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

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

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

في  والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات   » « ترحب 

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة 

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

كلمة( ومقاالت )3000-٤500 كلمة( وعروض كتب )2500-1000(. 

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

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

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

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

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

« مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.   وتقدم »

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البــدايـــة

يصدر هذا العدد من فصلية سياسات، يف 

وقت يواصل فيه »كوفيد - 19« تكريس نفسه 

للقارات  عابراً  املواهب،  متعدد  دولياً  العباً 

والطبقات والتصنيفات والتقسيمات، تاركاً 

األضعف.  الهوامش  عىل  األوضح  بصماته 

ومحاَصًة  وحيدًة  فلسطني  تتلقى  وفيما 

تقف   ،»19  – »كوفيد  جائحة  من  حّصتها 

تهدف  استثنائية،  لجائحات  لتتصدى 

لطردها من التاريخ، بعد أن ُطردت إىل حّد 

كبري من الجغرافيا.  

بعض  خذالن  عىل  فلسطني  اعتادت 

قلّة  غفرت  ما  وكثرياً  تخليهم،  أو  »إخوتها« 

حيلتهم، لكن الظرف اإلقليمي الذي تتصّدر 

تخليقه دولة اإلمارات، ليس أقل من تواطؤ 

ال  تاريخ  لكتابة  حمقاء  محاولة  مع  عميق 

فلسطني فيه، ما يستدعي بقوة مجاز »إخوة 

يوسف«، تاركاً مرارًة الذعًة يف الحلق.

ليست  اإلمارات  إن  إماراتي  قال مسؤول 

جائزة ترضية يعطيها العرب إلرسائيل عىل 

تفاصيل  لكن  الفلسطينيني،  مع  سلوكها 

ارتضت  إنها  تقول  كلها  الثالثي«  »االتفاق 

ترامب  يتقاذفها  انتخابية  هدية  تكون  أن 

القذرين.  الداخليني  ملعبيهما  ونتنياهو بني 

أجل  من  هو  يحدث  ما  إن  آخرون  وقال 

عربياً  بلداً  إن  قالت  الوقائع  لكن  فلسطني، 

اشرتى كل بضاعة اليمني الفايش اإلرسائييل 

سالم  ملنطق  الرضوخ  من  ابتداءً  املسمومة، 

مقابل  السالم  صيغة  وقبول  األقوياء، 

أدمنت  ألنها  الضحية  بلوم  وانتهاءً  السالم، 

إهدار فرص جالدها.

إىل  وإنما ذهاب  ما يحدث،  ليس تطبيعاً 

ما هو غري طبيعي باملنطق السيايس، وصوالً 

طرفني  بني  سالم  هو  وال  مطبّعني،  لرشاء 

مفردات  لكل  طرف  اعتناق  هو  ما  بمقدار 

اآلخر القادمة من قاموس الحرب واالستعالء 

واالزدراء، لتفاجأ الشعوب العربية بخطاب 
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عربي ثقيل عىل اللغة العربية ذاتها.

كمساهمة يف فهم ما يحدث، وبالتايل توليد 

سياسات  أفردت  معه،  التعامل  يف  إجابات 

موسعني  ملفني  هذا  املزدوج  عددها  يف 

 »19  – »كوفيد  للجائحتني:  مخصصني 

و»التطبيع«، بمشاركة مجموعة متميزة من 

الكتاب واملحللني واملتخصصني. 

حول  متخصصة  بقراءة  العدد  يُفتتح 

القطاعات  عىل  كورونا  جائحة  »تأثري 

فلسطني«،  دولة  يف  واملالية  االقتصادية 

يضع  عمشة،  أبو  كمال  محمد  للدكتور 

القارئ، يف صورة اآلثار التي خلّفها الوباء، 

حول  وتوصيات  إليه،  تؤول  أن  يمكن  وما 

املتاحة فلسطينياً عرب استعراض  الخيارات 

األرقام  آخر  وتحليل  املعطيات،  أحدث 

الغني  عبد  الباحث  يرسم  فيما  املتاحة، 

كورونا  لجائحة  بانورامية  صورة  سالمة 

كسياق دويل، مضيئاً عىل األداء الفلسطيني 

يف هذا املجال.

الباحث  يختار  نفسه،  الصعيد  عىل 

محمود أبو شنب جزئية التجارة اإللكرتونية 

تغريات  من  شهدته  ما  ليتابع  فلسطني  يف 

وما  تقدمه من فرص،  وما  يف زمن كورونا 

الباحث  يرصد  فيما  تحديات،  من  تفرضه 

لبيب فالح طه املستجدات االجتماعية يف ظل 

إكرام  الباحثة  تفرد  بينما  كورونا،  جائحة 

عمر مساحة خاصة لتداعيات ظرف كورونا 

عىل النساء. 

املحلل  يكتب  التطبيع،  جائحة  وحول 

»قطار  السيايس محمد هواش تحت عنوان 

االعتبار  بإعادة  والرّد  مجانّي،  التطبيع 

مشخصاً  الفلسطينية«،  الوطنية  للحركة 

املمكنات  عن  بحثاً  التاريخية،  اللحظة 

الفلسطينية املتاحة يف ظروف غري صديقة، 

فيما يقّدم اإلعالمي وكاتب الرأي مهند عبد 

الحميد مساهمة تحت عنوان »غطرسة القوة 

واملال يف اللحظة املريضة«.

التاريخ  إىل  عامر  أبو  عالء  د.  ويذهب 

يف  ترامب  ادعاءات  من  مجموعة  لنقض 

تحت  الفلسطينية  القضية  لتصفية  خطته 

عنوان »هل كان للفلسطينيني دولة بحسب 

إياد  د.  من  كل  يركز  فيما  التاريخ«،  كتب 

مشرتك  مقال  يف  الدبعي  ورائد  زنيط  أبو 

اإلرسائييل،  العربي  التطبيع  خلفيات  حول 

ومكوناته املصلحية.. وتداعياته عىل القضية 

الفلسطينية، فيما يقرأ الواثق طه مسائل يف 

الخطاب السيايس والثقايف الفلسطيني ذات 

الصلة. 

يتناول  العامة  السياسات  زاوية  يف 

موضوعة  الطويل  رمزي  واإلعالمي  الباحث 
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العامة  الدبلوماسية  يف  الشباب  دور  تعزيز 

فيه  تبدو  توقيت  مع  تناغماً  الفلسطينية، 

فلسطني بحاجة أكثر من أي وقت مىض إىل 

تفعيل هذه األداة.

سالم،  وليد  د.  يتناول  الختام  ويف 

استكماالً  األمريكية،  االنتخابات  مستجدات 

التغريات  فهم  لرضورة  »سياسات«  من 

حيث  الدولية،  بيئتها  ضوء  يف  اإلقليمية 

يف  مهماً  األمريكية  االنتخابات  سؤال  يبقى 

واألفق  املستقبلية،  بالسيناريوهات  التبرص 

الفلسطيني يف ضوئها.

يوسف  أعدها  قراءة  الكتب  زاوية  يف 

الشايب لكتاب وازن للباحث ماهر الرشيف 

ورهانات  الفلسطيني  »املثقف  حول 

الحداثة« ما قبل النكبة، صدر عن مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية.  
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دراسات

 *جامعة فلسطني التقنية – خضوري.

مقدمة

بشكل  القديمة  العصور  منذ  العالم  شهد 

كالطاعون  األوبئة،  من  العديد  مستمر 

واألنفلونزا اإلسبانية وغريها وصوالً إىل أنفلونزا 

القرن  من  املايض  العقد  يف  والسارس  الطيور 

الحادي والعرشين، مما أثر سلباً عىل جزء كبري 

االقتصادية  املستويات  مختلف  يف   العالم  من 

الحارض،  الوقت  يف  والسياسية...  واالجتماعية 

الجهاز  أمراض  لتفيش  مرسحاً  العالم  كان 

Coronavirus COV� ظهور نتيجة   التنفيس 

ID�19 يف العام 2020. 

يف  الجديد  التاجي  الفريوس  تفيش  تسبب 

CO�  حدوث جائحة من أمراض الجهاز التنفيس

تأثير جائحة كورونا على القطاعات
االقتصادية والمالية في دولة فلسطين

د. محمد كمال أبو عمشة*

VID� 19، يف الوقت الذي  ال تتوفر فيه اللقاحات 

والعالجات Wang et al. (2020). وتسبب تفيش 

العامة  املرض يف مخاوف كبرية بشأن الصحة 

يف جميع أنحاء العالم. ويف الوقت نفسه، هناك 

االقتصادية،  العواقب  بشأن  متزايدة  مخاوف 

يف  البقاء  مجتمعاتها  من  الدول  طلبت  فقد 

املنازل وفرضت العزل املنزيل عىل جميع أفراد 

املجتمعات إلبطاء انتشار الفريوس.

جميع  لالقتصاد  املؤقت  اإليقاف  تأثري  طال 

بينها  ومن  العالم  دول  يف  الحياة  مناحي 

وطلبات   ،Supply Chain التوريد  سالسل 

األماكن السكنية واحتياجاتها، واالستقرار املايل 

املعروف  غري  ومن  املايل..  والقطاع  للرشكات 

الجائحة  هذه  خلفتها  التي  الخسائر  حجم 
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ونتيجة  الخسائر.  هذه  ستستمر  متى  وإىل 

والرشكات  السياسات  صانعو  يحاول  لذلك 

النمو  توقعات  مراجعة  السوق  يف  واملشاركون 

(2020) والطويل  واملتوسط  القصري  املدى  عىل 

.Gormsen & Koijen

أدت األزمة املالية العاملية إىل انهيار كبري يف 

عىل  تؤثر  لم  لكن   ،)2008-2007( العامني 

بسبب  اآلن  نعيشه  ما  عكس  عىل  كله،  العالم 

أدى  حيث   ،COVID�19virus كورونا  فريوس 

العالم وأثر  الكثري من دول  إغالق كامل يف  إىل 

.(2020) Sansa جزئياً عىل بعض البلدان

أهمية البحث:

نموذج  استنتاج  يف  الدراسة  أهمية  تكمن 

قيايس يستخدم للتنبؤ بأعداد اإلصابات املتوقعة، 

القطاعات  ألوضاع  مختلفة  سياسات  ورسم 

والحالة  فلسطني  وبورصة  واملالية  االقتصادية 

االجتماعية )الفقر والبطالة(، كما تكمن أهمية 

الدراسة يف مساعدة صانعي السياسات العامة 

عىل تحليل الوضع الوبائي والصحي بفلسطني.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إىل تحقيق األهداف اآلتية:

1. استعراض الحالة الوبائية يف فلسطني حتى 

تاريخ 2020/7/12.

2. التنبؤ بأعداد اإلصابات يف فلسطني للعرشين 

أسبوعاً املقبلة.

الفلسطيني حتى  الصحي  النظام  توصيف   .3

اإلمكانات  تحليل  خالل  من   2020 العام 

الطبية والكادر الطبي.

الجوانب  عىل  كورونا  جائحة  تأثري  تحليل   .4

والبطالة(  )الفقر  فلسطني  لدولة  االجتماعية 

واالنكماش  )النمو  االقتصادية  والنواحي 

وخسائر  ونفقاتها  العامة  املوازنة  وإيرادات 

وفق  املايل  والقطاع  االقتصادية  القطاعات 

سيناريوهات مختلفة(.

منهجية الدراسة

التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 

الصحية  والحالة  الوبائي  الوضع  بتوصيف 

والوضع واالقتصادي واملايل واالجتماعي خالل 

املنهج  الباحث  استخدم  كما  كورونا،  جائحة 

الكمي للتنبؤ بأعداد اإلصابات والسيناريوهات 

وتم  فلسطني،  يف  االقتصادي  للوضع  املحتملة 

Box�Jen� جنكيز )بوكس  منهجية   استخدام 

ثم  ومن  الزمنية،  السالسل  تحليل   (kinsيف 

ألعداد  الزمنية  السلسلة  بيانات  عىل  الحصول 

الفلسطينية  الصحة  وزارة  من  اإلصابات 

الحزمة  واستخدمت  العاملية،  الصحة  ومنظمة 

الربمجية SPSS يف تحليلها. 

بيانات الدراسة

جرى استخدام البيانات األسبوعية من مواقع 

الصحة  ومنظمة  الفلسطينية  الصحة  وزارة 

كما  أسبوعياً،  اإلصابات  بأعداد  للتنبؤ  العاملية 

والشهرية  األسبوعية  البيانات  استخدام  تم 
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الفلسطينية  النقد  بسلطة  الخاصة  والسنوية 

الدولية ومنظمة  العمل  املالية ومنظمة  ووزارة 

النقد  وصندوق  االقتصادي،  والتعاون  التنمية 

الدويل، والبنك الدويل.

)Box-Jenkins منهجية )بوكس جنكيز

التنبؤ  نموذج  بناء  عند  الباحث  سيعتمد 

)بوكس  طريقة  فلسطني  يف  اإلصابات  بأعداد 

جنكيز Box�Jenkins( املقدمة يف الكتاب الشهري 

Time Series Analysis Forecasting and Con�

انترشت  وقد   ،1976 العام  يف  نرش  الذي   trol

هذه الطريقة بحيث أصبحت األكثر استخداماً 

وهي  الزمنية،  للسالسل  الحديث  التحليل  يف 

تقوم عىل مجموعة من املراحل:

السلسلة  استقرار  فحص  األوىل:  املرحلة 

الالزمة  التحويالت  وتطبيق  الزمنية، 

لجعلها مستقرة وإن لم تكن كذلك.

من  املناسب  النموذج  تحديد  الثانية:  املرحلة 

 (Autoregressive Integrated عائلة نماذج

Moving Average) ARIMA

املرحلة الثالثة: تقدير النموذج.

للتحقق  النموذج  فحص  الرابعة:  املرحلة 

موضوع   – الزمنية  للسلسلة  مالءمته  من 

نعود  مالئم  غري  يكون  وعندما   - البحث 

املرحلة  إىل  ننتقل  وإال  الثانية،  املرحلة  إىل 

التالية )الخامسة(.

النموذج  باستخدام  التنبؤ  الخامسة:  املرحلة 

املختار.

اإلطار النظري للدراسة

الحلقة  هو  كورونا  فريوس  فإن  الواقع  يف 

األخرية يف سلسلة من األوبئة التي رضبت العالم 

ييل  وفيما  البرش،  من  املاليني  ضحيتها  وذهب 
أبرزها وفقاً لقناة BBC العربية:1

الطاعون األنطوني

الطاعون  تم تسجيل  العام  165ميالدية  يف 

األنطوني، وقال املؤرخ الروماني كاسيوس ديو: 

إن هذا الوباء تسبب يف وفاة ما ال يقل عن ألفي 

شخص يومياً حينئذ، وذكرت بعض الدراسات 

سوى  يكن  لم  األنطوني  الطاعون  أن  الحديثة 

املرض  هذا  تحديد  جاء  وقد  الجدري،  مرض 

املؤرخ  دونها  التي  أعراضه  وصف  عىل  بناء 

االنتشار  الوباء يف  ديو. واستمر هذا  كاسيوس 

العديد من  إىل سنة 180 م وأسفر عن سقوط 

الضحايا، بحسب دائرة معارف التاريخ القديم.

طاعون جستنيان

يف  البيزنطية  اإلمرباطورية  أنحاء  يف  انترش 

عامي 541 و 54،  بني  وأوروبا  وإفريقيا  آسيا 

يف  أوالً  ظهر  الوباء  هذا  أن  إىل  الوثائق  وتشري 

كانت  حيث  القسطنطينية  إىل  انتقل  ثم  مرص 

اإلمرباطورية البيزنطية تحصل عىل احتياجاتها 

سقوط  عن  وأسفر  مرص،  من  الحبوب  من 

، وذلك بحسب منظمة  عدد كبري من الضحايا 

الصحة العاملية.
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الطاعون األسود

عامي 1348 و 1349ما  أوروبا  شهدت 

أسفر  الذي  األســود  الطاعون  باسم  عرف 

وذكرت  شخص.  نحو 20 مليون  مقتل  عن 

البرش كانوا  العام 2018 أن  دراسة صدرت يف 

وليس  الوقت  ذلك  يف  العدوى  عن  املسؤولني 

الفرئان.

طاعون لندن العظيم

الربيطانية  الــعــاصــمــة  ــدت  ــه ش

طاعون  باسم  عرف  عامي 1665 و 1666ما 

هولندا  من  قادماً  وصلها  الذي  العظيم  لندن 

شخص،  الـ 100 ألف  ضحاياه  عدد  وتجاوز 

أي ربع عدد سكان املدينة حينئذ، بحسب موقع 

history.com ويف العام 2011 تمكن علماء من 

األسود«  »املوت  جينات جرثومة مرض  معرفة 

دقيقة  أجزاء  استخراج  من خالل  الطاعون  أو 

من الحمض النووي للبكترييا من أسنان جثث 

من العصور الوسطى عثر عليها يف لندن، وقالوا 

إن هذه الجرثومة هي أصل كل البكترييا املسببة 

للطاعون حديثاً.

الحمى الصفراء

انترش وباء الحمى الصفراء بمنطقة فيالدلفيا 

األمريكية يف العام 1793 وتسبب يف مقتل نحو 

موقع   بحسب  شخص.  ألف  وأربعني  خمسة 

history.com

الطاعون العظيم بمدينة مارسيليا الفرنسية

مارسيليا  مدينة  الــعــام 1720 رضب  يف 

يف  قتل  الذي  العظيم  الطاعون  الفرنسية 

أيام 100 ألف شخص أيضاً.

الكوليرا

بالكثريين  الكولريا  العام 1820 فتكت  يف 

يف جنوب رشقي آسيا وبلغ عدد الضحايا أكثر 

مدينة  يف  ظهرت  وقد  شخص.  من 100 ألف 

كالكوتا يف الهند ومنها انترشت يف جنوب آسيا 

والرشق األوسط وساحل البحر األبيض املتوسط 

وقد وصل هذا الوباء إىل الصني.

طاعون منشوريا

سنة 1910 وسنة 1911 يف  بني  انترش 

منطقة منشوريا يف الصني وقتل نحو 60 ألف 

.disasterhistory.org شخص. بحسب موقع

األنفلونزا اإلسبانية

األنفلونزا  وباء  العام  1918اجتاح  يف 

يرتاوح  ما  بحياة  أودى  وقد  العالم،  اإلسبانية 

لدراسة  ووفقاً  شخص،  بني 40 و 50مليون 

العام 2018 فقد كان  نرشتها )بي.بي.يس( يف 

العام  1918كانت  يف  ألنه  كبرياً  الضحايا  عدد 

وتقول  االكتشاف.  حديثة  تزال  ال  الفريوسات 

كوليدج  إمربيال  جامعة  من  باركالي  ويندي 

أن  بالطبع  حينها  األطباء  يدرك  »لم  بلندن: 

األمراض«.  هذه  تسبب  التي  هي  الفريوسات 

وكان الطريق أمامهم ال يزال طويالً الكتشاف 
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التي  واللقاحات  للفريوسات  املضادة  األدوية 

وترسيع  املرض  تفيش  كبح  يف  اآلن  تساعد 

التعايف منه.

األنفلونزا اآلسيوية

عامي  1957و  بني  الصني  يف  الوباء  ظهر 

ثم  كونغ  وهونغ  سنغافورة  يف  1958 وانترش 

الواليات املتحدة وكان عدد الضحايا كبرياً.

اإليدز

يف  وانترش  الكونغو  يف  العام 1976 ظهر  يف 

املصابني  عدد  بلغ  وقد  العالم،  أنحاء  مختلف 

نحو 36 مليوناً. ويف العام 2014 توصل علماء 

عرشينيات  إىل  يعود  اإليدز  وباء  منشأ  أن  إىل 

القرن املايض يف مدينة كينشاسا املوجودة حالياً 

إن  وقالوا  الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  يف 

السكاني  النمو  شمل  األحداث«  من  »مزيجاً 

وتجارة الجنس وحركة السكك الحديدية سمح 

لإليدز.  املسبب  »آتش.آي.يف«  فريوس  بانتشار 

العلمية  »ساينس«  دورية  يف  العلماء  وأضاف 

الفريوس  تاريخ  دراسة  إىل  لجؤوا  إنهم  قائلني 

للتعرف إىل أصل الوباء.

أنفلونزا الخنازير

العام  يف  الخنازير  أنفلونزا  وباء  انترش 

2009، وقد اكتشف أوال يف املكسيك يف نيسان 

من  العديد  يف  ينترش  أن  قبل  العام،  ذلك  من 

العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقاً  العالم.  دول 

الفريوسات  أكثر  من  الخنازير  أنفلونزا  فإن 

رسيعة،  تغري  بقدرة  يتمتع  حيث  خطورة 

التي  األجسام  له يف  تكوين مضادات  من  هرباً 

العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  وقد  يستهدفها، 

يف العام 2010 عن وفاة 18 ألف شخص جراء 

الوباء.

أيبوال

يف  الوباء  هذا  ظهر   ،2013 األول  كانون  يف 

غينيا وانترش إىل ليبرييا وسرياليون املجاورتني، 

غرب  يف  إيبوال  »فريوس  باسم  بعدها  ليعرف 

بانهيار  يتسبب  كاد  الذي  األمر  إفريقيا«، 

العام،  ذلك  وخالل  الثالثة،  البلدان  اقتصادات 

العام  ويف  بسببه.  شخص  نحو 6 آالف  تويف 

جمهورية  يف  مجدداً  إيبوال  رضب   ،2018

أكثر  فقد  حيث  الديمقراطية  الكونغو 

من 2200 شخص حياتهم.

ضرورية  واالحتواء  المراقبة  إجراءات 

إلبطاء انتشار الفيروس وخفض األحمال 

القصوى على النظم الصحية.

مجموعة  العاملية  الصحة  منظمة  وضعت 

من إجراءات املراقبة الحتواء الفريوس أو إبطاء 
انتشاره، تتلخص بما ييل:2

الرسيع  واالحتواء  املبكرة  املراقبة  إجراءات   •  

توفر  الفريوس:  انتشار  ستبطئ  والشامل 

الالزم  اإلرشاد  العاملية  الصحة  منظمة 

بشأن اإلجراءات الصحية. وسيكون ضمان 
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املرضية  اإلجازات  من  الكايف  القدر  إتاحة 

كبح  عىل  مساعداً  عامالً  األجر  مدفوعة 

شبكات  ذات  البلدان  ويف  العدوى.  انتقال 

األمان االجتماعي األضعف يجب أن تكون 

التدخالت الصحية موجهة حتى تصل إىل 

يف  يعيشون  ومن  الرسمية  غري  القطاعات 

فقر مدقع. ومن الرضوري إجراء فحوص 

واإلبالغ  املحرز  التقدم  لتوثيق  منتظمة 

يف  النشاط  الستئناف  املناسب  بالوقت 

املناطق التي تأثرت بالعدوى.

النظم  العامة:  الصحة  عىل  اإلنفاق  زيادة    •

الصدمة  تضخم  أن  يمكن  باألعباء  املثقلة 

االجتماعي،  القلق  نرش  خالل  من  املبدئية 

والعالج،  الرصد  عىل  القدرة  وتراجع 

الصحي.  الحجر  لتطبيق  الحاجة  وازدياد 

ومن أهم الخطوات يف هذا الخصوص دعم 

نظم االستشارة الطبية عن بعد والتوظيف 

االستثنائي يف القطاع الصحي، مع تكميل 

صناعية  باستجابة  الخطوتني  هاتني 

الطبية  اإلمدادات  إنتاج  مجال  يف  منسقة 

واتخاذ خطوات تحد من انتقال التداعيات 

هذه  اختزان  فرط  من  الحد  عرب  السلبية 

املواد.

األزمة وتغيري  فداحة  بمدى  املواطنني  إبالغ    •

سلوك األفراد: ينبغي إنشاء مجموعة رفيعة 

املستوى لتنسيق االستجابات املختلفة ومن 

ويف  منتظمة  بصورة  اإلفصاح  الرضوري 

الصلة  ذات  املعلومات  عن  املناسب  الوقت 

بما يف ذلك  املستمدة من مصادر موثوقة، 

توفري معلومات يومية عن آخر املستجدات 

الصحي.  الوضع  خطورة  بمدى  املتعلقة 

وستساهم اإلرشادات التوجيهية واملشورة 

املستوى  عىل  السياسات  بشأن  الشفافة 

الوطني يف توجيه جهود الرشكات والقطاع 

العام وتوزيع مواردهما بما يكفل مراقبة 

والتصدي  لها  والتخطيط  الجائحة  هذه 

آلثارها.

ملساعدة  املطلوبة  اإلجراءات  بشأن  التعاون    •

البلدان  داخل  للخطر  املعرضة  الفئات 

من  التأكد  املهم  من  يزال  ال  بينها:  وفيما 

اإلمدادات  وصول  عىل  قيود  وجود  عدم 

األشد  والبلدان  األفراد  إىل  الحيوية  الطبية 

معدالت  رفع  شأنه  من  ذلك  ألن  احتياجاً، 

اإلصابة بالعدوى وإطالة أمد الجائحة.

الطلب  دعم  عىل  املركزية  البنوك  تعمل  أن  ينبغي 

والثقة عن طريق تيسري األوضاع املالية، وضمان 

تدفق االئتمان إىل القطاع العيني، وتعزيز السيولة 

يف األسواق املالية املحلية والدولية: 

قام كل من البنك الدويل3 وصندوق النقد الدويل4 

العديد  بوضع  العربي5  النقد  وصندوق 

االقتصاد  إلنقاذ  محاولة  يف  اإلجراءات  من 

العاملي نستعرضها بما ييل:

السيولة  املركزية  البنوك  توفر  أن  ينبغي    •

الضغوط  وتخفيف  األسواق  أداء  لدعم 

من  الرئيسة،  التمويل  أسواق  عىل  الواقعة 

والتوسع  املفتوحة،  السوق  عمليات  خالل 
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يف اإلقراض، وغري ذلك من اإلجراءات مثل 

إعادة  وتسهيالت  املبارش  الرشاء  عمليات 

الرشاء.

• سيؤدي التيسري النقدي إىل دعم الطلب والثقة 

األرس  االقرتاض عىل  تكاليف  تخفيض  مع 

والرشكات: فباإلضافة إىل إجراء تخفيضات 

الكايف  الحيز  توافر  )إذا  الفائدة  أسعار  يف 

دفعة  توفري  يمكن  النقدية(،  السياسة  يف 

إرشادات  تقديم  خالل  من  تنشيطية 

النقدية  السياسة  مسار  حول  استرشافية 

)بما  األصول  رشاء  يف  والتوسع  املتوقع، 

فيها األصول الخطرة(.

دعم  إىل  املؤقتة  املوجهة  اإلجراءات  • وستودي 

النظر يف  ينبغي  األكثر ترضراً:  القطاعات 

تقديم املزيد من الدعم املوّجه لفئات أصول 

املعممة  لإلجراءات  مكمل  كعنرص  معينة، 

عىل مستوى السياسات.

به  تقوم  الذي  املنسق  التحرك  خالل  من   •

السبعة،  مجموعة  يف  املركزية  البنوك 

العاملي  لالقتصاد  االستقرار  توفري  يمكن 

هذه  وتشمل  العاملية:  املالية  واألسواق 

املنسق  النقدي  التيسري  تطبيق  الجهود 

للحد  العمالت  تبادل  خطوط  وإتاحة 

العاملية  املالية  األسواق  عىل  الضغوط  من 

ذلك  يف  بما  السيولة،  ضغوط  وتخفيف 

إتاحة خطوط تبادل العمالت القتصادات 

األسواق الصاعدة.

االقتصادات  يف  النقدية  للسياسة  ينبغي   •

بني  التوازن  تحقق  أن  والنامية  الصاعدة 

حماية النمو ومعالجة الضغوط الخارجية، 

األولية  السلع  أسعار  صدمات  ذلك  يف  بما 

الرأسمالية:  التدفقات  مسار  وانعكاس 

وسيؤدي التيسري النقدي يف بلدان مجموعة 

البنوك  أمام  املجال  إفساح  إىل  السبعة 

الصاعدة والنامية  املركزية يف االقتصادات 

التخاذ اإلجراء نفسه من أجل دعم الطلب 

أن  الرصف  أسعار  ملرونة  ويمكن  املحيل. 

ولكن  الخارجية،  الصدمات  أثر  توازن 

األمر قد يتطلب التدخل يف أسعار الرصف 

السوق. ويف  إذا ما أصاب االرتباك أوضاع 

أوضاع األزمات أو شبه األزمات قد يتعني 

اتخاذ إجراءات مؤقتة تتعلق بتدفق رؤوس 

األموال.

تحليل الوضع الوبائي في فلسطين

الوبائي  الوضع  تحليل  الجزء  هذا  يتناول 

عرض  الجزء  هذا  يتناول  حيث  فلسطني،  يف 

الصحة  وزارة  نرشتها  التي  اإلحصاءات 

الفلسطينية، حيث يعرض الجدول األول الحاالت 

من  الجغرافية  املنطقة  حسب  الكلية  املؤكدة 

الوفاة  التعايف وحاالت  املؤكدة وحاالت  الحاالت 

والحاالت النشطة حتى تاريخ 2020/9/2.
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جدول رقم )1(

يبني الجدول األعداد الكلية للحالة الوبائية يف فلسطني حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة 2020/9/2

الحاالت املؤكدة 

الكلية
حاالت الوفاةحاالت التعايف

الحاالت 

النشطة

20600138141466640املحافظات الشمالية بدون القدس

331765250املحافظات الجنوبية

72095454191736محافظة القدس )مدينة القدس(

2281144810823ضواحي القدس

30421207921809449املجموع بفلسطني

 2,047,969قطاع غزة 3,053,183الضفة الغربيةعدد املواطنني بفلسطني 5,101,152

املصدر: وزارة الصحة الفلسطينية، التحديث الصباحي حتى تاريخ 2020/9/2

الكلية  األعداد   )1( رقم  الجدول  يعرض 

اإلصابات  حجم  بلغ  حيث  الوبائية  للحالة 

اإلجمالية يف فلسطني 30421 بنسبة %0.006 

من عدد السكان: بلغت اإلصابات يف املحافظات 

الغربية(  )الضفة  القدس  دون  من  الشمالية 

اإلصابات،  إجمايل  بنسبة 67.7% من   20600

سكان  عدد  إجمايل  من   %0.0067 بنسبة 

يف  اإلصابات  حجم  بلغ  بينما  الغربية،  الضفة 

املحافظات الجنوبية )قطاع غزة( 331 إصابة، 

ما نسبته 32.3% من إجمايل اإلصابات، بنسبة 

قطاع  سكان  عدد  إجمايل  من   %0.000162

غزة، أما مدينة القدس فقد بلغ حجم اإلصابات 

إجمايل  من   %23.7 نسبته  ما  أي   7209 فيها 

اإلصابات، بينما بلغ يف ضواحي القدس 2281 

أما حاالت  اإلصابات،  إجمايل  بنسبة 7.5% من 

بنسبة   20792 بلغت  فقد  فلسطني  يف  التعايف 

العدد  هذا  ويرجع  نسبة جيدة  68.35% وهي 

اإلصابات  حجم  تركز  إىل  التعايف  حاالت  من 

خربة  وجود  مع  السابقة  األشهر  خالل  الكبري 

إىل حد ما يف التعامل مع الفريوس من الناحية 

الطبية. 

حالة   13814 عىل  التعايف  حاالت  توزعت 

املحافظات  يف  و76  الشمالية  املحافظات  يف 

الجنوبية و5454 يف مدينة القدس و1448 يف 

ضواحي القدس. 

حالة   180 فلسطني  يف  الوفاة  حاالت  بلغت 

الخليل،  مدينة  يف  معظمها   ،%0.59 بنسبة 

بينما  فيها،  كورونا  وباء  انتشار  لرتكز  وذلك 

بلغت الحاالت النشطة يف فلسطني 9449 منها 

6640 يف املحافظات الشمالية بنسبة %70.27 
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 %2.65 بنسبة   250 الجنوبية  واملحافظات 

النشطة  القدس فبلغت اإلصابات  أما يف مدينة 

1736 بنسبة 18.37% أما يف ضواحي القدس 

فبلغت 823 بنسبة %8.71.

ييل:  كما  املحافظات  يف  اإلصابات  توزعت 

من  األكرب  العدد  عىل  الخليل  مدينة  استحوذت 

 13096 اإلصابات  عدد  بلغ  حيث  اإلصابات 

بنسبة 43.05%، تلتها مدينة القدس بـ 7209 

بـ  القدس  إصابة بنسبة 23.7%، ثم ضواحي 

2281 إصابة بنسبة 7.5%، ثم مدينة رام الله 

والبرية بـ 2192 إصابة بنسبة 7.2%، ثم مدينة 

ثم   ،%4.91 بنسبة  إصابة  بـ1494  لحم  بيت 

مدينة نابلس بـ 1267 إصابة بنسبة %4.17، 

ثم مدينة أريحا بـ 888 بنسبة 2.9%، ثم مدينة 

قلقيلية بـ 839 إصابة بنسبة 0.6%، ثم مدينة 

أريحا بـ 24 إصابة بنسبة 0.4%، ثم جنني بـ 

15 إصابة بنسبة 2.8%، ثم مدينة طولكرم بـ 

بـ  غزة  مدينة  ثم   ،%1.2 بنسبة  إصابة   376

 275 بـ  جنني  ثم   ،%1.1 بنسبة  إصابة   328

إصابة بنسبة 0.9%، ثم سلفيت بـ 101 إصابة 

بنسبة 0.3%، ثم طوباس بـ 72 إصابة بنسبة 

بإصابة  ورفح  بإصابتني  يونس  وخان   ،%0.2

أما دير البلح وشمال غزة فلم تسجل فيهما أي 

إصابات حتى تاريخه.

حسب  اإلصابات  توزيع  إىل  نظرنا  ما  وإذا 

بدأت  اإلصابات  أن  نجد  فإننا  الزمنية  الفرتة 

 2020 آذار  شهر  يف  اليوناني  الوفد  زيارة  مع 

حيث بلغ عدد اإلصابات يف ذلك الوقت 133 ويف 

أن  إال   ،104 أيار  شهر  ويف   211 نيسان  شهر 

االنتكاسة الحقيقية كانت يف شهر حزيران حيث 

بلغ عدد اإلصابات 1980 أما يف الثلث األول من 

شهر تموز فبلغ عدد اإلصابات 2231 إصابة.

جدول رقم )2(

توزيع اإلصابات اليومية الكلية يف املحافظات 

الشمالية والجنوبية حسب مصدر اإلصابة

مصدر اإلصابة
عدد الحاالت 

املسجلة
النسبة %

0.62%147العمال

1.09%261مخالطو عمال

0.29%69اكتشفت عىل املعابر

مخالطو فلسطينيي 

الداخل املحتل عام 48
58%0.24

0.48%115مسافرون

0.05%12مخالطو مسافرين 

56.11%13396االنتقال املجتمعي

مخالطو الوفد 

السياحي 
40%0.17

0.7%167كادر طبي 

مخالطو كادر 

طبي 
8%0.03

0.0%1األرسى

40.21%9601أخرى

100%30421املجموع

املصدر: وزارة الصحة الفلسطينية، التحديث الصباحي حتى 
تاريخ 2020/9/2
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مصدر  توزيع   )2( رقم  الجدول  يوضح 

خالل  من  األكرب  العدد  بلغ  حيث  اإلصابات 

االنتقال املجتمعي يف مدينة الخليل والناتج عن 

إصابات األفراح وبيوت العزاء 13396 إصابة 

بنسبة  56.11% ويعود هذا العدد الكبري لطبيعة 

القبلية  بخصائصها  تتمتع  التي  الخليل  مدينة 

والعشائرية واملجامالت باألفراح واألتراح، تلتها 

يف العدد مصادر مختلفة منها الزيارات العائلية 

للعاملني يف املستوطنات أو من خالل مصادر غري 

معروفة حيث بلغ عدد اإلصابات 9601 بنسبة 

الفريوس  انتقال  مصادر  يف  تالها   ،%40.21

العمال داخل الخط األخرض ومخالطوهم بعدد 

408 بنسبة 1.7%، تالهم املسافرون ومخالطو 

تالهم   %0.48 وبنسبة   115 بعدد  املسافرين 

مخالطو فلسطينيي الداخل وعددهم 58 بنسبة 

املعابر  عىل  واملخالطون  املعابر  أما   %0.24

فبلغوا 81 بنسبة 0.33%، يليهم مخالطو الوفد 

الكادر  السياحي بعدد 40 ونسبة 0.17%، ثم 

الطبي ومخالطوهم بعدد 175 ونسبة %0.07، 

وجاءت املرتبة األخرية لألرسى.

التنبؤ بأعداد اإلصابات حتى نهاية العام 

:ARIMA وفق نموذج

نموذج  إعداد  لغرض  االختبارات  إجراء  بعد 

Box� التنبؤ باستخدام نموذج )بوكس جنكيز 

باستخدام  اإلحصائي   Jenkins) ARIMA

تحديد  تم   ،SPSS اإلحصائي  الرزم  برنامج 

النموذج )1،1،0( وبينت نتائج اختبار النموذج 

ومقبول  عال   %99.4  R2 التحديد  معامل  أن 

ألغراض التنبؤ وأن قيمة معامل F هي 36.63 

 ≥ داللة  مستوى  عند  لها  املعنوية  القيمة  وأن 

يعني  ما  وهو   ،)0.000( تساوي   )0.05(

رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، األمر 

التنبؤ  ويمكن  معنوي  النموذج  أن  يعني  الذي 

بأعداد اإلصابات، وتم فحص استقرار السلسلة 

بيانات  اختبار  تم  كما  أوىل  كمرحلة  الزمنية 

 (Dickey and اختبار  باستخدام  الدراسة 

(Fuller، اختبار جذر الوحدة لبيانات السلسلة 

الزمنية وبمقارنة النتائج نجد أن القيم النظرية 

D.F عند مستوى α = 0.05 2.39 < من قيمة 

نتيجة  بينت  كما   ،0.353 البالغة  املحسوبة   t

االختبار نفسه أن القيم النظرية .A.D.F تساوي 

2.39 < من 0.729 قيمة t املحسوبة لذا يبدو 

أن السلسلة مستقرة، ويف املرحلة الثانية فحص 

لسلسلة  الثانية  باملرحلة   ACF االرتباط  داللة 

اقرتاح  إىل  يقود   )1( الشكل  يف  األوىل  الفروق 

االرتباط  دالة  فحص  أما   ،)1(  MA نموذج 

الذاتي الجزئي PACF الشكل )2( فهو يقود إىل 

اقرتاح AR )1(، وإذا نظرنا إىل الشكلني فيمكن 

 )1،1،0( ARMA أن نقرتح نموذج
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الشكل )2( الشكل البياني ألعداد التالميذ بعد تطبيق 

مرشح الفروق األوىل

الشكل )3( دالة االرتباط الذاتي ACF لسلسلة الفروق األوىل

األعداد المتوقعة

التصاعدي  االتجاه   )3( رقم  الشكل  يبني 

يتبني  حيث  به،  التنبؤ  تم  الذي  لإلصابات 

كما  هي   )44  –  28( من  األسابيع  أعداد  أن 

 ،2129  ،2070  ،2000  ،1918  ،1825 ييل 

 ،2220  ،2229  ،2225  ،2207  ،2175

 ،1993  ،2060  ،2115  ،2162  ،2197

خالل  اإلصابات  مجموع  وأن   ،1837  ،1918

األسابيع الـ17 القادمة هو 35280 إضافة إىل 

نرشات  وفق  املسجلة  الفعلية  اإلصابات  أعداد 

وهو  العاملية  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة 

32088 حتى آخر إحصائية تم االعتماد عليها 

التنبؤ، أي ما مجموعة 67368 حالة  ألغراض 

واقعية  تكون  النسبة  وهذه  إصاباتها،  متوقع 

وهي  السالمة  بمعايري  املواطنون  يلتزم  لم  إذا 

موزعة أسبوعياً، ومن املتوقع أن يواجه النظام 

الخمسة  الشهور  خالل  الفلسطيني  الصحي 

هذه  وصلت  ما  إذا  هائلة  ضغوطاً  القادمة 

األعداد املتوقعة إىل هذا الرقم املرتفع.
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شكل رقم )3(

أعداد اإلصابات املتوقعة للعرشين أسبوعاً القادمة

 .ARIMA املصدر: إعداد الباحث باالعتماد عىل اختبار النموذج اإلحصائي

يف  الفحوص  إجراء  وقف  عن  اإلعالن  تم 

اللتني تعتربان  الخليل وبيت لحم  محافظتي 

أعداد  بلغت  حيث  الفريوس،  انتشار  بؤرة 

 )287830( فلسطني  يف  املخربية  الفحوص 

 )71413( املنزيل  الحجر  يف  األفراد  وأعداد 

بنسبة 45.3% من الذكور ونسبة 54.7% من 

اإلناث.

يعاني  الفلسطيني  الصحي  النظام  بدأ 

إلجراء  الالزمة  واملواد  املسحات  نفاد  من 

االحتالل  منها  عدة  عوامل  بفعل  االختبارات 

اإلرسائييل وضعف اإلمكانيات املالية واملادية 

للضغوط  إضافة  فلسطني،  يف  والبرشية 

لرتدي  نظراً  واملواطنني  األرس  عىل  املعيشية 

حيث  الفلسطيني،  االقتصادي  الوضع 

جدول رقم )3(

النظام الصحي يف فلسطني

النسبةقطاع غزةالنسبةالضفة الغربيةالنسبةفلسطنيالوصف

عدد املستشفيات الحكومية 
والقدس

80%10052%63.428%36.6

44.2%55.811%30--املستشفيات العامة
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32.1%19.29%10املستشفيات املتخصصة

21.4%19.26%9مستشفيات الوالدة 

مراكز التأهيل والعالج 
الطبيعي 

3%5.82%7.1

عدد األرسة بما فيها النفسية 
والعصبية

6440%1003760%58.42680%41.6

أرسة العناية املركزية بما فيها 
أجهزة التنفس الصناعي

481%13.9350%72.8131%27.8

مستشفيات القطاع الخاص 
واملنظمات غري الحكومية 

واملستشفيات العسكرية
55%10040%7315%27

عدد األرسة من مجموع 
األرسة بفلسطني

2978%46.22141%33.2631%9.8

املصدر: وزارة الصحة الفلسطينية، 2020.

فلسطني 6440 رسيراً من بينها 3760 رسيراً 

بالضفة الغربية بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد 

 %41.6 بنسبة   2680 غزة  قطاع  يف  األرسة 

الخاص  القطاع  يف  رسيراً   2978 بينها  من 

وتشغيل  )وكالة  الحكومية  غري  واملنظمات 

الالجئني الفلسطينيني( بنسبة 46.2%، وبلغت 

عدد األرسة يف العناية املركزية بما فيها أجهزة 

عىل  تحتوي  رسيراً   481 الصناعي  التنفس 

أجهزة تنفس صناعي من بينها 350 رسيراً يف 

عدد  بلغ  بينما   %72.8 بنسبة  الغربية  الضفة 

أرسة العناية املركزة يف قطاع غزة 131 رسيراً 

وجهاز تنفس صناعي بنسبة %27.8.

النظام  توصيف   )3( رقم  الجدول  يوضح 

عدد  بلغ  حيث  فلسطني  دولة  يف  الصحي 

عىل  موزعة   135 فلسطني  يف  املستشفيات 

موزعة   %59.3 بنسبة  حكومي  مستشفى   55

 %63.4 بنسبة   52 بعدد  الغربية  الضفة  بني 

وقطاع غزة 28 بنسبة 36.6%، بينما بلغ عدد 

بنسبة   35 الخاص  القطاع  يف  املستشفيات 

بعدد  الغربية  الضفة  بني  موزعة   ،%40.7

بعدد  غزة  وقطاع   %73 بنسبة  مستشفى   40

عامة  مستشفيات  بينها  من   ،%27 بنسبة   15

والدة  ومستشفيات  متخصصة  ومستشفيات 

وتأهيل وعالج طبيعي، بينما بلغ عدد األرسة يف 
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جدول رقم )4(

توزيع الكادر البرشي العامل يف وزارة الصحة

النسبةقطاع غزةالنسبةالضفة الغربيةالنسبةعدد األطباء بفلسطنيالوصف

46.7%53.31532%1001748%3280العدد الكيل لألطباء

47%53900%58.71020%1925األطباء العامون

44.4%55.6500%34.3625%1125األخصائيون 

57.3%42.7132%798%230أطباء األسنان

41.9%58.1201%100279%480الصيادلة

30.5%69.51330%1003032%4362التمريض والقبالة

24.7%75.3481%1001469%1950املهن الطبية املساندة

املصدر: وزارة الصحة الفلسطينية، 2020.

مراكز  مختلف  يف  العاملني  األطباء  عدد  بلغ 

بمعدل  طبيباً   3280 الصحة  وزارة  ووحدات 

سكان  من  نسمة   10000 لكل  طبيب   5.2

الغربية  الضفة  فلسطني، بمعدل 4.6 طبيب يف 

حسب  يتوزعون  غزة.  قطاع  يف  طبيب  و6.1 

طبيب   %58.7 أي   ،1925 بواقع  االختصاص 

عام، بمعدل 3.1 طبيب عام لكل 10000 نسمة، 

منهم 1020 أي 53% يعملون يف الضفة الغربية 

و1125  غزة،  قطاع  يف   %47 بنسبة  و900 

 1.8 بمعدل  اختصايص  أطباء   %34.3 بنسبة 

منهم  نسمة،   10,000 لكل  اختصايص  طبيب 

 %55.6 بواقع  الغربية  الضفة  يف  يعملون   625

و500 يف قطاع غزة بواقع 44.4%، و230 طبيب 

أسنان بمعدل 0.4 طبيب أسنان لكل 10,000 

الغربية  الضفة  يف   %42.7 أي   98 منهم  نسمة 

و132 يف قطاع غزة أي 57.3%. يعمل يف وزارة 

واحد  صيدالني  بمعدل  صيدالنياً   480 الصحة 

صيدالنياً،   279 منهم  نسمة،   10,000 لكل 

الغربية و201 صيدالني  الضفة  58.1% يف  أي 

املمرضني  عدد  بلغ  غزة.  قطاع  يف   %41.9 أي 

 4362 الصحة  وزارة  يف  العاملني  والقابالت 

ممرضاً وقابلة، منهم 3032 أي 69.5% يعملون 

يف   %30.5 بنسبة  و1330  الغربية،  بالضفة 

 3911 االختصاص  حسب  موزعني  غزة،  قطاع 

ممرضاً بمعدل 8.1 لكل 10,000 نسمة و451 

قابلة بمعدل 0.9 لكل 10,000 نسمة. 

يف  موظفاً   1950 الصحة  وزارة  يف  يعمل 

املساندة، بمعدل 4 موظفني لكل  الطبية  املهن 

يف   %75.3 أي   1469 منهم  نسمة،   10,000

 %24.7 بنسبة  موظفاً  و481  الغربية،  الضفة 
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يف قطاع غزة.

النواحي  آثار جائحة فيروس كورونا على 

االقتصادية واالجتماعية:

يستعرض الباحث يف هذا الجزء من الدراسة 

ومن  العالم  دول  عىل  العام  اإلغــالق  تأثري 

كورونا  فريوس  انتشار  نتيجة  فلسطني  بينها 

حيث  واالجتماعية،  االقتصادية  النواحي  عىل 

التطبيقي  الجزء  هذا  يف  الباحث  يستعرض 

تأثري  ومنها  التأثريات  من  العديد  الدراسة  من 

املحيل  والناتج  والفقر  البطالة  عىل  الجائحة 

وهي  الحكومية،  والنفقات  واإليرادات  اإلجمايل 

كما يف الجدول أدناه: 

يبني الجدول رقم )5( تأثري جائحة كورونا 

عىل الوظائف الرسمية وغري الرسمية، حيث بلغ 

عدد الوظائف امللغاة يف النصف األول من العام 

وظيفة   %37.5 بنسبة   )195( نحو   2020

الوظائف  عدد  إجمايل  من  العالم  رسمية حول 

البالغة 520 مليون وظيفة حول العالم، وبلغت 

وظيفة  ماليني   5 نحو  العربية  الدول  حصة 

ملغاة بنسبة 2.6% من إجمايل الوظائف امللغاة 

يف  املفقودة  الوظائف  عدد  وبلغ  العالم  حول 

وغري  رسمية  وظيفة   18,800 نحو  فلسطني 

يف  الوظائف  إجمايل  من   %2 بنسبة  رسمية 

فلسطني، بينما بلغ عدد الوظائف غري الرسمية 

من  وظيفة  مليون   400 العالم  حول  امللغاة 

أصل 2 مليار وظيفة بنسبة 20% حول العالم 

تشكل الهند والواليات املتحدة األمريكية والصني 

واالتحاد األوروبي النسبة األكرب. 

جدول رقم )5( 

آثار جائحة كورونا عىل فقدان الوظائف

النسبةعدد الوظائف امللغاةالعدد اإلجمايلالوصفنوع الوظيفة

الوظائف 

الرسمية

37.5 %195 مليون 520 مليونعدد الوظائف حول العالم

الدول  يف  الوظائف  عدد  إجمايل 

العربية
2.6%5 مليون وظيفة192.3

امللغاة  العمل  ساعات  إجمايل 

حول العالم
6.7%1,589,850,746.3106,520,000 مليار

2%940,00018,800 إجمايل عدد الوظائف يف فلسطنيفلسطني

الوظائف غري 

الرسمية
20%400 مليون2 مليارإجمايل عدد الوظائف 

املصدر: منظمة العمل الدولية، 2020.               
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جدول رقم )6( 

الفقر عىل أساس 1.9 دوالر للفرد يومياً

النسبة املئويةالعدداملنطقة

7.94%20 مليونأمريكا الشمالية

3.57%9 مليونأوروبا وآسيا الوسطى

6.35%16 مليونالرشق األوسط وشمال إفريقيا 

9.13%23 مليونأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

25%63 مليونرشق آسيا واملحيط الهادي

7.54%19 مليونإفريقيا وجنوب الصحراء

40.5%102 مليونجنوب آسيا 

100%252 مليوناملجموع 

الفقر يف فلسطني

الضفة الغربية:   418140

قطاع غزة:      1054684

فلسطني:        1472824

الضفة الغربية     %14

قطاع غزة         %53

فلسطني:         %29.6

 املصدر: منظمة التنمية والتعاون االقتصادي، 2020.

يبني الجدول رقم )6( ارتفاع أعداد الفقراء 

يف مختلف قارات العالم، حيث بلغ عدد الفقراء 

الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.9 دوالر يومياً 

أمريكا  يف  عددهم  ليصل   %7.94 زيادة  بنسبة 

أوروبا  ويف  فرد،  مليون   20 نحو  إىل  الشمالية 

وآسيا الوسطى زاد عدد الفقراء بنسبة %3.57 

أمريكا  أما  فرد،  ماليني   9 إىل  عددهم  ليصل 

الفقر  نسبة  فزادت  الكاريبي  والبحر  الالتينية 

بنحو 9.13% ليصل عدد الفقراء إىل 23 مليون 

عدد  زاد  الهادي  واملحيط  آسيا  فرد، ويف رشق 

الفقراء بنسبة 25% ليصل عددهم إىل 63 مليون 

بنسبة  الفقراء  نسبة  زادت  إفريقيا  ويف  فرد، 

7.54% وهي أقل نسبة ليصل عدد الفقراء إىل 

نسبة  زادت  آسيا  جنوب  ويف  فرد،  مليون   19

الفقراء  إجمايل  ليصل   %40.5 بنسبة  الفقراء 

حسب  النسب  وتفاوت  فرد.  مليون   102 إىل 

أو املنطقة وحسب حجم  حجم السكان للدولة 

االقتصاد وترضره من جراء الجائحة.
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جدول رقم )7(:

وضع االقتصاد العاملي من حيث نسبة االنكماش والنمو للنصف األول من العام 2021-2020

النسبة املئويةاملنطقة

7%انكماش الدول املتقدمة 

2.5%انكماش الدول الصاعدة والنامية

5.2%إجمايل انكماش االقتصاد العاملي

11%فلسطني

وضع االقتصاد العاملي يف العام 2021

3.9%نمو الدول املتقدمة 

4.6%نمو الدول الصاعدة والنامية

4.2%إجمايل نمو االقتصاد العاملي

5.5%فلسطني

املصدر: البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، تقارير وبيانات، 20020.

يتبني من الجدول رقم )7( أن نسبة االنكماش 

 ،%5.2 بلغ   2020 للعام  العالم  مستوى  عىل 

املتقدمة  الدول  يف  االنكماش  نسبة  بلغت  حيث 

االتحاد  ودول  األمريكية  املتحدة  كالواليات 

 ،%7 نحو  والصني  واليابان  وأسرتاليا  األوروبي 

يف حني بلغت نسبة االنكماش يف الدول الناشئة 

فقد  فلسطني  يف  أما   ،%2.5 يعادل  ما  والنامية 

بلغت نسبة االنكماش نحو 11% ويعود ذلك إىل 

اإلغالق الذي فرضته الحكومة عىل املدن إضافة 

الفلسطيني  االقتصاد  ضد  االحتالل  عوائق  إىل 

وفرض هيمنته عىل الحدود وحرمانه من حرية 

التواصل مع العالم الخارجي وإخضاع االقتصاد 

عن  ناهيك  اإلرسائييل،  لالقتصاد  الفلسطيني 

املفرتض  من  التي  املقاصة  أمــوال  احتجاز 

وفق  الفلسطينية  الحكومة  لخزينة  تحويلها 

يتعلق  فيما  أما  االقتصادي.  باريس  برتوكول 

بالنمو يف االقتصاد للعام 2021 فمن املتوقع أن 

ينمو حجم االقتصاد العاملي للعام القادم بنسبة 

4.2% وفق تقديرات البنك الدويل وصندوق النقد 

الدويل، وذلك يف حالة إذا ما انتهت أزمة جائحة 

فريوس كورونا وتم فتح االقتصاد العاملي، حيث 

من املتوقع أن ينمو االقتصاد يف الدول املتقدمة 

املتحدة  الواليات  تشمل  التي   %3.9 بنسبة 

وأسرتاليا  األوروبي  االتحاد  ودول  األمريكية 
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الدول  يف  النمو  نسبة  أما  والصني،  واليابان 

نسبة  تبلغ  أن  املتوقع  فمن  والنامية  الصاعدة 

4.6%، بينما من املتوقع أن تحقق فلسطني نسبة 

املتقدمة  الدول  نسب  من  أعىل  5.5% وهي  نمو 

االقتصاد  حجم  لصغر  ذلك  ويعود  والصاعدة، 

بالحالة  مرهونة  النسبة  وهذه  الفلسطيني، 

السياسية واألمنية وسلوك االحتالل.

اإليرادات  تراجع   )8( رقم  الجدول  يوضح 

الرضيبية املتحصلة لخزينة الحكومة الفلسطينية 

الشهر  يف  الرضيبية  اإليرادات  حجم  بلغ  حيث 

األول من العام 2020، 1224.5 مليون شيكل 

 1159.7 إىل  شباط  بشهر  االنخفاض  لتعاود 

يف   ،%5.3 بنسبة  شيكل  مليون   64.8 بنحو 

شهر آذار من العام نفسه انخفضت املتحصالت 

بمقدار  شيكل  مليون   1006.2 إىل  الرضيبية 

153.5 مليون شيكل وتشكل نسبة االنخفاض 

هذه 13.24% مقارنة مع الشهر السابق، ويعود 

األرايض  عىل  فرض  الذي  العام  اإلغالق  إىل  ذلك 

كورونا،  فريوس  وباء  تفيش  ملنع  الفلسطينية 

ليعود إىل االرتفاع يف شهر نيسان إىل 1265.3 

مليون دوالر بمقدار 259.1 مليون دوالر، أي ما 

نسبته 25.75% ويعود ذلك إىل تخفيف الحكومة 

بعض اإلجراءات املفروضة عىل االقتصاد وحرية 

السالمة،  إجراءات  وفق  التجار  لبعض  الحركة 

أما فيما يتعلق بشهر أيار وحزيران ومع خروج 

األرايض  ومصادرة  الضم  بخطة  االحتالل  دولة 

وقطع العالقة والتنسيق األمني مع دولة االحتالل 

بقطع  الفلسطينية  القيادة  قرارات  عىل  وردها 

الفلسطينية  الحكومة  ورفض  املدني،  التنسيق 

الرغم من رفع حالة  املقاصة عىل  أموال  استالم 

اإلغالق العام يف األرايض الفلسطينية يف شهر أيار 

 1265.3 من  الرضيبية  املتحصالت  لتنخفض 

شيكل إىل 194.3 شيكل بمقدار 1071 مليون 

الشهر  عن  الرتاجع  نسبة  لتبلغ  حيث  شيكل 

العام  السابق 84.6%، أما يف شهر حزيران من 

2020 فقد بلغت املتحصالت الرضيبية 265.8 

مليون   583.2 بمقدار  مرتاجعة  شيكل  مليون 

شيكل بنسبة 68.7% مقارنة مع الشهر السابق، 

من  األول  كانون  شهر  مع  مقارنة  و%46.16 

العام 2020. 

جدول رقم )8(

يوضح اإليرادات الرضيبية والنفقات الحكومية للنصف األول من العام 2020

املجموع حزيران أيار نيسان آذار  شباط كانون ثاني

5264.6 265.8 194.3 1265.3 1006.2 1159.7 1224.5 اإليرادات الرضيبية

6840.9 963.1 287.4 1142 1028.5 1085.7 783.5 النفقات الحكومية وصايف اإلقراض

املصدر: وزارة املالية، املوازنة العامة الشهرية، 2020.
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بلغت املتحصالت الرضيبية يف النصف األول 

مليون شيكل   6,532.4 نحو  العام 2019  من 

النصف  يف  الرضيبية  املتحصالت  بلغت  بينما 

مليون   5246.6 نحو   2020 العام  من  األول 

الرضيبية  املتحصالت  انخفضت  حيث  شيكل، 

 %20.4 بنسبة  شيكل  مليون   1285.8 بمقدار 

النصف  بني  الظروف  تشابه  من  الرغم  عىل 

حيث   2020 والعام   2019 العام  من  األول 

 2019 العام  من  الرضيبية  املتحصالت  تأثرت 

بأزمة احتجاز االحتالل أموال الرضيبية وخالل 

تراجعت  حيث   2020 العام  من  األول  النصف 

بسبب   2020 للعام  الرضيبية  املتحصالت 

أزمة وباء كورونا  املقاصة وكذلك بسبب  أموال 

األرايض  الذي فرض وأعيد فرضه عىل  واإلغالق 

الفلسطينية.

فقد  الحكومية،  بالنفقات  يتعلق  فيما  أما 

األشهر  يف  خاصة  الحكومية  النفقات  تأثرت 

الثالثة املاضية حيث تراجعت النفقات الحكومية 

بشكل الفت وكبري حيث وصلت يف شهر أيار إىل 

إىل  حزيران  شهر  ويف  شيكل  مليون   1223.9

شهر  مع  قورنت  ما  إذا  شيكل  مليون   963.1

الحكومة  اعتمدت  حيث   %25.6 وبنسبة  أيار 

أغلب  وتوجيه  التقشف  سياسة  الفلسطينية 

النفقات الحكومية نحو القطاع الصحي وجزء 

وبعض  العموميني،  املوظفني  رواتب  إىل  منها 

الحكومية لألفراد والعائالت  النفقات لإلعانات 

املترضرة من تأثري جائحة كورونا. ويف النصف 

األول من العام 2019 بلغت النفقات الحكومية 

7260.7 مليون شيكل، بينما بلغ حجم النفقات 

الحكومية يف النصف األول من العام 2020 نحو 

 420 مقداره  برتاجع  شيكل  مليون   6840.9

الحكومة  وعملت   %5.8 بنسبة  شيكل  مليون 

عىل سد النفقات الحكومية من خالل املساعدات 

الدولية واالقرتاض الداخيل والخارجي.

جدول رقم )9(

الناتج املحيل اإلجمايل والقطاعات االقتصادية واملرصفية واملالية

السيناريو األساس
السينار يو األول فرتة اإلغالق 6 

شهور
السيناريو الثاني فرتة اإلغالق 

10 شهور

القيمة 

)مليون 

دوالر(

نسبة 

مئوية

القيمة 

)مليون 

دوالر(

نسبة 

مئوية

قيمة 

الخسائر

القيمة 

)مليون 

دوالر(

نسبة 

مئوية

قيمة 

الخسائر

الناتج املحيل 

اإلجمايل
16,120.72.414,948.95.2-1,171.814,420.58.5-1700.2
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عىل مستوى اإلنتاج )القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية(

1,1031.11,092.70.1القطاع الزراعي

-1,915.86.7-1,971.94القطاع الصناعي

9.5-5.4813.1-849.5قطاع اإلنشاءات

4.2-33,231.1-3,272.5قطاع التجارة

11.8-7.27,367.7-7,752أخرى

عىل مستوى اإلنفاق عىل الناتج املحيل

10-6.112,728.4-14,445.92.213,277.5االستهالك الخاص

6.13,216.33.2-3,187.12.33,203.7االستهالك العام

21.2-11.33,306.5-4,295.32.33,725.4االستثمار

25.4-15.11,956.2-2,681.52.22,228الصادرات

18.9-10.56,786.9-8,489.12.27,485.7الواردات

القطاع املرصيف

5.7-2.112,628.1-14,105.55.413,107.6الودائع

9.1-2.98,216.6-9,905.39.68,777.3القروض

* تشمل قطاعات اإلنتاج الخدمي واإلدارة العامة والدفاع والرضائب عىل الواردات

* بورصة فلسطني تم وقف التداول بها خالل فرتة الطوارئ 

املصدر: البنك الدويل وسلطة النقد الفلسطينية، 2020

عىل  النتائج   )9( رقم  الجدول  من  يتضح 

مستويني: املستوى الربعي، واملستوى السنوي 

كما ييل:

املتوقع  من  سنوي،  الربع  املستوى  فعىل 

النمو  يرتاجع  أن  األول  للسيناريو  وفقاً 

األول من  الربع  بنحو 5.1% خالل  االقتصادي 

العام 2020 مقارنة مع الفرتة نفسها من العام 

الجائحة قد ظهرت يف  أن هذه  2019، خاصة 

تزايد  ومع  الربع.  هذه  من  فقط  األخري  الشهر 

حدة اإلجراءات والتدابري التي تم اتخاذها خالل 

الحكومة  من   2020 العام  من  الثاني  الربع 

الفلسطينية واإلرسائيلية عىل حد سواء، خاصة 

إرسائيل.  يف  الفلسطينيني  بالعمال  يتعلق  ما 

 %18.8 بنحو  االقتصادي  النمو  تراجع  يتوقع 

الفرتة  مع  مقارنة   2020 الثاني  الربع  خالل 

من  ذلك  يرافق  وما  السابق.  العام  من  نفسها 
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تزايد يف حجم اإلنفاق الحكومي وتفاقم العجز 

يف  ملحوظ  وارتفاع  اإليرادات،  تراجع  ظل  يف 

العمال  عدد  انخفاض  جراء  البطالة  معدالت 

الفلسطينيني يف إرسائيل، ومع أثر محدود عىل 

معدالت التضخم نتيجة تراجع الطلب.

أن  فيتوقع  السنوي،  املستوى  عىل  أما 

خالل   %5.2 بنحو  االقتصادي  النمو  يرتاجع 

 7.6 بنحو  تقل  النسبة  وهذه   .2020 العام 

نقطة مئوية عن النسبة التي كان من املفرتض 

السابقة  التنبؤات  وفق  االقتصاد  بها  ينمو  أن 

الخسارة  قيمة  تبلغ  وأن   .%2.4 والبالغة 

املتوقعة يف الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي نحو 

قيمة  7.2%من  نحو  تعادل  دوالر،  مليار   1.2

 24,949 نحو  إىل  )لينخفض  املحيل  الناتج 

االستهالك  برتاجع  متأثراً  دوالر(،  مليون 

الخاص واالستثمار بنحو 6.1% و 11.3% عىل 

التوايل، إىل جانب تراجع الصادرات بنحو %25، 

والواردات بنحو %19.

أما عىل صعيد األنشطة االقتصادية، فيتوقع 

أن يشمل الرتاجع معظم األنشطة االقتصادية، 

كالصناعة بنحو 4%، واإلنشاءات بنحو %5.4، 

والتجارة بنسبة 3%، وبقية القطاعات األخرى 

هذا  آثار  تمتد  أن  يتوقع  كما   .%7.2 حدود  يف 

السيناريو لتطال القطاع املرصيف، إذ يتوقع أن 

 ،%2.9 بنحو  املمنوح  االئتمان  يف  تراجع  يطرأ 

الودائع بنحو  أقل حدة يف حجم  مقابل تراجع 

2.1%، وذلك جراء توقف مصادر دخل العديد 

جانب  إىل  جزئي،  أو  كيل  بشكل  املواطنني  من 

حالة الخوف من احتمالية إغالق املصارف كما 

حدث يف بعض الدول املجاورة. مع أن تعليمات 

)تعمل  الخصوص  بهذا  واضحة  النقد  سلطة 

املصارف وفق حالة الطوارئ(.

يعترب  الذي  الثاني،  للسيناريو  بالنسبة  أما 

أكثر تشدداً، فيتوقع استمرار األزمة واإلجراءات 

آب(.  حتى  آذار  )من  أشهر  ستة  بها  املتعلقة 

ويف ظل هذا السيناريو من املتوقع تراجع النمو 

 %13.5 بنحو  الثالث  الربع  خالل  االقتصادي 

السابق.  العام  من  نفسها  الفرتة  مع  مقارنة 

مقابل تراجع سنوي بنحو 8.5%. وهذه النسبة 

تقل بنحو 10.7 نقطة مئوية عن النسبة التي 

وفق  االقتصاد  بها  ينمو  أن  املفرتض  من  كان 

تبلغ  وأن   .%2.4 والبالغة  السابقة  التنبؤات 

نحو  املحيل  الناتج  يف  املتوقعة  الخسارة  قيمة 

1.7 مليار دوالر، تعادل نحو 10.5% من قيمة 

الناتج املحيل اإلجمايل  الناتج املحيل )لينخفض 

الحقيقي إىل نحو 14,421 مليون دوالر(، عىل 

 ،%10 بنحو  الخاص  االستهالك  تراجع  إثر 

تراجع  جانب  إىل   ،%20 من  بأكثر  واالستثمار 

 .%19 بنحو  والواردات   %25 بنحو  الصادرات 

كما يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثري كبري 
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املتخذة  اإلجراءات  نتيجة  البطالة  معدالت  عىل 

بحق العمالة الفلسطينية يف إرسائيل. 

أما عىل صعيد األنشطة االقتصادية، فيتوقع 

يتوقع  حيث  معظمها،  يف  الرتاجع  يستمر  أن 

تراجع قطاع الصناعة بنحو 6.7%، واإلنشاءات 

وبقية   ،%4.2 بنسبة  والتجارة   ،%9.5 بنحو 

القطاعات األخرى يف حدود %11.8.

أن  يتوقع  املرصيف،  القطاع  مستوى  وعىل 

مقابل   ،%9.1 بنحو  املمنوح  االئتمان  يرتاجع 

تراجع أقل حدة يف حجم الودائع بنحو %5.7.

نتائج الدراسة

التوصل  التي تم  النتائج  الباحث  يستعرض 

إليها بما ييل:

توصلت الدراسة إىل أن اإلغالق العام الذي . 1

أيار  شهر  بداية  حتى   2020/3/5 يف  بدأ 

قليلة وكانت  اإلصابات خالله  أعداد  كانت 

إصابة   50 الفرتة  هذه  خالل  إصابة  أعىل 

ومخالطيهم  الداخل  يف  العمال  عن  ناتجة 

واستمر  عليها،  التغلب  تم  ما  ورسعان 

تسجيل األعداد القليلة حتى منتصف شهر 

أعداد  تسجيل  انتقل  ما  رسعان  حزيران، 

املئات  إىل  ليصل  مرتفع  بشكل  اإلصابات 

خاصة يف مدينة الخليل وبعدها امتدت إىل 

وقت  وحتى  اهلل،  ورام  لحم  وبيت  نابلس 

بالوصول  اإلصابات  بدأت  الدراسة  إعداد 

إىل املخيمات الفلسطينية املكتظة ما يؤرش 

عدم  وإمكانية  الوباء  تفيش  خطر  عىل 

السيطرة عليه.

فلسطني . 2 يف  اإلصابات  بأعداد  التنبؤ  تم 

معادلة  عىل  بناًء  املقبلة  أسبوعا  للعرشين 

الصحي  بالربوتوكول  الشعب  ثلثي  التزام 

الكمامات  وارتداء  اجتماعي  تباعد  من 

من   %5 إصابة  واحتمالية  والقفازات 

الصحي  بالربوتوكول  امللتزمني  غري  أعداد 

بفلسطني حيث من املتوقع أن تصل أعداد 

بمعايري  االلتزام  يتم  لم  إذا  اإلصابات 

إىل  إضافة  مواطناً   31080 إىل  السالمة 

بالفريوس،  فعالً  أصيبوا  مواطن   7739

الصحي  النظام  انهيار  يعني  وهذا 

فعالً  األعداد  هذه  ما وصلت  إذا  بفلسطني 

يتم  ولم  به  التنبؤ  تم  الذي  الرقم  هذا  إىل 

والربوتوكول  العامة  السالمة  اتباع وسائل 

الصحي.

النظام . 3 ضعف  إىل  الدراسة  توصلت 

اإلمكانيات  حيث  من  الفلسطيني  الصحي 

الصحي  والكادر  األجهزة  توفر  وعدم 

يف  مواطن   10,000 كل  إن  حيث  الكايف 

 5.2 لهم  يخصص  الفلسطينية  األرايض 

طبيب لكل 10000، بمعدل 4.6 طبيب يف 

الضفة الغربية و6.1 طبيب يف قطاع غزة، 

وبمعدل 1.8 طبيب مختص، وتوفر 6440 
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الحكومية  املستشفيات  عىل  موزعة  رسيراً 

العناية  يف  رسيراً   481 منها  والخاصة 

املركزية مزودة بأجهزة تنفس اصطناعي 

يف  جهازاً  و131  الضفة  يف  جهازاً   350

مركزيان  مختربان  ويوجد  غزة،  قطاع 

غزة، يف ظل  واآلخر يف  اهلل  رام  يف  أحدهما 

املحافظات  تجهيز  تم  الحالية  الظروف 

بأجهزة إلجراء فحوص فريوس كورونا.

العائالت . 4 ارتفاع  إىل  الدراسة  توصلت 

دخلها  يقل  عائلة   18,800 إىل  الفقرية 

وارتفاع  باليوم  دوالر   1.9 عن  اليومي 

 %29.6 إىل  فلسطني  يف  البطالة  نسبة 

منها 53% يف غزة، ووفقاً لتقديرات البنك 

االقتصاد  ينكمش  أن  املتوقع  من  الدويل 

الفلسطيني ما بني 5-11%، ومن انخفاض 

النصف  خالل  الرضيبية  اإليرادات  حجم 

 1532.4 بمقدار   2020 العام  من  األول 

بنسبة %23.5.

معظم . 5 تحقيق  إىل  الدراسة  توصلت  كما 

من  حيث  خسائر،  االقتصادية  القطاعات 

بنسبة  الصناعي  القطاع  تراجع  املتوقع 

 %5.4- بنسبة  اإلنشاءات  وقطاع   %4-

باقي  وتراجع   %3- بنسبة  التجارة  وقطاع 

القطاعات بنسبة -7.2% مع ارتفاع يف قطاع 

عىل  يعمل  وهذا   ،%1.1- بنسبة  الزراعة 

 %5.2-( اإلجمايل بني  املحيل  الناتج  تراجع 

- -8.5%( مما يؤدي إىل تراجع اإلنفاق عىل 

الناتج املحيل اإلجمايل، حيث تراجع اإلنفاق 

 %6.1- بنسبة  الخاص  االستهالك  عىل 

 %11.3- بنسبة  االستثمار  عىل  واإلنفاق 

والواردات  الصادرات  اإلنفاق عىل  وتراجع 

اإلنفاق  وزاد   %10.5- و   %15.1- بنسبة 

العام بنسبة 2.8 معظمه تم توجيهه نحو 

األرس  احتياجات  ودعم  الصحي  القطاع 

الفقرية

التوصيات

يويص الباحث متخذي القرارات بما ييل:

العقوبات والوعي . 1 العمل عىل تفعيل نظام 

بوسائل  بااللتزام  يتعلق  فيما  املجتمعي 

والقفازات  الكمامات  ارتداء  من  الوقاية 

التباعد  عىل  املواطنني  إجبار  عىل  والعمل 

خالل  من  العامة  األماكن  يف  االجتماعي 

امللتزمني،  لغري  املخالفات  وتحرير  التوعية 

الذين  واملرىض  السن  كبار  وباألخص 

يعانون من األمراض املزمنة.

رضورة العمل عىل تطوير القطاع الصحي . 2

من  القطاع  دعم  خالل  من  الفلسطيني 

وتأهيل  والبرشية  املادية  النواحي  مختلف 

من  باألطباء  واالستعانة  الطبي  الكادر 

الخارج حتى وإن كان ذلك من خالل وسائل 
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االتصال الحديثة والتكنولوجيا حيث يوجد 

دول  يف  الوطن  خارج  فلسطينيون  أطباء 

العالم  دول  مختلف  ويف  وأمريكا  أوروبا 

بهم  االستعانة  الصحة  لوزارة  ويمكن 

لتقديم الخدمات الطبية ملساعدة األطباء يف 

فلسطني نتيجة الضغط الكبري عليهم، كما 

األجهزة  بتوفري  اإلرساع  برضورة  نويص 

واملعدات الالزمة ملواجهة الجائحة، وزيادة 

لكل  واملتخصصني  العامني  األطباء  عدد 

مواطن بفلسطني.

العمل عىل تنشيط االقتصاد من خالل فتح . 3

اإلنشاءات  قطاع  يف  االقتصادية  األنشطة 

التصدير  ألغراض  واملصانع  والبناء 

والتأمني  والزراعي  التجاري،  والقطاع 

واملشاريع  بالتجزئة  البيع  يف  واالستثمار 

الصغرية واملتوسطة مع تفعيل دور خدمة 

الذي  املنزل  من  والعمل  والربيد  التوصيل 

مراعاة  مع  للعمل  ملحة  رضورة  أصبح 

الكمامات  وارتداء  االجتماعي  التباعد 

والقفازات.

ما . 4 إذا  العام  اإلغالق  إعادة  عىل  العمل 

توفري  رضورة  مع  ذلك  الرضورة  اقتضت 

الدعم املادي لألرس الفقرية لغرض مواجهة 

حاالت الفقر وفقدان العمل.



32العدد )٤٩- ٥0(  2020

المراجع:

املراجع العربية:
خسائر •  االقتصادية:  كورونا  آثار  اللطيف،  عبد  هاني 

الجزيرة  مركز  ومؤقتة،  ضئيلة  ومكاسب  فادحة 
/ar/net.aljazeera.studies//:https  ،2020/3/24 للدراسات، 

.4613/article

لفريوس •  الجيوسياسية  التحوالت  الرشقاوي،  محمد 
الجزيرة  مركز   ،(1 الجزء   – النيوليربالية  وتآكل  كورونا 
/net.aljazeera.studies//:https  ،2020/3/23 للدراسات، 

.4611/article/ar

مركز الجزيرة للدراسات، ما بعد وباء كوفيد 19: أي عالم • 
.aljazeera.studies//:https،  2020/4/13 توقعه،  يمكن 

4644/article/ar/net

عالم •  أي   :19 كوفيد  بعد  ما  للدراسات،  الجزيرة  مركز 
.aljazeera.studies//:https   ،2020/4/13 توقعه،  يمكن 

. 4644/article/ar/net

الدولية«، •  االقتصادات  وأزمات  »كورونا  عمر،  نور  أيمن 
مجلة املستقبل العربي، العدد 499، أيلول، بريوت�لبنان، 

.2020
كورونا •  أزمة  جراء  والخارسون  الخسائر  سمارة،  أرشف 

مرصد  عن  صادرة  بحثية  ورقة  الفلسطينية،  األرايض  يف 
حزيران،  (املرصد)،  واالقتصادية  االجتماعية  السياسات 

.2020
يف •  النساء  عىل  كورونا  جائحة  »تأثريات  محمد،  جربيل 

ورقة   ،”2020 حزيران  و4  أيار   6 بني  الواقعة  الفرتة 
املرأة  لجان  التحاد  التنفيذي  املكتب  من  صادرة  بحثية 

الفلسطينية، رام اهلل – فلسطني، 2020.

املراجع األجنبية:

[1]. Alber, N. (2020). The Effect of Coronavirus 
Spread on Stock Markets: The Case of the Worst 
6 Countries. Available at SSRN 3578080.

 [2]. Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K. 
J., Sammon, M. C., & Viratyosin, T. (2020). The 
unprecedented stock market impact of COVID�19 
(No. w26945). National Bureau of Economic 
Research. 

[3]. Baker, S., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, 
K., Sammon, M., & Viratyosin, T. (2020). 
The unprecedented stock market reaction to 
COVID�19. Covid Economics: Vetted and Real�
Time Papers, 1(3). 

[4]. Elsayed, A., & Elrhim, M. A. (2020). The Effect 
Of COVID�19 Spread On Egyptian Stock Market 
Sectors. Available at SSRN 3608734. 

[5]. Gormsen, N. J& ,.Koijen, R. S. (2020). 
Coronavirus: Impact on stock prices and growth 
expectations .University of Chicago, Becker 
Friedman Institute for Economics Working 
Paper.)222020�( 

[6]. Sansa, N. A. (2020). The Impact of the COVID�19 
on the Financial Markets: Evidence from China 
and USA. Electronic Research Journal of Social 
Sciences and Humanities, 2.

 [7]. Wang, C., Li, W ,.Drabek, D., Okba, N. M., 
van Haperen, R., Osterhaus, A. D&.Bosch, B. J. 
(2020). A human monoclonal antibody blocking 
SARS�CoV�2infection .Nature Communications 
11(1), 16�.

 [8]. Zhang, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial 
markets under the global pandemic of COVID�19. 
Finance Research Letters, 101528.



33

مواقع اإلنرتنت:

• https://www.bbc.com/arabic/science�and�
tech�51675634

• https://www.who.int/ar
• https://www.albankaldawli.org/ 
• https://www.imf.org/external/arabic/index.htm 
• https://www.amf.org.ae/ar

الهوامش:
1  https://www.bbc.com/arabic/science�and�

tech�51675634
2  https://www.who.int/ar
3  https://www.albankaldawli.org/ 
4  https://www.imf.org/external/arabic/index.htm 
5  https://www.amf.org.ae/ar 



34العدد )٤٩- ٥0(  2020

دراسات

* باحث، وكاتب رأي.

مدخل

إقليم ووهان وسط  ظهر فريوس كورونا يف 

العام  من  األول  كانون  يف  مرة  ألول  الصني 

بشكل  ينترش  بدأ  الوقت  ذلك  ومنذ   ،2019

العاملية  الصحة  منظمة  أعلنته  حتى  رسيع، 

تزداد  أرقام ضحاياه  زالت  عاملية، وما  جائحة 

عدد  بلغ   2020 أيلول  بداية  وحتى  باّطراد، 

العالم نحو 25 مليون إصابة،  اإلصابات حول 

تويف منهم نحو مليون شخص، فيما ُشفي نحو 
17 مليون مصاب.1

معروفة  عائلة  إىل  الفريوس  هذا  ينتمي 

بتأثريها عىل اإلنسان والحيوان تسمى »كورونا 

فرييدي«، اكتشفت أول مرة عام 1960، وتضم 

جائحة كورونا: األداء الفلسطيني في مشهد عالمي متقلب

عبد الغني سالمة*

يف  ظهر  الذي   ،SARS فريوس  العائلة  هذه 

أكثر من 8  أيضاً سنة 2002، وأصاب  الصني 

)بنسبة   900 نحو  منهم  تويف  شخص،  آالف 

يف  ظهر  الذي   ،MERS وفريوس   )%10 وفاة 

السعودية سنة 2012، وأصاب أكثر من 700 

شخص، تويف منهم أكثر من 300 )بنسبة وفاة 
تقدر بنحو %50(.2

سمي هذا الفريوس »كوفيد 19«، أو »كورونا 

بالجهاز  والتهاباً  حمى  ويسبب  املستجدة«، 

ال  اآلن  ولحد  الوفاة،  إىل  يؤدي  وقد  التنفيس، 

يتمتعون  من  ولكن  لقاح،  وال  عالج،  له  يوجد 

منه.  يتعافون  قوية  ومناعة  جيدة،  بصحة 

فرتة  أثناء  آلخر  شخص  من  الفريوس  ينتقل 

حضانته )1~ 14 يوماً(، أي قبل ظهور أعراض 
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صعوبة،  أكثر  احتواءه  يجعل  مما  املرض؛ 

إيبوال،  فريوس  أو  سارس،  بفريوس  مقارنة 

بعد  املرض  ينقلون  بهما  املصابني  إن  حيث 

ظهور أعراضه، لذا فمن السهل الحد منهما من 

خالل تحديد املصابني وعزلهم ومراقبة كل من 

الوقائية  لإلجراءات  يمكن  ذلك،  ومع  خالطهم. 

 ،%60 بنسبة  كورونا  عدوى  انتقال  توقف  أن 

وبالتايل يمكن حرص الوباء، أو عرقلة انتشاره، 

ولكن هذا يحتاج وقتاً طويالً.

كورونا، حالة إرباك عامة

حتى اللحظة، ال أحد يعلم مصدر الوباء عىل 

يقول  البعض  الحقيقي؛  الدقة، وال سببه  وجه 

اقتصاد  لرضب  الفريوس،  اختلقت  أمريكا  إّن 

طرف..  أي  تتهم  لم  الصني  أن  علماً  الصني! 

بالخطأ من  الفريوس تسلل  إّن  والبعض يقول 

يزعمون  وآخرون  الصينية!  املختربات  إحدى 

ألهداف  األزمــة  اختالق  تعمدت  الصني  أن 

اقتصادية، منها رشاء أصول الرشكات األجنبية 

العاملة يف الصني بأسعار زهيدة! أو أن الصني 

حاولت قدر املستطاع تحويل أزمتها إىل فرصة، 

لتعويض جزء من خسائرها.

وبراهني  أدلة  إىل  تحتاج  املزاعم  وتلك 

السبب  بني  والتمييز  مؤكدة،  ومعلومات 

والنتيجة.

بعيداً عن نظرية املؤامرة، وادعاءات التخليق 

الفريوس  أن  يف  شك  ال  للفريوس،  االصطناعي 

موجود حقيقة، وهناك جهات دولية ومنظمات 

عديدة استفادت من الضخ اإلعالمي، وضخمته، 

التجارية،  بالحروب  تتعلق  ألسباب  بعضها 

لدراسة سلوك  الصني، وبعضها  وتعميق عزلة 

البرش يف األزمات واملحن، ملعرفة كيفية التحكم 

وبعضها  معينة..  لحظات  يف  وتوجيههم  بهم، 

يف  منها  واالستفادة  جماعي  رعب  حالة  لخلق 

تسويق منتجات أو تمرير سياسات.

يوم  كل  علينا  يخرج  كورونا،  انتشار  ومنذ 

أو »إعالمي«..  أو »رجل دين«،  »عالِم«،  تقريباً 

أشياء كثرية عن كورونا، ويطرحون  ويقولون 

ما يحلو لهم من نظريات.. عن طرق الوقاية، أو 

عن عالج معني، أو قرب التوصل إلنتاج اللقاح، 

وأغلب  نشأ..  وكيف  الفريوس،  أصل  عن  أو 

ومحرية..  مربكة  أو  متناقضة  النظريات  تلك 

الفريوس  أن  هذه  اإلرباك  حالة  وراء  والسبب 

املجتمع  زال  وما  ومتطور،  ومتغري،  مستجد، 

بصدد  زال  وما  الكثري،  عنه  يجهل  العلمي 

قبل  طويالً  وقتاً  وسنحتاج  وتحليله،  دراسته 

فهمه بشكل كامل.

يمتلك  العلمي  املجتمع  فإن  الحظ،  لحسن 

مؤسسات ومراكز علمية مرموقة، مؤسسات ال 

تبحث عن الشهرة والربح، وال تسمح بنرش إال 

تغطي  املؤسسات  وهذه  صحته،  من  تتأكد  ما 

جميع املجاالت العلمية )طب، فلك، فيزياء..(.. 

يف مجال األوبئة واألمراض، لدينا منظمة الصحة 
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العاملية، ويف كل دولة وزارة صحة.. ال بأس من 

االطالع عىل ما ُينرش، ولكن ال تثق إال باملنظمات 

واملراكز العلمية املعتمدة والرسمية.

ومع ذلك، يجب أال نقلل من شأن الوباء، أو 

نتجاهله، أو نتعامل معه كأمر عريض، أو وباء 

سينتهي حتماً، ولو بعد حني.

التداعيات االقتصادية للجائحة

الوباء  فإن  الصحية،  ملخاطره  وباإلضافة 

تسبب بخسائر اقتصادية هائلة، ليس يف الدول 

أيضاً  وإنما  السياحة فحسب،  تعتمد عىل  التي 

الخسائر  وهذه  العالم.  اقتصاديات  جميع  يف 

مرشحة للزيادة إذا لم يتمكن العالم من وضع 

حد النتشاره عرب لقاح معني، أو إيجاد عالج له.

قويًة،  رضبًة  تلقت  الصني  أن  املؤكد  من 

ستعيق نموها االقتصادي، ربما لسنوات عديدة، 

ومع أنها لم ترصح بحجم خسائرها،  فإنها قد 

لبيانات رسمية  املليارات.. ووفقاً  تبلغ عرشات 

 %6.8 بنسبة  اقتصادي  انكماش  ُسجل 

خالل أول ثالثة أشهر من الجائحة، مقارنة 

بالفرتة نفسها قبل عام، وهو أول انكماش 

منذ العام 1992. 3 

اقتصاديات  عىل  الخسائر سلباً  هذه  ستؤثر 

العالم كله تقريباً، حيث إن الصني الدولة األوىل 

تجاري  رشيك  أكرب  وهي  التصدير،  يف  عاملياً 

بشكل  تفيد  ومنتجاتها  العالم،  دول  ملعظم 

خاص الطبقات الفقرية، وقد استغلت الرشكات 

الصني،  عزلة  بالذات(  )األمريكية  الرأسمالية 

وطرحت منتجاتها يف األسواق بأسعار مرتفعة، 

جديد..  من  عافيتها  الصني  تستعيد  أن  قبل 

وكان املترضر األكرب من ذلك هم فقراء العالم، 

فضالً عن إلغاء ماليني العقود التي أبرمها تجار 

ومستثمرون بني مختلف الدول والرشكات قبل 

األزمة ثم عطلتها اإلغالقات. 

الصني،  عند  االقتصادية  املشكلة  تتوقف  ال 

جداً،  كبرية  بدرجة  ترضرت  املتحدة  فالواليات 

الصناعية،  والدول  األوروبي،  االتحاد  وكذلك 

حجم  تقدير  املبكر  ومن  كافة،  العالم  ودول 

فلكية  أرقاماً  ستبلغ  لكنها  بدقة،  الخسائر 

ركود  مرحلة  العالم  وسيدخل  مسبوقة،  غري 

أسعار،  وغالء  النمو،  يف  وتباطؤ  اقتصادي، 

نسب  يف  وزيادة  البطالة،  معدالت  يف  وزيادة 

الفقر.

التداعيات االجتماعية للجائحة

ُمشاهدة صور تداعيات محنة كورونا تفطر 

بدايات  األىس واألحزان.. يف  فيه  القلب، وتبعث 

وتقييد  االجتماعي  التباعد  فرض  ومع  األزمة، 

الحركة بدت أهم العواصم وكأنها مدن أشباح، 

الشوارع خالية من املارة، املسارح بال جمهور، 

ودور  والكنائس  املساجد  زبائن،  بال  املقاهي 

الرشيفة  الكعبة  حتى  مصلني،  بال  العبادة 

دولة  كل  حجاجهما..  من  خلتا  والفاتيكان 

أغلقت حدودها، وأقفلت مطاراتها، وانزوت عىل 
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الناس  سلوك  أصابت  التي  التغريات  نفسها.. 

صار  أحداً،  يصافح  أحد  يعد  لم  القلق:  تثري 

كل شخص مشتبهاً به، وإذا اضطررت ملقابلة 

صديق ترشه باملطهرات، أو تعقم يديك خشية 

النفس  لكن  وصحي،  رضوري  هذا  العدوى.. 

تخىش التقلبات الكبرية يف أنماط الحياة. 

شعورهم  الناس  من  كثري  عند  تعمق 

بالخوف، وخشيتهم من انهيار عواملهم الخاصة 

واعتادوا  طويلة،  عقود  مدار  عىل  بنوها  التي 

من  خوفهم  تعمق  ومرها..  بحلوها  عليها.. 

كله  وهذا  أحبتهم..  فقدان  أو  بالوباء،  اإلصابة 

ذلك  يسببه  عما  فضالً  مرشوع..  إنساني  قلق 

كاالمتناع  االجتماعية،  العادات  يف  تغيري  من 

العزاء،  بيوت  أو  األعــراس،  يف  املشاركة  عن 

والثقافية  االجتماعية  األنشطة  توقف  وكذلك 

والرياضية، وغريها.. 

حتى بعد أن تراجعت معظم دول العالم عن 

إجراءات التباعد االجتماعي، أو خففت قبضتها 

الوباء  يعتادون  الناس  وبدأ  ذلك،  يف  وتشددها 

شكل  يعد  لم  ذلك،  مع  وجــوده..  ويتقبلون 

الحياة االجتماعية كما كان قبل الجائحة، وكل 

يشء تغري تقريباً، وبعض األمور لن تعود كما 

كانت سابقاً نهائياً.

الرشكات  استغالل  من  تخوفات  هناك 

لتسويق  العاملي،  الرعب  حالة  الكربى  الدوائية 

مرتبطة  ومعدات  ومطهرات  وأدوية  لقاحات 

بالوباء، لن تكون متوافرة سوى لألغنياء، ليرتك 

الفقراء يف مواجهة مصريهم. 

الحكومات  استغالل  من  قلق  أيضاً،  هناك، 

فهذه  املجتمعات،  تجتاح  التي  الرعب  حالة 

األنظمة  تحتاجها  التي  النموذجية  الحالة  هي 

الشمولية بالذات لتسويق سياساتها، وفرضها 

تسّهل  الرعب  حالة  إن  حيث  شعوبها،  عىل 

األحكام  وفرض  برامجها،  تمرير  األنظمة  عىل 

العرفية لقمع معارضيها.

وهناك قلق كبري من ازدياد معدالت البطالة، 

وترسيح عمال وموظفني، ومن إفالس رشكات، 

األسواق،  وركود  الرشائية،  القدرة  وتراجع 

تنعكس  التي  االقتصادية  األزمة  تداعيات  ومن 

مبارشة عىل الوضع االجتماعي، وتنذر بحدوث 

عمالية  واحتجاجات  أمنية  وقالقل  اضطرابات 

وثورات جياع. 

الوجه اآلخر للجائحة

كما للحقيقة وجهان، لكل مصيبة فوائدها.. 

العالم،  دول  أغلب  يف  الطوارئ  إعالن  مع 

الحياة..  مرافق  وشل  التجول،  حظر  وفرض 

األشهر  يف  ُفرضت  التي  اإلجراءات  من  وغريها 

نادرة  فرصة  تشكلت  الجائحة،  من  األوىل 

أن  وللطبيعة  اسرتاحة قصرية..  لتأخذ  لألرض 

تستعيد توازنها، وللنظام البيئي أن يعيد ترتيب 

باألمطار،  الشوارع  لتستحم  من جديد..  نفسه 

تهنأ  أن  وللطيور  الشمس..  بدفء  تتنشف  ثم 
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املعرضة  وللحيوانات  طائرات،  بال  بسماء 

لالنقراض أن تتكاثر بهدوء يف الرباري النظيفة، 

ولألسماك أن تسبح حرة يف بحار دون بارجات 

أجواءنا من  تنّقي  أن  وال غواصات، ولألشجار 

ملوثات املصانع، وعوادم السيارات. 

ما أصاب كوكبنا من رُض، وما عاشه العالم 

لنعيد  جميعاً  لنا  فرصة  ورعــب،  ذعر  من 

الحقيقي  حجمنا  ولندرك  بماهيتنا،  التفكري 

الكون، لنتواضع قليالً، وقد عرفنا أن  يف نظام 

بالغ الصغر، أصابنا يف مقتل، وكشف  فريوساً 

جيوش  فكل  حضارتنا..  وهشاشة  ضعفنا، 

العالم وطائراته وصواريخه تقف عاجزة أمام 

حققه  ما  كل  أن  فنعي  اللعني..  الفريوس  هذا 

سيبنيه..  وما  بناه،  وما  منجزات،  من  اإلنسان 

تؤكد أننا ما زلنا ضعافاً أمام جربوت الطبيعة 

بعضها،  أننا حيدنا  من  الرغم  عىل  وظواهرها، 

الطريق  لكن  اآلخر لصالحنا،  وسّخرنا بعضها 

ما زال أمامنا طويالً وشاقاً.

بالعلم،  ثقتنا  لنجدد  أيضاً  فرصة  وهي 

من  وحده  فالعلم  الخرافات..  عنا  ونسقط 

سينقذنا.. والله سبحانه حثنا عىل العلم.. وهي 

عىل  املليارات  أنفقت  التي  للدول  أيضا  فرصة 

العبثية  حروبها  يف  وأهدرتها  التسلح،  سباق 

املعامل  لبناء  واملوارد  األموال  تلك  تسّخر  أن 

واملختربات واملشايف.. 

وهي فرصة أيضاً للمجتمع الدويل، أن يسرتد 

عوملة  خالل  من  أكثر،  يتماسك  وأن  إنسانيته، 

عوملة  خالل  من  ال  متعاونة،  رحيمة  إنسانية 

رأسمالية متوحشة.

فنعيد  قليالً،  بيوتنا  لنلتزم  فرصة  وهي 

جديد،  من  وبنائها  األرسية،  عالقاتنا  اكتشاف 

ولندفئ أبناءنا بالحنان.

من  اليوم  نراه  ما  إّن  القول  من  لنا  بد  وال 

خطرية،  اقتصادية  وتداعيات  حزينة،  صور 

بداية  هو  الصعد  مختلف  عىل  كارثية  وأحداث 

كورونا،  بعد  ما  عالم  جديد،  لعالم  املخاض 

هذا  لبلورة  نسبياً  طويالً  زمناً  نحتاج  وقد 

العالم املختلف، بكل تجلياته النوعية والكيفية؛ 

أن  علمتنا  التاريخية  اإلنسانية  فالتجربة 

الواقع  تصنع  التي  هي  واملتواليات  الرتاكمات 

يحصل  وأحياناً  صريورته.  وتكيّف  الجديد، 

التغيري الجوهري بسبب حدث صغري، أو خطأ 

أو  مسؤول،  غباء  بسبب  أو  بالصدفة،  وقع 

نتيجة اجتهاد عالم.. وقد أظهرت تداعيات أزمة 

كورونا أن الدول التي لديها نظام إداري متطور 

والطوارئ، هي  األزمات  مع  التعامل  عىل  قادر 

الصني(،  املستقبل )وربما تكون  التي ستمتلك 

الفريوس،  لقاحاً ضد  وحاليا أي دولة ستطور 

الدويل  النظام  يف  وتأثرياً  أهمية  أكثر  ستكون 

الجديد أكثر من كل القوى العظمى التقليدية.

مواجهة الوباء عالميًا

فقد  الصني،  من  كان  الفريوس  منشأ  ألن 
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بذلت الحكومة الصينية ومنذ وقت مبكر جهوداً 

جبارًة يف سبيل احتوائه، مثل بناء مستشفيات 

ضخمة، وتخصيص مراكز عزل وحجر صحي، 

الكمامات  وتوزيع  الوقاية،  مستلزمات  وتوفري 

وفرض  كاملة،  مناطق  وعزل  السكان،  عىل 

واملرافق  الشوارع  وتعقيم  التجول،  حظر 

العامة، وسيطرتها عىل اإلعالم، ملنع نرش الرعب 

والشائعات. 

سكانها  تعداد  من  الرغم  عىل  الصني، 

أسواقها،  وازدحام  مدنها،  واكتظاظ  الهائل، 

ونجحت  كبري،  بقدر  الوباء  احتواء  من  تمكنت 

نسبياً يف الحد من انتشاره.. لكن الصني لديها 

السيطرة  عىل  كبرية  وقدرة  خارقة،  إمكانيات 

ذلك  يف  يساعدها  املواطنني،  بسلوك  والتحكم 

ثقافة الصينيني الخاصة، التي تتسم بالنمطية 

والنظام، والخضوع للتعليمات، وأيضاً نظامها 

إلكرتونية  نظماً  وامتالكها  الصارم،  الحزبي 

يف  فرد  كل  سلوك  مراقبة  لها  تتيح  متطورة، 

الدولة.

معظم  يف  متوافرة  غري  العنارص  هذه  لكن 

دول العالم، وبالذات يف بلداننا العربية. 

وقد ظهرت املشكلة بشكل أكرب يف الدول ذات 

التعداد السكاني الضخم، مثل الهند والربازيل، 

عىل  والسيطرة  الضبط  آلليات  تفتقر  التي 

مزدحمة  ومناطق  عشوائيات  وفيها  السكان، 

جداً، وفقرية جداً، حيث تعيش بني الناس أنواع 

عديدة من الحيوانات.. وكذلك الدول التي تفتقر 

الصحية،  التحتية  والبنية  الطبية  للتجهيزات 

أو  نيجرييا،  مثل  هائل،  سكاني  تعداد  وفيها 

أثيوبيا، أو باكستان، أو غريها.. 

الصني،  اتخذتها  التي  االحتياطات  كل  فمع 

ومرافئها،  مطاراتها  يف  العالم  دول  وجميع 

عرب  تسلل  الفريوس  فإن  الحدودية،  ونقاطها 

العالم..  بقية  إىل  فنقلوه  يحملونه؛  مسافرين 

مصادر  وجود  احتمالية  هو  الرعب،  أثار  وما 

أخرى للفريوس، من املرجح أن الظروف البيئية 

»ووهان«  إقليم  يف  الفريوس  لنشوء  أدت  التي 

العالم، وبالتايل  قد تتوافر يف أي مكان آخر يف 

أنه  يعني  ما  للفريوس..  جديد  مصدر  ينشأ 

أرواح  عاملي، سيحصد  نطاق  انتشاره عىل  مع 

املاليني، قبل أن يتمكن العلماء من إيجاد اللقاح 

املضاد. 

لعل أحد أهم أسباب تفاوت األرقام والبيانات 

البلدان،  مختلف  بني  الضحايا  عدد  بشأن 

دولة،  كل  اتخذتها  التي  اإلجراءات  طبيعة  هو 

التي  فالبلدان  تطبيقها..  وكفاءة  وتوقيتها، 

تلك  أو  الوقائية،  اإلجراءات  اتخاذ  عن  تأخرت 

التي اتبعت سياسة »مناعة القطيع«، أو التي لم 

األكثر من حيث  بالحظر، كانت  يلتزم سكانها 

عدد اإلصابات والوفيات. 

يف ذروة األزمة يف العديد من الدول األوروبية 

الوفاة ترتاوح بني 800~1000  كانت معدالت 
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سبيل  عىل  إسبانيا  )إيطاليا،  يومياً  وفاة  حالة 

املثال(، والعديد من دول العالم عانت من مشكلة 

نقص عدد األرّسة يف املستشفيات، ونقص عدد 

مهمة  أجهزة  )وهي  الصناعي  التنفس  أجهزة 

املرض(،  من  حرجة  مرحلة  يصلون  ملن  جداً 

حتى أمريكا عانت من ذلك، وبعض الدول عانت 

التعقيم،  مواد  يف  ونقص  الكمامات  نقص  من 

ونقص يف عدد الغرف املعدة للحجر الصحي.

مع  التعامل  يف  الدول  سياسات  اختلفت 

العزل  إجــراءات  يف  شدد  بعضها  الجائحة، 

والتباعد االجتماعي واإلغالقات، وحظر التجول 

اتبع  وبعضها  الصني(،  )أولها  الحركة  قيد  أو 

سياسة »مناعة القطيع«، واكتفى بمنع الحشود 

الجماهريية وإغالق املدارس والجامعات ودور 

الحياة  بممارسة  السماح  مع  )لفرتة(،  العبادة 

االعتيادية واألنشطة االقتصادية بحدها األدنى. 

وهناك دول اتبعت خليطاً بني تلك السياستني.

تقييد  بسياسة  تلتزم  لم  التي  الدول  من   

سياسة  واتبعت  املؤسسات،  وإغالق  الحركة 

من  أول  التي  بريطانيا،  القطيع«  »مناعة 

تحدث عنها كان رئيس وزرائها، بمشورة من 

والدول  السويد،  وكذلك  العلمي.  مستشاره 

لم  حيث  وأملانيا،  واليابان،  االسكندنافية، 

تفرض حظراً للتجول، واكتفت بإغالق املدارس 

التجمعات  ومنع  محدودة،  فرتة  والجامعات 

الرياضية  املهرجانات  وإيقاف  الكبرية، 

ساعدها  وما  الضخمة،  الجماهريية  والحشود 

الصحية،  املواطنني  ثقافة  الوباء  احتواء  يف 

وتقيدهم بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات، 

والتقيد بالنظافة الشخصية، فضالً عن تمتعها 

بنظام صحي كفؤ.

الصيني  األداء  حول  اآلراء  اختلفت  وبينما 

عرضة  األمريكي  األداء  بدا  للوباء،  التصدي  يف 

من  حالة  بوجود  إقرار  مع  كثرية.  النتقادات 

عن  االنتقادات  من  والكثري  واإلرباك،  التخبط 

لتفيش  االستجابة  وبطء  الفريوس،  إنكار 

الجائحة.

يف حني أظهرت دول معينة )عىل رأسها أملانيا 

يف  واضحة  فعالية  السويد(  الجنوبية،  وكوريا 

الذي  االستباقي،  وتعاملها  الصحي،  نظامها 

الجائحة،  مواجهة  يف  جيد  موقف  يف  وضعها 

سواء من حيث السيطرة عىل انتشارها، أو من 

حيث عدد الضحايا.

تعامل  شهد  ــة،  األزم أشهر  مــدار  وعىل 

اإلدارة األمريكية مع األزمة انتقادات واتهامات 

خاصة  السياسيني،  معارضيها  من  بالفشل 

زاد  قد  بايدن،  وكان جو  الديمقراطي.  الحزب 

»األخطاء  بـ  وصفه  ملا  لرتامب،  انتقاداته  من 

األزمة  مع  التعامل  يف  ارتكبها  التي  الكارثية« 

منذ بدايتها. وقال بايدن يف تغريدة عىل تويرت: 

»تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت 

تقييم  إىل  ذلك  وامتد  واإلعداد،  التخطيط  يف 
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األزمة والتعامل مع هذا الخطر الذي هدد األمة 
األمريكية، وكل ذلك قادنا لنتائج كارثية«. 4

العالم  شهد  الجائحة  من  األوىل  األشهر  يف 

مساعدات  الدول  قرصنة  وهي  غريبة،  ظاهرة 

أو مواد طبية )وبالذات أجهزة التنفس( تنقلها 

بواخر يف عمق البحار، وهي يف طريقها إىل دولة 

وذلك  وتقرصنها،  أخرى  دولة  فتأتي  معينة، 

وعجز  املعدات،  هذه  عىل  الطلب  زيادة  بسبب 

وباألعداد  املالئم،  الوقت  يف  توفريها  عن  الدول 

عن  تونس  أعلنت  فمثالً،  املطلوبة.  والكميات 

عملية رسقة يف عرض البحر تعرضت لها باخرة 

محملة بالكحول الطبي كانت متجهة إىل تونس 

من الصني وتم تحويلها إىل إيطاليا. وتعرضت 

جارتها  من  رسقة  »عملية  إىل  بدورها  إيطاليا 

أعلنت  إيطالية،  إعالم  وسائل  بحسب  التشيك« 

»استيالء سلطات براغ عىل شحنة كمامات طبية 

كانت مرسلة من الصني إىل إيطاليا«. كما أعلن 

أحد  يف  طبية  كمامة  ماليني  ستة  »اختفاء  عن 
مطارات كينيا، كانت يف طريقها إىل أملانيا».5

إحصائيات كورونا حتى بداية أيلول 2020

كورونا  جائحة  وبيانات  معطيات  تختلف 

للتغيري  مرشحة  معطيات  وهي  آلخر،  بلد  من 

باستمرار.

آخر  وحسب   ،2020 أيلول  بداية  حتى 

جاءت  العاملية،  الصحة  منظمة  تحديثات 

أمريكا يف الرتتيب األول من حيث عدد اإلصابات 

و190  إصابة،  مليون   6.1 بمعدل  والوفيات، 

ألف وفاة. تبعتها الربازيل، 3.8 مليون إصابة، 

إصابة،  مليون   3.5 الهند  ثم  وفاة.  ألف   120

65 ألف وفاة. ثم روسيا 990 ألف إصابة، 17 

ألف وفاة. ثم البريو 650 ألف إصابة، 30 ألف 
وفاة. 6

وبالنسبة لحاالت الوفاة، جاءت الدول األكثر 

أمريكا،  اآلتي:  النحو  عىل  الرتتيب،  قائمة  يف 

دول  ويف  بريطانيا.  الهند،  املكسيك،  الربازيل، 

األكثر  املنطقة  والكاريبي  الالتينيّة  أمريكا 

ترضرا سجلت أكثر من ربع مليون وفاة.

الالفت للنظر أن الصني باتت يف آخر القائمة 

والوفيات،  اإلصابات  عدد  حيث  من  تقريباً 

 85 نحو  اإلصابات  بلغت  فحتى 2020/9/1 

ألفاً، والوفيات أقل من خمسة آالف. 

إفريقيا،  اإلصابات يف  انخفاض عدد  يالحظ 

وعدد كبري من دول العالم الثالث، وربما يكون 

السبب عدم اإلبالغ عن الحاالت، أو عدم إجراء 

الفحوص. وآخر دولة يف القائمة هي »أنغويال« 

بثالث إصابات فقط. 

حاالت  إجمال  وصل  العربي،  الصعيد  عىل 

أيلول  بداية  حتى  كورونا  اإلصابة بفريوس 

إصابة،  املليون  وربع  مليون  نحو  إىل   ،2020

فيما بلغ عدد الوفيات نحو 24 ألف حالة.

تتصدر السعودية، قائمة أكثر الدول العربية 

بـ  اإلصابات  حيث  من  كورونا،  تأثراً بفريوس 
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313 ألف إصابة، ثم العراق بـ 224 ألف حالة، 

بعدها  وتأتي  حالة،  ألف   119 بـ  قطر  تليها 

ألف  بـ 85  ُعمان  ثم  ألف حالة،  بـ 99  مرص 

إصابة.

العراق،  تتصدر  الوفاة،  حاالت  صعيد  عىل 

الدول العربية بـ 6814 حالة وفاة، ثم مرص يف 

املركز الثاني بـ 5362 حالة، تليها السعودية يف 

املركز الثالث بـ 3813 حالة، وبعدها الجزائر 

حالة   1052 بـ  املغرب  ثم  حالة،   1483 بـ 

)https://arabia.as.com/ :وفاة. )املصدر

يف فلسطني املحتلة )إرسائيل( بلغت اإلصابات 

أما يف  ألف إصابة، والوفيات 909.  نحو 114 

اإلصابات  فبلغت  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 

22 ألف إصابة والوفيات 149.

تعاطي السلطة الوطنية مع الجائحة

اجتاح  العالم،  دول  معظم  يف  فعل  كما 

وظهرت  الفلسطينية،  األرايض  كورونا  فريوس 

أول حالة منه يف بيت لحم يف بداية آذار 2020. 

يالحظ أن فلسطني كانت من بني أقل الدول 

يف عدد اإلصابات والوفيات، وظلت كذلك حتى 

اليومي  املتابعة  تقرير  وحسب  أيار،  نهاية 

اإلجمالية  اإلصابات  عدد  بلغ  أيار،   25 بتاريخ 

بفريوس كورونا يف فلسطني 602 إصابة، منها 

)475 حالة شفاء( و)5 حاالت وفاة(، و)123 

التوزيع  وحسب  العالج.  قيد  نشطة(  حالة 

إجمالية  إصابة(   423( منها  يوجد  الجغرايف 

القدس.  يف  إصابة(  و)179  وغزة،  الضفة  يف 

للفحص  خضعت  التي  العينات  عدد  بلغ  وقد 

 54022( فلسطني  يف  الوباء  ظهور  بداية  منذ 

عينة(، كانت جميعها سلبية باستثناء الـ 602 

الجالية  إصابة املذكورة. وفيما يتعلق بأوضاع 

 25 العالم حتى  أنحاء  الفلسطينية يف مختلف 

إصابة(،  حاالت   1603( رصد  تم  فقد  أيار، 

تعاف(،  حالة  و)787  وفاة(،  حالة   96( منها 
والباقي حاالت نشطة قيد العالج. 7

أشد،  الجائحة  ثانية من  بدأت موجة  بعدها 

مستمر  ازدياد  يف  الضحايا  أعداد  وصارت 

ومّطرد، فبعد أن كانت اإلصابات أقل من عرشة 

يومياً، عىل امتداد الستة أشهر األوىل من السنة، 

صارت بحدود 500 حالة يومياً. وحتى تاريخ 

اإلجمايل  اإلصابات  عدد  بلغ   )2020/9/1(

الوفيات  وعدد   ،20510 منهم  تعاىف   ،29869

.173

منذ وقت مبكر تداركت القيادة الفلسطينية 

االحرتازية،  اإلجراءات  واتخذت  الوباء،  خطورة 

الكرامة(،  )معرب  الحدود  إغالق  شملت  التي 

ومنع التنقل بني املدن، وتحديد ساعات التجول، 

التجارية،  واملحال  العامة،  األماكن  وإغالق 

وإغالق املدارس والجامعات ودور العبادة.. 

معظم  اتخذتها  اإلجراءات  تلك  مثل  أن  مع 

وقت  يف  اتخاذها  يف  تمثل  الفرق  لكن  الدول، 

التزام  واملتابعة، ومدى  الرقابة  وتشديد  مبكر، 
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املواطنني بها.. 

األرايض  يف  االلــتــزام  مستوى  تفاوت 

املدن  يف  أخرى؛  إىل  منطقة  من  الفلسطينية 

كان التزام السكان بالتعليمات الصحية أفضل 

والتباعد  والتعقيم  والكمامة  القفازات  )ارتداء 

أقل، ربما  األرياف  بينما كان يف  االجتماعي..(، 

اجتماعية  وألسباب  املبارشة،  الرقابة  لغياب 

أخرى..

تميزت األرايض الفلسطينية بغياب كثري من 

مشاهد الفوىض التي شاهدناها يف عدد كبري من 

نلحظ  فلم  األزمة،  بدايات  العواصم، خاصة يف 

مثالً اكتظاظاً شديداً يف األسواق، أو إقباالً مبالغاً 

أو  أو اختفاء مواد معينة،  فيه عىل االستهالك، 

وجود  مع  )وبالطبع  سلعة..  رشاء  عىل  تعاركاً 

الرسمي،  املستوى  وعىل  معينة(،  استثناءات 

البنية  وعىل الرغم من قلة اإلمكانيات، وضعف 

فإن  أخرى،  بدول  مقارنة  الصحية  التحتية 

عينات،  )فحص  الصحية  الخدمات  مستوى 

حجر صحي، تقديم عالج..( ظل مقبوالً وربما 

جيداً، السيما أن دوالً كربى انهارت منظومتها 

أو  أرسة  حتى  توفري  عن  وعجزت  الصحية، 

أجهزة تنفس للمرىض. 

الفلسطيني  املجتمع  ربما ساعد عىل صمود 

الوطنية عدم وجود مدن كربى، مثل  والسلطة 

اتخاذ  إىل  إضافة  باملاليني،  تعدادها  التي  تلك 

وحالة  مبكر،  وقت  منذ  املنزيل  الحجر  قرارات 

الوعي الصحي التي بدت جيدة إىل حد مقبول، 

وزارة  طواقم  بذلتها  التي  الكبرية  والجهود 

إن  حتى  والبلديات..  األمن  وأجهزة  الصحة، 
منظمة الصحة العاملية أشادت بجهود السلطة.8

أداء  هو  الوطنية  السلطة  ميز  ما  لكن 

وبالذات  اإلعالمي،  املجال  يف  خاصة  الحكومة، 

)الصباحي  الصحايف  باإليجاز  ُيعرف  صار  ما 

واملسائي(. 

باسم  الناطق  برع  الصحايف  اإليجاز  يف 

بصوته  ملحم«؛  »إبراهيم  اإلعالمي  الحكومة، 

الواثق والهادئ، وإجاباته عن األسئلة بشفافية 

ووضوح، وعدم إخفاء أي معلومة.. األمر الذي 

قلوب  إىل  الوصول  من  ومّكنه  شعبية،  أكسبه 

الناس، وهذا بدوره انعكس إيجابياً عىل مكانة 

الحكومة عند الشعب، وأكسبها احرتاماً خاصاً.

من  معينة  فئات  فإن  سبق؛  ما  كل  ومع 

أداء  من  متباينة  مواقف  لديها  كانت  املجتمع 

عادياً،  كان  أداءها  إن  قال  البعض  الحكومة؛ 

واجبها  وهذا  تعمله،  أن  لها  يمكن  ما  وأقل 

املرحلة،  هذه  يف  دوراً  أدى  من  وكل  ودورها، 

فَعَل ذلك ألن طبيعة دوره الوظيفي تتطلب منه 

وبالتايل  مقابل جهده..  راتباً  يتلقى  ذلك، وهو 

بدور  اإلشادة  أو  الشكر ألحد،  لتقديم  داعي  ال 

مميز.. 

وثمة رأي آخر مفاده أن أداء الحكومة كان 

الحكومات  بأداء  مقارنة  معتاد(  )وغري  متميزاً 
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بحكومات  ومقارنة  بل  السابقة،  الفلسطينية 

املتقدمة  الدول  سواء  العالم،  يف  عديدة  ودول 

فيها  وصلت  التي  الجوار  دول  أو  والغنية، 

أو  مرعبة،  أرقاماً  بالفريوس  اإلصابة  حاالت 

واملعطيات  األرقام  تخفي  التي  بالدول  مقارنة 

شعبها  تصارح  وال  الواقع،  وتزيف  الحقيقية، 

والعالم بحقيقة الوضع. 

الشكر  تقديم  ليس  املوضوع  حال،  أي  عىل 

الذم.. فبلغة األرقام،  أو  أو عدمه.. وال اإلشادة 

ووفقاً ملعطيات الواقع، يمكن القول إنَّ املجتمع 

الفلسطيني )شعبياً ورسمياً( استطاع التعامل 

مع أزمة كورونا بقدر من املعقولية، واستطاع 

تحصل،  أن  يمكن  كان  كبرية  كارثة  تجنب 

الخسائر  بأقل  اآلن  حتى  الصمود  واستطاع 

)والتقييم هنا نسبي(.. 

دواء  اخــرتاع  السلطة  من  مطلوباً  ليس 

عنها  عجزت  مهمة  فتلك  لكورونا،  مصل  أو 

املطلوب  لكن  اآلن(،  )حتى  الدول  كربيات 

تضمنت  لو  حتى  واضحة،  اسرتاتيجية  تبني 

والعودة  العزل،  قيود  التدريجي عىل  التخفيف 

عىل  أو  الطبيعية،  للحياة  واملدروسة  املتدرجة 

معقول،  بقدر  االقتصاد  عجلة  استئناف  األقل 

كورونا،  تبعات  من  األكرب  املترضر  أن  السيما 

والطبقات  الفقراء  هم  االقتصادية،  األزمة  أي 

الضعيفة والعمال وأصحاب املشاريع الصغرية.

أثناء  الفلسطينية  الطوارئ  حالة  إدارة 
أزمة وباء كورونا

مجلس  تقرير  سنستعرض  البند  هذا  يف 

الحالة،  يلخص  الذي  الفلسطيني،  الــوزراء 

وخالل  األزمة،  الحكومة  إدارة  كيفية  ويرشح 

املوجة األوىل من الجائحة، أي حتى نهاية أيار 
9 .2020

محمد  د.  حكومة  واجهت  عملها،  بدء  منذ 

داخلية  واقتصادية  سياسية  ظروفاً  اشتية 

فرضها  الصعوبة،  وبالغة  معقدة  وخارجية 

ضمن  األمريكية  بــاإلدارة  مدعوماً  االحتالل 

بها  ارتبط  وما  القرن«،  »صفقة  أنتج  تحالف 

وقرصنة  أمريكي،  ومايل  سيايس  حصار  من 

مستمرة  واعتداءات  املقاصة،  ألموال  إرسائيلية 

لرسقة األرايض وهدم املنازل وتعطيل مشاريع 

الجائحة  أزمة  جاءت  الجو  هذا  ويف  التنمية. 

فهُمنا  تطّور  التي  كورونا«،  »فريوس  العاملية 

بشكل  علينا  وتأثريها  وحجمها  لطبيعتها 

وهذه  املاضية.  األشهر  خالل  ومرتاكم  رسيع 

الحكومات  تاريخ  يف  األصعب  هي  الظروف 

الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

مبادئ  الحكومة  الجائحة، حددت  وملواجهة 

أوالً  القائمة  اسرتاتيجيتها  عليها  تقوم  عدة 

)وهذا  فلسطني  إىل  الوباء  وصول  منع  عىل 

انتشاره،  من  الحد  ثم  الحال(،  بطبيعة  تعذر 

وأرواحهم،  املواطنني  صحة  عىل  للمحافظة 

وكذلك احتياجات جميع الرشكاء. 
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هذه  من  تجعل  أن  إىل  الحكومة  سعت  وقد 

الفعال مع  التواصل  االسرتاتيجية تحقق 

والدويل،  الوطني  الصعيد  عىل  الجهات  جميع 

املدنية  الحكومية  األجهزة  جميع  يشمل  بما 

املدني  واملجتمع  الخاص  والقطاع  واألمنية 

اتخاذ  باملرونة يف  الدولية، وأن تتسم  والجهات 

القرارات املرتكزة عىل منع تفيش الوباء وخفض 

القرارات  وإصــدار  ــة  اإلداري البريوقراطية 

املالية  املوارد  وتخصيص  الالزمة  بالرسعة 

عجلة  عىل  املحافظة  مع  تأخري،  دون  املطلوبة 

الحياة اليومية بالحد األدنى.

الحكومة  عملت  مبدأ الشفافية،  ولتحقيق 

دقيق  بشكل  باملعلومات،  الجمهور  تزويد  عىل 

القرارات  الوباء وجميع  حالة  بشأن  ومتواصل 

منع  بهدف  له،  للتصدي  املتخذة  والتوجيهات 

عقد  تم  حيث  املواطنني  وطمأنة  اإلشاعات 

وأصدرت  يومي،  بشكل  صحافية  مؤتمرات 

حتى  متابعة  تقرير   85 اليومية  املتابعة  لجنة 

تاريخه.

بأداء  العاملية  الصحة  أشادت منظمة  وقد 

إجراءات  اتخذت  التي  الفلسطينية  الحكومة 

وأكدت  الفريوس،  انتشار  ملكافحة  متقدمة 

هو  ما  تفوق  بإجراءات  قامت  الحكومة  أن 

الوزراء  موىص به دولياً، وأشادت بدور رئيس 

جدي  بشكل  األزمة  هذه  إدارة  وحكومته يف 

ملتزمة  الصحة  وزارة  أن  إىل  وأشارت  حازم، 

تقوم  وأنها  العاملية  الصحة  منظمة  بمعايري 

املرض  انتشار  من  للحد  عمله  يمكن  ما  بكل 

والحجر،  املرىض،  فحص  إجراءات  بوساطة 

السلبية  اآلثار  من  العامة، للتخفيف  والصحة 
عىل املواطنني. 10

اسرتاتيجيتها  الحكومة  صاغت  وعندما 

تكون  أن  إىل  سعت  الوباء  مكافحة  يف 

املسؤوليات  وتحديد  تنفيذية  بآليات  مرتبطة 

إدارة  معايري  مع  ينسجم  وبما  والصالحيات، 

إلدارة  العاملية  اإلدارية  املمارسات  مع  األزمة 

األزمات، والتأكد من الحفاظ عىل سالسل تزويد 

يتسم  وأن  األسواق،  ومراقبة  واألغذية  األدوية 

الصحيحة  املعلومات  بالشفافية وتوفري  اإلعالم 

الجهود  وتضافر  يومي.  بشكل  للمواطنني 

يضمن  بما  ميدانيا،  القرارات  لتطبيق  األمنية 

والقطاع  املدني  املجتمع  مع  الرشاكات  تكامل 

الخاص والدول املانحة.

بشكل  السياسية  القيادة  استجابت 

انتشار  تداعيات  ملواجهة  ومبّكر  اسرتاتيجي 

الطوارئ  حالة  إعالن  تم  حيث  الجائحة، 

 ،2020 آذار   05 يوم  األول  الرئايس  باملرسوم 

الذي تم تجديده مرات عديدة.

عاملياً  وانتشاره  الوباء  ظهور  بوادر  ومنذ 

الثاني  كانون  منتصف  الصني  يف  السيما 

حالة  متابعة  ــوزراء  ال مجلس  بدأ   ،2020

القيادة  وأدركت  مستمر،  بشكل  العاملي  الوباء 
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تدابري  اتخاذ  وأهمية  خطورته  الفلسطينية 

فلسطني  إىل  الفريوس  وصول  تمنع  استباقية 

وبعد صدور  البداية  ومنذ  انتشاره.  من  وتحد 

الطوارئ،  حالة  بشأن  األول  الرئايس  املرسوم 

تم تشكيل هيكل إلدارة األزمة، مؤلف من ثالثة 

القرارات عىل  مستويات رئيسة متصلة التخاذ 

مؤسسية  بهياكل  مدعومة  الوطني،  املستوى 

قضية  من  تجعل  وأمنية،  وإعالمية  تنسيقية 

الوباء شأناً وطنياً يشارك الجميع يف مواجهته، 

بالرئيس  ممثالً  السيايس  املستوى  وهي: 

من  وهم  السياسية،  والقيادة  الوزراء  ورئيس 

الجوهرية  القرارات  اتخاذ  عاتقهم  عىل  يقع 

الطوارئ  ولجنة  الطوارئ،  حالة  إعالن  مثل 

من  ومؤلفة  الوزراء،  رئيس  برئاسة  الوطنية 

الوزراء  السياسية وعدد من  القيادات  عدد من 

ذوي االختصاص، حيث تعزز عمل هذه اللجنة 

األمنية.  واللجنة  املحافظني  لجنة  بوساطة 

أطراف  من  مؤلف  فهو  التنفيذي  املستوى  أما 

واألمنية  املدنية  الحكومية  األجهزة  منها  عدة 

خطة  تنفيذ  عىل  القادرة  االختصاص  وجهات 

الصحة  وزارات:  مثل  األزمة  ملواجهة  الحكومة 

واالقتصاد والزراعة والعمل والتنمية االجتماعية 

إدارة  هيكل  وشمل  واالتصاالت،  واملواصالت 

األزمة لجان طوارئ املحافظات بقيادة املحافظ 

مديريات  مديري  وعضوية  محافظة،  كل  يف 

إضافة  املحافظات  يف  االختصاص  وزارات 

املحافظات.  يف  األمنية  الدوائر  رؤساء  اىل 

ميدانياً  اليومية  الطوارئ  حالة  وتمت متابعة 

من خالل لجنة مؤلفة من املساعد األمني لوزير 

االختصاص  وزارات  من  عدد  وممثيل  الداخلية 

والرشطة والدفاع املدني.

اإلعالمية  الخلية  األزمة  إدارة  هيكل  وشمل 

وعضوية  للحكومة  الرسمي  الناطق  بقيادة 

اإلعالميني من وزارة الصحة والداخلية، وكذلك 

التي شملت املجتمع  منظومة الرشكاء املحليني 

الفنادق،  )جمعية  الخاص  والقطاع  املدني، 

واملؤسسات  واألهلية(،  الخاصة  املستشفيات 

اإلعالمية، والنقابات )نقابة األطباء(، واالتحادات 

)اتحاد عمال فلسطني(، حيث يقع عىل عاتقهم 

ودعمها  األزمة  قيادة  وإسناد  تكاميل  دور 

من  الدوليني  للرشكاء  إضافة  واملادي،  املعنوي 

داعمة  دولية  ومنظمات  وصديقة  عربية  دول 

يف  واملساندة  املايل  والدعم  الخربات  لتقديم 

العاملية  املؤسسات  خالل  من  األزمة  مواجهة 

.(WHO) مثل منظمة الصحة العاملية

اتخذت   ،)5/25( التقرير  تاريخ  وحتى 

الحكومة يف جلساتها العادية والطارئة نحو 60 

امليدانية  األجهزة  احتياجات  مع  للتعامل  قراراً 

املرتتبة  واآلثار  الفريوس  ملواجهة  واملواطنني 

عليه يف املراحل املختلفة النتشار الفريوس ومن 

اللحظة األوىل الكتشافه.

كبرية  بجهود  الصحة  وزارة  قامت  فمثالً، 
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الوباء، ومن ذلك تخطيط الخرائط  يف مكافحة 

الوبائية وتحديثها بشكل يومي وفحص العينات 

القادمني  وجميع  الوطن،  محافظات  جميع  يف 

من دول العالم، وتنسيق ذلك مع األردن ومرص 

وفق آلية متفق عليها ملواجهة الوباء عىل معربي 

صحي  حجر  مناطق  وتجهيز  ورفح.  الكرامة 

لعالج املصابني، وإعداد الربوتوكوالت الصحية 

للتعامل مع املصابني ومحيطهم، واتخاذ ما يلزم 

من إجراءات لتجهيز الطواقم الطبية بما يشمل 

التعليمات  وإصدار  العامة،  السالمة  إجراءات 

الالزمة لكيفية التعامل مع الفريوس وتعميمها 

واتخاذ  واملنشآت،  الدولة  مرافق  جميع  عىل 

بشكل  الصحي. وتم  للحجر  الالزمة  اإلجراءات 

الفنادق  حجوزات  إلغاء  الصحة  مع  منسق 

لجميع رعايا الدول التي ينترش فيها الفريوس، 

بشكل  الفنادق  عىل  الدول  هذه  قائمة  وتعميم 

مستمر، وتواصلت وزارة الخارجية مع سفراء 

يلزم  ما  التخاذ  الدول  هذه  وممثيل  وقناصل 

رعاياهم  سالمة  عىل  للمحافظة  إجراءات  من 

وعودتهم إىل بالدهم.

ورياض  والجامعات  املدارس  تعطيل  وتم 

األطفال كافة خالل فرتة الطوارئ، وتأجيل أي 

مؤتمرات مقررة االنعقاد يف األرايض الفلسطينية، 

أو  وُمنع التجمع  املسؤولني،  سفر  وتوقف 

وتم  املحافظات،  بني  وُمنع التنقل  التجمهر، 

عدا  ما  املحافظات  يف  املديريات  جميع  إغالق 

والتنمية  واالقتصاد  واملالية  الصحة  مديريات 

استمرار  مع  املدنية،  والشؤون  االجتماعية 

الحكومية  للدوائر  الرئيسية  املقار  يف  العمل 

القضايا  إلنجاز  املوظفني  من  األدنى  بالحد 

امللحة التي تهم املواطنني. وُمنح رؤساء الدوائر 

الحركة  أذونات  إصدار  صالحية  الحكومية 

والتنقل الخاصة بموظفيهم، وُمنح املحافظون 

صالحية إصدار أذونات الحركة والتنقل للقطاع 

الخاص واألهيل لتقديم الخدمات األساسية مثل 

مزودي خدمات االتصاالت واإلنرتنت، وخدمات 

القطاع الزراعي، ومصانع األدوية واألغذية وما 

يرتبط بها، ونقل البضائع للتصدير واالسترياد. 

األجهزة  وبقية  والرشطة  األمن  قوات  وتم نرش 

األمنية، يف مختلف املدن ومداخلها حفاظاً عىل 

بقاء  مع  اإلجراءات  كامل  وتطبيق  العام  األمن 

حرية التنقل متاحة للقضاة، وللمحامني فقط.

مبلغ  الحكومة  خصصت  املايل،  الجانب  يف 

لتغطية  طارئة  كموازنة  شيقل(  مليون   100(

بعني  واألخذ  الوباء،  مع  التعامل  احتياجات 

املتعلق  املايل  األثر  املوازنة  قانون  يف  االعتبار 

وانعكاساته  كورونا  بفريوس  فلسطني  بتأثر 

عىل مختلف القطاعات االقتصادية، مع ضمان 

التنمية  لــوزارة  األسبوعي  النقدي  التدفق 

احتياجات  لتغطية  منتظم  بشكل  االجتماعية 

املساعدات  نظام  إىل  انضمت  أرسة(  ألف   50(

إنشاء  تم  كذلك،  الصعبة.  املرحلة  هذه  خالل 
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الوزراء  رئيس  من  بقرار  عز«  »وقفة  صندوق 

جمع  لتنظيم  األعمال  رجال  من  مجموعة  من 

عىل  رصفها  ليتم  واحد  صندوق  يف  التربعات 

والعمال  واالجتماعية  الطبية  االحتياجات 

الذين توقف عملهم، وتم توجيه الدعوة للتربع 

للصندوق.

شكل عمل العمال يف الداخل إحدى القضايا 

الجوهرية يف مكافحة الوباء، فقامت وزارة العمل 

واألجهزة  املدنية  الشؤون  هيئة  مع  بالتعاون 

عىل  واإلرشاف  العمال  حركة  بمتابعة  األمنية 

لهم  الفحوص  وإجراء  وخروجهم،  دخولهم 

مجلس  طلب  عىل  وبناًء  لهم،  التوعية  وتقديم 

الوزراء أرشف وزير العمل بالتنسيق مع اتحاد 

عمال فلسطني عىل توقيع اتفاقية مع أصحاب 

االلتزام  لرضورة  الخاص  القطاع  من  العمل 

الطوارئ  حالة  خالل  املحليني  العمال  بحقوق 

وإجراءات الحجر اإللزامي، وعدم إنهاء أعمالهم 

بل دفع رواتبهم كاملة أو نصف راتب عىل األقل 

خالل هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البالد، 

واعتبار إنهاء عمل أي موظف خالل هذ املرحلة 

عمالً مخالفاً للقانون.

إلعادة  اقتصادية  لجنة  الحكومة  شكلت 

العمل، حيث قامت بإجراء الدراسات االقتصادية 

واالجتماعية واألمنية، وتقييم اآلثار املرتتبة عىل 

حالة الطوارئ، وتقديم الحلول ملعالجة اآلثار، 

التي  التوصيات  من  عدداً  اللجنة  قدمت  حيث 

تحولت إىل إجراءات ميدانية.

إعداد  عىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وعملت 

العامة يف  الثانوية  امتحان  لعقد  خطة محكمة 

موعده ضمن اإلجراءات الصحية الصارمة. 

القرارات اإلدارية واإلجراءات  أبرز  من 

املواطنني  حياة  تمس  التي  املرنة  الحكومية 

بشكل مبارش خالل فرتة الطوارئ:

وإجازات 	  العسكرية،  الكوادر  وقف إجازات 

املوظفني املدنيني ال سيما يف القطاع الصحي.

للمواطنني 	  السفر  جوازات  رسيان  تمديد 

املقيمني يف الخارج ملدة سنة مجاناً.

املنتهية 	  القيادة  رخص  رسيــان  تمديد 

تأمني  رسيان  وضمان  الطوارئ  فرتة  خالل 

املحافظة  مع  نفسها  الفرتة  خالل  السيارات 

عىل حقوق رشكات التأمني واملؤّمنني.

للمواطنني 	  الحكومي  الصحي  التأمني  تمديد 

الذين ينتهي تأمينهم خالل فرتة الطوارئ.

الشيكات 	  بتأجيل  النقد  سلطة  تعليمات 

والقروض املستحقة خالل فرتة األزمة لضخ 

)350 مليون دوالر( يف السوق.

ضمان استمرار سلسلة تزويد املواد التموينية 	 

املحال  فتح  باستمرار  للمواطنني  والصحية 

ذات العالقة.

والرقابة 	  االستغالل،  ومنع  األسواق،  ضبط 

املشددة من حماية املستهلك.

الصحة ودوائر 	  مديريات  أرقام هواتف  نرش 
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وهواتف  املحافظات،  يف  الوقائي  الطب 

الجهات الحكومية األخرى.

دوام الوزارات بالحد األدنى لتقديم الخدمات 	 

يف  العامالت  األمهات  وتمكني  للمواطنني، 

بحاجة  أطفال  لديهن  اللواتي  العام  القطاع 

من  والطلب  املنزل،  من  للعمل  الرعاية  إىل 

املدني  املجتمع  ومؤسسات  الخاص  القطاع 

مراعاة دوام األمهات خالل حالة الطوارئ.

تقديم التعليم عن ُبعد يف املدارس والجامعات.	 

منعقدة 	  أزمة  خلية  األمنية  األجهزة  شكلت 

الساعة مكونة من رؤساء األجهزة  مدار  عىل 

األمنية إلدارة الحالة األمنية يف فلسطني، حيث 

تم نرش الحواجز الخارجية عىل مداخل املدن 

والسيطرة  اإلغالق  لضمان  وتأمينها  والقرى 

من  املدن  داخل  ثابتة  حواجز  خالل  من 

األمن  عىل  للحفاظ  الوطني  واألمن  الرشطة 

الداخيل والحد من حركة املواطنني. 11 

تقارير وزارة الصحة ومعطياتها

النصف  يف  كورونا  من  الثانية  املوجة  بدأت 

الثاني من حزيران 2020، ومعها بدأت أعداد 

شهر  يف  كانت  أن  وبعد  باالزدياد،  اإلصابات 

آذار 133 حالة، ثم 211 يف نيسان، ثم 204 يف 

أيار، أخذت يف حزيران تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، 

ثم  تموز،  إىل 9346 حالة يف  من 1980 حالة 
10811 يف آب. )الضفة الغربية وقطاع غزة(.12

من  اإلصابات  جميع  كانت  غزة  قطاع  يف 

القادمني من الخارج، الذين تم عزلهم يف الحجر 

الصحي، إال أنه يف آب بدأت تظهر إصابات داخل 

القطاع، وأخذت األعداد تتضخم برسعة فائقة، 

وصعوبة  الهائل،  السكاني  االكتظاظ  نتيجة 

اجتماعية  ألسباب  بيوتهم،  يف  الناس  التزام 

عديدة.

محافظة  يف  سجلت  إصابات  نسبة  أعىل 

وضواحيها  القدس  ثم   ،)%36.5( الخليل 

ثم   ،)%12.1( والبرية  الله  رام  ثم   ،)%27(

بيت لحم )6.2%(، ثم نابلس )3.2%(، ثم غزة 

)2.3%(، والبقية موزعة عىل باقي املحافظات.

الذكور  الجنس:  حسب  الحاالت  توزيع 

45.89%، اإلناث %54.11.

عىل  فكانت  العدوى،  انتقال  كيفية  عن  أما 

النحو التايل: عّمال داخل الخط األخرض )0.64 

%(، مخالطون للعمال )1.1%(، اكتشاف الحالة 

عىل املعابر )0.3%(، مخالطون ألهلنا يف الداخل 

 ،)%0.51( مسافرون   ،)%0.26(  48 املحتل 

العزاء  وبيوت  األعراس  يف  املجتمعي  االنتقال 

وغريها )56.3%(، الكادر الصحي ومخالطوهم 

)0.7%(، أسباب أخرى )%39(. 

أي أن أكرب سبب النتقال الفريوس هو عدم 
التباعد االجتماعي يف املناسبات العامة. 13

قدرات وزارة الصحة

العالم، تفاجأت الحكومة  مثل كل حكومات 

الفلسطينية بجائحة كورونا، لم يكن بحسبان 
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هذا  مثل  ستواجه  أنها  مثالً  الصحة  وزارة 

التحدي، خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي 

تعاني منها السلطة، واملنطقة بشكل عام، مثل 

هذا التحدي يحتاج إمكانيات ضخمة، وموارد، 

وكادراً طبياً كبرياً، وبنية تحتية متطورة.. ومثل 

هذه املتطلبات غري متوفرة بالقدر الكايف. 

التحدي  الصحة  وزارة  واجهت  ذلك  ومع 

بقدر  األزمة  وأدارت  العالم،  لها  شهد  بكفاءة 

كبري من الحكمة، وبجهود جبارة بذلها األطباء 

الصحية،  والكوادر  واملسعفون  واملمرضون 

أدارتها  املعركة  وهذه  املساندة،  والجهات 

مع  والتكامل  بالتعاون  الكيلة  مي  الدكتورة 
جميع األطراف ذات العالقة. 14

يف بداية األزمة وضعت الحكومة الفلسطينية 

خطة بتاريخ 14 آذار 2020، هدفت إىل زيادة 

قدرات الفحص إىل 20,000 عينة، ورفع الطاقة 

االستيعابية للمستشفيات بـ 200 رسير إضايف. 

التهابات  معالجة  عىل  القدرات  نطاق  وتوسيع 

لدعم  املركزة  العناية  وتقديم  التنفيس  الجهاز 

إرشاد  رسائل  وتعميم  إضايف.  رسير   100

التدابري  تبنّي  فلسطيني  مليون  إىل  وتوعية 

اإلصابة  من  الفعالة  الحماية  وكيفية  الوقائية 

الكادر  من  عامل  آالف   5 ودعم  بالفريوس، 

الصحي بمعدات الوقاية الشخصية. وباإلضافة 

إىل االحتياجات الصحية الرئيسة، شملت الخطة 

التي  القطاعية  االستجابة  من  أخرى  محاور 

لفريوس  باالستجابة  مبارشاً  ارتباطاً  ترتبط 

كورونا، وبلغت تكاليف هذه الخطة 42 مليون 
دوالر.15

 ،2020/4/9 بتاريخ  الحكومة  أعلنت  ثم 

وباء  ملواجهة  الفلسطينية  الخطة  موازنة  عن 

بتكلفة  الطوارئ«،  »موازنة  بـ  ُعرفت  كورونا، 

األدوية  بلغت 137 مليون دوالر، تشمل توفري 

ملواجهة  الصحي  القطاع  وتجهيز  واملعدات 

الوباء يف الضفة، بما فيها القدس، والقطاع.

يف بداية الجائحة كانت عينات الفحص ُترسل 

إىل املختربات اإلرسائيلية، ثم صارت ُتفحص يف 

تتوفر  اليوم  املركزية،  الصحة  وزارة  مختربات 

معتمدة  مختربات  سبعة  الصحة  وزارة  لدى 

إلجراء فحص كورونا، وهي: مختربات الصحة 

العينات(،  من   %35.7( الله  برام  املركزية 

من   %11.2( لحم  بيت  الكاريتاس  مخترب 

العينات(،  من   %8.5( جنني  مخترب  العينات(، 

نابلس  العينات(،  من   %20.7( الخليل  مخترب 

وبلغ   .)%1( أريحا   ،)%7.8( غزة   ،)%15.1(

 282410 املفحوصة  العينات  عدد  مجموع 

عينة.16 

الناطق  أكد  التنفس،  بأجهزة  يتعلق  فيما 

فريوس  ملف  ومسؤول  الصحة  وزارة  باسم 

كورونا الدكتور كمال الشخرة، أن املستشفيات 

الفلسطينية تمتلك 205 أجهزة تنفس صناعي، 

أيام،  خالل  أخرى  أجهزة   10 تركيب  وسيتم 
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الفرتة  يف  جديداً  جهازاً   250 وصول  وننتظر 

القادمة. 17 

إن  قال  فلسطني،  لتلفزيون  آخر  يف ترصيح 

صناعي  تنفس  جهاز   80 خصصت  الوزارة 

ملصابي فريوس كورونا يف مستشفيات الضفة 

الغربية. 

هناك مخاوف جدية من أنه يف حال حدوث 

كورونا  بفريوس  املصابني  بأعداد  كبري  ارتفاع 

هناك  تعود  ولن  ستمتلئ،  املستشفيات  فإن 

يؤدي  قد  مما  كافية،  صناعي  تنفس  أجهزة 

إىل حدوث وفيات. ولذلك تحاول الحكومات يف 

مختلف دول العالم زيادة عدد أجهزة التنفس 

الصناعي تحسباً ملثل هذه الحالة.

وبالنسبة لعدد األطباء والكادر الصحي، قال 

املتحدث باسم نقابة األطباء رمزي أبو اليمن: إن 

عدد األطباء العاملني يف مختلف مراكز ووحدات 

وزارة الصحة يبلغ 2.525 طبيباً، بمعدل 5.2 

أطباء لكل 10.000 نسمة من سكان فلسطني، 

و6.1  الغربية  الضفة  يف  طبيب   4.6 بمعدل 
طبيب يف قطاع غزة. 18

باملستشفيات  1250 طبيباً  ويعمل 

الحكومية بالضفة، بمتوسط طبيب لكل 2400 

تنص  التي  الدولية  للمقاييس  خالفاً  مواطن، 

بينما  عىل تخصيص طبيٍب لكل 157 مواطناً، 

يعمل قرابة 2500 طبيب يف قطاع غزة بمعدل 

الطبي  العجز  ودفع  مواطن.  لكل 800  طبيب 

الحكومة الفلسطينية إلجراء تعيينات جديدة.

الذي يعيش فيه نحو مليوني  يف قطاع غزة 

يف  األرّسة  عدد  متوسط  يبلغ  فلسطيني، 

آالف   10 لكل  رسيراً   13 قرابة  مستشفياتها 

العناية  أرسة  عدد  تبلغ  الضفة  ويف  مواطن. 

املستشفيات  يف  رسيراً   150 قرابة  املركزة 

الحكومية والخاصة أي بمعدل رسير لكل 20 

ألف مواطن. 

الصناعي،  التنفس  أجهزة  صعيد  عىل  أما 

القطاع  يف  املركزة  العناية  أرسة  عدد  فتقدر 

العامة  املستشفيات  يف  جهازاً   69 بقرابة 

ألف   28 لكل  رسير  بمعدل  أي  والخاصة، 
مواطن. 19

دويكات  نضال  د.  أعدها  دراسة  وأظهرت 

عدد  بخصوص  النجاح  جامعة  رئيس  نائب 

تحتاجها  التي  الصناعي،  التنفس  أجهزة 

مستشفيات الضفة للتعامل مع الحاالت الحرجة 

كورونا  بفريوس  اإلصابات  انترشت  حال  يف 

املستجد بشكل واسع: أنه يف حال حدوث أسوأ 

االحتماالت، ال قدر الله، وهو احتمالية اإلصابة 

ونسبة  عاما  الستني  فوق  هم  ملن   %80 بنسبة 

تستدعي  التي  الحرجة  )الحاالت  اإلصابة  شدة 

الصحة  منظمة  حسب   %2 وهي  مكثفة  عناية 

 2488 هو  املطلوب  الكيل  العدد  فإن  العاملية( 
جهاز تنفس صناعي يف محافظات الضفة. 20

الوطنية  السلطة  إّن  القول  يمكن  اآلن،  لحد 
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عدد  )نسبياً(،  األمر  عىل  مسيطرة  زالت  ما 

اإلصابات والوفيات يف ارتفاع مستمر، لكنه ما 

إىل  األمور  تصل  لم  العاملي،  املعدل  ضمن  زال 

لكن  املستشفيات،  عىل  الشديد  الضغط  درجة 

حدوث  حالة  يف  قلقهم  عن  أعربوا  املختصني 

من  خاصة  اإلصابات،  عدد  يف  أكرب  زيــادة 

مساعدة،  وتلقي  مستشفى  لدخول  يضطرون 

أو استخدام جهاز تنفس، ألنه يف هذه الحالة لن 

يكون بمقدور السلطة معالجة األمر، وستحدث 

حاالت وفيات كثرية، وهذه لها تداعيات خطرية 

عىل مستويات عدة.

وليس واضحا لنا، كيف ستترصف الحكومة 

الله( هل ستضطر  قدر  )ال  األمور  تفاقمت  إذا 

يواجهون  املواطنني  سترتك  أم  اإلغالق،  إلعادة 

مصريهم، خاصة يف ظل شح اإلمكانيات ونقص 

املوارد.

خالصة

ليس  العالم بكورونا، وخوفهم منه،  اهتمام 

باألمر الغريب، بل هو فعل طبيعي وواع؛ فهذا 

الفريوس يكاد يشل حركة الكوكب، وقد أصاب 

عصب االقتصاد، وصار يهدد بأزمة اقتصادية 

يعلم  أحد  ال  اجتماعية  بكوارث  وينذر  عاملية، 

املصالح يخافونه،  األثرياء وأصحاب  مدياتها.. 

بات  فقد  والبسطاء..  العاديون  الناس  وكذلك 

يهدد حياة كل إنسان.. ومن لم يصبه الفريوس، 

سيتأثر بتداعياته.. لكنها فرصة أن نتذكر أوبئة 

ال تقل خطورة، ترضب أنحاء عديدة من كوكبنا 

لم  ولكننا  بها،  نحس  أو  بها،  نحس  نكن  ولم 

تصيبنا..  لن  أنها  العتقادنا  نتحرك،  ولم  نتأثر 

لنتذكر مثال أن وباء الجوع يقتل عرشات آالف 

األطفال يومياً.

جائحة كورونا ليست األوىل، وال هي األخطر، 

فقد سبق للبرشية أن واجهت كوارث وجائحات 

أشد خطورة، لذا ستنتهي غمامة كورونا، كما 

وأرقام..  ذكرى  مجرد  غريها، وستصري  انتهت 

التغلب عىل قوى  أثبت نجاعته يف  البرش  فذكاء 

الطبيعة.. املهم، بعد أن نسرتد صحتنا، أن نعود 

إلنسانيتنا.. 

الرغم من مخاطره،  العاملي، عىل  الوباء  هذا 

واملصائب التي يجرها، فإنه من ناحية أخرى، 

للفلسطينيني،  فرصة  يكون  قد  وللمفارقة، 

الكونية،  املأساة  هذه  يف  ننخرط  أن  فرصة 

قلق  من  وجزءاً  عاملي،  هم  من  جزءاً  فنصبح 

العالم  أننا قطعة من هذا  فنعي  إنساني كبري، 

الواسع. 

يف الحالة الفلسطينية، تباينت وجهات النظر 

حول تقييم أداء الحكومة، مع أن تقارير منظمة 

الصحة العاملية أشادت بجهود السلطة، وبأداء 

وزارة الصحة تحديدا، وكذلك فعل فريق خرباء 

كورونا الذي قدم خصيصا من الصني، واطلع 

باسرتاتيجية  وأشاد  كثب،  عن  الوضع  عىل 

تقارير  وكذلك  للجائحة،  التصدي  يف  السلطة 
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جيداً  الحكومة  أداء  اعتربت  عديدة  صحافية 

ظل  ويف  املتاحة،  اإلمكانات  ضمن  مقبوالً  أو 

مع  الصعبة..  واالقتصادية  السياسية  الظروف 

ذلك، فإن مختصني، ونشطاء، ومن عامة الشعب 

الحكومة،  أداء  عن  رضاهم  عدم  عن  عربوا 

واعتربوها مقرصة، وتتخبط بقراراتها، خاصة 

قرارات الفتح واإلغالق، ومواقيتها.

بأنها  الحكومة  اتهمت  األصــوات  بعض 

حني  والرأسماليني  األثرياء  ملصالح  انحازت 

وفتح  االقتصادية  األنشطة  استئناف  قررت 

صحة  حساب  عىل  وذلك  واملحال..  األسواق 

املواطنني، ويف حقيقة األمر املترضر األكرب من 

والناس  الشعب  عامة  هم  اإلغالق  سياسات 

املياومة والحرفيون وأصحاب  البسطاء وعمال 

يف  األثرياء  أن  حني  يف  الصغرية،  املنشآت 

فلسطني، يف بقية دول العالم لديهم من األرصدة 

ما يضمن لهم حياة رغيدة.

الصحية  االعتبارات  بني  املوازنة  مشكلة 

املواطنني  الحفاظ عىل صحة وأرواح  ورضورة 

اليومية،  الناس  احتياجات  وبني  جهة،  من 

ورضورة عدم إيقاف عجلة االقتصاد واألنشطة 

التجارية واالجتماعية والثقافية من جهة ثانية 

من أعقد املشاكل.. فاالعتبارات الصحية تقتيض 

تقييد الحركة واإلغالق، عىل عكس االحتياجات 

االقتصادية والحياتية اليومية التي تتطلب فتح 

كل يشء، وعدم تقييد الحركة.

ما  لكن  العالم،  دول  كل  مشكلة  هي  تلك 

يفاقم املشكلة يف فلسطني االعتبارات السياسية، 

عىل  السلطة  سيطرة  وعدم  االحتالل،  وواقع 

يف  اليومي  والتداخل  واملعابر،  والحدود  املنافذ 

املحتل،  الداخل  يف  أهلنا  مع  القضايا  مختلف 

وهيمنة سلطات االحتالل عىل املوارد واملقدرات 

واسرتاتيجيته  سياساته  واختالف   ،C ومناطق 

عن سياسة الحكومة الفلسطينية واسرتاتيجيتها 

بشأن التعاطي مع األزمة.

نحو  )إرسائيل(  يف  اإلصابات  بلغت  فمثال 

114 ألف إصابة، والوفيات 909. أما يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة فبلغت اإلصابات 22 ألف 

اإلصابات  عدد  أن  أي   .149 والوفيات  إصابة 

مع  مقارنة  أضعاف  بخمسة  أكثر  إرسائيل  يف 

بستة  يزيد  الوفيات  وعدد  والقطاع،  الضفة 

أضعاف. 

ومن االنتقادات التي وجهت للحكومة طريقة 

من  للمترضرين،  التعويضات  لرصف  إدارتها 

خالل »صندوق وقفة عز«، وهو صندوق أنشئ 

تعزيز  إىل  الحكومة، ويهدف  رئيس  بقرار من 

الشعب  أبناء  مختلف  بني  والتكافل  التضامن 

املؤسسات  مشاركة  خالل  من  الفلسطيني، 

داخل  واألفــراد  األعمال  ورجال  والرشكات 

الصندوق،  يف  باملساهمة  والشتات،  فلسطني 

للتخفيف من آثار األزمة االقتصادية، ومواجهة 

جائحة كورونا يف فلسطني.
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انحرصت تربعات الصندوق يف توجيه الدعم 

من  األزمة  جراء  واملترضرة  املعوزة  للعائالت 

خالل وزارة التنمية االجتماعية، وتقديم الدعم 

طريق  عن  الصحي  القطاع  احتياج  لتلبية 

قيمة  بلغت  وقد  الفلسطينية.  الصحة  وزارة 

لغاية  أردني،  دينار  مليون   12.5 التربعات 

2020/5/11. 21 وهو رقم أقل بكثري من املبلغ 

املتوقع جمعه، لذا كانت التعويضات متواضعة 

كثرية  أرساً  أن  كما  الرضر،  بحجم  مقارنة 

مقابل  تعويض،  أي  عىل  تحصل  لم  مترضرة 

أرس غري مستحقة حصلت عىل تعويض، ومثل 

هذا النوع من األخطاء وارد، مع أنه غري مقبول، 

وغري مربر، ولكن هذا يفتح املجال أيضاً النتقاد 

رجال األعمال والرشكات الكربى لعدم تربعهم، 

أو تربعهم بمبالغ متواضعة.

حالة  ومعها  الجائحة،  استمرار  ومع 

الطوارئ، ُيظهر منحنى إصابات كورونا خلالً 

من  كثرية  فئات  تقيد  عدم  يكون سببه  قد  ما، 

املشاركة  الصحية، خاصة  بالتعليمات  املجتمع 

بسبب  أو  الكبرية،  والتجمعات  األعراس  يف 

يبدو  املوّحدة، وال  الصحيّة  غياب االسرتاتيجية 

أمامه  زال  ما  أم  الذروة،  إىل  املنحنى  إذا وصل 

لنهاية  مؤرشات  تتوفر  ال  حيث  آخر،  صعود 

وشيكة للوباء أو نهاية زمنية واضحة يف الرسم 

البياني له، وهذا األمر يهدد قدرة نظام الرعاية 

الصحية عىل تقديم املساعدة، وما يعزز خطورة 

هذا التهديد عدم االلتزام الواضح من املواطنني 

بإجراءات الوقاية.

مع التمنيات بالسالمة للجميع
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الهوامش:

https://www.bbc.com/ العاملية.  الصحة  منظمة  تقرير   1
arabic/51855397

https://www.who.int/ar/emer� .2 موقع منظمة الصحة العاملية 
gencies/diseases/novel�coronavirus�2019/advice�for�

public/q�a�coronaviruses

 .24 برس  فرانس  وكالة  الصني،  يف  اقتصادي  انكماش  أول   3
https://www.france24.com/ar/20200417

4 BBc news. https://www.bbc.com/arabic/interactiv�
ity�52346836

https://www.aljazeera.net/ نت،  الجزيرة  وقرصنة،  سطو   5
news/politics/2020/3/25

 .worldometer و  العاملية،  الصحة  منظمة  6  إحصاءات 
https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_

campaign=homeAdvegas1?

http://www.palestinecabi� ،7 أمجد غانم، تقرير مجلس الوزراء 
net.gov.ps/portal/news/details/51401

د.  فلسطني  يف  العاملية  الصحة  منظمة  مكتب  مدير  ترصيح   8
http://site.moh.ps/index/ArticleView/ روكنشواب  جريالد 

ArticleId/4851/Language/ar

http://www.palestinecabi� ،9 أمجد غانم، تقرير مجلس الوزراء 
net.gov.ps/portal/news/details/51401

http://www.palestin� الوزراء،  مجلس  تقرير  غانم،  أمجد   10 
ecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401

http://www.palestin� الوزراء،  مجلس  تقرير  غانم،  أمجد   11 
ecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401

لكوفيد19،  اإللكرتوني  املرصد  الفلسطينية،  الصحة  وزارة   12
http://site.moh.ps/index/index/Language/ar 

لكوفيد19،  اإللكرتوني  املرصد  الفلسطينية،  الصحة  وزارة   13
http://site.moh.ps/index/index/Language/ar 

14 د. مي الكيلة، وزيرة الصحة، طبيبة ودبلوماسيّة وأكاديميّة، 
تحمل درجة الدكتوراه يف الصحة العامة واإلدارة الصحية، ذات 

خربة واسعة يف إدارة املؤسسات الصحيّة ورسم سياساتها.

https:// املتحدة،  األمم  يف  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب   15
www.ochaopt.org/ar/content/covid�19�response�plan

لكوفيد19،  اإللكرتوني  املرصد  الفلسطينية،  الصحة  وزارة   16
http://site.moh.ps/index/index/Language/ar 

17 B� NEWS ، http://bnews.ps/ news/5e85cf28e914c614e47d8f3d

18 -3-22 لألنباء،  سند  وكالة  الطبي،  والكادر  التنفس  أجهزة 
 .2020https://snd.ps/p/24037

19 -3-22 لألنباء،  سند  وكالة  الطبي،  والكادر  التنفس  أجهزة 
 .2020https://snd.ps/p/24037

20 كم جهازا للتنفس تحتاج الضفة يف أسوأ الظروف، وكالة معا 
https://www.maannews.net/  .2020/3/22 اإلخبارية. 

news/1010559.html

 https://www.waqfetizz.ps/ ,21 صندوق وقفة عز
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دراسات

* باحث يف السياسات العامة.

مقدمة

عجلة  )كوفيد-19(  كورونا  فريوس  عطل 

العالم،  بلدان  مختلف  يف  االقتصادية  الحركة 

ملنع  صارمة  وقائية  إجــراءات  اتخذت  التي 

املواطنني  صحة  عىل  حفاظاً  الفريوس  تفيش 

للحالة  تبعاً  فلسطني  دولة  ولجأت  وسالمتهم، 

الوبائية إىل إعالن حالة الطوارئ مبكراً بتاريخ 
5 آذار 1.2020

حالة  لتنفيذ  حكومية  ــراءات  إج تبعها   

والجزئي  الكيل  اإلغالق  بني  ترتاوح  الطوارئ 

من  للحد  واالقتصاد«  الصحة  بني  و«التوازن 

الذي أصاب 41416 مواطناً  الفريوس  انتشار 

يف فلسطني حتى تاريخ 16 أيلول 2020 2 .

فيروس كورونا يعزز التجارة اإللكترونية
 في فلسطين.. فرص وتحديات

محمود أبو شنب*

عىل  كورونا  فــريوس  تداعيات  فرضت 

عىل  جديدة  تحديات  الفلسطيني،  االقتصاد 

مختلف مركبات االقتصاد الوطني، خاصة أنه 

اقتصادية جراء سياسات  تشوهات  من  يعاني 

بمدخالت  يتحكم  الذي  اإلرسائييل  االحتالل 

للحد  وتحكم  سيطرة  نظام  ويفرض  اإلنتاج 

القتصاد  تابعاً  اقتصاد دولة وبقائه  من وجود 

ينكمش  أن  املتوقع  ومن  اإلرسائييل،  االحتالل 

عادت  إذا  األقل  عىل   %7.6 بنسبة  االقتصاد 

األوضاع الطبيعية تدريجياً بعد حالة االحتواء، 

االنتعاش  كان  إذا   %11 إىل  تصل  وبنسبة 

إضافية،3  قيود  ُفرضت  أو  أبطأ  االقتصادي 

الخسائر  قيمة  الفلسطينية  الحكومة  وتقدر 

عن  الناجمة  الفلسطيني  لالقتصاد  اإلجمالية 
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كورونا بـ 3.8 مليار دوالر.4

القطاعات  معظم  توقف  من  الرغم  وعىل 

املستمرة،  الصحية  الجائحة  جراء  االقتصادية 

فإن بعض القطاعات شهدت انتعاشاً وازدهاراً 

الطبية  املستلزمات  قطاعات  حال  هو  كما 

املعلومات،  وتكنولوجيات  واالتصاالت  واألدوية، 

والثروة الزراعية، والتجارة اإللكرتونية خاصة يف 

البلدان القائمة عىل االقتصاد الرقمي، مما وضع 

االقتصاد  مكونات  ومختلف  الحكومات  أمام 

وتوظيف  اإللكرتونية  بالتجارة  االهتمام  فرصة 

التجارية  األنشطة  ممارسة  يف  التكنولوجيا 

يقودنا  وهذا  وتداعياتها،  األزمات  عىل  للتغلب 

اإللكرتونية يف فلسطني  التجارة  للبحث يف واقع 

شهر  منذ  املستمرة  الصحية  الجائحة  خالل 

تموز 2020، من خالل املنهج الوصفي التحلييل 

أن  شأنها  من  التي  التوصيات  بأهم  والخروج 

ممارسة  يف  التكنولوجيا  توظيف  فرضية  تعزز 

اقتصاد رقمي يعزز  االقتصادية وبناء  األنشطة 

تداعيات  عىل  والتغلب  واالزدهار  النمو  فرص 

األزمات. 

التجارة اإللكترونية

 (WTO) العاملية  التجارة  منظمة  تعرف 

والتوزيع  »اإلنتاج  بأنها  اإللكرتونية  التجارة 

والتسويق والبيع أو تسليم البضائع والخدمات 

من  العديد  وهناك  اإللكرتونية«5  بالوسائل 

التجارة  بأن  تلخصيها  يمكن  التعريفات 

اإللكرتونية هي »تنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع 

ورشاء السلع والخدمات واملعلومات باستخدام 

شبكة اإلنرتنت، باإلضافة إىل الشبكات التجارية 
العاملية األخرى«. ويشمل ذلك:6

ومتابعة . 1 وتسليمها  السلع  توزيع  عمليات 

اإلجراءات.

سداد االلتزامات املالية ودفعها.. 2

إبرام العقود وعقد الصفقات.. 3

التفاوض والتفاعل بني املشرتي والبائع.. 4

البيع . 5 عمليات  تدعم  التي  العمالء  عالقات 

والرشاء وخدمات ما بعد البيع.

املعلومات عن السلع والبضائع والخدمات.. 6

اإلعالن عن السلع والبضائع والخدمات.. 7

الدعم الفني للسلع التي يشرتيها الزبائن.. 8

9 . Electronic Data) ًتبادل البيانات إلكرتونيا

Interchange) بما يف ذلك:

التعامالت املرصفية.. 1

الفواتري اإللكرتونية.. 2

االستعالم عن السلع.. 3

كتالوجات األسعار.. 4

البيع . 5 بعمليات  املرتبطة  اآللية  املراسالت 

والرشاء.

أنواع التجارة اإللكترونية

1 . :B2B األعمال  بني  اإللكرتونية  التجارة 

مؤسسات  بني  تتم  إلكرتونية  تجارة  هي 

قيام  أمثلتها  ومن  بينها،  فيما  األعمال 
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اإلنرتنت  شبكة  باستخدام  ما  مؤسسة 

املوردين  من  طلبياتها  عىل  للحصول 
واستالم الفواتري وتسويتها.7

إىل . 2 األعمال  من  اإللكرتونية  التجارة 

من  النوع  هذا  يشري   :B2C املستهلك 

التجارة اإللكرتونية إىل التبادالت اإللكرتونية 

حيث  والزبائن،  األعمال  مؤسسات  بني 

تقوم املؤسسة بعرض املنتجات والخدمات 

الدعم  وتقديم  للزبائن  وبيعها  وتسويقها 

استفساراتهم  عن  واإلجابة  والخدمات، 

إلكرتونياً.

املستهلك . 3 من  اإللكرتونية  التجارة 

من  النوع  هذا  يشري   :C2B األعمال  إىل 

يف  الزبائن  اتصال  إىل  اإللكرتونية  التجارة 

باستخدام  باملؤسسات  مجموعات  شكل 

مكاسب  لتحقيق  الرقمية  التكنولوجيا 

خاصة  عروض  عىل  الحصول  خالل  من 

الزبائن من  الكمية، حيث يستفيد  كخصم 

اقتصادية  قوة  تشكيل  يف  معاً  اجتماعهم 

يخاطبون من خاللها هذه املؤسسات.

إىل . 4 املستهلك  من  اإللكرتونية  التجارة 

املستهلك C2C: يف هذا النوع من التجارة 

املستهلكني  بني  التعامل  يتم  اإللكرتونية 

إىل  الحاجة  ودون  مبارشة  بينهم  فيما 

eBay. ،وسطاء من خالل مواقع خاصة مثل

com ويشتمل ذلك عىل املزادات اإللكرتونية 

التي يتم فيها التعامل بني املستهلكني.

إىل . 5 األعمال  من  اإللكرتونية  التجارة 

بني  التجارة  وهي   :B2G الحكومة 

الرشكات والحكومة )محلياً(.

التجارة اإللكترونية عالميًا

نمواً  عاملياً  اإللكرتونية  التجارة  حجم  يشهد 

 3.5 من  أكثر  مبيعاتها  بلغت  حيث  متسارعاً، 

العام  يف  العالم  أنحاء  دوالر يف جميع  تريليون 

2019 بزيادة 20.7 يف املائة عن 2018. وبلغ 

نحو   2019 لعام  اإللكرتونيني  املتسوقني  عدد 

 3.5 نحو  مبيعات  بواقع  نسمة  مليار   1.9

تريليون دوالر مقارنة بـ1.8 مليار شخص يف 

العام 2018 وهو ما يقارب ربع سكان العالم 

مليار   2.14 إىل  العدد  يزداد  أن  املتوقع  ومن 

ستبلغ  مبيعات  بواقع   2021 العام  يف  نسمة 
نحو 4.9 تريليون دوالر.8

وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف  ارتفعت 

بشكل  اإلنرتنت  عرب  املبيعات  إيرادات  إفريقيا، 

 48.8 إيراداتها  تبلغ  بأن  توقعات  مع  متسق 

وبمعدل   ،2021 العام  بحلول  دوالر  مليار 

 2016 من  األعوام  خالل  9ر%16  يبلغ  نمو 

إىل2021.

من   %19 نحو  اإللكرتونية  التجارة  وشكلت 

العام  يف  املنطقة  يف  التجزئة  مبيعات  إجمايل 

2017، مع تصدر مجلس التعاون الخليجي بـ 

 »Bain«3%. وبحسب ما توضحه دراسة أجرتها

العنارص  لتعزيز  حاجة  هناك   google و 
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مبيعات التجارة اإللكرتونية عاملياً يف الفرتة من )2017 -2023( بالرتيليون دوالر أمريكي.11

األساسية لنظام التجارة اإللكرتونية يف املنطقة 
من أجل نمو التسويق.9

وتأتي اإلمارات يف املركز األول يف قائمة الدول 

 %35 بنسبة  اإلنرتنت  عرب  تسوقاً  األكثر  العربية 

املركز  ويف  والعمالت،  السلع  تجارة  إجمايل  من 

إجمايل  من   %10 بنسبة  السعودية  تأتي  الثاني 

الثالث  املركز  ويف  والعمالت،  السلع  تجارة 

السلع  تجارة  إجمايل  بنسبة 9% من  تأتي مرص 
والعمالت.10

أبرز القطاعات التي تصدرت سوق التجارة 

اإللكترونية عام 2019

تصدر قطاع السفر واإلقامة أبرز القطاعات 

 1.19 بقيمة  اإللكرتونية  التجارة  سوق  يف 

مستحوذاً   ،%7.9 نمو  بنسبة  دوالر،  تريليون 

عىل نسبة 34.6%. وحل يف املركز الثاني قطاع 

املوضة واألزياء ومنتجات التجميل بـ 620.1 

قطاع  وجاء   .%18 نمو  بنسبة  دوالر،  مليار 

مليار   456.9 بلغ  سوق  بحجم  اإللكرتونيات 

دوالر، بنمو 18%، وعىل مستوى لعب األطفال 

اإللكرتونية  التجارة  حجم  سجل  والهوايات 

حني  يف   .%16 بنمو  دوالر،  مليار   383.2

دوالر،  مليار   316.7 األثاث  منتجات  بلغت 

الشخصية  والعناية  األغذية  ثم   ،%19 بنمو 

ألعاب  بـ 168.8 مليار دوالر بنمو 13%، ثم 

 ،%4.9 بنمو  دوالر  مليار   83.15 بـ  الفيديو 

ثم الديجيتال ميوزيك بـ 13.59 مليار دوالر 
بنمو 12%4.8
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ترتيب أكرب 10 دول عاملياً ىف مبيعات مواقع التجارة اإللكرتونية13

املتسوقني بمعدل 4% )ارتفاع متوّسط مبلغ 

املتوّقع  زيارة(. ومن  لكل  املتسّوق  اإلنفاق 

تركيز  مع  للنمو  التوجه  هذا  استمرار 

الرشكات أكثر عىل التجارة اإللكرتونية.

إىل . 2 الرئيسة  السلع  مشرتيات  تحول 

التسّوق الرقمي: تسببت سياسات التباعد 

االجتماعي والتزام املنازل يف ارتفاع الطلب 

متاجر  عرب  الرئيسة  السلع  من  عدد  عىل 

اإللكرتونية، بما  الرقمي والتجارة  التسّوق 

والعناية  الغذائية،  املواد  منتجات  ذلك  يف 

التزام  ومع  غريها.  والعديد  الشخصية، 

السكان حول العالم بالبقاء يف منازلهم يف 

الفرتة بني 10 آذار وحتى 20 آذار، سجلت 

مبيعات هذه السلع الرئيسة ارتفاعاً بمعدل 

الربع  يف  ارتفاعها  عىل  وحافظت   %200

األول من العام.

من . 3 مزيدا  يوّفر  املتاجر«  من  التسليم 

تأثير كورونا على التجارة

اإللكترونية عالميًا

»مؤرش  عن  متخصص  تقرير  كشفت  

الذي   ،2020 العام  من  األول  للربع  التسّوق« 

مليار  عىل  يزيد  ما  وأنشطة  بيانات  يتناول 

العالم، عن تغرّيات يف سلوكيات  متسّوق حول 

جانحة  بانتشار  تأثراً  العالم،  حول  الرشاء 

فريوس »كوفيد-19« وإقدام العمالء عىل رشاء 
املنتجات خالل التزامهم بالبقاء يف منازلهم.14

التسوق  مؤشر  من  االستنتاجات  أبرز 
للربع األول من العام 2020 تتضمن:

ارتفاع الطلب عىل التجارة اإللكرتونية: . 1

نمواً  اإللكرتونية  التجارة  مبيعات  سجلت 

العام  من  األول  الربع  يف   %20 بمعّدل 

2020 مقارنة بمعّدل 12% يف الفرتة ذاتها 

عدد  زيادة  ذلك  تضمن   ،2019 العام  من 

زوار املواقع بمعدل 16% وزيادة يف إنفاق 
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تتيح  للمستهلكني:  واملرونة  األمان 

إمكانية  اإللكرتونية  التسّوق  مواقع  بعض 

الرشاء عرب املوقع ومن ثم استالم املنتجات 

من املتاجر التقليدية، وهو ما أسهم يف نمو 

بمعدل %27  اإللكرتونية  املبيعات  إيرادات 

يف الربع األول، مقارنة بنمو بلغ 13% فقط 

للمواقع التي لم توّفر هذا الخيار للتسليم. 

 20 وحتى  آذار   10 بني  ما  الفرتة  ففي 

الرقمية  املبيعات  إيرادات  سجلت  آذار، 

التي وّفرت خيار التسليم من املتاجر نموا 

عىل  التسليم  كان  سواء   -  %92 بمعدل 

السيارة،  يف  التسليم  أو  الطريق،  رصيف 

أو  القيادة،  أثناء  التسليم  منصات  عرب  أو 

بنمو  مقارنة   – املتاجر  من  االستالم  حتى 

التي  اإللكرتونية  للمواقع  يتجاوز %19  لم 

لم توفر خيارات مماثلة خالل الفرتة ذاتها 
من السنة.15

للسلع . 	 اإللكرتونية  املبيعات  يف  طفرة 

واأللعاب:  األنشطة،  ومالبس  املنزلية، 

السلع  املتسوّقون يف رشاء عدد من  استمر 

من  لعدد  تسوّقهم  أثناء  األساسية  غري 

السلع األساسية. فشهدت إيرادات املبيعات 

الرقمية نموا بمعدل 51% لصناعة املنتجات 

والحرف  املنزلية  )الديكورات  املنزلية 

 %31 إىل  تصل  سنوية  وزيادة  اليدوية(، 

الرياضية(،  )كاملالبس  األنشطة  ملالبس 

ملنتجات   %34 بمعدل  سنوية  وزيادة 

التسايل واأللعاب.16

انتشار . 	 املناطق  يف  املتسوّقون 

القنوات  إىل  يلجؤون  »كوفيد-19« 

السلع  عىل  للحصول  الرقمية 

آذار   10 بني  الفرتة  شهدت  األساسية: 

عىل  اإلنفاق  حجم  ارتفاع  آذار   20 إىل 

التسّوق اإللكرتوني لرشاء السلع األساسية 

أما   .%158 بمعدل  نيويورك  منطقة  يف 

عىل  اإلنفاق  حجم  زاد  فقد  كاليفورنيا،  يف 

التسّوق اإللكرتوني بمعدل 230%، ووصل 

ولويزيانا   ،%157 إىل  واشنطن  والية  يف 

من  ذاتها  الفرتة  خالل  وذلك   ،%167 إىل 
السنة.17

زيادة  أن  العاملية  التجارة  منظمة  بينت 

التجارة  استخدام  يف  سجلت  ملحوظة 

اإللكرتونية مع تكيف املستهلكني مع إجراءات 

املنظمة  أن  غري  االجتماعي.  والتباعد  اإلغالق 

الحاجة  مثل  عدة،  تحديات  إىل  االنتباه  وجهت 

وفيما  البلدان  داخل  الرقمية  الفجوة  سد  إىل 
بينها.18

اإللكرتونية  التجارة  مبيعات  شهدت 

للتجارة  املتحدة  األمــم  مؤتمر  حسب 

تريليون   25,6 )األونكتاد(   والتنمية 

 ،2020 سنة  العالم  أنحاء  جميع  يف  دوالر 

بسنة  مقارنة  باملائة   8 قدرها  بزيادة 

التجارة  مبيعات  قيمة  قدرت  حيث   ،2017

عمليات  تشمل  التي   ،2018 سنة  اإللكرتونية 
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الرشكات  وبني   )B2B( الرشكات  بني  البيع 

من  باملائة   30 وعادلت   ،)B2C( واملستهلك 

خالل  العالم  مستوى  عىل  الخام  املحيل  الناتج 
هذا العام.19

الرقمية  التجارة  حول  تحليل  ألحدث  ووفقا 

األشهر  يف  األمريكية  التجارة  وزارة  لبيانات 

الستة األوىل من العام 2020، أنفق املستهلكون 

تجار  مع  اإلنرتنت  عىل  دوالر  مليار   347.26

مليار   266.84 من   %30.1 بزيادة  التجزئة 

دوالر للفرتة نفسها من العام 2019، وباملقارنة، 

نمت مبيعات التجارة اإللكرتونية خالل النصف 

األول من العام 2019 بنسبة 12.7% فقط عىل 

اإلنرتنت  عرب  اإلنفاق  ومثل  سنوي.20  أساس 

للربعني  التجزئة  مبيعات  إجمايل  من   %18.6

األولني من العام 2020.

بنسبة  اإلنرتنت  عرب  البقالة  مبيعات  نمت 

التجارة  جعل  مما   ،2019 العام  يف   %22.0

نمواً  األرسع  البقالة  مبيعات  قناة  اإللكرتونية 

للبقالة  اإللكرتونية  التجارة  لكن  كبري.  بفارق 

فريوس  انتشار  بمجرد  أرسع  بشكل  نمت 

العام  أوائل  يف  العالم  أنحاء  جميع  يف  كورونا 

.2020

نهاية  بحلول  اإللكرتونية  التجارة  حصة 

تراكمية  البقالة  نيسان 2020، كانت يف سوق 

12.4% يف جميع أنحاء الصني وفرنسا وإسبانيا 

نهاية  يف   %8.8 من  بزيادة  املتحدة،  واململكة 

التجزئة  بائعي  إن مبيعات  العام 2019 حيث 

عىل اإلنرتنت »املحرتفني« - أولئك الذين يعملون 

بشكل أسايس عرب اإلنرتنت - دفعت هذا النمو. 

ارتفعت حصة مجموعة عيل  املثال،  عىل سبيل 

بنهاية   %10.9 إىل  الصينية  السوق  يف  بابا 

العام  نهاية  يف   %5.7 من  ارتفاع  هذا  نيسان. 
21 .2019

للتجارة  أمازون  رشكة  مبيعات  وشهدت 

الربع  إىل 26% خالل  اإللكرتونية قفزة وصلت 

األول من العام الجاري، مقارنة بالفرتة املقابلة 

من العام املايض، لتصل إىل 5ر75 مليار دوالر، 

األسواق  إغالق  أمازون عقب  أعلنته  ما  بحسب 

عاملية  رشكة  أكرب  هي  وأمــازون  األمريكية. 
لتجارة التجزئة عرب اإلنرتنت.22

التجارة اإللكترونية في فلسطين

ملحوظــاً  تقدمــاً  فلســطني  شهدت 

»التجارة  مجال  يف  األخرية  الســنوات  فــي 

الربيــد  اســتقبل  حيــث  االلكرتونية«، 

مليــون  نصــف  من  أكثــر  الفلســطيني 

عام  خالل  الخــارج  مــن  بريديــة  مــادة 

الربيديــة  املــواد  أغلبيــة  أن  ويذكر   ،2019

الصيــن  جمهوريــة  مــن  قادمــة 

ويأتي   ،23%  7.84 تبلــغ  بنســبة  الشــعبية 

الثانيـة  املرتبـة  يف  األردن  مـن  الـوارد  الربيـد 

بنسـبة تبلـغ 3.4% مـن مجمـوع املواد الربيدية 

الواردة، ثــم أميــركا وباقــي دول العالــم. 
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أساســا  الربيــد  حجــم  زيــادة  وترجع 

اإللكرتونية  التجــارة  حجــم  لتنامــي 

التجارة  مواقـع  علـى  الطلـب  وتنامـي 

مصـدر  تشـكل  أصبحـت  التـي  اإللكرتونية 

دخـل للبعــض عرب استرياد الســلع التــي ال 
تتواجــد فــي الســوق الفلســطينية.24

لتكنولوجيا  األرسي  املسح  نتائج  وأظهرت 

املعلومات واالتصاالت لعام 2019 أن ما نسبته 

برشاء  قاموا  قد  اإلنرتنت  مستخدمي  من   %8

سلع أو خدمات عرب اإلنرتنت يف فلسطني بواقع 

9% يف الضفة الغربية و6% يف قطاع غزة.  أما 

الخدمات  أو  السلع  أنواع  بأبرز  يتعلق  فيما 

املسح  نتائج  فأظهرت  اإلنرتنت،  عرب  املشرتاة 

الذين  فأكثر(  سنة   18( األفراد  من   %63 أن 

قاموا برشاء سلع أو خدمات عرب اإلنرتنت قاموا 

برشاء املالبس أو األحذية أو املالبس الرياضية 

التجميل  مستحرضات  يليها  اإلكسسوارات،  أو 

بنسبة 22%، ويليها السلع املنزلية )مثال األثاث، 

املنتجات  باستثناء  ذلك،  إىل  وما  واأللعاب، 

اإللكرتونية االستهالكية( بنسبة %.25 

وبني معطيات تقرير حديث حول اتجاهات 

الغربية  الضفة  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل 

ألف صفحة  أكثر من  وقطاع غزة، عن  وجود 

منصات  عىل  الفلسطينية،  اإللكرتونية  للتجارة 

مع    ،2019 العام  يف  االجتماعي  التواصل 

ارتفاع النسبة املئوية لتلك التي تعمل من غزة. 

لصفحات  استقصائية  دراسة  إىل  وباالستناد 

أن  التقرير  وجد  النشطة،  االلكرتونية  التجارة 

قد  الفلسطينية  االلكرتونية  التجارة  رشكات 

تسليم  ألف عملية  إىل 40  ما بني  20  عالجت 

رشكات  من  رشكة  كل  وأن    .2019 عام  يف 

التسويق الرقمي، أنفقت ما يرتاوح بني خمسة 
آالف إىل عرشة آالف دوالر يف العام ذاته. 26

اإللكرتونية  التجـارة  وسـائل  وتعـددت 

إلكرتونية  املواقـع  بيـن  فلسـطني  فـي 

عبـر  صفحـات  خالل  مـن  أو  والتطبيقـات، 

بلـغ  حيـث  االجتماعي،  التواصـل  وسـائل 

االجتماعي  التواصـل  وسـائل  فـي  مثال 

فيسـبوك  بيـن  صفحـة   700 مـن  أكثـر 

وانسـتغرام للتسـويق االلكرتوني فـي قطـاع 

وأراضـي  الغربيـة  الضفـة  يف  ومثلهـا  غـزة 
48، والقدس املحتلة. 27

الفلسطينية  النقد  سلطة  وأطلقت 

الدفع  وسائل  لتطوير  الوطنية  اإلسرتاتيجية 

تستهدف  والتي   2023-2018 اإللكرتوني 

تطوير وسائل الدفع بالتجزئة من خالل تطوير 

البنية التحتية ألنظمة وأدوات الدفع اإللكرتونية 

بعدم  املرتبطة  املخاطر  وخفض  فلسطني  يف 
وجود عملة وطنية ومكافحة تبيض األموال. 28

الدفع  لخدمات  الوطنية  الرشكة  وأعلنت 

االلكرتوني »Jawwal Pay« عن إطالق خدماتها 

ومحفظة  اإللكرتوني  للدفع  املتعددة  التجارية 
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الهاتف النقال بعد حصولها عىل رخصة نهائية 

العمل،  ملبارشة  الفلسطينية  النقد  سلطة  من 

املالية  إجراء معامالتهم  للمستخدمني  وسيتيح 

فلسطني  داخل  األموال  واستالم  إرسال  مثل: 

أو إعادة تعبئة خطوط الهاتف النقال وتسديد 

ورسيعة،  سهلة  وبطريقة  وقت  أي  يف  الفواتري 

الدفع  عمليات  تسّهل  سوف  الخدمة  أن  كما 

من  الرشاء  وكذلك  األعمال،  قطاع  أو  للتجار 
خالل مواقع التجارة اإللكرتونية مبارشة. 29

أبرز المعيقات التي تحول دون انتشار التجارة 
اإللكترونية في المجتمع الفلسطيني: 30

واالقتصادي  السيايس  االستقرار  عدم   -1

نتيجة  الفلسطيني؛  املجتمع  منه  يعاني  الذي 

الستمرار االحتالل الذي يقف عائًقا أمام تطور 

دون  ويحول  األمني،  واستقراره  املجتمع  هذا 

فلسطيني   اقتصاد  لبناء  املناسبة  البيئة  خلق 

التبعية  من  ومتحرر  وحيوي   وفاعل  متطور 

لالقتصاد اإلرسائييل.

للتجارة  الناظمة  القانونية  البيئة  غياب   -2

اإللكرتونية يف فلسطني، التي توفر الثقة واألمان 

يف  الجارية  العمليات  فكل  الحقوق؛  وحفظ 

ظل  ويف  وسيط  عرب  تتم  الفلسطينية  األرض 

فراغ قانوني.

خاللها  من  تتم  التي  البوابة  غياب   -3

املعامالت اإللكرتونية وتضمن صحة املعامالت 

الخدمات  توفر  وعدم  التجارة،  لهذه  املالية 

وخاصة  كاف،  بشكل  اإللكرتونية  املرصفية 

أدوات الدفع اإللكرتونية.

يف  اإلنرتنت  عرب  الرشاء  ثقافة  غياب   -4

املجتمع الفلسطيني، ملحدودية السوق، وطبيعة 

الفلسطينية  والثقافة  املتوفر،  الرسيع  الرشاء 

أي   رشائها؛  قبل  البضاعة  رؤية  تفضل  التي 

املعاملة وجها لوجه.

آثار فيروس كورونا)كوفيد-19(

على التجارة اإللكترونية في فلسطين

دفع فريوس كورونا)كوفيد-19( املستهلكني 

إىل  أنواعها  بمختلف  الفلسطينية  والرشكات 

األنشطة  ممارسة  يف  التقليدية  األنماط  تغيري 

التجارية للتغلب عىل تداعياتها االقتصادية، من 

خالل توظيف املنصات والصفحات اإللكرتونية 

يف تقديم الخدمات، عرب إنشاء متاجر إلكرتونية 

وعقد صفقات تجارية بني الرشكات وزيادة يف 

حجم التسوق عرب اإلنرتنت، واستخدام وسائط 

التواصل االجتماعي وتطبيقات الهاتف املحمول 

الذي ساهم يف  األمر  والرشاء،  البيع  يف عمليات 

إىل  اإللكرتونية  التجارة  مبيعات  حجم  ارتفاع 

املستهلكني.

فرضت جائحة كورونا يف فلسطني، متغريات 

جديدة عىل عمليات العرض والطلب، والتسويق 

واملنتج  واملستثمر  املستهلك  ووجد  والرتويج، 

تتبنى  عاملية  سوق  أمام  نفسه  الفلسطيني 
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آليات الرتويج والتسويق اإللكرتوني للتغلب عىل 

امللحة  التي أظهرت الرضورة  تداعيات كورونا 

للنهوض بالتجارة اإللكرتونية وأهميتها الكبرية 

وتنمية  البلدان  اقتصاديات  مع  االندماج  يف 

التجارة املحلية والخارجية.

أمام  املتاحة  الفرص  كورونا  وأظهرت 

الشباب، يف ممارسة األعمال عن بعد والحصول 

التجارة  مجاالت  يف  متخصصة  وظائف  عىل 

باهتمام  تحظى  التي  ومكمالتها  اإللكرتونية 

تم  وقد  متسارعاً،  نموا  وتشهد  ومحيل،  عاملي 

استحداث رشكات توصيل بني املزود واملستهلك 

وهذا خلق فرص عمل يف مجال التوصيل.

وعىل الرغم من إجراءات التباعد االجتماعي، 

من  للحد  الجزئي،  أو  الكيل  سواء  واإلغالق 

بوادر  تتشكل  بدأت  كورونا  بفريوس  اإلصابة 

ثقافة التجارة اإللكرتونية بمختلف أنواعها لدى 

املستهلك والصانع والتاجر والتكيف مع الواقع 

الذي فرضه الفريوس وما نجم عنه من متغريات 

سلوكية ومجتمعية مما انعكس إيجاباً يف خلق 

فرص عمل وزيادة حجم املبيعات املتداولة عرب 

التجارة اإللكرتونية. 

شهدت مبيعات التجارة اإللكرتونية ملجموعة 

عابدين الصناعية التجارية خالل فرتة الجائحة 

)تموز-أيار  اإلغالق  فرتة  يف  وتحديداً  الصحية 

2020( ارتفاعاً بنسبة 70% تقريباً، وتراجعت 

بالعمل  الحكومة  سمحت  عندما   %40 إىل 

الجزئي واستقرت عىل 60%، كما انعكس حجم 

الشحن  قطاع  عىل  إيجاباً  اإللكرتونية  املبيعات 

الجائحة  خالل  اللوجستية  والخدمات  والنقل 
الصحية نتيجة إجراءات تقييد الحركة. 31

موقع  تطوير  إىل  املذكورة  الرشكة  وتسعى 

افتتاح  بدل  بها  الخاصة  اإللكرتوني  التسويق 

الغربية،  الضفة  محافظات  يف  جديدة  فروع 

ألهمية التجارة اإللكرتونية يف عمليات التصنيف، 

والتسهيل عىل الزبائن، يف تلبية احتياجاتهم من 

املدرجة  األصناف  رفع حجم  وقد جرى  السلع 

ضمن التطبيق اإللكرتوني من 4 آالف صنف إىل 

14 ألف صنف، وأدى ذلك إىل توفري فرص عمل 

والتصوير  الجرافيك  يف  مبارشة  وغري  مبارشة 

االستثمار  أهمية  الرشكة  وجدت  لذلك  وغريها. 

يف التسويق اإللكرتوني يف تقليل حجم النفقات 

إىل  الوصول  عمليات  يف  الرسعة  إىل  باإلضافة 

عىل  العروض  عمليات  يخدم  وهذا  الصنف 
السلع. 32

وبني محمد عفيف القواسمي رئيس مجموعة 

والتكنولوجيا،  الغذائية  للصناعات  رشكات 

كبري  بشكل  زاد  اإللكرتوني  املبيعات  حجم  أن 

املنزلية حيث شهد  الغذائية  الصناعات  خاصة 

حجم مبيعاتها عرب التسويق اإللكرتوني خالل 

ارتفاعاً   )2020 أيار  )تموز-  املمتدة  الفرتة 

من  نفسها  الفرتة  مع  مقارنة   %60 من  بأكثر 

العام 2019 كما جرى توظيف أيد عاملة لتلبية 
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احتياج الزبائن.33

ويف ظل إغالق العديد من القطاعات التجارية 

منعا للتجمعات واالختالط قامت املحال التجارية 

بإنشاء متاجر إلكرتونية عرب منصات التواصل 

االجتماعي وتطبيقات الهاتف املحمول من أجل 

واملنتجات  السلع  من  املواطنني  احتياج  تلبية 

اإللكرتوني  التسويق  وأتاح  الخدمات،  وحتى 

عىل  العاملني  وخاصة  التجزئة  لتجار  بدائل 
البسطات والبائع املتجول.34

لحماية  العامة  اإلدارة  عام  مدير  وبني 

أصحاب رشكات  أن  القايض  إبراهيم  املستهلك 

كورونا  أزمة  خالل  عملوا  تجارية  ومحال 

عرب  صفحة  خالل  من  أو  إلكرتونية  منصات 

السلع  تقديم  يف  املمولة  واإلعالنات  فيسبوك 

استخدام  معترباً  التوصيل،  خدمة  مع  للزبائن 

السوبرماركت هذه املنصات سابقة يف فلسطني 

يف عمليات تسويق املنتجات أي أنه لم يتوقف عىل 

أو اإلكسسوارات  املالبس   أو  الوجبات  توصيل 
بل نشطت يف مجال األحذية.35

استطالع  وفق  إلكرتونياً  املتسوقون  وجد 

اإللكرتونية  الرشاء  أن وسيلة  االقتصادي  ملوقع 

تلبية  يف  والجهد  الوقت  وتوفر  سهلة  طريقة 

احتياجات املنزل دون الحاجة إىل الخروج، وأن 

بحسبان  تكن  لم  اإللكرتوني  التسويق  عملية 

مواقع  وهناك  قبل،  من  الفلسطيني  املواطن 

اتجهت  وقد  ومنافسة  مغرية  عروض  تقدم 

الكثري من األرس إىل تلبية احتياجاتها من خالل 

مختلف  بيع  يف  املتخصصة  اإللكرتونية  املواقع 

التي  التموين  محال  بعض  إىل  وصوالً  السلع 

الفيسبوك  منصات  عىل  بضائعها  تعرض 
والخاصة بمتاجرها.36

وّسعت رشكة »واصل«، إحدى أكرب الرشكات 

اللوجستية  الخدمات  تقديم  يف  املتخصصة 

توصيل  لتشمل  عامني  نحو  منذ  نشاطها 

عرب  رشكات  من  الزبائن  يطلبها  التي  السلع 

اإلنرتنت، وأبرزها مستلزمات العناية الشخصية 

إضافة  املالبس،  ما  حد  وإىل  »كوزميتكس«، 

لكربيات  الربيد  نقل  يف  التقليدية  خدماتها  إىل 

واملؤسسات  والقنصليات  والبنوك  الرشكات 

هائلة  قفزة  حقق  القطاع  هذا  »لكن  األجنبية، 

خالل أزمة كورونا، وتوسع ليشمل قائمة طويلة 

)فيتامينات(،  املساعدة  كاألغذية  السلع،  من 

إىل وصفة  تحتاج  ال  التي  األدوية  من  وأصنافاً 

طبية، والكهربائيات، وغريها من السلع، إضافة 
إىل الكوزميتكس واملالبس.37

يف  التجارية  الدائرة  مدير  عثمان،  مالك 

مجموعة »واصل«، الرشكة الفلسطينية للتوزيع 

هائلة  قفزة  عن  يتحدث  اللوجستية  والخدمات 

تشري إىل أن معظم القطاعات استمرت بالعمل 

إىل  الحركة  تقييد  إجراءات  وصول  مع  حتى 

أقصاها، وتوقعنا يف بداية األزمة، تراجعاً حاداً 

يف حجم النشاط نتيجة توقف األعمال ما انعكس 
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بأن  تفاجأنا  لكننا  املواطنني،  لدى  الدخل  عىل 

التجارة اإللكرتونية وخدمات التسليم قفزت إىل 
أكثر من الضعف.38

ويقدر أحمد الرمحي، مالك ومؤسس رشكة 

والتوصيل،  اللوجستية  للخدمات  ديلفر«  »وي 

من  بأكثر  »الدلفري«  أنشطة  حجم  يف  الزيادة 

إن »معظمها  قال  200% خالل شهرين فقط، 

الطبية،  واملستلزمات  الغذائية،  املواد  قطاع  يف 
واملالبس«.39

واعترب طارق التميمي مدير عام غرفة تجارة 

أتاحت  الجائحة  أن  الخليل،  مدينة  وصناعة 

فرصة يف البدء بعملية التسويق بشكل أفضل، 

التسويق  وكانت هناك حركة كبرية يف عمليات 

وهناك  لها،  مكمل  خدمات  وتبعها  اإللكرتوني 

مما  منافسة  عاملية  إلكرتونية  تجارية  مواقع 

املطلوبة  املواصفات  السلع وفق  يتطلب عرض 

الفتاً إىل أن غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل 

عملت عىل تشجيع أصحاب املحال التجارية عىل 
التفكري بممارسة التسويق اإللكرتوني.40

العام  االتحاد  رئيس  الديك  جمال  وبني 

الفلسطينيني،  الزراعيني  والتعاونيني  للفالحني 

لتسويق  بوابة  كانت  اإللكرتونية  التجارة  أن 

منتجاتنا خالل الجائحة الصحية، وقد تم إبرام 

النسوية  املنتجات  مجال  يف  وخاصة  صفقات 

الكويت  يف  الرشكات  بعض  مع  التواصل  وتم 

التصدير وتم تصدير  وقطر والسويد ألغراض 

بفعل  السويد  إىل  وأخرى  الكويت  إىل  شحنة 
التشبيك اإللكرتوني. 41

يف  التسجيل  عىل  املواطنني  إقبال  سجل 

من  الخليل  محافظة  وصناعة  تجارة  غرفة 

بالتجارة  تتعلق  خدمات  عىل  الحصول  أجل 

ملحوظاً،  ارتفاعاً  الطرود  وتوصيل  اإللكرتونية 

آالف   7 نحو  تنقل  كانت  التي  الرشكات  أحد 

طرد بالشهر ارتفع إىل نحو 20 ألف طرد خالل 

عىل  العدد  أصبح  وبالتايل  الصحية  الجائحة 

الفلسطيني كبري جداً،  الضفة والداخل  مستوى 

وهناك أيضاً عدد كبري من رشكات التوصيل التي 

توجهت للغرفة التجارية من أجل الحصول عىل 

تصاريح الحركة التي تتم بالتنسيق مع املحافظ 

ووزارة االقتصاد الوطني وبالتايل أصبح صاحب 

يبيع  الخليل  مدينة  وسط  يف  التجاري  املحل 

مختلف  إىل  اإللكرتونية  املنصات  عرب  منتجاته 
مدن الضفة الغربية دون الحاجة لفتحه.42

استشاري  القمبز  أبو  هشام  محمد  وأشار 

تسويق رقمي، إىل انتشار الصفحات اإللكرتونية 

ومستلزمات  بمنتجات  العالفة  ذات  التجارية 

تعقيم(  مواد  )كمامات،  كورونا،  من  الوقاية 

عرب  خدماتها  كامل  قدمت  رشكات  وهناك 

اإلغالق  لعمليات  نظراً  اإللكرتونية  التطبيقات 

التجارة  قطاع  يف  كبري  إنعاش  إىل  أدى  مما 

وحالياً  واللوجستيات،  والتوصيل  اإللكرتونية 

الثقافة  انتشار  مع  الشباب  أمام  فرصة  تتوفر 
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اإللكرتونية والحلول والتعليم املجاني مما يؤهل 
للعمل عن بعد وفتح متجر اإللكرتوني.43

مقترصة  غري  اإللكرتونية  التجارة  وباتت 

عىل النطاق الدويل وإنما متاحة أمام الرشكات 

إعالنات  هناك  ويومياً  الفلسطينية  واملصانع 

ويتعامل  اإللكرتونية  التجارة  مجال  يف  ممولة 

تجارية  ومحال  رشكات  كونها  املستهلك  معها 

معروفة مما يعزز الثقة بني املستهلك والتاجر. 

كبرية  منافسة  إىل  التميمي  طارق  أشار 

بالتجارة  الخاصة  اإللكرتونية  املواقع  عىل 

حيث  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإللكرتونية 

الخليل  محافظة  من  املنتج  تشرتي  كانت 

هناك  وكان  إلكرتونيا  تسويقها  بعملية  وتقوم 

خاصة  أخرى  خدمات  طرأت  كما  عليها  طلب 

رشكات  من  كبري  عدد  وعمل  الربيد،  مجال  يف 

التوصيل أو رشكات الربيد املرخصة من وزارة 

عىل  ونؤكد  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

ظل  يف  السلعة،  نقل  تكلفة  تخفيض  أهمية 

الذي يسهل  األمر  الربيد  افتتاح خدمات مكتب 

وفق  البيت  إىل  للزبائن  السلع  توصيل  عملية 
املواصفات املطلوبة.44

من   %40-35 أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري 

عمليات  إىل  توجهوا  التجارية  املحال  أصحاب 

التسويق اإللكرتوني سواء عرب مواقع إلكرتونية 

لرتويج  االجتماعي  التواصل  صفحات  عرب  أو 

املجتمع  ثقة  عىل  تحسن  وطرأ  املنتجات، 

اإللكرتوني  الرشاء  عمليات  يف  الفلسطيني 

سادها  التي  املاضية  السنوات  مع  مقارنة 

لعدم  اإللكرتوني  الرشاء  عمليات  من  تخوف 

عام  مدير  حديث  وفق  واملكان  الهوية  وجود 
غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل.45

التي  التحديات  الصحية  الجائحة  وأبرزت 

منها  اإللكرتونية  بالتجارة  النهوض  من  تحد 

ناظمة  ترشيعية  وأطر  سياسات  توفر  عدم 

بيانات  قاعدة  توفر  وعدم  اإللكرتونية  للتجارة 

مجال  يف  تعمل  التي  اإللكرتونية  للصفحات 

اإللكرتونية كونها غري مرخصة خاصة  التجارة 

التواصل االجتماعي والتي يصعب  عرب منصات 

منصات  استخدام  فإن  بالتايل  إحصاؤها، 

تتعلق  وإيجابيات  سلبيات  له  اإللكرتونية 

باملنافسة والتهرب الرضيبي وعدم توفر فواتري 

عىل عكس الرشكات الرسمية املسجلة والتي توفر 
معززات رسمية عند عملية اإلعالن اإللكرتوني.46

يف  املستهلك  لحماية  العامة  اإلدارة  تعاملت 

وزارة االقتصاد الوطني مع عدد من الشكاوى 

أكثرها  وكان  اإللكرتونية  بالتجارة  الصلة  ذات 

الكهربائية  واألجهزة  املالبس  بقطاع  متعلقاً 

كما  املطلوبة،  التجارية  العالمة  الختالف 

تحمل  ال  التي  املكيفات  إشكالية  معالجة  تمت 

املواصفات نفسها، وتمت معالجة اإلعالنات غري 

اإللكرتونية  الحمالت  يف  خاصة  السعر  معلنة 

الكهربائية  األجهزة  يف  الخصوص  وجه  وعىل 
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األصناف  هذه  حالياً  والسيارات،  واملكيفات 

تعلن مع السعر، وبعضها تم إخطار أصحابها 
لتصويب وضعها القانوني.47

والتنقل  الحركة  تقييد  إجراءات  ظل  ويف 

وسائط  عىل  واالعتماد  الرشاء  عمليات  وارتفاع 

الحكومة  »شجعت  اإللكرتونية  التجارة 

املنازل  إىل  التوصيل  خدمات  الفلسطينية 

الدراجات، حتى  أو  السيارات  باستخدام  سواء 

واإلرضار  مغادرتها  إىل  املواطنون  يحتاج  ال 

باإلجراءات االحرتازية ملواجهة كورونا، متوقعة 

بعد  جديداً  استهالكياً  ونمطاً  فكراً  تشكل  أن 

وزير  عاصم  سالم  حديث  وفق  األزمة  انتهاء 

النقل واملواصالت يف الحكومة الفلسطينية.48 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  استحدثت 

والتحصيل«  »التوصيل  خدمة  املعلومات 

يف  الداخلية  اإللكرتونية  التجارة  تشجع  التي 

فلسطني وإىل الخارج وال تضيف أي أعباء عىل 

االقتصاد  عىل  إيجاباً  ينعكس  مما  املستهلكني 

تشجيعيا  خصما  هناك  إن  حيث  الفلسطيني، 

املتاجر  أصحاب  للتجار   %20 لغاية  يصل 

طلبات  توفري  عىل  تعمل  التي  اإللكرتونية 
املستهلكني الفلسطينيني.49

أظهرت أزمة كورونا أهمية االهتمام بالحالة 

بعض  انتعشت  حيث  فلسطني  يف  الرقمية 

املرصفية  الخدمات  مثل  اإللكرتونية  األنشطة 

اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية، عىل الرغم من 

عدم توفر بيئة ناظمة وآمنة للتجارة اإللكرتونية 

يف فلسطني. كما تمكنت العديد من املؤسسات 

االقتصادية من متابعة العمل عن ُبعد مع بعض 

اإلنرتنت،  شبكة  يف  قصور  إىل  العائد  التباين 

عدم  أو  اإللكرتونية،  األجهزة  توفر  عدم  أو 

طبيعة  أن  كما  الرقمية،  والخربة  املعرفة  توفر 

العمل  موافقة  مدى  تحدد  االقتصادي  النشاط 
اإللكرتوني ملتطلبات هذا النشاط أو ذاك.50

كشفت الجائحة الصحية وفق رئيس مجلس 

نائب  الفلسطيني،  االستثمار  صندوق  إدارة 

يف  السابق  واملسؤول  السابق،  الوزراء  رئيس 

امللحة  الحاجة  مصطفى،  محمد  الدويل  البنك 

حيث  اإللكرتونية،  التحتية  البنية  لتطوير 

البنية  جاهزية  عدم  أيضاً  الجائحة  أظهرت 

 digital) .التحتية اإللكرتونية الالزمة للمستقبل

infrastructure) هذه البنية هي الشبكة املوازية 

يف  الهاتف  وشبكات  الرسيعة  الطرق  لشبكة 

لتمكني  الالزمة  الشبكة  إنها  املاضية.  الحقبة 

خدمات التجارة اإللكرتونية، والتعليم عن بعد، 

املالية  واملعامالت  املتقدمة،  الصحية  والخدمات 

اإللكرتونية، والعمل من املنزل، وعقد االجتماعات 

دون سفر. وبذات األهمية، ال بد من دعم مراكز 

الريادة  ورشكات  واملبدعني  والتطوير  البحث 

يف  سُيخلق  جديداً  اقتصاداً  ألن  والتكنولوجيا، 

العالم بعد انتهاء أزمة كورونا بشكٍل سيتخطى 
فيه الثورة الصناعية الرابعة إىل ما بعدها. 51
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خاتمة

فريوس  انتهاء  بموعد  التقني  عدم  ظل  يف 

كورونا COVID�19 فإنه يتحتم عىل املجتمعات 

اقتصادياً  الفريوس  هذا  تداعيات  مع  التكيف 

من  االنتقال  يف  والتفكري  وسلوكياً  واجتماعياً 

األنماط التقليدية يف ممارسة األعمال واألنشطة 

التجارية إىل توظيف وسائط التجارة اإللكرتونية 

وسلسلة  الخدمات  تقدم  يف  االستمرار  لضمان 

التي  الخسائر  عىل  والتغلب  والتوزيع  التوريد 

التدابري  ظل  يف  التجارية  املنشآت  تتكبدها 

الصحية ملنع انتشار فريوس كورونا.

تعترب التجارة اإللكرتونية يف الحالة الفلسطينية 

خالل الجائحة الصحية أداة اسرتاتيجية يف تلبية 

احتياجات املستهلكني من جهة ومحركاً اقتصادياً 

الصغرية  للمنشآت  خاصة  أخرى  جهة  من 

ومتناهية الصغر، ويتطلب االندماج يف املتغريات 

إىل  تسارع  أن  الفلسطينية  الحكومة  من  الحالة 

التجارة  ملمارسة  الناظمة  القانونية  البيئة  توفري 

األنشطة  إىل  أقرب  وهي  بداياتها  يف  اإللكرتونية 

قوية  تحتية  بينية  توفري  عىل  والعمل  التجارية، 

تأسس لالقتصاد الرقمي.

للتجارة  العاملي  املتسارع  النمو  يؤرش 

توفرها  التي  الكامنة  الفرص  عىل  اإللكرتونية 

نطاق  يف  سواء  اإللكرتونية  التجارة  وسائط 

تقديم  يف  واالستمرار  عمل  فرص  توفري 

التوريد،  الخدمات والسلع للمواطنني وعمليات 

لذلك شهدت التجارة اإللكرتونية بني الرشكات 

واألفراد الـ (B2C)نمواً كبرياً وكان هناك إقبال 

اإللكرتونية  املتاجر  عىل  املواطنني  من  ملحوظ 

بعض  يف  اإللكرتونية  املبيعات  حجم  وارتفاع 

الرشكات إىل نسبة %60.

وتوفري  املستهلك  حقوق  صون  يستدعي 

اإللكرتونية  التجارة  منصات  عرب  اآلمنة  البيئة 

أن  الرقابة واملتابعة خاصة  التشدد يف عمليات 

اإللكرتوني  التسويق  عمليات  من  كبرياً  جزءاً 

خاصة  بها  املعمول  والقوانني  األنظمة  تتبع  ال 

املتضمنة يف قانون حماية املستهلك، وقد برزت 

عمليات استغالل املواطنني للمستلزمات الطبية 

)الكمامات، التعقيم( يف بداية أزمة كورونا.

أخرياً، من املهم إدراك أهمية النهوض بواقع 

األطراف  من  فلسطني  يف  اإللكرتونية  التجارة 

وضع  خالل  من  التطوير  بعملية  الصلة  ذات 

برنامج إصالحي شامل ضمن رؤية تشاركية 

قائمة عىل بناء اقتصاد رقمي يواكب التطورات 

االقتصاد  يف  الفاعل  واالندماج  والتغريات 

العاملي.
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دراسات

* باحث وصحايف.

تمهيد

العام  نهاية  مع  العالم،  نحو  يزحف  بدأ 

2019 وبداية العام 2020، خطر استثنائي... 

عىل  خيم  إعصاراً  أو  بركاناً  أو  زلزاالً  يكن  لم 

خطراً  كان  بل  معدودة؛  دقائق  معينة  بقعة 

زاحفاً نحو البرشية يف زوايا الكون األربع وعىل 

مدار شهور عدة حتى اآلن، إنه جائحة كورونا 

التي مألت الدنيا وشغلت الناس.

تحديات  تحمل  تزال  وال  الجائحة  كانت 

ال  عاجزة  أمامها  وقفت  التي  للبرشية  عظيمة 

تملك لها دفعاً، وكل ما قامت بعمله هو محاولة 

لها  تملك  فلم  وارتداداتها؛  أخطارها  تجنب 

عقاراً مضاداً أو عالجاً.

جسامة  كانت  الحدث  جسامة  وبمقدار 

النتائج، بدا العالم وكأن سكتة دماغية أصابته؛ 

شبه  أو  مشلولة  االقتصاد  قطاعات  فمختلف 

دخلت  واملجتمع  اإلنسان  ونشاطات  مشلولة، 

مرحلة التجميد إىل حني.

ستحاول هذه الورقة إلقاء الضوء عىل األبعاد 

عىل  بظاللها  ألقت  التي  االجتماعية  والتغريات 

كورونا  فريوس  بفعل  الفلسطيني  املجتمع 

وتداعياته.

تعريف التغير االجتماعي

الكثري  تناولها  االجتماعي هو ظاهرة  التغري 

بالتعريف والتفسري، فكان  االجتماع  من علماء 

من التفسريات التي وضعت ما ييل:

لبيب فالح طه*

التغيرات واألبعاد االجتماعية في ظل جائحة كورونا
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الثقايف واملؤسيس  املجال  اجتماعي يف  تحول 
عرب الزمن. 1

يعرف ماكيونس Macionis  التغري االجتماعي 

بأنه: التحول يف تنظيم املجتمع ويف أنماط الفكر 

Ritzer فيقول:  أما ريتزر  الزمن.  والسلوك عرب 

إن التغري االجتماعي يشري إىل التباين التاريخي 

يف العالقات بني األفراد والجماعات والتنظيمات 

Fare� فاريل ويعرفه  واملجتمعات.   والثقافات 

والعالقات  السلوك  أنماط  يف  التبدل  بأنه   ley
االجتماعية والنظم والبناء التنظيمي.2

دراسة  عن  الجوالني  فادية  الدكتورة  تقول 

التغري يف مجتمع ما إنه ال يجوز أن ندرسه من 

خالل فرتة قصرية نسبياً، وإنما يجب أن يكون 

يمكن  حتى  عدة  أجياالً  متضمناً  الزمني  املدى 
الوقوف عىل نتائج التغري بصورة ملموسة.3

كيفية حدوث التغير االجتماعي 

التغري  إىل  تــؤدي  قوى  هناك  أن  بد  ال 

االجتماعي، وهذه القوى هي:

تحريك  يف  فعلها  تفعل  التي  الداخلية  القوى   -

أحد مكونات التدرج أو املؤسسات االجتماعية.

تأتي من خارج نظام  التي  الخارجية  القوى   -

مكونات  تحريك  يف  فعلها  وتفعل  البيئة 
النظام البيئي وتبديله. 4

إىل:  التغيري  عوامل  شلش  إسماعيل  قسم 

الهيئة  يف  والتعديل  تكوينية،  اجتماعية  عوامل 

الطبيعية، والتغيري من خالل االستعارة الثقافية، 

البناء  داخل  والتناقضات  االجتماعي  والرصاع 
االجتماعي، والخصائص السكانية.5

مؤثراً  كانت  فقد  كورونا  جائحة  بخصوص 

وافداً من الخارج حيث نقل الفريوس بوساطة 

والعمل  لحم،  بيت  يف  يونانيني  سياح  مخالطة 

املرض بشكل  فيها  ينترش  التي  داخل إرسائيل 

الفت؛ مما يعني أن املؤثر خارجي طارئ وليس 

بفعل صريورة جرت ببطء وتدرج ضمن تطور 

طبيعي يف املجتمع.

المتضررون من التغير )جائحة كورونا(

كان ضحايا الجائحة سكان املعمورة جمعاء، 

استنزفت  لقد  فلسطني،  سكان  فيهم  بمن 

الجائحة أرواحاً برشية ونفقات وطاقات أنفقت 

أو  االقتصاد  الجائحة، تعطل  تداعيات  ملعالجة 

معظم قطاعاته، ولزم الناس بيوتهم، وتعطلت 

لكن  أنواعها.  بمختلف  البرشية  النشاطات 

هناك من استفاد من الجائحة عىل أساس مبدأ 

»مصائب قوم عند قوم فوائد«، فالبيئة ارتاحت 

وسمومها،  واآلالت  السيارات  عوادم  من  قليالً 

التي  التعقيم  ومواد  الكمامات  تجار  واستفاد 

صار الطلب عليها كبرياً، واستفاد سجناء أطلق 

رساحهم يف إيران وغريها.

ما الذي يحدد إن كان التغير اجتماعيًا أم ال؟

مصطلح  تتناول  عــدة  ــدارس  م هناك 

)اجتماعي( وما يتعلق به من تغري وهي:

- نظريات شاملة أو عامة: تتضمن رؤية شاملة 
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اجتماعياً؛  اإلنسان  عىل  يؤثر  ما  كل  تعترب 

الرؤية: سبنرس وماركس  ومن منظري هذه 

ورسوكن وتوينبي.

أن  املدرسة  هذه  ترى  حيث  الثقايف:  التغري   -

وال  الثقافة  يف  تكمن  االجتماعية  التغريات 

يمكن فهمها خارج حدودها.

املدرسة تقوم عىل  التكنولوجي: وهذه  التغري   -

اإلبداعات  عىل  االجتماعي  التأثري  اختبار 

التقنية.

- عمليات التغري املختار أو املنتقى: هذه املدرسة 

أصبحت تدرس مواضيع اقتصادية وسكانية 

دقيقة  تخصصات  وتدرس  بل  وسياسية، 
كالتصنيع والتحرض والتمركز السيايس.6

أو  الشاملة  النظرية  هنا  الباحث  يتبنى 

اإلنسان  عىل  يؤثر  ما  كل  أن  ترى  التي  العامة 

دراسة  ستتم  املنطلق  هذ  ومن  اجتماعياً،  يعد 

االجتماعي  للتغري  املادية  وغري  املادية  النتائج 

التي تشمل:

التغريات التكنولوجية، التغريات االقتصادية، 

التغريات  والقرابية،  العائلية  التغريات 

التغريات  الثقافية،  التغريات  االجتماعية، 

النفسية، التغريات السياسية، التغريات الرتبوية 
والتعليمية، التغريات الرتويحية والرتفيهية.7

التغيرات التكنولوجية

مجتمع  نشوء  يف  كورونا  جائحة  ساهمت 

معلوماتي، هذا املجتمع يتصف بأن الحاسوب 

[واألجهزة الذكية األخرى] يسيطر عىل األذهان، 

ويعتمد املجتمع يف قوته اإلنتاجية عىل املعلومات 

واملنفعة  املعرفية  التقانية  املعلومات  فيها  بما 

امللعوماتية.8 

التكنولوجيا  عىل  الناس  اعتماد  تعزز 

ظل  يف  مىض  وقت  أي  من  أكثر  وتطبيقاتها 

دروس  بعض  أعطيت  فقد  واإلغالق،  كورونا 

وتعزز  اإللكرتوني،  التعليم  تقنية  املدارس عرب 

االجتماعي  التواصل  الناس عىل وسائل  اعتماد 

املختلفة للتواصل مع األقارب وقضاء حاجاتهم 

انتابت  التي  السأم  حالة  وملقاومة  املختلفة، 

املادي  التواصل  أن  خاصة  الناس،  من  الكثري 

تقلص كثرياً بفعل اإلغالق والحجر الصحي.

التجارة  تعزيز  تم  الجائحة  عرص  يف 

E�com� بـ يعرف  ما  وجد  حيث   اإللكرتونية، 

اإلعالنات  من  الكثري  أصبحت  بحيث   ،merce

وعمليات بيع ورشاء السلع والخدمات تتم عرب 

شبكات التواصل االجتماعي.

التغيرات االقتصادية
تراجع الوضع االقتصادي:

العاملي  االقتصاد  كورونا  جائحة  رضبت 

االقتصاد  قطاعات  فمعظم  موجعة،  رضبة 

خاصة  كاملة  شبه  أو  كاملة  بصورة  تعطلت 

حركة  توقفت  الشامل،  اإلغالق  فرتة  خالل 

والبورصات  واملواصالت  واملــزارع  املصانع 

واملوظفون  العمال  ولزم  املضاربة  ورشكات 
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بيوتهم دون عمل أو إنتاج.

عىل  وخيماً  وتبعاتها  الجائحة  وقع  كان 

التي  املختلفة  االقتصادية  فلسطني  قطاعات 

يعاني اقتصادها مشاكل بنيوية بسبب االحتالل 

كعائق أسايس أمام النمو واالزدهار.

القطاعات  أكرب  السياحي  القطاع  يعترب 

املترضرة من جائحة كورونا؛ حيث بلغت نسبة 

السياحية  املنشآت  إغالق  بسبب   %100 توقفه 

وورش  املؤتمرات  وقاعات  املطاعم  مثل 

إلغاء جميع  إىل جانب  األفراح  العمل، وصاالت 

والسفر  السياحة  رشكات  وإغالق  الحجوزات 

يف  ترضر  الصناعي  القطاع  والعمرة.  والحج 

 10,000 نحو  وفقد  إنتاجه  تراجع  حيث  غزة 

عامل وظائفهم، وتراجعت القطاعات التجارية 

بسبب  اإلنتاجية  قدرتها  وانخفضت  املختلفة 

إىل  املواطنون  وتوجه  الرشائية،  قدرتها  انعدام 

التي تمثلت يف املواد  القطاعات األكثر احتياجاً 

الغذائية ومواد التنظيف والوقاية واملستلزمات 
الطبية.9

العسييل  خالد  الفلسطيني  االقتصاد  وزير 

البطالة حيث  فاقمت مشكلة  الجائحة  إن  قال: 

بلغ عدد العاطلني عن العمل 336,300 يف الربع 

يف   211,300 بواقع  الجاري  العام  من  األول 

قطاع غزة و125,000 يف الضفة الغربية. وقدر 

الفلسطيني  االقتصاد  خسائر  االقتصاد  وزير 
جراء الجائحة بثالثة مليارات دوالر.10

إن  قال:  العمل  وزارة  وكيل  سالمة  سامر 

للعمال  مساعدات  وقدمت  تدخلت  الــوزارة 

سمري  عز.  وقفة  صندوق  خالل  من  املتأثرين 

حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم 

زالت  ما  االقتصادية  املنشآت  غالبية  إن  قال: 

من  الخامس  منذ  الكاملة  طاقتها  دون  تعمل 

آذار.11 

الناتج  العمل: »تراجع  وأضاف وكيل وزارة 

املحيل الفلسطيني بـنسبة 15% مقارنة بالعام 

املايض، فيما انخفض االستهالك العام نحو 1.3 

بنحو  االستثمار  حجم  وانخفض  دوالر،  مليار 

2.1 مليار دوالر، فيما تراجعت الواردات بنحو 

من  العديد  هناك  أن  إىل  ولفت  دوالر«.  مليار 

القطاعات التي ال تعمل حتى اللحظة مثل قطاع 

متوقفاً،  مشغالً   250 نحو  فهناك  الحرفيني، 

إضافة  العمل  عن  عاطالت  عامالت  هناك  فيما 

إىل رشكات الحافالت وغريها من القطاعات.12 

فلسطني  عمال  نقابات  اتحاد  عام  أمني 

شاهر سعد قال: إن العديد من النزاعات وقعت 

القطاع  رشكات  من  العديد  التزام  عدم  نتيجة 

النقابات  اتحاد  وقعه  الذي  باالتفاق  الخاص 

يكفل  الذي  العمل،  ووزارة  الخاص  والقطاع 

األقل  عىل  راتبهم  نصف  عىل  العاملني  حصول 

وأوضح  املاضيني،  ونيسان  آذار  شهري  خالل 

التزمت  الخاص  القطاع  رشكات  من   %25 أن 

بشكل كامل باالتفاق، فيما التزمت 45% بشكل 
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هناك  إن  قال:  سعد  تلتزم.  لم  والباقي  جزئي 

نحو 92 ألف عامل يعملون يف إرسائيل بشكل 

قانوني يدخلون شهرياً نحو 800 مليون شيكل 

تسببت »كورونا« لهم بخسائر تصل إىل مليار 
شيكل«.13

قلة قليلة من العمال تم تعويضها، ومن تم 

تعويضه  كان  خسائره  بعض  عن  تعويضه 

رمزياً. وواجه عمال املياومة وعمال القطاع غري 

الرسمي، وسائقو الحافالت وأصحاب املشاريع 

الصغرية وغريهم مصريهم دون أي مورد رزق.

القصور  هو  فلسطني  يف  املشكلة  يفاقم  ما 

يف نظام التأمني الصحي والضمان االجتماعي، 

للفقر  عرضة  الشعب  من  كبرية  فئة  يرتك  مما 

واملرض دون أي سند.

ازدهار تجارة التوصيل delivery بفعل اإلغالق: 

بفعل  فلسطني  يف  جديد  تسوق  نمط  برز 

كورونا وإجراءات العزل والتباعد االجتماعي، 

أصبح  حيث  التوصيل،  تجارة  انترشت  فقد 

الكثري من املواطنني يطلبون السلع والخدمات 

بوساطة اإلنرتنت أو عرب الهاتف.

متخصصة  رشكات  الجائحة  قبل  ظهرت 

زمن  ويف  اللوجستية،  الخدمات  بتقديم 

كورونا شهدت التجارة اإللكرتونية والخدمات 

اللوجستية قفزة كبرية يف حجم النشاط زاد عىل 

تؤسس  الجائحة  ظروف  أن  ويبدو  الضعف، 

أن  يرجح  املعالم،  واضح  اقتصادي  لقطاع 

يستمر ويتوسع وتتضح استقالليته عن قطاع 

تجارة التجزئة، وباقي القطاعات االقتصادية، 

حتى بعد انتهاء الجائحة.

فيها  ومسؤولون  توزيع  رشكات  أصحاب 

مثل السيد أحمد الرمحي والسيد مالك عثمان، 

مما  القطاع  هذا  يف  تضاعف  العمل  إن  قالوا 

يف  العاملني  موظفيهم  عدد  لرفع  اضطرهم 

خدمات التوصيل، ويف قطاع غزة برز ارتفاع 

كبري يف الطلب عىل خدمات توصيل السلع، إذ 

إىل نحو  يومياً  العدد من بضع طلبات  ارتفع 
ألف طلب يف اليوم.14

كالواليات  الضخمة،  العاملية  األسواق  يف 

قفزة  إىل  املعطيات  تشري  وأوروبا،  املتحدة 

التجارة اإللكرتونية وصناعة  خيالية يف حجم 

)أمازون(  رشكة  اضطرت  إذ  »الدلفري«، 

رشكات  كربى  من  واحدة  وهي  األمريكية، 

إىل  العالم،  مستوى  عىل  اإللكرتونية  التجارة 

يف  جديد  موظف  ألف   100 من  أكثر  تعيني 

توظيف  عزمها  وأعلنت  املايض،  آذار  شهر 

الطلب  ملواجهة  الشهر  هذا  آخرين  ألفا   75

العزل،  إجراءات  املتزايد عىل خدماتها يف ظل 

توظيف  نيتها  »ووملارت«  رشكة  أعلنت  فيما 

رشكة  قالت  فيما  جديد،  عامل  ألف   150

تنوي  إنها  التوصيل  لخدمات  »إنستاكارت« 

يف  جديد،  متعاقد  عامل  ألف   300 توظيف 

وقت تشري فيه إحصاءات رسمية أمريكية إىل 



79

فقدان 17 مليون وظيفة يف مختلف قطاعات 
االقتصاد األمريكي.15

قاله  ما  التوزيع  قطاع  ازدهار  مالمح  من 

حماية  لجمعيات  العام  املنسق  هنية،  صالح 

املستهلك يف فلسطني، من أن الشكاوى بسبب 

والتوصيل  اإلنرتنت  عرب  الرشاء  خدمات  سوء 

فيسبوك  صفحات  عرب  خصوصاً  للمنزل، 

ملحال غري معروفة، وأحياناً الصورة ال تطابق 

فرتة  خالل  انخفضت  الشكاوى  هذه  الواقع. 
كورونا.16

زيادة نسبة الفقر:

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز املركزي 

نحو  أن  املايض،  نيسان  منتصف  لإلحصاء، 

مليون  أصل  فلسطني من  عامل يف  ألف   453

من  مبارشة  بصورة  ترضروا  قد  آالف،  و10 

حالة الطوارئ. وارتفع عدد العائالت املستفيدة 

من املساعدات الحكومية الفلسطينية إىل 135 

الوزراء محمد  ألفاً، بحسب ترصيحات رئيس 
اشتية.17

توقع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

تراجع الناتج اإلجمايل املحيل لعام 2020 بنسبة 

14% مقارنة مع العام 2019، وتقدر خسائر 

)الناتج املحيل اإلجمايل( بنحو  الكيل  االقتصاد 

2.5 مليار دوالر باملقارنة مع الوضع الطبيعي 

االستهالك  انخفاض  عنه  نتج   2020 لعام 

العام والخاص نحو 1.3 مليار دوالر أمريكي، 

دوالر،  مليار   2.1 نحو  االستثمار  وانخفاض 

وتراجع الواردات نحو مليار دوالر.18 

العمل عن بعد:

لقد أصبح هناك نمط عمل جديد يف فلسطني 

يف  موجود  النمط  هذا  بعد،  عن  العمل  وهو 

تسمح  تحتية  بنية  لديه  تتوافر  الذي  العالم 

بذلك، لكن يف فلسطني كان األمر من باب األمر 

الواقع ال أكثر.

بحكم  العمل  عن  تغيب  هناك  كان  كما 

دراسة  أشارت  فقد  الطوارئ،  وحالة  اإلغالق 

درستها  عينة  عىل  األمريكية  العربية  للجامعة 

سبقت  أيام   7 )خالل  السابقة  الفرتة  خالل 

حتى  من19\4\2020  الدراسة  إجراء  تاريخ 

1\5\2020( إىل أن 18% من العينة ذهبوا إىل 

نسبة  بلغت  حيث  الذكور،  وخاصة  أعمالهم 

اللواتي،  اإلناث  من   %6 مقابل   %30 الذكور 

تلك  يف  عملهن  أماكن  يف  وجودهن  إىل  أرشن 
الفرتة.19

تعزيز التجارة اإللكرتونية:

التجارة  إىل  لجؤوا  الناس  من  كثري 

اإللكرتونية؛ حيث وجدوا يف هذه الظروف فرصة 

التجارة  قطاع  يف  الخاصة  مشاريعهم  إلنشاء 

صفحة  من  أكثر  األمر  يحتاج  فال  اإللكرتونية، 

»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل 
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من  والحصول  لها،  للرتويج  سلعة  واختيار 
منتجها عىل سعر جيد.20

التغيرات على مستوى األسرة والمجتمع

ظهور بعض املشكالت االجتماعية:

قالت شبكة املنظمات األهلية: إن تأزم الوضع 

املعييش يف قطاع غزة أدى إىل انتشار العديد من 

التسول  انتشار حاالت  أهمها  السلبية  الظواهر 

خصوصاً  األخرية  الفرتة  خالل  ملحوظ  بشكل 

بني فئة األطفال، كما انترش التسول اإللكرتوني، 

إضافة إىل انتشار العديد من املشاكل االجتماعية 

قطاع  يف  الطالق  معدالت  ارتفاع  رأسها  وعىل 

غزة وزيادة ملحوظة يف أوامر الحبس عىل الذمم 
املالية.21

تعزيز الضبط االجتماعي: 

يعرف الضبط االجتماعي بأنه العملية التي 

عىل  السيطرة  بوساطتها  املجتمع  يستطيع 

مجموعة  خالل  من  سلوكهم  وتنظيم  أفراده 

من الوسائل بالشكل الذي يؤدي إىل اتساق هذا 

تعمل  التي  االجتماعية،  التوقعات  مع  السلوك 

عىل املحافظة عىل استمرارية املجتمع ونموه يف 

األوضاع االعتيادية وتاليف التخلف الذي يحدث 

التطور  عمليات  خالل  مؤسساته  بعض  يف 

التدريجي أو التغري املفاجئ السيما أثناء األزمات 

والحروب  السياسية  واالنقالبات  االقتصادية 
والثورات والكوارث الطبيعية... إلخ.22

اجتماعياً  الناس  ضبط  الحكومة  حاولت 

وتحديد  الجزئي،  أو  الشامل  اإلغالق  عرب 

الناس  وإرشاد  والتوجيه  واملمنوع  املسموح 

الناطق  عرب  سواء  الحكومة  من  بيانات  عرب 

باسمها أو من وزيرة الصحة أو رئيس الوزراء 

الحكومة  كانت هيبة  لقد  نفسه.  محمد شتية 

األمن  أجهزة  وتولت  املحك  عىل  والقانون 

محافظي  وخول  الحكومة،  تعليمات  تنفيذ 

املحافظات صالحيات اتخاذ ما يرونه مناسباً 

من إجراءات.

اتباع سياسة التباعد االجتماعي: 

استقبال  الناس  تجنب  السياسة  هذه  بفعل 

اجتماعية  بمناسبات  االحتفال  أو  ــزوار  ال

كالزواج وغريها، وحتى األعياد الدينية كالفطر 

املدن  الناس يف ظل إغالق  واألضحى مرت عىل 

وتجنب  اآلخرين  من  التوجس  أصبح  والقرى. 

أو  مصافحة  فال  دارجة،  عادة  بهم  االحتكاك 

تقبيل أو اقرتاب من اآلخرين.

قلة  استلزمت  االجتماعي  التباعد  سياسة 

العينة  سؤال  وعند  انعدامها،  أو  الزيارات 

عن  األمريكية  العربية  الجامعة  من  املدروسة 

منهم  أفاد %38  فقد  واألصدقاء  األقرباء  زيارة 

أقربائهم وأصدقائهم، حيث بلغت  بأنهم زاروا 

نسبة الذكور 41% مقابل 35% لإلناث )33% يف 
الضفة الغربية و47% يف قطاع غزة(.23

كما ذكر )17% من العينة وخاصة الذكور 

بنسبة 23% مقابل 11% لإلناث( أنهم خرجوا 
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الغربية  الضفة  يف   %11( مزدحمة  أماكن  إىل 
و27% من قطاع غزة(.24

تباعد: كما أن 86% منهم احتفظوا بمسافة 

أي شخص يسعل  بينهم وبني  تقل عن مرت  ال 

أو يعطس، أما عن ارتداء القفازات عند مغادرة 

إنهم يرتدون  العينة  املنزل، فقد قال 43% من 

وخاصة  املنزل  من  الخروج  عند  القفازات 

الذكور بنسبة 51% مقابل 35% لإلناث )%50 
يف الضفة الغربية و30% يف قطاع غزة(.25

 ازدياد العنف األرسي: 

مجهدة  الشغل  كان  »إن  األمثال:  أحد  يقول 

اإلغالق  أيام  أثرت  مفسدة«.  الفراغ  فإن 

الطويلة مع قلة الدخل عىل سلوك بعض الناس 

وترصفاتهم بصورة سلبية.

هيئة  مكتب  مديرة  الزيان،  هبة  تقول 

أزمة  إن  غزة:  قطاع  يف  للمرأة  املتحدة  األمم 

النساء والفتيات يف فلسطني  كورونا أثرت عىل 

زاد  األرسي  العنف  أن  إىل  مشرية  أكرب،  بشكل 

فرضتها  التي  اإلغالق  فرتة  خالل  كبري  بشكل 
الحكومة.26

التغريات الثقافية:التغريات الثقافية: تمثل تبدل القيم واملعايري 

األفراد  االجتماعية يف عالقات  والقواعد واآلداب 
والجماعات وميولهم ومواقفهم السلوكية.27

قواعد  يف  تغريات  الجائحة  استلزمت  لقد 

دراسة  ففي  ومعايريها،  األفــراد  تعامالت 

النتائج  أشارت  األمريكية  العربية  الجامعة 

أيديهم  بتنظيف  قاموا  العينة  من   %97 أن  إىل 

بانتظام،28 وأن عادة تجنب املصافحة والتقبيل 

قد تصبح تغرياً ثقافياً إن استمر العمل بها مدة 

طويلة.

هي  النفسية  التغريات  النفسية:  النفسية:التغريات  التغريات 

واالنفعالية  والعاطفية  الفكرية  التحوالت 
واملعرفية داخل شخصية املجتمع.29

تقرير  عن  نقالً  األملاني   DW موقع  يسلط 

الضوء  الربيطانية  إيكونومسيت(  )ذ  لصحيفة 

أن  إىل  إذ يشري  لـ كورونا،  النفسية  اآلثار  عىل 

عائلته  أو  املرء  إصابة  الخوف من  الوباء جلب 

املنزيل  الصحي  الحجر  أن  كما  بالعدوى، 

تسبب  العالم،  من  واسع  جزء  يعيشه  الذي 

والقلق،  والتوتر  بالوحدة  الناس  بإحساس 

بطبعه  اجتماعي  كائن  اإلنسان  أن  خاصة 

إجراءات  مع  للتعايش  طبيعياً  مؤهل  وغري 

التباعد االجتماعي التي فرضها الفريوس. ومن 

الذين  الناس  بالفريوس،  نفسياً  املتأثرين  أكثر 

يتوقع  إذ  الجائحة،  بسبب  وظائفهم  فقدوا 

اختصايص نفيس تحدث للصحيفة فقدان هؤالء 

والكثري من  اليومي،  حتى هوياتهم، وروتينهم 

ليسوا  والفلسطينيون  االجتماعية.30  روابطهم 

استثناء يف هذا املجال، فهم يعانون أصالً بفعل 

االحتالل وعوامل أخرى متعددة، ليأتي كورونا 

ويزيد الطني بلة.

كورونا  بفعل  برز  السياسية:  السياسية:التغريات  التغريات 
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والعشرية،  العائلة  منطق  مقابل  الدولة  منطق 

أصبحت الحكومة تأمر فتطاع، وتنهى فريتدع 

املخالفون؛ هذا لم يكن يعني أن الصورة وردية 

تماماً، لكن قد تكون املرة األوىل التي يستجيب 

لتعليمات  جماعي  بشكل  الفلسطينيون  فيها 

سلطة غري احتاللية. 

التغريات الرتبوية والتعليمية:التغريات الرتبوية والتعليمية: أغلقت املدارس 

اإللكرتوني  التعليم  تجريب  وتم  والجامعات، 

الطلبة  ترك  عدة،  ألسباب  تعميمه  يتم  ولم 

أن يبحثوا  مدارسهم وجامعاتهم، وكان عليهم 

عن مصريهم وملء أوقات فراغهم بأي يشء.

التغريات الرتويحية والرتفيهية:التغريات الرتويحية والرتفيهية: أغلقت أماكن 

مباريات  بفعل كورونا، فال مالعب وال  الرتفيه 

أو  مالهي،  مدن  أو  مسابح  وال  متنزهات  وال 

سفر للخارج أو الداخل.

اجتماعي  تغري  ادعاء  نستطيع  ال  النهاية  يف 

ألن التغري يحتاج إىل أجيال كما ورد يف التعريف، 

إن  اجتماعية  وتمظهرات  أبعاد  هو  جرى  وما 

استمرت يمكن القول إنها تغريات اجتماعية.

جديدة  بطبعة  العالم  كورونا  طبعت  لقد 

كورونا  بعد  فالحياة  قبل،  من  مألوفة  تكن  لم 

أصبحت  الحياة  وإيقاعات  قبلها،  كما  تعد  لم 

تضبط حسب إيقاعات الجائحة.
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دراسات

* باحثة يف السياسات العامة.

مقدمة

تفرض األوبئة والجائحات الصحية عىل دول 

أن  شأنها  من  وتدابري  إجراءات  اتخاذ  العالم 

تساهم يف الحد من انتشارها، فتعلن الحكومات 

حدودها  إلغالق  الدول  وتلجأ  الطوارئ  حالة 

الحركة  بوقف  تقيض  انعزالية،  سياسة  وتتبع 

التجارية واالقتصادية وإغالق األسواق وإقفال 

استثنائية  حالة  يشكل  مما  أبوابها،  الرشكات 

اقتصادية  تأثريات  يتخللها  الشعوب  حياة  يف 

واجتماعية وسياسية وصحية. 

ال يزال العالم اليوم يواجه الفريوس املرتبط 

 ،2 نوع  الشديدة  الحادة  التنفسية  باملتالزمة 

(SARS�COV�2)، ويشار إليه بــ»كوفيد-19«. 

تداعيات فيروس كورونا )كوفيد-19( على النساء 

إكرام عمر*

الذي اكتشف يف مدينة ووهان الصينية بتاريخ 

2019/12/31، عقب إصابة 44 شخصاً بدايًة، 

العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  أشهر   3 وبعد 

وصول  بعد  عاملية  جائحة  بات  الفريوس  أن 

الحاالت إىل أكثر من 120 ألف حالة ُمصابة، يف 
116 دولة.1

الطوارئ  العالم حالة  إعالن دول  ترتب عىل 

الحد  أجل  من  مسبوقة  غري  إجراءات  واتخاذ 

من انتشار هذا الفريوس والقضاء عليه، تقييد 

املسرية  وتوقف  التجمعات،  وإلغاء  الحركة 

بشكل  االقتصادية  املنشآت  وإغالق  التعليمية 

انخفاض  إىل  أدى  الذي  األمر  وجزئي،  كيل 

معظم  يف  والعمالة  واإلنتاج  التشغيل  مستوى 

من  العديد  جانب  إىل  االقتصادية،  القطاعات 
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اآلثار االقتصادية واالجتماعية وربما السياسية.

إن اآلثار الناجمة عن انتشار فريوس كورونا 

)كوفيد - 19(، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 

لن تكون حكراً عىل جنس معني، فالجائحة ألقت 

أن  اعتبار  وعىل  جمعاء،  البرشية  عىل  بظاللها 

املرأة جزء أسايس يف بناء املجتمعات، ستدرس 

عىل  وتداعياتها  الجائحة  تأثريات  الورقة  هذه 

النساء والفتيات.

النساء في المواجهة لماذا؟؟

 بحسب املوقع الرسمي لألمم املتحدة وضمن 

مقالة بعنوان »أثر مرض فريوس كورونا لعام 

2019 )كوفيد-19( عىل النساء والفتيات«، فإن 

آثار الفريوس بالنسبة للنساء والفتيات تتفاقم 

نتيجة العتبارات عدة منها أن النساء والفتيات 

مضاعفة  سلبية  آثار  من  خاص  بوجه  يعانني 

عىل الصعيد االقتصادي، ألن دخلهن أقل بصفة 

أقل، وألنهن يشغلن وظائف  واّدخارهن  عامة، 

من  قريبة  مستويات  يف  يعشن  أو  آمنة  غري 
مستوى الفقر«.2

من  العديد  يف  جمعت  التي  البيانات  تشري 

أن  إىل  كورونا  بجائحة  تأثراً  األكثر  البلدان 

اإلصابة  لخطر  كبري  بشكل  معرضون  الرجال 

بأعراض شديدة والوفاة عند مقارنتهم بالنساء، 

فعىل سبيل املثال: إيطاليا لديها 71% من جميع 

حاالت الوفاة منسوبة إىل الرجال، و29% فقط 
للنساء.3

عىل الرغم من أن البيانات السابقة تشري إىل 

الفريوس،  نتيجة  الرجال  بني  أكرب  وفاة  عدد 

فإن تأثريه عىل صحة املرأة سلبي عموماً بسبب 

فيها  بما  واألولويات،  املوارد  تخصيص  إعادة 

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.

عمل  عبء  يــزداد  العام  اإلغــالق  ظل  يف   

الرعاية غري املدفوعة األجر نتيجة بقاء األطفال 

خارج مدارسهم، وزيادة حاجة كبار السن إىل 

الرعاية، وكون الجهات املعنية بتقديم الخدمات 

وبالتايل  طاقتها.  يفوق  بحمل  منهكة  الصحية 

تخضع النساء إىل املزيد من الضغوط النفسية.

التأثيرات االقتصادية
للجائحة على النساء

»أثر  بعنوان  مقالة  يف  الدويل  البنك  يرى 

فريوس كورونا أكرب عىل املرأة وعلينا أن نراعي 

ذلك«، أن طبيعة األعمال التي تقوم بها النساء 

تزيد من تداعيات الفريوس االقتصادية عليهن، 

قطاع  وظائف  يف  العامالت  النساء  إن  حيث 

والعامالت  الطريان،  )كمضيفات  الخدمات 

من  بشدة  ترضرن  التجميل(  صالونات  يف 

الجائحة عىل نحو غري متناسب مع  جراء هذه 
الرجال.4

لألمم  تابعة  لجان  أجرتها  دراسة  كشفت 

االجتماعية  املتحدة  األمم  لجنة  بينها  املتحدة، 

وهيئة  »اإلسكوا«  آسيا  لغرب  واالقتصادية 

االجتماعية  التحديات  أن  للمرأة،  املتحدة  األمم 
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واالقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات يف 

املنطقة العربية قد ازدادت سوءاً بسبب كورونا.

العربية  املنطقة  تخرس  أن  »اإلسكوا«  تتوقع 

 2020 العام  يف  األقل  عىل  وظيفة  مليون   1.7

نتيجة جائحة كورونا، بينها ما يقارب سبعمائة 
ألف وظيفة تشغلها النساء.5

اتخذتها  التي  االحرتازية  اإلجراءات  جاءت 

انتشار جائحة  للحد من  الفلسطينية  الحكومة 

سوق  يف  النساء  معاناة  من  لتزيد  كورونا، 

أن  إىل  تشري  اإلحصاءات  أن  خاصة  العمل، 

جائحة كورونا قد رضبت القطاع الخاص الذي 

يف  فلسطني  يف  العاملة  القوى  من   %66 يضم 

يف  النساء  مشاركة  نسبة  إىل  وبالنظر  العمق. 

عمالة القطاع الخاص نجد أن هذا القطاع يضم 

و25,300  الغربية  الضفة  يف  عاملة   83,600

عاملة يف قطاع غزة، يتوزعن عىل قطاعات عدة، 

تراجع  والتدابري  اإلجراءات  هذه  رافق  حيث 

النساء  من  العديد  فقدان  تخلله  اقتصادي 
العامالت مصدر دخلهن.6

العامالت،  النساء  عىل  الجائحة  أثر  وحول   

أشارت الصحافية عبري الربغوثي يف تقرير أعدته 

العمومية  الوظيفة  الجندري يف  »العنف  بعنوان 

واحدة«،  والضحية  والصور  مسترتة  جائحة   ..

فيما  الفلسطينية  العمل  وزارة  إحصائيات  إىل 

يخص نسبة الشكاوى التي تلقتها الوزارة خالل 

الفرتة من 22 آذار وحتى 31 تموز 2020، 146 

شكوى،   632 أصل  من  املوظفات  من  شكوى 

العمل  وعقود  األجور  بني شكوى حول  توزعت 
واإلجازات وإنهاء الخدمة بشكل تعسفي.7

 يف مقابلة حول التأثريات االقتصادية لجائحة 

كورونا عىل النساء، قالت كاملة فالح، وهي ربة 

أرسة: »من الناحية املادية فان وجود رب األرسة 

بال عمل وبال راتب أمر يستدعي القلق، وحتى 

الناجم  االقتصادي  الوضع  مواجهة  من  أتمكن 

عن الجائحة اعتنيت باألرض أنا وزوجي وكنت 

أبيع من ناتج املحصول الذي زرعته، باإلضافة 

لو شيئاً  أوفر  علمتني كيف  األزمة  أن هذه  إىل 

قليالً من دخل زوجي ملثل هذه األيام الصعبة«.

 التداعيات الصحية 

أن  من  الرغم  وعىل  أنه  الدويل  البنك  يرى   

أكرب،  تكون  بالفريوس«  الذكور  تأثر  »قابلية 

جوانب  أيضاً  لديهن  والفتيات  النساء  فإن 

الجائحة،  هذه  مواجهة  يف  صحية  ضعف 

بسبب أدوارهن يف أنشطة الرعاية داخل املنزل 

غري  نحو  عىل  النساء  تتعرض  حيث  وخارجه، 

متناسب لإلصابة بكورونا، عاملياً تشكل النساء 

88% من العاملني يف مجال الرعاية الشخصية 
و69% من األخصائيني الصحيني. 8

النساء  عدد  زيادة  إىل  أدناه  الجدول  يشري 

الخطوط  يف  يعملون  الذين  الرجال  عدد  عىل 

األمامية، وهذه وظائف تستلزم مخالطة املرىض 

وال يمكن القيام بها من املنزل، األمر الذي من 
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اإلناث يف فلسطني بفريوس  ترتفع نسبة إصابة  الفلسطينية  الصحة   بحسب إحصاءات وزارة 
كورونا عن الذكور، حيث تبلغ إصابة النساء 53% مقابل 45% للرجال. 10

املمكن أن يجعل النساء أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالفريوس.9
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تزيد يف ظل انتشار األوبئة واألمراض املعدية 

العالج  عىل  والفتيات  النساء  حصول  صعوبة 

املوارد  تحويل  نتيجة  الصحية  والخدمات 

الصحة  طوارئ  لحاالت  للتصدي  الصحية 

العامة، حيث تقل إمكانية استفادة النساء من 

وصحة  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  خدمات 

األنظمة  موارد  تكون  عندما  سيما  ال  األم، 

الصحية مقيدة بشدة.

تحدياً  التنقل  عىل  املفروضة  القيود  تشكل 

إىل أن معظم االستشارات تجري يف  آخر نظراً 

العيادات ومعظم الوالدات تتم يف املستشفيات. 

معدالت  يف  »زيادة  إىل  التقارير  أشارت  فقد  

إىل  الوصول  صعوبة  بسبب  األمهات،  وفيات 

يف  العدوى  من  والخوف  الصحية  الخدمات 
عنابر الوالدة.«11

صحافية  وهي  إسماعيل  عبري  تــروي   

تجربتها  كورونا  بفريوس  أصيبت  فلسطينية 

فتقول: »كان للجائحة تأثري كبري عيل، أستطيع 

القول إنه األكثر سلبية هذا العام. بداية عندما 

التجول  منع  يوم  أول  مع  والدتي  موعد  حان 

مما  الغربية،  بالضفة  الفريوس  انتشار  بسبب 

زوجي  مع  وحدي  التجربة  لخوض  اضطرني 

أنجبت  فقط، مع ظروف صحية صعبة كوني 

طفلتي بعملية قيرصية.

وتقييد  الشامل  اإلغالق  يعمل  السياق،  يف 

من  املزيد  خلق  عىل  التنقل،  وعدم  الحركة 

النساء  عىل  والجسمانية  النفسية  الضغوط 

كونها تزيد من حجم األعمال املنزلية، فالرعاية 

األرسية وما يرافقها من ضغوط نفسية وزيادة 

يف األنشطة اليومية يؤثر سلباً عىل صحة النساء، 

النفسية  الناحية  من  فالح:  كاملة  تقول  حيث 

أقلقني كثرياً مكوث أطفايل يف البيت بعيداً عن 

مدارسهم ومكوث رب البيت يف املنزل بال عمل، 

فذلك أتعب نفسيتي ونفسيته.

الضغوط النفسية واالجتماعية سالفة الذكر 

فقالت:  إسماعيل  عبري  الصحافية  عنها  عربت 

»كامرأة أيضا كان عيلّ أنا أتابع واجبات أوالدي 

املدرسية أيضا وحدي يف ظل اإلغالق، مع تحول 

بشكل  األهايل  عىل  واالعتماد  بعد  عن  الدراسة 

فاق الـ80%. وكل هذه التجربة اعتقدت بأنها 

الذي تزامن مع  التام  انتهاء اإلغالق  انتهت مع 

ذلك  مع  بقليل.  بعده  أو  السعيد  الفطر  عيد 

ابنتي  عىل  خوفاً  املنزيل  بالحجر  ملتزمة  بقيت 

الرضيعة وأوالدي أيضاً، لم أخرج إال للرضورة 

لقضاء بعض الحاجات األساسية«.

التأثيرات االجتماعية

التباعد  ــراءات  وإج اإلغالق  حالة  خلقت 

االجتماعي التي رافقت الجائحة الصحية حالة 

الفلسطينية حيث لم  من العزلة املنزلية للمرأة 

املناسبات  من  أي  يف  املشاركة  بمقدورها  يعد 

االجتماعية كاألعراس وبيوت العزاء.

يف  السياسات  أخصائية  تقول  جهتها،  من 
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مجال املرأة والتمكني االقتصادي ملنظمة العمل 

يضع  الطوارئ  »تحدي  أداتي: إن  الدولية لورا 

بالفعل ضغطاً إضافياً عىل عدم املساواة القائمة 

مشاركة  بالفعل  هناك  يكن  لم  إذا  املجتمع،  يف 

املنزلية،  األعمال  أو  األطفال  لرعاية  متساوية 

فستكون النساء مسؤوالت عن التعليم عن بعد، 

مع  للتعامل  واإلمدادات،  الغذاء  وضمان وجود 
هذه األزمة«.12

تداعيات  من  واحداً  األرسي  العنف  يشكل 

النساء، حيث أكدت مديرة  جائحة كورونا عىل 

للمرأة يف قطاع غزة  املتحدة  األمم  هيئة  مكتب 

هبة الزيان يف مقابلة إعالمية، أن العنف األرسي 

زاد بشكل كبري خالل فرتة اإلغالق التي فرضتها 
الحكومة الفلسطينية.13

واالجتماعي  االقتصادي  الضغط  تزايد  مع 

العزلة  تدابري  وفرض  التجول  بتقييد  املقرتن 

أصبح  كورونا،  جائحة  بسبب  االجتماعية 

العنف الجنساني يتزايد بشكل تصاعدي، حيث 

القانوني  املرأة لإلرشاد  تشري إحصاءات مركز 

واالجتماعي  إىل أنه يف شهر أيار املايض توجهت 

156 سيدة لطلب استشارة قانونية أو اجتماعية 
من املركز.14

يتعرض املصابون بفريوس كورونا إىل التنمر 

املرأة  عىل  إضافياً  عبئاً  شكل  الذي  االجتماعي 

أطفالها  حماية  الوسائل  بشتى  تحاول  كونها 

إسماعيل:  عبري  فتقول  تداعياته  من  وأرستها 

ما زلت يف خضمه، وهو  الذي  األخري  »التحدي 

الفريوس  التعايف من  بعد  ما  االجتماعي  التنمر 

وكيف أبعده عن أوالدي بالتحديد الذين قاربوا 

عىل دخول املدرسة يف سنتهم الجديدة«.

آليات تخفيف تداعيات
الجائحة على النساء )سبل المواجهة(

تحتاج عملية تحليل تداعيات فريوس كورونا 

وتأثريه عىل النساء والفتيات إىل وضع مجموعة 

من التدخالت واآلليات ملواجهة االختالل الناجم 

املثال مواجهة  التداعيات، فعىل سبيل  عن هذه 

عىل  الصحية  للجائحة  االقتصادية  التأثريات 

النساء يتطلب وضع سياسات اقتصادية تراعي 

بشكل  االقتصادي  ووضعها  املرأة  خصوصية 

ما  وهذا  خاص.  بشكل  الجائحة  وخالل  عام، 

عربت عنه هبة الزيان، مديرة مكتب هيئة األمم 

أن  بينت  حيث  غزة،  قطاع  يف  للمرأة  املتحدة 

لتصميم  أساسياً  يعترب  وتوصيفه  األثر  تحديد 

سياسات  ووضع  ومشاريع  وتدخالت  برامج 

مراعية  أو  الجنسني،  بني  مراعية  اإلمكان  قدر 

لهن  الحماية  وتوفري  فرصاً،  النساء  إلعطاء 
وتمكينهن. 15

جانب  إىل  أسايس  رشيك  النساء  أن  وحيث 

الرجل يف التصدي لجائحة كورونا، لزم أن يكن 

االستجابة  سياسات  صناعة  يف  أساسياً  رشيكاً 

لجائحة كورونا.

وضع  رضورة  عىل  املتحدة  األمم  شددت 
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خطة استجابة لجائحة كورونا، ولكل حزمة تدابري 

تعالج  منها،  للتعايف  وميزانيات تخصص موارد 

اآلثار الجنسانية لهذه الجائحة، األمر الذي يتضمن: 

إدماج النساء واملنظمات النسائية يف صميم تدابري 

االستجابة لجائحة كورونا وتحويل أعمال الرعاية 

غري املدفوعة األجر املجحفة إىل اقتصاد رعاية جديد 

شامل للجميع ويعمل لصالح الجميع، وتصميم 

خطط اجتماعية اقتصادية مع الرتكيز املتعمد عىل 
حياة النساء والفتيات ومستقبلهن.16

أوصت »اإليسكوا« وعدد من املنظمات بجملة 

من اإلجراءات التي يجب اتخاذها عىل مستوى 

السياسات منها: رضورة  وضع تدابري حكومية 

هذه  تدعم  بحيث  الوطني،  االقتصاد  إلنعاش 

سوق  يف  املرأة  لدمج  األولوية  إعطاء  التدابري 
العمل والنهوض بها.17

»اإليسكوا«  دعت  الصحي  املستوى  عىل 

النسـاء،  حصول  ضمـان  إلـى  الحكومـات 

جيـدة  صحيـة  رعايـة  خدمات  علـى 

ذلـك  يف  بما  معقولـة،  وبأسـعار  ومنصفـة 

كما  واإلنجابية.  الجنسـية  الصحـة  خدمـات 

خدمـات  إىل  الوصـول  إتاحـة  إلـى  دعت 

الصحيـة  والنظافـة  الصحـي  والرصف  املياه 

للنسـاء املعرضـات للخطـر بشـكل خاص.

والتداعيات  األرسي  العنف  مواجهة  تتطلب 

النهوض  الصحية  كورونا  لجائحة  االجتماعية 

بنظم حماية اجتماعية وضمان استفادة النساء 

من مختلف الفئات العمرية من هذه النظم، عىل 

قدم املساواة مع الرجل، وينبغي عىل السياسات 

حماية  عىل  تركز  أن  واالقتصادية  االجتماعية 

القطاع  يف  العامالت  وحماية  الفقر  من  النساء 

غري النظامي.

خطة  وضعت  الفلسطينية،  الحالة  يف 

األرض  يف  كورونا  فريوس  ملواجهة  االستجابة 

األولويات،  من  مجموعة  املحتلة18  الفلسطينية 

منها: العمل بصورة وثيقة مع الرشكاء لضمان 

دمج األشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية يف 

أنشطة التأهب ملواجهة فريوس كورونا والوقاية 

حماية  عىل  الرتكيز  مع  له،  واالستجابة  منه 

االجتماعي  النوع  عىل  القائم  والعنف  الطفولة 

والصحة العقلية والدعم النفيس واالجتماعي. 

بداية  منذ  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  بدأت   

 30 نحو  مع  دوري  اجتماع  عقد  يف  األزمة 

والضفة  غزة  قطاع  يف  تعمل  نسوية  مؤسسة 

الغربية، بهدف تحديد تأثريات جائحة كورونا 
عىل النساء الفلسطينيات.19

عمل  لدعم  الهادفة  السياسات  مع  تماشياً 

ظل  يف  اقتصادياً  وتمكينها  وإسنادها  املرأة 

الجائحة عمدت الحكومة الفلسطينية إىل تنفيذ 

جملة من السياسات والتدخالت من أجل تعزيز 

مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي واالهتمام 

املشاريع  وإغاثة  الريادية  املشاريع  بدعم 

من  ترضراً  األكثر  الصغر  ومتناهية  الصغرية 
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الجائحة الصحية الراهنة التي عطلت األنشطة 

االقتصادية.

فلسطني  جامعة  نظمتها  حوارية  ندوة  يف 

األهلية بتاريخ 2020/8/17 بعنوان »أثر جائحة 

تحدث  الفلسطيني«  العمل  سوق  عىل  كورونا 

وزير االقتصاد الوطني خالد العسييل عن جملة 

من إجراءات االستجابة املتعلقة بجائحة كورونا، 

واملنشآت  املشاريع  تخدم  مضمونها  يف  التي 

وتمكني  لدعم  صندوق  إنشاء  منها  النسوية، 

النساء بقيمة 50 ألف دوالر بدعم كندي بهدف 

املهمشات، وافتتاح  للنساء  خلق فرص تشغيل 

املركز اإلبداعي لتصميم األزياء »خيطان« بهدف 

والشباب  النساء  عند  للتوظيف  القابلية  تعزيز 

سلسلة  تطوير  خالل  من  فلسطني  دولة  يف 

الحكومة  من  بدعم  والنسيج  للمالبس  القيمة 

للمشاريع  منح  لتقديم  إضافة  اليابانية، 

املنح  برنامج  عرب  والطاقة املتجددة  الزراعية 

الدراسية لتشجيع الفتيات الناجحات يف الثانوية 

يف  االلتحاق  عىل   2020/2019 للعام  العامة 
التخصصات التقنية واملهنية.20

للمرأة  االقتصادي  التمكني  سياسات  تعد 

السياسات  من  جزءاً  الصحية  الجائحة  ظل  يف 

واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  لدعم  املقدمة 

النسوية جزء من هذه  اعتبار أن املشاريع  عىل 

فقد عمدت وزارة  االقتصادية، وعليه  املنظومة 

بتمويل  قروض  توفري  عىل  الوطني  االقتصاد 

والبنك  االستثمار  وصندوق  الدويل  البنك  من 

دوالر  ماليني   210 بقيمة  للتنمية  اإلسالمي 

بنسبة  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  لتمويل 

فائدة متناقصة ال تتجاوز 3%، وفرتة سداد 36 
شهراً. 21

خاتمة

الجنسني  بني  القائمة  الفجوات  ظل  يف 

ونتيجة اعتبارات عدة منها: أن دخل النساء أقل 

يشغلن  وألنهن  أقل،  واّدخارهن  عامة،  بصفة 

وظائف غري آمنة أو يعشن يف مستويات قريبة 

والفتيات  النساء  أصبحت  الفقر،  مستوى  من 

سواء  كورونا  جائحة  من  خاص  بوجه  يعانني 

صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً.  

اقتصادية  تداعيات  كورونا  لجائحة  كان 

وصحية واجتماعية عىل النساء والفتيات تمثلت 

يف: 

بالفريوس  لإلصابة  عرضة  األكثر  النساء   -

مع  األمامية  املواجهة  خطوط  يف  كونهن 

الفريوس بسبب أدوارهن يف الرعاية سواء 

داخل املنزل أو خارجه.

- فقدت العديد من النساء العامالت يف القطاع 

الخاص وظائفهن.

املنزلية  األعباء  زيادة  إىل  الجائحة  أدت   -

عىل  األرسي  والعنف  النفسية  والضغوط 

القائمة عىل فرض  اإلجراءات  نتيجة  املرأة 

اإلغالق الشامل. 



93

- عمقت الجائحة حالة عدم املساواة القائمة يف 

املجتمع، إذ لم تعد هناك مشاركة متساوية 

الرجال  يف توزيع أعمال رعاية األرسة بني 

تتحمل  الطبيعي  الوضع  ففي  والنساء. 

األرسة  رعاية  مسؤولية  والفتيات  النساء 

الزيادة  إىل  الجائحة  أدت  لكن  واملنزل، 

الناجمة  الرعاية  أعمال  مسؤوليات  يف 

السن،  كبار  وعزل  املدارس،  إغالق  عن 

ومسؤوليات التعليم عن بعد.

يتطلب خروج النساء من هذه الجائحة بأقل 

الخسائر أن تكون املرأة جزءاً من صياغة خطط 

الجائحة،  مع  بالتعامل  املتعلقة  االستجابة 

وتصميم خطط واسرتاتيجيات قائمة عىل توفري 

إىل  باإلضافة  للمرأة،  اجتماعية  حماية  نظم 

بدمج  تعنى  اقتصادية  حكومية  تدابري  اتخاذ 

املرأة يف سوق العمل وتمكينها اقتصادياً. 
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مقاالت

* كاتب ومحلل سيايس.

إذا كانت املصائر مقدرًة فال فوائد ذات شأن 

الفلسطينيني  قدر  تفاصيلها.  يف  الغرق  من 

ولعنتها.  الجغرافيا  وطأة  تحت  يعيشوا  أن 

وانتقامها ربما. وإذا كان الحصان املغويل سبباً 

يف هزيمة اإلبل العربية. فالعربة يف التاريخ الذي 

لم يتغري منذ تلك الحقبة. إذ لم تخرج املنطقة 

املغول،  أمام  العباسية  بغداد  هزيمة  من  بعد 

حتى مع انتصار جزئي للظاهر بيربس يف عني 

الحمالت  مواجهة  يف  لأليوبيني  وآخر  جالوت. 

اكتشاف  بعد  وال  طويالً.  يدم  لم  الصليبية 

الشجاعة  هيمنة  ونهاية  واملسدس  الرصاصة 

قوة  تحسمها  التي  املعارك  الفردية عىل مصري 

بعد  وال  املتجددة.  بأشكالها  والنار  البارود 

قطار التطبيع مجانّي
والرّد بإعادة االعتبار للحركة الوطنية الفلسطينية

محمد هواش*

سقوط بغداد أمام جيوش »املغول« األمريكية يف 

العام 2003. 

للعرب  لسانها  تخرج  الجغرافيا  هي  وها 

من  اإلفالت  إرادة  املصائر  هذه  من  يغفلون  إذ 

وإغفال  والتاريخ  الجغرافيا  وانتقام  ويالتها 

أن  يمكن  التي  املعرفية  بالوسائل  واالستهتار 

تسلحهم بطرق اإلفالت من مصائر تراجيدية، 

جنكيز  جيوش  أمام  األول  بغداد  سقوط  منذ 

أمام  واملنطقة  القدس  سقوط  وبعدها  خان 

الحمالت الصليبية وأخرياً سقوط املنطقة كلها 

أسرية الدولة العثمانية إىل مطلع القرن املايض، 

األوىل بني  العاملية  الحرب  بعد  تركتها  وتقسيم 

العالم  اشتهاها  منطقة  يف  وفرنسا،  بريطانيا 

سهالً  ليس  الجيوسيايس.  وموقعها  لثرواتها 
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أو  إلهية،  لعنة  باعتبارها  الرتاجيديا  إىل  النظر 

ضعفاً برشياً أو تخلفاً معرفياً أو صناعة فردية 

ملتعجرفني يدعون األلوهة والفرادة بانتصارهم 

املزعوم عىل الفلسطينيني، الشعب الذي ما زالت 

لغياب  رمزاً  بأخرى  أو  بصورة  تمثل  قضيته 

عليها  تهيمن  التي  الدولية  السياسة  يف  العدالة 

املايض،  القرن  منتصف  منذ  املتحدة  الواليات 

أي منذ إنشاء إرسائيل عىل أرض فلسطني وعىل 

اليوم  يقف  الذي  الفلسطيني.  الشعب  حساب 

ورفض  السقوط.  هذا  مقارعة  يف  وحيداً  ربما 

التسليم بفكرة استقواء إرسائيل عليهم بالعرب، 

بعض العرب، وصمت القبول بمصائر مشابهة 

من  واحدة  وهي  وتراثها،  األول  بغداد  لسقوط 

أقدم الحضارات اإلنسانية إىل جانب الحضارتني 

الفرعونية والفينيقية/ الكنعانية.

وشعبها  فلسطني  عن  الدفاع  شعار  تحت 

نهر  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قطعت 

تطبيع  عىل  اتفاقها  يف  )الالعودة(  الروبيكون 

فلسطني  عن  واالبتعاد  إرسائيل،  مع  عالقاتها 

وشعبها وقضيته. مع فارق أن جيش اإلمارات 

توجد  وال  إرسائيل  مع  حرب  حالة  يف  يكن  لم 

أما  عليها.  متنازع  أرض  وال  بينهما  حدود 

الضم(  )منع  ساقتها  التي  والحجج  الذرائع 

ترد  فلم  املنطقة  يف  للسالم  وفتح طريق جديد 

بحل  التمسك  أما  الرسمي،  االتفاق  نص  يف 

الدولتني فجاء يف سياق احتفايل قوبل بتجاهل 

لم  الذي  اإلرسائييل  الحكومة  رئيس  من  تام 

ينبس بكلمة فلسطني والشعب الفلسطيني ولو 

من باب الدعاية.

الفلسطينيني يف هذا االتفاق أمران  ما يعني 

مهمان هما:

الربط  حلقة  بكرس  إلرسائيل  السماح  األول: 

العربية  لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل  إنهاء  بني 

به  يطالب  ما  بخالف  السالم  وإشاعة  املحتلة 

الفلسطينيون ومعظم العرب. وتالياً التخيل عن 

عالتها  عىل  املنطقة  يف  للسالم  العربية  املبادرة 

وضعف اإلرادة لفرضها. وهو سالم غري عادل 

الحلقة  لكنه مقبول عربياً ودولياً. وإذا كرست 

بالتطبيع قبل السالم يفقد العرب ورقة أخرى 

االحتالل  بإنهاء  للمطالبة  املتبقية  أوراقهم  من 

الصهيوني  املرشوع  شهية  ووقف  اإلرسائييل 

الفلسطيني  تاركني  حسابهم،  عىل  للتوسع 

وحيداً يف املواجهة مع االحتالل.

الثاني: أن تكون حجة الخطوة اإلماراتية أنها 

بادرت إىل تأجيل نية إرسائيل ضم غور األردن إىل 

أربع سنوات من دون أي ضمانة بااللتزام. لكن 

األمر أبعد وأشمل من هذه الحجج والتربيرات. 

الفلسطينيني  والبحرين  اإلمارات  تجاوزت  إذ 

التطبيع  خالل  من  وحيدين  برتكهم  وسمحت 

تملك  ال  اإلمارات  أن  خصوصاً  يشء.  ال  مقابل 

وتركز  إرسائيل،  مواجهة  يف  حربياً  مرشوعاً 

تركيا  نفوذ  ضد  والعسكري  األمني  وجودها 

وإيران ومن ضمنهم حركة »اإلخوان املسلمني« 

وضمن  واليمن  ليبيا  يف  خصوصاً  املنطقة  يف 
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قوات التحالف الدويل يف العراق وسورية.

الفقرية،  الدولة  للبحرين  بالنسبة  أما 

بإمكاناتها والغنية وشعبها األكثر تنوعاً وحيوية 

انساقت  فقد  الخليجية  الدول  شعوب  بني 

أن  ربما  وتقديرات  وتهديدات  إغراءات  تحت 

التطبيع مع إرسائيل قد يوفر لها مظلة حماية 

أن  اإليرانية الستقرارها. علماً  التهديدات  حيال 

السابقني  املسافرين  غري  من  األمريكيني  غالبية 

ال  الصوت  تسبق  التي  »كونكورد«  طائرات  يف 

يعرفون بلداً اسمه البحرين، ألن هذه الطائرات 

التي خرجت من الخدمة لم تكن تتوقف يف أي 

من مطارات املنطقة إال يف املنامة. 

اكتفى حكام البحرين مع اإلمارات بالتعاون 

اإليرانية،  التهديدات  األمني مع إرسائيل بحجة 

هذا  من  تعاوناً  أن  بالحسبان  األخذ  دون  من 

وأن  صعوبة.  التحديات  هذه  يزيد  قد  النوع 

صناعة السالم تبنى عىل أسس أوسع بكثري من 

مفاهيم األمن اإلرسائيلية التي ال تعرف حدوداً 

هي  ملصلحتها  والسيطرة  النفوذ  عىل  لشهيتها 

وال تلتفت ملصالح شعوب الخليج أو غريها.  

لدى  ومواربة  قوة  أكثر  سبباً  أن  الحقيقة 

مع  عالقاتها  لتطبيع  العربية  الخليج  دول 

إرسائيل بطلب من الرئيس ترامب الذي يسعى 

إىل تقديم إنجازات ملموسة لناخبيه من خالل 

فريقه  مع  األبيض  البيت  يف  احتفاالت  سلسلة 

اليهودي )جاريد كوشنر وديفيد فريدمان وآيف 

الوزراء  رئيس  صديقه  ووجود  بريكوفيتش( 

صغرية  نسبة  عىل  للتأثري  نتنياهو  اإلرسائييل 

إىل  منها   %70 تذهب  التي  اليهود  أصوات  من 

الحزب الديمقراطي عادة. وهذه الدول ال تريد 

ألن  األبيض.  البيت  يف  ديمقراطي  رئيس  رؤية 

عن  إيران  بتقوية  تسمح  الحزب  هذا  سياسة 

طريق إعادة االعتبار لالتفاق النووي من جهة. 

بتعزيز  املسلمني«  »اإلخوان  لحركة  والسماح 

التي لها نفوذ فيها، ما يهدد  فرصها يف الدول 

األرس الحاكمة يف الدول الخليجية ونفوذها من 

بطلب  الدول  هذه  سارعت  ولهذا  ثانية.  جهة 

الرئيس  فوز  فرص  لتعزيز  وإرسائييل  أمريكي 

الجمهور  أن  مع  ثانية،  رئاسية  بوالية  ترامب 

كثرياً،  الخارجية  السياسة  تعنيه  ال  األمريكي 

إذ  الفوز  عوامل  يف  متقدمة  مرتبة  تحتل  وال 

تحتل املرتبة السابعة بعد املؤرشات االقتصادية 

واالجتماعية املتعددة. 

وبناء عليه، فان االدعاء اإلرسائييل واألمريكي 

والبحرينية  اإلماراتية  التجربة  تكرار  بإمكان 

حقيقي،  أساس  بال  ليس  أخرى  دول   5 مع 

فالنقاشات والعالقات األمنية واللوجستية شبه 

سالم  اتفاق  نقطة  إىل  ترتق  لم  لكنها  علنية، 

وعالقاتها  الدول  هذه  بعض  مكانة  بسبب 

ومسؤولياتها العربية واإلسالمية. وربما تحتاج 

بسبب وزنها إىل إعالن يخفف حدة انتقادها يف 

وربما  املنافسة.  واإلسالمية  العربية  العواصم 

يكون التوازن اإلقليمي مع إيران وتركيا هو ما 

يؤخر إعالنات من هذا النوع، من دون مكاسب 
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استعداده  ترامب  الرئيس  يعلن  كأن  مرضية، 

للفلسطينيني  يسمح  بما  القرن  صفقة  تعديَل 

وربما  فيها.  طرفاً  والدخول  بنقاشها  بالقبول 

كانت تعهدات املرشح الديمقراطي للرئاسة جو 

بايدن )إذا فاز يف االنتخابات الرئاسية بعد 50 

بفتح  إبراهيم«(  »اتفاق  عىل  التوقيع  عىل  يوماً 

الضم،  وإلغاء  القدس،  أمريكية رشقي  قنصلية 

والتمسك بحل الدولتني، وتحسني االتفاق النووي 

مع إيران، ملنع تأثريه عىل دول الخليج، إشارة 

إعالناتها،  بتأجيل  الدول  هذه  إلغراء  واضحة 

ملواقفها  أقل  ومعارضة  أفضل،  موقف  وكسب 

يف شأن تطبيع عالقاتها مع إرسائيل من دون 

الفلسطينية، خصوصا  القضية  إحراز تقدم يف 

أن سؤاالً مركزياً لدى العديد من الدول العربية 

وضعته اتفاقات التطبيع اإلماراتية والبحرينية 

الهرولة  التالية يف  الدولة  مع إرسائيل، هو: من 

إىل البيت األبيض لتكرار توقيع اتفاق التطبيع؟ 

وصارت  إجابات.  إىل  يحتاج  السؤال  وبات 

بل متى؟ وباتت دول  ليست من؟  اإلجابة عنه 

تسأل أيضاً ملاذا أتأخر عن ذلك عوض القفز إىل 

هذا القطار والتمتع بمزاياه؟ 

الوضع،  هذا  ُترافق  التي  املرارة  كل  مع 

الفلسطيني محمود عباس شديد  الرئيس  كان 

التطبيع املجاني، فقد شدد  الوضوح يف رفضه 

يف بيان صدر عن مكتبه عقب حفل التوقيع يف 

البيت األبيض، يف 15 أيلول، عىل أنه »لن يكون 

هناك سالم أو أمن أو استقرار ألحد يف املنطقة 

الفلسطيني  الشعب  ونيل  االحتالل  إنهاء  دون 

حقوقه كاملة التي نصت عليها قرارات الرشعية 

الدولية«. وأشار إىل »أن توقيع اإلمارات ومملكة 

البحرين وإرسائيل اتفاقات يف البيت األبيض لن 

يحقق السالم يف املنطقة ما لم تقر دولة االحتالل 

يف  الفلسطيني  الشعب  بحق  املتحدة  والواليات 

حدود  عىل  واملتواصلة  املستقلة  دولته  إقامة 

الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الرشقية 

وحل قضية الالجئني وفق القرار 194«. وقال 

لم ولن نفوض أحداً بالحديث نيابة عن الشعب 

الشعب  بتجاوز  ألحد  نسمح  ولن  الفلسطيني. 

الفلسطيني.

احتفال ال يوجد أي شيء خارجه

يتجىل شخص »معتل اجتماعياً« هو الرئيس 

دونالد ترامب بحسب وصف علماء االجتماع يف 

االحتفايل  تباهيه  يف  األمريكية.  املتحدة  الواليات 

مع رشيكه الفاسد نتنياهو بأنهم جلبوا السالم 

وأوقفوا الحرب مع دولتني خليجيتني عربيتني. 

مع أنه ال توجد حرب أوقفوها معهما. احتفال ال 

يوجد أي يشء خارجه. إذ لم يعرضا سالماً مع 

به مع دولتني  ال حاجة ألمريكا  إال سالماً  أحد، 

هما محميتان أمريكيتان بما تحمله الكلمة من 

وحقوقهم  للفلسطينيني  تاماً  وتجاهالً  معنى، 

منذ  نتنياهو  سياسة  وفق  والكرامة  بالحرية 

تسلمه زمام الحكم. 

ال توجد كلمات مشابهة كالتي أطلقها ترامب 



99

ووصف بها الشعب الفلسطيني عىل مر اإلدارات 

أوسلو  اتفاق  قبل  حتى  السابقة  األمريكية 

الفلسطيني  »الشعب  إن  قال  إذ   .1993 عام 

يحصل عىل مساعدات أمريكية )وهي باملناسبة 

شعارات  ويتلقى  وضئيلة(  تافهة  مساعدات 

املوت ألمريكا، وألنه شجاع أكثر من كل رؤساء 

املساعدات«.  هذه  عنهم  قطع  السابقني  أمريكا 

املواقف  سلسلة  عن  يتحدث  أن  أن  دون  من 

التي اتخذتها إدارته قبل هذا املوقف،  العدائية 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب  إغالق  من 

وكالة  يف  إدارته  مساهمة  وقطع  واشنطن.  يف 

التابعة  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إغاثة 

من  واالنسحاب  ــروا«،  »األون املتحدة  لألمم 

األماكن  صنفت  ألنها  »اليونيسكو«  منظمة 

الرتاث  قائمة  يف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسة 

الفلسطيني العاملي، وإغالق القنصلية األمريكية 

يف القدس قبل أن يعرتف بها عاصمة حرصية 

إلرسائيل وينقل السفارة األمريكية إليها بخالف 

الخارجية  وزير  وتهديد  السابقة،  اإلدارات 

الجنائية  املحكمة  بومبيو  جورج  األمريكي 

الدولية بالعقوبات إن أجرت تحقيقات يف شأن 

والقانون  الدويل  للقانون  إرسائيل  انتهاكات 

الدويل اإلنساني يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وذلك كله قبل مرسحية عرض مرشوع »صفقة 

بالترصف  الحق  إرسائيل  تعطي  التي  العرص« 

األرايض  عىل  بالسيادة  ادعاءاتها  كل  وتطبيق 

واعتبار  الضم  يف  وحقها  املحتلة  الفلسطينية 

الدويل«،  للقانون  مخالفاً  »ليس  االستيطان 

لتقرتح  فلسطينية،  دولة  إقامة  منع  وعملياً 

مقطعاً  كياناً  كله  ذلك  بعد  الفلسطينيني  عىل 

باملائة   40 من  أقل  عىل  وكانتونات  معازل  إىل 

من مساحة الضفة الغربية بال سيادة وال أمن 

التي تكرس  البحرين  وال حدود. وقبلها ورشة 

مقدرات  عىل  اإلرسائيلية  والهيمنة  االحتالل 

الشعب الفلسطيني من خالل عرض استثمارات 

بمقدار 27 مليار دوالر عىل مدار 10 سنوات أي 

سنوياً  دوالر  مليون  و700  مليار   2 معدله  ما 

نحو  الفلسطينيون  فيه  يخرس  الذي  الوقت  يف 

أدوات  استمرار  جراء  سنوياً  دوالر  مليارات   7

مع  واملعابر  الحدود  عىل  اإلرسائيلية  السيطرة 

التجارة  الفلسطينيني من  العربية ومنع  الدول 

الحرة مع العالم واستغالل مواردهم وثرواتهم 

كذبة  توجد  وال  الجوفية.  ومياههم  الطبيعية 

االقتصادي  بشقيها  القرن  صفقة  من  أكرب 

والسيايس.

للحديث عن صفقة  املقالة  هذه  ال مجال يف 

منذ  الكفاية  فيه  بما  نوقشت  فقد  القرن، 

الصفقة  آثار  عن  نتحدث  نحن  لكن  عرضها. 

لها  تطبيقاً  الغور  منطقة  ضم  إرسائيل  ونية 

ولتداعياتها. الخطوات الفلسطينية الجريئة رداً 

عليها استناداً إىل رفضها ورفض أي مفاوضات 

جميع  أوقعت  التي  الــردود  تلك  شأنها.  يف 

الفرقاء يف حرية وترقب وحذر. وكذلك تداعيات 

كان  الذي  الرسمي  العربي  الجدار  انهيار 
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متماسكاً بربطه السالم باالنسحاب من األرايض 

الفلسطينية والعربية املحتلة. هذا االنهيار الذي 

اتفاقات تطبيع مجاني مع إرسائيل  جاء بعقد 

عميقة  سياسية  طعنة  الفلسطينيون  عده  ما 

لهم وملواقفهم يف مواجهة صفقة القرن التي لم 

وكان  استسالماً،  إال  الفلسطينيني  عىل  تعرض 

تماماً.  هزمت  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 

من  والرتهل  الضعف  أشكال  بني  فرق  وهناك 

جهة، والهزيمة.

الضم والرد

مع إعالن إرسائيل نيتها ضم منطقة الغور، 

مستقبلية  دولة  ألي  الحقيقي  العمق  وهي 

من   %30 نسبته  ما  تشكل  إذ  للحياة  قابلة 

مساحة الضفة. وهي منطقة التطور الحرضي 

الغذاء  وسلة  مستقبلية.  فلسطينية  دولة  ألي 

الرئيسة لها. وتقع عىل أهم وأكرب حوض للمياه 

الجوفية. باإلضافة إىل ثروات البحر امليت. قضت 

وأرادت  التفاوضية  التسوية  مبدأ  عىل  إرسائيل 

الرد  الفلسطينيني، فجاء  فرض االستسالم عىل 

السياسية  االتفاقات  كل  وتعليق  بوقف  رسيعاً 

واالقتصادية واألمنية مع إرسائيل.

القرن  الرسمي لصفقة  الفلسطيني  الرفض 

وحراك  جديدة،  لدينامية  فرصة  لهم  فتح 

واألدوات  املوقف  وحدة  نحو  واعد  سيايس 

الفصائل  أجمعت  فقد  الصفقة.  ملواجهة 

الرسمية واألهلية عىل فتح صفحة  واملؤسسات 

الداخلية. وأثمرت خطوات  العالقات  جديدة يف 

إىل  الفلسطيني  الرفض  بدأت برتجمة  سياسية 

تعليق ووقف العمل بكل االتفاقات مع إرسائيل. 

وإحياء العمل الوحدوي يف امليدان أوالً من خالل 

تشكيل قيادة وطنية موحدة ملواجهة االحتالل 

واالستيطان، واجتماع األمناء العامني للفصائل 

الفلسطينية بما فيها حركتا »حماس« و«الجهاد 

تفتح  وخطط  رؤية  عىل  واالتفاق  اإلسالمي«. 

وسلطة  حقيقية  سياسية  تعددية  نحو  اآلفاق 

واحدة يف الضفة والقطاع.

إعادة االعتبار لحركة التحرر الوطني

النظام  إصالح  نحو  الطريق  أن  صحيح 

السيايس الفلسطيني ليس سهالً بعد تراكمات 

االنقسام وتعدد الوالءات والتحالفات اإلقليمية. 

لكن محاوالت فرض استسالم وهزيمة الحركة 

إجراء  إىل  الجميع  دفعت  الفلسطينية  الوطنية 

مراجعة تبدو جدية لفتح ورشة إصالح ألدوات 

تضيع  أال  واألمل  والكفاحي،  السيايس  العمل 

هذه الفرصة مرة أخرى.

الرياح،  أدراج  الفرصة  هذه  تذهب  ولكيال 

وألن الوقت ال يسري يف صالح الفلسطينيني كي 

والجغرافيا،  التاريخ  تحديات  أمام  يصمدوا 

االعتبار  إعادة  فإن  قضيتهم،  تضيع  ولكيال 

حركة  باعتبارها  الفلسطينية  الوطنية  للحركة 

تحرر وطني تكافح من أجل تصفية االستعمار 

بني  األهم  املكانة  تحتل  لبالدهم  االستيطاني 
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مهمات  بني  توازن  بخلق  تتعلق  عدة  مهمات 

عىل  للمواطن  اليومية  الحياة  وإدارة  التحرر 

أسس ديموقراطية واضحة وقوية ومتطورة.

وهذا يعني اعرتاف جميع الفصائل بمنظمة 

التحرير ممثالً رشعياً ووحيداً للشعب ومرجعية 

الرشاكة  عىل  تقوم  جامعة  ووطنية  سياسية 

واملسؤولية والرشعية الشعبية. أي أن تتم هذه 

إجراء  أسس  عىل  االتفاق  خالل  من  العملية 

انتخابات عامة فلسطينية عندما تنتهي جائحة 

من  شكالً  التحرير  منظمة  لتصبح  كورونا. 

أشكال الجبهة الوطنية العريضة التي تضم كل 

مكونات الشعب من فصائل ومنظمات شعبية 

ومؤسسات رسمية وشعبية وشخصيات وطنية 

مستقلة.

إن قرار حركة »حماس« االنضمام إىل منظمة 

التحرير الفلسطينية بما هو قرار إيجابي مهم 

ويعزز  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  يعزز 

كل  فك  يتطلب  أيضاً،  للحركة  الشعبية  املكانة 

املسلمني«  »اإلخوان  بحركة  تنظيمي  ارتباط 

اإلقليمية  مشاريعها  عن  واالنفكاك  العاملية 

وقراراتها، واإلبقاء عىل عالقتها معها واالستفادة 

الفلسطينية.  القضية  لدعم  اإلقليمية  من قوتها 

الجوهرية  السياسية  الخطوة  هذه  دون  ومن 

يف  السائدة  هي  الثقة  وغياب  الشكوك  ستبقى 

العالقة بني الفلسطينيني وفصائلهم. وتالياً فإن 

كل الخطوات التي ال تبنى عىل الشفافية والثقة 

قد ال ترى النور أو أنها ستخلق مشوهة. وأيضاً 

من واجب املنظمة أن تفتح الباب واسعاً لحركة 

فلسطينياً  وطنياً  رشيكاً  تكون  كي  حماس 

الفلسطيني.  باملستقبل  يتعلق  ما  كل  يف  كامالً 

تراكمات  أن  مع  أعاله.  الواردة  األسس  عىل 

االنفتاح  لكن  العملية،  هذه  تعوق  قد  االنقسام 

أيار سنة 2017  عىل إعالن »حماس« يف ورقة 

فكرة  ويعزز  يساعد  املواقف  تلك  وتطوير 

الوحدة وطي صفحة  الفلسطيني عىل  االنفتاح 

لفكفكة  املثمر  التعاون  جانب  إىل  االنقسام، 

يف  الفلسطينية  لألرايض  اإلرسائييل  الحصار 

الفلسطيني من  املجتمع  وإراحة  الضفة وغزة. 

الشعب  وإعطاء  والحصار.  االنقسام  آثار  كل 

االحتالل  هزيمة  عىل  بقدرته  أمالً  الفلسطيني 

والتمسك بحقوقه الوطنية وتحقيقها.

رافعة  األسس  هذه  عىل  الوحدة  تشكل 

مع  واإلسالمي  والعربي  العاملي  للتضامن 

قضية  باعتبارها  وقضيته  الفلسطيني  الشعب 

تحررية وإنسانية وديمقراطية. وتفتح األبواب 

تحت  الفلسطينيني  جهود  توحيد  أمام  واسعة 

والفردي  الجماعي  اللجوء  دول  ويف  االحتالل 

لتصفية االحتالل وإقامة دولة فلسطينية تكون 

مركزاً جديداً لتطور الشعب الفلسطيني. 

التسوية  القول أيضا إن ما يسمى  من نافل 

التفاوضية إلنهاء االحتالل ال تزال حالً تتمسك 

إىل  األوربي  االتحاد  من  العالم  دول  معظم  به 

اآلسيوية  الدول  إىل  االتحادية  وروسيا  الصني 

الدول  فيها  بما  بالطبع.  والعربية  واإلفريقية 
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يجوز  وال  إرسائيل.  مع  سالماً  أقامت  التي 

ضعفت  مهما  ورقة  أي  عن  التخيل  استسهال 

قوتها كفكرة االنسحاب من الجامعة العربية أو 

منظمة التعاون اإلسالمي أو مجموعة السبعني. 

وازنة  قوى  تزال  ال  أمريكا وإرسائيل  يف  وحتى 

األمن  يوفر  باعتباره  الدولتني  بحل  تتمسك 

والسالم للشعبني الفلسطيني واإلرسائييل بما يف 

ذلك قطاعات ليست قليلة يف املجتمع اإلرسائييل. 

تجلبها  أخرى  أفكار  أي  األفكار، مع  لكن هذه 

النخب الفلسطينية الجديدة معها يف إطار عملية 

الدمقرطة يجب أن تخضع للنقاش من دون أن 

الفكر  عىل  واالنفتاح  الوحدة  أمام  عائقاً  تكون 

لتفتح  التحررية،  اإلنسانية  بطبعته  العروبي 

الوطني  التحرر  حركة  تأسيس  إلعادة  الطرق 

وإحياء جبهات العمل العربي واإلسالمي يف كل 

امليادين.

املرشح  نجاح  ــرص  ف تعد  ــرياً،  وأخـ

املقبلة  االنتخابات  يف  بايدن  جو  الديمقراطي 

أفضل من فرص ترامب إن لم تكن متساوية. 

التي  املتحدة  الواليات  التزال  السياسة  ويف 

الدعم  أسباب  بكل  وتمدها  إرسائيل  ترعى 

أدوات  تملك  التي  ربما  الوحيدة  والتفوق هي 

ومن  إرسائيل.  عىل  ومؤثرة  حقيقية  ضغط 

تحقيق  يف  والتكاسل  ذلك  عىل  الرهان  دون 

ملنظمة  االعتبار  وإعادة  الفلسطينية  الوحدة 

لجميع  أبوابها  وفتح  ودمقرطتها  التحرير 

األمل  إىل  تدعونا  الحياة  فإن  الحية،  القوى 

القوى  موازين  تعديل  عىل  بقدرتنا  واإليمان 

لزعيمني  االنتخابية  الضغوط  وتخفيف 

سالم  إلقامة  امللحة  الحاجات  بني  يخلطان 

ولهذا  الفردية.  االنتخابية  واملصالح  حقيقي 

تضعف  سياسية  خطوات  إىل  الهرولة  فإن 

الفلسطينيني والعرب جميعاً من خالل إعادة 

تعويم وانتخاب ترامب ونتنياهو ال مكان لها 

أي  لها  تكون  أال  ويجب  املنطقة  شعوب  بني 

مكانة يف العمل السيايس الفلسطيني. 

أي  يف  يقود  بمن  يهتمون  ال  الفلسطينيون 

وشعوبها،  الدول  شأن  فهذا  العالم،  يف  دولة 

واالستقالل  التحرر  يف  بحقوقهم  يهتمون  بل 

وإيجاد الطرق املناسبة للوصول إىل ذلك.
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مقاالت

* إعالمي وكاتب رأي.

أيلول 2020،  األبيض، يف 15  البيت  اتفاق   

معاهدة  أو  سالم  اتفاق  عليه  أطلق  الذي 

باملعايري  سالم  معاهدة  وال  سالماً  ليس  سالم 

أو  حرب  بعد  يأتي  عادًة  فالسالم  السياسية، 

صاع مرير بني األطراف املتعاقدة عىل السالم، 

العسكرية  القوى  بموازين  عالقة  له  والسالم 

إمالًء  يكون  قد  لذا  والسياسية،  واالقتصادية 

يكون  وقد  واملهيمن،  األقوى  لصالح  مختالً  أو 

متوازناً. والسالم ال يتجزأ، فال يكون سالم عىل 

الهامش بينما يكون الرصاع يف املركز ومحيطه 

أو بارداً كما يف مرص  محتدماً كما يف فلسطني 

واألردن ومتوتراً مع لبنان وسورية. 

غطرسة القوة والمال في اللحظة المريضة   

مهند عبد الحميد

ال يكون سالم مع اإلمارات والبحرين اللتني 

الحروب.  يف  تشاركا  ولم  الرصاع  يف  تدخال  لم 

بل إن الدولتني العربيتني املحتفلتني بـ»السالم« 

وأمنية  سياسية  عالقات  بإرسائيل  تربطهما 

واقتصادية رسية منذ زمن طويل، وكان أقىص 

املوقف  دعمهما  هو  الرصاع  يف  للبلدين  دور 

العربية«  السالم  »مبادرة  العربي  الرسمي 

والدعم املايل لألطراف العربية يف الرصاع.  

فإن  تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  فبحسب 

إبرام  قبل  خليجية  إرسائيلية  عالقات  هناك 

االتفاقات، »ففي ستينيات القرن املايض، أنزل 

ملساعدة  اليمن  إىل  السالح  اإلرسائييل  الطريان 

ضد  امللكيني  تدعم  كانت  التي  السعودية 
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مرص«.  دعمتهم  الذين  الجمهوريني  الثوريني 

سلطنة  مع  بعالقات  إرسائيل  »واحتفظت 

ُعمان منذ سبعينيات القرن املايض«، ويف العام 

1996، بعد توقيع اتفاق أوسلو، فتحت إرسائيل 

قطر  يف  الدبلوماسية  مصالحها  ملتابعة  بعثات 

 ،2015 العام   ويف  وتونس«،  واملغرب  وعمان 

أول  وهي  لها،  دائماً  مقراً  إرسائيل  »افتتحت 

اإلمارات«، وباعت إرسائيل  بعثة دبلوماسية يف 
لإلمارات طائرات مسرية.1

قيمة  أن  الدولية  البحوث  معاهد  وقّدرت   

ملياري  تبلغ  والخليج  إرسائيل  بني  التجارة 

دوالر سنوياً.2   

إرسائيل  بني  املوقعة  االتفاقات  تندرج  ال 

تحالف،  مسمى  تحت  والبحرين  واإلمــارات 

واقتصادياً  وأمنياً  سياسياً  تابعتان  فالدولتان 

ألمريكا، وكان قرار االتفاقات أمريكياً. ال ينطبق 

مصطلح تحالف بني ضعيف ومهيمن، بني تابع 

ومتغطرس. 

لقد أصاب الروائي اإلرسائييل أ.ب. ميخائيل يف 

وصفه ما جرى بالقول: »االحتفال يف واشنطن، 

التي  املدهشة  التفضيل  صيغ  من  الرغم  عىل 

نثرت عليه، ليس سوى دعاية انتخابية مزدوجة 

يعانيان  الكوابح،  عديمي  نرجسيني  لشخصني 

لهذا  معني،  انتخابي  ذعر  من  األثناء  هذه  يف 

أن  أجل  من  ألنفسهما  تاريخياً«  »حدثاً  فربكا 

ُيفرحا قاعدتيهما. لم يكن هذا صعباً. إمارتان 

حقوق  تخرقان  ظالميتان  ديكتاتوريتان، 

اإلنسان، تم إقناعهما بمساعدة املحفظة ودكان 

السالح للعم سام بالكشف عن عالقتهما الخفية 

إخفاؤه  تم  الذي  األمر  ثالثة.  ظالمية  دولة  مع 

سنوات تحت البساط، اسُتّل اآلن ويتم عرضه يف 

واجهة العرض املوجودة يف الصالون.3 

وطاقمها  ترامب  إدارة  إن  قوله  يمكن  ما 

أمريكيني  متعصبني  مستوطنني  من  املؤلف 

مدشنًة  املسخ،  الحدث  هذا  صنعت  يهود، 

الرصاع  رؤية  يف  واحد  طرف  من  انقالباً  به 

الذي  السيايس  والحل  اإلرسائييل  الفلسطيني 

عربت عنها »صفقة القرن«. كان توقيع االتفاق 

مع اإلمارات والبحرين يف البيت األبيض امتداداً 

»املوحدة«  القدس  كاعتبار  سابقة  لقرارات 

األمريكية  السفارة  ونقل  إلرسائيل  عاصمة 

الالجئني،  الجوالن، وشطب قضية  إليها، وضم 

وترشيع االحتالل واالستيطان، واعتبار السيادة 

عىل عموم األرض الفلسطينية من نصيب الدولة 

الفلسطيني  الشعب  حقوق  واختزال  املحتلة، 

أبارتهايد  نظام  إطــار  يف  مدنية  بحقوق 

استعماري. 

عربي  غطاء  توفري  ترامب  إدارة  أرادت  لقد 

والكمال  بالتمام  املتنكرة  املواقف  لتلك  رسمي 

للحقوق الفلسطينية املرشوعة املنصوص عليها 
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البداية  كانت  والعربية.  الدولية  القرارات  يف 

بالتهادن العربي الرسمي مع مرشوع الصفقة 

األمريكية واملشاركة يف مؤتمر املنامة االقتصادي 

إلرسائيل  املوحدة  القدس  ضم  عىل  والسكوت 

وصوالً  الالجئني،  قضية  شطب  عىل  والسكوت 

اإلمارات والبحرين عىل  االتفاقات مع  إبرام  إىل 

قاعدة الصفقة الكارثة.  

وصفه  الذي  كوشنري  أن  األمر  يف  الغريب 

ترامب بأنه »زعيم ال ُيصدق )عظيم( إلرسائيل«4 

اعتمد سياسة رشاء صمت أو تأييد دول عربية 

من  اقتصادياً،  مأزومة  مهمة  وغري  مهمة 

وسياسة  األمريكي،  وليس  الخليجي  الصندوق 

للصفقة  املستجيبني  وغري  الرافضني  معاقبة 

للشعب  العقوبات  يف  األسد  نصيب  وكان   ،

الفلسطيني. إنه املنطق التجاري املزري املُعتَمد 

السودان  عىل  ُيعرض  مثالً،  ترامب.  إدارة  لدى 

الذي يرتنح باألزمات والفقر املدقع، رفع اسمه 

والحصول  العقوبات  ورفع  اإلرهاب  قوائم  من 

عىل مبالغ من الصندوق الخليجي، مقابل إبرام 

القرن.  صفقة  قاعدة  عىل  إرسائيل  مع  اتفاق 

وعندما يجري تبييض انتهاكات أنظمة مستبدة 

وسورية،  وليبيا  اليمن  يف  حرب  جرائم  من 

وتبييض انتهاكاتها لحقوق اإلنسان بما يف ذلك 

قتل صحايف سعودي وتقطيعه باملنشار وإخفاء 

آثاره، وقتل آخرين وإرهاب كثريين مقابل قبول 

لحلقاتها  واإلذعان  وتمريرها  القرن  صفقة 

التالية، فإن ما يجري هو إبرام اتفاقات مع دولة 

تتعامل  الصفقة. عندما  لتكريس حل  االحتالل 

إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بهذا املستوى من 

قاع  يف  مكانة سحيقة  تسجل  فإنها  االنحطاط 

وهذا  واإلنساني،  واألخالقي  السيايس  اإلفالس 

يجعل كل املرشوع غري قابل للحياة.  

استبدال القانون الدولي

بأيديولوجيا تعصبية  

من  واستعمار،  شعوب  ثنائية  تنطلق 

والسيطرة  والنهب  لألطماع  الشعوب  رفض 

االستعمارية، وأحياناً يغلف االستعمار احتالله 

البلدان بتخلف الشعوب وحاجتها إىل تأهيل قد 

تحوير  جرى  السياق  هذا  ويف  عقود،  إىل  يمتد 

أما  انتداب.  إىل  واحتالل  استعمار  مصطلح 

فلسطني  يف  اإلرسائيليني  املستعمرين  تجربة 

)أيديولوجيا(  وميثات  أساطري  إىل  فتستند 

تتلخص باستبدال شعب بآخر وثقافة بأخرى 

مستخدمة  إلهية،  إلرادة  تنفيذاً  ذلك  واعتبار 

يف  مقدساً  جهالً  وفارضة  املقدس  البطش 

من  واملتعصبني  )الحريديم  الشعبية  قواعدها 

اليهود الغربيني والصهيونيني املسيحيني داخل 

إرسائيل وخارجها(. 

األسطوري،  للزعم  بلفور  وعد  استند 

الوعد،  لينفذ  جاء  الربيطاني  و»االنتداب« 
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الناحية  من  األمريكية  اإلدارات  وتعاملت 

إدارة  جاءت  أن  إىل  االدعاءات  تلك  مع  العملية 

ملشاريعها  منطلقاً  وتعتربها  لترشعها  ترامب 

احتالالً  ليس  اإلرسائييل  فاالحتالل  السياسية. 

فلسطني  وأرض  مرشوع،  عمل  واالستيطان 

وال  لليهود،  القومي  الوطن  هي  التاريخية 

وأبنائهم  الفلسطينيني  املهجرين  عودة  يجوز 

ومدنهم.  وبلداتهم  وطنهم  إىل  وأحفادهم 

)ميثاق  الدويل  القانون  شطب  يعني  وهذا 

الرشعية(  والقرارات  واملعاهدات  املتحدة  األمم 

كل  يف  مكانه  األيديولوجية  املزاعم  وإحالل 

اإلرسائييل.  الفلسطيني  بالرصاع  يتصل  ما 

بني  الرصاع  يف  املرجعية  أصبحت  لذلك  وفقاً 

الفلسطيني( ودولة  )الشعب  السكان األصليني 

املستعمرين اإلرسائيليني هي أيديولوجية يهودية 

شاء الشعب الفلسطيني وشعوب العالم واألمم 

املتحدة أم لم تشأ. صفقة ترامب صاغها طاقم 

من  تخرج  متزمت  صهيوني  يهودي  أمريكي 

اإلرسائيلية(،  املستعمرات  داخل  دينية  مدارس 

إىل  وحولها  الصهيونية  امليثات  اعتمد  وقد 

فإن  وبالتايل  القرن(.  )صفقة  سيايس  مرشوع 

مواربة  أو  مبارشة  القرن  صفقة  أيد  من  كل 

القانون  استبدال  لعملية  اإلذعان  يف  متورط 

بأيديولوجيا  عنه  املنبثقة  والرشعية  الدويل 

القاعدة  أليديولوجيا  اآلخر  الوجه  تعصبية هي 

وطالبان  حرام  وبوكو  والنرصة  وداعــش 

واألحزاب الفاشية العنرصية يف الغرب. 

إن اعرتاف اإلمارات والبحرين بإرسائيل عىل 

غري  تفسري  أي  له  ليس  القرن  صفقة  أساس 

املوافقة يف املضمون عىل االستبدال الشائن. وال 

املسؤولني  حديث  املُرة  الحقيقة  هذه  من  يغري 

لفهم  لف  ومن  والبحرينيني  اإلماراتيني 

والدولة  الفلسطينية  بالحقوق  االلتزام  عن 

نظرياً،  القرن  صفقة  تنفيها  التي  الفلسطينية 

وتقوض وتدمر مقوماتها الوقائع االستعمارية 

املزاعم  أن  كما  األرض.  عىل  عملياً  اإلرسائيلية 

قبل  ما  إذا  الفلسطيني  الطرف  إن  تقول  التي 

التفاوض عىل الصفقة يستطيع أن يحصل عىل 

دولة عاصمتها القدس هي محض ادعاء ليس 

الحقوق  تصفية  عىل  التغطية  وظيفة  غري  له 

وأكرب  الفلسطيني.  للشعب  املرشوعة  الوطنية 

نتنياهو وكوشنري وفريدمان  أن  دليل عىل ذلك 

السيادة  وفرض  الضم  تأكيد  إىل  سارعوا 

اإلرسائيلية من النهر إىل البحر. ليس هذا فحسب 

سياسية  نخبة  هناك  الشديد  لألسف  وإنما 

بدأت  رسمية  شبه  خليجية  وإعالمية  ودينية 

تتبنى بوقاحة منقطعة النظري استبدال القانون 

وتتبنى  يهودية،  دينية  بأيديولوجيا  الدويل 

بالرصاع  يتصل  ما  كل  يف  اإلرسائيلية  الرواية 

الفلسطيني اإلرسائييل. أهم ما يميز هذه النخبة 
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هو جهلها املريع بالتاريخ والجغرافيا والوقائع 

واملعرفة وأدب االختالف، وكل هذا يف زمن ثورة 

االتصال واملعلومات التي تتيح معرفة غري التي 

ترددها هذه النخبة البائسة. 

السالم مقابل السالم

يف املستوى الرسمي الخليجي جرى التعاطي 

مقابل  »السالم  القائلة  نتنياهو  مقولة  مع 

السالم« كبديل ملبدأ »السالم مقابل األرض« الذي 

نص عليه قرار 242، وطبق يف املعاهدة املرصية 

اإلرسائييل،  األردني  االتفاق  ويف  اإلرسائيلية، 

واعتمد يف مؤتمر مدريد، كما ضمن يف مقدمة 

النهائي هو  الهدف  »أن  أوسلو بصيغة،  اتفاق 

تطبيق قرار 242«، واعتمد يف خارطة الطريق، 

ويف مبادرة السالم العربية. اعتمد مبدأ األرض 

مقابل السالم عىل الرغم من أن الهدف األمريكي 

لعالقات  تكريساً  كان  التطبيق  يف  اإلرسائييل 

تبعية وهيمنة عىل دول وشعوب املنطقة حتى 

لكن  األردنية.  األرايض  وبعض  سيناء  بإعادة 

االحتالل  بقاء  يعني  سالم«  مقابل  »سالم 

األرايض  عىل  اإلرسائيلية   السيادة  وتثبيت 

ما  وهو  واللبنانية،  والسورية  الفلسطينية 

نصت عليه قرارات ترامب وبنود صفقة القرن 

األقىص  املسجد  تقسيم  ذلك  بما يف  وخرائطها، 

املعاص  التاريخ  يف  مرة  ألول  ومكانياً  زمانياً 

واحرتام  األديــان  لتعايش  مخالف  وبشكل 

اإلمارات  اتفاق  أن  االدعاء  واألنكى  املقدسات،  

والبحرين مع إرسائيل سيتيح للمسلمني الصالة 

يتحقق  لم  الذي  الوقت  يف  األقىص  املسجد  يف 

اللتني  واألردن  مرص  مع  االدعاء  هذا  مثل  فيه 

دولة  ومسيحيني  مسلمني  شعباهما  يقاطع 

االحتالل بعد أن كشفا أكاذيبها . وكيف يمكن 

للصالة  واإلسالمي  العربي  للعالم  األبواب  فتح 

يف القدس وإغالقها أمام الشعب الفلسطيني يف 

قطاع غزة والضفة الغربية وهما عىل بعد ساعة 

أو نصف ساعة يف الحافلة إال ضمن فئات عمرية 

كبرية بالسن. بل أن مخيم قلنديا املحظور عىل 

سكانه دخول القدس يبعد نحو 8 كم فقط عن 

املسجد األقىص. 

»سالم  نتنياهو  مبدأ  تطبيق  يمكن  كيف 

مقابل سالم« مع بلدان يف حالة سالم مع دولة 

االحتالل. ما هو الجديد الذي سيضيفه االتفاق 

غري دعاية انتخابية لرتامب وغري تمكني نتنياهو 

يقبل  كيف  واألهم  مدة.  ألطول  الحكم  من 

البلدان إبرام هذا االتفاق عىل حساب وحتى يف 

مواجهة التحرر الفلسطيني من االحتالل. وملاذا 

ومعاقبة  االستعماري  االحتالل  مكافأة  تتم 

الشعب الذي يرزح تحت االحتالل؟ يربر بعض 

وسائل  يف  ونسمع  نقرأ  كما  ذلك  الخليجيني 

الفلسطينيني أضاعوا كل الفرص  إعالمهم بأن 

من  مزيد  انتظار  يمكن  وال  لهم،  أتيحت  التي 
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الوقت حتى يقبلوا بالحلول »املفروضة«. وهذا 

كاذبة،  الرواية  هذه  مصدر  اإلرسائييل  االدعاء 

يمكن تفنيده من خالل املؤرخني الفلسطينيني 

األرشيف  وثائق  خالل  ومن  األكاديميني 

إذا  إال  عنها.  املفرج  واإلرسائييل  الربيطاني 

للرشوط  االستسالم  الفلسطينيني  رفض  كان 

اإلرسائيلية األمريكية هو إضاعة فرصة. 

إبرام  قد تدعي دولتا اإلمارات والبحرين أن 

من  الحماية  تأمني  هدفه  سالم  مقابل  السالم 

العالقات  تفنده  اإلدعاء  هذا  االيراني.  الخطر 

من  األكثر  اإلماراتية   اإليرانية  االقتصادية 

اإليرانية  الجمارك  منظمة  أعلنت  فقد  طبيعية، 

أن قيمة املبادالت التجارية مع اإلمارات العربية 

أن  كما   دوالر«  مليار   13.5 بلغت  املتحدة 

أبوظبي تمكنت من خفض التوتر مع الحوثيني 

ووضع حد لهجماتهم عىل منشآتها الحيوية«،5 

بني  أسبوعية  طــريان  رحلة   200 وتوجد 

بني  أسبوعية  منها 50 رحلة  وإيران،  اإلمارات 

طهران ودبي، وفق إحصاءات وزارة الخارجية 

يف  فارس  أنباء  وكالة  نقلت  وقد  اإليرانية،6 

اإليرانية  األحوال  دائرة  عن  صادرة  إحصاءات 

أن عدد اإليرانيني املقيمني يف اإلمارات يبلغ 800 

يف  إيرانية  جامعات  أربع  وهناك  نسمة،  ألف 

تتحدث عن 400- اإليرانية  األرقام  اإلمارات«.7 

500 ألف إيراني،  يشكلون نصف عدد املواطنني 

اإلماراتيني. صحيح أن اإلمارات جزء من قوات 

لكن  اليمن  يف  تحارب  التي  الخليجي  التحالف 

لها،  أوجدت حالً  الطاولة  تفاهماتها من تحت 

الذي  وهو  اليمن  يف  الحرب  إنهاء  يمكن  كما 

يحتاج شعبه السالم بحق. وكان األجدر بدول 

وسورية  وليبيا  اليمن  يف  السالم  إقامة  الخليج 

والعراق ولبنان وطبعاً يف املقدمة فلسطني، تلك 

للسالم ووقف كل  بشدة  تحتاج  التي  الشعوب 

أنواع التدخالت واالحتالالت الخليجية واإليرانية 

والروسية.  والرتكية  واإلرسائيلية  واألمريكية 

مطلوب  »هنا  هنا«،  فلرتقص  الــوردة  »هنا 

إقامة السالم« الذي يتيح لتلك الشعوب تنفس 

الصعداء. ال تحتاج هذه الشعوب إىل أف 35 وال 

خربات  وال  دماء  سفك  وال  مسريات  إىل  تحتاج 

والقتل.  الدمار  يف  اإلرسائيلية  األمنية  املؤسسة 

اإلمارات والبحرين والدول العربية التي أجازت 

»يدعو  الشاعر  قول  عليها  ينطبق  االتفاقات 

ألندلس إن حوصت حلب«.  

اختراق الموقف العربي

 يف أوج االستفراد اإلرسائييل األمريكي بالشعب 

الفلسطيني وحركته الوطنية، ويف أوج الحصار 

والعقوبات الخانقة التي تمارس عىل فلسطني، 

الخارجية  وزراء  قدم  الفارقة،  اللحظة  هذه  يف 

البحريني،  اإلماراتي  لالتفاق  الغطاء  العرب 

وألعمال التطبيع مع دولة االحتالل التي أقدمت 
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الذي  األمر  العربية،  الدول  من  مجموعة  عليها 

عن  الرسمي  العربي  الغطاء  رفع  يعني  كان 

ورفع  املرشوعة،  الفلسطيني  الشعب  حقوق 

الغطاء العربي عن القضية الفلسطينية وتراجع 

ومبادرتها  ميثاقها  عن  العربية  الدول  جامعة 

وإجازة  القرن  صفقة  مع  والتساوق  للسالم، 

الحل اإلرسائييل األمريكي )صفقة القرن(. 

األخري  العرب  الخارجية  وزراء  اجتماع  قبل 

لدولها  تسمح  العربية  الدول  جامعة  كانت 

رساً،  معها  والتطبيع  إرسائيل  مع  بالتحالف 

السيايس  الغطاء  تؤمن  كانت  نفسه  الوقت  ويف 

تعتمدها  التي  وللحلول  الفلسطينية  للقضية 

وزراء  اجتماع  يف  ومعنوياً.  نظرياً  فلسطني 

القضية  عن  الغطاء  ُرفع  األخري  الخارجية 

املطبعة  للدول  الغطاء  وُقدم  الفلسطينية 

الجامعة  دول  وكأن  إرسائيل،  عىل  واملندلقة 

اإلرسائيلية  األمنية  للمؤسسة  تستجيب  العربية 

التي أفصح أحد أركانها عن ذلك بالقول »جوهر 

تعطون  ملاذا  كان  الخليج  دول  مع  حديثنا 

يسحبون  هم  وها  للفلسطينيني؟«8  املفتاح 

املفتاح  برفض الطلب الفلسطيني عقد اجتماع 

طارئ لوزراء الخارجية العرب ورفض مرشوع 

يرفض  الذي  املتواضع جداً  الفلسطيني  القرار 

الخروج عن مبادرة السالم العربية، ويسحبون 

العربية  القمم  قرار  تطبيق  برفض  املفتاح، 

أمان مالية بعد قرصنة دولة  عرب توفري شبكة 

الشعب  يدفعها  التي  الرضائب  أموال  االحتالل 

أساسية  خليجية  دول  وبامتناع  الفلسطيني، 

عن دفع حصتها املالية للصندوق الفلسطيني، 

والحصار  العقوبات  نظام  إىل  بذلك  لتنضم  

األمريكي اإلرسائييل. 

 قرار التحول يف املوقف العربي الرسمي من 

إرسائيلياً،  أمريكياً  قراراً  كان  معلن  إىل  مسترت 

كان صناعة أمريكية بأسلوب الصفقات ماركة 

منطقية  نتيجة  وجاء  »الرهيب«،  كوشنري 

لعالقات التبعية يف مرحلة التوحش. إنه التحول 

مع  املرتافق  املقاييس،  بكل  األخطر  السيايس 

القوة  لغطرسة  الخليجي  املال  إخضاع  عملية 

عىل  العدوان  يف  وتوظيفه  اإلرسائيلية  األمريكية 

التي  الرياض  قمة  ذلك  عالئم  ومن  الشعوب. 

إبرام  وتالها  دوالر،  مليار   500 لرتامب  قدمت 

الدوالرات،  مليارات  بعرشات  األسلحة  صفقات 

بمئات  األمد  طويلة  ومشاريع  تجارية  وعقود 

املليارات. 

اآلن تفتح كل أبواب الخليج ومجاالتها الجوية 

للبرتو  اإلرسائييل  االستخدام  أمام  والبحرية 

والغاز دوالر. هكذا، لم يكن لصفقة القرن ثمن 

الفلسطيني  الشعب  حقوق  تعريف  هو  وحيد 

وكوشنري  ونتنياهو  ترامب  بعيون  املرشوعة 

وفريدمان االستعمارية العنرصية – الذي يعني 
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وضع  وهي  أخرى  أثمان  هناك  بل  تصفيتها- 

الهيمنة  يف خدمة  الضخم  الخليجي  املال  رأس 

واألخطر  املنطقة،  عىل  اإلرسائيلية  األمريكية 

توظيف ذلك يف منع أي تغيري ديمقراطي يخرج 

التبعية  عالقات  من  العربية  والبلدان  الشعوب 

املهينة. 

دولة  عىل  الخليجي  االندالق  إن  القول  بقي 

االحتالل، ومكافأة دولة االحتالل عىل انتهاكاتها 

القضية  تصفية  عىل  وتشجيعها  وجرائمها 

واإلسالمية  العربية  عزلتها  وفك  الفلسطينية، 

والدولية، ووضع املال الخليجي يف خدمة الهيمنة 

اإلرسائيلية واألمريكية، واالنحياز للتوحش ضد 

الرتامبية  الظاهرة  تمثله  الذي  الشعوب والبيئة 

عىل صعيد كوني، كل هذه املواقف والسياسات 

الفلسطيني  الشعب  مصالح  مع  تتنافر 

شعوب  ومصالح  العربية  الشعوب  ومصالح 

سيكون  مصريها  فإن  كذلك  وألنها  العالم. 

املريضة،  اللحظة  هذه  تجاوز  سيتم  الفشل، 

من  جديدة  حقبة  وبدأت  االستقطاب  بدأ  وقد 

وعىل  والعربي  الفلسطيني  التحرري  النضال 

صعيد كوني، ويف هذه املعادلة يقف إماراتيون 

غطرسة  ضد  شجعان  وخليجيون  وبحرينيون 

املال وغطرسة القوة التي لن تستمر طويالً أمام 

إرادة شعوب مصممة عىل التحرر واالنعتاق.    
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مقاالت

ومقارنة  القديم  التاريخ  يف  والباحث  الدولية  العالقات  أستاذ   *

األديان.

قد يبدو السؤال أعاله سؤاالً غريباً وربما لو 

لالحتالل،  يخضع  ال  آخر،  شعب  حول  طرح 

مختلف  الحال  أن  إال  معنى،  بال  سؤاالً  لكن 

الفلسطيني، كونه يخضع الحتالل  الشعب  مع 

الديني  فيه  يتداخل  احتالل  غريب،  نوع  من 

بالثقايف والقومي، احتالل يتقّمص فيه الغريب 

ومطبخه  وثقافته  وتاريخه  البلد  ابن  شخصية 

بينما  يمتلكه،  أنه  ويدعي  وإرثه،  وتراثه  وزيه 

الشعب  أي  األصيل؛  ُينكر عىل  ذلك  يفعل  وهو 

الشعب  املحتل  أّي حق، بل ينعت  الفلسطيني، 

الفلسطيني بأنه هو الغريب والطارئ يف مفارقة 

عجيبة ومضحكة.

***

هل كان للفلسطينيين دولة بحسب كتب التاريخ؟

د. عالء أبو عامر* 

املسيحية  الصهيونية  القوى  تستخدم 

واليهودية أساليب واسعًة من التضليل اإلعالمي 

للعقل  مناف  ومعظمها  ُتصدق،  ال  والثقايف 

والواقع وحقائق التاريخ والقانون، متخذًة من 

مخالفة  تفسريات  يحوي  الذي  الالهوت  بعض 

مع حقيقة ما تقوله النصوص الدينية األصلية 

به  يطالبون  ما  جعل  بهدف  وذلك  سبيالً، 

الشعب الفلسطيني ومن خلفه األمة العربية من 

تنازالت، مطالب ذات أبعاد قدسية سماوية أو 

إلهية املصدر.   

***

ترامب: لم يكن للفلسطينيين دولة!

»صفقة  نتنياهو«،   – »ترامب  خطة  يف  ورد 
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القانونية لألطراف«  »التطلعات  بند  القرن« يف 

للفلسطينيني  يكن  لم  حني  »يف  اآلتية:  العبارة 

أي دولة«، »فإن لديهم رغبة مرشوعة يف حكم 

أنفسهم ورسم مصريهم«.

جازمة  أنها  العبارة  هذه  يف  للنظر  الالفت 

وقطعية، حيث لم يكن قبلها كلمة محتمل، أو 

ربما، أو يظن، أو حتى يعتقد، وهي الكلمات التي 

يستخدمها يف العادة رجال السياسة والتاريخ، 

التي  األطروحات  يف  موارباً  الباب  يرتكوا  كي 

التاريخ والسياسة  إذ ال جزم يف  تحتمل الشك، 

إال ما يصبح يقيناً وبالدالئل القطعية. فالتاريخ 

التي  الدولة  أو  الكاتب  نظر  وجهة  عن  ُيعرب 

صاغته ليخدم أهداف النخب الحاكمة، وال يعني 

بأي حال من األحوال أنه ُيعرب عن وجهة نظر 

الطرف اآلخر أو أنه تاريخ موضوعي ومحايد، 

لكن من الواضح أن العبارة الواردة يف الخطة، 

والتضليل،  الخداع  هدفها  عبارة مقصودة  هي 

فيه  إقصائياً  عنرصياً  نفساً  جوهرها  يف  إن  إذ 

للتقليل  ومحاولة  الفلسطيني،  للشعب  إساءة 

من شأنه، ومن كرامته وكربيائه الوطني. 

مسامع  عىل  جديدًة  ليست  الواردة  العبارة 

للمزاعم  تكرار  فهي  الفلسطيني،  الشعب 

العام  يف  فلسطني  احتالل  منذ  الصهيونية 

الشعب  وجود  ُتنكر  وهي  ذلك،  وقبل   1948

الفلسطيني وفق املقولة الصهيونية »أرض بال 

شعب لشعب بال أرض«.

 ماهي الدولة وما هي أركانها:

القانونية  باملقاييس  يزودنا  الدويل  القانون 

لتعريف الدولة: البد من إقليم، وسكان، وسلطة 

)حكومة( ُتعرب عن سيادتها. ويعرفها هوريو: 

أرض  عىل  مستقرة  برشية  مجموعة  »بأنها 

معينة وتتبع نظاماً اجتماعياً وسياسياً وقانونياً 

إىل  ويستند  العام  الصالح  إىل  يهدف  معيناً 

»كاري  أما  اإلكراه«.  مزودة بصالحيات  سلطة 

دي مالربغ« فريى أن الدولة هي: »مجموعة من 

تنظيم  ولها  معني  إقليم  عىل  مستقرة  األفراد 

ينتج عنه تمتع الجماعة يف عالقاتها مع األفراد 

املكونني لها بسلطة عليا تدخلية، آمرة وقاهرة. 

حجم  وقانونيتها  الدولة  تعريف  يف  يهم  وال 

إقليمها، أي مساحتها، إذ يمكن أن تكون مدينة 

كالفاتيكان أو سنغافورة، أو البحرين، ويمكن 

والهند  كروسيا  قارة  شبه  بمساحة  تكون  أن 

أبو  )عالء  وكندا.  والصني  املتحدة  والواليات 

عامر. العالقات الدولية. 2001(

دول  من  مجموعة  القديمة  اليونان  كانت 

املدن مثل أثينا وإسربطة وطيبة وغريها، وكانت 

تتحالف وقت الخطر، وكانت إيطاليا مجموعة 

دويالت مثل جنوة والبندقية وفلورنسا وغريها، 

من  مجموعة  األخرى  هي  أملانيا  كانت  وكذلك 

دول املدن وتوحدت هذه املدن يف عرصنا الحايل 

لتشكل دوالً كربى. 
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وبناء على هذا التعريف القانوني الدولي، 
للفلسطينيين  كان  هل  السؤال،  يطرح 

دولة أو دول عبر التاريخ؟

اإلجابة هي نعم.

لهم دولة بل دول عديدة سجلتها  نعم كان 

صفحات التاريخ وكتب عنها الرحالة اليونانيون 

أن  عبارة  القديم،  العهد  وكتاب  والرومان 

الشعب الفلسطيني لم ُتقم له دولة يف التاريخ 

هي عبارة كاذبة ال أساس لها من الصحة وهي 

يف مضمونها منافية لإليمان اليهودي واملسيحي 

بكل  يتحدث  الذي  املقدس  النص  يف  الوارد 

الشعب  أسالف  أقامها  عدة  دول  عن  وضوح 

أن  قبل  القدماء  الفلسطينيني  من  الفلسطيني 

املعروفة  الثالثة  )السماوية(  األديان  تتشكل 

اليوم وبعدها. 

اإلبراهيمية  املرحلة  يف  التكوين  سفر  يورد 

 1800 بـ  »ُتقدر  وساللته  إبراهيم  إىل  )نسبة 

ق.م«( أن عدداً من ملوك فلسطني واجهوا ملوك 

قرب  معركة  يف  وهزموهم  وحلفائهم  عيالم 

عمورة،  ملوك  هم  امللوك  وهؤالء  امليت،  البحر 

)صوعر(  وبالع  وصبوييم  وأدمة  وسدوم، 

وسالم، ويذكر سفر التكوين أسماء هؤالء امللوك. 

)انظر تكوين:14( ويتحدث )التكوين:20( عن 

ملك  يحكمها  جداً  عظيمة  فلسطينية  مملكة 

فلسطيني، جاء يف النص: »2 وََقاَل إِْبرَاِهيُم َعْن 

َساَرَة اْمرَأَِتِه: »ِهَي أُْختِي«. َفأَْرَسَل أَِبيَمالُِك َملُِك 

َجرَاَر وَأََخَذ َساَرَة«)تك:20( و«َذَهَب إِْسَحاُق إىَِل 

أَِبيَمالَِك َملِِك الِْفلِْسِطينِيِّنَي، إىَِل َجرَار«. )تك:26(، 

مملكة  عظم  عن  اليهودي  التلمود  تحدث  وقد 

 ]36 ]التكوين  ويخربنا  الفلسطيني.  مالك  أبي 

الكنعانيني  أو  للفلسطينيني  أخرى  ممالك  عن 

)سيان( يف جنوب رشقي فلسطني وهي ممالك 

األدوميني، ويكفينا ما تحدث به جاسوسا موىس 

عليه السالم، »يوشع بن نون وكالب بن يفني« 

أَْخرَبُوُه   7« حيث  )فلسطني(  كنعان  بالد  عن 

وََقالُوا: »َقْد َذَهبْنَا إىَِل األَْرِض الَّتِي أَْرَسلْتَنَا إِلَيَْها، 

ا إِنََّها َتِفيُض لَبَنًا وََعَسالً، وَهَذا َثَمُرَها. 28  وََحقًّ

، وَالُْمُدُن  اِكَن يِف األَْرِض ُمْعتَزٌّ ْعَب السَّ َغرْيَ أَنَّ الشَّ

َحِصينٌَة َعِظيَمٌة ِجدًّا. وَأَْيًضا َقْد َرأَْينَا َبنِي َعنَاَق 

ُهنَاَك. 29 الَْعَمالَِقُة َساِكُنوَن يِف أَْرِض الَْجُنوِب، 

وَالِْحثِّيُّوَن وَالْيَُبوِسيُّوَن وَاألَُموِريُّوَن َساِكُنوَن يِف 

وََعىَل  الْبَْحِر  ِعنَْد  َساِكُنوَن  وَالَْكنَْعاِنيُّوَن  الَْجبَِل، 

« )سفر العدد 13(. ويتحدث سفر  َجاِنِب األُْرُدنِّ

وأسوارها  وحصونها  أريحا  مملكة  عن  يشوع 

)يشوع:2( وعن مملكة عاي )يشو:8( ومملكتي 

أورشليم  ومملكة  )يشو:9(  وباشان  حشبون 

)يشو:10(  صادق  أدوني  بملكها  الكنعانية 

وعجلون  ويرموث،  ولخيش  حربون  وممالك 

)يشو:10( وممالك حاصور ومادون وشمرون 

يف  الفلسطينية  املمالك  وعرشات  وأكساف 

وهؤالء  )يشو:11(  والجبل  والجنوب  الشمال 

لم يكونوا شيوخ قبائل بدوية بل ملوك ممالك 
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جيوشها:  يشوع  سفر  وصف  وقد  حقيقية. 

»َفَخرَُجوا ُهْم وَُكلُّ ُجُيوِشِهْم َمَعُهْم، َشْعبًا َغِفريًا 

َكالرَّْمِل الَّذِي َعىَل َشاِطِئ الْبَْحِر يِف الَْكثْرَِة، ِبَخيْل 

هؤاُلَِء  َجِميُع  َفاْجتََمَع   5 ِجدًّا.  َكثرِيٍَة  وََمرَْكبَاٍت 

ِميَاِه  َعىَل  َمًعا  وََنزَلُوا  وََجاُءوا  ِبِميَعاٍد  الُْملُوِك 

اِئيَل«. )يشو:11(. ويف  َمرْيُوَم لَِكْي ُيَحاِرُبوا إرِْسَ

للملوك  تعداد  اإلصحاح 12 هناك  سفر يشوع 

كاتب  بحسب  يشوع  حاربهم  الذين  والجيوش 

السفر.

الكنعانيني  أن ممالك  القضاة  ويخربنا سفر 

يف زمن كتابة السفر زادت عىل السبعني مملكة 

من دول املدن. )انظر قضاة:1(

واملفاجأة أن سفر القضاة يخربنا أن أدوني 

ملمالك  مركزياً  كان حاكماً  أورشليم  ملك  بازق 

مملكة،  سبعني  وعدد  األخــرى،  الكنعانيني 

كانت عاصمة  أورشليم  القدس  أن  يعني  وهذا 

لدولة كنعانية شملت كل مساحة فلسطني )7 

َمْقُطوَعٌة  َملًِكا  »َسبُْعوَن  َباَزَق:  أَُدوِني  َفَقاَل 

َتْحَت  َيلْتَِقُطوَن  َكاُنوا  وَأَْرُجلِِهْم  أَْيِديِهْم  أََباِهُم 

وَأََتوْا  اهللُ«.  َجاَزاِنَي  َكذلَِك  َفَعلُْت  َكَما  َماِئَدِتي. 

ِبِه إىَِل أُوُرَشلِيَم َفَماَت ُهنَاَك. )قضاة:1( يخربنا 

السفر أن عاصمة ممالك فلسطني كانت يبوس 

)أورشليم( وهذا بقول ملك القدس أدوني بازق 

الذي ينقل قوله كاتب سفر القضاة أن سبعني 

كانوا  شعبه  أبناء  الكنعانيني  ملوك  من  ملكاً 

بل  أرزاقهم  عن  مسؤوالً  وكان  له  يخضعون 

وكانوا يعظمونه.

هل بقي هناك من شك بعد قراءة هذا النص؟ 

وهو أن أورشليم كانت أول عاصمة للكنعانيني 

باقي  له  ويخضع  يحكم  مركزياً  ملكاً  لها  وأن 

ملوك كنعان؟ 

هذه  ترامب  األمريكي  الرئيس  قرأ  هل 

النصوص؟ من املفروض أنه قرأها فهو يناص 

الصهاينة بموجب الكتاب املقدس.

وهؤالء  سحيق  ماض  هذا  قائل:  يقول  وقد 

محلهم  وحلت  يشوع  وطردهم  قتلهم  امللوك 

لكن  يشوع(  سفر  )بحسب  موىس  جماعة 

املفاجأة أن العهد القديم ال يجزم بذلك، كيف؟

سفر القضاة يخربنا بكذب كاتب سفر يشوع 

بقوله: »21 َوَبُنو َبنْيَاِمنَي لَْم َيْطُرُدوا الْيَُبوِسيِّنَي 

َبنِي  َمَع  الْيَُبوِسيُّوَن  َفَسَكَن  أُوُرَشلِيَم،  اَن  ُسكَّ

َبنْيَاِمنَي يِف أُوُرَشلِيَم إىَِل هَذا الْيَوِْم. )قضاة:1(

الَْجبََل،  َفَملََك  َيُهوَذا  َمَع  الرَّبُّ  وََكاَن   19«

اُن الْوَاِدي ألَنَّ لَُهْم َمرَْكبَاِت  َولِكْن لَْم ُيْطرَْد ُسكَّ

َحِديٍد«. )قضاة:1(

27و َلَْم َيْطُرْد َمنَسَّ أَْهَل َبيِْت َشاَن وَُقرَاَها، 

وَُقرَاَها،  ُدوَر  اَن  ُسكَّ واَلَ  وَُقرَاَها،  َتْعنََك  أَْهَل  واَلَ 

َمِجدُّو  اَن  ُسكَّ واَلَ  وَُقرَاَها،  ِيبْلََعاَم  اَن  ُسكَّ واَلَ 

ِتلَْك  يِف  َكِن  السَّ َعىَل  الَْكنَْعاِنيُّوَن  َفَعزََم  وَُقرَاَها. 

اِئيُل أَنَُّه وََضَع  ا َتَشدََّد إرِْسَ األَْرِض. 28 وََكاَن لَمَّ

َطرًْدا.  َيْطُرْدُهْم  َولَْم  الِْجزَْيِة  َتْحَت  الَْكنَْعاِنيِّنَي 

يِف  اِكننَِي  السَّ الَْكنَْعاِنيِّنَي  َيْطُرِد  لَْم  وَأَْفرَاِيُم   29
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َجاَزَر.  يِف  وََسِطِه  يِف  الَْكنَْعاِنيُّوَن  َفَسَكَن  َجاَزَر، 

)قضاة:1(

واَلَ  ِقْطُروَن،  اَن  ُسكَّ َيْطُرْد  لَْم  30َزُبولُوُن   

وََسِطِه  يِف  الَْكنَْعاِنيُّوَن  َفَسَكَن  َنْهلُوَل،  اَن  ُسكَّ

اَن  وََكاُنوا َتْحَت الِْجزَْيِة. 31 َولَْم َيْطُرْد أَِشرُي ُسكَّ

اَن َصيُْدوَن وَأَْحلََب وَأَْكزِيَب وََحلْبََة  و، واَلَ ُسكَّ َعكُّ

وَأَِفيَق َوَرُحوَب. 32 فَسَكَن األَِشريِيُّوَن يِف وََسِط 

َيْطُرُدوُهْم.  لَْم  ألَنَُّهْم  األَْرِض،  اِن  ُسكَّ الَْكنَْعاِنيِّنَي 

واَلَ  َشْمٍس،  َبيِْت  اَن  ُسكَّ َيْطُرْد  لَْم  وََنْفتَايِل   33

اَن َبيِْت َعنَاَة، َبْل َسَكَن يِف وََسِط الَْكنَْعاِنيِّنَي  ُسكَّ

َوَبيِْت  َشْمٍس  َبيِْت  اُن  ُسكَّ َفَكاَن  األَْرِض.  اِن  ُسكَّ

األَُموِريُّوَن  لَُهْم. 34 وََحرَصَ  الِْجزَْيِة  َتْحَت  َعنَاَة 

َبنِي َداَن يِف الَْجبَِل ألَنَُّهْم لَْم َيَدُعوُهْم َينْزِلُوَن إىَِل 

َكِن يِف َجبَِل  الْوَاِدي. 35 َفَعزََم األَُموِريُّوَن َعىَل السَّ

َبيِْت  َيُد  وََقِوَيْت  َشَعلُبِّيَم.  َويِف  أَيَّلُوَن  يِف  َحاَرَس 

ُتْخُم  وََكاَن   36 الِْجزَْيِة.  َتْحَت  َفَكاُنوا  ُيوُسَف 

األَُموِريِّنَي ِمْن َعَقبَِة َعْقرِبِّيَم ِمْن َسالََع َفَصاِعًدا. 

)قضاة:2-1(

الدول  تلك  إن  قائلني  الصهاينة  يحتج  قد 

النبي  لكن  فلسطينية  وليست  كنعانية 

َكنَْعاُن  »َيا  يجيبهم:  القديم  العهد  يف  »صفنيا« 

َساِكٍن«.  ِبالَ  أَْخرُِبِك  إِنِّي  الِْفلِْسِطينِيِّنَي،  أَْرَض 

الكنعاني  بني  فرق  يوجد  ال  )صفنيا:2( 

أو  مقاتل  تعني  »فلست«  فكلمة  والفلسطيني 

محارب يف اللغة الكنعانية، ويف التلمود والتوراة 

يذكر  ما  وعند  واضح  بشكل  الكلمتان  تتبادل 

الكنعاني حامال سالحاً يوصف بالفلسطيني أي 

املحارب، ويقول الشاعر اليوناني هومريوس أن 

الفلسطيني أبو الكنعاني حيث يذكر: »بالسكو 

الكنعانيني(.   وكليك  أجينور  أبا  فالسكو  أو 

يستشهد اآلب »دي كارا« بآراء غريه من العلماء 

لتثبيت نظريته الحثية، ولكنه بشكل غري مبارش 

يؤكد عىل أنهم كنعانيون حيث يقول: »إن هناك 

اليونانية(  األساطري  )املقصود  قديمة  قصصاً 

تروي أن آباء شعوب سورية وفينيقية وكيليكيا 

وغريها من أعمال آسيا الصغرى، هم من أقرباء 

بالسكو أبي البالسج وهو أبو أجينور الصوري، 

وفينيق  كليك  تجعل  نفسها  األساطري  وهذه 

أحفاد  فهم  وعليه  أجينور.  أبناء  وقدموس 

ألجينور  أماً  نيوب  وتجعل  بنوه.  أو  بالسكو 

ويلون  يسكنون  كانوا  اآلباء  وهؤالء  وبالسكو 

يسكنون  الحثيون  كان  التي  نفسها  األمصار 

فيها ويولون أمورها. )أي سورية - فلسطني(  

مملكة داود وسليمان

عىل  ُيعثر  لم  )اللتان  وسليمان  داود  مملكتا 

التوراة  الثالث  الديانات  كتب  يف  إال  لهما  أثر 

امللوك  لكنهما بحسب سفر  والقرآن(  واإلنجيل 

سليمان  عرص  ويف  الضفة  جنوب  شملتا  األول 

تلك  أن  الصهاينة  ويدعي  وجنوبها،  شمالها 

الدولة كانت يهودية، لكن ذلك يناقض العقيدة 

مؤابية،  جدة  سليل  داود  كان  حيث  اليهودية، 

أي عربية )واسمه ذو داللة عربية فصحى )ذا( 
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عربياً  إلهاً  كان  وود  ود،  صاحب  بمعنى  )ود( 

بالعرف  وهو  الودود،  االسم  يعني  وقد  قديماً، 

راعوث(،  سفر  )انظر  يهودياً  ليس  اليهودي 

وكان سليمان ابن زنى، النبي داود مع بتشبع 

هندو  اآلثار  علماء  يصنفهم  )الحثيون  الحثية 

أريني وتوراتيا عىل أنهم قبيلة كنعانية( )انظر 

سفر امللوك األول(. وتتحدث التوراة أن سليمان 

وأقام  بيهوه  مؤمناً  يكن  ولم  كثرية  آلهة  عبد 

التسعة والتسعني  آلهة زوجاته  الغريبة  لآللهة 

األنصاب واملعابد.

مملكة أخاب بن عمري

ويذكر العهد القديم مملكة السامرة بملكها 

عربية  أرسة  سليل  هو  الذي  عمري  بن  أخاب 

مدينة  من  كنعانية  كانت  إيزابيل  وزوجته 

صور وبالتايل فإن أبناءها الذين توارثوا عرش 

السامرة لم يكونوا يهوداً وفق الديانة اليهودية، 

حيث الزوجان امللكيان أخاب )أخ، أب( لم يكونا 

يؤمنان بالتوراة بل بآلهة الكنعانيني )البعليم( 

وقد قتال النبي إيليا بحسب العهد القديم. )انظر 

سفر امللوك الثاني(.

علم اآلثار وممالك فلسطين

والحوليات  املرصية  اآلثــار  إىل  عدنا  إذا 

عرشات  عىل  نعثر  فإننا  والبابلية،  األشورية 

الكنعانية،  الفلسطينية  واملمالك  املدن  دول 

وحاصور  ومجدو  وعقرون  وغزة  أسدود  يف 

والقدس، وعكا، وبيسان، وشكيم ... وقد ُذكرت 

)القرون:20-18  املرصية  اللعنات  نصوص  يف 

عرشات  عىل  النصوص  احتوت  حيث  ق.م( 

املمالك الكنعانية الفلسطينية مع ملوكها، هذه 

املمالك الفلسطينية الكنعانية عايشت األرستني 

املرصيتني.  عرشة  والثانية  عرشة  الحادية 

فرتة  املرصية  طيبة  يف  العمارنة  تل  وأرشيف 

حوليات  وكذلك  )1336-1334ق.م(  أخناتون 

ق.م(.   681-701( سنحاريب  األشوري  امللك 

ممالك  من  كبرياً  عدداً  ذكرا  املرجعني  وكال 

مرحلة  يف  األمــر  وكذلك  فلسطني.  وملوك 

املؤرخ  عنه  كتب  الذي  األول  الفاريس  االحتالل 

»التاريخ«  كتابه  يف  ــريودوت«  »ه اليوناني 

)484-425 ق.م( فقد ذكر »أن األرض املمتدة 

من العريش إىل صيدا تسمى فلسطني السورية 

والفينيقيون  العرب  هم  أقوام  ثالثة  ويسكنها 

التي  ذاتها  هي  املساحة  وهذه  والسوريون« 

وصفت يف سفر التكوين، أنها أرض كنعان من 

القرارة«.  إىل  إىل جرار »أي من صيدا  صيدون 

 16 وَِحثًّا  ِبْكرَُه،  ِصيُْدوَن  َولََد:  وََكنَْعاُن   15«

وَالِْحوِّيَّ   17 وَالِْجرَْجايِشَّ  وَاألَُموِريَّ  وَالْيَُبويِسَّ 

َماِريَّ  وَالصَّ وَاألَْروَاِديَّ   18 ينِيَّ  َوالسِّ وَالَْعرِْقيَّ 

 . الَْكنَْعاِنيِّ َقبَاِئُل  َتَفرََّقْت  ذلَِك  َوَبْعَد   . وَالَْحَماِتيَّ

19 وََكاَنْت ُتُخوُم الَْكنَْعاِنيِّ ِمْن َصيُْدوَن، ِحينََما 

َتِجيُء َنْحَو َجرَاَر إىَِل َغزََّة، وَِحينََما َتِجيُء َنْحَو 

الََشَع.  إىَِل  وََصُبوِييَم  وَأَْدَمَة  وََعُموَرَة  َسُدوَم 

َكأَلِْسنَتِِهْم  َقبَاِئلِِهْم  َحَسَب  َحاٍم  َبُنو  هؤاُلَِء   20
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تحدث  وقد  )تك:10(  وَأَُمِمِهمْ«.  ِبأََراِضيِهْم 

املقاتلني  مشاركة  عن  تاريخه  يف  هريودوت 

الحرب  يف  والفينيقية  الفلسطينية  والسفن 

مستقل  كشعب  ذكرهم  اليونان  عىل  الفارسية 

ذاتي  حكم  ذات  ممالك  وذي  لألرض  صاحب 

اإلسكندر  الفرس. ويف زمن  تابعة إلمرباطورية 

مدن  اإلغريق عرشات  املؤرخون  ذكر  مقدوني، 

الفينيقية ومنها من قاتلت  الفلسطينية  املمالك 

اإلسكندر كمملكتي صور وغزة والسامرة. ويف 

العرص السلوقي هناك ذكٌر لعرشات ممالك املدن 

)إنطاكية  والقدس  عكا وغزة  مثل  الفلسطينية 

الجديدة( والسامرة وأدوم ومدن األنباط ويافا 

وعسقالن... .

الحشمونيم  مملكة  أن  أيضاً  نغفل  أال  يجب 

)الحسميني( الفلسطينية 164 ق.م. وحتى 63 

ق.م التي أعقبت ما سمي الثورة »املكابية« هي 

السلوقية،  اإلمرباطورية  ظل  يف  عربية  مملكة 

اسمهم هم من حشمونة  عليه  يدل  فهؤالء كما 

وهي   )31-29 عدد   33 العدد  سفر  )انظر 

حسمى  منطقة  القديم  العهد  نص  بحسب 

جزيرة  غربي  وشمال  األردن  رشقي  جنوب 

العرب، وهذه األرض كما يثبت علم اآلثار وحتى 

سفر  وكذلك  التكوين  سفر  ذلك  إىل  يشري  كما 

أشعياء هي أرض بني املرشق بني قبائل أو قوم 

»قيدار« )انظر أشعيا:21: عدد 13-17( والذين 

العربية  للقبائل  يعودون  أنهم  اآلثار  علم  أثبت 

هم  فالحشمونيم  وعليه،  ومعني  ولحيان  ثمود 

الحسميون العرب الثموديون أو اللحيانيون ال 

من  هم  والثموديون  فاللحيانيون  بينهم،  فرق 

العرب العاربة.

ويف ظل اإلمرباطورية الرومانية التي حكمها 

ُقسمت  كنعانيون  أباطرة  متفرقة  فرتات  يف 

اسم  منها  كل  ممالك حملت  إىل ثالث  فلسطني 

مملكة فلسطني، األوىل والثانية والثالثة، أشهرهم 

امللوك األدوميون من أنتيباتر األدومي إىل ولده 

الساللة من  إىل آخر هذه  الكبري(  حرد )هريود 

ووالدة  أقحاحاً  عرباً  كانوا  كلهم  العائلة  هذه 

حرد- هريود الكبري أبو ساللة هؤالء امللوك يف ظل 

اإلمرباطورية الرومانية هي سيدة عربية نبطية 

أو ساللياً(  )وال يمكن احتسابها يهودية دينياً 

لذلك هؤالء لم يكونوا يهوداً عىل اإلطالق، وولد 

عسقالن  مدينة  يف  باليونانية(  )هريود  حرد 

القديم مدن  العهد  يف  غزة، وهما  مدينة  شمال 

املحاربني الفلسطينيني، فوالده انتباتر األدومي 

دولة  أنشأوا  وقد  العروبة.  خالص  عربي  هو 

فلسطني  ُسميت  ذاتي  حكم  ذات  )مملكة( 

قيسارية.  مدينة  كانت  عاصمتها  السورية، 

ومن ثم ُقسمت فلسطني السورية )عام 106م( 

اسم  منها  كل  دول حملت  مقاطعات  ثالث  إىل 

بعاصمتها  األوىل  فلسطني  وبقيت  فلسطني 

فلسطني  عاصمة  بيسان  كانت  بينما  قيسارية 

هي  الثالثة  فلسطني  عاصمة  وكانت  الثانية، 
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مدينة البرتاء رشق األردن.

الدويالت الفلسطينية بعد الميالد

احتفظت  البيزنطية  اإلمرباطورية  ظل  ويف 

كمقاطعات  الرومانية  بالتقسيمات  فلسطني 

والثانية  األوىل  »فلسطني  تسميات  تحمل 

أُطلق عليه تسمية »أبرشية  والثالثة« ضمن ما 

الرشق«)390-636م(.

عىل  أُطلق  )636م(  اإلسالمي  الفتح  ومع 

جزءاً  وكانت  فلسطني  ُجند  تسمية  فلسطني 

العصور  يف  ذلك  واستمر  الشام  والية  من 

حيث  العثمانية  السلطنة  حتى  اإلسالمية 

العثماني-الرتكي  لالحتالل  فلسطني  خضعت 

1516م أسوة بمعظم األقطار العربية. وعينت 

البالد قد  عليها، كانت  محلياً  إسطنبول حاكماً 

هي:  تسمى سناجق  مناطق  إىل خمس  ُقسمت 

وكان  واللجون،  ونابلس  وصفد  وغزة  القدس 

املحليني  السكان  أيدي  يف  بعيد  حد  إىل  الحكم 

الفلسطينيني، وتمت إعادة إعمار املرافق العامة 

يف القدس عىل يد سليمان القانوني عام 1537. 

وقد وقعت أجزاء فلسطني املختلفة وعموم بالد 

متعددة  وكيانات  عائالت  سيطرة  تحت  الشام 

الوالء  بني  تراوحت  العثمانية  الدولة  فرتة  يف 

والعداء للدولة املركزية، أمثال أبو غوش، ظاهر 

أن  التاريخ  املعنيون. وتسجل صفحات  العمر، 

الفلسطينيني كانوا أول من قاوم هذا االحتالل 

القائد  ثار  حيث  )1695-1775م(  الفرتة  يف 

الدولة  عىل  الزيداني  العمر  ظاهر  الفلسطيني 

شمايل  قوية  إمارة  إنشاء  واستطاع  العثمانية 

فلسطني. لكن فيما بعد قىض عليها العثمانيون. 

كدولة  فلسطني  وضعت   1923 العام  ويف 

بشقيقاتها  أسوة  الربيطاني  االنتداب  تحت 

بينما  واألردن  العراق  املتوسط  رشق  العربيات 

وضعت سورية ولبنان تحت االنتداب الفرنيس، 

الجنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  اعتمدت  وقد 

الدولية يف 3/3 2020 وضعية فلسطني كدولة 

منذ ذلك التاريخ وجاء يف مذكرتها “يتتبع دولة 

فلسطني إىل أصلها يف العام 1923 ويوضح أن 

فلسطني كانت دولة متواصلة منذ ذلك الوقت. 

إقامة  ضد  الحجج  تستند  ملاذا  التقديم  يرشح 

تعامل  لكيفية  فهم  سوء  إىل  فلسطني  دولة 

الدولة. ويوضح، عىل وجه  مسألة  مع  املحكمة 

الخصوص، ملاذا اتفاقية حقوق وواجبات الدول 

هذا  يف  صلة  ذات  ليست   )1933 )مونتفيديو، 

ينظر  العام  املدعي  أن  البيان  وذكر  الصدد. 

مسألة  باعتبارها  الدولة  إىل  صحيح  بشكل 

حقيقية يتم تقييمها من املحكمة عند االقتضاء.

فلسطين كانت دولة في القرن العشرين

الدولة  إقامة  تاريخ  أن  القرار  وأكــد 

الفلسطينية يعود إىل العام 1923، فقد ظهرت 

دولة فلسطني يف وقت محدد – عندما تم تفكيك 

الحرب  بعد  العثمانية  الرتكية  اإلمرباطورية 

العاملية األوىل، حيث تم تأسيس دول يف أراضيها 
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معاهدة  كانت  فلسطني.  ذلك  يف  بما  العربية، 

هذه  يف  أساسية   1923 لعام  للسالم  لوزان 

العملية، تنص املادة 16 عىل أن حقوق تركيا يف 

هذه املناطق قد تم التخيل عنها، وأن مستقبلهم 

سيتم تحديده من األطراف املعنية. وبحلول عام 

والعراق  وسورية  فلسطني  تشكيل  تم   ،1923

وتحديد حدودها.

أن  الدولية  الجنائية  املحكمة  قرار  وبني 

االنقسام يف اإلدارة داخل الدولة ال يضعف وضع 

إلدارتني،  ليبيا  تخضع  فحالياً،  كدولة.  الكيان 

دولة  والصني  واحداً،  إقليماً  تمتلك  واحدة  كل 

الصني  جمهورية  حكومتي  أن  من  الرغم  عىل 

الشعبية وجمهورية الصني تحتفظان بقطاعات 

أنها  تدعي  منهما  كل  أراضيها،  من  منفصلة 

الحكومة الرشعية لكامل الصني.

حدود فلسطين

أرايض  أن  عىل   58 املادة  يف  القرار  وأكد 

فلسطني  كانت  التي  األرض  تشمل  فلسطني 

التي  األرايض  منها  مطروحاً  االنتداب،  عهد  يف 

انفصلت عنها إرسائيل عام 1948، مشرياً إىل أن 

جميع األطراف تقبل نطاق األرايض االنفصالية 

من  قليل  عدد  باستثناء  واسع،  نطاق  عىل 

القطاعات اإلقليمية عىل الحدود بني الدولتني.

لألمم  العامة  الجمعية  أن  إىل  القرار  وأشار 

القرار  يف  فلسطني  أرايض  حددت  املتحدة 

أنها  عىل   2012 شباط   29 يف  املؤرخ   19/67

األرايض التي احتلتها إرسائيل عام 1967، وتم 

التابع لألمم  التأكيد عىل ذلك من مجلس األمن 

كانون   23 يف  املؤرخ   2334 القرار  يف  املتحدة 

يعرتف  »لن  إنه  فيه  قال  والذي   ،2016 األول 

بأي تغيريات عىل خطوط 4 حزيران 1967، بما 

املتفق  تلك  بخالف  بالقدس،  يتعلق  ما  ذلك  يف 

عليها بني الطرفني من خالل املفاوضات«، كما 

املناطق  أن  مناسبات  ثالث  اليونسكو يف  أكدت 

املحتلة يف الضفة الغربية توجد يف فلسطني.

***

حضاري  حي،  شعب  الفلسطيني  الشعب   

أقدم  منذ  الطويل  إرثه وتاريخه  ومتواصل مع 

الحمض  دراسات  أثبتته  ما  وهذا  العصور، 

النووي الجيني واألركيولوجي لجريانه اللبنانيني 

شعب  فهما  عليه،  ينطبق  عليهم  ينطبق  وما 

عىل  ينطبق  ما  وهو  االستعمار،  قسمه  واحد 

كل الشعوب القديمة يف منطقة رشق املتوسط، 

والشعب  والسورية وغريها،  والعراقية  املرصية 

منذ  القدماء  أجداده  وريث  هو  الفلسطيني 

التاريخ  يف  ُمدرٍك  إنساٌن  أول  فلسطني  إنساٍن 

البرشي، الذي عاش قبل 150،000سنة من اآلن 

يف جبال الكرمل، مروراً بكل الحقب والسالالت 

التي حكمت فلسطني حتى يومنا هذا، وبرصف 

الفلسفي  أو  الديني  املعتقد  طبيعة  ّعن  النظر 

الوثنية،  كان  إن  به،  اعتقدوا  الذي  التخُييل  أو 

أو  املسيحية  املجوسية،  الصابئية،  اليهودية، 
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اإلسالم، فإن تغيري املعتقد ال ولَم ُيغري الشعب 

الروح  ُيغري  ال  وفلسفته  العقل  تغري  وانتماءه، 

باسمه  املسماة  األرض  فبسكناه هذه  والجسد. 

مدى  عىل  وعرف  اسمه  استمد  فلسطني  أي 

العصور باسم الشعب الفلسطيني.

***

 عىل قارئ التاريخ أن يدرك أنه بفعل تطور 

تحول  واألديان  الرسل  وتعدد  التاريخ  أحداث 

بعض من أولئك األجداد أو األسالف كما تحول 

الزمان  مر  عىل  املجاورة  الشعوب  من  غريهم 

أرٍض  يف  آخر،  إىل  وفلسفي  ديني  معتقد  من 

خالقة ومبدعة وعبقرية وصفت دائماً بالعظمة 

والقدسية، ووصفت باإلجماع أنها وطن األديان 

داخل  من  انبثقت  التي  السماوية،  والرساالت 

)الكنعانية  املتوسطية  رشق  العروبية  البيئة 

هذه  من  واحدة  كل  والعدنانية(،  واآلرامية 

األقوام ومهما اختلفت طريقة نطقها لعباراتها 

فإنها جميعاً كانت لهجات أو لغات ذات مصدر 

واحد، وكل ديانة ولغة أكملت إحداها األخرى، 

أو حلت محلها مختزلة يف داخلها كل ما سبقها، 

الوحدة والرصاع  وتعايشت مع األخرى يف ظل 

اختلفت  ومهما  ولكنها  واألنصار،  األتباع  عىل 

أنصارها  فإن  وأديانها  وعقائدها  مذاهبها 

األصليني  السكان  أنفسهم  هم  ظلوا  وأتباعها 

للوطن الفلسطيني، لغة وعرقاً وعادات وتقاليد 

تراوحت  الذين  املشرتكني  باإلسالف  وفخراً 

والعراق وشبه  فلسطني  بني  األصلية  مواطنهم 

جزيرة العرب.

***

وريثة  تعترب  الحالية  العالم  شعوب  كل   

عاشوا  الذين  الوطن  أوطانها وألسالف  لتاريخ 

واللغة  العرق  عن  النظر  برصف  ترابها،  عىل 

طاملا  أبناؤها  فهم  الزمنية،  والحقب  والدين 

فيها زمناً،  بيئتها واستوطنوا  اندمجوا يف  أنهم 

وطنيني  أكانوا  سواء  بينهم،  فيما  واختلطوا 

واإلنتاج،  النسب  عالقات  يف  دخالء  أو  أصالء 

وأدى االنصهار فيما بينهم، إىل ضياع الفوارق 

البيولوجية والثقافية وبذلك تكوَن من اتحادها 

شعب واحد، ُيعرُف عن نفسه باسم وطنه، هذا 

العالم، والشعب  الشعوب يف  ما حدث لدى كل 

ما  حيث  ذلك،  يف  استثناء  ليس  الفلسطيني 

أو  العراقي  أو  املرصي  الشعب  عىل  ينطبق 

األمريكي…  أو  األملاني  أو  الفرنيس  أو  اإليراني 

وغريهم ينطبق عىل شعب فلسطني.

***

ونسبه  بأرضه  يعتز  الفلسطيني  الشعب 

تربة  عىل  تعاقبت  التي  وحضاراته  وتاريخه 

العرقية  األصول  عن  النظر  برصف  بالده، 

املنطقة  شعوب  اختلفت  ومهما  القومية  أو 

أموري،  كنعاني،  له،  تسمياتها  يف  املجاورة 

رتنو، زاهي، فينيقي، فلسطيني... فكلها كانت 

ماذا  املهم  الزمان،  عرب  تتكرر  أمثلة  ومازالت 
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نفسه  عرف  أنه  التاريخ  يخربنا  نفسه  عرف 

دائماً باسم وطنه أي فلسطني. وهذا ما ينطبق 

عىل الشعب األملاني يف عرصنا فهو »دوتيش« من 

»دوتشالند« يف لغته، وهو أملاني« من أملانيا يف 

العربية والفرنسية، وهو جرماني من »جرمني« 

يف اإلنكليزية، لكنه يبقى هو لم يتغري عىل الرغم 

من تعدد التسميات الخارجية.

***

وشعوب  الفلسطيني  الشعب  يختلف  ربما 

الرشق العريقة، عن الشعوب الحديثة يف أوروبا 

لألرض،  باالنتماء  اإلرث،  حيث  من  وأمريكا 

املرصي  ومثله  الفلسطيني  الشعب  ظل  فقد 

أصيالً  أرضه،  يف  مرابطاً  والسوري  والعراقي 

يف تربة بالده لم يتبدل ولم ينقطع عنها يوماً 

وتأسيسه  هجراته  من  الرغم  عىل  بأغلبيته 

إفريقيا،  وشمال  أوروبا  جنوب  بعيدة  أوطاناً 

يف قرطاج وكريت وشبه جزيرة إيبرييا وغريها 

من األماكن التي حددها علم اآلثار ملستوطنات 

الفينيقيني.

 الشعب الفلسطيني اليوم هو سليل أسالفه 

ولباساً  وتقاليد  وعادات  ولغًة  عرقاً  الكنعانيني 

الشعبي  لباسه  ذلك  عىل  يشهد  وثقافًة  وفناً 

التي  وتقاليده  وعاداته  وأغانيه  وأهازيجه 

إنها  كما يقول عنها بن غوريون يف أحد كتبه، 

شبيهة بما يف نصوص الكتاب املقدس حتى ما 

تكن سوى  لم  قديمة  لغة عربية  عليه  يطلقون 

وكما  أشعياء  سفر  ينص  كما  كنعانية  لهجة 

ولفنسون«  إرسائيل  اليهوديان  الباحثان  يؤكد 

وإيمانويل  السامية(  اللغات  ولفنسون:  )انظر 

فوىض:  يف  عصور  )انظر  فاليكوفسكي 

أخناتون(.

***

كوطن  الدينية،  فلسطني  خصوصية  إن 

الرساالت واألنبياء الصادرة عن السماء والوحي 

اإللهي، جعلتها عىل مر العصور واألزمان فيما 

أولئك  من  الديني  للرصاع  أرضاً  امليالد،  بعد 

أي  فلسطني،  حدود  خارج  بعقائدها  املؤمنني 

من غري الفلسطينيني، صاعاً استند إىل الرؤى 

واألحالم واآلمال الكهنوتية والتفسريات الغيبية 

املؤدلجة، التي فرست أقدار فلسطني ومستقبلها 

عرب قراءة األحداث التاريخية أو املتخيلة ومآالت 

لفئة  وتمييزها  اآللهة  وعود  رؤيا  وفق  البرش 

أهل  من  أخرى  حساب  عىل  دينية  طائفة  أو 

البالد، وفق مبدأ القوة والتكفري، وهذا ما فعلته 

السادس  القرن  منذ  الربوتستنتية  الصهيونية 

عرش أي مع دعوة الكاهن »مارتن لوثر« لليهود 

املسيح  السيد  بعودة  أمالً  فلسطني  إىل  للهجرة 

تلك  ُحولت  فقد  يهودياً،  كان  أنه  االعتقاد  وفق 

سيايس  عمل  برنامج  إىل  الغيبية  املعتقدات 

فلسطني  ألرض  إحاليل  استيطاني  استعماري 

منذ  بروتستنتية  مسيحانية  دينية  صبغة  ذي 

قرن من الزمان بفعل التحالف بني الصهيونية 
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اليهودية  والصهيونية  األنغليكانية  املسيحية 

العملية.

***

بالحمالت  عرفت  التي  الحقبة  تكن  لم 

التي  العنرصي  الديني  الطابع  ذات  الصليبية 

ملوك  مع  الثاني«  ــان  »أوروب البابا  سريها 

امليالدي  عرش  الثاني  القرن  يف  أوروبا  وأمراء 

استثناًء لهذه املعتقدات بل هي جزء من عقلية 

مسلمني  العرب  تجاه  عنرصية  استعالئية 

ومسيحيني رشقيني، حيث يذُكر املؤرخون أنها 

مسلمني  من  العربي  الرشق  أبناء  استهدفت 

ممالك  أقامت  وقد  ويهود  رشقيني  ومسيحيني 

أن  بعد  عاماً  وخمسني  مائة  استمرت  صليبية 

ارتكبت املجازر بحق السكان اآلمنني من أبناء 

يف  نشهده  ما  وهو  ومرص  وفلسطني  سورية 

تنفيذ  يف  واملتهودين  اليهود  باستخدام  أيامنا 

املخطط نيابة عن املسيحيني اإلنجيلني.

***

 جاء إنشاء دولة إرسائيل كدولة لليهود عىل 

والخلفيات  للدوافع  الفلسطيني  الوطن  أرض 

باملجيء  املتعلقة  نفسها  الغيبية  املسيحانية 

الثاني )وفق املسيحية الصهيونية الربوتستنتية( 

أو األول للسيد املسيح وفق املعتقدات اليهودية، 

التي تختلف عن تفسريات اليهود املتدينني وعن 

والكاثوليكية  األرثوذكسية  الكنيستني  رؤية 

وغريهما من الكنائس.

املوضوع  تطور  الــزمــان  مهازل  من 

وقتنا  يف  الصهيوني  االستيطاني  االستعماري 

يعد  عن روايتني وذلك  ليصبح حديثاً  الحارض 

إذ ال  الحقوق،  البرشي وأصل  بالعقل  استهزاء 

يمكن بشكل من األشكال الحديث عن روايتني 

وحقني يف هذه األرض إال إذا كانت تلك الحقوق 

األمم  قرارات  أقرته  وما  الدويل  القانون  وفق 

القرن  من  الثاني  النصف  يف  الصادرة  املتحدة 

العرشين وحتى يومنا هذا، عىل الرغم مما فيها 

من ظلم للشعب صاحب األرض، ألن البحث عن 

غري  آخر  لشعب  فلسطني  يف  تاريخية  حقوق 

الشعب الفلسطيني هي مجرد فربكات وأوهام 

بقي  حيث  عاقل،  أي  بها  يقبل  أن  يمكن  ال 

متنوع  واحداً  شعباً  أرضهم  يف  الفلسطينيون 

اإلسالمية  مكوناته  بني  ومتسامحاً  الثقافات 

وغريها،  والسامرية  واليهودية  واملسيحية 

محافظاً عىل عاداته وتقاليده وإرثه الحضاري 

الرغم  عىل  هذا  يومنا  حتى  املشرتك  والديني 

ومحاوالت  انقسام  من  الصهيونية  زرعته  مما 

للتفتيت والترشيد.

***

 جاءت دولة الصهاينة كنتاج لوثيقة بلفور 

 1922 األمم  وعصبة   1917 عام  االستعمارية 

تحول  وبقيامها   ،1947 عام  املتحدة  واألمم 

العربي  واملرشق  الغربي  العالم  بني  الرصاع 

بني  األتباع  كسب  عىل  ثقايف  فكري  صاع  من 
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املسيحية الغربية من جهة واإلسالم واملسيحية 

الرشقية من جهة أخرى عرب نشاطات املبرشين 

فلسطني  باعتبار  املسلمني  والدعاة  املسيحيني 

هي البالد األكثر قدسية، إىل صاع تم زج اليهود 

عىل  تتنازع  تاريخية  روايات  عن  للحديث  به 

األحقية يف األرض، صاع بني من أطلق عليهم 

مائة  إىل  ينتمون  أقوام  وهم  اليهودي  الشعب 

دولة )يشكل الخزر األشكيناز ما يقارب %95 

املغويل(،  الرتكي  العرق  إىل  ينتمون  وهم  منهم 

وسيدها  األرض  وريث  الفلسطيني  والشعب 

منذ آالف السنني، وهو أمر لَم يشهد له التاريخ 

البرشي مثيالً من قبل.

***

والدين  باللغة  الصهيوني  التالعب  إن 

الواقع  والقانون الطبيعي والدويل لن يغري من 

املُغرضني  أولئك  لدى  إال  شيئاً  التاريخي 

واملتآمرين واملتواطئني مع الصهيونية لقد قبل 

وقدم  للسالم،  تواق  ألنه  السالم  الفلسطيني 

الفلسطيني تنازالت ليس ألنه ال حق له يف أرض 

وطنه من النهر إىل البحر بل ألن القانون الدويل 

وقرر  ذلك  أقرت  الدولية  الرشعية  وقرارات 

عام  تاريخية  مبادرة  يف  الفلسطيني  الشعب 

الرغم  عىل  العالم  به  قبل  بما  يقبل  أن   1988

من الظلم واإلجحاف بحقوقه لكن العالم مازال 

عاجزاً عن إحقاق الحق بسبب اإلدارات األمريكية 

من  الصهيونية  خلف  تصطف  التي  املتعاقبة 

منطلقات دينية غيبية أو استعمارية ذات أبعاد 

أمنية واسرتاتيجية.
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* د. إياد أبو ازنيط: محارض يف جامعة االستقالل. 

** رائد الدبعي: محارض يف قسم العلوم السياسية، جامعة النجاح 

الوطنية.

مقدمة

جاءت نشأة »دولة إرسائيل« إثَر قراٍر أممي 

ينطوي عىل تقارٍب ثقايف وحضاري مشرتٍك مع 

عىل  اللحظة  تلك  يف  الظروف  فعملت  الغرب، 

املحيط  لكن  الجديدة،  املصطنعة  الدولة  والدة 

الجيوسيايس الذي نشأت فيه كان مختلفاً عنها، 

قيامها  عن  اإلعالن  تلت  التي  العقود  فطوال 

اعُترب ذلك املحيط مصدراً مستمراً من مصادر 

موازين  تبدل  ومع  الوجودي،  باملعنى  التهديد 

التهديدات  زادت  وتغريها  اإلقليم  يف  القوى 

طبقاً  قلت  أو  إرسائيل  عىل  املؤثرة  الخارجية 

حدا  ما  وهذا  والتغريات،  التبدالت  تلك  لطبيعة 

التطبيع العربي اإلسرائيلي بين تعاظم المسارات وتالقي المصالح
وتداعياته على القضية الفلسطينية

د. إياد أبو زنيط* ورائد الدبعي **

والدفاعية  األمنية  سياستها  بناء  إىل  بإرسائيل 

البيئة  لتغريات  وفقاً  الخارجية  وعالقتها 

اإلقليمية والعاملية.

ُتعد منطقة الرشق األوسط التي تقع إرسائيل 

يف قلبها األكثر قابلية للتأثر باملتغريات اإلقليمية 

صاعاتها  نطاق  اتساع  بسبب  والعاملية 

املنطقة  تلك  يف  التغريات  زادت  وعمقها،1فقد 

وظهرت  ملحوظ،  بشكٍل  األخرية  السنوات  يف 

تفاعالت جديدة تنوعت يف مكوناتها السياسية، 

إىل  وتدفقت  أخرى،  وبرزت  أنظمٌة  فسقطت 

السطح تنظيمات دينية وأحزاب جديدة، ونتج 

عن تلك املتغريات بروز والءاٍت جديدة مقسمٍة 

وقطريٍة وغريها، وصاعات  وقومية  دينية  بني 

يف  وبرزت  وشيعية،  سنية  جديد،  نوع  من 

مقاالت
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عالقتها  أنماط  تنوعت  متعددة،  قوًى  اإلقليم 

إرسائيل  دفع  مما  والتصارعية،  التحالفية  بني 

املراقبة  بني  تراوحت  حذرة  سياسة  النتهاج 

يف  جديدة  مساراٍت  فرض  ومحاولة  والتدخل، 

التعامل مع اإلقليم.

التطبيع كإحدى أدوات

بناء شرق أوسٍط جديد

املحاولة الجديدة لبناء رشق أوسٍط مختلٍف 

عما سبقه تتطلب رؤًى مبتكرة، ومن الطبيعي 

أن ترتافق مع مرحلة إعادة الرتتيب مرحلة تغريٍ 

املتأثر  السيايس،  السلوك  وأنماط  األدوار،  يف 

الفعليني  املساهمني  أو  والداعني  املؤثرين  بقوة 

يف إعادة توزيع األدوار عىل الوكالء الجدد، وبناء 

إرسائيل  تتأثر  أْن  ُبد  ال  اسرتاتيجية،  تحالفاٍت 

آٍن  يف  واملتأثرين  املؤثرين  أحد  أهم  كونها  بها، 

دائرة  من  َتخرج  أن  املستبعد  فمن  لذا  واحد، 

التأثر عربياً وإقليمياً.

عدة  تغرياٍت  كذلك  العاملية  الساحة  شهدت 

وحتى  إرسائيل  قيام  منذ  العاملي  النظام  يف 

اللحظة، كانت إرسائيل تتعامل مع تلك التغريات 

إدراكها  بسبب  عليها،  املؤثرات  أهم  باعتبارها 

أنَّ وجودها املصريي يستند إىل مدى ارتباطها 

انطالقاً  وذلك  الكربى،  العاملية  األقطاب  بأحد 

الفاريس،2  النموذج  ُتسمى  تاريخية  رؤية  من 

جانب  إىل  بالوقوف  إرسائيل  قيام  عىل  ويعتمُد 

ومحاولة  كربى  لدولٍة  الخارجية  السياسات 

يف  تعيُش  أنها  خاصة  ملصلحتها،  تطويعها 

وسٍط قد يتحول بني ليلٍة وضحاها إىل عدو.

وجود  فكرة  العربية  الدول  رفضت  بدايًة، 

إرسائيل عىل أرض فلسطني، وذلك قبل إنشائها، 

التقسيم  قرار  رفضها  خالل  من  ذلك  وتجىل 

الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 

181 عام 1947م. بعد اإلعالن عن قيام »دولة 

الجيوش  دخلت  1948م،  العام  يف  إرسائيل« 

الوليدة، فكانت  الدولة  العربية حالَة حرب مع 

من  يقرب  ما  إرسائيل  احتالل  آنذاك  النتيجة 
72% من مساحة فلسطني.3

هدنة  اتفاقات  العربية  الدول  معظم  وقعت 

فيما  استمر  الرصاع  أن  إالّ  1949م،  العام  يف 

اصُطلِح عىل تسميته بالرصاع العربي اإلرسائييل. 

الفلسطينية  األرايض  باقي  إرسائيل  واحتالل 

من  العربية  األنظمة  ويأس  1967م،  عام 

العلنية  العربية  العالقات  أوىل  قامت  التصدي. 

بني إرسائيل ومرص، فيما ُعرف باتفاقية )كامب 

ديفيد( عام 1978م، ومن ثم اتفاقية أوسلو مع 
السلطة الفلسطينية، ووادي عربة مع األردن.4

التطبيع الُمجزأ والشعور النسبي باألمان

يف  الوحيدة  الذكر،  السابقة  الدول  تكن  لم 

العلنية  ولكنها  إرسائيل،  مع  عالقاٍت  إقامة 

لها  كانت  كذلك  أخرى  دوٌل  منها،  الواضحة 

عالقاتها، ومنها موريتانيا عام 1998م، وقطر 

عام 1997م، وُعمان عام1996م، واملغرب عام 
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1994م، وغريها من العالقات ذات الطابع شبه 

َمرَّ  قد  العالقات  تلك  بعض  كان  وإن  الرسي، 

تارة  باالنقطاع  التجاذبات تميزت  بمراحل من 
والعودة تارًة أخرى.5

اإلرسائيلية  العربية  العالقات  ــرَت  وّف

يف  باألمان  النسبي  الشعور  من  نوعاً  إلرسائيل 

التبادل  بتطوير  امتازت  حيث  السابقة،  الفرتة 

االقتصادي وخاصٍة اتفاق تصدير الغاز املرصي 

ومحاولة  الثقايف،  التبادل  وكذلك  إلرسائيل، 
استيعاب إرسائيل كدولة أمٍر واقٍع عىل األرض.6

القول، إن إرسائيل استخدمت نظرية  يمكن 

العربية،  الدول  مع  عالقاتها  يف  »املباريات«7 

إن واضعي  أنواعها عالقاتها، حتى  يف مختلف 

املراكز  إىل  بالرجوع  إرسائيل  يف  السياسة 

أخذوا  باألمر،  املعنية  اإلرسائيلية  البحثية 

طريق  عن  املباريات  لنظرية  نماذج  بوضع 

أمم،  دول،  مؤسسات،  أشخاص،  استهداف 

األفعال؛  الحاجة، ودراسة ردود  وغريها حسب 

ملعرفة االستجابة املطلوبة، وبالتايل كيفية إدارة 

األزمات، ذلك أّنه من خالل تلك النظرية تمكنت 

إرسائيل من التنبؤ بما يمكن أن يجري ووضعت 

مجموعًة من االحتماالت التي مكنتها من توسيع 

كانت  بحيث  وتطويرها،  العرب  مع  عالقاتها 
الالعب األكثر فوزاً واألقل خسائر.8

التطبيع يف ظل غياب النظام العربي الجامع

النظام  انهيار  ومع  2003م،  العام  يف 

العراقي، أحد األنظمة العربية املؤثرة، وانفتاح 

الخارجية،  للتدخالت  مرصاعيه  عىل  العراق 

العربي.  املشهد  يف  جديد  تحوٍل  معالم  بدأت 

الذي  العام  وهو  2011م،  العام  بداية  ومع 

وانتقالِه  العربي،  الشعبي  الحراك  فيه  انطلق 

إىل دوٍل عربيٍة مجاورٍة إلرسائيل، تربطها معها 

حدوٌد طويلة، كمرص وسورية، بدأت التحوالُت 

القائمة  العالقات  طبيعة  عىل  بظاللها،  تلقي 

من  تنسج  اللعبة  خيوط  وأخذت  إرسائيل،  مع 

أربك  حدث،  الذي  الطارئ  فالوضع  جديد، 

إبقاء  لطاملا حاولت  التي  اإلرسائيلية  السياسية 

عالقة  عىل  مساملٍة  أو  لها  حليفٍة  عربيٍة  أنظمة 

واضحة املعالم معها.

الوضع  يف  التغري  أو  العربي،  الحراك  جاء 

ُوصف  الذي  الوضع  مع  متناقضاً  القائم 

عىل  القدرة  عدم  من  الرغم  وعىل  سابقاً، 

عىل  الوقت  هذا  يف  بدقة  التغيري  واقع  توصيف 

املراحل  عن  الناجمة  االختالالت  نتيجة  األقل، 

من  أّنه  إالّ  الحديث،  محل  التغريات  تلت  التي 

تركت  قد  والتحوالت  التغريات  تلك  أنَّ  الواضح 

الجيوسيايس  املشهد  تفاصيل  مختلف  يف  آثاراً 

معالم  وضوح  عدم  من  الرغم  عىل  املنطقة،  يف 

األمر  العربية،  املنطقة  يف  االسرتاتيجي  التغيري 

الذي يجعُل منه سبباً كافياً إلثارة قلق إرسائيل 
ومحاولتها استثمار ما يجري لصالحها.9

لم ُيكتب للتغريات العربية بعد العام 2011 
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إرسائيل  لعبت  متعددة،  عوامل  بفعل  النجاح 

أنظمة  السطح  إىل  وطفت  بارزاً،  دوراً  فيها 

جديدة ُتشبه تلك القديمة التي تم خلعها، ومن 

الضغط  وبسبب  لبلدانها،  األمن  حفظ  منطلق 

مع  الروابط  زادت  البلدان،  تلك  عىل  األمريكي 

الدول  تلك  إيهام  استطاعت  التي  إرسائيل، 

مصالحها  وبتالقي  اإليراني،  الخطر  بتعاظم 

استطاعتها  أو  الدول،  تلك  مع  االقتصادية 

األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  عالقتها  تحسني 

من خاللها، أو للحفاظ عىل الحكم.

ارتباطاً  إرسائيل  مع  العالقة  تزداد  اليوم، 

معظمها  يف  وتنتقل  2020م،  العام  يف  ونحن 

من الرسية للعلنية، يف وقت يزداد فيه الضغط 

تداعياتها  تعترب  التي  الفلسطينية  القضية  عىل 

وبحكم  املنطقة،  يف  إلرسائيل  األول  املوجد 

العربية  الحالة  تطبيع  يف  الحاصل  التنامي 

املصالح  لتشابك  امتدادها  واملتوقع  اإلرسائيلية 

تستمر  أن  املؤكد  شبه  فمن  الذكر،  سابقة 

التضييق،  من  املعاناة  يف  الفلسطينية  القضية 

يف  جيوسياسية  تغريات  حصول  عدم  حال  يف 

املنطقة.

من التطبيع المجزأ إلى التطبيع المتكامل

ال  األخرية  الفرتة  يف  العربي  التطبيع  شكل 

اإلماراتي،  اإلرسائييل  االتفاق  إعالن  بعد  سيما 

فبينما  السابق،  التطبيع  عن  مختلفاً  نموذجاً 

ديفيد  كامب  يف  التطبيع  مجريات  اقترصت 

وغريها عىل هدٍن موقعة، واتفاقيات اقتصادية، 

االمتداد  الحايل  بشكله  التطبيع  تجاوز 

إىل  الثقايف، وصوالً  منه  األخطر  إىل  االقتصادي 

األخرى  وإحالل  الفلسطينية  الرواية  رضب 

العربي  اإلعالم  من  فجزء  مكانها،  الصهيونية 

الصهيونية،  الرواية  كامالً  تبنياً  تبنى  الحايل 

تؤيد  ال  العرب  من  كبرية  نسبة  أن  صحيٌح 

التطبيع ولكن نسبة مماثلة باتت تؤيد العالقة 

مع إرسائيل، وترافق ذلك مع قلة اهتمام بسماع 

أي اتهامات موجهة إلرسائيل.

التطبيع املتكامل الحاصل اليوم ُيمكن فهمه 

يف إطار التخطيط اإلسرتاتيجي الساعي إىل عزل 

عليه،  االنقسام  وفرض  الفلسطيني  الشعب 

العربي  اإلعالم  تبني  خالل  من  واضح  وذلك 

إعالمية  ملواد  الكبري  ضخه  يف  ذلك  الرسمي 

واملشاريع  وديمقراطيتها  بإرسائيل  تحتفي 

اإلمارات  تطبيع  حالة  يف  خاصة  معها،  املقامة 

تسويات  عقد  باتجاه  يدفع  ُكله  هذا  معها، 

سياق  وهو  الفلسطينيني،  عن  بعيداً  منفصلة 

مهم يف التوصل إىل اتفاقيات منفردة.

التربير يف اعتبار التطبيع إنجازاً ُيشكل جزءاً 

من الفهم املنحرف للعالقة مع إرسائيل، بحيث 

ُيشري هذا الفهم إىل تنازل حقيقي عن الحقوق 

الفلسطينية الثابتة عند العرب، يف إشارة فعلية 

قضيًة  الفلسطينية  القضية  اعتبار  تراجع  إىل 

قومية مركزية، واعتبار اآلخر املحتل مساوياً ملن 
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التربير  يتوازى مع  يحتله من شعب، وكل هذا 

النتشال  أتى  حقيقي  إنجاز  أّنه  عىل  للتطبيع 

الشعب الفلسطيني من مخطٍط كبري مثل الضم، 

التي  العربية  للشعوب  موجه  عام  خطاٍب  يف 

إال  هو  ما  التطبيع  هذا  بأنَّ  طبعت حكوماتها، 

ملصلحة الشعب الفلسطيني، وهي فكرة ملتوية 

إن اقتنع بها العرب فعالً فسُيصبح التطبيع مع 

إرسائيل مطلباً يف قادم األيام، ظاهرُه مصلحة 

الفلسطينيني وباطنه تصفية قضيتهم.

مآالت االتفاق على القضية الفلسطينية 

اإلرسائيلية  للسياسة  انتصاراً  االتفاق  شكل 

بـ«مسارات منفردة« مع  التطبيع  القائمة عىل 

األنظمة العربية واإلسالمية يف املنطقة، ورفض 

وهي  مشرتكة،  تفاوضية  ملسارات  توجه  أي 

السياسة التي أصت إرسائيل عليها منذ اتفاقية 

كامب ديفيد مع مرص عام 1978، وانتهجتها 

ومنظمة  وسورية  األردن  مع  مفاوضاتها  يف 

انتكاسة  شكل  كما  الفلسطينية،  التحرير 

يف  القائمة  العربية،  السالم  ملبادرة  واضحة 

قبل  إرسائيل  مع  التطبيع  رفض  عىل  جوهرها 

وأدى  املحتلة،  العربية  لألرايض  احتاللها  إنهاء 

إىل تراجع مكانة القضية الفلسطينية من قضية 

لدى  املنطقة  قضايا  إحدى  إىل  املركزية  العرب 

األنظمة العربية الجديدة، ال سيما تلك الناشئة 

عن »الثورات املضادة« أو األنظمة الناشئة عن 

الشمولية  الدول  تلك  أو  املتعثرة«  »الثورات 

التي تحكم من خالل أنظمة سلطانية شمولية، 

ترى  التي  للمواطنني،  رأي  وال  فيها  صوت  ال 

االلتزام  من  يعفيها  إرسائيل  مع  تطبيعها  أن 

نشأت  التي  الديمقراطي  التحول  بمتطلبات 

السوفييتي،  االتحاد  انهيار  بعد  ما  أساساً 

وظهرت بإلحاح  بعد الربيع العربي، إذ أصبحنا 

ألحد  دعمه  عن  يعرب  األمريكي  الرئيس  نسمع 

»ديكتاتوري  بـ   رئيسها  األنظمة بوصفه  تلك 

املفضل«، يف سابقة تتعارض مع القيم الليربالية 

الديمقراطية التي تشدقت بها مختلف اإلدارات 

األمريكية ورفعت شعاراتها طويالً. 

هدية مجانية لمعسكر

اليمين الديني في إسرائيل 

شكل االتفاق طوق نجاة لنتنياهو شخصياً، 

املتهم بالفساد، وسوء االئتمان، والفشل الذريع 

إضافياً  تفوقاً  ومنح  كورونا،10  أزمة  إدارة  يف 

الذي  إرسائيل،  يف  املتطرف  الديني  لليمني 

العربي  العاملني  اخرتاق  عىل  قادر  أنه   أثبت 

واإلسالمي، دون تسديد أي أثمان سياسية، أو 

تقديم أي التزامات بما يف ذلك إلغاء الضم، إذ 

أعلن نتنياهو بكل وضوح أن قرار الضم ال يزال 

األخرض  الضوء  بانتظار  حكومته،  أجندة  عىل 

األمريكي، وهو األمر الذي أكده مستشار الرئيس 

األمريكي »جاريد  كوشنري«.

»توماس  وصف  حسب  االتفاق  شكل 

فريدمان« هزة جيوسياسية تقارب يف ارتداداتها 
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اتفاقية كامب ديفيد، وأوسلو، ووادي عربة،11 

بحيث ستقود نحو لحاق مجموعة من األنظمة 

العربية باملسار اإلماراتي مستقبالً. 

ضربة قاصمة لمبادرة السالم العربية: 

العربي  الجدار  هشاشة  االتفاقية  أظهرت 

الرسمي، ووجهت رضبة قاصمة ملبادرة السالم 

لصالح  السالم،  مقابل  األرض  وملبدأ  العربية، 

الذي سيقود  األمر  وهو  السالم،  مقابل  السالم 

اإلقليمي  حضورها  إرسائيل  تعزيز  نحو  حتماً 

وتطبيع  اإلسالمي  العالم  واخرتاقها  الدويل، 

عالقاتها مع العديد من األنظمة اإلسالمية التي 

ترى بإرسائيل بوابة للواليات املتحدة األمريكية، 

مع  جرى  كما  اقتصادياتها،  لتعزيز  وفرصة 

كوسوفو مؤخراً. 

شيطنة الفلسطيني،

واستخدام أدوات التطويع كلها 

املنطقة  يف  وحلفائها  اإلمــارات  انتهجت 

إرسائيل،  مع  التطبيعي  اتفاقها  لتمرير 

عىل  تؤثر  فعل  ردة  حدوث  عدم  ولضمان 

باستخدام  تمثلت  سياسة  النظام،  استقرار 

مجموعة من الفضاءات التي تسهم يف تمريره 

تمثل  مواطنيها،  من  حقيقية  تحديات  دون 

السنوات  خالل  املتدرج  بالتطبيع  أولها، 

والتكنولوجيا،  الرياضة،  مظالت  عرب  املاضية 

مساعدة  شعار  ورفــع  األديــان،  ــوار  وح

التي  اإلماراتية  الطائرات  عرب  الفلسطينيني 

حطت يف مطار اللد »بن غوريون«، واستخدام 

الفضاء اإلعالمي، عرب تقليص مساحة التغطية 

اإلعالمية حول القضية الفلسطينية يف وسائل 

اإلعالم اإلماراتية خصوصاً والخليجية عموماً، 

بعد أن كانت تفرد قناة أبو ظبي مثالً نرشتها 

القضية  أخبار  لتغطية  بأكملها  اإلخبارية 

باستخدام  مروراً   ،2001 عام  الفلسطينية 

مغايرة  رواية  لتعزيز  الخليجية  الدراما 

للرواية العربية التاريخية حول الرصاع، التي 

تظهر الفلسطيني بالجشع، واملطبع، والناكر 

الرواية  تزوير  خالل  من  وذلك  للجميل، 

الفلسطينية  املواقف  إخراج  أو  الفلسطينية، 

من إطارها املكاني والزماني، وقراءتها بشكل 

مجتزأ، أما الفضاء الثالث الذي استخدم فهو 

تربيرية،  فتاوى  خالل  من  الديني،  الفضاء 

ورسالته،  الدين  لجوهر  مشوهة  قراءات  أو 

دينية، وغطاء رشعي  تم خاللها منح رشعية 

لالتفاق، يقوم عىل الخلط بني اليهودية كدين، 

استعمارية،  عنرصية  كحركة  والصهيونية 

العربي  الوطن  يف  اليهود  أن  حقيقة  وتجاهل 

النسيج  من  جزءاً  شكلوا  العراق،  ذلك  يف  بما 

االقتصادية  التنمية  ومسرية  املجتمعي، 

والثقافية، إذ إن أول غرفة تجارية يف العراق 

بينهم  عراقياً،  مواطناً  عرش  أحد  من  تشكلت 

الصهيونية  بالحركة  حدا  مما  يهود،  خمسة 

انتهاج  خالل  من  العراق  يهود  استهداف  إىل 

فقدت  أن  بعد  ضدهم  منظم  إرهاب  أعمال 



131

أو  فلسطني،  إىل  بالهجرة  إغوائهم  أسباب 

عوامل تشجعهم عىل مغادرة العراق. 

التي  املالية  األزمة  تتعاظم  أن  املتوقع  من 

وأن  الفلسطينية،  الوطنية  بالسلطة  تعصف 

الفلسطينية  السلطة  املايل عىل  يستمر الحصار 

من أجل الضغط عليها لتغيري موقفها الرافض 

إطار  خارج  إرسائيل  مع  العربي  للتطبيع 

املبادرة العربية للسالم. 

 ختاماً، من الواضح أن إرسائيل أيقنت بعد 

التطهري  جرائم  أن  عقود  سبعة  عىل  يزيد  ما 

العام  منذ  االحتالل  انتهجها  التي  العرقي 

العسكرية،  القوانني  1948، وما بعدها، وأن 

قطع  إىل  أدت  العسكري  واالحتالل  واملجازر 

فلسطني،،  يف  العربي  الوجود  أغصان شجرة 

لكنها عادت وأورقت من جديد، بسبب وجود 

وحافظ  الفلسطيني،  احتضن  عربي  محيط 

الهنود  مصري  إىل  التحول  من  ومنعه  عليه، 

الحمر يف الواليات املتحدة األمريكية، مما أدى 

إبادة  عىل  تقوم  جديدة  سياسة  انتهاج  إىل 

تغيري  من خالل  الفلسطينية  والرواية  الوعي 

إىل  والطغاة  األعداء  وتحويل  املنطقة،  هوية 

عدو  إىل  إيران  وتحويل  ومؤازرين،   حلفاء 

عىل  التحفظات  كل  من  الرغم  عىل  مشرتك، 

السياسات اإليرانية يف املنطقة، إال أنها تبقى 

املنطقة عىل خالف  من حضارة  أصيالً  جزءاً 

طبيعية  دولًة  يوماً  تكون  لن  التي  إرسائيل 

مبادرة  وفق  االحتالل  ينتهي  حتى  فيها، 

السالم العربية. 
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الهوامش
1 محمد السعيد إدريس، »تحليل النظم اإلقليمية: دراسة يف أصول 
للدراسات  األهرام  القاهرة: مركز  اإلقليمية«،  الدولية  العالقات 

السياسية واإلسرتاتيجية، 2001م، ص 124.

حتى  إمرباطوري  نظام  من  كجزء  إرسائيل  تعيش  أن  *يمكن   2
محيل  كحكم  أو  ما،  شيئاً  مستقل  ككيان  أو  خاضع،  كحليف 
تابع لتلك القوة. ويف كل األحوال، تحتفظ بهويتها وتفقد هامش 
الحركة بحريٍة كربى، يف السياسة الخارجية والقدرة يف السياسة 
الداخلية، ويمكن إطالق اسم النموذج الفاريس، نسبة إىل وضع 
الرواية  لها، ففي  الفارسية كتابعني  اإلمرباطورية  أثناء  اليهود 
التاريخية أّن امللك الفاريس )قورش( أعاد اليهود إىل القدس يف 
العام 538 ق.م بعد سبيهم إىل بابل، وقد أثنت كتب اليهود يف 
العهد القديم عىل ذلك النموذج، واعتربت امللك )قورش( املخلص 
اإلمرباطورية  مظلة  تحت  العربية  دولتهم  وقامت  لهم،  األعظم 
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مقاالت

* كاتب رأي.

عن  النّاس  بني  كثرية  نمطيّة  صوٌر  تنشأ 

األشخاص، والشعوب، واألنظمة، بطرق كثرية، 

الجهة،  عن  الصادر  »الخطاب«  منها  واحدة 

أو حكومًة، وفيما يتعلق باألفراد، سلوك  شعباً 

الفرد وكالمه مصدٌر أّول لتشكيل االنطباع عنه.

هي  سلبية،  أو  إيجابية  النمطيّة  والصور 

إّنها  األذهــان.  يف  ويتأّصُل  ُيحمُل،  انطباٌع 

فالٌن  يقولون  معة«...  »السُّ من  جزٌء  ببساطة 

ال  سيئة.  سمعته  وآخر  طيبَة،  مسموعاته 

وما  اعتباطاً،  الناس  من  التوصيف  هذا  يحدُث 

هو  شخٍص  ُسمعة  تحديد  عىل  القدرة  منحهم 

سلوُكه وقوله. هذا يف سياق طبيعي، لو اخرتنا 

تجاهَل تداعي القيم، واتجاه املجتمع إىل مفاسد 

اغتيال  استسهاله  منها  سلبية،  وسلوكيات 

الشخصية بناء عىل أسباب كثرية، واحدة منها 

بشكل  العربي  الوطن  يف  يحدث  هذا  اإلشاعة، 

كبري.

حدود  عند  تقُف  ال  النمطية  والصورة 

وشكلها،  املعرفة،  إىل  تتجاوز  بل  معة«  »السُّ

صورة  تتأّصل  فحني  بالوعي،  املرتبط  والفهم 

عن شعب ما، فهي تحمُل شّقني عنه: االنطباع 

قطعاً  املتداول  املسبق  الُحكم  إىل  املفيض 

الثاني،  الشّق  أما  يتغرّي،  كي  ُجهد  إىل  ويحتاج 

فمعلوماتّي... إّن سلوك شعب وخطابه إىل العالم 

يشّكل صورته بشقيها املعريف واالنطباعي.

مسائل في الخطاب السياسي والثقافي الفلسطيني

الواثق طه*
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ويف حالة الشعب الفلسطيني، يشّكل خطابه 

الشعبي والرسمّي يف زمن يسّهل نقل املعلومات، 

يف  موضوعيّاً  طرفاً  الشعوب،  بني  واملواقف 

من  تحمُل  بما  عنه،  النمطية  الصورة  تشكيل 

الفلسطيني  الخطاب  سلبيات.  أو  إيجابيات 

يجعُل  ما  والّسمعة،  املعلومات  لتأصيل  طريٌق 

مناقشة بعض املسائل يف الخطاب الفلسطيني، 

واملُعالجة.  التأّمَل،  يستوجب  رضورّياً،  أمراً 

لفت  أجل  من  أيضاً  وإنما  فقط،  لتصويبها  ال 

االنتباه إىل أثر الخطاب الفلسطيني عىل القضية 

يف مخيلة العالم أجمع.

الضم وفرض السيادة

آلية  اإلرسائيلية  »الربوباغاندا«  ابتكرت 

عىل  ذهنيني  هدفني  لتحقيق  الضم  مصطلح 

مسألة  تسويق  إعادة  األول  وعلينا:  العالم، 

والثاني  املحتلة،  فلسطني  دولة  يف  االستيطان 

املبارش، ونحن ببساطة  تمييُع مسألة االحتالل 

الرسمي  الصعيد  عىل  املصطلح  استخدمنا 

والشعبي بشكل تلقائي.

الضّم عملية تحدُث عىل األرايض بني دولتني، 

يف  اغتصاباً،  تحدث  وقد  بالرتايض،  تحدُث  قد 

الحالة األوىل تحدث يف عملية ترسيم حدود متفق 

عليها، ويف الثانية تهدُف إىل فرض الهيمنة عىل 

يجعلُها  ما  املستهدفة،  الدولة  أرايض  من  جزء 

أرضاً محتلة أو ُمتنازعاً عليها. ويف مسألة الضم 

اإلرسائييل يف فلسطني قّصتان ُتحكيان، واحدة 

تاريخية، واألخرى ذهنية.

يف  أصالً  العالم  اتفق  التقسيم،  قرار  منذ 

الجغرافيا  عىل  دولتني  إيجاد  عىل  القرار  طيّة 

عربية،  واألخرى  يهودية  واحدة  الفلسطينية، 

إرسائيل  منَح  القرار  ذلك  وفلسطني.  إرسائيل 

الفلسطينية  الجغرافيا  من   )%55( نسبة 

إىل  اإلشارة  للفلسطينيني مع  والباقي  الحديثة، 

تدويل القدس وبيت لحم.

األمور  وصلت  النكبة،  أسباب  عن  وقفزاً 

العسكرية،  بالقوة  إرسائيل  دولة  قيام  إىل 

الحركة  ومنح  التقسيم  قرار  إّن  األسف،  ومع 

إرسائيل،  دولة  إقامتها  مرشوعية  الصهيونية 

مسألة  الوقت،  بمرور  الدويل  املفهوم  يف  جعَل 

الحرب عمليّة تحّرر وطنّي مارسها ذلك الجيل، 

الدعاية  ماكينة  ذلك  تكريس  عىل  وركزت 

إرسائيل  فرضت  الوقت،  ذلك  يف  اإلرسائيلية... 

من  الفلسطينية  الجغرافيا  عىل  فرضاً  نفسها 

يجب  ضّم  عمليّة  أّول  ونّفذت  الساحل،  جهة 

حّل  قبول  عن  نتحدث  طاملا  إليها  االنتباه 

الدولتني. الضم يف مراحله األوىل أخذ ما يقارب 

يف  الجديدة  فلسطني  مساحة  من  باملائة   23

هذه  التقسيم.  عن  الناتجة  فلسطني  حينه: 

لألرض  اإلرسائييل  لالحتالل  األوىل  املرحلة 

الفلسطينية حسب قرار التقسيم.
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مرحلة  فهي  الثانية،  الضّم  مرحلة  أما 

االحتالل الشامل عام 67. دكتور ناص القدوة 

أشار يف مقالة له إىل تلك املراحل. 

ال يمكن الحديث اآلن عن مرحلة ضم ثالثة، 

عنه  تبحث  وما  ضّم،  ذاته  بحد  فاالحتالل 

تحويُل  األغوار،  يف  الضم  مسألة  من  إرسائيل 

تلك املنطقة إىل مصطلح خبيث: أرض متنازع 

الذي  حديثه  يف  ترمب  عنه  عرب  ما  وهو  عليها. 

عليها،  متنازع  أرٌض  الضفة  كل  أّن  إىل  أفىض 

الدولة  يف  االرتكاز  جملة  هي  غزّة  يجعُل  ما 

الفلسطينية التي ينشدها ترمب، وما تبقى من 

هذا  يف  عليه.  متنازع  التقسيم  فلسطني  أرض 

مرّت  الجديدة  فلسطني  عبارة  تصبح  السياق 

وعند  التقسيم،  عند  استخدامها:  يف  بتطّورين 

فلسطني  مساحة  تتناقص  املرّتني  ويف  ترمب! 

التي كانت يف فرتة االنتداب.

املفرتض  من  كان  السابق،  السياق  ومن 

التقسيم، والحديث عن األرايض  التمسك بقرار 

املتنازع عليها، تلك التي ضمتها إرسائيل لحظة 

التأسيس دون وجه حق... وعدم االنجرار وراء 

عىل  والرتكيز  باملطلق  الراهن  الضم  مصطلح 

أجل  من  بالجالء  واملطالبة  االحتالل  مسألة 

االستقالل.

الخطاب  معالجة  كيفية  إىل  ننتقل  وهنا 

الفلسطينّي،  التقط  الضم.  ملسألة  الفلسطيني 

يقّدم  وبدأ  املصطلح،  هذا  واملواطن  السيايّس 

خطاب الرفض، والشجب، واالستنكار، وخطاب 

بناء  واملكثف  واملستمر  العاجل  الدويل  التحرك 

دولة  فلسطني  أّن:  أعتقُد  صُت  ذهنيّاً  عليه... 

األغوار  عىل  إرسائيل  وتنازعها  السيادة  تمتلك 

أثر  فال  فلسطني  باقي  أما  ضّمها،  وتنوي 

ما  هذا  أليس  اهلل!  رام  والدليل:  فيها  لالحتالل 

ُيزرع نمطيّاً بمرور الوقت يف ذهن أي مستمع 

بعيد؟ هذه هي القصة الثانية... إرسائيل تسعى 

لتحويل حقيقة احتالل دولة فلسطني، إىل مجرد 

اتهام، فهي ال تنوي ممارسة سوى السيادة عىل 

األغوار، )رشعنة االحتالل يف األغوار = التمليك(، 

وال تمارس السيادة يف باقي املناطق، وال تفرض 

قوانينها عليها، وهذه كذبة ال بّد من مكافحتها 

يف معالجة خطوات ما ُيسّمى ُسخفاً بالضّم.

فلسطين التاريخية مصطلح متداول

مسألتني  اشتقاق  يمكننا  الضم  مسألة  من 

الفلسطيني،  والرسمي  الشعبي  الخطاب  يف 

الحديُث  وهي  أوىل،  مسألة  التاريخية  فلسطني 

موضع  اآلن،  املعروفة  بخريطتها  فلسطني  عن 

الرصاع مع إرسائيل، بأنها فلسطني التاريخية، 

فهل هذا حقيقي؟

إّن فلسطني التاريخية ال يمكن أن تكون تلك 

التي وقعت تحت االنتداب،  املساحة الجغرافية 

فلسطني  مساحة  من  سابقة  تقسيمات  فهناك 
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التاريخية: تحديد جغرافيا لبنان وسورية أول 

عرب  تمتد  التي  الفلسطينية  األرض  من  انتزاع 

اململكة  تأسيس  ثم  الدولتني،  أرض  يف  التاريخ 

إىل  فلسطني  أوصل  إضايف  تقسيٌم  األردنية 

ال  لذلك  االنتداب،  تحت  وقعت  التي  الجغرافيا 

نقول عن فلسطني الراهنة إنها التاريخية، فهذا 

يمّر  فادح  وتنميط  التاريخ،  عىل  آثم  تجاوز 

إن جاز  االنتدابية،  إنها فلسطني  الوقت...  عليه 

أكثر،  االنتداب ليس  أو فلسطني تحت  التعبري، 

تلك التي تعرضت إىل التقسيم مرّة أخرى عام 

47 لتتقلص مساحة فلسطني إىل أقل من %45 

كأرض باقية للفلسطينيني بعد اقتطاع إرسائيل 

التي حني قامت أخذت يف طريقها %23  منها، 

بحكم  املتبقية  فلسطني  أرض  من  إضافية 

فلسطني  مساحة  أّن  النتيجة  لتصريَ  التقسيم، 

فلسطني  من   %22 إىل  أخرى  مرة  تقلصت 

 67 حزيران  حدود  ارتضاء  بحكم  االنتدابية، 

لم  الذي  قرار 242،  مبنية عىل  تفاوض  حدوَد 

يكن باملطلق يف أي يوم من األيام قراراً يقصُد 

فلسطني  بني  جغرافية  وحدود  مناطق  تحديد 

وإرسائيل، بقدر ما هو قرار لوقف إطالق النار. 

وهنا أحّب أن أقول إّن الجدل عىل أل التعريف 

يف كلمة األرايض يف متن القرار جدٌل هزيلّ عبثّي 

مثرٌي للسخرية.

عن  الحديث  استمرار  من  يجعُل  الوقُت   

مسٌخ  التاريخية...  أنها  عىل  االنتدابية  فلسطني 

أبداً  الفلسطينيني  يخدم  ال  وتنميٌط  للمعرفة، 

تماًما  التاريخ!  عرب  املؤملة  التنازالت  مشوار  يف 

التعريف  أل  حول  الساخر  الكرتونّي  كالجدل 

أرضية   242 القرار  واعتبار  األرايض،  كلمة  يف 

لرتسيم الحدود!

التنازالت المؤلمة

محمود  الرئيس  استخدم  مرّتني  أو  مرّة 

عباس هذه العبارة مقارنة بعدد استخدامها من 

كل قيادات إرسائيل منذ بدء العملية السياسية: 

األرض مقابل السالم. حتى إّن العالم مقتنع بأّن 

لصالحنا  بالفعل  مؤملة  تنازالت  تقّدم  إرسائيل 

أداة  الفلسطينيون  يمتلك  هل  نرفض...  لكنّنا 

ملكافحة هذا الخطاب؟ بالطبع نعم.

عرب  مّر  الــذي  السابق  العرض  كّل  إّن 

لتبيان  أصيلة  خامة  يليه،  وما  املقالة،  هذه 

يف  ُتعالَج  أن  يجب  التي  املؤملة  التنازالت 

أمام  ورسميّاً  شعبيّاً  الفلسطيني  الخطاب 

يقول  بل  فيها  يكذب  ال  الفلسطينّي  العالم. 

املؤيدين  رقعة  من  يزيُد  وتكريسها  الحقيقة، 

أوالً والضاغطني ثانياً، كما ُيصلُّب موقف الدول 

الفلسطينيني  مع  تعاطيها  يف  بالرصاع  املعنيّة 

واإلرسائيليني. فهل نفعل ذلك حّقاً؟

يف  السابقة  الطويلة  القائمة  تلك  تجاهَل  إّن 

توضيحها  وعدم  العام،  الفلسطيني  الخطاب 
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مخاطبة  يف  دائــم  متكرر  تفصييل  بشكل 

خطأ  الدولية،  واملؤسسات  والدول،  الشعوب، 

ال يمكن أن يستمر. وضعٌف يجب تداركه، من 

وغري  املبارش  التحاور  عملية  يف  نظري،  وجهة 

الدولية،  واملساعي  اإلعالم،  وسائل  عرب  املبارش 

وغريها.

االتهامات المتبادلة

ال حاجة الستعراض التاريخ يف هذه القصة، 

يكفي أن ننظر إىل أنفسنا اليوم، جهات يف كل 

لم تضع خطوطاً  الثورة  بدايات  منذ  الفصائل 

أو  االتهام،  غّث  من  واالختالف  النقد  تميّز 

التخوين، أو التشويه، أو التضليل، كّل ذلك من 

أجل شهوة القيادة.

الفلسطيني،  انتقل إىل الشارع  هذا الخطاب 

ثم  ُمحاكمة.  وطريقة  وسلوكاً،  نهجاً،  وصار 

إىل  الخرقاء  العقلية  هذه  عرب  بسهولة  ترّسب 

تحديداً...  العربية  والشعوب  العالم،  شعوب 

فكانت النتيجة ما أورده أحد املواطنني العرب 

ولن  يوماً  قرأته  فلسطيني  خرب  عىل  تعليقه  يف 

أنساه، محتواه ينص عىل:

خونة،  وهم:  بالفلسطينيني  أثق  »كيف 

وبال  ومخدرات،  وجريمة،  أرض،  وتجار 

يقولونه  ما  هذا  قضيتهم،  باعوا  رشف، 

يتبادلون  كيف  انظروا  أنفسهم،  عن  هم 

االتهامات والشتائم؟«.

والذوق  الوعي  لتخريب  نتيجة طبيعية  هذه 

التي  والفصائل  األحزاب  يد  عىل  الفلسطيني 

والتجريم،  التشويه،  موضوع  يف  يحركها  ال 

القيادة  عىل  الحصول  مسألة  والتخوين، سوى 

فقط ال غري. نحن منحنا اآلخرين صورة جديدة 

الثائر.  املناضل  الشعب  نمطية مغايرة لصورة 

صورة تحمل معلومات مشينة وافرتاضاً صار 

يستخدم استباقاً ضّدنا. أليس الخطاب الداخيل 

وسائل  عرب  للعالم  عاّماً  خطاباً  الفلسطيني، 

اإلعالم يف هذا العرص التكنولوجّي البائس؟

جميلة  نمطية  صورة  للعالم  نمنح  لم  نحن 

تقول له: الفلسطينيون مختلفون، لديهم تنوع 

ويختلفون  ويتحاورون  الديمقراطية،  تكفله 

املُجرمني  صورة:  منحناه  بل  حضارّي،  بشكل 

الخونة الذين ال يستحّقون الدعم... هكذا ببساطة 

وضعنا األساس األول الذي جعل أصواتاً عربيًة 

القضية.  ليست  فلسطني  اليوم:  فتقول  تتجرأ 

هذا األساس األول لهذه الظاهرة، وليس الوحيد 

بالطبع، لكنّنا نحن من وضعه.

حل الدولتين 

حل  يخدم  )ال  مثل  عبارات  األذن  تطرق 

طريق  إىل  وصل  الدولتني  )حل  أو  الدولتني(، 

تستوجبان  الجملتني  هاتني  إّن  مسدود(، 

املناقشة، وأوُل يشء يف هذه املُناقشة، كل األقوام 

تحرتم لغاتها، لكنّنا ندعو إىل تحطيم أساسات 
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نمتلك  ال  تقدير  أقّل  ويف  التيسري،  بحجة  لغتنا 

ناصيتها، هذه اللغة التي نحتاجها يف التفاوض، 

والتواصل، وحتى يف الرصاع مع العالم!

إّن حّل الدولتني ليس اخرتاعاً جديداً، أو حاّلً 

وعيهم  يف  ينزرع  ومن  إرسائيل،  قيام  بعَد  ُولد 

من دولة إرسائيل،  الحّل أصغُر عمراً  أّن  جهالً 

استخدام  إىل  وتفسرياتهم  خطاباتهم  تميل 

ُتفيض  حديث  وسياقات  وعبارات،  ألفاظ، 

كجهة  يجعلنا  الدولتني،  لحل  ُمشني  فهم  إىل 

غري  هذا  بدولة!  تطالب  إرسائيل  عن  انفصالية 

أسبوع  مدار  عىل  مثرية،  تجربة  ويف  حقيقي، 

الدولتني،  حّل  ُولد  متى  سألته:  من  كّل  كامل، 

التقسيم!  قرار  ذاته  بحّد  هو  إّنه  أبداً  يُقل  لم 

وكثريون قالوا إّنه حّل ظهر مع الرئيس بوش، 

مع عملية السالم! بعضهم قياديون، وبعضهم 

مثقفون: هذا يستوجب اللّطيم عىل الخدين.

ما الذي تحمله عبارة حل الدولتني وصل إىل 

الفلسطيني،  اليأس  من  أكثر  مسدودة  طريق 

أّن  ُيدرك  ال  إنسان  ونغمة  االنهزام،  ونربة 

وغبنه،  ولؤمه،  مضاضته،  عىل  الحل  هذا 

واستعمارّيته، حمل عام سبعة وأربعني اعرتافاً 

بفلسطينية األرض والشعب وتاريخيّة  حقيقيّاً 

الشعب  لهذا  الطبيعي  بالحّق  واعرتافاً  الرواية، 

أن يقرر مصريه بيديه ويقيم عىل ما تبقى من 

فلسطني دولة يف وطنه، يف واقع قرار إنشاء دولة 

إرسائيل بالقوة عىل أرض فلسطني، والعجز عن 

إنهاء املرشوع الصهيوني.

ورسميّاً  شعبيّاً  الفلسطينّي  الخطاب 

أرضيّه  دون  الدولتني  حّل  عبارة  يستخدم 

العالم  عرب  وكثريون  تاريخية،  تعريفيّة 

يعتقدون به حاّل مبتكراً النفصال الفلسطينيني 

إن  خطري  مفهوم  واالنفصال  اإلرسائيليني،  عن 

لوَّث املسألة برّمتها، وهو يفعل عمليّاً، ويجعلنا 

أكراداً أو نموَر تاميل يف الرشق األوسط!

حّل الدولتني، مصطلح ارتبط بالرصاع الذي 

بني  الفلسطينية  األرض  عىل  االستعمار  افتعله 

العرب واليهود القادمني من مختلف دول العالم 

االفرتايض  الرصاع  هذا  ليحّل  وجاء  حينه،  يف 

كان  وقت  يف  والعرب  الصهيونية  الحركة  بني 

كيان  إىل  يرتقي  ال  تمثيل  فيه  للفلسطينيني 

سيايس واضح، ويكون بذلك قرار التقسيم هو 

خطاباً  نقّدم  ُكنا  لو  إرسائيل  تمتلك  ال  الحل، 

التي  املاضية  العقود  عرب  للعالم  دقيقاً  بارعاً 

إنكارها  يعني  له  فرفضها  ترفضه،  أن  ستأتي 

لقد  أوجدها.  الذي  الدويل  لألساس  ورفضها 

مصري  ربط  حني  صنعاً  االستعمار  أحسَن 

الدولتني يف قرار واحد، ال نزال ال نستخدمه أو 

ال نرغُب يف استخدامه يف صاعنا اإلعالمي حتى 

كامل  تحرير  عاطفة  يف  غارقني  زلنا  فما  اآلن! 

الرتاب الفلسطيني، ويف خطابنا قبل قبول قرار 
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لتطبيق  السعي  خطاَب  نقّدم  بينما  التقسيم، 

حل الدولتني )التقسيم(. إّن يف قرار التقسيم إىل 

دولتني معاني ال بّد من الوقوف عليها.

ال يمكن أن نقول إّن حّل الدولتني وصل إىل 

طريق مسدودة، أيضاً، كما ال يمكننا أصال أن 

نستغني  أن  ويجب  الدولتني،  حّل  جملة  نقوَل 

التقسيم! سيقول  قرار  لتطبيق  عنها يف سعينا 

أحدهم: ما هذه العبثية؟

حّل  إّن  عبارة،  إىل  نرتكز  أن  يجب  حسناً... 

إىل  يصُل  أو  تخريب،  إىل  يتعرُض  التقسيم 

طريق مسدودة، والفارق بينهما جوهرّي، هذه 

عبارة ترمُز إىل أصل األمور، إىل أصل تأسيس 

اآلخرين  منح  عن  بنا  وتبتعد  إرسائيل،  دولة 

فهماً سلبيّاً عن نضالنا بأّنه سعٌي انفصايل، هذا 

بني  العقول،  بواطن  يف  اآلن  يسود  الذي  الفهم 

اإلرسائيليني وبيننا ويف العالم، وتسَعُد له دوائر 

صنع القرار وكل العقول الصهيونية املفّكرة.

حل  استخدام  بني  اآلخَر  الفارق  إّن  كما 

أعاله،  تنميط رشحته  من  يشوبه  وما  الدولتني 

بعدم  مرتبط  التقسيم،  حل  عبارة  واستخدام 

اليأس من تطبيق حق تقرير  الوقوع يف ُشبهة 

بمبادرات  عنه  االستغناء  إىل  والسعي  املصري 

أخرى، إّن الكثرييَن يستخدمون عبارة )تطبيق 

حل الدولتني مستحيل وحل الدولة الواحدة هو 

املتاح( كوسيلة ضغط عىل إرسائيل، ولكن يف أّي 

سياق؟

السياق املطروح هو سياق حل دولة واحدة 

ال ُيلغي قرار التقسيم بالتوافق بني طريف النزاع، 

التقسيم والنكبة،  أي استعادة وضعية ما قبل 

وحقوقاً  اسماً  فلسطني  إىل  العودة  يعني  بما 

متعدد  يهودي  وجود  من  استجّد  ما  فيها  بما 

املطروح  السياق  أّن  غري  والجنسيات.  األعراق 

قائمة )إرسائيل( تدمج  إىل دولة  مغاير ويشري 

املساواة  يحقق  بشكل  فيها،  الفلسطينيني 

لتحقيقها  ُيناضل  التي  املؤجلة  أو  املبارشة 

الفلسطينيون الحقاً.

أيها السادة، إّن إرسائيل يجب أال تمتلك مثل 

هذه الرفاهية، وليست ُمخرّية يف القانون الدويلّ 

الدولتني،  حل  وجودها  فأصل  الحلنّي،  بني 

)حل التقسيم(، وهنا ما يستوجب الضغط، أّما 

املرتبط  الشق  نسف  مع  البقاء  خياَر  تمليكها 

قرار  يف  الفلسطينيني  نحن  مصرينا  بتقرير 

أبداً.  عاقل  عقل  من  يخرج  ال  فهذا  التقسيم، 

عليها  والضغط  مساومتها  حتى  يجب  وال 

هذا  كان  وإن  اإلضايف.  الخيار  هذا  بتقديم 

ُيلغي  سليم،  سياق  يف  فليكن  سياسياً،  سالحاً 

ُتلغي هي  كما  إرسائيل مرشوعية وجودها  عن 

سلطتها  وُيلغي  التقسيم،  أرض  عىل  سيادتنا 

عىل األرض، وُيعيد األمور إىل حالة صفرّية تعيد 

والدستور، والحقوق  السيايس،  النظام  صياغة 
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هذا  استحالة  عىل  الدوليّة،  والوضعية  العاّمة، 

موازين  ُيدرك  من  كّل  يعرفها  ألسباب  األمر 

الشكل  بهذا  لكن  التحالفات،  وأسباب  القوى 

يصبح التهديد حقيقيّاً، ولن يقف معنا أحٌد عىل 

أّنه منطٌق لكّن املنطق ليس هو ما  أساسه مع 

أنصار هذا  أما ما يطرحه  العالم!  يسرّي أحوال 

الراهنة، فهو  الحل، يف صيغتهم  الطرح وليس 

إعالن استسالم واستغناء عن الحقوق التاريخية 

والطبيعية يف فلسطني التاريخ، وتمليك كل يشء 

أقلية تطالب  إلرسائيل، وتحويلنا من شعب إىل 

بالعدالة!

حل  بتطبيق  مطالبتنا  طرح  يف  اليأس  إن   

بالحل  وصفه  أو  عليه،  املساومة  أو  الدولتني، 

مزاج  إىل  التأسيس  سوى  يعني  ال  املستحيل، 

هذا  إىل  اآلخرين  أمام  الباب  ويفتُح  يستسلم، 

الفهم، ويحّوُل الضغط علينا يف مرحلة الحقة كي 

االلتحاق باملرشوع الصهيونّي كمواطنني  نقبَل 

من درجة معينة كي ُتناضل للمساواة يف أرض 

إرسائيل. 

أن  إىل  األموَر  أوصل  اليائس  الخطاب  هذا 

املرشوحة  الواحدة  الدولة  خطة  بعضنا  يطرح 

األوروبية  الجهات  بعض  تطرحها  وأن  أعاله، 

ال  أّننا  لذلك:  واألسايس  األول  والسبب  أيضاً، 

خّطة  سياق  يف  املصطلحات  استخدام  ُنجيد 

منذ  الحلول  وضعوا  من  بلغة  الهدف  تخدم 

البداية، عىل عكس ما تفعل حكومات إرسائيل 

املتعاقبة.

نريد إقامة الدولة الفلسطينية

دولتنا  إقامة  نريد  عبارة  بني  الفارق  إّن 

دولتنا  استقالل  نريد  وعبارة  الفلسطينية، 

الفلسطينية، فارٌق جوهرّي، الدولة الفلسطينية 

التقسيم،  قرار  منذ  بها  الدويلّ  املجتمع  اعرتف 

ومنحنا الحّق فيها، وهي قائمة منذ ذلك التاريخ 

لكنّها ُمحتلة، ولنتابع هنا هذا العرَض البسيط 

لتاريخ هذه الدولة منذ قرار التقسيم:

طيّاته •  يف  يحمل  قرار   47 التقسيم  قرار 

إقامة دولة عربية نحن نسميها: فلسطني. 

الفلسطينية •  الدولة  أرايض  احتلّت  إرسائيل 

املقررة يف قرار التقسيم.

أرايض الدولة الفلسطينية يف حل التقسيم • 

سلبتها إرسائيل عىل مرحلتني: النكبة أكثر 

من 20% وما تبقى يف النكسة 67.

يف منظور العالم اليوم الفلسطينيون دون • 

ذكر العرب رفضوا قرار التقسيم.

الحّل •  برنامج  التحرير  منظمة  وضعت 

املرحيل عام 1974.

إعرابيّاً: •  تفسريه  املرحيل  الحّل  برنامج 

الوصول إىل قبول حل التقسيم.

عام •  دولتهم  إقامة  الفلسطينيون  أعلَن 

وقصة  املفاوضات  يف  دخلوا  ثم   .1988

أوسلو.
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إعالن  سمي  الــذي  عرفات  يارس  إعــالن 

إعالن  دارج  هو  كما  وليس  االستقالل،  وثيقة 

يكن  لم  واضح،  بينهما  والفرق  االستقالل، 

أكثر من بيان إىل العالم عن التوجه املجتمعي، 

للدولة  والحضاري،  والفكري،  والسيايس، 

الفلسطينية املستقلة، يؤسس للدستور والنظام 

الذي سيضعه الفلسطينيون يوماً.

عىل  بالتمرّد  دولة  إعالن  ليس  اإلعالن  هذا 

الواقع أو بالقوة، بل هو اسرتداٌد منطقّي، لدولة 

ُمقّررة يف األمم املتحدة، رفضها العرُب وجهات 

يمكن  مجريات  التاريخ  ويف  يوماً،  فلسطينية 

أن يبحث فيها كل معنّي حول مرحلة الرفض 

الكيانية  تعاظم  بعد  الفلسطينيني  لكّن  تلك، 

وفّعلوا  وفّعلوها،  عادوا  املستقلة،  السياسية 

هو  الذي  الدولتني  حل  بتطبيق  املُطالبة  معها 

عىل  إرسائيل  مع  وتوافقوا  نفسه  التقسيم  حل 

حدود حزيران 67 للتفاوض. العالُم لم يرفض، 

مدة  طول  أّن  الفلسطينيون  يكتشف  ولم 

رفضهم لحل التقسيم قد ألغى حّقهم يف الدولة، 

أو ألغى الشّق املرتبط بهم يف بنود الحل... هذا 

لم يحدث.

دولة  إقامة  نريد  ال  أّننا  الحقيقة  لذلك، 

ونطالب  ونبحث  قائمة  فهي  فلسطينية، 

مفهوم  يف  إشكالية  نحمُل  نحُن  باستقاللها. 

)الدولة القائمة(، فقيام الدولة يعني مسألتان: 

املادية  واملسألة  السياسية،  املعنوية  الصفة 

قائمة  فالدولة  بالسيادة.  املرتبطة  الجغرافية 

التقسيم،  قرار  عىل  املبني  السيايّس  بالفهم 

االحتالل  ملسألة  الطبيعي  بالفهم  ُمحتلة  لكنّها 

املرتبطة بفقدان السيادة، وهنا أورد هذا املثال 

البسيط:

وأسماها  الكويت  العراق  احتّل  عندما 

يعِن هذا  لم  املحافظة رقم 19 يف عهد صدام، 

الكويت  دولة  انتهاء  األشكال  من  شكل  بأّي 

األمم  تخرج  لم  شعب،  يمتلكه  سيايّس  ككيان 

املتحدة لتقول: حسناً لقد احتلت الكويت، لذلك 

ورقمها  عضويتها  لنشطب  منتهية،  دولة  هي 

واسمها بحكم احتالل العراق لها!

احتالل  أّن  يعتقد  أن  ألحد  يستقيم  كيف 

التقسيم،  يف  املقررة  فلسطني  لدولة  إرسائيل 

الفلسطيني!  الشعب  يمتلكها  دولة(  )ال  يعني 

إّن من يعتقد ذلك ال يدرك أّن معنى كالمه: أّن 

االنفصال  أساس  عىل  الدولة  تمنحنا  إرسائيل 

بجزء من أرضها لتكون دولتنا. 

الدولة،  منحنا  مصدر  ليست  إرسائيل   

ولسنا  اإليجور،  لنضال  ُمطابقاً  نضالنا  وليس 

باكستان،  عن  بنغالديش  انفصال  وضعية  يف 

نحن  الهند،  عن  باالنفصال  كشمري  ُمطالبة  أو 

املُعتمد  التقسيم،  قرار  بمرشوعية  دولة  نمتلك 

االحتالل،  تحت  واقعة  دولة  األمن،  مجلس  من 
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لم ُيلغها احتالل إرسائيل لها، وال حتّى رفضنا 

قرار التقسيم.

 وحني طالبنا بعضوية تلك الدولة يف األمم 

املتحدة، لم يرتاجع العالم عن قراره عام 1947 

دخولنا  كان  لذلك  بها،  واعرتافه  بإيجادها 

عام 2012  بالعضوية 194  املتحدة  األمم  إىل 

دخوالً مرشوعاً ال يخرق القانون الدويل، وليس 

تحدياً من املجتمع الدويل إلرسائيل، بل هو منٌح 

لحّق نمتلكه أصالً بما يسبق تاريخ االنضمام 

بخمسة وستني عاماً. أيضاً: االنضمام إىل األمم 

فلسطني  بدولة  االعرتاف  هو  ليَس  املتحدة 

بعيدة  كانت  كثرية  دوٌل  وقيامها،  ووجودها 

جّداً عن عضوية األمم املتحدة التي تعرتف بها 

أو  الكاملة  العاّمة  الجمعية  عضوية  أما  دوالً، 

نفعّي  لكنّه  إلزاميّاً  ليس  الناقصة، فهي خياٌر 

االنضمام  ذلك  هو  فعلناه  ما  كّل  دولة،  لكل 

يف  والنفعّي  سلفاً،  العالم  بها  يعرتف  بدولة 

واالستفادة  الحدود،  تثبيت  الخطوة:  هذه 

لألمم  التابعة  الدولية  املنظمات  خدمات  من 

السياسية من  املتحدة، وتعزيز موقفنا وقوتنا 

املرتبطة  والقيم  املفاهيم  يف  املشاركة  خالل 

لكّن  كلها،  األصعدة  عىل  اإلنسانية  بالعدالة 

أسوأ ما يمكن أن يحمله تثبيت الحدود يف األمم 

أكثر  عن  الحديث  فرصة  تفويت  هو  املتحدة: 

قرار  يف  العربية  الدولة  أرض  من   %20 من 

عليها.  متنازعاً  النسبة  تلك  واعتبار  التقسيم، 

بصورة  وسوّقناه  املوضوع،  هذا  فتحنا  فلو 

الحرج  وقَت  إرسائيل  قانونية سليمة، ستقول 

والضغط: ال حدود إال ما هو يف خريطة قبول 

عضويتكم! رّبما نستخدم هذا األسلوب ضغطاً 

لسماع هذه العبارة، باعتبار أّن إمكانية قذف 

قائمة  املهمالت  إىل سلة  املبادئ  إعالن  اتفاقية 

التنفيذ، وأّن قرار 242 ال يحدد  وأخذت حيز 

بل  عنها  يتحدث  وال  سيادية  حدوداً  متنه  يف 

كل  الحرب.  إليقاف  انسحاب  خط  إىل  يشري 

لن  أحد،  عنه  يتحدث  ال  مؤلم«  »تنازل  ذلك 

يساعدنا أحٌد يف العالم يف الرتاجع عنه، ويحتاج 

قراءة قانونية ونقدية من نوع خاص، وتذكرياً 

مستمرّاً به.

االستقالل،  مسألة  يف  الفلسطيني  الخطاب 

يجُب أن يميّز بني املُطالبة بإقامة دولة ومسألة 

فاملطالبة  االستقالل،  أجل  من  بالجالء  املطالبة 

الدولتني  لحل  بإقامة دولة، يعني فهماً خاطئاً 

حّل  أّن  إىل  ووعي  قصد  دون  وترويجاً  نفسه، 

الدولتني حلٌّ انفصايلّ، أّما املطالبة بالجالء من 

يف  وضوحاً  األكثر  الطرح  فهو  االستقالل  أجل 

الوطني، واألكثر عالقة بمفهوم  التحرر  مسألة 

االحتالل.
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الشيكل والجنيه الفلسطيني

والنجمة السداسّية

بعناص  ُيلّم  وال  تاريخه،  يقرأ  ال  أخرق  أّي 

هذا  الرسقة.  إىل  سيتعرض  وحضارته،  ثقافته 

التي  السداسية  النجمة  حرفيّاً،  لنا  يحدث  ما 

أو  الكنعانيني  عرص  منذ  األرض  هذه  ورثتها 

أحد  اسمهم  يفرّس  كما  الكناجيني  أو  قبلهم، 

داود،  نجمة  ليست  الفلسطينيني،  الباحثني 

فداوود لم يبتكرها ليهود فلسطني، بل هو نبّي 

الفلسطيني،  التاريخ  سياق  يف  جاء  فلسطينّي 

هو  الشعب،  لهذا  الحضاري  املوروث  سياق 

ال  النجمة  تلك  واستخدامه  األرض،  هذه  ابن 

يعدو سوى استخدام طبيعّي ملوروث حضاري 

موجود ينتمي هو إليه.

اإلرسائيليون ببساطة سّموها نجمة داود، ثم 

تنازلنا  مبارشة  ونحن  إرسائيل.  وشعار  نجمة 

املصطلح  ببالهة  رّددنا  ببساطة!  هكذا  عنها! 

ذاته، ولن نسرتّد حقوقنا التاريخية بسهولة يف 

أيضاً...  املسلمون  استخدمها  التي  النجمة  تلك 

ماذا حصَل بعد ذلك؟

التاريخية،  رموزنا  عن  يوماً  ندافع  لم 

املقدسات،  عىل  خطابنا  يف  الدفاع  واحتكرنا 

فصار  فقط،  فيها  الحضارّية  أمالكنا  وقلّصنا 

بشكل أصيل،  وشائعاً، ومعلوماتيّاً  جّداً  نمطيّاً 

عالقة  ال  يهودية  إرسائيلية  النجمة  هذه  أّن 

لفلسطني بها... مع أّن الحقيقة أّنها نجمة من 

ابتكار  ألنها  أديانها،  ولكل  فلسطني  نجمات 

هذه  من  مّر  )دين(  نجمة  وليست  )وطنّي( 

األرض أو نشأ فيها.

قصُة  الفلسطيني  والجنيه  الشيكل  بني  وما 

الُجنيه  إىل  الكثريون  يحّن  وتزييف.  حنني 

للرثاء.  ُمثري  هذا  إّن  حقيقة  الفلسطيني، 

االنتداب  ُجنيه  يف  التاريخي  حّقنا  نعترب  أن 

وأن  قّسمها،  ثم  األرض  احتل  الذي  الربيطاني 

استخدمها  معروفة  عملة  أّول  عن  نتنازل 

أّن  ملجرّد  الشيكل.  القدماء:  الفلسطينيون 

ما  اإلرسائييل...  الشيكل  أسموه  اإلرسائيليني 

ما  هو  القديم  الفلسطيني  للشيكل  حدث 

الرشح  يستوجب  وال  السداسية.  للنجمة  حدث 

نتوقُف عند تساؤل مرشوع:  الطويل. ويجعلنا 

ماذا نعرف من روايتنا التاريخية والحضارية، 

التاريخ  صوِن  يف  ُنوّظفها  كيف  عرَفنا  وإن 

الفلسطيني واالستناد إليه يف العملية النضالية 

النوع  أليس تجاهلنا حقائق من هذا  الشاملة؟ 

إّننا  يكون؟  أو  يحدث  أال  يجب  تنازالً  يعترب 

نبطُش حّقاً بكثري من جزئيات تتعلق بتاريخنا 

وحضارتنا وملكيتنا الفكرية واإلنسانية يف هذه 

مطلق  حكم  هذا  وعي،  دون  أو  بوعي  األرض، 

املّدة  طول  من  نابع  لكنّه  عليه،  املغفرة  أرجو 

وال  وتجاهلنا  الجانب،  هذا  فيها  تجاهلنا  التي 
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نزال خاللها حقيقة أّن صاع الجغرافيا منبعه 

هذا  البرشي،  إلنتاجنا  والزمان  املكان  امتالك 

الرصاع  وأساس  لألرض،  األول  ملكيتنا  عنوان 

حل  إىل  خالله  ونسعى  عليها  القائم  العدائي 

بحّد  العبارة  وهذه  األقّل!  عىل  ُينصفنا  عادل 

ذاتها بداية أكرة الباب الذي ُفتح أمام تقديمنا 

أحد  يطالبنا  أال  يجب  التي  املؤملة  التنازالت 

باستمرارها!

خطابنا  يف  مسائل  من  قليل  نــزٌر  هذا 

الفلسطيني الشعبّي والرسمي سياسيّاً وثقافيّاً، 

فما سبق، من نماذج تعرّب عن مدى الفهم للتاريخ 

بالحمالت  مروراً  الفلسطينية،  والحضارة 

التوريطية بني شعبنا وبعض الشعوب العربية، 

الدينية  والحكايات  التفسريات  وتضارب 

والرواية  التاريخي  األثر  مع  واالسترشاقية 

جمعّي،  بشكل  نقدمها  أن  يجب  التي  األصيلة 

ال  شاملة  صورة  لنا  يبني  كلّه  واضح،  دقيق، 

نرغبها... صورة نمطية بائسة... ُمنّفرة... ُتقزُّم 

تاريخنا وتقضمه، وتهدُم كفاحنا وتفتّته... هذا 

ما ال نحتاجه، وعلينا أن نمتلك مسؤولية نقده 

ومراجعته... فهذه فلسطني التي نحمُل اسمها، 

وتحت عنوانها نترّصف ونتحرّك... هي جديرة 

بما هو أفضل كي تبقى حيّة عىل خارطة العالم 

إىل األبد.
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سياسات عامة

* باحث متخصص يف الدبلوماسية العامة.

مقدمة

الفلسطينية  للحالة  املتتبع  عىل  يخفى  ال 

ظهور تفسخات وتآكل يف املخزون الدبلومايس 

القليلة  السنوات  خالل  الفلسطيني  الرسمي 

املاضية بمستوى غري مسبوق، وبشكل ال يمكن 

وصفه إال باالنحدار الثابت، الذي أخذ يتسارع 

عىل  فلسطني  حصول  بعد  مالحظة  بوترية 

مقعد عضو مراقب يف الجمعية العمومية لألمم 

املتحدة يف 29 ترشين األول 2012، الذي كانت 

تتويجاً لنجاح فلسطني بالحصول عىل ما يزيد 

عىل 16 اعرتافاً من دول أمريكا الالتينية خالل 

إرسائيل  ساسة  اعتربه  ما  سابقة،  سنوات   3

وحتى  اإلرسائيلية  للدبلوماسية  هزيمًة  حينها 

تعزيز دور الشباب في الدبلوماسية العامة الفلسطينية

رمزي الطويل* 

محاولة لنزع رشعية وجود إرسائيل، ما دفعها 

إلعادة سياسات تواصلها مع شعوب تلك الدول 

الرواية اإلرسائيلية الصهيونية  وتعزيز حضور 

مستويات  عىل  مسبوق،  غري  بشكل  العالم  يف 

عدة سياسية وشعبية ومعرفية.

مالمح  تتغري  بــدأت  اللحظة،  تلك  منذ 

بشكل  الفلسطينية  للقضية  الدويل  التصويت 

سلبي، حتى وصلنا إىل العام 2019 بتصويت 

لفلسطني  تقليدياً  الحليفة  الدول  13 دولة من 

وبشكل مفاجئ ضد مرشوع أممي يؤيد حقوق 

كرفض  أخطر  مستوى  عىل  أو  الفلسطينيني، 

العاملي للربيد طلب فلسطني االنضمام  االتحاد 

إليه، وذلك بسبب فشلنا يف التصويت، وهي املرة 

األوىل التي نخرس فيها تصويتاً دولياً بنسبة 56 
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دولة من أصل 192 دولة أعضاء، عىل الرغم من 

عابراً،  يكون نرصاً  أن  يجب  كان  أنه موضوع 

الكيل  الدعم  إىل  حليفة  دول  انتقال  إىل  إضافة 

إلرسائيل كما حال الربازيل ما بني عهد الرئيس 

السابق )لويس إيناسيو لوال دا سيلفا( املنارص 

عهد  يف  الربازيل  مقابل  الفلسطينية  للقضية 

نقل  يعتزم  الذي  بولسونار(  )جايري  الرئيس 
سفارة بالده إىل القدس.1

الدبلومايس  املخزون  تآكل  مشهد  استمر 

اإلرسائيلية  الحملة  نتائج  تتكشف  بدأت  عندما 

واملعتقلني  الفلسطينيني  وسم  استهدفت  التي 

السلطة  واتهام  باإلرهاب،  الشهداء  وأرس 

الربملان  طلب  يف  كما  ومعنوياً،  مادياً  بدعمهم 

التعليم  الرتبية  وزارة  دعم  وقف  النرويجي 

واإلرهاب،2  للعنف  الرتويج  بحجة  الفلسطينية 

حكومته  من  الهولندي  الربملان  طلب  وكذلك 

وقف دعم وزارة العدل الفلسطينية بحجة دفع 

الشهداء،3  أرس  مخصصات  الوطنية  السلطة 

لتظهر الصورة العامة وكأنها استكمال لهجمة 

األمم  وكالة  عىل  املتحدة  والواليات  إرسائيل 

الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة 

»األونروا« وحقوق الشعب الفلسطيني.

الشعب  رشعية  يف  التآكل  هذا  يتوقف  لم 

الرسمي  السيايس  املستوى  عند  الفلسطيني 

أخطر،  هو  ما  إىل  أيضاً  امتد  وإنما  فحسب، 

ويمكن  والشعبي،  املعريف  املستوى  هنا  وأعني 

الحملة  لنتائج  طبيعياً  امتداداً  اعتباره 

الرشعية  بسلب  الخاصة  نفسها  اإلرسائيلية 

هذا  تجليات  وتظهر  الفلسطيني،  الشعب  من 

املعرفة  مواقع  عىل  مقلق  بشكل  املوضوع 

الصهيونية  الرواية  أغلبها  تتبنى  التي  العاملية 

عىل حساب القضية الفلسطينية، خاصة مواقع 

wikipe-  املعرفة املفتوحة كموقع »ويكيبيديا«

dia وموقع »كيورا« Qura، حيث تملك إرسائيل 

واملدونني  املؤلفني  من  جيشاً  يشبه  ما  فيها 

عىل  اإلرسائييل  الوجود  تغذية  يف  واملساهمني 

خريطة املعرفة البرشية مقابل حضور أقل ما 

الطرف  عىل  مختف  إىل  خجول  بأنه  يوصف 

فيمكن  الشعبي،  مستوى  عىل  أما  الفلسطيني. 

بالقضية  الشعوب  اهتمام  تراجع  مالحظة 

يكون  قد  األسباب،  من  للعديد  الفلسطينية 

أهمها املشاكل الداخلية التي تعاني منها الدول 

بينها  ومن  سواء،  حد  عىل  والغربية  العربية 

الداخلية  والثورات  واإلرهاب  الالجئني  قضايا 

القضية  إىل تراجع موقع  أدى  وغريها، وهو ما 

الفلسطينية عىل أجندات االهتمامات الشعبية.

الدبلوماسية العامة ودورها
في القضية الفلسطينية

النشاط  بأنها  العامة  الدبلوماسية  ُتعرّف 

التواصيل املنهجي املدعوم من الحكومة، بشكل 

مبارش أو غري مبارش، والذي يستهدف الشعوب 

والتأثري  وعقولها  قلوبها  كسب  بغية  األجنبية 

القومية  املصلحة  مع  يتوافق  بما  سلوكها  عىل 
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اختزالها  ويمكن  بالتواصل،  املبادرة  للدولة 

بجملة بسيطة: »التأثري عىل الحكومات األجنبية 
بالتأثري عىل شعوبها«.4

ودون  الوطني،  العمل  من  عقود  مدى  عىل 

العامة، كان  الدبلوماسية  إدراك مبارش ملفهوم 

اهتمت  التي  الشعوب  أوائل  من  الفلسطينيون 

تبنيهم  عزو  ويمكن  العامة،  بالدبلوماسية 

القضية  بدايات  إىل  االتصال  من  النوع  هذا 

الفلسطينية يف عرشينيات القرن املايض عندما 

إىل  الشعبية  الوفود  يرسلون  الفلسطينيون  بدأ 

العالم والتحدث إىل شعوب تلك الدول والقيادات 

السياسية لوقف مخطط وعد بلفور.5 

يف  انعقد  النكبة،  عىل  عقد  يزيد عىل  ما  بعد 

األول  الفلسطيني  العربي  املؤتمر  العام 1964 

يف القدس وتم اإلعالن عن إنشاء منظمة التحرير 

الفلسطيني.  الفلسطينية كممثل وحيد للشعب 

كان  ومن  املنظمة  تبنت  اللحظة،  تلك  ومنذ 

تحت مظلتها، التواصل مع الشعوب اإلسالمية 

الفلسطيني  الشعب  حقوق  لحماية  واألجنبية 

رشعية  إلضفاء  الوطني  العمل  من  مهم  كجزء 

الفلسطيني وفرض حقوقه  الشعب  عىل وجود 

حكوماتها  دفع  عىل  الدول  تلك  تحفيز  عرب 

لتأييد الحق الفلسطيني، وهو ما حصل طوال 

القرن  ثمانينيات  أواخر  وحتى  الستينيات 

الطالبية  النشاطات  توجيه  عرب  وذلك  املايض، 

لالنخراط  ودعمها  الفلسطينية  والجاليات 

األجنبية، فكان  الشعوب  املبارش مع  والتواصل 

من  العديد  الفلسطينية  القضية  كسبت  أن 

الدول بسبب وقوف شعوب تلك الدول إىل جانب 

القضية الفلسطينية ودفعها حكوماتها للوقوف 

مع الحق الفلسطيني، سواء عىل مستوى القيادة 

حركات  قادة  مع  الراحل  الرئيس  كوقوف 

التحرر الوطني العاملية من مانديال إىل كاسرتو 

وبومدين... وصوالً إىل تحوله لرمز تحرر يف تلك 

الشعوب، إىل دور الطالب واملبتعثني واملهجرين 

الدول  عديد  مواقف  تغيري  يف  الفلسطينيني 

لصالح فلسطني، حتى وصلنا إىل كيان سيايس 

معرتف بوجوده كدولة فلسطني ويملك كرسياً 

مراقباً يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 

1977، وباعرتاف 105 دول بدولة فلسطني يف 

العام 1988 بعد أن كانت القضية الفلسطينية 

ومخيمات  إنسانية  مساعدات  قضية  مجرد 

لالجئني يف العام 1948.

ملخص المشكلة

تتلخص أسباب املشكلة يف نطاقني أساسيني، 

الداعمة  والدول  بإرسائيل  أي  )الدويل(  النطاق 

بالداخل  املتمثل  الوطني(  و)النطاق  لها، 

الوطني الفلسطيني.

النطاق الخارجي:	 

يف  العايل  اإلرسائييل  االستثمار  بحجم  يتمثل 

)الهزبارا(  وكالة  عرب  الصهيونية  الربوباغندا 

العامة،  بالدبلوماسية  املتخصصة  اإلرسائيلية 
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الجامعات  وطالب  املدني  املجتمع  ومنظمات 

البرشي  التواصل  برامج  عرب  وذلك  أساساً، 

واملعريف  األكاديمي  والرتويج  الثقايف  والتبادل 

أوساط  يف  الصهيونية  للرواية  والرتويج 

الشعوب األجنبية الداعمة للقضية الفلسطينية، 

خاصة استثمارها الرتويجي يف أوروبا وأمريكا 

الالتينية، بعد العام 2012.

النطاق الوطني:	 

اإلشكاليات  من  عدد  من  فلسطني  تعاني   

الرتاجع  من  املستوى  هذا  إىل  أوصلتنا  التي 

الدبلومايس وتبدل موقعها عىل أجندة الشعوب 

الصديقة، أهمها غياب سياسة وطنية واضحة 

يف كيفية الوقوف يف وجه الهجمة الدبلوماسية 

وماكينة الربوباغندا الصهيونية وتشتت املوارد 

البرشية وفقدان العمل املمنهج املتكامل القادر 

ورثتها  التي  شعبنا  مكتسبات  عىل  الحفاظ 

نشاطات  من  عقود  عرب  الفلسطينية  الدولة 

الدبلوماسية العامة. 

خسارات  عوامل  تحديد  يمكن  عام  بشكل 

الدبلوماسية الفلسطيني بأربعة عوامل:

األول:األول: تآكل الدعم الدبلومايس لفلسطني عىل   	

املستوى الدويل/الرسمي: وذلك عرب تراجع 

الفلسطيني  الشعب  ملواقف  الدويل  التأييد 

وحقوقه يف املحافل الدولية، إما عرب الضغوط 

اإلرسائيلية وأما عرب الضغوط األمريكية وإما 

معادية  سياسات  الدول  بعض  تبني  عرب 

التي  الهند  حال  يف  كما  الفلسطيني  للحق 

وردت تقارير عدة عن تبني الحكومة الهندية 

بقيادة )ماريندارا مودي( سياسة االبتعاد عن 

الدولية  املحافل  إرسائيل يف  فلسطني لصالح 

وهو  اإلرسائيلية،6  التكنولوجيا  يف  طمعاً 

دبلوماسية  خسارة  أكرب  اعتباره  يمكن  ما 

عىل  سواء  الهند،  بحجم  لدولة  فلسطينية 

املستوى املعنوي أو السيايس.

ثانياً:ثانياً: تراجع موقع القضية الفلسطينية لدى   	

أجندات الشعوب الداعمة للقضية: وذلك عرب 

تدني مستوى تأثري دور الشعوب األجنبية يف 

التأثري عىل حكوماتها، سواء يف للحفاظ عىل 

تبنيها،  أو  الفلسطينية  القضية  دعم  قرارات 

باملشاكل  منها  العديد  انشغال  جانب  إىل 

ودول  العربي  املحيط  يف  خاصة  الداخلية. 

خرست  املثال  سبيل  فعىل  الالتينية،  أمريكا 

سقط  التي  بوليفيا  دولة  دعم  فلسطني 

بسبب  موراليس(  )إيفو  الرئيس  حكم  فيها 

فأعادت  العنف،  وأعمال  الشعبية  املظاهرات 

بوليفيا العالقات الرسمية مع دولة الكيان. 

ما  وهو  اإلرسائييل:  العربي  التطبيع  ثالثاً:ثالثاً:   	

الدول  بعض  يف  متسارع  بشكل  يحدث 

منها  العديد  قيام  عرب  الخليج  دول  وخاصة 

بعمل خطوات متقدمة يف تطبيع العالقات مع 

إرسائيل، منها استضافة سلطنة ُعمان رئيَس 

الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو7، أو دعوة 
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لحضور  إرسائيلياً  رسمياً  وفداً  البحرين 

اعتربته  الذي  االقتصادي  املنامة  مؤتمر 

الفصائل الفلسطينية مؤتمراً للرتويج لصفقة 
القرن وتصفية القضية الفلسطينية.8

يكون  وقد  املعرفية:  املواجهة  ضعف  رابعاً:رابعاً:   	

هذا هو األخطر من كل ما سبق ذكره، حيث 

من  معرفية  حرباً  الفلسطينيون  يواجه 

تقوم  واملواجهة،  املجابهة  من  آخر  مستوى 

مواقع  الصهيونية عىل  الرواية  استحواذ  عىل 

املعرفة املفتوحة واملناظرات ومواقع التواصل 

يستخدمون  فاإلرسائيليون  االجتماعي،  

املعلومات  طرح  يف  سيكولوجية  تقنيات 

اإلرسائيليني  املدونني  كاستخدام  وترويجها 

حجة األرقام لتربير بناء دولة إرسائيل الجدار 

العنرصي عىل أنه السبب يف انخفاض أعداد 

العمليات االستشهادية يف إرسائيل بعد بنائه، 

بني  ما  واإلحصائيات  األرقام  تؤكده  ما  وهو 

تتغاىض  الرواية  تلك  لكن  و2008،   2004

كان  االستشهادية  العمليات  وقف  أن  عن 

املقاومة  فصائل  أغلب  اتخذته  داخلياً  قراراً 

الفلسطينية نفسها، إضافة إىل أن الجدار لم 

إعطاء  وعدم  مشابهة،  عمليات  حدوث  يمنع 

العنرصي  الجدار  دور  عن  الكاملة  املعلومة 

املقدرات  ورسقة  االستحواذ  مرشوع  دعم  يف 

املياه  من  الفلسطيني  للشعب  الطبيعية 

اتصال  تقطيع  يف  الجدار  دور  أو  الجوفية 

امتداداتها  عن  وفصلها  الفلسطينية  املدن 

الطبيعية واالقتصادية، حتى الوصول إىل قتل 

حل الدولتني الذي تدعو إىل تحقيقه كل دول 

العالم ومن بينها الواليات املتحدة. عىل الجهة 

املقابلة، ال نجد سوى مبادرات فردية بحتة أو 

محاوالت جماعية غري قادرة عىل مجابهة هذا 

املحرتفني  اإلرسائيليني  املدونني  من  الجيش 

واملتخصصني يف مجال النرش املعريف. 

عىل  اللوم  نضع  أن  يمكن  ال  وفيما  هنا، 

إرسائيل لنجاحاتها أو حتى دعم دول أخرى لها 

الدول قرارات تجرم  تلك  العديد من  تبني  عرب 

كالواليات  إرسائيل،  ضد  الشعبية  التحركات 

املتحدة أملانيا وفرنسا، أو دفع دول أخرى لتبني 

مواقف منارصة إلرسائيل، فإن اللوم األول يجب 

أن يقع عىل كاهل دولة فلسطني.

منظمة  مــوروث  خساراتنا  أسباب  أما   

املستوى  عىل  العامة  الدبلوماسية  من  التحرير 

الوطني، فيمكن اختزالها يف النقاط اآلتية:

بعدها  ومن  الوطنية  السلطة  تهميش   -1

العامة  الدبلوماسية  فلسطني  دولة 

لصالح الدبلوماسية الرسمية: وهو ما بدا 

أوسلو،  اتفاقيات  تنفيذ  بدايات  مع  واضحاً 

حيث بدأ الرتكيز عىل فتح السفارات والعمل 

عن  التدريجي  والتخيل  الرسمي  الدبلومايس 

االهتمام بالتواصل املبارش مع شعوب الدول 

الصديقة قبل األجنبية، واالعتماد عىل السفراء 

واملمثليات كوسيط ومندوب رسمي واالهتمام 

بالفعاليات الرسمية وتهميش دور الجاليات 
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التمثيل  لصالح  الشتات  يف  الفلسطينية 

الدبلومايس الرسمي. 

لطلبة فلسطني  العام  االتحاد  2- تهميش 

يف الداخل والشتات واملهجر: وهو استمرار 

الفلسطيني  الشباب  دور  تهميش  لسياسة 

واحتكار العمل السيايس وقرصه عىل الفصائل 

ما  وهو  الفلسطينية،  الرسمية  واملؤسسات 

الفلسطيني  الشباب  حنق  من  حالة  أنتج 

وشعوره باالغرتاب وتقييد عمله الوطني وأنه 

ال ينظر إليه إال يف حاالت االنتخابات الفصائلية 

أكثر  الرتويج للفصائل  وألسباب ال تزيد عىل 

مع  الوطن،  بناء  يف  بدورهم  إيماناً  كونه  من 

أن لالتحاد العام لطلبة فلسطني الفضل األول 

واألهم يف تخريج القيادات التاريخية للشعب 

عرفات  يارس  الراحل  كالرئيس  الفلسطيني 

وصالح خلف وفاروق القدومي وتيسري قبعة 

وهايل عبد الحميد وغريهم من الذين أسسوا 

ورفعوا  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة 

الدولية  املحافل  إىل  الفلسطينية  القضية 

ومساعدات  الجئني  قضية  من  وحولوها 

إنسانية إىل قضية حق شعب وتقرير مصري. 

3- احتكار الحكومة نشاطات الدبلوماسية 

املستوى  الحتكار  استمرار  وهذا  العامة: 

العامة  للدبلوماسية  الرسمي  السيايس 

وامتياز  ووظيفة  كمفهوم  عليها  واالستحواذ 

التنازل  املقبول  من  ليس  مطلق  حكومي 

الوطنية  املؤسسات  مع  مشاركته  أو  عنه 

املدني،  املجتمع  مؤسسات  أو  الحكومية  غري 

الفلسطينية  الوكالة  إنشاء  من  الرغم  وعىل 

متخصصة  كوكالة   PICA الدويل  للتعاون 

بالدبلوماسية العامة، فإن املتتبع لنشاطاتها 

مفهوم  ضمن  تعمل  تزال  ال  أنها  يالحظ 

الدولية  التفاهمات  وضمن  الدويل  التعاون 

والحكومات  الدول  بني  الرسمية  والعالقات 

أكثر من كونها مؤسسة تعنى بالتواصل مع 

الشعوب األجنبية بشكل مبارش وبمستوى ما 

دون الحكومي. 

املتخصصة  الوطنية  املبادرات  تشتت   -4

التي  األجنبية:  الشعوب  مع  بالتواصل 

بداية من  املشاكل،  من  تعاني عديداً  بدورها 

أو  فردية  مبادرات  يتعدى  ال  أغلبها  كون 

جامع،  كيان  أو  رسمي  غطاء  دون  جماعية 

أنها  وإما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وعىل 

توفري  عدم  أو  التمويل  ضعف  من  تعاني 

الشعوب  مع  للتواصل  لها  الفرصة  الحكومة 

األجنبية عرب مؤسساتها وسفاراتها أو بالدعم 

املادي أو اللوجستي أو حتى السيايس.  

السياسة المقترحة

تثقيف  يف  املبادرة  زمام  استعادة 

الشعوب األجنبية وتحفيزها  لدعم القضية 

اإلنساني   املستويني  عىل  الفلسطينية 

واملعريف 

وذلك عرب االستثمار يف )الدبلوماسية العامة( 
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يف  الفلسطيني  للشعب  الشبابي(  و)املخزون 

الوطن والشتات واملهجر، أوال مستوى التواصل 

األدوات  إعطاء  خالل  من  اإلنساني-اإلنساني، 

والفرص املناسبة للشباب الفلسطيني للتواصل 

املستوى  وعىل  األجنبية،  الشعوب  مع  املبارش 

الفلسطينية  الرواية  املعريف عرب تعزيز حضور 

عىل مواقع املعرفة الرقمية عىل شبكة اإلنرتنت. 

معريف  ملرشوع  بذرة  االستثمار  هذا  يخلق 

عىل  الزمن  من  فرتة وجيزة  عقب  قادر  مرتاكم 

إعادة إحياء أوارص التواصل والتفاعل اإليجابي 

مع شعوب العالم عىل املستوى اإلنساني واملعريف 

الرواية  نرش  يف  املبادرة  اسرتداد  يدعم  بما 

الفلسطينية وتفنيد الرواية الصهيونية، وإعادة 

عىل  صوتها  لفرض  الصديقة  الشعوب  تحفيز 

حكوماتها يف دعم القضية األخالقية واإلنسانية 

للشعب الفلسطيني.

إلنجاز هذه السياسة نقرتح تبني ما ييل:

التواصل  يف  واستثماره  الشباب  دور  تعزيز   	

مع الشعوب األجنبية.

الخاصة  الوطنية  واملبادرات  املشاريع  دعم   	

بالتواصل مع الشعوب األجنبية.

معلومات  وبنوك  معرفية  مواقع  إنشاء  دعم   	

عن الرواية الفلسطينية.  

1- تعزيز دور الشباب واستثماره

في التواصل مع الشعوب األجنبية

يأتي مفتاح النجاح يف تحقيق هذه السياسة 

عرب املشاريع املقرتحة اآلتية:

العام لطالب فلسطني:  االتحاد  إعادة تفعيل   	

الوطني  دوره  استعادته  تحفيز  عرب  وذلك 

يف الخارج وتعزيز التأطري السيايس الوطني 

تحت مظلة منظمة التحرير لطالب الجامعات 

واملبتعثني واملهتمني ذوي اإلمكانيات اللغوية 

والدعم  السياسية  املنصات  وتوفري  األجنبية 

اللوجستي بما يدعم حضورهم عىل املستوى 

الدعم  وتوفري  املستضيفة.  للدول  املحيل 

واملؤتمرات  للندوات  االتحاد  لتنظيم  الالزم 

الشعبية والدولية، خاصة يف الدول األوروبية 

ذات القواعد االشرتاكية لنرش الوعي بالقضية 

الفلسطينية وفضح ممارسات االحتالل.

والتنظري.  الخطابة  وجمعيات  نوادي  إنشاء   	

أهم  من  والتنظري  الخطابة  نوادي  كانت 

املشاهد الثقافية يف فلسطني ما بعد عرشينيات 

الفلسطيني  الشعب  ووقوف  املايض  القرن 

والهجرة  الصهيونية  الحركة  محاوالت  أمام 

اليهودية إىل فلسطني، إال أن هذه الجمعيات 

 ،1948 العام  بعد  ما  انتهت  والنوادي 

خالل  من  الطالبية  الحركة  عنها  وعوضت 

حمل  الذي  فلسطني،  لطلبة  العام  االتحاد 

عىل كتفيه عبء تجهيز ونرش وتأطري أفراده 

التي  الفلسطينية  للقضية  سفراء  ليكونوا 

العالم  حول  طالبنا  تواصل  عرب  أكلها  آتت 

العمل  يف  وانخراطهم  األجنبية  الشعوب  مع 

القضية  بقاء  يف  ساهم  ما  البرشي  الجمعي 
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الفلسطينية حية.

وعليه، لم تكن الخطابة والتنظري مقترصين 

عىل طبقة معينة من فلسطني أو حاالت خاصة 

بقدر ما كانا مشهداً عاماً من مجموع الحراك 

مثل  ويف  وهنا،  االحتالل،  وجه  يف  الشعبي 

الظروف التي مرت عىل شعبنا قبل 100 عام، 

الخطابية  النوادي  إحياء ظاهرة  إعادة  يف  نجد 

وعي  مستوى  رفع  يف  مهمة  نقطة  والتنظريية 

بعتاد  تجهيزهم  يف  أمال  الفلسطيني  الشباب 

الالزمة  باملهارات  ومدهم  والحقيقة  املعرفة 

أفراد هذه  للخطابة بحيث يصبح كل فرد من 

الجمعيات رسوالً فصيحاً للقضية الفلسطينية، 

اللغات،  متعددة  جمعيات  أيضاً  تكون  أن  عىل 

واملهجر  الداخل  يف  شعبنا  أبناء  تستقطب 

والشتات.

هي  النوادي  هذه  إلنشاء  طريقة  أسهل  إن 

باالعتماد أساساً عىل خزان الشباب الفلسطيني 

يف الجامعات الفلسطينية واملبادرات واملشاريع 

الوطنية املهتمة بالرواية الفلسطينية والتواصل 

مع الشعوب األجنبية، بما يدعم تخريجنا شباباً 

الفلسطينية.  الرواية  حمل  عىل  قادراً  منظراً 

املستوى  عىل  قومية  مسابقة  إنشاء  يكون  وقد 

الوطني والشتات واملهجر رشارة بدء إحياء هذا 

الرتاث السيايس الفلسطيني.

الغاية:

الشباب  من  ممكن  عدد  أكرب  تحضري 

التنظري  عىل  القادر  الجامعي  الفلسطيني 

يدعم  ما  أجنبية،  لغات  أو  األم  بلغته 

شخصيته الوطنية ومرشوع حفظ الرواية 

عن  الحقيقة  ونرش  الفلسطينية  الوطنية 

طريق الطالب أنفسهم ضمن مجتمعاتهم 

واملهجر  الوطن  يف  واملوسعة  الصغرية 

والشتات.

يف  الجامعية  الشبابية  الكوادر  حشد   •

الوطن واملهجر للمرشوع الوطني.

الطلبة  اتحاد  والتواصل مع  التعاون  تفعيل 

الفلسطينيني يف تنسيق ساعات العمل التطوعي 

الخطابة،  طالب  خاصة  املبتعثني  للطالب 

وإقامة  اللغات  متعددة  املنشورات  وتوزيع 

الندوات املجتمعية والطالبية كل حسب دولهم 

وظروفهم الخاصة. يف الوقت نفسه التعاون مع 

الوطنية  واملبادرات  املدني  املجتمع  مؤسسات 

والكوادر  الخربات  من  ممكن  كم  أكرب  لتوفري 

البرشية والتنسيق فيما بينها.

فيما يتعلق بطالب الجامعات املحلية، تفعيل 

نظام ساعات العمل التطوعي للشباب الجامعي 

يفتح  بحيث  اجتماعي،  وهي 120 ساعة عمل 

مختلف  من  التطوعي  للعمل  التسجيل  باب 

التخصصات، ولكن ضمن االحتياجات اآلتية:

	 الكتابة اإلبداعية واملدونات.

	 الرتجمة متعددة اللغات.

	 التصميم واملونتاج.

	 الخطابة واإلعالم. 

يف  األكاديمية  الدوائر  مع  التواصل  يتم 
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الجامعات وبحث سبل التعاون وتحديد طريقة 

الطالبية  التطوعي  العمل  ساعات  احتساب 

لدى  واعتمادها  الساعات  تسجيل  وطريقة 

الطالب، وعليه  تقديم طلبات  ويتم  الجامعات. 

تطبيق  عىل  قدرة  األكثر  املجموعة  اختيار  يتم 

املرشوع.

	 يتم عمل برنامج تدريبي مركز مدة أسبوع.

توجهاتهم  حسب  الطالب  تصنيف  يتم   	

 / خطابة   / )كتابة  اإلبداعية  وقدراتهم 

ترجمة / تواصل اجتماعي(

حسب  كل  للطالب  )الوظائف(  إرسال  يتم   	

وعادة  اللغوية  وقدراته  وتخصصه  توجهه 

تتضمن:

الرتجمة  	

كتابة ورقة بحثية عن موضوع معني  	

أو  بـ)العربية  خطابي  موضوع  عىل  تدريب   	

لغة أجنبية(

نرش مادة وتنسيقها عىل املواقع اإللكرتونية  	

تصميم مواد ومطبوعات  	

الوطنية  والمشاريع  المبادرات  دعم   .2
بشكل مباشر وغير مباشر:

العديد من  املبادرات  العديد من تلك  حققت 

النجاحات دون توفري حتى دعم معنوي رسمي 

حتى وقت قريب، كما حركة BDS التي حصلت 

الوطني يف  واملجلس  التحرير  منظمة  دعم  عىل 

املبادرة  مستوى  مجرد  لتتعدى   2018 العام 

الشعبية وتصبح توجهاً وطنياً عاماً عىل مستوى 

سيايس له أثر عىل القرارات السياسية الوطنية، 

كذلك الحال يف مرشوع »سفري فلسطني« وهي 

مهتم  كل  تمكني  إىل  تهدف  مستقلة  مبادرة 

بتقديم قضية فلسطني بطريقة مهنية، ورفده 

تنطلق  الالزمة.  واملهارات  الدقيقة  باملعلومات 

منصة التعلم بثالث لغات: العربية واإلنجليزية 

أنها ال تزال تعمل خارج نطاق  إال  واإلسبانية، 

الرسمي، إىل جانب عدم استثمار الدولة يف هذه 

املبادرات. 

واملبادرات  املشاريع  هذه  مثل  دعم  يوفر 

هيئات  إنشاء  بدل  وكلفًة  وجهداً  وقتاً  الوطنية 

العديد من  ومؤسسات من الصفر، حيث تملك 

والكوادر  الخربة  من  الوطنية  املبادرات  هذه 

العلمية والعالقات الدولية مع مؤسسات رشيكة 

عرب الحدود ما يجعلها مهيأة وقادرة عىل البدء 

هذه  يف  املقدمة  املقرتحة  السياسات  تنفيذ  يف 

األوراق. 

االستفادة  للحكومة  يمكن  سبق،  ملا  إضافة 

من تلك املبادرات واملشاريع الوطنية بالتعاون 

معها يف تنفيذ مشاريع تعاونية كما ييل: 

فلسطينية  قضية  دورات  مراكز  إنشاء   	

بالتعاون مع وزارة التعليم العايل ووزارة 

للمراكز  املجال  فتح  عىل  وتقوم  الخارجية: 

واملبادرات  للمؤسسات  وكذلك  الخاصة 

ومراجعة  تعريف  خدمة  بتقديم  الوطنية 

يتوافق  مختزل  بشكل  الفلسطينية  القضية 
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بشكل  وتوجه  الوطنية،  التوجهات  مع 

يف  والدارسني  املبتعثني  للشباب  خاص 

أسبوع،  ملدة  دورة  عىل  يزيد  ال  بما  الخارج 

الدول  يف  للدراسة  املتوجهني  الطالب  خاصة 

األجنبية )لدرجتي البكالوريوس واملاجستري( 

وتجهيزهم باألدوات املعرفية ملواجهة الرواية 

تتطلب  ملواقف  تعرضوا  حال  يف  الصهيونية 

منهم وجود مخزون معريف يف القضية. 

الغاية:

      تحضري الشباب الفلسطيني املتوجه للدراسة 

باملرشوع  معرفة  عىل  للحصول  الخارج  يف 

أقرانه يف  كما  عليها  ال يحصل  التي  الوطني 

الجامعة خاصة  الوطن عرب مواد ومتطلبات 

ال  الذي  املبتعث  يجعل  ما  األول،  الفصل  يف 

للوقوف  كافياً  معرفياً  مخزوناً  بعد  يملك 

أمام هيمنة الرواية الصهيونية يف الجامعات 

األجنبية غري قادر - إن لم يعتمد عىل نفسه 

- عىل مواجهة الرواية الصهيونية، هنا، تكون 

طالب  عليها  يحصل  التي  املركزة  الدورة 

االبتعاث والدراسات يف الخارج، وسيلة مهمة 

املعرفية  واملواد  والعناوين  باألدوات  تمدهم 

يكون  أن  يف  أكرب  ثقة  إعطائهم  عىل  القادرة 

سفراء للرواية الفلسطينية.

واألجوبة  لألسئلة  دورية  مجلة  إنشاء   	

بحسب  الرسمي  فلسطني  وموقف 

من  العديد  أصدرت  الدولية:  املتغريات 

الفلسطينية  السياسية  واملراجع  املؤسسات 

باختزال  تقوم  لألجانب،  موجهة  منشورات 

الفلسطينية  القضية  حول  العامة  األسئلة 

األسئلة  من  الرسمي  القيادة  وموقف 

أغلب تلك  الوطني، ولكن  الخاصة باملرشوع 

بعضها  عن  منفصلة  مشاريع  املنشورات، 

وال  توجه  وال  هوية  دون  اإلنتاج  متقطعة 

الظروف  بحسب  تنفيذها  يتم  استمرارية، 

واملشاريع املقدمة.

       هنا، نقرتح إنشاء أو )تكليف( جهة بإنتاج 

تصدر  رسمية  وإجابات  مواقف  منشورات 

اللغات  متعددة  تكون  أن  عىل  دوري  بشكل 

ومصنفة بشكل أكاديمي وقادرة عىل أن تكون 

مادة علمية ومرجعية سياسية وتوزيعها عىل 

طلبة االبتعاث يف املهجر والشتات. ليوزعوها 

الطلبة  من  املحلية  املجتمعات  عىل  بدورهم 

واملكتبات بما يضمن إيصال رسائلنا الوطنية 

ألوسع مساحة جماهريية ممكنة. 

وبنوك  معرفية  مواقع  إنشاء  دعم   .3
معلوماتية عن الرواية الفلسطينية

مدني  مجتمع  هيئة  يشبه  ما  إنشاء  عرب 

الفلسطيني  الوطني  املــرشوع  مع  تتوافق 

عىل  الفلسطينية  الرواية  توفري  يف  ومتخصصة 

العاملي  االجتماعي  والتواصل  املعرفة  منصات 

بحسب  املتوافرة  واللغات  أشكالها  بجميع 

املشاركني واملساهمني. 

والتنسيق  التواصل  بمهمة  الهيئة  تقوم 
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وتوفري املعلومات وتصنيفها وتطوير اإلجابات 

الفلسطيني  املدني  املجتمع  مع  والتفاعل 

هذا  يف  املعرفة  وتراكم  والشتات،  الوطن  يف 

املوضوع، حتى ال ترتك املجال مفتوحاً للرواية 

 - -ويحدث  حدث  كما  لالستحواذ  اإلرسائيلية 

)ويكيبيديا(،  مثل  املفتوحة  املعرفة  مواقع  عىل 

أهم مصدر معلومات يف العالم الرقمي اليوم

واملشاريع  املبادرات  هذه  عىل  األمثلة  من 

www.askpalestine. فلسطني  اسأل  موقع 

com وهو نموذج أويل لقاعدة البيانات املعرفية 

عن  الصادر  »املوقف«  منشور  من  املستمدة 

ديوان الرئاسة الفلسطينية واملنشور بلغات يف 

العام 2016. 

وتقوم عىل االستفادة بشكل كبري من مخزون 

املستوى  عىل  واالعتماد  الصهيونية  الرواية 

السيايس واألكاديمي والفلسطيني يف تفنيد تلك 

الروايات وتنسيقها ضمن مواضيع عامة وبنص 

بحيث  أجنبية،  بلغات  وموجه  وسلس  مبسط 

يف  الفلسطيني  الشباب  من  لكل  مرجعاً  تكون 

للروايات  للتصدي  والشتات  واملهجر  الداخل 

وتر  عىل  تلعب  التي  الصهيونية  واألسئلة 

)املنطقيات واألرقام والحقائق(.

توفري املوارد البرشية واملادية.

الشابة  البرشية  املوارد  من  فلسطني  ملكت 

من  العديد  الوطني  للعمل  واملتحفزة  واملتعلمة 

املرشوع  تحمي  جعلها  ما  الكامنة  القدرات 

ال  واليوم  املاضية،  عام  املائة  طوال  الوطني 

أو  املهجر  أو  الوطن  يف  فلسطني  مقدرات  تقل 

الوطني،  للعمل  املتحفز  الشباب  من  الشتات 

من  فإنه  املرشوع،  من  األوىل  املرحلة  يف  لكن، 

األرسع واألقرب واألقل كلفة هو استثمار طالب 

كبذرة  املبتعثني  والطالب  الوطنية  الجامعات 

للمراحل املقبلة.

ترتيب أجندات العمل:

نابعة  تصورات  السابقة  الحلول  يف  عرضنا 

الناجحة  الفلسطينية  التجارب  مخزون  من 

مجرد  وليس  الزمن،  من  عقود  مدى  عىل 

تبدل  أن  يميزها  ما  لكن  جديدة،  مقرتحات 

العوامل وتطور األدوات االتصالية التي لم تكن 

الشباب  يعطي  السابقة  األجيال  لدى  متوافرة 

كلفة  انخفاض  مع  أكرب، خاصة  أفضلية  اليوم 

التواصل واالتصال الدويل مع الشعوب األجنبية، 

وانخفاض كلفة إنتاج املعرفة وتدريب الكوادر. 

املتعلم  الفلسطيني  الشبابي  املخزون  وزيادة 

واملتعولم، كل ذلك يجعل من الحلول متقاربة يف 

يبقى قادراً  واحداً  األهمية والنتائج، لكن شيئاً 

عىل أن يعطي أفضلية بني مختلف الخيارات.. 

إنه عامل الكوادر البرشية وبمقدار أي من تلك 

الشبابي  الكادر  من  عدد  أكرب  توفري  الخيارات 

املتمكن إلنجاز غايات هذه األوراق املقدمة.

عىل الرغم من أن تفعيل االتحاد العام لطلبة 

هذه  لتنفيذ  مالءمة  األكثر  يكون  قد  فلسطني 
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السياسات، ملا يملكه من قواعد طالبية ووجود 

السياسية،  والعالقات  املهنية  الكوادر  من  عدد 

فإن من الصعب إخراج االتحاد من بوتقة العمل 

الحزبي والتجاذبات السياسية يف هذه املرحلة، 

لالتحاد  العديد  نظرة  فإن  سابقا،  قلنا  وكما 

العام لطلبة فلسطني من منظور حزبي أو حتى 

غايات آنية يجعل منه كعب إخيل فلسطني، ما 

الثاني املتعلق  يدفعنا للنظر بجدية نحو الحل 

القائمة  الوطنية  واملبادرات  املؤسسات  بدعم 

مع  والتواصل  العامة  الدبلوماسية  مفهوم  عىل 

اللوجستي  الدعم  وتوفري  األجنبية،  الشعوب 

بني  تنسيقية  لجنة  يشبه  ما  عمل  مع  واملادي، 

مجموع هذه املبادرات الوطنية واالتحاد العام 

لطالب فلسطني، الخزان األول للكادر اإلنساني 

عىل  نحصل  وبذلك  املبتعثني.  خاصة  املتعلم، 

التأكيد  مع  الحلني،  بني  مشرتك  مزيج  أفضل 

من  للعديد  الثاني  الحل  يف  البدء  رضورة  عىل 

األسباب التي يمكن اختصارها بما ييل:

والعملية  العلمية  والخربات  الكوادر  توفر   .1

املتمكنة يف الشأن الفلسطيني.

2. توفر شبكات تعاون مع مبادرات ومؤسسات 

للقضية  داعمة  األجنبية  الدول  يف  أهلية 

الفلسطينية. 

3. توفر الدعم املايل من املؤسسات الوطنية ما 

يعني تقليل كلفة الدعم الحكومي ملشاريعها. 

للرواية  ومعلوماتي  معريف  مخزون  توفري   .4

مرشوعات  دعم  عىل  قــادر  الفلسطينية 

الحرب  ميزان  وتعديل  تقويم  يف  املساهمة 

املعرفية ضد الشعب الفلسطيني عىل منصات 

املعرفة املفتوحة العاملية.

بالنسبة للحل الثالث، فهو أسهل وأقل كلفة 

استثمار  حال  يف  ولكن  السابقني،  الحلني  من 

الحكومة يف الحل الثاني واألول فسيكون الحل 

الثالث نتاجاً مبارشاً وموازياً للحلني السابقني، 

مع عدم التقليل من تجهيز األساسات التقنية 

تنسيق  من  واللوجستية  واملعرفية  والفنية 

إن  بحيث  الحلول  من  النوع  لهذا  وتحضري 

القادرة  الوطنية  الطالبية  الكوادر  تخريج 

عىل اإلضافة املعرفية عىل شبكة اإلنرتنت تجد 

وقادرة  موثوقة  معلوماتية  مصادر  مبارشة 

وتحفيز  مصداقية  بكل  اإلجابات   توفري  عىل 

مع  أخرى  مرة  للوقوف  األجنبية  الشعوب 

حكوماتها  عىل  والتأثري  الفلسطينية  القضية 

الدبلومايس  املخزون  تآكل  توقف  يضمن  بما 

املبادرة  استعادة  وحتى  بل  الفلسطيني 

والتقدم. 
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سياسات دولية

* أستاذ مساعد - معهد جامعة القدس للدراسات واألبحاث.

مدخل 

االنتخابات  قــراءة  الورقة  هذه  تحاول 

الرئاسية األمريكية الوشيكة من زاوية العالقات 

الداخيل  العامل  وتأثري  اإلرسائيلية  األمريكية 

- اإلرسائييل  العربي  األمريكي والعامل اإلقليمي 

بايدن  جو  املرشَحني  برامج  تتقىص  ثم  عليها، 

ودونالد ترامب، وتيل ذلك خاتمة تتضمن رؤية 

فلسطني  عىل  االنتخابات  هذه  ألثر  استرشافية 

عمله  يتوجب  ما  حول  التوصيات  وبعض 

الواليات  مع  التعامل  طرق  بشأن  فلسطينياً 

املتحدة عىل املستويني الرسمي والشعبي. وتأتي 

نرشها  سابقة  ألخرى  استكماالً  الورقة  هذه 

الكاتب يف مجلة سياسات )سالم، 2020(.

االنتخابات األميركية 2020 وفلسطين: أي أفق؟

د. وليد سالم* 

األميركية  الرئاسية  االنتخابات  أجواء 

وآثارها خصوصًا على إسرائيل

اإلرسائيلية  العالقات  آفاق  استرشاف  لعل 

األمريكية يمثل عنرصاً مهماً يتطلب من املرشوع 

آليات  ويدرس  يراقبه،  أن  الفلسطيني  الوطني 

تزال  ال  املتحدة  الواليات  أن  خاصة  تأثريه، 

االستيطانية  للدولة  األم  الدولة  دور  تمارس 

دعم  بمظلة  وتمدها  اإلرسائيلية  االستعمارية 

تستند إليها إرسائيل، كقوة حامية دولياً تجعلها 

لالحتالل  املناهضة  الدولية  بالقرارات  تعبأ  ال 

الفلسطيني يف تقرير  الشعب  إىل حق  والداعية 

مصريه.

ولعل هنالك متغريين داخل الواليات املتحدة 

لهما أثر عىل إرسائيل يتطلبان املتابعة الدقيقة، 
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للتوجه  املزدوجة  بالسياسة  األول  يتعلق 

يف  األمريكية  السياسة  عىل  املسيطر  امليسياني 

عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يدعم إرسائيل 

اإلعالن  تعبرياتها  آخر  كان  لها،  ال سابق  بقوة 

عن صفقة القرن يف نهاية كانون الثاني 2020 

مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  ومساندة 

 – نتنياهو  التفاق   2020 نيسان  يف  بومبيو 

غانتس عىل خطة الضم مع حلول تموز 2020. 

اعتداءات  يسوغ  امليسياني  التيار  هذا  أن  مع 

اليهود  عىل  األبيض  العرقي  التفوق  مجموعات 

داخل الواليات املتحدة. أما األمر الثاني فيتعلق 

لنقد  الديمقراطيني  بني  املتنامية  بالتيارات 

مواقف  السيما  التوسعية  وسياساتها  إرسائيل 

ساندرز  بريني  للرئاسة  السابقني  املرشحني 

عن  السبعة  النواب  وظاهرة  وارين،  وإليزابيث 

رشيدة  الكونغرس  يف  الديمقراطي  الحزب 

والية  يف  عمر  وإلهان  ميتشيغان،  يف  طليب 

كورتيني  أوكاسبوو  وألكساندريا  مينيسوتا، 

وجمال بومان يف والية نيويورك، وديانا بريسيل 

يف والية ماساتشوستس، وكوري بوش يف والية 

إلينوي  والية  يف  نيومان  وماري  ميسوري، 

املتنامي  النقد  جانب  إىل   .)2020 )صيام، 

لسياسات إرسائيل التوسعية يف أوساط الشباب 

األمريكي ومن بينهم الشباب اليهود األمريكيون.

فيما ييل بعض اإلضاءات عىل هذين العاملني 

وفق منظار العقل البارد، وبالتايل دون عواطف 

تهوين أو تهويل.

يمثل  الذي  امليسياني  بالعنرص  يتعلق  فيما 

القاعدة االنتخابية للرئيس ترامب، الذي يشمل 

قاعدة أفنجليكانية تقدر نسبتها بني األمريكيني 

بيو  مركز  دراسة  حسب  باملائة   25.4 بـ 

لألبحاث يضاف إليها أقسام من الربوتستانتيني 

الذين يتقاطع بعضهم مع التيار األفنجليكاني 

وتصل نسبتهم إىل 21.2 باملائة من األمريكيني، 

وطائفة املورمون التي تعترب نفسها من »ساللة 

بيت إرسائيل«، وتقدر نسبتها بني األمريكيني بـ 

1.6 بالمائة )مركز بيو لألبحاث، 2019(. 

إرسائيل،  دعم  إىل  الواسع  التيار  هذا  يدعو 

ولكن أجزاء منه تؤمن أيضاً بتجميع اليهود يف 

»أرض إرسائيل" كمقدمة لعودة املسيح، ولذلك 

التي  اليهود  عىل  االعتداءات  الجزء  هذا  يؤيد 

األبيض  بالتفوق  املنادية  املجموعات  تمارسها 

ويف  أمريكا.  عن  الرحيل  إىل  اليهود  لدفع  وذلك 

هذا السياق، تشري إحصاءات الرابطة اليهودية 

املناهضة للتشهري إىل أن االعتداءات عىل اليهود 

يف أمريكا قد ازدادت خالل فرتة الرئيس دونالد 

ترامب. ففي العام 2018 أصيب 59 يهودياً يف 

39 اعتداء داخل أمريكا بينهم 11 قتلوا يف هجوم 

الحياة" يف  أبيض عىل كنيس "شجرة  عنرصي 

أسوأ  وهو   ،2018 األول  ترشين  يف  بيتسربج 

كما  بأرسه  أمريكا  تاريخ  يف  اليهود  عىل  اعتداء 

 1879 نفسه  العام  شهد  كما  الرابطة.  تشري 
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اعتداءً عىل أمالك يهودية، مقابل 1986 اعتداًء 

يف العام 2017، األمر الذي يمثل زيادة بنسبة 

يهودية  أمالك  عىل  االعتداءات  من  باملائة   57

اعتداءات  وقد حصلت  بالعام 2016.   مقارنة 

 52 مجموع  من  والية   46 يف  و2018   2017

والية تضمها الواليات املتحدة بأرسها )الرابطة 

وبناء   .)2018 للتشهري،  املناهضة  اليهودية 

أجراه »معهد  أظهر مسح  االعتداءات  عىل هذه 

الناخبني اليهود« يف العام 2019 أن 73 باملائة 

يف  أقل  بأمن  يشعرون  باتوا  أمريكا  يهود  من 

عهد ترامب، ورأى 71 باملائة منهم أن سياسات 

ترامب ملكافحة الالسامية ليست صالحة )معهد 

الناخبني اليهود، 2019(. 

ضوء  يف  غريبة  ليست  التطورات  هذه 

له يف  املؤيدين  اليهود  ترامب الجتماع  مخاطبة 

الس فيغاس يف آب 2019 قائاًل لهم: »بنيامني 

)انرتسبت،  وزرائكم«  رئيس  هو  نتنياهو 

2019( مما يعني أنه ال يعرتف بهم كمواطنني 

أمريكيني. وبعد ذلك بأيام اتهم الرئيس ترامب 

اليهود الذين صوتوا ملنافسته هيالري كلينتون 

الوالء إلرسائيل،  بعدم  الديمقراطي  الحزب  من 

باملائة ممن صوتوا  بلغت نسبة هؤالء 71  وقد 

من اليهود يف تلك االنتخابات )املصدر نفسه(، 

هذا  اتهامه  وجه  قد  ترامب  أن  ذلك  ومعنى 

اعتداءات  عىل  بناء  األمريكيني.  اليهود  لغالبية 

وترصيحات  األبيض  العرقي  التفوق  جماعات 

ترامب يمكن االستنتاج أن االتجاه امليسياني يف 

الواليات املتحدة بات يعمل ويرصح علناً برغبته 

من  بدالً  إرسائيليني  إىل  أمريكا  يهود  تحويل  يف 

مواطنتهم األمريكية.

داخل  تطورات  هناك  أخــرى،  جهة  من 

الحزب الديمقراطي، وقاعدته الشبابية )وقسم 

إرسائيل  ينتقد  بات  الذي  يهودي(  منها  كبري 

لتوسيعها املستعمرات وعدم استعدادها لقبول 

حل الدولتني وفق الصيغة التي طرحتها أمريكا 

عدم  من  الرغم  وعىل  السابقة.  املفاوضات  يف 

الفلسطينية  للحقوق  تماماً  الصيغة  تلك  تلبية 

بات  فقد  والالجئني،  القدس  بشأن  خصوصاً 

الديمقراطيون مقتنعني بأن العقبة أمام تطبيق 

هذه الصيغة تأتي من إرسائيل التي ترفض أي 

تنازل أياً كان عن األرايض التي احتلتها يف العام 

الديمقراطيان  املرشحان  دعا  ولذلك   ،1967

يف  وارين  وإليزابيث  ساندرز  بريني  السابقان 

ترشين  يف  سرتيت  جي  مؤتمر  أمام  خطابيهما 

املساعدات األمريكية  إىل استخدام  األول 2019 

)الصفحة  عليها  ضغط  كوسيلة  إرسائيل  إىل 

يوافق  ما ال  لـ جي سرتيت(، وهو  اإللكرتونية 

بايدن  جو  الديمقراطي  الحزب  مرشح  عليه 

الذي يريد استخدام الدبلوماسية الناعمة فقط 

الرؤية  وفق  السيايس  بالحل  إرسائيل  إلقناع 

األمريكية للحزب الديمقراطي سالفة الذكر. 

الحزب  ــل  داخ محدود  تيار  تجاوز 
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ليطرح  الرئاسة  مرشحي  مواقف  الديمقراطي 

النائبتان  التيار  هذا  ومن  دولياً،  إرسائيل  عزل 

من  الرغم  وعىل  عمر،  وإلهان  طليب،  رشيدة 

الحزب  نخبة  مستوى  عىل  تأثريهما  محدودية 

تمثالن ظاهرة جديدة يف  فإنهما  الديمقراطي، 

لجيل  أقرب  أنهما  خاصة  األمريكية،  الساحة 

الشباب الذي بات يتغري يف الحزب.

أنه ستكون  يمكن تصور  تقدم  ما  بناء عىل 

الحزب  نجاح  حال  يف  مختلفة  نتائج  هناك 

يف  النتائج  تلك  عن  ترامب،  بقيادة  الجمهوري 

االنتخابات  يف  الديمقراطي  الحزب  نجاح  حال 

الدعم  يستمر  قد  األوىل  الحالة  ففي  األمريكية، 

إلرسائيل )مع وجود شكوك محدودة بأن ترامب 

الرئاسية  دورته  يف  إرسائيل  عىل  ينقلب  قد 

ولكن  أدناه(،  املراقبني  يرى بعض  كما  الثانية 

مطالبات  أي  تجاه  تدفع  بأن  مطالبتها  مع 

أخرى وذلك كما رد ترامب عىل نتنياهو عندما 

األمريكي  الدعم  بتجديد  األخري  هذا  ناشده 

الفلسطينية، حيث قال ترامب  لألجهزة األمنية 

رداً عىل نتنياهو: إن عىل إرسائيل أن تدفع هي 

إذا كان هذا  الفلسطينية  بنفسها ألجهزة األمن 

لها )تايمز أوف إرسائيل، 2019(،  األمر مهماً 

جماعات  اعتداءات  ستزداد  الحالة  هذه  ويف 

داخل  اليهود  عىل  األبيض  العرقي  التفوق 

أمريكا، وقد يرتافق ذلك مع زيادة هجرة اليهود 

وذلك  »يرتافق«  نقول  إرسائيل.  إىل  األمريكيني 

يؤدي  ال  قد  األمريكيني  اليهود  ضد  العنف  ألن 

الديمقراطي(  للحزب  تصوت  )التي  بالغالبية 

للهجرة إىل إرسائيل، حيث إن هؤالء قد يفضلون 

الكفاح داخل أمريكا للتصدي لجماعات التفوق 

سيستمرون  الذين  الوقت  يف  البيضاء،  العرقي 

فيه موقفهم التقليدي القائم عىل دعم إرسائيل 

والوالء لها، واعتبار القدس عاصمة لها، وضم 

عودة  ومنع  إليها  الكربى  االستعمارية  الكتل 

عما  إقليمية  بتنازالت  قيامها  مقابل  الالجئني، 

فإن  ذلك  عدا  ما  الفلسطينيني.  لصالح  تبقى 

حتى  إرسائيل  إىل  يهاجر  من  أن  املفارقة  من 

اآلن من األمريكيني هم داعمو ترامب وبعضهم 

تطرح  كما  سابقون  ديمقراطي  حزب  أعضاء 

)هريشهورن،2017(  هريشهورن  ســارة 

املستعمرات  إىل  خاص  بشكل  هؤالء  ويذهب 

من  بالمائة   15 نحو   2016 حتى  مثلوا  حيث 

أعوام  وبني  ص15(.  نفسه،  )املصدر  سكانها 

2010-2019 هاجر إىل إرسائيل حسب الوكالة 

أمريكي من مجموع  يهودي  ألف  اليهودية 36 

250 ألف مهاجر إليها يف الفرتة نفسها )عرب 

االعتداءات  ازدياد  فإن  وعليه،   ،)2019  ،48

أكرب  اتساع  مع  ترتافق  قد  البيضاء  العنرصية 

إرسائيل،  إىل  لرتامب  املؤيدين  اليهود  هجرة  يف 

االنتخابية  قاعدته  يخرس  سيجعله  الذي  األمر 

اليهود  سيكافح  فيما  األمريكيني،  اليهود  بني 

املحسوبون عىل الحزب الديمقراطي غالباً داخل 
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إرسائيل  إىل  الهجرة  لرفضهم  نظراً  أمريكا، 

املحكومة بسياسات اليمني اإلرسائييل املتطرف 

الذي يكرههم.

الحزب  بنجاح  الثانية  الحالة  تتعلق 

ليست  حالة  وهي  االنتخابات،  يف  الديمقراطي 

مضمونًة عىل أي حال يف ضوء تهديدات ترامب 

بحرب أهلية يف حال عزله أو فشله يف االنتخابات، 

تحليل  تم  كارنيجي  ملعهد  حديث  تقرير  ففي 

العنف  من  مزيد  نحو  أمريكا  اتجاه  خطورة 

االستقطاب  يعزز  ثالثي  مركب  بسبب  الداخيل 

هذا  ويشمل  األمريكي  املجتمع  داخل  الحاد 

واإلثنية  األيديولوجية  االنقسامات  املركب: 

والية   40 نحو  أن  التقرير  ويضيف  والدينية. 

تسمح بإدخال السالح إىل قاعات التصويت يف 

االنتخابات مما قد يوفر أرضية للعنف إلفشال 

 ،)2019 )كلينفلد،  ترامب  وإنجاح  االنتخابات 

ويزيد التقرير أن كل ذلك قد جعل »مؤرش الدول 

الهشة« العاملي )صندوق السالم، 2018( يضع 

حيث  من  الخامسة  املرتبة  يف  املتحدة  الواليات 

سوء االستقرار السيايس فيها، وذلك إىل جانب 

فنزويال واليمن. وعىل فرض أن ذلك لم يحصل 

ونجح مرشح ديمقراطي يف انتخابات الرئاسة، 

بالنسبة  الحالة  هذه  يف  احتمالني  هناك  فإن 

األول  االحتمال  اإلرسائيلية.  األمريكية  للعالقات 

اليمينية  اإلرسائيلية  الحكومة  تقوم  بأن  يقيض 

عىل  الشكيل  بالرضوخ  إرسائيل  يف  القادمة 

بار  خطاب  بإلقاء  نتنياهو  به  قام  ما  غرار 

عىل  موافقته  فيه  وأكد   2009 العام  يف  إيالن 

األمريكي  الرئيس  عهد  إبان  فلسطينية  دولة 

الديمقراطي باراك أوباما، لكن برشوط تجعل 

االتفاق التفاويض عليها مستحيالً. أما االحتمال 

الظهر  اإلرسائييل  اليمني  يدير  أن  فهو  الثاني 

الديمقراطية ويعمل ضدها  للحكومة األمريكية 

ومع  إلرسائيل  املؤيدين  الكونغرس  أعضاء  مع 

املنظمات اليهودية األمريكية التي تساند موقف 

نتنياهو  فعل  كما  وذلك  اإلرسائيلية،  الحكومة 

من  األخرية  السنة  خالل  أوباما  الرئيس  ضد 

حكمه.

اإلسرائيلي   - العربي  اإلقليمي  الواقع 

وآثاره على االنتخابات األميركية

يف   ،2020 للعام  األمريكية  االنتخابات  تأتي 

ظل تغريات يمكن وصفها بالدرامية عىل صعيد 

بمقدار  يكون  ولن  اإلرسائييل،  العربي  الرصاع 

أي رئيس أمريكي قادم أن يتجاهلها، ويقف يف 

وقائع  ترسيم  نحو  اتجها  تغريان  ذلك  مقدمة 

جارية عىل األرض منذ زمن، أوالً محاولة ترسيم 

الفلسطينية  لألرايض  الزاحف  الضم  من  املزيد 

الرسمي  الضم  واستكمال  عام 1967،  املحتلة 

للقدس الرشقية إىل إرسائيل منذ العام 1967. 

واالقتصادية  األمنية  العالقات  ترسيم  وثانياً: 

بني  الخفاء  ويف  علناً  عقود  منذ  تجري  التي 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولتي  وبني  إرسائيل 
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تسمية  تحت   ،2020 وأيلول  آب  يف  والبحرين 

»اتفاق إبراهيم".

جاءت هذه التغريات كثمرة لسياسة الرئيس 

السفارة  بنقله  بدءاً  ترامب،  دونالد  األمريكي 

األمريكية إىل إرسائيل من تل أبيب إىل القدس يف 

ثم عقد مؤتمر  العام 2017،  من  األول  كانون 

العام  يف  وارسو  يف  إرسائييل  عربي  إقليمي 

إقليمي ملواجهة  2018 لوضع األسس لتحالف 

إيران، شاركت فيه دول الخليج ومرص واألردن، 

كما شاركت اليمن حيث جلس وزير خارجيتها 

بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  جانب  إىل 

نتنياهو. ثم جاء عقد مؤتمر يف البحرين يف العام 

2019 حيث تم اإلعالن عن الجانب االقتصادي 

)خطة  االزدهار«  أجل  من  السالم  »خطة  من 

القرن(، التي دعا إليها فلسطينيون يستثمرون 

يف املستعمرات اإلرسائيلية يف الضفة من خالل 

ليهودا  املشرتكة  التجارية  »الغرفة  يسمى  ما 

عىل  آرئيل  مستعمرة  يف  القائمة  والسامرة" 

www.jschamber.) سلفيت  محافظة  أرايض 

صفقة  إعالن  احتفالية  عقد  ذلك  وتال   ،(org

العام  بداية  يف  األبيض  البيت  يف  كاملة  القرن 

2020 بحضور سفراء اإلمارات العربية املتحدة 

والبحرين. 

تأجيل  يف  تمثلت  التغريات،  هذه  خالصة 

التي  لألرايض  اإلضايف  الضم  لرتسيم  مؤقت 

كانت ستبلغ زهاء 30% من أرايض املحافظات 

دون  للحيلولة  وذلك  الفلسطينية،  الشمالية 

بحدث  والبحرين  اإلمارات  مع  التطبيع  إرباك 

التوسع  أن  إال  متزامن.  بشكل  يتم  مريح  غري 

قد  واملعلن  الزاحف  االستعماري  االستيطاني 

مرشوع  ضمن  خاصة  األثناء  هذه  يف  استمر 

»القدس  إىل  املوحدة«  »القدس  من  االنتقال 

وساق،  قدم  عىل  تنفيذه  الجاري  الكربى«، 

الذي ستصل القدس الكربى بعد استكماله إىل 

مشارف مدينة الخليل جنوباً، وإىل البحر امليت 

زئيف  جبعات  مستعمرات  تكتل  ودمج  رشقاً، 

تكتل  لتشكيل  إضافة  بالقدس،  الشمال  من 

يطوق  الشمال  من  آخر  استعماري  استيطاني 

مستعمرات  ويشمل  والبرية  اهلل  رام  مدينتي 

يئري وعوفره مع ربط  آدم وبسغوت وكوخاف 

منتصف  يف  الواقعة  شيلو  بمستعمرة  األخرية 

الطريق نحو مدينة نابلس )تقارير مؤسسة عري 

املخطط  هذا  إطار  ويف  عميم 2016- 2020(. 

املتقدمة،  للتكنولوجيا  مناطق  إنشاء  سيجري 

وفق  سياحية  ومنتجعات  وفنادق،  ومطارات 

مخطط 5800 الذي سينفذ حتى العام 2050 

. www.jerusalem5800.com

لم تأت هذه الصيغة للجمع بني التطبيع مع 

العرب، وبني امليض يف الضم الزاحف دون ترسيم 

متطريف  بني  للتوافق  كنتاج  جاءت  فقد  جزافاً، 

»املجلس  يف  املنضوين  اليهود  املتحدة  الواليات 

امللياردير  أسسه  الذي  األمريكي"   - اإلرسائييل 
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يف  أدلسون  شيلدون  لرتامب  الداعم  اليهودي 

 ،(www.israeliamerican.con)2017 العام    

ومن هم حوله، وبني متطريف إرسائيل من حزب 

الليكود وحزب "يمينا" بقيادة املستوطن نفتايل 

بينيت. 

يف هذا اإلطار يجد املرء أن املجلس اليهودي 

الصهيونية  املنظمات  لدعم  قد تشكل  األمريكي 

"يمينا"،  تكتل  يف  املشاركة  كاألحزاب  املتطرفة 

وإقامة أرض إرسائيل الكاملة بني النهر والبحر، 

بموازاة منظمة إيباك اليهودية األمريكية )اللجنة 

اللوبي  تمثل  التي  العامة(،  للشؤون  األمريكية 

الواليات  يف  تقليدياً  إرسائيل  لسياسات  الداعم 

املتحدة. 

وجد إدلسون رضورة إليجاد منظمة أخرى 

إليها  أمريكا  يهود  الستقطاب  إليباك  موازية 

منظمات  من  يسارها  عىل  هم  ومن  إيباك  ضد 

يهودية أمريكية كمنظمة "جي سرتيت" وغريها، 

وذلك بعد أن باتت األخرية تطرح رضورة إيجاد 

يرفضه  ما  وهو  الفلسطينية،  للقضية  ما  حل 

أدلسون. 

األمريكي«،  اليهودي  »اليمني  هذا  أوساط  يف 

العام 2016، أطروحة أطلق عليها  نشأت منذ 

الفلسطينيني«،  عىل  التام  النرص  »أطروحة 

أنواع  أشد  بفرض  األطروحة  هذه  وتقيض 

وقف  يشمل  بما  الفلسطينيني  عىل  العقوبات 

املياه  إمدادات  قطع  وحتى  املالية  املساعدات 

مرحلة  إىل  إليصالهم  وذلك  عنهم،  والكهرباء 

االستسالم التام، بحيث يتنازلون »طواعية« عن 

والالجئني  والقدس  املستقلة  بالدولة  مطالبهم 

الفلسطينية  املطالب  وكل  االستيطان  ووقف 

تحت  بالعيش  ذلك  بدل  يقبلوا  وأن  األخرى، 

تسمح  التي  الرشوط  ضمن  اإلرسائييل  الحكم 

لهم إرسائيل بها )بايبس، 2016- 2017(. 

مع طرح فكرة ضم 30 باملائة من األرايض 

 ،2020 العام  يف  إرسائيل  إىل  الفلسطينية 

املعارضة:  من  نوعني  الفكرة  هذه  واجهت 

األوىل من دانييل بايبس والثانية من »مجلس 

وغوش  والسامرة  يهودا  يف  املستوطنات 

مختلفة  ألسباب  يشع(،  )مجلس  قطيف« 

ولكنها كلها تصب يف إطار أطروحة االنتصار 

التام عىل الفلسطينيني. فبايبس أراد أن يستمر 

الضم الزاحف الجاري دون ضجيج أو ترسيم 

يؤلب العالم العربي والعالم ضد إرسائيل حتى 

يأتي وقت يصبح معه الفلسطينيون جاهزين 

مجلس  أما   .)2020 )بايبس،  لالستسالم 

باملائة   30 ضم  رفض  فقد  االستيطاني  يشع 

من الضفة ألنه ال يريد أن يبقي مساحة %70 

إلقامة دولة فلسطينية شكلية وفاقدة للسيادة 

ودون القدس ودون عودة الالجئني عليها كما 

جاء يف بعض رشوط صفقة القرن إلقامة هذه 

تكون  أن  منها  أخرى  رشوط  ضمن  الدولة، 

منزوعة السالح، وأن تقبل بضم 30 باملائة من 
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الضفة، وأن تعرتف بإرسائيل كدولة يهودية، 

وغريها من الرشوط الواردة يف الصفقة.

مع  األمريكي  اليهودي  اليمني  يتفق 

الكنيست  يف  وأحزابهم  املتطرفني  املستوطنني 

االنتصار  تحقيق  أطروحة  عىل  اإلرسائييل 

التام عىل الفلسطينيني، لكن قسماً من األوائل 

مرحلة  إىل  الفلسطينيني  إيصال  يريدون 

الضغوط  تحت  بأنفسهم  فيها  يستسلمون 

فرييدون  األخريون  أما  والحياتية،  االقتصادية 

واسعة  أجزاء  أو  الضفة  لكل  الضم  ترسيم 

إىل  يصل  ملا  املمثلة  ج  املنطقة  )كل  منها 

لجعل  كآلية  وذلك  تقريباً(،  الضفة  ثلثي 

الفلسطينيني يستسلمون. يف ظل هذا الخالف 

البحريني مع إرسائيل  اإلماراتي  التطبيع  جاء 

ليحل هذا الخالف مؤقتاً، حيث إن مغزى هذا 

السياسية  الضغوط  زيادة  يتضمن  التطبيع 

وفق  املفاوضات  إىل  للعودة  الفلسطينيني  عىل 

ولكن  منهم،  املرفوضة  القرن  صفقة  صيغة 

املقرة من اإلمارات والبحرين كما نص »اتفاق 

إبراهيم« )اتفاق إبراهيم، 2020(. هذا إضافة 

لزيادة الضغوط االقتصادية عىل الفلسطينيني 

مساعدة  تقديم  بعدم  تمثل  األول  باتجاهني: 

مالية عربية لدولة فلسطني بقيمة 100 مليون 

عن  للتعويض  فلسطني  طلبتها  شهرياً  دوالر 

اإلرسائييل  والوقف  األمريكية  املساعدات  وقف 

بإيعاز  وذلــك  املقاصة،  ــردودات  م لدفع 

أمريكي. والثاني: التلويح بتقديم الدعم املبارش 

يناوئون حكومة دولة  قد  الذين  للفلسطينيني 

فلسطني، حيث يجري تمويل »مجلس القدس 

اإلمارات  من  االقتصادية«  والتنمية  للتطوير 

كما   ،(www.jcdeg.org(2019 العام  منذ 

»الغرفة  إرسائيل  يف  األمريكي  السفري  وعد 

قبل  مايل  بدعم  والسامرة«  ليهودا  التجارية 

مشاركة إدارتها يف مؤتمر البحرين عام 2019 

املستوطنني  بني  مشرتكة  مشاريع  لتنفيذ 

والفلسطينيني يف الضفة )فريدمان،  2018(، 

بن  عبداهلل  اإلماراتي  االقتصاد  وزير  وقال 

األتالنتيك«:  »مجلس  مع  لقاء  يف  املري  طوق 

إنه تم إدراج مشاريع اقتصادية للفلسطينيني 

ضمن برامج التعاون االقتصادي املشرتكة بني 

اإلمارات وإرسائيل )Atlantic Council، أيلول، 

 .)2020

ممارسة  فكرة  تفضيل  تقدم  ما  يعنى 

الضغوط عىل الفلسطينيني لكي يستسلموا، عىل 

فكرة ترسيم املزيد من الضم مؤقتاً، وتشمل تلك 

الضغوط ضغوطاً سياسية واقتصادية، وأخرى 

تتعلق باستمرار الضم الزاحف املستمر. فكيف 

ستؤثر هذه التطورات عىل االنتخابات األمريكية 

القادمة؟ قبل اإلجابة عن هذا السؤال، فيما ييل 

نظرة يف برامج املرشحني لهذه االنتخابات جو 

ترامب  ودونالد  الديمقراطي،  املرشح  بايدن 

املرشح الجمهوري. 
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األميركية  لالنتخابات  المرشحين  برامج 

وفرص نجاح كل منهما 

الجزء  يف  األوسط  الرشق  عن  الحديث  يرد 

الديمقراطي  الحزب  برنامج  من  األخــري 

كله  الربنامج  جاء  وقد   ،2020 النتخابات 

تحت عنوان: "معافاة روح أمريكا، وإعادة قوة 

أن  إىل  البداية  من  يشري  مما  ديمقراطيتنا"، 

اهتمام املرشح الديمقراطي إذا ما فاز سينصب 

عىل القضايا الداخلية بوجه خاص. وقد ورد يف 

بخصوص  ييل  ما  األوسط  الرشق  عن  الحديث 

إرسائيل:

"يؤمن الديمقراطيون بإرسائيل قوية، آمنة، 

إرسائيل،  بأمن  التزامنا  إن   … وديمقراطية 

الدفاع  يف  وحقها  القوية،  العسكرية  وقدرتها 

عن نفسها هو اهتمام صلد". )برنامج الحزب 

الديمقراطي، 2020، ص. 92(.

اإلرسائييل  الفلسطيني  الرصاع  حل  وبشأن 

ورد:" يعرتف الديمقراطيون بقيمة كل إرسائييل 

عىل  املساعدة  عىل  سنعمل  ولهذا  وفلسطيني، 

للكثريين.  كبرية  آالماً  جلب  الذي  النزاع  إنهاء 

نحن ندعم حالً تفاوضياً قائماً عىل حل الدولتني 

والذي يضمن مستقبل إرسائيل كدولة يهودية 

ونؤيد  بها،  معرتف  حدود  ضمن  ديمقراطية 

حق الفلسطينيني بالعيش بحرية وأمن يف دولة 

قابلة للحياة تخصهم" )املصدر نفسه، الصفحة 

نفسها(. ويالحظ هنا عدم ذكر عبارة االحتالل 

اإلرسائييل، وتأييد حل تفاويض دون أي ضغط 

إرسائيل،  دولة  يهودية  ودعم  إرسائيل،  عىل 

إيراد أي عبارة توحي أن دولة فلسطني  وعدم 

حق  عن  وال   ،1967 العام  حدود  عىل  ستكون 

عودة الالجئني الفلسطينيني. وقد عارض جناح 

بايدن يف مؤتمر الحزب محاولة التيار اليساري 

يف الحزب إدخال هذه البنود إىل برنامج الحزب.

الديمقراطيون  الربنامج: "يعارض  ويضيف 

بما  طرف،  أي  من  الجانب  أحادية  الخطوات 

الدولتني.  آفاق حل  الذي يقوض  الضم  يف ذلك 

ضد  الوقوف  يف  الديمقراطيون  ويستمر 

التوسع  نعارض  نحن  واإلرهاب.  التحريض 

هي  القدس  بأن  نؤمن  وفيما  االستيطاني، 

ولكنها  النهائي،  الحل  ملفاوضات  موضوع 

غري  ومدينة  إلرسائيل  عاصمة  تبقى  أن  يجب 

األديان.  لكل  إليها  الوصول  متاحاً  مقسمة 

الدبلوماسية  العالقات  الديمقراطيون  سيعيد 

للشعب  الحاسم  والدعم  األمريكية،  الفلسطينية 

مع  باالتساق  وغزة،  الضفة  يف  الفلسطيني 

جهد  أي  نعارض  ونحن  األمريكي.  القانون 

وإخراجها  إرسائيل  ضد  للتمييز  منصف  غري 

املتحدة،  األمم  يف  ذلك  يف  بما  الرشعية،  عن 

االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حركة  عرب  أو 

الدستورية  الحقوق  نحمي  فيما  والعقوبات، 

ملواطنينا يف حرية التعبري" )املصدر نفسه(. فيما 

يتعلق بالخطوات األحادية حرص الربنامج عىل 

األحادية  الخطوات  رفض  وبالتايل  "التوازن" 

فيما  واحد،  طرف  من  وليس  الطرفني  من 
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انحاز إىل إرسائيل يف موضوع القدس وإبقائها 

الدعم  إعادة  الربنامج  وجعل  مقسمة،  غري 

للفلسطينيني مرشوطاً بالقانون األمريكي الذي 

الشهداء  لعائالت  أموال  تحويل  منع  يتضمن 

جهود  أي  الربنامج  رفض  كما  واألرسى، 

وحركات تطالب بمقاطعة إرسائيل. 

تايمز"  انجيلوس  "لوس  يف  مقالة  ويف 

إضافية  تفاصيل  ويلكينسون  الكي  كتبت 

بايدن.  جو  الديمقراطي  املرشح  برنامج  حول 

السفارة  يعيد  لن  بايدن  أن  إىل  الكاتبة  وتشري 

أبيب،  تل  إىل  القدس  إىل إرسائيل من  األمريكية 

ولكنه يف املقابل سيعيد فتح القنصلية األمريكية 

للفلسطينيني يف القدس، كما سيعيد فتح مكتب 

م ت ف يف واشنطن، وسيستأنف الدعم األمريكي 

)األونــروا(،  الالجئني  وتشغيل  غوث  لوكالة 

بشأن  الدولية  الرباعية  اللجنة  مع  وسيتعاون 

استمرار  وسيدعم  األوسط،  الرشق  يف  السالم 

السوري  الجوالن  عىل  اإلرسائيلية  السيادة 

املحتل. )ويلكنسون، 2020(. وأضاف مجلس 

يسمي  بايدن  إن  األمريكية  الخارجية  العالقات 

مع  وطيدة  عالقة  عىل  وإنه  صهيونياً،  نفسه 

رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو حتى 

السابق  الديمقراطي  للرئيس  نائباً  كان  عندما 

 www.cfr.org ( .)2017 -2009( باراك أوباما

 .) 2020

بايدن  تنفيذ جو  أمام  تقف عقبات متعددة 

االنتخابات  يف  نجح  لو  فيما  هذه  برامجه 

األمريكية، فأوالً ال يرقى برنامجه إىل الحد األدنى 

وخصوصاً  املرشوعة  الفلسطينية  املطالب  من 

والحدود،  والالجئني  القدس  قضايا  بشأن 

إرسائيلية  حكومة  أمامه  أن  ذلك  من  واألهم 

يمينية ترفض الحلول التي يطرحها عىل الرغم 

الفلسطينية،  التوقعات  من هبوطها عن سقف 

جديدة  عقبات  أمامه  ستقف  ذلك  عن  عوضا 

والبحرين  اإلمارات  دولتي  موقف  يف  تتمثل 

اللتني ضمنتا املوافقة عىل صفقة القرن يف نص 

املتحدة  والواليات  إرسائيل  مع  إبراهيم  اتفاق 

السيايس  يرى  كله  ولهذا  ذكره.  سبق  كما 

األمريكي املخرضم أرون ديفيد ميللر أن بايدن 

الحزب  برنامج  الواردة يف  األولوية  سريكز عىل 

من  بدال  أمريكا«  »معافاة  وهي  الديمقراطي 

السعي للتصارع مع إرسائيل وبنيامني نتنياهو 

يبدو  وقت  يف  الفلسطينيني  مع  التسوية  حول 

أنه يف  ميللر  السالم منخفضاً. ويرى  عائد  فيه 

حالتني فقط يمكن أن يضغط بايدن لحل النزاع 

األوىل  الحالة  ستنشأ  اإلرسائييل،  الفلسطيني 

خطوة  باتخاذ  نتنياهو  بنيامني  قيام  حال  يف 

متهورة بضم الغور مثالً إىل إرسائيل، وستنشأ 

دموية  فلسطينية  انتفاضة  نشوب  عند  الثانية 

)ميللر، 2020(. ففي هاتني الحالتني سيضطر 

بايدن لتغيري أولوياته والرتكيز عىل حل النزاع 

الفلسطيني اإلرسائييل. 
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الذي  الجمهوري  الحزب  املقابل عن  ماذا يف 

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  انتخاب  أعاد 

الحزب،  باسم  ثانية  لدورة  االنتخابات  لخوض 

برنامجاً  الحزب  يصدر  لم  اإلطار  هذا  ويف 

املصادقة  أعاد  بل   ،2020 النتخابات  جديداً 

www.(2016 عام  املقر  السابق  برنامجه  عىل 

ترامب  الرئيس  أعلن  فيما    )ballotpedia..org

فرتته  خالل  أجندته  عناوين  ذاته  الوقت  يف 

الحزب  ترشيح  قبوله  لدى  الثانية  الرئاسية 

الجمهوري له يوم 23 آب 2020. 

وقد جاء برنامج الحزب الجمهوري بعنوان 

عن  يتحدث  الذي  القسم  ويف  أوال«.  »أمريكا 

يؤكد  بنداً  الربنامج  تضمن  األوسط  الرشق 

ثم  إلرسائيل«،  فيه  لبس  ال  الذي  الجيل  »الدعم 

ولدت  دولة  هي  الحديثة  إرسائيل  »دولة  ورد: 

العالم  دول  بني  وتقف  الحرية،  تطلعات  من 

دولة  وهي  واإلنسانية..  الديمقراطية  كمنارة 

استثنائية تشرتك مع أمريكا يف قيمها اإلنسانية 

www.( املشرتكة«  االسرتاتيجية  واهتماماتها 

دعم  أن  إىل  الربنامج  وأشار   ،)gop.com p.47

عىل  مؤكداً  األمريكية«  عن  »تعبري  هو  إرسائيل 

نفسها  عن  الدفاع  يف  وحقها  عسكرياً  دعمها 

واعتبار الدعوات ملقاطعتها وسحب االستثمارات 

منها وفرض العقوبات عليها دعوات ال سامية 

لذلك،  يدعو  من  ملعاقبة  قوانني  سن  تستدعي 

عاصمًة  بالقدس  االعرتاف  الربنامج  وتضمن 

أبديًة وغري مقسمة للدولة اليهودية، ودعا لنقل 

)املصدر  إليها  إرسائيل  يف  األمريكية  السفارة 

إىل  الربنامج  ودعا  نفسها(.  والصفحة  نفسه، 

سالم شامل ودائم يف املنطقة يتم التفاوض عليه 

بني من هم يف املنطقة، ويالحظ هنا أن الربنامج 

الفلسطينيني باالسم، كما ورد  قد تحاىش ذكر 

يف الربنامج نص يستنكر ما أسماه االدعاء بأن 

نفسه،  )الربنامج  احتالل  دولة  هي  إرسائيل 

الصفحة نفسها(.

والتي  الثانية  للمرحلة  أجندته  عناوين  ويف 

ترد  لم  ألجلك«،  »نقاتل  شعار  تحت  جاءت 

اإلرسائييل  الفلسطيني  النزاع  بشأن  كلمة  أي 

الجمهوري  للحزب  اإللكرتونية  )الصفحة 

األمريكي(. 

تفاصيل  بتقديم  يقوم  بأن  ترامب  وعد  وقد 

أن  املتوقع  تلك يف مرحلة الحقة. ومن  ألجندته 

الثانية  الرئاسية  فرتته  خالل  ترامب  يستمر 

القضية  إنكار  سياسات  اعتماد  يف  نجح  إن 

مرشوع  تنفيذ  يف  واالستمرار  الفلسطينية 

خالل  من  الفلسطينيني  عىل  التام  االنتصار 

مزيد  وتطبيع  اإلرسائيلية  الضم  إجراءات  دعم 

واإلسالمية  العربية  الدول  بني  العالقات  من 

وإرسائيل، ولكن جون بولتون مستشار ترامب 

السابق يرى غري ذلك ، إذ يتوقع أن يدير ترامب 

الثانية  الرئاسية  الفرتة  يف  إلرسائيل  ظهره 

الحاجة  من  خاللها  متحرراً  سيكون  حيث 
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إلرسائيل،  املساندين  األفنجليكانيني  دعم  إىل 

يجب  من  أكثر  هي  إرسائيل  أن  بولتون  ويرى 

الذي  ثانية لرتامب  أن يخاف من فرتة رئاسية 

ما  بعكس  إيران  مع  النووي  لالتفاق  يعود  قد 

يالحظ   .)2020 )بهادراكومار،  إرسائيل  تريد 

يف  محتمل  تغيري  عن  يتحدث  بولتون  أن  هنا 

الرصاع  أما بشأن  إيران،  ترامب بشأن  سياسة 

الفلسطيني اإلرسائييل، فيشري مسار األمور إىل 

يف  ورد  ما  الصدد  بهذا  يتجاوز  لن  ترامب  أن 

الجمهوري أعاله، ولن يتجاوز  الحزب  برنامج 

صفقة القرن التي تعززت من خالل تضمينها 

االتفاقات مع اإلمارات والبحرين. لذا قد ال يكون 

لحل  العام  اإلطار  بشأن  األفق  يف  جديد  هناك 

مرشوع  وأن  ترامب،  عند  الفلسطينية  القضية 

يف  سيستمر  الفلسطينيني  عىل  التام  االنتصار 

امليض قدماً من خالل املزيد من التطبيع العربي 

هناك  اإلطار  هذا  ويف  إرسائيل،  مع  واإلسالمي 

عليها  يحدث  أن  يمكن  التي  الجزئيات  بعض 

يمنع  أن  يمكن  زمني  مدى  أي  إىل  مثل:  تغيري 

ترامب إرسائيل من ترسيم ضم 30 باملائة من 

الفريق  يقره  حسبما  أقل  أو  أكثر  أو  الضفة 

الخرائط  عىل  يعمل  الذي  اإلرسائييل  األمريكي 

الزاحف  الضم  يستمر  فيما  الخصوص،  بهذا 

بالطبع دون قيود؟ إىل أي مدى يمكن أن يميض 

يف إثارة وهم تحسني األوضاع املعيشية يف غزة 

من خالل التفاوض مع حركة حماس عرب قطر 

ومرص أو من خالل التفاوض املبارش مع حماس 

كما صح إسماعيل هنية رئيس حركة حماس 

ملحطة الجزيرة بأن الحركة تلقت عرضاً أمريكياً 

املبارش  للتفاوض  كوشنري شخصياً  جاريد  من 

دون رشوط )وكالة تسنيم، هنية، 2020(. 

أن  املراقبني  بعض  يرى  اإلطــار  هذا  يف 

إنشاء كيان مستقل يف  باتجاه  أمريكا قد تدفع 

شاء  إن  فلسطينية  دولة  يسمى  أن  يمكن  غزة 

الفلسطينيون تسميته بذلك، ولكن هذا املرشوع 

مرشوطاً  كونه  اآلن  حتى  للتحقيق  قابل  غري 

السالح  من  غزة  بتجريد  وإرسائيلياً  أمريكياً 

للسيطرة  والبحرية  الربية  حدودها  وإخضاع 

اإلرسائيلية الكاملة، عرب رصيف يف ميناء الرنكا 

القربيص ترشف عليه إرسائيل لتفتيش البضائع 

إنشاء  أو  منه،  الواردة  أو  غزة  لقطاع  الذاهبة 

تتضمن  غزة  شواطئ  قرب  اصطناعية  جزيرة 

ميناء ومطارا ترشف عليهما إرسائيل كما اقرتح 

كاتس،    ( كاتس  يرسائيل  اإلرسائييل  الوزير 

 .)2017

الواليات  يف  الرأي  استطالعات  من  يبدو 

املتحدة أن بايدن يحافظ عىل تقدم عىل ترامب 

فيما ترتاجع بشكل متدرج فرص األخري يف الفوز. 

ففي حزيران 2020 أعطت االستطالعات 49.2 

باملائة لبايدن، مقابل 42.9 باملائة لرتامب. ويوم 

9 أيلول 2020 ظهر أن النسبة لصالح بايدن قد 

ارتفعت إىل 50.7 باملائة فيما استقرت النسبة 
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لرتامب عند النسبة السابقة وهي 42.9 باملائة 

)جالستون، 2020(. وهذه النسب ال تزال قابلة 

للتغيري ألسباب عدة، فـ 3 باملائة من األمريكيني 

أشاروا إىل أنهم لم يتوصلوا إىل قرار بشأن أي 

من املرشحني حتى 9 أيلول، كما أن 11 باملائة 

ذلك  عن  عوضاً  آراءهم  يغريون  قد  إنهم  قالوا 

يؤيدونه  ترامب  مؤيدي  من  باملائة   73 فإن 

بسبب أدائه الجيد برأيهم، فيما يؤيد 32 باملائة 

من بايدن فقط  بسبب أدائه، فيما يسانده 49 

بسبب  االستطالعات  يف  له  صوتوا  ممن  باملائة 

ألنهم  وليس  ترامب  أداء  عن  رضاهم  عدم 

النسبة األخرية قابلة إذن  يحبون بايدن، وهذه 

أداء ترامب خالل  إذا ما حصل تغري يف  للتغري 

األسابيع املتبقية لالنتخابات مثل اكتشاف لقاح 

لفريوس كورونا كما يعد ترامب، ويف هذا املجال 

أنه  أيلول  يف  املستطلعني  من  باملائة   65 يرى 

يكفي أن يعلن الرئيس عن أن اللقاح قد أصبح 

)املصدر  صحيح  أمر  ذلك  أن  لتصديق  جاهزاً 

املستطلعني  ترامب عند  نفسه(. هذا وقد فشل 

يف أمرين: األول يف إدارة وباء كوفيد 19، وكذلك 

مقتل  بعد  السود  تجاه  الحادة  فعله  ردة  يف 

جورج فلويد عىل يدي رشطي أبيض يف مدينة 

 ،2020 أيار   25 يوم  مينسوتا  يف  ميانابوليس 

حيث دعم ترامب الرشطة ضد املتظاهرين، وهو 

ما أدى إىل وقوف 56 من املستطلعني مع بايدن 

يف هذا املوضوع دعماً لحقوق السود املتساوية، 

بينما بلغت نسبة التأييد لسياسات ترامب تجاه 

قمع مظاهرات السود 44 باملائة فقط. 

االستطالعات  يف  املحتمل  التغري  عىل  عالوة 

ضد  لقاح  إنتاج  إعالن  يف  ترامب  نجح  ما  إذا 

يتدخل  قد  آخر  عامل  أيضاً  هنالك   ،19 كوفيد 

املمثلة  االنتخابية  الكلية  وهو  ترامب  لصالح 

التي  وهي  األمريكية،  الواليات  ممثيل  ملجموع 

كانت قد أعطت الرئاسة لرتامب يف فرتته األوىل 

عىل الرغم من تفوق هيالري كلينتون املرشحة 

وهو   ، عليه  صوت  ماليني  بثالثة  الديمقراطية 

أمر قد يحدث مجدداً نظراً لهذا الخلل يف النظام 

من  عدداً  معينة  واليات  يمنح  الذي  األمريكي 

املقاعد يف الكلية االنتخابية أكرب من نسبة عدد 

سكانها ملجمل سكان الواليات املتحدة األمريكية. 

خاتمة: االنتخابات األميركية وفلسطين

يف  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  تجري   

داخلية  تغريات  وقع  عىل  أوالً،   2020 العام 

اإلثني  االستقطاب  يتسع  حيث  أمريكية 

يف  عنيفة  مواجهات  شكل  متخذاً  والطبقي، 

طريف  من  متناقضة  واصطفافات  الشوارع، 

أو  الطرف  الكبريين مع هذا  السياسية  الطبقة 

ذك. كما يزداد سلوك طريق العنف من جماعات 

عنف  من  عليها  يرتتب  وما  األبيض،  التفوق 

وتتسع  السود.  من  جماعات  جانب  من  مضاد 

لتشمل  األبيض  التفوق  جماعات  عنف  دائرة 

اليهود مما يهيئ األرضية لهجرة متزايدة ليهود 
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الواليات املتحدة إىل إرسائيل انطالقاً من عقيدة 

يف  اليهود  تجميع  حول  املعروفة  األنجليكانيني 

يذبح  التي  هرمجدون  لحرب  تمهيداً  فلسطني 

فيها كل اليهود الذين رفضوا اعتناق املسيحية، 

عىل  ليحل  السماء  من  املسيح  بعدها  وينزل 

العالم ألف عام من السالم. 

خلفية  عىل  ثانياً  االنتخابات  هذه  تأتي  كما 

الداخلية  الساحة  اإلرسائييل  اليمني  حسم 

عليه  يطلق  بما  وانتهاء  لصالحه،  اإلرسائيلية 

ويف  السابق،  التقليدي  الصهيوني  اليسار  اسم 

أمريكي  رئيس  أي  يواجه  قد  أيضا  اإلطار  هذا 

عنها  تنشأ  إرسائيل  يف  مبكرة  بانتخابات  قادم 

ضم  لرتسيم  يسعى  أيديولوجي  يمني  حكومة 

الضفة أو أجزاء واسعة منها إىل إرسائيل. 

وقع  عىل  ثالثاً  األمريكية  االنتخابات  وتأتي 

اعرتافات عربية متزايدة بإرسائيل، ومن خالل 

تضمني صفقة القرن يف هذه االتفاقيات فإنها 

تشمل اعرتافاً بالسيادة اإلرسائيلية عىل القدس 

وبأن أي كيان فلسطيني سيتم إنشاؤه سيكون 

تحت السيطرة األمنية اإلرسائيلية عىل كل البالد 

من النهر إىل البحر. وستصعب هذه التطورات 

دولة  إنشاء  يقوم عىل  إىل حل سيايس  التوصل 

فلسطينية مستقلة عىل حدود عام 1967، ولن 

تشابك  بسبب  فعلياً  الخيار  هذا  العرب  يدعم 

إرسائيل  أن  وتوهمهم  إرسائيل،  مع  مصالحهم 

التمدد  يسمونه  ما  مواجهة  يف  ستساعدهم 

وكذلك  العربية،  املنطقة  يف  والرتكي  اإليراني 

خطر التطرف اإلسالمي. 

األمريكية  الداخلية  األوضاع  هذه  عىل  يرتتب 

والداخلية اإلرسائيلية واإلقليمية العربية تفضيل 

أي رئيس ديمقراطي أن يركز عىل معافاة أمريكا 

داخليا كما ورد يف برنامج الحزب الديمقراطي، 

الفلسطيني  للرصاع  حل  إىل  يسعى  وأال 

الرصاع  أطراف  اضطرته  إذا  إال  اإلرسائييل 

للتدخل، الذي لن يكون حميداً إذ سيصطدم أي 

تدخل ديمقراطي أمريكي بمعارضة من اليمني 

ترقى  لن  كما  للحل،  ألطروحاته  اإلرسائييل 

الحد  إىل  األمريكية  الديمقراطية  األطروحات 

األدنى املطلوب فلسطينيا للحل. 

يف املقابل، إذا ما نجح الرئيس ترامب لدورة 

الرصاع  مع  يتعامل  أن  املتوقع  فمن  ثانية، 

استمرار  قاعدة  عىل  اإلرسائييل  الفلسطيني 

مع  بذلك  متوافقاً  إرسائيل  لصالح  حسمه 

به  املحيط  االفنجليكاني   - الصهيوني  الفريق 

الرئيس  نائب  يشمل  بما  األبيض  البيت  داخل 

بومبيو.  مايك  الخارجية  ووزير  بنس  مايك 

استعمال  أيضاً  الحالة  هذه  يف  املتوقع  ومن 

القيادة  عىل  للضغط  العربية  األنظمة  أمريكا 

مع  املفاوضات  يف  لالنخراط  الفلسطينية 

إرسائيل عىل أساس صفقة القرن، وتهديد دولة 

فلسطني بتشكيل قيادة بديلة عنها للمشاركة يف 

املفاوضات يف حال رفضت القيام بذلك. 
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فستزيد  بايدن  أو  ترامب  نجح  وســواء 

إرسائيل،  إىل  األمريكيني  اليهود  هجرة  نسبة 

وسيتوجهون كما تشري األبحاث السابقة أعاله 

بشكل خاص إىل املستوطنات يف الضفة الغربية 

والقدس مما سيكثف تعزيز االستيطان فيهما 

مشرتكا  إرسائيلياً   - أمريكياً  مرشوعا  بوصفه 

وليس مرشوعاً إرسائيلياً فحسب. 

تجاه  الفعل  الفلسطيني  العامل  يستطيع 

خطة  وفق  أمريكا  داخل  التطورات  هذه 

ممنهجة تهدف للتأثري عىل االنتخابات األمريكية 

بني  االنقسامات  بمعالجة  بدءاً   ،2024 لعام 

أمريكا،  يف  الفلسطينية  الجالية  مؤسسات 

العربية  الجاليات  مؤسسات  مع  وعملها 

واإلسالمية والدولية املساندة لفلسطني، وكذلك 

الداعمة  األمريكية  والحركات  املؤسسات  مع 

ومراكز الضغط والبحث ملمارسة تأثري ممنهج 

يجري وفق خطة تبني الخطوات فوق بعضها 

أعضاء  عىل  وذلك  مرتاكم،  بشكل  البعض 

الكونغرس  يف  وممثليهما  الكبريين  الحزبني 

واإلدارة، وبالعمل مع يسار الحزب الديمقراطي 

يمكن  كما  والالتني،  والسود  األقليات  وتحالف 

أن تكون ملنظمة التحرير الفلسطينية سياستها 

املفصلة للتأثري يف الساحة األمريكي بناء عىل ما 

تقدم.
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قراءة في كتاب

يوسف الشايب 

ماهر الشريف..
حول »المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة« ما قبل النكبة



175

اسم الكتاب: املثقف الفلسطيني ورهانات 
الحداثة )8-1908	19(

اسم املؤلف: ماهر الرشيف
النارش: مؤسسة الدراسات الفلسطينية

سنة النرش: 2020
عدد الصفحات: 326

ورهانات  الفلسطيني  »املثقف  كتابه  يف 

عىل  الضوء،  الرشيف  ماهر  يسلط  الحداثة«، 

يف  الفلسطيني  للمثقف  الطليعي  الدور  ذلك 

أي   ،)1948  –  1908( بني  الواقعة  الفرتة 

منها  صعيد،  من  أكثر  عىل  النكبة،  قبل  ما 

واالجتماعية  الثقافية  واألطر  املجتمعي،  دوره 

وفضحه  إطارها،  يف  انضوى  التي  والسياسية 

الوجه »البشع« للغرب و«زيف« مدنه، بالتزامن 

مع الدعوة إىل التمثل بنهضة الرشق، عالوة عىل 

رسالة الصحافة لديه وسعيه عربها إىل تكوين 

بالتوازي  فكرية«  »ثورة  إىل  والدعوة  عام  رأي 

الصحافة  بمستوى  االرتقاء  عىل  العمل  مع 

الفلسطينية.

يف  الرشيف  تطرق  فقد  فحسب،  ذلك  ليس 

الكتاب الصادر، حديثاً، عن مؤسسة الدراسات 

يف  الفلسطيني  املثقف  دور  إىل  الفلسطينية، 

مخاطر  من  والتحذير  للصهيونية  التصدي 

مواجهة  يف  أيضاً  الطليعّي  ودوره  مرشوعها، 

فضح  عرب  وخاصة  الربيطاني،  االستعمار 

وانحيازها  الربيطانية  االستعمارية  السياسات 

عن  بالحديث  عززه  ما  وهو  الصهيونية،  إىل 

الدور الوطني للمثقف، ووعيه بدوره يف تنمية 

الشعور الوطني الجمعي، وكذلك يف نبذ التفرقة 

الدينية، وفضح دور االستعمار األجنبي يف زرع 

الطائفية، وبذر بذور الفتنة.

لم يغفل الرشيف يف هذا الكتاب تلك الدعوة 

إىل  فلسطينيون  مثقفون  قادها  التي  املبكرة 

الثورة  اندالع  بعد  خاصة  العربية،  الوحدة 

العربية الكربى، أو يف وقت الحق عشية انتهاء 

الحرب العاملية الثانية وغداتها.

املثقف  تصّور  الكتاب  صاحب  ــرز  وأب

الفلسطيني لنظام الرتبية والتعليم الحديثني يف 

الدور  عن  بالحديث  انتهاء  وليس  الوقت،  ذلك 

وتعبئة  الشعب  تنظيم  املثقف يف  لهذا  الريادي 

طاقاته وموارده، من خالل وسائل عدة، بينها: 

وتعبئة  التنظيم،  إىل  والطالب  الشباب  دعوة 

وتعبئة  ــن،  أدواره وتعزيز  النساء  طاقات 

املنتج  العمل  قاعدة  عىل  االقتصادية  الطاقات 

واالكتفاء الذاتي، والحفاظ عىل األرض، وإضفاء 

الوطنية  الحركة  نشاطات  عىل  منظم  طابع 

وقياداتها.

منه  انطلق  الذي  االفرتاض  الكتاب  ويزّكي 

»فلسطني  أن  فكرة  الرشيف،  ماهر  مؤلفه 

مثقفون  حمله  حداثياً،  فكرياً  مرشوعاً  عرفت 

النهضة  رّواد  بأفكار  تأثروا  فلسطينيون، 

العربية، واحتكوا بالثقافات األوروبية الحديثة، 

يف  األجنبية  اإلرساليات  مدارس  طريق  عن  إما 

يف  والدراسة  اإلقامة  عن طريق  وإما  فلسطني، 
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الجامعات األوروبية، وإّما عن طريق الرتجمة، 

نقل  هو  رئيساً  هدفاً  ألنفسهم  ووضعوا 

يتمّكن  كي  الحداثة،  إىل  التقليد  من  مجتمعهم 

من كسب صاع البقاء الذي ُفرض عليه«.

يف هذا املجال، وانطالقاً مما سبق، تمحورت 

املرشوع  هذا  مالمح  حول  الكتاب  فصول 

واجهها  التي  الحداثة  ورهانات  الحداثي، 

يظهرون  راحوا  الذين  الفلسطينيون  املثقفون 

املرحلة  منذ  فلسطني،  يف  األحداث  مرسح  عىل 

عهد  وخالل  العثماني  العهد  من  املتأخرة 

حقل  انفصال  بعد  وذلك  الربيطاني،  االنتداب 

العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم الحديث، 

األوروبية  باألفكار  االحتكاك  فرصة  وتوّفر 

الحديثة، وظهور الطباعة وانتشار الصحافة.

الرشيف،  كما خلص  الحداثي،  املرشوع  هذا 

ارتبط  حديثون،  مثقفون  ــه  ورّوج حمله 

الشام،  بالد  يف  األحداث  مرسح  عىل  ظهورهم 

التحواّلت  من  بجملة  فلسطني،  وضمنها 

السلطنة  عرفتها  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

تنامي  جرّاء  عرش،  التاسع  القرن  يف  العثمانية 

العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية بينها 

وبني أوروبا، والحملة املرصية عىل بالد الشام، 

اإلصالحية،  العثمانية  »التنظيمات«  وسياسة 

حقله  انفصل  الذي  الحديث  التعليم  كان  فيما 

عن حقل التعليم الديني، من أهم قنوات انتقال 

األفكار الحديثة إىل فلسطني، ومن أبرز العوامل 

الحديثني.  املثقفني  هؤالء  لظهور  مهدت  التي 

والرتجمة  واملطابع،  املكتبات،  ساهمت  كما 

إىل  الحديثة  واألفكار  األجنبية  اآلداب  نقل  يف 

املجتمع الفلسطيني.

لدى  الحديث  الفلسطيني  املثقف  وانطلق 

قيامه بتصّور دوره يف املجتمع من التمييز بني 

امللتزم«  »املثقف  وبني  و»املتعلم«،  »املثقف« 

و«حامل الشهادة الجامعية«، معترباً أن الثقافة 

ال تقترص عىل معنى العلم والتعليم، بل تتناول 

أيضاً معنى صقل النفس، وتدريب العقل، وأن 

البحث يف الثقافة يتناول جميع نواحي املعرفة 

اإلنسانية علماً وعمالً.

قادراً  الفلسطيني  املثقف  صار  أن  وبعد 

الصعيد  عىل  والتقدم  التأخر  بني  املقارنة  عىل 

وتملكه  بـ»اآلخر«  احتكاكه  نتيجة  االجتماعي، 

األفكار الحديثة، طرح عىل عاتقه مهمة التعريف 

الدعوة  بالحداثة والتنوير بوسائل بلوغها، عرب 

إىل اقتباس الوسائل التي ساعدت »اآلخر« عىل 

ال  املرشوط  االقتباس  قاعدة  عىل  وذلك  التقدم، 

التقليد األعمى. وكان البد له، قبل أن يدعو إىل 

تقدمه،  للغرب  ضمنت  التي  الوسائل  اقتباس 

إىل  فلجأ  هذه،  االقتباس  عملية  يرشعن  أن  من 

رواد  تبنّاه  وكان  الحضارة«  »دوران  مفهوم 

القرن  من  الثاني  النصف  يف  العربية  النهضة 

الحضارة  أن  فكرة  عىل  ويقوم  عرش،  التاسع 

اإلنسانية، تنتقل، خالل تطورها، من موقع إىل 

آخر، عىل سطح املعمورة.

بالتقدم،  للغرب  سمحت  التي  الوسائل  أما 
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غربية  غري  أخرى  وأمم  شعوب  اقتبستها  التي 

والجو  العلم  يف  الرشيف  حددها  فقد  وأغنتها، 

العلمي، ويف العقالنية، ورفض كل ما تدحضه 

حرية  ويف  العقل،  بطالنه  يثبت  أو  التجربة 

ويف  الشخصية،  واستقالل  والتعبري  التفكري 

اللغة، ويف  املرأة، وتحديث  تحرر  الوطنية، ويف 

لم  بحيث  للجميع،  والعلم  هلل  الدين  أن  اعتبار 

انشداده  بني  تناقضاً  الفلسطيني  املثقف  يجد 

الغرب« وبني  »مدينة  اإليجابية يف  الجوانب  إىل 

املتمثل  للغرب،  البشع«  »الوجه  بفضح  قيامه 

الدول  وتنافس  االستعمارية،  الظاهرة  يف 

وإنما  الرشق،  دول  عىل  السيطرة  يف  األوروبية 

تابع بإعجاب نضال أمم الرشق ضد االستعمار 

اليابان  يف  الغربي، ونجاح بعضها، وخصوصاً 

معرباً  نهضته،  تحقيق  ويف  وتركيا،  والصني 

عن ثقته بقدرة جميع أمم الرشق عىل تحطيم 

وعروش  الداخل،  يف  استعبادها  »عــروش 

استعمارها يف الخارج«.

ورهانات  الفلسطيني  »املثقف  كتاب  يظهر 

هذا  وسيلة  بصفتها  الصحافة  بروز  الحداثة« 

الحديثة  أفكاره  عن  للتعبري  الرئيسة  املثقف 

كما  القراء،  جمهور  صفوف  بني  وترويجها 

كانت أداة تكوين رأي عام متفاعل مع األحداث، 

وجه  يف  الوقوف  عىل  القراء  تحريض  »عرب 

األخطار التي كانت تتعرض لها فلسطني. 

وعرّب هذا املثقف عن قناعته بأنه يتوّجب عىل 

بدور  تّطلع  أن  املتعلمة  الفلسطينية  الشبيبة 

بارز يف تكوين الرأي العام، عرب القيام بـ»ثورة 

»كانت  التي  االجتماعية  للفئة  تتصدى  فكرية« 

هي  الزمن،  هذا  يف  تزال  وال  املايض،  الزمن  يف 

الحائلة دون نهوض األّمة وتقدمها«.

الكتاب  محطات  من  أخــرى  محطة  يف 

موسوعي الطرح، يظهر أن املثقف الفلسطيني 

اكتشف ماهية الصهيونية وأهدافها منذ أواخر 

العقد األول من القرن العرشين، وحذر القائمني 

أبواب  فتح  مخاطر  من  العثمانية  الدولة  عىل 

برشاء  لهم  والسماح  الصهاينة  أمام  فلسطني 

أخذت  الصهيونية  أن  مالحظاً  فيها،  األرايض 

واآلخر  سيايس  أحدهما  بخطرين،  البالد  تهدد 

اقتصادي.

كما أن املثقف الفلسطيني وقف، عقب فرض 

التي  املساعي  ضد  الربيطاني،  االنتداب  نظام 

الفلسطينيني  بني  »الوفاق«  تحقيق  إىل  رمت 

الفلسطينيون  يتساهل  أن  قاعدة  عىل  واليهود، 

مع املطالب التي تطرحها الصهيونية. ورفض، 

ينوب  أن  املايض،  القرن  مطلع عرشينيات  منذ 

يقرر  وأن  فلسطني  أهايل  عن  العرب  من  أي 

مبكراً  إدراكاً  يعني  ما  مكانهم،  يف  مصريهم 

ألهمية استقالل القرار الفلسطيني.

اإلطار،  هذا  يف  الفلسطيني،  املثقف  سعى 

الحركة  روجتها  التي  املقوالت  لدحض 

الصهيونية، ومنها مقولة أن الخالف يف فلسطني 

املسلمني  بني  وخصوصاً  »ديني«،  خالف 

واليهود، أو أن الصهيونية حركة »ديمقراطية« 
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فلسطني  يف  الديمقراطية  إلشاعة  تسعى 

واالزدهــار  الرخاء  نرش  وتريد  وتعميمها، 

»اشرتاكية  حركة  وأنها  فيها،  االقتصاديني 

التوجه«، كما ميّز منذ وقت مبكر، وانطالقاً من 

التي تميّز واتسم بها، ما بني  النزعة اإلنسانية 

اليهود والصهيونية، مشدداً عىل أن مقاومته ال 

وليس  ومرشوعهم  الصهاينة  سوى  تستهدف 

تعاطفه  عن  الفلسطيني  املثقف  وعرّب  اليهود، 

أوروبا،  يف  اليهود  لها  تعرض  التي  املآيس  مع 

 1933 العام  يف  هتلر  وصول  بعد  وخصوصاً 

يكون  أن  رأى  لكنه  أملانيا،  يف  الحكم  سّدة  إىل 

داعياً  فلسطني،  خارج  اليهودية  املسألة  حل 

الحركة الوطنية الفلسطينية إىل تحديد موقفها 

عىل  فلسطني،  يف  اليهودية  األقلية  مستقبل  من 

قاعدة فصل يهود فلسطني عن الصهيونية، وأن 

تضمن لهم، يف إطار دولة االستقالل، حقوقهم 

الكاملة.

منذ  أدرك،  الذي   - الفلسطيني  املثقف  بقي 

مشكلة  أصل  أن  املايض،  القرن  ثالثينيات 

احتلت  التي  بريطانيا  هي  الحقيقية  فلسطني 

بقوة  الصهيوني  املرشوع  ودعمت  فلسطني 

 - الربيطاني  االنتداب  عهد  طوال  جيوشها، 

صفوف  بني  الوطنية  الوحدة  تعزيز  إىل  يدعو 

من  ويحذر  وقيادته،  الفلسطيني  الشعب 

مخاطر االنقسام والتفرقة، وأخذ عىل الزعامات 

االستعمار  تقاوم  لم  كونها  الفلسطينية 

الربيطاني مقاومة متواصلة.

الثانية، ويف أعقابها،  العاملية  وخالل الحرب 

يساري  كان  جديد،  وطني  خطاب  يربز  راح 

النزعة وحداثي املضامني، وفق الرشيف، بحيث 

والحرية  االستقالل  أجل  من  النضال  ربط 

تسوده  صالح  مجتمع  بناء  سبيل  يف  بالنضال 

االقتصادية،  والديمقراطية  االجتماعية  العدالة 

االجتماعية  القاعدة  توسيع  إىل  أصحابه  ودعا 

هذه  استقاللية  ضمان  وإىل  الوطنية،  للحركة 

الحركة وقرارها.

املثقف  تناول  ملحور  الكتاب  تناول  وعند 

الدينية وأثرها يف  الظاهرة  الفلسطيني بتحليل 

املجتمع، وجد أنه سعى إلبراز املعاني الروحية 

لجميع  بحزم  وتصدى  الدين،  يف  السامية 

لخدمة  واستغالله  الدين  توظيف  محاوالت 

التعصب  ظواهر  حارب  كما  سياسية،  مآرب 

االستعمار  وحّمل  والطائفية،  الدينية  والتفرقة 

الظواهر.  هذه  انتشار  عن  املسؤولية  األجنبي 

مصطلح  إىل  عامة،  بصورة  يلجأ،  لم  أنه  ومع 

»العلمانية«، إال أنه استوعب مضامينه، وأدرك، 

الدين  مزج  أن  املايض،  القرن  عرشينيات  منذ 

ودعا  جداً،  مرض  والشخصية  الوطنية  باألمور 

كل  قبل  العربية  للقومية  العمل  إىل  مواطنيه 

املسلمني  كلمة  وحد  من  أن  منطلق  من  يشء، 

االستعمار،  ضد  النضال  يف  فيها،  واملسيحيني 

ليس الدين بل القومية.

املثقف  أن  الكتاب  رأى  آخر،  محور  ويف 

أهمية  أدرك  النكبة،  قبل  ما  الفلسطيني 
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مجتمعه  لتمكني  كوسيلتني  والتعليم  الرتبية 

الحديث،  الحضاري  النمط  إىل  االنتقال  من 

الصهيونية،  مواجهة  عىل  بالقدرة  وتسليحه 

العلم،  بقوة  إال  منازعتها  يمكن  ال  أنه  مقّدراً 

»يستقيم  كي  بالعلم،  التسلح  إىل  أمته  داعياً 

أمرها، وتتوطد دعائمها، وتأمن عىل نفسها من 

الجارف«، ولذلك  العالم  تيار  أمام  االضمحالل 

اهتم بإقامة املدارس الحديثة، واعتماد أساليب 

باملعلمني  وتزويدها  الحديث،  التعليم  ومناهج 

األكفاء، وزيادة أعداد هذه املدارس يف األرياف، 

وتأسيس املدارس الصناعية، كما أعار اهتماماً 

كبرياً بتعليم النساء، وتنمية الروح االستقاللية 

الحفاظ  بأهمية  وعيهم  وزيادة  الطالب،  يف 

وبلداتهم  وبيوتهم،  مدارسهم،  يف  النظافة  عىل 

واملبادرة  املطالعة  وقراهم، وحثهم عىل مزاولة 

إىل تعميم املعرفة يف محيطهم االجتماعي، معترباً 

التي تؤهل الطالب ألن  أن الرتبية الوطنية هي 

يكون وطنياً نافعاً يف مجتمعه.

كما  املايض،  القرن  عرشينيات  مطلع  ومنذ 

أدرك  الفلسطيني  املثقف  فإن  الرشيف،  كشف 

فلسطني،  يف  كربى  علمية  جامعة  قيام  أهمية 

عالوة عىل مكتبات حديثة، وانتقد تقصري دائرة 

التعليم  دفة  تسلمت  التي  الربيطانية  املعارف 

ما  بني  وقارن  فلسطني،  يف  العربي  الحكومي 

تبذله من جهود وتنفقه من أموال عىل املدارس 

الصهيونية  املنظمة  تبذله  ما  وبني  العربية، 

مدارسها  عىل  أموال  من  تنفقه  وما  جهود  من 

ما  عىل  كليّاً  يعتمد  أال  اليهودية، مناشداً شعبه 

تقوم به هذه الدائرة، وأن يويل التعليم اهتماماً 

يوليه لشؤون حياته  الذي  االهتمام  ال يقل عن 

األخرى.

املرشوع  هذا  أن  الكتاب  استخالصات  ومن 

الفلسطيني ورّوج  الحداثي الذي حمله املثقف 

له، اصطدم ببنية مجتمع حافظ، عىل الرغم من 

بعض مظاهر التحديث الشكالنية التي عرفها، 

بطبيعة  اصطدم  كما  التقليدي،  طابعه  عىل 

قيادة وقفت عىل رأس هذا املجتمع وساهمت يف 

فربيطانيا  التقليدي،  الطابع  لهذا  أسرياً  إبقائه 

العاملية  الحرب  عقب  فلسطني  احتلت  التي 

االستعمارية  إىل ضمان مصالحها  رمت  األوىل، 

لنجاح  املادية  الرشوط  إيجاد  وإىل  جهة،  من 

مرشوع الوطن القومي اليهودي من جهة ثانية، 

ولذلك فهي لم تسع إلنعاش بذور الحداثة التي 

ُزرعت يف الرتبية الفلسطينية منذ الفرتة املتأخرة 

من العهد العثماني، بل لجأت إىل نرش تحديث 

القطاعات  عىل  تعميمه  اقترص  بحيث  جزئي، 

الدولة االستعمارية  اإلنتاجية املحّددة بحاجات 

واملرتبطة بمصالحها.

الربيطاني  االستعماري  النظام  وشكل 

األوضاع  عن  حداثي،  منظور  من  تقهقراً، 

وفق  املتأخرة،  العثمانية  الفرتة  يف  التي سادت 

إلغاؤه  بذلك أمثلة عدة، بينها  الرشيف، ضارباً 

تلك  يف  نشأت  التي  الديمقراطية  املمارسات 

السكان  تقسيم  صيغ  بعث  وإعادته  الفرتة، 
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التمثيل  أساس  عىل  وتأطريهم  طوائف،  إىل 

كبديل  التعيني  سياسة  واعتماد  الطائفي، 

للسكان  الديني  االنتماء  وتبني  لالنتخابات، 

االنتداب  حقبة  ففي  الهوية.  عىل  كمؤرش 

تلك  نجاح  عكست  صاعات  برزت  الربيطاني 

السياسات الكولونيالية، كالرصاع ما بني املاّلك 

العائالت  جهة  من  التجار  وكبار  العقاريني 

حسم  ثانية،  جهة  من  املدن  وأرشاف  املتنفذة 

الفئتني يف فئة اجتماعية  باندماج ممثيل هاتني 

سياسية  قيادة  قاعدتها  عىل  تبلورت  واحدة 

وقفت عىل رأس الحركة الوطنية، وظلت طوال 

عكس  عىل  »متوارثة«  قيادة  االنتداب  حقبة 

القيادة الصهيونية »املكتسبة”.

عدة،  فصول  عىل  الكتاب  محاور  وتوزعت 

لجهة  الفلسطيني  املثقف  تكوين  أولها  عالج 

وحقول  الفكرية،  والنهضة  الحديث  التعليم 

وتصّوره  بها،  اتصف  التي  والسمات  علمه، 

الفصل  يف  توّقف  بينما  املجتمع،  يف  لدوره 

استوعبه  كما  الحداثة  مفهوم  عند  الثاني 

أسباب  رصده  عىل  عالوة  الفلسطيني،  املثقف 

تأخر مجتمعه وسبل تقدم الغرب، فيما تناول 

وسيلة  بصفتها  الصحافة،  الثالث  الفصل 

فهمها  كما  ورسالتها  له،  األساسية  التعبري 

املثقف الفلسطيني، وتضييق سلطات االنتداب 

الربيطاني عليه وعليها.

»املثقف  كتاب  من  الرابع  الفصل  ويف 

الفلسطيني ورهانات الحداثة«، توقف الرشيف 

الفلسطيني  املثقف  تصدي  أشكال  عند 

وأهدافها،  ماهيتها  أدرك  أن  بعد  للصهيونية، 

وتحذيره مواطنيه وأشقاءه العرب من مخاطر 

الفصل  تطرق  فيما  نجاحه،  مرشوعها يف حال 

الخامس إىل وعي هذا املثقف من البواعث التي 

دفعت بريطانيا إىل إصدار »وعد بلفور« ورهانه، 

يف فرتة مبكرة، عىل تراجعها عن هذا الترصيح، 

الربيطانية،  الحكومة  أمله من موقف  ثم خيبة 

سياسات  فضح  إىل  الحق  وقت  يف  سعة  التي 

يف  املنحازة  وممارساتها  االنتدابية  سلطاتها 

التيارات  مواقف  بعرض  لينتهي  فلسطني، 

الفلسطينيني،  املثقفني  بني  برزت  التي  الثالثة 

عشية الحرب العاملية الثانية، من التحالف مع 

بريطانيا من جهة، أو مع القوى التي واجهتها 

يف تلك الحرب من جهة أخرى.

كان  التيارات  هذه  بني  من  األول  والتيار 

»املراهنون عىل احتمال قيام بريطانيا بتغيري 

رئيس  حنا  يوسف  بينهم:  ومن  سياساتها«، 

سليمان  والشيخ  فلسطني،  صحيفة  تحرير 

فهم  الثاني  التيار  أما  الفاروقي،  التاجي 

دولية  قوى  مع  التفاهم  باحتمال  »امللوّحون 

وأبرزهم:  لربيطانيا«،  معادية  أو  منافسة 

حد  وإىل  زعيرت،  وأكرم  دروزة،  عزة  محمد 

تشكل  فيما  السكاكيني،  خليل  نسبياً  كبري 

التيار الثالث من »الداعني إىل مواجهة الفاشية 

ومن  الديمقراطية«،  لواء  ورفع  والنازية 

حني  يف  فرح،  وبولس  فريج،  إلياس  بينهم: 
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الوطني،  التحرير  عصبة  سكرتاريا  وجهت 

إميل توما وفؤاد نصار وغريهما من  وضمت 

عىل  العاملي  النرص  تحقيق  عشية  املثقفني، 

الفاشية والنازية، مذكرة إىل رئيس الحكومة 

تقرير  حق  بمنح  فيها  تطالبه  الربيطانية، 

الوصول  حتى  الفلسطيني  للشعب  املصري 

من  بالده  واستقالل  الوطني  تحرره  إىل 

يف  رأت  بحيث  استعماري،  أجنبي  نفوذ  كل 

واالقتصاد  السياسة  يف  الديمقراطية  إشاعة 

الرشط الذي البد منه لضمان ممارسة الشعب 

الفلسطيني حقه يف تقرير املصري.

التي  املعاني  عىل  السادس  الفصل  ويسلط 

الوطن  ملفاهيم  الفلسطيني  املثقف  حملها 

يتوقف  حني  يف  الوطنية،  والوحدة  والوطنية 

تجاه  املثقف  هذا  مقاربة  عند  السابع  الفصل 

لتوظيف  تصديه  ومحاوالت  الدينية،  الظاهرة 

أبناء  بني  والفرقة  الشقاق  بذور  الدين يف زرع 

الوطن الواحد، وفضح دور االستعمار يف ذلك، 

بصفتها  ضمنياً،  ولو  العلمانية،  عىل  وتشديده 

أساس الوحدة الوطنية.

وُيظهر الفصل الثامن كيف أن العروبة كانت 

الفلسطيني  املثقف  هوّية  مكوّنات  أبرز  من 

واالتحاد  التضامن  أجل  من  ناضل  الذي 

العربينّي، وحتى تحذيره من مخاطر التجزئة، 

دور  عن  للحديث  التاسع  الفصل  يف  ليتجه 

املثقف يف الرتبية والتعليم بفلسطني، بينما ركز 

الفصل العارش عىل مفهوم »الوطنية العملية« 

طاقاته  وتعبئة  الشعب  تنظيم  إىل  الداعية 

عىل  والرتكيز  واالقتصادية،  البرشية  وموارده 

عىل  والحفاظ  الذاتي،  واالكتفاء  املنتج  العمل 

بائعي  وفضح  القرى،  شأن  وتعظيم  األرض، 

أراضيهم للمؤسسات الصهيونية، والتأكيد عىل 

الحركة  أهمية إضفاء طابع منظم عىل نشاط 

الوطنية.

جدير بالذكر أن الرشيف ختم كتابه »املثقف 

الفلسطيني ورهانات الحداثة«، بتساؤل مفاده: 

العوامل  عىل  الفلسطيني  املثقف  رّكز  لقد 

التي  والسياسية  االجتماعية  املوضوعية، 

اصطدم بها املرشوع الحداثي الذي حمله، لكن 

أيضاً  هو  اعرتض  ذاتي  عامل  هناك  يكن  ألم 

»املعارك«  يف  وتمثّل  الحداثي،  املرشوع  هذا 

بني  دارت  التي  التشهري  وحمالت  واملهاترات 

يف  الصحف  وعكستها  الفلسطينيني،  املثقفني 

لها، يف  لم يكن  والتي  النكبة،  قبل  ما  فلسطني 

الغالب، أي أساس موضوعي، وإنما كان باعثها 

يف  الدينية  بالتفرقة  املثقفني  هؤالء  بعض  تأثر 

املجتمع، وتباين مواقفهم من سياسات الحركة 

الوطنية الفلسطينية، والتنافس الذي كان يدور 

كسب  عىل  ومحرريها  الصحف  أصحاب  بني 

جمهور القراء؟!
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قراءة في كتاب

مراجعة »سياسات«

أبو عالء منصور..
محطات على طريق المقاومة في "رحلة لم تكتمل"
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الكتاب: رحلة لم تكتمل - محطات
              عىل طريق املقاومة

املؤلف: أبو عالء منصور
النارش: املركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات
سنة النرش: 2020

عدد الصفحات: 1	3

يوسف(،  )محمد  منصور  عالء  أبو  يقدم 

دليالً لقراءة كتابه »رحلة لم تكتمل: محطات 

عىل طريق املقاومة«، الصادر، ضمن سلسلة 

»ذاكرة فلسطني« عن املركز العربي لألبحاث 

القطرية  العاصمة  يف  السياسات  ودراسة 

عبارة  الكتاب  هذا  أن  إىل  بإشارته  الدوحة، 

عن رحلة يف ثالث محطات، أوالها صورة من 

تجربته يف »لجنة التنظيم 77« بحركة فتح، 

)محمد  قاسم  حسن  أبو  الشهيدين  رفقة 

سلطان  باسم  )محمد  وحمدي  بحيص(، 

التميمي( وباقي األعضاء بني العامني 1977 

األقىص«،  »انتفاضة  يف  وثانيتها  و1988، 

األسري  العام 2000 صحبة  انطلقت يف  التي 

مروان الربغوثي وآخرين، أما الثالثة فتقترص 

بـ  وصفها  مما  األوىل  الستة  األشهر  عىل 

خريف  يف  اندلعت  التي  االنتفاضة«  »الهبة/ 

العام 2015.

يف العام 1972، عاد أبو عالء منصور، فور 

تخرجه يف الجامعة إىل »األرض املحتلة مفعماً 

باألحالم«، وبعد عام عىل العودة قاد خليته يف 

عملية عسكرية »جريئة« وسط مدينة رام اهلل. 

»عملية  باسم  اشتهرت  التي  العملية  تلك  يف 

نّفذتها  عسكرية  عملية  وهي  لئومي«،  بنك 

مجموعة فدائية من حركة فتح، مساء الثامن 

من ترشين الثاني 1973، وبعد أشهر، أي يف 

بأنه  داخلياً  هاتفاً  تلقى   1974 العام  ربيع 

النهر إىل الضفة الرشقية، ومن  إن لم يقطع 

مأواه  السجن  يكون  قد  بريوت،  إىل  األردن 

سنوات قد تطول.

»القطاع  عن  الحديث  إىل  عالء  أبو  ينتقل 

الغربي«، الذي لم تنجح أغلبية لجانه بتزويد 

حققت  وكيف  بالسالح،  الداخل  يف  خالياها 

)أبو  عيس  مصطفى  بقيادة  القدس  لجنة 

فراس(، الذي شغل منصب محافظ محافظة 

الوطنية  السلطة  قيام  عقب  والبرية  اهلل  رام 

عرب  املجال  هذا  يف  اخرتاقاً  الفلسطينية، 

مراقبني دوليني يف جنوب لبنان، ويف سيارات 

مطران  كابوجي،  كاملطران  مهمة  شخصية 

القدس.

هو   )2017-1922( كابوجي  وهيالربون 

القدس  يف  الكاثوليك  الروم  كنيسة  مطران 

ورفضه  بوطنيته  وُعرف   ،1965 العام  يف 

لالحتالل، واعتقل وحكم بالسجن اثني عرش 

للمقاومني  السالح  تهريبه  خلفية  عىل  عاماً، 

الفلسطينيني، ثم أفرج عنه، بعد أربعة أعوام، 

وأبعد إىل روما التي ظّل فيها إىل حني وفاته.
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بسيارته  السالح  نقل  كابوجي  اعتاد 

من  املحتلة  األرض  يف  الفلسطينية  للمقاومة 

لبنان، عرب معرب الناقورة عىل الحدود اللبنانية 

الفلسطينية. نقل سالحاً وذخائر ومتفجرات 

وصواريخ، أطلق أبناء عائلة »املالعبة« بعضها 

القدس..  يف  اإلرسائييل  الكنيست  مبنى  عىل 

ومن املتفجرات التي جلبها املطران من لبنان، 

نفذ أحمد أبو السكر ورفيقه أبو عالء طبيلة 

»عملية الثالجة« يف شارع »محانيه يهودا« يف 

القدس كذلك.. وكان املطران يردد عىل الدوام 

»أنا أسري عىل درب املسيح عليه السالح، إنه 

الفدائي األول«.

تتعلق  كثرية  تفاصيل  الكتاب  يطرح 

و/أو  املحتلة  األرض  خارج  املسلح  بالعمل 

داخلها، فلجنة القدس، مثالً، كانت لجنة قوية 

عرفات  بيارس  عالقتها  من  قوتها  استمدت 

الذي وفر لها املال، لكن مشكلتها، حسب أبو 

يقترص  كان  كادرها  أن  كانت  عالء منصور، 

حسن  أبو  ونائبه  فراس،  أبو  مسؤولها  عىل 

عبد  وعيل  مظهر،  ووليد  وسمور،  الكاشف، 

التقاط اآلتني  التميمي، ذلك املاهر يف  السالم 

تمكن  اإلرسائييل  »املوساد  لكن  الداخل،  من 

من اخرتاق اللجنة عرب عمالئه الذين عرضوا 

بيعها سالحاً مسيطراً عليه«.

الكتاب  التنظيم 22«، فوصفها  أما »لجنة 

بكادرها،  وثرية  بالسالح  فقرية  كانت  بأنها 

وبأنها »دفعت ثمناً باهظاً القتصار عملياتها 

عىل عبوات شعبية انفجر بعضها بُمصنّعيها، 

فعىل هذه الطريق استشهد جورج ثيودوري 

وُجرح  صابر،  وأبو  اهلل،  عبد  الحاج  ورفيقه 

صقر إلياس، وصفوت طهبوب الذي انفجرت 

السجن  يف  وأمىض  فاعتقل  يديه  بني  عبوة 

شعبان  أحمد  جانب  إىل  عاماً،  عرش  أربعة 

وماهر دعنا اللذين اعتقال إثر انفجار عبوات 

بني أيديهما.

وبني الحديث عن تجربة نضالية وأخرى، 

النسيان  طواها  أسماء  عىل  الضوء  وتسليط 

تحت الرتاب، أو يف الزنازين، أو يف جغرافيات 

حتى  يرد  ولم  مصائرهم،  نعرف  ال  أخرى 

منصور  يكشف  سابقة،  مراجع  يف  ذكرهم 

كان  عما  عميق،  وبتحليل  فائقة،  بجرأة 

يحدث من رشوخ يف الثورة.. ويف هذا الصدد 

قال بوضوح: كثرياً ما أحكم الرصاع القيادي 

قبضته عىل رقاب املناضلني. هذا املسؤول من 

جماعة القائد »فالن«، وذاك من جماعة القائد 

يكفي  بما  ندرك  نكن  لم  حينه،  يف  »علتان«. 

معادلة الرصاعات الداخلية، وال أثر املصالح 

عىل املواقف.

يعود ليرسد ما يمكن تسميته بـ»يوميّات 

إىل  الذاكرة  شاحذاً  لبنان،  يف  نضالية« 

الثوار  األكرب من  العدد  لعله ينصف  أقصاها 

الفدائيني.. »أيام كنت يف موقع كتيبة الجرمق 
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يف  الحدودي  للرشيط  املحاذية  رشاف  ببلدة 

جنوب لبنان، ومعي صفوت طهبوب، الطالب 

يف جامعة حلب. هناك استقبلنا قائد الفصيل 

اسمه  أن  عقود  بعد  عرفنا  الذي  حديد،  أبو 

الحقيقي سليمان عمران، وأنه من قرية دير 

بعمر  شبّان  نابلس.  مدينة  رشق  الحطب 

عّكارية،  بقاعية  جنوبية،  بلهجات  الزهور، 

بريوتية، وقروية فلسطينية، وأخرى من دول 

عربية متعددة.

وقبل إكمال ما نقله الكاتب عىل لسان »أبو 

كتيبة  أن  إىل  اإلشارة  بالذكر  جدير  حديد«، 

»الجرمق« أسست باسم »الرسية الطالبية« يف 

»الكتيبة  إىل  اسمها  تحّول  ثم   ،1973 العام 

ونفذت  الجرمق«،  »كتيبة  إىل  ثم  الطالبية«، 

جنود  ضد  العسكرية  العمليات  عرشات 

االحتالل، وخاضت كثرياً من املعارك، أبرزها 

معركة »الشقيف« يف العام 1982.

البلدات  إىل  يشري  وهو  حديد  أبو  »قال 

إيل،  وعني  دبل،  رميش،  جنوباً:  اللبنانية 

تسيطر  الفلسطينية،  للحدود  محاذية  قرى 

إلرسائيل.  العميلة  حداد  سعد  قوات  عليها 

مع  نسج عالقات طيبة  نحن حريصون عىل 

عمليات  تنفيذ  عدم  عىل  نحرص  املواطنني. 

النتقام  تجنّباً  املأهولة  املناطق  من  عسكرية 

العدو اإلرسائييل وعمالئه من املواطنني العّزل، 

لكنهم يقصفون بني الحني واآلخر، يحاولون 

جعل الثورة عبئاً عىل الناس. من دون العالقة 

الجيّدة باألهايل ال نستطيع أن نستمر يف أداء 

لسنا  نحن  حاضنتنا.  إنهم  الثوري،  دورنا 

إىل  ينتمون  غرينا  هناك  املنطقة،  يف  وحدنا 

مختلفة.  لبنانية  وأحزاب  فلسطينية  فصائل 

كثرياً ما تسبب اجتهاداتنا املتباينة يف التأثري 

تقتضيها  كما  االنضباط  حالة  عىل  سلباً 

املصلحة العامة«.

كثرية  تكتمل«  لم  »رحلة  يف  التفاصيل 

األرض  جهاز  بلجان  يتعلق  ما  منها  جداً، 

القدس،  )لجنة  فتح  لحركة  التابع  املحتلة 

ولجنة نابلس، ولجنة الخليل، ولجنة الجليل، 

عن  مسؤول  ومكتب  غزة(،  لقطاع  ولجنتان 

الدوريات العسكرية التي ترسل عرب الحدود 

وإعالمية  وتسليحية  مالية  وإدارات  والبحر، 

باملؤتمر  املتعلقة  تلك  أو  ذلك،  وغري  وأمنية، 

العام الثالث للحركة )1971(، حيث انتخب 

كمال عدوان عضواً يف اللجنة املركزية للحركة 

وبات مفوضاً لجهاز القطاع الغربي، الفتاً إىل 

أنه كان »مصمماً عىل إحداث تغيري يف عقلية 

العمل السائدة« التي أسماها عقلية املقاومة، 

مثقفون  معظمهم  كوادر  بنخبة  مستعيناً 

ذوو ميول يسارية لتأليف نواة التغيري، حيث 

الثوري  املجلس  عضو  حبش  صخر  اختار 

القلقييل  الفتاح  عبد  وكلّف  له،  نائباً  للحركة 

شفيق  ومنري  التدريب،  شؤوَن  نائل(  )أبو 
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عىل  مرصاً  والبحوَث،  الدراساِت  فادي(  )أبو 

يتذكرهم  من  لكل  اإلنصاف  حالة  تكريس 

باالسم، فهؤالء لم يكونوا هامشينّي، أو هكذا 

أراد لهم أبو عالء منصور.

من  تحمله  بما  الصفحات  تقليب  ومع 

يتعثر  كثرية،  وتفاصيل  وأسماء  أحداث 

القارئ بتفاصيل إنسانية عىل شكل حكايات 

أعمال  يف  مقاطع  تكون  ألن  تصلح  مروية، 

حان   ،1980 العام  شتاء  ففي  نثرية،  أدبية 

موعد عودة منصور إىل الساحة األردنية التي 

غادرها قبل عامني من ذلك التاريخ مضطراً، 

حيث تناول ورفاقه العشاء يف منزل الفدائي 

أبو فواز من قرية صانور بالقرب من مدينة 

نابلس، واملقيم بمدينة درعا، قبل أن ينطلق 

بهم الفدائي السوري طعمة العليمي باتجاه 

الحدود األردنية. 

وهو  الدورية،  قائد  غنيم  هارون  »قال 

جيداً،  أحذيتكم  اضبطوا  التعليمات:  يعطينا 

سنميش  صعب.  الطينية  األرض  يف  السري 

بحدود ساعة ونصف الساعة داخل األرايض 

ال  واألمر  تهريب،  منطقة  املنطقة  السورية. 

يخلو من مفاجآت. عندما نقرتب من الحدود 

قيمة  أدرك  لم  أخرى..  تعليمات  سأعطيكم 

بامللموس  إال حني اختربت  شّد األحذية جيداً 

بلدة  عرب  املسري  وواصل  هارون«،  عناه  ما 

شقة  إىل  نقل  وهناك  عّمان،  إىل  »البويضة« 

أرضية  يف عمارة بمنطقة مرج الحمام كانت 

تعج برفاق من املناضلني.

وكما يؤكد أبو عالء منصور يف كتابه هذا، 

فإن »املقاومة الرّسية رواية جرأة ومفاجآت«، 

عن  الكتابة  إن  هنا  القول  يصلح  ولعله 

وال  جريئة  رواية  أيضاً  هي  الرسّية  املقاومة 

تخلو من مفاجآت قد تربك القارئ، أو تزيد 

أو  هنا  يتابع حكاية  وهو  قلبه،  من رضبات 

هناك، ويسري رفقة الكاتب الفدائي يف »رحلة 

لم تكتمل«.

يتواصل  تنتهي،  ال  التي  الحكاية  ومع 

كل  ففي  وبطوالتهم،  الفدائيني  حول  الرسد 

صفحة ما يصلح إىل أن يشكل باكورة كتاب 

الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  منها،  ملحمي، 

الذي  العز(،  )أبو  الجليل  عبد  نسيم  حكاية 

حني تعرف إليه أبو عالء منصور يف معسكر 

يافعاً،  شاباً  كان   1978 العام  يف  الدامور 

وعيناه  متوثبة،  روحه  كثيف،  أسود  شعره 

متفرّستان، أما عندما التقاه يف عّمان بعد أكثر 

االحتالل  سجون  من  خرج  وقد  عقدين،  من 

قد  الشيب  فكان  األرسى،  لتبادل  صفقة  يف 

عريضة  بابتسامة  وجهه  »ازدان  رأسه..  غزا 

تياسري  دورية  عن  ذكرياته  يعرض  وهو 

التي قادها إىل الداخل يف العام 1982 رفقة 

جمال دراغمة ومروان زلوم، فبعد عامني من 

تأخر عبور الدورية إىل الداخل، استطلع أبو 
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أبو  الحدود، وشاركهما عيل  العز وأبو سليم 

طوق. أخفقوا يف العبور، فعادوا إىل القاعدة 

لبنان، وبعد أشهر  الشقيف بجنوب  يف قلعة 

عادوا إىل األردن ثانية حيث استطلع الحدود 

النهر،  ثم عربوا  رفقة دراغمة وزلوم مجدداً 

وحاولوا القيام بعمليات تمويه، لكنهم جرحوا 

ثالثتهم ووقعوا يف األرس بعد أن فتحوا النار 

عىل الجنود من مسافة قريبة جداً«.

من   ،)1987-1950( طوق  أبو  وعيل 

مؤسيس الكتيبة الطالبية وقادتها، واستشهد 

يف مخيم شاتيال يف العام 1987 خالل حرب 

يتناقلون  شاتيال  أبناء  زال  وما  املخيمات، 

قصصاً وأساطري عنه.

وليس أبو طوق وحده، من يرصد الكاتب 

من  وشيئاً  حياته  عن  تفاصيل  الهامش  يف 

سريته يف متن الكتاب أو هوامشه، ما يجعل 

منه بيبلوغرافيا وطنية بامتياز، يمكن وصفها 

بـ«بيبلوغرايف الفدائيني«، مع أن بعضها كان 

موجعاً، خاصة عند الحديث عن االنشقاقات 

ذلك  ومنها  فتح،  حركة  داخل  املأساوية 

نضال«  »أبو  البنا  خليل  صربي  قاده  الذي 

املجلس  يف  عضواً  وكان   ،)2002-1937(

العام  يف  انشقاقه  قبل  فتح  لحركة  الثوري 

أو  الثوري«،  املجلس  »فتح  وتأليف   ،1974

ما عرف بـ»منظمة أبو نضال«، الذي اشتهر 

محاربته  بدعوى  املنظمة  كوادر  باغتياله 

أنصاره  من  املئات  وتصفية  التسوية،  عملية 

زمالؤه  فيهم  بمن  وليبيا  ولبنان  سورية  يف 

عدة  دول  عىل  والؤه  توّزع  حيث  القيادة،  يف 

وأجهزتها االستخبارية، إىل أن قتله يف بغداد 

قبيل  العراقي  األمن  جهاز   2002 العام  يف 

االحتالل األمريكي للعراق.

ويف رحلته هذه، لم تفارق أبو عالء منصور 

ملسرية  والنقد  الرصد  يف  املكاشفة  جرأة 

الثورة والقيادة ورموزها، وأيضاً فيما يتعلق 

العميقة  التحوالت  عديد  عىل  الضوء  بتسليط 

الرسد  يواصل  فيما  الصميم،  التي مستها يف 

حتى »انتفاضة األقىص«، و»حرق املستوطنني 

عائلة دوابشة أحياء«، والجثامني التي ال تزال 

مسلطاً   ،2016 العام  و»جنون«  محتجزة، 

عىل  الكتاب  صفحات  جّل  يف  كما  الضوء، 

النضال  أن  ليؤكد  مؤثرة،  إنسانية  حكايات 

وينفذ  يدار  كان  العقود  مّر  الفلسطيني عىل 

من فدائيني لهم حيواتهم وكينوناتهم، ويجب 

أال يطويهم النسيان.

يختم منصور كتابه »رحلة لم تكتمل« يف 

ما قبل اإلبحار مع الوثائق والصور، بما خطه 

مروان الربغوثي من داخل زنزانة رقم 11 يف 

»جاءت   ..2016 نيسان  يف  »هداريم«  سجن 

الهبة الشعبية يف العام 2015، كما انتفاضة 

األقىص يف العام 2000، كانعكاس للتناقض 

املحتدم بني املستعِمر واملستعَمر، كردة فعل 
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صيحة عىل إخفاق خيار املفاوضات، فاتحة 

الرؤيا. من  املسار وتوضيح  املجال لتصويب 

من  أكثر  منذ  املتواصلة  الهبّة  أن  املؤسف 

لم  لتوقفها،  إشارات  أي  دون  أشهر  خمسة 

تجد بعد، محلياً وعربياً ودولياً، من يحتضنها 

تجد  لم  ومالياً،  وإعالمياً  واجتماعياً  سياسياً 

من يدفعها للتحول إىل انتفاضة شعبية كبرية، 

ويسلحها بأهداف ورؤية سياسية )...(«.

أحمد  د.  بقلم  الكتاب  مقدمة  يف  جاء  ومما 

جميل عزم، أنه يعرض دور أبو عالء منصور 

املحتلة،  لألرض  الخارجي  اإلسناد  يف  القيادي 

منتصف  وحتى  السبعينيات  أواسط  منذ 

الثاني  الجزء  يف  يعرض  أن  قبل  التسعينيات، 

املحتلة،  األرض  داخل  تجربته  الكتاب  من 

انتفاضة  مرحلة  يف  القيادي  دوره  وخاصة 

األقىص وما قبلها، والفرتة الوجيزة بعدها، دون 

تغطية مرحلة املقاومة الشعبية التي وثقها أبو 

عالء يف كتاب منفصل، بحيث يبدأ، وعرب هاتني 

املرحلتني -  عالوة عىل رسد التفاصيل والتوثيق 

وهو  باستمرار،  عنه  يتحدث  الذي  مرشوعه   -

أن يكتب نقدياً عن أخطاء »القيادة عن بعد«، 

التي تعثرت  ومشكالتها، وعن بعض األخطاء 

بعض  يف  بينها،  من  وهو  الخارج،  قيادة  بها 

ملفات الوطن املحتل ومحطاته.

عىل  مبارش،  غري  بشكل  ولو  عزم،  أخذ 

الكاتب، عدم توثيقه دوره املهم يف محاوالت 

أن  بعد  الفلسطينية،  الدولة  مؤسسات  بناء 

أوسلو،  اتفاق  عقب  املحتلة  األرض  إىل  عاد 

يف  الداخلية  لوزارة  عاماً  مديراً  عنّي  حيث 

رام اهلل، وهي املرحلة التي لم يذكر أبو عالء 

تفصيالتها، فما حدث يف عملية »بناء السلطة« 

وبأحالمه  عزم،  وفق  وإيجابياته،  بسلبياته 

وإخفاقاته، ربما أدى إىل مآزق وطنية عديدة 

وربما لم يؤد، بل كان سبيالً عاد عربه كثري 

أثناء  من املناضلني إىل الوطن، وبذلوا الكثري 

انتفاضة األقىص، ال يزال بحاجة إىل املزيد من 

الكاتب أصبح عضواً يف  أن  »الرسد«، خاصة 

اللجنة الحركية العليا لحركة فتح يف الضفة 

الغربية، وأميناً لرس إقليم رام اهلل يف الحركة.

عالء  »أبو  أن  إىل  الكتاب  مقدمة  لفتت 

الوطنية،  الحركة  يف  انخرط  منصور« 

وتحديداً يف صفوف حركة فتح، إبان دراسته 

الرياضيات يف العراق، حيث تعرف إىل الحركة 

والتحق بها يف نهاية ستينيات القرن املايض 

فلسطني،  إىل  عاد  ثم  سبعينياته،  ومطلع 

أستاذاً  وعمل  بلعني،  بلدته  إىل  وتحديداً 

للرياضيات يف مدرسة برام اهلل الثانوية للبنات، 

توايل  ومع  الكتاب،  داخل  تحول  الذي  هو 

صفحاته إىل باحث استقصائي، وليس كاتب 

سرية فحسب، يتنقل بني بيوت العزاء ومواقع 

االنتفاضية،  املوجة  فجروا  الذي  الشبّان 

االجتماعي، وكثري  فيلتقي ذويهم ومحيطهم 
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منهم كانوا معه وكان قائدهم يف زمن مىض.. 

يلتقي، ويسأل، ويسجل، فضالً عن متابعته 

جرت  التي  واللقاءات  الندوات  يف  ومشاركته 

لفهمها،  محاولة  يف  االنتفاضة  هامش  عىل 

ليسجل ذلك كله.

أبو  تسجيل  أن  عىل  التأكيد  يمكن  هنا 

عالء لذكرياته يف الفصلني األول والثاني كان 

الثالث  الفصل  أما  والتحليل،  التوثيق  بهدف 

الذي يسجل فيه شهادته، فكان بمثابة عمٍل 

أقرب  كان  بحيث  شائعة،  غري  بطريقة  ُكتب 

بعضها  يشكل  متناثرة،  صور  التقاط  إىل 

كما يقّدم كل  متكامالً، تماماً  مع بعض كالً 

ملا جرى، بحيث يمكن  جزء مشهداً منفصالً 

لتوثيق  نوعية  إضافة  الكتاب  هذا  اعتبار 

مّمن  الفلسطيني  العمل  يف  أساسية  مراحل 

عاشها وشارك يف صنعها، واألهم ما ورد فيه 

النقد  إىل  باالتكاء  وتحليلية،  نقدية  من رؤى 

الذاتي واملقارنة بني الحقب الزمنية املختلفة، 

مع حضور بارز للهوامش هنا، ال يقل يف عديد 

األحايني أهمية عما يرد يف املتن، ليس كما هو 

تماماً،  العقود  مّر  األمور عىل  واقع  الحال يف 

وإن كانت تربز الهوامش أحياناً لتشكل حالًة 

ما بالتوازي مع املتن، عىل اختالف تأويالته، 

أو متفوقة عليه!
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المكتبة

الكتاب:  فلسطين: أربعة آالف عام
في التاريخ

الكاتب: نور مصالحة
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

الطبعة: األولى
تاريخ النشر: 2020/06
عدد الصفحات: 480

فلســطني  أصول  مصالحة  نور  يقّدم 

وتاريخها وثقافتها وهويتها، التي َيكِشف 

عن أنها من منعطفات الذاكرة والنســيان 

والقمــع واالنتعاش، فيتتبــع هذا العمل 

الثري تراث فلسطني، ويكشف عن ثقافات 

مذهلني  وتعقيد  عمــق  ذات  ومجتمعات 

ل الذي  يمتدان إىل بدايات التاريخ املســجَّ

يمتد إىل بضعة آالف من األعوام.

 يرجع الكاتب إىل النصوص الفرعونية 

واآلشورية، ويتحّقق من كيفية تطّور الهوية 

الفلسطينية والتواريخ واللغات والثقافات 

والحضارات عرب العصور ابتداًء من العرص 

الربونزي إىل يومنا هذا. 

 يؤكد املؤلف، اســتناداً إىل أدلة أثرية؛ 

أن الفلسطينيني هم أهل البالد، وجذورهم 

ضاربــة يف أعمــاق ترابهــا، وهويتهم 

األصيلــة وإرثهم التاريخي ســبق والدة 

الحركة الوطنية الفلســطينية الناشئة يف 

العهد العثمانــي املتأخر وظهور الحركة 

قبل  االستيطانية  االستعمارية  الصهيونية 

الحرب العاملية األوىل، فتاريخ فلســطني، 

بخالف روايات األسطورة يف العهد القديم، 

له »بدايات« متعــددة تطورت مع مرور 

وسياسة  جيوســيايس  مفهوم  إىل  الوقت 

إقليمية متميزة. 

غالباً ما يتم تناول مفهوم فلسطني عىل 

نحــٍو تجريدي أو غري تاريخي، ولكن عىل 

الرغم من وجود عدد من البدايات واملعاني 

املتعددة لفكرة فلسطني، فإن السؤال املهم 

بـ »أصل« فكرة فلسطني،  ال يتعلق كثرياً 

أو من أين أتت الفكرة، ولكن كيف تطورت 

هوية فلسطني وتجربتها عرب الزمان؟

يتضمن الكتاب عرشة فصول، فضالً عن 

املقدمة واملراجع والفهرس.
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الكتــاب: داخل الســور القديم: نصوص 
قاسم الريماوي عن الجهاد المقدس
تحقيق ودراسة: بالل محمد شلش 

 الناشر: المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات

الطبعة: األولى
تاريخ النشر: أيلول 2020

 عدد الصفحات: 500 صفحة

الكتاب عبارة عن دراسة تحقيقية نقدية، 

عمد فيها بالل محمد شــلش إىل تحقيق 

مخطوطني غري منشورين ألحد أبرز قادة 

»الجهاد املقدس«، الدكتور قاســم محمد 

الريماوي )1918-1982(: األول، تقريره 

عن الجهاد املقدس املقّدم إىل رئيس الهيئة 

العربية العليا الحاج محمد أمني الحسيني 

يف العام 1949؛ والثاني، مخطوطه عن عبد 

القادر الحسيني الذي خّط مسودته مطلع 

الخمسينيات. 

عرض الباحث تحوالت خطاب الريماوي 

املرتبطة بتحوالت نشــاطه من العمل يف 

صفوف الجهاد املقدس إىل العمل السيايس، 

والتحالفات والرصاعات  الوقائع  وتحوالت 

السياسية واالجتماعية املختلفة التي مرت 

بها املنطقة عىل امتداد ربع قرن.

يتألف الكتاب مــن )500 صفحة من 

القطع الوســط، موثقة ومفهرســة( من 

مدخل وثالثة فصول.

يف »مدخل« الكتاب، رسد لســرية قاسم 

الريماوي ونصوصــه يف صورتني: األوىل، 

قاســم الريماوي املقاتل؛ والثانية، قاسم 

األردني،  الفلسطيني/  السيايس  الريماوي 

الريماوي، وإىل  إىل نصوص قاسم  وعودة 

الرصاع عــىل الرسديات التاريخية للجهاد 

املقــدس، وإىل ثنائية اإلســكات/ اإلثبات 

يف تنــاوٍل لبعض الــرصاع بني رسديات 

الريماوي السيايس/ املقاتل.

يف الفصل األول، »مخترص املسرية«، رسد 

ملا بعد استشــهاد عبد القادر الحسيني، 

وخالفة الحســيني يف القيــادة، وموقف 

القدس خالل  يف  املقــدس  الجهاد  قيادة 

معارك باب الواد، وموقف هذه القيادة بعد 

دخول الجيوش العربية، وعجزها عن دعم 

مركز الهيئة العربية العليا أو إيجاد نظام 

عسكري، علني أو رسي، يصلح ليكون نواة 
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لتحرير البالد. ثم رسد الريماوي للموقف 

مــن الجيش العراقــي، ومحاولة إحباط 

واحتالل  السياسية،  األردن  رشق  مساعي 

مقّر قيادة الجهاد املقدس يف بريزيت.

يف الفصــل الثانــي، »نصــوص من 

الريماوي  َن  دوَّ املقدس«،  الجهاد  ســرية 

الحســيني  القادر  عبد  عن  يف مخطوطه 

ثورة  يف  الحسيني  نشاط  حول  تفصيالت 

فلســطني الكربى 1936 - 1939، خالل 

مرحلتيهــا األوىل والثانيــة، ُيكتفى منها 

بشذرات عند الحديث عن عالقة الريماوي 

بالحسيني خالل هذه الفرتة. 

ويقترص الرسد هنا عىل نصوص أخرى 

لّخصت نظــرة الريمــاوي إىل الواقَعني 

العسكري والسيايس السابقني واملعاصين 

النطالقة تنظيم الحسيني الجديد وتأسيسه، 

مع قدومه إىل مرص يف شباط 1946.

يف الفصل الثالث، »شــذرات«، رسد عن 

الصهاينة واحتالل باقي مناطق فلسطني 

خــالل حــرب 1947 – 1949، وإبعاد 

محمود لبيب، وصور بديا املنهوبة: )خليل 

رصاص وصور الجهاد املقدس(. هنا، يقّدم 

الريماوي قصــة أبرز الصور التي يتضح 

أّنها يف معظمها ضمــن مجموعة واحدة، 

التقطها خليل رصاص ملجلة املصّور التي 

سبق ونرش بعضها خالل عام 1948.

بالل محمد شلش باحث يف املركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات، ضمن مرشوع 

بحث القضية الفلسطينية وتوثيقها. مرشح 

االجتماعية يف  العلوم  يف  الدكتوراه  لدرجة 

التاريخ  جامعة بريزيت. حاز ماجســتري 

العربي واإلســالمي )2015(، وماجستري 

الدراسات اإلرسائيلية )2018(، من الجامعة 

نفسها.

الكتاب: االعتقال اإلداري في فلســطين 
االســتعمارية:  المنظومــة  مــن  كجــزء 
الجهاز القضائي في خدمة األمن العام

الكاتب: عبد الرازق فّراج
الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الطبعة: األولى
تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 92

هذا الكتاب دراسة عن سياسة االعتقال 

االحتالل  يســتخدمها  وكيــف  اإلداري 

اإلرسائييل أداًة لقمع األرسى الفلسطينيني 
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وتعذيبهم، وذلك ضمن السياق االستعماري 

يف فلسطني. 

التاريخي  الســياق  الكتــاب  يخوض 

الستخدام سياسة االعتقال اإلداري منذ بداية 

االحتالل، وأثره عــىل األرسى وعائالتهم، 

والدور الشــكيل ملحاكم االعتقال اإلداري. 

الفلسطينيني  مواجهة  أشكال  يناقش  كما 

لهذا االعتقال عىل مدار السنني، من خالل 

مقاطعة  وخطــوات  الفردية  اإلرضابات 

املحاكم العسكرية. 

ويتطرق إىل اإلشكاليات املتعلقة بمقاطعة 

محاكم االحتــالل، ويحاجج بأهمية اتخاذ 

موقف موحد وشــامل إزاء هذه املقاطعة، 

باعتبار أن الجهاز القضائي مرتبط ارتباطاً 

وثيقاً بالسلطة االستعمارية وتغولها املستمر.

املؤلف عبد الرازق فرّاج، كاتب وصحايف، 

من مواليد سنة 1963. عمل أعواماً طويلة 

الصحافية واألهلية  املؤسسات  يف عدد من 

الفلســطينية. أمىض )عىل دفعات( سبعة 

عرش عاماً يف سجون االحتالل، كان يف الجزء 

األكرب منها رهن االعتقال اإلداري. وتعرض 

أكثر من مــرة للتعذيب يف أقبية التحقيق، 

كان آخرها يف ترشين األول 2019؛ إذ اعُتقل 

يف أيلول من السنة نفســها بعد أن سلم 

املسودة األوىل لهذه الدراسة واستكملها من 

داخل سجنه، وما زال يف انتظار املحاكمة.

الكتاب: أزمة السلطة السياسية: دراسة 
في الفكر السياسي العربي

الكاتب: عماد مصباح مخيمر
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

الطبعة: األولى
تاريخ النشر: 2020/8

عدد الصفحات: 189

عىل الرغم من األحداث والتحواّلت الكربى 

التي يشــهدها الوطن العربي يف السنوات 

العــرش األخرية، التي فتحــت الباب أمام 

إحداث تغيري يف أنظمــة الحكم يف بعض 

البلدان العربية، فإن تلك األحداث لم تكن 

كافية لرتسخ نمطاً جديداً من الحكم تقوم 

الســلطة فيه وفق معايري الدولة الحديثة، 

حيث الشعب هو مصدر السلطات والحاكم 

ليس سوى وكيل عن الشعب يف إدارة شؤون 

دولته وفق قاعدة واضحة دستورياً للحقوق 

والواجبات، وللفصل بني السلطات. وهذا ما 
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يربر الحاجة إىل مزيد من البحث املعّمق يف 

العربي  الوطن  السياسية يف  السلطة  أزمة 

ويف املرجعية الفكرية التي تؤســس لهذه 

األزمة، التي يسعى هذا الكتاب للبحث فيها.

يقدم هــذا الكتاب مراجعــة تحليلية 

السياسية  السلطة  ملفهوم  تفكيكية  نقدية 

الفلسفية  ومرجعيتها  رشعيتها  ومصادر 

العربي، وهي مرجعية  السيايس  الفكر  يف 

ال تزال تقوم عىل التوفيق غري العقالني بني 

املــوروث الديني- الثقايف من جهة والفكر 

الغربي من جهة أخرى، وهو ما  الحداثي 

ينتج فكراً ملتبســاً يؤسس لواقع مأزوم 

يف الســلطة السياســية العربية العاجزة 

للمجتمع  التاريخي  التطــور  مواكبة  عن 

ومتطلباتــه من جهة، والســاعية إلعادة 

إنتاج االستبداد وتعميق الرشخ بينها وبني 

شعوبها من جهة أخرى؛ كما يحلل الكتاب 

إشكالية العالقة بني مرجعية هذه السلطة 

السياسية يف الفكر السيايس العربي وبني 

املمارسات السياسية للسلطة عىل األرض يف 

البلدان العربية.

يتضمن الكتاب أربعة فصول، فضالً عن 

املقدمة والخاتمة واملراجع والفهرس.

الكتاب: اإلرث الفلسطيني
المرئي والمسموع، 

نشأته وتشتته والحفاظ الرقمي عليه
الكاتب: بشار شموط

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية
الطبعة: األولى

تاريخ النشر: 2020
عدد الصفحات: 200

يحاول املؤلف يف هذا الكتاب تســليط 

املرئي واملســموع  اإلرث  ذاك  الضوء عىل 

الغني واملميز لفلسطني بهدف املساهمة يف 

وتوثيق  الحديثة،  بالوسائل  عليه  الحفاظ 

الذاكــرة الجماعية الفلســطينية املهدَّدة 

دوماً يف ظل األوضاع السياسية واملعيشية 

الصعبة للشعب الفلسطيني. يتناول الكتاب 

هــذا املوضوع من ثالثة أبواب هي: تاريخ 

نشــوء تلك املواد املرئية واملســموعة، ثم 

أماكن وجود املجموعات املتناثرة واملتشتتة 
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يف أرشيفات العالم وكيفية الوصول إليها، 

املعمول  التقنية  األساسيات  بعض  وأخرياً 

بهــا يف مجال األرشــفة الرقمية الحديثة 

ليساعد يف إرشاد العاملني يف هذا املجال يف 

العالم العربي.

املبني  املوضوعي  البحث  إىل  وباإلضافة 

عىل علوم األرشفة الرقمية، يتطرق الكتاب 

أيضاً إىل بعض القضايا الجوهرية املتعلقة 

الدائمــة واملتعمدة من جانب  باملحاوالت 

املؤسسات اإلرسائيلية إلخفاء الهوية الثقافية 

الفلسطينية ومحو الذاكرة الجماعية للشعب 

الفلسطيني والهيمنة عليها. وبالتايل يناقش 

بأســلوب موضوعي قضية نهب وفقدان 

املجموعات املرئية واملســموعة من بريوت 

عقب االجتياح اإلرسائييل سنة 1982؛ وهي 

ذات قيمة ثقافيــة وتاريخية مميزة جداً، 

إذ كانــت قد أُنتَِجت يف ظل النهج النضايل 

ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ انطالقتها.

تمتاز هذه الدراســة بأنها واحدة من 

أوىل الدراسات التي تعالج موضوع اإلرث 

الفلسطيني املرئي واملسموع ال من الخلفية 

السياســية أو التاريخية للنتاج والحراك 

املنظور  من  وإنما  الفلســطيني،  الثقايف 

الحديثة؛  األرشيف  لعلوم  والعميل  العلمي 

وهي بذلك تمهد الطريق أمام دراســات 

الحقة أكثر موضوعية وتعمقاً.

يذكر أن بشار شــموط متخصص يف 

املرئي  الرقمية لــإلرث  مجال األرشــفة 

واملســموع وحاز الدكتوراه يف هذا املجال 

املتخصصة  األملانية  بادربورن  من جامعة 

باإلرث الثقايف وبتقنية املعلومات الرقمية.  

الكتاب: الصين والشرق األوسط-
دراسة تاريخية في تطور موقف الصين 
العربيــة بعــد  المنطقــة  تجــاه قضايــا 

الحرب الباردة
الكاتب: حكمات العبد الرحمن 

الناشر: المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات

الطبعة: األولى
تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 328

يحاول املؤلف يف هذا الكتاب فهم الصني 

الحساسة عىل  العربية  القضايا  من خالل 

مستقبل  واســترشاف  العاملي،  املستوى 
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العالقات العربيــة - الصينية وتأثريها يف 

موقف الصني من القضايا العربية املصريية؛ 

وســرب التناقضات التي رافقت طموحات 

الصني التجارية وبراغماتيتها التي ترتبت 

عىل اإلصالحات التــي أطلقتها منذ العام 

.1978

يتألف الكتاب من )328 صفحة، موثقة 

وخاتمة.  فصول  ســبعة  من  ومفهرسة( 

»دور  املعنون  األول،  الفصــل  يف  يناقش 

الصــني ومكانتها املســتقبلية يف النظام 

العاملي والعالقات الدولية«، مكانة الصني 

ودورها يف مستقبل نظام العالقات الدولية 

املختلفة،  الباردة والفرضيات  الحرب  بعد 

وأهمهــا الفرضية التــي تناولت صعود 

الصني ونموها وإمكان أن تصبح قوة عاملية 

بدراسات  تتعلق  التي  والفرضية  مهيمنة، 

حديثة تناولت بداية تراجع الصني واآلثار 

النمو  أن ترتتب عــىل تراجع  التي يمكن 

الصيني  املحيل  املســتويني  عىل  الصيني 

والدويل.

يف الفصل الثاني، »العالقات الصينية - 

الرشق األوسطية«، يتناول املؤلف موضوع 

العالقات العربية -الصينية منذ عام 1949، 

وهو العام الذي شهد إعالن سقوط النظام 

الجمهوري يف الصني، الذي ساد منذ العام 

1919 وقيام الصني الشعبية، حيث شهدت 

سياسة الصني ومواقفها محطات وتطورات 

كثرية.

»دور  الثالث،  الفصل  املؤلف يف  يتناول 

العربية يف تحديد االســرتاتيجية  املنطقة 

الصينية تجاه الرشق األوسط«، االسرتاتيجية 

التي  واألدوات  الصــني  تعتمدهــا  التي 

أهدافها  لتحقيق  دبلوماسيتها  تستخدمها 

يف منطقة الرشق األوســط. ويتساءل عن 

مدى وجود اسرتاتيجية حقيقية وواضحة 

لبكني تجاه دول املنطقة. 

يف الفصــل الرابع، »مبــادرة الحزام 

والطريــق وتأثريها يف العالقات العربية – 

الصينية«، يتنــاول املؤلف مبادرة الحزام 

والطريق وتأثريهــا يف العالقات العربية - 

الصينية، وأهميتها بالنسبة إىل جميع الدول 

عموما، والدول العربية خصوصا.

يعالج العبد الرحمن يف الفصل الخامس، 

»العوامل املؤثرة يف موقف الصني من قضايا 

الســادس،  الفصل  العربية« ويف  املنطقة 

»موقف الصني من قضايا املنطقة العربية«.

يرى املؤلف أن تحركات الصني يف الرشق 

األوسط كانت يف األغلب تحت ضغط ظروٍف 

إقليمية ودولية، فالتاريخ لم يذكر أن الصني 

بادرت إىل طرح مبادراٍت محددة أو اتخاذ 

أنها تترّصف يف  مواقَف واضحة؛ »ذلــك 

األغلب وفق خطواٍت حــذرة وقلقة وغري 
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واضحة، وغالباً ما كانت تلجأ إىل الالموقف 

من خالل اللجوء إىل دعــوة األطراف إىل 

الحوار والتفــاوض لحّل األزمات من غري 

تقديم أي مبادرة أو حّل«.

»مستقبل  واألخري،  السابع  الفصل  أما 

الدور الصيني يف املنطقة العربية«، فريّكز 

فيه العبــد الرحمن عىل معالجة القضايا 

واملصالح التي تأمل الدول العربية وتتوقع 

من الصني دعمها ومساندتها فيها، وعىل 

معرفة الحــد الذي يمكن لبكني أن تصل 

إليه يف دعمها القضايا العربية يف املحافل 

العاملية. ويتطــرق أيضا إىل أهم املصالح 

الصينية التي يمكــن الجانب العربي أن 

يدعمها ويســاهم يف تحقيقها. ويســأل 

الدول  املؤلف: مــاذا تريد الصني مــن 

العربية؟ وماذا تريد الدول العربية منها؟ 

وما املوقف الــذي تنتظره الدول العربية 

من الصني الشــعبية؟ وإىل أي حد يمكن 

لهذا املوقف أن يدعم القضايا العربية يف 

املحافل الدولية؟

   املؤلف أســتاذ يف جامعة دمشــق. 

متخصص يف تاريخ الرشق األقىص الحديث 

واملعاص. حاصل عىل الدكتوراه يف تاريخ 

الرشق األقىص الحديث من جامعة باريس 

الثامنــة. يهتم بدراســة تاريخ العالقات 

العربية - اآلســيوية بشكل عام والعالقات 

وعالقات  وتطورها،  الصينيــة   - العربية 

الصــني العاملية واســرتاتيجيتها الدولية 

بشــكل خاص. له العديد من املؤلفات يف 

هذه املوضوعات.

الممنوعــة:  العربيــة  التنميــة  الكتــاب: 
ديناميات التراكم بحروب الهيمنة

الكاتب: علي القادري
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية

الطبعة: األولى
تاريخ النشر: 2020/8

عدد الصفحات: 294

يصدر هذا الكتاب يف الوقت الذي ال تزال 

فيه قضية التخلف وفشل خيارات التنمية 

من القضايا األساسية التي تواجهها بلدان 

العالم العربي ومعظم بلدان العالم الثالث، 

الناجحة  التنموية  عىل الرغم من التجارب 

التي حققــت إنجازات مهمــة يف حقبة 



198 العدد )٤٩- ٥0(  2020

الصعد  االســتقالل، عىل مختلف  بعد  ما 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية، غري أن 

هذه التجارب ما لبثت أن انكفأت يف العقود 

األخرية لينهار معها ما سبق أن تحقق من 

تراكمات يف سريورة التنمية. فلماذا فشلت 

هذه التجــارب التنموية العربية، وما هي 

املوانع التي تحول دون استعادة الدولة يف 

العالــم العربي دورها يف التنمية، وهل أن 

الطبقات االجتماعيــة الحاكمة يف البلدان 

العربية، وهي طبقــات أكثر تبعية لرأس 

املال العاملي، ولإلمربيالية األمريكية، قادرة 

فعالً عىل تحقيق التنمية يف بالدها.

يبحث عيل القــادري يف هذا الكتاب يف 

املفاتيح التاريخية والبنيوية والعالئقية التي 

تفرس آليات الهيمنــة اإلمربيالية يف العالم 

ودورها يف إعاقة التنمية يف العالم العربي، 

وبخاصة يف العقود الثالثة األخرية التي شهد 

العالم العربي فيها عملية تنمية عكسية.

إجهاض  عملية  تفسري  الكتاب يف  يركز 

التنميــة يف العالم العربــي عىل مجموعة 

مفاتيــح مرتابطة ســببياً، اســتطاعت 

تعزيز  خاللها  مــن  األمريكية  اإلمربيالية 

هيمنتها عىل املنطقة ونهب ثرواتها؛ أبرزها 

العالم  لها  التي تعرّض  الحروب والهزائم 

العربي يف العقود األخرية وما ســببته من 

تعميق للهيمنة األمريكية عىل النفط، ومن 

إعادة تشــكيل للطبقات الحاكمة العربية 

وفقاً لإلرادة األمريكية، ومن تعزيز للتبعية 

ولنهب القيمة يف املجتمعات العربية ملصلحة 

املركز اإلمربيايل، مع تشــديد الكتاب عىل 

نقطة محورية يف عملية الهيمنة هذه، هي 

اســتالب أمن الطبقة العاملة الذي يشكل 

العمود الفقري للســيادة الوطنية يف هذه 

املجتمعات.

يتضمن الكتاب تسعة فصول، فضالً عن 

املقدمة واملراجع والفهرس.
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“بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ ومتويل من وزارة التعاون 

االقتصادي والتنمية يف جمهورية أملانيا االتحادية”
 “محتوى املجلة ال يعكس بالرضورة موقف مؤسسة روزا لوكسبورغ”

كام ال يعرب بالرضورة عن مواقف “مدار”

أبراهام بورغ، خلدون برغوثي، مهند مصطفى، 
ربيكا غولد، عاموس غولدبرغ

محور العدد:

 معاداة السامّية،
الصهيونية وقضية فلسطين

خداع التاريخ ووعد المستقبل
إيان لوستك

 من الخالص الجماعي إلى تحقيق الذات: تحوالت البطولة
 في الدراما اإلسرائيلية المعروضة عبر »نتفلكس«

نور الدين أعرج وباسل رزق الله

قراءات نقدّية ومراجعات
يائري  واالخ، أمرية عامرة، حرّية زيادة

الكتاب: مجلة »قضايا إسرائيلية«
تحرير: رائف زريق

إصدار: المركز الفلســطيني للدراســات 
اإلسرائيلية »مدار«

تاريخ النشر: تموز 2020
عدد الصفحات:140

»قضايا  فصلية  من  العدد  هذا  يتضمن 

إرسائيليــة«، ملفا تحت عنــوان »معاداة 
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الســاميّة، الصهيونية وقضية فلسطني«، 

يتعمق يف تحوالت مفهوم العداء للسامية، 

الذي عمدت إرسائيل وحلفاؤها إىل توسيعه 

يف السنوات األخرية ليشمل كل نقد إلرسائيل 

وسياســاتها، وذلك كجزء من استهداف 

خطــاب العدالة الذي تتســم به القضية 

الفلسطينية، كما يواكب امللف صريوة هذا 

التوسيع للمفهوم، والجهات العاملة عليه، 

واألدوات املستخدمة يف تكريسه دوليا.

امللف دراسة تحت عنوان »التعريف  يف 

صوت  كاتم  الســامية..  ملناهضة  العميل 

منتقــدي إرسائيل« لخلــدون الربغوثي 

ملناهضة  التاريخية  الخلفيات  تستعرض  

السامية من ناحية تفســري دوافعها، ثم 

مناصي  دفعت  التي  التاريخية  الظروف 

إرسائيل إىل السعي لتطوير تعريف مناهضة 

العنرصية  ربط  عرب  الكالسيكي،  السامية 

ضد اليهود بانتقاد إرسائيل. ونقطة التحول 

يف االنتفاضة الثانيــة التي تبعها مبارشة 

العمل عىل إصدار التعريف الجديد ملعاداة 

السامية املسمى »التعريف العميل ملناهضة 

السامية«. 

وتحت عنوان »معاداة السامية الجديدة 

املســألة  مع  االشــتباك  من  كجزء/ككل 

الفلســطينية العادلــة« ملهند مصطفى 

عرض وتحليل للســجال اإلرسائييل حول 

مفهوم العداء للسامية، وحرصه يف املسألة 

الفلسطينية. 

ويف دراســة عنوانها »تعريف التحالف 

 )IHRA( الــدويلّ إلحياء ذكــرى املحرقة

ملعاداة الســاميّة: تعريف معاداة الساميّة 

من خالل محو الفلســطينينّي« تكشــف 

ـــربيكا غولد أن االستخدامات السياسيّة 

التعريف، تفوق يف أهميّتها مضمون  لهذا 

التعريف نفســه، الذي ال يعترب مضموًنا 

أصليًّا. فاالستخدامات تمثّل جبهة جديدة 

يف املجهود املبــذول لقمع الخطاب الناقد 

إلرسائيل، فيما يتعلّق بأسلوب عملها، وقمع 

فعاليّته. 

ويبحث مقــال »الكولونيالية واملحرقة 

اليهودية: صدام بــني روايتني« لعاموس 

غولدبــرغ يف نشــوء وتأّســس روايتني 

تاريخيّتني كبريتــني جاءتا لرشح طبيعة 

تاريخية؛  كوارث  قّصة  وكلتاهما  الحداثة، 

اليهودية  املحرقــة  إحداهما هــي قّصة 

والالسامية، واألخرى هي القصة الال/ما بعد 

كولونيالية، والعنرصية الغربية، حيث يرى 

الباحث أن لهاتني الروايتني اللتني أصبحتا 

– إىل حــّد كبري – كونيّتني جذوٌر عميقة يف 

التاريخ ويف فكر مناطق مختلفة من العالم، 

كما تصطدم هاتــان الروايتان العامليّتان 

اصطداًما هــو األكثر وجاهية وفظاظة يف 
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مسألة إرسائيل – فلسطني. 

ويتضمن امللف أخريا مقالة تحت عنوان 

هو، أنا واآلخر ألبراهام بورغ.

العــدد مداخلة تحت عنوان  ويتضمن 

»من الخالص الجماعي إىل تحقيق الذات: 

تحــوالت البطولة يف الدرامــا اإلرسائيلية 

املعروضــة عرب »نتفلكــس«، يتتبع فيها 

نور الدين أعرج وباسل رزق اهلل عينة من 

اإلنتاجات الدرامية اإلرسائيلية التي تظهر 

فيها تمثيالت عسكرية إما بشكٍل رئييس أو 

ثانوي، وتقدم قراءًة لها ترتكز عىل السعي 

لفهم مركزية البعد العسكري، يف الفضاء 

العام اإلرسائييل، وتراجعه، واملمارســات 

إنتاجه،  إعادة  أو  التي ترتبط باستعادته، 

يف خضم التحوالت املستمرة داخل املجتمع 

اإلرسائييل ومجتمع الجيش.


