
	 	

 
 

مالحظات من اجتماعات مركز كارتر والحكماء مع المجتمع المدني الفلسطیني  

2020أیلول  1  

 
-17عقد مركز كارتر والحكماء في  جولتین من النقاش من خالل المنصة االفتراضیة مع  2020حزیران  18

عدد من الناشطات والناشطین في مجاالت السیاسة وحقوق اإلنسان وكوادر من المجتمع المدني الفلسطیني. 
جل الحریة ومبعوث األمم كان اللقاء بمشاركة وزیر الخارجیة الجزائري السابق، والمناضل المخضرم من أ

المتحدة األخضر اإلبراھیمي نیابة عن الحكماء وحضور ممثلین عن كال المؤسستین. تمیزت الجلستین 
، ودول الشتات 48بحضور فلسطیني من مختلف المناطق الجغرافیة؛ قطاع غزة، والضفة الغربیة ومناطق ال

وكان للشباب مشاركة ھامة.  

 
جاء في مرحلة مفصلیة وصعبة في الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي وقد أشار  مما الشك فیھ أن ھذا الحوار

أغلب المشاركین إلى التحالف والتواطؤ غیر المسبوق بین الوالیات المتحدة وإسرائیل المتمثل بمواقفھم 
ون المعادیة والمتطرفة ضد الفلسطینیین، وخطة الضم لمزید من أراضي الضفة الغربیة المزمع تطبیقھا، وقان

الدولة القومیة اإلسرائیلي. ونتیجةً لذلك، إلى جانب سیاسات النزوح القسري، واإلحتالل وانتزاع الملكیة التي 
تنتھجھا إسرائیل، ال یجد الفلسطینیون خیاراً أماھم سوى إعادة التفكیر في االفتراضات القدیمة والبحث عن 

النقاش ھو مدى اإلحباط والخیبة التي تسود بین حلول جدیدة للمشاكل التي طال أمدھا. وما كشفتھ جلستي 
قطاعات المجتمع المدني الفلسطیني وبأنھم متجاھلین سواًء من طرف قیادتھم، أو العالم العربي أو المجتمع 
الدولي باإلضافة إلى إفتقارھم الستراتیجیة متساوقة متناغمة. ومع ذلك، ھناك رغبة وتوجھ قوي، خاصة بین 

.ا زمام األمور بأنفسھمالشباب، أن یستلمو  

 
٪ إضافیة من أراضي الضفة 30أحد التحدیات الي یواجھھا الفلسطینیون مؤخراً ھو تھدید إسرائیل بضم 

الغربیة وھو ما یراه المشاركون استمراراً في نھج واستراتیجیة إسرائیل االستعماریة طویلة المدى تجاه 
ة وھو ما أدى إلى تغیر ملحوظ في المشھد الفلسطیني. ، تم ضم القدس الشرقی1967الفلسطینیین؛ ففي عام 

٪ من الضفة الغربیة ( ما یدعى ب"المنطقة ج")، بما 60وبموجب اتفاقیات أوسلو، سیطرت إسرائیل على 
في ذلك األغوار. ولذلك رأى المشاركون في خطط الضم الوشیكة على أنھا خطوة ونقلة من الضم الفعلي 

وجھة نظرھم، كان من الواضح منذ فترة طویلة أن نیة إسرائیل ھي استعمار كل  باتجاه الضم القانوني، ومن
.ما كان "فلسطین االنتداب"، ما عدا المراكز السكانیة الفلسطینیة  



	 	

 
تحدث المشاركون بإسھاب حول التحدیات الوجودیة وتبعات تنفیذ خطة الضم، بما في ذلك التآكل المرجح 

وض الذي سوف یلف دورھا وقدراتھا المؤسساتیة حینھا، ومحو الحدود التي لشرعیة السلطة الفلسطینیة والغم
. "ما ھي السلطة الفلسطینیة إن كانت بال 1967كان لھا أھمیة ومغزى سیاسیین سابقاً؛ وھي حدود ما قبل 

أرض وبال أمل بقیام دولة متصلة األطراف؟" تساءل أحد المشاركین في حین أوضح آخر أن السلطة 
ة تمثل المؤسسات الفلسطینیة والوجود الفلسطیني، وكفاءة السلطة في توفیر الخدمات األساسیة، الفلسطینی

وخاصة التعلیم، تعد عامالً ذو مغزى وأھمیة جمة في حیاة الفلسطینیین. وبذلك، فإن غیاب السلطة الفلسطینیة 
.قد یخلق فراغاً سیاسیاً ویؤدي إلى تصاعد العنف والفوضى بشكل كارثي  

 
وأضاف العدید من المشاركین انھ من الغریب أن یتم إضعاف السلطة الفلسطینیة في الوقت الذي كان أداؤھا 

-في إحتواء والسیطرة على جائحة كوفید ً وفعاالً، وأرجع المشاركون السبب في تقویض السلطة إلى  19 ملفتا
القتصادیة. على سبیل المثال، لم تمتلك افتقارھا للسیطرة والسیادة تحت االحتالل اإلسرائیلي وإلى ھشاشتھا ا

السلطة الفلسطینیة خیار إغالق حدودھا ومنافذھا خالل الجائحة، كما فعلت العدید من البلدان بسبب االحتالل.  
واجمع المشاركون على أن االنقسام الفلسطیني ھو أحد التحدیات الملحة التي یجب مواجھتھا، ولألسف ال 

لواقع حیاة الفلسطینیین في المناطق المنفصلة (مثل القدس الشرقیة وقطاع غزة). یوجد فھم أو تصور متكامل 
إلى جانب ذلك، یساھم فشل القیادة الفلسطینیة في تعبئة وإدارة الشعب الفلسطیني حول أھداف واضحة في ھذا 

حیث ال یتمتع االنقسام المستمر. وتحدث أحد المشاركین عن الحاجة إلى العودة إلى "المساءلة الوطنیة"، ب
."القادة الفلسطینیون بالراحة واالسترخاء بفضل امتیازات النخبة أو زخارف "الدولة  

 
وتتفاقم ھذه التحدیات مع االغتراب واإلبعاد السیاسي للشباب، وأثار المشاركون مخاوف أن الشباب 

الفلسطیني ما یعیق قدرتھم على بدأ یفقد ثقافتھ السیاسیة بسبب القیود المفروضة على حریة الحركة م  
التواصل عبر المناطق الجغرافیة ورؤیة والتعرف على آفاق أوسع. كما أن الناشطین والقادة الشباب 
الفلسطینیین، مثل الطالب الناشطین سیاسیاً، معرضون لالعتقال في أي وقت إما من قوات االحتالل 

-ائیلياإلسرائیلیة أو السلطة الفلسطینیة، وأن التنسیق األمني اإلسر الفلسطیني یتناغم ویرقى لیكون جھداً  
ً لسحق أي حراك شبابي فلسطیني. یقول أحد المشاركین: "كل من یتمتع بسمات أو إمكانات قیادیة، یتم  منسقا

-سجنھ". كما أن جائحة كوفید -وغیرھا من المعضالت والمشاكل االجتماعیة األخرى  19 من الضغوط  
–االقتصادیة إلى تعاطي المخدرات  ساھمت في صرف إنتباه وإلھاء الشارع عن السیاسة. وأشار بعض  

المشاركین أن إسرائیل تستغل اغتراب وإبعاد الشباب وتدفع بالكثیرین إلى اعتبار الھجرة الحل المنشود، على 
الرغم من تصمیم البعض اآلخر البقاء على األرض والتمسك بھا وتحمل الثمن المترتب على ھكذا قرار. یقول 

."د المشاركین: "نحن على أبواب نكبة ثانیة، ومستقبلنا یبدو أسوأ من ماضیناأح  

 
سلط النقاش الضوء على الفروق بین النضال ضد االستعمار في القرن العشرین والنضال في القرن الحادي 
 والعشرین. فمن جھة، ثبت بشكل جلي وواضح قیام الدولة الفلسطینیة كنظام حكم متماسك؛ ولكن من جھة

ً على الحقوق  أخرى، لم یتحقق االستقالل والتحرر. یمیل بعض النشطاء أن التركیز یجب أن ینصب حالیا
ً عن حل الدولتین بعید المنال. المتساویة ضمن إطار وواقع الدولة الواحدة، عوضا  

وخطیرة،  دولیاً، بالرغم أن معظم األطراف المعنیة من دول العالم ترفض الضم باعتباره خطوة غیر قانونیة
إال أن المؤسسات الدولیة مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والكیانات اإلقلیمیة العربیة قد فشلت على مدى 



	 	

عقود في تقدیم دعم فعال لتحقیق استقالل الدولة الفلسطینیة. على سبیل المثال، یبدو أن دول الخلیج على 
مارس الدول العربیة أي دوٍر فعال على األرض لتحقیق استعداد لتطبیع العالقات مع إسرائیل في حین لم ت

ً إلى دور الوالیات المتحدة األمریكیة  المصالحة بین الفصائل السیاسیة الفلسطینیة. وأشار المشاركون أیضا
وبعض الدول األوروبیة التي تعارض أي خطوات غیر عنفیة، مثل الرجوع إلى القانون الدولي لغایة االحتكام 

ً ھي التحالف األمریكي إلى المحكمة -الجنائیة الدولیة. ولكن المعضلة األكثر إشكالیة حالیا اإلسرائیلي كما أنھ 
ال یوجد أي جھود أو مساعي  لمعالجة األسباب الجوھریة والحقیقیة للصراع، فقط محاوالت لستر القضایا  

الحقیقیة وإخفاء القضایا الحقیقیة بسلسلة من التعلیقات.  

 
ن إن األصوات والروایة الفلسطینیة ال تصل أسماع المجتمع الدولي بینما األصوات وأوضح المشاركو

الصھیونیة اللیبرالیة ھي التي تصدح بقوة في ساحات المجتمع الدولي، وأبدى المشاركون من قطاع غزة 
ع ذلك، تحدیداً استیاءھم وبأنھم یشعرون أن علیھم الموت من أجل الحصول على دعم واھتمام من العالم. وم

بدأ آخرون یشككون في التضحیات التي یتوجب علیھم أن یقدموھا، مثل مسیرة العودة الكبرى وتكلفتھا العالیة 
.من حیث األرواح واإلصابات  

عبر المشاركون بحماس عن رغبتھم في إیجاد حلول جدیدة نابعة من احتیاجات وواقع الفلسطینیین عوضاً 
ولي. إن الحركة النسویة الفلسطینیة آخذة في النمو، كما شھدنا في عن الندب حول التجاھل والتخلي الد

، وجادل البعض بأن 2019تظاھرات "طالعات" من أجل تحریر المرأة الفلسطینیة التي بدأت في نھایة عام 
الجیل الجدید من القادة ینبغي أن یكون من النساء. وأشار المشاركون إلى الفرص والمنابر التي توفرھا وسائل 
التواصل االجتماعي والتضامن المتنامي داخل المجتمع المدني العالمي مع عدالة القضیة الفلسطینیة، مشیرین 
إلى االنتفاضات األخیرة في المدن األمریكیة من أجل العدالة العرقیة كمثال على التقدم الذي حققھ التضامن 

.الشعبي الدولي من أجل الحقوق الفلسطینیة  

 
المشاركون بالدور الھام الذي تلعبھ المنظمات الیھودیة األمریكیة مثل صوت الیھود من أجل السالم. كما أقر 

ومع ذلك ، لم یكن من الواضح إلى أي مدى ارتباط الفلسطینیون في المناطق األكثر عزلة، كما ھو الحال في 
ضامن. وعبر المشاركون عن قلقھم غزة والقدس الشرقیة وجیوب الضفة الغربیة، بھذه االتجاھات العالمیة للت

أن تعزز القیود اإلسرائیلیة المفروضة على الحركة في الضفة الغربیة وقطاع غزة في تعمیق الھوة بین 
اإلسرائیلیین والفلسطینیین، مما یجعل من المستحیل على الفلسطینیین الشباب في األراضي المحتلة التفاعل 

لسیاقات العسكریة القمعیة. وُذِكر وجود إنشقاق آخر خالل النقاش بین مع أو تقبل صورة اإلسرائیلیین خارج ا
.ممن دعموا بیني غانتس لرئاسة الوزراء في االنتخابات اإلسرائیلیة 1948الفلسطینیین على أراضي   

أشار المشاركون بشكل متكرر خالل الجلستین إلى حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
باعتبارھا استراتیجیة مھمة بشكل خاص لتعزیز حقوق الفلسطینیین وتحقیق العدالة.  (BDS) على إسرائیل

قال أحد المشاركین إنھ عندما أعلنت السلطة الفلسطینیة مقاطعة البضائع اإلسرائیلیة احتجاجا على معاملة 
إلیجابي الذي قامت بھ إسرائیل للسجناء الفلسطینیین، كان الضغط فعاالً ومؤثراً. ناقش المشاركون الدور ا

المقاطعة االقتصادیة في النضاالت األخرى من أجل الحریة واإلمكانیات الكبیرة التي تحملھا لدعم القضیة 
الفلسطینیة؛ وأشیر إلى أن رأي المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان الذي یؤید الحق في الدفاع عن حركة 

.مقاطعة إسرائیل قد أكد على شرعیة الحركة  

 
الطاقة والزخم الواضحین بین أوساط المجتمع المدني الفلسطیني إلیجاد مسارات جدیدة واتباع إن 



	 	

استراتیجیات فعالة رافقھا شعور بالغضب واإلحباط واالستنزاف بسبب اختالل التوازن والقوة العمیق 
كانیة تشكیل تحالفات والمزمن بین المدافعین اإلسرائیلیین والمجتمع المدني الفلسطیني. وأشار البعض إلى إم

جدیدة  .في الجزء الجنوبي من العالم مع حالة التغیر والتحول في الواقع الجیوسیاسي الدولي   

 
االستنتاجات  

ركزت المناقشات في الجلستین على ضرورة إیجاد وسائل وأسالیب لدعم المجتمع المدني الفلسطیني، وعلى 
إلى إحداث تغییر، وتقریر المصیر وحقوق اإلنسان في وجھ الخصوص قطاع الناشطین الشباب الذین یسعون 

عالم دائم التقلب. وتعد محاربة التشرذم واالنقسام ودعم الجیل الجدید من القیادة الفلسطینیة من أھم األولویات 
ً العمل مع قادة المجتمع المدني الفلسطیني لتعزیز أصواتھم وحمایة قدرتھم على العمل. في  المباشرة، وأیضا

ھذا المنعطف الحرج، انتقد المشاركون بشدة فشل جھود المصالحة بین الفصائل الفلسطینیة، وشددوا خضم 
على ضرورة خلق حوار وطني صریح وشامل بین الفلسطینیین للتعامل مع التحدیات الوجودیة التي تواجھ 

االستفادة من المجتمع الفلسطیني في مختلف مناطقھ الجغرافیة ووضع استراتیجیة واضحة حول كیفیة 
الفرص الناشئة في ظل سیاسات وسلوكیات قمعیة عمیقة. كما شددت المناقشات على ضرورة قیام الجھات 
الفاعلة الدولیة بالنظر في مسؤولیاتھا القانونیة، بما في ذلك عالقاتھا الثنائیة مع إسرائیل وتجنب تطبیع 

.حرمان وتجرید الفلسطینیین من ممتلكاتھم وأراضیھم  

 


