ بسبب هذا الوضع املأساوي ،وتوتر العالقات بني سلطة
حامس وبعض الحركات يف غزة ،وظهور منظامت متطرفة يف قطاع
غزة ال تنصاع لسلطة حامس ،والرصاع واملنافسة بني سلطة حامس
والسلطة الفلسطينية .ورأى ميخائيل أن املعضلة التي تواجهها
سلطة حامس هي إما أن تقوم بالتصعيد املحسوب ضد إرسائيل
من أجل فك الحصار عن قطاع غزة ،وإما التجاوب مع الوساطة
املرصية والسري نحو قبول رشوط إرسائيل للتسوية بني سلطة حامس
وإرسائيل .وأكد أن األمر األفضل بالنسبة إىل إرسائيل هو أن تختار
حامس التوصل إىل تسوية مع إرسائيل(.((3
لقد توصلت إرسائيل يف العامني املاضيني إىل تفاهامت مع سلطة
حامس يف قطاع غزة ،من خالل املفاوضات غري املبارشة بني الطرفني
بوساطة مرصية .وقد قدمت إرسائيل ،وفق هذه التفاهامت،
مجموعة من التسهيالت لسلطة حامس يف قطاع غزة؛ إذ زادت
إرسائيل عدد تصاريح الدخول للعامل من قطاع غزة إىل إرسائيل
تحت غطاء "رجال أعامل" إىل خمسة آالف ترصيح ،وخفضت عمر
الحد األدىن املسموح به للدخول إىل إرسائيل من  30عا ًما إىل 25
عا ًما( .((3إىل جانب ذلك ،أصبح معرب رفح الواصل بني قطاع غزة
ومرص يعمل يف أغلب أيام األسبوع ،بالتفاهم بني إرسائيل ومرص،
يف حني أنه كان مغلقًا يف أغلب األيام خالل األعوام املاضية .وكذلك،
سمحت مرص  -مبوافقة إرسائيل  -بدخول بضائع كثرية من مرص
إىل قطاع غزة ،تشمل مواد للبناء ومواد غذائية .وقدمت إرسائيل
وفق هذه التفاهامت تسهيالت بخصوص البنية التحتية يف قطاع
غزة ،باتت الكهرباء يف قطاع غزة ،عىل إثرها ،تعمل يف منتصف عام
 2019نحو  16ساعة يف اليوم بدلً من  4ساعات يف اليوم يف األعوام
السابقة .وكذلك ،قلصت إرسائيل قامئة املواد ذات االستعامل املزدوج
املمنوع إدخالها إىل قطاع غزة بنسبة  30يف املئة .وأحدثت تقد ًما يف
تنفيذ مشاريع يف البنية التحتية البعيدة املدى مثل مرشوع تزويد
غزة باملياه من إرسائيل والرشوع يف التحضري لربط خط كهرباء من
إرسائيل إىل قطاع غزة(.((3
 32املرجع نفسه.
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خاتمة
اشتقت إرسائيل سياستها تجاه قطاع غزة من مجمل اسرتاتيجيتها
تجاه القضية الفلسطينية .لقد ع ّد شارون وقادة إرسائيل اآلخرين
أن ال ـراع املحوري بني إرسائيل والشعب العريب الفلسطيني
يدور عىل مستقبل أرايض الضفة الفلسطينية املحتلة ،وأن تفكيك
االحتالل واالستيطان من داخل قطاع غزة واستمرار سيطرة إرسائيل
عليه والتحكم فيه من خارجه ،كان مبنزلة "الطعم" الذي ينبغي
عىل إرسائيل تقدميه للمجتمع الدويل لتحييد ضغطه عليها ولفتح
الباب واس ًعا أمامها من أجل تعزيز مرشوعها االستيطاين يف الضفة
الفلسطينية املحتلة.
لقد أولت إرسائيل أهمية قصوى لالنقسام الفلسطيني منذ حدوثه
حتى اليوم ،وع َّدت أن وجود سلطتني فلسطينيتني متناحرتني يشكل
مهم ج ًّدا يف رصاعها ضد الشعب العريب الفلسطيني
منعطفًا تاريخيًّا ًّ
وحركته الوطنية ،وأن هذا االنقسام واستمرار وجود سلطتني
فلسطينيتني متناحرتني يقدم لها خدمة ال تقدر بثمن .وحرصت
إرسائيل كل الحرص عىل الحفاظ عىل هذا االنقسام وعىل تغذيته،
يك يستمر أطول فرتة ممكنة .وحددت إرسائيل سياستها تجاه سلطة
حامس يف قطاع غزة كالتايل:
1.الحفاظ عىل حصار قطاع غزة أطول فرتة ممكنة.
2.الحصول عىل استقرار أمني وتهدئة طويلة األمد بني إرسائيل
وقطاع غزة.
3.الحفاظ عىل سياسة الردع اإلرسائييل تجاه قطاع غزة.
4.السعي روي ًدا روي ًدا إىل وضع حد ملسؤولية إرسائيل عن قطاع
غزة ،وإىل إنهاء صفة الدولة املحتلة لقطاع غزة عن إرسائيل.
5.إرشاك مرص كوسيط بني إرسائيل وسلطة حامس ،وإدخال
أطراف عربية ودولية لتوفري الدعم املايل لقطاع غزة ،من أجل
منع حدوث كارثة إنسانية ناجمة عن حصار إرسائيل لقطاع
غزة.
6.تدمري البنية التحتية القتصاد قطاع غزة ،والعمل عىل استمرار
احتكار إرسائيل لسوق قطاع غزة أطول فرتة ممكنة.
تدير إرسائيل وسلطة حامس يف غزة املواجهات العسكرية بينهام
عىل نار هادئة ،وتحرصان بشدة عىل أال تنزلق هذه املواجهات إىل
حرب شاملة بينهام ال يريدها كل منهام ألسبابه ومنطلقاته .فحرب
شاملة بالنسبة إىل سلطة حامس تعني تعرض املدنيني الفلسطينيني
إىل املجازر ووقوع خسائر فادحة يف صفوفهم ،وتدمري البنية التحتية
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االقتصادية واملرافق العامة يف قطاع غزة .أما بالنسبة إىل إرسائيل،
فإن الحرب الشاملة قد تؤدي إىل وقوع خسائر إرسائيلية محدودة
يف األرواح واملمتلكات ،ولكنها تعني يف الوقت نفسه ارتكاب الجيش
اإلرسائييل مجازر يف حق املدنيني الفلسطينيني؛ ما يقود إىل إدانة
دولية .ولكن السبب األهم لعدم رغبة إرسائيل يف حرب شاملة هو
رشا ،حتى لو
أنها ال تريد احتالل قطاع غزة مجد ًدا وحكمه ً
حكم مبا ً
كان ذلك مؤقتًا ،فهذا يعني إسقاط سلطة حامس يف قطاع غزة وإنهاء
االنقسام الفلسطيني ،وهو األمر الذي ال تريده إرسائيل إطالقًا.
لقد باتت حكومة نتنياهو تدرك منذ عدة أعوام أن شعارها املتمثل
بـ "الهدوء مقابل الهدوء" مل يعد صال ًحا يف عالقتها بسلطة حامس
يف غزة ،وأنه ال ميكنها الحصول عىل الهدوء األمني مع استمرار
حصارها لقطاع غزة .وتستعمل حكومة نتنياهو مسألة الحصار
وإمكانية تخفيفه أو إنهائه ،وكذلك مسألة إعادة إعامر قطاع غزة،
كوسيلة ٍ
ضغط عىل سلطة حامس يف غزة؛ من أجل التوصل إىل هدنة
طويلة األمد بينها وبني سلطة حامس يف غزة ،ومن أجل تعزيز وجود
كيان فلسطيني يف غزة ،له مالمح شبه دولة ،منفصل عن الضفة
الفلسطينية املحتلة.
وتسعى حكومة نتنياهو ،من خالل املفاوضات غري املبارشة التي
تجريها مع سلطة حامس يف غزة ،بوساطة مرصية ،إىل التوصل اتفاق
تهدئة طويل األمد بني الجانبني ،تلتزم مبقتضاه سلطة حامس يف غزة
بوقف إطالق النار بني قطاع غزة وإرسائيل ،وبفرضه عىل الفصائل
الفلسطينية األخرى ،يف مقابل تخفيف الحصار بشكل كبري أو إنهائه
وإعادة إعامر قطاع غزة .ومل تعد إرسائيل ترص عىل نزع سالح سلطة
حامس يف قطاع غزة كرشط للتوصل إىل اتفاق التهدئة طويلة األمد
بينهام ،وإمنا باتت تكتفي باملطالبة بعدم تعزيز قوة سلطة حامس
العسكرية يف قطاع غزة.
وتعد الحكومة اإلرسائيلية أ ّن التوصل إىل اتفاق تهدئة طويل األمد
مع سلطة حامس يساعد إرسائيل يف االستمرار قُ ُد ًما ،بخطى متسارعة،
لتعزيز املرشوع االستيطاين الكولونيايل اليهودي يف الضفة الفلسطينية
املحتلة ،مبا يف ذلك القدس الرشقية املحتلة ،لتهويد أوسع مساحة
فيها ،متهي ًدا لضمها إىل إرسائيل.
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توجهات السياسة الخارجية األميركية نحو غزة بعد عام 2007
Post-2007 US Foreign Policy Trends in the Gaza

ترصــد هــذه الدراســة توجهــات السياســة الخارجيــة األميركية نحو قطــاع غزة بعد عــام .2007
وتنقســم إلــى ســبعة محــاور ،يناقــش األول اإلطــار العــام للمقاربــة األميركيــة للصــراع
العربــي  -اإلســرائيلي ،ويبحــث الثانــي فــي المعضلــة التــي مثلهــا قطــاع غــزة ضمــن اإلطار
نفســه ،ويركــز الثالــث علــى الــدور الــذي أدتــه إدارة الرئيــس األميركــي ،جــورج بــوش فــي خلق
معضلــة غــزة ،ويفــكك الرابــع مخطــط االنقــاب علــى حركــة المقاومــة اإلســامية "حماس"،
ويرصد الخامس محاوالت عزل قطاع غزة وتهميشــه ،ويحلل الســادس والسابع مكانة قطاع
غــزة فــي إدارتي الرئيســين األميركييــن ،باراك أوبامــا ،ودونالد ترامــب ،على التوالــي .وتخلص
الدراســة إلــى أن قطــاع غزة يمثل معضلــة أميركية ،كما هــو معضلة إســرائيلية ،ولكن هذه
المعضلــة نتــاج سياســات أميركيــة ســيئة ومنحازة ،إلــى حد بعيد ،كمــا أنها مجــرد عارض من
عوارض المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة ،وبما ال يبرئ الحصار المصري الرسمي
على قطاع غزة من األزمة الطاحنة التي يعيشها.
كلمات مفتاحية :الواليات المتحدة ،غزة ،حماس.
This paper monitors the post-2007 trends of US foreign policy towards the Gaza
Strip. This paper's discussion first examines the general framework of the US
approach to the Arab-Israeli conflict before discussing the quandary posed by
the Gaza Strip to that framework. The paper then focuses on the role played by
President George W. Bush's administration in creating the impasse over Gaza,
deconstructs the efforts to overthrow Hamas, and tracks the attempts to isolate
and marginalize the Gaza Strip. Finally, it analyses the status of the Gaza Strip
in the respective administrations of US presidents Barack Obama and Donald
Trump. The paper concludes that the Gaza Strip represents a predicament to both
the US and Israel, to a large extent the outcome of flawed and biased US policies
as well as symptomatic of the Zionist project in occupied Palestine; an outcome
that cannot justify the crushing crisis caused by the official Egyptian blockade on
the Gaza Strip.
Keywords: United States, Gaza, Hamas.
*

باحث ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
تقوم املقاربة األمريكية ،حتى عام  ،2017يف إطارها العام للرصاع
الفلسطيني – اإلرسائييل ،عىل فكرة دعم حل الدولتني ،اإلرسائيلية
والفلسطينية ،عىل أن تكون الدولة الفلسطينية املرتقبة ،بغض النظر
عن مواصفاتها ونطاقها الجغرايف ،يف الضفة الغربية وقطاع غزة .ويف
عام  - 2004وضمن خطتها التي ُعرفت بـ "مبادرة الرشق األوسط
الكبري" ،الداعية إىل منح حريات أكرب ومشاركة سياسية أوسع يف
العامل اإلسالمي ،من أجل محاربة التطرف  -مارست إدارة الرئيس
جورج بوش االبن  George W. Bushضغوطًا كبرية عىل السلطة
الوطنية الفلسطينية لعقد انتخابات ترشيعية .ورغم معارضة
السلطة وإرسائيل لتلك االنتخابات ،خوفًا من نجاح حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) فيها ،فإن إدارة بوش أرصت عىل عقدها ،بنا ًء عىل
حساباتها بأن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) هي التي
ستفوز .وكانت املفاجأة يف انتخابات عام  2006عندما حققت حامس
رصا انتخاب ًيا كاس ًحا وضع االسرتاتيجية األمريكية عىل املحك.
ن ً
بعد تشكيل حامس ،املصنفة أمريك ًيا حرك ًة إرهابية منذ عام ،(((1997
حكومتها األوىل ،يف عام  ،2006قامت الواليات املتحدة األمريكية
بقطع عالقاتها مع الحكومة الفلسطينية ،ث َّم حرصت تعاملها مع
مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ،بزعامة الرئيس محمود عباس .كام
فرضت إدارة بوش عقوبات عىل مؤسسات السلطة التي يُشتبه
فضل عن وضع ثالثة رشوط عىل الحركة عرب
تأثرها بحركة حامسً ،
"الرباعية الدولية" املرشفة عىل املفاوضات ،وهي الواليات املتحدة
وروسيا واالتحاد األورويب واألمم املتحدة ،إن هي أرادت أن يتم
االعرتاف بها ،وفك العزلة عن حكومتها .ومتثلت تلك الرشوط يف:
االعرتاف بإرسائيل ،واالعرتاف باالتفاقات السابقة بني منظمة التحرير
الفلسطينية وإرسائيل ،والتخيل عن العنف .وهي الرشوط التي
رفضتها حامس .وبناء عليه ،شددت الواليات املتحدة العقوبات
عىل حكومة حامس ،وعىل الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية
وقطاع غزة.
ومنذ ذلك الحني ،أصبحت السمة األساسية للموقف األمرييك هي
محاولة إضعاف حكم حامس .ومثة معلومات ،بنا ًء عىل وثائق أمريكية
رسمية مرسبة ،تشري إىل أن الجرنال كيث دايتون ،Keith Dayton
املنسق األمني األمرييك السابق يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،ح ّرض،
يف عام  ،2006رجل فتح القوي يف قطاع غزة ،يف ذلك الوقت ،محمد
دحالن ،الذي كان يشغل منصب مستشار األمن القومي الفلسطيني
1 Bureau of Counterterrorism, "Foreign Terrorist Organizations", U.S.
Department of State, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/2Qgw8QC
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فضل عن سيطرته املبارشة عىل جهاز األمن الوقايئ
للرئيس عباسً ،
يف القطاع ،عىل إطاحة حكم حامس ،مقابل منحه عرشات املاليني
من الدوالرات .إال أن املواجهات بني حامس وأجهزة أمن السلطة ،يف
ٍ
ومنذئذ،
حزيران /يونيو  ،2007انتهت إىل سيطرة حامس عىل القطاع.
فرضت إرسائيل ومرص ،بالتواطؤ مع السلطة الفلسطينية ،حصا ًرا
قاس ًيا عىل القطاع وسكانه ،ودعمت الواليات املتحدة ذلك الحصار
تحت إدارات ثالث؛ بد ًءا من إدارة بوش ،ومرو ًرا بإدارة باراك أوباما
 ،Barack Obamaوانتها ًء بإدارة دونالد ترامب .Donald Trump
كام دعمت الواليات املتحدة السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها
حركة فتح يف الضفة الغربية.
غري أن ذلك الحصار مل يؤ ِد إىل انهيار حكم حامس ،كام كان متوق ًعا،
فضل عن أنه أتاح
بل إنه خلق وض ًعا إنسان ًيا مزريًا يف قطاع غزةً ،
إليران مد نفوذها فيه عرب تقديم مساعداتها إىل حامس .والالفت
هنا أن الواليات املتحدة ،رغم تعاقب ثالث إدارات عليها منذ سيطرة
حركة حامس عىل القطاع ،مل تطور اسرتاتيجية واضحة ومتامسكة
نحوه ،وهو ما أثار انتقادات كثرية ،إذ إن املقاربة األمريكية بقيت
رهينة لردود الفعل نحو التطورات امليدانية عىل األرض.
وخصوصا أنها
وقد أدركت إدارة أوباما خطورة األوضاع يف القطاع،
ً
تعاملت مع تداعيات ثالثة اعتداءات إرسائيلية عسكرية واسعة
عليه ،يف أعوام  2009 /2008و 2012و ،2014وقادت مفاوضات
الهدنة يف االعتداءين الثاين والثالث ،وعقدت مؤمترين يف مرص إلعادة
بناء القطاع ،إال أنه مل يتحقق غري القليل يف هذا السياق .وخالل
فرتة إدارة أوباما ،مالت الواليات املتحدة إىل القبول ضمن ًيا بالعمل
مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية ،تقبل االلتزام برشوط الرباعية
الدولية ،وال تكون بقيادة حامس ،كام جرى يف منتصف عام ،2014
قبل أن تشن إرسائيل عدوانًا آخر يف صيف العام ذاته ،توسطت إدارة
أوباما لوقفه .ومنذ ذلك الحني ،ومع بقاء محاوالت إضعاف حكم
حامس إطا ًرا عا ًما للسياسة األمريكية ،بدأت الواليات املتحدة تطرح
توفري احتياجات غزة األساسية من املاء والكهرباء وحرية الحركة ملنع
تصعيد عسكري جديد.
ورغم إعالنها ،يف  28كانون الثاين /يناير  ،2020تفاصيل الشق السيايس
لخطتها لحل الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،التي جاءت بعنوان:
"السالم من أجل االزدهار :رؤية لتحسني حياة الشعبني الفلسطيني
واإلرسائييل"((( ،واملعروفة إعالم ًيا باسم "صفقة القرن" ،فإنه يبدو،
2 "Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian
and Israeli People", The White House, 28/1/2020, accessed on 31/8/2020, at:
https://bit.ly/3goo36U
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إىل اآلن ،أن إدارة ترامب ال تزال تتبنى املقاربة السابقة بالتنسيق
مع إرسائيل ومرص ،عرب السامح بدخول أموال من دولة قطر لتمويل
قطاع الكهرباء وتغطية الرواتب .ومتثل خطة إدارة ترامب (صفقة
القرن) ،يف جوهرها ،محاولة لفرض حل عىل الفلسطينيني ،يتجاوز
عىل نحو صارخ أقل حقوقهم الوطنية ،غري القابلة للترصف ،التي
تضمنها قرارات الرشعية الدولية .ورغم أن الخطة تشري ،يف غري
سياق ،إىل قطاع غزة ،فإن تلك اإلحاالت يلفها الغموض ،من حيث
بقائه معزولً عن العامل عرب حرمان الفلسطينيني من السيطرة عىل
معرب رفح مع مرص ،أو إبقاء مياهه اإلقليمية تحت السيطرة األمنية
اإلرسائيلية .أما يف ما يتعلق بحامس ،فإن الخطة تلمح إىل مسؤولية
مستقبل ،يف التصدي لها ،ولغريها من
ً
"الدولة الفلسطينية" ،املفرتضة
حركات املقاومة الفلسطينية .وكانت إدارة ترامب قطعت ،يف عام
 ،2018التمويل عن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) ،وأتبعت ذلك يف العام نفسه
بقرار قطع املساعدات اإلنسانية عن الفلسطينيني يف الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وهام القراران اللذان أثرا سلب ًيا يف أوضاع الفلسطينيني
عمو ًما ،ويف قطاع غزة تحدي ًدا.
تناقش هذه الدراسة تطور املوقف األمرييك نحو قطاع غزة منذ عام
 ،2007ومحدداته ،وما إذا كان شهد تغريات يف ظل إدارات ثالث ،وآفاق
ذلك املوقف .ولكنها ،وقبل الولوج إىل تفاصيل ذلك كله ،ستعرض
باختصار اإلطار العام للمقاربة األمريكية للرصاع العريب  -اإلرسائييل ،ث َّم
السياسات األمريكية التي مهدت لوالدة معضلة قطاع غزة.

ً
أوال :اإلطار العام للمقاربة األميركية
للصراع العربي  -اإلسرائيلي
ال ميكن عزل السياسة األمريكية نحو قطاع غزة منذ عام ،2006
العام الــذي جــرت فيه االنتخابات الترشيعية الفلسطينية،
وشكّلت فيه حركة حامس حكومتها األوىل ،عن املقاربة األمريكية
تجاه الــراع العريب – اإلرسائييل إجــالً  ،ومــن ضمنه الـراع
الفلسطيني  -اإلرسائييل .وإذا كانت معادلة "األرض مقابل السالم"
هي اإلطار العام الذي كَ َّي َف املقاربة األمريكية تجاه ذلك الرصاع
منذ عام  1967حتى عام  ،2017فإن هذا ال يعني أن هذه املعادلة
مل تعرف مواءمات أمريكية يف أحشائها لصالح إرسائيل ،وتحدي ًدا يف
عامي  2002و ،2004تحت إدارة جورج بوش االبن ،وهو ما ستناقشه
الدراسة الحقًا .وتتمثّل أهمية املواءمة األمريكية التي جرت يف عامي
 2002و 2004يف أنها هي التي أسست لألزمة الراهنة التي يعيشها
قطاع غزة منذ عام  ،2005أي منذ االنسحاب اإلرسائييل األحادي
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الجانب منه فصاع ًدا .كام أن تلك املواءمة هي التي صاغت املوقف
األمرييك الراهن تجاه القطاع حتى اليوم.

مبهم من مسألة
وإذا كان موقف اإلدارات األمريكية املتعاقبة بقي ً
االنسحاب اإلرسائييل الكامل من األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام
 ،1967مع ميل واضح إىل عدم الدفع باتجاه تحقيق ذلك ،بذريعة
أنه ينبغي أن يكون حصيلة مفاوضات فلسطينية /عربية  -إرسائيلية،
فإن بوش االبن قطع مع هذا ال ُعرف األمرييك ،وذلك يف رسالة ضامنات
لرئيس الوزراء اإلرسائييل الراحل ،أرئيل شارون ،عام  ،2004أكد فيها
أن مطالبة إرسائيل باالنسحاب إىل حدود خطوط الهدنة عام 1949
يعد أم ًرا غري واقعي((( .ورغم ذلك ،فقد بقيت إدارة بوش وفية
 وإن نظريًا  -لحل الدولتني ،كام سريد الحقًا .وبقي املوقف األمرييكالرسمي ،منذ أواخر إدارة بيل كلينتون  ،Bill Clintonيشدد عىل
حل الدولتني ،الفلسطينية واإلرسائيلية ،تتعايشان بأمن وسالم ،جنبًا
إىل جنب ،إىل أن جاءت إدارة ترامب ،مطلع عام  ،2017فأعلنت أنها
غري ملتزمة بهذه املقاربة((( ،بل إنها ذهبت أبعد من ذلك بالقطع مع
سياسة أمريكية راسخة ،امتدت سبعة عقود ،مفادها عدم االعرتاف
بالقدس عاصمة إلرسائيل ،وعدم نقل السفارة األمريكية إليها ،إال
بعد اتفاق سالم فلسطيني /عريب  -إرسائييل .كام أنها أعلنت رسم ًيا
عدم قبولها بحق العودة لالجئني الفلسطينيني ،ومل ترتك ذلك نتيجة
مفاوضات فلسطينية  -إرسائيلية ،كام كان عليه الوضع من قبل ،وإن
مل يعنِ ذلك طب ًعا أن أي إدارة أمريكية كانت تؤمن بحق العودة،
3 Office of the Press Secretary, "Letter from President Bush to Prime
Minister Sharon", The White House, 14/4/2004, accessed on 31/8/2020, at:
https://bit.ly/3hrSPNt
4 "Remarks by President Trump and Prime Minister Netanyahu of
Israel in Joint Press Conference", The White House, 15/2/2017, accessed on
31/8/2020, at: https://bit.ly/31qv96J

ددعلالا
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ولكن الواليات املتحدة سعت دو ًما لنسفه من خالل مفاوضات
عربية /فلسطينية  -إرسائيلية ،وليس بقرار أمرييك سافر.

ثان ًيا :الطريق إلى معضلة قطاع غزة
مع فشل املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية يف األشهر األخرية من
رئاسة كلينتون ،صيف عام  ،2000يف كامب ديفيد ،وصل الرئيس
الفلسطيني الراحل ،يارس عرفات ،إىل النتيجة التي كانت بادية
للعيان قبل ذلك بسنوات ،ومفادها أن إرسائيل ليست يف وارد
االلتزام بقرارات الرشعية الدولية .فرغم أن اتفاق أوسلو نص عىل
"تشكيل سلطة انتقالية ذاتية" يف الضفة الغربية وقطاع غزة "ملرحلة
انتقالية ال تتعدى الخمس سنوات ،وتؤدي إىل تسوية نهائية مبنية
عىل أساس قراري مجلس األمن  242و ،((("338فإن عام  1999م ّر
من دون الدخول يف مفاوضات الوضع النهايئ .وقد أكدت مفاوضات
كامب ديفيد أن طموحات الفلسطينيني بُنيت عىل أوهام.
عمل ًيا ،نسفت إرسائيل كل إمكانية لتنفيذ حل الدولتني عىل األرض،
مبا يقتضيه ذلك من قيام دولة فلسطينية مستقلة ،متصلة جغراف ًّيا،
وذات سيادة ،وقابلة للحياة ،عىل أساس حدود عام  ،1967تكون
عاصمتها رشق القدس املحتلة .وبــدا واض ًحا يف كامب ديفيد،
وقبلها وبعدها ،أن إرسائيل مستمرة يف مسعاها لفرض واقع "دولة
كانتونات" فلسطينية أو "معازل" يف الضفة الغربية ،من دون القدس،
فضل عن رفضها السري باتجاه حل قضايا الالجئني ،واملستوطنات،
ً
والحدود ،والسيادة ،واملصادر الطبيعية .وقد نجحت إرسائيل يف
تحقيق ذلك عرب آليتني رئيستني ،تتمثالن يف:
1.تكثيف االستيطان يف الضفة الغربية والقدس الرشقية ،وفرض
وقائع جديدة عىل األرض.
2.عزل القدس الرشقية عن بقية الضفة الغربية ،وتقويض احتامالت
تحولها إىل عاصمة مرتقبة للدولة الفلسطينية العتيدة.
وبسبب التعنت اإلرسائييل ،وسياسات االحتالل املتوحشة بحق
املواطنني الفلسطينيني ،واالعتداء عىل املقدسات اإلسالمية ،وغياب
أي أفق لالستقالل الفلسطيني ،تفجرت انتفاضة األقىص يف خريف
عام  ،2000فتسببت يف سقوط آالف القتىل والجرحى الفلسطينيني،
فضل عن مئات القتىل واملصابني اإلرسائيليني .ويف خضم األشهر األوىل
ً
لالنتفاضة الفلسطينية ،وصلت إدارة بوش االبن إىل سدة الحكم،
" 5اتفاقية أوسلو (إعــان املبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)،
 ،"1993/9/13وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  -وفا ،شوهد يف  ،2020/8/31يف:
https://bit.ly/2Eeqts1

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

وسعت لتجنب التورط يف ملف الرصاع الفلسطيني – اإلرسائييل،
حتى ال تعيد تكرار تجربة إدارة كلينتون الفاشلة.
ولكن مل يكَد مييض عام عىل تفجر االنتفاضة الفلسطينية ،حتى وقعت
هجامت  11سبتمرب  2001يف نيويورك وواشنطن ،وعندها ،أعلنت
واشنطن "الحرب العاملية عىل اإلرهاب" اإلسالمي .مل ترتدد حكومة
شارون يف استغالل الفرصة ،فقدمت نفسها ضحية لـ "اإلرهاب" ذاته،
خصوصا مع لجوء املقاتلني الفلسطينيني إىل العمليات الفدائية يف املدن
ً
اإلرسائيلية .وقد مكّن الوضع الجديد إرسائيل من نقض بُنى السلطة
الفلسطينية يف الضفة الغربية ،وإجهاض آمال قيام دولة فلسطينية.
غري أن ترصيح بوش ،بعد هجامت  11سبتمرب ،عن "حرب صليبية ضد
اإلرهاب"((( ،وقيام بالده بغزو أفغانستان يف شتاء  ،2001ثم العراق
يف ربيع  ،2003دف َعا الواليات املتحدة إىل محاولة تبديد أي صبغة
دينية للمعركة مع اإلسالم واملسلمني .وسعت إدارة بوش إىل تحقيق
ذلك عرب مسارين؛ األول ،محاولة الدفع باتجاه مزيد من الدميقراطية
والحريات يف منطقة الرشق األوسط ،عرب ما ُعرف بـ "مبادرة الرشق
األوسط الكبري" ،أو "أجندة الحرية" ،عام  .(((2004والثاين ،إعطاء
أولوية ملحاولة حل الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،بتأثري من رئيس
الوزراء الربيطاين األسبق ،توين بلري  .(((Tony Blairكال املسارين كانا
مرتابطني يف تفكري إدارة بوش ،ورأت فيهام أنجع وسيلتني ملحاربة ما
رأته تطرفًا وإرهابًا يف منطقة الرشق األوسط.
قامت "مبادرة الرشق األوسط الكبري" عىل الدفع باتجاه تحويل
مجتمعات الدول املسلمة يف املنطقة إىل أن تكون أكرث دميقراطية
وأكرث علامنية .واستهدفت املبادرة اإلصالح عىل ثالثة مستويات:
أول :تسويق الدميقراطية والحكم الرشيد.
• ً
•ثان ًيا :توفري فرص اقتصادية جيدة.

•ثالثًا :إتاحة الوصول إىل املعلومات(((.
6 Peter Waldman & Hugh Pope, "'Crusade' Reference Reinforces Fears
War on Terrorism is Against Muslims", The Wall Street Journal, 21/9/2001,
accessed on 31/8/2020, at: https://on.wsj.com/2CTkAj1
7 Tamara Cofman Wittes, "The New U.S. Proposal for a Greater Middle
East Initiative: An Evaluation", Brookings, Middle East Memo, 10/5/2004,
accessed on 31/8/2020, at: https://brook.gs/2YudskC
8 Avi Shlaim, "Blair: Gaza's Great Betrayer", The Guardian, 3/2/2010,
accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/3guz7PP
9 Bakhtiyar Mirkasymov, "The US Greater Middle East Initiative",
Policy Perspectives, vol. 4, no. 2 (2007), p. 1, accessed on 31/8/2020, at:
https://bit.ly/3aU3fmL

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
توجهات السياسة الخارجية األميركية نحو غزة بعد عام 2007

عىل الصعيد الفلسطيني  -اإلرسائييل ،أعلن بوش ،يف حزيران /يونيو
 ،2002أنه يجب عىل الفلسطينيني اختيار قادة جدد مل "يتلطخوا
باإلرهاب" ،كام شدد عىل رضورة أن يتنازل عرفات عن صالحياته
لـ "برملان فلسطيني يتمتع بالسلطة الكاملة"( .((1واستمر بوش يف
ضغوطه عىل عرفات لتعيني رئيس وزراء يتمتع بسلطة اإلرشاف عىل
رئيسا للوزراء يف آذار/
األمن واملال ،وهو ما كان بتعيني محمود عباس ً
طويل ،إذ قدم عباس استقالته يف
مارس  ،2003لكن حكومته مل تعمر ً
أيلول /سبتمرب من العام نفسه ،بسبب اصطدامه بعرفات الذي رفض
أن يتنازل عن صالحياته الواسعة.
رئيسا للوزراء،
ويف متوز /يوليو  ،2003وحني كان عباس ال يزال ً
طرح الرئيس بوش ما سامها "خارطة طريق للسالم يف الرشق
األوســط" ،حدد هدفها يف إيجاد "تسوية نهائية وشاملة للرصاع
الفلسطيني  -اإلرسائييل" ،ولكن عرب خطوات مرحلية يجب عىل
الطرفني االلتزام بها .تركزت االشرتاطات عىل الجانب الفلسطيني
فضل
باالعرتاف بحق إرسائيل يف الوجود والعيش بأمان وسالمً ،
عن محاربة اإلرهاب ووقف التحريض .كام طالبت الفلسطينيني
ببناء مؤسسات الحكم ،ووضع دستور للدولة الفلسطينية ،وإجراء
انتخابات حرة .ويف مقابل ذلك ،تعلن إرسائيل موقفًا واض ًحا بالتزامها
برؤية حل الدولتني ،وتنسحب من املناطق التي أعادت احتاللها منذ
أيلول /سبتمرب  ،2000وتجمد بناء املستوطنات ،وتفكك "العشوائية"
منها .وبعد أن يقوم الطرفان ،الفلسطيني واإلرسائييل ،بتنفيذ تلك
االلتزامات ،تقوم دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ،و"مظاهر سيادية"،
إىل أن يتمكن الفلسطينيون من هزمية اإلرهاب عىل نحو حاسم،
وبناء دميقراطية فاعلة(.((1
مل تلتزم حكومة شــارون باملطلوب منها يف "خارطة الطريق"،
واستمرت يف حصار مقر عرفات يف رام الله ،يف إطار عملية "الدرع
الواقي" التي أطلقتها يف آذار /مارس  .2002وأمام تعنت شارون،
تراجع بوش ،وبدأ مييل إىل موقفه تدريجيًا بأن عرفات ليس رشيكًا
موثوقًا يف مفاوضات السالم .إال أن التطور األبرز يف هذا السياق متثل
يف خضوع بوش ملخطط شارون يف تعزيز قبضة إرسائيل عىل الضفة
الغربية ،مقابل انسحاب إرسائييل أحادي الجانب من قطاع غزة.
ففي نيسان /أبريل  ،2004بعث بوش برسالة إىل شارونُ ،عرفت باسم
"وعد بوش" ،اعترب فيها أنه "يف ضوء الحقائق الجديدة عىل األرض ،مبا
10 "President Bush Calls for New Palestinian Leadership", The White
House, 24/6/2002, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/3aU0W34
11 Bureau of Public Affairs, "Roadmap for Peace in the Middle East:
Israeli/Palestinian Reciprocal Action, Quartet Support", U.S. Department of
State, 16/7/2003, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/2QmbFdi
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يف ذلك التجمعات السكانية اإلرسائيلية القامئة ،فإن من غري الواقعي
توقّع أن تكون نتيجة مفاوضات الوضع النهايئ عودة كاملة إىل حدود
الهدنة عام  .((1("1949ويقصد بـ "التجمعات السكانية القامئة" هنا،
بطبيعة الحال ،الكتل االستيطانية الكربى يف الضفة الغربية ،مبا يف
ذلك القدس الرشقية.
ورغم أن رسالة بوش تؤكد أن الواليات املتحدة ملتزمة بقيام
"دولة فلسطينية قابلة للعيش ،ومتصلة جغراف ًيا ،وتتمتع بالسيادة،
وفضل عن التوطئة لترشيع السيطرة اإلرسائيلية
ً
ومستقلة" ،فإنها،
عىل أكرث من ستني يف املئة من الضفة الغربية ،شددت عىل "يهودية"
الدولة اإلرسائيلية ،ما يعني رضورة توطني الالجئني الفلسطينيني يف
"الدولة الفلسطينية ،وليس يف إرسائيل"( .((1وقد عنى ذلك عمل ًيا
إلغاء حق العودة إىل األرايض الفلسطينية املحتلة عام ،1948
الذي يكفله قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،194مراعا ًة
رشا
لهواجس إرسائيل الدميوغرافية .لقد كان "وعد بوش" تراج ًعا مبا ً
عن السياسة األمريكية نحو الرصاع منذ عام  ،1967والتي اعتربت
املستوطنات اليهودية غري رشعية ،وعقبة أمام السالم(.((1
خصوصا
بقي موقف إدارة بوش منحازًا إىل إرسائيل عىل نحو صارخ،
ً
يف ما يتعلق برفض حكومة شارون التعامل مع عرفات الذي كان
رصا يف مقر املقاطعة املدمر يف رام الله ،إىل حني وفاته أو تصفيته،
محا ً
يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2004ورغم أن خليفة عرفات يف الرئاسة
كان محمود عباس ،الرجل الذي كانت تنظر إليه الواليات املتحدة
وإرسائيل عىل أنه معتدل ،وميكن العمل معه بوصفه معارضً ا للعمل
املسلح ،نجح يف إيقاف انتفاضة األقىص يف شباط /فرباير  ،2005فإنه
مل يتمكن هو اآلخر من تحقيق أي إنجاز تفاويض مع إرسائيل .ويف
آب /أغسطس  ،2005نفذت حكومة شارون "خطة فك االرتباط
األحادي الجانب" مع قطاع غزة ،من دون التفاوض عىل ذلك مع
الجانب الفلسطيني ،وقامت بإخالء املستوطنات فيه ،وأعادت نرش
قواتها حوله ،يف حني فككت أربع مستوطنات عشوائية يف الضفة
الغربية ،مع تعزيز قبضتها عليها .ومن هنا ،بدأت املرحلة الثانية التي
قادت مبارشة إىل صوغ السياسة األمريكية الراهنة نحو القطاع(.((1
12 Office of the Press Secretary, "Letter from President Bush to Prime
"Minister Sharon.
13 Ibid.
14 Shlaim.
15 Shira Efron & Ilan Goldenberg, "United States Policy toward the Gaza
Strip", in: Anat Kurz, Udi Dekel & Benedetta Berti (eds.), The Crisis of the
Gaza Strip: A Way Out (Tel Aviv: Institute for Security Studies, 2018), p. 166,
accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/32oSHbt
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ً
ثالثا :كيف خلقت إدارة بوش
معضلة غزة؟
سبقت اإلشارة إىل أن إدارة بوش االبن حاولت تخفيف حدة االحتقان
يف "الرشق األوسط الكبري" الذي ترتب عىل سياساتها العسكرية ،عرب
أول ،الدفع باتجاه مزيد من الدميقراطية والحريات يف
مسارين ،هامً :
املنطقة ،وثانيًا ،محاولة إيجاد حل للرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل.
كام سبقت اإلشارة إىل أن إدارة بوش مارست ضغوطًا كبرية ،منذ
عام  ،2002عىل السلطة الفلسطينية لتهميش عرفات ،عرب مطالبته
بالتنازل عن سلطاته لصالح برملان فلسطيني منتخب يتمتع
بالصالحيات الكاملة .كام مارست واشنطن ضغوطًا موازية عىل
عرفات إلجباره عىل وضع اإلرشاف عىل امللفني املايل والعسكري تحت
عب عن نفسه يف
سلطة رئيس وزراء فلسطيني قوي ،وهو األمر الذي ّ
التعديالت التي تبناها املجلس الترشيعي الفلسطيني ،يف آذار /مارس
 ،2003عىل القانون األسايس (الدستور) للسلطة الفلسطينية ،ونصت
عىل استحداث منصب رئيس للوزراء بصالحيات واسعة(.((1
ورغم وفاة عرفات ،أواخر عام  ،2004وصعود عباس ،األقرب يف ذلك
الوقت إىل واشنطن وتل أبيب ،إىل سدة الرئاسة ،مطلع عام ،2005
فإن إدارة بوش بقيت تضغط عىل عباس إلجراء انتخابات ترشيعية
فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،األمر الذي كانت تعارضه
رام الله وتل أبيب م ًعا ،خشية أن تأيت االنتخابات بحركة حامس(.((1
بل إن بوش مل يطرح مسألة مشاركة حامس من عدمها يف االنتخابات،
عندما التقى عباس يف واشنطن ،يف ترشين األول /أكتوبر .((1(2005
وتحت إرصار إدارة بوش ،التي كانت مقتنعة بأن حركة فتح ستفوز
يف االنتخابات( ،((1رغم تحذير الفلسطينيني واإلرسائيليني له بأن فتح
ليست مستعدة لها بعد ،رضخ عباس لألمر الواقع ،ووافقت إرسائيل
كارهة أمام إرصار بوش عىل إجرائها يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك
القدس الرشقية ،رغم مشاركة حامس فيها.
كان من املفرتض أن تجري االنتخابات الترشيعية يف آب /أغسطس
 ،2005إال أن السلطة الفلسطينية أ ّجلتها حتى كانون الثاين /يناير
 ،2006ضمن مساعي حركة فتح لحل خالفاتها الداخلية أولً  ،ومن
" 16القانون األسايس الفلسطيني" ،الجزيرة نت ،2007/7/18 ،شوهد يف ،2020/8/31
يفhttps://bit.ly/3gqxsuO :
17 Efron & Goldenberg.
18 John B. Judis, "Clueless in Gaza: New Evidence that Bush Undermined
a Two-state Solution", The New Republic, 19/2/2013, accessed on 31/8/2020,
at: https://bit.ly/31ot2jE
19 Ibid.
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ثم االستعداد لالنتخابات .وكانت املفاجأة مع ظهور النتائج الرسمية
لالنتخابات ،بفوز حامس بأكرث من  56يف املئة من مقاعد املجلس
الترشيعي ،وهو ما عنى أن رئيس الوزراء القادم سيكون منها ،وأن
األجهزة األمنية والشؤون املالية ستخضع إلرشافه ،وذلك إذا ما ت َّم
تطبيق القانون األسايس الذي ضغط بوش نفسه ،من قبل ،لتعديله عىل
هذا الشكل .وتحت وقع الصدمة ،بدأت معركة االتهامات الداخلية يف
اإلدارة األمريكية عن املسؤول عام جرى ،والفشل يف التنبؤ به(.((2
جسيم يف حساباتها من
خلل
كانت الضحية األوىل ملا رأته إدارة بوش ً
ً
(((2
وراء إجراء انتخابات فلسطينية هي "أجندة الحرية" نفسها  ،إذ مل
ِ
تأت االنتخابات بالقوى العلامنية ،كام كانت تطمح اإلدارة األمريكية،
بل جاءت باإلسالميني الذين يتمتعون بتنظيامت قوية يف الرشق
األوسط ،وكانوا هم القوة الوحيدة املنظمة مقابل األنظمة العربية
القمعية .لقد كانت االنتخابات الفلسطينية املسامر األخري يف نعش
"أجندة الحرية" إلدارة بوش ،وذلك بعد صدمة سابقة ،هي انتخابات
مجلس الشعب املرصي ،يف عام  ،2005التي جرت بضغط من إدارة
بوش نفسها ،وظفر فيها اإلخوان املسلمون بخُمس مقاعد املجلس،
رغم عمليات التزوير الواسعة التي قام بها النظام لصالح الحزب
ٍ
حينئذ" ،الحزب الوطني الدميقراطي" الذي فاز بأغلبية املقاعد.
الحاكم
مل تقبل إدارة بوش وإرسائيل بنتائج االنتخابات الفلسطينية ،كام أنها
مل تعرتف برشعيتها( ،((2وبدأت يف التخطيط إلجهاضها مبارشة ،وذلك
عىل الرغم من بروز رأي يف أوساط إرسائيلية وأمريكية وأممية ،مفاده
أن النتيجة متثل فرصة إلدماج حامس يف عملية السالم عرب جناحها
املعتدل( ،((2وعرب ضغوطات الحكم وإكراهاته .إال أن رأي بوش
وإدارته ،بالتواطؤ مع إرسائيل ،استقر عىل إفشال حامس ،وإخراجها
من الحكم ،وإن كان بالقوة .ويرد يف تقرير أعده املنسق الخاص
لألمم املتحدة لعملية السالم يف الرشق األوسط ،ألفارو دي سوتو
 ،Alvaro de Sotoمبارشة بعد االنتخابات ،أن عباس /فتح وقيادة
حامس أرادا تشكيل حكومة وحدة وطنية بينهام .ويشري التقرير
إىل أن عباس كان مقتن ًعا بأن حامس التي مل تهاجم حل الدولتني يف
برنامجها االنتخايب لن متانع يف مواصلته للمفاوضات مع إرسائيل عىل
أرضيته .وأراد دي سوتو واألمم املتحدة من اللجنة الرباعية للسالم
يف الرشق األوسط أن ت ُفتح "قناة للحوار" مع حامس ،عىل أساس أن
20 David Rose, "The Gaza Bombshell", Vanity Fair, 3/3/2008, accessed on
31/8/2020, at: https://bit.ly/3laY3zA
21 Ibid.
22 Judis.
23 Rose.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
توجهات السياسة الخارجية األميركية نحو غزة بعد عام 2007

مشاركتها يف االنتخابات قد تؤرش إىل استعدادها لوضع معارضتها
لعملية السالم جانبًا(.((2
غري أن واشنطن وتل أبيب عارضتا هذا الرأي بقوة ،وضغطتا يف
املقابل لقطع املساعدات عن أي حكومة فلسطينية تشكلها حامس،
أو تكون طرفًا فيها ،ما مل تقبل حامس برشوط اللجنة الرباعية الثالثة
املذكورة سابقًا( .((2ومع رفض الحركة هذه الرشوط ،ورفض فتح،
بضغوط أمريكية ،املشاركة يف حكومة وحدة وطنية مع حامس ،قامت
األخرية بتشكيل حكومة مبفردها يف آذار /مارس  .2006ومبارشة ،ردت
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب بقطع املساعدات عن السلطة
الفلسطينية ،كام أيدت إدارة بوش قرار إرسائيل حرمان الفلسطينيني
من  50مليون دوالر سنويًا ،هي قيمة اإليرادات الرضيبية والجمركية
التي كانت تجمعها نيابة عنهم ،بنا ًء عىل بنود اتفاق أوسلو(.((2

131
الترشيعي والدعوة إىل انتخابات ترشيعية جديدة تفوز فيها فتح(،((2
بعد أن يدرك الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة
التكلفة الباهظة النتخاب حامس مجد ًدا.
غري أن االسرتاتيجية األمريكية جاءت بنتائج عكسية ،حيث إن قطع
املساعدات الدولية عن السلطة الفلسطينية أرض أولً بسلطة فتح
وأجهزتها األمنية ،يف حني لجأت حامس إىل مصادر متويل بديلة،
وتحدي ًدا إيران( .((3ويف جميع األحوال ،فإن من دفع فاتورة العقوبات
األمريكية – اإلرسائيلية  -الدولية ،كان الشعب الفلسطيني تحدي ًدا،
الذي يبدو أن تلك العقوبات كانت مقصودة له ،باعتبارها إجرا ًء
تأديبيًا بسبب تصويته يف االنتخابات الترشيعية الفلسطينية.

رابعا :مخطط االنقالب على حماس
ً

بعد تشكيل حامس حكومتها األوىل ،رفض عباس وحركة فتح تسليم
مسؤوليات اإلرشاف عىل األجهزة األمنية واملالية لها( ،((2بل إنهام
أعلنا استعادة هذه الصالحيات ملؤسسة الرئاسة ،وذلك عىل عكس ما
يقرره القانون األسايس املعدل ،الذي ُصمم من قبل عىل مقاس عباس
تحدي ًدا ،عندما استلم رئاسة الوزراء زمن رئاسة عرفات .وقد تسببت
خطوات عباس وفتح هذه بإشعال فتيل التوتر مع حركة حامس،
خصوصا يف قطاع غزة.
وهو ما ه ّيأ األرضية لصدامات دموية بينهام،
ً
ٍ
حينئذ ،عىل أن قطع
قامت الحسابات األمريكية واإلرسائيلية،
فضل
املساعدات املالية والدولية ،وتحدي ًدا األمريكية واألوروبيةً ،
عن الرسوم الرضيبية والجمركية ،عن السلطة الفلسطينية ،سيجعلها
فضل عن القيام بالتزاماتها األخرى
عاجزة عن دفع رواتب املوظفنيً ،
(((2
تجاه الفلسطينيني يف مناطق نفوذها  .وكذلك لجأت إرسائيل إىل
فرض قيود عىل حرية حركة الفلسطينيني ،وال سيام يف قطاع غزة.
كام اعتقلت عد ًدا كب ًريا من أعضاء حامس يف املجلس الترشيعي يف
الضفة الغربية والقدس الرشقية .وبنا ًء عىل تلك الحسابات ،فإن عجز
السلطة الفلسطينية عن القيام بواجباتها نحو شعبها تحت قيادة
حكومة حامس ،وهندسة معاناة فلسطينية ،سيع ّجالن بسقوطها
ٍ
حينئذ ،حل املجلس
تحت ضغوط شعبية ،حيث ميكن لعباس،

تؤكد بعض الوثائق الرسية إلدارة بوش ،التي ت ّم الكشف عنها يف
ربيع عام  ،2008أي بعد أقل من عام عىل االنقسام الفلسطيني
بني الضفة الغربية تحت سيطرة فتح ،وقطاع غزة تحت سيطرة
حامس ،أن إدارة بوش سعت ،منذ انتخابات عام  ،2006إىل إطالق
رشارة "حرب أهلية" فلسطينية بني الحركتني ،وذلك عرب تسليح قوات
محسوبة عىل فتح وتدريبها لهزمية حامس بالقوة يف القطاع ،وإسقاط
حكومتها ،وحل املجلس الترشيعي ،وإجراء انتخابات جديدة ت ُستبعد
منها حامس( .((3وبحسب تلك الوثائق ،فإن مسؤولية اإلرشاف عىل
ٍ
حينئذ ،كونداليزا
تلك الخطة أنيطت بوزيرة الخارجية األمريكية
رايس  ،Condoleezza Riceومساعد مستشار األمن القومي حينها،
إليوت أبرامز  .((3(Elliott Abramsإال أن نتائج تلك الخطة كانت
كارثية بالنسبة إىل الواليات املتحدة وإرسائيل ،إضافة إىل السلطة
الفلسطينية ،ممثلة مبؤسسة الرئاسة وحركة فتح ،اللتني تواطأتا يف
املؤامرة ،كام تؤكد تلك الوثائق نفسها .ورغم نفي أبرامز مسؤولية
إدارة بوش عن االنقسام الفلسطيني ،عرب الدفع باتجاه انقالب
فتحاوي عىل حامس ،فإنه يقر أن حامس قد تكون توجست من

24 Judis.
25 Hady Amr et al., "Ending Gaza's Perpetual Crisis: A New U.S.
Approach", Brookings, Report (December 2018), accessed on 31/8/2020, at:
https://brook.gs/31pgDw0
26 Efron & Goldenberg.
27 Ibid.
28 Ibid.

29
Helene Cooper, "Few Good Options for U.S. on Palestinian
Violence", The New York Times, 14/6/2007, accessed on 31/8/2020, at:
https://nyti.ms/2EprLAd
30 Conal Urquhart, "Iran Replaces EU as Top Palestinian Donor", The
Guardian, 15/1/2007, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/31p2qPB
31 Cooper.
32 Rose.
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أول ضد القوات األمنية
أن "هناك مؤامرة لسحقها" ،ولذلك تحركت ً
املوالية لفتح(.((3
وبعي ًدا عن نفي أبرامز ،فإن الوثائق التي كُشف عنها ،عالوة عىل
شهادات من داخل إدارة بوش نفسها وحركة فتح واألمم املتحدة،
عم جرى يف قطاع غزة منذ
تتضافر لتؤكد مسؤولية إدارة بوش املبارشة ّ
االنتخابات الترشيعية عام  .2006وقد سبقت اإلشارة إىل رفض إدارة
بوش االعرتاف بنتيجة االنتخابات التي فازت فيها حامس ،ومسارعتها
فضل عن الضغط
إىل الدفع باتجاه عقوبات دولية عىل الفلسطينينيً ،
عىل فتح لعدم املشاركة يف حكومة وحدة وطنية مع حامس.

تشري الوثائق األمريكية إىل أن الواليات املتحدة هي التي حرضت
عباس وحركة فتح عىل عدم تسليم مسؤولية اإلرشاف عىل األجهزة
األمنية والقطاع املايل إىل حركة حامس ،األمر الذي مثّل رشارة الصدام
األول بني الطرفني .واستنا ًدا إىل تلك الوثائق ،فإن رايس سافرت
إىل رام الله ،والتقت عباس يف مقر املقاطعة ،يف  4ترشين األول/
أكتوبر  ،2006حاملة إليه رسالة أمريكية واضحة برضورة حل حكومة
إسامعيل هنية يف أقرب وقت ممكن ،وإجراء انتخابات جديدة(.((3
وتذكر الوثائق ذاتها أن عباس طلب مهلة بضعة أسابيع ،إال أنه تلكّأ
يف تنفيذ ما اتُفق عليه .وأمام ذلك ،طلبت إدارة بوش من القنصل
األمرييك العام يف القدس ،جاكوب واليس  ،Jacob Wallesمقابلة
عباس وتذكريه بتعهده .وقد ت َّم ذلك خالل أسابيع بعد زيارة رايس.
وجاء يف املذكرة التي حملها والس معه ،ونيس نسختها يف مقر عباس
عند مغادرته ،أن إدارة بوش طالبته بـ "امليض قد ًما برسعة وحزم"
لحل الحكومة ،وإعالن حالة الطوارئ ،وتشكيل حكومة جديدة،
33 Elliott Abrams, Tested by Zion: The Bush Administration and the
Israeli-Palestinian Conflict (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
34 Rose.
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إذا مل تقبل حامس برشوط الرباعية الدولية .واألهم من ذلك أن
الوثيقة تشري بوضوح إىل أنه يف حال وقوع صدامات مسلحة مع
حامس ،عىل خلفية ذلك ،فإن الواليات املتحدة ستدعم عباس "ماديًا
وسياسيًا" .كام شجع والس عباس عىل االستعانة بـ "شخصيات ذات
صدقية ،وذات مكانة قوية يف املجتمع الدويل" ،مثل محمد دحالن.
وفعل ،فقد ت َّم تعيني هذا األخري مستشا ًرا لألمن القومي لدى عباس،
ً
(((3
ُووضعت جميع األجهزة األمنية الفلسطينية تحت إرشافه .
هنا ،يدخل الجرنال دايتون عىل خط تطور األحداث فلسطينيًا يف
تلك السنوات .ووفقًا للوثائق ذاتها ،فقد التقى هذا األخري دحالن ،يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2006يف خضم خوض حامس وفتح جوالت من
القتال املتقطع يف القطاع ،وأخربه أن الواليات املتحدة تريد مساعدته
يف بناء األجهزة األمنية الفلسطينية ملواجهة حامس ،وهو ما وافق
عليه دحالن ،ولكنه طلب موارد كبرية؛ ذلك أنه "ليس لدينا القدرة"
وفعل ،اتفق الرجالن عىل إعداد
عىل ذلك ضمن املعطيات الحاليةً .
خطة أمنية فلسطينية ،تقيض بوضع األجهزة األمنية الفلسطينية
تحت إرشاف دحالن ،وتدريبها وتسليحها أمريكيًا(.((3
وبحسب ما أوردته تقارير استقصائية أمريكية ،فإن دايتون وعد دحالن
بتوفري مبلغ  86.4مليون دوالر أمرييك لتدريب القوات الفلسطينية
الجديدة وتسليحها .ويف كانون الثاين /يناير  ،2007أعلن الناطق
باسم البيت األبيض أن الرئيس أمر رايس بتحويل املبلغ إىل السلطة
الفلسطينية ملساعدة القوات األمنية الخاضعة لسيطرة عباس مبارشة،
بذريعة "استعادة القانون والنظام يف قطاع غزة والضفة الغربية"(،((3
إال أن الكونغرس أفشل هذا املخطط برفضه إرسال أي مساعدات
عسكرية فتاكة إىل السلطة الفلسطينية ،خشية أن تنتهي يف أيدي
حامس فتستخدمها ضد إرسائيل .ويف النهاية ،وافق الكونغرس عىل
ٍ
مساعدات عسكري ًة غري فتاكة ،ومعدات
تقديم  59مليون دوالر
لحفظ النظام الداخيل( .((3وهنا ،حاولت إدارة بوش االلتفاف عىل قرار
الكونغرس عرب السعي لتوفري األسلحة والذخرية لقوات األمن املوالية
لعباس  -دحالن من مرص والسعودية واإلمارات واألردن.
وفعل ،نجحت اإلدارة األمريكية يف توفري شحنات أسلحة لألجهزة
ً
األمنية الفلسطينية ،بقيمة  30مليون دوالر ( 20مليون دوالر،
بحسب دحالن)( ،((3من بعض هذه الدول ،مثل مرص واإلمارات ،يف
Ibid.
Ibid.
Efron & Goldenberg.
Ibid.
Rose.
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حني ساهم األردن يف تدريب تلك القوات( .((4وهكذا ،فقد استمرت
الصدامات الدموية بني حركتَي حامس وفتح ،واألجهزة األمنية
املحسوبة عليهام أشه ًرا أخرى.
ويف  6شباط /فرباير  ،2007دعا العاهل السعودي الراحل ،عبد الله
قيادت حركتَي حامس وفتح إىل مكة املكرمة ،لرعاية
بن عبد العزيزَ ،
مصالحة فلسطينية  -فلسطينية .ترأس وفد فتح رئيس السلطة،
محمود عباس ،وكان معه دحالن ،يف حني ترأس وفد حامس رئيس
ٍ
حينئذ ،خالد مشعل ،وكان معه إسامعيل هنية .وبعد
مكتبها السيايس
مفاوضات ،اتفق الطرفان عىل تشكيل حكومة وحدة وطنية ،يستمر
رئيسا للوزراء ،مع منح حركة فتح حقائب وزارية
مبوجبها هنية ً
مهمة .كام اتفقا عىل أن ترشف حامس عىل امللفات الداخلية ،يف حني
يتوىل الحقائب السيادية املهمة ،مثل الخارجية واملالية ،تكنوقراط
وأكادمييون مستقلون ،بتوافق من الطرفني .ومبوجب االتفاق أيضً ا،
وافقت حامس عىل "احرتام" االتفاقات السابقة املوقعة بني منظمة
التحرير الفلسطينية وإرسائيل ،كام أتاحت املجال ،ضمنيًا ،لعباس
االستمرار يف مفاوضاته مع اإلرسائيليني عىل أرضية حل الدولتني.
ويف مقابل ذلك ،التزمت السعودية بدفع رواتب موظفي السلطة
الفلسطينية الذين كانوا يعانون منذ قطع التمويل األمرييك  -األورويب
عن مؤسسات السلطة ،بعد تشكيل حامس حكومتها عام .((4(2006
وعب بوش
مل يعجب االتفاق إدارة بوش ،ويبدو أنها فوجئت بهّ ،
خصوصا أن حامس مل تلتزم باالتفاقات
عن "خيبة أمله" منه(،((4
ً
الفلسطينية  -اإلرسائيلية املوقعة من قبل ،وال بوقف "العنف" ،أي
التخيل عن الكفاح املسلح .ورغم أن إدارة بوش التقت وزراء يف
الحكومة الجديدة من غري املحسوبني عىل حامس ،مثل وزير املالية
ٍ
حينئذ ،سالم فياض ،وهو ما أثار استياء إرسائيل التي أرادت مقاطعة
تامة ألي حكومة فلسطينية متلك حامس ً
متثيل فيها ،فإن ذلك مل يعنِ
قبول اإلدارة األمريكية بالوضع الجديد .وتشري املعطيات املتوافرة إىل
أن إدارة بوش سعت خالل هذه الفرتة ،عل ًنا ،إىل إعادة استئناف أموال
املساعدات العربية واألوروبية عرب املؤسسات املحسوبة عىل مؤسسة
الرئاسة الفلسطينية ،مثل وزارة املالية تحت فياض ،ولكنها فرضت
رسا مزي ًدا من الضغوط عليها ،للدفع باتجاه انهيار الحكومة(.((4
ً
40 Judis.
41 Efron & Goldenberg.
42 "US Says it will not Deal with PA Gov't", Ynetnews, 18/3/2007, accessed
on 31/8/2020, at: https://bit.ly/34vHDvY
43 Efron & Goldenberg.
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وبحسب الوثائق التي ت َّم الكشف عنها الحقًا ،فقد وضعت وزارة
الخارجية األمريكية خطة جديدة إلفشال حكومة الوحدة الوطنية،
ُعرفت باسم "الخطة ب" ،وقامت عىل "متكني (عباس) ومؤيديه من
الوصول إىل نهاية محددة يف أواخر عام  .2007تلك النهاية ينبغي
لها أن ينتج منها حكومة فلسطينية ،من خالل الوسائل الدميقراطية،
تقبل مببادئ الرباعية الدولية" .وال ترتدد الخطة يف إعالن هدفها
األسايس ،وهو رضورة أن يقوم عباس بـ "إسقاط الحكومة" ،إن مل
تقبل حامس برشوط الرباعية الدولية رسم ًيا .وحينها ،ميكن لعباس
أن يفرض حكومة طوارئ(.((4
قناعة أم تجاوبًا مع الضغوط األمريكية ،فإن عباس ،كام تشري تلك الوثائق،
متاهى مع مخططات إدارة بوش ،وذلك عرب إعداد "خطة عمل للرئاسة
الفلسطينية" لتعزيز قوات األمن الفلسطينية وقدراتها .إال أن الوثائق
األمريكية تؤكد أن تلك الخطة طُورت بالتعاون مع الواليات املتحدة واألردن،
يف حني أن مسودتها األساسية أُعدت يف وزارة الخارجية األمريكية .وبحسب
املسودات األوىل للخطة ،التي توضح خلفياتها الحقيقية ،فإنها حددت
هدفًا أساس ًيا لها متثّل يف تعزيز قوات فتح من أجل "ردع حامس" .وتوخت
الخطة منح عباس "القدرة عىل اتخاذ القرارات السياسية االسرتاتيجية
املطلوبة [ ]...مثل إقالة مجلس الوزراء ،وإنشاء حكومة طوارئ" .وكام يرد
يف املسودات التأسيسية للخطة ،فإنه يجب زيادة مستوى جاهزية 15000
رجل أمن من حركة فتح يف قطاع غزة وتدريبهم ،وإضافة  4700عنرص آخر
ليشكلوا نواة  7كتائب جديدة مدربة تدريبًا عاليًا ،عىل أن يتم تدريبهم
يف األردن ومرص .وتعهدت الواليات املتحدة ،مبوجب الخطة" ،بتزويد أفراد
األمن باملعدات واألجهزة الالزمة لتنفيذ مهامتهم" .أما التكلفة اإلجاملية
للخطة فتم تحديدها يف  1.27مليار دوالر ،تتضمن التدريب والتجهيزات
والرواتب ،عىل مدى  5سنوات .ويف الحصيلة ،صدرت الخطة عن مؤسسة
الرئاسة الفلسطينية ،بذريعة رفع كفاءة األجهزة األمنية الفلسطينية
وتحسني أدائها ،لكن تفاصيلها جاءت مطابقة للمسودات التي أرشف عليها
األمريكيون ،يف الخلفيات املشار إليها سابقًا(.((4
مل تتأخر الواليات املتحدة وحلفاؤها العرب ،بالتعاون مع إرسائيل،
يف بدء تدريب القوات الجديدة ،وإرسال األسلحة .وكانت األخبار
خصوصا عرب املسؤولني اإلرسائيليني الذين كانوا
تترسب إىل الصحافة،
ً
يعارضون إدخال بعض أنواع األسلحة املتقدمة إىل أجهزة األمن
الفلسطينية ،مخافة أن توجه يو ًما إليهم ،أو أن تقع يف أيدي حركات
املقاومة ،وتحدي ًدا حامس( .((4مل يكن اإلرسائيليون وحدهم املمتعضني
Rose.
Ibid.
Judis.
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من بعض أجزاء الخطة ،بل إن بعض أركان إدارة بوش كانوا قلقني
مثل ،يؤكد ديفيد وورمرس  David Wurmserالذي كان
بشأنهاً .
مستشا ًرا لنائب الرئيس األمرييك حينها ،ديك تشيني ،Dick Cheney
أنه عارض الخطة مخافة أن تؤدي إىل سيطرة حامس عىل قطاع
غزة( .((4إال أن إدارة بوش مضت فيها غري ملتفتة إىل التحذيرات التي
كانت تصلها عرب مسؤولني أمريكيني وإرسائيليني ودوليني .وكام يؤكد
دي سوتو ،فإن مساعد وزير الخارجية األمرييك لشؤون الرشق األدىن،
ٍ
حينئذ ،ديفيد ولش  ،David Welchقال له ،تعليقًا عىل الصدامات
الدموية يف قطاع غزة بني حامس وفتح" :أنا أحب هذا العنف .وهذا
يعني أن فلسطينيني آخرين يقاومون حامس"(.((4
رسب عنها ،ومتاهي
كانت حامس تتابع تطورات الخطة األمريكية وما يُ ّ
مؤسسة الرئاسة الفلسطينية واألجهزة األمنية وقطاعات واسعة من
فضل عن دخول شحنات األسلحة إىل القطاع،
حركة فتح معهاً ،
واستمرار الصدامات التي كانت تستنزفها كث ًريا .ويف  14حزيران/
يونيو  ،2007وبعد صدامات دموية بني الطرفني ،متكن مقاتلو حامس
من هزمية القوات املوالية لحركة فتح ،والسيطرة متا ًما عىل قطاع
غزة .وبحسب وورمرس ،فإن ما جرى مل "يكن انقالبًا نفذته حامس،
وإمنا كان إجهاضً ا ملحاولة انقالبية قامت بها فتح"(.((4
"حرب أهلية" فلسطينية ،لكن
وهكذا ،تحقق إلدارة بوش ما أرادت،
ٌ
نتيجتها مل تكن ما هدفت إليه من إقصاء لحامس ،فام جرى هو
العكس ،حيث قادت اسرتاتيجيتها إىل فشل ذريع ،ترتب عليه انقسام
فضل عن
فلسطيني  -فلسطيني بني الضفة الغربية وقطاع غزةً ،
سيطرة حامس عىل القطاع ،وتعزيز قوتها فيه بدعم إيراين ،كام تقول
الواليات املتحدة .ومنذ ذلك الحني ،تبلورت مالمح سياسة أمريكية
منفصلة نحو الضفة الغربية من ناحية ،وقطاع غزة من ناحية أخرى.
وال تزال تلك السياسة مستمرة حتى اليوم ،مع رضورة مالحظة
تبلور خطوط سياسة أمريكية جديدة يف ظل إدارة ترامب ،وهو ما
ستوضحه الدراسة الحقًا.

خامسا" :الضفة الغربية ً
أوال"
ً
مع هزمية األجهزة األمنية الفلسطينية املحسوبة عىل حركة فتح،
وسيطرة حركة حامس عىل قطاع غزة ،تحولت اسرتاتيجية إدارة بوش
من محاوالت عزل حامس وتهميشها إىل محاولة احتوائها .ولتحقيق
47 Rose.
48 Kathleen Christison, "The Siren Song of Elliott Abrams", The Counter
Punch, 26/7/2007, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/3hsmhTx
49 Rose.
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ذلك ،اتبعت إدارة بوش نهجني منفصلني ،ولكنهام متكامالن؛ متثل
النهج األول يف تأييد الحصار الوحيش الذي فرضته إرسائيل عىل قطاع
ِ
تكتف الواليات املتحدة بذلك ،بل
غزة ،وتقييد حركة سكانه .ومل
إنها عمدت إىل الدفع باتجاه إحكامه إقليميًا ،وذلك عرب تحريضها
السلطة الفلسطينية عىل املشاركة فيه ،وحضها مرص عىل تشديد
الحصار من جانبها ،ومحاربة األنفاق عىل حدودها مع قطاع غزة،
والتي استخدمها سكان القطاع للحصول عىل السلع التموينية واملواد
األساسية ملعيشتهم .كام أنها قادت حملة دولية لتعزيز عزل قطاع
غزة ،وتضييق الخناق عليه ،ماليًا وإنسانيًا ودبلوماسيًا ،األمر الذي
خلق معاناة إنسانية مزرية فيه.
أما النهج الثاين ،فتمثل يف اتباع إدارة بوش سياسة "الضفة الغربية
أولً "( ،((5التي قامت يف مرحلتها األوىل عىل دعم حركة فتح ،وأجهزة
السلطة التابعة لها يف الضفة الغربية ،أمنيًا وماليًا ،وذلك من أجل
فضل عن
محاربة حركة حامس ،وجميع حركات املقاومة األخرىً ،
السعي لتوفري أمنوذج فلسطيني أفضل يف الضفة ،مقارنة بالقطاع،
لتعزيز صورة فتح شعب ًيا ،وإضعاف موقف حامس .أما املرحلة الثانية
ضمن هذا النهج ،فتمثلت يف محاوالت إدارة بوش ،يف أشهرها األخرية
يف الحكم ،الدفع باتجاه تحقيق اتفاق سالم فلسطيني – إرسائييل،
يفيض إىل قيام دولة فلسطينية يف الضفة الغربية ،يُستثنى منها قطاع
غزة مؤقتًا حتى يت َّم إيجاد حل ملعضلته( .((5ورغم إعالن بوش تفاؤله
يف البداية بإمكانية تحقيق مثل ذلك االتفاق ،فإنه اضطر يف النهاية
إىل االعرتاف بصعوبة األمر ،ملقيًا اللوم عىل سيطرة حامس عىل قطاع
عم آلت إليه األمور ،ورفض
غزة( ،((5بدلً من اإلقرار مبسؤولية إدارته ّ
إرسائيل أي صيغة للسالم ،وإن كان عىل حساب ما تبقى من فتات
الحقوق الفلسطينية.
يف أي حال ،مل ت ِ
ُفض جهود إدارة بوش ،يف محاولة إنجاز اتفاق سالم
فلسطيني – إرسائييل ،إىل يشء ملموس ،ولكنها ثبتت معطى عزل
الضفة الغربية عن قطاع غزة دبلوماس ًيا؛ فمع بقاء حل الدولتني إطا ًرا
للمقاربة األمريكية للرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،إال أن القطاع
استُثني منه عمل ًيا تحت إدارة بوش ،واستمر األمر كذلك تحت إدارة
أوباما ،األمر الذي بدا واض ًحا يف جهود رايس خالل عامي 2007
و ،2008ث َّم محاوالت وزير خارجية أوباما ،جون كريي ،John Kerry
بني عامي  2013و .2014أما إدارة ترامب ،فيبدو ،عىل األقل إىل اآلن،
أول" ،مع استمرارها يف
أنها غري ملتزمة حتى بصيغة "الضفة الغربية ً
Amr et al.
Ibid.
Rose.
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عزل قطاع غزة ،وال يُعرف ما ستكون عليه سياستها بعد إعالن "صفقة
القرن" ،ورفض الفلسطينيني لها ،وإن كان مثة إرهاصات واضحة
باتجاه املوافقة إلرسائيل عىل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية،
وهو ما سيجعل قطاع غزة محوريًا من جديد ،جغراف ًيا واقتصاديًا.

مهدت املقاربة التي أسست لها إدارة بوش نحو قطاع غزة ،القامئة
عىل تهميشه وحصاره ،منذ سيطرة حامس عليه صيف عام  ،2007إىل
وخصوصا أن الواليات
عدم تطوير اسرتاتيجية أمريكية واضحة نحوه،
ً
رشا فيه ،منذ مقتل ثالثة أمريكيني هناك يف
املتحدة ال متلك ً
متثيل مبا ً
تفجري وقع عام  ،2003استهدف قافلة دبلوماسية أمريكية .ومرة أخرى،
ثبت فشل املقاربة األمريكية؛ فعوضً ا عن إضعاف حامس ،أدت تلك
فضل عن ثالثة اعتداءات
املقاربة إىل خلق أزمة إنسانية يف القطاعً ،
إرسائيلية كارثية عليه ،يف أعوام  2009 /2008و 2012و ،2014وهو
ما ضاعف من أوضاعه املزرية إنسان ًيا ،وبيئ ًيا ،واقتصاديًا ،وسياس ًيا.
أما حامس ،فرغم أنها محارصة ،ومتر بأوضاع سياسية صعبة ،فقد بدا
أن سقوطها غري مرجح ،بل إن قوتها العسكرية تعاظمت ،وأصبحت
قادرة عىل ش ِّن هجامت صاروخية عىل البلدات واملدن اإلرسائيلية،
مبا يف ذلك تل أبيب نفسها .وال شك يف أن ذلك ما كان ليتم لوال
الدعم اإليراين الذي أصبحت حامس تعتمد عليه أكرث فأكرث منذ بدء
التضييق عليها ،ومحاوالت إسقاط حكومتها عام .2006

سادسا :إدارة باراك أوباما
ً
عىل الرغم من أن إدارة أوباما تب ّنت ،إىل حد بعيد ،نه ًجا مختلفًا
يف السياسة الخارجية عن إدارة بوش ،مبا يف ذلك انخراطها املبكر
يف جهود محاولة التوصل إىل اتفاق فلسطيني  -إرسائييل ،عىل نحو
أدى إىل توتر عالقاتها مع حكومة رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني
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نتنياهو ،فإنها مل ت ُحدث تغي ًريا جذريًا يف املقاربة التي رسختها إدارة
بوش نحو قطاع غزة ،بل إن أوباما الذي مل يرتدد يف انتقاد حصار
قطاع غزة ،واألوضاع اإلنسانية املزرية املرتتبة عليه ،معت ًربا أنها ترض
بأمن إرسائيل ،ألقى بالالمئة يف ذلك عىل حامس(.((5

من الناحية اإلطارية ،حافظت إدارة أوباما عىل رشط إدارة سلفه
برضورة التزام حامس مببادئ الرباعية الدولية ،قبل االعرتاف بها
رشيكًا ب ّنا ًء يف مفاوضات السالم مع إرسائيل .كام أنها استمرت بسياسة
"الضفة الغربية أولً " ،بذريعة عدم إضعاف السلطة الفلسطينية يف
الضفة .ورغم أن أوباما بقي ملتز ًما بسياسة سلفه ،منذ عام ،2003
بعدم إرســال أمريكيني إىل قطاع غزة ،فإن إدارتــه ضاعفت عدد
املوظفني املحليني الذين كانوا يعملون تحت الفتات منظامت أمريكية
غري حكومية( .((5كذلك كان أوباما متشككًا يف التزام نتنياهو بالسالم
وحل الدولتني ،وهو ما ترتب عليه صدامات متكررة بينهام ،غري أنه
خصوصا
عجز عن دفع إرسائيل لتغيري مسارها املدمر لحل الدولتني،
ً
يف موضوع االستيطان .ورمبا يكون التغيري الشكيل األبرز الذي طرأ
عىل السياسة األمريكية نحو قطاع غزة ،تحت إدارة أوباما ،قد متثل يف
غياب املعارضة األمريكية الرشسة ألي حكومة توافق فلسطينية بني
حامس وفتح ،عىل رشط أن تتكون من تكنوقراط وأعضاء من غري
فضل عن رضورة أن تلتزم
حامس ،وأال يكون لهذه األخرية تأثري فيهاً ،
(((5
باالتفاقات املوقعة بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل .
53 "The President's Speech in Cairo: A New Beginning", The White
House, 4/6/2009, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/2YtIqcX
54 Amr et al.
55 Ibid.
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وجدت إدارة أوباما نفسها وج ًها لوجه أمام معضلة غزة منذ مرحلة
مبكرة ج ًدا من واليتها؛ ففي  27كانون األول /ديسمرب  ،2008أي
إدارت أوباما وبوش ،نفّذت إرسائيل عملية
خالل الفرتة االنتقالية بني َ
"الرصاص املصبوب" عىل قطاع غزة ،وقد توقف العدوان يف  18كانون
الثاين /يناير  ،2009أي قبل أيام من تسلم أوباما الحكم رسميًا .كان
العدوان اإلرسائييل كارثيًا ،حيث استشهد قرابة  1500شخص ،و ُجرح
أضعافهم ،و ُدمرت آالف املنازل واملرافق العامة .أمام ذلك ،ساهمت
إدارة أوباما يف تنظيم مؤمتر دويل يف مرص إلعادة إعامر قطاع غزة،
فعل.
قليل منها وصل ً
ورغم تقديم تعهدات مالية كبرية دوليًا ،فإن ً
وخالل تلك الفرتة ركزت إدارة أوباما جهودها يف قطاع غزة عىل أمرين؛
األول ،العمل مع اإلرسائيليني واملرصيني ،ورشكاء دوليني آخرين ،لضبط
تدفق السالح إىل قطاع غزة ،القادم من إيران عرب السودان .والثاين،
الدفع باتجاه تحسني خدمات املياه ،وإمدادات الطاقة ،وتخفيف
القيود عىل حركة سكان القطاع منه وإليه ،مبا يف ذلك زيادة قدرة
غزة عىل تصدير البضائع إىل إرسائيل والضفة الغربية(.((5

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

كان معارضً ا لذلك ،حيث جادلت حينها بأن حكومات التوافق
الفلسطيني كانت مشكَّلة من شخصيات مستقلة ملتزمة بالربنامج
السيايس للرئيس عباس ،القائم عىل رشوط الرباعية الدولية(.((5
تعرضت إدارة أوباما المتحان جديد يف قطاع غزة ،يف ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2012وذلك عندما شنت إرسائيل عدوانًا آخر عىل غزة،
أطلقت عليه اسم "عمود السحاب" .وبعد أسبوع من القتال ،متكنت
وزيرة الخارجية األمريكية حينها ،هيالري كلينتون ،Hillary Clinton
ٍ
حينئذ ،محمد مريس،
من التفاوض عىل هدنة مع الرئيس املرصي
(((6
الذي كان ينتمي إىل "اإلخوان املسلمني" ،الجامعة األم لحامس .
إال أن االمتحان األصعب الذي تعرضت له إدارة أوباما يف ملف
قطاع غزة متثل يف عدوان "الجرف الصامد" اإلرسائييل ،يف متوز /يوليو
 .2014دام ذلك العدوان أكرث من  50يو ًما ،وتسبب يف سقوط أكرث
فضل عن دمار
من ألفَي شهيد فلسطيني ،وآالف الجرحى واملصابنيً ،
هائل لحق بالقطاع .أما خسائر إرسائيل ،فقد متثلت يف عرشات
فضل عن تعرض مدن الدولة العربية لقصف
القتىل ،ومئات الجرحىً ،
صاروخي فلسطيني متكرر ،وصل بعضه إىل حيفا والقدس والخضرية.

وكام سبقت اإلشارة ،فإن تعامل إدارة أوباما مع حكومات الوحدة
الوطنية ،أو التوافق الفلسطينية ،كان أقل حدة من إدارة بوش،
وذلك كام جرى يف عامي  2011و .2014مل تشجع الواليات املتحدة،
تحت إدارة أوباما ،أي جهود للمصالحة الفلسطينية  -الفلسطينية،
ولكنها ،وعىل عكس إدارة بوش ،مل تبادر إىل فرض عقوبات عىل
السلطة الفلسطينية ،مثل قطع املساعدات األمريكية املالية عنها،
حينام شكلت حكومات بالتوافق بني حامس وفتح .كان موقف إدارة
أوباما واض ًحا من حيث إنها تتعامل مع وزراء فلسطينيني تكنوقراط
يعملون ضمن حكومة ال يكون لحامس تأثري مبارش فيها ،إال إذا
وافقت حامس عىل رشوط الرباعية الدولية( .((5وقد أدى موقف إدارة
أوباما ذاك إىل توتر يف العالقة بإرسائيل التي رفضت القبول برشعية
أي حكومة فلسطينية تكون حصيلة اتفاق بني حامس وفتح ،حتى إن
كان أعضاؤها مستقلني متا ًما ،وملتزمني برشوط الرباعية الدولية .كام
أن موقف إدارة أوباما ،املحايد عمو ًما ،يف تلك املسألة ،مل ي ُرق لكثري
من أعضاء الكونغرس األمريكيني الذين ضغطوا لقطع املساعدات
املالية األمريكية عن حكومات التوافق الوطني الفلسطيني ،بذريعة
أن القانون األمرييك ينص عىل ذلك يف حال متثيل حامس يف تلك
الحكومات ،أو حتى وجود تأثري لها فيها( .((5إال أن موقف اإلدارة

مع بدء إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة يف  7متوز /يوليو ،2014
أعلنت إدارة أوباما تأييدها ملا أطلقت عليه "حق إرسائيل يف الدفاع
عن نفسها" ،مع التشديد "اللفظي" عىل رضورة مامرسة أقىص
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57 Michael Martinez, "Rival Fatah, Hamas Movements Reach Unity
Deal", CNN, 28/4/2011, accessed on 31/8/2020, at: https://cnn.it/2YYQx1b
58 Josh Rogin, "29 Senators: No U.S. Aid for a Palestinian Unity
Government", Foreign Policy, 6/5/2011, accessed on 31/8/2020, at:
https://bit.ly/3aSYeL1

59 Lesley Wroughton & Patricia Zengerle, "Obama Administration to
Work with Palestinian Unity Government", Reuters, 2/6/2014, accessed on
31/8/2020, at: https://reut.rs/3lcckfj
60
Ernesto Londoño & Michael Birnbaum, "After Israel, Hamas
Reach Gaza Cease-fire, Both Sides Claim Victory", The Washington Post,
21/11/2012, accessed on 31/8/2020, at: https://wapo.st/3jdErJw

عىل عكس عدوان  ،2012كانت الظروف يف عام  2014أشد تعقي ًدا؛
فمن ناحية ،كان قد وقع انقالب عسكري يف مرص يف العام السابق،
وجاء عبد الفتاح السييس ،املعادي لإلخوان وحامس ،إىل الحكم.
ووجدت إدارة أوباما نفسها أمام حلف إرسائييل  -عريب ،وتحدي ًدا
مرص والسعودية واإلمــارات ،يدعو إىل إعطاء الفرصة إلرسائيل
الجتثاث حامس .كام كان هناك خالف أمرييك  -إرسائييل حول الدول
األقدر عىل التوسط يف هدنة؛ أرادت إدارة أوباما دو ًرا تركيًا  -قطريًا،
عىل أساس العالقات الجيدة التي تربطهم بحامس ،يف حني أرصت
إرسائيل عىل أن يتم ذلك عرب مرص التي تشاركها العداء للحركة تحت
حكم السييس .وأخ ًريا ،كانت مثة ضغوط كبرية يف الكونغرس ملوقف
أمرييك أكرث حز ًما وانحيازًا لصالح إرسائيل ،رغم أن موقف إدارة أوباما
أصل إليها منذ البداية.
كان منحازًا ً

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
توجهات السياسة الخارجية األميركية نحو غزة بعد عام 2007

درجات ضبط النفس حيال املدنيني( .((6وبدا حينها أن إدارة أوباما
مل تكن راغبة يف عملية عسكرية إرسائيلية بهذا الحجم؛ إذ إنه ،بعد
وعب عن
ّ
أقل من يومني من بدء العدوان ،اتصل أوباما بنتنياهوّ ،
قلقه من التصعيد العسكري ض ّد غزة ،وأبلغه بأ ّن الواليات املتحدة
مستعدة للتح ّرك دبلوماس ًيا من أجل العودة إىل اتفاق عام 2012
الذي توصلت إليه واشنطن والقاهرة ،إبان رئاسة مريس(.((6
ولكن مع تصاعد العمليات العسكرية اإلرسائيلية ،وأداء املقاومة
الفلسطينية الذي فاجأ إرسائيل والواليات املتحدة ،فإ ّن إدارة أوباما
– الواقعة حينها بني انتقادات جمهورية وضغوط الكونغرس من أجل
دعم إرسائيل  -بالغت يف رفع سقف االنحياز إىل مصلحة إرسائيل،
وح ّملت حامس املسؤولية كلها بشأن ما يرتتب عىل العدوان .بل إن
طلب إىل الكونغرس لتخصيص متويل
إدارة أوباما سارعت إىل تقديم ٍ
إضايف مبئات ماليني الــدوالرات لدعم النظام الصاروخي اإلرسائييل
املخصصة العرتاض صواريخ
وتطويره ،واملعروف بـ "القبة الحديدية"،
ّ
املقاومة الفلسطينية التي أمطرت إرسائيل ،ووقفت هذه األخرية أمامها
شبه مكشوفة .وبالفعل ،أقر الكونغرس ،مطلع آب /أغسطس ،2014
عاجل لهذه املنظومة( .((6وقبل ذلك،
متويل ً
بتخصيص  225مليون دوالر ً
أعلنت وزارة الدفاع األمريكية ،أواخر متوز /يوليو ،أنّها سمحت إلرسائيل
بالحصول عىل ذخائر من مخزونٍ محيل لألسلحة األمريكية ،ضمن
برنامج يديره الجيش األمرييك ،ويطلق عليه اسم "مخزون احتياطيات
الحرب  -إرسائيل"؛ إلعادة تزويدها بالقنابل وقذائف الهاون.
تأخر التحرك الدبلومايس األمرييك الحتواء التصعيد إىل ما بعد نهاية
األسبوع الثاين من العدوان ،ومتثل يف إرسال كريي إىل املنطقة ،يف
 21متوز /يوليو ،بعد فشل نظام السييس يف التوصل إىل هدنة بني
وعب أوباما يف اليوم ذاته عن امتعاضه من حجم الخسائر يف
الطرفنيّ .
صفوف املدنيني الفلسطينيني ،وأبدى "القلق العميق" من جراء ذلك،
لك ّنه  -ضمن االنحياز املبديئ األمرييك  -أكد ما سامه "حق إرسائيل يف
الدفاع عن نفسها"(.((6
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كانت املعضلة األوىل التي واجهت إدارة أوباما وقوف مرص رسم ًيا
مع إرسائيل ضد الواليات املتحدة ،يف ما يتعلق باتفاقات التهدئة
املقرتحة إليقاف العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة ،حيث اصطدمت
جهود كريي برفض إرسائييل ملا قدمه من أفكا ٍر ومقرتحات خالل
جولته يف املنطقة( ،((6بل إن نتنياهو أعلن رسم ًيا أن املبادرة الوحيدة
التي تقبل بها إرسائيل هي املبادرة املرصية( .((6واملفارقة األهم هنا،
هي إعالن الرئاسة والخارجية املرصيتني ،غري مر ٍة ،ويف تناغمٍ واض ٍح
بأي تعديالت عىل مبادرتهام
مع املوقف اإلرسائييل ،أنهام ال تقبالن ّ
األصلية لوقف إطالق النار(.((6
متثلت املعضلة الثانية التي واجهها كريي يف هذا السياق يف ضغط
مرص ،وحلفائها من دول "االعتدال" العريب ،عليه لعدم "إنقاذ" حامس
من "ورطتها" ،ورضورة اإلرصار عىل املبادرة املرصية ،التي كانت يف
حقيقتها وثيقة استسالم يجب عىل فصائل املقاومة الفلسطينية
الرضوخ لها .ومام زاد يف استفزاز القاهرة اجتامع باريس الذي ض ّم،
يف  26متوز /يوليو ،إضافة إىل كريي ،وزراء خارجية كل من فرنسا
وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا وقطر وتركيا ،إضافة إىل وزيرة خارجية
االتحاد األورويب ،ومل ت ُد َع إليه إرسائيل وال مرص وال حتى السلطة
الفلسطينية( .((6وب ّررت واشنطن دعوة قطر وتركيا بحاجتها إىل
قنوات اتصال مع حامس التي تسيطر عىل قطاع غزة إلدماجها يف أي
صفقة سياسية لتهدئة قادمة(.((6
وبعد سبعة أسابيع من بدء إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة ،متكنت
الدبلوماسية املرصية من إقناع الوفدين املفاوضني يف القاهرة،
الفلسطيني املوحد واإلرسائييل ،بتوقيع هدنة طويلة األمد بني
الطرفني .الالفت أن الواليات املتحدة باركت االتفاق ،ولكن من مقاعد
املتفرجني ،مبعنى أنها مل تكن حارضة مبارشة يف تفاصيل االتفاق،
عىل عكس سوابق أخرى مامثلة ،وإن كانت دفعت باتجاهه .وأكدت
الخارجية األمريكية ،حينها ،عىل رضورة السامح بإدخال املساعدات
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اإلنسانية العاجلة إىل قطاع غزة ،وأعلنت أنها ستعمل مع رشكاء
دوليني آخرين إلعادة إعامر القطاع ،غري أنها شددت ،يف الوقت ذاته،
عىل رضورة ألّ تستفيد حامس من تلك الجهود ،وأن يتم ذلك كله
عرب الرشاكة مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس(.((7
مرة أخرى ،دعت الواليات املتحدة إىل مؤمتر دويل للامنحني يف مرص
إلعادة إعامر قطاع غزة ،وكانت هناك تعهدات بنحو  5مليارات دوالر،
وكالعادة ،مل يصل أغلبها .وحتى نهايتها مطلع عام  ،2017ركزت إدارة
أوباما عىل حثِّ كل من إرسائيل ومرص والسلطة الفلسطينية يف رام
الله عىل الحفاظ عىل الهدوء واالستقرار يف قطاع غزة ،عرب تزويده
بثالث حاجات أساسية للتنمية ،هي :الكهرباء ،واملياه ،وحرية الحركة
فيه ومنه وإليه .وكانت إدارة أوباما هي التي مهدت لدور تريك يف
القطاع لتزويده ببعض املساعدات اإلنسانية ،إال أن األهم يف هذا
السياق كان الدور القطري يف تقديم شحنات الوقود ،أو دفع مثنها،
فضل عن دفع رواتب املوظفني فيه.
إلمداد غزة بالكهرباءً ،

ددعلالا
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خصوصا أنها تبدو متناقضة مع االنحياز
ترامب غري بريئة البتة،
ً
األمرييك الصارخ ،وغري املسبوق ،لصالح إرسائيل ،بل التامهي التام
معها ،عىل األقل إىل اآلن ،ومن ذلك تبنيها موقف إرسائيل الوحيش يف
التعامل مع مسريات العودة السلمية منذ ربيع  .2018بل إن إدارة
ترامب حاولت يف ترشين الثاين /نوفمرب  2018مترير مرشوع قرار يف
األمم املتحدة إلدانة ما وصفته بـ "األنشطة العنيفة" لحركة حامس
يف قطاع غزة ضد إرسائيل ،وتتضمن إطالق الصواريخ ،ومزاعم إساءة
استخدام موارد قطاع غزة عسكريًا ،بدلً من توجيهها لتلبية حاجة
فضل عن "استخدام البالونات والطائرات الورقية
السكان املدنينيً ،
املشتعلة"( .((7ومل ت ُِش إدارة ترامب يف مرشوع القرار إىل مسؤولية
إرسائيل عن حصار القطاع وأوضاع سكانه املعيشية املزرية.

سابعا :إدارة دونالد ترامب
ً
سبقت اإلشــارة إىل أن إدارة ترامب قطعت مع املقاربة األمريكية
التي كانت سائدة عقو ًدا طويلة تجاه الرصاع الفلسطيني /العريب –
اإلرسائييل .كام أنها أعلنت عدم التزامها بحل الدولتني ،الذي أصبح حجر
الزاوية يف املقاربة األمريكية يف العقدين املاضيني .ومع ذلك ،حافظت
هذه اإلدارة عىل اإلطار العام للسياسة األمريكية نحو قطاع غزة ،كام
تقررت تحت إدارة أوباما ،ولكن ضمن ما يبدو أنها خطة أوسع لتعزيز
"صفقة القرن" ،ومحاولة نسف ما تبقى من الحقوق الفلسطينية.
يف اإلطار العام املتعلق بالسياسة نحو قطاع غزة ،سعت إدارة ترامب،
بداية ،إىل استكامل ما بدأته إدارة أوباما من محاوالت لتحسني
الظروف املعيشية واإلنسانية لسكان القطاع ،وذلك عرب متابعة ثالثة
ملفات تنموية أساسية ،هي :الكهرباء ،واملياه ،وحرية حركة أوسع
للسكان والبضائع .كذلك ،وعىل غرار اإلدارة السابقة ،مل ت ُِبد إدارة
ترامب تحفظات علنية عىل الجهود املرصية وجهود األمم املتحدة يف
التوسط للمصالحة بني حركتَي حامس وفتح ،أو التهدئة بني املقاومة
الفلسطينية وإرسائيل ،وذلك كام جرى يف الجولة األخرية من التصعيد
بينهام يف آذار /مارس  .2019كام أن إدارة ترامب بقيت تغض الطرف
رواتب ملوظفيه ،ومث ًنا
عن األموال القطرية التي تدخل إىل القطاع
َ
لشحنات الوقود .ورغم ذلك ،فإن هذه السياسة التي تتبعها إدارة
70 John Kerry, "Statement on Today's Cease-fire Agreement", U.S.
Department of State, 26/8/2014, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/32qiq36

يف سياق القطع مع املقاربة األمريكية السابقة للرصاع الفلسطيني -
اإلرسائييل ،عىل األقل يف العقدين املاضيني ،نجد أنه عندما استقبل
ترامب عباس يف البيت األبيض ،يف  3أيار /مايو  ،2017لتدارس إمكانية
"تحقيق سالم حقيقي ودائم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني"( ،((7فإنه
مل يتطرق إىل حل الدولتني .يف حني قال بيان البيت األبيض ،حينها ،إنه
ت َّم التباحث بني الطرفني حول سبل تحفيز النمو االقتصادي ومتكينه
يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،عىل أساس أن ذلك "يعزز آفاق تحقيق
منسجم مع املوقف الذي عربت
سالم دائم وعــادل"( .((7كان ذلك
ً
مثل،
عنه إدارة ترامب منذ الشهر األول لوصولها إىل سدة الحكمً .
71 "Activities of Hamas and other Militant Groups in Gaza – GA Draft
Resolution", The United Nations, 29/11/2018, accessed on 31/8/2020, at:
https://bit.ly/2YuF3lX
72 "Readout of the Meeting Between President Donald J. Trump and
President Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority", The White House,
3/5/2017, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/31uwtFT
73 Ibid.

ملف :غزة ،سنوات االنقسام والحصار والنار
توجهات السياسة الخارجية األميركية نحو غزة بعد عام 2007

فإن ترامب خالل املؤمتر الصحفي املشرتك الذي جمعه منتصف
شباط /فرباير  2017مع نتنياهو أملح إىل أن إدارتــه غري ملتزمة
بحل الدولتني( .((7وكان مسؤول رفيع يف البيت األبيض رصح ،قبيل
ذلك اللقاء ،بأن اإلدارة الجديدة ال ترص عىل حل الدولتني بوصفه
صيغة توافقية إلنهاء الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل( .((7عوضً ا عن
ذلك ،ركزت جهود فريق ترامب ،وعىل رأسه مبعوثه للسالم يف
ٍ
حينئذ ،جيسون غرينبالت ،يف لقاءاته مع املسؤولني
الرشق األوسط
اإلرسائيليني والفلسطينيني والعرب ،عىل تحسني األوضاع اإلنسانية
واالقتصادية يف قطاع غزة(.((7
بدت املقاربة األمريكية الجديدة حينها ،نحو القطاع ،كأنها محاولة
خصوصا أنها جاءت يف خضم سياق
لفصله عن الضفة الغربية،
ً
أوســع من األحــداث .وواضــح أن إدارة ترامب توظف االنقسام
الفلسطيني  -الفلسطيني للضغط عىل طرفيه يف الضفة والقطاع
واالستفراد بهام .ففي آذار /مارس  ،2018استضاف البيت األبيض
مؤمت ًرا كب ًريا للتباحث يف كيفية معالجة األوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة،
شاركت فيه  19دولة عربية وأوروبية ،إضافة إىل إرسائيل ،ولكن غابت
عنه السلطة الفلسطينية التي نظرت إليه بكثري من الشك والريبة(.((7
وقد قدم مستشار ترامب ،واملرشف عىل ملف عملية السالم يف الرشق
األوسط ،جاريد كوشرن  ،Jared Kushnerعرضً ا خالل املؤمتر ألفكار
مقرتحة لحل أزمة قطاع غزة اإلنسانية ،وتحدي ًدا يف مجاالت الكهرباء
واملاء والحركة ،حتى إن أرصت السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية،
التي تفرض عقوبات قاسية عىل القطاع ،عىل عدم التعاون .وبحسب
أحد كبار مسؤويل إدارة ترامب ،فإن "إصالح غزة أمر رضوري للوصول
إىل اتفاق سالم" ،يف حني رصح آخرون بأن املؤمتر جزء ال يتجزأ من
املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية املستقبلية( .((7إال أن الحقيقة
هي أن تلك املحاوالت املزعومة لتخفيف وطأة األوضاع اإلنسانية يف
قطاع غزة مل تسفر عن يشء ملموس.
74 "Remarks by President Trump and Prime Minister Netanyahu of
Israel in Joint Press Conference", The White House, 15/2/2017, accessed on
31/8/2020, at: https://bit.ly/2CW1tF3
75 Tracy Wilkinson & Alexandra Zavis, "White House Backs Away
from Two-state Solution in Israeli-Palestinian Conflict", Los Angeles Times,
14/2/2017, accessed on 31/8/2020, at: https://lat.ms/34ygKHx
76 Efron & Goldenberg.
77 James Oliphant, "White House Hosts Meeting on Gaza Crisis
without Palestinians Present", Reuters, 14/3/2018, accessed on 31/8/2020, at:
https://reut.rs/3hqJ9mF
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أما السياق األوســع لألحداث الذي تندرج ضمنه مقاربة إدارة
ترامب لقطاع غزة ،فيتمثل يف سلسلة من السياسات التي أقدمت
عليها ،ويبدو أنها تقوم عىل تفريغ القضية الفلسطينية من القضايا
الجوهرية واملركزية التي تُ َع ِّر ُف الرصاع ،وتدخل ضمن ما يُعرف
بـ "قضايا الحل النهايئ" .وقد اعترب ترامب تلك السياسات مندرجة يف
سياق "إزالة العقبات" من عىل طاولة املفاوضات( ،((7ومن ثم تسهيل
التوصل إىل اتفاق بني الفلسطينيني واإلرسائيليني( .((8ومن رحم ذلك
املنطق ،أو الالمنطق ،ولدت صيغت "صفقة القرن" مطلع هذا العام.
مثل ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2017اعرتف ترامب بالقدس عاصم ًة
ً
إلرسائيل ،وأتبعها بنقل السفارة األمريكية إليها يف أيار /مايو  ،2018وبناء
عليه ،يكون ،بحسب فهمه ،قد "أزال" مشكلة القدس "العويصة" التي
تعوق املفاوضات( .((8ويف آب /أغسطس  ،2018قرر وقف التمويل كل ًيا
عن وكالة "األونروا" ،بذريعة "املبالغة"( ((8يف تحديد أعداد الالجئني
الفلسطينيني ،وهو ما أضفى غموضً ا حول مصري ماليني الالجئني
الفلسطينيني املعتمدين عىل خدمات الوكالة يف الضفة الغربية وقطاع
غزة واألردن وسورية ولبنان .ووفقًا ملسؤولني يف إدارة ترامب ،فإن
تعريف الالجئ الفلسطيني ميثل عقبة حقيقية أمام تحقيق سالم بني
الفلسطينيني وإرسائيل( ،((8وهكذا يكون ترامب قد "أزالها" أيضً ا!
ترافق قرار وقف متويل "األونروا" بقرار آخر اتخذته إدارة ترامب يف
العام نفسه ،متثل يف حجب مساعدات إغاثية وطبية وتنموية بقيمة
 200مليون دوالر ،كان من املفرتض رصفها يف عام  2018يف الضفة
الغربية وقطاع غزة .وتذرعت اإلدارة األمريكية يف قرارها ذاك ،بأنه
ال توجد مصلحة قومية أمريكية( ((8يف رصف ذلك املبلغ يف الضفة
خصوصا يف ضوء ما تزعمه من "عدائية" فلسطينية نحو
والقطاع،
ً
(((8
الواليات املتحدة  .وتندرج الخطوتان األخريتان يف سياق محاولة
إكراه الفلسطينيني عىل التنازل عن حقوقهم.
79 "Trump: Israel will Pay 'Higher Price' for His Jerusalem Recognition",
Ynetnews, 22/8/2018, accessed on 31/8/2020, at: https://bit.ly/3jeRx90
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ومنطق "إزالة العقبات" من عىل طاولة املفاوضات ذاته ينطبق
عىل إعالن وزير الخارجية ،مايك بومبيو  ،Michael Pompeoيف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019أن الواليات املتحدة مل تعد تعرتف
بالرأي القانوين القائل إن بناء إرسائيل "مستوطنات مدنية" يف الضفة
الغربية "يتعارض مع القانون الدويل"( .((8ورمبا يكون الوضع اإلنساين
يف قطاع غزة ذريعة لـ "عقبة" أخرى يجب "إزالتها" بالنسبة إىل إدارة
ترامب ،أو حتى فصلها عن اإلجاميل الكيل الفلسطيني ،مستفيدة يف
ذلك من عجز طريف االنقسام الفلسطيني من تجاوزه أو تحييده،
ومن ثم انتفاء إمكانية قيام دولة فلسطينية بحسب قرارات األمم
املتحدة ،وتحدي ًدا قرار .242
ومن خالل سعيها إلزالة ملفات القدس وغزة والالجئني وحق العودة
والحدود واألمن والسيادة ،ونزعها من "الدولة الفلسطينية" املوعودة،
فضل عن التمهيد لتمكني إرسائيل من ضم مساحات شاسعة من
ً
الضفة الغربية ،وتحدي ًدا غور األردن ،فإن معامل خطة ترامب إلنهاء
الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،ضمن ما يُعرف بـ "صفقة القرن"،
تكون قد اتضحت ،بتنسيق كامل مع إرسائيل .فتحت عنوان فرعي
"حل واقعي لخيار الدولتني"( ،((8تعرض الخطة عىل الفلسطينيني دولة
منقوصة السيادة ،مقيدة بحدود األمن اإلرسائييل ،منزوعة السالح،
مقطعة األوصال ،يصل بينها جسور وأنفاق ،داخل الضفة الغربية
نفسها ،ومع قطاع غزة ،تحت إرشاف أمني إرسائييل مطلق .غري أن
خصوصا
ذلك العرض الذي ال يلتزم معايري قرارات الرشعية الدولية،
ً
من حيث تعريف األرايض الفلسطينية املحتلة بعد الرابع من
حزيران /يونيو  ،1967مرهون باشرتاطات قاسية عىل الفلسطينيني
االلتزام بها أولً  ،مثل االعرتاف بإرسائيل دولة يهودية ،ورفض الدولة
الفلسطينية "اإلرهاب بكافة أشكاله" ومحاربته ،والقبول برتتيبات
خاصة تلبي االحتياجات األمنية إلرسائيل ،تشري الخطة بوضوح إىل
أنها تتضمن حق إرسائيل يف القيام بعمليات أمنية داخل حدود
الدولة الفلسطينية( .((8كام تشرتط الخطة عىل الفلسطينيني القبول
باملسؤولية األمنية اإلرسائيلية ،وسيطرتها عىل املجال الجوي غرب
نهر األردن( .((8كام تلمح الخطة إىل مسؤولية الدولة الفلسطينية يف
التصدي لحركة حامس ،وغريها من حركات املقاومة الفلسطينية(،((9
86 "Secretary Michael R. Pompeo Remarks to the Press", U.S. Department
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وهو ما قد يكون متهي ًدا للدفع باتجاه اقتتال داخيل فلسطيني -
فلسطيني.
وبنا ًء عىل ما سلف ،فإن ترامب ،يؤكد عمل ًّيا ما أشار إليه سابقًا بأنه
ليس ملتز ًما بصيغة حل الدولتني عىل أساس حدود عام ،((9(1967
ٍ
مفاوضات عىل حدود وهمية ضمن
وهو يختزل "صفقة القرن" يف
الضفة الغربية ،ال عليها ،وعىل إدارة لشؤون سكانها ،من دون سيادة
حقيقية( .((9أما قطاع غزة الذي تصفه الخطة بأنه "قضية معقدة
ج ًدا" ،بسبب سيطرة "حركة حامس اإلرهابية عليه"( ،((9ورغم الوعود
االقتصادية الوردية ،فإنه سيتم إخضاع منفذه الربي الوحيد إىل
العامل الخارجي ،معرب رفح ،لرتتيبات خاصة بني إرسائيل ومرص(،((9
وإخضاع شواطئه لسلطة البحرية اإلرسائيلية( .((9مبعنى ،أنه سيبقى
عمليًا تحت احتالل إرسائييل غري مبارش .أما يف ما يخص حامس،
فإن الخطة تشدد عىل الرشط األمرييك ،منذ إدارة بوش االبن ،بأنه
ال مجال لالعرتاف بها جز ًءا من أي حكومة فلسطينية مستقبلية ،إال
إذا التزمت برشوط "الرباعية الدولية"( ((9التي سبقت اإلشارة إليها.

خاتمة
ميثل قطاع غزة معضلة أمريكية ،كام هو معضلة إرسائيلية ،ولكن
هذه املعضلة هي نتاج سياسات أمريكية سيئة ومنحازة ،إىل حد
بعيد ،كام أنها مجرد عارض من عوارض املرشوع الصهيوين يف فلسطني
املحتلة .كذلك ال ميكن تربئة الحصار املرصي الرسمي عىل القطاع من
األزمة الطاحنة التي يعيشها .أما الكارثة األكرب فتتمثل يف مساهمة
الفلسطينيني أنفسهم يف اإلبقاء عىل معضلة غزة ،وتعزيز الخطر
الداهم عىل القضية الفلسطينية ومستقبلها.
وكام بينت الدراسة ،عرب الوثائق األمريكية ،فإن أزمة القطاع ما كان
لها أن تكون لوال تجاوب رئاسة السلطة الفلسطينية وقيادة حركة
فتح مع ضغوط إدارة بوش االبن منذ عام  .2006ولألسف ،فإن
قيادة السلطة الفلسطينية تجاوزت الضغوط األمريكية لتتحول هي
نفسها إىل رشيك أسايس يف حصار قطاع غزة ،ومحاوالت إخضاعه،
91 Nicole Gaouette & Elise Labott, "Trump Backs off Two-state
Framework for Israeli-Palestinian Deal", CNN, 16/2/2017, accessed on
31/8/2020, at: https://cnn.it/32rcdUR
 92أبو ارشيد.
93 "Peace to Prosperity", p. 2.
94 Ibid., p. 49.
95 Ibid.
96 Ibid., p. 26.
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عىل الرغم من أن ذلك يضعف املوقف الفلسطيني الكيل .كام نرى
اليوم يف محاوالت إدارة ترامب إعادة تعريف الح ِّد األدىن للحقوق
الفلسطينية ،وسعيها لفصل تالزم ملفَي الضفة والقطاع بوصفهام
فضا ًء للدولة الفلسطينية املرتقبة .وإذا كانت أوسلو هي مدخل
رضب املرشوع الوطني الفلسطيني يف حدوده الدنيا ،فإن املساعي
األمريكية واإلرسائيلية لفصل مساري الضفة والقطاع ،يف ظل تواطؤ
فلسطيني مريب يشرتك فيه طرفا االنقسام ،قد تكون خطوة جوهرية
عىل هذا الطريق.
يف السنوات املاضية ،سعت إدارة أوباما لتخفيف حدة األزمة اإلنسانية
يف قطاع غزة ،ولكن مع الحرص عىل عدم تعزيز قوة حامس ،أو
إضعاف السلطة الفلسطينية يف رام الله .كانت حسابات إدارة أوباما
تحاول تج ّنب تصعيد عسكري جديد بني املقاومة الفلسطينية يف
القطاع وإرسائيل ،عىل أمل تحقيق "سالم" فلسطيني  -إرسائييل .أما
مقاربة إدارة ترامب لتخفيف االحتقان يف قطاع غزة فلها أهداف
أخرى ،فهي ال تريد تعزيز وضع حامس يف القطاع ،ولكنها مهتمة
أيضً ا بإضعاف السلطة الفلسطينية يف رام الله ،ومن ثم إرغام
الفلسطينيني عىل الرضوخ لرشوط "صفقة القرن" التي ستضيع ما
تبقى من فتات حقوقهم ،بدعم من محور عريب يتكون من مرص
والسعودية واإلمارات تحدي ًدا.
أمام ذلك كله ،فإن أول الــروط الحتمية للخروج من الورطة
الفلسطينية الراهنة يتمثل يف مصالحة فلسطينية – فلسطينية ،عىل
قاعدة املصالح العليا للشعب الفلسطيني .ومن دون مرشوع وطني
فلسطيني توافقي ،يرسخ الحدود الدنيا املرحلية للنضال الفلسطيني،
فإن القضية الفلسطينية ستكون أمام امتحان عسري تغذيه أنانيات
فصائلية وحزبية وشخصية .أما الدور األمرييك  -اإلرسائييل يف نسف
الحقوق الفلسطينية ،وتواطؤ بعض الدول العربية يف ذلك ،فليسا
سوى تحصيل حاصل.
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الرأي العام في غزة تجاه األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية
Public Opinion in Gaza on Political, Economic and Security
Conditions

 من خــال بيانات،يهــدف هــذا التقريــر إلى عــرض اتجاهات الــرأي العام الفلســطيني في غزة
 ويراجــع اإلحصائيــات الوصفيــة األساســية مــن عينــة غــزة بشــأن القضايــا.المؤشــر العربــي
 ومقارنــة اإلحصاءات الصــادرة من غــزة ببيانات، مثــل االقتصــاد والوضع السياســي،الرئيســة
عاما
ً 13 جدا بعد
ّ ً  تظهر البيانات أن الوضع في غزة سيئ.المؤشر العربي من الضفة الغربية
، ليس فقط من حيث الظروف االقتصادية والمعيشية،من االنقســام الفلســطيني والحصار
ً ولكن
 ويحاول التقرير اإلجابة.أيضا من حيث الثقة المجتمعية وشرعية الفاعلين السياسيين
 تقييــم الفلســطينيين ألوضاعهــم االقتصاديــة:عــن األســئلة المرتبطــة بالمســائل التاليــة
 وتقييــم الفلســطينيين للثقــة، ومقارنتهــا بالضفــة الغربيــة،واألمنيــة والسياســية فــي غــزة
.باألحزاب السياسية والفساد
. المؤشر العربي، الحصار، غزة:كلمات مفتاحية
This report presents Palestinian public opinion trends in Gaza, through data
collected by the 2019-2020 Arab Opinion Index. This paper reviews basic
descriptive statistics from opinion on major issues relating to the economic and
political situation and compares these Gaza findings with the Arab Opinion Index
2019-2020 data from the West Bank. The data shows that the situation in Gaza
is extremely bad, not only in terms of economic and living conditions, but also
in terms of societal confidence and the legitimacy of political actors. The report
attempts to answer a set of questions surrounding the Palestinians' assessment
of their economic, security and political conditions in Gaza; their conditions
compared with those in the West Bank; their confidence in political parties; and
levels of corruption.
Keywords: Gaza, Blockade, the Arab Opinion Index.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
مرت  13عا ًما عىل االنقسام الفلسطيني بني الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وما تاله من عزلة وحصار فرضتهام سلطات االحتالل اإلرسائييل
عىل القطاع .وقد عملت العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان املحلية
واإلقليمية والدولية عىل دراسة أثر عزلة الفلسطينيني وحصارهم عىل
املستويات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والصحية والنفسية .ومع
ركود الوضع السيايس يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،يفقد سكان غزة
األمل بشكل متزايد يف إنهاء الحصار والعزلة املفروضَ ني عليهم .وقد
ظهرت العديد من املؤرشات عىل أثر الحصار املفروض عىل سكان غزة،
إذ بدا ظاه ًرا الزيادة امللحوظة يف حاالت االنتحار بني الشبان يف قطاع
غزة ،هذا فضلً عن زيادة معدل االحتجاجات ضد الحكومة الفلسطينية
بسبب عدم قدرتها عىل تلبية احتياجات الفلسطينيني املعيشية.

تقييم الرأي العام للوضع االقتصادي
من املرجح أن يصنف الفلسطينيون يف غزة الوضع االقتصادي
ألرسهم عىل أنه "سيئ" أو "سيئ لج ًّدا" مقارنة بالفلسطينيني من
الضفة الغربية ،وذلك نتيجة تباين ظروفهم االقتصادية .وعند سؤال
الفلسطينيني تحدي ًدا ،كيف تق ّيم الوضع االقتصادي ألرستك ،جيد
ج ًدا ،جيد ،سيئ ،سيئ ج ًدا؟ يرى  26يف املئة من املستجيبني يف الضفة
الغربية أ ّن تقييمهم لوضع أرسهم االقتصادي سلبي ،بينام يرى 54
يف املئة من املستجيبني يف غزة أن تقييمهم لوضع أرسهم االقتصادي
سلبي .وهذا التقييم ذو داللة إحصائية عالية عند املستوى .p <0.01

وباملثل ،عندما يُسأل املستجيبون عن األوضاع االقتصادية يف فلسطني
بشكل عام ،كيف تق ّيم الوضع االقتصادي يف فلسطني ،جيد ج ًدا ،جيد،
سيئ ،سيئ ج ًدا؟ فإن  80يف املئة من املستجيبني يف غزة يق ّيمون األوضاع
عىل أنها "سيئة" أو "سيئة ج ًّدا" ،مقارنة بـ  66يف املئة من املستجيبني يف
الضفة الغربية .هذه النتائج تربرها الصعوبات االقتصادية التي يعانيها
سكان غزة حال ًيا نتيجة الحصار املفروض عليهم منذ أكرث من  13عا ًما.
وكانت العديد من التقارير الدولية حذرت املجتمع الدويل من صعوبة
العيش يف غزة يف حال استمرار الحصار املفروض عليها ،أهمها التقرير
الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بشأن
مساعدة الشعب الفلسطيني ،والذي أشار إىل أن قطاع غزة قد يصبح
"غري صالح للسكن" بحلول عام  2020إذا استمرت االتجاهات االقتصادية
الحالية((( .كام حذرت العديد من التقارير املحلية الفلسطينية من
صعوبة الوضع االقتصادي يف غزة ،أهمها تقرير مسح القوى العاملة
 2019الصادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،والذي يشري
إىل التفاوت امللحوظ يف معدل البطالة بني الضفة الغربية وقطاع غزة،
حيث بلغ املعدل يف غزة نحو  45يف املئة ،مقارنة بـ  15يف املئة يف الضفة
الغربية .وقد لوحظ أن محافظات دير البلح سجلت أعىل معدل بطالة
يف قطاع غزة بنحو  52يف املئة ،تليها محافظة خانيونس بنحو  49يف
املئة ،يف حني سجلت محافظة غزة أدىن معدل بطالة بنحو  41يف املئة(((.
الشكل ()2
تقييم الفلسطينيني ألوضاعهم االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

الشكل ()1
تقييم الفلسطينيني ألوضاع أرسهم االقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب (،)2020/2019
برنامج قياس الرأي العام العريب.

1 "Gaza Could Become Uninhabitable in Less than Five Years Due to
Ongoing 'De-development'– UN report", UN News, 1/9/2015, accessed on
27/9/2020, at: https://bit.ly/337Wtr2
" 2اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانًا صحف ًيا حول نتائج مسح القوى العاملة للعام  ،"2019الجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2020/2/13 ،شوهد يف  ،2020/9/27يفhttps://bit.ly/2G1Sbc4 :
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تقييم األوضاع السياسية واألمنية
من املثري لالهتامم أ ّن تقييم املستجيبني يف غزة لألوضاع األمنية يف
فلسطني أكرث إيجابية ،مقارنة باملستجيبني يف الضفة الغربية ،فعند
سؤالهم عن تقييم وضعهم األمني يف منطقة سكنهم ،يق ّيم  46يف
املئة من املستجيبني يف غزة األوضاع األمنية بشكل إيجايب ،يف حني
أن  34يف املئة فقط من املستجيبني من الضفة الغربية يقولون إن
األوضاع األمنية جيدة .وهذا االختالف ذو داللة إحصائية عالية أيضً ا،
عند املستوى  .p <0.01ورمبا ي َّربر هذا االختالف بأن املستجيبني يف
الضفة الغربية ينخرطون يف مزيد من الخالفات والتوترات اليومية
مع السلطات اإلرسائيلية واملستوطنني اإلرسائيليني ،ومن ثم ،يرون أن
الوضع األمني أسوأ.
الشكل ()3
تقييم الفلسطينيني ألوضاعهم األمنية يف منطقة سكنهم يف الضفة الغربية
وقطاع غزة

السيايس واالقتصادي سب ًبا غري ٍ
كاف ،إذ إن تحديد السبب الدقيق يف
حاجة إىل مزيد من البحث.
الشكل ()4
تقييم الفلسطينيني ألوضاعهم السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()5
تقييم الفلسطينيني للثقة بالناس يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

أما بالنسبة إىل األوضاع السياسية فنجد أن  84يف املئة من املستجيبني
يف غزة و 80يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية يعربون عن
وجهة نظر سلبية (سيئة ،وسيئة ج ًّدا) تجاهها ،مقابل  16يف املئة و17
يف املئة عىل التوايل تقييمهم لها أكرث إيجابية.
إضافة إىل ذلك ،يبدو أن املجتمع الفلسطيني يف الضفة الغربية
وقطاع غزة يعاين أزمة ثقة يف مستوى العالقات البينية ،إذ يرى  71يف
املئة من املستجيبني يف غزة أنهم ال يثقون بالناس بشكل عام ،مقارنة
بـ  82يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية .وقد يرتبط ذلك
بالركود السيايس واالقتصادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،والذي قد
يؤدي إىل إضعاف التامسك االجتامعي والثقة .ومع ذلك ،يبقى الركود

املصدر :املرجع نفسه.

أما تقييم األحزاب السياسية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة فهو سلبي ج ًدا؛ إذ يرى  68يف املئة من املستجيبني يف غزة أنهم
ال يثقون باألحزاب السياسية إىل حد ما ،يف حني أن  72من املستجيبني
يف الضفة الغربية ال يثقون باألحزاب السياسية .والالفت لالنتباه أن
 11يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية يفضلون عدم الرد عىل
هذا السؤال ،يف مقابل  1يف املئة يف غزة .عالوة عىل ذلك ،يعتقد 57
يف املئة من املستجيبني يف غزة أن األحزاب السياسية مسؤولة عن
االنقسامات يف املجتمع ،مبعدل مامثل يف الضفة الغربية بنحو 54
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يف املئة .وهذا يعطي انطبا ًعا بأن مثة أزمة ثقة بالحكم بالنسبة إىل
املستجيبني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
الشكل ()6
تقييم الفلسطينيني للثقة باألحزاب السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

من املستجيبني يف غزة أنهم يعتقدون أن الفساد منترش إىل حد ما
أو إىل درجة عالية ،وبنسبة أكرث حدة يف الضفة الغربية يشعر  91يف
املئة من املستجيبني أن الفساد منترش إىل ح ٍّد ما أو إىل درجة عالية.
وعند سؤالهم عن دور الحكومة الفلسطينية يف مكافحة الفساد،
أجاب  62يف املئة من املستجيبني يف الضفة الغربية بأنهم ال يعتقدون
أن الحكومة تقوم بدور جا ّد يف محاربة الفساد ،بينام تبلغ هذه
النسبة  48يف املئة يف غزة .وهذا فرق كبري .ويبدو أن هذه البيانات
تشري إىل أن عدم الرضا عن السلطة الحاكمة أشد حد ًة يف الضفة
الغربية منه يف غزة.
الشكل ()8
تقييم الفلسطينيني النتشار الفساد يف الضفة الغربية وقطاع غزة

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()7
تقييم الفلسطينيني للثقة باألحزاب السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة
وف ًقا للعبارات املبينة يف الشكل
املصدر :املرجع نفسه.

خاتمة

املصدر :املرجع نفسه.

يتوافق هــذا الــرأي مع بيانات املــؤرش العريب الــصــادرة عام
 ،2018/2017إذ إن ردود املستجيبني يف الضفة الغربية وغزة
كانت مامثلة للردود عىل السؤال املتعلق بـ "توتر بني األحزاب
اإلسالمية واألحزاب العلامنية" ،إذ يرى  60يف املئة من املستجيبني
يف غزة أن هناك بالفعل توت ًرا بني األحزاب السياسية الفلسطينية
املختلفة ،والحال نفسه يف الضفة الغربية بنسبة تصل إىل  64يف املئة.
أخ ًريا ،تم طرح السؤال التايل عن الفساد :بحسب رأيك ،إىل أي مدى
تعتقد أن الفساد املايل واإلداري منترش يف فلسطني؟ وأفاد  76يف املئة

من املفهوم أن عدم الرضا يف غزة مرتفع ج ًّدا عرب عدد من املقاييس
املختلفة ،يشمل الظروف االقتصادية والسياسية والثقة املجتمعية
العامة .وهذا ينذر بإمكانية تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتامعية يف غزة .إن الرضر الذي خلفه  13عا ًما من العزلة
واالنفصال والحصار ،بني غزة والعامل الخارجي ،واألهم من ذلك،
بني سكان غزة وأبناء وطنهم يف الضفة الغربية ،سيكون له بال
شك تداعيات سلبية .فكيف سيتمكن الفلسطينيون من إعادة بناء
اسرتاتيجية وطنية موحدة يف ضوء هذه الظروف؟ وكيف ستظهر
قيادة جديدة ،أو تكون قادرة عىل االستفادة من إمكانات التعبئة
املجتمعية ،عندما يتعرض الفلسطينيون إىل ضغوط اقتصادية؟
تعطينا بيانات الرأي العام هذه ملحة عن حجم الرضر الذي ولّده
الحصار عىل غزة.
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 2020/5/1دعا الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،إىل ضبط
األوضاع السياسية وامليدانية يف سقطرى اليمنية ،وذلك بعد ساعات
من تصاعد التوترات يف الجزيرة إثر اشتباكات عسكرية بني قوات
الرشعية اليمنية وقوات تابعة للمجلس االنتقايل الجنويب.
(وكالة سبوتنيك لألنباء)2020/5/1 ،

عي أول
 2020/5/4قالت وزارة الخارجية السودانية إن السودان ّ
سفري لدى الواليات املتحدة األمريكية منذ ما يقرب من ربع قرن ،يف
خطوة إلعادة العالقات بني البلدين .وقالت وزارة الخارجية السودانية
إنها اختارت الدبلومايس ،نور الدين سايت سف ًريا يف واشنطن ،وإن
السلطات األمريكية وافقت عىل ترشيحه.
(يس إن إن بالعربية)2020/5/4 ،

 2020/5/5استعادت قوات تابعة للحكومة اليمنية السيطرة عىل
مقر قيادة السلطة املحلية يف محافظة أرخبيل سقطرى جنوب
اليمن ،وذلك عقب ساعات من سقوطه بيد مسلحني موالني للمجلس
االنتقايل الجنويب.
(وكالة سبوتنيك لألنباء)2020/5/5 ،

 2020/5/5عربت املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،فاتو
بنسودا ،عن أسفها الستمرار العنف بسبب النزاع املسلح يف ليبيا،
ال سيام يف طرابلس واملناطق املحيطة بها ،من ج ّراء الحملة العسكرية
التي يشنها اللواء املتقاعد خليفة حفرت منذ قرابة سنة ،مشرية إىل
صدور مذكرات توقيف يف حق متهمني بجرائم حرب ،منتقدة يف
الوقت ذاته عدم تعاون مرص وحفرت يف تسليم املتهمني للمحاكمة.
(العريب الجديد)2020/5/5 ،

 2020/5/6منح مجلس النواب يف العراق الثقة لحكومة رئيس
الوزراء املكلف ،مصطفى الكاظمي ،لتنتهي بذلك حالة من الجمود
دامت عدة أشهر .وشارك يف التصويت  255عض ًوا من أعضاء املجلس
املكون من  329عض ًوا.
(يب يب يس عريب)2020/5/6 ،

 2020/5/7أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية عن تنفيذ سالحها
الجوي  12رضبة جوية استهدفت قاعدة الوطية خالل الـ  24الساعة
األخرية ،منها  9رضبات عىل قاعدة الوطية الجوية.
(أخبار ليبيا)2020/5/7 ،

 2020/5/7كشفت مصادر سودانية يف القاهرة أن الخرطوم رشعت يف
إجراءات تسليم عدد من املعارضني املرصيني املحتجزين لديها للنظام
املرصي ،وذلك يف ضوء التنسيق املتنامي مع الجانب العسكري يف
مجلس السيادة بقيادة رئيس املجلس عبد الفتاح الربهان ،ونائبه
محمد حمدان دقلو الشهري بحميديت.
(العريب الجديد)2020/5/7 ،

 2020/5/8بعد خمسة أشهر من اعتالئه سدة الحكم ،طرح الرئيس
الجزائري عبد املجيد تبون للنقاش العا ّم مسود َة التعديل الدستوري
التي متثل أول ورشة يف برنامجه لإلصالح السيايس الشامل .وتضمنت
املسودة مقرتحات موزعة عىل ستة محاور أساسية ،أهمها إقرار مبدأ
(بدل من الرتخيص) ملامرسة حرية االجتامع والتظاهر،
الترصيح ً
وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلّها إال بقرار قضايئ ،كام أنه ال ميكن
أن يتضمن القانون أحكا ًما تعرقل بطبيعتها حرية إنشاء األحزاب
السياسية .ونصت املسودة عىل عدم مامرسة أكرث من عهدتني
رئاسيتني متتاليتني أو منفصلتني ،وتحديد العهدة الربملانية بعهدتني
فقط ،مع إمكانية تعيني رئيس الجمهورية نائ ًبا له .كام عادت الوثيقة
بدل من اعتامد
إىل تعزيز مركز رئيس الحكومة وتوسيع صالحياته ً
فضل عن إلغاء
منصب الوزير األول منسقًا شكل ًّيا للفريق الوزاريً ،
حق الرئيس يف الترشيع بأوامر خالل العطل الربملانية.
(الجزيرة نت)2020/5/8 ،

 2020/5/9دانت البعثة األممية يف ليبيا القصف الذي تعرض له
مطار معيتيقة يف طرابلس ،متهمة "الجيش الوطني الليبي" بأنه تع ّمد
مهاجمة املدنيني واملنشآت املدنية ،وطالبت مبحاسبة املسؤولني.
وقالت البعثة" :حسب التقارير ويف مشهد بات مألوفًا ج ًّدا ومرو ًعا،
قصفت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي مطار معيتيقة اليوم بينام
كانت طائرة مدنية تستعد ملغادرة طرابلس" .وأكدت أن الغارات
بطائرت ركاب
َ
تسببت يف سقوط جرحى مدنيني ووقوع أرضار هائلة
مدن َّيتني ،وخزانات للوقود وسيارات إطفاء وصالة الركاب باملطار.
وأضافت" :هذه الهجامت املروعة باتت تحدث بشكل متكرر بالقرب
من األحياء السكنية .القصف العنيف اليوم ليس إال مشه ًدا آخر من
سلسلة الهجامت العشوائية التي تنسب يف أغلبها إىل القوات املوالية
للجيش الوطني الليبي" .وأشارت إىل أن هجامت قوات حفرت أدت منذ
بداية أيار /مايو الجاري إىل مقتل أكرث من  15وإصابة  50من املدنيني،
وطالبت مبحاسبة املسؤولني عن تلك الهجامت مبوجب القانون الدويل.
(روسيا اليوم)2020/5/9 ،

 2020/5/10أعلن السيد مصطفى الكاظمي ،رئيس الوزراء العراقي،
أنه أمر بإطالق رساح املتظاهرين املعتقلني ،موض ًحا أن حكومته
شكلت لجنة للتحقيق يف أعامل العنف التي رافقت االحتجاجات
املناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة .وقال الكاظمي،
يف ترصيح بثه التلفزيون العراقي عقب أول جلسة لحكومته ،إن
الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقيص الحقائق بشأن أعامل
العنف التي رافقت االحتجاجات الشعبية ،مبي ًنا أن اللجنة ستنظر يف
إنصاف من تعرض لألذى ومحاسبة املقرصين وتعويض عوائل القتىل
والجرحى .وقال إنه وجه أجهزة األمن بإطالق رساح كل املعتقلني
من املتظاهرين ،مضيفًا أنه طلب من مجلس القضاء األعىل التعاون
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إلطالق رساح من حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط يف
الدم العراقي.
(الرشق)2020/5/10 ،

 2020/5/10توافد مئات املتظاهرين إىل ساحة التحرير وسط بغداد،
كام تج ّمع آخرون وسط مدينة النارصية يف محافظة ذي قار (جنويب
البلد) ويف مدن جنوبية أخرى ،استعدا ًدا للتظاهر ضد تشكيلة
الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي ،وللمطالبة باإلصالح
السيايس واالقتصادي يف البلد .ويأيت استئناف الحراك الشعبي بعد
قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اعتربها مراقبون ترضي ًة
للحراك ،منها إطالق رساح جميع موقويف االحتجاجات ،وفتح تحقيق
يف مقتل متظاهرين ،وإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إىل
جهاز مكافحة اإلرهاب.
(الجزيرة نت)2020/5/10 ،

 2020/5/10طالبت الخارجية اليمنية منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة "يونسكو" بإرسال لجنة خرباء إلنقاذ محافظة أرخبيل
سقطرى من تصعيد املجلس االنتقايل الجنويب املدعوم إماراتيًّا.
(وكالة األناضول)2020/5/10 ،

 2020/5/11قالت الحكومة العراقية إن رئيسها مصطفى الكاظمي
اتصال هاتف ًّيا من الرئيس األمرييك دونالد ترامب ه َّنأ فيه
ً
تلقى
الكاظمي مبناسبة توليه رئاسة الوزراء ،وأكد فيه استعداد الواليات
املتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق .وقال بيان الحكومة إن
الكاظمي "أكد حرص العراق عىل إقامة أفضل العالقات مع الواليات
املتحدة" .ونقل البيان عن ترامب تأكيده أ ّن "العراق بلد قوي
ومهم وميتلك دو ًرا مركزيًّا يف املنطقة ويف تحقيق االستقرار اإلقليمي
والدويل" ،وتشديده عىل "حرص الواليات املتحدة األمريكية عىل تعزيز
العالقات بني البلدين ،واستعداد بلده لتقديم املساعدات االقتصادية
الرضورية لدعم االقتصاد العراقي" .واتفق الجانبان ،بحسب البيان،
عىل توسيع التعاون يف مجال مكافحة جائحة "كورونا" ،إىل جانب
تطوير جهود االستثامر االقتصادي مبا يخدم مصالح البلدين.
(الحرة)2020/5/11 ،

 2020/5/12أعلنت السفارة الربيطانية يف العراق ،التزام اململكة
املتحدة بدعم رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي ،والشعب
العراقي .وقالت وزيرة التنمية الدولية ،آن ماري تريفليان ،يف بيان
صحفي نقلته السفارة ،إن "اململكة املتحدة ملتزمة بدعم رئيس
الحكومة مصطفى الكاظمي والشعب العراقي ،بينام يواجه بلدانا
مع بقية بلدان العامل خطر كورونا" .وأضافت أن "اململكة ملتزمة
مبساعدة العراق يف التعامل مع الجائحة ،ويجري اآلن إعادة تخصيص
هذه الحزمة املالية ضمن امليزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية

الربيطانية إىل العراق ،حيث سيساعد هذا التمويل الصندوق املشرتك
للمساعدات اإلنسانية يف العراق".
(روسيا اليوم)2020/5/12 ،

 2020/5/14متسك مجلس الــوزراء السوداين ببقاء وزير الصحة
أكرم عيل التوم يف منصبه ،معت ًربا أن إقالة األخري من صالحياته وفق
الوثيقة الدستورية ،وأنه ال شأن ملجلس السيادة بهذا األمر ،يف حني
نشطت وساطات من شخصيات وطنية وأعضاء يف التحالف الحاكم
إلصالح العالقة بني الطرفني (مجلس الوزراء واملجلس السيادي) ،بعد
الرتاشق الذي حدث بينهام نتيجة إقالة التوم .فقد أعلن مجلس
السيادة توافقه مع الحكومة يف إقالة وزير الصحة ،عىل منصاته
الرسمية ووكالة األنباء الرسمية ،ومن ثم سحب الخرب وأعاد نرشه
يف وقت الحق ،فيام أصدر تحالف "الحرية والتغيري" بيانًا ينفي فيه
صحة بيان مجلس السيادة.
(القدس العريب)2020/5/14 ،

 2020/5/18أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية املعرتف برشعيتها
دول ًّيا واملدعومة من األمم املتحدة سيطرة قواتها عىل قاعدة "الوطية"
الجوية الواقعة ( 140كيلوم ًرتا) جنوب غرب العاصمة طرابلس،
بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات املوالية للمشري خليفة حفرت.
وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز الرساج يف بيان صحفي:
"نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة
امليليشيات واملرتزقة واإلرهابيني (يف إشارة إىل قوات حفرت) لتنضم
إىل املدن املحررة يف الساحل الغريب" .وأضاف الرساج قوله" :انتصار
اليوم ال ميثل نهاية املعركة ،بل يقربنا أكرث من أي وقت مىض من
يوم النرص الكبري ،بتحرير املدن كافة والقضاء نهائ ًّيا عىل مرشوع
الهيمنة واالستبداد الذي يهدد آمال الليبيني وتطلعهم لبناء دولتهم
املدنية والدميقراطية".
(فرانس )2020/5/18 ،24

 2020/5/19ا ّدعت النيابة العامة املالية اللبنانية عىل مدير العمليات
النقدية يف مرصف لبنان ،مازن حمدان ،بعد أيام من توقيفه ،وأحالته
إىل قايض التحقيق بتهمة "التالعب بسعر رصف الدوالر" ،وفق ما
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضايئ .وأوقفت األجهزة
األمنية ،حمدان ،بنا ًء عىل أمر من النائب العام املايل القايض عيل
إبراهيم ،وذلك يف وقت تكثّف فيه السلطات مالحقة املتالعبني
بسعر الرصف يف خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قيايس يف
قيمة اللرية مقابل الدوالر .وقال املصدر للوكالة إن القايض إبراهيم
"ادعى عىل حمدان بجرم التالعب بالعملة الوطنية ،ورضب استقرار
اللرية عرب القيام بعمليات رشاء دوالرات مبارشة من الرصافني ،وح ّوله
موقوفًا إىل قايض التحقيق األول يف بريوت رشبل أبو سمرا".
(الرشق األوسط)2020/5/19 ،
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 2020/5/19تدخّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بإطالق رساح
ناشطني اعتقلتهم قوات األمن إثر اشتباكات اندلعت بني تلك القوات
ومتظاهرين جددوا حراكهم االحتجاجي يف مدينة الديوانية (نحو
كيلومرتا جنويب العاصمة) ،وسط جملة انتقادات من تأخر
16
ً
محاكمة "قتلة املتظاهرين" واستمرار "قمع املحتجني".
(القدس العريب)2020/5/19 ،

 2020/5/20أصدر القضاء الجزائري أحكا ًما بالسجن ضد ثالثة
معارضني بسبب منشورات عىل مواقع التواصل االجتامعي التي
مستغل القيود
ًّ
أصبحت هدفًا لنظام يسعى إىل خنق الحراك الشعبي،
املفروضة للوقاية من فريوس كورونا املستجد.
(دويتشه فيله)2020/5/20 ،

 2020/5/20أعلن املجلس االنتقايل الجنويب باليمن ،وصول رئيسه
عيدروس الزبيدي ،إىل السعودية وذلك يف زيارة رسمية بدعوة من
األمري محمد بن سلامن بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع السعودي .وقال املجلس االنتقايل الجنويب ،يف
بيان عىل موقعه اإللكرتوين ،إن الزبيدي يرتأس وف ًدا يضم أعضاء
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل ،نارص محمد الخبجي ،وعيل عبد الله
الكثريي ،وعبد الرحمن شيخ اليافعي ،ومحمد الغيثي ،نائب رئيس
اإلدارة العامة للشؤون الخارجية باملجلس .وأشار البيان ،إىل أن زيارة
السعودية ،تأيت يف إطار التواصل والتشاور املستمر بني قيادة املجلس
االنتقايل الجنويب وقيادة التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن
ممثل ًة يف اململكة العربية السعودية.
(العني)2020/5/20 ،

 2020/5/21قال مساعد وزير الخارجية األمرييك للشؤون األفريقية
إن الواليات املتحدة والسودان توصال إىل تفاهم عام حول "حدود"
اتفاق ثنايئ يف املستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجريات التي
بسفارت الواليات املتحدة األمريكية يف كينيا
َ
نفذها تنظيم القاعدة
وتنزانيا عام  .1998وقال تيبور ناجي يف مؤمتر صحفي عرب الهاتف:
"االتفاق النهايئ سيعكس قبول السودان للدفع .وسيشمل التعويضات
املتصلة بالدعاوى املتصلة أيضً ا باملواطنني غري األمريكيني الذين قتلوا
أو أصيبوا يف تفجريات السفارتني".
(رويرتز)2020/5/21 ،

 2020/5/22قال وزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،إن الحل
الوحيد لألزمة الليبية يكمن يف العودة إىل املسار السيايس ،مشد ًدا
عىل رضورة االلتزام بنتائج مؤمتر برلني .جاء ذلك خالل اتصال هاتفي
حول مستجدات األوضاع يف ليبيا مع رئيس املجلس الرئايس لحكومة
الوفاق ،فايز الرساج (يوم الجمعة) ،حيث أكد بومبيو أنه ال حل
عسكريًّا بالنسبة إىل األزمة الليبية.
(وكالة سبوتنيك لألنباء)2020/5/22 ،

 2020/5/26شهدت الجزائر يو َمي عيد الفطر مظاهرات متفرقة
داعمة للحراك ومعتقليه .وبحسب آخر حصيلة للجنة الوطنية
لإلفراج عن املعتقلني ،وهي منظمة داعمة للحراك ،فإن ما يقارب
شخصا موجودون يف السجون الجزائرية بسبب آرائهم السياسية.
ً 50
(فرانس )2020/5/26 ،24

 2020/5/28استدعت الخارجية الجزائرية سفريها لدى باريس
للتشاور ،وذلك عىل خلفية بث وثائقيات يف فرنسا عىل "فرانس "5
والقناة الربملانية حول الحراك الشعبي املطالب بتغيري شامل للنظام
الحاكم يف البلد منذ االستقالل يف  .1962وجاء يف بيان لوزارة الخارجية
الجزائرية ما ييل" :الطابع املطرد واملتكرر للربامج التي تبثها القنوات
العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة +فرانس +5و+
القناة الربملانية +بتاريخ  26أيار /مايو  ،2020التي تبدو يف الظاهر
تلقائية ،تحت مسمى وبحجة حرية التعبري ،ليست يف الحقيقة إال
تهجم عىل الشعب الجزائري ومؤسساته".
ً
(فرانس )2020/5/26 ،24

نقل عن رئيس حزب "جيل
 2020/6/3أفادت وكالة األنباء الفرنسية ً
جديد" سفيان جياليل أن ناشطني اثنني بارزين يف الحراك سيتمتعان
بعفو رئايس؛ إذ سيتم مبوجبه اإلفراج عنهام .ويتعلق األمر بكل من
كريم طابو مؤسس حزب االتحاد الدميقراطي واالجتامعي وسمري
شخصا يف السجون الجزائرية ألسباب
بلعريب .ويوجد نحو ستني
ً
تتعلق بنشاطهم يف الحراك بحسب منظمة "اللجنة الوطنية لإلفراج
عن املعتقلني" الجزائرية.
(فرانس )2020/6/3 ،24

 2020/6/4استعادت الحكومة الليبية املعرتف بها دوليًّا املطار
الرئيس يف طرابلس ،وطردت  -تقريبًا  -قوات رشق ليبيا (الجيش
الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفرت من العاصمة ،وذلك قبل ما بدا
أنه تحركات نحو إجراء محادثات للتوصل إىل هدنة.
(دويتشه فيله)2020/6/4 ،

 2020/6/5سيطرت قوات حكومة الوفاق املعرتف بها دوليًّا عىل
مدينة ترهونة ،غريب البلد .يأيت هذا بعد يوم من إعالن حكومة
الوفاق الوطني فرض السيطرة الكاملة عىل طرابلس ،وذلك بعد
استعادة السيطرة عىل مطار العاصمة.
(يب يب يس عريب)2020/6/5 ،

 2020/6/6ارتفع عدد اإلصابات الناجمة عن املواجهات ،التي وقعت
بني عنارص األمن اللبناين ومتظاهرين أمام مقر الربملان وسط بريوت،
إىل  49مصابًا من بينهم عنرص أمن .وقد تظاهر مئات اللبنانيني
يف ساحة الشهداء وأمام مقر الربملان وسط بريوت ،رفضً ا لألوضاع
االقتصادية التي تخ ّيم عىل البلد ،وللمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.
(الجزيرة نت)2020/6/6 ،
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 2020/6/11أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه
تلقى معلومات من مسؤويل األمن حول محاولة اغتياله قبل يومني
خالل زيارته إىل املوصل مؤخ ًرا .وقال الكاظمي خالل مؤمتر صحفي
عقده يف بغداد" :تلقيت تقارير من األجهزة األمنية حول خطط قتيل
قائل" :رشف يل التهديد ،وأقول
خالل زيارة إىل املوصل" .وأضاف ً
لألطراف السياسية إنني لست خائفًا" .ومل يكشف رئيس الوزراء عن
مزيد من التفاصيل بشأن محاولة اغتياله.
(الخليج الجديد)2020/6/11 ،

 2020/6/12اندلعت احتجاجات كبرية يف العاصمة اللبنانية بريوت
ومدن أخرى يف البلد ،عىل خلفية تدهور األوضــاع االقتصادية
والظروف املعيشية مع استمرار انخفاض قيمة اللرية اللبنانية.
(يس إن إن بالعربية)2020/6/12 ،

 2020/6/13قال رئيس الوزراء اللبناين ،حسان دياب ،إ ّن بلده ليس
مفلسا ،مؤك ًدا أنه يعاين "تع ًرثا مال ًّيا" فقط ،يف إشارة إىل الهبوط الحا ّد
ً
للرية أمام الدوالر وتزايد االحتجاجات الغاضبة يف الشارع .وأضاف
دياب ،يف مؤمتر صحفي ،قوله إ ّن "اإلشاعات" التي جرى إطالقها
أدت إىل تعميق أزمة اللرية ،متحدث ًا عام سامه بـ "حملة ممنهجة"
تستهدف الحكومة .وأشار إىل أن حكومته تحظى بنسبة دعم كبرية
قائل إن ما سامه "خطة االنقالب" عىل
من ثقة املواطنني يف لبنانً ،
ورش مكافحة الفساد سقطت ،وأكد أن حقوق املودعني يف املصارف
محفوظة بضامنة من الحكومة اللبنانية ،يف إشارة إىل األزمة املالية
الحادة يف البلد .وجاءت كلمة دياب يف وقت يسود فيه هدوء حذر
يف بريوت ،بعد أن شهدت ليلة صاخبة حفلت باشتباكات وأعامل
شغب بني متظاهرين وقوات مكافحة الشغب والجيش اللبناين.
(سكاي نيوز عربية)2020/6/13 ،

 2020/6/16قال التحالف العريب يف اليمن إن قواته اعرتضت طائرات
دون طيار " ُمفخخة" ،أطلقها الحوثيون من اليمن يف اتجاه اململكة
العربية السعودية ،وإنها أسقطت عد ًدا منها .وأوضح املتحدث
باسم التحالف يف اليمن ،العقيد تريك املاليك ،يف بيان ،أن قوات
التحالف املشرتكة متكنت مساء االثنني من اعرتاض طائرات دون
طيار (مفخخة) ،يف اتجاه املدنيني مبنطقة عسري ،وأنه ت ّم إسقاطها.
وأضاف املاليك أن مجموع الطائرات دون طيار التي أُطلقت يف اتجاه
اململكة ،وت ّم إسقاطها قد بلغ  357طائرة .وقال ُمتحدث التحالف يف
اليمن ،الذي تقوده السعودية واإلمارات ،إن استمرار هذه األعامل
العدائية واإلرهابية باستخدام طائرات دون طيار مفخخة يؤكد نهج
الحوثيني "املتطرف والالأخالقي" ،ورفضهم كل املبادرات امل ُقدمة
من التحالف.
(يس إن إن بالعربية)2020/6/16 ،

 2020/6/17دخل قانون "قيرص" حيز التنفيذ ،وهو مجموعة من
العقوبات فرضتها واشنطن بهدف "وقف انتهاكات حقوق اإلنسان
التي ترتكبها حكومة بشار األسد" ،بحسب وصفها .وتنص هذه
العقوبات عىل تجميد مساعدات إعادة اإلعامر وفرض عقوبات
عىل النظام السوري والرشكات املتعاونة معه ،كام تستهدف كيانات
إيرانية وروسية.
(فرانس )2020/6/26 ،24

 2020/6/18قال وزير الخارجية الرتيك ،مولود جاووش أوغلو،
إنه بحث ُسبل التوصل إىل وقف دائم إلطالق النار وحل سيايس
يف ليبيا ،والتعاون يف مجال الطاقة ،خالل زيارة "مفيدة للغاية"
لالجتامع مبسؤولني يف العاصمة الليبية طرابلس .وأدىل الوزير الرتيك
بالترصيحات لصحافيني ،عقب عودته إىل تركيا بعد الرحلة التي
رافقه فيها مسؤولون أتراك كبار لالجتامع مبسؤولني يف حكومة
"الوفاق الوطني" الليبية املعرتف بها دول ًّيا ،بعدما ساعدتها أنقرة يف
صد هجوم مليليشيات اللواء املتقاعد خليفة حفرت.
(العريب الجديد)2020/6/18 ،

 2020/6/19سيطرت قوات "املجلس االنتقايل الجنويب" املدعوم
إمارات ًّيا ،عىل مقر السلطة املحلية مبحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية،
عقب انسحاب القوات الحكومية ،بحسب مسؤول وشهود عيان.
(وكالة األناضول)2020/6/19 ،

 2020/6/20انتقد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون بشدة الخطوة
املرصية لتسليح القبائل يف ليبيا ودفعها إىل الرصاع العسكري ،محذ ًرا
مام وصفها باملبادرات الفردية التي ستح ّول ليبيا إىل "صومال جديد".
وقال الرئيس الجزائري يف حوار تلفزيوين بثّه التلفزيون الرسمي:
"شاهدنا مؤخ ًرا محاولة إقحام القبائل الليبية يف الرصاع وهذا أمر
خطري" ،مضيفًا أن "تسليح القبائل الليبية لن يجعل من ليبيا سورية
جديدة ولكنه سيحولها إىل صومال جديد".
(العريب الجديد)2020/6/20 ،

 2020/6/21ق ّدم وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد عبد الواحد
امليتمي استقالته من الحكومة اليمنية احتجا ًجا عىل استمرار متزيق
البلد وغياب أي موقف حكومي رافض ،يف حني دعت أحزاب سياسية
إىل اتخاذ إجراءات جادة لوقف "عبث" املجلس االنتقايل الجنويب.
(الجزيرة نت)2020/6/21 ،

 2020/6/22قضت محكمة بالجزائر بسجن الناشطة السياسية
املعارضة أمرية بوراوي سن ًة نافذ ًة مع إيداعها الحبس فو ًرا ،يف مناخ
من تصعيد القمع بالجزائر ،بحسب ما أفاد أحد محاميها .وأُدينت
بست تهم منها" :إهانة
طبيبة النساء البالغة  44سن ًة واألم لطفلنيّ ،
رئيس الجمهورية" ،و"التحريض عىل التجمهر" ،و"التحريض عىل
كرس الحجر الصحي" املفروض ملواجهة وباء "كورونا" .وتم اتهامها
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أيضً ا بـ "نرش منشورات كاذبة (عىل مواقع التواصل االجتامعي) من
شأنها املساس بالوحدة الوطنية واألمن العام".
(يورو نيوز)2020/6/22 ،

 2020/6/23أعلن رؤساء الحكومات السابقون ،فؤاد السنيورة ومتام
سالم وسعد الحريري ونجيب ميقايت ،اعتذارهم عن املشاركة يف
اللقاء الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناين ،ميشيل عون ،واصفني
إياه بأنه "مضيعة للوقت" .وبعد اجتامع للبت يف قرار املشاركة ،أكد
الرؤساء ،يف بيان ،عدم استعدادهم للمشاركة "يف اجتامع من دون
أفق ،كام أن الدعوة والهدف املعلن منها تبدو يف غري محلها وتشكل
مضيعة لوقت الداعي واملدعوين".
(الرشق األوسط)2020/6/23 ،

 2020/6/23أدان القضاء العسكري يف الجزائر اللواء واسيني بوعزة،
مدير جهاز املخابرات الداخلية (األمن الداخيل) السابق وحكم عليه
بالسجن  8سنوات سج ًنا نافذًا .وكشف تلفزيون الحياة الخاص أن
بوعزة أدين بتهم إهانة هيئة نظامية وإهانة مرؤوس ،وحيازة سالح
ناري من الصنف الرابع ،مش ًريا إىل أنه عىل ذمة قضية ثانية ال تزال
قيد التحقيق .وأوضح املصدر ذاته ،أن اللواء بوعزة ،بُ ِّرئ من تهمة
التزوير واستعامل املزور.
(القدس العريب)2020/6/23 ،

تعديل
ً
 2020/6/23أجرى الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون،
حكوم ًّيا أقال مبوجبه عد ًدا من الوزراء يف قطاعات تقنية وعني وزراء
جد ًدا يف حكومة عبد العزيز جراد ،بعد أقل من ستة أشهر من
تعيينها ،من دون أن يشمل التعديل الوزارات السيادية.
(العريب الجديد)2020/6/23 ،

 2020/6/23أصــدرت محكمة تيزي وزو رشق الجزائر أحكا ًما
بالسجن تراوح بني  6أشهر وسنة يف حق خمسة متظاهرين من أصل
 14متظاه ًرا كانت النيابة طلبت سجنهم خمس سنوات ملشاركتهم
يف مسرية للحراك.
(فرانس )2020/6/23 ،24

 2020/6/24قالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بني
قوات الحكومة اليمنية ومسلحي املجلس االنتقايل املدعوم إمارات ًّيا يف
محافظة أبني جنويب البلد ،بينام وصلت لجنة سعودية إىل املحافظة
لإلرشاف عىل اتفاق وقف إطالق النار.
(الجزيرة نت)2020/6/24 ،

 2020/6/25عىل وقعِ تح ّرك املتظاهرين عىل طريق قرص بعبدا ،مق ّر
رئاسة الجمهورية اللبنانية ،ودعوتهم إىل رحيل السلطة السياسية
الحاكمة ،انعقد "اللقاء الوطني" برئاسة الرئيس ميشال عون الذي
كان يأمل أن "يض ّم جميع األطراف والقوى السياسية ،ألن السلم
األهيل خط أحمر ،واملفرتض أن تلتقي جميع اإلرادات لتحصينه

فهو مسؤولية الجميع" .ودعا املتظاهرون إىل استقالة الرئيس عون
ورئيس الحكومة حسان دياب وتغيري املنظومة السياسية التي أ ّدت
بالبلد إىل االنهيار االقتصادي واملعييش ،وال تزال تعجز عن إيجاد
أي مخرج لألزمة التي ارتفعت ح ّدتها بشكل مل يشهد له لبنان أي
مثيل يف تاريخه ،وال سيام عىل الصعيد النقدي ،مع تجاوز سعر
رصف الدوالر عتبة سبعة آالف لرية لبنانية وتداعياته الكارثية عىل
املواطنني؛ من انعدام قدرة رشائية ،إىل غالء فاحش ،وفوىض يف أسعار
السلع واملواد الغذائية.
(العريب الجديد)2020/6/25 ،
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مشروع التحول الديمقراطي ومراحل االنتقال في البلدان العربية
The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in
the Arab Countries

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
وننشــر ،هنــا ،الوثائــق الخاصة بالحراك االحتجاجي فــي العراق ،التي أنتجتهــا األطراف الفاعلة
احتجاجا على
بــدءا من انطالقة االحتجاجات العراقية في  1تشــرين األول /أكتوبــر ،2019
فيــه،
ً
ً
الفســاد ،وارتفاع معدالت البطالة ،وســوء الخدمات العامة .ونقف ،في هذا العدد ،عند نشــر
الوثائق الصادرة إلى نهاية تشرين األول /أكتوبر  ،2019على أن نستكمل في األعداد المقبلة،
نشر الوثائق الالحقة.
كلمات مفتاحية :العراق ،احتجاجات.
Keywords: Iraq, Protests.
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الوثيقة ()1
بيان رئيس الوزراء العراقي بشأن االحتجاجات
بيان
نؤكد ألبناء شعبنا كافة ان اولوياتنا كانت وستبقى مركزة عىل تحقيق تطلعاته املرشوعة واالستجابة لكل مطلب عادل ملواطنينا
األعزاء ،وقد حرصنا منذ البداية عىل وضع حلول حقيقية جذرية لكثري من املشاكل املرتاكمة منذ عقود وبدأنا نتلمس النتائج املرجوة
واننا مستمرون بالعمل عىل تحقيقها ،وما زلنا عىل عهدنا الذي قطعناه لشعبنا يف منهاجنا الوزاري بكل صدق ومسؤولية .
إننا ال نفرق بني املتظاهرين الذين ميارسون حقهم الدستوري يف التظاهر السلمي وبني ابناء قواتنا األمنية الذين يؤدون واجبهم
بحفظ أمن املتظاهرين وأمن الوطن واالستقرار واملمتلكات العامة ،ولكننا منيز بوضوح بني ضحايانا سواء من املتظاهرين السلميني
أو قواتنا األمنية البطلة التي تحميهم ،وبني املعتدين غري السلميني الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام
والسلم االهيل وتسببوا عم ًدا بسقوط ضحايا من املتظاهرين األبرياء ومن قواتنا االمنية التي تع ّرض افرادها لالعتداء طع ًنا بالسكاكني
او حرقًا بالقنابل اليدوية.
وهنا نحيي أبناء قواتنا املسلحة االبطال الذين أظهروا قد ًرا عاليًا من املسؤولية وضبط النفس وااللتزام بقواعد حامية املتظاهرين،
وكذلك نحيي املتظاهرين السلميني الذين رفضوا االنجرار للتخريب واحرتموا القانون والنظام.
ويف الوقت الذي يحزننا ويدمي قلوبنا وقوع اصابات بني ابنائنا املتظاهرين والقوات األمنية وتدمري ممتلكات عامة وخاصة ونهبها
كالذي حصل اليوم ،فإننا بدأنا عىل الفور بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف عىل األسباب التي ادت لوقوع الحوادث.
وكنا قد شكلنا يف وقت مبكر سبق التظاهرات لجانا الستالم جميع املطالب الشعبية والعمل عىل تلبيتها وفق القانون ،وستواصل
هذه اللجان عملها بجدية .
نسأل الباري جلت قدرته ان مي ّن عىل املصابني جمي ًعا بالشفاء العاجل وعىل اللذين فارقا الحياة بالرحمة ونعزي انفسنا اولً ونعزي
عوائلهم الكرمية ،كام ندعو الجميع اىل التهدئة وتفويت الفرصة عىل املرتبصني بالعراق وشعبه وان يكون همنا األول حفظ األمن
واالستقرار الذي تحقق بتضحيات شعبنا ودفاعه املشهود عن ارضه ومقدساته .
عادل عبد املهدي
رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة
 2ترشين األول 2019
جهة اإلصدار :رئيس الوزراء العراقي السابق ،عادل عبد املهدي.
املصدر :الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد املهدي ،فيسبوك ،2019/10/1 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/39ZBOaJ :
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الوثيقة ()2
بيان رئيس مجلس النواب العراقي
بيان
توجه رئاسة مجلس النواب لجنتي األمن والدفاع وحقوق اإلنسان النيابيتني بفتح تحقيق باألحداث التي رافقت التظاهرات يوم
الثالثاء املوافق  1ترشين األول  2019يف ساحة التحرير.
وتؤكد رئاسة مجلس النواب عىل حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب املادة  ،38وتدعو القوات األمنية إىل حفظ
النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة املفرطة مع املتظاهرين ،كام تهيب باملتظاهرين االلتزام بالسلمية يف التعبري عن
مطالبهم وعدم االعتداء عىل القوات األمنية والحفاظ عىل املمتلكات العامة والخاصة.
رئاسة مجلس النواب
 2ترشين األول 2019

جهة اإلصدار :رئاسة مجلس النواب العراقي.
املصدر :صفحة محمد الحبلويس :فيسبوك ،2019/10/2 ،شوهد يف  ،2020/8/2يفhttps://bit.ly/3j4yPkJ :
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الوثيقة ()3
بيان جبهة اإلنقاذ والتنمية
أنه ليوم عصيب ،أن يراق دم عراقي يف ساحة التحرير ،أو يف أية محافظة عراقية .
وهو إخفاق كبري يف عدم القدرة عىل تواصل سلمي يقود إىل فهم مشرتك وتعاون بني جامهري عفوية خرجت للمطالبة بالحقوق وبني
أساليب املواجهة التي اعتمدها السلطات األمنية.
إن جبهة اإلنقاذ والتنمية تدين بشدة العنف املفرط الذي استخدم لقمع املتظاهرين يف بغداد واملحافظات الجنوبية ،وهي ترى أن
العمل عىل اطالق الصفات واالتهامات عىل املتظاهرين السلميني ،أسلوب عفا عنه الزمن ،وال يليق بأي منهج دميقراطي يف تعامل
الحكومة مع املواطنني .
األمر الذي يستوجب من الرئاسات الثالث التوقف أمام هذه األحداث وتشكيل لجنة تحقيقية منصفة تفرق بني املتظاهر الربيء وبني
أي شخص مندس حاول استغالل عواطف الجامهري ومطالباتها للقيام بفعل غري سلمي ،أو استهداف ممتلكات .
واألهم هو دراسة األسباب التي دفعت الجامهري للخروج يف تظاهرات كبرية للمطالبة بالحقوق .
وتؤكد جبهة اإلنقاذ والتنمية عىل حق الجامهري بالتظاهر السلمي ،وحقها يف يكون هناك من يصغي ملطالبها ويعمل عىل تنفيذها.
أما اللجوء إىل القوة والعنف فإنه محض أسلوب عقيم ال يلد إال الضغينة والحنق تجاه الحكومة.

جهة اإلصدار :جبهة اإلنقاذ والتنمية.
املصدر :صفحة أسامة النجيفي :فيسبوك ،2019/10/2 ،شوهد يف  ،2020/8/20يفhttps://bit.ly/31esXPH :
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الوثيقة ()4
بيان ملقتدى الصدر يدعو النتخابات مبكرة

جهة اإلصدار :مقتدى الصدر.
املصدر :صفحة تلفزيون الرشقية :فيسبوك ،2019/10/4 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/31bZXrE :
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الوثيقة ()5
بيان املرجعية الدينية تدعو إىل إصالحات حقيقة
كلمة السيستاين رقم  1يف  4ترشين االول منذ انطالق املظاهرات مطلع ترشين االول /اكتوبر 2019
بسم الله الرحمن الرحيم
يف األيام املاضية وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة عىل املتظاهرين السلميني وعىل القوات األمنية واملمتلكات العامة والخاصة يف
بغداد وعدد من املحافظات ،وانساقت املظاهرات يف العديد من الحاالت إىل أعامل شغب واصطدامات دامية خلّفت عرشات الضحايا
واعدا ًدا كبرية من الجرحى واملصابني والكثري من االرضار عىل املؤسسات الحكومية وغريها ،يف مشاهد مؤملة ومؤسفة ج ًدا مشابهة
ملا حصل يف بعض االعوام السابقة.
ان املرجعية الدينية العليا طاملا طالبت القوى والجهات التي متسك بزمام السلطة أن تغري من منهجها يف التعامل مع مشاكل البلد
وأن تقوم بخطوات جادة يف سبيل االصالح ومكافحة الفساد وتجاوز املحاصصة واملحسوبيات يف ادارة الدولة ،وحذّرت الذين ميانعون
تخف املطالبات به بأن يعلموا أن االصالح رضورة ال محيص منها واذا خفّت مظاهر املطالبة به مدة
من االصالح ويراهنون عىل أن ّ
فانها ستعود يف وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثري.
واليوم تؤكد املرجعية مرة أخرى عىل ما طالبت به من قبل ،وتدعو السلطات الثالث اىل اتخاذ خطوات عملية واضحة يف طريق االصالح
الحقيقي ،وتشدد عىل ان مجلس النواب مبا له من صالحيات ترشيعية ورقابية يتحمل املسؤولية االكرب يف هذا املجال ،فام مل تغري كتله الكبرية
– التي انبثقت منها الحكومة – من منهجها ومل تستجب ملتطلبات االصالح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه يشء عىل ارض الواقع.
كام ان السلطة القضائية واالجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كربى يف مكافحة الفساد ومالحقة الفاسدين واسرتجاع اموال الشعب
منهم ،ولكنها مل تقم فيام مىض مبا هو رضوري يف هذا الصدد ،واذا بقي الحال كذلك فال أمل يف وضع ح ّد السترشاء الفساد يف البلد.
وأما الحكومة فعليها أن تنهض بواجباتها وتقوم مبا يف وسعها يف سبيل تخفيف معاناة املواطنني بتحسني الخدمات العامة وتوفري
فرص العمل للعاطلني واالبتعاد عن املحسوبيات يف التعيينات الحكومية ،وعليها تكميل ملفات املتهمني بالتالعب باالموال العامة
واالستحواذ عليها متهي ًدا لتقدميهم اىل العدالة.
ونشري هنا اىل ان مكتب املرجعية سبق أن اقرتح يف تواصله مع الجهات املسؤولة يف السابع من آب عام  ٢٠١٥يف ع ّز الحراك الشعبي
املطالب باالصالح (أن تشكّل لجنة من عدد من االسامء املعروفة يف االختصاصات ذات العالقة من خارج قوى السلطة ،ممن يحظون
باملصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة ،وتكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات املطلوب اتخاذها يف سبيل مكافحة الفساد
وتحقيق االصالح املنشود ،عىل ان يسمح العضائها باالطالع عىل مجريات االوضاع بصورة دقيقة ويجتمعوا مع الفعاليات املؤثرة يف البلد
ويف مقدمتهم ممثلو املتظاهرين يف مختلف املحافظات لالستامع اىل مطالبهم ووجهات نظرهم .فاذا اكملت اللجنة عملها وح ّددت
الخطوات املطلوبة ترشيعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل عىل تفعيلها من خالل مجاريه القانونية ولو باالستعانة بالدعم
مدخل مناس ًبا لتجاوز املحنة الراهنة.
ً
املرجعي والشعبي) .ولكن مل يتم االخذ بهذا املقرتح يف حينه ،واألخذ به يف هذا الوقت رمبا يكون
نأمل أن يغلب العقل واملنطق ومصلحة البلد عند من هم يف مواقع املسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا االمور قبل فوات االوان،
كام نأمل أن يعي الجميع التداعيات الخطرية الستخدام العنف والعنف املضاد يف الحركة االحتجاجية الجارية فيتفادون ذلك يف كل
االحوال ،أخذ الله بأيدي الجميع اىل ما فيه خري العراق وأهله.
جهة اإلصدار :املرجع الديني العراقي األعىل ،عيل السيستاين.
املصدر :موقع العراق نت ،2019/10/4 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/31fG1US :
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الوثيقة ()6
بيان تحالف املحور الوطني يعلق عضويته يف الربملان

جهة اإلصدار :تحالف املحور اإلعالمي.
املصدر :صفحة تحالف املحور الوطني :فيسبوك ،2019/10/5 ،شوهد يف  ،2020/8/20يفhttps://bit.ly/2QhdE29 :
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الوثيقة ()7
مبادرة إياد عالوي لحل األزمة
•اعتبار جميع القتىل رحمهم الله ،من املتظاهرين واألجهزة األمنية شهداء مشمولني بقانون ضحايا اإلرهاب يف العمليات
العسكرية النافذ.
•معالجة الجرحى من املتظاهرين ومنتسبي األجهزة األمنية ،املستعيص عالجهم عىل نفقة الدولة.
•إطالق رساح املحتجزين من املتظاهرين فورا.
•إيقاف كافة املالحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد املتظاهرين.
•تعويض املترضرين من اصحاب األمالك املنقولة وغري املنقولة من الذين ترضروا نتيجة التظاهرات وكذلكمنتسبي القوى االمنية
واملتظاهرين املصابني.
•إستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجات العليا (مدير عام فام فوق) ويضاف إليها مبلغ من
االحتياطي النقدي ،لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحني ايجاد فرص عمل لهم يف
الوزارات واملؤسسات الحكومية واملشاريع االستثامرية.
•إقرار مجلس النواب الترصيح عن طريق القنوات املتلفزة مبنح رئيس الوزراء العراقي الصالحية الكاملة من قبل مجلس النواب
واالحزاب السياسية إلجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا األسبوع وبعيدا عن تدخل األحزاب والقوى السياسية.
•إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائيةوتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض اىل
املحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي.
•تشكيل لجان تنفيذية من الحكامء متلك صالحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم املبارشمع املتظاهرين.
•تجميد مجالس املحافظات واعفاء املحافظني وتخويل رئيس الوزراء صالحية تعيني محافظني حتى لو كانوا من ضباط الجيش او
الرشطة (متقاعدين او يف الخدمة) ومن ذوي السجالت النظيفة.
املجد والخلود لكل شهداء العراق
عاش العراق شامخا قويا بكل أبنائه
عاشت الوحدة الوطنية
املكتب االعالمي للدكتور اياد عالوي
 5ترشين اول 2019
جهة اإلصدار :رئيس الوزراء العراقي األسبق ،إياد عالوي.
املصدر :املكتب اإلعالمي للدكتور إياد عالوي ،2019/10/5 ،شوهد يف  ،2020/8/24يفhttps://bit.ly/32mStl3 :
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الوثيقة ()8
بيان رئيس الجمهورية العراقي لحوار وطني شامل
بسم الله الرحمن الرحيم
ِ
ِ
شباب التظاهر ِ
القوات األمنية السال ُم عليكم
صنوف
البواسل يف ك ُِّل
َ
ات والساحات جنو َدنا وضباطَنا
اقي الكريم أبنايئ وبنايت َ
شع َبنا العر َّ
ورحم ُة الله وبركاته
ِ
شَ هِدنا َ
تطلعات
خالل االيامِ املاضي ِة أحداثاً مؤملةً ،وكان صوتُ شعبِنا خاللَها مسموعاً وقوياً برضور ِة تصدي الجميعِ لالرتقا ِء اىل مستوى
املواطنني واحتياجاتِهِم ومطال ِبهِم ومظالِمهم.
ِ
ِ
القوات األمنية.
صفوف املتظاهرين و
اقي مهدو ٍر للشهدا ِء والجرحى يف
مؤملٌ يف الصميمِ ما نطالُ ُعه من دمٍ عر ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
استهداف لالعالمِ واالعالمي َني غ ُري مقبو ٍل يف
بالرصاص الحي ،ومن
والقوات األمني ِة
استهداف للمتظاهرين السلميني
ما حدثَ من
ُ
الحقوق والحريات ،ويلتز ُم فيه الجمي ُع بالدستور ،السلط ُة
العراق الذي ارتضينا ُه وتعاهدنا عىل أن يكون دميقراطياً تُراعى فيه
قبل املواطن.
َ
الحكوم ُة وقياداتُ األجهز ِة االمنية تؤك ُد عد َم وجو ِد اوام َر بإطالق الرصاص ،و أن هذه التجاوز ِ
َ
االستهداف
العنف املفر َط و
ات و هذا َ
بالرصاص الحي مل ِ
ِ
يأت بقرا ِر من الدول ِة و اجهزتِها ،وعلي ِه ،فإ َّن من يقو ُم بهذا الفعلِ مجرمو َن و خارجو َن عن القانون ،واؤك ُد من
ِ
ٍ
الشعب وحقوقه ومقدراتِه ودستورِه
مبختلف تشكيالتِها املدافعة والذائدة عن
كرئيس للجمهوري ِة ،أن عىل اجهزتِنا االمنية
موقعي
ِ
التصدي الحازم مل َ ْن َ
وسائل االعالم.
َ
خرق الدستو َر والقانون واعتدى عىل املواطنني واالجهز َة االمنية ور ّوع
هذه فتن ٌة وجرميةٌ ،وال ميك ُن السكوتُ عنها ،فد ُم شعبِنا وقواتِنا االمني ِة ليس عرض ًة للمزايد ِة وال للمغامرات ،وثقتُنا بشعبِنا مطلقة،
وعىل كلِ خار ٍج عىل القانون الخضو ُع لسلط ِة الدول ِة وقانونِها وقضائِها.
ِ
نتكاتف جميعاً
بالتطمينات وال بالكالمِ وال بالوعود  ،بل يجب أن
الشباب الذين سقطوا تركوا جرحاً يف الصدور  ..الميكن أن يربأ
هؤال ِء
َ
ُ
اح العراقِ يف هذه املحنة ومنيض اىل األمام متحدي َن يش ُّد اح ُدنا ظه َر اآلخر ،ومبا يع ُّز شعبَنا ويحف ُظ مرجعي َة الدول ِة وهيبتَها
لنطبّ َب جر َ
ِ
ويُريس بنا َء مؤسساتها(( : .هذا الدم دم عراقي  ..اليل يهتف حتى يطالب بحقه هو عراقي  ..واليل يحاول يدافع عن املؤسسات من
عنارص االمن والجيش هو عراقي  ..ما الزم نوصل الهذي املرحلة نشوف دم ابنائنا بالشوارع  ..والزم نرجع واحد يشد ظهر الثاين
املواطن واملسؤول والجندي حتى نتجاوز هذي املحنة)).
هناك من يري ُد أن يتكل َم عن ٍ
ُ
أيد خارجي ٍة يف االحداث ،وال ُ
وميتلك مصلح ًة يف زر ِع الف ِنت بني الشعب
ليس هناك من يري ُد
نقول إنه َ
داخل ِ
االساس هو اراد ُة شعبِنا الحي،
بلدنا ،لك َّن
كل تناح ٍر َ
كل مشكل ٍة و َّ
كل ثغر ٍة و َّ
مصالح تري ُد أن تستثم َر َّ
الواحد ،حتامً إن هناك
َ
َ
الشعب العظي ُم اظه َر للعا ِمل معدنَ ُه االصيل.
وهذا
ُ
ِ
االحتجاجات جاءتْ عىل
اب وموظفني وناشطني ومثقفني ومواطنني بأ َّن هذا الحراك ،هذه
يجب أن
َ
نتصارح جميعاً مسؤولني واحز َ
ُ
البلد اىل اإلصالح ،تحص ُني ِ
البؤس و املظا ِمل و الشعو ِر العام بحاج ِة ِ
بلدنا من املؤامر ِ
خلفي ِة ِ
ات يأيت من خدم ِتنا لشعبِنا اوالً ،ومن شعو ِر
شعبِنا بالرضا ومشارك ِته يف مسؤولي ِة بنا ِء البلد.
اإلرهاب بشجاع ٍة عظيم ٍة ،ودح َر َ
فلول داعش وسطَّ َر مآث َر ستذك ُرها االنساني ُة جيالً بعد جيل ،يعاين
شع ُبنا ،وقواه األمنية ،الذي واج َه
َ
تعرض حقيق ًة لالستنز ِ
ِ
ٍ
الخدمات والبطال ِة وانعدامِ ِ
بسبب
اف
سنوات طويل ٍة من سو ِء
من ُذ
ِ
اقي َ
فرص العمل .نعم  ..إ َّن االقتصا َد العر َ
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ِ
ِ
إمكانات الدول ِة ومقدراتِها .لك ْن ايضاً..
التحديات االمني ِة واإلرهابية  ..نعم  ..االنتصا ُر عىل داعش مل يك ْن بال امثانٍ غالي ٍة يف األروا ِح ويف
ٍ
ِ
مصاف آخر.
إمكانيات وط ِننا الكبري ِة الكفيل ِة بنقلِ شعبِنا اىل
فرص التقدمِ  ،وك َّب َل
الفسا ُد املايل واالداريَ ،
عرقل َ
والدعوات املستمرة اىل ِ
ِ
ِ
نبذها واختيا ِر طرقٍ عملي ٍة وعلميّ ٍة حقيقي ٍة
املحاوالت
ترفض مغادر َة واق ِعنا رغ َم
املحاصص ُة الحزبي ُة والفئوي ُة ُ
للوصو ِل اىل الحكم الرشيد.
محل اإلراد ِة الوطني ِة الكفيل ِة بدفعِ العجل ِة املتوقف ِة اىل االمام ،فإن وط َننا ُ
ينزف من
املصالح واملحاصصاتُ الحزبي ُة َ
تحل
عندما ُ
ُ
إمكانياتِه ِ
ِ
تطلعات شعبِنا املرشوعة.
وفرص ِه من
الشعب
يقيناً أيها االخو ُة واالخوات ابنايئ وبنايت ..إننا من دونِ مصارح ٍة حقيقي ٍة مع الضمري ومع شعبِنا لن نكو َن مبستوى إراد ِة هذا
ِ
ثبت وع َي ُه وإرصا َر ُه عىل نيلِ ما يستح ُّق ُه من مكان ٍة حضاري ٍة اصيلة...
أثبت ويُ ُ
العظيم الذي َ

وليست شعار ٍ
يطالب بالعدال ِة االجتامعي ِة والحياة
الشعب
ات ووعودا ً ومتنيات.
يجب أن تتب َعها خطواتٌ جاد ٌة
ْ
ُ
ُ
املصارح ُة املطلوبةُُ ..
ِ
ِ
وفرص العملِ
مطالب مستحيلةً ،بل هي يف ُصل ِْب مسؤولي ِة أيّ ِة
ليست
والخدمات االساسية ،وهذه
الحرة الكرمية والحري ِة واالمنِ
ْ
َ
أي اصال ٍح
دول ٍة متث ُّل شعبَها وتداف ُع عنه .يا
حقيقي وصوالً اىل عراقٍ مزده ٍر قوي ضامنٍ
شباب العراقِ  ..أنتم أملُنا ووسيلتُنا يف ِ
ٍ
َ
يعمل عىل تحقيقِ متطلباتِكم
سيايس ال ُ
ألي عملي ٍة سياسي ٍة أو نظامٍ
ٍ
ألمنه واستقرارِه ينع ُم في ِه ابنائه بحيا ٍة حرة كرمي ٍة ،وال رشعي َة ِّ
وتطلعاتِكم يف وطنٍ كريمٍ  ،هذا واجبُنا وإن شاء الله لن نحي َد عنه أبدا ً.
حافظوا عىل سلمي ِة تظاهراتِكم وال تسمحوا للمتصيدي َن أن يرسقوا منكم هذا الوطن ..ال تسمحوا ٍ
ألحد بأن َ
يرسق احال َمكُم ومطال َبكُم.

ِ
ّصت ع َرب خطبِها ونصائِحها مكام َن الخلل مبكرا ً وحذرت من
إننا إذ نؤك ُد عىل احرتا ِمنا وتقديرِنا
لطروحات املرجعي ِة الديني ِة التي شخ ْ
خطورة التلكؤ يف عملية اإلصال ِح وخدمة املواطنني.
االزمات املرتاكمة واملوروث ِة واملعقدة واملرتبطة بإر ٍ
ِ
ادات
ومع تقديرِنا وتثمي ِننا لكلِ الجهو ِد التي بُ ِذل َْت من ِق َبلِ الحكوم ِة ملعالج ِة
ٍ
ومجلس النواب من مبادر ٍ
ِ
ِ
مطالب
وخطوات لالستجاب ِة اىل
ات
مجلس الوزراء
تقدمت به رئاستا
سياسي ٍة ُمتقاطعة ،و بنا ًء عىل ما
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
والفعاليات املجتمعية،
واملنظامت املدني ِة
القيادات السياسي ِة والوطنية
مداوالت جاد ٍة مع عد ٍد من
املتظاهرين ،وايضاً بنا ًء عىل
ِ
وحقيق ًة تقديرا ً
ملوقف السيد مقتدى الصدر الهادف والداعي ايل وقف نزيف الدم العراقي والحرص عىل االتيان بحلول جذرية
ملشاكل الناس.
اطرح امامكم النقا َط التالية لل ُمبارشة نح َو إنجازِها خالل مد ٍة زمنية قصرية األجل:
ُ

ِ
لتحديد ِ
اءات وقرار ٍ
خالل االيامِ املاضية ،وأخ ُذ إجر ٍ
ِ
ِ
حصل َ
ً
آليات مواجه ِة هذا
ات جاد ٍة
العنف الذي َ
مبسببات
فتح تحقيقٍ قضا ٍيئ
أولُ :
ِ
ِ
االحتجاجات ومنعِ االندفا ِع إىل استخدامِ القو ِة املفرطة عىل ِ
حق املواطن
أساس
النو ِع من
قواعد االشتباك ومكافح ِة الشغب وحامية ِّ
يف التظاهر السلمي .وعىل الجهات املختصة محاسب ُة املسؤولني عن اراق ِة الدمِ العراقي.
ٍ
الشخصيات املشهو ِد لها بالكفاءة والنزاهة،
سنعمل عىل دعمِ تشكيلِ لجن ِة خربا َء مستقلني ،من
ُ
ثان ًيا :استجاب ًة لدعو ِة املرجعي ِة الديني ِة
وسنعمل يف إطا ِر الرئاسات والقوى السياسية لضامنِ أن
ُ
باب الحوا ِر الب ّناء مع القوى الفاعلة ويف مقدم ِتهم أبناؤنا املتظاهرون،
وفت ِح ِ
ٍ
ِ
تدخالت سياسي ٍة ،لتكو َن قادر ًة عىل
تحظى هذه اللجن ُة بأجام ٍع وطني ،وتوفريِ األجوا ِء املطلوب ِة لعملِها دو َن
تشخيص الخللِ ووضعِ
مخرجات اللجن ِة املقرتن ٍة بفرت ٍ
ِ
ِ
ات زمني ٍة
املعالجات الوافي ِة للبد ِء بعملي ٍة فعال ٍة لإلصال ِح ،وباالستعان ِة بالدعمِ املرجعي والشعبي ،ونعت ُرب
ٍ
كل امكاناتِها إلنجا ِح هذا الجهد.
للميض بها ،وستض ُع رئاس ُة الجمهورية َّ
خطوات عملي ًة وخارط َة طريقٍ ُملْ ِز َم ًة
ُمح ّدد ٍة
ِّ
سيايس شاملٍ ورصي ٍح وب ّنا ٍء لتشكيلِ كتل ٍة وطني ٍة نيابي ٍة ساند ٍة وداعم ٍة لخطوات اإلصال ِح مبا فيها ُمخ َرجاتُ اللجن ِة
فتح حوا ٍر
ٍ
ثالثًاُ :
ِ
ِ
والضغوطات السياسية ،ومساعد ُة الحكوم ِة عىل
العقبات
وتذليل
ُ
املقرتح ِة من ِق َبلِ املرجعي ِة العليا واإلجراءاتُ الترشيعي ُة والحكوميةُ،
ٍ
خطوات فعال ٍة ملحارب ِة الفسا ِد وتوفريِ الخدمات.
امليض باتجا ِه
ِ
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جوهري لتحس ِني االدا ِء الحكومي وتعزيز هذا االداء وتفعيلِ ِ
آليات العملِ
اري
ٍ
راب ًعا :دع ُم الجهود الرامية يف الحكومة إلجرا ِء تعديلٍ وز ٍ
ِ
ِ
وحفظ هيبتها
والنهوض مبؤسساتها،
تحقيق قفز ٍة نوعي ٍة مطلوب ٍة يف االدا ِء والخدمات .ومن اجل استكامل مرشوع الدولة
يشمل
ُ
مبا
َ
وتأكيد مرشوعي ِتها ،ودورِها يف خدمة الناس.
الظروف ِ
ِ
ِ
تفعيل دو ِر املحكم ِة املختص ِة بقضايا النزاهة ،وتوف ُري
ُ
خامسا:
ملفات الفساد لحس ِمها
املالئَ ِة لعملِها بحري ٍة ،وإحال ِة جميعِ
ً
ٍ
ٍ
الحيوي ألي ٍ
ِ
ٍ
َ
طرف أو جه ٍة أو شخصية ،باالضاف ِة
امللف
هذا
يف
ة
حصان
وال
الشأن،
هذا
يف
ء
استثنا
أي
ع
ومن
،
ة
محدد
توقيتات
ن
ضم َ
ِ
ِ ِّ
اىل العملِ عىل اسرتدا ِد املال العام.
بتعويض املترضري َن من االهايل من أعام ِل رفعِ التجاوز ِ
ِ
ِ
ِ
ات بصور ٍة ُمجزي ٍة
ومجلس النواب
تعهدات الحكوم ِة
سادسا :سنعمل عىل دعم
ً
ووقف ِ
عمليات رفعِ تجاوز ٍ
ِ
ِ
تعويض املترضرين ،عىل أن يت َّم ايضاً
قبل التأك ُِّد من
ات أخرى َ
تنفيذ
ملساعدتِهم عىل تحملِ أعبا ِء السكنُ ،
ِ
رف ُع تجاوز ِ
والرشكات يف كل انحاء العراق ،و َ
كذلك الترشيعاتُ و اإلجراءاتُ التنفيذي ُة
اب والقوى املرتبطة بأجهز ِة الدول ِة
ات األحز ِ
املطلوب ُة إليجا ِد ِ
فرص عملٍ و تقديمِ معون ٍة مالي ٍة للعاطلني و تأهيلِهم وال سيام الخريجني وحمل َة الشهادات العليا ،و غريِ ذلك من
مجلس الوزراء يف مبادر ٍ
اإلجر ِ
ات اقتصادي ٍة ،و خدمي ٍة عاجلة.
اءات التي اعل َنها
ُ
ِ
ِ
مجلس الخدم ِة االتحادي من املستقلني ،عىل أن يتوىل َ
ساب ًعا :دع ُم اإلرساع بتشكيلِ
طلبات التعيني
خالل فرتة وجيزة أعاملَ ُه بدراس ِة
ِ
ِ
الشهادات العليا االولوي َة يف التعيني ،وإجرا ِء مراجع ٍة شامل ٍة إلجر ِ
ِ
وآليات
وضوابط
اءات
بعدالة ،ومن ِح الخريجني وايضاً من َح َمل ِة
ِ
ِ
املحسوبيات والفسا َد يف هذا امللف .باإلضاف ِة اىل إطالقٍ
للدرجات الوظيفي ِة املقر َّر ِة يف املوازن ِة
فوري
التعي ِني الحكومي ،مبا مين ُع
ٍ
ِ
وإطالقِ
درجات حرك ِة املالك.
ِ
ملجلس النواب ومنظومته ومبا يعي ُد الثق َة بالعملي ِة االنتخابي ِة ويشج ُع مشارك َة املواطنني وترشي ُع
ثام ًنا :إعاد ُة النظ ِر بالقانونِ االنتخا ِيب
ٍ
الطموحات الوطني ِة لجميعِ ِ
ِ
قانونٍ
وطني
تشكيل فريقِ حوا ٍر
َ
فئات الشعب العراقي ،وستتوىل رئاس ُة الجمهوري ِة
جديد ينسج ُم مع
ٍ
ِ
درجات الشفافيةِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يسمح بأقىص
لالنتخابات ومبا
وتشكيل مفوضية مستقلة
ُ
ملتابعة هذا امللف مبساعدة خربا َء من األممِ املتحدة.
ُ
والنزاهة يف العملي ِة االنتخابية.
ِ
ِ
تعرقل تعزي َز مبادئِ
ُ
لالختالالت الكامن ِة يف املنظوم ِة السياسية ،والتي
املعالجات املطلوب ِة
وطني ملناقش ِة
تاس ًعا :املبارش ُة بفت ِح حوا ٍر
ٍ
الحكمِ الرشيد ومبا يؤدي اىل متت ِني الوحدة الوطنية.
وحقيقي يف نطاقِ منظوم ٍة
أيها االعزا ُء واألحبةُ ،ابنايئ املتظاهرين من اجل حقو ِقكم املرشوع ِة ،ادعوكُم اىل املشارك ِة يف حوا ٍر ب ّنا ٍء
ٍ
لقاءات ِ
ٍ
ِ
مباش ٍة ويومي ٍة مع شبابِنا يف كلِ املدنِ للبحث مع ُهم
خطوات االصالح ،وعق َد
وطني ٍة حريص ٍة وصادقة تض َم ُن اطالعاً شعبياً عىل
ِ
وترشيد الحكم وتحقيقِ األهداف التي نسعى اليها جميعاً.
يف االصال ِح
ِ
ِ
الخطوات املُتَخَذة من كلِ االطر ِ
ِ
كام ادعو اىل ِ
مطالب الشعب
والجهات املسؤولة لالستجابة اىل
اف
التصعيد وانتظا ِر نتائ ِج
وقف
ِ
ِ
ِ
التعسف
العنف و
امل وثكاىل وايتاما يف هذه البالد .العر ُاق عاىن األم ّرين من
وتطلعاتِه .كفى بنا تناحرا ً كفى دماً عراقياً كفى ار َ
االرهاب ..و العاملُ يق ُّر بأننا قد نكو ُن مقبل َني عىل تحو ٍل تكو ُن
والحروب و الحصا ِر و
والتنكيل و املقاب ِر الجامعية و االنفا ِل و واالقصاء
ِ
ِ
في ِه االولوي ُة إلعام ِر بال ِدنا..
ال نريد أن يكو َن العر ُاق وقودا ً لرص ِ
اعات اآلخرين وال ساح َة تصفي ِة حسابات.
الحق أم ٌر غ ُري مقبو ٍل وغ ُري دستوري .التظاه ُر
الحق يف التعبريِ عن رأيِهم ،الدستو ُر ُ
أي مصادر ٍة لهذا ِّ
شبابُنا و اهلُنا لهم ُّ
يكفل ذلك و ُّ
ِ
ٌ
الحيف حرمانُه من مامرس ِة حقه .املرتبصو َن و املجرمو َن
الحق ومن
مكفول دستورياً ودميقراطياً وشع ُبنا
حق
يستحق هذا َّ
ُّ
السلمي ٌ
ُّ
ِ
نقف ملن ِعهم من
الشعب،
ء
أعدا
وهم
الوطن،
هذا
ء
اعدا
هم
..
الحي
َبالرصاص
ة
األمني
والقوى
املتظاهرين
واجهوا
الذين
ويجب أن َ
ُ
ُ
ُ
تحقيقِ مآربِهم.
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ِ
ترهيب غ ُري
القنوات ووسائلِ االعالم من
بعض
واجب اإلعالم مسؤولي ُة نقلِ الخ ِرب بحيادية واالبتعا ُد عن التأجيج ،لك ْن ما
ٍ
تعرضت ل ُه ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ً
ً
ً
اقِ
التصعيد وحف ُظ مساحة
النفس ومن ُع
يجب ضب ُط
الدستورية.
ر
الع
الصميم
يف
ة
رضب
ميثل
ُّ
وهو
ا
قانون
وال
ا
ر
دستو
ال
ل
مقبو
لقيمِ
ُ
للحوار ب َني ابنا ِء الوطنِ الواحد ،ومن ُع االجنبي من التدخلِ يف حوارِنا الوطني ويف خيارنا الوطني.
ِ
ابنا َء شعبِنا الكريم .إن هذ ِه االجر ِ
املطاف يف ضامنِ تطلعات الشعب العراقي ،لكنها ستوف ُر
اءات واملقرتحات ال ُيك ُن أن تكو َن نهاي َة
ِ
أرضي َة البد ِء باإلصال ِح الحقيقي ،ولن يكو َن باإلمكانِ
املفردات إال برقاب ٍة شعبي ٍة حقيقية ،وحري ٍة وشفافي ٍة يف تداو ِل
تطبيق هذه
ُ
ِ
فالشعب هو صاحب القرار يف اختيار من يأمتنه عىل إدار ِة
املعلومات وضامنِ حري ِة االعالم .لنحفظ بلدنا ولتحرتم إرادة شعبنا،
ُ
ِ
لتنفيذ إراد ِة الشعب .الرحم ُة والغفرا ُن
شؤونِهم وأمورِهم ،القرا ُر قرا ُر الشعب ،والرشعي ُة رشعي ُة الشعب ،والدميقراطي ُة هي وسيل ٌة
العاجل لجرحانا كلُّنا أبنا ُء وطنٍ واحد كلنا للعراق ،الستقراره و حامية ابناءه .حفظكم الل ُه جميعاً والسالم عليكم
ُ
لشهدائِنا والشفا ُء
ورحمة الله وبركاته

جهة اإلصدار :الرئيس العراقي ،برهم صالح.
املصدر :موقع رئاسة جمهورية العراق ،2019/10/7 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/3hiZqtQ :
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الوثيقة ()9
بيان لرئيس الوزراء العراقي يقر حزمة من اإلصالحات
 ترشين االول 2019 -بسم الله الرحمن الرحيم
الصا ِبرِي َن  ،ال َِّذي َن إِذَا أَ َصابَتْ ُهم ُّم ِصيبَ ٌة قَالُوا إِنَّا لِلَّ ِه َوإِنَّا إِلَيْ ِه َرا ِج ُعونَ))
(( َوبَشِّ ِ َّ
يا ابنا َء شعبِنا الكريم

كل محافظ ٍة ومدين ٍة وقري ٍة ٍ
وبيت عراقي
يا أخوايت وإخويت وأبنايئ وبنايت يف ِّ

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إنها املر ُة الثاني ُة التي أخاط ُبكم فيها يف ظرف أسبوع ،خطاباً صادقاً من القلب ِإىل القلب ،يف مرحل ٍة حساس ٍة مرتْ بها البالد ...

كل العراقِ  ،تحدياً اجتامعياً وسياسياً لدميقراطي ِته النامية..
مررنا بأسبو ٍع واج َه في ِه العر ُاق ُّ ،
خرج فيه مواطنو َن بتظاهر ٍ
ات كفلها لهم الدستو ُر..
أسبو ٍع َ

ِ
واملمتلكات
الدستوري والقانو َّين بحامي ِة املتظاهري َن واألروا ِح
وخرجت قوات ُكم األمني ُة  ،بني ٍة سليم ٍة  ،والتزامٍ صادقٍ  ،لتؤدي واجبَها
ْ
َّ
العام ِة والخاصةِ..
الحي ،ولك ْن رغ َم ذلك  ،سق َط عد ٌد كب ٌري من املتظاهري َن ومن ِ
ٍ
ِ
لقد اصدرنا
قوات االمنِ
تعليامت مشدد ًة بعدمِ استخدامِ
الرصاص ّ
نتيج َة اطالقِ النارِ..
نعم ،هناك اسئل ٌة مرشوع ٌة حول ما جرى َ
ندرسها بعمقٍ وحرفي ٍة وموضوعي ٍة ..وتجري اآلن تحقيقات تفصيلية
خالل األيام املاضيةُ ،
يف كل مواقع األحداث..
ولكننا أمام حقيقة واضحة ملْ ول ْن تتغري ،ويجب أن نتفق عليها  ،وأن نؤكدها جميعا:
إ ّن لدينا ٍ
قامت بواجبِها..
قوات مخلص ًة وشجاع ًة ْ ،
ولدينا جمهو ٌر ارا َد التعب َري عن مطالب ِه مبظاهر ٍ
ات سلمي ٍة.

القوات االمني ِة ومع حرية اإلعالم والنشطاء يف آنٍ ٍ
ِ
وليكن واضحاً لنا جميعاً  ،فإنه ليس امرا ً متناقضاً اننا مع التظاهر ِ
واحد،
ات ومع
فهؤالء كلهم أخو ٌة يف وطنٍ واحد ..
وهذه كلها حقيق ٌة واحدةٌ ..وانتام ٌء واح ٌد ..وهدفُها واح ٌد  ..وهو بنا ُء دول ِة املواطنِ  ،الخادم ِة والراعي ِة والحامي ِة لشعبِها  ،يف مسريتِه
الطويل ِة لتحقيقِ اهداف ِه وتطلعات ِه املرشوع ِة.
ِ
املطالب املرشوع ِة للمتظاهري َن،
وسنقف دامئاً مع
املخططات االناني ِة ،
منطق الفتن ِة ،
نرفض سوي ًة
وسنقف سوي ًة ض َّد
ُ
ُ
ِ
لذلك ُ ،
َ
وسنقف دامئاً سندا ً لقواتِنا األمنية  ،وسنقف دامئاً مع الحريات العامة.
ُ
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ٍ
وسنقف وقف َة رجلٍ
واحد اما َم
إنه رصا ُع الال دول ِة مع الدول ِة ...والفوىض مع النظامِ واحرتامِ القانونِ  ،فدعا ُة الفوىض ل ْن ينجحوا..
ُ
اسس الدولة..
حجمِ الخط ِر الذي يهد ُدنا جميعاً اذا ما اهتزتْ ُ
فهي بيتُنا الكب ُري الذي يجم ُعنا ..والذي يح َف ُظ لنا  -تحت ظلِه  -حقوقَنا وطموحاتِنا ومستقبلَنا..

ُ
الثابت مهام تعددتْ وتغريتْ الحكوماتُ  ،خصوصاً يف ِّ
ظل نظا ِمنا الدميقراطي
يستهدف الدول َة أو يسعى إلضعا ِفها  ،فهي
يخطئ من
ُ
ُ
ِ
ل
السلمي للسلط ِة في ِه.
والتداو
،
ِّ
ِ
الشعب املعطا َء سطّ َر الكث َري من ِ
والثبات وال ُنبلِ َ
الرشطي
يعالج
خالل األيامِ القليل ِة املاضي ِة ،ولق ْد شا َهدنا
قصص البطول ِة
إ ّن هذا
ُ
َ
َّ
الجندي ..
املتظاه َر ،واملتظاه َر يسقي
َ

الشعب سواء كانت عىل املتظاهرين أو املصالح العامة
اما حاالتُ االعتدا ِء أو القيام بعمليات الحرق والتخريب  ،فهي ال تنتمي لهذا
ِ
أو الخاصة أو القوات األمنية أو الفضائيات أو مقرات األحزاب أو وسائل اإلعالم أو النشطاء أو املدونني أو مواقع التواصل األخرى
التي تحرتم الدستور والقانون والنظام..

اطي هذا  ...رغ َم ما تعرضتُم
إنها وحدتُكم أيُها العراقيون ..فهي التي اسقطْتُم بها الدكتاتوري َة  ،وأسستُ ْم  -يدا ً بيد  -نظا َمكم الدميقر َّ
ٍ
والحروب والقتلِ
واإلرهاب..
لسنوات من الدما ِر
له
ِ
ِ
داعش ِ
أمس..
بوحدتِكم  ،هزمتُم َ
وبوحدتِكم  ،نعزز قيمنا الدميقراطية والحريات العامة ...
وبوحدتكم نبني بيتَنا –العراق .. -حيثُ
نعمل سوي ًة لتجاو ِز ِّ
ُ
خرجت التظاهراتُ من اجلِ عالجِها.
كل االوضاع ِالسلبي ِة التي
ْ
الغضب الدافقِ  ..إىل الحزنِ العميقِ واملراجع ِة الصادق ِة واإلصال ِح ..
ننتقل من
وها نح ُن اليو َم ُ
ِ
ِ
خسنا عددا ً كبريا ً من الشهدا ِء والجرحى  ،من أبنائِنا وبناتِنا  ،من املتظاهرين والقوات األمنية ..
يف ٍ
وقت ي ُع ُّز عىل هذه البال ِد املضحي ِة  ..ان تفق َد قطر َة دمٍ واحد ًة من اجسا ِد ابنائِها املخلص َني  -جميعِ أبنائِها  ... -دو َن متيي ٍز ب َني مد ٍين
وعسكري  ،ب َني متظاهر ورجل أمن  ،ورجل إعالم وناشط ..
ٍ
والصديق وصديقَه...
واألب واب َنه  ،واأل َّم وابنتَها ،
ففقدنا -
ٍ
َ
بقلوب تتقط ُع  -األ َخ وأخاه َ ،

رصها األمل  ،وأكبادا ً َح ّرى  ،وجروحاً عميق ًة ..
ولقد  ،والل ِه  ،تركوا فينا قلوباً يعت ُ

ُ
فنقول( :إ َّن الع َني لتدم ُع ،وإن القَلب ليحزنُ ،وإنّــا عىل فرا ِقكم لَ َمحزونون).
ولك َّن لنا برسو ِل الل ِه (صىل الله عليه وآله) أسو ٌة حسنةٌ،
اقي أ ْن يند ِم َل بالعملِ الجا ِّد والعطا ِء املخلِص لخدم ِة هذا الشعب ...
لقد آ َن لل ُجر ِح العر ِّ
وال بُ َّد
للشعب ِمن وقف ِة اعتزا ٍز واحرتامٍ  ،وتأ ُّملٍ و ُحزنٍ ..
ِ

لذلك ،قررنا ما ييل:
ً
أول :إعال ُن الحدا ِد العامِ يف العراقِ  ،ملد ِة ثالث ِة أيامٍ ،
بد ًءا من يوم ٍ
غد الخميس إىل السبت.

ِ
ٍ
وقواعد االشتباك،
تحقيقات أصولي ٍة شفاف ٍة  ،لتكريمِ األبطا ِل واملضح َني ،ومحاسب ِة املقرصي َن مم ْن ملْ يلتزموا باألوام ِر
ثان ًيا :إجراء
ولجميع الرتب .وقد بدأنا باستالم نتائج التحقيقات امليدانية وسنستمر بالتحقيق يف األحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها
من اعتداءات.
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ثالثًا :البد ُء باإلجر ِ
لرتتيب الحقوقِ املادي ِة واملعنوي ِة لعوائِل الشهداء ،وفق القوانني النافذة.
اءات الفوري ِة
ِ

ِ
القوات األمني ِة
والتكفل بعالجهم عىل نفق ِة الحكوم ِة ،سواء من
ُ
راب ًعا :ترقي ُة الجرحى من العسكري َني ،وتكري ُم املدني َني ،ماديًا ومعنويًا،
أو املتظاهري َن السلميني.
كل ٍ
شهيد ،وتكري ُم ِّ
خامسا :تكري ُم عائل ِة ِّ
كل جري ٍح ،بأعىل تخصيص ضمن صالحية رئيس الوزراء..
ً
سادسا :إطالق رساح املوقوفني فو ًرا ،ممن هم قيد التحقيق ،يف حال مل تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو
ً
اإلرضار البالغ باألشخاص واملمتلكات أو األمن العام ،إذا متت كفالتهم من قبل أية جهة معروفة.

ِ
نفتح صفح َة املراجع ِة الحقيقي ِة الشاملة..
وإذ نطوي اليو َم صفح َة
العنف ،وإراق ِة دما ِء العراقي َني ،فإننا ُ

ويجب أن تت َّم عملي ُة املراجع ِة عىل مستوينيِ :اإلجراءات العاجلة ،واإلصالحات الشاملة.
ُ

ِ
وقد بدأنا مبك ًرا ،وكثّفنا َّ
ملطالب املتظاهري َن ،وتحقيقِ أك ِرب
لتحديد أه ِّم ما ميكن للحكوم ِة أن تقو َم ب ِه لالستجاب ِة
كل الجهو ِد،
ِ
اإلصالح
وتعطل
ُ
والربنامج الحكومي،
تناقض الخط َط االسرتاتيجي َة
تجنب اللجو ِء اىل الحلو ِل الرتقيعي ِة التي
قد ٍر ممكن منها ،مع
ِ
ُ
َ
َ
الحقيقي املنشود.
َ
ِ
السبت املايض حزم ًة أوىل من القرارات ،استجاب ًة ملطالب املتظاهرين
ليل
مجلس الوزرا ِء يف جلس ٍة طارئ ٍة َ
ويف هذا الصدد ،فقد أصد َر
ُ
والشعب ،ضمت ( )17سبعة عرش قرا ًرا منها:
باب التقديمِ عىل األرايض السكنية ضمن خطة اإلسكان الكربى التي َو َعدَتْ بها الحكومة،
فتح ِ
 ُ وتوزي ُع  17ألف قطعة أرض يف محافظة البرصة ،وتليها باقي املحافظات وبنا ُء أكرث من  100,000وحدة سكنية ،مع إيالء املحافظات األكرث فق ًرا األولويةومنح  150,000عاطلٍ عن العمل ممن ال يستطيع العمل حاليًا منحة شهرية لثالثة أشهر
 ُومنح  150,000غريهم من العاطلني القادرين عىل العمل فرصة للتدريب والتأهيل ،ومنحهم مبالغ مالية شهرية لثالثة أشهر،
 ُوإقراض الناجحني لبدأ مشاريعهم الريادية الخاصة
 -وتوف ُري حوايل  450,000فرصة عمل من خالل إنشاء مجمعات تسويقية تجارية

 وتحدي ُد  600,000عائلة محرومة ملنحهم رواتب الرعاية االجتامعية ،وهدفُنا أن ال تبقى هناك أي ُة عائل ٍة عراقي ٍة بال دخل يرف ُعهافوق ِ
خط الفقر كحد أدىن

أمس الثالثاء ،حزم ًة ثاني ًة من اإلجر ِ
كام أصدرنا ِ
اءات العاجل ِة شملت:
 تعزيز التعليم املهني اإلنتاجي بهدف توفري  20,000ألف فرصة عمل ومنح طالب اإلعداديات الزراعية تسهيالت ،وأرايض ،ومبالغ مالية لتعزيز اإلنتاج ،ودعم الزراعة ،واستثامر األرايض ،وتوفري فرصالعمل
الشهادات العليا عىل ِ
ِ
املالك التدرييس
 وإلزام الجامعات والكليات األهلية باستيعاب أعدا ٍد إضافي ٍة من حمل ِة وتسهيل إجراءات تسجيل الرشكات الصغرية للشباب من عمر  35-18عاما ،وإحالة املشاريع الحكومية عىل هذه الرشكات برشوطميرسة
 -ودعم الشباب لتشغيلهم يف جباية فواتري الكهرباء..
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 وحرص الدرجات الشاغرة عىل حركة املالك لتحديد إمكانية تعيني أكرب عدد من أصحاب الشهادات العليا والخريجني وباقي الشبابوفق ٍ
آليات شفاف ٍة ،وبحسب الحاجة واالختصاص
املحافظات تتوىل متابع َة قرار ِ
ِ
ِ
مجلس الوزرا ِء املتعلقة بتلبية مطالب املتظاهرين ،برئاسة أحد الوزراء وعضوية
ات
وتشكيل لجانٍ يف
ُ
أعضاء مجلس النواب واملحافظ وقائد الرشطة وممثل عن مكتب رئيس الوزراء ملتابعة التنفيذ
 وتشكيل لجنة بالتعاون مع القضاء ملتابعة ملفات املفقودين من ابناء محافظات العراق كافة ومعرفة مصريهم  ...كام بدأناخصوصا يف محافظة نينوى ويف مناطق سنجار
باجراءات لالرساع بعودة العوائل التي هربت من بطش داعش اىل مناطقها املحررة،
ً
وجرف الصخر وغريها ،وبذ ِل جهو ٍد اضافية العادة اعامرها
 وغري ذلك من القراراتوسنستم ُر بتطوي ِر حلو ٍل إضافي ٍة استجابة ملطالب املتظاهرين وتحقيقاً ملنهاجنا الوزاري ..ونصدرها تبا ًعا حزمة بعد حزمة بعد
دراستها قدر االمكان ليك ال نعطي وعو ًدا ال نوفر لها مستلزمات التنفيذ.
وقد يقول قائل :ملاذا تلتفتون لكل هذا االن ،وتغافلتم عنه خالل الفرتة املاضية؟
وجوابنا :إن هذه القرارات اإلصالحية ،كان قسم منها قيد التنفيذ ،وقسم قيد الدراسة ،وبعضها طورناه استجابة ملطالب املتظاهرين،
إال ان ترهل الدولة ،وانتشار املعوقات الترشيعية واالدارية ،والثقافات االتكالية ،واملصالح االنانية الضيقة املتنافسة يف سلطاتنا الثالث،
وبني قوانا املختلفة ،يعرقل دوالب االصالح ،ويضعنا يف تضاد مع مطامح ورغبات شعبنا وااليفاء بوعود االصالح ..وهو ما يربر التظاهر
ومينحه الرشعية الكاملة لتذكري الجميع بأن هناك طريقني:
اما التقدم لالمام ،بكل جرأة وشجاعة ،لتجاوز كل املعوقات ،وتحقيق مطامح شعبنا ،واعطاء ِّ
كل ذي حقٍ حقَّه ،وهذا يتطلب دعم
الشعب وتعاونه
او البقاء يف اطار التربيرات والتسويفات والحلول الرتقيعية التي تفقد شعبنا ثقته بحكومته ويكون هو من اهم عوامل انتشار الظلم
والفوىض والخروج عىل القانون والنظام..
فعندما ال تكون الدولة راشدة ،يفقد الجميع رشده.
الكامل ِ
بنص خطب ِة املرجعي ِة الدينية العليا ...
َ
سبق أن أكَّدنا التزا َم الحكوم ِة
أما عىل مستوى اإلصال ِح الشاملِ  ،فقد َ
ورسمت خارط َة طريقٍ لإلصالح ...
شخصت املسا َر،
فهي التي
ْ
ْ
وهي التي ع ّو َدتنا أن تكو َن صام َم األمانِ لهذا ِ
مالمح ِّ
الحل برؤي ِتها الثاقب ِة ،وحكم ِتها املعهودة.
ُشخص
البلد يف أزماتِه ،وأن ت ّ
َ
ِ
الشخصيات املعروف ِة بالكفاء ِة والنزاه ِة ،وحددتْ نطاق
ملت عىل تشكيلِ لُجن ٍة من
فخارط ُة الطريقِ التي رس َمتْها املرجعي ُة العليا اشتَ ْ
عمل اللُجنة..
وكلمة املرجعية العليا هي كلمة الفصل يف التشخيص ،ويف العالج.
ِ
املطلوب ..لتمك ِني اللجن ِة
تنطبق عليها املواصفاتُ املذكورةُ ،وتهيئ ُة الدعمِ اللوجستي
بتحديد األسام ِء التي
وقد بَ َدأَ ِت الحكوم ُة فو ًرا
ِ
ُ
ِ
مجريات
من القيامِ بأعاملِها باستقاللي ٍة تام ٍة ،ومن التواصلِ مع املتظاهري َن ورشائ ِح املجتمعِ املختلف ِة ،واملعني َني ،واالطالع الدقيقِ عىل
األمورِ ،وعىل كافة البيانات املطلوبة يف أعاملها.
أقرب ٍ
وقت ممكن ..
وسنعل ُن عن أسام ِء أعضا ِء اللجن ِة يف غضون أسبوع ،لتبدأَ أعاملَها يف ِ
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ِ
والسلطات املعني ِة للبد ِء املبارش بتنفيذها،
عىل أن تق ّد َم اللُجنة توصياتِها الدورية إىل الحكوم ِة
كامل توصياتِها َ
خالل مد ٍة ال تتجاوز خمس ًة وأربع َني ( )45يو ًما ...
وعىل أن ترف َع اللجن ُة َ

ِ
ُ
استشاري ملتابع ِة توصياتِها وضامنِ
تنفيذها كام ارتَأَت ْها ،ولتقديمِ املشور ِة لعال ِج
يتحول دو ُر اللجن ِة بعد اكام ِل أعاملِها إىل دو ٍر
ثم
ٍ
ِ
ِ
التنفيذ غريِ املنظورة.
معوقات
اضافة إىل ذلك فاننا اصدرنا حزمة قرار ٍ
ات ،او بتنا عىل وشك إصدارها ،تتعلق مبحاربة الفساد ..

وهذه امثلة قليلة لقرارات واجراءات عديدة ،ومنها:
• توقف الدولة يف وقت ستحدده عن دفع اية مبالغ بالعملة الورقية ،بل تحرير الصكوك والبطاقة الذكية التي متنع من التالعب
باالموال ،وبتشجيع من يستلم الصكوك لفتح حسابات مرصفية للتخلص من غسيل االموال والفساد..
• االرساع بتوطني الرواتب وتراجع التعامل بالعملة الورقية والتي تسمح بتحقيق الشفافية وباملحاسبة وفق مبدأ :من اين لك هذا؟..
• القيام بحملة واسعة للكشف عن شبكات االستيالء عىل االرايض العامة والخاصة والسجالت العقارية وتزويرها ووضع اليد عىل
ممتلكات عامة وخاصة ملصالح شخصية..
استكامل للقامئة التي صدرت قبل حوايل اسبوع
ً
• سنصدر خالل ساعات ،قامئة اوىل عن احالة عدد من كبار املسؤولني اىل املحاكم
عن  ١٠٠٠موظف احيلوا للقضاء.
ايها الشعب الكريم..
تعديالت وزاري ٍة يو َم ٍ
ٍ
غد الخميس،
سنطلب من مجلس النواب املوقر التصويت عىل
مجلس الوزراء يوم الثالثاء القادم عىل مرشحي مجلس الخدمة االتحادي ،ليقدم اىل مجلس النواب املوقر للتصويت عليه..
وسيصوتُ
ُ
وسنقدم قبل الرابع والعرشين من الشهر قوامئنا النهاء ملف أصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة..
إضافة إىل الترشيعات التي تتعلق بتعديل قانون االنتخابات واجراء بعض التعديالت الدستورية وفق اليات الدستور وقانون املوازنة
لعام  ،٢٠٢٠وغريها من قوانني اساسية يتطلبها وضع البالد عىل السكة الصحيحة ،وكل ذلك يتطلب تعاونًا من جميع السلطات والقوى
والكتل بحسب الدستور والقانون.
وإننا ماضون قد ًما يف تنفيذ برنامجنا الحكومي اذ سنستلم نهاية هذا الشهر التقرير الثاين ملا تم تحقيقه او عدم تحقيقه للفرتة من
نهاية نيسان إىل نهاية ترشين األول .٢٠١٩
فانا ال أ ِع ُد شعبي وعو ًدا وردية ،وال اقول ان هذه الخطوات هي نهاية الطريق ،بل هي بدايته..
خصوصا رشائحه الفقرية وجموع شبابنا واجيالنا التي يعتمد عليها مستقبل بالدنا.
فلنتعاون جمي ًعا مبا يحقق مصالح شعبنا
ً
ستحمي قواتنا املسلحة من جيش ورشطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة نظامنا السيايس وحقوق شعبنا وامن وطننا وسيادة
واستقالل بالدنا ،اما الحامي االكرب بعد الله سبحانه وتعاىل فهو الشعب العراقي االيب الشجاع النبيل.
واقولها برصاحة :بأننا – وفقا ملعطياتنا الراهنة  -ال نتهم ،اية دولة تربطنا بها عالقات صداقة أو تعاون ،وال اية قوة سياسية معروفة
أو أحزاب أو وسائل إعالم ،فهذه كلها لها مصلحة باستمرار الهدوء واالستقرار يف البالد والحفاظ عىل أمننا ونظامنا السيايس ،وإن
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اختلفت وجهات نظرها .وهنا أشكر العدد الكبري من الدول الصديقة واملؤسسات الدولية التي اتصلت وعربت عن دعمها وتضامنها
مع العراق حكومة وشع ًبا ،وأخص بالذكر دول الجوار :األردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا.
ِ
والحريات املكفول ِة فيه..
وقف دفا ًعا عن العراقِ  ،وعن حقوقِ شعبِه ،وعن دستور ِه ونظا ِمه الدميقراطي،
أكر ُر شكري لكلِ َم ْن َ
اللهم أحف ْظ شع َبنا ووطن َنا..
و ُم َّن عىل جميعِ املصابني بالشفاء العاجل..
وتغ ّم ْد شهدا َءنا بواسع رحمتك ،
وألهِم ذويهم  ،وألهِمنا جمي ًعا ،الصرب والسلوان،
وإِنَّا لِلَّ ِه َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َرا ِج ُعونَ..
عاش العراق وعاش شعبه املضحي االصيل
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
عادل عبد املهدي
رئيس مجلس الوزراء
 - 9ترشين األول 2019 -

جهة اإلصدار :رئيس الوزراء العراقي السابق ،عادل عبد املهدي.
املصدر :املوقع الرسمي لرئيس وزراء جمهورية العراق ،2019/10/9 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/3gA0LeF :
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الوثيقة ()10
بيان املرجعية الدينية العليا يدين استخدام العنف ضد املتظاهرين
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جهة اإلصدار :املرجع الديني األعىل ،عيل السيستاين.
املصدر :موقع مكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل الحسيني السيستاين ،شوهد يف  ،2020/8/10يفhttps://bit.ly/3hatGXD :
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الوثيقة ()11
بيان مقتدى الصدر
باسمه تعاىل
شقشقة
أيها الثائرون ...سالم من الله عليكم ورحمته وبركاته
لعلكم عزمتم أمركم عىل أن تتظاهروا يف الخامس والعرشين من الشهر امليالدي
وهذا حق من حقوقكم
لكني أريد أن أطلعكم عىل ما يجري خلف الستار ...
كل السياسيني والحكوميني يعيشون يف حال رعب وهيسترييا من املد الشعبي
كلهم يحاولون تدارك أمرهم ..لكن مل ولن يستطيعوا فقد فات األوان
كلهم يريدون أن يقوموا ببعض املغريات إلسكاتكم ..كالتعيينات والرواتب وما شاكل ذلك
كلهم قد جهزوا أنفسهم ألسوأ السيناريوهات
كلهم اجتمعوا عىل إيجاد حلول ..لكن لن يكون هناك حل
فسد
فالحكومة عاجزة متاماً عن إصالح ما ُ
فام بُني عىل الخطأ يتهاوى
كلهم علموا انهم سلموا أنفسهم ملن هم خارج الحدود وأنهم سوف لن يستطيعوا إصدار أي قرار من دون موافقاتهم ..كل حسب
توجهاته
كلهم أيقن ان العراق صار ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية
كلهم أذعنوا أن اغلبية الشعب ال تريدهم خصوصاً بعد أن أضافت ثورة األكفان رونقاً جديدا ً
لذا صاروا يلجأون اىل املكر والدهاء فينعتونكم بالسفهاء اال انهم هم السفهاء ولكن ال يشعرون
ينعتونكم باملندسني واملدعومني من خارج الحدود وكل مالذاتهم وملذاتهم من خارج الحدود
وينعتونكم بالبعثية والخيانة مع املحتل ونحن وإياكم سنصدح كام صدحت حناجرنا بكال كال يا بعثي كال كال امريكا
واليوم يشيعون انكم ستحملون السالح وال اظنكم ستفعلون فانتم غري متعطشني للدماء
أيها الثوار االحرار
يا عشاق اإلصالح
ال يُصلح العراق من حيث يَف ُْسد
ولتتحدوا كشعب واحد
وملطلب واحد
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ولهدف واحد
وبشعار واحد
وإياكم أن تتفرقوا ..فق ّوتكم بوحدتكم

ولتعلموا انكم أمام أنظار العامل كله ..بل البعض تأىس بكم فقد دب الحامس يف قلوب الشعوب العربية وأولها لبنان
أيها الشعب العراقي الحبيب
يغي الله ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم
إن أردتم التحرر من الفساد فلتصلحوا أنفسكم ثم لتقولوا قولتكم ولرتفع أصواتكم ..فلن ّ

أيها الشعب األ ّيب
إ ّن خرياتكم أسرية بيد الفاسد
وإ ّن أمنكم أسري بيد الفاسد
وإ ّن هيبتكم بيد الفاسد
وإ ّن كرامتكم بيد الفاسد
وإ ّن لقمتكم بيد الفاسد

وإ ّن دميقراطيتكم وانتخاباتكم بيد الفاسد
وإ ّن حريتكم بيد الفاسد
فإ ّن أردتم أن تكونوا أحرا ًرا يف وطنكم فعليكم التخلص من الفساد واملفسدين

وال تأمل من حكومتكم أن تحاكمهم فحاكموهم ليشهد التاريخ لكم بأنكم
#أُباة_الفساد
لكن..
#العراق_أمانة_يف_أعناقكم
فال تضيعوه

وإن شئتم اإلحجام عن الثورة ...فلكم ثورة أخرى عرب صناديق اقرتاع بيد دولية أمينة ومن دون اشرتاك من تشاؤون من الساسة
الحاليني فامنعوهم حتى ال يعودوا عليكم بالفساد والخرسان
يا أصحاب الصوت العايل ..إياكم وتصديق إشاعاتهم
فداعش لوال فسادهم ملا كانت ولن تعود
والبعث صار يف مزبلة التاريخ
واملحتل لن يتجرأ بعد أن رأى مقاومة شجاعة ورشيفة
والطائفيون لن يستطيعوا مض ًّيا إن مل يلقوا اذانًا صاغية
واملذهب لن يحتاج اىل ثلة فاسدة

والدين ال يُقام إال بالعدل وإنصاف الرعية

والعلامنية لن تقوم لها قامئة إال بالسالم
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أيها العراقيون
إنكم شعب واحد
#شعب_اراد_الكرامة
#شعب_اراد_االصالح
#شعب_اراد_التغيري
شعب سيحميه جيشه بدون مليشيات
وتخدمه حكومة بال فساد
وقضاء بال ظلم وال انحياز
وقانون بال رضر وال إجحاف
ومؤسسات بال محسوبية وال ضياع
ومال بال رسقة وال انحالل
فيا شعب العراق
هذا مصريكم ولكم القرار
ويا جيش العراق هذا شعبكم فام هم بدواعش وال احتالل
فإياكم وأن توجهوا سالحكم ضد أبنائكم وإخوتكم
وإياكم ان متألوا السجون بهم بل السجون للفاسد واإلرهاب
وإياكم أن تحاكموا الثائر وترتكوا الفاسد والجائر
ثم ..يا أيها الجريان..
اتركوا الشعب يقرر مصريه ..فإذا قرر الشعب فعىل الجميع اإلصغاء للصوت الهادر
وإن سكت الشعب فعليكم السكوت
ثم أيها اإلعالم الصادق ...ال تخضع وإن حاولوا إسكاتك ..فالصدق نجاة والظلم مهلكة
ويا أيها القضاء ال تسلّطوا الذئب عىل فريسته ..بل سلّطوا املظلوم عىل الظامل ..فيوم املظلوم ٍ
آت ..ال محالة
ويا أيها الثوار تحلّوا بالصرب والحكمة فإن الله مع الصابرين
والسالم عىل من اتبع الهدى
#سالما_يا_عراق
خادم اإلصالح
املصدر :املكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر ،2019/10/19 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/30xWZxx:
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الوثيقة ()12
بيان حزب الدعوة اإلسالمية يوضح جملة من املواقف
بسم الله الرحمن الرحيم
َوقُلِ ا ْع َملُواْ ف ََس َ َيى اللّهُ َع َملَك ُْم َو َر ُسو ُلهُ َوالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ (التوبة )105 :صدق الله العيل العظيم
وقف حزب الدعوة االسالمية مع ماليني العراقيني يف التصويت عىل الدستور ،والتزام االليات الدميقراطية يف العملية السياسية،
والتبادل السلمي للسلطة ،وتحقيق تطلعات الشعب العراقي يف الوحدة والسيادة الوطنية ونبذ التفرقة والتمييز العنرصي والطائفي،
والسعي لتحقيق التنمية االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتامعية .ونؤكد دعمنا لتوجهات املرجعية الدينية العليا التي بادرت
ووجهت لتحقيق هذه االنجازات الكبرية .ويجدد حزب الدعوة االسالمية اليوم وقوفه مع الشعب العراقي يف مواجهة التحديات
واألزمات ،ويؤكد موقفه الثابت املؤيد ملصالح الشعب ،ويعلن بكل رصاحة ووضوح عن جملة من املواقف وهيً :
أول :تأييدنا الكامل
لجميع املطالب القانونية للمتظاهرين ،مع شكرنا للجهود التي بذلت حتى االن لتنفيذ هذه املطالَب .ثان ًيا :ندين اعامل العنف
كافة ضد املتظاهرين السلميني والقوات األمنية واالعالميني والسياسيني ،ونطالب باطالق رساح املعتقلني منهم  .ثالثًا :اعادة تشكيل
الحكومة مبا يساهم يف تحقيق مطالب املتظاهرين املرشوعة والتصدي للتحديات ومبا ينسجم مع االليات الدستورية .راب ًعا :ندعم
قرارات شمول املفسوخ عقودهم من القوات األمنية واعادتهم اىل الخدمة رشط التدقيق املهني واالمني ملنع عودة الذين تواطئوا
خامسا :عدم قناعتنا بالتقرير الذي صدر من اللجنة املكلفة
مع االرهابيني وقدموا لهم الدعم واملساندة وباعوا الوطن بثمن بخس.
ً
بالتحقيق باالحداث املؤسفة واملخالفة لحقوق االنسان ،كذلك فان التقرير مل يشخص مسؤولية الذين نفذوا االعامل االجرامية
واالنتهاكات للقانون ،ونخص بالذكر القتل بالقنص وتدمري وحرق البنايات الحكومية واألهلية والتخريب ملقار االحزاب السياسية
سادسا :نؤيد تشكيل لجنة من
وغريها من االعامل املخالفة للقانون .ونطالب باحالة املسؤولني عن هذه االنتهاكات اىل املحاكم.
ً
الخرباء الدستوريني لتعديل مواد الدستور املطلوب تغيريها واحالتها لالستفتاء الجامهريي وفق االليات الدستورية .ساب ًعا :االرساع
يف تقديم ملفات الفساد اىل القضاء ومعاقبة املفسدين .ثام ًنا :نجدد التأكيد عىل احرتام السيادة الوطنية الكاملة للعراق ،ونرفض
بشكل قاطع التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق ،وال نقبل املساومة أو املداهنة عىل استقالل العراق ووحدته ،وان ال يكون العراق
ساحة رصاع االرادات بني الدول .تاس ًعا :نساند قواتنا األمنية البطلة من جميع الصنوف والحشد الشعبي والتي كان لها دورا مرشفا
رشا  :ندعو اىل العمل والتعاون واالشرتاك مع بقية التيارات والكيانات
يف الحفاظ عىل وحدة وسيادة العراقِ ،
وف محاربة االرهاب  .عا ً
السياسية ومنظامت املجتمع املدين والجامهري يف تبني املشاريع والربامج التي تقدم الخدمات للمواطنني وحل املشاكل والتحديات
التي تجابهها .كام اننا نقف باجالل واكبار لكل شهداء العراق االبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة لله لتخليص الشعب
العراقي من الظلم والطغيان والضياع والتفكك ،وحققوا االنتصارت عىل اعداء الله والعراق ،والذين استشهدوا ظلام يف التظاهرات
االخرية ،ونعاهدهم ونعاهد الشعب العراقي باننا ماضون بنهج بناء العراق وتحقيق الرفاه والسعادة للشعب العراقي والحفاظ عىل
العراق ومكوناته ووحدته وسيادته الكاملة .املكتب السيايس لحزب الدعوة االسالمية
 24صفر الخري 1441هجري -
 23ترشين االول  2019ميالدي
جهة اإلصدار :حزب الدعوة اإلسالمية.
املصدر :املوقع الرسمي لحزب الدعوة اإلسالمية ،2020/10/23 ،شوهد يف  ،2020/8/25يفhttps://bit.ly/2YAhHLQ :
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الوثيقة ()13
بيان رئيس الوزراء العراقي يقر عددًا من اإلصالحات
بسم الله الرحمن الرحيم
(وقل اعملوا فسريى الله عملكم ورسوله واملؤمنون)
يا ابنا َء شعبِنا الكريم

كل محافظ ٍة ومدين ٍة وقرٍية ٍ
وبيت عراقي
يا أخوايت وإخويت وأبنايئ وبنايت يف ِّ

• السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أكرث من أربعة عقود من الحروب وأكرث من ثالثة عرش عاما من الحصار والعقوبات الدولية ،وأكرث من سبعة عرش عاما من
اإلرهاب الداعيش ،التي دمرت البنى التحتية للبالد ،وحيث كان جل االهتامم مرك ًزا عىل حامية الذات والدفاع عن النفس دون إعطاء
أولوية للقضايا الرئيسية األخرى التي تهم الحياة اليومية للمواطن.
واليوم ،بعد االنتصار الكبري عىل داعش وتوفر ظروف من االستقرار ،كان ال بد للقوى السياسية والدولة العراقية أن تدرك أن املعادالت
السابقة قد تغريت .فنحن أمام أزمة نظام ،مل تدركها القوى السياسية وال قوى الدولة ،لكن الشعب بحسه ووعيه أدركها وهو ما يفرس
الحراك الشعبي الواسع الذي نراه اليوم.
فأمامنا معادلة حساسة وأن املهمة األساسية باتت اليوم تتلخص بتحقيق ثالثة أمور أساسية:
• ضامن اعىل مستوى من الحريات،
• واعىل مستوى من االمن واالستقرار
• واعىل مستوى من الخدمات وفرص العمل والنمو االقتصادي.
وال سبيل اىل ذلك سوى بالتأكيد عىل املبادىء الدستورية مبا يف ذلك سن قانون لحامية الحريات وحق التعبري والتظاهر السلمي
وحامية االعالم الهادف وسن قانون الجرمية االلكرتونية وكذلك دعم واسناد قواتنا االمنية وحرص السالح بيد الدولة .والتشديد عىل
اهمية تطبيق االمر الديواين لهيكلة وتأطري قوى الحشد الشعبي باملنظومة االمنية للدولة ومنع اي سالح خارج سيطرة الدولة .ودعم
الحكومة الرشعية وتشجيعها عىل تبني برامج حكومية ناجحة وبناء دولة عرصية بعيدا ً عن الفساد والبريوقراطية واحتكار االحزاب
واملحاصصة واملحسوبية لتكون فعالً دولة املواطن ال دولة يتحكم بها املسؤول بدون ضوابط ومحددات.
فحفظ سيادة البالد تتأىت من احرتام حقوق وحريات الشعب وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ عىل امنه وسيادته واالستمرار
يف محاربة االرهاب وداعش ،وهو ما يتطلب بحثاً معمقاً وجدياً النهاء ومعالجة اي تواجد للقوات االجنبية والي طرف او دولة عىل
االرض العراقية ايا كانت وتحت اي مسمى واتخاذ االجراءات وفق الدستور والقوانني العراقية ووفق القوانني الدولية واملطالبة من
املجتمع الدويل واالمم املتحدة بالقيام بدورها يف هذا الشأن.
هناك خطوات سنعمل عليها فو ًرا  ،منها:
 -1سنجري االسبوع القادم تعديالت وزارية بعي ًدا عن مفاهيم املحاصصة وتركز عىل الكفاءات واستقاللية الوزراء وحضور متزايد
للمرأة والشباب.
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 -2دعمت الحكومة تشكيل مجلس القضاء االعىل "املحكمة املركزية ملحاكمة املفسدين" ،مام وفر اداة مهمة مل تكن بيدنا سابقاً
لالرساع مبحاكمة املفسدين عل ًنا وامام الرأي العام ومهام كانت مواقعهم ورتبهم وانزال العقاب الالزم بهم .مع التشديد عىل اهمية
توطني الرواتب وتطويق املعامالت بالعملة الورقية واملعامالت الورقية مام سيساعد عىل كشف تضخم اموال الكثري من املسؤولني.
 -3تقليص رواتب املسؤولني حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكالء واملدراء
ليصل يف الحاالت العليا اىل النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فام دون.
 -4تخصيص االموال املستحصلة من تقليص الرواتب اضافة ملساهمة الدولة لتأسيس صندوق رعاية اجتامعية يضمن ان ال يبقى
عراقي تحت خط الفقر ،وذلك بحصول اي عراقي ال دخل له عىل منحة شهرية ال تقل عن  130الف دينار ،ويقدم مجلس الوزراء
مرشوع القانون الذي بدأ بصياغته اىل مجلس النواب القراره.
 -5سيقدم مجلس الوزراء مرشحني ملجلس الخدمة العامة االتحادي االسبوع القادم اىل مجلس النواب .واهمية املبادرة الفورية لتنفيذ
قانون الخدمة املدنية ومنع احتكار الوظائف او التالعب بها.
 -6وقعت الرئاسات االربعة عىل قامئة من خرية الخرباء والكفاءات يف شتى الحقول استجابة لطلب املرجعية الدينية العليا يف النجف
االرشف يف خطابها املؤرخ يف  4ترشين األول الجاري ،وقد جرت مشاورات ومباحثات واسعة حولها ،وسيعلن عنها خالل ايام قليلة.
 -7تم االتفاق ان تراجع جميع مكاتب الرئاسات (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب) الوضاع مكاتبها وتقنينها وجعلها
اكرث كفاءة واقل كلفة واختيار طواقم جديدة للنهوض باملسؤوليات واالعباء الجسيمة املنوطة بها.
اما خالل االسابيع القادمة فسنسعى إىل تنفيذ:
 -1سيعيد مجلس الوزراء ارسال مقرتحه بتعديل قانون انتخابات مجالس املحافظات وان يشمل ذلك االنتخابات النيابية .مبا يضمن
العدالة لجميع املواطنني بالرتشيح وفرص متساوية للفوز وذلك بالتأكيد عىل مبدأ نسبة محددة تخصص العىل االصوات .وكذلك
تخفيض السن القانوين للمرشحني لزيادة نسب الشباب يف قيادات الدولة الرئيسية .وهو االمر الذي يتطلب اعادة النظر باملفوضية
العليا لالنتخابات وفق سقف زمني محدد والسعي لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة من املستقلني والقانونيني واصحاب الخربة يف
هذا املجال.
 -2أيدت الحكومة القرار الصادر من مجلس النواب املوقر بتجميد عمل مجالس املحافظات ،وهو ما يتطلب التعاون بني السلطتني
التنفيذية والترشيعية لتكييف األمر مع املواد الدستورية ذات الصلة وإمكانية تعديلها.
 -3دعم دور الشباب يف قيادة املجتمع ووضع الية محددة تعطي الشباب نسبة من الرتشيح والتوظيف واالستثامر وتشكيل االحزاب
خصوصا يف اقامة املشاريع الصغرية ،ويف ايجاد فرص العمل يف القطاعني الخاص والعام للفئات املحدودة الدخل
وغريها ،ومتكينهم
ً
منهم وكذلك للخريجني وابداء رعاية خاصة للكفاءات واالبداعات الشبابية ويف كافة الحقول.
ونصا مبنع ان تكون للمجاميع املسلحة احزابًا متثلها .فاما ان تلقي املجاميع التي تشكلت خالل
 -4تطبيق فوري لقانون االحزاب رو ًحا ً
املرحلة املاضية السباب مختلفة سالحها لتتحول بالكامل اىل حزب سيايس وفق لقانون االحزاب ،او ان يتقرر بشأنها حل نفسها او
ان تكون جز ًءا من القوات االمنية مع انقطاع كامل عن اصولها القدمية .ومينع املرتبطني باملؤسسات االمنية والعسكرية املختلفة من
تشكيل احزاب ،وتحديد مصادر التمويل وحدود الرصف والحمالت االنتخابية تحت ارشاف قضايئ.
 -5اعدت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مرشو ًعا مشرتكًا لتشكيل مجلس االعامر (االن يف مجلس الدولة) ،متهي ًدا لتقدميه اىل
مجلس النواب يف اقرب وقت ممكن.
 -6التشاور مع السلطات املختلفة الصالحات يف هياكل السلطة القضائية واالرساع باقرار قانون املحكمة االتحادية.
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 -7التشديد عىل اهمية القطاع النفطي وترشيع قانون النفط والغاز ،ليك تخضع كل الصادرات العراقية مبا يف ذلك يف اقليم كوردستان
للسياسة املوحدة للدولة العراقية يف هذا املجال .وازالة كافة االشكاالت السابقة وتنظيم التسويات املطلوبة لتنفيذ هذا االمر مبا
يحقق مبدأ النفط والغاز ملك الشعب العراقي يف كل اقاليمه ومحافظاته .وكذلك التشديد عىل اهمية االستثامر الستخراج الغاز
العراقي سواء اكان املصاحب او الحر لتحقيق االكتفاء الذايت يف هذا املجال.
 -8تفعيل النشاطات االقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية ودعم املنتج العراقي والسيطرة عىل فوىض دخول البضائع والعاملة
االجنبية خارج حاجيات االقتصاد الوطني .وتشجيع الوزارات والزامها باولوية رشاء املنتج الوطني بكافة انواعه وفق رشوط ال تقود
اىل تدين النوعية او والدة حاالت احتكار يف االسواق او ارتفاع السلع عىل حساب املواطنني والنشاطات االخرى.
 -9اعادة دراسة قانون االستثامر والرشاكة بني القطاع العام والخاص والغاء او تعديل القوانني السابقة مبا يف ذلك قوانني وقرارات مجلس
قيادة الثورة املنحل وقرارات برمير يف املرحلة االنتقالية ،مبا ينسجم مع الدستور ومع اهمية تشجيع النشاطات واالستثامرات التي
تساعد يف الخروج من االعتامد عىل النفط فقط ،والتي تساهم يف زيادة الناتج الوطني االجاميل وتوفري فرص العمل املطلوبة للعراقيني.
 -10دراسة التعديالت الدستورية املطلوبة عرب لجان مختصة يف السلطات الثالث ،وعرب لجان مختصة تضم متخصصني يف القانون
والعلوم السياسية لها تجارب وابحاث يف القانون الدستوري لتجاوز العقبات والثغرات التي كشفتها التجربة املاضية ،لطرحها عىل
الرأي العام واملرجعيات واستفتاء الشعب العراقي عليها بالتزامن مع االنتخابات املحلية او الترشيعية .وميكن ان تتضمن التعديالت
تقليص عدد اعضاء املجلس ،وحسم موضوعات القامئة االكرب ،وصالحيات الحكومات املحلية واالتحادية وبقاء او الغاء مجالس
املحافظات ،الخ.
 -11عقد مؤمتر اقليمي يضم دول الجوار العراقي هدفه النأي بالعراق عن الرصاعات الدولية واالقليمية مبا يسمح له بالتهدئة
ومنع خطر الحرب عن العراق واملنطقة واالستمرار يف محاربة االرهاب الذي يهدد ىالعامل اجمع .وميكن االستعانة باالمم املتحدة يف
هذا املجال.
عبنا عن الخطوات التي سنتخذها خالل الفرتة القصرية القادمة من امور اساسية تهم حياة املواطنني
يا أبناء شعبنا الكريم ..بعد ان ّ
وتهم البالد عموما البد من التعليق عىل بعض االمور ،هناك دعوات للتظاهر يوم غد ووزارة الداخلية اصدرت دعوة لكل من يريد
التظاهر ان يتقدم بطلب يتضمن ما اشرتطه القانون من رشوط اإلجازة لهذه التظاهرات ،وهذا يف الحقيقة لحامية املتظاهرين للتعبري
عن رأيهم الحر من جهة ،وكذلك حامية املجتمع ومصالحه العامة والخاصة التي يجب ان ال تتعطل ،بالطبع هناك مامرسات لدينا
يف العراق ويف دول كثرية قد التتطلب اإلجازة عندما تكون هذه التظاهرات قد اعتربت من األعراف والتقاليد كام كان يحصل عندنا
يف كل يوم جمعة يف ساحة التحرير ،وبالتايل نحن نعرف من يقوم بهذه التظاهرات ،نعرف حدودها ،نعرف شعاراتها ،نعرف متى
تبدأ ،متى تنتهي ،وبالتايل تعاملنا دامئا مع هذه التظاهرات بحاميتها وتوفري كافة الظروف املناسبة لها او كام نعمل ايضا يف املناسبات
الدينية عندما تجري امثال هذه الفعاليات ،فهذا امر يجب ان يفهم ايضً ا فالرغبة دامئا هو يف حرية التعبري والرأي ويف حرية مامرسة
الشعب لحقوقه ،لكن ايضا يف حامية املجتمع ومصالحه.
يف التظاهرات السابقة سقط عدد كبري من الشهداء والجرحى ،والحكومة قامت فورا بتشكيل لجان تحقيقية ثم جاء خطاب املرجعية
الدينية العليا يف  ١١ترشين االول الجاري فقمنا بتشكيل اللجنة التحقيقية العليا والتي كانت برئاسة وزير التخطيط ومشاركة وزراء
الداخلية والدفاع والصحة والعدل ،اضافة اىل ممثلني عن مجلس النواب واملفوضية العليا لحقوق االنسان والطب العديل وممثل عن
مجلس القضاء وجميع الدوائر االمنية واالستخباراتية التي لها عالقة مبارشة بهذه االحداث،
عملت اللجنة ليل نهار وبكل شفافية وبدون اي نزعة كيدية إلخفاء الحقائق واصدرت نتائجها ،ايدها كثريون وصدرت اعرتاضات
مختلفة ،وهذا امر جيد نقبله ،التأييد له مربراته واالعرتاضات لها مربراتها ،لكن هنا يجب التوضيح ان هذه اللجنة هي لجنة تحقيق
ادارية وليست لجنة قضائية هي التحكم وال تقرر االمور وامنا تطلق آلية بدء التحقيقات من جمع املعلومات وتشخيص ماحصل
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عم حدث من االشخاص ومن حيث ماقاموا به من اعامل ثم تقوم بتسليم كل هذا اىل القضاء
بكل شفافية ليك تتجمع لديها ادلة ّ
ليستكمل التحقيقات وليقدر املسؤوليات حسب األسس القانونية التي يعمل وفقها القضاء ،فعندما يعرتض البعض ان يف هذه اللجنة
اليوجد قضاة ،هذا امر غري مسموح به فاللجان التحقيقية االدارية الوجود للقضاة فيها ،القضاة موجودون يف اللجان القضائية التي
استلمت امللف اآلن ،كذلك قد ينتقد البعض ان هنالك معلومات او اتهامات او تحديد جهات خلف التظاهرات او خلف من تصدى
لها ،هذا كله يتم تداوله يف االوساط وهذا ليس شأن اللجنة ،شأن اللجنة هو تأكيد ما تتوصل اليه من معلومات وشهادات ومربزات
محددة وليس حسب التقوالت واإلشاعات والرتويجات ،ماتم الشهادة به او ماتم اكتشافه من مربزات هذا االمر اكدته اللجنة بكل
حيادية وامتنعت عن توصيف او اتهام اي طرف ،سواء من جانب املتظاهرين او من جانب القوات او من اي طرف ثالث ،بأي شكل
هذا مرتوك للقضاء يك يقرر مايجب ان يقرره بشأنه.
بعض األخوة وبعض املواطنني وبعض الجهات استنكرت اجراءات اإلعفاء واإلحالة اىل املحاكم وتذكر ان هذا قد يضعف املؤسسة
العسكرية وهذا يعرب ايضا عن سوء فهم ،فالحقيقة ان مااتخذته اللجنة من طلب إعفاء بعض املسؤولني او احالتهم اىل القضاء او من
التحقيق مع املعتقلني من املتظاهرين الذين عليهم شبهة القيام بعمل جنايئ وليس ابداء الرأي او غري ذلك ،هذا ليس عقوبة لهؤالء
او إنقاص من مكانتهم وتأريخهم وكفاءتهم و تضحياتهم ،بل هو وسيلة لتربئة انفسهم من جهة ،وكذلك حامية للمنصب والدولة
واملجتمع ليتسنى معالجة االسباب التي ادت لهذه الخسائر وهو امر تقوم به اي لجنة تحقيقية يف قضايا كربى او صغرى من سحب
اليد واالحالة اىل القضاء ليصدر احكامه النهائية براءة او ادانة،
اذا فهم البعض اإلعفاء واالحالة اخراجا من الخدمة فهذا ٍ
مناف للحقيقة والميثل سوى سوء فهم لدى من استنكر هذا االجراء ،مهمة
التحقيق االداري كام نؤكد ان يفتح السياقات القانونية ال ان يصل للحقائق واالحكام النهائية التي هي مهمة القضاء،عىل كل حال
يف مثل هذا املوضوع البعض يستطيع ان يحاسبنا الننا اتبعنا اسلوب الشفافية واتبعنا االجراءات القانونية ،فهناك يشء يقدم ملموسا
محسوسا مكتوبا يستطيعون محاسبتنا عليه ،اما نحن يف الفرتات السابقة يف الحقيقة مل يكن هناك ما نستطيع ان نحاسب عليه
سوى اإلشاعات واالقاويل وما يرتدد ،فهل جرت لجان تحقيقية جدية يف سقوط املوصل مثال ،يف حادثة سبايكر ،يف حوادث الحويجة
والبرصة ،رضب املتظاهرين عام  ،٢٠١٦سقوط الرمادي عام  ،٢٠١٥غريها من امور مل نسمع عنها ال حسيسا وال نجوى ،بالتايل بقيت
امورا هالمية مل يُحقق بها واخرتقت الدولة ومؤسساتها واالجراءات االصولية والقانونية ومل ت ِنب حالة سياقية وقانونية ميكن االعتامد
عليها ،لذلك مضت كل تلك االحداث بدون محاسبة وبدون تصويب وبدون تعديل.
ليس غريبا يف مثل العراق حكمته الدكتاتورية والفوىض لفرتات طويلة ان الدولة عندما تقوم بإجراء يسري باالتجاه الصحيح فان بعض
العقول القدمية تحاكمه عىل ضوء ثقافتها الخاطئة القدمية ،هؤالء اليرون ان هذه اللجنة كانت اول لجنة منذ عقود تقوم بعمل اصويل
ووفق القانون ،بل تفتش عن االخطاء اوالهفوات التي اليخلو منها قرار ،هذه الجهات بقيت تفتش عن اخطاء وهفوات كل قرار البد
ان يتضمن مثلها وال ترى اصل العمل وال ترى االنجاز.
ماكان يجري يف النظام السابق ال نتكلم عنه الن النظام السابق كان نظاما شموليا دكتاتوريا يقتل من يشاء عىل الشبهة والظن واحيانا
قتل اناسا عىل احالمهم ،اما بعد  ٢٠٠٣حدثت احداث كربى كام يف القتل الذي مارسته القوات االجنبية بحق مواطنني ابرياء النهم
اقرتبوا من اماكنهم او مواقعهم او يف تجمعات اعتربوها مشبوهة فتعاملوا معها بالطائرات السمتية.
اخواين اخوايت ..الحكومة الحالية هي اول حكومة تعد منهاجا وزاريا علميا وتقدم برنامجا حكوميا اصوليا قامئا عىل مقومات علمية
يسمح للمرة االوىل للحكومة العراقية مبراقبة مؤسساتها ويسمح ملجلس النواب والرأي العام مبامرسة رقابته ومالحظاته وتوجيهاته
وتصويباته ،بالفعل استقبلت الكثري من القوى التقرير ايجابا رغم مالحظاتها عليه غريهم تغافلوا عن االصل واالنجاز وتشبثوا باالمور
االخرى يهيجون اآلراء والنفوس لنواقص واخفاقات تحيط باي عمل مهام كان ،والدعوة إلسقاط الحكومة والدعوة النتخابات مبكرة
و لتعديالت دستورية نقولها برصاحة حق رشعي اللبس فيه وهو ما يجب ان نفتخر به ونطوره من اجل مستقبلنا ومستقبل اجيالنا
القادمة وبناء دولة مؤسساتية دستورية ،والدستور والقوانني تضمن ذلك وميكن القيام به وفق الدستور والقوانني النافذة ،ستكون
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الحكومة وانا شخصيا مرسورا اذا ماجرى ذلك وفق هذه السياقات ،اما الضغط والتصوير للناس ان هذا امر ممكن خارج هذه
السياقات فهذه مغامرات دفع العراق مثنها مرارا ،فالبعض من اصحاب العقليات الشمولية يعتقد ان استقااليت السابقة هي موقف
ضعف بينام من يعود لتلك االستقاالت ويقرأها سيجد انها كانت احتجاجا عىل االوضاع وتحذيرا مبكرا عن خطورة تراكمها مبا سيقود
اىل االحداث التي نشهدها اليوم ،يؤسفني ان ارى ان كثريين ممن كانوا يرفضون دعواتنا لالصالح بحجة وجود مؤامرات يقفون اليوم
عىل رأس املطالبني باستقالة الحكومة دون ان يحملوا انفسهم مسؤولية دفع االمور اىل هذه املستويات من نقص الخدمات والبطالة
والفساد واحتكار السلطة وغريها من امور هي من الشعارات الرئيسية للتظاهرات الحالية.
ان استقالة الحكومة اليوم بدون توفري البديل الدستوري معناه ترك البالد للفوىض ومعناه احالة الدعوة النتخابات مبكرة لحكومة
ترصيف اعامل التستطيع ان تقدم فيه املوازنة وال التوقيع عىل مشاريع او اتفاقات جديدة وغريها من امور ،وهذا يسري متاما
بالضد من الدعوات لالصالح وتوفري فرص العمل وتحقيق النمو االقتصادي املطلوب النتشال العراق من االعتامد عىل النفط ،فمتى
ستجري هذه االنتخابات ،وهل ستحسم االنتخابات القادمة مامل تحسمه االنتخابات السابقة وغريها من تعقيدات الميكن للشعارات
واملطالبات للبعض ان تحققها او ان تختفي خلفها.
بعض من تحمل املسؤولية السابقة ومع كل تقديرنا لهم ولالنجازات التي قاموا بها يخرجون اليوم للعلن ليعلنوا انهم سلموا البالد
يقض عليه متاما ،وان كان ماحدث يف املوصل اضعفه كثريا يف كل
آمنة لكنه اليقول اننا ط ّورنا االمن اكرث ونالحق داعش الذي مل َ
مكان،فتحنا البوابات ،اصبح العراقيون يرتادون االسواق ويبقون ليال بكل امان اىل ساعات متأخرة من الليل يف عموم محافظات
العراق ،اما التظاهرات فلم تدخر اي من الحكومات السابقة حتى االخرية وكلنا يشهد ماعملته تظاهرات ساحات التحرير يف بغداد
والبرصة من احداث وكانوا يقولون لنا اخرجونا من الصيف ،تجاوزوا ازمة البرصة والكهرباء وسنكون بخري ،وهذا ما تم بالفعل لكن
التظاهرات تفجرت يف بغداد بشكل اوسع مام يشري اىل ماذكرناه سابقا ان االزمة يف البالد ازمة منظومة وازمة نظام وازمة معادالت
قد تغريت وازمة ان معادالت  ٢٠٠٣الميكن ان تبقى وقد نبهنا عىل ذلك ومبقاالت ومحارضات يعلم بها القايص والداين ،واليوم نحن
ارشنا اىل هذا االمر سابقا ونعمل عليه يف ظل هذه الحكومة.
الفريق الذي كان يرص عىل احتكار السلطة واملحاصصة وابقاء رؤوس الفساد والذين كانوا يرصحون قبل يوم من سقوط املوصل
ان االوضاع بخري هم من يزايدون علينا اليوم ،اما تسليم البالد مبوازنة فهو مخادعة للجمهور ال يقول لها اننا ندفع يف موازنة ٢٠١٩
رسحت
حوايل  ١١ترليون دينار ديون واقساط ديون وال يقول لها ان الحكومة السابقة اوقفت مئات املشاريع بعدم السداد لها والتي ّ
مئات آالف العاملني والتي نضطر اليوم العادة هذه املشاريع لدفع حوايل  ٢٠باملائة اضافية نتيجة االندثار والعطل ،وال تبني انها مل
تستحدث مالكات جديدة والفرص عمل حقيقية خارج القطاع العام خالفا ملا عملته هذه الحكومة وانتعاش القطاع الزراعي وزراعة
حوايل  ١٢مليون دونم وهو اهم برهان ان الحكومة تسري نحو االعتامد عىل القطاعات الحقيقية وليس البقاء يف اطار الوظيفة واملوارد
النفطية وارتفاع املديونية ،فالجيوش املليونية من العاطلني مل يرتاكموا خالل اشهر من عمر الحكومة وال ان نقص الخدمات وضعف
الكهرباء واملجاري والصحة ونقص املدارس والفساد وال معدالت الفقر التي حسب تقارير وزارة التخطيط تقول انها وصلت اىل ٢٠
باملائة من السكان تقول انها من فعل هذه الحكومة ،انها تراكامت ،لهذا نقول نحن امام ازمة نظام ومنظومة يجب ان نعمل جميعا
عىل تصويبها وتصحيحها ،وان رصخة الشعب العراقي رصخة محقة يجب االستامع اليها ويجب العمل وفق برامج سليمة الترقيعية
الوعود كاذبة وامنا برامج تستطيع فعال ان تتقدم بالعراق وفق اسس صحيحة واصولية.
ليكن يوم  ٢٥يوم غد ،يوم الشهداء والضحايا وليكن يوم وحدة لجميع العراقيني من مدنيني وعسكريني وليخرج من يريد الخروج
للتعبري عن رأيه بطريقة سلمية ،سيجدون امامهم اخوانهم من القوات االمنية ،يقبلونهم ويحمونهم بصدورهم من اي مندس او
مشاغب ،اما ما ستقوله التظاهرات فهو حقها لتطالب بكل مايجول بخاطرها بدون اي خطاب للكراهية والطائفية والدعوة للعنف،
عدا ذلك كل يشء مقبول مادامت التعطل الحياة العامة وال تتجاوز عىل املمتلكات الخاصة والعامة.
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ان البعض يستغل هذه االحداث ليس الغراض سياسية فقط (وهنا تنبيه اخواين) ،هؤالء ليسوا الغراض سياسية بل السباب اخرى،
الحظنا ارتفاع االسعار وبالطبع لهذا االمر اسباب حقيقية بسبب حركة النقل والخزن وهذا امر طبيعي يف كل الظروف يحصل مثل
هذا االرتفاع ،لكن ماهو غري طبيعي ان يستغل البعض الظروف لرفع االسعار واالحتكار ،وهذا سحت ورسقة بسيطة عىل حساب
ارزاق الناس ومن يقوم بذلك سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية.
اصدرنا عرب وزارة الداخلية اوامر صارمة بإطالق رساح جميع املعتقلني بسبب التظاهرات ،اال من اقرتف جرمية جنائية ،وان ال يحاسب
انسان عىل رأيه ومواقفه ،كام اصدرنا اوامر صارمة بعدم مهاجمة او تهديد اية فضائية او موقع إعالمي واذا قامت بهذه االعامل
بعض املواقع ببث دعوات تدعو للطائفية والكراهية والعنف واالرهاب فان عالج ذلك يتم بالطرق القانونية ،وانه اليحق الية جامعة
من خارج الدولة اعتقال او تهديد اآلخرين.
موقفنا اخواين اخوايت ..صارم وواضح يف هذا املوضوع وان من يزايدون علينا يعرفون طبيعة االوضاع يف العراق فلقد ورثنا فوىض يف
الالمؤسساتية والكثري من الترصفات من خارج الدولة وهو ماسعينا ونسعى للتخلص منه.
يا أبناء وطننا العزيز ..اصدرنا تعليامت مشددة بان اليتم اي اعتقال الي طرف او الي شخص كان بدون مذكرات قضائية ،وان تبلغ
وزارة الداخلية فورا باالعتقال لتتحمل الدولة مسؤوليتها عن املعتقلني ،كام حذرت وزارة الداخلية اية جهة والي سبب كان تقوم
باحتجاز اي شخص واعتربت ذلك جرمية يعاقب عليها القانون ،وهذا واجب الحكومة يف منع االعتقاالت العشوائية ،ونؤمن بان رقابة
الشعب ومطالباته هي خري مساعد للحكومة وان للشعب الدور الحاسم يف تطبيق القانون ومنع اي تجاوز عليه ،مبا يف ذلك حجز
املواطنني او تعذيبهم او انتهاك حقوقهم املرشوعة.
نحن نشد بقوة عىل قواتنا املسلحة والقوى االمنية ان تقوم بواجباتها ونعلم انها حصننا ودرعنا يف هذا الظرف العصيب وانها ستبقى
تحمي الشعب وتحمي الوطن وسندعمها بكل اوتينا من قوة ،ونحن نقدر تضحياتها ونقدر االحراجات التي تتسبب لها بسبب هذه
االحداث ،هذه القوات صممت ليك تقاتل االعداء ،لكنها اليوم بسبب تخلف الدولة عن بناء قوات كام عملنا اليوم ،نحن اليوم
اقمنا قوات حفظ القانون املتخصصة يف التعامل مع قوى الحراك االجتامعي والحراك الشعبي مبهنية وتكون مزودة بكل املستلزمات
الالزمة ،اذا ً زج القوات املسلحة ملواجهة التظاهرات هو خطأ وخطأ كبري يجب برسعة ان نبتعد عنه الن هذه القوات مهمتها مقاتلة
العدو ومهمتها ساحات الوغى وحامية الحدود.
اللهم احفظ شعبنا ووطننا ،وم ّن عىل جميع املصابني بالشفاء العاجل ،وتغمد شهداءنا بواسع رحمتك،
عاش العراق وعاش شعبه املضحي االصيل،
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
عادل عبد املهدي
رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة
 - ٢٤ترشين األول ٢٠١٩ -
جهة اإلصدار :رئيس الوزراء العراقي :عادل عبد املهدي.
املصدر :موقع رئيس وزراء جمهورية العراق ،2019/10/24 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/34fl1ho :
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الوثيقة ()14
بيان لجبهة اإلنقاذ والتنمية يطرح رؤية لحل األزمة
بيـــان صــادر عن جبهة اإلنقـــاذ والتنميـــة
بسم الله الرحمن الرحيم
يف األزمات الكبرية ،واالختناقات العسرية ،ليس مهام توصيف الحالة ،أو االستغراق يف بحث أسبابها ،املهم اليوم هو البحث عن حلول
تضمن وقف االنهيار ،ووضع حد للدم العراقي الطهور الذي يراق بال مسوغ .
ليس هناك ما هو أهم من العراق ،وحدته ،وكرامته ،واحرتام إرادة شعبه .وانسجاما مع هذا الفهم فقد دأب السيد أسامة عبد العزيز
النجيفي رئيس جبهة اإلنقاذ والتنمية وعرب اجتامعات متواصلة عىل إعالن رؤية الجبهة لألحداث وصوال إىل رسم خريطة طريق تقود
إىل تجاوز األزمة مبا يتفق مع املبادئ ومصلحة الشعب.
واليوم تعلن جبهة اإلنقاذ والتنمية رؤيتها للحل ،عرب النقاط اآلتية:
 .١تؤكد الجبهة أن هدف هذه الرؤية هو الحفاظ عىل الدولة  ،وليس اسقاطها.
 .٢قيام الحكومة بتقديم استقالتها للبدء بخطط اصالح شاملة .
 .٣تشكيل حكومة وطنية مؤقتة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة واإلخالص تعمل عىل حل األزمات وتقديم الحلول واملعالجات
العاجلة ملطالب املتظاهرين خالل فرتة انتقالية ميكن تحديدها بستة أشهر ،عىل أن ال يشارك أعضاؤها يف االنتخابات القادمة .
 .٤الدعوة إىل انتخابات عامة مبكرة وبارشاف أممي ،وعىل وفق قانون جديد يضمن متثيال حقيقيا للشعب ويشجع عىل مشاركة
واسعة باالنتخابات ،ومن قبل مفوضية جديدة مستقلة فعال .
 .٥البدء بإعداد قانون انتخايب جديد يعتمد عىل دوائر متعددة ،ويضمن انتخابا مبارشا للمحافظني من قبل الناخبني ،مع إلغاء مجالس
املحافظات .
 .٦تجميد عمل مجلس النواب باستثناء الحاالت الوطنية التي تقتيض اجرا ًء عاجال كترشيع قانون االنتخابات الجديد أو األمور التي
تتطلب معالجة رضورية عاجلة .
 .٧البدء بإصالح النظام السيايس بعد ثبوت إخفاقه يف الوصول إىل قناعة الشعب .
 .٨اصالح القضاء مبا ينسجم مع طبيعة املرحلة ،ومده بأسباب الفعالية يف حسم ما يقع ضمن اختصاصاته.
 .٩السيطرة عىل السالح املنفلت وضامن أال يكون هناك سالح خارج مؤسسات الدولة .
 .١٠إن ما تعرض له الشهداء من املتظاهرين من ظلم واعتداء من قبل قناصني مل تحدد الحكومة هويتهم أو الجهة التي أمرتهم
بهذا الفعل الشنيع ،ال يقل وحشية وجرما مام تعرض له آالف الضحايا الذين قتلوا أو تعرضوا لحاالت اإلخفاء القرسي ،ويف الحالتني
بقي املجرمون خارج دائرة التشخيص والعقاب وألسباب مل تعد بعيدة عن فهم الدوافع املريضة ،لذلك تدعو جبهة اإلنقاذ والتنمية
إىل تعويض الشهداء والجرحى وضحايا اإلخفاء القرسي ،والعمل الجاد عىل تقديم املسؤولني عن هذه الجرائم إىل القضاء لينالوا
جزاءهم العادل.
 .١١مكافحة الفساد ،وتقديم الفاسدين اىل القضاء مع ضامن استعادة األموال املرسوقة
جهة اإلصدار :جبهة اإلنقاذ والتنمية.
املصدر :صفحة أسامة النجيفي :فيسبوك ،2019/10/14 ،شوهد يف  ،2020/8/20يفhttps://bit.ly/3jcTlQa :
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الوثيقة ()15
بيان ائتالف الوطنية يدعو الحكومة إىل تبني مطالب املتظاهرين
مهم يف تنبيه الحكومات املتعاقبة مرا ًرا وتكرا ًرا وخاصة
ان ائتالف الوطنية وطيلة فرتة مشاركته بالعملية السياسية لعب دو ًرا مؤث ًرا و ً
بعد عام  2006وانذارها برضورة تعديل الدستور وبالشكل الذي يعرب عن طموحات الجامهري ورغبتها ببناء دولة املؤسسات ال دولة
مكونات وطوائف واحزاب ،وكذلك نبهنا اىل مغادرة املحاصصة واعادة النظر مبفوضية االنتخابات ومانتج عن هذا من فساد و خراب
بكل مؤسسات الدولة ،ورغم ذلك فأننا مل نتخىل عن جامهرينا وبقينا دامئًا اىل جانبهم يف مطاليبها املرشوعة وحراكها السلمي ،واليوم
حيث نرى ان االمور قد وصلت ح ًدا ال ميكن السكوت عليه من خالل التعدي الواضح والسافر عىل الجامهري صاحبة املطالب
املرشوعة الثائرة واستخدام القوة املفرطة يف التعامل معهم رغم كون التظاهرات سلمية.
لذا يعلن ائتالف الوطنية اىل رضورة تنفيذ الحكومة ملطالب الجامهري من خالل انهاء مجالس املحافظات وتعيني محافظني من القوات
املسلحة او املدنيني املشهود لهم بالنزاهة والقدره وتشكيل حكومة طوارئ مصغرة وقوية تعمل عىل اجراء التعديالت املطلوبة لبعض
فقرات الدستور ،وتعمل عىل اجراء انتخابات مبكرة ال تتعدى السنة من اآلن كام وتقوم بتعويض الشهداء من كال الطرفني واطالق
رساح املعتقلني والكشف عن املندسني ،وبخالف ذلك سيكون الئتالف الوطنية موقفًا من العملية السياسية برمتها ،هذه العملية التي
استهانت بدماء الشباب واسرتخصت ارواحهم وبذلك مل تعد ترشف العراقيني.
املكتب االعالمي الئتالف الوطنية
 28ترشين أول 2019

جهة اإلصدار :ائتالف الوطنية.
املصدر :املكتب اإلعالمي إلياد عالوي ،2019/10/28 ،شوهد يف ،2020/8/24 /يفhttps://bit.ly/2QmKajx :
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الوثيقة ()16
بيان مقتدى الصدر يطالب رئيس الوزراء العراقي بانتخابات مبكرة

جهة اإلصدار :مقتدى الصدر.
املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر ،2019/10/28 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/3ijlOU1 :
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الوثيقة ()17
بيان مقتدى الصدر يؤكد عىل رضورة استقالة رئيس الوزراء العراقي

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر :تويرت ،2019/10/30 ،شوهد يف  ،2020/8/6يفhttps://bit.ly/2DA4s66 :
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الوثيقة ()18
بيان تحالف املحور الوطني يوضح رؤيته لحل األزمة

جهة اإلصدار :تحالف املحور الوطني.
املصدر :حساب تحالف املحور الوطني :تويرت ،2019/10/31 ،شوهد يف  ،2020/8/20يفhttps://bit.ly/3hFKOVD :
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الوثيقة ()19
بيان إياد عالوي يطرح رؤيته لحل األزمة

جهة اإلصدار :رئيس الوزراء العراقي األسبق ،إياد عالوي.
املصدر :املكتب اإلعالمي للدكتور إياد عالوي ،2019/10/31 ،شوهد يف  ،2020/8/24يفhttps://bit.ly/2FVpWeW :
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو .2020
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2020/5/1رصحت إدارة الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،لرئيس
الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ومستشاريه ،أن البيت األبيض
سيعطي الضوء األخرض للضم اإلرسائييل يف الضفة الغربية ،رشيطة أن
كامل خطة "صفقة
تقبل إرسائيل بإقامة دولة فلسطينية ،وتتبنى تبنيًا ً
القرن" ،التي يقرتحها ترامب للسالم بني إرسائيل والفلسطينيني.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/5/1 ،

 2020/5/1ر ّحبت السلطة الفلسطينية بتقرير مكتب املدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،عن اختصاص املحكمة
باألرض الفلسطينية املحتلة .وقد جاء ذلك يف بيان صادر عن وزير
الخارجية واملغرتبني الفلسطيني رياض املاليك ،قال فيه إن املدعية
العامة أكدت الحقائق التي تنسجم مع كون الوالية الجغرافية
للمحكمة الجنائية تقع عىل األرض الفلسطينية املحتلة ،والتي تشمل
الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الرشقية وقطاع غزة.
(الجزيرة نت)2020/5/1 ،

 2020/5/2رحب وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،ببيان
املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ،مايكل لينك،
الذي انتقد خطة إرسائيل لضم أراض محتلة ،واعترب أن تقرير لينك
هو صوت الضمري والقانون الدويل ،الذي أكد من خالله أن ضم
إرسائيل لألرايض الفلسطينية رضبة قاسمة للمنظومة الدولية.
(الجزيرة نت)2020/5/2 ،

 2020/5/3قدم  130نائ ًبا يف الربملان الربيطاين ،من مختلف األحزاب،
رسالة إىل رئيس الوزراء الربيطاين ،بوريس جونسون ،يطالبونه بفرض
عقوبات اقتصادية عىل إرسائيل يف حال قيامها بضم مناطق من
الضفة الغربية إىل السيادة اإلرسائيلية.
(الرشق)2020/5/3 ،

 2020/5/3أصدر نادي األسري الفلسطيني بيانًا يف اليوم العاملي
لحرية الصحافة ،قال فيه إن سلطات االحتالل اإلرسائييل تعتقل
 12صحافيًا فلسطينيًا يف سجونها ،أقدمهم األسري محمود عيىس
من القدس ،واملحكوم بالسجن ثالثة مؤبدات و 46عا ًما .وأضاف
أن سلطات االحتالل تنتهج سياسة اعتقال الصحافيني والناشطني ،يف
محاولة لتقويض دورهم املجتمعي والثقايف والسيايس ،واألهم منعهم
من الكشف عن جرائم االحتالل ،حيث تالحقهم من خالل االعتقال
املتكرر ،أو باالحتجاز ،أو باالعتداء املتكرر عليهم أثناء عملهم.
(العريب الجديد)2020/5/3 ،

 2020/5/3أسقطت محكمة االستئناف األمريكية يف واشنطن قضية
بـ  900مليون دوالر أمرييك ،ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
وأوضحت وزارة املالية يف بيان صحايف أن املحكمة املذكورة ردت
االستئناف املقدم من مجموعات ميينية يف قضية "شاتسيك" املرفوعة
ضد املنظمة والسلطة منذ عام  .2004وهي إحدى القضايا املرفوعة

ضد السلطة الفلسطينية يف املحاكم األمريكية ،وتتهم مبوجبها السلطة
واملنظمة باملسؤولية عن عمليات قتل وجرح فيها مواطنون يحملون
الجنسيتني األمريكية واإلرسائيلية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/5/3 ،

 2020/5/5أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،مرسو ًما
رئاسيًا بإعالن حالة طوارئ ،ملدة  30يو ًما ،ملواجهة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد .)19-ومع هذا اإلعالن تدخل األرايض الفلسطينية
شهرها الثالث يف حالة الطوارئ؛ إذ أعلن الرئيس الفلسطيني يف
 3آذار /مارس  ،2020حالة الطوارئ ملدة  30يو ًما ،عقب اإلعالن
عن اكتشاف حاالت مصابة بكورونا يف مدينة بيت لحم جنويب
الضفة الغربية.
(وكالة األناضول)2020/5/5 ،

ِ
السلطات اإلرسائيلية
 2020/5/6اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية
بش ِّن حملة تطهري عرقي يف القدس ،بعد حملة اعتقاالت واسعة
لحقت مسؤولني يف السلطة يف الجهازين املدين واألمني .واستنكرت
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية التصاعد املستمر يف
االنتهاكات اإلرسائيلية ،بحق املواطنني واملسؤولني يف القدس املحتلة
ومحيطها ،مبا يف ذلك حملة االعتقاالت الواسعة التي لحقت 13
مواط ًنا؛ من بينهم أمني عام املؤمتر الشعبي الوطني للقدس ،اللواء
بالل النتشة ،واقتحام املنازل وتفتيشها وتسليم قاطنيها بالغات
ملراجعة "الشاباك" واملخابرات.
(الرشق األوسط)2020/5/6 ،

 2020/5/6رصحت لجنة األمم املتحدة املعنية مبامرسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف ،إنه يف ظل تحول انتباه
العامل إىل مكافحة جائحة (كوفيد ،)19-يواجه الشعب الفلسطيني
تحت االحتالل أزمة إضافية؛ وهي تهديد الضم .وأضافت اللجنة
األممية يف بيان صدر عنها" ،واصلت إرسائيل ،سلطة االحتالل ،أثناء
حالة الطوارئ الصحية غري املسبوقة ،ترسيخ االحتالل غري القانوين،
وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها ضم األرايض الفلسطينية املحتلة،
مع استمرار حصار قطاع غزة" .ودعت املجتمع الدويل إىل حشد
الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني ملنع الضم ،مؤكدة أن
الضم ميثّل خرقًا خط ًريا للقانون الدويل وانتهاكًا صارخًا لقرارات األمم
املتحدة ،مبا فيها القرار  ،)2016( 2334الذي يدعو إىل إنهاء االحتالل
اإلرسائييل الذي بدأ عام  ،1967وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني،
مبا يف ذلك تقرير املصري واالستقالل .وشددت عىل أن حظر االستيالء
عىل األرايض بالقوة "مطلق" يف ميثاق األمم املتحدة .وتابعت اللجنة
األممية" :إن توسيع سيطرة إرسائيل عىل األرايض الفلسطينية ،مبا
يف ذلك القدس الرشقية ،يقوض حل الدولتني املتفق عليه دول ًيا،
ويبقى هدف تعايش إرسائيل وفلسطني جن ًبا إىل جنب بسالم وأمان
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عىل حدود ما قبل عام  ،1967مع القدس الرشقية عاصمة للدولة
الفلسطينية ،من دون تغيري ،لكنه غري محقق ومع ّرض لخطر كبري".
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/5/6 ،

 2020/5/7ص ّدق وزير جيش االحتالل اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،عىل
توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" يف عمق الضفة الغربية املحتلة،
بنحو  1100دونم ،ما يعني التمهيد لبناء قرابة  7000وحدة سكنية.
(الدستور)2020/5/7 ،

 2020/5/7كلّف الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني ،رئيس الوزراء
املنتهية واليته ،بنيامني نتنياهو ،تشكيل الحكومة ،وذلك بعدما أقر
النواب اإلرسائيليون االتفاق الذي وقّعه األخري مع خصمه السابق عىل
تشكيل حكومة وحدة .وجاء ذلك بعيد موافقة الربملان اإلرسائييل عىل
تشكيل حكومة وحدة بني رئيس الوزراء ،بنيامني نتنياهو ،ومنافسه
السابق ،بيني غانتس ،ستؤدي اليمني يف  13أيار /مايو ،بعد أن صوت
 71نائ ًبا يف الربملان عىل اتفاق نتانياهو غانتس بينام عارضه  31نائ ًبا.
(يورو نيوز)2020/5/7 ،

 2020/5/10بدأت مفوضية االتحاد األورويب إجراء مناقشات داخلية
بشأن كيفية معاقبة إرسائيل ،إذا ما أقدمت عىل ضم أر ٍ
اض واسعة
من الضفة الغربية ،وفقًا لخطة اإلدارة األمريكية املعروفة إعالم ًيا
باسم "صفقة القرن".
(الحدث)2020/5/10 ،

 2020/5/11هدمت جرافات االحتالل اإلرسائييل ،منزل األسري،
قسام الربغويث ،يف بلدة كوبر شامل رام الله ،تخللها إصابة بالرصاص
املعدين عقب املواجهات التي اندلعت بني الشبان وقوات االحتالل
يف محيط املكان.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/5/11 ،

 2020/5/11قررت قوات االحتالل اإلرسائييل متديد منع تلفزيون
فلسطني من العمل يف مدينة القدس املحتلة ،وذلك ملدة ستة أشهر
إضافية .وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية يف بيان لها إنها
"ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار ،ألنها تؤمن أن مهمتها
ومسؤوليتها نقل الحقيقة يف كل الظروف ،مهام كانت صعبة" ،معرب ًة
عن رفضها القاطع لقرار سلطات االحتالل .وتابعت" :هذا القرار الذي
أصدره وزير األمن الداخيل لدولة االحتالل ،جلعاد أردان ،تعسفي
وانتهاك سافر للقانون الدويل من جهة ،ألنه مينع تلفزيون فلسطني
من العمل يف القدس الرشقية ،وهي أرض فلسطينية محتلة ،اعرتفت
بها أكرث من  140دولة ،عاصمة لدولة فلسطني املحتلة ،وانتهاك
لحرية الرأي والتعبري من جهة أخرى" ،بحسب تعبري البيان.
(عريب )2020/5/11 ،21

 2020/5/12دانت جامعة الدول العربية قرار سلطات االحتالل
اإلرسائييل متديد إغالق مكتب تلفزيون فلسطني الرسمي مبدينة

القدس املحتلة ،ومنع طواقمه من العمل يف املدينة ويف األرايض
العربية املحتلة عام  1948ملدة  6أشهر أخرى ،ووصفته بأنه محاولة
للتغطية عىل جرائم االحتالل ومخططاته بتهويد مدينة القدس
وتغيري وضعها القانوين والتاريخي.
(الرشق)2020/5/12 ،

 2020/5/12شارك صحفيون وناشطون فلسطينيون ،يف مدينة
القدس ،بوقفة تضامنية مع طواقم تلفزيون فلسطني ،إثر تجديد
إرسائيل أمر منعهم من العمل لستة شهور أخرى يف املدينة.
(وكالة األناضول)2020/5/12 ،

 2020/5/13شيّع الفلسطينيون جثامن الشهيد الطفل ،زيد فضل
قيسية ،البالغ من العمر  15عا ًما ،الذي استشهد برصاص االحتالل
اإلرسائييل ،يف مواجهات اندلعت داخل مخيم الفوار جنوب الخليل
جنويب الضفة الغربية املحتلة ،إىل مثواه األخري .وانطلق موكب
التشييع من أمام مستشفى يطا الحكومي يف اتجاه منزل ذوي الشهيد
إللقاء نظرة الوداع األخرية ،قبل أن يُصىل عليه ،ل ُيوارى بعدها الرثى
يف مسقط رأسه بالظاهرية.
(العريب الجديد)2020/5/13 ،

 2020/5/13أكد وزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،يف زيارته إىل
األرض الفلسطينية املحتلة التزام الواليات املتحدة األمريكية بخطة
السالم التي يتبناها الرئيس ،دونالد ترامب ،يف الرشق األوسط ،يف
أول زيارة خارجية له منذ آذار /مارس  .2020وكتب بومبيو عرب
موقع "تويرت" ،يف ختام اجتامعيه مع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياهو ونائبه بيني غانتس" ،إن التزام الواليات املتحدة تجاه إرسائيل
مل يكن أقوى مام هو عليه حاليًا".
(دويتشه فيله)2020/5/13 ،

 2020/5/17قال وزير خارجية لوكسمبورغ ،جان أسلبورن ،إن عد ًدا
كب ًريا من الدول دعمت مسودة نص قمنا بإعدادها مع وزير خارجية
أيرلندا ،سامين كوفيني ،نحذر فيها من أن مخطط ضم أر ٍ
اض واسعة
وعب عن أسفه؛
من الضفة الغربية سيمثّل انتهاكًا للقانون الدويلّ .
ألن بلدين هام املجر والنمسا ،يرفضان توقيع اإلعالن الذي لن ميثّل
موقفًا مشرتكًا ،موض ًحا يف املقابل أن دعم عدد كبري من البلدان لهذا
الخط ،يع ّد يف حد ذاته نجا ًحا.
(فرانس )2020/5/17 ،24

 2020/5/18رصح وزير الخارجية اإلرسائييل ،غايب أشكنازي ،بأن
خطة السالم األمريكية املعروفة إعالم ًيا باسم "صفقة القرن" ،وهي
خطة السالم للرشق األوسط التي تر ّوجها إرسائيل وحليفتها الواليات
املتحدة ،هي فرصة تاريخية لرسم حدود إرسائيل ،بضم أجزاء من
الضفة الغربية.
(يت آر يت عريب)2020/5/18 ،
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 2020/5/19أعلن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،بعد اجتامع
للقيادة الفلسطينية يف رام الله "أن منظمة التحرير الفلسطينية التي
حل من
وقعت عىل اتفاق سالم مؤقت مع إرسائيل عام  ،1993يف ٍّ
هذا االتفاق ،وذلك ر ًدا عىل إعالن إرسائيل مخططات لضم أراض من
الضفة الغربية .وأضاف إن منظمة التحرير الفلسطينية ،والسلطة
حل من جميع االتفاقات والتفاهامت
الفلسطينية قد أصبحتا اليوم يف ٍّ
مع الحكومتني األمريكية واإلرسائيلية ،ومن جميع االلتزامات املرتتبة
عىل تلك التفاهامت واالتفاقات ،مبا فيها األمنية.
(الجزيرة نت)2020/5/19 ،

 2020/5/20أكد أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات ،أن القرار الفلسطيني بالتحلل من
االتفاقيات مع الحكومة اإلرسائيلية واإلدارة األمريكية دخل حيز
التنفيذ فو ًرا.
(دوتشيه فيله)2020/5/20 ،

 2020/5/21اتهمت السلطة الفلسطينية إرسائيل بتقليص كميات
املياه ،يف عدة مناطق بالضفة الغربية املحتلة .وقالت سلطة املياه
الفلسطينية ،يف بيان ،إن "سلطات االحتالل اإلرسائييل بدأت منذ
األسبوع املايض ،وبشكل تدريجي ،يف تقليص كميات املياه عىل
العديد من النقاط الرئيسة املزودة للمياه يف عدد من املحافظات
منها :رام الله ،ونابلس ،وجنني ،والخليل" .وأضافت أن "هذه
رشا يف كميات املياه املزودة
التخفيضات املفاجئة أثرت تأث ًريا مبا ً
للمواطنني ،وأدت إىل ضغوط كبرية عىل طواقم سلطة املياه ،ملتابعة
وإدارة انعكاساتها عىل عمليات التوزيع" .وناشدت سلطة املياه
املجتمع الدويل بـ "رضورة الضغط عىل إرسائيل لوقف سياساتها
املائية التعسفية باستخدام املياه أدا ًة للتضييق عىل شعبنا ،ورضورة
االلتزام بالقوانني واملعاهدات الدولية".
(وكالة األناضول)2020/5/21 ،

 2020/5/22جددت تركيا رفضها قرار الضم اإلرسائييل ،واتفقت مع
الحكومة الفلسطينية عىل طلب عقد اجتامع طارئ لوزراء خارجية
دول منظمة التعاون اإلسالمي ،قريبًا ،إلصدار موقف رافض لخطة
كامل.
دعم ً
الضم ،يدعم املوقف الفلسطيني ً
(يت آر يت عريب)2020/5/22 ،

 2020/5/23كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "العريب الجديد"
أن األجهزة األمنية الفلسطينية انسحبت خالل الـ  48ساعة املاضية،
من حواجز كانت قد أقامتها يف مناطق مصنفة "ب" و "ج" وفقًا
التفاقية أوسلو بالتنسيق مع االحتالل اإلرسائييل بداية حالة الطوارئ
الصحية ،التي أعلنت يف األرايض الفلسطينية ملواجهة فريوس
(كوفيد )19-يف آذار /مارس .وجاء هذا االنسحاب األمني الفلسطيني
بعد إعالن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،أن منظمة التحرير

حل من جميع
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قد أصبحتا يف ٍّ
االتفاقات والتفاهامت مع الحكومتني األمريكية واإلرسائيلية ،ومن
جميع االلتزامات املرتتبة عليها ،مبا فيها األمنية.
(العريب الجديد)2020/5/23 ،

 2020/5/25رد رئيس الــوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،عىل
ترصيحات رئيس حكومة االحتالل اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو،
التي أعلن خاللها عن خطة جديدة لتهويد مدينة القدس املحتلة،
بالقول :مهام قامت إرسائيل من تهويد لن تستطيع تهويد اإلنسان
الفلسطيني .وقال اشتية يف ترصيح صحايف :إن برنامج تهويد القدس
ليس باألمر الجديد ،مضيفًا :هذا التهويد نراه كل يوم ،وهذا يضع
العامل العريب يف ٍ
تحد .وجاء ذلك بعدما قال نتنياهو يف تغريدة له عىل
موقع "تويرت" إنه أصدر تعليامته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس
لدى اليهود بتكلفة تصل إىل  200مليون شيقل إرسائييل ( 57مليون
دوالر أمرييك).
(القدس العريب)2020/5/25 ،

 2020/5/25جدد رئيس حكومة االحتالل اإلرسائيل ّية ،بنيامني
نتنياهو ،تهديداته بضم أر ٍ
اض واسعة من الضفة الغربية وفرض
"السيادة" االرسائيلية عليها .وقال نتنياهو ،خالل اجتامع لكتلة
مهمت لحكومته يف واليتها
الليكود يف الكنيست ،ح ّدد فيها ّ 5
املقبلة ،إنه "لن يض ّيع" فرصة فرض "السيادة اإلرسائيل ّية" عىل
مناطق يف الضفة الغربية يف متوز /يوليو  ،2020واصفًا فرصة "الضم"
بـ "الفرصة التاريخية".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/5/25 ،

 2020/5/27طلبت املحكمة الجنائية الدولية ،معلومات إضافية،
من السلطة الفلسطينية حول إعالن الرئيس الفلسطيني ،محمود
حل من االتفاقيات مع
عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية يف ٍّ
إرسائيل .وقالت املحكمة يف ترصيح مكتوب "لقد ورد عىل علمنا
أنه يف  19أيار /مايو ،أعلن الرئيس عباس ،يف جملة أمور ،أن منظمة
حل من كل االتفاقات
التحرير الفلسطينية ودولــة فلسطني يف ّ
والتفاهامت مع الحكومتني األمريكية واإلرسائيلية ،وجميع االلتزامات
القامئة عليها مبا يف ذلك تلك األمنيّة" .وطلبت املحكمة من فلسطني
"تقديم معلومات إضافية عن هذا األمر ،مبا يف ذلك ما إذا كان يتعلق
بأي من اتفاقيات أوسلو بني فلسطني وإرسائيل ،يف موعد أقصاه
 10يونيو/حزيران ."2020
(وكالة األناضول)2020/5/27 ،

 2020/5/30نجحت حملة إلكرتونية فلسطينية يف دفع عرشات
آالف املستخدمني ملوقع "فيسبوك" إىل إلغاء متابعة صفحات
تابعة لسلطات االحتالل اإلرسائييل ،والحملة التي انطلقت بعنوان
#يا_عندي_يا_عند_املنسق ،تقوم عىل مراسلة األصدقاء يف موقع

قيثوتلا

197

الوقائع الفلسطينية

"فيسبوك" لتخيريهم بني إلغاء الصداقة الشخصية عىل فيسبوك؛
أو إلغاء متابعة صفحات إرسائيلية رسمية .والصفحات املستهدفة
أساسا ،هي صفحة "املنسق" ،وهو منسق أعامل حكومة
يف الحملة ً
االحتالل يف الضفة وغزة ،وصفحة أفخاي أدرعي ،الناطق باسم جيش
االحتالل لإلعالم العريب ،وكذلك صفحة أوفري جندملان ،من مكتب
رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو .ونجحت الحملة ،خالل 12
ساعة فقط ،يف إزالة  30ألف إعجاب عن صفحة "املنسق" وحدها،
وفق ما رصده القامئون عليها ،ومن بينهم ناشطون يف حركة مقاطعة
"إرسائيل"  .BDS -وتهدف الحملة إىل قطع التواصل الذي تسعى
هذه الصفحات لبنائه مع املجتمع الفلسطيني ،ومنع احتاملية تجنيد
فلسطينيني من خالل هذه الصفحات.
(الرتا فلسطني)2020/5/30 ،

 2020/5/31فتح املسجد األقىص املبارك أبوابه أمام املصلني فجر
يوم  31أيار /مايو  ،2020بعد أكرث من شهرين عىل إغالقه بسبب
تداعيات تفيش فريوس كورونا (كوفيد.)19-
(الجزيرة نت)2020/5/31 ،

 2020/6/2دعا رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،الرشكاء
الدوليني إىل وضع حد إلرسائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم،
وذلك من خالل وضع الثقل الدويل االقتصادي خلف املوقف السيايس
الرافض للضم ،مؤك ًدا رضورة اتخاذ موقف دويل موحد ملنع إرسائيل
من أن تكون فوق القانون الدويل .وقد جاء ذلك خالل كلمة فلسطني
يف اجتامع مجموعة املانحني ( )AHLCالذي عقد عىل مستوى
وزاري ،وشارك فيه أكرث من  40دولة ومؤسسة دولية بحضور عايل
املستوى ضم  21وزي ًرا.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/6/2 ،

 2020/6/3أوعزت واشنطن إىل رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني
نتنياهو ،يف وقف خطة ضم وبسط "السيادة اإلرسائيلية" عىل مناطق
يف الضفة الغربية وغور األردن.
(شبكة قدس اإلخبارية)2020/6/3 ،

 2020/6/3قرر الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،متديد حالة
الطوارئ لشهر رابع ملواجهة خطر تفيش فريوس كورونا (كوفيد.)19-
(القدس العريب)2020/6/3 ،

 2020/6/3أعلنت بلدية االحتالل اإلرسائييل يف القدس عن إطالق
خطة وصفتها بـ "التاريخية" رشقي املدينة ،ملرشوع ضخم يهدف إىل
إنشاء "وادي السيليكون" أو ما يعرف بـ "السيليكون فايل" .وأشارت
إىل أن املرشوع عبارة عن "خطة اسرتاتيجية ضخمة ومهمة بالنسبة إىل
املدينة ،مبوجبها سيتم توسيع مساحات قطاع املال واألعامل واملحال
التجارية والغرف الفندقية بحجم كبري يف الشطر الرشقي منها".
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/6/3 ،

 2020/6/4أكد وزير الدولة الربيطاين للشؤون الخارجية ،جيمس
كليفريل ،موقف بالده الرافض ملخطط إرسائيل ضم أراض فلسطينية.
وقال كليفريل خالل لقاء عرب اإلنرتنت مع رئيس الوزراء الفلسطيني،
محمد اشتية" ،لن نؤيد ضم إرسائيل أجزاء من الضفة الغربية؛ ألن
ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتني أكرث صعوبة ،ونعمل معكم ومع
كل األطراف من أجل تحقيق السالم يف املنطقة".
(القدس العريب)2020/6/4 ،

 2020/6/7أعلنت حركة "الجهاد اإلسالمي" الفلسطينية ،وفاة أمينها
العام السابق ،رمضان عبد الله شلح ،الذي يعترب األمني الثاين للحركة
منذ نشأتها وتأسيسها.
(العريب الجديد)2020/6/7 ،

 2020/6/7أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض املاليك ،أن دولة
فلسطني قدمت مؤخ ًرا ردها إىل املحكمة الجنائية الدولية عىل
األمر القضايئ الصادر عن الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة يف
 26أيار /مايو  .2020وقد طلبت فيه تزويدها مبعلومات إضافية عن
كلمة الرئيس محمود عباس األخرية التي جاءت ر ًدا عىل مخطط
الضم اإلرسائييل غري القانوين .وقال املاليك إن رد السلطة الفلسطينية
يأيت يف سياق اإلجراءات القانونية املتعلقة بالوالية اإلقليمية التي
طلبت املدعية العامة البت فيها ،واملفرتض أال يكون له أي عالقة
بالواقع السيايس الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو ،حيث تم تأكيد
أن كلمة الرئيس وما تضمنته ال يغري من مكانة األرض الفلسطينية
املحتلة ،بل يعيد تأكيد استمرار تحمل إرسائيل ،بصفتها قوة احتالل،
مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدويل.
(الرشق األوسط)2020/6/7 ،

 2020/6/8دعــا أمــن رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات ،دول العامل واملؤسسات الدولية لحقوق
اإلنسان إىل التحرك العاجل للضغط عىل إرسائيل ،لوقف سياساتها
التعسفية تجاه أبناء القدس ،حيث تواصل اعتقال الفلسطينيني وتحد
من حركتهم يف مدينتهم ،والتي تهدف من خاللها إىل تفريغ املدينة
من أبنائها .وقال عريقات يف بيان له ،تعقيبًا عىل عملية اعتقال قوات
االحتالل لنائب أمني رس فتح يف وادي الجوز والصوانة والشيخ الجراح
يف القدس عرين الزعانني من داخل الحجر الصحي املنزيل ،إن كل
هذه اإلجراءات التعسفية هي خروق مخالفة ومتعمدة لألعراف
واالتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة للعام .1949
(الحياة الجديدة)2020/6/8 ،

 2020/6/9أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،عن تقديم
الفلسطينيني "اقرتا ًحا مضا ًدا" لـ "الخطة األمريكية للسالم يف الرشق
األوسط" ،املعروفة إعالم ًّيا باسم "صفقة القرن" ،والتي تدعم ضم
إرسائيل أجزاء من الضفة الغربية املحتلة .وقال اشتية" :لقد قدمنا
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اقرتا ًحا مضا ًدا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام" ،مضيفًا أن االقرتاح
املكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص عىل إنشاء "دولة
فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السالح".
(العريب الجديد)2020/6/9 ،

 2020/6/10حذرت منظمة التعاون اإلسالمي من أن إقدام إرسائيل
عىل ضم أي جزء من األرض الفلسطينية املحتلة مبنزلة "إعالن رسمي
بإلغاء كل االتفاقيات املوقعة من جانبها وإنهاء للتسوية التفاوضية".
وأشارت إىل أن مثل هذا اإلجراء ميثل "تصعي ًدا خط ًريا لسياساتها
وإجراءاتها االستعامرية واعتدا ًء ساف ًرا عىل الحقوق التاريخية
والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا مليثاق
األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات
الصلة وقواعد القانون الدويل".
(العني)2020/6/10 ،

 2020/6/11رفضت السلطة الفلسطينية تسلّم مساعدات صح ّية،
أرسلتها أبوظبي عىل منت طائرة شحن تابعة ملجموعة "االتحاد
بتل أبيب .وقد
للطريان" اإلماراتية ،حطّت يف مطار بن غوريون ّ
عللت السلطة الفلسطينية رفضها بأن التنسيق اإلمــارايت تم مع
إرسائيل بدلً من السلطة الفلسطينية .وهذه ثاين مساعدات من
نوعها ترسلها اإلمارات إىل الفلسطينيني ج ًّوا عرب مطار بن غوريون،
أقل من شهر ملساعدتهم عىل مواجهة جائحة (كوفيد،)19-
يف غضون ّ
وقد رفضت السلطة الفلسطينية تسلّمها عىل غرار ما فعلت مع
شحنة املساعدات األوىل .وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون املدنية
الفلسطينية ،حسني الشيخ" ،لقد رفضنا تسلّمها أل ّن التنسيق بشأنها
ت ّم مبارشة بينهم (اإلمارات) وبني إرسائيل" .وأضاف "مل نكن طرفًا
يف التنسيق".
(الحرة)2020/6/11 ،

 2020/6/11أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها استالم قرض
إرسائييل بقيمة  800مليون شيكل ( 230مليون دوالر أمرييك) ،وذلك
بسبب قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل باالتفاقيات املوقعة
مع إرسائيل والواليات املتحدة .وقالت وزارة املالية الفلسطينية يف
بيان عرب صفحتها عىل موقع "فيسبوك" ،إنها رفضت استالم أموال
املقاصة ،كام أنها مل تستلم أي مبلغ من االتفاقية التي تم توقيعها
مع نظريتها اإلرسائيلية قبل عدة أشهر.
(وكالة سبوتنيك لألنباء)2020/6/11 ،

 2020/6/12أفردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلرسائيلية،
النصف العلوي من الصفحة الثانية ملقا ٍل للسفري اإلمــارايت لدى
واشنطن ،يوسف العتيبة .وجاء بعنوان" :إ ّما الضم أو التطبيع"،
استهله بالقول" :حتى الفرتة األخرية ،تحدث قادة إرسائيليون بحامس
عن التطبيع مع اإلمارات العربية املتحدة ودول عربية إضافية .لكن

هذه األقوال تتناقض مع خطة الضم اإلرسائيلية" .وبحسب العتيبة،
فإن خطة الضم اإلرسائيلية تتحدى اإلجامع العريب  -وعمليًا الدويل
أساسا يف األردن،
أيضً ا  -يف ما يتعلق بالحق الفلسطيني ،وستؤثر ً
الذي يعود استقراره  -الذي يبدو أم ًرا مفروغًا منه أحيانًا  -بالفائدة
عىل املنطقة كلها وتربح منه إرسائيل عىل نحو خاص".
(العريب الجديد)2020/6/12 ،

 2020/6/14أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،أن
حكومته قد بدأت خطوات عملية لتشييد مستوطنة باسم "ترامب"
عىل مرتفعات الجوالن ،حيث من املتوقع أن ترصد الحكومة
اإلرسائيلية  2.3مليون دوالر أمرييك إلقامة املستوطنة.
(دوتشه فيله)2020/6/14 ،

 2020/6/15رشعت سلطات االحتالل اإلرسائييل بشق طريق
استيطاين يقتطع املزيد من األرايض الفلسطينية يف مدينة القدس
املحتلة ،وذلــك يف سياق مخطط الضم اإلرسائييل بهدف ربط
التجمعات االستيطانية الواقعة شامل املدينة بتلك التي تقع جنوبها.
والحديث يدور حول طريق دائري التفايف رئييس جديد يف مدينة
القدس املحتلة أطلقت عليه بلدية االحتالل يف القدس اسم "الطريق
األمرييك" ،وفيام يشكل الطريق شبكة مواصالت بني املستوطنات،
يصادر مساحات واسعة يف الطور وجبل الزيتون وراس العمود وجبل
املكرب وصور باهر وأم طوبا.
(عرب )2020/6/15 ،48

 2020/6/15أعلن وزير الخارجية وشؤون املغرتبني الفلسطيني،
رياض املاليك ،أن دولة فلسطني تقدمت من خالل بعثتها يف األمم
املتحدة بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة لألمم املتحدة ملناقشة
قضية ضم األغوار ،واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة.
(الرشق)2020/6/15 ،

 2020/6/15أعلن رئيس حزب أزرق وأبيض ،بيني غانتس ،يف
اجتامعات داخلية مع جهات أمنية أنه لن يؤيد فرض السيادة
يف املناطق التي يكون فيها عدد كبري من الفلسطينيني يف الضفة
الغربية ،وذلك لتجنب االحتكاك.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/6/15 ،

 2020/6/18دعا رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،يف اتصال
هاتفي مع نظريه اليوناين ،كريياكوس ميتسوتاكيس ،إىل االعرتاف
بدولة فلسطني ،مؤك ًدا أنه عىل املجتمع الدويل القيام بخطوات جدية
ملنع ضم االحتالل اإلرسائييل أجزاء من الضفة الغربية.
(الرشق)2020/6/18 ،

 2020/6/18أكد املمثل األعــى لألمن والسياسة الخارجية يف
االتحاد األورويب ،جوزيب بوريل ،أن العالقات القامئة بني االتحاد
األورويب وإرسائيل ستتأثر سلب ًيا يف حال قامت األخرية بتنفيذ نيتها
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ضم أجزاء من أرايض الضفة الغربية املحتلة .وقد جاء ذلك خالل
مداخلة لبوريل أمام الربملان األورويب يف جلسة خصصت للحديث
عن قضايا السياسة الخارجية األوروبية ومن ضمنها نية إرسائيل ضم
أراض محتلة .وبحسب بوريل ،فان هناك أغلبية واضحة من دول
االتحاد األورويب تتمسك برضورة التوصل إىل حل الدولتني عن طريق
التفاوض وفق محددات متفق عليها.
(الغد األردنية)2020/6/18 ،

 2020/6/18نددت منظمة "العفو" الدولية بخطة الضم اإلرسائيلية
ألجزاء واسعة من الضفة الغربية املحتلة .وطالبت املنظمة ،يف ترصيح
نرشته عىل حسابها يف "تويرت" ،مبحاسبة إرسائيل عىل انتهاكاتها ضد
الفلسطينيني ،وعدم االكتفاء بتوجيه "االنتقاد لها" .وأضافت أن
"توجيه االنتقادات بال أي محاسبة عىل أرض الواقع لن ينهي الظلم،
ولن يضع ح ًّدا إلفالت إرسائيل من العقاب".
(العريب الجديد)2020/6/18 ،

 2020/6/22توعدت الرئاسة الفلسطينية ،باتخاذ "قرارات فلسطينية
مهمة وقاسية" ،إذا نفذت إرسائيل مخطط "ضم" أر ٍاض من الضفة
الغربية املحتلة .وقال املتحدث باسم الرئاسة ،نبيل أبو ردينة" ،يف حال
إقدام إرسائيل عىل تنفيذ مخططات الضم ،فستكون هناك قرارات
فلسطينية مهمة وقاسية (مل يكشف عنها) ،سيدفع الجميع مثنها ولن
نكون الوحيدين ضحايا لهذا القرار اإلرسائييل الجائر" .وأضاف أن
"املهرجان الوطني يف (مدينة) أريحا (رشقي الضفة الغربية) ،الرافض
لخطة الضم اإلرسائيلية ،و ّجه رسالة إىل الحكومة اإلرسائيلية واإلدارة
األمريكية بأن أي محاولة للضم لن متر" .وتابع" :نخطو خطوات مهمة
إلفشال كل املشاريع ،سواء فيام يتعلق بسياسة الضم ،ومشاريع الرئيس
األمرييك ،دونالد ترامب ،وخطته وخرائطه" ،من دون مزيد من التفاصيل.
(وكالة األناضول)2020/6/22 ،

 2020/6/23شهدت الضفة الغربية أكرب مظاهرة منذ نهاية شهر
كانون الثاين /يناير ،بعد إعالن الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،خطة
الواليات املتحدة للسالم للرشق األوسط .وتظاهر آالف الفلسطينيني
يف مدينة أريحا احتجا ًجا عىل خطط إرسائيل بضم أجزاء واسعة من
الضفة الغربية وغور األردن .وجاءت هذه املظاهرات إثر دعوة
حركة "فتح" ،وذلك عىل الرغم من القيود املفروضة للحد من تفيش
فريوس كورونا (كوفيد .)19-وقد ردد املتظاهرون شعارات "ال دولة
فلسطينية بدون غور األردن" و"فلسطني ليست للبيع".
(فرانس )2020/6/23 ،24

 2020/6/24دانت جامعة الدول العربية سياسة اإلعدامات التي
متارسها سلطات االحتالل اإلرسائييل بحق الشعب الفلسطيني ،يف
تحد سافر إلرادة املجتمع الدويل ،وقرارات الرشعية الدولية.
(العرب القطرية)2020/6/24 ،

 2020/6/24عىل الرغم من إعالن رئيس الحكومة الفلسطينية ،محمد
اشتية ،يف  21حزيران /يونيو إغالق محافظة الخليل ملدة خمسة أيام،
املختصة محارصة
ليتسنى لوزارة الصحة والطواقم الطبية والجهات
ّ
الوباء وتقييم الحالة العامة يف املنطقة ،فإن أعداد املصابني بفريوس
كورونا (كوفيد )19-يف محافظة الخليل ،جنوب الضفة الغربية ،ظلت
يف ارتفاع غري مسبوق وبطريقة صادمة ،بحسب األرقام التي تعلنها
يوميًا وزارة الصحة الفلسطينية ،حتى إ ّن هذه األرقام تواصل ارتفاعها
كل ساعة ،منذ قرابة األسبوعني .وس ّجلت الخليل
خالل اليوم ومع ّ
حتى  24حزيران /يونيو أكرث من  612إصابة بالفريوس من أصل
 1517إصابة يف فلسطني ،وهي نسبة تتجاوز عدد اإلصابات النشطة
بأكرث من  80يف املئة من مجمل إصابات فلسطني ،وبفارق هائل عن
باقي محافظات الضفة الغربية.
(العريب الجديد)2020/6/24 ،

 2020/6/26قال وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،إن
فلسطني تجري اتصاالت مكثفة مع عدة أطراف عربية ودولية من
أجل صياغة مرشوع قرار يتم طرحه عىل الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،يف مواجهة مخطط الضم اإلرسائييل .وأضاف املاليك "أن
القيادة الفلسطينية تبحث مع دول العامل ،وال سيام األطراف املؤثرة،
وضع آلية عملية لفرض عقوبات عىل إرسائيل يف حال تنفيذها
مخطط الضم من أجل أن يكون ذلك خطوة استباقية رادعة .إن
مرشوع القرار قيد البحث ،ويستهدف تحديد اإلجراءات والعقوبات
الواجب فرضها جامع ًيا وفرديًا من دول العامل عىل إرسائيل ،يف حال
تنفيذها مخطط الضم" .وذكر املاليك أن االتصاالت الجارية تتم بنا ًء
عىل قرارات اجتامعات الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي عىل
املستوى الوزاري ،وتضمنت الضغط لعقد اجتامع خاص للجمعية
العامة لألمم املتحدة ،لبحث ملف مخطط الضم.
(الرشق األوسط)2020/6/26 ،

 2020/6/28نفى املتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة،
وجود أي حوار حايل مع اإلدارة األمريكية ،وذلك ر ًدا عىل تقارير
أمريكية وإرسائيلية تحدثت عن وجود اتصاالت فلسطينية  -أمريكية،
حول "خطة السالم" األمريكية .وقال أبو ردينة إن "أي حوار جديد
يجب أن يكون عىل أساس حل الدولتني إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية عىل حدود عام
 ،1967وقرارات الرشعية الدولية ،ومبادرة السالم العربية" .وشدد عىل
الرفض الفلسطيني ملخططات الضم والخرائط األمريكية  -اإلرسائيلية
"من حيث املبدأ ،سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية".
وأضاف أنه "إذا أقدمت إرسائيل عىل الضم ،فعليها أن تتحمل
املسؤولية الكاملة عن ذلك باعتبارها دولة احتالل".
(الرتا فلسطني)2020/6/28 ،
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 2020/6/29ذكــرت السفرية األملانية يف "إرسائــيــل" ،سوزانه
فاسوم  -رايرن ،أن ضم إرسائيل ملناطق فلسطينية محتلة سيثقل
كاهل عالقاتها مع االتحاد األورويب .وقالت فاسوم  -رايرن إن "االتحاد
األورويب لن يعرتف بتعديالت الحدود".
(الرتا فلسطني)2020/6/29 ،

 2020/6/29أبــدت السلطة الفلسطينية استعدادها إلحياء
املفاوضات املبارشة مع اإلرسائيليني ،وانفتاحها عىل إجراء تعديالت
طفيفة عىل الحدود ،يف اقرتاح مضاد لخطة السالم األمريكية للرشق
األوسط .ويف نص تم تسليمه للرباعية الدولية (االتحاد األورويب،
واألمم املتحدة ،وروسيا ،والواليات املتحدة) يبدي الفلسطينيون
"استعدادهم الستئناف املفاوضات الثنائية املبارشة من حيث
توقّفت" .وجاء يف النص الواقع يف أربع صفحات أن "أح ًدا ليس لديه
التوصل إىل اتفاق سالم ،وأح ًدا ليس
مصلحة أكرث من الفلسطينيني يف ّ
لديه ما يخرسه أكرث من الفلسطينيني جراء غياب السالم" .ويتابع
النص "نحن مستعدون لقيام دولتنا املحدودة التسلّح وذات الرشطة
القوية لفرض احرتام القانون والنظام .نحن مستعدون للقبول بوجود
طرف ثالث مف ّوض (من األمم املتحدة) من أجل [ ]...ضامن احرتام
اتفاق السالم يف ما يتعلّق باألمن والحدود" ،ويتضمن النص إشارة
إىل حلف شامل األطليس لـ "قيادة القوات الدولية" .ويقرتح النص
تعديالت طفيفة عىل الحدود عىل أن يتم إبرام اتفاق ثنايئ بشأنها،
"عىل أساس حدود  4حزيران /يونيو  ،"1967وهو التاريخ الذي بدأت
فيه إرسائيل باحتالل الضفة الغربية.
(فرانس )2020/6/29 ،24

 2020/6/30أعادت السلطة الفلسطينية سياسة اإلغالقات ،وفرضت
عقوبات عىل املخالفني لرشوط السالمة العامة ،بعد تفيش فريوس
كورونا املستجد (كوفيد )19-يف األرايض الفلسطينية عىل نح ٍو مثري
للقلق .وقال رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،إن الحكومة
اضطرت إىل فرض إجراءات جديدة يف محافظتي الخليل وبيت لحم،
وفرضت عقوبات جديدة عىل املخالفني لرشوط السالمة العامة.
وأضاف اشتية ،يف مستهل جلسة الحكومة" :هناك  10ماليني إصابة
حول العامل ،وأكرث من  500ألف حالة وفاة بفريوس كورونا املستجد
(كوفيد ،)19-ولدينا يف فلسطني  1716حالة نشطة ،منها  7حاالت يف
اإلنعاش ،ما اضطرنا إىل كل ذلك" .وتابع" :إن الحكومة ،ومنذ اليوم
األول ،قالت إنها تتحيز إىل صحة اإلنسان ،وحاولنا إجراء توازن بني
الصحة واالقتصاد ،وكان هذا استنا ًدا إىل تراجع حاالت اإلصابة لدينا،
لكن اآلن عائالت يف الخليل أصيب كل أفرادها ،وهناك قرى مصابة
بأعداد كبرية ،نحن نسيطر عىل الخريطة الوبائية ،لكن توجد خطورة
أن ينتقل املرض من حاالت فردية إىل حاالت مجتمعية".
(الرشق األوسط)2020/6/30 ،
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يتناول هذا الكتاب قضية مهمة وراهنة تؤثر يف املشهد السيايس
واالقتصادي واالجتامعي الفلسطيني يف قطاع غزة .يتكون الكتاب
من ثالثة فصول ،يتناول الفصل األول اإلطار السيايس لسنوات التنمية
الضائعة يف قطاع غزة ،يف حني يركز الفصل الثاين عىل التطورات
االقتصادية يف القطاع ،وأخ ًريا يبحث الفصل الثالث يف واقع الخدمات
العامة والفقر والطبقة املتوسطة يف القطاع .يُركز الكتاب عىل الفرتة
الزمنية التي أعقبت االنقسام السيايس والجغرايف بني الضفة الغربية
وقطاع غزة ،املعروفة باسم "االنقسام الفلسطيني" ،التي بدأت
يف حزيران /يونيو  ،2007وال تزال مستمرة حتى يومنا هذا .فمنذ
ذلك الحني ،سيطرت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" عىل مقاليد
السلطة يف قطاع غزة ،وذلك عقب عام من االقتتال الداخيل بينها
واألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي تديرها حركة
التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" .ومن الجدير ذكره هنا أن هذه
التطورات السياسية واألمنية جاءت عقب فوز حركة حامس بأغلبية
املقاعد النيابية يف املجلس الترشيعي الفلسطيني يف االنتخابات
التي جرت يف كانون الثاين /يناير  ،2006وهي االنتخابات الثانية
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام  ،1994إذ عقدت االنتخابات
الربملانية والرئاسية األوىل يف كانون الثاين /يناير  1996من دون
مشاركة حركة حامس.
مع سيطرة حركة حامس عىل مقاليد السلطة يف قطاع غزة ،فرضت
عليه إرسائيل إغالقًا
محكم ،قلصت مبوجبه دخول وخروج البضائع
ً
واألفراد منه وإليه ،وأعلنته "منطقة معادية" ،وقطعت كل وسائل
االتصال املبارش به ،كام أعلن املجتمع الدويل ،من خالل اللجنة
الرباعية الدولية ،التي تضم روسيا واالتحاد األورويب والواليات
املتحدة األمريكية واألمــم املتحدة ،عن موقف حاد تجاه حركة
حامس وحكومتها ،وأشارت إىل أنها لن تتعامل مع هذه الحكومة
التي شكلتها ،واشرتطت عليها ثالثة رشوط ،وذلك إن رغبت يف أن
ينفتح املجتمع الدويل عليها ويتعامل ويتعاون معها ،وهي :نبذ
العنف ،واالعرتاف باالتفاقات املوقعة سابقًا بني إرسائيل ومنظمة
التحرير الفلسطينية ،واالعرتاف بإرسائيل .ونظ ًرا إىل رفض حركة
حامس تطبيق هذه الرشوط ،أعلنت العديد من الدول واملنظامت
الدولية مقاطعتها سياسيًا وماليًا .ونتيجة ذلك ،تداخلت مجموعة من
األحداث ،أهمها االنقسام الفلسطيني ،والحصار اإلرسائييل ،ومقاطعة
املجتمع الدويل مع بعضها البعض لتنتج واق ًعا معق ًدا يرزح فيه
الفلسطينيون يف قطاع غزة تحت الحصار والفقر والبطالة والحرمان
وضعف الخدمات.
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صدرت العديد من الدراسات والكتب ،وال سيام باللغتني العربية
واإلنكليزية ،عن فرتة االنقسام الفلسطيني ،وع ّدت هذه الكتابات
هذه الفرتة مرحلة ســوداء يف تاريخ الشعب الفلسطيني الذي
يعيش ويالت ومآيس االحتالل اإلرسائييل ،ويناضل من أجل التحرر
واالستقالل .وقد مثّل االنقسام الفلسطيني رضبة قاصمة لهذا
املرشوع النضايل من أجل إنهاء االحتالل ،ليس عىل الصعيد السيايس
فحسب ،بل عىل صعيد جهود الفلسطينيني من أجل التنمية وبناء
مؤسسات الدولة الفلسطينية ،وتحقيق التامسك االجتامعي بني
رشائح املجتمع الفلسطيني .كام ع ّدت هذه الكتابات هذه الفرتة
بوصفها فرت ًة حملت تأث ًريا سلب ًيا يف حركة التضامن العاملي مع القضية
الفلسطينية ،ليس يف املجتمعات الغربية فحسب ،بل عىل املستوى
العريب أيضً ا .أما هذا الكتاب الذي نحن بصدد مراجعته ،فيناقش
مسألة جوهرية يف حياة الفلسطينيني اليومية يف قطاع غزة ،وهي
التنمية ،التي لو مل ت ُق َّوض بسبب االنقسام الفلسطيني والحصار
اإلرسائييل ومقاطعة املجتمع الدويل لحقّقت نتائج أفضل .وقد ظل
رئيسا عند مناقشة ضياع التنمية يف
ً
هذا التداخل الثاليث
مفصل ً
قطاع غزة ،ولكن ظلت العديد من الدراسات والكتب تعاين إشكالية
القدرة عىل تحليل وتفسري دور هذا التداخل وأثره يف فقدان أو ضياع
التنمية ،األمر الذي أدى إىل استنتاجات غري معمقة أحيانًا عن طبيعة
الوضع يف القطاع.

اإلطار السياسي لسنوات التنمية
الضائعة منذ عام 2007
يناقش الفصل األول من الكتاب تبلور اإلطار السيايس لعقد التنمية
الضائعة ،ويربطها بسيطرة حركة حامس عىل السلطة يف قطاع غزة
بالقوة املسلحة ،وإنشائها حكوم ًة يف سياق انقسام جغرايف وسيايس
كامل ،وغياب السلطة الترشيعية والقانونية ،وسيطرة عىل املؤسسات
والهيئات العامة ،وأثر كل ذلك سلبيًّا يف الحريات العامة وحقوق
اإلنسان (ص .)34
ناقش هذا الفصل موضوعه من خالل مبحثني ،هام ،أولً  ،طبيعة
اإلطار السيايس ومكوناته ،وثان ًيا ،االقتصاد السيايس لعقد التنمية
الضائعة .ركز اإلطار السيايس عىل تأثري االنقسام الفلسطيني ،وما
ٍ
وتفكك للعقد االجتامعي الفلسطيني،
أفرزه من هياكل ومؤسسات،
وبروز سلطة جديدة تدير قطاع غزة تفتقد إىل الخربة يف اإلدارة
القانونية والترشيعية ،كام تفتقد إىل الرؤية والسياسات الوطنية ،ولها
تحالفات دولية وإقليمية (ص  .)44-35ويف السياق السيايس نفسه،
عامل ثانيًا لتعزيز عملية نكوص
برز الحصار اإلرسائييل ،بوصفه ً
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التنمية ،إذ اتخذت إرسائيل العديد من السياسات واإلجراءات التي
ركزت عىل بناء منظومة كاملة من القيود التي تحد من حرية حركة
فضل عن
األفراد والسلع والبضائع وعنارص اإلنتاج من القطاع وإليهً ،
تعرض القطاع خالل الفرتة نفسها لثالثة اعتداءات عسكرية مدمرة
كلفت اقتصاده مليارات الدوالرات ،وآالف الشهداء والجرحى (ص 45-
 .)48أما املبحث الثاين يف هذا الفصل فناقش ثالث قضايا ذات عالقة
مبنهجية االقتصاد السيايس ،يف األوىل ،استعرض املؤلف التداعيات
الرسيعة التي أفرزها االنقسام الفلسطيني والحصار اإلرسائييل عىل
قطاع غزة ،أطلق عليها مسمى "الصدمة الجيو-اقتصادية" ،التي تهتم
بدراسة التفاعالت املعقدة بني الفضاء الجغرايف واالقتصاد ،وتستخدم
األدوات االقتصادية لتعزيز األهداف الجيوسياسية (ص  .)78-68ثم
ناقش يف الثانية حجم ومصادر التمويل الذي وصل إىل قطاع غزة
طوال فرتة االنقسام الفلسطيني والحصار اإلرسائييل ،بالرتكيز عىل
تحديد مصادر التمويل الرئيسة ،وهي اإلنفاق العام للسلطة الوطنية
الفلسطينية عىل قطاع غزة ،وصايف التحويالت الجارية ،وإنفاق
الحكومة الفلسطينية يف قطاع غزة ،والتسهيالت االئتامنية .وحظي
املصدر األول (اإلنفاق العام للسلطة) بالنسبة األكرب التي وصلت إىل
 62يف املئة (ص  .)87-79وأما األخرية فتتمثل يف استعراض البيئة
العامة التي يعمل فيها القطاع الخاص يف قطاع غزة يف ظل قيود
االنقسام الفلسطيني والحصار اإلرسائييل ،وهي بيئة مناوئة ومليئة
بالعديد من التحديات مثل غياب دور حكومي داعم للقطاع الخاص،
ووجود جبايات مالية ال تتناسب مع الوضع االقتصادي املرتدي،
ووجود صعوبات تتعلق مبستلزمات اإلنتاج (ص .)93-88
يرى املؤلف يف هذا الفصل أن الضعف املؤسيس يف قطاع غزة ،وضعف
وجود رؤية سياسية واقتصادية ،وهي رؤية ُمثقلة بشعارات الصمود
أمام "املؤامرات" أكرث من كونها تعرب عن تصور تنموي ووطني ،أسهام
يف تفريغ قدرة املؤسسات الفلسطينية يف قطاع غزة من فاعليتها
الالزمة لتحقيق إنجازات تنموية ،وما عزز من هذا الضعف هو
عملها يف ظل ُعزلة دولية ،ومنظومة شاملة من الحصار اإلرسائييل.
ولذلك ،يرى أن جميع هذه العوامل يف بيئة معقدة ومتغرية أسهمت
يف خلق ما يسميه "صدمة جيو-اقتصادية" ،وتعني تدهور القدرة
اإلنتاجية ،وال سيام بالنسبة إىل القطاعات التي مل تعد قادرة عىل
فضل عن آثارها باالستغناء عن
استرياد املواد الخام وتصدير منتجاتهاً ،
آالف األيدي العاملة ،وتراجع حجم التجارة الخارجية ،وتأثر القطاع
املرصيف من جراء تراجع األنشطة االقتصادية واإلجراءات اإلرسائيلية
التي أدت إىل توقف التعامل اإلرسائييل مع البنوك الفلسطينية.
وفضل عن ذلك ،و ّجهت عمليات نقل السلع والبضائع عرب األنفاق
ً
بني مرص وقطاع غزة وبإرشاف من حركة حامس ،رضبة قوية إلمكانية
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إصالح "الصدمة الجيو-اقتصادية" (ص  .)78-70كام أسهم ذلك يف
إضعاف أثر التدفقات النقدية التي دخلت إىل قطاع غزة من السلطة
الفلسطينية واملساعدات الخارجية يف تحقيق التنمية ،حيث مل يرتتب
عليها أي إنجازات تنموية ،ما عزز التحديات التي يعانيها القطاع
الخاص الذي يعمل يف بيئة سياسية واقتصادية يغيب فيها الدور
الحكومي الداعم (ص .)89-88

التطورات االقتصادية في قطاع غزة
منذ عام 2007
تناول الفصل الثاين تحليل التطورات االقتصادية يف قطاع غزة منذ
عام  2007من خالل مبحثني ،تعرض األول لألداء االقتصادي للحكومة
يف قطاع غزة منذ عام  ،2007وذلك بتحليل النمو االقتصادي
وطبيعته وخصائصه ،ثم مساهمة القطاعات االقتصادية يف الناتج
املحيل اإلجاميل ،ومكونات هذا األخري اإلنفاقية ،واإلنفاق االستهاليك
واالستثامري ،والتجارة الخارجية ،وقضايا السكان والقوى العاملة
(ص  .)95بينام ناقش املبحث الثاين قضية إعادة إعامر قطاع غزة،
مب ّي ًنا حجم الخسائر نتيجة االعتداءات العسكرية اإلرسائيلية ،وما
تم من إنجازات يف عملية إعادة اإلعامر ،ثم استعرض أهم معوقات
استكامل إعادة اإلعامر (ص .)123
ويرى املؤلف يف هذا الفصل أنه يف ظل سنوات االنقسام الفلسطيني
والحصار اإلرسائييل ،سجلت املؤرشات االقتصادية تراج ًعا خط ًريا
يف األنشطة االقتصادية كافة؛ إذ منا معدل النمو االقتصادي خالل
الفرتة  2019-2007بنحو  2.1يف املئة سنويًا يف املتوسط ،وهذا ال
ينفي وجود معدالت منو سالبة خالل خمس سنوات متفرقة خالل
الفرتة املذكورة ( ،2007و ،2008و ،2014و ،2017و .)2018وقد وصل
مسجل معدل  7يف املئة
ً
تراجع النمو االقتصادي إىل أقصاه عام 2018
(ص .)97
ونظ ًرا إىل أن معدالت النمو يف قطاع غزة ،التي تشري إىل االرتفاع
تعب بدقة عن نتائج حقيقية ،فإن ذلك أدى إىل تغريات
السنوي ،ال ّ
هيكلية خطرية عكست مدى الضعف الذي وصل إليه النشاط
االقتصادي يف القطاع ،وأهم هذه التغريات :انخفاض متوسط
نصيب الفرد من الناتج املحيل ،وتدين نسبته من إجاميل نصيبه يف
فلسطني ،وتدين مساهمة الناتج املحيل لقطاع غزة يف الناتج املحيل
الفلسطيني ،وتراجع مساهمة القطاعات اإلنتاجية يف الناتج املحيل،
وتزايد دور قطاع الخدمات يف االقتصاد ،وزيــادة عدد املنشآت
الخدمية الصغرية ج ًدا .وقد أثر تزايد دور قطاع الخدمات يف النشاط
االقتصادي يف تحسني وتعزيز االقتصاد الفلسطيني يف غزة ،وال سيام
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صحي غال ًبا ،فهو أقل ديناميكية من
أن منو هذا القطاع يعد أم ًرا غري ٍ
قطاعي الزراعة والصناعة ،ويتسم مبحدودية فرص العمل ،وضعف
اإلنفاق االستثامري (ص  .)101-98ومن التغريات الهيكلية التي
يعانيها االقتصاد الفلسطيني يف قطاع غزة ،بسبب سنوات االنقسام
الفلسطيني والحصار اإلرسائييل ،تزايد النزعة االستهالكية يف مقابل
ضعف اإلنتاج؛ فقد حقق االستهالك معدالت تزايد مهمة تزيد
وفضل عن ذلك ،تراجع دور التجارة الخارجية
ً
عىل الناتج املحيل.
يف النشاط االقتصادي ،وهذا الرتاجع يرسي ،بالطبع ،عىل الصادرات
والواردات .وقد أدى ذلك إىل انخفاض األهمية النسبية لواردات قطاع
غزة يف القيمة اإلجاملية للواردات الفلسطينية ،وكذلك انخفضت
هذه األهمية بالنسبة إىل واردات الضفة الغربية (.)111-107
انعكست هذه اآلثار مجتمعة عىل سوق العمل الذي أصابه تشوهات
عميقة بعد أن فقد قدرته عىل تشغيل األعداد املتزايدة التي تدخله
سنويًا .كام تأثرت عملية إعادة إعامر قطاع غزة ،فبعد ثالث سنوات
من بدئها يشري املؤلف إىل أن الدول املانحة مل تدفع أكرث من 37
يف املئة من حجم ما تم االلتزام به يف مؤمتر القاهرة ،الذي ُعقد يف
ترشين األول /أكتوبر  ،2014ويف ظل آلية إعادة اإلعامر املفروضة
من إرسائيل ،التي يكتنفها الكثري من التعقيدات والغموض ،فإن
نسبة ما تم بناؤه من املنازل امل ُدمرة كُليًا ،بعد أربع سنوات ونصف
من تاريخ انعقاد املؤمتر ،بلغ قرابة  71.7يف املئة فقط ،و 57.3يف املئة
من املنازل امل ُدمرة جزئ ًيا استفادت من التعويضات ،يف حني بلغت
نسبة املؤسسات االقتصادية التي تلقت تعويضات نحو  16يف املئة
(ص .)138-136

واقع الخدمات العامة والفقر
والطبقة المتوسطة في قطاع غزة
منذ عام 2007
ينقسم الفصل الثالث الذي يعالج التطورات االجتامعية ،إىل مبحثني؛
يناقش األول ،واقع الخدمات العامة التي تشمل التعليم والصحة واملياه
والكهرباء ،أما الثاين فيناقش معدالت الفقر والطبقة املتوسطة يف قطاع
غزة .وال يخفى كيف أن الرتاجع الذي بدا واض ًحا يف معظم املؤرشات
االقتصادية والسياسية انعكس سلب ًّيا عىل كلتا الطبقتني الفقرية
واملتوسطة ،إذ ال تتزايد األوىل إال عىل حساب الثانية ،ومن ثم عىل
حساب مناعة املجتمع وقوته سياس ًيا واقتصاديًا واجتامع ًيا (ص .)150
يشري املؤلف إىل أنه يف ظل شبكة من املعوقات التي تواجه االقتصاد
الفلسطيني يف غزة ،وتزايد عدد السكان بنسبة تصل إىل  40.5يف

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

املئة منذ عام  ،2007ووصول كثافة السكان إىل مستويات عالية،
تراجعت قدرة البنى التحتية والخدمات العامة يف قطاعات التعليم
والصحة واملرافق العامة من مياه وكهرباء عىل مواكبة الطلب
املتزايد ،وكذلك تدهورت كمية ونوعية الخدمات العامة املقدمة
للمواطنني ،وبدأت تظهر فجوة يف عدد املدارس املطلوبة ،وال سيام
مع تزايد عدد الطالب يف الفصل الواحد ،وتزايد عدد املدارس التي
تعمل بنظام الفرتتني (ص  .)152-151وعىل الصعيد الصحي انخفض
عدد العيادات الصحية العاملة ،وظهرت فجوات عىل صعيد األطباء
رسة (ص .)154-153
واملمرضني واأل َّ
وكذلك ،بات قطاع غزة يشهد حالة خطرية من انعدام األمن املايئ؛
فنصف السكان يف القطاع فقط يحصلون عىل املياه مدة  8ساعات
كل  4أيام ،بينام يحصل ثلث السكان عىل املدة نفسها كل  3أيام،
أما النسبة الباقية فتحصل عىل املدة نفسها كل يومني .وما يعزز من
أهمية انعدام األمن املايئ أن هذه املياه ال تصلح للرشب واألكل،
لذلك يضطر السكان إىل رشاء احتياجاتهم من املياه الصالحة للرشب
من محطات التحلية فقط (ص .)158-155
زياد ًة عىل ذلك ،يعاين القطاع أزمة أمن الطاقة ،إذ إن العديد من
املنازل امل ُدمرة تعاين عدم توافر إمدادات كافية من الكهرباء عىل
مدار الساعة ،ومل يتوافر ذلك طوال العرش سنوات السابقة ،بل
بلغت فرتة توافر الكهرباء أحيانًا مدة  4ساعات ،تليها أكرث من 12
ساعة من دون كهرباء .وقد أرهقت هذه املشكلة كاهل املواطنني
والقطاع الخاص ورشائح املجتمع كافة .وغالبًا ما تتحمل حركة
حامس مسؤولية هذه املشكلة بوصفها السلطة الحاكمة ،ونظ ًرا إىل
عدم قدرتها عىل إدارة القطاع بشفافية ،بحيث زادت من حدتها
وتعقيداتها نتيجة مناكفاتها السياسية مع السلطة الفلسطينية ،وال
سيام عىل صعيد تح ّمل تكاليف الوقود ،فحامس هي التي تجبي
وتحصل قيمة الكهرباء املستهلكة من املواطنني ،يف الوقت الذي
ّ
تدفع فيه السلطة قيمة استهالك الكهرباء امل ُشرتاة من إرسائيل ومرص
(ص .)164-159
كام يناقش هذا الفصل تزايد معدالت الفقر ،واتساع الطبقة الفقرية
التي تفاقمت رأسيًا وأفقيًا بعد االنقسام ،وتأثري ذلك يف حجم ودور
الطبقة املتوسطة ،وتفيد املؤرشات أن معدالت الفقر طوال سنوات
الحصار واالنقسام مل تنخفض عن  38يف املئة ،ووصلت إىل  53يف املئة
عام  ،2017وقد تكون بلغت أحيانًا نحو  70يف املئة من إجاميل عدد
فضل عن تزايد نسبة السكان املعرضني للفقر يف
السكان الكيل ،هذا ً
قطاع غزة (ص .)170-166

بتك ضورعو تاعجارم
"سنوات التنمية الضائعة في قطاع غزة ( ")2018-2007لمازن العجلة

ويشري الفصل أيضً ا إىل أن الطبقة الوسطى يف قطاع غزة تأث ّر حجمها
ودورها نتيجة تزايد معدالت الفقر ،ونتيجة تهميش وإقصاء أبرز
أعضائها ،وال سيام موظفو السلطة الفلسطينية الذين تركوا مراكز
عملهم بنا ًء عىل تعليامت السلطة الفلسطينية .وعىل صعيد الحجم،
تشري التقديرات إىل أن حجم الطبقة الوسطى يف القطاع يراوح بني
 25-20يف املئة من عدد السكان ،مرتاج ًعا عن سنوات ما قبل الحصار
واالنقسام .أما عىل صعيد الدور والخصائص العامة ،فتشري التقديرات
إىل أن الطبقة الوسطى عانت تفتيتًا ورشذمة حادة نتيجة االنقسام،
وما ترتب عىل ذلك من تهميش وإقصاء لفئاتها املرتبطة بوجود
السلطة الفلسطينية ،األمر الذي أفقد هؤالء املوظفني قدرتهم عىل
تشكيل طبقة وسطى فاعلة (ص .)185-177

نظرة إلى المستقبل:
نحو عقد من التنمية المستدامة
ينتهي الكتاب بنظرة إىل املستقبل تتضمن سبل الخالص من الوضع
الذي يعانيه قطاع غزة .وتشمل توصية واضحة تتمثل يف رضورة
استعادة الوحدة الوطنية بني القوى والفصائل الفلسطينية ،وال سيام
حركتا حامس وفتح ،من خالل عملية مصالحة جادة وشاملة تعيد
السلطة الفلسطينية إىل القطاع (ص  .)187ويفيد الكتاب أن تصحيح
مسار التنمية وتعويض سنوات الضياع يتطلبان وجود السلطة
الفلسطينية يف القطاع ،بوصفها إطا ًرا سياس ًيا الز ًما ورضوريًا ،وإن
كان ذلك غري ٍ
كاف ،نظ ًرا إىل أهمية توافر رشوط أُخرى مطلوبة لنجاح
هدف التنمية املستدامة ،مثل توفري التمويل املطلوب لربامج التنمية
الكبرية يف القطاع ،وضامن عدم وضع الجانب اإلرسائييل للعراقيل التي
اعتاد عىل وضعها ملنع تطور االقتصاد الفلسطيني (ص .)189-188

كيف نقرأ الكتاب؟
مهم عن الصورة القامتة التي رسمها االنقسام
يقدم الكتاب تفس ًريا ً
الفلسطيني والحصار اإلرسائييل عىل الواقع السيايس واالقتصادي
واالجتامعي لقطاع غزة .ويشري إىل أن هذه التداعيات مل تنعكس
عىل قطاع غزة فحسب ،بل شملت املجتمع الفلسطيني يف محافظات
الضفة الغربية أيضً ا؛ فقد تسبب االنقسام يف إضعاف الروح الوطنية،
والعمل املؤسسايت املشرتك بني الضفة والقطاع ،كام أسهم يف إيقاف
العملية الدميقراطية الوليدة .ولذلك ،يحذر الكتاب ،عىل نحو
علمي ،من الواقع املؤمل لقطاع غزة ،وال سيام واقع املرشوع السيايس
للفلسطينيني جمي ًعا ،ويقدم قراءة شمولية تساعد الفلسطينيني ،من
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الباحثني والسياسيني ،عىل فهم وتفسري الرضر الذي لحق بالفلسطينيني
وبالقضية الفلسطينية نتيجة االنقسام والحصار والتأخر يف عالجهام.
وال شك يف أن املخرج الذي اقرتحه الكتاب ،وهو املصالحة والوحدة
الفلسطينيتان بوصفهام الطريق الوحيد ملواجهة األزمات املرتاكمة
التي يعانيها قطاع غزة ،يع ّد رضور ًة مل ّحة .وذلك ألن املصالحة
الفلسطينية تعني توحيد النظام السيايس ،وعودة التمويل الدويل
والعريب عىل نحو ٍ
كاف لتمويل التنمية ،وكذلك هي رضورة ال بد منها
لتوحيد املؤسسات وتوحيد خطط التنمية ،كام أنها مسؤولية الجميع
وليس حركة حامس فقط.
ويقدم الكتاب جهود التنمية الضائعة أو التي ضاعت بسبب
االنقسام يف منطقة ذات خصوصية ،وهي قطاع غزة الذي ما زال
تحت االحتالل الذي يتحكم يف دخول وخروج البضائع واألفراد،
والذي تعرض لثالث حروب دامية وعرشات االجتياحات واالشتباكات
هائل يف البنية التحتية والبرشية .كام
العسكرية التي سببت دما ًرا ً
يتناول الكتاب تداعيات االنقسام الفلسطيني عىل الفلسطينيني،
وال سيام أنه سبب رئيس يف االنقسام الجغرايف بني القطاع والضفة،
وتغييب السلطة الترشيعية والقانونية ،وتجميد العملية االنتخابية،
وتفكيك املؤسسات ،وتقليص الحريات .أشار الكتاب أيضً ا إىل
االنكشاف الذي سببه االنقسام يف املسألة الفلسطينية ،وفتح املجال
لتعاظم التأثري والتدخل اإلقليمي يف الشأن الفلسطيني.
ولذلك ،ونظ ًرا إىل أن االحتالل اإلرسائييل ميثل السبب الرئيس لسنوات
التنمية الضائعة يف قطاع غزة ،حيث ما زال هو املتحكم الرئيس يف
معابر القطاع ،ويتحكم يف نوعية الخدمات املقدمة من مياه وكهرباء
ويف دخول املواد الخام ،من الطبيعي تخصيص مساحة مهمة من
الكتاب لعرض وتقديم نظريات التنمية ،وفقًا ملنظورين؛ هام التنمية
يف ظل التبعية ،والتنمية يف ظل الرصاع.
وقد تطرق املؤلف بإسهاب إىل نظريات التنمية االقتصادية التقليدية
والحديثة ،مع تركيزه الخاص عىل النظريات التي تناقش التنمية يف
ملخصا عن نظريات الفكر التنموي
أماكن وأوقات األزمات ،وق ّدم
ً
التقليدي وأهمها نظرية الدفعة القوية للباحث االقتصادي بول
روزنشتني  ،Paul Rosenstein-Rodanالتي ترى أن التدرج يف
التنمية لن يؤدي إىل التغلب عىل الركود االقتصادي ،ونظرية
النمو املتوازن لراغنار نوركسه  ،Ragnar Nurkseالتي تدعو إىل
تحقيق منو متوازن لالقتصاد بقطاعاته كافة لكرس دوائر الفقر
املفرغة ،ونظرية االقتصادي األملاين ألبريت أوتو إيريشامن Albert
 ،Otto Hirschmanالتي تفيد أن الطريق الصحيح لتحقيق النمو
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االقتصادي يف الدول النامية يكون بتطبيق نظرية النمو غري املتوازن
وضخ االستثامرات يف قطاعات ريادية.
وقسمها
كام تطرق الكتاب إىل نظريات الفكر التنموي الحديثّ ،
صنفني أساسيني ،األول :منوذج التغري الهيكيل ،الذي ركز عىل كيفية
تحويل االقتصادات املتخلفة من اقتصادات تعتمد عىل الزراعة
إىل اقتصادات حرضية تعتمد عىل تشكيلة متنوعة من الصناعات
الحديثة .والثاين ،الثورة النيوكالسيكية الجديدة التي تقول إن حالة
التخلف االقتصادي تنتج من سوء تخصيص املوارد بسبب السياسات
الحكومية الخاطئة.
وكذلك تطرق املؤلف إىل آراء تنموية عربية يف محاولة لالقرتاب من
الواقع العريب أكرث ،وال سيام سمري أمني ،أحد رواد مدرسة التبعية
ونظرية التبادل الالمتكافئ ،وركز عىل مفهوم اقتصاد التنمية ،بوصفه
داعم القتصاد
ال ميكن أن يكون ً
فاعل يف تحقيق التنمية إال إذا كان ً
سيايس للتنمية .وركز كذلك عىل االقتصادي إسامعيل صربي عبد الله،
الذي يرى أن النظريات التنموية التي تُرجع التخلف إىل أسباب
اقتصادية وحدها ،هي نظريات ال تستند إىل أي تفسري تاريخي يؤكد
صوابها.
وبنا ًء عليه ،ونظ ًرا إىل الخصوصية يف قطاع غزة ،يرى املؤلف أن سلطة
إصدار القرار ال متتلك الحرية يف صياغة وسن السياسات التنموية
واالقتصادية ،حيث إنها محكومة من سلطة االستعامر اإلرسائييل
الذي يتحكم يف جميع مفاصل الحياة فيها ،ما فتح املجال له لدق
ناقوس الخطر حول سؤال :كيف ميكن لجهود التنمية أن تُؤيت مثارها
يف ظل التبعية والرصاع واالنقسام وعدم االعرتاف الدويل يف منطقة
تخضع للعديد من املشاكل االقتصادية والسياسية واالجتامعية؟ وال
شك يف أن اإلجابة عن هذا السؤال الصعب هي سهلة ،بالقول مبارشة:
ال ميكن حدوث ذلك .هنا تكمن أهمية الكتاب ،حيث يحاول املؤلف
اإلجابة عن ذلك ،فعىل الرغم من أن سياسيات االحتالل التي تشدد
الخناق عىل التنمية يف األرايض الفلسطينية عامة ويف قطاع غزة
خاصة ،فإنه ال ميكن تربئة االنقسام الفلسطيني وسياسات السلطة
الفلسطينية تجاه قطاع غزة وأداء حكومة حامس من مسؤولية
تعطيل وضياع التنمية يف قطاع غزة.

خاتمة
ن ّبه الكتاب عىل نحو علمي إىل الواقع املؤمل لقطاع غزة ،واملرشوع
السيايس الفلسطيني .ويعد الكتاب ،من باحث اقتصادي من
مهم مو ّج ًها إىل السياسيني والباحثني والصحافيني
قطاع غزةً ،
دليل ً
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والناشطني عن الرضر الذي لحق بالفلسطينيني والقضية الفلسطينية
نتيجة االنقسام الفلسطيني وتأخر عالجه .ويف هذا السياق ،يبدو
من السهل توجيه اللوم إىل التدخالت الخارجية عن الوضع الكاريث
الذي يعيشه قطاع غزة منذ عام  ،2007لكن إنكار تأثري التناحر
الداخيل يرض كث ًريا بالتشخيص العلمي للوضع ،ما يصعب عملية
إيجاد الحلول للخروج من هذا الوضع .لذلك ،فإن املصالحة والوحدة
الفلسطينيتني هام الطريق الوحيد ملواجهة األزمات املرتاكمة التي
يعانيها قطاع غزة .وتعني املصالحة توحيد النظام السيايس وعودة
التمويل الدويل والعريب عىل نحو كاف لتمويل التنمية .وكذلك ،هي
رضورة ال بد منها لتوحيد املؤسسات وخطط التنمية ،وهي مسؤولية
يتشارك فيها الجميع .لقد تم توقيع العديد من اتفاقيات املصالحة
بني طريف االنقسام ،ومبشاركة كل القوى السياسية الفلسطينية يف
العديد من العواصم العربية والدولية ،لكن املشكلة الرئيسة ليست
يف االتفاقيات ،بل يف فقر اإلرادة الحقيقية لتنفيذها .خالصة القول،
إن االنقسام الجاري منذ  14عا ًما ضار ج ًدا باملرشوع الوطني،
وبطريف االنقسام.
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مقدمة
يندرج كتاب طارق بقعوين ،احتواء حامس :صعود مقاومة فلسطينية
ُ
وركودها ،يف فضاء دراسات الحركات اإلسالمية والدراسات الفلسطينية
التي حاولت فهم ظاهرة حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،بوصفها
حرك ًة تجمع بني الهوية الفلسطينية واإلسالمية ،والتي اختلفت يف
مقاربتها؛ فمنها مقاربات عالجتها باعتبارها حرك ًة اجتامعية((( ،أو حركة
إسالمية((( ،وأُخرى باعتبارها منظم ًة إرهابية((( .ومن حيث املوضوع،
اهتمت بعض الدراسات ببحث عالقات حامس بالقوى الفلسطينية
األُخرى((( ،أو عالقاتها الخارجية((( ،يف حني ركّزت أُخرى عىل البنية
الداخلية لحامس((( ،أو نشأة حامس وتح ّوالتها((( ،أو موقف حامس
السري الذاتية وشهادات قادة حامس
من الدميقراطية((( ،إضاف ًة إىل ّ
التي تُوث ّق تجربة الحركة من منظور الفاعلني((( .إ ّن دراسة الحركات
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مهم،
ذات الطابع اإلسالمي دراس ًة أكادميي ًة موضوعي ًة يُع ّد أم ًرا ًّ
تصاعد يف ِ
ٍ
تحتل
العقد األخري ،بحيث باتت ّ
بالنظر إىل ما شهدته من
ٍ
يشوب
مواقع سياسية واجتامعية بعد فرتة من التهميش ،إضاف ًة إىل ما
ُ
هذه الحركات من رسي ٍة ،عىل مستوى التنظيم واإلدارة والتمويل،
يحاف ُظ عليها امل ُنتسبون إليها .ويف املقابل ،تج ُّنب من هم خارجها
االنخراط فيها ،أو التع ُّرف إليها .وينطيل ذلك عىل الحالة الفلسطينية
التي تتّسم بخصوصية يفرضها السياق االستعامري اإلحاليل .ومن هذا
امل ُنطلق ،تأيت الدراسات ،التي من بينها كتاب بقعوين ،لتكشف جان ًبا
من هذا الغموض وتُقدم قراء ًة يف تجربة ُمغايرة.
يغطّي الكتاب املعامل الرئيسة التي م ّرت بها حامس ،يف الفرتة
 ،2017-1987بطريق ٍة رسدية ،وذلك مبَ ْوقَعة حامس يف السياق
شامل
الفلسطيني األوسع .وال ي ّدعي املؤلف أ ّن كتابه يُقدم تاريخًا ً
للعقود الثالثة ،أو يُراجع السياسات اإلرسائيلية تجاه األرايض
الفلسطينية ،كام أنه ال ي ّدعي رشح التعقيدات املتشابكة لحامس،
مثل العالقة بني حامس الداخل والخارج ،أو بني األجنحة العسكرية
والسلطة
والسياسية للحركة ،بل يُحاول رشح الديناميكية بني حامس ُّ
الفلسطينية من جهة ،وبني حامس وإرسائيل من جه ٍة أخرى ،وفهم
ديناميات العزل والتشويه التي تع ّرضت لها حامس من ُذ نحو عرش
فلسطيني داخل
مليون
َ
سنوات ،والتي عىل إثرها باتت ُمعاناة نحو
ّ
قطاع غزة أم ًرا مقبولً  .إضاف ًة إىل ذلك ،يهدف الكتاب إىل تت ُّبع
الحرب ض ّد االحتالل اإلرسائييل من منظور حامس ،وذلك باالبتعاد
عن الجدل املشحون ،وغري الف ّعال ،املرتبط باستخدام ُمصطلحات
مثل اإلرهاب والعنف وغريها ،من أجل قراءة حامس بطريق ٍة نقدية
يستكشف الكتاب األسس
تفتقر إليها الكثري من األدبيات .ويف حني ال
ُ
النظرية أليديولوجيا الحركة ،فإنه يُعالج كيفية تأثري امل ُعتقدات
الدينية يف النظرة السياسية لحامس بوصفها حزبًا سياسيًا ،وليس
دينيًا .مع اإلشارة إىل أ ّن حامس ت ُع ّرف نفسها بأنها حركة إسالمية
مبوجب ميثاقها وإميان قيادتها وقاعدة أعضائها .وبذلك ،فإن الكتاب
يُسلّط الضوء عىل جامعة مه ّمشة رغم مركزيتها يف الحركة الوطنية
الفلسطينية (ص .)xi-xii, xx-xxi, xxiii
ويعتمد الكتاب تحليل الخطاب منه ًجا ،استنا ًدا إىل مجموعة واسعة
من األدبيات املختلفة التي ض ّمت مصادر أرشيفية من آالف الوثائق
العربية التي تحتوي عىل خطابات شفهية وبرصية ومكتوبة نرشتها
حامس ،بني عا َمي  1987و ،2017مثل مجلة فلسطني املسلمة،
فضل عن البيانات الصادرة
وصحيفة الرسالة ،ومنشورات السفريً ،
عن حامس ،وحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني ،وحركة التحرير
الوطني الفلسطيني "فتح" ،والفصائل األخرى ،وأجنحتها العسكرية،
ومنشورات إخبارية محلّية وإقليمية ودولية تتح ّدث عن حامس،

بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

وتتض ّمن ترصيحات أدىل بها أعضاء حامس ،واملنشورات اإللكرتونية
للحركة .إضاف ًة إىل ذلــك ،أجــرى املؤلف ُمقابالت مع أعضاء
حامس يف لبنان واألردن وقطر والضفّة الغربية وقطاع غزة ،ومع
سياسيني ومحللني وأكادمييني وناشطني إرسائيليني وفلسطينيني ،إىل
جانب اعتامده عىل أدبيات ثانوية باللغتني العربية واإلنكليزية،
واستفادته من زيار ٍ
ات ميدانية قام بها متعلقة بأرشيف "مجموعة
الوثائق العربية" ملعهد الدراسات الفلسطينية ،وأرشيف "الوثائق
الفلسطينية" (خالل األعوام  )2011-2005ملركز الزيتونة يف بريوت،
إضاف ًة إىل زيارته لقطاع غزة عام  ،2015واطّالعه عىل أرشيف
صحيفة الرسالة .وقد أراد املؤلف هذا التن ّو َع يف مصادر كتابه مراعا ًة
للتاميُزات الدقيقة داخل الحركة ،فهو يعتقد أ ّن حامس ليست ك ًُّل
واح ًدا ،بل هي حركة ُمنظّمة ُمعقّدة والمركزية وذات أوجه ُمختلفة،
تعمل عىل موازنة توت ُّراتها الداخلية باستمرار (ص .)xx-xxiii
ُ
يقع الكتاب يف ستة فصول وصفية /رسدية ،وخامتة تحليلية .ويف
الفصل األول ،يتت ّب ُع املؤلف تط ّور نشاط الحركة اإلسالمية يف فلسطني،
منذ إنشاء فر ٍع لجامعة اإلخوان املسلمني عام  1945حتّى االنطالق
الرسمي لحامس عام  .1988أ ّما الفصل الثاين ،فيُعالج العالقة
املضطربة بني حامس والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو
حتّى وصمها باإلرهاب .ويف الفصلني الثالث والرابع ،يبحثُ املؤلف،
تح ّول حامس تجاه العمل السيايس من خالل انخراطها يف االنتخابات
وينتقل يف
ُ
املحلّية الترشيعية ،وتداعيات سيطرتها عىل قطاع غزة.
الفصل الخامس إىل معالجة الكيفية التي أ ّدى من خاللها ُحكم حامس
اإلداري يف قطاع غزة إىل مأسسة االنقسام الفلسطيني  -الفلسطيني.
أ ّما الفصل السادس ،فهو يبحثُ أثر االضطرابات العربية من ُذ عام
 2011يف ُسلوك حامس السيايس .ويف الخامتة ،يُراجع املؤلف  -نقديًّا -
تح ُّوالت حامس املفصليةُ ،مق ّي ًم أخطا َءها ،حيث يخرج عن النهج
الرسدي املعتمد يف بقية الكتاب إلجراء تدخالت تحليلية حول حامس
واملرحلة الحالية من القومية الفلسطينية.

أسلمة القومية الفلسطينية:
االنتفاضة األولى وصعود "حماس"
بحسب املؤلف ،بدأت العالقة بني اإلخوان املسلمني وفلسطني مع
افتتاح جامعة اإلخوان املسلمني أول فرع رسمي لها يف القدس عام
 ،1945ليُصبح لديها نحو خمسة وعرشين فر ًعا داخل فلسطني
بحلول عام  .1948وقد ّأسست الجامعة – التي انض َّم إليها الشيخ
أحمد ياسني (ُ )2004-1936منذ تأسيسها – معسكرات تدريب
عسكرية يف قطاع غ ّزة لدعم املهامت امل ُسلّحة التي ُ
تهدف إىل تحرير
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الوطن الفلسطيني ،وذلك بالنظر إىل أ ّن الخطط الصهيونية ،وتوسيع
الهجرة اليهودية إىل فلسطني ،من أكرب تهديدات العامل اإلسالمي
(ص  .)11 ،8-4إال أن ريتشارد ميتشل يُشري إىل أ ّن "عالقة الجامعة
بفلسطني بدأت منذ عام  1935عندما زار عبد الرحمن البنا ،شقيق
حسن البنا ،فلسطني والتقى بالحاج أمني الحسيني مفتي القدس
ورئيس املجلس اإلسالمي األعىل يف ذلك الوقت"(.((1
ويُجادل املؤلف بأ ّن الخالف امل ُبكّر بني اإلخوان امل ُسلمني واألعضاء
اإلسالميني يف الحركة الوطنية الفلسطينية يعو ُد إىل لحظة تأسيس
حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ،عام  ،1959من جانب يارس
عرفات ( – )2004-1929الذي َع َ َب كعضو غري رسمي يف معسكرات
اإلخوان امل ُسلمني – ورفاقه ،العتقاد الجامعة أ ّن غياب األجندة
اإلسالمية مقابل "العلامنية" سيمنع تحقيق األهداف القومية للقضية
الفلسطينية (ص  .)13واستم َّر هذا الخالف لتستغله إرسائيل فيام
بعد ،حيث وافقت سلطات االحتالل اإلرسائيلية عىل طلب ترخيص
الجمعية اإلسالمية الذي تقد َم به ياسني عام  ،1976لطموحها إىل
إنتاج قوة مضادة ت ُضعف الحركات القومية الفلسطينية األخرى ،من
خالل "زراعة" اإلخوان يف قطاع غ ّزة ومنو الحركات اإلسالمية عمو ًما.
ويف املقابل ،اعتربت قيادة اإلخوان هذا التفاهم الضمني مع إرسائيل،
وسيل ًة لتوسيع نطاقها ومواجهة التأثري العلامين للفصائل القومية.
وقد أدى هذا التنافس بني اإلسالميني والقوميني إىل نزاعات دموية
وعنيفة ،عىل مرأى من قوات االحتالل اإلرسائيلية التي تقاعست
عم ًدا عن إنهاء هذه املواجهات لتمكني منو اإلخوان (ص .)17
وخالفًا للقوميني الذين استجابوا لنداء الكفاح امل ُسلّح ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،وعىل النقيض من تجربة حركة الجهاد اإلسالمي التي
رفضت التعامل مع إرسائيل ،وركّــزت مثل منظمة التحرير عىل
بدل من بناء املؤسسات اإلسالمية ،إلميانها أن تحرير
مواجهة االحتالل ً
فلسطني هو الطريق نحو إحياء األمة اإلسالمية ،وأ ّن التفاين األعمى
لألسلمة يُضعف النضال الفلسطيني ،حاف َظ اإلخــوان امل ُسلمون
عىل ارتباطهم الرباغاميت بإرسائيل ،ليعطي ياسني ورفاقه األولوية
لألسلمة عىل حساب املقاومة الفورية لالحتالل ،حيث ركّزوا عىل
توسيع بنيتهمالتحتية االجتامعية والخريية والتعليم واإلحياء الديني
داخل األرايض امل ُحتلّة؛ ما أ ّدى إىل استياء كبري بالنسبة إىل القوميني
وأعضاء قاعدتهم أيضً ا ،األمر الذي دف َع اإلخوان امل ُسلمني إىل ترسيع
انخراطهم يف ُمقاومة االحتالل ،ليبدأ الشيخ ياسني ورفاقه بتخزين
رسا يف منزله بغزة ،ولتستحدث الجامعة يف أواخر عام 1985
األسلحة ًّ
 10زياد أبو عمرو ،أصول الحركات السياسية يف قطاع غزة( 1967-1948 :عكا :دار
األسوار ،)1987 ،ص .63
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ع ّدة أجهزة ،منها مقاتلو الجهاد الفلسطيني ،وهي منظمة عسكرية
تركز عىل استهداف الجنود اإلرسائيليني واملستوطنني اليهود يف قطاع
غزة (ترأّسها صالح شحادة) ،ومنظمة الجهاد والتبشري التي تعاملت
مع الفلسطينيني املتعاونني مع االحتالل (ص .)20-17
بسبب حادث سري يف  8كانون األول /ديسمرب  ،1987بني عربة تابعة
عمل املياومة الفلسطينيني من
للجيش اإلرسائييل وسيارات ُّ
تقل ّ
عملهم يف إرسائيل إىل منازلهم يف قطاع غزة ،أسف َر عن مقتل أربعة
فلسطينيني (ثالثة منهم من مخيم جباليا لالجئني) ،اندلعت أحداث
لتشمل كل األرايض
َ
االنتفاضة الفلسطينية األوىل من مخيم جباليا
الفلسطينية .ويف حني كان الزعيم الفلسطيني يارس عرفات يسعى
من منفاه يف تونس إىل توجيه منظمة التحرير الفلسطينية لتويل
دور قيادي ألحداث االنتفاضة لالستفادة من هذه اله ّبة الجامهريية
وضامن بقائها سلمية ،اجتمع الشيخ ياسني ورفاقه ليبحثوا كيفية
االستفادة من هذه املشاعر الشعبية ،ث ّم إنهم ع ّمموا منشو ًرا يف 14
كانون األول /ديسمرب – مل يحمل اسم "حامس" – يشيد باالنتفاضة
ويرفع شعار "اإلسالم هو الحل والبديل"ُ ،مستنكرين بذلك فشل
منظمة التحرير الفلسطينية يف إنهاء االحتالل (ص  .)3-1وقد
نافست حامس القيادة املحلية التي تعمل بالتنسيق مع منظمة
التحرير الفلسطينية ،بل إنها اقرتحت تواريخ إرضاب بديلة من تلك
رصا
التي أعلنتها ،واستخدمت يف منشوراتها لغ ًة مختلفة توظّف عن ً
دين ًيا ،ونرشت رسوماتها التي تهاجم اليهود واملسيحيني والقوميني
العلامنيني ،األمر الذي أدى إىل اتهامها بتقويض الوحدة من جانب
منظمة التحرير الفلسطينية (ص .)25
وبعد بضعة أسابيع من اندالع االنتفاضةّ ،أسس ياسني ورفاقه حركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" رسميًا يف كانون الثاين /يناير ،1988
استنا ًدا إىل بناء مؤسيس متني طُ ِّور عىل مدى عقود داخل قطاع غزة،
عن طريق نجاح املؤسسات االجتامعية والخريية للجمعية اإلسالمية
(ص  ،)4-3لتتنقل حامس و ُمامرساتها بالتدريج من حركة ذات طابع
دعوي ديني عىل النمط اإلخواين الكالسييك إىل حركة وطنية جهادية
من نو ٍع جديد(.((1
ويف آب /أغسطس  ،1988أصدرت حامس ميثاقها ليحدد مهمتها
وقيمها وأهدافها تحت عنوان "ميثاق الله :منهج حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس)" ،وليكون شعارها" :الله غايتنا ،الرسول قدوتنا،
القرآن دستورنا الجهاد سبيلنا ،املوت يف سبيل الله أسمى أمانينا".
ومع أ ّن امليثاق يُع ّرف حامس بأنها جناح لفرع اإلخوان املسلمني يف
 11سعود املوىل" ،املقاومة اإلسالمية يف فلسطني :التباسات البدايات ،واقعية املسارات"،
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 95صيف  ،)2013ص .56

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

فلسطني ،فإنّه أظهر فَلسطنة حامس بوصفها حزبًا إسالم ًّيا وطن ًّيا.
ومن خالل تعريف القومية بأنها "جزء ال يتجزأ من أيديولوجيتها
الدينية" ،أظهر قادة حامس أن اإلسالم هو أساس أيديولوجيتها
السياسية( .((1ومل يقدم امليثاق أي إشارة إىل طبيعة الدولة أو الكيان
اإلسالمي الفلسطيني الذي تسعى إليه ،إال أنه تحدث عن السالم
مع املسيحيني واليهود يف ظل الحكم اإلسالمي ،رغم تض ّمن امليثاق
إشارات معادية للسامية بُنيت عىل بروتوكوالت حكامء صهيون(،((1
والصور النمطية القدمية عن الشعب اليهودي .ومن خالل ميثاقها،
عبت حامس عن رفضها االعرتاف بدولة إرسائيل ،وشددت عىل عدم
ّ
قابلية تجزئة أرض "فلسطني التاريخية" (ص .)23-21
ويرى املؤلف أ ّن العالقة بني حامس وإرسائيل تح ّولت إىل مواجهة
 بعد أن كانت إرسائيل تعترب حامس مؤسسة اجتامعية غري سياسية -عندما ع ّرفت حامس نفسها بأنها حركة مقاومة ،لتُصنفها إرسائيل
منظم ًة إرهابية يف أوائل عام  1989عندما أرست جنديني إرسائيليني
وقتلتهام ،ث ّم إ ّن إرسائيل اعتقلت ثالمثئة من أعضائها ،مبن فيهم
الشيخ ياسني ،وأعلنت أن التعامل مع حامس جرمية يُعاقب عليها.
وقد دفع هذا األمر حامس إىل نقل صنع القرار إىل الخارج ،حيث
أنشأت فرو ًعا ترشيعية وتنفيذية ،مع الحفاظ عىل قيادة رسية داخل
األرايض املحتلة ،ليكون ذلك مبنزلة إضفاء الطابع املؤسيس الرسمي
عىل ما سيعرف فيام بعد بالقيادة "الداخلية" و"الخارجية" لحامس.
وإىل جانب ذلك ،أضفت حامس الطابع املؤسيس عىل وحداتها
العسكرية بتوحيدها تحت جناح مسلح بقيادة صالح شحادة،
القسام" ،تكرميًا للشخص
عام  ،1991تحت اسم "كتائب عز الدين ّ
الذي اعتربته سلفها ،ولتبدأ بعد ذلك – عىل غرار منظمة التحرير
ُ
تستهدف مواقع الجيش اإلرسائييل
الفلسطينية – حملة عسكرية
وتجمعات املستوطنني .ث ّم إ ّن إسحاق رابني اعتقل  413عض ًوا من
أعضاء حامس والجهاد اإلسالمي ،يف كانون األول /ديسمرب ،1992
وجرى ترحيلهم إىل منطقة مرج الزهور يف جنوب لبنان ،ليلتقي قادة
حامس املعزولني تحت االحتالل مع نظرائهم يف القيادة الخارجية،
وليبدؤوا قنوات اتصال مع منظامت أخرى ،مثل حزب الله وإيران،
بشكل غري مبارش .وبحلول التسعينيات ،تح ّولت حامس إىل العب
 12مل ت ُبلور حامس منه ًجا أو فك ًرا نظريًّا سياس ًّيا واض ًحا من ُذ نشأتها ،بل استندت يف بلورتها
لقواعدها النظرية العامة ولفكرها السيايس إىل أدبيات جامعة اإلخوان امل ُسلمني باعتبارها
امتدادًا لها .يُنظر :سميح ح ّمودة" ،موقف حامس من الحركات اإلسالمية الفلسطينية" ،يف:
محمد محسن صالح (مح ّرر) ،حركة املقاومة اإلسالمية حامس :دراسات يف الفكر والتجربة
(بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2014 ،ص .178
" 13بروتوكوالت حكامء صهيون" :هي وثيقة ظهرت عىل يد الكاتب الرويس سريغي
بروتوكول تدعي وجود
ً
نيلوس ( )1929-1862عام  1905يف روسيا القيرصية ،وتتضمن 24
خطة لليهود للسيطرة عىل العامل.

بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

قوي يف املنطقة ،ليتحول التنافس بني الحركات اإلسالمية والقومية
التي تعود إىل السبعينيات والثامنينيات إىل نزاع حول هوية ومسار
القومية الفلسطينية يف املستقبل .ويُشار يف ذلك إىل أن حامس
استفادت من قرارها يف إدانة غزو صدام حسني للكويت عام ،1990
خالفًا ملنظمة التحرير الفلسطينية التي انحازت إىل صدام حسني(.((1
حسن
فرغم أن موقفها مل يكن محبوبًا عىل املستوى املحيل ،فإنه ّ
وضعها مع دول الخليج التي أعادت توجيه أموالها نحوها ،وأغرقت
منظمة التحرير يف أزمة مالية (ص .)28-26

ُمعارضة "أوسلو" مع االنخراط في
مؤسساتها" :حماس" من المقاومة
إلى السياسة
عارضت حامس مفاوضات "عملية السالم" التي انطلقت بعد توقيع
اتفاق إعالن املبادئ "أوسلو" يف أيلول /سبتمرب  ،1993ورفضت
املشاركة يف أوىل انتخابات رئاسية وترشيعية فلسطينية عام ،1996
لتجنب إضفاء الرشعية عىل اتفاقيات أوسلو ،واستمرت يف عملياتها
االنتحارية /االستشهادية إلخراج عملية السالم عن مسارها .ويف
املقابل ،استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية حملتها القمعية عىل
حامس ،بالتعاون مع إرسائيل ضمن آليات التنسيق األمني ،إضاف ًة
ٍ
بضغط من
إىل إعالن األردن عن عدم قانونية وجود حامس يف البالد،
إرسائيل ،والواليات املتحدة التي صنفتها منظمة إرهابية عام 1997؛
ما ألحق أرضا ًرا بالغة بالحركة (ص .)34-29 ،27
ومع اندالع االنتفاضة الثانية عام  ،2000أشادت حامس مبا أسمته
أخرج العملية الدبلوماسية عن مسارها.
"التدخل اإللهي" الذي
َ
ورغم خطابها الحاميس ،فإ ّن عسكرة حامس – كام يف االنتفاضة
األوىل – تخلّفت عن ركب الفصائل الفلسطينية األخرى ،العتقادها
أن عرفات يستغل االنتفاضة من أجل موقف تفاويض أفضل مع
إرسائيل .وقَبلت حامس فكرة الدولة الفلسطينية عىل حدود ،1967
كام فعلت منظمة التحرير الفلسطينية من قبل ،من خالل إشارتها إىل
أن عملياتها العسكرية – من عمليات استشهادية وإطالق الصواريخ
رص عىل هدف تحرير األرايض املحتلة ،وأنها ليست
من غ ّزة – تقت ُ
من أجل تدمري إرسائيل .ورغم وضوح عسكرة حامس ،فإ ّن إرسائيل
 14انقسم موقف قادة منظمة التحرير الفلسطينية بني مؤيد و ُمعارض للغزو ،لكن زيارة
رئيس املنظمة يارس عرفات للعراق بعد يومني من األزمة ،وتصويت املنظمة ض ّد قرار الق ّمة
فعل إعالن
شجب الغزو ،أ ّديَا إىل توتّر العالقة الفلسطينية  -الكويتية .وكذلك َ
العربية يف
ِ
صدام ( 12آب /أغسطس )1990؛ بربطه لالنسحاب من الكويت ،بانسحاب إرسائيل من
املناطق امل ُحتلّة .يُنظر :شفيق الغربا ،النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .254-248
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بدل منها ،ووضعت خططًا
واصلت تركيزها عىل السلطة الفلسطينية ً
لتدمري مؤسساتها ونزع سالح الحكومة اإلداريــة وقواتها األمنية
(ص .)47-36
ُمستغل ًة مناخ هجامت  11سبتمرب  ،2001أظهرت إرسائيل االنتفاضة
الثانية عىل أنها "حرب إرسائيل عىل اإلرهاب" .ومع ذلك ،رفضت
حامس خطّة اإلصالح التي قدمها الرئيس األمرييك جورج بوش يف
حزيران /يونيو  ،2002رغم تهدئة نشاطها العسكري ،وهو ما أشار
إىل استعدادها لتعليق كفاحها املسلح أثناء االنخراط يف مفاوضات
داخلية مع السلطة الوطنية الفلسطينية .إال أ ّن حركة حامس استأنفت
عملياتها االنتحارية يف خريف عام  ،2002بعد اغتيال قائدها شحادة،
وأدانت وصف رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية محمود
عباس للمقاومة الفلسطينية بـ "اإلرهاب" ،عام  ،2003بوصفه نز ًعا
رصحت بأنها لن تحرج عباس إذا متكن من
لرشعيتها .ويف املقابلّ ،
الحصول عىل وعد من شارون بإنهاء االغتياالت والغارات ض ّدها
(ص .)59-54 ،48-47
وبعد جدا ٍل دار داخل أروقة الحركة ،ق ّررت حامس املشاركة يف
االنتخابات املقرر إجراؤها يف متوز /يوليو  ،2005مستفيد ًة من أدائها
القوي يف االنتخابات البلدية ،إال أن عباس ق ّرر تأجيلها ،خالفًا التفاق
ٍ
بضغط دويل وموافقة أمريكية ،لكبح طموحات حامس
القاهرة،
السياسية ،وإعطاء حركة فتح املزيد من الوقت لالستعداد .ورغم
تأجيل االنتخابات إىل كانون الثاين /يناير  ،2006فإ ّن حركة حامس
استفادت من كونها حزب معارضة ،ومن إحباط الشارع الفلسطيني
تجاه فتح وزعيمها ،وفازت وفق برنامجها االنتخايب "التغيري واإلصالح"
يف االنتخابات – التي بلغت نسبة املشاركة فيها  77يف املئة ،والتي
اعتربها املراقبون األجانب منوذ ًجا للدميقراطية يف املنطقة – بغالبية
املقاعد ( 76مقع ًدا من أصل  132مقع ًدا) ،مقابل  43مقع ًدا لحركة
فتح (ص .)96-83
ورغم ا ّدعاء إدارة بوش حرصها عىل تعزيز الدميقراطية ،فإنّها تب ّنت
اسرتاتيجية ُمزدوجة لعز ِل حامس وتأكيد هيمنة حركة فتح عسكريًا
ومال ًيا ودبلوماس ًيا ،وبدأت برنام ًجا رسيًّا لدعم فتح وتسليحها .وعلي ِه،
فُر َِض حصار ما ٌّيل عىل حكومة حامس .كام ل ّوحت اللجنة الرباعية
الدولية باحتاملية تراجع املانحني عن تقديم امل ُساعدات إىل أي
الل ُعنف واالعرتاف بإرسائيل
حكومة يف حال عدم التزامها مببادئ ّ
واالتفاقات امل ُربمة سابقًا مبا فيها "خارطة الطريق" .ومن جهتهام،
أطلقت الواليات املُتّحدة وإرسائيل اسرتاتيجية الجدار الحديدي
(بحسب وصف حامس) لخنق حكومة حامس ،وإجبارها عىل قبول
ٍ
النتخابات جديدة .يف حني
رشوط اللّجنة أو دفع عباس إىل الدعوة
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مل تصنف روسيا (عضو اللجنة الرباعية) حامس ُمنظم ًة إرهابية ،كام
يشري املؤلف إىل استعداد إيران لدعم حامس ماليًا (ص ،)100-97
األمر الذي يوضّ ح – بحسب العريب ص ّديقي – أ ّن نرش الدميقراطية
وفضل عن ذلك،
ً
بالطريقة األمريكية يُنتج التّفرد بدلً من التعددية.
يتّضح أ ّن الواليات املتحدة عندما تعتم ُد االستقطاب فإنها تلجأُ إىل
سياسية الرتهيب (ال الحوافز) .فحملة إرهاب حامس ت ُشبه حملة
إدارة ريغان يف إرهاب الساندينيني بنيكاراغوا يف الثامنينيات(.((1
يرى املؤلف أ ّن حكومة حامس التي ض ّمت كبار أعضاء املكتب
السيايس لحامس كحركة ،مثل محمود الز ّهار وإسامعيل هنية،
املؤسيس عىل
حاولت الخروج من ف ّخ الحكم الذايت وإضفاء الطابع ّ
مفهوم "امل ُقاومة" يف فلسفة النظام الفلسطيني ،ذلك أنها طمحت
إىل استبدال ق ّوات األمن بجيش ُمقاومة ،وتعزيز االقتصاد الوطني،
و ُمعالجة الفساد ،وبناء نظام قانوين ُمستقل ،إال أن هذا الطموح
ِ
والتهميش الدويل (ص  .)106-103ورغم
اصطدم بالقصو ِر الداخيل
تفاقُم التوتُّرات بني حكومة حامس ومكتب ع ّباس بسبب جهود
حامس لتسليح نفسها يف ربيع عام  ،2006فإنّها ق ّدمت تنازالت كبرية
يف اتفاق مكّة (عام  )2007إليجاد أرضية ُمشرتكة مع عباس ،وتحقيق
مطالب املجتمع الدويل؛ من أجل رفع الحصار وتهدئة املخاوف
الدولية ،إال أن االشتباكات بني مسلّحي فتح وحامس عادت بعد
اتفاق مكة بأسابيع لتنتهي بسيطرة حامس الكاملة عىل قطاع غزة يف
 14يونيو /حزيران ( 2007ص .)133 ،128-126 ،110

سيطرة حماس على غزة:
مأسسة االنقسام
الفلسطيني  -الفلسطيني
ُرض الحصار عىل قطاع غ ّزة لدفعِ ُسكّانها،
بعد سيطرة حامس ،ف َ
بسبب املعاناة ،إىل الثورة ض ّد ُسلطة حامس وإطاحتها ،حيثُ ُعز َِل
القطاع عسكريًّا ودبلوماس ًّيا واقتصاديًّا ،وتح ّول إىل سجنٍ جامعي
مليون نسمة .وبذلك ،تح ّولت حكومة حامس إىل ُسلطة إدارية
َ
لنحو
ب ُحكم الواقع  De Factoتعمل تحت إرشاف الحركة ،التي خلقت
بيئ ًة داعمة للنضال امل ُسلّح ض ّد إرسائيل ،ليزداد إطالق الصواريخ تجاه
إرسائيل ،من جانب حركة الجهاد اإلسالمي غال ًبا ،وتتصاعد الغارات
الجوية والتوغُّالت ال ّربية اإلرسائيلية يف غزة يف املقابل ،لتُعلن إرسائيل
وتعمل عىل
ُ
بحلول أيلول /سبتمرب  2007أ ّن غزة "منطقة ُمعادية"،
 15العريب صدّيقي ،إعادة التفكري يف الدمقرطة العربية :انتخابات بدون دميقراطية،
ترجمة محمد ش ّيا (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص .269-262

ددعلالا
و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

تدويل الدعم الذي يصل إىل القطاع من خالل سيطرتها عىل الحدود،
إال أن حامس متكّنت من تخفيف الحصار عن طريق اقتصاد األنفاق
(ص .)153 ،140 ،136-135
وبرصف النظر عن طبيعتها اإلسالمية ،يُرجع املؤلف ق ّوة حامس
أول ،امتالكها ما تراه انتصا ًرا ُمدويًا يُ ِّربر
األيديولوجية إىل عاملنيً :
الكفاح امل ُسلّح ويُثبت جدواه ،ويف هذا السياق نشري إىل انسحاب
إرسائيل من جنوب لبنان (عام  )2000ومن قطاع غزة (عام .)2005
الفشل السابق مل ُنظّمة التحرير الفلسطينية يف إقامة دولة
ُ
ثان ًيا،
فلسطينية ونبذُها الكفاح امل ُسلّح ،إضاف ًة إىل تع ُّنت حامس
أي مبدأ من مبادئها األيديولوجية
األيديولوجي ،فهي مل تتنازل عن ّ
خصوصا برفضها االعرتاف
األساسية مثلام فعلت منظمة التحرير،
ً
ُفس قبولها ب ُحدود  1967بأنه تكتيك تفاويض؛
بإرسائيل ،ذلك أنها ت ّ
كون إرسائيل نفسها ترفُض االعـراف برشعية هذه ال ُحدود ،كام
أنّها قدمت عروضً ا ُمتك ّررة إلنهاء ُعنفها ُمقابل امل ُعاملة باملثل من
جانب إرسائيل ،إال أن إرسائيل تجاهلت باستمرار هذه العروض
(ص .)231-228
َهدفت إرسائيل من خالل عملية "الرصاص املصبوب" ()2009-2008
إىل إجبار حامس عىل التهدئة وإضعافها من دون إعادة احتالل القطاع
بشكلٍ ُمبارش وتح ُّمل مسؤولية ُسكّانه .وبالفعل ،بدأ سكّان القطاع
يستاؤون من حامس ،حيث أتت استطالعات الرأي ٍ
بتأييد لفتح بنسب ِة
 35يف املئة ُمقابل  19يف املئة لحامس ،وذلك بسبب ما لحق بهم من
ٍ
بؤس خالل حكمها ،وقمعها للفصائل املنافسة ،وتقويضها للمجتمع
املدين وزيادة القيود عىل املنظامت غري الحكومية ،واستغاللها لبيئة
الحرب (حروب األعوام ،2008 :و ،2012و )2014والفوىض لتسوية
حساباتها السياسية ،وتنفيذ عمليات اغتيال خارج نطاق القضاء
ألعدائها املحلّيني ،مبن فيهم أعضاء فتح امل ُحتجزين يف ُسجونها
(ص  .)217 ،163-156وهذا ال ينفي وقوع الكثري من سياسات حامس
مثل،
يف صميم االهتاممات الشعبية؛ فخالل عملية "الجرف الصامد" ً
وصل الدعم لحامس إىل نحو  40يف املئة ،وتأييد مفهوم "امل ُقاومة" إىل
أكرث من  90يف املئة (ص .)228-227
لقد فشلت اسرتاتيجيتا الق ّوة يف قطاع غ ّزة والدبلوماسية يف الضفة
أي تنازُالت سياسية من إرسائيل ،بل أ ّدتا
الغربية يف الحصول عىل ّ
إىل تفاقُم االنقسام الداخيل؛ ما مأسس االنقسام الفلسطيني الذي
استفادت منه إرسائيل بذكا ٍء وفاعلية ،بحيث واصلت مسارات
التفاوض امل ُبارشة وغري امل ُبارشة مع كِال الطرفني بشكلٍ ُمنفصل ،مع
أي وحدة بينهام (ص  .)170-169وقد أُبرمت العديد من
عرقلة ّ
االتفاقيات بني فتح وحامس إلنهاء االنقسام؛ منها "اتفاق الدوحة"

بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

(عام  )2012الذي أظهرت فيه حامس مرون ًة كبرية يف تقديمِ التنازُالت،
حيث وافقت عىل تأجيل اإلفراج عن السجناء السياسيني لدى السلطة
الفلسطينية إىل ما بعد امل ُصالحة ،كام سمحت حامس لعباس برئاسة
الحكومة ،إضاف ًة إىل تأكيدها عىل دور امل ُقاومة الشعبية غري امل ُسلّحة
يف النضال ض ّد االحتالل ،ومنها كذلك "اتفاق الشاطئ" (عام )2014
الذي تنازلت فيه حامس عن جميع املناصب الوزارية ،ووافقت عىل
السلطة الفلسطينية عىل ُحدود رفح ،مع تأكيدها عىل عدم
إرشاف ُّ
نزع سالحها .لكن حكومة الوحدة الوطنية التي شُ ِّكلَت ظلّت رمزيةً،
فقد حافظت حامس عىل سيطرتها القوية عىل القطاع من خالل
القسام ،وتطويرها لهيكل ُحكم يف غزة ُمنفصل
كتائب عز الدين ّ
املؤسسات اإلدارية والوزارية لل ُحكومة؛ ما أتاح إلرسائيل فُرص ًة
عن ّ
إلضفاء الطابع الرسمي عىل الوسائل امل ُختلفة لفصلِ غزة عن بقيّة
فلسطني ،بتقديم حامس عىل أنها منظمة إرهابية من امل ّربر تهميشها
مليون فلسطيني ،وبتصوير عمليات الجيش اإلرسائييل ض ّد
َ
ومحارصة
غزة عىل أنّها شكل مرشوع للدفاع عن النفس .ويف ذلك ،يرى املؤلف
بسبب غزةً ،
أنّه من ال ِّدقة أن يُقال إ ّن حامس أصبحت ُمه ّمشة
بدل
ِ
بسبب حامس ،وإ ّن حامس ال تُ ثّل ُمشكلة إلرسائيل،
من تهميش غزة
ِ
بل مشكلتها هي فلسطني (ص .)227-225 ،223 ،209 ،188
يُجادل املؤلف بأ ّن حامس تتح ّم ُل درجة كبرية من املسؤولية عن
ترسخها يف قطاع
حال ِة التجزئة داخل األرايض الفلسطينية .ففي ِّ
ظل ُّ
غزة وسيطرتها االستبدادية امل ُتزايدة عىل الحكومة ،اتخذت حامس
قرارات ُمد ّمرة يف املجالني السيايس والعسكري امل ُتشابكني .سياس ًيا،
بدأ الرضر مع قرار الحركة خوض االنتخابات الترشيعية ،فهي سعت
املؤسسات نفسها التي رفضتهاُ ،معترب ًة انتصارها
لالنضاممِ إىل
ّ
ِ
الدميقراطي تفويضً ا لتفكيك وإعادة تجميع هياكل "الدولة" بأكملها،
لتفشل يف فهمِ مبادئ ال ُحكم الدميقراطي؛ فهي تب ّنت الدميقراطية
ليس من أجل تشكيل حكومة ،بل من أجل قيادة النضال الفلسطيني.
وال عالقة لهذا الفشل بالتعا ُرض بني اإلسالم والدميقراطية ،بقدر
ما يتعلّق ب ُحدود السيادة والعالقات بني بناء الدولة والثورة .فقد
افرتضت الحركة خطأً أ ّن الثورة ُيكن أن تنطلق من داخل األنظمة
التي أُنشئت من أجل تدجني النضال الوطني ،كام أدى ال ُعنف
الذي أطلقته حامس ض ّد الفلسطينيني اآلخرين إىل تعريض النضال
الفلسطيني للخطر .إضاف ًة إىل ذلك ،أعطت حامس بقا َءها أولوي ًة عىل
حساب امل ُصالحة وتحقيق الوحدة ،م ّربر ًة ذلك بحامية الفلسطينيني
من ٍ
مزيد من تنازُالت ُمنظّمة التحرير الفلسطينية .أ ّما عسكريًا ،فقد
فشلت حامس اسرتاتيجيًا يف تحقيق غايات الجهاد ،وأدى اعتامدها
عىل العنف إىل تهديد النسيج االجتامعي لل ُمجتمع الفلسطيني
ٍ
كتكتيك لتحقيقِ غايات
الواقع تحت االحتالل ،حيث استُخدم ال ُعنف
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سياسية ،وس ّهل تجريد امل ُعارضني من إنسان ّيتهم .لقد ساهمت
حامس – وفتح بالتأكيد – بشكلٍ ف ّعال يف تقسيمِ نضال التحرير
الوطني إىل مسارين ُمتنافسني ،ويف تحويل العالقات الداخلية إىل
ٍ
السلطة
معارك ضارية ال ُمتناهية .وبطبيعة الحال ،عرقلت ك ٌُّل من ُّ
للتخل عن مسؤوليات ال ُحكم
الفلسطينية وإرسائيل ال ُجهود املبذولة ّ
والعودة إىل حركة التحرير (ص .)245-240

احتواء حماس :محاولة فهم
تعقيدات حركة إسالمية تحت الحصار
يُرجع املؤلف بقاء حامس إىل ما يصف ُه باحتواء حامس ،حيث عملت
إرسائيل منذ عام  2007عىل احتواء حامس يف قطاع غزة وتحويلها
إىل ُسلطة إدارية شبيهة بالسلطة الفلسطينية يف الضفّة الغربية من
خالل "إدارة املقاومة" ،وذلك عن طريق سياسة "جز ال ُعشب" التي
ألي من ّو
تعتم ُد عىل االستخدام امل ُتقطع للق ّوة العسكرية؛ تقويضً ا ّ
تحتاج إىل حامس ضعيفة مبا يكفي
لفصائل امل ُقاومة يف غزة .فإرسائيل
ُ
حتى ال تُهاجم إرسائيل من جهة ،و ُمستق ّرة مبا يكفي للتعا ُمل مع
الجامعات اإلرهابية امل ُتط ّرفة يف غزة من جهة أخرى ،األمر الذي أدى
إىل انخراط ٍّ
كل من إرسائيل وحامس يف عملية الحفاظ عىل التوازُن،
بحيث تعتمد حامس عىل إطالق الصواريخ إلزعاج إرسائيل ،يف حني
ِ
إلضعاف حامس (ص .)233-232
تستخدم إرسائيل الق ّوة العسكرية
وبعد أن فشلت حامس يف تح ُّمل مسؤولياتها الحكومية ،وبعد أن
الخاصة،
أصبح التمسك مبرشوع التحرير ُمرهقًا ،اتخذت إجراءاتها
ّ
خالل عا َمي  2015و ،2016لتعزي ِز إيراداتها من خالل زيادة الرضائب
ِ
للحفاظ عىل العالقات اإلقليمية.
املحلّية ،وإحياء ال ُجهود الدبلوماسية
وبات التأييد الشعبي لحامس يتشكّل من خالل نوعية إدارتها لقطاع
غزة ،وليس من خالل التزامها بامل ُقاومة .صحيح أ ّن اتهامات فتح
لحامس بخضوعها خلف األبواب امل ُغلقة ُمبالغ فيها للمصلحة الذاتية،
ّإل أنها تنطوي عىل جانب من الحقيقة .ففي ك ُّل ُمحادثات وقف
إطالق النار املوقّعة مع إرسائيل بني عا َمي  2009و ،2012وافقت
حامس عىل مسا ٍع قصرية املدى لكب ِح جامح امل ُقاومة ُمقابل االستقرار
ِ
بتخفيف الحصار يف امل ُستقبل (ص .)234-233
والوعد
عب
وأصدرت حامس "وثيقة سياسية" جديدة يف أيار /مايو  ،2017لتُ ّ
عن تح ّوالت الحركة خالل ٍ
عقد من حكمها لغزة .فقد وافقت فيها
عىل إنشاء دولة فلسطينية عىل حدود عام  ،1967وقرار األمم
املتحدة رقم  194الخاص بحق العودة ،وتقييد الكفاح املسلح للعمل
يف حدود القانون الدويل ،وفصل ارتباط حامس مبنظمتها األم اإلخوان
املسلمني ،موضح ًة التزامها بالقومية الفلسطينية (ص .)245
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ِ
تعقيد الحركات اإلسالمية؛
يستنتج املؤلف من تجربة حامس مدى
ُ
ففي حني تدعو إىل الكفاح امل ُسلّح ض ّد االحتالل ،فإنها تُظهِر "موقفًا
ُمعتدلً " تجاه العملية الدميقراطية محليًّا ،مع قمعها للتع ُّددية
السياسية وحفاظها عىل نظام اجتامعي ُمحافظ وإظهار قُدرتها
عىل تب ّني نهج حدايث وعميل لل ُحكم .كام توفّر تجربة حامس بعد
سيطرتها عىل قطاع غزة نظر ًة أكرث قُربًا لنهجها يف ال ُحكم .فبينام
السلطة ،أُثريت مخاوف بشأنِ رغبتها يف ِ
فرض
ركّزت قبضتها عىل ُّ
نظام اجتامعي ُمحافظ مثل تطبيقها لقوانني الفصل بني الجنسني؛ إذ
تهدف إىل إنشا ِء نظام ُيكن من خالله أن تتط ّور الرشيعة بشكلٍ
إنها ُ
تلتف حول امل ُقاومة (ص  .)240-239وينبغي
ُعضوي ،وبناء هوية ُّ
اإلشارة هنا إىل أن حامس مل تحكم غزة مبعايري الدولة الدينية ،إال أن
خصوصا من خالل ترصيحات قياداتها التي
توجهاتها الدينية واضحة،
ً
اختلف بعد
أشارت إىل الدولة اإلسالمية والخالفة رصاحةً ،وهو أم ٌر
َ
وصولها إىل الحكم(.((1
ٍ
لحركات مثل
يؤكد املؤلف عىل أن فهم الرشعية الواسعة النطاق
حامس أم ٌر رضوري ،حيث إ ّن العديد من الدوافع السياسية التي
تقوم عليها أيديولوج ّيتها تُشكّل مبادئ أساسية للنضال الفلسطيني
من أجل تقرير املصري .ويف حني يبدو أ ّن وحشية حرب عام 2014
عىل غزة تضم ُن فرتة تهدئة أطول من التصعيد السابق ،فإ ّن هذا
الشأن ال ينفي ُهجو ًما آخر وشيكًا بوصفه استمرا ًرا السرتاتيجي ِة
إرسائيل يف "ج ّز ال ُعشب"؛ إذ إ ّن االحتواء الف ّعال لحامس من جانب
إرسائيل يعني إلغا َء احتاملية ظهور قرار نهايئ من شأنه تلبية
املطالب الفلسطينية ،وتسهيل إلقائها اللّو َم عىل إرهاب حامس
ويكن لحامس من جانبها،
باعتباره السبب األسايس لالضطراباتُ .
تج ّنب تقديم تنازُالت أيديولوجية إضافية بالقول إ ّن إرسائيل نفسها
فشلت يف قبول الوفاء بالحقوق الفلسطينية أو رشعية ُحدود .1967
وبهذه الطريقة ستواصل حامس الحفاظ عىل ق ّوتها ،وتواصل إرسائيل
استعامرها للضفّة الغربية وسيطرتها عىل قطاع غزة ،يف حني يواصل
الفلسطينيون دفع الثمن األعىل (ص .)249-247
يرى بقعوين أنّه بات من الصعب عىل حامس ،بعد أكرث من  13عا ًما
من إدارتها قطاع غزة ،أن تحافظ عىل املوازنة بني نشاطاتها العسكرية
ومسؤولياتها يف الحكم ،بوصفها العبًا براغامتيًّا يتحكّم يف التزاماته
األيديولوجية الطويلة املدى ويتعامل مع الوقائع السياسية القصرية
املدى .إ ّن ترحيب حامس مبسريات العودة الكربى ()2019-2018
ومن ث ّم مشاركتها فيها ،يظهر سعي الحركة إىل تنويع وسائلها ملامرسة
 16سنية الحسيني" ،االنقسام وحدود التباين الفكري بني فتح وحامس" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد ( 105شتاء  ،)2016ص .142

و يلوي /زوّﻤﺗوّﻤﺗ

الضغط عىل إرسائيل ،مبا يتجاوز استخدام التكتيكات العسكرية
التقليدية مثل إطالق الصواريخ .كام يُظهر وقف إطالق النار املتقطّع
الذي أعقب ذلك بني حامس وإرسائيل منذ عام  ،2018رغبة حامس يف
كبح جامح نشاطاتها العسكرية مقابل التزام إرسائيل بتخفيف الحصار
والقيود املفروضة عىل غزة ،األمر الذي أبدى الفلسطينيون يف غزة
اعرتاضً ا عليه ،إىل جانب فصائل أخرى ،عىل اعتباره تقيي ًدا لنشاطات
املقاومة وأهدافها السياسية املتمثّلة بالتحرير .وتكمن بعض الحقيقة
يف ذلك ،فالق ّوة العسكرية التي تستخدمها إرسائيل ض ّد الفلسطينيني
ث ّبطت جميع أشكال املقاومة الفلسطينية بنجاح ،وحرصت ك ًُل من
حركة حامس والسلطة الفلسطينية يف أدوار السلطات الحاكمة يف
املناطق الفلسطينية الخاضعة للسيطرة اإلرسائيلية .وغال ًبا ما ت ُبدي
حامس ،عىل املدى القصري عىل األقل ،مسؤولياتها يف الحكم عىل
املقاومة العسكرية .وعملت حكومة حامس ،بوصفها كيانًا
حاكم
ً
يعمل يف ظروف استثنائية ،بشكل جيّد نسبيًّا يف بعض املجاالت ،مثل
رصفت
التعامل مع أزمة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-بينام ت ّ
بطريق ٍة سلطوية يف مجاالت أخرى ،مبا يف ذلك قمع ح ّرية التعبري
وقمع أشكال االحتجاج الشعبي ،جعلت الحياة يف غزة أكرث صعوبة.
أ ّما عىل الصعيد اإلقليمي ،فتسري الحركة ،كام هو الحال بالنسبة إىل
السلطة الفلسطينية ،عىل خ ٍّط رفيع ،كونها تدير تحالفات إقليمية
رسيعة التح ّول ،ليس أقلها مع دول مثل مرص واململكة العربية
السعودية ،والتي تعمل عىل توسيع تحالفاتها األمنية مع إرسائيل
وتؤيّد الثورات اإلقليمية املضا ّدة ،ومع دول أخرى فاعلة مثل إيران
وتركيا وقطر ،والتي تق ّدم الدعم الجيوسيايس واملايل لحامس(.((1

خاتمة
يُق ّدم املؤلف يف كتابه تأريخًا نقديًّا لحامس بوصفها جامعة مركزية
ومه ّمشة يف الحركة الوطنية الفلسطينية ُمعتم ًدا عىل منهج تحليل
الخطاب لرسد سرية الحركة كام وردت يف خطاباتها ووثائقها ،ويرصد
 كرونولوج ًّيا  -التحوالت الرئيسة التي م ّرت بها الحركة ،ليعود يفذلك إىل امتدادها التاريخي بإنشاء أ ّول فرع للجامعة األم (اإلخوان
املسلمون) يف فلسطني عام  ،1945ومن ث ّم إىل بدايات تبلورها مع
تأسيس الجمعية اإلسالمية عام  1976من جانب مؤسس الحركة
الشيخ أحمد ياسني ،ث ُ ّم نشأتها عام  ،1987وصولً إىل سيطرتها
وصول إىل احتوائها من خالل
ً
عىل غزة ،ومن ث ّم حصارها وخَنقها،
ُمعادلة "التوازُن الضمني" ،بحسب وصف املؤلف ،بني حامس
وإرسائيل .ومع أ ّن الكتاب يروي حكاية حامس ،فإنّه يروي حكاية
17

طارق بقعوين ،مقابلة بالربيد اإللكرتوين.2020/10/12 ،

بتك ضورعو تاعجارم
"احتواء حماس :صعود مقاومة فلسطينية وركودها" لطارق بقعوني

الحركة الوطنية الفلسطينية من جهة ،ويرشح تط ُّورات الرصاع
الفلسطيني  -اإلرسائييل ،واالنقسام الفلسطيني  -الفلسطيني بني
السلطة الفلسطينية وحامس من جه ٍة أُخرى .ويعزو املؤلف ذلك
إىل فرتة السبعينيات من القرن املايض ،وليس إىل أحداث االقتتال
الفلسطيني عام .2007
ومتتاز مساهمة املؤلف بتح ّررها من الحموالت األيديولوجية،
فمثل ،يدين املؤلف استهداف
بل إنه كان محاي ًدا إىل ح ٍّد بعيدً .
املدنيني من كال الجانبني؛ الفلسطيني واإلرسائييل (ص  .)x-xiiكام
أنه ينتق ُد ُمحاوالت إخضاع السياق الفلسطيني ملفاهيم ال تنطبق
عليه مبوضوعية ،مثل اإلرهاب والحرب والسلم والعنف .ومن خالل
ذلك يشري إىل أ ّن استخدام العنف يف النضال الفلسطيني املسلّح يُدان
يف كثري من األحيان ،مع تنايس أ ّن العنف أثا َر العدي َد من مسارات
التح ُّرر امل ُنا ِهضة لالستعامر ،وإغفال السياق التاريخي الذي أ ّدى إىل
ظهور حامس بوصفها حركة مقاومة مسلّحة (ص .)x, xv, xviii-xix
لقد نجح املؤلف يف توصيف وتحليل قرارات الحركة التي اتّخذتها
للتك ّيف مع تط ّورات عالقتها بالسلطة الوطنية ورصاعها مع إرسائيل،
من دون أن يسقط يف االنحياز الذي قد يق ُع فيه من يستن ُد إىل
املصادر األولية لفاعلٍ واحد من دون باقي الفاعلني؛ فهو قد تفادى،
مبوضوعية ،تح ُّول مؤلَّفه إىل انعكاس لصوت الحركة كام تريد أن
ت ُق ِّدم نفسها .كام يُشا ُد يف ذلك ،بالعمل امليداين الذي قام به املؤلف،
تجعل الكتاب
ورجوعه إىل ك ٍّم كبري من املصادر ووثائق الحركة التي ُ
شامل ،وقاد ًرا عىل امل ُقارنة بني خطاب الحركة و ُمامرساتها .إال أن
ً
منهج تحليل الخطاب رغم إتاحته التّعرف إىل رسدية الفاعل ،كام
يرويها املؤلف نفسه ،ينطوي عىل جوانب من القصور يُح ِّدد منها
املؤلف عدم سامحه ٍ
ال يكّن
بقياس علمي لواقع حامس( ،((1ث ّم إنّه ُ
من فهم كيفية تشكّل هوية حامس ،وأمناط التعبئة والتحشيد التي
تتبعها الحركة ،واالقتصاد السيايس للحركة ومصادر متويلها ،إضاف ًة إىل
إغفال الجانب السوسيولوجي للحركة؛ فالكتاب يُقدم قراءة يف كيفية
صمود حامس يف غ ّزة ،لكن ماذا عن بنية حامس الداخلية وقاعدتها؟
وما هي البنية الرأسية لحامس؟ إ ّن بنية حامس تُشبه إىل ح ٍّد بعيد
بنية تنظيم اإلخوان املسلمني ،حيث تتسلسل قيادتها من املكتب
السيايس وجهاز الدعوة والذراع العسكرية حتّى الشعبة واألرسة.
أ ّما اإلشكالية الرئيسة يف كتاب املؤلف ،فهي تتمثّل يف غياب املعالجة
النظرية أو املفاهيمية ،حيث مل يح ّدد املؤلف طريقة دراسته لحامس
 18طارق بقعوين" ،تخندق حامس يف غزة" ،يف :قضية فلسطني ومستقبل املرشوع
الوطني الفلسطيني ،الجزء األول :يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل (الدوحة /بريوت:
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(ليس منهج ًّيا ،بل نظريًّا)؛ فهو مل يق ّدم تعريفًا لحامس من جهة أنها
حركة اجتامعية ،أو حزب سيايس ،أو ميليشيا مسلحة ،أو جامعة
دون الدولة( ،((1كام أنه مل يوضّ ح الحقل العلمي الذي يُدرج فيه
كتابه .ويف حني راوحت الدراسات يف بحثها للحركات اإلسالمية بني
اقرتابات نظرية مختلفة؛ مثل اقرتاب األزمة ،واالقرتاب املاهوي/
الجوهراين ،أو اقرتابات نظرية الحركات االجتامعية (اقرتاب العملية
السياسية ،واقرتاب بنية الفرص السياسية ،واقرتاب التأطري الثقايف)(،((2
أي اقرتاب نظري يف دراسته لحامس رغم
فإ ّن املؤلف مل يستند إىل ّ
تعقيداتها بوصفها حركة إسالمية يف سياق استعامري.
ختا ًما ،يُعترب هذا الكتاب ،احتواء حامس :صعود مقاومة فلسطينية
مهم للتع ُّرف إىل تاريخ حامس ،وديناميات
وركودها ،مرج ًعا ًّ
صعودها واحتوائها ،خاص ًة أنّه ال يعزلها عن سياقها الفلسطيني
األوسع كام يالحظ يف العديد من الدراسات التي ص ّورت حامس
ولعل الكتابة
بوصفها حركة دخيل ًة عىل الحركة الوطنية الفلسطينيةّ .
عن حامس ،يف ح ِّد ذاتها ،مغامرة محفوفة بالعديد من املخاطر ،حتى
يصعب االبتعاد عن "مطرقة" املبالغة يف املدح و"سنديان" ِ
النقد
إنه
ُ
يلحق باملتعاطف مع الحركة اتهامات
األيديولوجي املتطرف ،حيث ُ
باألصولية ودعم اإلرهــاب ،ومبنتقديها ت ُ َهم العلمنة واالسترشاق
و ُمعارضة املقاومة .يضاف إىل ذلك شُ ّح األدبيات التي بحثت هذه
التجربة الفريدة ،يف السياق الفلسطيني ،وسياق الحركات اإلسالمية
بشكلٍ عا ّم.

 19عىل سبيل املثال ،يُع ّرف سعود املوىل حامس بأنها حركة جهادية باملعنى الواسع
ُعب عمل ًيا عن تيار
للجهاد بحسب أيديولوجيا ّ
مؤسسيها ،ومن جه ٍة أخرى هي حركة شعبية ت ّ
فلسطيني شعبي واسع .يُنظر :املوىل" ،املقاومة اإلسالمية يف فلسطني" ،ص .57
 20خليل العناين ،داخل "اإلخــوان املسلمني" :الدين والهوية والسياسة ،ترجمة
عبد الرحمن عياش ،مراجعة عومرية سلطاين (بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش،
 ،)2018ص .56-41
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تـأليف :شيريل ميساك.
تـرجمة :جمال شرف.

البراغماتيون األميركيون
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب البراغماتيون
األميركيون ،وهو ترجمة جمال شرف لكتاب شيريل ميساك ،The American Pragmatists
ويحتوي على مسر ٍد ألهم الفالسفة البراغماتيين منذ سبعينيات القرن السابع عشر وإنشاء النادي
ً
موثقا
الميتافيزيقي حتى أوائل القرن العشرين .ويتألف الكتاب ( 512صفحة بالقطع الوسط،
ومفهرسا) من خمسة عشر فص ً
ال في ثالثة أقسام.
ً

مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات .تحمل الرقم الدويل
كل
املعياري ( .)1583-ISSN: 2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
شهرين ،ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش
فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة
مثانية عرش عد ًدا ،أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام
تستند إىل الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
تُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات " ووحدة "املؤرش العريب " الذي يصدر تقريره ّ
برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي " يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية " املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
–ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
–ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.

•امللخّص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو ( )125-100كلمة لكل لغة ،والكلامت املفتاحية ()Key Words
بعد امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها،
توصل إليها البحث.
والنتائج التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت ّإل بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد
تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا يف موضوع
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
–راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن
تقارير املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد
إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.
خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت ماليّة عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّبَ ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227

•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
مثل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون " .مثال:

القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسنيّ ،
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة " ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ

القومي العر ّيب " ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ
أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
القومي العريب " .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (ت ُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:

•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق " ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير " ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد)،
شوهد يف  ،2016/8/9يف......http://www :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
ختص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كامل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،" 4.5%الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :

• "معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية " ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
خالل التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.
•تلتزم مجالت املركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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