حبسب قدرهتا على حتقيق أهدافها اجلزئية وقمرهبا من حتقيق
أهدافها الكلية.
وإذا كنا بصدد صراع طويل املدة شديد التعقيد مثل
الصراع الفلسطيين  /اإلسرائيلي ،فإننا حني نتكلم عن
تنوعا
املقاومة ،نتكلم بأسف عن أشكال حمدودة منها ا
وتأثريا ،سواء العسكرية أو السياسية ،وحني نقول العسكرية
ا
فإننا نعين صور استخدام القوة ،يف حني تعين السياسية مجيع
األشكال األخرى ،واليت تندرج حتتها القانونية واالقتصادية
واملعرفية والثقافية إضافةا إ ى السياسية باملفهوم التقليدي.
ولسنا بصدد دراسة أشكال املقاومة وقوة كل منها
يف التأثري ،أو تأثري إحداها على األخرى سلباا وإجياباا ،ولكن
نركز يف هذه الورقة البحثية على دراسة منوذج لشكل من
أشكاهلا ،وهو تقرير جلنة األمم املتحدة االجتماعية
واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) بشأن اهتام إسرائيل
بارتكاب جرُية ضد اإلنسانية جتاه الشعب الفلسطيين ،إذ
يدا  -بل يكاد يكون هو األول من نوعه -
منوذجا فر ا
مُيثل ا
ملا مُيكن أن يمعرف بـ "املقاومة القانونية" يف ملف الصراع
الفلسطيين  /اإلسرائيلي.

المقاومة القانونية ..قرار لجنة "اإلسكوا" باعتبار
نموذجا
إسرائيل دولة فصل عنصري
ً


د.حممد وفيق
مقدمة:

ال ريب أن فكرة "الكفاح" أو "املقاومة" هي إحدى
أهم السمات املميزة حلالة الصراع عن حالة االستقرار يف
اإلطار السياسي ،إذ الصراع عالقة تصادمية بني طرفني
يستحيل ال ِوئام أو االئْتالف بينهما ،ال ينتهي إال بتسليم
أحدمها أو هالكه.
واحلقيقة أن مفهوم املقاومة ونظرياهتا ال حتظى
باهتمام حبثي كبري يف األدبيات العربية ،أو على األقل ال
حتظى بذات االهتمام الذي حيظى به مفهوم الصراع
ونظرياته ،سواء من جهة حتليل الظاهرة أو دراسة أبعادها
وأدواهتا ،بعكس ما مُيكن أن نلمسه يف األدبيات غري
مثال بقضية اقتصاد
العربية ،كاهتمام األدبيات اإليرانية ا
املقاومة ،أو أدبيات أمريكا الالتينية بقضية التحرر املعريف ،أو
األدبيات الفرنسية بتجارب املهمشني من أجل فهم أشكال
م
املقاومة.
إن النظرة األو ى لفكرة املقاومة تفر وجود طرفني
أحدمها يمهيمن واآلخر يقاوم ،حيث عالقة القوة بينهما غري
مميزا يف أي صراع ال تتكافأ
عنصرا ا
متكافئة ،وهي وإن كانت ا
أيضا عنصر مميز فيما هو أعم من ذلك
فيه القوى ،فهي ا
وهو كل ممانعة لسلطة ،ولذلك فأشكاهلا ختتلف باختالف
أسباب املمانعة واهلامش الذي تتحرك فيه ،وتقاس قوهتا

أول -اتهام إسرائيل بجريمة ضد اإلنسانية للمرة األولى:
ً

يف ما يزيد عن ستني صفحة صدر تقرير جلنة األمم
املتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) املعنون
"املمارسات اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيين ومسألة
الفصل العنصري (األبارتايد)"( ،)1الذي اهتم إسرائيل

بتأسيس نظام فصل عنصري يهدف إ ى تسلط مجاعة عرقية
وتسيدها على أخرى ،واملعروف يف القانون الدويل جبرُية
عددا من السياسات ضد الفلسطينيني
"أبارتايد" ،ملمارستها ا
اليت هتدف إ ى فصلهم عنصريا عرب تقسيمهم إ ى فئات
متعددة وإخضاع كل فئة منها لرتتيبات قانونية خمتلفة.

 رئيس احملكمة األسبق جبمهورية مصر العربية ومدير املعهد الدويل
لإلنسانيات والعلوم االجتماعية بالكويت.

كامالhttps://goo.gl/C1Q4t9:
( )1لالطالع على التقرير ا
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ويعزى الفضل يف إعداد التقرير إ ى األستاذين
()2

القانونيني "ريتشارد فولك"

العام للمنظمة األممية "أنطونيو غوترييش" ،يف أعقاب
الضغوط اليت مورست عليها من أجل سحب التقرير.

و"فريجينيا تيلي"( ،)3حيث

وجهت جلنة "اإلسكوا" إليهما طلباا ببحث مدى ممارسة
إسرائيل لنظام الفصل العنصري حبق الشعب الفلسطيين،
وهو ما استغرق حنو عامني إلعداده ،حيث خلص  -بناء
على االستقصاء العلمي الدقيق واألدلة القاطعة اليت أوردها
 إ ى أن إسرائيل بسياساهتا وممارساهتا مذنبة مبا ال يدعجماال للشك بارتكاب جرُية ضد اإلنسانية هي الفصل
ا
العنصري (أبارتايد) كما تعرفها نصوص القانون الدويل.
صدر التقرير بتاريخ  11مارس 7112م ،وأعقبه
بيومني فقط طلب رمسي من األمم املتحدة  -بناء على
طلب الواليات املتحدة  -بسحبه ،حيث صرح "ستيفان
دوجاريك"  -املتحدث باسم األمم املتحدة  -أن نشر
التقرير مت دون أي تشاور مسبق مع األمانة العامة للمنظمة
وهو ال يعكس حبال وجهات نظرها أو نظر األمني العام هلا.
وعلى خلفية ذلك متت أرشفة التقرير وموجزه
التنفيذي من موقعها اإللكرتوين ،وقبول استقالة "رُيا خلف"
 -وكيلة األمني العام لألممم املتحدة واألمينة التنفيذية للجنة

ثانيًا-كيف مارست إسرائيل الفصل العنصري ضد
الشعب الفلسطيني؟
ارتبطت جرُية الفصل العنصري (األبارتايد) يف
األصل حبالة حمددة هي حالة جنوب أفريقيا ،لكنها أمطلقت
بعد ذلك يف القانون الدويل على كل حالة مُيارس فيها
وعدت واحدة
االضطهاد املنهجي ضد مجاعة عرقية معينة ،م
من أهم اجلرائم ضد اإلنسانية اليت أقرهتا احملكمة اجلنائية

الدولية عام 199١م( ،)5حيث عرفها نظام روما
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،بأهنا" :أية أفعال ال
إنسانية ترتكب يف سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد
املنهجي والسيطرة املنهجية جلماعة عرقية واحدة إزاء أية
مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى ،بنية اإلبقاء على ذلك
النظام"(.)6

عرف املادة الثانية من االتفاقية الدولية لقمع جرُية
وتم ِّ
الفصل العنصري واملعاقبة عليها  -واليت أقرهتا اجلمعية العامة
لألمم املتحدة عام 1923م  -جرُية "الفصل العنصري"
بأهنا" :األفعال الالإنسانية املرتكبة لغر إقامة وإدامة هيمنة
فئة عنصرية ما على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها

"اإلسكوا"  -بعد أن تقدمت باستقالة مسببة( )4إ ى األمني
( )7بروفيسور القانون الدويل يف "جامعة برنستون" األمريكية ،واملقرر
األسبق لألمم املتحدة اخلاص حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية
احملتلة منذ عام 1992م ،وهو أحد أهم اخلرباء يف القانون الدويل وحقوق
منشورا ،من أمهها
اإلنسان والقضية الفلسطينية ،له حنو ستني كتاباا وحبثاا
ا
كتاب "فلسطني ..شرعية األمل" ،وقد تعر هلجمة شرسة من الردود
املسيئة من قِبل بعض املسئولني والسياسيني يف الواليات املتحدة وإسرائيل
عقب صدور تقرير جلنة "اإلسكوا".
( )3بروفيسور العلوم السياسية يف "جامعة جنوب إلينوي" األمريكية،
ورئيس قسم البحوث يف جملس أحباث العلوم اإلنسانية يف جنوب أفريقيا
حىت عام 7111م ،واخلبرية يف السياسات اإلسرائيلية ،وهلا العديد من
الكتب والدراسات يف السياسة واأليديولوجيات.
( )4ورمبا تكون هذه هي املرة األو ى اليت يتقدم فيها مسئول عريب يف
منصب دويل باستقالته بسبب موقف مناصر لقضية عربية ،وهي اقتصادية
أردنية معروفة حصلت على الدكتوراه يف النظم السياسية من "جامعة
بورتالند" األمريكية ،وشغلت عدة مناصب وزارية يف بلدها قبل أن تتو ى
عام 7111م منصب األمينة التنفيذية للجنة "اإلسكوا" مبنظمة األممم
املتحدة.

حصرا بأهنا:
بصورة منهجية"( ،)7م
وحتدد هذه األفعال ا
 )1حرمان عضو أو أعضاء يف فئة أو فئات
عنصريا من احلق يف احلياة واحلرية الشخصية بــ:
(أ) قتل أعضاء من فئة أو فئات عنصريا.
( )1وكانت إسرائيل واحدة من سبع دول صوتت ضد إقرار القانون من
أصل  14١دولة.
(9) Rome Statute of the International Criminal
Court, Rome, 12 July 199١, United Nations,
Treaty Series, vol. 71١2, p. 3.
(2) International Convention on the
Suppression and Punishment of the Crime of
Apartheid, 31 November 1923, United
Nations, Treaty Series, vol. 1111, p. 744.
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وعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا كانت هي األكثر
ارتباطاا بالفصل العنصري ،وممتثل السياق الذي نشأ فيه هذا
املصطلح ،بل مل يتكرر استخدامه يف أي سياق آخر ،إال أن
توظيفه يف السياق الفلسطيين من قبل تقرير جلنة "اإلسكوا"

(ب) إحلاق أذى خطري  -بدين أو عقلي -
بالتعدي على حريتهم
بأعضاء يف فئة أو فئات عنصريا ،أو ِّ
أو كرامتهم ،أو بإخضاعهم للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو اليت حتط من الكرامة.
(ج) توقيف أعضاء فئة أو فئات عنصريا تعس افا
وسجنهم بصورة غري قانونية.
عمدا لظروف
 )7إخضاع فئة أو فئات عنصريا ا
معيشية يقصد منها أن تمفضي هبا إ ى اهلالك
اجلسدي ،كليا أو جزئيا.
 )3اختاذ أية تدابري  -قانونية أو غري قانونية -
يقصد هبا منع فئة أو فئات عنصريا من
املشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية للبلد ،وتعمد خلق
ول دون النماء التام هلذه الفئة أو
ظروف حتم م
الفئات ،وخاصة حرمان أعضاء فئة أو فئات
عنصريا من حريات اإلنسان وحقوقه
األساسية ،مبا يف ذلك احلق يف العمل ،واحلق
يف تشكيل نقابات معرتف هبا ،واحلق يف
التعليم ،واحلق يف مغادرة الوطن والعودة إليه،
واحلق يف محل اجلنسية ،واحلق يف حرية التنقل
واإلقامة ،واحلق يف حرية الرأي والتعبري ،واحلق
يف حرية االجتماع وتشكيل اجلمعيات سلميا.
 )4اختاذ أية تدابري  -مبا فيها التدابري القانونية -
هتدف إ ى تقسيم السكان وفق معايري عنصرية
خبلق حمتجزات ومعازل مفصولة ألعضاء فئة أو
فئات عنصريا ،أو حظر التزاوج فيما بني
األشخاص املنتسبني إ ى فئات خمتلفة عنصريا،
أو نزع ملكية العقارات اململوكة ألفراد منها.
 )1استغالل عمل أعضاء فئة أو فئات عنصريا،
السيما بإخضاعهم للعمل القسري.
 )9اضطهاد املنظمات واألشخاص حبرماهنم من
احلقوق واحلريات األساسية ،ملعارضتهم للفصل
العنصري.

مت جبدارة قانونية( ،)8وقد أكد التقرير على أن القصد اجلنائي

متوافر وثابت يف حق النظام اإلسرائيلي ،ومتثل يف اهليمنة
العرقية اليت بدت من القرارات واملمارسات والتدابري اليت
غرضا أساسيا قام عليه هذا
اتبعتها حكومته ،بل بدا أن هذا ا

( )١جدير بالذكر أن الزعيم اجلنوب أفريقي "نيلسون منديال" يعترب من
طليعة من وظفوا مصطلح "الفصل العنصري" لصاحل القضية الفلسطينية،
وجاء هذا يف تصرحيه يف اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيين يف
الرابع من ديسمرب 1992م.
وسبقه إ ى ذلك "أوري ديفيز" األستاذ مبعهد الدراسات الشرق
أوسطية يف "جامعة دورهام" ،والذي أخرج عام 19١2م كتاب "إسرائيل
دولة فصل عنصري" وأصدر عدة مقاالت ودراسات تمصنف إسرائيل
أيضا كتاب "الفصل العنصري
باعتبارها دولة فصل عنصري ،ومن أمهها ا
اإلسرائيلي ..إمكانيات النضال" عام 7113م.
ويف عام 7119م نشر فريق دويل من الباحثني القانونيني يف
"جملس أحباث العلوم اإلنسانية" يف جنوب أفريقيا دراسة موسعة حتليلية
للبنية القانونية إلسرائيل ،بعنوان "االحتالل واالستعمار والفصل العنصري"
خلصوا فيها إ ى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب العديد من ممارسات وسياسات
الفصل العنصري القمعي ضد الفلسطينيني.
ويف ذات العام صدرت الطبعة األو ى لكتاب مهم عن الفصل
العنصري يف فلسطني بعنوان "الفصل العنصري اإلسرائيلي ..دليل املبتدئني"
للصحفي الربيطاين "بن وايت" ،حيث فصل يف السياسات والقوانني
اإلسرائيلية حيال األراضي والشعب الفلسطيين ،وعالقة الفصل العنصري
اإلسرائيلي بالفصل العنصري اجلنوب أفريقي تارخييا وموضوعيا ،واعترب أن
تعقيدا وسوءاا من الثاين برغم ارتباط جذوره به.
األول أكثر ا
أيضا مت تسليط الضوء على القضية إعالميا
ويف ذات العام ا
اختصارا
بشكل أكرب من خالل "محكمة راسل حول فلسطين" املعروفة
ا
بـ " ،"RToPوهي حمكمة افرتاضية (شعبية) أسسها "برتراند راسل"
مستعيناا بعدد من رؤساء الدول السابقني والعلماء والقضاة واحملامني وأساتذة
اجلامعات وال مكتاب والصحفيني واملمثِّلني ،واستمرت لنحو عامني ،حيث
أصدرت توصيتها عام 7113م مبناشدة مجيع األطراف واملعنيني مبنع
إسرائيل من ممارساهتا وانتهاكها حلقوق اإلنسان وتفكيك نظام الفصل
العنصري الذي متارسه .للمزيد حول احملاكمة ووقائعها ونتائجها ،انظر
الرابط التايلhttps://goo.gl/4htUUM :
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ويوضح التقرير أنه منذ عام 1992م يعيش الشعب
الفلسطيين يف أربعة "فضاءات جغرافية" ،ختضع ألنظمة
قانونية خمتلفة ،ففي حني يمطبق القانون املدين  -مقرتناا بقيود
خاصة  -على حنو مليون وسبعمائة ألف فلسطيين يعيشون
يف إسرائيل ،يمطبق قانون اإلقامة الدائمة على حنو ثالمثائة
ألف من نظرائهم الذين يعيشون يف مدينة القدس ،والقانون
العسكري على أكثر من ستة ماليني وستمائة ألف فلسطيين
يعيشون منذ عام 1992م يف الضفة الغربية وقطاع غزة
أخريا محيرم غريهم من اخلضوع ألي نظام
وخميمات اللجوء ،و ا
متاما عودة أكثر من ثالثة ماليني
قانوين ،حيث متتنع ا
قسرا الذين يعيشون خارج
فلسطيين من الالجئني واملنفيني ا
املناطق الواقعة حتت سيطرة إسرائيل.
وكل هذه االختالفات يف الرتتيبات القانونية تشرتك
فيما بينها يف القمع واالضطهاد والتمييز ،حيث هتدف إ ى
فر اهليمنة العرقية وإدامتها وزيادة معاناة الفلسطينيني يف
احلصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل ويف حقوق
اإلقامة والتملك.
وحبسب التقرير ،فال مُيكن حل املشكلة الفلسطينية
حبل الدولتني أو يف أي مقاربة إقليمية أو دولية ما مل يتم
ِّ
تفكيك نظام الفصل العنصري (األبارتايد) الذي فرضته
إسرائيل على الفلسطينيني ،بغية حتقيق العدالة باستعادة
الشعب الفلسطيين لكامل حقوقه ،مبا يف ذلك حق تقرير
املصري ،وحق الالجئني واملنفيني يف العودة ،وإال فإن استمرار
إسرائيل يف انتهاك القانون الدويل دون رادع يمعر املنظومة
الدولية كلها لالهنيار.
وقد محلت "رُيا خلف"  -األمينة التنفيذية للجنة
"اإلسكوا"  -اجملتمع الدويل مسئولية غري مباشرة عن اجلرائم
املرتكبة حبق الشعب الفلسطيين ،إذ صرحت أثناء اإلعالن
عن تقرير اللجنة يف مقر األممم املتحدة بأن جتاهل اجملتمع
الدويل هو الذي يمشجع إسرائيل على انتهاكاهتا املتواصلة
واملرتاكمة للقانون الدويل ،ودعا "ريتشارد فولك"  -أستاذ
القانون الدويل املشارك يف إعداد التقرير -خمتلف هيئات
م
األمم املتحدة إ ى أخذ حتليل التقرير وما توصل إليه بعني

النظام من واقع القوانني اليت أصدرها برملانه خلدمة مبدأ
الدولة اليهودية.
فالقانون األساسي (الدستور) اإلسرائيلي ينص على
أنه؛ "ال جيوز بأي شكل من األشكال نقل األراضي اليت
حتتفظ هبا دولة إسرائيل أو هيئة التطوير اإلسرائيلية أو
الصندوق القومي اليهودي" ،مما يضع إدارة هذه األراضي
حتت سلطة هذه املؤسسات بصورة دائمة ،واليت تمعرف بـ
"سلطة أراضي إسرائيل" ،واليت ممتثل  %93من األراضي
ضمن حدود إسرائيل املعرتف هبا دوليا ،وهي  -قانوناا -
محمرم استغالهلا أو امتالكها على غري اليهود ،وهو نوع من
اهليمنة العرقية كما يعرفها القانون الدويل بال أدىن شك.
وليس هذا فحسب ،بل إن هذا احلظر اخلاص
باألراضي يندرج ضمن "األغرا العامة" كما يرد يف القانون
األساسي اإلسرائيلي ،والذي أشبه ما يكون بـ "أعمال
السيادة" ،حيث حيظر القانون األساسي (الدستور) على أي
حزب سياسي الطعن يف األغرا العامة.
وتعتمد إسرائيل على عدة اسرتاتيجيات جغرافية
قانونية يف الفصل العنصري (األبارتايد) ،مثل اسرتاتيجية
"اهلندسة الدُيوغرافية" اليت تستعني هبا لتثبيت وتعميق اهلوية
اليهودية للدولة ،حيث تستخدم يف ذلك بعض األدوات
القانونية واالقتصادية ،منها "قانون العودة" الذي ُينح
اليهودي أيا كانت جنسيته حق دخول إسرائيل واحلصول
على جنسيتها ،مبا يعين أن مجيع يهود العامل مُيكن النظر
إليهم كمواطنني إسرائيليني حمتملني باحلق القانوين.
إال أن أهم اسرتاتيجية أشار إليها تقرير "اإلسكوا"
هي اسرتاتيجية "تفتيت الشعب الفلسطيين" ،باستخدام
تدابري عسكرية وسياسية ،كاالحتالل والتقسيم ومصادرة
األراضي وهدم املنازل والتهجري القسري وبناء املستوطنات
والسيطرة على موارد املياه والتعذيب واالعتقال التعسفي
املمنهج ،لتقسيم الفلسطينيني وتقطيع األوصال االجتماعية
والثقافية بينهم ،وإضعاف إرادهتم وقدرهتم على مقاومة
موحدة فعالة من شأهنا تغيري الواقع االستعماري.
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فربغم ما تقدم ،إال أنه يظل للتقرير املشار إليه قيمة
كبرية من أوجه عديدة ،أمهها:
أوال -قيمته السياسية على املستوى الدويل ،من
ا
حيث صدوره عن واحدة من أهم مؤسسات منظمة األمم
املتحدة ،وليس باألمر اهلني أن تستنتج هيئة من هيئات
نظاما ما ُيارس جرُية ضد اإلنسانية،
األمم املتحدة أن ا
فضال عن أن يكون هذا النظام هو النظام اإلسرائيلي ،ومن
ا
هذه الزاوية يمعد هذا التقرير هو األول من نوعه الذي يصدر
عن منظمة دولية هي إحدى جلان األمم املتحدة ،وخيلص
بوضوح وصراحة إ ى أن إسرائيل دولة عنصرية مارست كل
ت عليها اتفاقية حظره
صور الفصل العنصري اليت نص ْ
الدولية بصورة روتينية ومممنهجة.
ويف ذات السياق لكن من جهة أخرى ،فإن
التبِعات السياسية للتقرير عقب صدوره تمظهر الصورة
احلقيقية القامتة للنظام الدويل ،وأقصد بذلك ما أضافته هذه
التبعات يف رصيد مماألة النظام العاملي للكيان الصهيوين
وحتصينه من العقاب ،فربغم قوة األدلة اليت يمقدمها التقرير
ومنطقية محججه القانونية وخربة واضعيه احلقوقية ،إال أن
جلنة "اإلسكوا" اليت أصدرته تعرضت لضغوط شديدة
لسحبه فور صدوره ،واليت على خلفيتها مت رفعه من موقع
املنظمة اإللكرتوين ومت دفع األمينة التنفيذية للجنة لتقدمي
استقالتها.
ثانياا -قيمته القانونية اإلثباتية ،حيث ُيكن اعتباره
أول حتقيق منهجي شامل للسياسات اإلسرائيلية ضد
الفلسطينيني ،فربغم جترده من القيمة القانونية الرمسية إال أن
له قوة إثباتية من جهة توثيق األدلة على املمارسات
االسرائيلية العرقية وانعكاساهتا على الشعب الفلسطيين وعلى
النظام الدويل.
ثالثاا -قيمته األنثروبولوجية ،إذ لفت االنتباه إ ى
أوجه مهمة يف القضية الفلسطينية تعكس معاناة الشعب
الفلسطيين وخطورة املمارسات والسياسات اليت تقوم هبا
كبريا من سلوك وآثار املقاومة
إسرائيل ،وتمفسر ا
قدرا ا
الفلسطينية يف مراحلها املختلفة ،وهو ما يستلزم ضرورة

االعتبار والتفكري أكثر باإلجراءات العملية اليت مُيكن اختاذها
دعما ألهداف اتفاقية قمع جرُية الفصل العنصري واملعاقبة
ا
عليها(.)9

ثالثًا -قيمة تقرير "اإلسكوا" من الوجهتين القانونية
والسياسية:
برغم أن تقرير جلنة "اإلسكوا" تضمن بعض
اإلشكاليات اليت ال ينبغي غض الطرف عنها ،واليت من
أمهها :اعرتافه ضمناا بدولة الكيان الصهيوين (إسرائيل)،
واستخدامه تعبريات حتد من نطاق دولة فلسطني ،فيقصد
مثال بتعبري "األراضي احملتلة" مناطق الضفة الغربية وقطاع
ا
وبعيدا عن مسألة الفصل العنصري (األبارتايد) اليت
غزة ،ا
يصور القضية الفلسطينية على أهنا
عين هبا ،فنجده أحياناا ِّ
نزاع بني دولتني مُيكن تسويته ببعض اإلجراءات السياسية.
يمضاف إ ى ذلك جترده من القيمة الرمسية ،فاحلكم
بكون إسرائيل "نظام فصل عنصري" ليس له أي قيمة
قانونية رمسية إال إذا صدر عن حمكمة دولية ،وهو ما مل يكن
غائباا عن واضعي التقرير ،حيث انتهوا إ ى التوصية بإحياء
جلنة األمم املتحدة لقمع الفصل العنصري ،ومركز األمم
املتحدة ملناهضة الفصل العنصري  -اللذين توقف عملهما
عام 1994م بعدما مت التخلص من الفصل العنصري يف
جنوب أفريقيا  -ودعوة الدول واحلكومات واملؤسسات إ ى
إطالق ودعم مبادرات املقاطعة للنظام اإلسرائيلي ،وسحب
االستثمارات من الشركات واملؤسسات الداعمة له ،وفر
العقوبات االقتصادية والعسكرية عليه ،إ ى غري ذلك من
التصدي لسياساته وممارساته.
مبادرات هادفة إ ى ِّ

( )9لالطالع على التصريح الصحفي الذي صاحب إعالن جلنة "اإلسكوا"
عن التقرير ،انظر الرابط التايلhttps://goo.gl/YtR2Cc :
 وملزيد من تصرحيات "ريتشارد فولك" حول التقرير وما أعقبهمن ردود فعل أمريكية غاضبة ،انظر الرابط التايل:
https://goo.gl/tsAzQ2
أيضا الرابط التايلhttps://goo.gl/١qxDfT :
 -و ا
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 توفري الغطاء القانوين للكفاح املسلح الفلسطيين،والتأكيد على فكرة أن القضية الفلسطينية قضية صراع
حترري ال نزاع سياسي.
 توفري الغطاء السياسي الستنها مشروعسياسي فلسطيين قومي داعم لكفاح داخلي حقيقي ال مُيكن
ألحد اهليمنة عليه.
 تنشيط التفاعل مع احلركات الشعبية والفاعلنيالسياسيني واحلمالت املدنية الداعمة للتحرر إقليميا ودوليا
(مجاعات الضغط) السيما على املستويني االقتصادي
واالجتماعي  -ومها املستويان األكثر أمهية يف أي مشروع
حترري.
خصوصا يف
 فتح ملف الالجئني ومعاناهتم -ا
دول اجلوار  -والتعاطي معه بصورة أكثر إجيابية.
مجيعا يف صاحل
صب ا
وهذه األهداف اجلزئية وغريها ت م
حتقيق اهلدف الكلي للمقاومة وهو إزاحة املحتل.
م
*****

البحث عن وسائل وأدوات حتد من أضرار سياسات
التفتيت اليت متارسها السلطة اإلسرائيلية حلساب تقوية
اجملتمع الفلسطيين وتوحيد املقاومة.
فمدة االحتالل وطبيعته طوال هذه املدة ،تفر
مقاربة جديدة تربط بعمق بني ممارساته وآثارها املاضية
واحلاضرة واملستقبلية ،وتقرير "اإلسكوا" مُيثل جتربة مهمة يف
فهما أكثر
حتليل االحتالل من هذه الوجهة ،وهو ما يتطلب ا
عم اقا لتداعيات السياسات واالسرتاتيجيات اإلسرائيلية على
مجيع املستويات ،السيما االجتماعية والثقافية ،وتطوير
سياسات واسرتاتيجيات املقاومة وأدواهتا يف املقابل.

خاتمة

إن اإلشكالية اليت تتعر هلا أغلب صور املقاومة
دوما من البحث يف مدى تأثريها وجدواها
السياسية تنطلق ا
يف التغيري ،والسؤال الذي يلزم أن نبدأ منه يف حبث هذه
اإلشكالية هو :هل جيب أن يكون إحداث التغيري هو
اهلدف من املقاومة؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل ،يلزمنا ابتداءا أن نمفرق
بني اهلدف الكلي واألهداف اجلزئية للمقاومة ،فاهلدف
الكلي لكل مقاومة بالطبع هو حتقيق التغيري ،لكنه قد ال
يتحقق إال بتضافر أهداف جزئية ،وهنا تربز جدوى تنوع
أشكال املقاومة وصورها ،فعلى سبيل املثال :املقاومة الثقافية
اليت هتدف إ ى عدم التعاطي مع ثقافة املحتل أو التماهي
م
مع أعرافه وتقاليده ،من أهم أسباب احلفاظ على متاسك
للمقاوم ،واملقاومة االقتصادية اليت هتدف
البنية االجتماعية م
إ ى مقاطعة املستعمر وإرهاقه اقتصاديا ،هي من أهم أسباب
إضعاف بنيته االجتماعية.
ويف إطار املقاومة القانونية يف القضية الفلسطينية
اليت هي موضوع هذه الورقة البحثية ،فعلى الرغم من صعوبة
 ورمبا استحالة -ما ُيمكن أن ِّحتققه على مستوى احملاسبة،
يف ظل نظام دويل مممالِئ إلسرائيل كما تبني ،فإنه مُيكن
حتقيق عدد من األهداف اجلزئية بالغة األمهية ،منها:
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