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في البداية

تربط بني قضاياها وبني القضية القومية الكبرى،

الفلسطيني
بقلق إلى الواقع
يجب النظر ٍ
ُ
ّ
احلالي ،قلق لم يتو ّقف بالطبع منذ أن مت منح
ّ
فلسطني بقرار أممي ومساعدة دولية إلى شعب

بل ميكن القول إن فكرة القضية القومية الكبرى
باتت في خطر ،إن لم تنته فع ًال.

غير شعبها ،لكن هذه املرة -وحتى في ظل القليل

من جهة ثالثة ،فإن السياق االجتماعي

املتاح من األمل -فإن الواقع الفلسطيني بات يدعو

واالقتصادي واخلدماتي الذي تواجهه السلطة

إلى املزيد من القلق .فمن جهة ،يواصل االنقسام

الفلسطينية بات يثير الكثير من التساؤالت ،خاصة

حضوره املكثف في احلياة الفلسطينية ،وها هو

بعد إضراب املعلمني وتداعياته ،وعدم مقدرة

يبلغ عامه التاسع ،ويدخل نهاية عقده األول ،دون

احلكومة على معاجلة األمر بطريقة سليمة .وهو

أن تفلح اجلهود كلها في وضع حد له .إذ من

ما سيطرح أسئلة مستقبلية حول جملة اخلدمات

الواضح أن فكرة استخالص الدروس من آالم

التي يتم تقدميها ،وكيف ميكن التعاطي مع أي

املاضي وأخطائه غير موجودة .ومع استمراره
فإن ثمة جنوح ًا للتعامل مع سياقني فلسطينيني،

مطالب نقابية أخرى؟ في قطاع غزة ،الوضع أكثر
سوء ًا مع الضرائب الباهظة التي تفرضها حركة

واحد في الضفة الغربية ،وآخر في قطاع غزة.

حماس على السكان ،وهي ضرائب جعلت علبة

اخلطر أن القوى اإلقليمية -وليست إسرائيل

السجائر في غزة أغلى من مثيلتها في نيويورك
مث ًال .وبكلمة أخرى ،فإن السياق احمللي بات
أيض ًا ،وهذا بيت القصيد ،أكثر انشغا ًال بنفسه.

أول حكومة إخوانية في فلسطني في التاريخ ،عام
 ،2006فإن التعلم من التجربة أيض ًا يبدو بعيد ًا.

على الرغم من ذلك ،يتواصل الفعل اجلماهيري

فقط -باتت تتسلل إليها هذه القناعة .ومع مرور
عشرة أعوام على حكم حركة حماس وتشكيلها

اليومي ،وتتواصل فعاليات الهبة اجلماهيرية،
ويوم ًا بعد آخر تكتشف إسرائيل عجزها عن

من جهة ثانية ،فإن التحوالت اإلقليمية واستمرار

تقدمي معاجلات توقف الهبة .أما سياسي ًا ،فإن

االضطرابات في الشرق األوسط وإعادة موضعة
االصطفاف فيه ،خاصة بعد التحوالت في بعض

الشيء الوحيد املتبقي مع االنشغال األميركي في

املواقف جتاه األزمة السورية ،وتواصل اإلرهاب،

االنتخابات الرئاسية هو املبادرة الفرنسية التي

ومقدرته على املساس بأمن بعض الدول ،كل ذلك

لم تر النور منذ قرابة عام.

ال يبعث بأي حال من األحوال على التفاؤل فيما

حتاول

في عددها اخلامس والثالثني

يتعلق مبركزية القضية الفلسطينية في التوجهات

تقدمي صورة موجزة عن السياق الفلسطيني،

الدولية في املنطقة .وعلى الفلسطينيني أن يلتفتوا

تتلمس من خاللها حقيقة الواقع ،في محاولة

إلى هذا التراجع في مكانة قضيتهم الوطنية ،حتى

لقراءة آفاق املستقبل.

في أوساط السياسة العربية ،التي لم تعد حتى

تبدأ
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بتقدمي قراءة مطولة ومفصلة

للباحث عبد الغني سالمة إلضراب املعلمني.

الفلسطينية ،حيث يقوم الكاتب مهند عبد احلميد

وفي سياق قريب من ذلك ،تقدم هدى عوض

باستضافة د .علي اجلرباوي ،واألستاذ داود

من دائرة الفلسفة في جامعة بيرزيت قراءة

تلحمي ،ود .جورج جقمان لإلضاءة على هذه

في التحديات التي تواجه التعليم في فلسطني.

املسألة بالغة األهمية.

كما تقدم الباحثة إكرام عمر دراسة بعنوان

وفي زاوية السياسات العامة ،يتساءل الباحث

«األبعاد القانونية لالنتهاكات اإلسرائيلية

محمد اخلطيب عما إذا كانت االستراتيجيات

للمجاري املائية السطحية املشتركة :حوض

والسياسات التنموية املتعلقة بالنساء في فلسطني
حساس ًة حق ًا للنوع االجتماعي؟ مموضع ًا السياسات

بكر دراسة حول املعالم اإلسالمية في القدس

العامة الفلسطينية جتاه املرأة ضمن النسق العام

ومحاولة إسرائيل تهويدها .وتُنهي

للنقاشات املعاصرة حول النسائية والنسوية.

نهر األردن -دراسة حالة» ،فيما يقدم بكر أبو

قسم الدراسات ،بدراسة للناقد الفني يوسف

أما في زاوية السياسة الدولية ،فيكتب الدكتور

الشايب يواصل من خاللها تقدمي قراءته لتطور

 ،حول

عاطف أبو سيف ،رئيس حترير

السياق العام للقضية الفلسطينية ،قارئ ًا التحوالت

السينما الفلسطينية املعاصرة.
أما في زاوية املقاالت ،فيكتب الصحافي

الدولية وتأثيرها على القضية الوطنية الفلسطينية.

محمد هواش مقالة بعنوان «فرص بني األفكار

قراءة في كتاب «اللوبي

وتقدم

واملبادرة الفرنسية» ،فيما يقرأ الباحث كمال

اإلسرائيلي والسياسة اخلارجية األميركية»

أبو شاويش جتربة حركة حماس خالل السنوات

لستيفن والت عميد كلية كيندي في جامعة هارفرد

العشر املاضية ،ويكتب بسام درويش في االنغالق

وجون ميرشامير بروفيسور العلوم السياسية في

السياسي احلالي.

جامعة شيكاغو.

تخصص

ندوتها هذا العدد لقراءة

مبجموعة من الكتب

وكالعادة تختم
الصادرة حديث ًا ذات العالقة بالوضع الفلسطيني.

التحوالت اإلقليمية والدولية وعالقتها بالقضية
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8

دراسات

إضراب المعلمين:
السياق والحيثيات وعثرات األداء

*

عبد الغني سالمة

مقدمة

نوعية التعليم ،فالبلدان التي حققت تطور ًا كبير ًا
استندت إلى أساليب تعليم حديثة ،عبرت عنها
منظومة متكاملة من املناهج املتطورة ،واإلدارة
السليمة ،والطواقم املؤهلة ،والسياسات
املنفتحة ،واملوازنات الكافية .بينما البلدان
املتأخرة اعتمدت منظومة تعليم متخلفة ،وكبحت
جماح التطور ،واكتفت بالسيطرة على املجتمع
وإخضاعه لسلطاتها من خالل أجهزتها األمنية.
لم تكن فلسطني من بني الدول التي أحرزت تطور ًا
مميز ًا في مجال التعليم ،بل رمبا هي أقرب إلى
البلدان املتأخرة ،أو التي تراوح مكانها ،وما زالت
تعيش حالة من التردد والتأجيل وانتظار املجهول.
يعزو البعض تأجيل البت في قضية التعليم وطرحها

لم يعد التعليم مجرد خيار ترفي ألي دولة
في أي منطقة من العالم ،ولم تعد مسألة أهميته
موضوع ًا للنقاش؛ فقد جتاوز العالم هذا اجلدل
منذ زمن بعيد ،بعد أن أثبتت التجارب مبا ال
يدع مجا ًال للشك أن البداية احلقيقية لتقدم (بل
والوحيدة) أي أمة إمنا تكمن في التعليم ،وتبني
أن األمم التي أحرزت شوط ًا كبير ًا في التقدم،
تقدمت من بوابة التعليم ،وأن الدول التي ما
زالت متأخرة عن ركب التقدم ،تأخرت ألنها لم
تضع التعليم في أولوية برامجها وسياساتها.
واملسألة ال تكمن فقط في حجم اإلنفاق على
التعليم ،على الرغم من أهميته ،وإمنا أيض ًا في

*

على بساط البحث إلى شروط احلياة حتت االحتالل
وما يترتب على ذلك من عقبات وصعوبات ،قافزين

كاتب وباحث في السياسات العامة.
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وفي سياق مسيرة الكفاح التي خاضها الشعب
الفلسطيني ،لعب املعلم دور ًا وطني ًا بالغ األهمية،
فكان يخاطر بحياته ويتكبد مشاق السفر ليتخطى
احلواجز اإلسرائيلية للوصول إلى مدرسته .كما
ساهم في العملية التعليمية في أكثر من بلد
عربي .وتاريخي ًا ،حظي املعلم الفلسطيني مبكانة
اجتماعية مرموقة ،ونظرة اعتزاز واحترام ،و ُعد
من رجاالت املجتمع وقادته.
وفي إشارة إلى املستوى املتميز الذي ميكن
أن يحققه املعلم الفلسطيني .تأهل العام املاضي
 2015ثالثة مدرسني فلسطينيني للقائمة
القصيرة كأفضل معلم على مستوى العالم،
ضمن مسابقة دولية تنظمها مؤسسة «فاركي
فاونديشن» في بريطانيا ،شارك فيها نحو
 ٦٠٠٠معلم ومعلمة من مختلف أنحاء العالم،
ً 2
ما يعد إجناز ًا وطني ًا مهما.
أخذ املجتمع يغير من نظرته جتاه مهنة
التعليم شيئ ًا فشيئ ًا بتغير األحوال االقتصادية
واالجتماعية ،إلى أن صارت في عيون الكثيرين
مجرد وظيفة ،خاصة مع تدني أجور املعلمني،
األمر الذي يجعلهم في ضائقة مادية مزمنة.

عن حقيقة أن تطوير العملية التعليمية وتفعيل دور
مليون وربع املليون من طلبة املدارس ،يشكل أحد
أهم عناصر القوة الفلسطينية في مواجهة االحتالل،
وأهم الروافع لتطوير املجتمع.

1

وإذا كان العالم قد أخذ يتجه أكثر فأكثر نحو
االهتمام باملوارد البشرية وتنميتها ،واعتبار أن
اإلنسان هو الثروة األساسية ألي أمة ،وعماد
التنمية احلقيقية واملستدامة والشاملة؛ وأن جودة
التعليم هي الشرط األول واألهم لبناء هذا اإلنسان؛
فإن هذه القضية ستكون لها أهمية استثنائية في
فلسطني ،ألنها تخضع لالحتالل ،وتعاني مشكالت
جوهرية تتعلق بشح املوارد ،ولهذا فمن املنطقي
واملتوقع أن ُيعطى مفهوم التنمية البشرية األولوية
املركزية ،ومن الطبيعي أن يكون التعليم حجر

الزاوية في أي تنمية منشودة ،وأن ُينظر إلى
العنصر البشري على أنه أغلى عناصر التنمية،
وبالتالي يتوجب حتسني قدراته ورفع مستواه بكل
الطرق املمكنة ،حتى يكون قادر ًا على تولي مهام
التنمية وحت ّمل مسؤولياتها.

وعند احلديث عن أي عملية تعليمية ،سنجد

املعلم في القلب منها ،ميثل ركنها األساسي،
وعليه تقع أحمالها .ومنذ القدم والنظرة للمعلم

لماذا اإلضراب ؟!

نظرة تقدير وتبجيل ،ألنه صاحب رسالة مقدسة
ونبيلة ،فهو معلم األجيال وصانعها ومربيها.
لكن هذه النظرة اختلفت عبر العصور ،فقدمي ًا

كشف إضراب املعلمني عن مشكلة حقيقية في
أكثر القضايا حيوية وتأثير ًا على تطور املجتمع

كان ُينظر إلى املعلم على أنه ملقن وناقل معرفة

الفلسطيني وصموده ومناعته ،وهي قضية
التعليم واملشاكل املتعلقة بها ،وساهم ،أيض ًا،

فقط ،ثم تطور هذا املفهوم فأصبح ينظر إليه
ومرب في آن مع ًا.
على أنه معلم
ٍ
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في إعادة فتح ملفات الفساد اإلداري واملالي
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التي تُنسب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية؛ بل

يترتب عليها بالتآكل تدريجي ًا ،منا معها صراع
نفسي مرير أشعر فئة املعلمني بالغنب والدونية
على الرغم من انتمائهم ملرجعية واحدة .هذا
األمر دفع املعلمني للتعبير عن رفضهم البقاء
ضمن هذه املعادلة ،التي ال حتقق املساواة بني
فئات املوظفني ،والتفكير جدي ًا باإلضراب.
بينت دراسة اعتمدت على بيانات وزارة املالية
قام بها الباحث في شؤون املوازنة العامة مؤيد
عفانة ،أن متوسط رواتب موظفي وزارة التربية
والتعليم أقل من املتوسط العام ملوظفي السلطة
الوطنية بشقيه املدني والعسكري ،كما توجد
فروق دالة إحصائية وفجوات واسعة لصالح
الوزارات األخرى بلغت نحو  1000شيقل
زيادة على متوسط رواتب موظفي وزارة التربية
والتعليم ،فيما الفجوة تزداد اتساع ًا باملقارنة مع
متوسط الرواتب في القطاع األمني ،حيث بلغت
3
نحو  1700شيقل لصالح راتب العسكري.
وفي مؤشر آخر على ضعف اهتمام احلكومة
بالقطاع التعليمي ،بينّ َ عفانة ،أن هناك 255
موظف ًا من وزارة التربية والتعليم يحملون فئة
مدير ( )Cفأعلى من أصل  56173موظف ًا
وموظف ًة ،أي ما نسبته  ،%0.48مقابل239 ،
في وزارة الشؤون املدنية ما نسبته  ،%48.4ما
يعادل  121ضعف ًا.

واملعلمات واملوظفني من جهة أخرى ،وهذا ظهر

بداية القصة

وفتح باب النقاش االجتماعي على مصراعيه.
لم يكن هذا اإلضراب األول من نوعه (وإن
كان األطول) ،فقد سبقته إضرابات عديدة على
مدى السنوات السابقة ،كانت كلها تطالب
بإنصاف املعلم ،ومعاملته مبا يليق مبكانته
التربوية ،ومساواة التعليم باملهن األخرى .وبهذا
اإلضراب املفتوح ،تدخل البالد في أزمة مركبة،
يبدو أنها لغاية اآلن تستعصي على احلل ،على
الرغم من تعدد املبادرات املطروحة حللها.
تعود جذور األزمة إلى عاملني ،األول :تعامل
املستوى السياسي مع التعليم بدرجة متدنية
األهمية ،وأقل بكثير من احلاجة الضاغطة،
وعدم تخصيص موازنات كافية للنهوض بقطاع
التعليم ،والتراخي في تلبية احتياجاته املتزايدة،
وعدم طرح قضية التعليم كقضية حيوية ،أو
النظر إليها كشرط أساسي للتغيير والتطوير
اإليجابي املنشود واملواكب للعصر ،األمر الذي
انعكس سلب ًا على واقع التعليم ،وبالتالي على
واقع املعلم نفسه.
والعامل الثاني ،يكمن في املعايير احلكومية
املزدوجة في التعامل مع موظفي احلكومة
«وزارات وأجهزة أمن ومؤسسات» من جهة،
والتعامل مع جهاز التربية والتعليم من املعلمني

بدأ املعلمون منذ  2016/2/11إضراب ًا
جزئي ًا في جميع املدارس احلكومية في الضفة

في فروق الرواتب ومعايير التوظيف والترقيات
في غير صالح املعلمني .وهكذا مع تراكم األزمة

الغربية ،ثم حتول إلى إضراب مفتوح ،ترافقت

ومرور الوقت أخذت منظومة قيم العمل وما
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سحويل ،مؤخر ًا .ولم يعد املعلمون حسب بياناتهم
يريدون سحويل ممث ًال لهم ،والسبب في ذلك أن:

معه سلسلة تظاهرات سلمية واعتصامات
حاشدة أسبوعية أمام مقر رئاسة الوزراء،
إضافة إلى أشكال أخرى من االحتجاجات،
باستخدام وسائل اإلعالم الرسمية واخلاصة
وشبكات التواصل االجتماعي.
ورمبا تكون الشرارة التي أطلقت اإلضراب،
تلك العالوة املتواضعة التي حصل عليها
املعلمون ،بنا ًء على تفاهمات متت بني احلكومة
من جهة ،واحتاد املعلمني من جهة ثانية ،بتاريخ
 ،2016/2/10حيث بلغت تلك الزيادة لدى
البعض قرابة العشرين شيق ًال ،األمر الذي
اعتبره بعض املعلمني مبثابة إهانة لهم ،خاصة
أنه في الفترة نفسها تقرر رفع عالوة طبيعة
العمل للمهندسني واألطباء البيطريني لتصل إلى
 .%90وكانت احلكومة قد رفعت في وقت سابق
عالوة األطباء لتصل إلى  ،%200والصيادلة إلى
 .%120وفي ظل األزمة املالية التي تتحدث عنها
احلكومة ،وافقت احلكومة على ترقية عشرات
املدراء إلى وكالء ،ما يعني زيادة على راتب كل
وكيل بحدود  1000شيقل .ما فاقم من إحساس
املعلمني بالظلم والتمييز ،وضرورة التحرك.

«رئيس االحتاد سحويل لم ِ
يأت مبطالب عادلة
حتى في اتفاق  »2013وأنهم يعتبرونه «منفذ ًا
ألجندة احلكومة» كما يقولون .لكن االحتجاجات
التي انطلقت الحق ًا لم ِ
تأت من فراغ ،وحسب
خبراء ،فإن سياسات احلكومة هي التي أوصلت
األمور لهذا احلد من خالل عدم إيفائها باتفاق
 .2013فبعد أن مت االتفاق على زيادة طبيعة
العمل ِبـ  %10قامت احلكومة في اآلونة األخيرة
بدفع ذلك البند على مرتني بواقع  %5في كل مرة،
وهو ما زاد من تراكم استحقاقات املوظفني ثم
بعد ذلك قامت بدفع الـ %5األخيرة بواقع %2.5
في كل مرة .وهنا ،بدأت االحتجاجات ،وهو ما لم
يكن بحسبان احلكومة.

4

وبسبب تلكؤ احلكومة في دفع املستحقات
بدأ املعلمون في مقارنة العالوات التي يحصلون
عليها مع زمالئهم في الوزارات األخرى ،وهنا،
راحت األمور تتأزم ،حيث صار الكالم «اجلميل»
غير مقنع للمعلمني املتظاهرين ،ألنهم فقدوا الثقة
باحلكومة؛ نظر ًا لعدم إيفائها باتفاقاتها السابقة.
من جانبه ،حاول وزير التربية والتعليم ،د .صبري
صيدم ،في مناسبات عدة شرح املعضلة األساسية

مسار األحداث

من خالل التأكيد أن احلكومة تعاني ضائقة مادية.

في البداية ،حاولت احلكومة إيجاد حلول

وأكد وقوفه وتضامنه مع املعلمني وأن احلكومة

إلرضاء املدرسني ضمن إمكانياتها املتاحة ،أو
وفق ًا لسياساتها التقليدية ،لكن املعلمني ظلوا

ستلتزم باتفاق  .2013وحسب الوزير صيدم،
فإن مستحقات املعلمني بلغت اآلن  102.5مليون
ً 5
شيقل .هذا املبلغ بالنسبة إليه «كبير جدا».

مصممني على مطالبهم السابقة ،رافضني االتفاق
الذي ُو ّقع بني احلكومة ورئيس احتاد املعلمني أحمد
العدد (2016 )35
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اتفاق أيلول 2013

 .4تشمل هذه العالوة كل املعلمني ومدراء
املدارس وسكرتيري املدارس واملشرفني
واملرشدين التربويني واملوظفني الذين ال
يشغرون وظائف إشرافية عليا.
 .5أما الفئة املتبقية من األخوات واإلخوة في
وزارة التربية والتعليم ومديرياتها الذين لم
تشملهم هذه العالوة فسيتم إنصافهم بآلية
معينة حتفظ حقوقهم.
 .6بالنسبة لألذنة والسعاة والسائقني سيتم
تطبيق قانون احلد األدنى لألجور عليهم.
ومع أن تلك االتفاقية ،كانت من وجهة نظر
العديد من املعلمني غير مرضية ،فإن احلكومة
تلكأت في تنفيذها ،وأخذت متاطل ،وتقاعست
عن تنفيذها بالكامل.

كان احتاد املعلمني قد توصل إلى اتفاق
مع احلكومة بتاريخ  2013/9/5بشأن حقوق
املعلمني ،وقد مثل احلكومة حينها رئيس الوزراء
ووزير املالية ووزير العدل ووزير التربية والتعليم
وأمني عام مجلس الوزراء وممثلون عن ديوان
املوظفني ،أما االحتاد فقد مثله وفد األمانة
العامة لالحتاد برئاسة األمني العام أحمد
سحويل .وكانت أهم بنود االتفاق:
 .1يصرف ما نسبته  %5من الراتب األساسي
من بداية شهر كانون الثاني  2014إضافة
إلى صرف  % 5عن شهر أيلول 2013
وبالتوالي ،وبنفس اآللية يتم التعامل مع
األشهر التالية شباط  2014مع تشرين
األول  ،2013آذار  2014مع تشرين
الثاني  ،2013نيسان  2014مع كانون

مطالب المعلمين

األول .2013

بعد أن متت تنحية احتاد املعلمني جانب ًا،

 .2تصرف من بداية شهر أيار  2014ما

وبعد رفض قطاعات واسعة من جمهور املعلمني
التعاطي معه ،أو اعتباره ممث ًال لهم ،ظهرت

نسبته  %10من الراتب األساسي إضافة
إلى نسبة  %5عن شهر كانون الثاني 2014
التي بقيت دين ًا على احلكومة ،وبنفس اآللية

جلان متعددة حاولت كل منها التعبير عن إرادة
املعلمني ،األمر الذي أدى إلى اختالف مطالب

في األشهر املتتالية لتغطية الديون املتبقية

املعلمني وتباينها بحسب اجلهة التي تطالب بها،

عن أشهر شباط وآذار ونيسان .2014

وحسب تطور األحداث ،وقد كانت هذه املطالب

 .3يتوجه االحتاد العام للمعلمني مع رئيس

في البداية بسيطة ومحددة ،تتلخص بضرورة

الوزراء إلى الرئيس محمود عباس
الستصدار مراسيم رئاسية تتعلق بفتح
باب التدرج وإلغاء أدنى مربوط الدرجة
حسب ما ورد في االتفاقية املوقعة.

تطبيق االتفاق السابق .ولكن مع تسارع
األحداث واتساع اإلضراب أخذت هذه املطالب
تتصاعد وتعلي من سقفها.
عموم ًا ،تتلخص هذه املطالب بضرورة إعادة
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 .14عدم ربط الترقية في العمل بالشهادة

االعتبار ملكانة املعلم وكرامته ،وإنصافه ورفع
ما يعتبرونه ظلم ًا عليه ،وأبرز ما طرحه معلمون

اجلامعية ،وحرمان حملة الدبلوم من

نشطاء :رفع عالوة طبيعة العمل إلى ،%70

الترقيات .

الراتب األساسي ال يقل عن  3000شيقل،

 .15املعلمون الذين قدموا امتحان التوظيف

رفع عالوة الزوجة واألوالد ،عدم ربط الترقية

– احتساب السنوات واإلعفاء من تقدمي

في العمل بالشهادة اجلامعية ،وعدم حرمان

امتحان التوظيف مرة أخرى .
 .16السكرتارية مثل املعلم ،يعامل نفس معاملته

حملة الدبلوم من الترقيات ،أن يتم معاملة

بكل األمور املالية .

موظف السكرتارية كاملعلم في األمور املالية

 .17اعتبار مهنة التعليم مهنة وما يلحقها من

كافة .وبحسب بيان صدر عن حراك املعلمني،
مت حتديد  18مطلب ًا ،وهي:

تبعات .

 .1حتسني قانون التقاعد ،وخصوص ًا للمرأة،

 .18تعيني محام حلفظ حقوق املعلم ومتابعة
حقوقه القانونية.

بحيث تكون مثل الرجل ،عندما تتوفى يأخذ
أبناؤها راتبها التقاعدي.

وفي بيان صادر عن «جلنة التنسيق املطلبية»
عن محافظات الوسط والشمال ممثل ًة في :نابلس،

 .2عالوة غالء املعيشة وما يتبعها من منافع
للمعلمني .

وقلقيلية وسلفيت وقباطية وطوباس .جاء فيه:

 .3تأمني تعليم جامعي ألبناء املعلمني .

«إن ثورتكم العادلة ما هي إال تعبير صارخ

 .4انتخاب جسم نقابي للمعلمني .

عن ظلم امتد عبر سنني ،وسياسة فيها من

 .5إلغاء أدنى مربوط الدرجة .

اإلجحاف بحق املعلم الفلسطيني ،مما لم يترك

 .6عالوة طبيعة العمل ال تقل عن .%70
 .7عالوة املولود  60شيق ًال .

له خيارات أخرى ،لقد أجمع إخوتكم وأخواتكم
الذين ح ّملتموهم همومكم وانتفاضتكم ،على
عدد من املطالب ،نعرف أنها لن تلبي إال شيئ ًا

 .8عالوة الزوجة  100شيقل.

بسيط ًا من حقوقكم العادلة ،ولكنها كفيلة بأن
حتفظ للمعلم كرامته ،وجزء ًا يسير ًا من حقه،

 .9فتح الدرجات .
 .10تخفيف األعمال الكتابية على املعلم وتقليص
نصاب احلصص .

ونلخصها مبا يأتي:

 .11تفعيل اإلجازات العرضية .

 .1رفع طبيعة العمل لتصل إلى  %90كمتوسط ملا

 .12رفع الراتب األساسي إلى  3000شيقل .

حتصل عليه باقي قطاعات العمل األخرى.

 .13انتخابات جديدة أمام اجلميع مبشاركة

 .2إقالة أمني عام احتاد املعلمني ،وأمناء سر

جميع املعلمني وأن تكون نزيهة .
العدد (2016 )35

الفروع ،وتعيني جلنة حتضيرية للبدء بعمل
14

انتخابات مبكرة ،يتم إجنازها قبل انتهاء

 .10رفع الراتب األساسي ليبدأ من 2500

الفصل الدراسي احلالي ،على أن يتم تعديل

شيقل عند التعيني ،وتعديل ذلك على

القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمني

املعلمني واإلداريني كافة لتصل الزيادة

بالترشح واالنتخاب ،دون قيد أو شرط.

بشكل تراكمي ملن سبقوهم.
 .11إلغاء ما متت إضافته من درجات

 .3صرف عالوة املخاطرة للمعلمني في
املدارس الصناعية ،والعاملني في الصحة

D2

املدرسية ،واملستخدمني في التربية

األولى من الدرجات.

D1

و

التي حتول دون وصول املعلم للفئة

والتعليم ،كالسائقني واألذنة واحلراس،

 .12رفع عالوة الزوجة لتصبح  100شيقل
وعالوة املولود لتصل إلى  60شيق ًال.

 .4صرف غالء املعيشة ،والعالوة السنوية بأثر

 .13األهم من كل ما مت ذكره أال يتم تخدير

رجعي من بداية استحقاقها ،وجدولة ذلك،

املعلمني بالتسويف والوعود ،وأن أي

ليتم استكمالها بانتهاء .2016
 .5حتسني قانون التقاعد ،بحيث يضمن حياة

مبادرة وأي اتفاق ال ينصف املعلم مرفوض
جملة وتفصي ًال.

كرمية للمعلم ،أسوة ببقية الوزارات.

فيما حدد «حراك املعلمني املوحد» ،وباسم

بنسبة .%25

 .6تطبيق بنود االتفاق كافة الذي مت توقيعه
بني احلكومة واحتاد املعلمني متضمن ًا

في سلك التربية والتعليم ،ما وصف باحلد األدنى

عالوة طبيعة العمل ،ونسبتها  %10للمعلمني

من املطالب لتعليق اإلضراب .وتلخصت هذه

واإلداريني ،على حد سواء وما تبقى منها

املطالب ،وفق ما جاء في بيان للجنة اإلعالمية

بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها ،بحيث

حلراك املعلمني املوحد ،بتاريخ  ،2016/3/9في

تستكمل بنهاية  2016وفتح الدرجات

رفع عالوة طبيعة العمل بنسبة  % 100جلميع

وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.

العاملني في سلك التربية ،وتطبيق عالوة القدس،

جلان التنسيق كافة ،وجموع املعلمات واملعلمني

 .7إعفاء أبناء املعلمني من الرسوم اجلامعية

التي أقرها الرئيس الراحل ياسر عرفات في

بنسبة تساوي املعدل العام للطالب.

العام  ،2003ملديريتي القدس وضواحيها ،وأن
يتم احتساب هذه العالوة حلملة هوية الضفة

 .8حتسني التأمني الصحي بحيث يشمل التداوي
 .9احتساب سنوات اخلدمة لكل املعلمني

في حال التقاعد ،وتعديل قانون التقاعد بحيث
يكون منصف ًا.

واإلداريني الذين عملوا بعقود أو مت فصلهم

وشدد «احلراك» على تطبيق االتفاق املوقع بني

لألسنان على األقل وتوفير األدوية الالزمة.

خالل فترات االحتالل.

احلكومة واالحتاد السابق في العام  ،2013مع
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التعديل على بعض البنود ،والتي خلصها باآلتي:
إلغاء أدنى مربوط الدرجة من تاريخ التعيني،
وفتح الدرجات للعاملني في سلك التربية والتعليم
كافة ،وتطبيق عالوة غالء املعيشة البالغة %2.5
على أن يتم إدراجها في الراتب األساسي ،وأن
تدفع بأثر رجعي من تاريخ توقفها ،والتي تعادل
حالي ًا  %5.7متراكمة وبشكل فوري ،ودفع %10
لإلداريني أسوة باملعلمني ،واستكمال صرف
ما تبقى من عالوة طبيعة العمل الـ %10املتفق
عليها ،وبأثر رجعي من تاريخ االتفاق املبرم في
العام  2013وبشكل فوري .واعتبار أن كل من
يعمل بسلك التربية والتعليم معلم ،وعدم املساس
بأي معلم مارس حقه باإلضراب ال مادي ًا ،وال
معنوي ًا ،وال إداري ًا ،مؤكدين أن األمني العام
واألمانة العامة الحتاد املعلمني لم يعودا ميثالن
املعلمني منذ بداية احلراك ،والدعوة إلجراء
انتخابات نزيهة ميارس املعلم حقه فيها بالترشح
واالنتخاب برعاية مؤسسات تكفل نزاهتها.
وأكد بيان «حراك املعلمني املوحد» ،أن
اإلعالن عن هذه املطالب يأتي بعد تنفيذ
مجموعة من النشاطات والفعاليات التي كانت
تهدف باألساس إليصال رسالة للمعنيني بالنظر
إلى األوضاع العصيبة التي وصل إليها املعلم
6
الفلسطيني ،خاصة ما يتعلق بتدني الرواتب.

بأوضاع املعلمني على سلم أولوياتها ،باعتبار
التعليم احملرك األساسي للتنمية ،وأنَّ تقدم
الدول يقاس مبدى اهتمامها بالتعليم وقدرتها
على مراجعة األنظمة التعليمية والتربوية لتواكب
التغيرات والتحوالت العصرية.
وشدد املجلس على أن االهتمام بالتعليم
في فلسطني ،إضافة إلى أبعاده التنموية،
ركيزة أساسية على طريق نيل احلقوق الوطنية
في احلرية واالستقالل ،ولهذا قررت احلكومة
منذ بداية عملها ومببادرة من رئيس الوزراء
تشكيل «اللجنة العليا ملراجعة املسيرة التعليمية
في فلسطني» لدراسة حيثيات النظام التعليمي
احلالي ،وتطوير منهجية واضحة لإلصالح
التربوي تواكب التطور العاملي ،وذلك في كل
مستويات التعليم العام والعالي ،بهدف التركيز
على نقاط القوة في النظام التعليمي وتعزيزها.
وأعرب املجلس عن بالغ القلق على مجمل
العملية التعليمية ،والعام الدراسي احلالي
بشكل خاص ،جراء عدم انتظام الدوام في
بعض املدارس احلكومية في الضفة الغربية،
وحرمان آالف الطلبة من حقهم في التعليم،
ورفض املعلمني جميع املبادرات التي تقدمت
بها مختلف اجلهات لتعليق اإلضراب في ظل
إشكالية اجلهة التي متثل املعلمني.

وأكد املجلس أن احلكومة لم تغلق بابها يوم ًا

موقف الحكومة

أمام النظر في أي مطالب نقابية سواء من

أكد مجلس الوزراء خالل جلساته األسبوعية

املعلمني أو غيرهم من خالل اجلهات الشرعية

أن احلكومة احلالية وضعت التعليم والنهوض

املمثلة لهذه اجلهات من خالل احلوار اجلدي

العدد (2016 )35
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واملسؤول ،ولهذا بادرت إلى دفع عالوة طبيعة

اجلامعية يحصل على عالوة قدرها  %30وحامل

العمل بنسبة  %2.5للمعلمني ،عن شهري كانون

شهادة املاجستير فأكثر على  %35واإلداري

الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط،

على  ،%25لكن االتفاق األخير ( )2013رفع

والتزامها بصرف ربع مستحقات عالوة طبيعة
العمل حال انتظام الدوام مباشر ًة ،ودفع باقي
املتأخرات على دفعات متتالية ،وذ ّكرت احلكومة

تلك النسبة مبقدار  %10للمعلمني.
رقم ( )82املنعقدة بتاريخ  ،2015/12/22ورد

بإقرارها قانون «صندوق اإلجناز والتميز»،

ذكر تفاصيل املوازنة ،وحصة قطاع التعليم منها،

واستحداث الصندوق الذي يهدف لدعم املعلمني

حيث جاء في البيان أن احلكومة خصصت %20
من موازنة العام  2016لقطاع التعليم ،علم ًا أن

وفي البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء

املتميزين بعد أن صادق سيادة الرئيس على
القانون املذكور.

قيمة املوازنة العامة تبلغ ( )4.25مليار دوالر،

7

كما أكد رئيس الوزراء رامي احلمد الله أن

أي أن املبلغ املخصص لتطوير قطاع التعليم بلغ

وزارة التربية والتعليم لها نصيب األسد من

( )850مليون دوالر .وحسب ما ذكر اإلعالمي

موازنة احلكومة منذ العام  ،2010حيث حصل

أحمد زكارنة ،منسق جلنة أولياء األمور ،فإن

املعلمون على زيادة قدرها  ،%41باإلضافة

كل زيادة على رواتب املعلمني مبقدار  ،%5تعادل

لالمتيازات األخرى للمعلمني مثل إجازة الـ 3

 96مليون شيقل شهري.

أشهر ،بينما يحصل بقية املوظفني على شهر.

واعترف احلمد الله بوجود تضخم في عدد

وأوضح احلمد الله في مقابلة مع صحيفة

من يسمون «كبار املوظفني» والبالغ عددهم نحو

«القدس» أن رواتب املعلمني ليست قليلة ،وهي

 1100موظف تصل فاتورة رواتبهم الشهرية
لـ  9ماليني شيقل شهري ًا ،مؤكد ًا العمل على

فمعلم جديد ال ميلك خبرة يحصل على راتب
بقيمة  2316شيق ًال ،أما املوظف اجلديد في

إعادة هيكلة الوزارات ،وأن ذلك بدأ بدمج وزارة
التخطيط مع وزارة املالية مث ًال .مضيف ًا ،إن

أفضل من رواتب موظفي الوزارات األخرى،

الوزارات األخرى فيحصل على  2074شيق ًال».
مبين ًا أن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ 850

مليارات و 951مليون دوالر ،وأكثر من  %50من

مليون شيقل (إضافة لرواتب الصندوق القومي

هذه املوازنة تذهب إلى تسديد فاتورة الرواتب

ومنظمة التحرير) ،وأن رواتب املعلمني من

للموظفني في الضفة والقدس الشرقية وقطاع

رواتب املدنيني تصل إلى  %46و %27.5من

غزة ،وحتتل املرتبة األولى وزارة التربية والتعليم
العالي ُ
بخمس املوازنة العامة.

ينص على أن األستاذ احلاصل على الشهادة

وأكد احلمد الله أن احلكومة تدعم مطالب

موازنة احلكومة لهذا العام ( )2016بلغت 3

مجمل الفاتورة .وذكر أن قانون اخلدمة املدنية
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املعلمني ،وأنه مت التوصل في العام 2013

بهذا األمر .قائ ًال« :املعلم ليس مظلوم ًا ،وهذه

لـ»اتفاق تاريخي» شمل رفع عالوة طبيعة

إمكاناتنا في ظل املوازنة البسيطة مقارنة بعدد

العمل مبقدار  ،%10وفتح عالوات التدرج

السكان ،لدينا التزامات ضخمة من صحة

الوظيفي ،وإلغاء أدنى مربوط الدرجة .وفيما

ومستشفيات ورواتب وغيرها».

يتعلق باحتجاجات املعلمني وإضرابهم .قال إن

بدوره ،قال وزير التربية والتعليم صبري

اإلجراءات األمنية التي متت هي حلماية املعلمني

صيدم :إن «إضراب املعلمني بدأ يأخذ منحى
وشك ًال خطيرين ،بعد املشادات التي بدأت

واحملافظة على النظام في بعض احملافظات،
مشير ًا إلى أن اإلضراب حق مشروع ،ولكن

تظهر ،خاصة حادثة االعتداء على املعلمة نادية

يجب في البداية أن يعلن عن نزاع عمل ،ثم

أبو عيشة من مدرسة سعدية احلداد املختلطة

تُعطى احلكومة مدة معينة في قانون العمل

في اخلليل ،بسكب ماء النار عليها.

9

والعمال الفلسطيني ،وإذا فشلت األمور يذهب

من جهة أخرى ،رأى بعض احملللني أن

املعلم وميارس حقه باإلضراب .وفيما يتعلق

احلكومة تبنت ثالثة مسارب في تعاطيها مع
إضراب املعلمني ،وهذه املسارب كانت تسير مع ًا

تدرك أن هناك مشكلة في متثيل االحتاد ،ولكن

بهدوء وبالتزامن ،وهي :تفتيت اجلسم النقابي

ليس من صالحيات احلكومة حل االحتاد،

والعمل على تفرقة إجماع املعلمني ،كما جرى
في اخلليل مث ًال ،من محاولة لشق صف املعلمني،

باحتاد املعلمني ،قال احلمد الله :إن احلكومة

وأضاف« :احلكومة ستتعامل مع أي جسم ميثل
املعلمني ،وحالي ًا ال نعرف مع من نتعامل ،وكونه

وعقد اتفاقات جانبية مع فئات منهم ،ليتفرقوا

يوجد احتاد منتخب للمعلمني فنحن سنتعامل

فيما بينهم ،وتبهت الصورة العظيمة التي ظهروا

معه حلني استبداله من إخوتنا املعلمني».

فيها في حراكهم احملترم ،متعاضدين وعلى

8

وفي السياق نفسه ،أكد احلمد الله ،أن

قلب رجل واحد .وبالتوازي مع ذلك ،تراهن
احلكومة على أن يضيق أولياء األمور ذرع ًا

حال عدم استئناف العملية التعليمية ،وعدم
إنهاء املعلمني إضرابهم .موضح ًا أن إمكانيات

بضياع العام الدراسي على أبنائهم ،وقد بدأت
بعض األصوات تعلو ،مطالبة املعلم باالنتباه إلى

احلكومة املالية محدودة مقابل نفقاتها العالية،

مصلحة «أبنائنا الطلبة» ،وأن االتفاق الذي وقع

لذلك ستعمل احلكومة على تنفيذ مطالب املعلمني

مع االحتاد املستقيل ،وسيطبق جزء منه ،هو في

حسب ما يتوافر لديها من إمكانيات .وبينَّ أن
املستحقات املالية للمعلمني ستتم جدولتها،

مصلحتهم وخطوة على طريق إنصافهم .وهذا هو

إجراءات سيقوم بها وزير التربية والتعليم في

التأليب الناعم .أما املسار الثالث فهو الترهيب،
أي تخويف املعلمني من مغبة املضي قدم ًا في

الستيفاء الديون على احلكومة فيما يتعلق
العدد (2016 )35
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اإلضراب ،والتحذير من إجراءات إدارية بحق

الفلسطيني ،وعلى قاعدة االتفاقيات واملعايير

املعلمني ،وترافق مع ذلك ظهور مجموعة مسلحة

الدولية حلقوق اإلنسان التي انضمت إليها دولة

تنطق باسم «صقور فتح» ،و«كتائب شهداء
األقصى» ،ما يعني أن االعتداء على أي معلم قد

أي اعتقال في
فلسطني دون حتفظات ،وتؤكد أن ّ
صفوف املعلمني على خلفية ممارسة احلق في

يأتي ممن ال سلطة للسلطة عليهم ،وهذا قد يدب

اإلضراب وفعالياته يندرج في إطار االحتجاز

اخلوف في قلوب قيادات اإلضراب ،فاخلصم هنا
10
مجهول متام ًا ،وال دية للضحية.

التعسفي حسب تصنيف فريق األمم املتحدة
العامل املعني باالحتجاز التعسفي ،وتطالب

من جهته ،أشار الباحث د .عصام عابدين

مؤسسة احلق احلكومة بتحمل مسؤولياتها على

إلى اخللل املنهجي في طريقة احلكومة في إدارة
األزمة ،معتبر ًا نصب األجهزة األمنية احلواجز

هذا الصعيد ،مبا يحفظ كرامة املعلم وحقوقه،
ويكفل سرعة انتظام املسيرة التعليمية».

12

على مداخل املدن ملنع املعلمني/ات من الوصول
إلى رام الله للمشاركة في االعتصام املركزي
قبالة مجلس الوزراء ،واستدعاءها عدد ًا من

االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
منذ تأسيسها؛ والسلطة الفلسطينية تعمل
على تكريس نفسها على أنها مشروع دولة ،وأن
مؤسساتها مؤسسات دولة وقانون ،وتسعى
إلقناع شعبها بذلك ،بالتالي صار طبيعي ًا أنّ
النقابات واالحتادات الشعبية التابعة لها أو
ملنظمة التحرير ستغ ّير من تفكيرها؛ من كونها
احتادات شعبية تقوم بتعبئة الطاقات في معركة
التحرير ،إلى كونها أطر ًا مطلبي ًة وحقوقي ًة كأي
إطار شبيه في أي دولة أخرى ،وفي هذه احلالة
سترفض أي فئة أن ُيطلب منها مراعاة الوضع
حتت االحتالل ،طاملا أنّ هذه املطالبة ال تنطبق
على اجلميع ،وطاملا أن البرنامج الوطني تغير من
برنامج مقاومة ومواجهة مفتوحة مع االحتالل،
إلى نضال دبلوماسي وحقوقي ومطلبي ،وطاملا
صار لدى «السلطة» مظاهر وأشكال الدولة

املعلمني ،دلي ًال على فشل احلكومة في فهم
أسباب األزمة ،وفشلها في حلها ،مؤكد ًا أن
هذه اإلجراءات مخالفة للقانون ،ومتثل انتهاك ًا
حلقوق املواطنة ،فض ًال عن أنها فشلت في تأدية

الهدف منها.

11

بدورها ،أصدرت مؤسسة احلق ،بيان ًا حول

فعاليات إضراب املعلمني ،في ضوء التقارير
امليدانية التي تصلها تباع ًا من باحثيها امليدانيني
املنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية،
التي أشارت إلى حدوث اعتقاالت في صفوف
املعلمني ،جاء فيه« :تأكيد ًا على أهمية ووجوب
صون كرامة املعلم/ة واحلفاظ على كامل حقوقه
وانتظام املسيرة التعليمية ،فإن «احلق» تطلق
هذا التحذير ،وتؤكد وجوب احترام احلق

وعدد من مكاسبها للبعض.

في اإلضراب املكفول في القانون األساسي
19

وقد كشف إضراب املعلمني عن اخللل

أن جتديد مؤسسات العمل الفلسطيني ملنظمة

األساسي في بنية احتاد املعلمني وتركيبته،

التحرير الفلسطينية أمر ال يحتمل االنتظار .ولن
يكون مقبو ًال شعبي ًا ،ولن يكون ممكنا استخدام

االنتخابية ،فهو في األساس مستند إلى نظام

«نظرية املؤامرة» ملنع إثارته ،وملنع التنبيه له،

«الكوتة» الفصائلي ،ويحتمي بالوالء السياسي،

ألنّ هذه االحتادات انتهت صالحيتها االنتخابية
قبل أن تنتهي الوالية املقررة رسمي ًا ملؤسسات

للدعم السياسي والوطني فقط ال غير ،حتى لو

السلطة الفلسطينية من مجلس تشريعي ورئاسة

والفجوة الكبيرة التي تفصله عن قاعدته

ما يؤكد أنه (مثل كثير من االحتادات) مصمم
كان ذلك على حساب اجلانب املهني واملطلبي.

بوقت طويل ،وأنّها رمز آخر لعدم التجدد.

13

14

وبسبب غياب توثيق حقيقي ،تعذر احلصول

عصفت جتربة احتاد املعلمني بالنظام

على ما يفيد بإجراء انتخابات منتظمة لالحتاد،

والتقاليد واألساليب املتبعة في عمل االحتادات

حيث تشير بعض املصادر إلى أنّ آخر انتخابات
حصلت لالحتاد كانت في النصف األول من

املهنية والشعبية التي وصلت إلى طريق مسدود،
وتبني أنها بعيدة عن قواعدها الشعبية ،ومتكلسة.

الثمانينيات .أما األمانة العامة األخيرة لالحتاد

وال شك في أن هذه التجربة التي قادها املعلمون

(التي يترأسها أحمد سحويل) ،ف ُعينت منذ

ستقود إلى إعادة بناء وانتخاب احتاد معلمني
جديد ،ميثل حقيقة اجلسم األكبر من املعلمني،

سنوات ليست بالقصيرة من قيادة حركة «فتح»

وبطريقة دميقراطية صحيحة ،وضمن عالقة

بالتوافق مع بعض فصائل منظمة التحرير.
وفي سياق أزمة إضراب املعلمني ،ومنذ

تعاون متبادل مع القوى السياسية على قواعد

بدايتها ،سحب املعلمون ثقتهم باالحتاد،

عمل جديدة أساسها التخصص واالستقالل

وطالبوا بعالج مسألة متثيل املعلمني ،ورفض

املهني كبديل للتبعية والهيمنة والطمس الذي

األمانة احلالية لالحتاد ،واتهموها بالتماهي مع

مارسته التنظيمات وأدى إلى نتائج سلبية.

احلكومة ،وعلى أثر ذلك اتسعت املطالب التي

من جهة ثانية ،أشارت قيادات من حركة فتح

تقدم بها املعلمون .ومن هنا ،فإن حراك املعلمني

إلى أن حركة حماس وفصائل أخرى حترض

وسحبهم الثقة من احتادهم فت ََح باب النقاش
حول طبيعة الدور الوظيفي احلياتي الذي يجب أن

على اإلضراب ،وحتركه ألسباب سياسية ،وفي
سياق ذلك اتهمت كل من يحاول التشكيك في

تقوم به مؤسسات منظمة التحرير (ومن ضمنها

مرجعية احتاد املعلمني ،بأنه يشكك في منظمة

االحتادات الشعبية) ،بحيث ال تضع املنظمة

التحرير الفلسطينية وشرعيتها ومكانتها .الكاتب

نفسها وكأنها في مواجهة املطالب الشعبية .وقد
بات موضوع احتاد املعلمني دلي ًال جديد ًا على

يونس رجوب ،وهو من قيادات «فتح» ،اعتبر
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االحتاد مبثابة الذراع النقابية ملنظمة التحرير
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صحيفة «االقتصادي» اإللكترونية مبادرة من

الفلسطينية ،وأنه من اخلطأ العبث به ،أو التقليل
من شأنه ،أو العمل على إنشاء جسم نقابي بديل
عنه .مشدد ًا في الوقت نفسه على أنه ال يجوز
إغالق االحتاد أو احتكاره لصالح أشخاص أو
فصيل معني .ومع ذلك يضيف الرجوب إنه ال
بد أن نعترف بأن قيادة االحتاد أخطأت في
التعامل مع مطالب معلميها ،وانعزلت بنفسها
عن هذه املطالب ،وأطلقت تصريحات اتهامية
ودمياغوجية غير موفقة؛ وهو األمر الذي أدى
إلى فقدان ثقة املعلمني باحتادهم ونشوء فوضى
وأجسام نقابية عديدة .لذلك البد من اإلقرار
مبطالب املعلمني القاضية باستقالة األمني العام
وأعضاء مجلس األمانة ،وإجراء انتخابات
جديدة حرة ونزيهة ،مع رفض تقدمي االستقالة
التي متت حلركة فتح وجلنتها املركزية ألنها
ليست هي صاحبة الشأن واملرجعية في هذا
األمر .وبالتالي ال بد من تقدمي االستقالة مجدد ًا
للهيئة العامة واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية .والطلب منها تشكيل جلنة إشراف
على االنتخابات ،وحتديد موعدها بأسرع وقت.

خمسة مقترحات مختلفة حلل أزمة اإلضراب،
نشرتها على موقعها ،حيث اعتبر معدو التقرير
أن املال موجود ،لكن املشكلة في توزيعه ،وفي
مراكز القوى التي حتصل على اجلزء األكبر
من مقدرات املوازنة العامة للسلطة ،فعلى سبيل
املثال أشار الوزير صيدم ،إلى أن مستحقات
املعلمني املتأخرة بلغت  102.5مليون شيقل.
وحسب بعض اخلبراء يعتبر هذا الرقم مبلغ ًا
صغير ًا بالنسبة ملوازنات الدول .وتساءل التقرير
عن السبب في استحواذ األجهزة األمنية على
 %26من املوازنة.
وحسب التقرير ،يقول الباحث االقتصادي
د .بكر اشتية أن «املال العام موجود ،لكن
إدارة هذا املال تصطدم مبراكز القوى ،فمن
غير املنصف أن تكون أعداد رجال األمن أكبر
من املعلمني ،حيث بلغ تعدادهم  65388موظف
أمن في الضفة الغربية ،وهذا يزيد على حاجة
املؤسسة األمنية الفعلية حسب الباحث ،مبعنى
أن هناك تضخم ًا في قطاع األمن على حساب
القطاعات األخرى ،وفق ًا ألقواله.

حلول ومبادرات

ويرى الباحث االقتصادي أن احلكومة في

مع تفاقم األزمة ،واستعصاء احلل ،وازدياد

حال توصلت التفاق مع املعلمني فإنها ستذهب

قلق األهالي على أبنائهم الطلبة ،أطلقت

إلى اجلهات املانحة لالقتراض؛ األمر الذي

جهات عدة مبادرات إلنهاء أزمة املعلمني،

سيؤدي إلى زيادة الدين العام ،وهو ما سيؤثر

منها مبادرات من الكتل البرملانية أو نشطاء

على األجيال القادمة .لذا ،أكد الباحث ضرورة

أو خبراء اقتصاديني أو جلان مشكلة من

إعادة النظر في طريقة إعداد املوازنة ،بحيث

مؤسسات املجتمع املدني ،فمثال اقترحت

تكون تنموية أكثر منها أمنية واستهالكية.
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وقال الباحث عفانة :إن احلكومة تستطيع أن

الرواتب والعالوات واالمتيازات ،والعقود،

تدفع استحقاقات املوظفني كافة من خالل بند

واملصاريف التشغيلية ،واملقرات ،واملركبات،

االحتياطات املالية في املوازنة التي تقدر بـ
 55مليون شيقل .وأيض ًا من خالل التقليل من

والتأمني الصحي ،والتحويالت الطبية ،والبعثات
اخلارجية ،والسفارات ،وسفريات املسؤولني،

النفقات التحويلية التي تدفعها الوزارات ومراكز

وغيرها.

15

املسؤولية إلى احلاالت االجتماعية والعديد من

وهناك مبادرة أخرى طرحها اللواء توفيق

النفقات األخرى التي ميكن الترشيد فيها.

الطيراوي ،عضو اللجنة املركزية حلركة فتح

وتقدر النفقات التحويلية في وزارات السلطة بـ

ومفوض عام املنظمات الشعبية ،وأخرى من

 4.321مليارات شيقل.

مبادرة املجتمع املدني (جلنة أولياء األمور)،

وثمة حل آخر اقترحه عفانة وفقا ملا جاء في

وثالثة مقدمة من األمني العام حلزب الشعب

تقرير «االقتصادي» ،مفاده أن احلكومة وضعت
سقف ًا لالقتراض هذا العام بحدود  970مليون

الفلسطيني النائب بسام الصاحلي ،وأخرى
من هيئة الكتل والقوائم البرملانية في املجلس

شيقل .وهنا ،فإن احلكومة تستطيع زيادة

التشريعي.
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السقف لسد مستحقات املعلمني .ورأى في

وحسب تقرير أعده الصحافي يوسف

مقترح آخر من خالل اإلرجاعات الضريبية؛ أن

الشايب ونشر في صحيفة «األيام» ،تقوم

احلكومة تستطيع أن تشجع القطاع اخلاص على
دفع الضريبة مسبق ًا ،مقابل خصم تشجيعي.

مبادرة الطيراوي على ثالثة بنود أولها:
«ضمان تنفيذ االتفاق الذي مت إبرامه بني

وحول إمكانية احلكومة توفير مبالغ مالية من

االحتاد العام للمعلمني كممثل شرعي
ووحيد للمعلمني وبني احلكومة كام ًال غير
منقوص» ،والثاني« :النضال سوي ًا (املعلمون

األهلي لدعم شفافية املوازنة» تقدم باقتراحات

واملفوضية وحركة فتح وكل الفصائل التي

للحكومة وخطة للتقشف والترشيد بإمكانها

ترغب بذلك) من أجل حتقيق مطالب املعلمني

توفير مبالغ مالية ما بني ( )350 ~ 300مليون

احلقة املستجدة بشكل منظم ومبرمج وضمن

دوالر .وقد حدد الفريق ثمانية قطاعات رسمية

جدول زمني محدد بعد انتظام الدوام

استهدفتها خطة التقشف ،وهي وزارة املالية،

كضرورة وطنية عليا ،وبعد انتخاب أمانة

ديوان املوظفني ،وزارة الداخلية ،سلطة الطاقة،

عامة جديدة لالحتاد» ،فيما ينص الثالث

وزارة الصحة ،الشؤون االجتماعية ،وزارة

على أن «يتم خالل أسبوع من تاريخه حتديد

اخلارجية ،مجلس الوزراء ،مبا يشمل فاتورة

مواعيد النتخابات فروع االحتاد كمقدمة

خالل اتباع سياسة التقشف وترشيد النفقات،
أشار الباحث عصام عابدين إلى أن «الفريق
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أما مبادرة «الصاحلي» والكتل البرملانية
فتقوم على تنفيذ االتفاقات السابقة بني املعلمني
واحلكومة ،وفق آلية فعالة ومرضية للمعلمني،
وبدء حوار فوري من أجل اتفاق إضافي
مع املعلمني على املطالب التي رفعت خالل
اإلضراب ،بحيث يكون هذا احلوار بالتعاون مع
الكتل البرملانية في املجلس التشريعي ،ومستمر
ملدة أقصاها ثالثة أسابيع وينتهي باتفاق ونتائج
تنصف املعلمني ،ومعاجلة موضوع االحتاد العام
للمعلمني ،على أساس أن األمانة العامة قدمت
استقالتها ،وبالتالي التوجه فور ًا إلى حوار
داخلي بني املعلمني إلجراء انتخابات لالحتاد
خالل مدة شهر ،وفتح املجال للحوار حول نظام
17
االحتاد مبا يضمن تعزيز الدميقراطية.

نقابية ضرورية لعقد املؤمتر العام النتخاب
أمانة عامة جديدة دون إبطاء».
وتضمنت بنود االقتراحات حلل أزمة املعلمني
التي تقدمت بها مبادرة املجتمع املدني (جلنة
أولياء األمور) ،العديد من التفاصيل التي
وضعت أمام مجلس الوزراء ،واللجنة املركزية
حلركة فتح ،على أن يتم إيصالها للقيادة ،بحيث
يتم عبرها نزع فتيل األزمة ،وإيجاد حل فوري
لها ،يقوم على حتقيق أبرز مطالب املعلمني،
والتأكيد على كينونة االحتاد العام للمعلمني
كجسم شرعي ممثل لهم ،على أن األمانة العامة
لالحتاد املستقيلة تعتبر مسيرة لألعمال إلى حني
إجراء انتخابات جديدة أوصت املبادرة أن تنهي
حتضيراتها في أيار املقبل ،حتت شعار للمعلم
حق ،وللطالب حق ،وعلى احلكومة واجبات وفق

ُ
البعد القانوني لإلضراب

القانون والدستور.
وتشتمل املبادرة على تسعة بنود تفصيلية

اإلضراب بحد ذاته ،يعرف بأنه إحدى وسائل
ممارسة الضغط من طرف على آخر ،وعاد ًة يتم

املبادرة على لسان منسقها اإلعالمي أحمد

اللجوء إليه بعد استنفاد كل الوسائل األخرى،

زكارنة :إن بنودها أخذت بعني االعتبار عديد
املالحظات واملطالب من جموع املعلمني ،الفت ًا

مبا فيها التفاوضية ،ويظل اإلضراب ممارسة
قانونية صحيحة ،ما دام وفق ًا للقانون .وفي

تتعلق باملقترحات العملية واملالية ،حيث قالت

إلى أن املبادرة ملست تفاع ًال إيجابي ًا من

املادة ( )25من القانون األساسي الفلسطيني

احلكومة و«مركزية فتح» ،على أمل أن تتم

املعدل لسنة  ،2005وحتت عنوان حق العمل،
في البند الرابع يشير النص على« :احلق في

ترجمة هذه التفاعالت إلى وقائع ملموسة.

اإلضراب ميارس في حدود القانون» ،بالتالي

وتكونت مبادرة املجتمع املدني (جلنة أولياء

فإن اإلضراب حق مكفول في القانون األساسي

األمور) من مجموعة متثل قطاعات متنوعة في

(الدستور) ،لكن املفاجئ أن منظومة التشريع

املجتمع املدني ،وأولياء أمور لطلبة في مدارس

الفلسطيني تفتقر لقانون ينظم اإلضراب في

حكومية ،مع مراعاة التوزيع اجلغرافي.
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الوظيفة العمومية ،وما ورد من تنظيم في

املادة أنها أقرت احلق في اإلضراب ،ولكنها

قانون العمل الفلسطيني لسنة  ،2000في املادة

تركت للدولة تنظيم ممارسته وإمكانية تقييده
وفق ًا للقانون احمللي ،ولكن بالتأكيد أي عملية

احمللية ،وفق ما حدده نطاق تطبيق قانون العمل

تقييد لهذا احلق يتوجب أن تراعي ما هو

في املادة ( )3التي نصت صراحة على أن

متعارف عليه من شروط وارده في منت العهد،

قانون العمل تسري أحكامه على جميع العمال
وأصحاب العمل في فلسطني مستثني ًا وفقا للبند

وأهمها :أال يؤدي التقييد إلى إهدار احلق ،وأن
يكون هذا التقييد في ضوء املبادئ املتعارف

األول من املادة ( ،)3موظفي احلكومة والهيئات

عليها بني األمم ،وهدفها الوحيد تعزيز الرفاه

( ،)67ال ينطبق على موظفي احلكومة والهيئات

احمللية.

العام في مجتمع دميقراطي.
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تنص املادة ( )25من القانون األساس على

ويوضح أبو حبلة أن جلنة احلريات النقابية في

أن «العمل حق لكل مواطن ،وهو واجب وشرف،

«منظمة العمل الدولية» عملت على بناء مجموعة

وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر

من السوابق املتعلقة مبمارسة احلريات النقابية،

عليه» ،أما البند ( )4فيشير إلى أن «احلق في

ومنها احلاالت التي يجوز فيها تقييد احلق في

اإلضراب ميا َرس في حدود القانون» .وهنا

اإلضراب ،حيث أقرت إمكانية تقييد هذا احلق
في حالتني هما :إضراب املوظفني احلكوميني

ال بد أن تستوقفنا كلمة «في حدود القانون»؛

الذين ميارسون السلطة باسم الدولة (العاملني

معناها ،وتفسيرها ،وهل احلق للجهات ذات
العالقة باإلضراب املفتوح ،أم أن هناك حدود ًا

في القوات املسلحة والشرطة ،باإلضافة إلى

حددها القانون لإلضراب ،ووضع لها الضوابط

املوظفني العموميني في املستويات اإلدارية العليا

والقيود ؟

التي ترسم السياسة واإلدارة التوجيهية) كون

في هذا املضمار ،أشار احملامي علي أبو

ممارسة هذه الفئات حق اإلضراب يؤدي إلى
إحلاق الضرر باألمن العام للمجتمع .علم ًا أن

االقتصادية واالجتماعية( ،الذي نُشر في

العهد املذكور أشار صراحة في الفقرة الثانية

اجلريدة الرسمية عام  ،2006ومن ثم أصبح
جزء ًا من منظومة القانون الوطنية) كان قد

من املادة ( )8إلى أنه «ال حتول هذه املادة دون
إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة

تطرق إلى احلق في اإلضراب ،في املادة ()8

أو موظفي اإلدارات احلكومية لقيود قانونية على

التي تنص على« :تتعهد الدول األطراف في هذا

ممارستهم لهذه احلقوق» .أما احلالة الثانية التي

العهد بكفالة حق اإلضراب ،شريطة ممارسته
وفق ًا لقوانني البلد املعني» .ويالحظ على هذه

حظرت فيها جلنة احلريات النقابية اإلضراب

حبلة إلى أن العهد الدولي اخلاص باحلقوق
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فهي في مجال اخلدمات العامة األساسية فقط،
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علما أن املمارسات احلكومية في أغلب أقطار

يستند إلى أساس قانوني وواجب اإللغاء،

العالم تكشف عن الرغبة في اعتبار أي نوع من

حيث إن نص املادة ( )76من قانون العمل هو
نص آمِ ر ،يتعلق باإلجراءات القانونية وهي من

وقد كشف اجلدل الوطني حول إضراب

النظام العام .وسردت احملكمة بنود املادة ()67

املعلمني احلاجة إلى ضرورة سن تشريع

املتعلقة بأحكام اإلضراب واإلغالق بأنه يجب

ينظم احلق في اإلضراب ،وكيفية ممارسته

توجيه تنبيه كتابي من الطرف املعني باإلضراب

في املرافق العامة ملوظفي القطاع العام بشكل

أو اإلغالق إلى الطرف اآلخر وإلى الوزارة قبل
أسبوعني من اتخاذ اإلجراء موضح ًا أسباب

بني مختلف احلقوق اإلنسانية األخرى كحق

اإلضراب أو اإلغالق ،كما يكون التنبيه قبل

التقاضي والتعليم والصحة والغذاء ،ال سيما

أربعة أسابيع في املرافق العامة ،وجاء في

أن هناك الكثير من القطاعات التي يشكو

نص املادة أنه في حال اإلضراب يكون التنبيه
الكتابي موقع ًا من  %51من عدد العاملني في

يستخدمون هذه األداة كوسيلة ضد احلكومة
واملجتمع ،وخصوص ًا أن اإلضراب عادة ما يتم

املنشأة على األقل ،وفي حال اإلغالق تكون نفس

األعمال بأنه «خدمات أساسية».

خاص ،ومبا يؤدي إلى إعمال فكرة التوازن

فيها العاملون ويبدون تظلمات مختلفة ،وقد

النسبة من مجلس إدارة املنشأة ،كما أنه ال

اللجوء إليه إثر فشل أو تعثر التفاوض اجلماعي

يجوز اإلضراب أو اإلغالق أثناء إجراءات النظر
في النزاع اجلماعي ،وأخير ًا يترتب على عرض

وبخصوص إضراب املعلمني ،يقول أبو

نزاع العمل اجلماعي على جهة االختصاص

كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة.

وقف اإلضراب أو اإلغالق.

حبلة :هناك قرار سابق حملكمة العدل العليا
الفلسطينية ألغت فيه إضراب املعلمني في كانون

يؤكد قرار محكمة العدل العليا أن إجراءات

األول  ،2013ملخالفته القانون واإلجراءات التي

اإلضراب واالستمرار فيه يخالفان القانون

اتبعت آنذاك ،واعتبار أن احتاد املعلمني أعلن

ويتسببان بضرر بليغ للمصلحة العامة ،وأن

عن اإلضراب وشرع في تنفيذه دون االلتزام

اإلمعان باإلضراب على الرغم من جتاوب

بقواعد الشكل واإلجراءات القانونية .حيث

احلكومة مع الطلبات أمر يتعارض واستمرار

قالت احملكمة في قرارها إن قيام املستدعى

اإلضراب ،وأصبح من الالزم إنهاء اإلضراب
19
وفق ًا ملقتضيات املصلحة العامة.

ضده (احتاد املعلمني) باإلضراب دون اتباع
نص املادة ( )67من قانون العمل يشكل خرق ًا

من جانبه ،أكد املختص القانوني عماد

فاضح ًا للقانون ،وميس كرامة املعلمني ،ويتسبب

صالح الدين ،أن القانون األساسي الفلسطيني

بضياع حلقوق الطالب ،وهو إجراء باطل ال

والقوانني التي تنظم عمل الوزارات احلكومية
25

كفلت للموظفني واجلهات النقابية احلكومية،

القانون (استقالل) بالشراكة مع إذاعة (24

اإلضراب ،كوسيلة ضغط على احلكومة مقابل

أف أم) ،ويقدمه اإلعالمي املختص في الشأن

احلصول على مطالب مستحقة للموظفني.
مضيف ًا إن «تهديدات رئيس احلكومة باتخاذ

القضائي ماجد العاروري.
وفي هذا البرنامج قال الدكتور سعيد زيداني:

إجراءات عقابية وإدارية بحق املعلمني،
إجراء غير قانوني ،وتس ُّلط على املعلمني،

بني مستويني ،األول يتمثل مبطالبات املعلمني

وجتاوز للقانون األساسي الذي كفل للمعلمني

بالنسبة لألجور والعالوات والترقيات ،وهذه

اإلضراب ،وأن مطالب املعلمني قانونية ونقابية

شروط للحفاظ على الكرامة وعدم االنتقاص منها،

وليس حزبية ،وقضيتهم ليست سياسية ،لذلك

والثاني أمور ذات أهمية أكبر ،لها عالقة باتخاذ

يجب على احلكومة حلها والتجاوب معهم من

القرار ،من يأمر ومن يطيع ،فاملعلمون ال يقبلون
بذلك حفاظ ًا على كرامتهم ،ألن من يتصرف بناء

«علينا أن منيز حني نتحدث عن إضراب املعلمني

خالل االتفاق واحلوار وليس التهديد واستخدام
لغة القوة ،خاص ًة في ظل وجود حماية قانونية
كفلها لهم القانون األساسي».

على أوامر اآلخرين يفقد حريته وكرامته».
من جانبه قال عصام العاروري ،مدير مركز
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القدس للمساعدة القانونية ،إن السلطة في عدة
مراحل من حياتها لم تراع في إجراءاتها أن

كرامة المعلم  ..وجهة نظر قانونية

الشعب الفلسطيني شعب حساس جتاه مفهوم

أجمع حقوقيون فلسطينيون على أن حراك ًا
سلمي ًا للمعلمني عنوانه «الكرامة اإلنسانية» ال
ميكن أن تقوضه السلطة بالقوة ،أو بإصدار
األوامر من اجلهات الرسمية ،وذلك في سياق
تعليقهم على ردة الفعل الرسمية على حراك
املعلمني الفلسطينيني ،محذرين من أن غياب
التعاطي مع مفهوم الكرامة للمعلمني يهيئ البيئة
املناسبة للتمرد ،داعني احلكومة إلى تفكيك
مفهوم الكرامة عند املعلمني ،وفهمه بشقيه
املعنوي واملادي ،وليس املادي فحسب كأساس
ملعاجلة حراك املعلمني .وجاءت أقوال احلقوقيني
هذه ،خالل برنامج «املنتدى القضائي» الذي

الكرامة ،وأن أحد أسباب النضال الوطني
الفلسطيني هو التمسك بالكرامة.
وقال الناشط احلقوقي هاني سميرات إن
احلكومة لم تستطع تفكيك مفهوم الكرامة لتبحث
عن القيم املخفية في حالة النزاع بني احلكومة
واملعلمني ،وقد فشلت في فهم معنى الكرامة،
ألن إدارة األزمة كانت سيئة ،فإدارة األزمة
املثالية هي التي تخضع الشعارات التي تقوم
بها احلركات والنقابات إلى التحليل العلمي،
فتنظر إلى اجلانبني :املادي واملعنوي القيمي.
موضح ًا أن احلكومة نظرت فقط إلى اجلانب
املادي ،وسلطت الضوء على األرقام املالية التي

تنتجه الهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة
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وبدأنا كجزء من هذه احلملة بالضغط على

يطالب بها املوظفون ،لكنها في اجلانب املعنوي
فشلت فش ًال ذريع ًا في فهم وإدراك مفهوم

السلطة الوطنية لتوفير وسائل نقل خاصة لذوي

الكرامة ،فاملعلم ليست مشكلته في األرقام فقط

االحتياجات اخلاصة ،وكان هناك جتاوب من

ولكن لديه مشاكل أخرى تتعلق بنظرة املجتمع

القضاء الفلسطيني ،فجاء في نص واضح أن

له ،وعدم سماع احلكومة لصوته.

الكرامة لإلنسان أمر يحتم على السلطة ويلزمها

21

وحول مفهوم الكرامة ،قال زيداني :إنه

أن تنفذ قانون حقوق املعاقني ،وأن تزيل كل

مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،فإن

ما من شأنه املس بكرامة األفراد ذوي اإلعاقة.

احلقوق مشتقة من الكرامة ،ولها عالقة وثيقة

ودعا العاروري املشرع الفلسطيني إلى ضرورة

مبفهوم الكرامة ،وبالقيمة الذاتية لإلنسان.

أن يرتكز الدستور على أساس الكرامة على

فالكرامة هي األساس واملبدأ الذي تشتق منه

املستويات كافة.
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احلقوق كافة ،ألن اإلنسان له قيمة كامنة ذاتية،
فهو كائن يستحق االحترام .وللمحافظة على

األثر االقتصادي لإلضراب

احترامه لذاته ،وعلى احترام اآلخرين له؛ فإننا

أوضح اخلبير االقتصادي د .نصر عبد الكرمي
أن هناك تداعيات اقتصادية خطيرة إلضراب
املعلمني ،الذي ّ
يشل العملية التعليمية منذ أواسط
شباط  ،2016مضيف ًا إن هناك تأثيرات أخرى قد
تظهر على املدى الطويل ،إن استمر احلال على
ما هو اآلن .جاءت أقوال عبد الكرمي في تقرير
خاص على موقع «االقتصادي» ،أشار فيه إلى
أن التداعيات املباشرة لإلضراب تتمثل في تكلفة
تعطل العملية التعليمية ،قائ ًال« :هذا بحد ذاته
فيه خسارة في اإلنتاجية ،فتوقف نحو  40ألف
معلم عن التدريس ،يخلف فرص ًا مفقودة ،األمر
الذي ميثل هدر ًا للوقت واملال ،فهم سيتقاضون
أجورهم أثناء تعطلهم عن العمل».
ويلفت عبد الكرمي إلى أن هناك مئات اآلالف
من الطلبة الذين يذهبون باملعتاد صباح ًا إلى

حرية احلركة والسفر للفلسطينيني بكرامة،

دوامهم ،ويعودون في ساعات الظهر ،وعدم

بحاجة إلى هذه احلقوق التي تشكل ضمانات
وحمايات لهذه القيمة املتأصلة.
من جانبه ،تناول العاروري انعكاس مفهوم
الكرامة اإلنسانية على القوانني والتشريعات
الفلسطينية ،موضح ًا أنه «في التعامل مع
فكرة الكرامة اإلنسانية في القوانني والتقاضي
الحظنا منذ البداية أن القانون األساسي
الفلسطيني خال من مفهوم الكرامة اإلنسانية،
على الرغم من أن هناك نصوص ًا واضحة
على مجموعة احلقوق في باب احلريات العامة
التي تغطي  24مادة من القانون األساسي».
وأضاف« :كان لدينا حتد ،وهو كيف نتحدى
القضاء الفلسطيني باستخدام مفهوم الكرامة
كأساس ملبدأ احلقوق واحلريات ،فأطلقنا حملة
27

وجودهم في املدارس باإلضافة إلى الـ 40ألف

التداعيات حتى اآلن ،لكن األهم من القلق حيالها

مدرس ،يعني بالتأكيد فقدان قطاعات اقتصادية
مختلفة فرص ًا كثيرة ،ذاكر ًا أن أكثر القطاعات

هو محاولة اخلروج بأقل الضرر وجتنب األعباء
االقتصادية الناجمة عن إضراب املعلمني».

تضرر ًا هي احلركة التجارية واملواصالت؛ حيث

ويرى عبد الكرمي أن من الصعب احلديث

لهذا العدد الكبير من األشخاص قوة شرائية

عن رقم محدد للخسائر التي خلفها إضراب

ضخمة ومستمرة ،وتوقفهم عن الدوام في

املعلمني ،وذلك لتقاطع العملية التربوية مع

مدارسهم سيعني بالتأكيد تعطل هذه القوة
الشرائية ،مستوضح ًا عن حالة املقاصف

قطاعات اقتصادية أخرى ،إال أنه يرجح أن تكون
هذه تق ّدر بعشرات املاليني من الشواقل ،مؤكد ًا

املدرسية ،التي مت تضمينها أو إحالتها للقطاع
اخلاص ،الذي ناله جزء من الضرر ،مبين ًا أنه

أن إضراب املعلمني ضاعف أزمة االقتصاد
الفلسطيني وأرجعه سنوات إلى الوراء ،وأنه

لم يتبني بعد كيف سيتم تدارك هذه اخلسائر

سيؤخر أي فرصة لتعافيه.
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التي حلقت باملقاصف املدرسية ،وتعويضها ،من
خالل إعادة النظر في سبل التعاقد بني أصحاب

خاتمة وخالصات

هذه املقاصف ووزارة التربية.

ثمة أخطاء عديدة سبقت اإلضراب ،وكانت
من بني مسبباته ،وأخطاء أخرى وقعت أثناء
اإلضراب ،وكانت سبب ًا في استعصاء املشكلة
وتفاقمها ...جميعنا يعلم أن رواتب املعلمني
متدنية ،وال تكفي حلياة كرمية ،وجميعنا
متعاطف مع املعلمني ،ومؤيد ملطالبهم ،ونعلم
أيض ًا أن موارد السلطة محدودة ،وأن االحتالل
اإلسرائيلي هو املسؤول األول عن احلالة الصعبة
لالقتصاد الفلسطيني ،الذي يحول دون حتكمه
مبوارده ،ونعلم أن أي اقتراض إضافي سيؤثر
على األجيال الالحقة ،وسيكلفنا جميع ًا أثمان ًا
سياسية  ..ولكن ،في ثقافتنا الفلسطينية اعتدنا
أنه ال ميكن حتصيل حق إال من خالل انتزاعه
غصب ًا؛ بالتظاهرات واإلضرابات ،أي بعد
استنزاف الكثير من الوقت واجلهد واملال....

أما في حال استمر إضراب املعلمني دون
التوصل إلى اتفاق أو حل ،فسيؤدي ذلك إلى
حدوث تداعيات أكثر جدية ،لكن على الرغم من
خطورتها فما زالت هذه غير منظورة .ومن هذه
التداعيات التي قد تظهر الح ًقا ،تأخر انعقاد
امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» ،األمر
الذي سيفقد الكثير من الطلبة فرص االلتحاق
في اجلامعات ،وهذا سيؤخر انضمامهم لسوق
العمل وحتولهم إلى قوة منتجة ،وسيؤثر سلب ًا
على اجلامعات نفسها .ويؤكد عبد الكرمي أن
هذه التداعيات ليست ذات قيمة في الوقت
احلالي ،وأنها ما زالت غير ملحوظة وغير مرئية،
موضح ًا أن ما قد يجعلها أكثر خطورة هو تفاقم
األزمة القائمة .ويضيف« :من املمكن حتمل هذه
العدد (2016 )35
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عند احلديث عن أزمة اإلضراب ،سنجد

ويبدو أن إضراب املعلمني وتظاهراتهم،
وأيض ًا مشكلة النائبة «أبو بكر» التي تزامنت

أنه ال أحد يعترض على عدالة مطالب املعلمني
ومشروعيتها ،وال أحد يقلل من أهمية وقيمة

مع اإلضراب ،وغيرها من مشاكل ظهرت
مؤخر ًا ،كشفت العديد من مواطن اخللل في

دور املعلمني ،وفي املقابل ال أحد من املعلمني له

املمارسة الفلسطينية ،وبرهنت على أنها ما

عداوة خاصة مع وزارة التربية أو مع احلكومة،

زالت بعيدة عن ثقافة اللجوء للقضاء واالحتكام

وحتى لو كانت هناك حالة من السخط على

للقانون؛ فاملجتمعات التي تترسخ فيها ثقافة
القانون ومؤسساته ،نادر ًا ما جتد فيها مظاهر

بعض مظاهر الفساد في السلطة ،إال أن ذلك
لم مينعهم من القيام بواجباتهم بكل روح الفداء

من هذا النوع (باستثناء املشاكل السياسية).

والبذل  ..كما أن جميع األطراف تدرك حجم

املعلمون لم يلجؤوا لسلطة القضاء للمطالبة

اخلسائر الناجمة عن اإلضراب ،وتأثيراتها

بحقوقهم ،رمبا لضعف ثقتهم بها ،أو إلدراكهم

السلبية املدمرة على الطلبة ،لذلك ال حاجة

أن حبالها طويلة ،أو ألسباب أخرى ،فإذا

للحديث في هذه األمور . ...

كان املعلمون ،وهم الشريحة الواعية املثقفة

وحتى نشخص األزمة الراهنة بشكل

في املجتمع لم تلجأ للقضاء ،فعلينا أن نتوقع

صحيح ،باعتبار ذلك املدخل السليم للحل ،من

من بقية فئات املجتمع السلوك نفسه ،ورمبا
باستخدام أدوات وأساليب أكثر عنف ًا .وطاملا

اخلطأ إرجاع أسبابها إلى عنصر واحد فقط،
وهو الظلم املزمن الذي أحاق باملعلمني بأثر

أن املجلس التشريعي معطل ،وما لدينا من

رجعي .فاألزمة مركبة ومعقدة ومتعددة األوجه،

قوانني ولوائح إما قدمية وبحاجة لتجديد ،أو
مرجتلة وتنقصها اللوائح التنفيذية ،فض ًال عن

واحلل ال يقتصر على تصويب وضع املعلمني
واالستجابة ملطالبهم املشروعة واملستحقة

حاجتها كلها للمراجعة والتصحيح والتطوير.

وحسب ،على الرغم أهمية ذلك .فنحن بحاجة

ومبا أن العمل احلزبي والنقابي في مجتمعنا

حلل جذري يعيد للعملية التربوية والتعليمية

يقوم على الوالءات العائلية والقبيلة واجلهوية،

ألقها ومكانتها ،ويضعها على سكة التطوير،

وحتى التربية والتعليم ما زالت تقليدية ومسكونة

ويعيد للمعلم كرامته واحترامه.

باخلوف من التغيير؛ فإننا بحاجة لوقت طويل

وعند احلديث عن النهوض بالعملية التعليمية

وجهود جبارة لتصبح ثقافتنا قانونية ،وتفكيرنا
ومنهج عملنا مؤسساتي ًا ومنظم ًا ،أي بعبارة

وتطويرها ،يلزمنا مراجعتها مراجعة ثورية،
تزيل كل «التابو» واحملرم من طريقها ،وتضع

أخرى ،نحتاج جهود ًا كبيرة حتى نخرج من

املستقبل فقط أمام عينيها ،كمعيار وهدف.

شرنقة القبيلة إلى أفق الدولة.

ويلزمنا أن نحرر املؤسسة التربوية من بؤس
29

بيروقراطيتها ،ورتابتها ،وتفكيرها النمطي

الشخصي والعام ،ولكن هذا ال ينطبق على

احملدود ،لتتحول من كونها مؤسسة لتدجني

جميع املعلمني .فحينما يحصل املعلم على
حقوقه ،يصبح أكثر إدراك ًا لواجباته والتزاماته،

ديناميكية تتحرر في فضاءاتها الطاقات اخلالقة،

وهذه فرصة إلعادة االعتبار للمهنة ،كما هي

وتنطلق املمكنات اإلبداعية ،وتثور في أجوائها

فرصة إلعادة االعتبار حليوية املجتمع التربوي،
حينها ميكن تكوين املعايير التي حت ّفز املعلمني،

املنخرطني فيها وتصنيفهم ،إلى منظومة حية

األسئلة اإلشكالية ،واملبادرات املشاكسة .وهذا
يعني أيض ًا عدم ترك قطاع التعليم ساحة مهمل ًة
ومجا ًال لتغلغل الفئات املتعصبة ،أو القوى

وتطور قدراتهم ،وتضعهم أمام حتديات جديدة،
وأمام مسؤولية تاريخية في االرتقاء بالتعليم في

احملافظة التقليدية التي حتارب أي محاولة

فلسطني ،وهذا يساهم في تقرير ارتقائهم املهني
والوظيفي .ال ميكن أن نطالب املعلمني ،عموم ًا،

وبالتالي من املفترض وضع معايير معينة للتعيني
والرقابة على أداء املعلمني .وأيض ًا نحتاج وضع

أن يذهبوا باملهنة إلى مدى أبعد ،وبخاصة فيما

للولوج للمستقبل ،أو القوى التكفيرية والظالمية،

يخص احملتوى التعليمي من ناحية ،وأساليب
ُّ
التدريس من ناحية أخرى ،وأن يسهموا بفاعلية

منهاج تقدمي عصري يخلّص أجيالنا من ثقافة
احلفظ والبصم واخلضوع واخلوف والتعصب.

في التغيير التربوي املنشود ،قبل أن يحصلوا

وعند احلديث عن دور املعلم ،ال نستطيع

على حقوقهم األساسية .إن حتفيز املعلمني

أن نطلب منه املواكبة والتطور واجلدية ،إذا لم

بعد ذلك يحتاج إلى رؤية متكاملة وبنية وظيفية

نقدم له احلد األدنى من كرامة العيش ،وإذا لم
يكن واضح ًا له مسار منوه الوظيفي في غياب

تسمح باملساءلة من ناحية ،وباملكافأة من ناحية
ثانية».
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منظومة واضحة وشفافة ومتكاملة ،ال يعرف

أما عند احلديث عن إنصاف املعلم ورفع

املعلم فيها واجباته ومسؤولياته فحسب ،بل
يعرف أيض ًا ممكنات تطوره املهني ،واملسارات

الظلم عنه ،فينبغي وضع األسس العادلة

احملتملة الرتقائه الوظيفي.

واملعايير املنصفة املوحدة في التعامل مع كل
موظفي السلطة الوطنية مبن فيهم املعلمون على

24

في هذا السياق ،كتب األستاذ وسيم الكردي

حد سواء ،وفي هذه احلالة يتم توزيع موارد

في مقالة له« :هناك معلمون في مجتمعنا

السلطة بشكل عادل بني اجلميع ،وحتى لو

الفلسطيني ،وعلى الرغم من كل الظروف

حصل اجلميع على أقل مما يتوقعون ،فعلى

الصعبة والقاسية ،متكنوا من االرتقاء باملهنة؛
واجتهدوا كثير ًا في تطوير عملهم ،وكان وازعهم

األقل نكون قد حققنا العدالة النسبية بينهم.
املوضوع ليس في مدى قانونية اإلضراب،
وشرعية اللجان املش ّكلة ،وتفاصيل األرقام

الوحيد أن يكون لعملهم معنى على املستويني
العدد (2016 )35
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والنسب والتواريخ ...املوضوع باختصار شديد

لكسر اإلضراب ،مثل التشكيك باللجان التي
حترك املعلمني ،التهديد مبتطوعني يحلّون مكان

وفي بعض مظاهر الفساد ،وسوء اإلدارة ،في

املضربني ،التلويح «برشوة» معلمني سيكسرون

النظرة املتخلفة جتاه قطاع التعليم ،في النظرة

وحدة املعلمني ،تخويف معلمني مبوقعهم

الدونية جتاه املعلم. ...

الوظيفي أو مصدر رزقهم ،التهديد بفصل ذوي

هو غياب العدالة في تقسيم موارد السلطة،

ومع استمرار اإلضراب ،ينبغي تفهم التشدد

العقود املؤقتة إذا ما انضموا إلى زمالئهم،

الذي يبديه املعلمون في املطالبة بحقوقهم ،فالثقة

االدعاء بأن اإلضراب سياسي ومشبوه  ..ولكن

باحلكومة مهزوزة ،خاصة بعد تنصلها وتراجعها

في حقيقة األمر فإن احلكومة في هذه احلالة

عن اتفاقيات مت التوقيع عليها ،والشعور بالغنب

لن تعالج األزمة ،بل فقط ستعمل على تأجيلها،

والتمييز ضد املعلمني شعور متأصل ميتد إلى

وبالتالي مفاقمتها ،لتنفجر في املستقبل على

العام  1994الذي تأسست فيه السلطة .ومن

نحو أخطر ،وبخسائر أفدح مبرات  ..وستكون

هنا مطلوب من احلكومة أن ترمم جدران الثقة

قد حولت بعض املعلمني واملديرين إلى وشاة،

التي تصدعت طوال السنني الفائتة ،مطلوب منها
االعتراف باحلقوق أو ًال ،واإلقرار مببدأ العدالة

وكتبة تقارير .إن جنحت محاوالتها بتفتيت قوة

االجتماعية واملساواة ،والعمل بشكل جدي على

املعلمني وكسر إرادتهم؛ فإنها بذلك ستلحق
ضرر ًا بالغ ًا باملعلم ،وباملسيرة التعليمية ،بل

إنصاف املعلمني .وإعادة النظر في امللف األهم

باملجتمع الفلسطيني بكل مكوناته ،وسنحتاج

واألكبر وهو غياب العدالة في توزيع املوازنة

حينها إلى الكثير الكثير من أجل رتقه وجبره

العامة على القطاعات املختلفة ،وتصويب اخللل

وإشفائه وإحيائه من جديد.

البنيوي في خطط التنمية في مجتمع يخضع

ومقابل ذلك ،مطلوب من املعلمني واحلكومة،
على حد سواء ،التوقف فور ًا عن التعاطي مع

وفي تعاطيها مع أزمة اإلضراب ،مطلوب منها

األزمة وكأنها معركة كسر عظم ،أو إثبات

إبداء املرونة والتف ّهم والكف عن التهديد باتخاذ

من هو األقوى ،ومن هو املنتصر ...وبالتالي،
يتوجب أو ًال األخذ بعني االعتبار مصالح الطلبة،

املعلمني املطلبي املشروع والنابع من معاناتهم،

ومصلحة الوطن ،واخلسارة التي ال تقدر بثمن

وعدم زجه وإقحامه في أجندات سياسية.

نتيجة وقف العملية التعليمية .وهذا يعني

وتقدمي كل ما من شأنه بناء ثقة املعلمني بإمكانية

التوصل حلل وسط ،بحيث يعيد للمعلم كرامته،

تصويب أوضاعهم وباالستجابة ملطالبهم احملقة.
إ ْذ ميكن للحكومة أن تلجأ لتكتيكات معينة

وحقوقه ،وتكون احلكومة قادرة على اإليفاء به.

لالحتالل.

إجراءات عقابية ،والتوقف عن التشكيك بنضال
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احللول واملقترحات كثيرة ،منها ما هو واقعي
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وممكن ،ومنها ما هو خيالي وغير واقعي ،لكن

يجري احلديث عنها اآلن ،فإذا كان للعلم

على احلكومة املبادرة باجتراح احللول ،فطاملا

والتعليم ثمن باهظ ،فإن اجلهل والتجهيل يكبد

أنها تعلم مدى حجم املعاناة التي يكابدها
املعلمون ،وتعلم ظروفهم جيد ًا ،فلماذا لم تبادر

املجتمعات خسائر ال ميكن تعويضها.
انتفض املعلم مطالب ًا بكرامته ،لكنه قدم لنا
درس ًا في معنى الكرامة ،الكرامة الوطنية.

وتبني خطط تقشف ،أو اقتطاع ضريبة معلم

نهاية اإلضراب

مسبق ًا إلى إيجاد حلول؟ أي قبل أن يضطروا
لإلضراب ،مث ًال :البحث عن دعم ،أو قروض،
تؤخذ من ذوي الدخل املرتفع ،أن متنحهم عالوة

بعد االنتهاء من إعداد هذا امللف ،ظهر

سنوية محدودة بحيث تكون دائمة ومنتظمة،

الرئيس محمود عباس على شاشة تلفزيون

وحتى لو كانت بسيطة ،فلو بدأنا مبثل حل كهذا

فلسطني ،وأعلن عن مبادرة إلنهاء اإلضراب،

قبل عشر سنوات مثال ،فعلى األغلب لن يحتاج

ومنح املعلمني حقوقهم ،وهذا نصها:

املعلمون إلى أي إضراب .أن تتخذ احلكومة

«اإلخوة املعلمون واملعلمات ،السالم عليكم

سياسة احلوافز واملكافآت املالية لكل معلم

ورحمة الله وبركاته،

متميز (تفعيل صندوق اإلجناز والتميز) ،حينها
بد ًال من التفكير باإلضراب سيفكر كل معلم

منذ اللحظة األولى تابعت باهتمام بالغ
قضيتكم ،وإميان ًا مني بعدالة مطالبكم ،وتقدير ًا

قطاع التعليم وأخرجت إدراكها هذا من حيز

ملكانتكم ك ُمربي أجيال ،وبالتشاور مع دولة
رئيس احلكومة الذي يحظى وحكومته بثقتي،

بتقدمي األفضل  ..لو أدركت احلكومة أهمية
الشعارات واخلطابة إلى حيز التنفيذ ،فستفكر

ولكون احتاد املعلمني إحدى قواعد منظمة

حينها برفع موازنة التعليم ،على حساب موازنات

التحرير الفلسطينية ،والذي كان له دور مميز

أخرى أقل أهمية .ألنه في الواقع ال شيء أهم

في مسيرتنا النضالية إلى جانب احتاداتنا

من التعليم.
ختام ًا ،إضراب املعلمني كلفنا الكثير مادي ًا
ومعنوي ًا ،وحتقيق مطالبهم كاملة سيكلف

كافة ،ومن واجبنا احلفاظ عليه ،وعدم املساس
به ،ونرفض أي محاولة تهدف إلى خلق أي
بدائل إال من خالل األساليب الدميقراطية حسب

احلكومة مبالغ طائلة ،رمبا فوق طاقتها،

القوانني واألنظمة املعمول بها .وعليه فقد قررنا

إجبارهم على كسر اإلضراب سيكلف املجتمع

وبالتشاور مع رئيس احلكومة ما يلي:
 أو ًال  -إمتام تطبيق االتفاق املوقع معاحلكومة واحتاد املعلمني عام  2013كام ًال.

ولكن جتاهل مطالبهم ،أو االلتفاف عليها ،أو
الفلسطيني خسائر فادحة على املديات القريبة
والبعيدة ،خسائر تفوق أضعاف األرقام التي
العدد (2016 )35
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الهوامش

 ثاني ًا  -منح املعلمني زيادة طبيعة العملبنسبة  %10موزعة بالتساوي مع بداية

 1مهند عبد احلميد ،دروس إضراب املعلمني« ،األيام»،
.2016/03/01
 2حنان احلروب ضمن أفضل  50معلم ًا على مستوى العالم،
وكالة «معا» اإلخباريةhttp://maannews. .2015/12/15 ،

عام  2017و 2018على الرغم من
الظروف املالية الصعبة ُ
وشح املوارد املالية

net/Content.aspx?id=814430

واإلمكانات.
 -ثالث ًا  -سيتم العمل على دراسة وضع

 3احلكومة تستطيع حل أزمة املعلمني بهذه املفاتيح،2016/2/23 ،
موقع االقتصاديhttp://www.aliqtisadi.ps/ar_page. ،
php?id=c0671dy12609309Yc0671d

اإلداريني وِ فق االتفاق املوقع في

 4نق ًال عن بوابة اقتصاد فلسطني  -احلكومة تستطيع حل أزمة
املعلمني بهذه املفاتيح ،االقتصادي.

.2016/2/18
 -رابع ًا  -قررت وبالتشاور مع مفوض عام

http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=c0671dy126
09309Yc0671d#sthash.0xB18441.eTnjWqM1.dpuf

املنظمات الشعبية تصحيح أوضاع االحتاد

 5احلكومة تستطيع حل أزمة املعلمني بهذه املفاتيح،2016/2/23 ،
موقع االقتصاديhttp://www.aliqtisadi.ps/ar_page. ،

الدميقراطية.
 -خامس ًا  -ما مت االتفاق عليه حول املتأخرات

 6يوسف الشايب :حراك املعلمني املوحد« ،األيام».2016/3/9 ،

العام للمعلمني الفلسطينيني بالوسائل

php?id=c0671dy12609309Yc0671d

« 7األيام»،

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10a

47269y279212649Y10a47269#sthash.xaytluVM.We-

تدفع على أربع دفعات قبل .2016/9/1

woyPTx.dpuf

 8رئيس الوزراء ،املعلمون يتقاضون األجر األعلى في احلكومة،
موقع رام الله اإلخباري ،نق ً
ال عن صحيفة القدس http://ra� ،

وبنا ًء على ذلك ،أدعو اإلخوة املعلمني
واملعلمات والعاملني في وزارة التربية والتعليم
كافة ،إلى الدوام غد ًا إلنقاذ العام الدراسي

 9محمد أبو شحمة ،رئيس الوزراء :املعلم غير مظلوم« ،فلسطني
أون الين».2016/3/3 ،

واحلفاظ على مسيرتنا التعليمية ،مع إدراكي

 10خالد سليم ،كاتب وإعالمي ،من صفحته على «الفيسبوك».

/mallah.city/post/55237

http://felesteen.ps/details/

/news/159564

أنكم أهل للمسؤولية ،وأن وطنيتكم تدفعكم إلى

 11د .عصام عابدين ،الطريق إلى نيل احلقوق املشروعة للمعلمني،
صحيفة «احلدث» ،العدد  1 ،58آذار.2016 ،

تلبية نداء الوطن».

 12حتذير صادر عن مؤسسة احلق بشأن إضراب املعلمني،
مؤسسة احلق.2016/2/17 ،

وبعد ساعات قليلة اجتمع حراك املعلمني

 13مهند عبد احلميد ،دروس إضراب املعلمني« ،األيام»،
.2016/03/01

املوحد ،وأعلن موافقته على مبادرة الرئيس
بأغلبية  9أصوات مقابل  ،7وإعطاء فرصة

 14أحمد جميل ،منظمة التحرير واحتاد املعلمني ،جريدة الغد
األردنية2016/3/1 ،

للحكومة إلثبات صدق نواياها وتنفيذ االتفاق.

 15د .عصام عابدين ،الطريق إلى نيل احلقوق املشروعة للمعلمني،
صحيفة «احلدث» ،العدد  1 ،58آذار.2016 ،
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دراسات

تحديات التعليم الفلسطيني:
مركزية العقل ،استخدام المنهج العلمي وإنهاء االحتالل

أ .هدى عوض

*

مع ضرورات إجناز املعركة من أجل االستقالل.
يقول املفكر «غرامشي» إن الهيمنة العسكرية
والسياسية والتبعية االقتصادية التي هي من
السمات اإلشكالية ألي شعب حتت االحتالل،
وبخاصة الشعب الفلسطيني ،ميكن اخلروج
منها باستخدام التعليم كأداة ،والثقافة كساحة
2
نضالية.
إذ ًا ،فاملهمة الرئيسة أمام الفلسطينيني هي
اللحاق بالقرن احلادي والعشرين ،على األقل
في مجال حتديث املناهج التعليمية وتطوير
3
مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
واملثال الذي ميكننا اتباعه هو تطبيق أنظمة
تعليمية حديثة ومتقدمة باالستعانة بتجارب

يواجه سعي الفلسطينيني إلى احلرية باملفهوم
الفردي واجلماعي ،الثقافي واالقتصادي
والسياسي ،معضالت بنيوية أساسية تتمثل
أو ًال في استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألرض
الفلسطينية ونهبه الثروات واملصادر الطبيعية،
وكذلك حالة من التبعية االقتصادية لالقتصاد
اإلسرائيلي املتطور جد ًا.
وال ميكن بحال من األحوال إجناز التطور
العلمي واالقتصادي والثقافي املطلوب دومنا
كسر طوق االحتالل.

1

وفي خضم هذا املعترك تبرز مركزية السؤال
اإلستراتيجي حول إدخال احلداثة العلمية واملادية
والثقافية إلى فلسطني ،وفي الوقت نفسه التعامل

*

دول أخرى حديثة ومتقدمة ،فاحلداثة كحركة
ثورية وشمولية جاءت عبر االستعمار احلديث.

محاضرة في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية /جامعة بيرزيت.
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احلداثة والتبعية إذ ًا ليسا مفهومني متعارضني

أثبتت جتربة التحرر االقتصادي والسياسي

بالضرورة ،ولكن في احلالة الفلسطينية فإن

التي خاضتها أغلب البلدان املستعمرة صعوبة

شرط التبعية البنيوية املفروض على املجتمع
واالقتصاد الفلسطيني يشكل حاجز ًا (كما

التخلص من الهيمنة االقتصادية والسياسية بحكم
تفوق االستعمار التقني واإلنتاجي الواضح.

حواجز االحتالل األخرى) مينع احلداثة من

حيث إن هذه التبعية متكاملة وشاملة

املرور أو االستقرار في فلسطني .واحلداثة
تعني هنا الثورة املعرفية وحتكيم العقل دائم ًا
وإنتاج إجابات يقبلها العقل ،فهي إذ ًا مسار
إستراتيجي شامل.

ومتداخلة في امليادين كلها:
 فعلى الصعيد االقتصادي جتد صناعةمفلسة ومشاريع غير إنتاجية ومنط ًا
استهالكي ًا للمجتمع ،ونشاط ًا يكاد يكون

4

معدوم ًا في مجال البحث العلمي.

واحلداثة هنا هي حركة كلية شمولية فكرية
ومادية ،أما التبعية فهي منط مشوه للنمو

 -كما أن الوضع ليس أفضل على الصعيد

منتشر في الدول ما بعد االستعمارية ،وهما

االجتماعي ،حيث الفقر في اخلدمات االجتماعية

تسيران في مسارين متعاكسني تسيطر فيهما

والبطالة املتزايدة وأزمة السكن والزواج املبكر

التبعية بآلياتها وقوانينها اإلمبريالية على

وغيرها من القضايا االجتماعية.

احلداثة احمللية أو الوطنية ،فتؤدي إلى تشويهها

 -أما على صعيد التخطيط احلضري ،فهناك

وحرفها عن مسارها.

اكتظاظ وانفجار سكاني وتلوث واختناق،

يفرض واقع التحديث االقتصادي والسياسي
والثقافي نفسه يوم ًا بعد يوم كضرورة حضارية

واألمر سيان بالنسبة للوضع الصحي،
أضف إلى ذلك سوء التغذية خصوص ًا عند

وقومية ،تسمح للفلسطينيني بأن يجدوا مكان ًا أفضل

األطفال والتلوث البيئي واألوبئة واألمراض

وفاعلية أكبر في التاريخ احلديث ،أما البديل عن هذا

دون وجود رعاية صحية شاملة.

التحديث فهو االستمرار في التبعية والتخلف.

 -أما على الصعيد التعليمي ،فهناك قصور

5

تقول األطروحة املركزية واألساسية ملدرسة

عام في أداء الدور اإلبداعي سواء في

التبعية إن سر تخلف البلدان النامية يكمن

املدارس أو في املراحل اجلامعية املختلفة

في العالقات القائمة بني هذه البلدان والبلدان

مبا يشمل املجاالت العلمية وليس فقط

الغربية املتقدمة .يقول «سمير أمني» أحد أهم

األدبية واإلنسانية .وعلى الصعيد الثقافي

رموز هذه املدرسة« :تاريخ التطور الرأسمالي

هناك ركود متعمد ورقابة وقيود جتعل من

في أوروبا هو كذلك تاريخ التدمير الوحشي

القراءة عادة متقطعة.

للشعوب املستعمرة».
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ميكن أن يشكال ساحة للمقاومة والنضال ،وكما

الفلسطيني درجات عالية جد ًا في ترتيب
التعليم وخصوص ًا بعد إنشاء السلطة الوطنية

الهيمنة الفكرية والثقافية تؤدي إلى الهيمنة

الفلسطينية كما يوضح اجلدول اآلتي:

يقول املفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي :إن
املادية والسياسية ،وبالتالي فإن التخلص من
االحتالل يتطلب التخلص من الهيمنة الفكرية
والثقافية لالحتالل.

7

يعتبر التعليم في العالم العربي عموم ًا أحد

العوامل الرئيسة في استمرار أنظمة احلكم
السلطوية أو الشمولية لعدة عقود ،وذلك الفتقاده
عدد ًا من الركائز امله ّمة في التعليم احلديث
واحلركة الفكرية املعروفة باحلداثة ،وإلزام التعليم

احلكومي بتسويق رؤية النظام احلاكم.
أما في فلسطني ،فقد استمرت مسيرة
التعليم حتت االحتالل على الرغم من االحتالل،
إذ بدأت مؤسسات التعليم العالي ككليات أو
معاهد متوسطة إلعداد املدرسني .وعانى التعليم
دائم ًا من نقص التمويل ،والصعوبات اإلدارية
والقانونية التي وضعها االحتالل كسياسة
مقصودة للحد من تطور هذا القطاع .وسنناقش

فنلندا

0.99

فرنسا

0.97

الواليات املتحدة

0.97

إسرائيل

0.95

اليابان

0.94

فلسطني

0.89

الكويت

0.87

البحرين

0.86

األردن

0.86

لبنان

0.86

قطر

0.85

السعودية

0.82

مصر

0.73

باكستان

0.46

8

المشكالت البنيوية التي تعيق
تقدم التعليم في فلسطين

في هذه الورقة التطور التاريخي للمدارس
واملعاهد والكليات التعليمية في فلسطني منذ
فترة االنتداب البريطاني مرور ًا باحلكم األردني

ال يزال التعليم في فلسطني يعاني من العديد

وفترة االحتالل اإلسرائيلي ،وأخير ًا ،نصل إلى

من املشكالت البنيوية التي تعيق تقدمه بالشكل
املطلوب وحتد من مساهمته باجتاه إقامة الدولة

عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.

الفلسطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض

على الرغم من االحتالل فإن الشعب
الفلسطيني اتخذ من التعليم سالح ًا لتطوير

الفلسطينية ومنها:
 -أول هذه اجلوانب افتقاره للتفكير النقدي

مقدراته وزيادة صموده على أرضه ومكافحة

(.)critical thinking

االحتالل والنضال ضده ،وحقق الشعب
37

وتبريراته ومفهومه لألصدقاء واألعداء دومنا

 -واجلانب الثاني افتقاده للمنهجية ودراسة

تساؤل جدي من الشعب أو املعارضة واألحزاب

املنهجية.

املختلفة إذا وجدت 9.هذا يدفع أنظمة احلكم

 أما اجلانب الثالث فهو عدم تعليم املنطقوالفلسفة منذ الصغر.

إلى تطوير شكل قمعي من أشكال السلطة

 -أما اجلانب الرابع فيختص في القدرة

اخلاصة ألعضاء النظام احلاكم
وتوفير املصالح
ّ

منذ السنوات األولى في املدرسة ،حيث

وفي اجلانب املقابل ،جتد األسلوب احلديث

يصبح البحث إحدى الوسائل واألدوات

في التعليم املبني على مفاهيم التساؤل

التعليمية ،وهذا هو محور هذه الورقة.

واالختالف والتفكير والريادية ،وهذه هي القيم

 -اجلانب اخلامس يتعلق بأخالقيات عملية

الثورية في التعليم والتي تنسجم مع احلداثة،

البحثية للطالب ،والتدريب على كتابة البحث

أو في حاالت متطرفة إلى توريث احلكم.

التعلم والتعليم بشكل عام.

وتعتبر اخلطوة األولى في طريقنا للحاق بالعالم

 -اجلانب السادس غياب االبتكار والتجديد

احلديث ،وبناء جيل جديد قادر على استخدام

والريادية املطلوبة لتشجيع الطالب على

التكنولوجيا وتطويعها وتطويرها.

االختراع واالكتشاف واإلبداع.

أما النقطة الثانية ،أي غياب املنهجية عن

 -اجلانب السابع عدم عرضه مواضيع

املنهاج التعليمي ،فتهدف دون شك إلى مترير

احلريات واحلقوق واملساواة والعدالة

رسالة النظام احلاكم أو معارضيه وتهربه من

االجتماعية بالشكل املطلوب.

االستحقاقات األساسية املطلوبة منه .يصبح
النقاش السياسي العام فارغ ًا من املضمون

 -اجلانب الثامن يتناول مهارات اللغة العربية

ومليئ ًا بعبارات التكرار واملدح والثناء للنظام،

األساسية والضرورية لتمكني الطالب
من الكتابة بشكل مقروء وسليم خال من

وفي حاالت معينة متسك بالكتب اخلضراء أو

األخطاء القواعدية أو اإلمالئية.
يدفع إهمال التفكير النقدي والبحث العلمي

السوداء دومنا تساؤل أو استفسار .إن غياب
املنهجية مي ّكن النظام من االستمرار في احلكم

واستخدام األسلوب التلقيني املباشر في التعليم

على الرغم من التحديات وتخوين كل األطراف

الطالب إلى احلفظ والتكرار والتلقي ،وهذه القيم

التي تدافع عن الشعب واتهامها بالعمالة

التقليدية في التعليم تكرس الوضع القائم مهما

لألطراف األجنبية دومنا دليل أو منطق سليم

كان ،وبالتالي تخدم األنظمة االستبدادية في
العالم العربي خصوص ًا .وقد يكون هذا العامل

فيما يعرف مبفهوم املؤامرة.
النقطة الثالثة تتعلق ببناء مجتمع واع يصعب

الرئيس في قبول الشعب رسالة نظام احلكم

تضليله أو استغالله من خالل الدعاية واإلعالم
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الصعب أن نبدأ بتعليم املساواة في اجلامعة

وأجنداتهما املختلفة سواء الداعمة ألنظمة
احلكم أو املعارضة لها مث ًال ،وذلك ألن الشعب

بينما الطالب يعيش مع أسرته وفي مدرسته
حا ًال مغاير ًا.

املبني على أساس التحليل املنطقي لألحداث
واملعلومات يستطيع أن مييز الصواب من اخلطأ

أما القضية السادسة ،فهي قضية غياب

واحلقائق من االدعاءات في اخلطاب السياسي

االبتكار والتجديد ،حيث نرى أثرها في

لألطراف املختلفة .وبالتالي فمن املهم تعليم
املنطق ورمبا أيض ًا الفلسفة .فالطالب يجب أن

نُدرة االختراعات واعتماد االقتصاد العربي
على االستهالك دومنا مساهمة في اإلنتاج

يعرف كيف يحكم أو يقرر على جملة معينة أو

باستثناء إنتاج النفط في الدول التي لديها

داللة ما .وال بد من اإلقرار أن معظم اخللل

احتياطي نفطي .وفي هذا الصدد يوجد لدى
إسرائيل سنوي ًا محصلة كبيرة جد ًا من براءات

مرده افتقاد اجلمهور العربي إلى آلية التحكيم
واتخاذ القرار ،خصوص ًا فيما يتعلق بالقضايا

االختراعات املسجلة تفوق تلك التي لدى الدول

السياسية واالجتماعية الراهنة.

العربية مجتمعة لألسف الشديد.
إن عدم توعية املواطن بحقوقه مثل حقه

النقطة الرابعة تتعلق بتوفير مصادر البحث
العلمي للطالب وخصوص ًا املكتبات الرقمية

في التعليم والعمل واملشاركة السياسية،
يعتبر تقصير ًا كارثي ًا من الدولة ومؤسساتها

والشبكات التعليمية ومهارات الكمبيوتر الالزمة
لالستفادة من مصادر كهذه ،وفي هذا العصر

املعنية ،حيث إن معرفة هذه احلقوق ترقى

على الطالب في سنوات املدرسة األولى أن

باملجتمع للوصول إلى الشكل األكثر دميقراطية

يحصل على فرصة كاملة لالستفادة من مواقع

في احلكم .وغياب هذا العامل رمبا هو أهم

مصادر املعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية،

العوامل في تثبيت االستبداد .إن املشاركة

إال أن إتاحة الفرصة للطالب للوصول إلى
مصادر املعرفة ال تكفي وال جتعل منه باحث ًا ما

السياسية للمواطنني كافة هي ضمانة لصون
حقوقهم وفعالية النظام السياسي واملساواة بني

لم ميتلك قدرات أساسية في عمل البحث.

املواطنني.

إن أخالقيات التعليم احلالي هي أخالقيات

ال ميكن إغفال أهمية وضرورة تدريس اللغة
العربية وخصوص ًا في سنوات املدرسة األولى،

ينهي املدرسة أن يبدأ بتعلم أخالقيات احلياة

وتنمية قدرات التالميذ في مجاالت اللغة العربية

في اجلامعة فقط .إذ إن أي مفهوم اجتماعي
أساسي هو بالضرورة مفهوم أخالقي أيض ًا،

املختلفة وأهمها الكتابة واإلمالء والقواعد،

املجتمع في الغرب ،فال ميكن للطالب الذي

حتى يتمكنوا من إنتاج مادة بحثية خالية من

مث ًال املساواة االجتماعية حيث سيكون من

األخطاء.
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تبعات حالة الجمود
في تطور نظام التعليم

وهي شكل من أشكال رأس املال البشري طاملا
أنه يصبح جزء ًا من الفرد الذي يتلقاه ،ويحقق
خدمة منتجة ذات قيمة اقتصادية .وعلى الرغم
من التركيز في مجال االستثمار على التعليم،
فإن الكثير من املفاهيم املطبقة في مجال
التعليم ميكن تطبيقها على املجاالت األخرى من
االستثمار البشري وخاصة في مجال التدريب،
وهناك نوعان من املوارد التي تدخل في مجال
التعليم وهي:
أ .اإليرادات (الفرصة) الضائعة للفرد والتي
كان ميكنه احلصول عليها لو أنه لم يلتحق
بالتعليم .وتوجه مث ًال إلى سوق العمل.
ب .املوارد الالزمة إلمتام عملية التعليم
ذاتها مثل املختبرات العلمية الالزمة
لتعليم املجاالت العلمية كالطب والصيدلة
والكيمياء والفيزياء واإللكترونيات .وهنا
املعرفة أو التعليم في املجاالت األدبية أو
اإلنسانية تكون أقل تكلفة بكثير.
ويعاني مجال االستثمار في التعليم في
كثير من احلاالت من جتاهل وإهمال دراسة
رأس املال البشري ومن عدم معاملة التعليم
كاستثمار في اإلنسان.

يجب تطوير نظام التعليم حتى نتمكن من
املشاركة مع باقي الشعوب والدول على قدم
املساواة في البحث العلمي واإلبداع والتنمية.
يجب أن تترجم القيم اإلنسانية الكبرى إلى
واقع ملموس في مختلف املجاالت وباألساس
في نظام التعليم كتشجيع الطالب على البحث
العلمي والقراءة النقدية للنصوص والتساؤل
واختالف اآلراء وقبول اآلخر والتعددية .دون ما
تق ّدم سيعيد املجتمع الفلسطيني إنتاج نفسه،
وتستمر حالة التبعية واجلمود التي ال نستطيع
حتمل تبعاتها كاجلهل والتخلف وقلة اإلنتاج.
إن الربط بني اإلنفاق على التعليم والنمو
االقتصادي جعل النظرة لإلنفاق على التعليم
نوع ًا من أنواع االستثمار ألنه يزيد من إمكانيات
األشخاص ويزيد مستوى اإلنتاج القومي  .على
ضوء ذلك ميكن التعرف إلى بعض النظريات
ووجهات النظر وإسهامات الباحثني واملهتمني
مبوضوع البحث حتى نتمكن من إبراز مساهمة
البحث على املستوى الفلسطيني من خالل
النتائج املتوقعة  .حيث إن اكتشاف وتطوير
نظريات رأس املال البشري تكتسب أهمية كبيرة

معيقات تطور نظام التعليم

في تقدم التكنولوجيا بل هي من األسس العملية

لو نظرنا إلى معظم املؤسسات التعليمية

لعملية النمو االقتصادي والذي يؤدي إلى عملية

الفلسطينية لوجدنا أنها تعاني من كثير من

النمو الشاملة والتي تدفعنا لذكر إجنازات

العقبات والصعوبات بعضها داخلي بنيوي

وإسهامات العلماء في هذا املجال 10.فعملية

في املؤسسة والبعض اآلخر خارجي متأثر

التعليم استثمار الزم لتنمية املوارد البشرية،
العدد (2016 )35
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 -هناك خصوصية لواقع التعليم في القدس،

بالظروف احمليطة كاالحتالل ،ومن هذه املعيقات

حيث تتعدد اجلهات املشرفة على التعليم،
ومتارس إسرائيل دور ًا معط ًال ألي عملية

والصعوبات:

 مؤسسات التعليم العالي تعتمد اعتماد ًاكبير ًا على الرسوم الدراسية في تغطية

تنموية حقيقية في هذا القطاع.

احتياجاتها املالية ،ولكن مئات اآلالف من

بينما دول مثل فنلندا يكون التعليم فيها
مجاني ًا في مراحل الدراسة كلها عدا املرحلة

املواطنني الفقراء ال يستطيعون حتمل تكلفة
التعليم العالي.

12

الثانوية والتي يتحمل فيها الطالب رسوم ًا غير
باهظة ،ويكون التعليم اجلامعي فيها مجاني ًا،

11

 -ال توجد استثمارات وعوائد ذاتية للجامعات

وهذا يظهر األولوية التي توليها احلكومة

الفلسطينية.

الفنلندية لهذا القطاع والذي يعتبر من أفضل

 -ال توجد ميزانيات خاصة ومستقلة للبحث

إن لم يكن أفضل نظام تعليمي في العالم.

العلمي.

وكذلك جتارب دول من أستونيا واليابان وأملانيا

 -غياب احلوافز املادية واملعنوية لدعم البحث

وسنغافورة ،حيث قال لي كوان يو مؤسس

العلمي.

سنغافورة احلديثة :إنه لم يصنع معجزة في

 -تعتبر تكاليف املباني واملعدات الرأس مالية

سنغافورة إمنا املعلمون هم من صنعوا املعجزة

واألراضي ضخمة احلجم وعالية التكلفة.

بعد أن خصص موارد الدولة للتعليم ورفع

 التعليم العالي بحاجة ماسة إلى التطوربكل فروعه.

مكانة املعلمني.

13

 -وجود تباين في نسب الطالب إلى الكوادر

أما بالنسبة لفلسطني فنحن أحوج الناس

اإلدارية إلى حد كبير وتختلف النسبة من

إلى نهضة شاملة علمية وثقافية واقتصادية

مؤسسة تعليمية إلى أخرى.

واجتماعية وميكن الوصول لهذه النهضة

 -األسر الفلسطينية تتحمل اجلزء األكبر من

بتحقيق معجزة فلسطينية على غرار سنغافورة

التكاليف التعليمية ألبنائها ،مما يشكل
عبئ ًا مالي ًا كبير ًا عليها.

أو فنلندا وهذا يتأتى فقط من خالل االستثمار
احلقيقي في التعليم.
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دراسات

األبعاد القانونية لالنتهاكات اإلسرائيلية
للمجاري المائية السطحية المشتركة
حوض نهر األردن  -دراسة حالة
إكرام عمر

*

حتظى قضية املياه في الصراع العربي

اإلسرائيلية في مياه نهر األردن خرق ًا للقانون
الدولي العام؟.
تفترض هذه الدراسة أن هناك انتهاكات
إسرائيلية للقانون الدولي وخرق ًا لالتفاقيات
الدولية التي حتدد طبيعة استغالل األحواض
واملجاري املائية السطحية وكيفيته ،بشكل
عام ،ومياه نهر األردن ،بشكل خاص ،وتستند
الدراسة إلى قواعد واتفاقيات دولية ،سيتم
تناولها في هذه الدراسة التي تتضمن ثالثة
مباحث أساسية.
نظر ًا ملتطلبات الدراسة التي تفترض حتديد
املفاهيم اجلغرافية اخلاصة مبوضوعها ،جسد
املبحث األول األبعاد اجلغرافية للمجاري املائية
السطحية املشتركة بشكل عام ،حيث تضمن

كاتبة وباحثة فلسطينية.

املطلب األول في هذا املبحث ماهية األحواض

اإلسرائيلي بأهمية بالغة ،كونها قضية سياسية
بحتة ترتب وجودها واكتسبت أهميتها في أعقاب
األرض الفلسطينية والعربية
احتالل إسرائيل
َ
املجاورة؛ ما أدى في النهاية إلى سيطرتها على
املوارد املائية ،وعلى الرغم من وجود العديد
من األبحاث والدراسات التي تناولت األطماع
اإلسرائيلية في املياه العربية ،فإن هذه الدراسة
تبحث في البعد القانوني لالنتهاكات اإلسرائيلية
ملياه نهر األردن ،من خالل اإلجابة عن سؤالي
البحث :ما هو الوضع القانوني للمجاري املائية
السطحية املشتركة بشكل عام ومياه نهر األردن
بشكل خاص؟ وهل تشكل االنتهاكات واألطماع

*
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املائية السطحية املشتركة وطبيعتها ،باعتبار

واالتفاقيات املتعلقة بتقسيم نهر األردن

أن نهر األردن ينبع ويجري في أراضي أكثر

واستغالله ،باإلضافة إلى الوضع القانوني

من دولة وميثل حالة الدراسة لهذه األحواض

لالنتهاكات اإلسرائيلية التي متارس بحق مياه

املشتركة ،تناولت الدراسة في مطلبها الثاني

نهر األردن.

البعد اجلغرافي حلوض نهر األردن.
يدل اخلطاب اإلسرائيلي على حجم األطماع

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها متثل
إطار ًا قانوني ًا يؤكد حق الدول العربية املتشاطئة

اإلسرائيلية في األراضي العربية ،فإسرائيل ما

في نهر األردن باستغالل مياهه ،وذلك باالعتماد

زالت ماضية في تنفيذ املبادئ واألفكار الصهيونية

على القانون الدولي العام ،وحيث إن إسرائيل

التي نشأت منذ زمن ،ولعل أهم ما تدعو إليه هذه

متارس أشكال االنتهاك واملصادرة ملياه نهر

املبادئ أن السيطرة على األراضي يجب أن تكون
مصاحب ًة للسيطرة على املياه العربية ،بشكل عام،

األردن كافة ،وفي الوقت الذي ما زالت تتنصل
فيه من االتفاقيات الدولية كافة التي متنح حقوق

ومياه حوض نهر األردن ،بشكل خاص ،وهذا

السيادة على مياه نهر األردن ،تبرز أهمية هذه

ما توضحه الدراسة في املبحث الثاني ،الذي

الدراسة في تعميق الفهم القانوني لطبيعة هذه

يتناول األطماع الصهيونية في مياه نهر األردن

املمارسات.

وسياستها الرافضة لالعتراف باحلق العربي في

تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من املراجع

استغالل مياه هذا احلوض ،باإلضافة إلى تسليط

التي تناولت موضوع السياسة اإلسرائيلية

الضوء على اخلطط اإلسرائيلية ومشاريعها في

جتاه املجاري املائية العربية واألطماع

استغالل نهر األردن.

اإلسرائيلية وانتهاكها مياه نهر األردن على

تقوم هذه الدراسة في مجملها على قواعد

وجه اخلصوص ،فمن خالل مراجعة األدبيات

القانون الدولي واالتفاقيات التي عمدت

السابقة ،وجدت الباحثة أن من بني الدراسات

إسرائيل إلى انتهاكها ،فمعاهدة (هلسنكي)

السابقة ملوضوع البحث «األبعاد القانونية

حول حماية واستخدام املجاري املائية العابرة

لالنتهاكات اإلسرائيلية ملياه نهر األردن»)،

للحدود الدولية ،وما تالها من اتفاقيات وضعتها
األمم املتحدة ،تش ّكل اإلطار املرجعي للبحث في

دراسة أعدها فضل كعوش ،الرئيس السابق
لسلطة املياه الفلسطينية  -الرئيس السابق

قانونية االنتهاكات اإلسرائيلية ملياه حوض نهر

للجنة املفاوضات حول املياه ،ونشرت هذه

األردن ،وهو ما تستعرضه الدراسة في مبحثها

الدراسة على بعض املواقع اإللكترونية ،وقد

الثالث الذي تستعرض فيه الباحثة األحكام

كان عنوان الدراسة (االنتهاكات اإلسرائيلية

الدولية اخلاصة باألحواض املائية املشتركة،

لقانون املياه الدولي بشأن احلقوق الفلسطينية)،

العدد (2016 )35
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ومع التطور العمراني والتقدم التكنولوجي

واستعرض فيها الكاتب االنتهاكات اإلسرائيلية

وبفعل النمو السكاني زادت احلاجة إلى املياه،

لقانون املياه في حوض نهر األردن.
يذكر أن من بني الدراسات -التي تناولت

وقد صاحب هذه احلاجة صراع على احلصول

موضوع احلقوق الفلسطينية في املياه من

عليه ،خاصة بني تلك الدول التي جتمعها ضفاف

منظور القانون الدولي -رسالة ماجستير لطالبة

نهر واحد ،أو بني الدول التي يجري في أراضيها

احلقوق في جامعة القدس هدى الردايدة بعنوان

نهر واحد ،أي الدول املتشاطئة.

(القانون الدولي للمياه وحقوق املياه الفلسطينية:

وحيث إن املجاري املائية السطحية املشتركة

دراسة احلوض اجلوفي الغربي في فلسطني في

أحد مسببات الصراع بني الدول ،فال بد أن نوضح

ضوء القانون الدولي).

في هذه الدراسة ما هو تعريف املجرى املائي.
يقصد باملجرى املائي الدولي وفق ًا للمادة الثانية
من مشروع استخدام املجاري الدولية ()1994

المبحث األول :األبعاد الجغرافية

أنه «املجرى املائي الدولي الذي تقع أجزاؤه في

المطلب األول :مفهوم المجاري

دول مختلفة ومتثل مياهه السطحية واجلوفية
بحكم عالقتهما املتداخلة ك ًال واحد ًا ،والذي تتدفق

السطحية المشتركة وجغرافيتها

يعتبر املاء أحد املقومات األساسية في احلياة،

مياهه عادة صوب نقطة وصول مشتركة».

ومن دونه ال ميكن أن يعيش كائن حي ،فيه حتيا

1

أما اتفاقية األمم املتحدة لالستخدامات غير

اخلالئق ومن دونه ال تعيش ،وقد اختلفت أشكال

املالحية للمجاري املائية الدولية ،1997 ،والتي

املياه ومصادرها ،فهناك مصادر جوفية وأخرى

ُعرفت «بقانون املياه» فقد نصت في املادة الثانية

واحمليطات ،وبصرف النظر عن طبيعة مصدر

الدولي هو شبكة املياه السطحية واملياه اجلوفية
التي تشكل مع ًا بحكم عالقاتها الطبيعية بعضها

مجاري األنهار وضفاف البحار مالذ ًا للحضارات
ومقصد ًا للشعوب ،فعلى ضفافها منت احلضارات

من هذا النظام في دول مختلفة ،تسمى كل دولة

سطحية تتمثل في مجاري مياه األنهار والبحار

منها على أن «املقصود مبصطلح املجرى املائي

املاء ونوعه ،فقد شكل احلصول عليه واحلفاظ على
مصادره هدف ًا للحضارات واألمم املتعاقبة ،فكانت

ببعض نظام ًا مائي ًا متص ًال وموحد ًا ،وتقع أجزاء
منها بدولة املجرى املائي والتي يقع داخل

وعلى شواطئها بنيت املدن وازدهرت ،فحوضا

إقليمها جزء من املجرى».

2

(الراين) و(الدانوب) منت عليهما احلضارتان

من هنا جند أن مصطلح املجرى املائي يقصد

اليونانية والرومانية ،وعلى ضفاف النيل كانت

به مجرى املاء الذي يقع في دول عدة ،وحيث إن
هناك في منطقتنا العربية أنهار ًا تقع مجاريها

احلضارة الفرعونية تشكل كيانها.
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املائية في أكثر من دولة كالنيل واألردن ودجلة
والفرات ،فإن هذه األنهار تعد أنهار ًا دولية،
كما أنها تعد من األنهار الرئيسة في الشرق
األوسط ،فنهر النيل أطول األنهار العربية وينبع
ويجري في أكثر من دولة ،حاله كحال نهري
دجلة والفرات ونهر األردن.
هذا ويبلغ «عدد األحواض النهرية املشتركة في
العالم ،بني دولتني أو أكثر 246 ،حوض ًا ،نسبة
السكان الذين يعتمدون على مياه هذه األحواض
يقدر بنحو  %40من سكان العالم ،ونسبة األراضي
الزراعية التي يتم ريها ،تصل إلى  %53من
مجموع األراضي الزراعية لدى الدول املتشاطئة.
توصلت غالبية تلك الدول إلى تفاهمات فيما
بينها أو أبرمت اتفاقيات نهائية للتعاون من
أجل حتقيق االستثمار األفضل ملياه األحواض
الدولية املشتركة ،وقد اهتدت واسترشدت جميعها
3
مببادئ قانون املياه الدولي وقواعده».

من 2.5م/كم إلى 4م/كم ويبلغ طوله  192كم،
إال أن طول مجراه الفعلي يصل إلى  320كم
بسب تعاريجه وانحناءاته».

يعتبر نهر األردن أهم مصدر مائي سطحي في
املنطقة كونه «ينبع من عيون منحدرات جبل الشيخ
بسورية ويتشكل في ثالثة أنهار هي :بانياس
ودان من سورية واحلاصباني من لبنان ،وتنحدر
هذه األنهار في اجلزء الشمالي لتشكل الشريعة،
ويدخل إلى بحيرة طبريا وبعد خروجه منها ،يرفده
نهر اليرموك من سورية بينما يقع نهر الليطاني
بالكامل في األراضي اللبنانية».

5

إن الناظر في طبوغرافية نهر األردن يجد
أنه يقسم إلى ثالثة أجزاء رئيسة :هي «املجرى
العلوي والذي يقع بني سلسلتي مرتفعات هضبة
اجلوالن من الشرق وجبال اجلليل من الغرب
على ارتفاع  70متر ًا فوق سطح البحر مبساحة
إجمالية قدرها  115كم مربع تشكل  %16من
مساحة احلوض اإلجمالي ...تقع في هذا اجلزء

المطلب الثاني :البعد
الجغرافي لحوض نهر األردن

من احلوض أهم منابع احلوض وأنهاره الفرعية،
كاحلاصباني وبانياس والدان».

يقع مجرى نهر األردن ضمن «منطقة انهدام
البحر امليت ووادي األردن في املنطقة الواقعة
بني منخفض احلولة ومنطقة األغوار الشمالية
والوسطى وبحيرة طبريا وتبلغ مساحة حوضه
 43535كم ،تضم أجزاء من خمس دول هي:
األردن وفلسطني وسورية ولبنان وإسرائيل،

6

أما املجرى األوسط من احلوض فـ «يقع ضمن
املنطقة املمتدة من سهل احلولة وحتى بحيرة
طبريا ،ويتميز هذا املجرى بشدة االنحدار التي
تصل نسبتها إلى  17.5م/كم».

7

املجرى السفلي حلوض نهر األردن يقع «في
املنطقة املمتدة من جنوب بحيرة طبريا  212م

وتقع منابعه على ارتفاع 522م فوق سطح

حتت سطح البحر حتى مصبه في شمال البحر

البحر ،فيما يقع مصبه على مستوى 400م

امليت  400م حتت سطح البحر ،ويتضاعف

حتت سطح البحر ،ويتراوح متوسط انحداره
العدد (2016 )35
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الصراع مع مرور الوقت أخذ يتضمن قضايا

طول النهر في هذا املجرى ليصل إلى  105كم،
ويزداد اتساع مجراه إلى  25متر ًا بسب كثرة

أخرى ترافقت مع احتالل األرض العربية ،ومن

تعاريجه ،وتقع فيه روافد النهر اجلانبية كأودية

ضمن هذه القضايا ،املياه التي استولت عليها

8

هذا «ويغذي نظام نهر األردن املائي مناطق

احلركة الصهيونية مع احتاللها األرض ،حيث
شكل سلب املياه العربية جزء ًا من اإلستراتيجية

تبلغ مساحتها  19.800 – 17.600كلم مربع

الصهيونية القائمة على انتزاع احلقوق العربية،

ويجري فيها نحو  1500مليون متر مكعب من
املياه سنوي ًا ،مع وجود تفاوت موسمي كبير،

خاصة بعد أن عمدت إلى جلب أعداد كبيرة من

الزرقاء ووادي العرب».

املهاجرين بغية توطينهم في فلسطني ،مما حدا

وتشكل األراضي السورية أكبر مساحة لتغذية

بها إلى مصادرة املياه العربية والتي كان نهر
األردن واحد ًا منها.

9

لو تتبعنا تاريخ األطماع الصهيونية في

هذا النظام املائي ،يتبعها األردن ولبنان ،أما
إسرائيل والضفة الغربية فمساهمتهما ثانوية».

مياه نهر األردن لوجدنا أنها تعود إلى بدايات
املشروع الصهيوني في إقامة وطن لليهود في

المبحث الثاني :األبعاد السياسية

فلسطني ،وبالتالي ميكن القول :إن األطماع

يستعرض املبحث الثاني من هذه الدراسة

الصهيونية كانت على مرحلتني ،بدأت املرحلة

والذي يتضمن مطلبني أساسيني ،األطماع

األولى «في نهاية القرن التاسع عشر في

اإلسرائيلية في مياه نهر األردن (املطلب

الوقت الذي أصبحت فيه فلسطني خيار احلركة
الصهيونية لتكون وطن ًا قومي ًا لليهود ،عندها بدأ

األول) ،وأبرز املشاريع املائية التي حاولت
إسرائيل تنفيذها الستغالل مياه النهر ،وهو

املهندسون واخلبراء الصهاينة دراسة األوضاع

املطلب الثاني الذي حاولت الباحثة من خالله

املائية في املنطقة العربية بوجه عام وفي فلسطني

التفريق بني املشاريع املائية التي استهدفت

بوجه خاص».

مياه نهر األردن ،فتفرع املطلب إلى ثالثة فروع

10

رأت احلركة الصهيونية أن من الضروري

هي :مشاريع السيطرة اإلسرائيلية ،واملشاريع

أن تشتمل الدولة املستقبلية على مواردها

الدفاعية العربية ،ومشاريع التسوية املائية.

املائية التي من املفترض أن تكون كافية ملن
سيقطنها ،وتلبي عملية البناء في هذه الدولة

المطلب األول :األطماع واالنتهاكات
اإلسرائيلية في مياه نهر األردن

سواء البناء االقتصادي أو الزراعي ،فـ «ظهرت

على الرغم من أن الصراع العربي اإلسرائيلي
كان في األساس صراع ًا على األرض فإن هذا

في سنة  1875أول إشارة إلى الدعوة اليهودية
القائلة بإمكان اتساع فلسطني والنقب إلسكان
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ماليني من البشر وإمكان ري صحارى اجلنوب

اشتد الصراع على مياه حوض نهر األردن

إذا أمكن نقل بعض كميات املياه املتوافرة
في شمالي فلسطني إلى جنوبيها حتقيق ًا لهذا

في أعقاب قيام إسرائيل بتحويل املياه من
الزاوية الشمالية الغربية لبحيرة طبريا إلى

الغرض ،وذلك بعد نشر تقرير بعثة اخلبراء

املناطق الساحلية وصحراء النقب؛ األمر الذي

واملهندسني التي أوفدتها اجلمعية العلمية

دفع العرب ملنع إسرائيل من القيام بذلك من

البريطانية إلى فلسطني سنة  1873لتقصي ما

خالل محاولتهم حتويل مياه نهري بانياس

فيها من موارد ومنها املياه».

واحلاصباني ،عندها وفي العام  1964وقعت

11

اشتباكات وأجهضت عملية التحويل.

إن املياه «هي التي دفعت املستعمرين
الصهاينة األوائل إلى التوجه إلى شمالي

احتلت إسرائيل ،بعد حرب  ،1967مرتفعات

فلسطني ،حيث تقع  %85من مصادرها املائية،

اجلوالن ،وبالتالي سيطرت على منابع نهر

بغية احلصول على القاعدة الضرورية لتطوير

األردن بشكل كامل باإلضافة إلى سيطرتها

الزراعة في املستعمرات ،ثم السيطرة على

على املجرى السفلي من النهر في أعقاب

االحتياط املائي الذي ميكن استخدامه لتنمية
12
املناطق األكثر تخلف ًا في فلسطني».

احتاللها الضفة الغربية ،وبالتالي أصبح نهر
األردن بعد أن قامت إسرائيل بغزو لبنان في

في فترة االنتداب البريطاني ()1948-1922

قبضة إسرائيل ،فتصرفت بسيادة مطلقة على

«سعى اليهود إلى احلصول على االمتيازات

حوض نهر األردن حيث «سحبت منه أكبر كمية

املائية لصالح املشاريع التي كانوا يخططون
لتنفيذها مستقب ًال ،وإلى عرقلة قيام أي من

ممكنة من املياه التي تسمح بها هيدرولوجية
احلوض».

اجلهات العربية في األردن وفلسطني باستثمار
أي موارد مائية ذات صلة مبشاريعها».

15

جتسدت األطماع الصهيونية والسياسات
اإلسرائيلية الهادفة إلى االستيالء على مياه

13

نهر األردن «في شكل مشروعات ومشروعات

بعد حرب  1948وكنتيجة للحرب ،أقيمت
إسرائيل على معظم أراضي فلسطني االنتدابية،

مضادة (مبساعدة عناصر خارجية)».

16

ومع احتالل هذه األرض ،اشتد الصراع على

لم تتوقف االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق

مواردها املائية ،خاصة حوض نهر األردن ،وقد

العربية في مياه نهر األردن عند ذلك ،فبعد حرب

حدا ذلك بأميركا إلرسال مبعوث لها (اريك

« 1967اتبعت إسرائيل سياسة النهب املنظم

جونستون) ليحل الصراع عبر خطة (جونستون)

حيال مياه األراضي الفلسطينية احملتلة وهضبة

التي «أعطت األولوية في املياه لسورية ،ووسعت

اجلوالن ،ففي الضفة الغربية الفلسطينية

من هذه األولوية لتشمل األردن».
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وقطاع غزة احملتلني ،سارعت سلطة االحتالل

14
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اإلسرائيلي  -وبصورة آلية  -إلى إصدار

تنفذ هذه األفكار على األرض سوى مبجموعة

أوامر عسكرية وضعت مبوجبها جميع مصادر

من اخلطط واملشاريع الهادفة إلى توحيد

املياه حتت سيطرتها املباشرة والكاملة (األمر

مصادر املياه وضمها إلى دولتها التي أرادت،

العسكري رقم  7 /92حزيران  1976واألمر

ومن أهم هذه املشاريع:

العسكري رقم  58لسنة .»1968

 .1خطة مافروماتس عام  1922وتقضي هذه

17

اخلطة «بتحويل مياه نهر اليرموك إلى بحيرة

المطلب الثاني :المشاريع المائية
الستغالل مياه نهر األردن

طبريا وبناء قناتني لري األراضي الزراعية
في الضفتني الغربية والشرقية لنهر األردن

عند احلديث عن املشاريع اخلاصة واملتعلقة

(قناة الغور الشرقية وقناة الغور الغربية)

باستغالل مياه نهر األردن ال بد من األخذ

إضافة إلى بناء سدين رئيسني على جانبي

بعني االعتبار اجلهة القائمة على هذه املشاريع

النهر».

والهدف من ورائها ،فمن خالل البحث ،وجدت

18

 .2مشروع امتياز روتنبرغ عام  1926حيث
منحت بريطانيا مبوجبه «امتياز ًا لتوليد

الباحثة أن هناك مشاريع عمدت إسرائيل إلى
تنفيذها ومبساعدة عناصر خارجية بهدف

الطاقة الكهربائية من مياه نهر األردن

سلب مياه النهر وإن صحت تسميتها مشاريع

لبنحاس روتنبرغ وهو مهندس من نشطاء

(السيطرة) ،في حني كانت هناك مشاريع

احلركة الصهيونية».

مضادة يحاول العرب من خاللها احملافظة على

19

 .3خطة ايونيدس  1939وقد «أجراها مدير

حقوقهم املسلوبة ،أما الفئة الثالثة من مشاريع

التنمية البريطاني في حكومة شرق األردن

استغالل مياه نهر األردن فكانت تلك التي

(م.ج .ايونيدس)» 20وذلك بناء على توصية

تهدف إلى حل والوصول إلى تسوية (مشاريع

من جلنة بيل اإلجنليزية وتتضمن اخلطة»:

التسوية).

 -حتويل جزء من مياه نهر اليرموك

الفرع األول :مشاريع السيطرة

لري  45ألف دومن من أراضي الغور

اإلسرائيلية على مياه نهر األردن

الشرقية.

تعود بدايتها إلى أوائل القرن التاسع عشر،

 -تخزين الفائض من مياه نهر اليرموك

حيث كانت الصهيونية ترى في فلسطني الدولة

في بحيرة طبريا.

 -تأمني  742مليون متر مكعب سنوي ًا

التي ال بد أن حتوي موارد متكن سكانها من
العيش ،فهي فلسطني بأرضها ومياها مكان

للري في شرق األردن منها 460

تستطيع فيه استيعاب املهاجرين ،وكيف لها أن

مليون متر مكعب من بحيرة طبريا.
49

املهاجرين اليهود».

 -منع استثمار مياه نهر اليرموك

25

وبحيرة طبريا إال مبوافقة شركة

 .7بدأت إسرائيل في العام « 1951بتجفيف مياه

روتنبرغ اليهودية وتوقيع اتفاق

البحيرة على  3مراحل ،كلفت ما مجموعه 8

استثمار مشترك معها.

ماليني ليرة إسرائيلية ،أشرف على متويلها

نرى من خالل البنود التي تضمنتها اخلطة

الصندوق القومي اليهودي وانتهت في تشرين

أنها ترمي إلى السيطرة اإلسرائيلية على

الثاني من العام .»1957

26

مياه النهر ،حيث عمل ايون يدس من خالل

 .8مشروع الناقل القطري طبريا  -النقب:

خطته على منح اليهود احلق في السيطرة

«وهو عبارة عن مجموعة مشاريع أعدها

على موارد احلوض املائية.

(جون كوتون) بهدف حتويل مياه نهر

21

أوفدت وزارة

األردن ونقلها باألنابيب إلى األراضي

الزراعة األميركية والتر كالي الودر ميلك

اإلسرائيلية».

وقد بدأت إسرائيل في

«بذريعة أنه خبير بحماية التربة ومكلف

تنفيذه عام .1953

 .4مشروع ميلك :1938

27

دراسة استعماالتها» 22،وقد كانت أحد بنود

خطة السنوات السبع  :1960-1953وهي

املشروع «حتويل منابع أنهار احلاصباني

شبكة من املشاريع املائية أعدها (جون كوتون)

وبانياس ومياه نهر الليطاني الستغاللها في

بهدف «زيادة كميات املياه في إسرائيل من

ري األراضي الزراعية داخل إسرائيل...

 810ماليني متر مكعب في العام  1952إلى

وحتويل مياه نهر األردن إلى صحراء

 1710ماليني متر مكعب في العام .»1960

النقب لتأمني متطلبات املزارعني اليهود».

28
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مما سبق جند أن إسرائيل ومبساعدة

 .5مشروع سيمحا بالس  :1944اقترح هذا

خارجية عمدت وعبر خطط ممنهجة إلى سلب

املشروع «حفر قناة مائية بني البحرين املتوسط

العرب حقوقهم املائية على اعتبار أن لها
حقوق ًا مكتسبة جراء استيالئها على األرض،

وامليت لغرض تعويض النقص مبياه البحر امليت
نتيجة استثمار فوائض مياه نهر األردن».

فمنذ أن كانت الصهيونية فكر ًا إلى إقامة

24

الدولة عام  1948وإلى يومنا هذا ،ما زالت

 .6مشروع هيز  :1947كان هذا املشروع
امتداد ًا ملشروع ميلك ومنفذ ًا له ،حيث

إسرائيل هي املسيطرة على مياه نهر األردن
وروافده ،األمر الذي يطرح تساؤ ًال مفاده:

عمد املهندسان هيز وسافيدج إلى اقتراح

كيف تعامل العرب مع هذه املخططات؟ وهذا
ما ستوضحه الدراسة في تناولها للفرع
الثاني من املشاريع املائية.

«حتويل مياه نهر اليرموك إلى بحيرة
طبريا ...جتفيف بحيرة احلولة واستغالل
أراضيها ألغراض الزراعة وتوزيعها على
العدد (2016 )35
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الفرع الثاني :المشاريع المائية العربية

على الرغم من أن املشروع كان يحمل

(الدفاعية عن الحقوق المائية العربية)
كما أسلفنا سابق ًا يتسم الصراع العربي

في طياته املبدأ األخالقي في االعتراف
بحقوق العرب باالنتفاع في مياه النهر فإن
هذا املبدأ لم يدم طوي ًال السيما في ظل

اإلسرائيلي حول املياه بكونه مشاريع ومشاريع
مضادة ،فمقابل املشاريع الهادفة إلى جتريد
العرب من حقوقهم املائية في حوض نهر األردن،
وجدنا أن هناك مشاريع مضادة حاول العرب
تنفيذها بهدف حماية مصاحلهم ومواردهم
املائية في نهر األردن ،والتي أردت أن أسميها
«املشاريع الدفاعية» ومن أهمها:
 .1مشروع ماكدونالد عام  :1951وهو
املشروع الذي «طلبت احلكومة األردنية
فيه من مؤسسة االستشارات الهندسية
املعروفة باسم ميردوك ماكدونالد وشركاه
أن يطوروا مشروع ايزنيدس ،كرد على
املشروعات الهادفة إلى حتويل مياه نهر
األردن إلى خارج حوض النهر» 29.هذا
ويتضمن املشروع ري األراضي على
جانبي النهر شرقه وغربه بني بحيرة طبريا
30
والبحر امليت ،كما اقترحت الشركة:
 تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبرياوسحبها إلى منطقة األغوار في الضفة
الغربية لري ما يزيد على  100ألف دومن.
 إنشاء سد حتويلي على نهر اليرموكوسحب مياهه إلى منطقة األغوار في
الضفة الشرقية.
 ربط قناتي الغور الشرقي والغربيبشبكة أنابيب حتت نهر األردن لري

التهديدات التي وجهتها احلركة الصهيونية
إلى ماكدونالد.
 .2مشروع بوجنر  :1952وحمل هذا املشروع
اسم اخلبير الذي كلفته احلكومة األردنية
وضع مشروع يتم من خالله تخزين املياه
في مكان مالئم ويكون ذلك بإنشاء سد
في منطقة املقارن على نهر اليرموك ،كل
ذلك بهدف متكني األردن من توفير املياه
نتيجة الطلب املتزايد عليها جراء تهجير
الفلسطينيني في العام  1948وقد لقي
هذا املشروع صدى من الوكالة الدولية
لتشغيل وغوث الالجئني الفلسطينيني ،إال
أن املشروع لم ير النور نتيجة الرفض
اليهودي الذي بدوره مارس ضغوط ًا
على أميركا من أجل رفض املشروع؛
ما أثر على موقف الوكالة الدولية التي
كانت أبدت استعدادها في وقت سابق
للمساهمة في متويله.
 .3مشروع بيكر وهيرزا عام  :1955وهو
مشروع الشركتني األميركيتني بيكر وهيرزا
اللتني طلبت منهما احلكومة األردنية وضع
مخططات لتنفيذ مشروع بوجنر بعد إجراء
بعض التعديالت املتعلقة بسد املقارن وبنائه

األراضي الزراعية في منطقة أريحا.

وزيادة سعته.
51

الفرع الثالث :مشاريع التسوية المائية

الستثمار املوارد املائية في حوض نهر األردن.

هذا النوع من املشاريع من اسمه يعرف

استغرقت مهمة جونستون سنتني من اجلوالت

باملشاريع التي أرادت حل الصراع املائي

التفاوضية املكوكية التي كانت على مدار أربع

من خالل املواءمة بني املشاريع الصهيونية

جوالت من املفاوضات بني أطراف الصراع،

واملشاريع املضادة العربية ولعل من أبرزها:

وانتهى به األمر إلى وضع خطة نهائية في 30

مشروع تشارلز مارتن لعام « :1953وهو

أيلول « ،1955فكانت حصة إسرائيل 565
مليون متر مكعب ،وحصة األردن  720مليون ًا

املشروع الذي حمل اسم املؤسسة األميركية
التي أعدته واستندت فكرة املشروع إلى توزيع
مياه نهر األردن بني دوله باستثناء لبنان».

وترك لسورية  132مليون متر مكعب» 32،أما
لبنان فقد حظي بـ 35مليون ًا.

31

 .1هذا وقد ارتأى املشروع أن حتظى

باإلضافة إلى مبدأ تقاسم املياه الذي

إسرائيل بـ 394مليون متر مكعب ،في

تبناه جونستون في خطته ،فقد تضمن

حني حتظى األردن بـ 774مليون متر

املشروع في خالصته «جتفيف بحيرة احلولة

متر مكعب ،كما تضمن املشروع إنشاء

واستصالحها لغرض الزراعة واعتبار
بحيرة طبريا خزان ًا طبيعي ًا ملياه نهر األردن

مكعب ،أما سورية فحصتها  45مليون
سد تخزيني على نهر اليرموك وزيادة سعة
بحيرة طبريا ،األمر الذي يعد رضوخ ًا

واليرموك واستثمار مياه أنهر احلاصباني،
الوازني ،الدان وبانياس لري اجلليل األعلى

للتوجهات اإلسرائيلية واملوافقة على

ومناطق احلولة ووادي مرج ابن عامر ،كما

تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا
بد ًال من سد املقارن.

اقترح املشروع بناء سدين على نهر اليرموك
املقارن والعدسية».

 .2خطة جونستون :حظيت هذه اخلطة باهتمام
بعض اخلبراء الذين يرون فيها إطار ًا قانوني ًا

33

تتكون خطة جونستون من ركنني أساسيني:
«حصص املياه والتعاون اإلقليمي ،فقبلت

حلل الصراع املائي العربي اإلسرائيلي
وقاعد ًة ومنطلق ًا لتقسيم مياه املنطقة.

اللجان الفنية العربية واإلسرائيلية باحلصص،
لكن اجلانب العربي ربط قبوله التعاون اإلقليمي

سميت اخلطة بهذا االسم نسبة إلى اريك

بحل املشكلة الفلسطينية وبناء عليه لم تتم

جونستون ،وهو ممثل الرئيس األميركي

املصادقة على االتفاقية».

بني دول املنطقة (سورية ولبنان واألردن

أعطت اخلطة  220مليون متر من املياه
سنوي ًا للفلسطينيني ،ألن الضفة الغربية كانت

إيزنهاور الذي كلف عام  1953مهام التفاوض
وإسرائيل) حملاولة إقناعها مبشروع موحد
العدد (2016 )35

34

جزء ًا من األردن في اخلمسينيات وحدودها

52

المطلب األول :القانون الدولي والمرجعيات
القانونية الخاصة بالمجاري المائية المشتركة

الشرقية نهر األردن ،وقد استولت إسرائيل
على حصة الضفة الغربية وعلى جزء من حصة
األردن ،بحيث أضحت الضفة الغربية ال تستفيد
من مياه نهر األردن.
على الرغم من فشل جونستون -في جولته
الرابعة من املفاوضات بني أطراف الصراع
املائي -في الوصول إلى اتفاق يرضي األطراف
كافة إال أنه ميكن اعتبار «خطة جونستون
في الواقع عملت كنظام عرفي قانوني للمياه
35
السطحية في وادي األردن».
من كل ما سبق جند أن إسرائيل حاولت وعبر
سلسلة املشاريع التي تنفذها مبساعدة عناصر
أجنبية ،أن تستولي على مياه نهر األردن بحيث
تكون لها السيادة على احلوض.

لو تتبعنا تاريخ منو احلضارات ونشوئها
لوجدنا أن جزء ًا منها منا وترعرع على ضفاف
األنهار ،ومع ازدياد حاجة الدول مع مرور الوقت
للمياه وفي ظل التطور الصناعي والتكنولوجي
بات وجود صيغة قانونية تنظم حقوق الدول
املتشاطئة أمر ًا ملح ًا ،ولعل هذا بدا جلي ًا عندما
قررت الدول األوروبية في مؤمتر فينا عام
 1815إعادة تنظيم استخدام نهر الراين ،حيث
نص القرار على «أن تكون املالحة في األنهار
املشتركة حرة متام ًا وال متنع على أحد من دول
املنبع حتى املصب طاملا استخدمت لألغراض
التجارية».

36

أما االهتمام الدولي في وضع إطار قانوني
وأحكام مرجعية تنظم عملية استغالل املياه

المبحث الثالث :األبعاد القانونية

املشتركة وتكفل حقوق الدول املتشاطئة فتعود

بعد أن حتدثنا عن األبعاد اجلغرافية
والسياسية لالنتهاكات اإلسرائيلية في مياه
نهر األردن ،وبعد أن قدمنا عرض ًا ألهم
املشاريع املائية التي سعت إسرائيل لتنفيذها
في حوض نهر األردن ،ال بد لنا أن نتعرف من
خالل هذا املبحث إلى الكيفية التي تعامل فيها
القانون الدولي مع املجاري املائية املشتركة
بشكل عام ،واالتفاقيات واملرجعيات القانونية
اخلاصة مبياه نهر األردن في محاولة لوضع
إطار قانوني لالنتهاكات اإلسرائيلية ملياه
نهر األردن وذلك بالنظر إلى أحكام القانون
الدولي وقواعده.

إلى بدايات القرن العشرين ،عندما بدأت
تتعقد العالقات الدولية املتعلقة باستخدام مياه
األنهار ،حيث «زاد االهتمام بهذا القانون عندما
زادت حاجة الشعوب إلى املياه العذبة وتنوعت
استخدامات مياه األنهار الدولية ،وقد عرف
القانون الدولي لألنهار الدولية بأنه عبارة عن
القواعد القانونية الدولية التي حتكم مختلف
استخدامات مياه األنهار الدولية واملجاري
املائية الدولية».

37

بدأ معهد القانون الدولي ،في العام ،1910
بصياغة قواعد قانونية ألغراض الري والزراعة
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والصناعة ،ففي العام « 1911صدر إعالن

أما ما أقرت به (أحكام هلسنكي) فهو

مدريد املتضمن أنه ليس من حق أي دولة من

مبدأ العدالة في تقاسم مياه األنهار الدولية

الدول املشاركة في حوض النهر أن حتدث
تغيير ًا في طبيعة مياه احلوض من شأنه أن

وتوزيعها ،حيث تعتبر معاهدة هلسنكي حول
حماية واستخدام املجاري املائية العابرة

يلحق ضرر ًا بالدول األخرى ،كما مينع على

للحدود الدولية مبا في ذلك البحيرات الدولية

أي دولة إحداث أي تغيير في مجرى النهر أو

«أول وأهم املرجعيات القانونية الدولية التي

التصرف مبياهه أو مجراه إلى درجة تؤدي إلى

توصلت إلى وضعها األمم املتحدة عام ،1966

انخفاض منسوب املياه في الدول األخرى إال

وقد جرى تطويرها في إطار معاهدة جديدة

مبوافقة هذه الدول».

عام  ،1992ومن ثم عملت األمم املتحدة على

38

أما احملطة األولى في النظام القانوني املائي

إعداد االتفاقية القانونية التي عرفت باتفاقية

املعاصر ،فكانت اتفاقية برشلونة عام  1921التي

قانون حماية واستخدام املجاري املائية الدولية

كرست مبدأ حرية املالحة التقليدية وأول من دعت

في األغراض غير املالحية لعام  ،1997وعلى

إلى تدويل األنهار املشتركة ،حيث بدأ االهتمام

الرغم من أن هذه االتفاقية لم تدخل حيز

بتقنني مسألة املياه الدولية ،وهي أول من دعا إلى

التطبيق حتى اآلن ،فإن أهميتها القانونية

استبدال مصطلح األنهار الدولية مبجاري املياه

قد أكدتها محكمة العدل الدولية بعد أشهر

ذات الفائدة الدولية كما أنها أكدت مبدأ سيادة

فقط من تاريخ اإلعالن عنها ،حيث اعتمدتها

الدول على األجزاء املارة بأراضيها.

احملكمة كمرجعية في النظر في بعض القضايا
التي عرضت عليها ومن ضمنها قضية حوض

زادت ،مع مرور الوقت ،حاجة الدول إلى املياه،
خاصة بعد أن تراجعت عملية املالحة النهرية

نهر الدانوب».

14

لصالح األغراض الزراعية والصناعية وتوليد

كانت األمم املتحدة قد اتخذت مجموعة من

الطاقة الكهربائية ،والتوسع في استخدامات

القرارات اخلاصة بتعزيز سيادة الدول على

39

ثرواتها الطبيعية نذكر منها رقم  1083اخلاص

وبالتالي كان ال بد من وضع القواعد واألحكام

بالسيادة الدائمة على املوارد الطبيعية ،وسيتم

التي تنظم كيفية استخدام األنهار املشتركة

احلديث في السطور الالحقة عن أهم املرجعيات

سواء للري أو املالحة أو غير ذلك لينتهي األمر

القانونية في مسألة تنظيم استخدام املياه

في «جماعة القانون الدولي في دورتها املنعقدة

الدولية املشتركة ،وهي:

في هلسنكي  1966والتي أعدت خاللها قواعد

 -أحكام هلسنكي  :1966وهي ما تعرف

مياه األنهار وبروز استخدامات جديدة،

هلسنكي».

بقواعد هلسنكي بشأن استخدامات مياه

40

العدد (2016 )35

54

ز) التكلفة املقارنة بالوسائل البديلة لتغطية

األنهار الدولية« ،التي حتكم االنتفاع مبياه

االحتياجات االقتصادية.

األنهار الدولية ،ما لم يكن هناك اتفاق
بني دول حوض النهر الدولي على تنظيم

ح) مدى توافر املصادر املائية األخرى.

االنتفاع على نحو معني ،أو في حالة وجود

ط) جتنب الفقد غير الضروري في استخدامات
مياه احلوض.

عرف إقليمي خاص بني هذه الدول في هذا

ى) مدى إمكانية تعويض دولة أو أكثر من
دول احلوض بوصف ذلك وسيل ًة لتسوية

الشأن وقد ُعني الفصل الثاني من هذه
القواعد بقواعد االستخدامات العادلة ملياه

النهر الدولي».

اخلالفات بشأن االنتفاع.

42

تنص املادة الرابعة من هذه القواعد على أن

ك) املدى الذي ميكن معه إشباع حاجات الدولة

«لكل دولة من دول احلوض احلق في أراضيها

بغير أن ينجم عن هذا اإلشباع أضرار

في حصة معقولة ومنصفة من االستخدام

جوهرية لدولة أخرى من دول احلوض.

املفيد ملياه حوض التصريف النهري».

املادة السابعة تضيف« :ال جتد دولة

43

أما املادة اخلامسة فتضم بعض املعايير

احلوض نفسها محرومة في وقت معني من

املعقولة والعادلة في االنتفاع مبياه النهر

االستخدام املعقول ملياه حوض التصريف

الدولي»:

الدولي بسبب احتجاز تلك املياه من أجل

44

أن تستخدمها دولة أخرى في احلوض في

أ) جغرافية حوض النهر ،ومن ضمنها امتداد
مجرى النهر أو فروعه في إقليم كل دولة

املستقبل».

من دول احلوض.

هذا «وطالبت أحكام هلسنكي الدول

45

ب) النظام الهيدرولوجي للحوض ،ومن ضمنه

التي ترغب بإدخال تعديالت على طريقة

اإلسهام املائي لكل دولة من دول احلوض.

االنتفاع مبياه نهر معني ،كإنشاء سد أو

ج) املناخ السائد في حوض النهر.
د) االستخدامات

السابقة

للمياه

حتويل مجرى نهر أو حتويره ،الدخول
في

في مفاوضات مع الدول املشاركة معها

حوض النهر ومن ضمنها بصفة خاصة

في احلوض للحصول على موافقتها ،فإذا

االستخدامات احلالية.

لم يتم االتفاق يعرض األمر على جلنة

ه) احلاجات االقتصادية واالجتماعية لكل دولة

للتحكيم».

من دول احلوض.
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مما سبق جند أن أحكام هلسنكي جاءت

و) مدى اعتماد سكان كل دولة من دول حوض

لتؤكد أن لكل دولة من دول احلوض احلق

النهر على مياهه.

في نصيب معقول وعادل ،وارتكزت هذه
55

القواعد إلى مبدأ العدالة في توزيع املياه

 33مادة والتي أعدتها جلنة القانون الدولي

املشتركة وطرق استخدامها.

التابعة لألمم املتحدة ،فهو التأكيد على مبدأ

 -قانون حماية واستخدام املجاري املائية

االقتسام العادل واملنصف ومبدأ االستخدام

الدولية في األغراض غير املالحية للعام

البريء وغير الضار ومبدأ االلتزام بالتعاون
واإلخطار عن اإلجراءات املزمع اتخاذها.

فقد «اعتمدت اجلمعية العامة

:1997

لألمم املتحدة في  21أيار  1997اتفاقية

نصت املادة  5من االتفاقية  -التي تصدرت

دولية جديدة حول قانون االستخدامات غير

اجلزء الثاني «املبادئ العامة» ،التي حملت

املالحية للمجاري املائية الدولية ،بأغلبية 104

عنوان «االنتفاع واملشاركة املنصفان

أصوات واعتراض ثالث دول (الصني ،تركيا،

واملعقوالن»  -على أن:

بوروندي) وامتناع ثالث دول عن التصويت

 .1تنتفع دول املجرى املائي ،كل في

من بينها (مصر وفرنسا وإثيوبيا)»47.وهي

إقليمه ،باملجرى املائي الدولي بطريقة

االتفاقية اإلطارية التي استندت في مجملها

منصفة ومعقولة .وبصورة خاصة،

إلى االتفاقيات واملعاهدات الثنائية واجلماعية

تستخدم هذه الدول املجرى املائي

منذ أن عقد مؤمتر جنيف عام  1923إلى عام

الدولي وتنميه بغية االنتفاع به بصورة

( 1966أحكام هلسنكي) ونقول هنا إطارية
ألنها «تضع إطار ًا عام ًا يتمثل في مجموعة

مثلى ومستدامة ،واحلصول على فوائد
منه ،مع مراعاة مصالح دول املجرى

من املبادئ العامة الرئيسة واألحكام املتعلقة

املائي املعنية ،على نحو يتفق مع توفير

مبوضوع استخدامات مياه األنهار في غير

احلماية الكافية للمجرى املائي.

شؤون املالحة ،بحيث يلزم أن يتم وضع

 .2تشارك دول املجرى املائي في استخدام

اتفاقية جديدة بشأن نهر معني أو جزء منه،

املجرى املائي الدولي وتنميته وحمايته

أي أن الفلسفة التي اعتمدتها جلنة القانون

بطريقة منصفة ومعقولة وتشمل هذه

الدولي في عملها لوضع هذه االتفاقية قامت

املشاركة حق استخدام املجرى املائي

على أساس أن تنوع األوضاع اجلغرافية

وواجب التعاون في حمايته وتنميته

والهيدرولوجية واملناخية والسكانية اخلاصة

على السواء ،على النحو املنصوص

بأحواض األنهار املختلفة ،تفرض بالضرورة
تنوع ًا في القواعد اخلاصة بكل نهر من

عليه في هذه االتفاقية.

األنهار».

أما املادة ( )6فقد جاءت لتوضح العوامل ذات
الصلة باالنتفاع املنصف واملعقول وقد نصت»:
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أما ما جاءت به هذه االتفاقية التي تتضمن
العدد (2016 )35
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 .1يتطلب االنتفاع مبجرى مائي دولي بطريقة
56

منصفة ومعقولة ،باملعنى املقصود الوارد

الصلة .وعند حتديد ماهية االنتفاع

وفق املادة ( )5أعاله ،أخذ جميع العوامل

املنصف واملعقول ،يجب النظر في
جميع العوامل ذات الصلة مع ًا

ذلك العوامل اآلتية:

والتوصل إلى استنتاج على أساسها

أ .العوامل الطبيعية وتشمل :العوامل

يحقق الهدف الكل.

والظروف ذات الصلة في االعتبار مبا في

اجلغرافية والهيدروغرافية واملناخية

 .2تعزيز وتطوير أوجه التعاون بني دول

واأليكولوجية ،والعوامل األخرى ذات

املجرى املائي الدولي املشترك ،بعد تطبيق

الصفة الطبيعية.

ما ورد باملادة ( )5أعاله.

ب .السكان :جميع السكان الذين

املادة السابعة من االتفاقية جاءت لتوازن بني

يعتمدون على املجرى املائي في كل

ما جاء في املادتني اخلامسة والسادسة ،حيث

دولة من دول املجرى املائي.

نصت على أنه «يجب مراعاة مصالح دول املجرى

ج .األوضاع

والظروف

االجتماعية

املائي املعنية ،والتركيز على التزام الدولة بالعمل

واالقتصادية لدول املجرى املائي.

على تخفيف الضرر وإزالته والتعويض عنه عند

ح .آثار أوجه االستخدام أو االستخدامات

الضرورة«51،وذلك من خالل:

القائمة واحملتملة للمجرى املائي من

 .1تتخذ دول املجرى املائي ،عند االنتفاع مبجرى

إحدى دول املجرى املائي ،على غيرها

مائي دولي داخل أراضيها ،كل التدابير

من دول املجرى املائي.

املناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي

خ .طبيعة اإلجراءات املتخذة وفعاليتها

شأن لدول املجرى املائي األخرى.

من دول املجرى املائي أو بعضها

 .2ومع ذلك ،فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة

حلفظ موارد املياه للمجرى املائي

أخرى من دول املجرى املائي ،تتخذ الدول

وحمايتها بهدف تنميتها واالقتصاد

التي سبب استخدامها هذا الضرر ،عند

في استخدامها.

عدم وجود اتفاق على هذا االستخدام ،كل

ر .مدى توافر بدائل املياه ذات نوعية

التدابير املناسبة ،مراعية أحكام املادتني 5

وقيمة مقارنة مبياه املجرى املائي

و 6بالتشاور مع الدولة املتضررة ،من أجل

الدولي املشترك.

تخفيف هذا الضرر وإزالته والقيام  -عند
الضرورة  -مبناقشة مسألة التعويض».

ذ .يحدد الوزن املمنوح لكل عامل من
العوامل أعاله ،وفق ًا ألهميته باملقارنة

أما مبدأ االلتزام بالتعاون في درء

مع أهمية العوامل األخرى ذات

األخطار ،فقد حدده اجلزء الثالث من
57
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 ثانيا :االتفاقيات التي وقعت مع إسرائيل،وتشمل اتفاقيتي وادي عربة التي وقعتها
إسرائيل مع األردن عام  ،1994ونصت
املادة السادسة فيها على أن «يتفق
الطرفان بشكل متبادل على االعتراف
بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من
55
مياه نهري األردن واليرموك».
أما االتفاقية الثانية التي أبرمتها إسرائيل
فكانت مع اجلانب الفلسطيني ،وهي اتفاقية
طابا املوقعة بتاريخ  1995/9 /28حيث مت فيها
ألول مرة االعتراف بحقوق الفلسطينيني املائية،
فقد نصت الفقرة األولى من املادة األربعني على
أن «تعترف إسرائيل بحقوق املياه الفلسطينية
في الضفة الغربية ،وسوف يتم التفاوض عليها
في مفاوضات الوضع الدائم ،وتسوى في
اتفاق الوضع الدائم اخلاص مبصادر املياه
56
املتعددة».
يذكر أن موضوع حقوق الفلسطينيني في
مياههم اجلوفية والسطحية في الضفة الغربية
وقطاع غزة لم ُيتطرق إليها بشكل صريح في
إعالن املبادئ عام  1993أو في اتفاق غزة-
أريحا أو ًال عام .1994

االتفاقية والذي نص على أن «تتعاون
دول املجرى املائي على أساس املساواة
في السيادة والسالمة اإلقليمية والفائدة
املتبادلة وإثبات حسن النية من أجل حتقيق
االنتفاع األمثل من املجرى املائي الدولي
وتوفير احلماية الكافية للمجرى وإنشاء
آليات قانونية وإدارية على شكل مجالس
أو جلان مشتركة لتيسير عمليات التنسيق
53
والتعاون املشترك».
المطلب الثاني :االتفاقيات الخاصة
بتوزيع مياه نهر األردن

ميكن تقسيم االتفاقيات التي متت بخصوص
توزيع مياه نهر األردن إلى نوعني ،وذلك حسب
اجلهة التي مت التوقيع معها:
 أو ًال :االتفاقيات التي مت توقيعها معحكومات االنتداب وتشمل املعاهدة املوقعة
عام  1920بني احلكومتني الفرنسية
البريطانية حول مياه نهر األردن ،معاهدة
عام  ،1922وقد نصت على أنه «يحق
حلكومة فلسطني أو لألشخاص املنتدبني
من قبلها إقامة سد على نهر األردن أو
روافده لرفع مستوى مياه احلولة وبحيرة
طبريا» 54،أما االتفاقية األخرى فكانت
معاهدة حسن اجلوار املوقعة عام 1926
بني بريطانيا وفرنسا ،حيث استمر العمل
فيها بالنصوص والعادات احمللية التي
كانت سائدة في استعمال مياه األنهار
والقنوات والبحيرات.
العدد (2016 )35

المطلب الثالث :الوضع القانوني
لالنتهاكات اإلسرائيلية لمياه نهر األردن

استعرضت الدراسة في املبحث الثاني
منها األبعاد السياسية لألطماع اإلسرائيلية
في مياه نهر األردن ،حيث مت احلديث في هذا
املبحث عن االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق
58

املائية العربية في مياه النهر من خالل رزمة

حتول املجرى السفلي إلى مجرى مائي جلدول

املشاريع التي حاولت من خاللها إسرائيل

صغير ملوث بالكامل ،لم تعد مياهه صاحلة ألي

السيطرة على احلوض وروافده .وفي اإلطار

نوع من االستخدام».
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نفسه ،قامت إسرائيل وما زالت تقوم بسلب

أما بالنسبة لالستغالل اإلسرائيلي ملياه بحيرة

العرب حقوقهم املائية ،فبعد العام  1967وبعد

طبريا ،فنجد أنها سيطرت على البحيرة على

أن احتلت إسرائيل فلسطني بأكملها صعدت

اعتبار أنها جزء من أراضيها« :أقامت محطات

إسرائيل من سياستها الهادفة إلى سرقة املياه

لضخ املياه من البحيرة إلى خارج حدوده ،لري

العربية متذرعة مببدأ أن السيطرة على املوارد

األراضي الزراعية على امتداد السهل الساحلي
وصو ًال إلى شمالي النقب ،وفي الوقت نفسه مت

«أقاموا املنشآت على احلوض العلوي في سهل

إغالق مخارج اجلزء السفلي من نهر األردن،

احلولة (يجري ضخ أكثر من  140مليون متر

وذلك عند الساحل اجلنوبي من البحيرة ببوابات

مكعب سنو ًيا من نهر األردن العلوي قبل وصوله

حديدية».

الطبيعية جزء من السيطرة على األرض ،فقد

إلى بحيرة طبريا ،لري األراضي الزراعية في

58

تتسم السياسة اإلسرائيلية بأنها سياسة

سهل احلولة) ،كما يتم عبر بحيرة طبريا ضخ

تهدف إلى سلب مياه نهر األردن وحرمان

كميات كبيرة من مياه نهر األردن إلى املناطق

الدول العربية املتشاطئة من االستفادة من مياه

الساحلية وحتى شمال النقب عبر ما يعرف

احلوض ،خاصة في ظل وجود عجز مائي في

مبشروع مياه األنبوب القطري ،مبعدل يصل

هذه الدول ،وال تتوقف إسرائيل بانتهاكاتها

إلى أكثر من  550مليون متر مكعب ،ونحو 120

عند هذا احلد ،فما زالت تتنكر للحقوق املائية

مليون متر مكعب يتم ضخها إلى مناطق جنوب

العربية في مياه النهر ،فهي تواصل حرمانها

بحيرة طبريا وغور بيسان .وتقوم إسرائيل

الفلسطينيني بشكل خاص والدول املتشاطئة

بتحويل نحو  120مليون متر مكعب من تصريف

بشكل عام من الوصول إلى احلوض واالنتفاع

نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا على مدار السنة.

مبياهه وثرواته الطبيعية ،رافضة مبدأ املساواة

أما اجلزء السفلي من النهر فلم تعد جتري فيه
املياه باستثناء كميات قليلة جد ًا ال تتجاوز 30

واملشاركة في إدارة بيئة احلوض وحمايتها
وتطويرها.

مليون متر مكعب ،مصدرها مياه الينابيع املاحلة

تعد األطماع اإلسرائيلية الرامية إلى جتريد
العرب من حقوقهم املائية في نهر األردن انتهاك ًا

ومياه املجاري غير املعاجلة التي يتم تصريفها

صريح ًا لألحكام الدولية ،فبما أن نهر األردن يعد
نهر ًا دولي ًا تشترك في حوضه األردن وسورية

وحتويلها مباشرة إلى هذا اجلزء من النهر من
مناطق طبريا وبيسان وجوارها ،مما أدى إلى
59

فعلى أرض

وفلسطني ولبنان وإسرائيل فإن كل ما تقوم به

ومصاحلها دون تشاور»،

إسرائيل من إجراءات يلحق الضرر مبصالح

الواقع قامت «إسرائيل بإغالق مخارج

الدول األخرى أو يخفض كميات املياه املتدفقة

نهر األردن السفلي ووقف وصول املياه

ويحرم بعض الدول من االستفادة من مياهه أو
يلوث مجرى النهر ،األمر الذي يعد خرق ًا ومخالف ًة

إلى البحر امليت بشكل كامل ،مما أدى إلى
تراجع كبير في املسطح املائي للبحر».

للقوانني الدولية اخلاصة مبجاري املياه املشتركة،

 .4لم تلتزم إسرائيل باالتفاقيات التي وقعتها مع
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وذلك باالستناد إلى املعطيات القانونية اآلتية:

العرب ،فعلى سبيل املثال لم تلتزم باالتفاقية

 .1تتنصل إسرائيل من األحكام واملرجعيات

التي وقعتها مع الفلسطينيني عام 1995

القانونية اخلاصة بتوزيع املياه الدولية

(اتفاقية طابا) والتي تضمنت املادة األربعون

املشتركة وتقاسمها ،فهي لم تلتزم

منها إقرار احلقوق الفلسطينية املائية.

بالتوصيات التي أقرتها جمعية القانون

 .5لم تلتزم إسرائيل بحصتها من املياه والتي

الدولي في هلسنكي عام  ،1966كما

أقرتها خطة جونستون عام  ،1955فعمدت

أنها ترفض الدخول في اتفاقية حماية

إلى سرقة املياه العربية عبر مجموعة املشاريع

واستخدام املجاري املائية الدولية في

التي هدفت إلى إحكام سيطرتها على مياه

األغراض غير املالحية لعام  1997أو ما

نهر األردن ،كمشروع الناقل القطري.

يعرف بقانون املياه.

 .6لم تلتزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية

 .2لم تلتزم إسرائيل في استخدامها مياه نهر

كإعالن مدريد الذي تبناه معهد القانون

األردن مببدأ االنتفاع واملشاركة املنصفني

الدولي ،والذي جاء فيه » ...كما مينع على

واملعقولني الذي نصت عليه املادتان

أي دولة إحداث تغيير في مجرى النهر أو

اخلامسة والسادسة من اتفاقية استخدام

التصرف مبياهه أو حجزها إلى درجة تؤدي

املجاري املائية.

إلى انخفاض منسوب املياه التي تسيل في

 .3لم تلتزم إسرائيل مببدأ االستخدام

الدول األخرى إال مبوافقة هذه الدول».
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البريء وغير الضار الذي نصت عليه

 .7لم تلتزم إسرائيل بالقرارات امللزمة

املادة السابعة من اتفاقية األمم املتحدة

الصادرة عن مجلس األمن واملتعلقة
بسيادة الشعب الفلسطيني على مصادره
الطبيعية ،حيث اعتمد املجلس العديد من
القرارات أهمها «القرار رقم  465لعام
 1980الذي ينص على أنه يجب اتخاذ

لالستخدامات غير املالحية للمجاري املائية
الدولية ،والتي تضمنت «ال يجوز ألي دولة
مير بها نهر دولي أن تتخذ أي تصرف
للتأثير على حقوق الدول النهرية األخرى
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األمم املتحدة وتوصيات اجلمعية العامة التي
اتُخذت باإلجماع وأصبحت فيما بعد عرف ًا دولي ًا

إجراءات سريعة لتأمني احلماية الضرورية
لألراضي واألمالك اخلاصة ومصادر املياه
62
في األراضي احملتلة».
 .8قبل هذا وذاك ،جند أن املاء حق إنساني
قامت إسرائيل بانتهاكه ،فبروتوكول القانون
الدولي اإلنساني الصادر عام  1977نص
على «حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو
تعطيل املواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان
املدنيني ،مثل مرافق الشرب وشبكات املياه
وأشغال الري مهما كان الباعث ،كما يحظر
مؤمتر رابطة القانون الدولي حتويل املياه
ألغراض عسكرية وحرمان شعب ما من
63
موارده املائية».

كلها مرجعيات قانونية ،تبني أن إسرائيل ومن
خالل ممارساتها الهادفة إلى سلب مياه نهر
األردن ،انتهكت أحكام القانون الدولي وقواعده.
فإسرائيل لم تلتزم بخطة املبعوث األميركي
جونستون للعام  ،1955حيث عمدت إلى سلب
مياه نهر األردن وسرقتها عبر سلسلة من
املشاريع الهادفة إلى نهب مياه النهر والسيطرة
على مجرى احلوض ،األمر الذي شكل خرق ًا
واضح ًا للقانون الدولي ،كما أن إسرائيل
جتاهلت ورفضت االعتراف باحلقوق العربية في
مياه نهر األردن ،كما أنها رفضت العمل مببدأ
االنتفاع العادل واملنصف املعقولني الذي نص
عليه قانون حماية واستخدام املجاري املائية

خاتمة

الدولية في األغراض غير املالحية لعام .1997

منذ ما يزيد على قرن من الزمن وإسرائيل
حتاول عبر مشاريعها ومخططاتها السيطرة على
املوارد املائية العربية بشكل عام ومياه نهر األردن
بشكل خاص ،وتذرعت بأن سيطرتها على مياه
نهر األردن إمنا هو نتيجة طبيعية لسيادتها على
هذه األرض ،لكن ذلك مخالف ملبادئ القانون
الدولي الذي منح الشعوب حق تقرير املصير وحق

يتبني من خالل هذه الدراسة أن للدول
العربية الواقعة على حوض نهر األردن حقوق ًا
مائي ًة في مياه احلوض كفلها القانون واألعراف
الدولية اخلاصة بتوزيع وتقسيم املياه بني الدول
املتشاطئة ،كما أنه وبالتوازي مع هذه احلقوق
يتعني على إسرائيل حتمل املسؤولية الدولية جراء
الضرر الذي حلق مبجرى النهر واالستخدام

الشعب لفلسطيني بأرضه وثرواته الطبيعية.

غير البريء الذي مارسته في احلوض ،وبالتالي

يعتبر قانون حماية واستخدام املجاري

يتعني عليها حتمل املسؤولية القانونية وإصالح

املائية الدولية في األغراض غير املالحية ،لعام

الضرر الذي حلق بالنهر نتيجة املمارسات التي

 ،1997ومرجعياته القانونية (أحكام هلسنكي
 )1966واالتفاقيات الدولية التي تعتبر مصدر ًا

هدفت من خاللها إلى تلويث مياه النهر بعد
خروجه من بحيرة طبريا.

من مصادر القانون الدولي امللزمة وقرارات
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دراسات

المعالم اإلسالمية في القدس
والتهويد اإلسرائيلي

بكر أبوبكر

*

أظهر حتقيقٌ رائي (تلفزي) بثته القناة

فلسطني ،في سياق برنامج أضواء على اإلعالم
اإلسرائيلي الذي يعده ويقدمه الصحافي ،أنس
أبو عرقوب ،إنه ال يعول على انهيار املسجد
القبلي (األقصى املغطى) نتيجة ومضة برق
أو قصفة رعد ،متعهد ًا بأن يتم تدمير املسجد
األقصى بأيدي اليهود ،بالقول« :هذا املسجد
سيتم تفكيكه بأيدينا ،أنا ال أعلق أملي على
ومضة برق أو على قصفة برق ،أنا أتأمل أننا
في النهاية ،سندرك ما هو واجبنا ،وسنؤديه».
وأجرت القناة حسب الوكاالت في سياق
حتقيقها مقابالت مع النشطاء اليهود الضالعني
في إجناز مخططات «الهيكل» ،وبعضهم انتهى
من إعداد املخططات الهيكلية لبناء الهيكل الثالث
والبعض اآلخر يعمل على جمع احلجارة لبناء

باحث وناشط سياسي.

الهيكل ،وجتولت القناة في مزرعة مبستوطنة

العاشرة اإلسرائيلية ،بتاريخ 2014/01/27
منظمات يهودية  -تعيش األساطير في رأينا
أن
ٍ
 حتظى بدعم حاخامات نافذين وسياسينيإسرائيليني ،أنهت استعداداتها لبناء ما تسميه
«الهيكل الثالث» املزعوم ،متهيد ًا لتدمير األقصى
املبارك ومن ضمنه قبة الصخرة املشرفة،
وتهجير املسلمني من البلدة القدمية في القدس
وهدم منازلهم وإقامة مراكز توراتية طبق ًا ملا
كشفت عنه القناة.
قال «يهودا عيتصوني» الذي وصفته
القناة بالعقل املدبر لبناء ما يسمى «الهيكل
الثالث» ،ملعد التقرير الذي بثه ،رائي (تلفزة)

*
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«غوش عتصيون» تتم فيها تربية قطعان اخلراف

أو كره ًا في تأكيد الرواية التوراتية احملرفة

التي ستذبح كقرابني داخل الهيكل املزعوم.
وأكدت القناة أن عدد ًا كبير ًا من اليهود

واملغلوطة بل واألسطورية التي تناطح اخلرافة.

يؤيد هدم املسجد األقصى انطالق ًا من اإلميان

المسجد األقصى

بـ«املعتقدات املسيانية» ،التي تزعم أن تدمير

املسجد األقصى في مدينة القدس العربية

املسجد األقصى سيعقبه اندالع ما يطلقون عليه

الفلسطينية هو كل الساحة املس ّورة :عندما نقول

املسيح ،ثم بناء ما يسمونه «الهيكل الثالث»

أذهان املسلمني ،فمنهم من يعتبر أن األقصى

حرب يأجوج ومأجوج ،والتي سيتخللها ظهور

(املسجد األقصى املبارك) تختلط األمور في

املزعوم مكان املسجد األقصى املبارك.

هو ذلك البناء ذو القبة الذهبية ،والبعض اآلخر

وبنا ًء عليه ،سنتعرض ملا يقدم عليه املتطرفون

يظن أن األقصى املبارك هو ذلك البناء ذو القبة

واحلكومة اإلسرائيلية في املسجد األقصى

الرصاصية السوداء .ولكن مفهوم األقصى

املبارك وعدد من املعالم األخرى من مساجد
وقالع ومتاحف ،...التي يدعون كذب ًا تبعيتها

املبارك احلقيقي أوسع من هذا وذاك.
يقع املسجد األقصى املبارك على تلة في

للتاريخ اليهودي ،بينما اآلثاريات كلها وبرواية

الزاوية اجلنوبية الشرقية من مدينة القدس

اإلسرائيليني من علماء اآلثار تؤكد أن هذه

القدمية املس ّورة (البلدة القدمية) ،والتي تقع

رمل واحدة حتى اآلن في فلسطني للتاريخ
التوراتي احملرف واملزور مطلق ًا (انظر علماء

غير منتظم مساحته نحو  144دومن ًا ( 144كم

االدعاءات عارية عن احلقيقة ،فلم تشهد حبة

في شرقي القدس في الضفة الغربية .واملسجد
األقصى له سور ،أيض ًا ،وهو على شكل مضلع

اآلثار :إسرائيل فنكلستاين وزئيف هرتزوغ

متر مربع).

ونيل أشر سبيلبرغ).

يشمل المسجد األقصى:

وعليه ،سنعرض فيما يلي عدد ًا من األسماء

قبة الصخرة املشرفة( ،ذات القبة الذهبية)

واحلقائق في القدس «وفلسطني» (لنقض
املسميات املغلوطة)

واملوجودة في موقع القلب بالنسبة للمسجد األقصى

1

نتعرض في هذا الفصل للكشف عن الزيف

(ويستخدم اآلن كمصلى للنساء يوم اجلمعة).
املصلى القِ بلِي (املسجد اجلنوبي أو مبنى

غير الناقد أو غير املرتبط بالعلم لكثير من

املسجد األقصى) ،ذو القبة الرصاصية السوداء،

أو التوهان املكلل بحجارة الفكر اجلامد والنقل

والواقع أقصى جنوب املسجد األقصى ،ناحية
(القِ بلة).

املصطلحات واملسميات للمعالم أو القضايا
ذات الصلة مبدينة القدس والتي تصب طوع ًا
65

فض ًال عن نحو  200معلم آخر ،ما بني مساجد،

 250أو  100صالة) في غيره من املساجد سوى

ومبان ،وقباب ،وسبل ،ومصاطب ،وأروقة،
ٍ

احلرمني املكي واملدني .وقد وردت أحاديث تفيد
بأن الصالة فيه خير من الدنيا وما فيها وأنها
سبب حملو اخلطايا جميعها أيض ًا.

ومدارس ،وأشجار ،ومحاريب ،ومنابر ،ومآذن،
وأبواب ،وآبار ،ومكتبات ،وساحات ،ومكاتب
لدائرة األوقاف وما انبثق عنها :جلنة الزكاة،

من اجلدير بالذكر ،أنه لم يطرأ أي تغيير على

جلنة التراث اإلسالمي ،دور القرآن واحلديث،

مساحة املسجد األقصى عبر العهود اإلسالمية

خلوات غرف ألئمة املسجدين الكبيرين ،وحراس

املتعاقبة وحتى يومنا هذا .فقد حفظ الله تعالى

املسجد األقصى ،ومخفر الشرطة.

حدود هذا املسجد فلم يتعدها أحد من الناس

«ما دار حوله السور مبساحته  144كم

إلى أن قام األيوبيون واملماليك بترسيخ احلدود

مربع ،هو املسجد األقصى املبارك مببانيه

وأكملوا سور املسجد األقصى كما نراه اليوم.

وساحاته وأسواره».

من بنى المسجد األقصى؟ ومتى بني؟
حسب الرواية اإلسالمية املتداولة ،فإن
املسجد األقصى هو ثاني مسجد وضع في
األرض منذ أيام آدم عليه السالم مبساحة 144

أهمية معرفة حدود األقصى:

ألف متر مربع:

من دخل حدود األقصى ،فأدى الصالة ،سواء

آدم عليه السالم – كما املرويات اإلسالمية -

حتت شجرة من أشجاره ،أو قبة من قبابه ،أو

أول من خط حدود املسجد األقصى.

فوق مصطبة ،أو عند رواق ،أو داخل قبة الصخرة

في احلديث الشريف أن املسجد األقصى

أو املصلى القبلي ،يحصل على األجر املضاعف.

املبارك هو ثاني مسجد وضع في األرض .فعن

وقد وردت عدة أحاديث تفيد بأن الصالة فيه

أبي ذر الغفاري ،رضي الله تعالى عنه ،قال:

تعدل  1000صالة أو ( 500وبعضها يقول تعدل
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قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في األرض

هيكل سليمان .فض ًال عن ذلك ،فإن العثور على

أول؟ قال« :املسجد احلرام» ،قلت ثم أي؟ قال»:
املسجد األقصى» ،قلت :كم كان بينهما؟ قال:
«أربعون سنة ،ثم أينما أدركتك الصالة فصله،
فإن الفضل فيه»( .رواه البخاري).
يقال في مرويات املسلمني أن أول من بناه هو
آدم عليه السالم ،اختط حدوده بعد أربعني سنة
من إرسائه قواعد البيت احلرام ،بأمر من الله
تعالى ،دون أن يكون قبلهما كنيس وال كنيسة
وال هيكل وال معبد .وذكر بعض الفقهاء أن
املالئكة هم بناة املسجد األقصى.
يذكر علماء التاريخ واآلثار حديث ًا أن
الثابت املادي ال يصدق على روايات التوراة
مطلق ًا من مثل بناء الهيكل سواء األول أو
الثاني ومن يسمونهم ملوك التوراة مثل داود
وسليمان وأدوارهما في فلسطني أو القدس
من حيث اجلغرافيا واألحداث املضخمة ،فال
دليل مطلق ًا في أرض فلسطني اليوم على ذلك،
وكما ال تصدق روايات املسلمني– املنقولة عن
اإلسرائيليات -جغرافي ًا عن املسجد األقصى،
أو تلك املنسوبة آلدم أو إبراهيم عليهما السالم،
في مقابل أن اإلسراء واملعراج واضح املعالم
للرسول عليه أفضل الصالة والسالم ،وما أكده
بناء عمر بن اخلطاب للمكان وتاله اخلليفة عبد
امللك بن مروان وابنه الوليد ومن تالهم.

آثار تعود إلى العهد العربي اليبوسي (3000
ق.م) في أسواره تدل بشكل قاطع على أن املكان
مبنشآته كان قائم ًا حتى قبل بعثة إبراهيم (1900
ق.م ) وموسى وعيسى عليهم السالم.
أما املعالم احلالية للمسجد األقصى مثل
املسجد العمري وقبة الصخرة وغيرها فهي من
بناء املسلمني بعد الفتح اإلسالمي.
قلعة داود أو برج داود (بناء روماني فقط)

هو قصر بناه هيرودس في القرن األول
امليالدي ،احتوى قصره على عدة أبراج أحدها
يدعى برج فصايل ،ويقع البرج في اجلهة
الغربية من املدينة.
قدم إلى املدينة ،في العام  70م ،املؤرخ
«يوسفيوس فيالفيس» وبنا ًء على رواية التوراة،
فإن داود كان يراقب من مكان مرتفع النساء
أثناء استحمامهن وجد «يوسفيوس» أن هذا
البرج العالي يطل على بركة مياه ،فسجل في
كتبه أنه برج داود واستمرت التسمية في العهد
البيزنطي ،ومن ثم أطلق املسلمون على الشارع
اسم مزراب داود (لم يكن هناك أي سرداب أو
شيء يتعلق بداود ،وما ذكر في كتاب «األنس
اجلليل» حول ذلك عار عن الصحة) فيما قام
صالح الدين ببناء جامع فيه سماه محراب
داود ،واستمر الوضع كذلك نظر ًا ألهمية النبي
داود عند املسلمني.
نفت احلفريات األثرية أي عالقة لداود
باملكان ،وظهر اسم البرج احلقيقي أي فصايل،

المسجد األقصى واآلثار:

ينقض وجود أحجار تعود إلى العهد الروماني
في جدار األقصى الروايات التوراتية عما يسمونه
67

أشخاص تتوافق أسماؤهم مع هذه الشخصيات
وبعد زمن ينسى الناس صاحب القبر احلقيقي
فيحولونه إلى قبر نبي أو شخصية معروفة ،كما
هو احلال في ما يسمى قبر النبي يوسف في
نابلس  -وهو في احلقيقة قبر الشيخ يوسف
دويكات منذ العصر العثماني -وال نستبعد أن
يكون هذا ما جرى في عل ّية العشاء األخير .وعلى
الرغم من ملكية املسلمني للمكان فإنه مصادر
ومينع االحتالل الصالة فيه ،أو نداء األذان
في مئذنته ،وهو حتت السيطرة اإلسرائيلية
ويستخدم اآلن ككنيس ،ومتت تسميته من
االحتالل بباب داوود ،وهو باب القدس.
ويقول عنه د.عفيف بهنسي في بحثه عن
عمارة القدس (مسجد النبي داود الذي أنشأه
سليمان القانوني ،هو مجمع معماري ،وقد ح ّوله
اإلسرائيليون إلى كنيس وأزيلت الكتابات القرآنية
منه واستبدلت بكتابة عبرية ،وكما أنشأ جامع
املولولة 995هـ 1587 /واملسجد القيمري).

وللحفاظ على املسمى مت إطالق االسم على
مئذنة القلعة العثمانية واليوم هي شعار القلعة
بل هي الشعار الذي استخدمه «شارون» خالل
حملته االنتخابية.

2

مقام النبي داود
(ال يوجد داود ،والقبر إفرنجي)

هو مقام (يشار إليه أحيان ًا كقبر) يقع في
الطابق السفلي من جامع عل ّية العشاء األخير،

وهو موقع كانت تقوم عليه كنيسة بيزنطية ومن ثم
إفرجنية (صليبية) تخليد ًا حلادثة العشاء األخير
للسيد املسيح .ح ّولها املعظم عيسى األيوبي إلى
جامع ،وفي العهد التركي عوض األتراك عنها

كرسي سليمان
3
(الخليفة سليمان بن عبد الملك)

رهبان الفرنسيسكان بقطعة أرض يقام اليوم
عليها دير الفرنسيسكان بالقرب من باب اجلديد

مبنى موجود بالقرب من باب األسباط (أحد
أبواب املسجد األقصى) وداخله مقام ،ويعتقد
سكان القدس أنه املكان الذي مات فيه (النبي)
سليمان على كرسيه .لكن حقيقة األمر هي أن
سليمان بن عبد امللك قد وضع كرسي ًا له في هذا
املبنى داخل املسجد األقصى ألخذ البيعة باخلالفة
بعد وفاة أخيه الوليد بن عبد امللك ،ونظر ًا لتشابه

للحفاظ على اجلامع كملكية إسالمية.
يوجد قبر في الطابق السفلي من املبنى .يعود
تاريخ بناء القبر إلى العهد الفرجني (الصليبي)
وال ميت بأي صلة كانت إلى النبي داود ال من
قريب وال من بعيد .كما هو احلال في كثير من
مقامات األنبياء والشخصيات التي تقام في
كثير من األحيان في أماكن ماتوا بها ،ودفن
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المصلى المرواني

مغارة سليمان
(مغارة الكتان ،وال يوجد سليمان)

هو بناء إسالمي خالص ،وليس كما يذكر

هي مغارة الكتان ،وال أدري متى ظهر مسمى

مؤلف (األنس اجلليل في تاريخ القدس واخلليل)

من باب العامود ،وال يوجد حقيقة للمقولة التي

بأنه من بقايا األقصى القدمي من بناء سليمان
(النبي-امللك) فال صحة لذلك أبد ًا ،بل اعتمد

مغارة سليمان لهذه املغارة والتي تقع بالقرب
تقول إنها متتد لتصل للصخرة داخل املسجد
األقصى املبارك.

بذلك على التوراة ،واآلثار تؤكد انه إسالمي

4

البناء أموي الصنعة.

برك سليمان (السلطان سليمان القانوني)

قبر أبيشلوم (قبر روماني)

برك سليمان فقط مسمى ،وهذه البرك ال

واالسم معناه «أبو السالم» ،وتذكر التوراة

عالقة لها بسيدنا سليمان عليه السالم ،وهي

أنه ابن داود ،وقد قام بثورة ضد والده ،حتى

سميت نسبة إلى السلطان سليمان القانوني

يرث احلكم وقتل في وادي جهنم في قرية

الذي قام مبشروع مائي متكامل ملدينة القدس

سلوان ودفن في بناء مكعب الشكل طول ضلعه

ورممّ كل البرك القدمية والقنوات املوصلة للماء.

6.80م وفوقه قلنسوة تزيد من ارتفاعه حتى

َّ
باب ِحطة

يصل طوله إلى  15م ،ويدعوه السكان بطنطور
فرعون .وال يجوز نسبة هذا القبر إلى املدعو

وهو أحد أبواب املسجد األقصى ويربطه
بعض املفسرين املعتمدين على التوراة خط ًأ

«أبيشلوم» حيث إن القبر يرجع إلى القرن
األول -الثاني امليالدي أي العهد الروماني أي
أنه من حيث البناء حديث نسبي ًا حسب التاريخ،

باآلية الكرمية «وادخلوا الباب سجد ًا وقولوا
حطة نغفر لكم خطاياكم» ،وببداية هذه اآلية «وإذ

عالوة على أن تاريخ التوراة-التناخ من حيث
املسرح اجلغرافي واآلثار ال يشير مطلق ًا إلى

قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم
رغدا» ،ويدعون– بال علم من التاريخ -أن القدس

أي انطباق على جغرافيا فلسطني أو القدس،

هي القرية املقصودة ،والقدس القدمية هي أرض

وفي أبحاث أخرى فإن مسرح أحداث التوراة

ليست ذات زرع بل على خط الصحراء ،وعلينا

التاريخي هو في اليمن القدمي.

أن نتذكر أن في موضع سؤالهم عن الطعام جند
اآلية الكرمية جتيبهم بهبوط مصر ،مما يجعل

أورسالم (عربي كنعاني)

تفسير اآلية السابقة حول القرية غير صحيح
مطلق ًا ،بل يجب أن يكون موقع ما في مصر (في

أورسالم أو «أورشاليم» اسم عربي كنعاني-
والكنعانيون أو ال ُكنانيون عرب مينيون من بني

األبحاث احلديثة هي منطقة مصر اليمنية).

ُكنانة في اجلزيرة العربية واليمن -معناه مدينة

5
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احلوثيني في وادي كتاف -هو نفسه جبل دود

السالم ،وهو اسم موجود قبل سنة  2000ق.م،
أي قبل وجود إبراهيم عليه السالم (لم يكن
إبراهيم إال عربي ًا عاش في احلجاز أو اليمن
القدمي كما يوضح القرآن الكرمي) وحسب
األبحاث احلديثة ،عالوة على أنه وكما أثبت
الباحث واملفكر العربي فاضل الربيعي في كتابه
النفيس (القدس ليست أورشليم) (أن هناك
 3قدس وواحدة هي أورشليم ،واألماكن أو
املواقع أو اجلبال األربعة موجودة جغرافي ًا في
اليمن القدمي ،حتى اليوم وكذلك مختلف مواقع
6
جغرافيا التوراة املتداولة اليوم).

( بالعبرية دود  -داود) بينما يظن بعض العامة
من الناس أنه على اسم دود ( احلشرة) ،علم ًا
أن اسم صعدة ووادي كتاف يردان في النص
بهذه الصيغة).

8

السبي البابلي (من اليمن)

ليس للسبي البابلي لليهود مصدر سوى
التوراة ،والعدد املذكور لألشخاص الذين مت
سبيهم مبالغ فيه ومضخم كثير ًا حيث تورد
التوراة عدد ًا يتراوح بني  70-50ألف ًا ،وال يوجد
ما يدل على أنه كان هناك أي وجود لليهود في
فلسطني قبل السبي.
تقول الباحثة عبير زياد :واملعروف أن
نبوخذ نصر كان يسبي عند احلدود من كل
منطقة احتلها ،ومن هنا فإن العودة على زمن
قورش الفارسي ،هي ليست عودة بل هي نوع
من إقامة كيان بقيادة موالية للدولة الفارسية
لتحقيق األغراض السياسية للدولة الفارسية.
في كتاب املفكر العربي فاضل الربيعي الرفيع
«حقيقة السبي البابلي» يثبت أن السبي الى
العراق حصل (لإلمارات/املخاليف/املشايخ
9
اليمنية القدمية التي دانت باليهودية).

باب ُجب إرميا

وهو باب الساهرة ورد ذكره بهذا االسم عند
املقدسي في أواخر القرن العاشر امليالدي نسبة
إلى جب ارميا وهو نبي عند اليهود ،وال صلة
له باجلب أو بالباب بل هو من «اإلسرائيليات»
املدسوسة في تاريخنا العربي واالسالمي( .كما
ال وجود ألي من يسميهم اإلسرائيليون اليوم
أنبياء أو ملوك اليهود في أي موقع في فلسطني)
صهيون (العربية)

كلمة عربية معناها الصخر الصلب،
والبعض يوردها مبعنى :صهوة (قمة) املرتفع

نفق حزقيا (هو عين سلوان)

(وجبل صهيون األصل موجود في اليمن

وهو النفق املعروف بعني سلوان ،وهو

القدمي)( 7.وهذا اجلبل –جبل صهيون -تقول
عنه التوراة إن داود غي ّر اسمه إلى جبل داود.

نفق حفر حسب االدعاءات في فترة حصار
«سنحريب» للمدينة ،وقد حدث فع ًال حصار

الدود في صعدة -حيث تدور املعارك مع

ملدينة القدس .وجند ما يدل عليه من ناحية أثرية

واليوم ميكنكم أن تعرفوا أن ما يسمى جبل
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في فلسطني وفي العراق لكن ال جند ذكر أن

والقبائل اليهودية التي أقامت في بالدنا

ملك القدس كان «حزقيا» كما تدعي التوراة في

فلسطني نحو  200ق.م كانت قبائل يهودية

أي من هذه الكتابات أو اآلثار.

مينية عربية.

11

ويقول أستاذ التاريخ اليهودي في القرون

كما أن املثير لالستغراب (تستطرد عبير

الوسطى في جامعة تل أبيب (أ .ن .بولياك)

زياد) هو وجود نفق أكبر ومحصن بشكل أفضل

في كتابه «خازاريا» أي (بالد اخلزر) الذي

ومعروف بالنسبة للناس الذين قاموا بحفر النفق
اجلديد ،إذ ًا ملاذا كان هذا النفق ولم احلاجة إليه؟

صدر بالعبرية في تل أبيب عام  1944وأعيد
طبعه في « :1951هناك حاجة لتناول جديد

هذا تساؤل لألثريني لم تتم اإلجابة عنه حتى اآلن.

لكل من مشكلة العالقات بني يهود اخلزر وبقية

والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو الكتابة

املجموعات اليهودية ،كذلك ملسألة املدى الذي

باللغة الكنعانية التي عثر عليها داخل النفق والتي

ميكن أن نذهب إليه في اعتبار يهود اخلزر

تذكر أن سكان املدينة حفروا هذا اخلندق بسبب

بصفتهم نواة الوجود اليهودي الواسع في

احلصار وأنهم كانوا فريقي عمل التقوا وسط

أوروبا الشرقية .ان املتحدرين من ذلك املكان،

النفق لكن واقع طبيعة احلفر في اخلندق يدالن

سواء من بقي منهم في مكانه أو من هاجر

على أن الفريق الثاني من اجلنوب لم يعمل سوى

إلى الواليات املتحدة وغيرها من البلدان أو

أمتار قليلة وليس حتى املنتصف كما يرد في

من ذهب إلى (إسرائيل) ،هم من يشكل اآلن

الكتابة ،فما حقيقة هذا الكتابة؟

الغالبية العظمى من يهود العالم».
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ويعلق األستاذ عبد احلميد الدكاكني في بحث

اليهود (واليهودية)

اليهود عبارة عن ديانة نشأت إثر انهيار

له منشور في صحيفة (احلياة) الصادرة في

إمارة يهودا في اليمن القدمي ،ويهود اليوم

لندن« :هؤالء اخلزر أقدموا من خالل حركتهم

كما يورد الباحث البرفسور اليهودي الهنغاري

الصهيونية على التعتيم على موضوع أصلهم

(آرثر كوستلر) واإلسرائيلي (شلومو زاند)،

التاريخي ،وتصوروا أنهم مبزاوجة إنكار وجود

هم من نسل قبائل اخلزر 10ودولتهم اليهودية

الشعب الفلسطيني وإنكار أصولهم اخلزرية

التي أقيمت بني القرن الثامن إلى القرن الـ12

تتشكل الصورة التي تروق لهم وتتمشى مع

امليالدي في جنوب روسيا بني بحر قزوين

أيديولوجيتهم.

والبحر األسود ،وال عالقة لهم بالعبرانيني أو

13

ميكننا أن نخلص كما يقول الباحث عبد

يهود التاريخ التوراتي ،وهم اليوم ميثلون يهود

الرحمن اخلطيب في بحثه املعنون (املسلمون

أوروبا الشرقية.

لم يضطهدوا اليهود) إلى القول إن« :اليهود
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الذين يقطنون أرض فلسطني اآلن أصلهم إما

أما (إسرائيل) الدولة القائمة اليوم فنشأت إثر

من بالد اخلزر ،التي دانت باليهودية عن طريق

قرار تقسيم فلسطني بني املواطنني العرب وبني

ملكهم بوالن ،فهم أحفاد اليهود الذين ظهروا

السكان اليهود في العام  ،1947وما استعارة

في بداية القرن احلادي عشر في أوروبا من

االسم إال ألهداف دينية سياسية استعمارية
حتاول إيجاد ِ
الصلة بني بني إسرائيل العرب

وعرفوا باسم طائفة األشكناز ،أو هم من أحفاد

اليمنيني املنقرضني في التوراة وبني السكان اليهود

طائفة السفاردمي الذين يرجعون في نسبهم إلى

لفلسطني القادمني من قوميات مختلفة من العالم.

بقايا من فر من اجتياح الروس لبالد اخلزر،

بقايا اليهود الذين فروا من محاكم التفتيش في

العبرانيون (البدو)

إسبانيا».

علينا التمييز بني العبرانيني وبني إسرائيل،
فليس صحيح ًا ما يقال من أن هاتني اجلماعتني

إسرائيل (واليهود شيء آخر)

يقول الباحث واملفكر فاضل الربيعي صاحب

جماعة واحدة ،والصحيح أنهما جماعتان

كتاب (فلسطني املتخيلة :أرض التوراة في
اليمن القدمي)« :إن كثير ًا من الناس يخلطون

مختلفتان ،أما القول بوجود أوجه شبه بسبب
متاثل اسم العبرانيني مع اسم اللغة العبرية ،فال

بني بني إسرائيل واليهود ،و يعتقدون أنهما
شيء واحد ،وهو غير صحيح مفهومي ًا ،ألن بني

استخدمت هذه األكذوبة لتبرير فكرة أن بني

إسرائيل قبيلة ،واليهودية دين ،ولذلك فليس كل

إسرائيل عبروا نهر األردن ووصلوا فلسطني،

من انتسب إليها أو اعتنقها أو تهود أصبح من
بني إسرائيل ،وهذا شبيه متام ًا مبا هو حال

وأنهم لهذا السبب عبرانيون ،وهي أكذوبة روج
لها علماء آثار ومستشرقون وكتّاب تاريخ.

اإلسالم ،فاإلسالم دين وقريش قبيلة ،فليس كل

وفي أرجح االستدالالت أن العبرانيني هم

مسلم من قريش ،هناك مسلم صيني ،فلبيني،
باكستاني إيراني ...لكنه ال ينتسب تلقائي ًا ،ألنه

(األعراب) الذين شاكسوا قبائلهم ومت نبذهم.

عالقة له بوجود قرابات أسرية أو روابط دم ،فقد
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أما الباحث في التاريخ القدمي األستاذ أحمد

أصبح مسلم ًا ،إلى قريش ،واليهودي الفرنسي

الدبش فيقول( :لننظر إلى مفهومنا الديني عن

هو يهودي لكنه فرنسي وليس من بني إسرائيل،

«العبريني» عبر كتاب الله تعالى القرآن الكرمي:

ألن بني إسرائيل قبيلة عربية قدمية ،وبذلك ال

فهل ثمة ما يشير إلى «العبريني» في القرآن الكرمي

يحق للمسلم الصيني أن يطالب بإرث أو حقوق

!؟ لم ترد كلمة «عبري  /عبراني» في القرآن الكرمي
مطلق ًا ،فقد ورد ذكر اإلسرائيليني بصيغة «بني

في األرض مبكة أو احلجاز أو املدينة ملجرد أنه
أصبح مسلم ًا».
العدد (2016 )35

إسرائيل» و«قوم موسى» ،مما يدل على أن العرب
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( ،)Anti-Semitismوالكثير من املؤرخني قالوا
إن ما يسمى العداء للسامية بدأ في األندلس
(إسبانيا والبرتغال اليوم) ،إذ طرد اليهود
واملسلمون مع ًا وفي الوقت نفسه ،على الرغم
من أن يهود «املارانو» كانوا قد تنصروا.
ولكن أول من استخدم هذا املصطلح هو
الصحافي األملاني ،اليهودي األصل« ،ولهلم
مار» سنة « 1879لتمييز احلركة املضادة
لليهود ،ومت إنشاء جمعية معاداة السامية التي
متكنت من جمع  255ألف توقيع يطالب بطرد
16
اليهود من أملانيا».
وفي املصطلح يقول (أرثر كوستلر) في مؤلفه
عن أصل الوجود اليهودي الديانة اليوم ،املسمى
(القبيلة الـ :)13سيغدو -مصطلح الالسامية-
خالي ًا من أي معنى ...فهو يرتكز إلى «سوء
فهم» تقاسمه القتلة والضحايا».

في زمن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لم
يعرفوا اليهود بغير التسميات املذكورة ،فلو كانوا
يعرفون بــ «العبرانيني» أو «العبريني» لورد ذكرهم
في القرآن بهذه التسمية.
لنضف إلى ذلك أن «العبرانيني» مجهولون
في األناجيل ،غير أن هناك رسالة للعبرانيني
في األناجيل ،ولكنها مرفوضة ألسباب مادية
من قبل ُشراح الكتاب املقدس ألسباب مادية
قبل كل شيء.
وهكذا لم تكن العبرية إال بدعة تاريخية
إلسقاط جغرافية التوراة على فلسطني ومحيطها،
وهذا اإلسقاط ج ّر كذب ًا تاريخي ًا يهودي ًا ،فعلينا

االحتراس من التمادي في استخدام مصطلح
«العبرية» املجهول ،الذي يفلت من كل حتليل
جاد .وإنه ملن الصعب علينا اليوم أن نعرف
«العبرانيني» بوساطة املكان أو الزمان أو
مبعونة علم االجتماع ،أو علم األديان.

15

سجل تاريخي إسالمي في القدس:

ال يذكر انتساب سام إلى نوح عليه السالم

 في ليلة  27من شهر رجب قبل الهجرةالنبوية بسنة َأسرى الله برسوله صلى الله

واآلخرين إال في التوراة ،وهو ما ال تقره أي من

عليه وآله وسلم من املسجد احلرام إلى

اآلثار والوثائق التاريخية ،حيث ال تذكر اللغات

املسجد األقصى.

السامية (أين سام؟)

 -في شعبان سنة  2هـ صلّى الرسول صلى الله

اليونانية والفارسية والهندية كما تقول د.نادية
مصطفى كلمة أو اسم سام أو حام أو يافث،

عليه وسلم أول صالته باجتاه القدس ثم حولت

أما مصطلح «معاداة السامية» بقصد معاداة

القبلة إلى الكعبة املشرفة في هذا التاريخ.

اليهود ،فيشير الباحث عبد الرحمن اخلطيب

 -سنة  7هـ  628 /م استطاع اإلمبراطور

في مقالته بصحيفة (احلياة) إلى :أن مصطلح

البيزنطي هرقل أن يطرد الفرس من إيلياء
(القدس الحق ًا).

«معاداة اليهود» هو ترجمة للعبارة اإلنكليزية
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 -سنة  8هـ  629 /م وقعت معركة مؤتة.

القدس ،وارتكبوا مجازر دموية في ساحة

 -سنة  9هـ  630 /م وقعت معركة تبوك.

املسجد األقصى ورفعوا الصليب على

 -سنة  13هـ  634 /م وقعت معركة أجنادين

الصخرة املقدسة.
 -سنة  583هـ  1187 /م استرداد بيت

وانتصر املسلمون فيها على الروم.

املقدس من الصليبني على يد صالح الدين

 -سنة  15هـ  636 /م وقعت معركة اليرموك

األيوبي في أعقاب معركة حطني.

وانتصر املسلمون فيها.

 -سنة  586هـ  1190 /م وقعت حملة

 سنة  17هـ  638 /م دخل عمر بن اخلطابإيلياء (عرفت بالقدس الحق ًا) وصالح أهلها.

ريتشارد قلب األسد ملك إنكلترا وفيليب

 -سنة  40هـ  661 /م أخذ معاوية بن أبي

الثاني ملك فرنسا (احلملة الصليبية

سفيان البيعة في القدس ،واختار مدينة

الثالثة) ،واالستيالء على فلسطني في

دمشق عاصمة خلالفته.

معركة «أرسوف».
 -سنة  637هـ  1239 /م استولى األيوبيون

 سنة  65هـ  684 /م وقعت ثورة فلسطنيبزعامة نائل اجلذامي تأييد ًا لعبد الله بن الزبير.

على القدس.

 -سنة  72هـ  691 /م أخذ سليمان بن عبد

 -سنة  642هـ/

عام 1244م قام امللك

الناصر داوود أحد خلفاء صالح الدين

امللك البيعة في القدس ،وبنى في الرملة
قصر ًا له.

بتسليم القدس للفرجنة ،فجهز امللك
الصالح أيوب جيش ًا حتت قيادة األمير

 في الفترة بني سنة ( 163ـ  218هـ) زارفلسطني اخلليفة املهدي العباسي ومن بعده

ركن الدين بيبرس البندقداري ،وبالتحالف

املأمون العباسي.

مع اخلوارزمية واستعادوا القدس في العام
 1244للمرة الثالثة بعد حتريرها على يد

 -سنة  264هـ ،ضم أحمد بن طولون

عمر بن اخلطاب ثم صالح الدين األيوبي.

فلسطني إلى دولته في مصر.

 -سنة  651هـ  1253 /م استولى املماليك

 -سنة  385هـ  968 /م سيطر الفاطميون

على فلسطني.

على فلسطني.

 -سنة  659هـ  1260 /م وقعت معركة «عني

 -سنة  417هـ ،وقعت معركة عسقالن وانتصر

جالوت» واندحر املغول.

حلف األمراء العرب على الفاطميني.

 -سنة  690هـ  1291 /م أنهى السلطان

 -سنة  492هـ ،استيالء الوزير الفاطمي

«األشرف بن قالوون» مملكة بيت املقدس

األفضل بن بدر اجلمالي على القدس.

الصليبية.

 سنة  493هـ احتل الفرجنة (الصليبيون)العدد (2016 )35
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 -سنة  1948م اغتصبت فلسطني من

 -سنة  922هـ استولى السلطان «سليم

أتباع الديانة اليهودية القادمني في غالبهم

العثماني» على القدس.

من أوروبا الشرقية ومنطقة بحر قزوين،
الذين سموا أنفسهم اإلسرائيلينيَ ،
وطرد

 يبرز ظاهر العمر الزيداني على مسرحاألحداث في فلسطني منشئ ًا أول دولة
فلسطينية عربية بحدود العام 1740م.

أصحابها العرب الفلسطينيني منها.

 -سنة  1831م سقطت القدس بأيدي

 سنة  1967م استكمل اليهود (الذينتسموا باسم اإلسرائيليني) سيطرتهم على

«إبراهيم باشا».
 -سنة  1854م أقيم أول حي يهودي

عموم فلسطني والقدس بعد نكسة حزيران،

يدعى «حي مونتفيوري» في القدس نسبة

وعادوا يطلقون عليها اسم «أورشليم»،

إلى رجل يهودي استطاع شراء أرض

وهو االسم العربي اليمني القدمي ألورشليم

فلسطينية مبساعدة السلطان العثماني.

في اليمن.
 سنة  1980م مت إعالن ضم القدسسياسي ًا إلى دولة االحتالل البريطاني حتت

 سنة  1920م وضعت فلسطني حتتاالنتداب البريطاني من أجل إنشاء دولة

شعار توحيد القدس.

اليهود فيها.
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الهوامش
 1الباحثة عبير زياد في بحث اإلشكاليات في كتب التاريخ
العربية حول القدس وفلسطني

اليمن؟ وهذا خلط مريع للتاريخ واجلغرافيا ،كان من شأنه
مع مرور الوقت ،أن ساهم في خلق وعي مشوه عند العرب
واملسلمني لتاريخهم) في مقاله املعنون :فلسفة التاريخ
وهيمنة السرديات الزائفة .املتوافر على الشابكة.

http://hassan-elhabti.

blog-post_01.html/05/blogspot.com/2010

 2يقول محرر صحيفة «اإلندبندنت« البريطانية (دانيل
استرين) في تقرير لها حول قلعة النبي داود ،في  7أيار
 : 2014إن االدعاء اجلديد مثل أغلب االدعاءات اخلاصة
باالكتشافات املتعلقة باألمور الواردة في اإلجنيل والتوراة
تواجه انتقادات كبيرة بسبب عدم وجود دليل علمي يؤكدها،
ويضيف :إن هذا االدعاء يأتي ضمن سلسلة من االدعاءات
السابقة بوساطة األثريني اإلسرائيليني بالتوصل إلى مواقع
وأماكن متعلقة بالشخصية البارزة في التوراة والذي يعتبره
اليهود مؤسس القدس كعاصمة دينية لدولة اليهود ،لكن لم
يتمكن أحد من علماء اآلثار من احلصول على دليل واحد
يؤكد وجوده.

 10يقول أرثر كوستلر :اخلزر هم األمة أو القبيلة احلاكمة في
إطار املوزاييك اإلثني لبالد اخلزر.
 11يراجع كتب املفكر العربي فاضل الربيعي وكذلك أحمد
الدبش ود.فرج الله صالح ديب ،والعبارة املذكورة ترد نص ًا
في الرابط املرفق لفاضل الربيعيhttp://www.noqta. :
info/page-53850-ar.html

 12يذكر الطبيب واألديب املجري (اشتفان روجاهيجي) معلق ًا
على كتاب كوستلر« :وفق ًا للكاتب املجري األصل كوستلر
فإن اليهود املعاصرين ليسوا خلف أسباط إسرائيل االثني
عشر ،فقد جاؤوا من ضفاف الفولغا وليس من ضفاف
األردن ،وأصلهم ال يعود إلى أرض كنعان بل إلى أرض
القفقاس ،ومن حيث العرق ليسوا بساميني ،ومن حيث
األصل هم أقرب إلى قبائل الهون« .املصدر :صحيفة
احلياة ،الكاتب :عبد احلميد الدكاكني ،تاريخ
النشر(م) ،2001/8/10 :منشأ :رقم العدد،14026 :
الباب /الصفحة14 :

يراجع
http://pal-youth.yoo7.com/t8425-topic 3
بحث األستاذة عبير زياد ،مع اإلشارة لبعض اإلضافات
التوضيحية البسيطة من قبلنا.
 4املصدر السابق.
 5يراجع املفكر العربي فاضل الربيعي ،وفرج الله صالح ديب،
وإصدارات جمعية التجديد الثقافية البحرينية.
 6من إضافاتنا التوضيحية على بحث الكاتبة املقدسية عبير
زياد ،بني قوسني أو بني شرطتني.

 13الباحث عبد احلميد الدكاكني في دراسته في صحيفة احلياة
اللندنية املعنونة السبط الثالث عشر .دراسة املؤرخ آرثر
كوستلر في اجلذور التاريخية لليهود األشكناز 1من 3في
العدد  14026بتاريخ .2001/8/10

 7من املمكن العودة والتمعن بكتابات هاني نور الدين ومحمد
حسن شارب ،وكمال الصليبي ،وفراس السواح ،و «توماس
ل .طومسون« ،و «كيث وايتالم« ،ود.عفيف بهنسي ،وعالم
اآلثار االسرائيلي زئيف هرتسوغ وزميله في جامعة تل
أبيب «يسرائل فلكنشتاين«.
 8الباحث املفكر العربي فاضل الربيعي على الرابط:

 14فاضل الربيعي ،أسطورة عبور نهر األردن واحتالل أريحا،
دار جداول ،بيروت.2014 ،
 15من مقال للكاتب أحمد الدبش في جريدة وموقع نقطة وأول
السطر http://www.noqta.info/page-91461-ar.html

http://

www.noqta.info/page-53850-ar.html

 16ملراجعة بحث أو مقالة الكاتب على العنوان اآلتي :احلياة -
الكاتب :عبد الرحمن اخلطيب

 9يقول فاضل الربيعي :يجب (كسر احتكار الرواية التوراتية
السائدة واملهيمنة على السرد التاريخي عن السبي
البابلي ،بإعادة وضعها في إطارها الصحيح بوصفها
حادث ًا تاريخي ًا مؤكد ًا ،تعرضت له القبائل العربية البائدة،
ومن ضمنها قبيلة عربية تدعى بنو إسرائيل ،كانت تدين
بدين اليهودية في اليمن .وهذه القبائل مجتمعة ال اليهود
وحدهم ،كانت ضحية أعمال اضطهاد مأسوية وقعت على
أيدي اآلشوريني .ولكن ،مبقدار نقدنا للقراءة االستشراقية
(الغربية) يتعينّ علينا االعتراف ،بحقيقة أن املصادر العربية
واإلسالمية املتأخرة ،تستحق نقد ًا الذع ًا وحتى رفض ًا تام ًا
ملنطوقها ومضمونها .إن بعض هذه املصادر يشير دون أي
علم حقيقي بالتاريخ ،ودون معارف جغرافية رصينة إلى
أن ،البخت نصر (أي نبوخذ نصر) خ ّرب بيت املقدس في
بالد الشام ،بينما هي تتحدث عن احلملة كحدث وقع في
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تاريخ النشر(م) ،2008/7/16 :رقم العدد،16539 :الباب/
الصفحة - 14 :وجهات نظر
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دراسات

السينما الفلسطينية في األلفية الثالثة
(القسم الثاني)

يوسف الشايب

*

في القسم األول من الدراسة ،الصادر في

تسعينيات القرن املاضي ،وتطورت ما بعد العام
ألفني وصو ًال إلى فيلمه األخير «يا طير الطاير»،

لتسليط الضوء على ثالث جتارب تعتبر

وقبله فيلما «اجلنة اآلن» ،و «عمر» ،واللذان

تأسيسية للسينما الفلسطينية املعاصرة وحتى

حصدا الكثير من اجلوائز العاملية البارزة
وصو ًال إلى املنافسة على أوسكار أفضل فيلم

وتكرست في املهجر ،وأعني جتربة املخرج

أجنبي مرتني ،وأعني جتربة املخرج هاني أبو
أسعد ،ابن الناصرة ،التي بدأت تتشكل فعلي ًا

وأعني جتربة املخرج إيليا سليمان ،والثالثة في

كمنتج لفيلمي «دار ودور» في العام ،1990

قطاع غزة فالضفة الغربية ،واحلديث هنا عن

وفيلم «أيام طويلة في غزة» في العام ،1991

جتربة املخرج رشيد مشهراوي.

وفيلم «حظر التجول» في العام  ،1993واألوالن

«سياسات» العدد  ،34كان البد من االنطالق

احلديثة ،إحداها انطلقت من الداخل الفلسطيني
ميشيل خليفي ،والثانية في الداخل الفلسطيني،

والستكمال السياق التاريخي املؤسس

وثائقيان ،والثالث روائي ،تخللها أول فيلم روائي

للسينما الفلسطينية في األلفية الثالثة ،البد من

قصير من إخراجه في العام  1992وحمل اسم

احلديث عن التجربة التي تركت عالمة فارقة منذ

«بيت الورق» ،وسبقه فيلمه الوثائقي األول «ملن

*

يهمه األمر» في العام .1991

صحافي وباحث في قضايا السينما.

77

أبو أسعد منتجًا

ومن اجلدير بالذكر ،أن رشيد مشهراوي غادر

فيلم «دار ودور» ،أول إنتاجات هاني أبو

قطاع غزة إلى هولندا ،حيث أقام ثالث سنوات،

أسعد ،من إخراج رشيد مشهراوي .يقول

وأسس مع هاني أبو أسعد ،شركة أيلول لإلنتاج

مشهراوي عن الفيلم «دار ودور» كان غير

الفني ،التي أنتجت العديد من األفالم بالتعاون

األفالم الفلسطينية التي عملوها في الثورة

مع شركة أفالم اركوس الهولندية 3،كنوع من

الفلسطينية في لبنان وخارج لبنان ...مفهومنا

املأسسة لتعاونهما ،مشهراوي كمخرج وأبو

للقوة مختلف ،ويقوم على أنه لو جتسدنا كشعب

أسعد كمنتج بعد فيلمي «دار ودور» ،و»أيام

وحضارة وتاريخ ،وكنا موضوعيني ،وبتنا حالة

طويلة في غزة».

كاملة ،وخاصة أننا منلك املكان فنحن أقوياء،

ولكن هناك روايات تشير إلى أن شركة أيلول

وبالتالي من الصعب على أحد احتاللنا أو أن

لإلنتاج الفني ،هي املنتجة لفيلم «دار ودور»،

يستمر في احتاللنا ،ألن وجودنا عال وراسخ

بالتعاون مع القناة الرابعة البريطانية ،مبعنى أنه

على أرضنا ،ففي هذا الفيلم نحن نرسم،

إنتاج فلسطيني بريطاني مشترك يقع في 52

ونرقص ،ونحكي النكات ...جدي كان يحب

دقيقة ،عن سيناريو رشيد مشهراوي ،وتصوير

هناك شيء اسمه دولة إسرائيل ،ما حاولنا أن

كالوس يوليوسبرغ وجورج غوريفيتز ،في حني لم
يكن هاني أبو أسعد منتج ًا فحسب ،بل مساعد

جدتي في يافا قبل وجود دولة إسرائيل ،لم يكن
نوصله من خالل الفيلم ،أن لنا حكايات في يافا،

مخرج في هذا الفيلم ،حيث تأسست الشركة في

حكايات أناس تنبت في األرض شامخة كشجر
الزيتون« ..أنا الذي في يافا بفيلم دار ودور».

غزة ،ومن ثم حملت االسم نفسه في هولندا.

1

4

أما فيلم «أيام طويلة في غزة» ( 30دقيقة)،

يروي الفيلم قصة الفلسطيني محمد ،الذي

فهو من إنتاج هاني أبو أسعد ،وريتشارد الوين،

يعيش في مخيم الشاطئ لالجئني قرب غزة،

لصالح التلفزيون البريطاني ،وعبر شركة أيلول

وهو في األربعني من عمره ،متزوج وله سبعة

لإلنتاج السينمائي في غزة والتلفزيون البريطاني

أطفال ،يسافر محمد كل أسبوع ليعمل في تل

(بي.بي.سي) ،عن سيناريو رشيد مشهراوي،

أبيب ،إلى أن جلبت حرب اخلليج عواقب سيئة

ومن إخراجه ،وتصوير كالوس يوليوسبرغ،

على عمل ،فتعاظمت التوترات العائلية ..ويتتبع

حيث ينقل الفيلم تأثيرات حرب اخلليج على
املجتمع الفلسطيني ،وخصوص ًا العمال منهم،

على الفلسطينيني ،فأصبح من الصعب احلصول
الفيلم محمد وعائلته في غزة وفي تل أبيب أثناء

وذلك من خالل ثالثة مناذج تعبر عن آرائها في

االنتفاضة وحرب اخلليج ،ويظهر التضحيات
التي عليه أن يقدمها لكي يستمر في احلياة.
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السياسة واملجتمع واالنتفاضة وحرب اخلليج،

2

وعن رؤيتها للمستقبل في ضوء ذلك.
78

«جرمق فيلم» لرشيد مشهراوي ،وهذا يعكس

«جمعة الذي يعمل في أحد مطاعم تل أبيب
ويصبح عاط ًال عن العمل ،وإبراهيم الذي يرفض

عمق العالقة بني االثنني اللذين تبادال إنتاج

التعايش بني الفلسطينيني واإلسرائيليني من

أفالمهما.

حيث املبدأ ،ومن ثم يرفض العمل في تل أبيب،
ويجد عم ًال له في غزة على الرغم من احلرب
وظروفها ،أما مصطفى الذي يبقى دائم ًا في تل

والفيلم الواقع في خمس عشرة دقيقة ،عن
سيناريو املخرج حنا إلياس ،قام بتصويره
إيفون ميكلوش ،وهو إنتاج فلسطيني هولندي

أبيب ويستمر في العمل ،فسيجد أنه مرفوض
في تل أبيب كما هو مرفوض في غزة».

مشترك ،وشارك إلياس أبو أسعد في إنتاج

5

الفيلم ،الذي فاز بجائزة مهرجان كارلوفي

فاز فيلم «حظر جتول» من إنتاج هاني أبو

فاري السينمائي الدولي في العام  ،1991وهو

أسعد عبر شركة أيلول لإلنتاج السينمائي،

عام إنتاج الفيلم نفسه ،والذي يقدم قراءة في

كان السينمائي في العام .19946والفيلم هو

املوقف الفلسطيني املؤيد للعراق خالل حرب
اخلليج ،ذلك املوقف الذي بدا غريب ًا لكثيرين

وإخراج رشيد مشهراوي ،بجائزة في مهرجان
أول فيلم روائي طويل ملشهراوي ،وحصد جائزة

من مؤيدي احلق الفلسطيني ،كما يقول املخرج،

«اليونسكو» في مهرجان كان السينمائي الدولي،

من خالل استقراء آراء شخصني من الناصرة،

كما حصد عدة جوائز في مهرجانات سينمائية

ومحاولة نقل دوافعهما ورؤاهما التي نبع موقف

دولية في روما ،وبرشلونة ،والقدس ،والقاهرة،

كل منهما منها.

وتونس 7.وهو الفيلم الذي قالت مصادر أخرى
إنه باكورة إنتاجات هاني أبو أسعد!

في العام  ،1992خرج أبو أسعد بفيلمه

8

الروائي األول «بيت من ورق» ،وهو فيلم روائي

يقول الناقد عدنان مدانات إن فيلم «منع

قصير ( 28دقيقة) ،عن سيناريو هاني أبو

التجول» أو «حظر جتوال» صنع داخل بيت

أسعد نفسه ،وإنتاج «أيلول لإلنتاج السينمائي»،

لعائلة فلسطينية في فترة منع التجول ،وعبر هذا

وشاركه في اإلخراج حنا إلياس ،وهو الفيلم

املنزل وعبر حياة األسرة واجليران القادرين

الذي حصد جائزة أحسن فيلم قصير في

على التسلل إلى هذا املنزل يقدم مشهراوي واقع
احلياة الفلسطينية على طريقة السهل املمتنع.

10

بينالي السينما العربية في معهد العالم العربي

9

في باريس في العام  ،1994وهو من بطولة:
سلوى نقارة حداد ،وسليم ضو ،وطارق قبطي،

بدايات أبو أسعد

وسامية بكري ،ورامي كزبري ،ويونس يونس،

يعتبر الفيلم الوثائقي «ملن يهمه األمر» باكورة
أعمال هاني أبو أسعد مخرج ًا ،وهو من إنتاج

وروحي عيادي.

11

يروي الفيلم قصة حلم خالد ( 13عام ًا) ببناء
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منزله اخلاص في موازاة خلفية قاسية عن تدمير

وأيض ًا فيلمي الروائي «بنت الـ »14بعيد عن

منزله األبوي احلقيقي ،حيث يقرر خالد ،أثناء

الهم الفلسطيني ويتناول قصة زواج شاب وفتاة

لعبه مع أخيه أمير وأصدقائه ،بناء بيت ورقي،

هولنديني في شكل كوميدي.

16

وبالفعل يبدأ مهمته مع أصدقائه ،ويحصل على
املواد الالزمة من أماكن متعددة 12.وهو الفيلم
الذي وجد فيه بعض النقاد «حتلي ًال ذكي ًا لتفتت

األلفية الثالثة من «الناصرة»
بدأ هاني أبو أسعد رحلته السينمائية في

البنية االجتماعية والنفسية للشعب الفلسطيني

األلفية الثالثة في العام  ،2000عبر فيلمه الوثائقي

حتت االحتالل في ظل غياب الوعي الصائب

«الناصرة  ،»2000عن سيناريو أبو أسعد نفسه

لدى قياداته» 13،بينما وجد آخرون أن «هاني أبو

بالتعاون مع أضاينا شبلي ،وهو فيلم من إنتاج

أسعد اختار الطفولة الفلسطينية بوابة للدخول

فلسطيني هولندي مشترك ،يحكي قصة مدينة

إلى ميدان احلديث عن االنتفاضة في فيلمه بيت

الناصرة التي يعود إليها من هولندا ،حيث يجد

من ورق ( ،)1992فعندما يهدم احملتل بيت أهل

في «أبو عرب» و «أبو ماريا» ،العاملني في محطة

الفتى ،يقوم ببناء بيت من ورق ،ويتعاون مع

وقود مادة حلكايته ..نتعرف إلى عاملي احملطة،

14

فنجد أبو ماريا (املسيحي) ،وهو من أبناء

أصدقائه لتوفير املواد الالزمة لبناء هذا البيت.

وعن الفيلم قال أبو أسعد :كانت جتربتي

مدينة الناصرة األصليني ،وأبو عرب (املسلم)

األولى هي فيلم «بيت من ورق» ،الذي يتناول

من قرية املجيدل ،وهو واحد من الفلسطينيني

قصة ولد فلسطيني هدمت السلطات اإلسرائيلية

الذين طردوا من قراهم التي دمرت في العام

ورق ،ونال هذا الفيلم اجلائزة الثالثة من مهرجان

 ،1948حيث تتنوع املوضوعات ،وتتعدد في
قصة الناصرة ،بدء ًا مبوقف أحد أفراد أسرة

بيته فأصبح حلمه بناء بيت جديد حتى ولو من

املخرج ،وصو ًال إلى حديث رامز جرايسي رئيس

اإلسماعيلية لألفالم التسجيلية والقصيرة للعام
.1992

بلدية الناصرة ،آنذاك ،عن مشروع الناصرة

51

كان أبو أسعد حتدث عن أفالم مغمورة له

 ،2000املعد الستقبال األلفية اجلديدة ،وزيارة

في بدايات مشواره السينمائي ،ولكن دون

البابا ملدينة الناصرة ،وما فجره هذا املشروع

تفصيل ،ومن بينها إضافة إلى «بيت من ورق»،

من إشكاالت بني املسلمني واملسيحيني ،بسبب

فيلم «الـ  ،»13وفيلم «بنت الـ  .»14وقال :فيلمي

مقام شهاب الدين والوقف اإلسالمي حوله.

17

القصير الثاني «الـ  »13ال يتعرض للمقاومة

وفي العام نفسه ،أجنز أبو أسعد فيلمه

الفلسطينية ،فهو يحكي قصة خيالية لشاب

الوثائقي القصير «حتت املجهر» ( 23دقيقة)،

يستيقظ فال يجد سوى نفسه في العالم كله،

وحاول فيه تقصي األسباب احلقيقية التي دفعت
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80

نفسه ،فعلى مدار ثمانني دقيقة يرافق املخرج

الفلسطينيني إلى إيقاد شعلة انتفاضة األقصى،
وحتديد ًا مشاركة أبناء الداخل الفلسطيني
فيها ،تلك التي جنم عنها استشهاد  13شاب ًا
من مدينة الناصرة والقرى احمليطة بها18.وحول
الفيلم الذي أعده أبو أسعد بالتعاون مع بيرو
باير ،ونزار جون ،يقول املخرج العراقي قيس
الزبيدي :في إثر اشتعال انتفاضة األقصى في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،والتي اندلعت في
 28أيلول من العام  ،2000اشتعلت أحداث
انتفاضة موازية في مدينة الناصرة ..يحضر
املخرج من مكان إقامته في هولندا ليصنع
فيلم ًا يتقصى حقائق األمور ،ويسجل مقدمات
ومآالت ما جرى في الناصرة ،الفت ًا إلى أن
النواة األساسية في الفيلم هي حوار يأخذ شكل
التحقيق الصحافي مع شباب في مقتبل العمر،
لم يدخلوا العقد الثاني ،بالتوازي مع حوارات
وشهادات لرجال شهدوا النكبة ،فيبدو الفيلم
كأنه يقارن بني املنطقتني ،ليبينّ جموح الشباب
ونهوضه ،في مقابل انكسار الكهول وخمودهم،
ويبدو في النهاية أن هذا املوضوع لن يكتب له
االستمرار ،بل مهدد باالنفجار في أي حني ما
19
دام هناك احتالل وعنصرية.

سائق السيارة العمومية رجائي وركابه على
طريق رام الله – القدس ،مرور ًا باحلواجز
العسكرية اإلسرائيلية ،واملتاريس التي شكلت
بدايات جدار الفصل العنصري ،والطرق
االلتفافية ،ليكون واحد ًا من بني ركاب متنوعني
في أفكارهم وآرائهم بشأن األوضاع في
فلسطني ،والصراع مع االحتالل اإلسرائيلي،
علم ًا أن من بني ركاب «الفورد» ساسة وكتاب ًا
وفنانني فلسطينيني وإسرائيليني كالدكتورة
حنان عشراوي ،والدكتور عزمي بشارة ،واألب
عطا الله حنا ،واملخرج «ب.ز .غولدبيرغ».
والالفت في الفيلم تلك احلساسية التي تناول
فيها الفيلم حكاية سائق «الفورد» ،رجائي ،متنق ًال
من حياته اخلاصة إلى الوضع العام للشارع
الفلسطيني ،والذي أقل ما ميكن وصفه باملعقد
واملأساوي ..رجائي كان ّ
كرشة امللح الضرورية
لطهي الفيلم على نار هادئة ،خاصة حني يطرح
وجهة نظره اخلاصة واملغايرة بشأن الوضع
السياسي واحللول املستحيلة ،وحني يتحدث
عن «االسترزاق» من تهريب األقراص املمغنطة،
وعن أحالمه املستقبلية خارج فلسطني ،وكذلك
عن افتتانه بـ «العمليات االستشهادية» ،دون أن

«فورد ترانزيت» ..عالمة فارقة

ينكر حالة اإلحباط التي تعتريه جراء كونه سائق

ميكن اعتبار فيلم هاني أبو أسعد الوثائقي

سيارة عمومية (فورد).

«فورد ترانزيت» عالمة فارقة بالنسبة إليه ،وهو

والطريف في األمر ،أن املخرج تطرق في

الفيلم املنتج في العام  2002من «أوغستوس

الفيلم إلى أن هذه السيارات كانت متنح لعمالء

فيلم» في أمستردام ،والتي ميتلكها أبو أسعد

االحتالل ،من أجل تأمني تنقالتهم وتواصلهم
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مع عناصر األجهزة االستخباراتية اإلسرائيلية،

اختار أبو أسعد مدينة القدس لتصوير

وأنه بعد افتضاح أمرهم وجدوا أنفسهم

أحداث فيلمه املشوق .فالفيلم يحاول بجرأة

مضطرين لبيعها ،فتحولت إلى وسائط نقل

وصدق وعمق أن يفكك خيوط الصورة املعقدة

عمومية ،وبالتالي فإن عدد سيارات «الفورد»

واملتشابكة على األرض من خالل العمليات

يدل على عدد العمالء الذين كانوا ،وقد حصل

االستشهادية التي أضحت ظاهرة فلسطينية...

الفيلم على جائزة مهرجان القدس السينمائي

ويطرح تساؤله املؤلم :كيف يقودك التوق للحياة

في العام .2003

والتشبث بها إلى طريق املوت؟ كيف يكون

20

وفي هذا الفيلم التوثيقي ،يعمل أبو أسعد،

اإلنسان هو القاتل والضحية في آن؟ هذه

مبا ميلك من أدوات ،على إيواء حلم سائق حافلة

ليست بدعة فلسطينية ،بل أسقطها احملتل على
الفلسطيني ،أو ًال من خالل تباكيه وتصوير نفسه

في مدينة القدس ،اختار مهنة على قدر كبير
من اخلطورة نظر ًا ملروره املتواصل عبر حواجز

على أنه ضحية الفلسطيني ،وثاني ًا حني ج ّرد
هذا احملتل  -استناد ًا إلى تفوقه العسكري

التفتيش اإلسرائيلية ،واحلواجز املفاجئة التي

واالقتصادي  -الفلسطيني من كل أسلحة

تض ّيق اخلناق على شوارع املدينة ،إذ تتحول
احلافلة باستمرار باجتاه طرق ترابية وعرة

املقاومة ووضعه في خانة واحدة :املوت أو

وخطرة ،حيث رصاص القناصة اإلسرائيليني

االستسالم التام واملهني؛ ما دفع الفلسطيني

باملرصاد.

إلى أن يحول موته إلى سالح ينال من الذات

21

والقاتل على حد سواء.

تلتقي كاميرا أبو أسعد لتستجلي موقف
الركاب من األحداث الساخنة على األرض

ويقدم املخرج  -على امتداد ساعة ونصف،

الفلسطينية ،وتستجلي كذلك آراء بعض

هي زمن الفيلم ،وبحرفية بالغة  -جملة

اخلبراء النفسيني واالختصاصيني االجتماعيني

واسعة من احلقائق والرسائل اإلنسانية

والسياسيني كحنان عشراوي وعزمي بشارة...

احلميمة البسيطة املستمدة من صميم الواقع

تلك اآلراء التي تكشف عن الدمار الذي جتاوز

الفلسطيني ،حيث سائق احلافلة منوذج للكثير

هدم البيوت ومس قدسية احلياة واحللم وأوغل
تخريب ًا في أعماق البشر.

من الشباب الفلسطيني الذي يتعرض للضرب
واإلهانة والتخويف والتجويع بصورة دائمة

ميثل الفيلم وقفة صادقة أمام املوت املرفوض
قطع ًا من كل بشر ،كيف يصبح املوت خيار ًا

تبعث فيه اليأس وتشحنه ليكون قنبلة موقوتة.

22

قال أبو أسعد عن الفيلم :الفكرة األساسية

ورمبا رغبة تنتصر أحيان ًا على الرغبة في

في «فورد ترانزيت» محاولة اخلروج بفيلم

احلياة؟!

وثائقي ،ولكن برؤية مغايرة جتعل منه ليس
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مجرد فيلم وثائقي ،فقد حاولت إخراجه في إطار

مؤثرات بصرية لصور ثابتة ألشخاص ملتقطة

قصة روائية ،وبالتالي عملت في خط التماس بني

من اخللف فال نرى الوجوه :أم ،أب ،أخ...

الروائي والوثائقي .لم يكن بطل الفيلم سائق
سيارة عمومية (فورد) فحسب ،بل كان يقدم دور ًا

ملصقة على لقطات سينمائية لهم مستلقني على
األسرة ،مبصاحبة تعليق على كل مشهد على

روائي ًا انطالق ًا من مهنته هذه ،وأعترف بأنني
أحيان ًا كنت أمليه ما يقوله ،إلمتام عملية املزج

بني اللغة الروائية واللغة الوثائقية في الفيلم.

حدة ،يوحي أنه يتعامل مع حدث مضى ،هو
ما حصل خالل نهار واحد مع الشابة رنا التي
قررت الزواج من حبيبها في النهار نفسه.

32

تعيش رنا مع والدها في القدس ،فيما تعيش
أخواتها في القاهرة .الوالد مضطر للسفر إلى

زواج رنا

القاهرة والتوجه نحو املطار في الساعة الرابعة

في العام نفسه ،خرج أبو أسعد بفيلمه
الروائي الطويل «زواج رنا» ،أو «القدس في
يوم آخر» عن سيناريو ليانة بدر وإيهاب ملعي،
وبطولة :كالرا خوري ،وخليفة ناطور ،وإسماعيل
دباغ ،ووليد عبد السالم ،وزهير فاهوم ،وبشرى
قرمان.
يتناول الفيلم حكاية رنا الشابة املقدسية
التي تقرر ذات صباح ترك منزلها في القدس
الشرقية للبحث عن حبيبها خليل الذي تنوي
الزواج منه ،في وقت يرغب فيه والدها بأن
ترافقه في سفر خارج فلسطني أو أن تختار
عريس ًا من بني قائمة أعدها لها مسبق ًا ،وخالل
عملية البحث هذه ،يسلط أبو أسعد الضوء على
معاناة املدينة ،وبشكل ذكي وغير مباشر ،عبر
إجراءات االحتالل التعسفية في املدينة املقدسة.
وباإلسهاب أكثر ،ميكن القول إننا في «عرس
رنا» ال نتعامل مع مادة فلكلورية تشتغل على

من بعد الظهر .وهو ال يريد أن يترك ابنته تعيش
وحيدة في القدس .لهذا اشترط عليها إما الزواج
في اليوم نفسه وقبل أن تبلغ الساعة الرابعة بعد
الظهر أو مصاحبته للعيش معه خارج البالد.
كان الوالد قد جهز قائمة بأسماء مرشحني
محتملني للزواج :محامني ،وأطباء ،وموظفني،
كان كل منهم قد «طلب يدها» ،وجوبهوا جميعهم
برفضها ،واآلن يريد منها أن تختار على عجل
أحدهم.

هكذا بات على رنا أن تبحث فور ًا عن حبيبها

خليل ،املخرج املسرحي ،لكي تتزوج منه قبل
انتهاء املهلة التي حددها األب في الساعة
الرابعة من بعد الظهر ..هذه هي العقدة التي
تنبني عليها حكاية رنا والتي جتعل من احلكاية
ومساراتها أشبه بلعبة حتمل في طياتها قدر ًا
ما من السخرية أو املفارقة.

جتوب رنا شوارع القدس وأحياءها بحث ًا عن
حبيبها ،تتصل به مرار ًا على الهاتف اخللوي

تفاصيل خاصة بتقاليد الزواج ،حيث يبدأ الفيلم
مبشهد مر ّكب ،هو نوع من املقدمة ،تستخدم فيه
83

فال يرد ،تبحث في املنازل التي ميكن أن يوجد

قال أبو أسعد عن الفيلم :زواج رنا يحكي عن

فيها فال تعثر عليه ،إلى أن تعلم أنه أمضى ليلته
في صالة املسرح في رام الله ألن في عودته لي ًال

بنت فلسطينية تسعى إلى االلتقاء بحبيبها قبل
الساعة الرابعة عصر ًا لتتزوجه ،وهكذا تبقى

إلى القدس مغامرة خطرة مليئة بالتوتر والقلق.

في القدس ،ومن خالل رحلة البحث عن حبيبها

تضطر رنا للذهاب إلى رام الله وتعود مع

يرى املشاهد ما يحدث على أرض الواقع في

حبيبها إلمتام مراسم الزواج ...وينتهي الفيلم

فلسطني ،وخاصة في القدس.

24

بزواج رنا من حبيبها في آخر حلظة ،لكن
مراسم الزواج وما تبعها من احتفال بسيط

«الجنة اآلن»

ترقص خالله رنا في الشارع وسط املدعوين

طرح فيلم «اجلنة اآلن» ( )2005لهاني أبو
أسعد ،الذي نال جائزة غولدن غلوب ألفضل
فيلم أجنبي في الواليات املتحدة ،أسئلة عن
احلياة واملوت وتغيير الواقع الفلسطيني عبر
عملية تفجيرية ينوي الصديقان تنفيذها ،حيث
يتتبع الفيلم مصير خالد وسعيد وهما شابان
فلسطينيان من مدينة نابلس اختارتهما جماعة
فلسطينية لتنفيذ عملية تفجير في تل أبيب .وفي
العام  2006بات «اجلنة اآلن» الفيلم الفلسطيني
األكثر شهرة والذي حصد جوائز عاملية قبل
ترشحه للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل
فيلم أجنبي ،وفوزه إضافة إلى الـ «غولدن غلوب»
عن أفضل فيلم أجنبي ،بجائزة جلنة النقاد في
مهرجان برلني السينمائي ،وعدد كبير من
املهرجانات العربية والعاملية25.ما أثار حفيظة
جهات صهيونية داخل إسرائيل وخارجها ،كون
الفيلم عمل على أنسنة االستشهادي.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت»
اإلسرائيلية عن ضغوط إسرائيلية ويهودية

سينمائية وجمالية عن القدس.

على أعضاء أكادميية فنون السينما األميركية

والشهود ،تتم في الطريق قرب حاجز جليش
االحتالل اإلسرائيلي ،ألن املأذون لم يتمكن من
عبوره بعد أن احتجز جنود احلاجز هويته.
من حلظة استيقاظ رنا فجر ًا وحتى زواجها
في الساعة الرابعة من بعد الظهر ،تعيش رنا
مغامر ًة ،ففي كل مكان هناك جنود وحواجز
عسكرية ..كل خطوة حتتاج إلى تصريح من
االحتالل ،وكل طلب تصريح مخاطرة غير
مضمونة النتائج ،فالفيلم يظهر أن االحتالل
واقع يومي يشمل كل نواحي احلياة وجميع
الناس ،والتعامل معه يتم بشكل طبيعي.
فيلم «عرس رنا» يغوص عميق ًا في عرض
تفاصيل مدينة القدس :تفاصيل األحياء واألزقة
والشوارع القدمية واملنازل ،مبا يشبه الرحلة في
أرجاء القدس حتت االحتالل ،واملوازية بدورها
لرحلة رنا بحث ًا عن حبيبها ..تلك التفاصيل التي
برع هاني أبو أسعد واملصور برغيت هيلينيوس
في تقدميها ،ما يجعل من الفيلم بدوره وثيقة
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حلرمان الفيلم الفلسطيني «اجلنة اآلن»،

أذني معتذر ًا عن أن املهرجان لم مينحني اجلائزة

ومخرجه هاني أبو أسعد من جائزة األوسكار

الكبرى بسبب اجلرائم التي اقترفها األملان أ ّيام

كأفضل فيلم أجنبي لهذا العام ،بعد أن فاز
الشهر املاضي بجائزة «الكرة الذهبية» غولدن

الناز ّية» .فأجبته« :نحن الفلسطينيني خسرنا

أرضنا ووطننا بسبب جرائمكم ،واآلن أخسر

غلوب ،ألفضل فيلم أجنبي.

جائزتي التي أستحق بسبب هذه اجلرائم».

وذكرت الصحيفة أن شخصيات إسرائيلية
ويهودية مارست ضغط ًا هائ ًال على أعضاء

الفيلم الذي ترفضه إسرائيل ،العتبارات
تتعلق بأنسنة االستشهاديني ،أثار جد ًال واسع ًا

األكادميية ،مشيرة إلى النفوذ الواسع الذي يتمتع

بني الفلسطينيني خالل تصويره في نابلس،

به اللوبي اليهودي في «هوليوود» .وأكدت الصحيفة

وعند عرضه في رام الله ومدن فلسطينية
أخرى ،خصوص ًا مع األنباء التي تتحدث عن

األميركية بعدم تقدمي الفيلم بصفته ميثل فلسطني،

متويل إسرائيلي لـ «اجلنة اآلن» ،األمر الذي
نفاه هاني أبو أسعد قطع ًا .ويوضح املخرج:

وأفادت الصحيفة بأنه منذ فوز الفيلم بجائزة

«كانت هناك مساعدات غير مالية من املنتج

الكرة الذهبية ،قام موظفون في القنصلية

املشارك ،عمير هارائيل ،الذي لواله ملا متكنا

اإلسرائيلية في لوس أجنليس ،بعملية جس

من التصوير في املدن واملناطق داخل اخلط

نبض لدى أهل السينما في هوليوود حول فرص

األخضر ...أنا أرفض التمويل اإلسرائيلي ،ولم
تعرض أي جهة إسرائيلية أساس ًا متويل الفيلم.

أن الضغوط أدت إلى انتزاع وعد من األكادميية
بل بصفته ميثل السلطة الفلسطينية.

حصول الفيلم على جائزة أوسكار .وتبني لهم أن
الفيلم هو أكثر األفالم املرشحة حظ ًا باجلائزة،

أريد أن أقول للعالم إن إسرائيل ال متول أي

فتقرر تكثيف اجلهود السرية حملاصرته ،وحجب

فيلم ال يخدم خطها السياسي .أما هارائيل،

األوسكار عنه.

فتعرض ملضايقات عدة ،وتهديدات من أعضاء
في الكنيست اإلسرائيلية ،ما حدث أيض ًا مع

كان أبو أسعد أعلن أنه تفاجأ بـ «الغولدن

مسؤول في صندوق الفيلم اإلسرائيلي ،مبجرد

غلوب» ألفضل فيلم أجنبي ،وترشيح فيلمه
لألوسكار ،خصوص ًا أنه سبق أن فقد «الدب

إعالنه في برلني استعداده للمساعدة في عرض

الذهبي» في مهرجان برلني السينمائي ألسباب

الفيلم داخل إسرائيل».
يرى الناقد إبراهيم العريس أن فيلم «اجلنة

سياسية ،وضغوط إسرائيلية يخشى تكرارها
في األوسكار.

اآلن» فيلم مختلف :مختلف في موضوعه

وص ّرح أبو أسعد :بعد توزيع اجلوائز في
برلني ،اقترب مني مدير املهرجان ،وهمس في

اجلديد ،والراهن ،مختلف في ديناميكية لغته
السينمائية ،ومختلف في قدرة مخرجه على
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إدارة ممثليه بحرفية مدهشة ،ومختلف حتى،
أخير ًا ،بترجمة ردود الفعل التي يجتذبها .فهنا

لسينما عربية متميزة .وهنا ال بد من أن نشير
إلى أن هاني أبو أسعد ساجل طوي ًال خالل
ذلك املهرجان مدافع ًا عن األبعاد الفنية لفيلم

أمام عمل يجمع الدراما بالتشويق ،السياسة

من املفترض أن يطغى عليه احلديث السياسي

بالكوميديا ،الواقع بالتأمل الفكري ،وكل هذا

واأليديولوجي وسجاالتهما ،راح يقول على أي
حال إنه إمنا حقق هذا الفيلم لكي يفتح سجا ًال

حتت دائرة التعاطف املسبق ،يجد املتفرج نفسه

حول موضوع ميس جوهر ما يثير اهتمام العالم

حول أمر ال يساجل أحد بشأنه ،مؤكد ًا أنه

أجمع« :موضوع اإلرهاب» ،كما يطلق عليه في

صور فيلمه في نابلس ،أي في املوقع الساخن

الغرب ،فـ «اجلنة اآلن» اختار أن يطرق هذا
املوضوع ،مباشرة ومن أوسع أبوابه ،طارح ًا

لألحداث خالل فترة عصيبة ،ما اضطره
أحيان ًا إلى استكمال تصوير بعض املشاهد

الكثير من تلك األسئلة الشائكة التي تدور حول

في الناصرة .أما ممثلو الفيلم ،وأبرزهم قيس

من هو االنتحاري؟ كيف يصبح قنبلة متحركة،
جاع ًال من جسده ،سيارة «مفخخة»؟ ملاذا يصبح
انتحاري ًا ،وليس من ناحية الدافع السياسي

من التمثيل املسرحي ،في مقابل لبنى الزبال

والديني فقط؟ كيف يجنّد؟ هل هو إنسان من

(سهى) املغربية األصل احلاضرة في السينما

حلم ود ّم أم أنه مجرد ماكينة قتل؟ ثم ما هي
مشاعره اخلاصة إذ ُيقدم على ما ُيقدم عليه؟

الفرنسية وال سيما في أفالم آندريه تيشينه

ناشف (سعيد) وعلي سليمان (خالد) ،اآلتيان

وهيام عباس الفلسطينية املقيمة في فرنسا.

هذه األسئلة التي من الواضح أن قلة من الناس

باختصار ،قدم «اجلنة اآلن»  -وهو كان يومها

تطرحها أو تتجرأ على طرحها ،جعل منها هاني

ثاني أعمال هاني أبو أسعد في مجال الفيلم
الروائي الطويل ،بعد «عرس رنا»  -فيلم ًا كبير ًا

أبو أسعد ،مركز الصدارة في فيلم ،كان عليه

وجاد ًا ...فيلم ًا يجمع املهارة التقنية بالصواب

في نهاية األمر أن يسير على حبل مشدود ،إذ
إن كل ما ميس هذا املوضوع يبدوَ ،ق ْبلي ًا ،من

السياسي ،من دون أن يزعم إيجاد األجوبة لكل
األسئلة املطروحة ...وهاني أبو أسعد أكد هذا
على أي حال قائ ًال إنه يكفيه طرح األسئلة التي
ال يريد أحد أن يطرحها حق ًا ...األسئلة التي آن

احملظورات أو املسكوت عنه .واملشي على احلبل

املشدود ،هو النتيجة املنطقية لرغبة قول ما لم
يكن يقال.

26

األوان لكي تطرح من دون أفكار مسبقة وذاتية
ّ
سيقطعان احلبل املشدود
مفرطة ...ألن هذين

إننا هنا إزاء فيلم فلسطيني كبير ،اعتبر
وحده تقريب ًا «احلضور العربي» في دورة ذلك

إرب ًا في نهاية األمر.

العام ملهرجان برلني ...ثم عرف كيف يؤمن خالل

وعن الفيلم قال أبو أسعد :أستاء كثير ًا ممن

املرحلة التالية احلديث عن حضور ما ،ومتميز،
العدد (2016 )35
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أوسكار أفضل فيلم أجنبي ،قضية الفلسطينيني

يعيشون حتت وطأة الغرب ،وكأنه من واجبنا
إقناعه بأننا جيدون .أرفض من يصنع أفالم ًا

املتعاونني مع إسرائيل شديدة احلساسية،

لهذا الهدف؛ ألنه في ذلك يضع نفسه في موقع

أو «العمالء» كما نس ّميهم ،عبر حكاية خباز
فلسطيني شاب يدعى عمر ،ليلقي الضوء

جيد ،أنا أرى أنني يجب أن أتساوى مع الكبار

على اخليارات الصعبة التي يضطر التخاذها

دوني ،وكأنه يطلب من الغرب أن يلتفت إليه بأنه
أو أتفوق عليهم ،ال يهمني إن اقتنع الغرب أم لم

بعد تورطه في قتل جندي إسرائيلي وتعرضه

يقتنع بعدالة قضيتنا ..كانت بالنسبة لي فكرة
مثيرة أن أصنع فيلم ًا حول ظاهرة من يلفون

لضغوط من جانب املخابرات اإلسرائيلية
للعمل لصاحلها ،وهنا يضع عالقة عمر بأسرته

أنفسهم بأحزمة ناسفة ومتفجرات ،ويدخلون
حافالت ،لينفجر اجلميع ،وشعرت بأن هذه

وأصدقائه والفتاة التي يحبها على احملك.

الفكرة قد تكون مثيرة ،ألنها تسلط الضوء على

يقول مخرج الفيلم ،هاني أبو أسعد إن الفيلم
«يتناول قصة حب ،لكنه أيض ًا يتعلق بالوالء

وشدد على أن «الغرب شعر بأن الفيلم

متعاونني مع إسرائيل يعتبر من املوضوعات

ما وراء هذه الظاهرة ،وملاذا يفعلون ذلك.

واخليانة في ظل االحتالل» ،مضيف ًا إن «جتنيد

28

يسيء لسياساتهم ،فهم يسعون إلى أن يوصلوا

احملظورة ،لكنني شعرت بأنه آن األوان ملناقشته

للجمهور أن االنتحاري وحش ،وليست لديه

ألنه شديد األهمية .».ورأى أبو أسعد أن جتنيد

مشاعر إنسانية ،وبالتالي حينما تقدم في فيلمك
وجه ًا إنساني ًا تع ّريه ،وتكشف ال واقعيته..

الفلسطينيني «ال يدمر املقاومة الفلسطينية
فحسب ،بل يقضي على آدمية البشر ..برأيي،

املنطلق في «اجلنة اآلن» هو أن من يقدم على
تنفيذ عملية انتحارية إنسان ،وليس مطلوب ًا مني

هو جرمية كبيرة».

والفيلم املنتج في العام  ،2013ويقوم ببطولته

القيام بإجناز فيلم ألثبت ذلك ،هو إنسان رغم ًا

عن اجلميع وعن إسرائيل».

30

كل من آدم بكري ،ليم لوباني ،إياد حوراني،

29

سامر بشارات ،يعالج عدة مواضيع عبر حبكة
فنية يقول أبو أسعد إنها تستلهم مسرحية
«عطيل» لشكسبير ،مضيف ًا« :مشكلة عطيل كانت

عمر الفلسطيني
وكعادته ،لم يخرج فيلم هاني أبو أسعد (عمر)

إحساسه بعدم األمن .عندما ال تشعر باألمن

 -وهو أول فيلم فلسطيني خالص اإلنتاج ،أي

تبدأ في التفكير في أمور ال ميكن تصديقها.

أنتج بالكامل بأموال فلسطينية  -عن إثارة

عندما تعاني من شعور باالضطهاد ،ال ميكنك
اتخاذ قرارات عقالنية» .ويستطرد قائ ًال« :أعتقد
أننا جميع ًا نعاني من هذه اللحظات في احلياة

مواضيع حساسة وجدلية ،ولكن بأسلوب رشيق
وشفاف ،حيث تناول الفيلم ،الذي ُرشح جلائزة
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على إطالق النار ،ويقول لهما في نهاية املشهد

ومن ثم نشعر بعجز وجودنا .نحن الفلسطينيني
نعرف ذلك.

«نحن جاهزون يا شباب» .وفى مشهد آخر على

31

ويروي الفيلم قصة خباز شاب يدعى عمر،

الطريق الرئيسة خارج البلدة تقوم دورية من

متيم بفتاة فلسطينية على اجلانب اآلخر من جدار

جنود االحتالل بإذالل عمر عندما يأمرونه حتت

الفصل العنصري ،يسعى بشكل منتظم لتفادي

تهديد السالح بالوقوف على صخرة صغيرة
رافع ًا يديه من دون أي مبرر سوى أنه فلسطيني.

اجلدار لرؤية الفتاة .ويتحدث الشاب والفتاة

وفى الليل يقوم األصدقاء الثالثة برصد

بحماس عن الزواج .لكن خططهما تنحرف عن

مجموعة من جنود االحتالل عند حاجز عسكري،

مسارها عقب اعتقاله بسبب تورطه في هجوم

ويطلب طارق إطالق الرصاص ،فيتردد عمر وال

الرصاصات التي يطلقها اجلنود خالل تسلقه

على اجليش اإلسرائيلي قتل فيه جندي.

يتردد أمجد ويصوب نحو أحد اجلنود ويقتله.

32

يتعرض عمر للتعذيب في السجن من أجل

ويبدأ الصراع بني أجهزة األمن اإلسرائيلية

اإلدالء مبعلومات لصالح االحتالل ،ليبدأ

والشبان الثالثة ملعرفة من الذي قتل اجلندي،

مبمارسة لعبة القط والفأر مع اإلسرائيلي الذي

وإلى أي فصيل سياسي ينتمون ،والعمليات

يحاول جتنيده ..ففي الوقت الذي يحاول إثبات
أنه ليس «خائن ًا» يشاع في الشارع أنه كذلك.

األخرى التي يخططون لها.
تعرف سلطات االحتالل من قاموا بالعملية،

ويبدأ فيلم «عمر» ( 98دقيقة) ،الذي كتبه

ويعرف الشباب الثالثة بالطبع أن هناك من أبلغ

مخرجه ،بالشاب عمر (آدم بكرى) يتسلق

عنهم من الفلسطينيني املتعاونني مع االحتالل،

اجلدار لكي يلتقي مع صديقي عمره طارق

ويتوصل طارق إلى اجلاسوس ويعذبه ويقتله.

(إياد حوراني) وأمجد (سمير بشارة) ،ومع

وتتم مطاردة عمر والقبض عليه وتعذيبه داخل

نادية (ليم لوباني) شقيقة طارق الطالبة التي

السجن .وهنا تبدأ دراما قوية كتبها وأخرجها

يتبادل معها احلب .لكنه ما إن يصبح على قمة

هاني أبو أسعد ببراعة واقتدار عن عالقة القط

اجلدار ويستعد للنزول من الناحية األخرى حتى

والفأر بني عمر ورامي (وليد زعيتر) ،ضابط

يطلق عليه جنود االحتالل الرصاص على الرغم

املخابرات اإلسرائيلي الذي يتولى القضية ،ويريد

من أن الناحية األخرى ليست إسرائيل ،وإمنا

أن يعرف بالضبط من يكون قاتل اجلندي ،وفق ما

البلدة نفسها التي قسمها اجلدار.

كتب الناقد املصري الشهير سمير فريد.

يصاب عمر إصابة طفيفة ،ويتمكن من

وقال أبو أسعد إنه استوحى فكرة الفيلم من

لقاء صديقيه وحبيبته .وتبدأ أحداث الفيلم

واقعة رواها له أحد أصدقائه حني حاولت أجهزة

مع مشهد يقوم فيه طارق بتدريب عمر وأمجد

االستخبارات إجباره على التعاون معها ،ألنها

العدد (2016 )35

88

كانت تعرف سر ًا عنه ،وهو األمر الذي من شأنه

على ضابط املخابرات اإلسرائيلي الذي حاول

أن يتسبب بفضيحة لعائلته ،لم يعرف ماذا يفعل

جتنيده بعد اعتقاله.

بل أن يقرر «إنك تعرف ماذا أفعل ،سوف أدمر
33
عائلتي ،ولكن لن أصبح متعاون ًا مع العدو».
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بعد قرابة الساعتني من «شد األعصاب»،
حيث البكاء ،واالبتسام ،والضحك حتى القهقهة،
والصراخ ،والتوتر ،وغيرها من املشاعر املتناقضة،

ويقول أبو أسعد إنه ال يخشى رد الفعل
السلبي من الفيلم ،مشير ًا إلى أن «املجتمع

استطاع الفيلم املبني مع معاجلة درامية على قصة

الفلسطيني منفتح جد ًا ،وأكثر انفتاح ًا بكثير
مما يعتقد .نحن منفتحون جد ًا على االنتقادات».

حقيقية ،فضح عنصرية االحتالل عبر العديد من
املشاهد ،من بينها مشهد إجبار عمر على الوقوف
فوق حجر صغير نسبي ًا فترة طويلة ،بقرار مزاجي

ويعتبر فيلم «عمر» الفيلم الروائي األول بهذا
املستوى ،الذي يصوره أبو أسعد باالستعانة

من جنود دورية جليش االحتالل ،وحني احتج هشموه
ضرب ًا ،قبل أن يجبروه على الوقوف مرة أخرى على

املجال ،وحول هذا يقول« :لقد كانت مخاطرة

احلجر نفسه وبقدم واحدة ،ومن ثم التعذيب في

كبيرة .في بعض األحيان قلت لنفسي ،يا إلهي،

غرف التحقيق ،على الصعيدين اجلسدي والنفسي،

ماذا أفعل ،ولكن عندما أرى النتائج أصبح
سعيد ًا جدا ألنني خاطرت».

وتصوير تفاصيل ال يعرفها إال الفلسطينيون،
كـ»غرفة العصافير» ،وإن كان مت توضيح الفكرة

ويشعر أبو أسعد بأنه فخور خاصة أن الفيلم

ملن هم خارج فلسطني ،عبر احلوار بني ضابط

أنتج بأموال فلسطينية ،فقد ساهم رجال أعمال

املخابرات اإلسرائيلي الذي انتحل شخصية قيادي

ومغتربون فلسطينيون بـ %95من موازنة الفيلم،

مقاوم ،وأوقع عمر في الفخ ،إضافة إلى مشاهد

بينما ساهمت دبي مبا تبقى ،وهو ما قال صاحب

اقتحامات املخيم املتكررة ،ومشاهد جدار الفصل
العنصري الذي لعب دور ًا أساسي ًا في الفيلم،

بطاقم أغلبه من الفلسطينيني ومعظمهم جدد في

«اجلنة اآلن» إنه منحه «حرية» كبيرة «فأن تكون
34
أكثر اقتصاد ًا يعني أن تكون أكثر استقاللية».

عكس عالقة الفلسطيني باالحتالل ..قلة انتقدت ما

وفي حتليل الفيلم ،كنت كتبت :الطلقة األخيرة

وصفوه بـ «أنسنة» ضابط املخابرات اإلسرائيلي،

في فيلم (عمر) لهاني أبو أسعد ،كانت مبثابة

بل إن أحد املخرجني أخبرني أنه «حزن عند مقتله

رسالة على أكثر من اجتاه ،أوالها أن كرامة

برصاصة عمر» ،وأرى في ذلك مبالغة ،حيث إنني

الفلسطيني احلر في حلظات تكون أهم من

قرأت الصورة بشكل مغاير ملا قرأه ،فضابط

حياته ،وأن ال حياة طبيعية لنا في ظل االحتالل،

املخابرات الذي «يريك من طرف اللسان حالوة

وأن احلل األمثل يكمن في التخلص منه ،وهو

ويروغ منك كما يروغ الثعلب» ،هو صورة حقيقية

ما حصل حني أطلق عمر (آدم بكري) النار

لعدد من ضباط املخابرات الذين عايشهم األسرى
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وذووهم ،وأسر املطاردين ،وهنا علقت عبارة من

فيلم (التانيت الذهبي) ،وجائزة «التانيت الذهبي
للجمهور» ،و«التانيت الذهبي جلائزة التحكيم
اخلاصة بالشباب» ،وجائزة أفضل سيناريو للعام
 ،2014وكذلك جائزة «املهر العربي» كأفضل فيلم
روائي في مهرجان أبو ظبي السينمائي العام .2013

شقيقة أحد املطاردين السابقني في ذهني ،حني
قالت لي« :ذكرني الفيلم مبا حدث مع شقيقي..
كان هناك جنود يحاولون أن يكونوا لطفاء ،ورمبا
يكون بعضهم كذلك ،لكن هذا ال يعني أنهم لطفاء»،
بل إن الصورة هذه ميكن أن تقرأ على أنها داللة
رمزية على محاوالت دولة االحتالل االدعاء أنها

«يا طير الطاير»

الدولة الدميقراطية الوحيدة في الشرق األوسط،

وبلغة سينمائية عاملية اجتمعت فيها الكوميديا

والظهور مبنظر حضاري ،على عكس الواقع ،كما
هو حال ضابط املخابرات اإلسرائيلية رامي.

بالتراجيديا بـ «اآلكشن» والغناء ،ينجح هاني

36

أبو أسعد في فيلمه يا طير الطاير (،)The Idol

من الناحية الفنية ،الفيلم «مشدود» إلى

من إنتاج العام  ،2015عبر حكاية مقتبسة من

درجة ال ميكنك معها الشعور بامللل ،ومحبوك

سيرة النجم محمد عساف ،أن ينقل صورة

بطريقة جيدة ،إال من بعض الهنيهات هنا
وهناك ،والتي تعكس حالة الفراغ التي تعيشها

حقيقية ومغايرة مبقاييس سينمائية عاملية

السينما الفلسطينية بسبب غياب كتاب سيناريو

عن الشعب الفلسطيني ،ومعاناته ،وأحالمه،
وطموحاته ،دون أن يظهر جندي ًا واحد ًا من

محترفني ،لكنها ال تؤثر على القيمة اجلمالية
للفيلم ،كما أن أداء املمثلني كان مدهش ًا ،عالوة

جيش االحتالل في الفيلم ،مع عدم غياب
دالالت ما يسببه لنا من أذى ،فهو غائب وليس
مغ ّيب ًا .إدخال أحداث متخيلة ألسباب درامية -

على أن الرؤية اإلخراجية وعني أبو أسعد

وهو ما أشار إليه الفيلم بصراحة في مطلعه
 -خدمه كثير ًا ،ومنْح عساف بعض تفاصيل

السينمائية بقيت متألقة كعادتها ،فبعد ثمانية
أعوام على فيلمه اجلنة اآلن« ،صام صام ،وأفطر
على وجبة سينمائية دسمة حققت حضور ًا
عاملي ًا الفت ًا ،ويكفي جناح «عمر» في االختبار
37
األصعب ،وأعني استحسان الفلسطينيني له.
وإضافة إلى فوز فيلم عمر بجائزة جلنة التحكيم
في مهرجان كان السينمائي في العام ،2013
فاز بالعديد من اجلوائز العاملية ،حيث حصد
غالبية جوائز مهرجان قرطاج السينمائي في
دورته اخلامسة والعشرين ،ومنها جائزة أفضل
العدد (2016 )35

حياته الغائبة للمخرج قدم إضاف ًة أخرى ،عالوة
على السيناريو ذي احلساسية العالية ،وكذلك

الكاميرا ،وهذا ما اعتدنا عليه من هاني أبو
أسعد ،إضافة إلى التركيز على اإلنساني بعيد ًا
عن الكالشيهات والشعارات ،مع أهمية اإلشادة
بأدوار الفنانني الفلسطينيني والعرب ،وخاصة
األطفال قيس عطا الله (عساف الصغير) ،وهبة
عطا الله (شقيقته نور) ،وأحمد قاسم (صديقه
90

ومصري .وعشقت من خالل مشاهدتي األبطال

أشرف) ،وعبد الكرمي أبو بركة (صديقه عمر)،
وبالدور احليوي للموسيقى ،واألزياء ،والديكور
اخلارجي ،وحتريك املمثلني في املشاهد املتنوعة،
فهاني أبو أسعد في فيلمه «يا طير الطاير»
أضحكنا وأبكانا ،أحبطنا ومنحنا األمل ..إنها
83
احلياة ،إنها السينما ،إنها فلسطني.
قال أبو أسعد عن الفيلم ،الذي حقق شهرة
عاملية على مستوى املهرجانات ،وعلى مستوى
عرضه في أكبر عدد من دور العرض السينمائي
في العالم ،تسجل لفيلم فلسطيني :فيلم «يا طير
الطاير» ليس فيلم ًا عابر ًا ...هو فيلم مهم لي على
الصعيد الشخصي ،ألنه يتحدث عن غزة التي
تص ّدر املقاومني والفنانني واملبدعني على الرغم
من أنها تقبع حتت احلصار ،وحتت القمع...
39
هذا الفيلم هديتي لغزة وأهلها.

واملتخيل ،ففي أفالمه كلها يسعى للقبض على

سينما خاصة

السؤال الذي يشاغله ،ويترك فضاء اإلجابة
مفتوح ًا أمام الشخصيات التي يناولها ،ومينحها

املصريني فريد شوقي ورشدي أباظة وتوفيق
الدقن ومحمود املليجي وهند رستم وميرفت
أمني .لذلك عندما شعرت بقسوة الواقع وضيق
مجال الهندسة هربت إلى عالم السينما الرحب
الواسع الذي كان يساعدني وأنا طفل على
الهروب ملدة  4ساعات من الواقع الصعب في
ظل االحتالل اإلسرائيلي.

40

وفي نظرة سريعة إلى األفالم التي حققها
هاني أبو أسعد في جتربته السينمائية الرائدة،
والتي باتت عاملية بطبيعة احلال ،ميكن القول إنه
مخرج مهووس باحلكاية الفلسطينية ،يحاورها،
ويسبر أغوارها ،ويغازلها دون خجل ،ويأتيها
من جوانبها املتعددة ،على مستوى الواقعي

ولهاني أبو أسعد حكاية خاصة مع السينما،

فرصة التعبير عن ذاتها ،دومنا ادعاء أو تصنع،

ع ّبر عنها ذات مرة بالقول :أما بالنسبة للسينما

كما أن هاني أبو أسعد متنوع في خياراته
الفنية ،وإن كان انحاز في جتاربه األخيرة

فأنا أحببتها فعملت بها ،فأنا مهندس طيران

وعملت في هذا املجال مدة عامني من – 87

إلى املتابعة واملعايشة ،وهو ما لم يغب حتى
عن جتاربه األولى ،ما يجعل من أعماله سؤا ًال
مستفز ًا باملعنى اإليجابي ،ويراكم معرفي ًا كما

العالم ،وألنني بطبيعتي أعشق املغامرة وأعشق

هي مراكمته الحترافية إجادة املتعة البصرية ،ما

اخليال فقد اجتهت لإلخراج السينمائي ،وأنا
عشقت السينما منذ كنت طف ًال ،ففي مدينتنا

يجعل املشاهد ألفالمه يقف أمام معاجلة مبدعة
لدقائق تفاصيل احلياة الفلسطينية ،بحلوها

الناصرة كانت هناك سينما (ديانا) تقدم كل

ومرها ،وسلبياتها قبل إيجابياتها ،وكأنه يقول

أحد فيلمني في تذكرة واحدة أجنبي (كاوبوي)

«ال حترر دون حرية».

 89ولكن وجدت أن الهندسة تقوم على معادلة
واحدة  2=1+1وهذه املعادلة ثابتة في كل أنحاء
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مقاالت

فرص بين «األفكار» و «المبادرة الفرنسية»

محمد هواش

*

ال يستطيعون االكتفاء بدور املتفرج واملنتظر،
يجب أال يكونوا كذلك ،ألن قضيتهم من نوع
آخر ،فطابعها التحرري ورمزيتها يجعالنها
تتقدم غيرها من قضايا املنطقة ،على األقل
بالنسبة للفلسطينيني أنفسهم.
ولهذا ،رمبا يتحرك الفلسطينيون من بوابتني:
 األولى :رفض السكون وانتظار نتائج ماتفعله إسرائيل على األرض من فرض
وقائع استيطانية تعزز سيطرتها على
احلدود واملعابر واحلواجز ،في محاولة
لرسم نتائج النزاع ،مبا ينسف جوهر
التسوية ،أي رفض إقامة دولة فلسطينية
على حدود  1967مع حل متفق عليه
لقضية الالجئني ،واالستعاضة عنه بحكم

لم تضع حروب املنطقة أوزارها بعد ،ال في
سورية والعراق وال في اليمن وليبيا .وال ميكن
القفز عن هموم دول اخلليج العربية ومصر وما
تبقى من دول العالم العربي القدمي واهتمامها
وانشغالها مبآالت هذه احلروب على الدول
نفسها وعلى املنطقة ومن ضمنها القضية
الفلسطينية.
اليوم ،كما كل يوم ،ال أحد يهتم بالفلسطينيني
وقضيتهم أكثر من اهتمامه بقضيته ،خصوص ًا
عندما تكون مصائر األوطان والهويات مهددة.
ورمبا ال ميكن اإلفالت من هذه الوقائع اليوم
أكثر من أي وقت مضى .والفلسطينيون الذين
حتشرهم هذه احلروب بضغوطها واستحقاقاتها

*

ذاتي إداري للفلسطينيني في معازل

إعالمي ومحلل سياسي.
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وكانتونات ،ووصمهم باإلرهاب ،وتبرير كل

عوض البدء بتفكيكه ،وإلى جانب الهبة

ما تفعله حكومات إسرائيل معهم ،مبا في

هناك التحركات الدبلوماسية الفلسطينية،
وهي حتركات تتسم ،أيض ًا ،بأنها ليست

ذلك جتاهل حقوقهم السياسية في إنهاء

واسعة وعميقة؛ ألنها حتتمل أشكا ًال من

االحتالل وإقامة دولة ،ورفض التفاوض
معهم على دولة باملعنى القانوني والسياسي

العالقات الراعية واحلاضنة لشرعية

واالقتصادي للدولة .وال يتناقض مع

برنامج العمل الفلسطيني إلنهاء االحتالل

ذلك أي خطاب رسمي إسرائيلي يتمسك

والتمسك بحل الدولتني.

بحل الدولتني كما يفعل رئيس احلكومة

 -الثانية :اختبار فرص تعديل شكل

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في خطابه

الرعاية الدولية للتسوية بني الفلسطينيني

الرسمي مع زعماء الدول ،إذ يقول أمام

واإلسرائيليني بعد انهيارها وفشلها

مؤمتر املنظمات اليهودية املؤيدة إلسرائيل

وانكشاف عمق انحيازها للدفاع عن

في الواليات املتحدة األميركية (إيباك):

إسرائيل وجتاهل أي حقوق للفلسطينيني،

إن «أفضل حل للنزاع مع الفلسطينيني

وهذا ما ترفضه حكومات إسرائيل.

هو حل الدولتني لشعبني بحيث تكون دولة

وبالطبع فإن انشغال الدول العربية
بأوضاعها الداخلية ال يوفر دعم ًا يتناسب

دولة إسرائيل .وأنا جاهز للمفاوضات مع

مع حجم التحديات التي تفرضها إسرائيل

الرئيس الفلسطيني في أي وقت وأي مكان

في املواجهة مع الفلسطينيني إلخضاعهم

ولكنه ال يريد».

ودفعهم إلى اليأس.

فلسطينية منزوعة السالح تعترف بهودية

ويسعى نتنياهو بكل قوة جلعل حل الدولتني
غير ممكن وغير واقعي ،إ ّال إذا كانت دولة

الرد الفلسطيني على املستوى الشعبي لم
يصل إلى مستوى ميكن اعتباره رافع ًة كافي ًة

فلسطينية بال معنى :ال حدود وال سيادة وال

جلعل هذه املسارات عبر البوابتني حتقق

عاصمة وال عودة الجئني وال حقوق مياه أو

مكاسب سريعة ،على الرغم من االرتباك الشديد

طرق أو حتى حقوق إنسان.

الذي وضعت فيه الهبة الشعبية األفرقاء منذ

رفض السكون حيال ذلك يتخذ أكثر

تشرين األول الفائت ،وعدم معرفة أي عنوان

من وجهة ،أهمها اليوم الهبة الشعبية

لها من زاوية تنظيمها وقدرة الفلسطينيني على

الفلسطينية مبا هي هبة تذكر برفض

الوصول إلى أهدافهم من دون اكتشاف أمرهم

الفلسطينيني

السياسة

االستعمارية

ولو بأي نسبة.

اإلسرائيلية وسياسة تعميق االحتالل
العدد (2016 )35

أظهرت الهبة خالل األسابيع األخيرة
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مستوى تنظيمي ًا أعلى من خالل اشتراك أكثر

ينصب اجلهد الفلسطيني اليوم على فحص

من شخص في التخطيط لهجمات على جنود أو

إمكان تطوير «األفكار الفرنسية» لعقد مؤمتر

مستوطنني في الضفة احملتلة مبا فيها القدس.

دولي مصغر ومجموعة دعم من دون حضور

ما يعني قدرة الفلسطينيني على تطوير الهبة

فلسطني وإسرائيل ،وذلك بغية التوصل إلى

الشعبية وإبعادها عن استهداف التجمعات

إطار للحل ال يبتعد عن حل الدولتني الذي تنادي

املدنية اإلسرائيلية ،إذا ما واصلت إسرائيل

به الواليات املتحدة ،من دون أي جهد لفرضه

جتاهل احلقوق الفلسطينية وبناء املستوطنات

على األطراف.
حجة واشنطن القدمية اجلديدة جاهزة،

ورفض الدخول في عملية سياسية جدية إلنهاء

وهي أنها ال تريد فرض حلول ،وترغب في رؤية

احتاللها.
من هاتني البوابتني يتحرك الفلسطينيون على

األطراف تتفاوض للتوصل إلى حلول بنفسها،

قاعدة أن انتظار نتائج الصراع اإلقليمي قد

أي أنها تريد أن يرضخ الفلسطينيون للمنطق

يؤدي إلى جعل اإلسرائيليني يحققون مكاسب

اإلسرائيلي وأن يكون حل الدولتني مجرد مخرج

دبلوماسية .أي مع رفض السلطة الفلسطينية

جديد ملواصلة إسرائيل احتاللها بصورة أو

معاودة جتريب املجرب في املفاوضات مع

بأخرى.

ويزيد موقف الواليات املتحدة سوء ًا انشغال

إسرائيل ،والوصول إلى قناعة بأن ال فائدة
من أي عودة إلى صيغة املفاوضات والرعاية

األميركيني اليوم باالنتخابات الرئاسية نهاية

الدولية السابقة التي تترك الفلسطينيني رهينة

العام ،وعدم إظهار مواقف رادعة إلسرائيل حتى

القوة والغطرسة اإلسرائيلية بحجة عدم تدخل

من الزاوية األخالقية حيال التسارع احملموم

الرعاة والوسطاء في عملية التفاوض ،لكن
احللبة الدولية مهمة أيض ًا للحفاظ على شرعية

في مصادرة أراض وبناء وحدات استيطانية
في إطار مشروعني ،واحد لفصل شمال الضفة

ما حتقق وعدم التفريط به ،وألنها مهمة ال يجوز

عن وسطها من خالل ربط مستوطنات (عالي)

تركها لإلسرائيليني وأنصارهم على كل مستوى

و(معاليه لبونة) و(شيلو) مبستوطنة (أرئيل)،

دبلوماسي مع الدول واملنظمات األممية .مع توافر

واآلخر فصل جنوب الضفة عن وسطها من

قناعة شبه تامة بأن إسرائيل واإلدارة األميركية

خالل البناء في منطقة (إي  )1شرق مدينة

ال تريدان إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،بل تريدان

القدس وربطها مبستوطنة (معاليه أدوميم) في

تكييف الفلسطينيني مع احتياجات هذا االحتالل

املنطقة الواقعة بني القدس وأريحا ملنع تواصل
وسط الضفة مع القدس أو ًال ومع شمال الضفة

واستمراره عبر التهديد بـ »الشيطنة» واالتهام

ووسطها ثاني ًا ،إضافة إلى التضييق على

بـ »اإلرهاب» وخالفه.
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مضارب البدو في خط شرق املدن حتى األغوار
لسلب األراضي منهم ووضع اليد عليها بذرائع
التدريبات العسكرية تار ًة واألسباب األمنية تارة

من الدول الصديقة أو املؤثرة التي تعتبر إقامة
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل أمر ًا إيجابي ًا
وضروري ًا الستقرار املنطقة مثل روسيا والصني

أخرى ،والفلسطينيون يعرفون أن األسباب

واليابان ودول أميركا الالتينية باإلضافة إلى

األمنية لدى إسرائيل تعني كل شيء ،من املياه

دول اجلامعة العربية التي ال تزال لها قوة
ومكانة ما حتى وإن تراجعت مكانتها أخير ًا

اليومية .ومحاوالت سلب ومصادرة األراضي

في إطار الدول فرادى أو في إطار اجلامعة.

واالستيطان فيها تسبق محاوالت ودعوات

وهذه الفرص ممكنة بالعمل ،وال معنى لها من

إسرائيلية وأميركية وأوربية للتفاوض على شكل

دون العمل والتحرك الدائم ورفض السكون.

حكم الفلسطينيني أنفسهم ال على مساحة الدولة

وهي فرص تستحق العمل الختبارها واختبار

الفلسطينية ،ألنه في املنطق اإلسرائيلي «لن توجد
دولة» بل مناطق تدار ذاتي ًا من الفلسطينيني في

جناعتها ،أقله عوض السكون واالستسالم
لرفض واشنطن حتريك العملية السلمية إال

إطار «أرض إسرائيل الكاملة» .وهذا ما تعبر عنه

من رصيد الفلسطينيني وحسابهم ،إذ تطالبهم

منظمة التحرير الفلسطينية بـ «مخطط إسرائيل

بوقف الهجمات ضد اإلسرائيليني ،وترفض

إلقامة دولة إسرائيلية واحدة بنظامني ،واحد

كذلك إقناع إسرائيل  -وال نقول «تفرض» -

إلسرائيل يشمل كل أرض فلسطني التاريخية،

بتفكيك االحتالل وتطبيق حل الدولتني.

إلى الزراعة فالصناعة وكل أشكال احلياة

والثاني للفلسطينيني ينحصر في جيوب ومعازل

والسؤال :هل هذا قدر على الفلسطينيني ال

وكانتونات» .

ميكن رده؟

هذا املشروع اإلسرائيلي القدمي جمدته
اتفاقيات أوسلو وأوجدت واقع ًا جتاوزه .لكننا

الدرجة التي يستسلم معها الفلسطينيون إلى

اليوم أمام محاولة إسرائيلية جديدة إلحيائه

املجهول وينتظرون على قارعة الطريق ملا ميكن

والبناء عليه.

أن تفضي إليه مآالت الصراع على مستقبل
املنطقة .بدء ًا بهويتها وليس انتهاء بثرواتها

اجلواب ليس سه ًال ،لكنه ليس معقد ًا إلى

وإذا كانت محاولة الفلسطينيني فحص فرص

البشرية والنفطية والغازية في عصر الغاز .

تتيحها «األفكار الفرنسية» بعد مالحظتهم تراجع
فرنسا عن مشروعها حتت ضغوط أميركية

ورمبا تكون هذه املقاربة الدافع األقوى

وضغوط صوغ املنطقة من جديد ،ومحاوالت

لضرورة أن يتحرك الفلسطينيون على وتر

تعديل خطوط «سايكس -بيكو» ،فإنهم مجبرون

أزمة املنطقة ونظامها العربي املترنح من

اآلن على حتريك هذه األفكار مع فرنسا وغيرها

دون االستسالم له وألي تداعيات تنجم عنه.
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فاملشروع الفلسطيني التحرري ينطوي على

اليوم ،هناك هوية ومجتمع ومنظمة حترير

إمكانات ليست بسيطة تستمد قوة إقناعها

وسلطة وطنية واعتراف أممي بدولة حتت

من أهدافه وقدرته التعددية على االستيعاب.
وإذا كان هذا املشروع ريادي ًا في مرحلة ما

االحتالل ،وهناك شعب يصر على احلرية
واالستقالل .ولم يتحقق كل ذلك من دون

من مراحل سقوط مكانة النظام الرسمي

مسيرة عمل وكفاح طويلة ومعقدة وتضحيات

العربي بعد هزمية حزيران  ،1967واستقطاب

جسام .

نخب عربية من جميع األقطار والدول العربية

لكن هذا الكالم العام ال ميكن ترجمته

انخرطت بصورة أو بأخرى في إطاره ،وعدم

إلى فعل سياسي بالتأمل والدعاء إلى الله أو

قدرة املشاريع اإلسالموية على هزميته ،فإن

االستناد إلى العدالة التي تتمتع بها القضية

لديه من القوة األخالقية واملبررات املادية على

الفلسطينية ،فإذا كانت لعبة املفاوضات

التجدد واالستمرار ما ميكنه من عرض خيارات
كفاحية وسياسية متكنه أو ًال من تفادي أي

الفلسطينية اإلسرائيلية انهارت ،فهذا كان
قرار ًا إسرائيلي ًا ال فلسطيني ًا ،وال حاجة ألي

تداعيات وانهيارات في النظام العربي القدمي

ادعاء مبكانة املفاوض الفلسطيني في هذه

قبل أن يولد جديد .ومتكنه من تطوير إمكانات

اللعبة بقدر دور إسرائيل في تخريب هذه

تعاون وشراكات فلسطينية عربية وإسالمية

اللعبة.

ودولية ملساعدته على تفادي محاوالت الشطب

أدرك الفلسطينيون ذلك ،بصرف النظر عن

اإلسرائيلية الفاشلة إلزالة الفلسطينيني من

التقديرات في شأن متى اكتشفوا ،فأالهم أن

مسرح األحداث.

يبادروا وأن يطورا خياراتهم للعمل في الظروف
املعقدة املشار إليها أعاله مبا يسمح ببقاء
مشروعهم حي ًا وأال يخسروا اآلن إذا كان الربح

فالفلسطينيون صمدوا في ظروف أسوأ من
الظروف احلالية .وبعد النكبة ودمار الهيكل

متعذر ًا ،مع أن املراوحة في املكان في غير

االقتصادي االجتماعي للمجتمع ،حملت الثقافة

صاحلهم.

الفلسطينيني في إسرائيل وحدهم عبء احلفاظ
على الهوية الفلسطينية ،وإحياءها في صورة

تطوير الهبة الشعبية وتفادي عسكرتها

منظمات سياسية وعسكرية في غزة وبعض دول

وتطوير الهجوم الدبلوماسي على احللبة الدولية

اللجوء.

هما العمل األكثر جدارة للفلسطينيني اليوم.
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مقاالت

واقع قطاع غزة ومستقبله
بعد عشر سنوات على حكم «حماس»

كمال علي أبو شاويش

*

حلّت الذكرى العاشرة لتشكيل احلكومة

وحتاول الوقوف -في ُعجالة -على األوضاع
السياسية واالقتصادية واالجتماعية خالل
السنوات األخيرة .وال تسعى هذه املقالة إلى
تقدمي جرد حساب لفترة حكم «حماس» لقطاع
غزة ،أو تفنيد مثالب تلك الفترة الزمنية -التي
ال تتسع لها سطور هذه املقالة -بقدر ما تسعى
لرصد الواقع القائم في قطاع غزة ،وما آلت إليه
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛
بهدف تلمس معالم الرؤية املستقبلية للقطاع،
وأهم مساراته املستقبلية.

واالقتصادية واالجتماعية القائمة في قطاع غزة،
بعد عشر سنوات على حكم «حماس» للقطاع،

ً
أوال :األوضاع السياسية في قطاع غزة

الفلسطينية العاشرة ،التي شكلتها حركة حماس
منفرد ًة بعد فوزها في االنتخابات التشريعية الثانية،
في شهر آذار من العام اجلاري ،وخالل تلك السنوات
العشر «العجاف» عانى قطاع غزة األم ّرين؛ من
سياسة احلكم الشمولي املُطلق ،واحلصار والعدوان
اإلسرائيلي املتكرر على القطاع .وتساءل الكثيرون
عن قدرة الغزيني على حت ّمل هذه الضغوط ،وإلى
أين ستقود تلك األوضاع املأساوية؟
تناقش هذه املقالة األوضاع السياسية

*

بدا واضح ًا منذ صدور قرار تكليف السيد
إسماعيل هنية تشكيل احلكومة الفلسطينية
العاشرة ،في نهاية شباط  ،2006نزوع حركة

باحث دكتوراه في العلوم السياسية ،ومحاضر غير متفرغ في
جامعة فلسطني بغزةkamalabu_shawish@hotmail.com .
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حماس إلى التفرد باحلكم ،وسعيها إلى فرض

حربه على «اإلرهاب» ،ونظام إقليمي تسوده حالة
من االستقطاب احلاد بني محوري« :املمانعة»
و«االعتدال» ،فالتحقت «حماس» مبحور (سورية،
إيران ،حزب الله) .ولم متض شهور معدودة
حتى وجدت «حماس» نفسها أمام املأزق؛ املأزق
الداخلي واخلارجي .فعلى الصعيد الداخلي ،لم
تستطع تلبية أبسط متطلبات احلكم ،فجنحت
للعنف كي حتسم بانقالبها العسكري ما وصفته
بـ«ازدواجية السلطة» ،فعادت قطاعات واسعة من
أبناء الشعب الفلسطيني .ووجدت نفسها -وهي
حتكم قطاع غزة بالقوة -معزولة عربي ًا ودولي ًا؛
فلم يكن النظام املصري ،في عهد حسني مبارك،
ليتحمل تبعات األوضاع السياسية واألمنية
واالقتصادية الناشئة في قطاع غزة ،في أعقاب
االنقالب العسكري ،فلجأ إلى إغالق معبر رفح
(شريان احلياة الرئيس لقطاع غزة) .وعلى اجلانب
اآلخر ،وجدت إسرائيل ضالتها في الوضع القائم
في قطاع غزة ،فعمدت إلى إغالق املعابر كافة،
لفصل القطاع عن سياقه الوطني.

االحتالل وإقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة.
ُمشدد ًا على رفض أي محاولة إسرائيلية لرسم

«حماس» والتحوالت السياسية
في ظل ثورات «الربيع العربي»

برنامجها السياسي على الكل الفلسطيني،
متجاهل ًة عقود ًا من النضال والعمل السياسي
املتراكم؛ ما أعاق تشكيل حكومة ائتالف وطني في
حينها .وعلى الرغم من أن برنامج احلكومة خرج
عن مضمون خطاب التكليف املوجه من الرئيس
محمود عباس ،والذي أعرب عن أسفه الشديد
لعدم تبني ما ورد في كتاب التكليف ،فإن الرئيس
عباس ق ّرر– وقتذاك -أال يستخدم صالحياته
املنصوص عليها في القانون األساسي ،بل
ّ
فضل إتاحة املجال لعرض احلكومة على املجلس
التشريعي لنيل الثقة؛ احترام ًا لروح العملية
الدميقراطية ،ولكي تأخذ احلكومة فرصتها
الكاملة في حتمل املسؤولية! وكان الرئيس قد
أكد– حينها -ضرورة إدراك خصوصية الوضع
الفلسطيني املُعقد ،وأولوية توفير متطلبات تعزيز
صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ،وتوفير
احتياجاته وعدم إرهاقه ،ألنه ال خيار لنا سوى
الصمود فوق أرض وطننا ،وصو ًال إلى دحر

احلدود بصورة أحادية ،وإقامة ما ُيسمى الدولة

لم ت ِ
ُخف حركة حماس موقفها املستبشر
بنجاح الثورة املصرية في إسقاط نظام مبارك،
ورحبت احلكومة املقالة في غزة على لسان
إسماعيل هنية بهذه اخلطوة ،معتبر ًا أن مصر
«تكتب تاريخ ًا جديد ًا لألمة ،وأن احلصار على
غزة بدأ يترنح» .وخالل األسابيع األولى لسقوط

ذات احلدود املؤقتة.

لكن «حماس» لم تدرك في حينها أن محاولة
اإلمساك باحلكم واملقاومة كفيلة بإفسادهما
مع ًا .كما أنها لم تدرك تعقيدات الوضع الدولي
واإلقليمي ،في مرحلة اتسمت بنظام دولي أحادي
القطبية ،مهووس بـ«اإلسالموفوبيا» ،ومنهمك في

نظام مبارك ،بدا وكأن «حماس» قد استطاعت
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أن تحُ دث اختراق ًا في املوقف املصري ،جلهة
حتسني العالقات املصرية (الرسمية وغير
الرسمية) مع «حماس».
وال شك في أن العالقات املصرية جتاه حركة
حماس شهدت حتسن ًا ملموس ًا خالل فترة حكم
املجلس العسكري .وقد مثل فوز «اإلخوان
املسلمني» بأغلبية مقاعد البرملان ،في أول
انتخابات مصرية بعد الثورة ،نافذة أمل كبيرة
حلركة حماس ،ثم جاءت انتخابات الرئاسة
املصرية وفوز محمد مرسي في حزيران
 2012ليكتبا تاريخ ًا آخر ،ليس في العالقات
املصرية الفلسطينية فحسب ،وإمنا أيض ًا في

واقع حركة حماس ومستقبلها .ولعل أخطر
ما واجهته القضية الفلسطينية في فترة ُحكم

محمد مرسي ،حالة الضبابية والغموض التي
اكتنفت مستقبل العالقة بني مصر وقطاع غزة،
في ظل ُحكم «اإلخوان املسلمني»؛ فقد ش ّكلت
القواسم األيديولوجية واحلزبية املشتركة بني

«حماس» وجماعة اإلخوان املسلمني احلاكمة
في مصر ،منط ًا جديد ًا لتعامل الدولة املصرية
مع حركة حماس ،وبالتالي مع قطاع غزة الذي
يخضع لسيطرتها ،وشهدت العالقات املصرية
احلمساوية حالة من الدفء ،وبدت «حماس»
وكأنها تعيش فترة «شهر العسل» مع النظام
املصري أثناء حكم محمد مرسي .وفي ظل
استمرار حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي،
ومع بروز نزعة إسرائيلية واضحة للتخلص من
قطاع غزة وقذفه في وجه مصر ،بدا أن املستقبل
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السياسي لقطاع غزة يتجه نحو تكريس الوضع
القائم ،وحتويله إلى كيان منفصل أقرب إلى
دويلة؛ األمر الذي أثار الشك والريبة – حينها -
حول التناغم بني املقاربتني املصرية واإلسرائيلية
في التعامل مع قطاع غزة.
ثورة « 30يونيو»  2013وتشديد الحصار

جاء موقف حركة حماس من األحداث
اجلارية في مصر ،بعد عزل محمد مرسي،
ُمعبر ًا عن التزامها األيديولوجي الواضح
مبوقف جماعة اإلخوان املسلمني .ومهما كانت
األسباب ،فإن «حماس» قد جانبها الصواب
حني ناصبت مصر مثل هذا املوقف العدائي،
ولم تُق ّدر حساسية الوضع الداخلي في مصر،
وحجم التحريض اإلعالمي ضدها وضد قطاع
غزة .ولم تُسعفها احلصافة السياسية بالتزامها
الصمت حيال ما جرى ،والنأي بنفسها
وبقطاع غزة– الذي حتكمه -عن التدخل في
الشأن املصري الداخلي ،ولو من باب «التُقية
السياسية» على األقل .ورأى البعض ،أن نظام
حماس انتقل في عالقته مع النظام املصري من
خانة «الكيان غير احلليف» إلى «الكيان شبه
املعادي» .وهكذا قطعت حماس شعرة معاوية
بينها وبني النظام املصري الذي تش َّكل في
أعقاب ثورة « 30يونيو» ،وهذا ما اتضح جلي ًا
خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع
غزة (صيف  .)2014باإلضافة للتصدعات
التي أصابت «محور املانعة» ،وموقف «حماس»
املؤيد للثورة السورية ،وإعادة متوضعها بعيد ًا
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ومازالت األوضاع االقتصادية واالجتماعية

عن محور (إيران ،سورية ،حزب الله) .وبدا أن
حركة حماس قد خسرت حلفاءها كلهم تقريب ًا،

والصحية ،وأزمة البطالة وأزمة الكهرباء...

العربي»؛ فبالقدر الذي أتاحت فيه «الثورات

قائمة ،مع استمرار طرفي االنقسام في تبادل
االتهامات حول اجلهة املُعطلة للمصاحلة!

نتيج ًة للتحوالت اإلقليمية في أعقاب «الربيع
العربية» من فرص أمام حركة حماس ،وضعت
أمامها عراقيل من نوع آخر .يضاف إلى

ثانيًا :األوضاع االقتصادية
واالجتماعية في قطاع غزة

ذلك ،نزوع «حماس» إلى التقرب من احملور
السني ،الذي تقوده اململكة العربية السعودية
في مواجهة إيران ،في أعقاب «عاصفة احلزم»
واحلرب الدائرة في اليمن.
من املؤكد أن الظروف الداخلية واخلارجية،
التي عاشتها حركة حماس ،قد أ ّثرت على قدراتها
على املناورة .واحلالة هذه ،وجدت حماس في
رئاسة السلطة ومنظمة التحرير املالذ األخير،
الذي ميكن أن يوفر لها الغطاء السياسي واملالي،
ولو إلى حني ،فجاء استقبالها وفد منظمة التحرير
الفلسطينية في غزة ،وتوقيعها اتفاق ًا للمصاحلة
ينهي االنقسام املرير بني الضفة الغربية وقطاع
غزة «اتفاق الشاطئ».
وواقع احلال ،أنه بعد مرور نحو عامني على
إبرام االتفاق ،وتشكيل حكومة الوفاق الوطني،
ال يبدو أن شيئ ًا قد تغير على أرض الواقع،
وظ ّل قطاع غزة ُيدار باآللية نفسها التي سبقت

اتفاق املصاحلة؛ فحكومة الوفاق لم تستطع
أن متارس نفوذها ،وبالتالي عجزت عن تقدمي
خدماتها في مناطق قطاع غزة ،ولم تستلم
املعابر ،وما زال ملف إعادة اإلعمار وأزمة
اجلهاز اإلداري (موظفو حكومة غزة) قائمني،

ال شك في أن السنوات العشر املنصرمة
كانت سنوات عجاف ًا على قطاع غزة .فعالوة
على العزلة السياسية العربية والدولية ،عانى
طبقة من احلصار واإلغالق،
حالة ُم ٍ
القطاع من ٍ
األمر الذي أثر – وما زال -على األوضاع
االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة .وتشير
البيانات االقتصادية إلى أن العام 2015
كان األسوأ اقتصادي ًا على قطاع غزة؛ نتيجة
احلصار واالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة.
ففي تقرير أعدته غرفة جتارة وصناعة قطاع
غزة ،تناول احلصاد االقتصادي للقطاع خالل
العام  ،2015جاء فيه أن قطاع غزة حالي ًا ليس
على حافة االنهيار فحسب ،وإمنا يدخل أيض ًا
مرحلة ما بعد «املوت السريري» ،حيث أصبح
منوذج ًا ألكبر سجن في العالم ،دون إعمار
ومعابر وماء وكهرباء وعمل ،وكذلك دون دواء
وحياة وتنمية .وحسب التقرير ،شهدت السنوات
الثالث األخيرة نسبة انخفاض في نصيب الفرد
من الناجت احمللي اإلجمالي جتاوزت .%17
وأشار التقرير ،أيض ًا ،إلى ارتفاع معدالت
الفقر والفقر املُدقع لتتجاوز  ،%65بينما جتاوز
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 200ألف شخص .وبحسب البنك الدولي ،فإن

من وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

معدالت البطالة في قطاع غزة تعتبر األعلى
عاملي ًا .وارتفعت نسبة املُتعطلني من فئة الشباب

من مليون شخص ،بنسبة تصل إلى  %60من
سكان قطاع غزة ،عالوة على ارتفاع نسبة

واخلريجني لتتجاوز ُ .%60يذكر أن إغالق معبر

رفح استمر بصورة لم يسبق لها مثيل ،خالل

انعدام األمن الغذائي ،التي جتاوزت  %72لدى

العام  ،2015حسب مكتب األمم املتحدة للشؤون

األسر .وبحسب البنك الدولي ،فإن دخل الفرد

اإلنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة.

«األونروا» ،واملؤسسات اإلغاثية الدولية أكثر

في قطاع غزة انخفض في الوقت احلالي بنسبة
 ،%31عما كان علية قبل  20عام ًا.

قوله :إن االرتفاع الكبير في نسبة البطالة،

وفي تقرير للمرصد األورومتوسطي َح َمل

وخوض ثالث حروب في خمس سنوات،

عنوان «املوت البطيء» ،فإن قطاع البناء كان
أكثر املتأثرين من تدمير األنفاق ،كذلك انعكس

ونُقل عن املتحدث اإلعالمي باسم «األونروا»

وهو ما لم يحدث في أي مكان في العالم،
ش ّكل ضغوط ًا نفسي ًة هائل ًة ال قبل للناس بها

األمر على الشركات العاملة في القطاع

على اإلطالق ،لذلك فإن نحو  %20من سكان

الصناعي ،وكشف التقرير عن أنه من املتوقع

قطاع غزة تعرضوا لصدمات واضطرابات

أن يؤدي اإلغالق املستمر لألنفاق إلى تراجع

نفسية وعقلية ،ومختلف أنواع التأثيرات

حاد في معدل منو الناجت احمللي لقطاع غزة.

النفسية السلبية .ومن شأن استمرار هذا

ولعل أحدث تقرير للبنك الدولي حول األوضاع

الوضع ،بهذه الطريقة ،من حصار وانعدام

االقتصادية واالجتماعية في قطاع غزة ،الذي
نشر في أيار  ،2015جاء كاشف ًا وصادم ًا في

األمل في املستقبل في قطاع غزة ،أن يزيد
من هذه النسبة ،وأن نشهد تنامي الظواهر

الوقت نفسه ،فقد أفاد التقرير بـ«أن اقتصاد

السلبية كالعنف املجتمعي ،وازدياد نسب

قطاع غزة بات على وشك االنهيار ،بعد ارتفاع

الطالق ،وإدمان املخدرات .وكل هذه األمور

معدل البطالة ليصبح األعلى على مستوى العالم،

تسببت في انتشار األمراض النفسية التي

بسبب احلصار واحلروب وضعف احلكومة».

تدفع الشباب لالنتحار .ويدعم هذا القول

أما البطالة ،فحدث وال حرج ،فوفق ًا

اإلحصائيات واألرقام التي تشير إلى ارتفاع

لإلحصاءات الصادرة عن مركز اإلحصاء

معدل االنتحار ،فمنذ بداية العام  ،2016وصل

الفلسطيني ،فإن نسبة البطالة بلغت في قطاع

عدد محاوالت وحاالت االنتحار إلى  7حاالت
في أقل من شهرين ،مقارن ًة بخمس حاالت

وجتاوز عدد العاطلني عن العمل ما يزيد على

انتحار فقط شهدها العام املاضي .2015

غزة  %42,7في الربع الثالث من العام ،2015
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ُيذكر أن معظم محاوالت االنتحار كانت في
جيل الشباب ،نتيج ًة للشعور املتنامي باليأس
واإلحباط العام ،والشعور باالغتراب وعدم

الناس في غزة ُمهيئون لالنتفاض واخلروج
على ُحكم حماس؟ واإلجابة ببساطة ،ال ،ليس
ألنهم راضون عن خيارات حماس السياسية

االنتماء ،األمر الذي دفع بالعديد منهم لتعاطي

وجاهزون لدفع ثمن مواقفها ،وليس ألن حماس

املخدرات ،وعقار «الترامادول».

جنحت في تدجينهم وتطويعهم وإرهابهم للدرجة
التي يفضلون فيها اجلوع على اخلروج عليها؛

ثالثًا :قطاع غزة والحاجة
لمقاربات سياسية جديدة
لعل مرور نحو عامني على تشكيل حكومة
الوفاق الوطني ،دون أي إجناز حقيقي ُيذكر،
يعكس بوضوح حالة الوهن واإلحباط التي
يحياها الغزيون .ومرد ذلك حسب البعض،
أنه بعد عشرة أعوام من احلصار واالنقسام،
أصبحت «ميكانزمات» تكريس االنقسام أقوى
من «ميكانزمات» وفرص املصاحلة! ذلك أن
توجه حماس نحو املصاحلة لم يكن منهجي ًا ،بل
كان يهدف إلخراجها من أزمتها اخلانقة .ويبدو
أن حركة حماس التي أذعنت ملنطق املصاحلة،
ال تُريد أن تبدو وكأنها مستسلمة لشروط
منافستها حركة فتح ،واضطرت -حسب
إسماعيل هنية« -لترك احلكومة لكنها لم تترك
ا ُ
حلكم» .األمر الذي ُيفضي في التحليل األخير
العتبار اتفاق الشاطئ مجرد «خطوة تكتيكية»،
أرادت من خاللها حركة حماس التخلص من
العبء واملأزق اإلنساني املتفاقم في قطاع غزة،
والقذف بهما في وجه أبو مازن وحكومته.
وثمة تساؤل منطقي ما انفك يطرحه البعض
بعد مرور عشر سنوات على ُحكم حماس :هل

بل ألن متطلبات الصراع الوطني مع احملتل
جتعلهم ُي َغلِبون إلزامات هذا الصراع على
حقوقهم األساسية في احلرية والكرامة والعمل،
وكأن «حماس» املُنهمكة باحتمال الصراع مع
االحتالل تتمتع بفترة سماح مستمرة من أبناء
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،ويكفي هنا
أن تقوم «حماس»– كلما ضاق بها احلال-
بإطالق بعض الصواريخ على مستوطنات غالف
قطاع غزة واالشتباك مع العدو ،لتؤدي بعدها
الطائرات اإلسرائيلية وظيفتها املُعتادة في
تعزيز الوحدة الوطنية .كما أن مداخل الثورة
ومسبباتها– بخالف املفاهيم التقليدية التي ن َّظر
لها علماء االجتماع والسياسة -مختلفة في احلالة
الفلسطينية؛ ففي حني اعتبر هؤالء أن تردي
األوضاع السياسية االقتصادية واالجتماعية
هو السبب الرئيس في اندالع الثورات
واالنتفاضات الشعبية ،فإن جتربة الشعب
الفلسطيني تفيد بعكس ذلك؛ وجتربة االنتفاضة
الفلسطينية  ،1987وانتفاضة األقصى ،2000
خير مثال لنفي اقتران االنتفاضات الفلسطينية
بسوء األحوال املعيشية .وبعبارة أخرى ميكن
القول :إن «حماس» قد قفزت إلى ا ُ
حلكم عبر
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صناديق االقتراع ،وأن نزولها عن سدة ا ُ
حلكم
لن يكون إال بالطريقة نفسها.

واخلالصة ،أنه في ظل هذه املرحلة
السياسية احلرجة التي متر بها األمة العربية،

تخشى حركة حماس ،من جانبها اآلن ،أكثر
من السابق ،من أن هدف حركة فتح من املصاحلة

تعج بالفوضى ،وتتسم بديناميات «التفكك
والتي ّ
واالنقسام»؛ تفكك الدول القومية في املنطقة،

هو استعادة قطاع غزة إلى الشرعية عبر صناديق

وليس مشهد العراق وسورية وليبيا واليمن
عنا ببعيد ،ليس ُمستَغرب ًا أن َيطال املشروع

أمام جماهير غزة ،وبخاصة أولئك الذين أصبحوا
بال مأوى نتيج ًة للحروب اإلسرائيلية املتتالية.

السيما أن عوامل التفتت ومحددات االنقسام

االقتراع ،في مرحلة تآكلت فيها شرعية «حماس»
وشعبيتها ،ولم تُق ّدم خالل فترة حكمها ما ُيسعفها

هذا فض ًال عن عناصرها ،الذين وجدوا أنفسهم

الوطني الفلسطيني شيء من فوضى املنطقة،

ليست فلسطينية صرفة ،بل جتد من ُيغذيها
و ُينميها من الداخل واخلارج .لذلك ،بتنا اليوم

يهبطون بسقف التوقعات التي عاشوها خالل

بحاجة ماسة العتماد مقاربات سياسية جديدة
ٍ
للتعامل مع قطاع غزة ،فقطاع غزة بحاجة

«ربان ّية» ،إلى مجرد أرقام في طابور الباحثني
عن اعتمادات مالية لدى حكومة السلطة في رام

ملشروع «مارشال» ُينقذه من حالة اجلحيم التي

الله «حكومة دايتون» ،ما قد يبدو محاولة لإلذالل

الفلسطينية أن تُعيد النظر في ُمجمل سياساتها
املُتبعة جتاه قطاع غزة ،منذ حزيران .2007

وجملة القول :إن هذا الواقع القائم في قطاع

غزة التي وصلت فيها األوضاع إلى مستوى
اخلطر الشديد ستظل رافع ًة للحركة الوطنية،

الوطن ،وسيفتح األبواب على عدة مسارات

ذلك أن سردية الكفاح الوطني الفلسطيني في

ملستقبل قطاع غزة السياسي ،ورمبا يقود لسلخ

قطاع غزة ،تعكس بوضوح أنه ال دولة في غزة،

قطاع غزة عن سياقه الوطني.

وال دولة دون غزة.

سنوات االنقسام ،من مجاهدين في حكومة

والتنكيل باحلركة أمام مناصريها.
غزة سيؤدي لتأبيد حالة االنقسام بني شقي
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مقاالت

االنغالق السياسي..
الخروج من عنق الزجاجة

بسام درويش

*

ال يخلو مجلس يضم فلسطين َّيني أو أكثر

من بداهة القول إن أسس األزمات تتمثل
بسياسات دولة االحتالل وممارساتها العدوانية،
هذه املمارسات التي متثل ترجم ًة عملي ًة جلنوح
غالبية املجتمع اإلسرائيلي نحو التطرف
والعنصرية .وفي الوقت نفسه ،توفيرها الغطاء
الالزم لتكشير املشروع الصهيوني عن أنيابه
وتصعيد زحفه االستيطاني ،عبر قضم املزيد
من األراضي الفلسطينية وتشريد أصحابها
في املناطق احملسوبة على أنها أراضي الدولة
الفلسطينية املفترضة ،أي إفشال إقامتها ،وهو ما
يعني أن إسرائيل غير جادة ،وغير ناضجة للتوصل
إلى سالم يقوم على أساس متكني الفلسطينيني
من دولة مستقلة في الضفة وقطاع غزة.
يترافق ذلك مع انغالق األفق السياسي الدولي

كاتب وناشط نقابي.

واإلقليمي أمام القضية الفلسطينية ،وأمام حل

إال وتطرح فيه حزمة من التساؤالت املتشككة
واحلائرة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية.
ولهذه التساؤالت ما يوجبها ،ليس بسبب
الضبابية التي تكتنف املشهد السياسي
الفلسطيني فحسب ،وإمنا أيض ًا نتيجة األزمات
املركبة واملعقدة التي تنهش واقع الفلسطينيني
في جتمعاتهم داخل الوطن وخارجه.
تضافرت

األسباب

املنشئة

لألزمات،

وتشابكت مع األخطاء التي صاحبت طريقة
معاجلتها على الصعيد الوطني ،لتزيد املشهد
الفلسطيني قتام ًة ،ما أدخل الوضع الفلسطيني
برمته في عنق زجاجة.

*
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«الدولتني» ،الذي ظن البعض أن اتفاق أوسلو

حافز ًا لصياغة رؤية وطنية موحدة تتمخض

يفضي إليه ،والذي وصل هو اآلخر إلى طريق

عن حوار جدي بني القوى الفلسطينية الفاعلة،

مسدود.

انشغلت النخب السياسية الفلسطينية بالقضايا
املتعاقبة

الفرعية والتي هي مثار خالف فيما بينها ،وبذلك

املسؤولية الرئيسة عما وصلت إليه األمور،

فقدت احلالة الفلسطينية املناعة الالزمة ملواجهة

وبذلك تكون قد فقدت أهليتها لرعاية عملية

التحوالت العاصفة التي متر بها املنطقة .وأسفر

سالم متوازنة ،بسبب انحيازها املطلق إلى

ذلك عن االنقسام الكارثي الذي طالت تداعياته

املواقف اإلسرائيلية ،وتكبيلها أيدي املجتمع

مناحي احلياة الفلسطينية كلها.

تتحمل

اإلدارات

األميركية

الدولي ومنعها وضع حد للغطرسة والعنصرية

كشفت سنوات االنقسام الطويلة عن أن

اإلسرائيلية ،من خالل التعسف في استعمال

االنقسام ،وبفعل عوامل عديدة ال مجال لذكرها

حق النقض «الفيتو» في مجلس األمن ،وتوظيف

اآلن ،أوجد شبكة مصالح وميكانيزمات تعمل

وسائل الضغط واإلغراءات األخرى ،وهي

على إعادة إنتاجه ،بدليل تعثر عملية املصاحلة

ضخمة وهائلة ،وتوفيرها الغطاء الالزم حلماية

التي تتحرك حواراتها بشكل دائري ،حتى

العنجهية اإلسرائيلية .وكنتيجة للسياسة أميركا

باتت تشبه «خرافية» إبريق الزيت في املوروث

الشرق أوسطية ،فقدت األقطاب الدولية األخرى

الشعبي الفلسطيني ،ال نهاية لها.

املمثلة في الرباعية (روسيا ،واالحتاد األوروبي،

استمرار االنقسام املستند إلى انفصال

واألمم املتحدة) القدرة على التأثير الفعلي على

جغرافي ،أسفر عن تآكل املؤسسات الوطنية

مجريات العملية السياسية في املنطقة.

اجلامعة (مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

حتى إن بعض املبادرات التي تطرح بني فترة

ومعها االحتادات الشعبية والنقابات املهنية)،

وأخرى لكسر جمود العملية السلمية ،والتي

وشلل مؤسسات السلطة الفلسطينية ،إضافة

كانت آخرها املبادرة الفرنسية للسالم ،تأتي
غالب ًا من داخل الصندوق الذي رسمت حدوده

إلى أن إطالة عمر االنقسام زاد من حدة
االستقطاب الثنائي على الساحة الفلسطينية.

الواليات املتحدة األميركية من خالل استفرادها

كل ذلك يشير إلى أن النظام السياسي برمته

مدة طويلة برعاية عملية السالم ،لذا يكون

وضع أمام سؤال يكون أو ال يكون.

مصيرها الفشل وإعادة إنتاج الشلل واجلمود.

ثمة مفارقة هنا تطرح نفسها بشدة -وفي

وضع االنغالق السياسي الفلسطينيني أمام
حقيقة مفادها أن ال حل وطني ًا على األبواب.

الوقت نفسه تشير إلى أن الفئوية الضيقة
واحلسابات احلزبية هي املغذي األساسي

ولكن لألسف ،عوض أن تشكل هذه احلقيقة

لالنقسام -وهي أن االنقسام يتجذر ،في الوقت
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الذي تقترب فيه حماس من تبني األهداف التي

احملاور العربية وجتاذباتها بقدرة الفلسطينيني

عبر عنها البرنامج املرحلي ملنظمة التحرير

على مواجهة املشروع الصهيوني ،وأدت إلى

الفلسطينية ،وهي مشروع الدولة في حدود

ضياع فلسطني وتشريد أهلها.

الـ 67وعودة الالجئني .وهنا يبدو االنقسام

لعل استشعار اخلطر الذي يتعرض له

وكأنه سباحة عكس التيار .ومما يزيد من طيف
األزمات بل ًة أن ما سبق ذكره يأتي في وقت

املشروع الوطني ،كان احملفز األساسي الندالع
املوجة االنتفاضية احلالية .التي مثلت شك ًال من

تشهد فيه املنطقة حتوالت جذرية مفتوحة على

أشكال االحتجاج الشعبي على حالة التردي

الكثير من االحتماالت ،منها تفتيتها وإعادة

وانسداد األفق .وجتدر اإلشارة هنا إلى أنها

تركيبها من جديد .وميكن تلمس مخاطر مثل

ليست املرة األولى التي متسك فيها اجلماهير

هذا االحتمال من خالل رصد احملاور اإلقليمية

بزمام املبادرة وتتحرك لتصحيح املسار الوطني

التي تتشكل حتت سقف التسليم بالهيئة

وتقبض على جمر املشروع الوطني ملنعه من

األميركية.

االنهيار .فقد كانت االنتفاضة الشعبية الكبرى

إن هذه احملاور التي تتخذ الطابع املذهبي

التي تفجرت في العام  ،1987رد الفعل الشعبي

والطائفي ،بحكم سياقها وظروف تكوينها،

على حصار املخيمات الفلسطينية في لبنان

تضع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في

ومحاوالت تهميش القضية الفلسطينية.

أدنى درجات سلم أولوياتها .ومع ذلك ،وفي

حملت املوجة االنتفاضية احلالية دالالت

إطار تنافسها وصراعها فيما بينها ،تسعى إلى

كثيرة ،ووجهت رسائل عديدة ،منها أنها أكدت

إيجاد امتدادات لها داخل الساحة الفلسطينية

متسك الشعب الفلسطيني بهويته الوطنية.

بهدف توظيف الورقة الفلسطينية في جتاذباتها.
ولألسف ،وجدت في االنقسام الفلسطيني ترب ًة

ورفضه استمرار األمر الواقع الذي تستغله

مناسب ًة إلجناح مساعيها ،ما ساهم في إطالة
عمر االنقسام.

إسرائيل لتعميق احتاللها وتوسيع استيطانها.
متثل املوجة االنتفاضية احلالية ،في أحد
جوانبها ،مراجعة نقدية لتجربة التعامل مع

إن التحدي األبرز الذي يجب أن تواجهه

االحتالل ،وذلك خالل مكوناتها أو أدواتها

السياسة الفلسطينية ،هو اتباع سياسة

وميادين فعلها .فانخراط جيل ما بعد أوسلو

النأي بالنفس عن هذه احملاور والتخفيف من

الواسع في الفعل االنتفاضي يشير إلى أن ثمة
إصرار ًا لدى الشباب على تغيير املسار الذي

حتى ال تسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه وتتكرر

كرس تبعية السلطة ومؤسساتها وجعلها رهينة

جتربة نكبة  .1948عندما أطاحت صراعات

لعالقات السيطرة االستعمارية اإلسرائيلية

انعكاساتها الضارة على القضية الفلسطينية،
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العنصرية ،والعمل على استعادة مكانة القضية

وتنطلق من إعادة فهم املرحلة وطبيعة العدو

الفلسطينية.

الذي نواجهه ،على أنها مرحلة حترر وطني في

جاءت االنتفاضة لتعلن نهاية مرحلة وبداية

مواجهة الصهيونية التي تهيمن كأيديولوجية

مرحلة جديدة ،نهاية مرحلة املراهنة على املسار

على املجتمعني املدني والسياسي في إسرائيل.

احلالي والوصول إلى تسوية تاريخية تضمن

وأن ما تقوم به احلكومات اإلسرائيلية من

احلد األدنى من احلقوق الفلسطينية.

عدوان على شعبنا هو استمرار للحروب التي

إن املوجة االنتفاضية احلالية وحملة مقاطعة

شنتها احلركة الصهيونية على شعبنا.

إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض

ويترتب على ذلك ،ضرورة إعادة ترتيب

التي القت صدى

األولويات الوطنية ،والتوافق على برنامج

()B.D.S

العقوبات عليها
وجتاري ًا عاملي ًا ،تقدمان مقاربة موضوعية

وإستراتيجية وطنية يكونان مرجعية للنظام

لتساؤل ما العمل ،وتوفران أرضية صلبة للبدء

السياسي (سلطة ومعارضة) ،وبذلك ميكن

مبراجعة نقدية ملجمل األداء الوطني ،متكن من

وضع حد حلالة التفكك والوهن التي بدأت تدب

نحت خيارات وبدائل فلسطينية تعزز الصمود

في النظام الفلسطيني ،األمر الذي ميكن أن

الفلسطيني فوق التراب الوطني الفلسطيني.

يعبد الطريق للخروج من عنق الزجاجة.
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الندوة

متغيرات الوضع الدولي واإلقليمي
وأثرها على القضية الفلسطينية

أدار الندوة
مهند عبد الحميد
المشاركون:
د .علي الجرباوي( :استاذ العلوم السياسية في
جامعة بيرزيت).
أ .داود تلحمي( :كاتب وباحث).
د .جورج جقمان( :استاذ الفلسفة والدراسات
الثقافية في جامعة بيرزيت).

مقدمة
تشهد منطقتنا العربية  -والشرق األوسط
عموم ًا  -حراك ًا عاصف ًا ،تسود فيه حالة من
الالاستقرار .ثمة انفجارات وأزمات حادة
في دول اإلقليم ،وجلّها ال ينفصل عن األزمة
االقتصادية العاملية احلادة التي مضت عليها

*

كاتب ومحلل سياسي.

*

 8أعوام متواصلة دون حل أو انهيار ،وقد
حتولت إلى أزمة سياسية.
يبدو أن املعادالت واحملاصصات السابقة
املتفق حولها في طريقها للتعديل والتغيير.
وبفعل ذلك ،فإن أولويات الدول العظمى تشهد
تبد ًال متناغم ًا مع صعود دول وتراجع أخرى في
اإلقليم ،ويبرز في السياق دور قوى املليشيات
واملنظمات العسكرية كأداة سيطرة جديدة في
خدمة الدول الصاعدة.
ما الذي تغير في النظام الدولي ذي القطب الواحد؟
نفسر االنكفاء األميركي احلذر ،واحلضور
وكيف ّ
الروسي الذي مأل الفراغ في جزء من املنطقة؟
وهل سينعكس ذلك على دول اإلقليم وشعوبه؟ هل
صعود إيران سيضعف الهيمنة اإلسرائيلية ،ويكسر
احتكارها السيطرةَ؟ وما تأثير املتغيرات الدولية
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واإلقليمية على القضية الفلسطينية؟ هذه األسئلة
وغيرها كانت عنوان الندوة على طاولة مجلة «
» .مبشاركة د .علي اجلرباوي ،واألستاذ
داود تلحمي ،ود .جورج جقمان.

المحور األول:
مستوى التغيير في النظام الدولي
 :هل نشهد مرحلة االنتقال من
نظام دولي أحادي القطب إلى نظام دولي متعدد
األقطاب أو نظام دولي ال قطبي متعدد القوى ال
يوجد فيه طرف مهيمن؟ ثمة مظاهر لتغير نظام
القطب الواحد ،فلم تعد الواليات املتحدة تفرض
هيمنتها على النظام الدولي ،وهناك انكفاء في
الدور األوروبي بفعل األزمات التي تعيشها بلدانه،
في الوقت الذي حتاول فيه روسيا استعادة هيبتها
املفقودة زمن احلرب الباردة «من خالل التدخل
العسكري والسياسي في سورية» .كما نشهد
صعود الصني وحتولها إلى قوة اقتصادية عظمى.
وهناك مظاهر على استمرار الهيمنة األميركية،
كاتفاق ( )1+5مع إيران ،والتحالف الدولي الذي
تقوده أميركا ضد «داعش» ،واحلرب اخلليجية
برعاية أميركية في اليمن ...ما هي قراءتكم لواقع
النظام الدولي الراهن؟.
داود تلحمي :الواليات املتحدة متتعت ،في
تسعينيات القرن املاضي بالتفرد والهيمنة
الدولية ،ولكن ،منذ بداية القرن اجلديد ،وحتديد ًا
بعد تورطها في حربي أفغانستان والعراق ،بدأت
هيمنتها بالتصدع .ساعد في ذلك ظهور نزعة
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روسية متزايدة الستعادة شيء من االستقاللية
التي فقدتها خالل التسعينيات ،واستمرار
تصاعد الوزن االقتصادي الصيني.
أميركا لم تعد القوة المتفردة الوحيدة في العالم

ولكن بتقديري ،ال يعني هذا عودة التوازنات
الدولية التي سادت قبل العام  ،1991أي قبل
انهيار االحتاد السوفييتي .الوضع أكثر تعقيد ًا،
صحيح أن الواليات املتحدة لم تعد القوة املتفردة
الوحيدة في العالم ،ولكنها ما زالت القوة
العسكرية األولى ،ولديها موازنة عسكرية توازي
تقريب ًا موازنات الدول األخرى ،وهذا شيء مذهل
من حيث القوة العسكرية ،وما زالت هناك هوة
كبيرة بينها وبني القوة العسكرية الصينية مث ًال.
مقابل ذلك ،روسيا لديها سالح نووي ،لكن وضعها
االقتصادي هش إلى حد كبير ،وهذا ما يحد من
املنافسة املطلقة ،كما كان عليه احلال في العهد
السوفييتي مع الواليات املتحدة .إن طبيعة النظام
الروسي القائم مختلفة ،لذا فإن األوضاع الدولية
ال تتجه نحو حرب باردة جديدة ،وإمنا حتاول
روسيا استعادة شيء من االستقاللية إزاء نزعات
الهيمنة األميركية التي طغت على بلدان أوروبا
الشرقية حليفة االحتاد السوفييتي سابق ًا.
 :يقال إن روسيا حتاول استعادة
استقالليتها في ظل القوة العسكرية األميركية
املتفوقة ،فهل هذا ممكن؟ صحيح أننا نشهد تراجع ًا
أميركي ًا في غير مكان ،ولكن إلى أي مدى ستترك
القوى العظمى األخرى بصماتها على النظام
الدولي ،وهل صعود املرشح املتشدد «ترامب» عن
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كهيالري كلينتون ،وهذا يدل على أن هناك شيئ ًا
يتغير في الواليات املتحدة .هذا ال يعني أن اليسار
األميركي سيصل إلى السلطة في هذا العام أو
خالل أعوام قليلة ،ولكن هناك أفكار ًا وخيارات
تشق طريقها ،هي امتداد واقعي حلركة «احتلوا
وول ستريت» التي نشأت بتأثير من الثورة الشعبية
املصرية ،وهنا املفارقة ،األمور تتطور في الواليات
املتحدة ،وهو ما ال يجري حتى اآلن في مصر.
نحن أمام مرحلة مفتوحة على تغيرات كثيرة
في العالم من الصعب التنبؤ كيف ستؤول ،لكن
من املؤكد خالل فترة من الزمن ..عشرة أعوام
أو عشرين عام ًا ،أن الواليات املتحدة ستكون
مختلفة عما هي عليه اآلن .هناك استقطاب
واضح بني احلزبني ،فـ »اجلمهوري» يتجه نحو
مزيد من التطرف اليميني ،وباملناسبة طروحات
ترامب ال تختلف عن طروحات اليمني األوروبي
املتطرف في أوروبا الغربية الذي يجاهر بالعداء
لالجئني واألجانب واألقليات واملسلمني ،وهو ما
تقوله زعيمة اليمني املتطرف في فرنسا «لوبني».
مقابل ذلك هناك تنام لألفكار اليسارية لدى
احلزب الدميقراطي ،وهذا عنصر جديد من
نتاج ما بعد االحتاد السوفييتي.

احلزب اجلمهوري سيعزز الهيمنة األميركية أكثر،
مبا في ذلك العودة إلى التدخل العسكري؟
داود تلحمي :حرب العراق  -وقبلها حرب
أفغانستان  -أظهرت أن القوة العسكرية وحدها
ليست قادرة على احلسم ،فحتى اآلن أفغانستان
ليست هادئة ،والعراق في وضع مضطرب،
وكما نرى هناك صعود كبير للنفوذ اإليراني
في العراق .هناك حتديات تواجه أميركا ،قوى
تسمى غير دوالنية ،ويطلق عليها قوى «إرهابية»،
أو حركات حترر أو مقاومة ،أو كتل بلدان
صغيرة كدول أميركا الالتينية ،أو حتى إيران
البلد الصغير مقارنة بالواليات املتحدة والصني
وروسيا ،متكنت من احلفاظ على هامش من
االستقاللية ،والوصول إلى تسوية.
الحزب الجمهوري يتجه نحو
التطرف و »الديمقراطي» نحو اليسار

أرى أن ثمة ما هو أهم من ظاهرة «ترامب
«التي تشبه ظاهرة ريغان في الثمانينيات إلى
حد ما ،وهي ظاهرة صعود اليسار في احلزب
الدميقراطي ،وهذا شيء مدهش إلى حد كبير،
ويأتي كعرض جانبي النهيار االحتاد السوفييتي،
فما يطرحه «بيرني ساندرز» املرشح الدميقراطي
شيء كان ال ميكن تصور طرحه في حزب أميركي
رئيس قبل انهيار االحتاد السوفييتي .هناك
جتاوب مع أطروحات يسارية نسبي ًا متقدمة لدى

نظام القطب الواحد كان عبئًا على أميركا

علي اجلرباوي :نظام القطب الواحد أطاح
مبفهوم توازن القوى في العالقات الدولية،
وجميع من كتبوا في املوضوع يجدون أن نظام
القطب الواحد يضع عبئ ًا على الدولة العظمى،

الشبيبة في احلزب الدميقراطي ،فساندرز كسب
انتخابات والية كبيرة وأساسية كوالية ميتشيغان
في مواجهة مرشحة مخضرمة وواسعة اخلبرة

بسبب التوقعات املتنامية من اجلميع لدورها،
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وأنها يجب أن تتدخل في كل مكان ،وهذا ما
كان يدفعها في بعض احلاالت لالستجابة عبر
التدخل .فعندما يحدث خطب ما في العالم،
ال يتم السؤال عن رأي الصني في األمر ،أو
روسيا ،بل الواليات املتحدة ،وهذا يؤدي إلى
أن القوى األخرى تدرك ماهية مكانتها ودورها.
وإذا ما اجتهنا نحو نظرية املؤامرة ،فإن في
األمر توريط ًا لهذه القوة العظمى ،وهو ما من
شأنه إضعافها إذا ما بقيت تستجيب لكل ما
يحدث من تطورات في العالم.
لكن الدولة العظمى في نظام القطب الواحد،
في أحيان ،تلجأ إلى أن تصبح انتقائية ،وهذا
ما د ّل عليه توجه أوباما اجلديد باالنسحاب من
منطقة الشرق األوسط ،والذهاب إلى احمليط
الهادي ملواجهة الصني؛ ما ترك فراغ ًا في
املنطقة تسللت روسيا من خالله عبر سورية،
وهذا خيار واع ومدرك من أوباما بخصوص
أولويات أميركا في املرحلة القادمة .ولهذا
يالحظ أن أوباما وطوال فترة واليته على مدار
ثمانية أعوام رفض التدخل في منطقة الشرق
األوسط ،وأخرج بقايا جيوشه من أفغانستان
والعراق ،والتزم عد َم التورط في حرب جديدة
في هذه املنطقة ،ونقل كامل قوته العسكرية إلى
منطقة احمليط الهادي ملواجهة الصني القادمة.
ال تزال أميركا تتربع على العرش

من املبكر القول ،إن نظام القطب الواحد
انتهى أو تزعزع ،وأن مكانة الواليات املتحدة
تخلخلت ،أعتقد أنها ال تزال تتربع على قمة
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النظام الدولي احلالي ،وهنا علينا التفرقة
بني الدولة األميركية بكامل إمكانياتها ،وبني
اإلدارة األميركية ،والتي كانت في السنوات
الثماني املاضية إدارة أوباما ،فقد يتغير
نهج اإلدارة اجلديدة في االنتخابات القادمة،
وبالتالي قد نرى تدخ ًال أميركي ًا أوسع ،يتّبع

نهج ًا هجومي ًا وليس دفاعي ًا في مناطق مختلفة

من العالم .األمر هنا مرتبط باإلدارة األميركية،
وليس بإمكانيات الدولة األميركية الهائلة ،لذلك
ال تزال الواليات املتحدة تتربع على عرش القوة
في النظام العاملي .وما مييز الدولة األميركية
أن قدراتها الهائلة تكمن في مجاالت متنوعة،
على الرغم من الديون والتحديات ،وهذه
القدرات نابعة من الديناميكية والفعالية التي
تتميز بها.
يجب النظر إلى النظام الدولي بطريقة مختلفة
ومغايرة عن القرن املاضي ،حيث كان ينظر إليه
بشكل أفقي متعدد األقطاب أو ثنائي القطبية
أو أحادي القطبية منذ بداية القرن العشرين
وحتى نهايته .اليوم علينا أن ننظر إلى النظام
الدولي بطريقة مغايرة ،كما وصفها «جوزيف
ناين» ،وهي أن ننظر إلى نظام دولي مركب
بشكل عامودي ،ونرى العالم بشكل أعقد مما
كان ،وفق ثالثة أسس :عسكري ًا ،يرى ناين ،أن
الواليات املتحدة تتربع على هذا العرش عاملي ًا،

فهي تنفق في املجال العسكري ما يفوق الدول
العشر التي تليها مجتمعة ،وال منافس لها في
هذا املجال ،فهي متلك إحدى عشرة حاملة
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طائرات جتوب العالم كله ،والدولة التي تليها

وكيف تنتهي ،بصرف النظر عن التوقعات
بصعود الصني اقتصادي ًا وعسكري ًا .كثر

األولى ،ولكن بوجود شركاء قريبني منها
كالصني ،بل إن االحتاد األوروبي مجتمع ًا

جنود جيشه إلى العراق أو سورية .أعتقد أن

متلك حاملة طائرات واحدة فقط.
واقتصادي ًا ،ال تزال الواليات املتحدة هي

احلديث مؤخر ًا عن عدم رغبة أوباما في إرسال
أحد األسباب الرئيسة ال يتعلق فقط بإدارة
أوباما ،وإمنا أيض ًا باألزمة االقتصادية التي

يفوقها ،وبالتالي ثمة تنافس اقتصادي يتحول

أملت بالواليات املتحدة ومناطق أخرى من العالم

في النهاية إلى قدرة عسكرية ،وهذا ما جعل

منذ العام  ،2008وتزايد األعباء املالية ،وعلى
ما يبدو ،لم يكن ذلك متوقع ًا عند احتالل أميركا

الواليات املتحدة حتول بوصلتها نحو مواجهة
الصني.

للعراق ،وهنا يتساءل املرء في حال بقي الفريق

أما املستوى األكثر تعقيد ًا ،والناجم عن

ذاته من احملافظني اجلدد بقيادة بوش وتشيني

التطورات التقنية ،فقد أفرز قوى عديدة ذات

في احلكم ،ماذا كانوا سيفعلون؟ ولم يكن
متوقع ًا أيض ًا ظهور ظاهرة داعش التي أحدثت

حضور في قضايا بعينها كالبيئة ،واملناخ،
وهنا تبرز دول أخرى ،ومؤسسات غير حكومية

قدر ًا من التغيير في منطق الواليات املتحدة

ذات صبغة دولية ،وشركات متعددة اجلنسيات،

حول سورية.

وشخصيات ذات حضور خاص كالبابا ،والدالي

جرى استخالص العبر من حل اجليش
العراقي سابق ًا ،مبوقف مشترك أميركي روسي

الما ،على سبيل املثال .علينا أن نتطلع إلى
العالم وفق التركيبة املعقدة هذه ،وكيف يؤثر
فينا ،وكيف ميكن أن نؤثر فيه مستقب ًال؟

يستبقي اجليش السوري أو جزء ًا منه ،واحلفاظ

على سورية كدولة حتى لو كان احلل في سورية
سينتج دولة فيدرالية مركزية في عدد من األمور

موقف أميركي روسي يستبقي
الجيش والدولة في سورية

من بينها السياسة اخلارجية واالقتصادية

جورج جقمان :أوافق على ما ذهب إليه

والدفاعية.

الزمالء بضرورة عدم االستعجال في احلديث

ال شك في أن روسيا تسعى إلى دور ما ،لكن

عن انحسار دور الواليات املتحدة على

كما هو معروف هناك حدود لهذا الدور ،خاصة

الصعيد العاملي ،فما زالت هي القوة العسكرية

أن االقتصاد الروسي يعتمد باألساس على

واالقتصادية واإلعالمية والتكنولوجية األولى،

تصدير الغاز والنفط إلى حد كبير ،وقد أملت

ولها قواعد عسكرية في أرجاء العالم املختلفة.

به نكسة مع هبوط أسعار النفط ،سواء أكان

إذا حتدثنا عن صيرورة ال أحد يعرف متى

هذا الهبوط نتيجة سياسة متعمدة إلضعاف
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روسيا أم ال ،مع أنني أرى أن جميع الدول باتت
تعاني من هذا الهبوط مبا فيها اململكة العربية
السعودية .روسيا جنحت اآلن في تثبيت موقع
لها في الشرق األوسط ،وأصبحت طرف ًا مهم ًا
في حل األزمة السورية ،وهناك توافق ما على
احلل مع الواليات املتحدة ،في الوقت الذي برزت
فيه حالة من التباعد في املواقف بني بعض فئات
ما يسمى املعارضة السورية من جهة ،وموقف
الواليات املتحدة وروسيا من جهة أخرى.
مرة أخرى ،أشير إلى أن تأثير األزمة
االقتصادية في العام  2008وما بعده ،ليس
هو العامل الوحيد ،لكنه عامل مؤثر ،بدليل
أنه في مناظرة جرت في األسبوع األول من
آذار  ،2016بني املرشحني األربعة املتبقني من
احلزب اجلمهوري ،وفي سؤال حول إرسال
جنود أميركيني إلى العراق ،كان اجلواب واحد ًا
من اجلميع ،أي أنهم يسيرون وفق تعليمات
اجليش ،وموقف اجليش األميركي املعروف
هو عدم إرسال جنود إلى العراق ،وهذا مؤشر
على أن هناك تقاطعات في سياسة احلزبني
اجلمهوري والدميقراطي فيما يتعلق بالعراق.

لم يكن متخي ًال أن يجاهر مرشح رئاسة أميركي
بأنه اشتراكي .ال أقول إنها ظاهرة مستمرة ،لكن
بتقديري هي إحدى نتائج االنهيار االقتصادي.
وفي اجلهة األخرى ،فإن شعبوية ترامب ،تقع
خارج نطاق املؤسسة ،على الرغم من أنه مرشح
عن احلزب اجلمهوري .وبحسب عدة استطالعات
رأي ،فإن تأييد ترامب كان بسبب عدم الثقة
مبؤسسة احلزب ،فاالعتقاد الشائع يقول ،إن
قيادة احلزب لم تفعل شيئ ًا يذكر للقاعدة أو أجزاء
كبيرة منها ،مبا ميس حياتهم اليومية ،وبالتالي
كون ترامب من خارج مؤسسة احلزب التي تُظهر
عدم رضاها عن أدائه وسياساته وتصريحاته،
وتتحدث علن ًا عن كيفية إيقافه ،فهو يشكل ظاهرة.
لكن للمفارقة ،فإن القاعدة ذاتها هي من أوصلت
احلزب اجلمهوري إلى األغلبية في الكونغرس،
وهو ما يعرف باسم «الوعي الزائف».
وهذا يعني أن الطبقة الوسطى وما دون
الوسطى التي أوصلت احلزب اجلمهوري ،هي
ذاتها التي ترى أن قيادات احلزب ال تعبر عن
تطلعاته ،بل تعبر عن مصالح رأس املال في
األساس ،وهم اآلن يكتشفون أنهم خدعوا إلى

األزمة االقتصادية أنتجت
ظاهرتي ترامب وساندرز

حد ما ،وفي تقديري هذا ما يبرر تأييد ترامب
جزئي ًا .والسؤال اآلن هو :هل ترامب ظاهرة

أعتقد أن هناك ما هو مشترك بني ظاهرتي
ترامب وساندرز ،وهو أن االثنني ،وبأشكال
مختلفة ،برزا نتيجة االنهيار االقتصادي الذي

مستمرة أم ال؟ لكن على األرجح ،وكما يقول
احلزب اجلمهوري من إيقافه كما يسعون،

بدأ في العام  ،2008فلم يكن من املمكن ظهور

فإن هناك قطاعات واسعة من املستقلني

مرشح بجدول أعمال ساندرز قبل عشر سنوات،

والدميقراطيني لن ينتخبوا ترامب.
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غالبية احملللني ،فإنه حتى لو متكنت قيادات
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روسيا غير قادرة على تحويل النظام الدولي

وأعني القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس،

علي اجلرباوي :أحد أهم عناصر قوة النظام

ونظام األسد احلليف ،هو ما يدفعها للقيام مبا

األميركي هي ديناميكيته ،مبعنى أنه نظام يحتوي

تقوم فيه من دور بارز في سورية ،ال أعتقد أن

تتواصل لقرابة العام ،وما تشهده من حتوالت

روسيا بفكرها احلالي قادرة على املنافسة ،أو
قادرة على حتويل النظام الدولي مجدد ًا لنظام

على ميكانيزمات تعديلية ،فهذه االنتخابات التي
وظواهر ،في النهاية تتم تصفيتها إلى منافسة

ثنائي القطبية ،فال قدرة عسكرية أو اقتصادية

ثنائية ،وهنا تكمن امليكانيزمات التعديلية داخل

لديها تخولها القيام بذلك.

النظام األميركي ،على عكس الدول األخرى
األكثر جمود ًا.

المحور الثاني

الواليات املتحدة منذ أن تربعت على عرش

 :ما هي انعكاسات التغيرات في
النظام الدولي على القوى اإلقليمية ،ففي بداية
عهد بوش ،وتشكل نظام القطب الواحد ،كانت
هناك دولة إقليمية عظمى هي إسرائيل ،دون
منافس جدي ،مع أن إيران كانت حتاول بناء
موقع لها في اإلقليم ،إسرائيل كانت حتكم
السيطرة على اإلقليم ،اآلن باتت إيران بعد
اتفاق ( )1+5قوة معترف ًا بها من الواليات
املتحدة ،ولها نفوذ في العراق ،وسورية ،واليمن،
ولبنان ،في إطار التفاهم مع أميركا وليس في
مواجهته .السعودية ،أيض ًا ،تسعى للحضور،
فاملناورات األخيرة التي قادتها شاركت فيها
 20دولة ،وامتدت لعشرة أيام ،وكذلك حربها
في اليمن ،وتدخلها في سورية ،وهي مع دول
اخلليج تسعى حلضور إقليمي ما ،حتى لو
كان ذلك مبوافقة إسرائيل .من هم الرابحون
واخلاسرون في اإلقليم؟
لدي سؤال أرى أن من
جورج جقمانّ :

العالم كقطب واحد ،وعلى الرغم من تأثيرات
األزمة االقتصادية ،بدأت تعمل في العالم ،ومنذ
مطلع التسعينيات وفق مبدأ تشكيل حتالف
الراغبني ،كما حدث في هجوم عام 1991
على العراق ،وما تالها ،كان يجري في إطار
حتالفات ،واآلن ثمة حتالف ضد اإلرهاب،
وهذا التحالف ليس فقط عسكري ًا ،بل فيه من
مي ّول هذا التحالف ،وبهذا املعنى ،فإن حروب
الواليات املتحدة وتدخالتها ليست هي من
متولها بالكامل ،بل هناك أطراف أخرى متولها
أو تساهم في متويلها.

أعتقد أن ما تقوم به روسيا حالي ًا هو من

باب الدفاع عن نفسها ،وليس من باب الهجوم،
أو استعادة مكانتها والتحول إلى عالم ثنائي
القطبية من جديد ،فكل ما تقوم به هو رد
فعل على متدد الغرب باجتاهها في جورجيا،
وأوكرانيا ،واآلن في سورية التي تشكل آخر

الضروري نقاشه ،وهو إلى أي مدى متثل

معقل لها في املياه الدافئة على البحر املتوسط،
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السياسات السعودية مصالح دولة ،أو مصالح

مواصلة العمل على إضعاف األوضاع العربية،

أفراد متنفذين في النظام السعودي ،مبعنى

بهدف ضمان عدم وجود أي تهديد ملصاحلها،

هل كان للسعودية أن تأخذ املنحى نفسه الذي
تتخذه حالي ًا ،سواء في اليمن أو املنطقة ،أو

وضمان بقائها ووجودها ودورها العسكري
املتفوق ،وهذا ما يتالقى مع مصالح الواليات

جتاه حزب الله في لبنان مث ًال ،لو كان امللك

املتحدة ،وهو ما دفع إلى تعميق التحالف بينهما

عبد الله ال يزال على قيد احلياة؟ برأيي هنا ،قد
يكون هذا سؤا ًال للنقاش.

بعد  ،1967والتوافق على منع صعود أي قوة
إقليمية عربية بشكل خاص ،ليس فقط عسكري ًا،

داود تلحمي :للصدفة ،قبل فترة قصيرة،

وإمنا كذلك اقتصادي ًا وحضاري ًا ،ألنه في نهاية

عثرت على مقابلة صحافية مع شارون أجريت

املطاف ،املواجهة حضارية ،ولها عالقة بالقوة

معه في نيسان  ،2001يقول فيها ملاذا ال يريد

الذاتية.

تسوية نهائية مع الفلسطينيني في تلك الفترة،

على هذا الصعيد ،الوضع العربي احلالي

ويفضل تسوية انتقالية جديدة طويلة األمد على

ميكن وصفه باحملزن ،رمبا كانت الثورات

حد تعبيره ،يقول شارون إن العالم العربي

العربية  -كالثورة التونسية والثورة املصرية

مرشح ملزيد من الضعف والتراجع والتفكك
خالل عشرة أعوام إلى خمسة عشر عام ًا ،كان

 توحي ببعض اآلمال للخروج من هذا النفقاملظلم واألزمات املتواصلة منذ العام ،1967
ولكن التطورات لم تفرز بعد ما يشير إلى ذلك،

هذا في العام  ،2001وهذا حقيقة ما حصل،
وهذا أيض ًا يعني أن شارون شريك فيه ،أو

فالتجربة التونسية جتربة صغيرة ومحدودة

إسرائيل مع الواليات املتحدة شركاء في هذا

تقدمت أكثر من غيرها ،ولكن لم تفرز التطورات

الذي يحصل في العالم العربي خالل األعوام

في البلدان األخرى ،مبا في ذلك مصر ،ما كان

األخيرة.

يراهن عليه من نهوض القوة الذاتية وتنامي

يبدو لي أن سياسة إسرائيل ،منذ العام

استقاللية هذه الدول ،ولذلك نحن في حالة

 1967وما قبل ذلك ،هي منع صعود أي قوة

ارتباك وتفتت ،ونرى املآسي التي حتصل في

إقليمية أخرى ،وخاصة من العالم العربي،

العراق وسورية واليمن وليبيا.

وفي احمليط ،مثل إيران .كان شاه إيران
حليف ًا موثوق ًا إلسرائيل ،بعد سقوطه لم تتمكن

الوضع الداخلي السعودي ،لكن ال أستبعد ما

إسرائيل من وقف الثورة اإلسالمية اإليرانية.

أشار إليه د .جورج من وجود صراعات داخلية

وجتسدت السياسة اإلسرائيلية بضرب جتربة

ناجمة عن تنامي أعداد من املثقفني وحاالت من

جمال عبد الناصر في العام  ،1967ومن ثم

الوعي ال تتفق مع النظام القائم.
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 :كيف ميكن التوفيق بني تنامي

لدى اإليرانيني ،من السياسات التي اتبعت في

القوة اإليرانية في املنطقة ،والدور اإلسرائيلي

عدد من الدول العربية في السنوات السابقة ،مبا

املهيمن؟ هل توجد إمكانية للتفاهم على األدوار
أم سيبقى النزاع على النفوذ محتدم ًا؟

مينع الوصول إلى صدامات غير محسوبة بشكل
دقيق .رمبا لدى السعودية حسابات ذات عالقة
باليمن ،لكني لست خبير ًا بالسياسة السعودية،

حذر إيراني ال يسمح بصدام غير محسوب

خاصة أن اليمن أكبر من حيث الكثافة السكانية
من السعودية ،وتشكل خطر ًا مباشر ًا عليها في

داود تلحمي :إسرائيل ترغب في أن ال تكون
هناك أي قوى في احمليط مناهضة لها ،أو تنمو

حال حتول إلى بلد لديه استقاللية ،فعلى الدوام

وتتطور بشكل ملحوظ ،ولذلك شدد نتنياهو في
السنوات األخيرة على ضرب إيران ،وسبق
ملسؤولني إسرائيليني القول يجب ضرب إيران

كانت السعودية تتعامل مع اليمن كمنطقة نفوذ
لها ،ونتذكر الصراع بني عبد الناصر وامللك
فيصل في ستينيات القرن املاضي على اليمن

قبل ضرب العراق .لكن إيران أصعب بالنسبة

بعد ثورة الضباط اليمنيني.

لألميركيني من العراق ،أو بالنسبة إلدارة بوش
السابقة .إيران كقوة تنمو لها قاعدة شعبية

إخراج العرب من المعادلة اإلقليمية

داخلية بصرف النظر عن مساحتها ،لكنها منحت

على اجلرباوي :التغير الذي طرأ على النظام

النظام فرصة لتثبيت نفسه خاصة باالتفاق مع

الدولي وأثره على اإلقليم ،هو ما يجب العمل

األميركيني والقوى اخلمس األخرى ،والذي يدلل

على حتليله ،فتعددية القطبية ومن بعدها ثنائية

على أن النظام اإليراني ميتلك رؤية واضحة،

القطبية تقوم باألساس على مفهوم توازن القوى،
وتوازن القوى يفيد أطراف ًا ودو ًال ضعيفة ،فحني

ودبلوماسية متطورة ،وهذا مقلق بالطبع
إلسرائيل ،كون إيران العب ًا مؤثر ًا في الشرق

كانت هناك كتلتان شرقية وغربية ،كان ما
يسمى في ذلك احلني العالم الثالث قادر ًا على

األوسط ،ولذلك جتري محاوالت ضرب امتدادات
النظام اإليراني في املنطقة العربية األقرب

املراوغة أو املراوحة بني قوتني متوازنتني ،عبر
حتالفات مع هذه الكتلة أو تلك ،تمُ َ ِّكن هذه الدولة

الشيعية املختلفة ،وتنظيمات مثل حزب الله في

أو تلك في العالم الثالث من حتقيق مكاسب ما،

لبنان ،أو جماعة احلوثي في اليمن ،مع أن عالقة

أو مجابهة ضغوط من أطراف إقليمية أخرى،

األخيرين بإيران ليست كما هي عالقة حزب الله،

وهذا انتهى.

إلى ساحة الصراع ،والتركيز على التجمعات

احلوثيون فريق آخر من الشيعة (الزيدية).

اآلن ،نحن نعيش في عالم يسيطر عليه طرف

هناك تعقيدات ،لكن هناك سياسة أكثر حذر ًا

واحد هو الواليات املتحدة ،االعتماد من أطراف
117

إقليمية على القطب الواحد ،ليس بالضرورة أن
يكون نصيبه النجاح في درء املخاطر عنها،
ألنه في حالة النظام ذي القطب الواحد ،تكون
العالقة ليست اعتمادية من األطراف الضعيفة
جتاه هذا القطب ،بقدر ما هي عالقة تبادلية،
مبعنى أن الطرف القوي يريد ،أيض ًا ،من هذه

األطراف اإلقليمية أدوار ًا تعزز مكانته في
املنطقة ،وليس فقط تكريس مبدأ اعتمادية هذه
األطراف عليه.
ونتيجة التحول إلى نظام القطب الواحد ،أي
الواليات املتحدة ،هناك أطراف إقليمية أدركت ما
وراء هذا التحول ،وهناك أطراف لم تدرك ذلك،
وبقيت في إطار تنفيذ سياساتها ،وكأن العالم
يسير وفق األسس ذاتها التي كان يسير عليها
في وقت كان فيه النظام العاملي ثنائي القطبية.
أول أثر لذلك ،إخراج العرب من املعادلة
اإلقليمية ،مبعنى أن إسرائيل وتركيا وإيران
هم الالعبون األساسيون في املنطقة ،منذ قرابة
العشرين عام ًا .السعودية جاءت متأخرة في
محاولتها فرض دور عربي ،ولكن لعدة إشكاليات
لم تنجح في ذلك ،وبقيت األطراف األساسية
الثالث الفاعلة في اإلقليم هي إسرائيل وتركيا
وإيران .تركيا ألن اقتصادها قوي نسبي ًا،
وهي عضو في حلف «الناتو» ،وإيران لكونها

فاع ًال في املنطقة ،وكان في وقت سابق يعول
على وجود كتلتني شرقية وغربية ،فشاهدنا
عبد الناصر انحاز للكتلة الشرقية ،ليأتي من
بعده السادات ويتحول إلى الغربية ،وألن القوة
الكامنة لدى العرب مفتتة ،وال تقدم شيئ ًا للقطب
الواحد  -الواليات املتحدة  -مبا يعزز مكانتها
في املنطقة كحال تركيا وإيران وإسرائيل .الدور
العربي في املعادلة اإلقليمية يقتصر على محاولة
احلفاظ على ما تبقى ،عبر السعودية ،وباعتقادي
لن حتقق جناحات تذكر في هذا املجال ،نتيجة
لضعف العالم العربي برمته.
األثر الثاني هو انهيار الدولة العربية ،فنحن
نرى ما حدث ويحدث في العراق ،وسورية،
واليمن ،وليبيا ،والسودان التي انقسمت ،ثمة
انهيار في الدولة العربية ،وهذا يرجع لضعف
التكوين ،وخصوص ًا في املشرق العربي،
وضعف التثبيت .بنية الدول العربية مشوهة،
فخالل اخلمسني سنة املاضية لن تستطيع
الدولة العربية تركيز وجودها وتثبيته ،ولذلك
أطيح بها في تلك املناطق التي حتدثت عنها،
وقد نشهد شيئ ًا جديد ًا في املستقبل القريب،
أي خالل أشهر.
خريطة جديدة للمنطقة
تحل مكان سايكس بيكو

استطاعت توقيع اتفاقها مع مجموعة «،»1+ 5

األثر الثالث يكمن في وجود فواعل –

وإسرائيل لعالقتها املتميزة واملستمرة مع

مليشيات أو منظمات عسكرية غير الدول ظهرت

الواليات املتحدة.
العالم العربي لم يعد ميلك أي مقومات ليكون

على الساحة العربية ،أججتها الصراعات األثنية
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 :بدأنا نلحظ دور ًا سعودي ًا وخليجي ًا
متنامي ًا ،فثمة بصمات سعودية في سورية ،في
مفاوضات «جنيف ،»1و»جنيف ،»2واستطاعت
السعودية ،مؤخر ًا ،حشد عشرين دولة في
مناوراتها العسكرية األخيرة بأسلحة ضخمة،
هل تسمح إسرائيل بصعود السعودية كدولة
إقليمية في الوقت الذي شهدنا تفاهمات بني
إيران والواليات املتحدة في العراق وقبلها في
أفغانستان؟
جورج جقمان :موضوعي ًا توجد مصالح
مشتركة بني إسرائيل ودول اخلليج اآلن ،ولكن
أريد التأكيد على أنه في الدول املمأسسة،
فإن صناعة السياسة اخلارجية ال عالقة لها
باألشخاص ،وقد تكون الصورة مغايرة في
العديد من الدول العربية ،وبالتالي يكون
السؤال :إلى أي درجة تصاغ السياسة الداخلية
واخلارجية في الدول العربية وفق طبيعة حكامها
وخصائصهم الشخصية ،بدليل أن عدد ًا من
دول اخلليج ،وبينها السعودية ،اآلن يدفعون
ثمن عدم معارضتهم الغزو األميركي للعراق
التي كانت حتدث نوع ًا من التوازن مع إيران.
وكان من املعروف أنه في حال تغيير النظام في
العراق ،ستنفرد إيران مبنطقة نفوذ واسعة في
منطقة اخلليج.

السطح مع ضعف الدولة ،مث ًال وجود «داعش»
في املنطقة كالعب له تأثيراته الدولية .هذه
الفواعل من غير الدول باتت مهمة في حتديد
مالمح عالقة اإلقليم بالعالم.

ونتيجة كل ذلك ،بتنا نشهد تطبيع ًا مع إسرائيل

في املنطقة ،ونتيجة للتنافس بني إسرائيل وإيران
وتركيا ،وكوننا عرب ًا غير فاعلني ،فإن الصراع
بني إسرائيل وإيران أدى إلى تطبيع ما مع
إسرائيل في املنطقة ،مبعنى أن الصراع العربي
اإلسرائيلي انحسر ،وبقيت القضية الفلسطينية
تعاني من تهميش شديد بسبب انحسار الصراع
العربي اإلسرائيلي الذي انتهى تقريب ًا ،لدرجة
احلديث عن حتالفات غير رسمية بني إسرائيل
ودول عربية ملواجهة «اخلطر اإليراني».
وأخير ًا ،ونتيجة لكل ما سبق ذكره ،سنشهد
في الفترة القادمة خريطة جديدة للمنطقة حتل
محل «سايكس بيكو» ،فنحن هنا لسنا العبني بل
«ملعوب فينا»  ..سنرى ما إذا بقيت اليمن على
ما هي عليه ،واألمر ينطبق على ليبيا ،وسورية،
والعراق ،وكيف سيكون شكل املنطقة ،والدول
التي قد تذهب أو تتفتت ،والدول التي قد تبرز
على اخلريطة حديث ًا ،وأيها سيتم تقسيمه،
وماهية التقسيم اجلديد ،بني من ومن.
املهم في األمر ،أننا كعرب انحسر دورنا
بشكل كبير ،فالتفتت الذي حدث في املنطقة
العربية كبير جد ًا ،والقوى املؤثرة في املنطقة

رمبا كان التصور عند احملافظني اجلدد ،أن

ليست عربية ،وهذا مهم لتحديد آثار ذلك على

اخلطوة الثانية هي الهجوم على إيران ،بدليل

القضية الفلسطينية.

الضغط اإلسرائيلي املستميت واملستمر على

استقرار العراق يستلزم تفاهمًا مع إيران
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إدارة أوباما لثنيها عن إمتام االتفاق مع إيران.

حيث ستلعب روسيا دور الوسيط في التفاهم

وميكن القول إن االتفاق هذا مت بشق األنفس،

مع إيران حول ما ستؤول إليه األمور في سورية

بعد أن متترست إدارة أوباما على الرغم من

والعراق ،بسبب القيود حول أي تفاهم مباشر

كل الضغوط ،واآلن يسعون في الكونغرس

بني أي إدارة أميركية وإيران.

وإسرائيل ملنع أي تقدم كبير في العالقات

لكن ،وكما أشار الزمالء ،فإن الكارثة األكبر

األميركية اإليرانية ،ويسعون بكل جهودهم

هي أن الدولة العربية ما بعد مرحلة االستقالل،
مرت مبراحل ،وانهارت داخلي ًا قبل انهيارها

الستمرار احلصار على إيران حتى ما بعد
االتفاق مع (.)1+5

بفعل الثورات التي كانت إيذان ًا بعدم استمرار

اآلن هناك مشاكل بني السعودية وإدارة

تقبل اجلمهور للوضع الداخلي ،سواء في مصر

أوباما ،نشأت بعد تخلي إدارة أوباما عن
نظام مبارك في مصر؛ ما أثار وقتها هلع ًا لدى

أو تونس أو ليبيا التي انهار كل شيء فيها ألنها
لم تكن ممأسسة.

العديد من دول اخلليج ،وحينها برز سؤال كبير

نحن منر مبخاض كبير في املنطقة ،وفي

عنوانه ،من يحمي هذه األنظمة؟ وليس كشعوب

الواقع ال أدري متى وكيف ستستقر األمور،

ودول ،وهنا بدأ اخلالف اخلليجي مع الواليات

وكما أشار د .علي اجلرباوي سيلقي هذا األمر

املتحدة .بعد وفاة امللك عبد الله ،حصل تغيير

بظالله على القضية الفلسطينية ،وهذا يثير

في السياسة السعودية كما أعتقد ،عنوانه

أسئلة موجهة إلينا كفلسطينيني.

القيام بدور نشط ومبستوى أكبر ،عبر حتالفات

ماذا عن التدخل العسكري الروسي في

مع عدد من دول املنطقة ،مبا في ذلك إسرائيل
استناد ًا إلى تالقي املصالح.

سورية ،هل يساهم في تعزيز الدور اإلقليمي

املشكلة األكبر هي أن إزالة النظام السابق

إليران ،وإضعاف الدور اإلسرائيلي في اإلقليم،
وما هي التفاهمات بني روسيا وإسرائيل؟

في العراق ،فتح املجال أمام نفوذ إيراني كبير

جورج جقمان :ما ميكنني قوله في هذا

في العراق ،وأصبح استقرار العراق يستلزم
تفاهم ًا مع إيران ،وال تستطيع القوى اخلارجية

اإلطار ،أن روسيا «واسطة خير» بني الواليات
املتحدة وإيران ،للتفاهم بخصوص موضوع

تغيير هذه املعادلة .مع أن هذه الفترة تشهد
ضغوط ًا كبيرة على إدارة أوباما ،وبانتظار ما

العراق وموضوع سورية .إسرائيل طرف ،ولكن
هناك حدود ًا ملا ميكنها القيام به في هذا املجال،

ستفرزه االنتخابات األميركية من نتائج قد تؤثر

فإيران حاضرة في العراق ،ولها قوات تقاتل في

على إيران ،كما ميكن النظر بجدية إلى دور

سورية .ما ميكن إلسرائيل أن تفعله هو مواصلة

روسي جزئي قد يساهم في التفاهم مع إيران،

ضغطها على الواليات املتحدة.
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روسيا ال تتدخل في الصراع العربي اإلسرائيلي

داود تلحمي :دور روسيا مختلف عن دور
االحتاد السوفييتي ،فهنا على ما أعتقد ثمة
لعبة شطرجن ،على أساس أن تقدمي احلجر أو
البيدق األميركي األطلسي في أوكرانيا ،والذي
أزعج روسيا ،ردت عليه روسيا بتقدمي حجر أو
بيدق لها في سورية ،إلى جانب قضية القرم،
حيث نلمس انزعاج ًا روسي ًا شديد ًا من محاولة
الواليات املتحدة وحلف األطلسي محاصرتها،
خالف ًا ملا كان مت االتفاق عليه بني غورباتشوف
وجورج بوش األب ،بعدم ضم جمهوريات
االحتاد السوفييتي السابق حللف األطلسي .ال
أعتقد أن التدخل الروسي في سورية له عالقة
بالوضع العربي الداخلي أو الصراع العربي
اإلسرائيلي ،في بدايات التدخل الروسي ذهب
نتنياهو إلى موسكو ،وصيغت بعض التفاهمات

عن حسم عسكري ،وهذا أمر ليس ممكن ًا من
ناحية واقعية وفي أمد مرئي في ظل اإلمكانيات
املتوافرة.
روسيا ال تتدخل في الصراع العربي
اإلسرائيلي من خالل وجودها في سورية.
وبالنسبة إلسرائيل ،فإن استمرار القتال
اجلاري في سورية أطول فترة ممكنة هو
اخليار األفضل ،لذلك ليست هناك تفضيالت
بني األطراف املتقاتلة في سورية بالنسبة
إلسرائيل ،كما كان موقفها حيادي ًا في احلرب
العراقية اإليرانية ،وإلى حد ما حاولت إدارة
ريغان في العام األخير لهذه احلرب التدخل
 ..إسرائيل بدورها حتبذ استمرار القتال بني
األصوليني املتطرفني والنظام السوري ،وإن
كانت ثمة تخوفات إسرائيلية من عودة حزب
الله إلى حدود جنوب لبنان إذا هدأت األمور،

فيما يتعلق بالطيران الروسي ،روسيا حتاول أن

وبناء مقاومة على تخوم اجلوالن ،وهو ما يفسر

ملكاسب االحتاد السوفييتي السابق في املنطقة.

إقدام إسرائيل على قتل األسير السابق سمير
القنطار ،الذي كان مكلف ًا لعب دور على هذا

تستفيد إلعادة بناء حضورها الدولي باالستناد
ال أعتقد أن روسيا تدخلت في سورية حلماية
النظام باألساس ،وإذا ما تابعنا املواقف
الروسية املعلنة ،ومحطات التلفزة الروسية،
فسنلمس مواقف متباينة بعض الشيء بني
املوقف الروسي واملوقف السوري الرسمي،
مبا في ذلك احلل في سورية ،وبرز هذا في
تصريحات واضحة مؤخر ًا .الروس أرادوا
حتسني وضع ما ألجل التفاوض على احلل
في سورية .بينما تتحدث السلطة في سورية

الصعيد في اجلوالن.
التناقضات الفعلية بني روسيا والواليات
املتحدة ليست في اجلانب األيديولوجي ،بل تنبع
من رغبة روسيا في احلفاظ على استقالليتها
جتاه أميركا ،على عكس دول أوروبا الشرقية،
حتى إنه نقل على لسان بوتني أن األميركيني
يتدخلون في تعيني الوزراء ،وخاصة وزراء
الدفاع في دول أوروبا الشرقية.
على اجلرباوي :باعتقادي ،العالقة التي
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تربط بني روسيا وإيران عالقة مبنية على

املنطقة ،وعلى توسيع هذا النفوذ ،وهو ما يحدث

مصالح مشتركة ،فهي عالقة مصلحية بأشكال

اليوم في اجلانب اآلسيوي من العالم العربي،

مختلفة ،في حني أن العالقة التي تربط بني

هناك حتالف واضح لشيعة املنطقة مع إيران،

روسيا وإسرائيل عالقة مبدئية .هناك فرق بني

مقابل مؤشرات على حتالف بشكل أو بآخر بني

العالقتني ،وبالتالي إسرائيل لن تتأثر مبا تقوم

إسرائيل و »السنة» في املنطقة .الصراع الدائر

به روسيا في املنطقة على اإلطالق ،ويدلل على

ليس بني إسرائيل والعرب ،أو العرب وإيران،

ذلك أن هناك تفاهمات روسية إسرائيلية ،حول

الصراع احلقيقي هو بني إسرائيل وإيران في

الدور الروسي في سورية.

بسط النفوذ على املنطقة ،هذا النفوذ الذي

الصراع الحقيقي بين إسرائيل وإيران على
النفوذ في اإلقليم

هناك عالمات استفهام كبيرة حول ماهية
«النظام املمانع» ،مبعنى ميانع ماذا :ممانع
للمقاومة ،أم ممانع للحل ،أم ماذا ،وهذا تبنى
عليه أسئلة كبيرة .األمر املهم هو ماهية سورية
اجلديدة ،إن كان ببقاء النظام أو حتول شكل
الدولة ،وهذا سينتج عنه تفاهم ما مع إسرائيل،
فبقاء األسد في سورية اجلديدة مرهون باتفاق
ما مع إسرائيل ،ولو غاب عن الدولة السورية
التي قد تظهر بشكل مغاير ،فإن الدولة السورية
اجلديدة ستتفاهم مع إسرائيل أيض ًا .باعتقادي
أن اإلشكالية بني إسرائيل وإيران هي أهم في
هذا اإلطار من دور روسيا في سورية ،سواء
أكان ذلك بالنسبة إلسرائيل أم إليران.
مع انحسار الدور التركي ،يبدو أن إسرائيل
وإيران هما الالعبان األساسيان في اإلقليم من
بني دول اإلقليم كافة ،وجزء من الصراع بني
إسرائيل وإيران هو على نفوذ كل منهما في
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انعكس على شكل صراع مذهبي سني شيعي.
إيران تتمدد حيث الهالل الشيعي ،وإسرائيل
تدعم اجلانب السني في املنطقة في مواجهة
اخلطر اإليراني.
جورج جقمان :الصراع السني الشيعي يأتي
في خدمة أبعاد سياسية ،فحني كانت إيران حتت
حكم الشاه في ظل الهيمنة األميركية على املنطقة
كان هناك حتالف بني الشاه ودول اخلليج ،ولم
تكن القضية السنية الشيعية تطفو على السطح،
وبالتالي فإن احلديث عن اجلانب املذهبي مرتبط
باجلانب السياسي ،ويتغير ما بني فترة وأخرى،
على الرغم من أن بعض األطراف قد تأخذ هذا
الصراع على محمل اجلد.
علينا أن نتساءل ما إذا كانت إسرائيل بحاجة
إلى إستراتيجية وجود خطر خارجي ،ألنها باسم
اخلطر اخلارجي ،سواء من إيران أو الفلسطينيني
أو حزب الله ،تبتز الواليات املتحدة بالتمويل
واألسلحة وغيرها ،واإلسرائيليون يعبرون عن ذلك
في كتاباتهم ،خاصة أنهم يدركون أنه على الرغم
من اتفاقات السالم مع بعض الدول العربية ،فإن
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الشعوب العربية ال تزال ترفض وجود إسرائيل
في املنطقة ،بصرف النظر عن كون املوضوع
الفلسطيني لم يعد في الصدارة.

المحور الثالث
 :في ظل التغيرات الدولية ،وفي غياب
الضغط العربي والدولي على إسرائيل ،هل أصبح
احلل اإلسرائيلي املندفع في تفكيك مقومات قيام
دولة فلسطينية مستقلة وفرض سيطرة كولونيالية
عنصرية دائمة على األرض الفلسطينية ،هو احلل
املعمول به واملسكوت عنه في آن ،أم أنه ميكن
اإلفالت من هذا املصير عبر املبادرة الفرنسية أو
الذهاب لألمم املتحدة ومؤسساتها ،أو عبر تنظيم
ضغوط متنوعة على دولة االحتالل كحملة املقاطعة
العاملية ( )PDSمث ًال؟
داود تلحمي :منذ فوز نتنياهو األول عام
 1996وإلى اآلن ،جنح في تكريس احلل
العنصري الذي رسمه للقضية الفلسطينية،
وجتسد في اجتياح العام  ،2002وتقويض
مؤسسات السلطة الفلسطينية ،شارون كان
يفكر في إبقاء الوضع على ما هو عليه ،وحتويل
الضفة الغربية إلى كانتونات محاصرة فيها
إدارة ذاتية على غرار قطاع غزة ،حتى يدرك
الفلسطينيون بعد ثالثة أو أربعة عقود أن ال
خيار أمامهم إال القبول بأن يكونوا عبيد ًا.
هذا هو احلل اإلقصائي اإلسرائيلي ،الذي
رفضه الشعب الفلسطيني منذ العام  ،1948وقاومه
بشكل متواصل ،ما حال دون شطبه سياسي ًا .طاملا

هناك عدم قبول بشطب الذات ،أو دور تابع وخانع،
فإن املشروع اإلسرائيلي للحل لن مير ،مع أهمية
تعزيز حالة الصمود الفلسطيني في ظل موازين
القوى املختلة .احلل اإلسرائيلي بأبعاده النهائية
ال ميكن فرضه ،ولذلك يعمل نتنياهو على إدامة
الوضع القائم أطول فترة ممكنة.
مرشحو احلزب اجلمهوري األربعة املتبقون،
وفي ردهم على سؤال حول الشرق األوسط،
رجح ثالثة منهم :بقاء الوضع على ما هو عليه،
أما ترامب فأكد تأييده إلسرائيل ،وميكن القول
إنه ضمن الوضع القائم فإن إيجاد حل للصراع
لن يكون لصاحلنا .إسرائيل ستعمل على تقدمي
تسهيالت اقتصادية للشعب الفلسطيني في
الفترة املقبلة ،مقابل عدم املضي في اخليار
السياسي ،مع التشديد على أن الدور الفرنسي
والدور األوروبي بشكل عام هامشي ،فأوروبا
ليست قوة مؤثرة وذات شأن في إدارة الصراع
العربي اإلسرائيلي ،ألنها ليست قوة متماسكة
سياسي ًا واقتصادي ًا ،وهي ليست مستقلة
باألساس ،كونها جزء ًا من احللف األطلسي،
وألن إسرائيل ال تتأثر باملوقف األوروبي مبقدار
ما تتأثر باملوقف األميركي .وإذا كان من فائدة
للتحرك الفرنسي ،فهو اعتراف فرنسا بدولة
فلسطني كما وعدت سابق ًا ،خاص ًة مع أن وزير
اخلارجية الفرنسي اجلديد تراجع.
ال نجاح دون الضغط على إسرائيل

املبادرات األوروبية ،وبينها املبادرة الفرنسية،
ال ميكن أن تفضي إلى ما هو جديد ،ما لم
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يتم التنسيق بينها وبني الواليات املتحدة
األميركية بالضغط على إسرائيل ،التي متتلك
رؤية استراتيجية عبرت عنها مرار ًا بأن الدولة
الفلسطينية خطر وجودي عليها ،وهذا هو جوهر
الفكر السائد في السياسة الصهيونية ،ولن يتغير
الوضع دون ضغط هائل على إسرائيل ،وهذا
الضغط الهائل لن يتأتى إال إذا برزت قوة إقليمية
مؤثرة وضاغطة بالدرجة األولى عربية ،وميكن أن
تكون غير عربية ،أو أن حتدث تغيرات دراماتيكية
غير متوقعة في الواليات املتحدة.
ومن هنا تكمن أهمية ما يطرحه املرشح
اليساري للحزب الدميقراطي ،على الرغم من
حظوظه احملدودة في االنتخابات ،لكن إذا ما
تشكل تيار يساري يتنامى مع الوقت في أميركا،
وشق طريقه في املستقبل بخطى أكثر ثبات ًا ،فإنه
سيقلل من ثقل اللوبي اإلسرائيلي ،ال سيما إذا ما
توافرت قوى عربية ضاغطة مدافعة عن مصالح
شعوبها .دون ذلك ،فإن مهمة الشعب الفلسطيني
األساسية تبقى الصمود على أرضه.
عدم وجود إسناد عربي للشعب الفلسطيني

علي اجلرباوي :ال شك في أن التحول إلى
نظام أحادي القطبية أفرز عالقة عضوية ما فوق
إستراتيجية بني الواليات املتحدة وإسرائيل،
مبعنى أن املوضوع اإلسرائيلي هو موضوع
داخلي في السياسة األميركية ،وليس موضوع ًا
يندرج في إطار السياسة اخلارجية ،بصرف
النظر عن طبيعة اإلدارات األميركية املتغيرة،
إنها عالقة عضوية شديدة التأثير ،وحتى يتم
العدد (2016 )35

تغيير هذه املعادلة ،فالبد من العمل طوي ًال على
عدة مسارات ،ولفترة زمنية طويلة.
التغيرات اإلقليمية التي أضعفت الوضع
العربي كعامل مساند للشعب الفلسطيني في
موضوع الصراع مع إسرائيل ،هذا اإلسناد لم
يعد موجود ًا أو ذا فعالية ،لذلك انكشفت القضية
الفلسطينية أمام عدم وجود إسناد عربي كما كان،
حتى لو كان تقليدي ًا أو شكلي ًا في السابق ،وأمام
انحياز كامل من الواليات املتحدة إلسرائيل.
املشكلة أننا دائم ًا نطالب بتدخل العالم،
ولسنا مدركني أن التدخل الدولي سيصب
في غير مصلحتنا بل ضدنا ،فالتدخل الدولي
األساس فيه هو الواليات املتحدة ،وكلما طالبنا
بتدخل دولي كانت النتائج في غير صاحلنا،
خاصة أن ال أحد في هذا العالم ،وفي ظل
النظام أحادي القطبية ،قادر على وضع كوابح
للعالقة العضوية األميركية اإلسرائيلية.
وعلى الرغم من التغيرات الدولية واإلقليمية،
فما زلنا نستخدم األساليب نفسها ،ولذلك نحن
مستمرون في الركون إلى وهم جديد ،كما هو
احلال مؤخر ًا إزاء املبادرة الفرنسية .ميكنني
القول بوضوح إن املبادرة الفرنسية لن تذهب
بنا إلى أي مكان ،لكننا ،وألننا ال نزال نستخدم
األساليب السياسية ذاتها ،ونبحث عن املفاعيل
ذاتها حتى لو كانت بال أثر ،فلن يكون هناك
أي أثر للمبادرة الفرنسية ،وال للفترة املتبقية
من والية أوباما ،وال للتكهنات التي تتحدث عن
مقاربات جديدة في الشأن الفلسطيني.
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مقاطعة وحمالت إعالم وتحالفات جديدة

علينا كفلسطينيني التفكير بطريقة مغايرة
بعيد ًا عن املراهنات على األوهام ،فاالحتاد
األوروبي لن يفيدنا في شيء ،وأي تغير في
سورية بفعل الدور الروسي لن يفيدنا .الرهان
على القوى الدولية ال يعني إال استمرار إدارة
الصراع ،وليس حل الصراع ،لذلك بات علينا
تغيير أساليبنا ،مستثمرين النظام املركب الذي
فيه الواليات املتحدة القوة العسكرية األولى،
وكذلك القوة االقتصادية الفاعلة مع غيرها،
واملفاعيل األخرى التي أصبحت اليوم أكثر
أهمية في العالقات الدولية ،وهي التي يجب
استثمارها ،وأعني املفاعيل من غير الدول ،عبر
حمالت املقاطعة ،واملنتديات الدولية ،وحمالت
اإلعالم على وسائل التواصل االجتماعي.
باعتقادي أن أهم ما ميكن أن يؤثر على
إسرائيل في الفترة القريبة هي حمالت املقاطعة
الدولية ،لذا علينا تغيير مفاهيمنا القدمية
بخصوص الصراع الدائر الذي سيطول ،ولن
يحل سريع ًا .وهم حل أوسلو الذي سيأتي لنا
بدولة خالل خمس سنوات ذهب إلى غير رجعة.
املهم في هذا الصراع الطويل واملمتد أن نتعامل
مع املفاعيل في النظام الدولي من غير الدول،
والتوجه نحو حتالفات جديدة.
على الصعيد الداخلي ،علينا العمل على
تعزيز الصمود والبقاء الفلسطيني في األرض
الفلسطينية ،ألن الهجمة اإلسرائيلية ستكون
شديدة فيما يتعلق بتفتيت الفلسطينيني في الداخل،

وحتويل املناطق الفلسطينية إلى كانتونات ،وعزل
القدس عن الضفة الغربية ،واإلبقاء على حصار
غزة .وهذا يتطلب تغيير وظائف السلطة ،مبا يعزز
الصمود والبقاء الفلسطيني.
جورج جقمان :رشح في الصحف األميركية،
عن نقاش بني مستشاري الرئيس أوباما حول
إمكانية تقدمي مبادرة ما حول القضية الفلسطينية،
أو قرار توافقي يصدر عن مجلس األمن تقبل به
الواليات املتحدة ،ويحدد فيه اإلطار العام للحل
بحيث يكون ألوباما تركة ما قبل رحيله.
هذا ال يعني وجود مسار سياسي ،يحقق نتائج
في املدى القريب ،وما حصل خالل العقود الثالثة
املاضية ،هو جناح باهر إلسرائيل في حتييد أي
ضغط خارجي ،خاصة من الواليات املتحدة،
وما يتعلق بالسياسة اخلارجية األميركية جتاه
الصراع ،وهو ما حول الصراع إلى لعبة كرة
قدم في امللعب اإلسرائيلي ،ومتى دخلت الكرة في
النفق املظلم للسياسة اإلسرائيلية فلن تخرج دون
ضغط خارجي ،وهذا هو ما نشهده اآلن.
في غياب أي إمكانية واقعية لوجود مسار
سياسي ذي مصداقية في املدى القريب ،فإننا
نتساءل إلى أين نحن ذاهبون؟ أو ما العمل؟.
ال أرى أن موضوع االنقسام هو األولوية اآلن،
األولوية ألسئلة ما العمل ،وماذا نفعل ،وماذا
نريد في وقت كهذا؟  ..وبناء على هذه اإلجابات
ميكن النظر إلى إنهاء االنقسام ،وليس العكس،
وهذا هو الفراغ احلالي القاتل في السياسة
الداخلية الفلسطينية.
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ال يسير الناس وراء شعار ال معنى له

نحن ،كأننا في حالة انتظار ،بانتظار ماذا؟
وبالتالي ما هو جدول األعمال الفلسطيني في
ظل غياب حل مرئي في املدى القصير على
األقل؟ يجب أن نتوقف عند حالة تعاظم حركة
املقاطعة العاملية ،والتي حتاربها إسرائيل على

القبيل .هذا ليس وارد ًا اآلن مع هكذا حكومة
إسرائيلية ،ولكن يجب أال نستبعد حصول هذا
األمر لسحب البساط من حملة املقاطعة العاملية،
إذا ما تزايد أثرها ،وقد شاهدنا كيف سحب
البساط من حتت أرجل املساندين الغربيني
للقضية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ،وهذا

أكثر من صعيد ،ومنظمة التحرير الفلسطينية
خارج هذا الصراع كلي ًا ،ال تدعمه وال تؤيده،

السياسي ،وهذا يتوقف على ماهية املؤثرات

موقف االحتاد األوروبي ،وكأننا جنري وراء

اخلارجية والضغط على إسرائيل إليجاد حل
ما أو تسوية ما ،وهذا خطر قد يكون حاضر ًا.

هي تؤيد فقط مقاطعة بضائع املستوطنات ،وهو
موقف االحتاد األوروبي.
أعتقد أننا في مرحلة انتقالية ،فيها نظام
متبلور لفصل عنصري في ظل دولة واحدة ذات
سيادة وهي دولة إسرائيل .هل نحن سنشاهد في
املدى القريب أو املتوسط بداية تبلور جدول أعمال
مختلف؟ ال أدعو حلل الدولة الواحدة ،ولكن أعتقد
أن الفراغ السياسي في ظل وجود نظام فصل
عنصري ،من شأنه أن يؤدي إلى مداخل قد حتدث
وتؤثر على حياة الناس .لن يسير الناس وراء
شعار ال معنى له في حياتهم كالدولة الواحدة ،لكن
قد تكون هناك مطالب باملساواة في حقوق معينة
كالبناء في القدس على سبيل املثال.
إذا تصاعد تأثير حملة املقاطعة العاملية على
إسرائيل ،واستمر الوضع الداخلي الفلسطيني
غير املستقر ،ال أستبعد بعد فترة عامني إلى
ثالثة أعوام ،أن تقدم إسرائيل على إيجاد تسوية
ما ،لـ »تنفيس» حملة املقاطعة ،كالعودة لطرح
حل الدولة ذات احلدود املؤقتة ،أو شيء من هذا
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أحد املخاطر .ال أستبعد استمرار اجلمود

أهمية الفصل بين السلطة والمنظمة

أختم باحلاجة إلى الفصل بني منظمة التحرير
والسلطة الفلسطينية ،منظمة حترير حتت
االحتالل لن تتمكن من القيام بدور نشط للحفاظ
على احلقوق الفلسطينية ،ولكن األهم من هذا
هو دعم مقومات االستمرار والصمود للشعب
حتت االحتالل .حسب التقديرات ،خالل عامني،
سنشكل خمسني باملائة من مجموع السكان
على أرض فلسطني التاريخية ،وهذا مصدر قوة
استراتيجي ،فمشكلة احلركة الصهيونية أنها
غير قادرة على ما تريد متريره من حل للقضية
بوجود هذا الكم من الفلسطينيني في أرضهم،
حتى لو جرى تفتيتهم في معازل.
هم يحلمون ويطمحون بإيقاع نكبة أخرى
بنا ،ولكن هذا يتطلب ظرف ًا خاص ًا ليس من
السهل إيجاده ،ألنه ميس بحالة االستقرار في
املنطقة برمتها خاصة في األردن ،التي ستتحول
126

في حال حصول مثل هذا السيناريو إلى ساحة

بالنسبة لنا كفلسطينيني ،أي الطرف الضعيف

صراع مرة أخرى ،ناهيك عن لبنان .ال يوجد
حل إستراتيجي مقبول فلسطيني ًا ،لذا فإنه ليس

في املواجهة مع إسرائيل ومن ورائها الواليات
املتحدة ،أن نبتعد عن أي كان ممن يريدون دعمنا،

من املستبعد إقدام إسرائيل على تقدمي تسوية

دون أن يعني ذلك أننا نعول عليه في أن يكون
بدي ًال عنا في املواجهة .علينا أن نعمل ،وكجزء

تعاظم حملة املقاطعة والضغوط على إسرائيل.

من االستراتيجية الفلسطينية ،على نهوض عربي

ما من باب إدارة الصراع وبخاصة في حال
ال بد من العمل على إصالح السلطة الفلسطينية
حتى تتمكن من العمل بشكل فعال أكثر على تعزيز
الصمود الفلسطيني في الداخل ،وهذه أولوية أولى
برأيي.
 :في شروط الوضع الدولي واإلقليمي
الراهن ،هل ميكن اعتبار الدور اإليراني املتعاظم
وقوة حزب الله ،عوامل داعمة ميكن استثمارها
فلسطيني ًا؟ أم أن إيران تكتفي باستخدام الورقة
الفلسطينية ،وشعار العداء إلسرائيل لتحسني
مواقعها اإلقليمية؟ السيما أن دعم إيران وحزب
الله اقتصر على دعم اجلهاد اإلسالمي وحماس
ولم يرق إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني
ومدينة القدس التي تتعرض للتطهير العرقي؟
نرحب بأي دعم يقدم لنا

داود تلحمي :برأيي ،يجب أن نستفيد من
كل ما ميكن أن يدعم نضال شعبنا ومشروعنا
التحرري .إذا كان اإليرانيون أو األتراك يريدون
دعمنا ،وإن كان هناك اجتهادات مختلفة حول
كيف وبأي اجتاه ،فهذا ينبغي أن يرحب به.
إيران وتركيا قوتان كبيرتان في املنطقة مع
اختالفهما في املواقف ،ولكن ليس مطلوب ًا خاصة

وإقليمي حول القضية الفلسطينية .قد ال يظهر
هذا في األمد الراهن ،وبخاصة أن إسرائيل
ليست فقط خطر ًا على الوجود الفلسطيني بل
على نهوض املنطقة برمتها وخروجها من عالقات
التبعية .ألن حترر الشعوب العربية يعد كابوس ًا
بالنسبة إلسرائيل ،ولذلك تسعى حملاربة أي قوة
تظهر على الساحة .لسنا بصدد الرهان على أن
تخوض إيران أو حزب الله املعركة نيابة عنا،
لكن ينبغي أن ال نقول ال لدعم يأتي من إيران أو
حزب الله ،أو حتى من تركيا.
أذكر أننا كنا في اجتماع للمجلس الوطني عام
 1979في دمشق ،عندما غادر شاه إيران نهائي ًا،
وشهدنا حالة النشوة التي حصلت ،بسبب سقوط
نظام عميل وحليف إلسرائيل ،ومجيء نظام معاد
إلسرائيل ،كان هذا مكسب ًا لنا .الدفاع عن إيران،
شيء طبيعي ،وعلينا أن نستثمر ذلك ،وهذا
ينطبق على السويد ،أو البرازيل وغيرهما ،علينا
أن نرحب بأي دعم يقدم لنا.
علي اجلرباوي :سأحتدث عن العام ،1979
والنشوة الفلسطينية بالتغيير الذي حصل في
إيران بسقوط نظام الشاه ،ولكن منذ ذلك الوقت
إلى اليوم لم نحصد أي شيء يذكر من النظام
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اجلديد في إيران .أنا ضد نظام الشاه ألسباب

احلكومة .هذا القرار قد يدفع باجتاه انفجار

عدة ،لكني ال أرى أن لنظام اخلميني أي تأثيرات

داخلي ،مع أن ذلك مستبعد ،خاصة أن دروس

واضحة في صالح القضية الفلسطينية منذ

احلرب األهلية ال تزال حاضرة ،وهم يدركون أن
حزب الله هو األقوى عسكري ًا في لبنان .الدور

على أن التعويل الفلسطيني يجب أن يكون على

األهم واألكبر حلزب الله في لبنان كونه قوة ردع

قيامه بثورة على شاه إيران ،وهذا يجعلنا نشدد
الذات ،وليس على اآلخرين .في أوقات عديدة
سلمنا أمرنا إلى اآلخرين ،وكأنهم سيحققون
لنا اخلالص .اخلالص لن يتأتى من أي طرف
خارجي ،خاصة أن اإلقليم مشتعل اآلن ،ولكل
طرف في هذا اإلقليم مصاحله اخلاصة ،لكن
املعادلة اجليدة تكمن في الترحيب مبن يرغب
بدعمنا ،مع التعويل على أنفسنا فقط ،وبالتالي
يجب أال ندخل في معادالت لطرف ضد آخر في
اإلقليم لتحقيق استفادات مرحلية وسريعة.
إصالح الذات أولوية قصوى

إلسرائيل .ال أحد يتوقع أن بإمكان حزب الله
تدمير إسرائيل ،لكنه وفر قوة ردع لم يوفرها
اجليش اللبناني ،ولن يتمكن من توفيرها .بسبب
احلظر اإلسرائيلي على تسليح اجليش اللبناني
من فرنسا أو روسيا أو غيرهما.
أتذكر قبل ثالثني عام ًا ،أي قبل وجود حزب
الله ،كانت إسرائيل تخترق احلدود اللبنانية،
وكانت هناك تخوفات من نهب إسرائيل ملياه
نهر الليطاني ،بل كانت الشاحنات اإلسرائيلية
تسرق التراب األحمر من اجلنوب اللبناني دون

جورج جقمان :إسهام حزب الله في املوضوع

أي رادع ..حزب الله أو املقاومة في اجلنوب
شكال رادع ًا إلسرائيل.

وبشكل أضيق على صعيد عملي ،سواء أكان

في النهاية ،وبالنسبة للوضع الفلسطيني،
األولوية لتحصني الذات ،والتفكير جدي ًا في

الفلسطيني كان على صعيد إعالمي ودعائي،
على شكل دعم عسكري أو مالي ،باإلضافة
إلى إيران التي ساهمت بتدريبات لعناصر

املستقبل ،وماهية اخليارات املستقبلية ،في ظل
واقع حالي يسيطر عليه الفراغ السياسي وغياب

حركة حماس .أعتقد أن دور حزب الله وإيران
ال يتعدى هذا النطاق .وبرأيي أن قرار مجلس

الرؤية ،وانهيار آليات اتخاذ القرار السياسي

التعاون اخلليجي ،ثم مجلس وزراء الداخلية

الداخلي ،وهذا ليس فقط بسبب شلل املجلس
التشريعي ،ولكن ألن ال أحد يعرف متام ًا من

العرب اعتبار حزب الله جهة إرهابية ،هو قرار

يأخذ القرار ،بطبيعة احلال الرئيس أبو مازن،

كارثي بالنسبة للبنان .ال أدري ماذا يفعلون.

ولكن من هي األطراف التي تشور عليه ،وكل

هل يتوقعون أن ائتالف  14آذار سيتمكن من

هذا الواقع بحاجة إلصالح ،وهذه أولوية يجب

معاجلة موضوع حزب الله الذي يشارك في

أن تكون أولى وقصوى.
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سياسات عامة

هل اإلستراتيجيات والسياسات التنموية المتعلقة
بالنساء في فلسطين حساسة حقًا للنوع االجتماعي؟

تحليل للسياسات المحلية في ضوء النقاشات العالمية

محمد خطيب

*

الفرق بني النسوية

()Feminism

والنسائية

) )Femininityهو بالضبط كالفرق بني النسوية
()Feminism

والذكورية

(.)Masculinity

فالنسائية تتوازى مع الذكورية ،أما النسوية
فهي الضد لهما مع ًا .النسوية هي حالة من
اإلنصاف واملساواة التي تأخذ في االعتبار -
وعلى نحو جوهري  -االختالفات البيولوجية وما
يتبعها من أدوار إجنابية ،كي تتحدى ما يتبعها
من بنى ومفاهيم اجتماعية تتصل بالالمساواة
والالإنصاف ،أما النسائية فهي الدفاع عن
مصالح جنس اإلناث.
احلديث عن نسائية وذكورية هو حديث عن
إناث وذكور .أما احلديث عن النسوية ،فهو

*

باحث متخصص في النوع االجتماعي والتنمية.

احلديث عن اإلنسان املتنوع في مناح عديدة
ومنها التنوع البيولوجي ،واحلديث عن العالقات
االجتماعية املنصفة املسماة (النوع االجتماعي)
( .)Genderاحلديث عن النسائية يهم النساء
فقط ،وأحيان ًا فئة منهن غالب ًا ما تكون نخبوية،
أما النسوية فتهم املجتمع كله وخصوص ًا
املهمشني واملهمشات .هل في فلسطني حركة
نسوية أم نسائية .ذلك هو السؤال.
ضخت مبالغ طائلة في فلسطني منذ نحو
ربع قرن من الزمن على سياسات صنفت على
أنها حساسة للنوع االجتماعي ( ،)Genderومت
تنظيم كم هائل من البرامج واملشاريع ،إال أن
الوضع يزداد صعوبة سواء فيما يخص واقع
النساء في فلسطني أو الواقع التنموي عموم ًا
فيما يخص تطور عالقات املساواة اجلندرية
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والتي تشكل أساس ًا ألي عالقة مساواة وألي

والطبائع واإلمكانات والقدرات .وحتى تنعم

تنمية أو تطور.

النساء باملساواة واإلنصاف ،فمن احملتم خلخلة

اإلشكالية الكبرى التي تطرحها هذه

أنظمة السلطة االجتماعية وإعادة تكوينها

الدراسة هي أنه نفذت في فلسطني الكثير

على أسس منصفة ال تتحيز ضد أي فئة ،ألن

من اإلستراتيجيات والسياسات والبحوث

االنحياز ضد أي فئة سيكون املتضرر األكبر

والدراسات والبرامج واملشاريع وأنشئت

منه هو نساء هذه الفئة.

املؤسسات التي تهتم بالنساء ،إال أن هذه

على الرغم من أن مصطلح اجلندر ابتكر

اجلهود غير حساسة وغير مبنية على النوع

ألول مرة في العام  1972على يد الباحثة

االجتماعي ،على الرغم من أنها تهدف

( ،)Ann Oakleyلتمييزه عن مصطلح اجلنس
( )sexكون األول مصطلح ًا ثقافي ًا اجتماعي ًا

قطاعات األطفال أو الشباب أو املسنني،

فيما الثاني مصطلح بيولوجي ،فإنه وألسباب
حتتاج مزيد ًا من البحث ،أصبح مصطلح

لتحسني واقع النساء كقطاع شأنه شأن
ولكنها ال تهدف إلجراء تعديل لعالقات القوة
داخل املجتمع يتحدى أشكال الالمساواة كافة
ويحقق النزوع لإلنصاف.

اجلندر مرادف ًا لكلمة نساء ،وهنا يفقد املصطلح
جدواه.

تعمل املؤسسات املطالبة بحقوق النساء

تعرف منظمة «الفاو» اجلندر بأنه:

1

مبعزل عن تلك املطالبة بحقوق العمال أو

«العالقات بني النساء والرجال سواء

الفقراء أو املستهلكني أو املعلمني أو ذوي

املفاهيمية واإلدراكية أو اجلسدية .اجلندر ليس
بيولوجي ًا ،كنتيجة للصفات البيولوجية لكل من

من أن النساء هن املكون األساسي واملتضرر

النساء والرجال .بل مبني ومكون اجتماعي.
إنه مبدأ أساسي لتنظيم املجتمعات ،وغالب ًا

موجودات بكثرة في كافة تلك السياقات .من

فإنها حتكم عمليات اإلنتاج وإعادة اإلنتاج

هنا بالضبط ،فإن اعتبار املؤسسات النسائية

واالستهالك والتوزيع .وعلى الرغم من هذا
التعريف فإنه غالب ًا ما يساء فهمه ليكون

االجتماعي أمر إشكالي.

عبارة عن تعزيز النساء فقط .وعلى الرغم

اإلعاقة أو ذوي األسرى والشهداء ،على الرغم
األول من أشكال الدونية والالمساواة ،وهن

مؤسسات جندرية قائمة وحساسة للنوع
فالنساء لسن طبقة متجانسة باملفهوم

من التعريف السالف فإن اجلندر يركز على

املاركسي التقليدي للطبقة .فهن ينتمني لطبقات

النساء والعالقة بني النساء والرجال .واألدوار

وشرائح وفئات اجتماعية واقتصادية وثقافية

والسيطرة على املصادر وتقسيم العمل

ودميغرافية متناقضة املصالح والغايات

واملصالح واالحتياجات .العالقات اجلندرية
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تؤثر على األمن األسري ورفاه العائلة

النساء استعمال األساليب التقليدية في زراعة

والتخطيط واإلنتاج واملناحي املختلفة األخرى

احملاصيل الغذائية لالستعمال العائلي.

في احلياة».

وتشير

()Naila Kabeer

إلى أن حاجات

ولذلك ،فإنه على الرغم من اجلهود الهادفة

النساء لم تكن أولوية  -وال حتى مت اعتبارها -

إلى تعزيز مكانة النساء في فلسطني ،فإن واقع

في اجلهود التنموية ،حيث اجتهت تلك اجلهود

الالمساواة يتفاقم سواء في سوق العمل أو في البنية

إلى تكريس تصنيفات اجتماعية عامة وواسعة

االجتماعية .وأكبر املتضررين من ذلك النساء.

مثل الفقراء وعدميي ملكية األراضي ،وفي تلك

في الواقع ،معظم اجلهود التي تتم في
فلسطني إمنا هي امتداد لنموذج تنموي نشأ في

اجلهود تكون استفادة النساء أقل بكثير من
استفادة الرجال ،وقلما كانت محل اعتبار.

بداية سبعينيات القرن املاضي وجتاوزه الزمن،

وفي مستهل سبعينيات القرن العشرين ،مت

(Women In

توجيه الكثير من النقد إلى البرامج التنموية

هو منوذج دمج النساء في التنمية
)Devevelopment

(. )WID

التي تتجاهل النساء سواء في أوروبا أو العالم
النامي ،ومن هنا ظهر توجه إلدماج النساء في

نموذج ()WID

البرامج التنموية على أمل التقليل من الفقر
وحتسني مكانة النساء االجتماعية واالقتصادية.

تاريخي ًا ،حترم عمليات التنمية سواء في
أوروبا أو العالم النامي النساء من السيطرة
على املصادر والسلطة داخل األسرة ،ولم تهتم
بتخفيف األعباء الثقيلة للمهمات التقليدية على
النساء ،هذه الرؤية صارت أكثر بروز ًا حني
نشرت ( )Ester Boserupكتابها )Develop
 ،)ment Women` Role in Economicفي
العام  ،1970والذي استندت فيه إلى جتربتها
في إفريقيا ،حيث طرحت أنه عبر السياسة
اإلقصائية في تعليم األوروبيني وتدريبهم يتم
خلق فجوة إنتاجية بني املزارعني واملزارعات،
وتبدو هذه الفجوة ،تالي ًا ،تبرير ًا للتحيز ضد
املزارعات ،الرجال يتعلمون األساليب احلديثة

كتابات ( )Boserupوغيرها من الكتابات حول

في زراعة احملاصيل النقدية ،فيما تواصل

التنمية في العالم الثالث.

وغدت قضية النساء قضية متقدة في الوعي
االجتماعي وخاصة لدى شعوب الدول النامية.
وضمن رؤية نقدية لهذا الواقع ونتيجة
نضاالت متواصلة ،بدأت مطلع السبعينيات
مسيرة تنموية عرفت باسم (دمج النساء في
التنمية) (.)WID
طرحت هذا املصطلح أول مرة جلنة
النساء في واشنطن العاصمة ،وهي جزء
من جمعية التنمية الدولية ،وتتكون من شبكة
من النساء املهنيات في مجال التنمية حاولن
جذب اهتمام صناع السياسة األميركيني إلى
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والحق ًا تبنت هذا املفهوم وكالة األمم املتحدة
للتنمية الدولية ( ،)UNDPويتضمن هذا املفهوم

من عدم املساواة وع ّمقت من تهميش العديد من
اجلماعات االجتماعية خاصة النساء ،وتعددت

أن النساء ميكنهن تقدمي مساهمة اقتصادية

التساؤالت حول النتائج احلقيقية لالستثمار

في التنمية ،حيث إنهن مصادر غير مفعلة.
وكان االهتمام في ( )WIDمنص ّب ًا على التنمية

مبنطلقاته الليبرالية.
نهض

()WID

على القبول بالبنى والتراكيب

االقتصادية ،إال أن املؤمترات الدورية لألمم

االجتماعية القائمة ،وبدل أن يفحص ملاذا ال

املتحدة حول املرأة طرحت سياسات لتحسني

تستفيد النساء من اإلستراتيجيات التنموية،

فرص التعليم وتوظيف النساء وحتسني التمثيل

ركز فقط على كيف ميكن للنساء أن يندمجن

واملشاركة السياسية للنساء وكذلك الرفاه البدني

على نحو أفضل في املمارسات التنموية .أي أنه

واالجتماعي.

جتنب التساؤل عن مصادر وطبيعة االضطهاد

وفي العام  ،1973عدلت احلكومة األميركية

والدونية التي تعيشها النساء ،كما حاولت بعض

قانون ( ،)USAIDوالتعديل فرض أن تكون هناك

التوجهات الراديكالية واملاركسية واملاركسية

حصة من متويل الوكالة مخصصة ألنشطة تخص

اجلديدة أن تبحث .واكتفى بتعزيز املشاركة

النساء ،وفي العام  1975أخذت األمم املتحدة

املتساوية في التعليم والتوظيف والتمثيل

خطوات إضافية بتأسيس معهد التدريب واألبحاث

السياسي وغيرها من املجاالت االجتماعية على

ومتت زيادة املنح

افتراض أن النساء يعانني من اإلنهاك الذهني

لتقدم النساء

()INSTRAW

وصار املعهد يعرف الحق ًا بـ (.)UNIFEM
إن توجه
التحديث

()WID

على صلة وثيقة بنموذج

()Modernization

الذي طورته

واالجتماعي ،وأن واحلل يكمن في كسر العوائق
الداخلية في ذوات النساء الفقيرات من خالل
تغيير التوجهات والتثقيف والتعليم.
كما أنه جتاهل عوالم وعناصر عالقات

الواليات املتحدة عقب احلرب العاملية الثانية
كبديل لنموذج التنمية املاركسي.

اإلقصاء بني النساء أنفسهن الناجتة عن تباين

يعتمد التحديث على النمو االقتصادي الذي

مواقعهن في الهرم االجتماعي وانتماءاتهن

سيحسن معايير احلياة في العالم النامي

االجتماعية واالقتصادية والثقافية ومواقعهن في

واستهداف مناطق ذات إمكانات كامنة في

خارطة السلطة االجتماعية وما ينبني على ذلك
من تباين يصل حد التناقض أحيان ًا .وحتديد ًا

االستثمار ،على افتراض أن االنسياب في
عائدات االستثمار في صالح الفقراء.
بيد أن هذا النموذج فشل ،ذلك أن تبعات
التحديث واإلفراط في النزعة الربحية فاقمت
العدد (2016 )35

في مجتمعات تشكل النساء فيها جزء ًا أساسي ًا

من النظام البطريركي والهيراركية سواء في
إعادة إنتاجها أو تعزيزها.
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وجه البنيويون انتقادات حادة إلى هذا
النموذج ،إذ إن النظام الرأسمالي بطبيعته
يقصي النساء ،فالنساء مدمجات فع ًال في
االقتصاد العاملي ،ولكن في ظروف دونية

من خالل التساؤل حول طبيعة اضطهاد النساء
ودونيتهن ومصادرها.
عند هذه النقطة ،تتشارك املاركسيات
والليبراليات نسبي ًا الرؤية في أن بنى اإلنتاج

وإقصائية وتهميشية من خالل العمل البيتي

لها دور كبير في حتديد دونية النساء ،وفيما

والكفافي واالقتصادي غير املنظم .ورأوا أنه

الليبراليات يشرن على نحو ما إلى التغيير

يقوم على (إستراتيجية لوم الضحية) ،حيث

التكنولوجي كسبب في دونية النساء ،فإن

يتجاهل السياق البنيوي الذي ينتج تخلف

املاركسيات يبرزن أن تغيير أدوار النساء

النساء ودونيتهن ،حيث إن حياة الناس

في اإلنتاج االقتصادي مرتبط مبجموعة من

حتددها مجموعتان من العوامل ،إحداها

العوامل التاريخية وبنية الطبقات احمللية

ذات طابع ثقافي داخلي ،والثانية طابعها

والتقسيم اجلنسي للعمل اإلنتاجي ومتفصل

مادي خارجي ،ومختلف العوامل في حالة

مناطق وقطاعات إنتاج محددة ضمن االقتصاد

تفاعل وترابط.

احمللي واالقتصاد العاملي وكذلك التعقيد الشديد
في إدماج النساء بعمليات التنمية الرأسمالية.

نموذج ()WAD
نشأ هذا النموذج ( )WADأي النساء
والتنمية ( )Women AND Developmentعلى
أساس النقد لنموذج دمج النساء في التنمية،
واستند هذا التوجه إلى النسوية املاركسية
اجلديدة وبعض مالمح نظرية التبعية ،حيث
طرح أن فشل دول العالم الثالث في حتقيق
مستويات كافية من التنمية املستدامة سببه
تبعيتها للعالم الرأسمالي املتقدم.
وانطلق أساس ًا من قاعدة أن النساء كن
جزء ًا متمم ًا في العمليات التنموية في نظام
اإلقصاء والالعدالة العاملي ،ومن هنا ثمة
حاجة لبحث أسباب عدم استفادة النساء من
اإلستراتيجيات التنموية في العقود املاضية،

يدرك هذا النموذج أن كال اجلنسني متضرر
من البنى العاملية اجلائرة القائمة على الطبقة
ورأس املال ،لكن النساء أكثر تضرر ًا من الرجال.
ومن هنا يفترض أن موقع النساء سيتحسن من
خالل بنى دولية أكثر إنصاف ًا .يتفق ()WAD
مع ( )WIDعلى ضرورة حل مشكلة سوء متثيل
النساء في البنى االجتماعية واالقتصادية
والسياسية من خالل إستراتيجيات تدخل،
لكنها ال تصل إلى إستراتيجيات حتدث حتو ًال
جذري ًا في العالقات االجتماعية .ويحرصان على

مشاريع مدرة للدخل دون اهتمام باألعباء التي
تفرضها اإلستراتيجيات على النساء ،السيما
في األدوار املتعددة التي ميارسنها ،وذلك نتيجة
التركيز على اإلنتاج في احليز العام.
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إطاللة على الجهود التنموية
الفلسطينية ذات الصلة بالنوع

التدخالت :سن قانون أسرة ،تعديل عقود
الزواج وتضمينها حقوق املرأة ،توعية
املرأة للمطالبة بحقها في اإلرث وامللكية

يتبني من خالل تفحص السياسات واملجهودات

وتضمني الشروط ،دفع موارد صندوق

واألدبيات السائدة في فلسطني أنها ما زالت

النفقة من موازنة السلطة ،تضمني قانون

أسيرة حقبة السبعينيات في الفكر التنموي ،ال

األحوال املدنية حق اختيار املرأة اسم

سيما توجه دمج النساء في التنمية (.)WID

عائلتها عند الزواج ،توثيق عقود الزواج

ويكفي من باب اإليجاز هنا ،استعراض

والطالق في احملاكم فقط ،ربط احملاكم

بعض أهداف وتدخالت الوثيقة اإلستراتيجية

بالشبكة اإللكترونية.

الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة بني

فيما يخص احلقوق املدنية ،تفترض

اجلنسني  2 ،2013-2011وهي اإلستراتيجية

اإلستراتيجية أنه من خالل سن قانون لألسرة

الوحيدة املتاحة على املوقع اإللكتروني لوزارة

وتعديل قانون األحوال املدنية وبعض األمور

شؤون املرأة ،كما لم يتبني من خالل التقصي

اإلجرائية ميكن متكني املرأة من التمتع

وجود أخرى أحدث منها.

بقانون أسرة وحقوق مدنية تضمن املساواة

في حقيقة األمر ،تعبر هذه اإلستراتيجية

والعدالة .أي أن العدالة ميكن توفرها دون

عن سائر السياسات واإلستراتيجيات وبرامج

احلاجة لتطوير النظام القضائي وتعزيز

املؤسسات التي مت االطالع عليها في هذه

إيجابياته والتغلب على سلبياته .على الرغم

الدراسة ،والتي تستعمل على نحو غير مفهوم

من أن النظام القضائي في أي بلد ال يعكس

مصطلح اجلندر لتعبر عن أيديولوجيتها.

صورة القائمني عليه مبقدار ما تعكسه ثقافة

إنها تعبر عن الفكر السائد في فلسطني لدى

املجتمع وبناه القيمية والثقافية.

معظم املؤسسات النسائية والتي تعتبر نفسها

وترى اإلستراتيجية – كما يتبني من التدخالت

مؤسسات نسوية على الرغم من أنها تعبر عن

املرتبطة بهذا الهدف  -أنه يكفي فقط إجراء

رؤية نسائية ال نسوية ،قائمة على الفكر الليبرالي

تدخالت تخص النساء دون غيرهن.

الذي يعبر عنه منوذج ( )WIDسالف الذكر.

يوضح أحد التقارير احلقوقية ،املنشورة في
3

تضع الوثيقة تسعة أهداف إستراتيجية

العام  2013حول توجهات اجلمهور للقضاء
الفلسطيني ،عدد ًا من االنطباعات .وعموم ًا

نعرض هنا بعضها مع أبرز التدخالت بشأن
كل منها:

فإن النسب اإليجابية تعبر في أكثر احلاالت

الهدف  .1متكني املرأة من التمتع بقانون أسرة

عن نصف إلى ثلثي واملبحوثني .ونحو ثلث

وحقوق مدنية تضمن املساواة والعدالة.
العدد (2016 )35
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إلى نصف املبحوثني لديهم انطباعات سلبية

والثقافة مرايا للمجتمع .ومن هنا فإن

عن القضاء .وتلك نسب غير قليلة ،ودالة
إحصائي ًا ،وتعكس مكامن ضعف.

اإلصالح القضائي املتكامل الذي يقوم
أساس ًا على حماية الفئات املهمشة والتي

فحول مدى ثقة املواطنني الفلسطينيني بأجهزة

في مواقع دونية ضمن خارطة موازين

العدالة املختلفة ،أكدت نسبة  %55أنها ال

القوى االجتماعية هو هدف وميدان أساسي

تثق باحملاكم النظامية .و %61ال تثق أو أن

للصراع اجلندري .أما احلديث عن تدخالت

ثقتها ضعيفة بالقضاء العسكري ،وأكدت

محصورة بالنساء فهو أمر يدعو للغرابة.

نسبة  %42عدم ثقتها بالقضاء العشائري،

الهدف  .3تخفيض نسبة العنف ضد النساء

ومع ذلك فضلت نسبة  %65اللجوء إلى

بأشكاله كافة.

القضاء العشائري ،وأكدت نسبة  %56ثقتها

التدخالت :سن قانون حلماية األسرة من

بالنيابة ،و %51ثقتها بالشرطة ،و %44ثقتها

العنف األسري ،تعديل قانون العقوبات ،تعديل

مبؤسسات املجتمع املدني ،و %54ثقتها

قانون اإلجراءات اجلزائية ،جميع التدخالت

باحلصول على قرار عادل من القضاء ،و%46

الواردة في إستراتيجية مناهضة العنف.
ليس واضح ًا كيف ميكن أن يؤدي تغيير

وحول توجهات املواطنني لإلقبال على

القانون إلى احلماية من العنف ضد النساء،

احملاكم ،رأت نسبة  %59أن التوجه للمحاكم

خاصة أن معظم العنف يتم داخل األسرة،
وليس دوم ًا من الزوج ،فكثير ًا ما يكون االعتداء

ورأت  %59أن القضاء العشائري أقدر على

من اإلخوة أو األب أو زوجة األب وما أكثرهن

حل النزاع من احملاكم ،وأكدت نسبة %68

في ظل شيوع تعدد الزوجات ،والنقص احلاد

أن األحكام ال تنفذ بسرعة ،ورأت نسبة

في مراكز اإليواء للمعنفات واألطفال املعنفني،

 %70أن تكلفة التقاضي ال تتناسب مع

هل تغيير القوانني يتيح للنساء الذهاب للقضاء

قدرات املواطنني املادية ،وشددت نسبة %41

للشكوى على أفراد أسرهن.

على أنها لن حتصل على محاكمة عادلة لو

تتم معظم االعتداءات السيما اجلنسية على

توجهت للمحكمة الرسمية.

األقل داخل األسرة أو من املقربني منها« 4إن

إن أي نظام قضائي في العالم ال يعكس

معظم حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال

طبيعة القائمني عليه بقدر ما يعكس

تتم من خالل أحد أقرباء الضحية أو أحد

املنظومات الثقافية واالجتماعية ونظم

أصدقاء العائلة ،مبعنى أنه في معظم احلاالت
يكون اجلاني معروف ًا من الضحية ،وهذا ما

أن دوائر كاتب العدل غير شفافة.

هو الطريقة األفضل السترجاع احلقوق،

املساواة والالمساواة .فالقضاء كما اإلعالم
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يسهل تقربه منها (الضحية) وإحلاق األذى

ومثال آخر بعنوان «حالة (الوريثة)».

بها .وهذا منطقي إذا أخذنا باالعتبار أن

«أمتلك  3دومنات أرض ال أستطيع التحكم

الطفل عادة ال يثق بالغرباء ،بينما من السهل

أو التصرف بها ،فأخي وزوجته ووالدي

عليه الثقة فيمن يعرفهم ،وبالتالي فإن قدرة

يرفضون أن أتزوج أنا وأختي بسبب

الطفل على حماية نفسه من الغرباء تفوق
غالب ًا قدرته على حماية نفسه من األقارب

امليراث ،كما أنهم يضايقوني باأللفاظ التي

6

تسيء لسمعتي حتى أحرم من الزواج كما
أنني أواجه عنف ًا لفظي ًا وجسدي ًا من زوجة

أو املعارف أو اجليران ...حتى أن اآلباء
واألمهات كثير ًا ما يحذرون أطفالهم من

أخي لعدم رغبتها مبشاركتها املنزل؛ مما
أثر على نفسيتي ،أمتنى أن أرتدي الثوب

الغرباء وقلما يحذرونهم من غير الغرباء ألن
ذلك قد يخلق ذعر ًا وخوف ًا وعدم ثقة ال مبرر

األبيض وأن أستقر ...جلأت إلى الشرطة

لها عند األطفال إذا لم يتم تناول املوضوع

واحملاكم أكثر من مرة ولكنها ال تساعد
املرأة كثير ًا وال تعطينا حقوقنا ،وفي كل

كيف ميكن للقوانني أن تساعد بعض احلاالت

مرة أحضر التقارير الطبية دون فائدة».

املوثقة الواردة تاليا في ظل غياب تغيير

ومثال آخر حالة (الباحثة عن األمان):

اجتماعي .ويذكر تقرير حول حقوق املرأة
واالنتهاكات بحقها منوذج ًا على ذلك بعنوان

«كنت جالسة أطبع مبشروع التخرج
للجامعة وناداني أبوي وحكى لي تعالي

«حالة العمر ماشي والعنف ماشي»:

أحكي معك مبوضوع مستعجل ألني بدي

«احلق مهضوم ،أنا ما عندي حق ،حقي

أروح ع الصالة )...(.وبهاي اللحظة حكا

ضايع .لقد تعرضت للعنف (ضرب وحبس في

لي خليني أشوف صدرك مبني كثير حلو،

الظالم) 5من كل من هم حولي من عمي وأخي

وحاول ميسكني بقوة ،بس أنا خفت كثير

وأبي ومن أمي التي تركتني وأنا صغيرة ،أنا
أص ًال أمي مطلقة ،وكنت عايشة مع زوجة أبي

وأبعدته عني ،وهددني إذا بحكي حلدا...
وثاني يوم أجا لعندي عالغرفة وسألني ما

التي تضرب وتشتم وجتعلني اخلادمة في

فكرتي باملوضوع ؟ بس أنا ما عرفت شو

املنزل ...العادات والتقاليد واألهل هم سبب

أعمل أو حتى ملني أحكي حتى إذا حكيت

معاناتي ،كل شيء عندهم «عيب ،حرام ،ال

كنت متأكدة ما حد رح يصدقني.»...

ينفع»  ...في البلد ما في قانون يحمي ،كان

في احلاالت الثالث السالفة املعنفات

حماني أن أعيش مع ابنتي وأبوها في دار

واعيات ،والعنف ليس فقط من األزواج

وكان جاب لي حقي منه بعد ما طلقني».

وليس فقط من الذكور .وبعضهن جلأ

بحذر شديد».

العدد (2016 )35

136

7

للقانون ولم ينصفهن .وذلك نتيجة التنظيم

عن املمارسة العملية على األرض مبشاركة

االجتماعي وليس لعيب في نص قانوني أو

الشباب/ات ساهم في عزوف الفئة الشابة

غياب ملادة قانونية فقط.

والنساء عن االنضمام للفصائل ،كما أن
الفصائل لم تطور أدواتها وآليات عملها مبا

الهدف  .5متكني املرأة من املشاركة السياسية
الفاعلة وصنع القرار.

يواكب متطلبات املراحل املختلفة على املستوى

التدخالت :تعديل قانون األحزاب وقانون

السياسي ،ففقدت قنوات تواصلها مع

االنتخابات وقانون النقابات املهنية والعمالية

الشباب/ات ،ناهيك عن أن األطر السياسية

وقانون اجلمعيات ،اختيار نظام انتخابي

مبا فيها األطر النسوية معزولة عن بعضها

يسهل وصول النساء إلى املواقع القيادية،

وال تطور الفكر اجلمعي لدى املرأة.

تسهيل مشاركة الفتيات في االحتادات

الهدف  .6حتسني اخلدمات التعليمية في فلسطني

الطالبية ،إعداد إستراتيجية إعالمية ملواجهة

من حيث الكمية والنوعية ومن منظور النوع

املوروثات الثقافية السلبية ،تعديل املناهج

االجتماعي.

الدراسية لتعكس أهمية مشاركة املرأة،

-تعديل مشروع التعليم األساسي ،تفعيل

برامج تدريبية للنساء.
ليس واضح ًا كيف ميكن تفعيل الدور

اإلرشاد املدرسي للفتيات ،إنشاء صندوق
للطالبات الفقيرات ،تعديل كتابني من قضايا
معاصرة ،تعديل بعض الكتب املدرسية،

النسائي للنساء في واقع سياسي 8مترهل
كهذا ليس فقط ُمقصي ًا للنساء بل لعوامل

إدخال مساق إجباري للنوع في اجلامعات،
سن قانون التعليم املهني ،تشجيع التحاق

التنمية السياسية كافة:

الفتيات بالتعليم املهني ،فتح تخصصات

«ساهمت عدة عوامل في انحسار دور املرأة
في املجتمع الفلسطيني عما كان سابق ًا

مهنية لإلناث ،توعية الفتيات واملجتمع بأهمية

وعدم وصولها إلى مواقع صنع القرار ،من

التعليم الزراعي ،تطوير املرافق املدرسية

أهمها عزوف الشباب/ات عن املشاركة في

لذوي االحتياجات اخلاصة من اإلناث ،توعية

الفصائل السياسية ،وذلك مرده حالة اإلحباط

األهالي إلحلاق ذوي االحتياجات اخلاصة

املوجودة بني األوساط النسوية الشابة التي
رأت تراجع ًا في الوعي األيديولوجي للفصائل

بالتعليم خاصة اإلناث.
كيف ميكن أن يؤدي النظام التعليمي إلى

نتيجة غياب دور النخب على املستوى الشعبي

تغيير إيجابي في واقع النساء وهو نظام

اجلماهيري ...إن تقلص مسألة العمل
السياسي وحصرها في يد القادة بعيد ًا

يعاني الضعف الشديد في مخرجاته وفي
ثقافته؟ .التعليم 9في فلسطني في وضع
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بائس خطير ،إذا أردنا التعرف إلى قطاع

العنف النفسي (وأحيان ًا اجلسدي)

التعليم من الوجهة الكمية ،يكفي القول إن

من الطلبة ،إضافة إلى العنف النفسي

خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي

والعصبي من اإلداريني وأولياء األمور،

 2014/2013دخلوا النظام التعليمي

األمر الذي أوجد حالة عامة من (االحتراق

كطلبة في الصف األول األساسي عام

الوظيفي/االنطفاء النفسي) بني جموع

 ،2003/2002حينها دخل النظام التعليمي
الفلسطيني ( )97167طالب ًا وطالبة 10منهم

املعلمني.
تقول إحدى املعلمات:14

( )58629في الضفة الغربية و()38534
طالب ًا وطالب ًة في قطاع غزة .من إجمالي

««كانت اإلدارة جتبر املعلمني بشكل غير
مباشر على ترك العمل إن لم يكونوا

طلبة الصف األول األساسي املذكورين،
تقدم المتحان الثانوية العامة  84211طالب ًا

كما تريدهم أن يكونوا ،عن طريق توجيه
االنتقادات املتكررة واملزعجة إليهم وافتعال

وطالب ًة11وهذا يعني تسرب  12952طالب ًا

املشاكل .األساتذة كانوا ال يتحملون

وطالبة 12،يشكلون ما نسبته ()%13.3296

ذلك ،وبالتالي كانوا يتركون املدرسة ،أما

من الطلبة الذين دخلوا النظام التعليمي

املعلمات فكنا نسكت ،والصحيح أننا كنا
أحيان ًا نخاف من املشاكل .في مرة تعرضت

الفلسطيني عام  ،2003/2002جنح من
املتقدمني ( )50839طالب ًا وطالب ًة 13،أي
أن ( )33372طالب ًا وطالب ًة رسبوا ،وإذا

ملضايقات وتدخل في شغلي ،كنت في حصة
لصف البستان وكانت حصة نقاش ،وطبع ًا
كان املفروض أن أدع الطالب يتحدثون

جمعنا املتسربني مع الراسبني يكون
املجموع ( )46324طالب ًا وطالب ًة يشكلون

كل واحد حسب الدور .غرفة الصف كانت

ما نسبته ( )%47.6746من إجمالي

بجانب مكتب املديرة ،فسمعت صوت

الطلبة الذين دخلوا النظام التعليمي عام

الطالب يحكون ،فجاءت عدة مرات لتقول

 .2003/2002أي أن النظام التعليمي

لي إنني غير قادرة على ضبط الصف.

الفلسطيني جنح في إيصال ()%52.336

فقلت لها إن طبيعة احلصة تستدعي أن

من الطلبة الذين دخلوا النظام التعليمي
قبل  12عام ًا إلى احلد األدنى من املعرفة

يحكي الطالب ويتناقشوا .إال أن املديرة
أبلغت صاحبة املدرسة جاءت وأخذت
توبخني وتسمعني كالم ًا غير لطيف ،ولم

التي متكنهم من استكمال التأهيل سواء

تعطني فرصة لتوضيح األمور .وتبنت كالم

األكادميي أو املهني.

كما صار املعلم متلقي ًا مقيد اليدين أمام
العدد (2016 )35

املديرة ورفضت أن تسمعني .واتهمتني
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بأنني سبب ضعف الصف على الرغم من

كثير ًا ما تقوم على فقدان العامالت الشعور

أنني كنت قد أبلغتهم قبل تسلمي الصف
أنه ضعيف جد ًا .كان التعامل فيه متييز بني

بأبسط معاني الكرامة اإلنسانية.
تقول إحدى العامالت» 15صارت دميا (املديرة

املعلمات حسب العالقات الشخصية».

اإلدارية) حتاول استخراج خطأ في أي شيء

الهدف  .8رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل

أقوم به .وتطلب مني عمل جرد ألشياء قدمية،

-تعديل القوانني ذات العالقة ،إستراتيجية

وأن أشتغل في املراسالت الداخلية واخلارجية

ملواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل،

التي كانت ضمن شغلها هي وليس شغلي أنا،

تسهيالت للمرأة العاملة ،خلق فرص عمل

كنت أعمل كل ما تطلبه مني ومع ذلك تستمر

للنساء ،تطوير ونشر املعلومات بشأن

باإلحلاح ( )...كانت تطلب مني أن أنظف

العمر ،دمج قضايا النوع في الوزارات

مكتبها وأمسح األرض وأكنس املكاتب ،وأنا

االقتصادية ،رفع الوعي القانوني للنساء،

أطيعها على الرغم من أن هذا ليس اختصاصي

احتساب العمل املنزلي في االقتصاد

وال شغلي .كان االتفاق في البداية أن أنظف
مكتبي فقط ،فاقترحت أن يحضروا شخص ًا

تتبنى قضايا املرأة ،تأمني صحي شامل

للتنظيف مرتني في األسبوع ،فرفضت لكن
الحق ًا أحضرنا واحد ًا ،لم تكن راضية كثير ًا

إعفاء ضريبي للمؤسسات التي تستوعب

فصارت تعطل عليه الشغل ،وحني يأتي ألخذ

منتجات لنساء ريفيات ،ضمان إعفاء

يوميته تقول هذا لم يشتغل اليوم بشكل جيد،

التعاونيات النسائية من الضرائب ،تسهيل

وهو يجيب بأنه جاء منذ الصباح وحاول أن

جمركي للمؤسسات التي تصدر منتجات

يشتغل ،لكنها هي عطلته عن العمل وهو باعتبار

نساء ريفيات ،تنسيق حكومي لتسجيل

أنه داوم ،بعدها مبده قصيرة ترك العمل،

النساء العامالت في القطاع غير الرسمي.

فصرت أنا أقوم بالعمل دون ما يطلبوا مني،

الوطني ،تطوير العالقات الدولية التي
للنساء في القطاع غير الرسمي ،قانون

كيف ميكن أن يكون دمج النساء في سوق
العمل منطلق ًا للتمكني وذات أثر جندري ،خاصة

في املهن املصنفة أنثوي ًا ،ففي حني يشير اجلهاز
املركزي لإلحصاء إلى أن خط الفقر هو 2237
شيك ًال ،وخط الفقر املدقع  1783شيك ًال فإن

رواتب املعلمات في رياض األطفال مث ًال تقل
أحيان ًا عن  400شيكل .كما أن بيئة العمل

وكنت أعمل القهوة والشاي للناس».
وتقول 16أخرى «كانت املسؤولة عني مسؤولة
املنزل ،وكانت معاملتها لي جيدة ،كانت في أيام
تأمرني بتنظيف  12شباك ًا وكانوا يقولون لي
إلى إنت بكره ستموتني من التعب )...( .في
بعض املرات كانت املسؤولة تطلب مني تنظيف
أشياء نظيفة وال حتتاج لتنظيف وكنت أطيع ،أنا
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أريد أن أعيش .لم أكن أستطيع أن أعمل كما

القيادية فإن املشاكل سالفة الذكر مع النساء

العمال اآلخرين».

العامالت ستنتهي:

وتقول 17ثالثة« :حني يكون عندهم حفلة ،نقف

«وفي مقابالتنا املختلفة مع الدوائر ذات

معهم ونعمل معهم – مفروض ،إنت موظفة يجب

العالقة بالبحث :التشغيل والتدريب املهني

أن تشتغلي كل شيء ،شطف األرضيات نعمل

وعالقات العمل والتعاونيات والتفتيش ميكن

قبلهم .معلمة روضة ،تنظيفات ،طبخ ،اسأل

مالحظة ما يلي:

املوظفات .كانت تقول عندنا اجتماع اعملوا

 أن الغالب على الكادر الوظيفي هو الرجالوليس النساء ،مث ًال في التفتيش من نحو 40
مفتش ًا يوجد هناك نحو  10نساء مفتشات

أن نحافظ عليه ،لكن لألسف ،خدمت خمس

فقط ...يغلب الرجال على النساء ،وقد خلت
بعض الدوائر من النساء أساس ًا.

الكل مهضوم حقه بنفس الدرجة ،كانوا يعطوا

عدم وجود نساء في بعض املديريات أوالبرامج يقف عائق ًا أمام توجه النساء لطلب

كنا دائما نؤجل ،ويقال لنا اصبروا ،ال يوجد.

اخلدمة .وفقط للتنويه قد يكون في املديرية نساء

كانوا يريدون تكريهنا في الشغل .التمييز كان

يعملن ولكن ليس بالضرورة في كل البرامج .ما

على أساس عالقات الصداقة (من الشلة) معلمة

يحجم النساء عن التوجه إلى برامج معينة ال

التجميل صاحبتهم كانت تأخذ راتب كل شهر

توجد بها نساء. ...

كذا ،في حفلة اشتغلوا ،عندهم معرض نشتغل
قبلهم ،ونقول ال مشكلة .هذا بيتنا الثاني يجب
سنوات ال يوجد لي حق عندهم باملرة ( )...ليس
للبعض ويؤجلوا اآلخرين ،أنا ومعلمة اخلياطة

وبانتظام وبدون انقطاع .ألن بنات التجميل

 -إشكالية عدم املساواة والتوزيع اجلندري

يعطوها األقساط بشكل مباشر .أما نحن،

لطاقم العمل عكست نفسها في رؤى العمل

فاألقساط كنا نعطيها للمركز ويدعوا بأن علينا

واخلدمات ،وهذه جندها واضحة في تعريف

ديون ومصاريف ،وحني ضغطنا عليهم بعد فترة

املتعطل واملتعطلة عن العمل ،حيث يتم التعامل

تبني أن لديهم رصيد في البنك وسحبوا منه».

مع الرجل بشكل (بديهي) كمتعطل ،بينما على

من منطلق السياسة النسائية الليبرالية سالفة
18
الذكر ،تعتبر مث ًال إحدى الباحثات النسائيات،

املرأة إثبات ذلك بوثائق رسمية ليستمر مسلسل

أن سبب مشاكل النساء في سوق العمل يعود
لنقص النساء في وزارة العمل ،وحتديد ًا في
املواقع القيادية ،على اعتبار أنه إذا وجد عدد
أكبر من النساء في الوزارة ال سيما في املواقع
العدد (2016 )35

التمييز . ...ومن اجلدير ذكره هنا أن تقرير
التدقيق قد أشار إلى مسألة الثقافة الذكورية
التي حتكم بنية العمل وآليته في الوزارة».
ليس مفهوم ًا كيف ميكن أن تكون زيادة

النساء في وزارة العمل ح ًال ملشاكل النساء
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صاحبات احلاالت املذكورة أعاله .وكيف ميكن
فهم أن عدم تساوي املوظفات اإلناث مع الذكور
«يقف عائق ًا أمام توجه النساء لطلب اخلدمة».
إن قضايا العمل ليس فيها احلساسيات التي
متنع احلديث ،اللهم في حاالت التحرش والتي
مكانها الشرطة ال وزارة العمل .وكيف ميكن أن
يكون التمييز والثقافة الذكورية مرتبطني بوجود
الذكور فقط ال بثقافة املجتمع .وليس واضح ًا
إن كان وجود نساء أكثر في كل الدوائر سوف
يقلب ثقافة املؤسسة إلى النقيض.
إن عقلية دمج النساء في التنمية ،مبعزل عن النوع
االجتماعي ليس فقط ال يحقق تغير ًا إستراتيجيا،
19
وإمنا يشكل أعباء إضافية على النساء:
«حتسن الوضع االقتصادي للمرأة ال يعني
حكم ًا أن وضعها االجتماعي قد تطور ،بل رمبا
يكون العكس هو الصحيح ،وفي كل األحوال،
فإن مستوى التعليم والوعي كذلك ليسا مرتبطني
حتم ًا بغياب االستغالل والتحسني وأحيان ًا ال
يقلالن منه .وبالتأكيد ،ما سبق ال يعني أن
املشكلة هي امتالك مصدر دخل وحالة وعي ،بل
املشكلة هي أن ممارسة جهود متكينية جزئية
وليست تكاملية لها مردودات عكسية حكم ًا ،إال
في حالة النظر للواقع نظرة جزئية ،فعندها لن
يكون متاح ًا رؤية املشكلة».

الفلسطيني ...أحد املؤشرات على ذلك متابعة
نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة على مدى
فترات طويلة منذ العام  1968حتى .2014
شهدت الفترة من عام  1968سنة وحتى
 1979زيادة في نسبة مساهمة املرأة في القوة
العاملة ،حتى أنها وصلت أعلى درجاتها في
األعوام 1979 ،1970؛ حيث ساهمت بنسبة
 %16.3إلى  %19.2من قوة العمل الفلسطينية.
وعلى مدى عقود طويلة لم يحصل تقدم.
وحسب اجلهاز املركزي الفلسطيني لإلحصاء،
بلغت مساهمة النساء في سوق العمل خالل
الفترة من  2000حتى  2014اآلتي حسب
التسلسل-13,5-12,8-10,5-10,4-12,9 :
-13,5

-14,7-15,5-15,3-15,7-14,6

. 19,4-17,3-17,4-16,6
يالحظ مما ورد أعاله أن مشاركة النساء في
سوق العمل ،في العام  ،2014مشابهة للنسبة
في أواخر السبعينيات ،وقبل نشوء معظم
املؤسسات النسائية وقبل تنظيم كم هائل من
األنشطة والبرامج وصرف ماليني الدوالرات
من أجل التوعية في التمكني االقتصادي للنساء
وفي دمج النساء في قطاع العمل .االفتراض
بأن الوعي ينمو بازدياد مترافق ًا مع تراكم
اجلهود النسائية للتوعية .مبعنى أن الوعي في

مشاركة النساء في سوق العمل مؤشرًا

 2014أكثر من الوعي أواخر السبعينيات ،فهذا

في ضوء ما سبق ،ميكن فهم عدم التقدم ،ال بل
التراجع ،في واقع النساء خصوص ًا ،واقع البنى

يعني أن التحوالت االجتماعية واالقتصادية
ٌ
عامل حاسم في حتديد مشاركة
وليس الوعي

االجتماعية وعالقات القوة في الواقع االجتماعي

النساء في سوق العمل.
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20

نموذج ()GAD
حني قيمت النسويات في العقود املاضية
سياسات ( ،)WIDيتبني أنها حققت بعض النجاح
في حتسني الظروف االقتصادية للنساء ،ولكن
تأثير ذلك كان قلي ًال وغير كاف على التطور في
حتسني موازين القوة االجتماعية واالقتصادية
مقابل الرجال في السياقات التنموية.
األمر الذي قاد في الثمانينيات للوعي
بضرورة تطوير ( )WIDعبر اجتاهات تركز على
التحليل اجلندري للعالقات االجتماعية والطموح
لتعزيز التمكني التام للنساء.
ومن هنا ،حدث حتول جذري بالغ األهمية،
وهو التركيز على اجلندر أكثر من النساء .فالنساء
لسن طبقة متجانسة باملفهوم املاركسي التقليدي
للطبقة .فهن ينتمني لطبقات وشرائح وفئات
اجتماعية واقتصادية وثقافية ودميغرافية متناقضة
املصالح والغايات والطبائع واإلمكانات والقدرات.
وحتى تنعم النساء باملساواة واإلنصاف ،من
احملتم خلخلة أنظمة السلطة االجتماعية وإعادة
تكوينها على أسس منصفة ال تتحيز ضد أي فئة،
ألن االنحياز إلى أي فئة يكون املتضرر األكبر منه
هو نساء هذه الفئة.
ليس مجرد تغيير في االسم ،فقد تضمن
تغير ًا في التوجه وحتدي العمليات التنموية ككل.
منوذج

()WID

ارتكز إلى سياسات الوصول

وجلب النساء للبرامج التنموية والتشريعات
ذات الصلة وزيادة التمثيل في املؤسسات ،أما
منوذج

()GAD

العدد (2016 )35

فقد أدرك األهمية القصوى

إلعادة توزيع السلطة في العالقات االجتماعية،
عالوة على حتسني دخول النساء لذات املصادر
التنموية املوجهة للرجال ،كما شدد على التحدي
املباشر لسلطة الذكور واالمتيازات االجتماعية
والثقافية واالقتصادية ،ومن هنا تتمكن النساء
من حتقيق مساواة اجتماعية واقتصادية تتيح
لهن اإلفادة من املصادر ذاتها.
التركيز على اجلندر أكثر من النساء كان
بتأثير كاتبات نسويات أبدين قلقهن بشأن طريقة
إدراك مشاكل النساء والتي تركز على اجلنس
واختالف البيولوجي أكثر ما تخص اجلندر
والعالقات االجتماعية بني الرجال والنساء .فيما
النساء في موقع دوني على نحو دائم.
تقول

Kabeer

 :Nailaإن التركيز على

اجلندر أكثر من التركيز على النساء يجعل من
الضروري النظر ليس فقط لصنف النساء ،فهو
نصف القصة فقط ،ولكن عالقة النساء بالرجال
واألسلوب الذي به تبنى العالقات بني الصنفني.
إن اجلندر هو العملية التي من خاللها يتحول
فيها األفراد الذي ولدوا ضمن التصنيف
البيولوجي إناث /وذكور ،إلى بالغني ضمن
التصنيف االجتماعي رجال /ونساء عبر
اكتساب صفات األنثوية ( )Feminityوالذكورية
( )Masculinityاحملددة محلي ًا.
وتضيف  21:Kabeerإن املشكلة في االرتكاز
إلى النساء كتصنيف حتليلي في دراسة عدم
املساواة اجلندرية في التنمية هو أنه يركز
على النساء مبعزل عن املناحي األخرى في
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حيواتهن والعالقات التي من خاللها تتم

ومن هنا ،فإن حتليل العقبات االجتماعية للنوع

استدامة وتأبيد أشكال عدم املساواة .وإن

االجتماعي والتنمية يجب أن يبدأ من املنطقة

التركيز على العالقات االجتماعية ينقل التحليل

البيتية وميضي باجتاه املنطقة االقتصادية األوسع

من النساء/الرجال كتصنيفات منعزلة إلى

حيث تلك العالقات تتمفصل ويعاد تشكيلها.

العقبات التفاعلية األوسع التي من خاللها

إن التبعية اجلندرية متضمنة ومنغرسة

تتموضع النساء كجماعة في موقع دوني من

في البنى التراتبية الهيراركية لتقسيم العمل

حيث تقسيم املصادر واملسؤوليات والتوجهات

واجلندر ،كواحدة من نواحي العالقات

والقدرات والسلطات واالمتيازات .إن التعامل

االجتماعية ،وليس كشكل وحيد من أشكال

مع اجلندر باعتباره ناحية واحدة من العالقات

عدم املساواة في حيوات النساء والرجال ،إنها

االجتماعية يذكرنا بأنه مجرد واحد من أشكال

شكل من أشكال عدم املساواة اجلندرية الناجتة

عدم املساواة في حياة النساء والرجال.

عن التناقضات والتباينات الطبقية وغيرها من

تطرح  22 Pillai Nأن ( )GADله ثالثة مالمح

التباينات االجتماعية.

أساسية ،أولها أنه حتول في البؤرة من النساء

إن اإلطار الشمولي الذي ينظر ملجاميع

إلى اجلندر ،وحتديد عالقات السلطة غير املتساوية

املؤسسات االجتماعية واحلياة االقتصادية

بني النساء والرجال .وثانيها أنه يعيد اختبار

ضروري لفهم أي ناحية محددة من العالقات.

كل البنى االجتماعية والسياسية واالقتصادية

إستراتيجية ( )WIDفي اإلدماج ضرورية

والسياسات التنموية من منظور التباين والتناقض

باحلد الذي يكون الغرض اإلنتاجي يزيد

اجلندري .وثالثها أنه يدرك أن حتقيق املساواة
واإلنصاف اجلندري يتطلب تغيير ًا حتولي ًا في

من القوة التفاوضية للنساء في النظام
االقتصادي .عملية اإلنتاج وحدها ال ميكنها

العالقات اجلندرية بدء ًا من مستوى األسرة مرور ًا
باملستويات األخرى وصو ًال إلى املستوى الدولي.

املجتمع .إن فحص موقع النساء في البلدان

إلى أن التحليل املرتكز إلى

االشتراكية والكشف عن عدم كفاية التحليل

أن النساء وحدهن ال يستطيع اإلحاطة الكاملة

االقتصادي للعالقات اجلندرية .فالنساء

بطبيعة التبعية دون النظر إلى املمارسات

فاعالت ،ولكن قد ال ميتلكن املعرفة والفهم

والقوانني املؤسسية واالجتماعية ذات الصلة

الكافي للوضع االجتماعي واجلذور البنيوية

والتي يتم عبرها بناء وتركيب عالقات النوع

للتمييز والدونية.

ارتكز

()GAD

االجتماعي.

وضع نهاية للموقع الدوني للنساء في

وإن السلطة هي امللمح العام

لعالقات النوع االجتماعي.

ومن هنا ،فالوعي النقدي خطوة أساسية للنضال
الذي من خالله تزيد قدرة النساء على حتديد
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وتعريف وحتليل دونيتهن بهدف بناء رؤية حول نوع
العالم الذي يردنه للعمل مبقتضى تلك الرؤية.
تطرح

()NailaKabeer

دراستها

في

بعنوانGender-aware policy and planning23:
:a social –relations perspective

أن هناك 4

أنواع من السياسات هي :السياسات العمياء
جندري ًا ( ،)Gender -blindوهي سياسات منحازة

للذكور والسياسات احملايدة جندري ًا
)neutral policies

(Gender-

وهي حتافظ على التقسيم

القائم للمصادر واملسؤوليات
اجلندرية احملدود ة

والسياسات

(�Gender-specific poli

 ،)cisوهي التي تأخذ باالعتبار إهمال احلاجات
اجلندرية للنساء وتستهدف النساء باألنشطة
واملصادر دون أن يكون بها بعد حتويلي أو
تغييري للتقسيم القائم للمصادر واملسؤوليات
وسياسات إعادة التوزيع أو إعادة التشكيل
(�Gender-redistributive/transformative poli
)cies

وهي تسعى لتغيير درامي في العالقات

اجلندرية مبا يعيد توزيع املصادر واملسؤوليات،
وهو يتسم بالتحدي ألنه ال يهدف إلى تزويد
النساء باملصادر ،بل يسعى جلعل الرجال
يتخلون عن امتيازات أساسية وحتمل مسؤوليات
أساسية مبا يؤدي إلى إنصاف في التنمية.
أي أن

()NailaKabeer

متيز بني نوعني من

()Gender-Specific Policies

السياسات ،هما
و ( )Gender-Redistributive Policiesوالفرق
بينهما يجسد الفرق بني ( )WiDو (.)GAD
وبإيجاز فإن النوع األول يهتم مبناصرة النساء
العدد (2016 )35

واإلقرار بإهمال حاجاتهن املتصلة باجلندر،
واالستهداف بتطوير وتعزيز أنشطة ومصادر
تسيطر عليها أو تستفيد منها النساء – .وهنا
ليس من الواضح ملاذا لم تطرح ( )kabeerاسم
( )Women –Specific Policieعلى هذا التوجه
السياسي ما دام منحصر ًا ،بالنساء ويعود
ملرحلة ( )Women In Developmentو (Woman
. )And Development
والسياسة األخرى التي تطرحها ()kabeer
تعني أن تشكل السياسات اجلندرية اجتاه ًا
دميقراطي ًا من خاللها يتم إعادة توزيع املصادر
واملسؤوليات والسلطات ،ليس بطريقة توصل
املصادر للنساء فحسب بل مبا يتطلب من
الرجال التخلي عن امتيازات أساسية وحتمل
مسؤوليات لتحقيق العدالة في التنمية.
نحو تنمية قائمة على النوع االجتماعي
(Due

تساءلت الباحثتان )Alvesson(24 :و
 )Billinggفي كتابهما املهم (�Understand
 )ing Gender and Organizationعما هي
املالمح االجتماعية والثقافية التي جتمع
على نحو جدي بني معلمة برازيلية متقاعدة
في السبعني من عمرها ،وتلميذة هندية في
الرابعة عشرة من عمرها ،ورئيسة الوزراء
النرويجية ،ومغنية سوداء ووالدة عزباء لعدة
أطفال من جنوب إفريقيا ،وامرأة حاصلة
على ماجستير في إدارة األعمال وتعمل في
(وول ستريت) ،وفنانة إجنليزية سحاقية من
الطبقة فوق املتوسطة.
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ومن هنا تنقل منار الشوربجي 25عن املنظرة

وجور ًا من املالك نفسه على رفاقه السابقني.»...

األميركية ( )Chantal Mouffeأنه ال توجد هوية
واحدة للمرأة موجودة سلف ًا ،ومن ثم ينبغي أال

بالتالي ،فإن السياسات القائمة على النوع
االجتماعي تقوم على األسس الستة اآلتية:

تكون احلركة النسوية حركة تسعى ملصالح

 -التعرف املتواصل إلى احتياجات املجموعات

املرأة كامرأة ،وإمنا إلى حتقيق أهداف املساواة

االجتماعية واملهمشة كافة ،وربطها بآليات

واحلرية والعدل في سياق أعم من املطالب

صناعة القرار.

االجتماعية املتداخلة واملعقدة .فاحلركة النسوية

 -الوعي بأن لكل فئة نخبتها ،فهناك نخب

تسعى إلى مكافحة كل أشكال اإلخضاع

للمهمشني والفقراء ،وهم عادة األكثر
وصو ًال لصناع السياسات ،واألكثر قدرة

املوجودة في شتى العالقات االجتماعية ما
دامت املرأة طرف ًا في هذه العالقات .إن احلركة

على التعبير واألكثر جرأة واألكثر مبادرة.

النسوية يجب أن تكون حركة ملكافحة كل أشكال

 -مواجهة أشكال وحاالت عدم املساواة كافة

إخضاع املرأة وليس فقط أشكال اإلخضاع

سواء في الوصول للموارد أو التحكم بها.

املبنية على كون املرأة امرأة.

احلديث عن االضطهاد والدونية ليس حكر ًا

 االرتكاز إلى أسس التنمية املستدامةالقائمة على النوع االجتماعي.

ميارسه الرجال على النساء ،بل ميارسه ضد

 -اعتماد آليات البحوث باملشاركة والبحوث

اجلميع وتكون النساء هن املتضرر األكبر.
يطرح باولو فريرو« 26:غالب ًا ما يجنح

احلساسة للنوع االجتماعي .مع األخذ باالعتبار
أن العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت

املضطهدون في املرحلة األولى للنضال إلى

واقع النساء في فلسطني وخارجها غير

أن يصبحوا مضطهدي أنفسهم مضطهدين
فرعيني بد ًال من السعي إلى التحرر ...مثلهم

حساسة للنوع االجتماعي وال ميكن اعتبارها

األعلى أن يكونوا رجا ًال ،ولكي يكون املرء رج ًال
ال بد بالنسبة إليه أن يكون مضطهد ًا ...هذا

دراسات نسوية .بل نسائية فقط.
 استكشاف ميادين العمل غير املطروقة منخالل التعلم من امليدان وعدم االرتكان إلى

هو منوذج اإلنسانية بالنسبة إليهم ...وهم ال
يريدون إصالح ًا زراعي ًا لكي يصبحوا أحرار ًا
بل من أجل أن يحصلوا على أرض ومن ثم
يصبحوا مالك أراض أو بكالم أدق أسياد ًا على

عمال آخرين .من النادر أن جتد عام ًال متت
ترقيته إلى مالحظ عمال وال يصبح أكثر تسلط ًا

اإلحصاءات فقط.
يطرح

العالم روبرت تشامبرز:

27

«أن

آراء اخلبراء والنخب داخل املؤسسة وحتى
في املواقع الريفية املهمشة ال تعكس الواقع
على حقيقته .يقول إن أفقر الناس يقفون ،بعدة
طرق ،في آخر الصف ،وهم يقطعون طريق ًا
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أطول للوصول ،وهم آخر من يتكلم ،وهم األقل
تنظيم ًا ،واألقل وضوح ًا ،واألكثر خوف ًا وتردد ًا،

 .2اخلوف ألسباب ثقافية.
في حاالت عديدة ،يتم اإلحجام عن اللجوء

وهم عادة األقل ظهور ًا في الصورة ،وتختبئ
النساء من الزوار الذكور أحيان ًا ،وفي الزيارات

للقضاء نتيجة اخلوف من التداعيات
االجتماعية .مثل االعتداءات اجلنسية

املتعجلة يكون االلتقاء بالناس األفقر هو األقل
احتما ًال .واستنتج الباحث من ذلك أن مواجهة

خوف افتضاح األمر والنبذ املجتمعي،
واملطالبة باحلقوق اإلرثية حتى ال يقال في

التحيزات تكمن في البحث عمد ًا عن الناس

البيئة االجتماعية إنها مادية تبيع إخوتها

األفقر ،باإلصرار على مقابلة النساء ،وتوفير

وينبغي أن يكون ذلك عبر وسطاء حتى ال

الوقت لرؤية املرضى في بيوتهم وليس في

تتعرض للسخرية من بيئتها االجتماعية

العيادات».

على أنها (مستجوزة) أي حريصة على

إطار للسياسة احلساسة للنوع االجتماعي.
ً 28
مجال العدالة أمنوذجا

الزواج ،حيث إن حرص الرجال على
الزواج أمر عادي ،أما حرص النساء فهو
مدعاة للسخرية.

ينبغي للوصول إلى العدالة من وحي الواقع
الفلسطيني إزالة الكثير من العوائق التي تقف
أمام املواطن وخاص ًة الفئات املهمشة من

 .3الدونية االجتماعية االقتصادية.
في بيئة األعمال ،يتخوف العمال في

الوصول إلى حقوقها ،والتي يفترض أن تتعامل

القطاع اخلاص من التقاضي أمام احملكمة
أو حتى املنظمات احلقوقية املساعدة ،خوف ًا

النساء وذوو اإلعاقة والفقراء:

من عقاب املشغل بالفصل ،وفي القطاع

 .1الصور النمطية املشوهة.

احلكومي يتعرض من يشكون مسؤوليهم

معها املؤسسة القضائية كأولويات ،ومنها

إلى ضغوط من خالل سوء استعمال

تشير بعض الدراسات احمللية والدولية إلى
أن العاملني في مؤسسات قطاع العدالة كثير ًا
ما يحملون بعض الصور النمطية السائدة

السلطة والتحقير والذم والقدح.
 .4نقص الوعي القانوني.
غالب ًا ما يجهل األشخاص من الفئات

في املجتمع والتي جتعلهم يفترضون أن
األشخاص والفئات االجتماعية األقل حظ ًا

املهمشة حقوقهم القانونية فال يلجؤون

أقل موثوقية وأكثر مدعاة للشك فيهم –

للتقاضي أو حتى الشكوى.

فنسبة  %57من املواطنني تعتقد أن القضاة
يفرقون بني فرقاء الدعوى حسب وضعهم

 .5العوائق اجلغرافية والفيزيائية.
غالب ًا ما توجد مؤسسات العدالة في مراكز

ومركزهم االجتماعي.
العدد (2016 )35

املدن الكبرى ،ومعظم الفقراء واملهمشني
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يعيشون في الريف ،وكلما ازدادت مسافة

خالصة:
إطار للتحول من النسائية إلى النسوية

أجرة السفر أو طول مدة التغيب عن العمل

التحول من النسائية إلى النسوية ،من النساء

السفر تزيد التكاليف سواء الناجمة عن
للعاملني والعامالت ،والتغيب عن األطفال

إلى النوع االجتماعي ،إعادة بناء أو تصويب

لربات البيوت ،وفي بعض املناطق تكون

مسار من محورين:

أوقات محددة من النهار.

المسار األول هو ضرورة تصويب العالقة
الالحتمية بين البيولوجي واالجتماعي:

املواصالت العامة غير متوافرة إال في
وهناك إشكالية وجود املقرات في مناطق

النسويات األوائل ثرن وناضلن طوي ًال من
أجل دحض الصور النمطية ذات الصبغة
الذهنية املرتبطة بجنس معني والتي كانت
تتخذ كتبرير للتمييز .مث ًال :النساء حنونات
وصبورات ،ولذا يعملن في الرعاية سواء رياض
األطفال أو ممرضات أو ربات بيوت .ويدرسن
مواضيع التربية واآلداب والتمريض .والرجال
عقالنيون ومن هنا يدرسون علوم الهندسة
والقانون ويعملون كقضاة ومهندسني ووزراء.
وجهدت النسويات إلثبات أن هذه الصور
النمطية جتافي الواقع اإلمبريقي.
الذكر واألنثى تصنيفان بيولوجيان فيما
األنثوية والذكورية توجهان اجتماعيان .والربط
بني األنوثة واألنثوية والذكورة والذكورية
مشكلة جتاوزتها أدبيات النوع االجتماعي منذ
عقود .قيم الذكورية واألنثوية موجودة لدى كل
من الذكور واإلناث بنسب تعتمد على النشأة
االجتماعية وبنية املجتمع .اجلندر يبنى وال يولد.
تعتبر مارغريت تاتشر من أشد القادة ذكورية
إذ كانت تصف معارضيها السياسيني بوصف

اإلجراءات الصحيحة بيسر.

( )wetsاملخمورين املتبولني على أنفسهم.

مكتظة أو مناطق نائية تستدعي استعمال
وسيلة املواصالت عدة مرات ،إضاف ًة إلى أن
املؤسسات عادة ال تكون موائمة لذوي اإلعاقة.
 .6العوائق املالية.
هناك نقص في مؤسسات املساعدة
القانونية التي توفر التقاضي املجاني،
وهناك ارتفاع كبير في تكاليف التقاضي
خاصة أجور احملامني.
 .7العوائق املؤسسية.
بسبب نقص الكوادر في مؤسسات العدالة
وأحيان ًا بسبب نقص التأهيل ،وأحيان ًا
بسبب نقص الرقابة ،يتعامل بعض الطواقم
بشكل ميس كرامة و/أو حقوق املواطنني،
األمر الذي ال يساعدهم على مواصلة
مساعيهم للوصول للعدالة.
 .8اإلجراءات.
في كثير من األحيان ال يكون من الضروري
توكيل محام ،ولكن ال تكون هناك طريقة
بسيطة وسهلة ومعروفة للتعرف إلى
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ويرتبط حتم ًا بذلك اإلقالع عن ربط زيادة

باعتبارها تنتج معرفة ذكورية .وإعطاء االعتبار

الوجود النسائي في مواقع معينة بأنها

للدراسات التي يتاح فيها للمبحوثني احلديث

مؤشرات على حتسن واقع املرأة .أو أنها

واإلفصاح ضمن عالقة صحية بني الباحث

متطلبات للتحسن .متطلبات التحسن هي

واملبحوث .فالدراسات الكمية تكشف عن حجم

بنية مجتمعية معادية ومناهضة ألشكال

مشكلة غير واضحة .أما البحوث الكيفية التي

الالمساواة كافة.

تضمن عالقة قائمة على املساواة بني الباحث

المسار الثاني :مجتمع يناضل صوب توزيع
عادل للسلطة

يقول روبرت تشامبرز :إن آراء اخلبراء
والنخب ليس داخل املؤسسة بل حتى في املواقع
الريفية املهمشة ال تعكس الواقع على حقيقته.
وقال :إن أفقر الناس يقفون ،بعدة طرق ،في
آخر الصف ،وهم يقطعون طريق ًا أطول للوصول،
وهم آخر من يتكلم ،وهم األقل تنظيم ًا ،واألقل
وضوح ًا ،واألكثر خوف ًا وتردد ًا ،وهم عادة األقل
ظهور ًا في الصورة ،وتختبئ النساء من الزوار
الذكور أحيان ًا ،وفي الزيارات املتعجلة يكون
االلتقاء بالناس األفقر هو األقل احتما ًال .واستنتج
الباحث من ذلك أن مواجهة التحيزات تكمن في
البحث عمد ًا عن الناس األفقر ،باإلصرار على
مقابلة النساء ،وتوفير الوقت لرؤية املرضى في
بيوتهم وليس في العيادات.
ومن هذا املنطلق ،ينبغي التحول في
السياسات نحو اآلتي:
في الدراسات والبحوث:

التخفيف من سطوة الرقم اإلحصائي
والبحوث الكمية ،والتي تنظر إليها األدبيات
النسوية بريبة ،والبعض يرفضها باملطلق
العدد (2016 )35

واملبحوث فتكشف عن خفايا الواقع وأبعاده.
في التخطيط والسياسات

اإلقالع عن التشاركية الصورية في التخطيط،
فهناك بضع عشرات من املوظفني في قطاعات
حكومية وأهلية ودولية شاركت في اخلطط
واإلستراتيجيات كافة كممثلة عن مؤسسات.
ومن هنا فإن السياسات واإلستراتيجيات عامة
في فلسطني تعكس ذهنية ثابتة ال تنوع فيها مبا
يعكس ثبوت النخبة .ومن هنا تبتعد عن الواقعية
والتي تظهر في فشل اخلطط واإلستراتيجيات.
والتي تعلق على شماعة االحتالل والتمويل الدولي.
فاالحتالل والتمويل عقبتان ينبغي أن يتم التخطيط
على أساسهما .فهما مخاطر موجودة فع ًال.
ال خطة تعليمية تتم ال يكون القول الفصل فيها
للمعلمني والطلبة وأولياء األمور أساس ًا ،إضافة
إلى العاملني في مجاالت التنمية األخرى ،وال
إستراتيجية طبية ال يكون في جوهرها أصحاب
األمراض املزمنة واملهمشون والنساء والعمال.
وال إستراتيجية تنموية ال تبنى على أساس
الفقراء واملهمشني .وهنا تكمن قدرة الطاقم
على التوصل والتعلم من امليدان .فالتخطيط
ليس أمر ًا تقني ًا فقط وإمنا عمل اجتماعي أيض ًا.
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في التشريع والقوانين واألنظمة واللوائح

في ظل سيطرة النخب على العملية
التشريعية ،لن تكون التشريعات حساسة للنوع
االجتماعي .فإعداد القوانني واألنظمة ينبغي
أن يكون على أساس تواصل فعال مع مختلف
فئات املجتمع ،وحساس للضعفاء واملهمشني.
وال بد من إتاحة الفرصة لفئات املجتمع كافة
لالطالع على املسودات عبر الفضاء اإللكتروني
وإبداء املالحظات وكذلك عبر ندوات في القرى
قبل املدن ،واملناطق البعيدة قبل القريبة.
ال يكفي أن ينص القانون على حقوق دون أن
يضمنها .يعطي قانون العمل حقوق ًا للعمال ولكنه

في الشأن التعليمي

ال يوجد تغيير لعالقات التهميش والالمساواة
والدونية دون نظام تعليمي ومدرسة ومناهج
معادية للحوار ،تكون فيه املدرسة مكان ًا للحوار
وموقع ًا للحرية.
إن انكباب التيار النسائي على تعداد الدروس
التي تتحدث عن النساء في الكتب املدرسة
ومدى انسياقها أو عدمه مع الصور النمطية،
مجرد حالة إلبراز النساء على نحو متصالح مع
البطريركية وعالقات التهميش والهيمنة والدونية
والالمساوة .ويستعمل فيها مصطلح ()Gender
أو النوع االجتماعي كشاهد زور ال أكثر.

ال يضمن تطبيقها وال يعاقب التملص منها .كما

خاتمة :إطار للتحول من النسائية إلى النسوية

أنهم ميلكون القدرة نفسها للوصول حلقوقهم ،ال

التحول من النسائية إلى النسوية ،من النساء
إلى النوع االجتماعي ،يتطلب إعادة بناء أو
تصويب مسار من محورين:

أن القانون ينبغي أال يتعامل مع املواطنني على
يكفي التمييز اإليجابي للمهمشني ،بل يجب أن
يبنى أساس ًا على كون املواطنني غير متساوين
في القدرات املادية أو الذهنية أو االجتماعية.
في الشأن المؤسسي

املؤسسة القائمة على النوع االجتماعي هي
مؤسسة جميع موظفيها وجميع فئات جمهورها .تقوم
على التعلم من خالل جتارب فئاتها كافة .ال مؤسسة
هيراركية تقوم على األوامر واإللزامات والسيطرة
الكاملة لكل مستوى على من دونه .هي مؤسسة تقوم
على احلوار ،وعلى االنتماء ،على اإلنصاف ،ال على
الدونية والتهميش .ليس مهم ًا جنس املسؤول ،املهم
أن تكون ثقافة املؤسسة قائمة على العدالة  .هي
مؤسسة تقوم على النتائج ال على العمليات.

المسار األول  -ضرورة تصويب العالقة
الالحتمية بين البيولوجي واالجتماعي:

النسويات األوائل ثرن وناضلن طوي ًال من
أجل دحض الصور النمطية ذات الصبغة الذهنية
املرتبطة بجنس معني ،والتي كانت تستخدم
كتبرير للتمييز .مث ًال أن النساء حنونات وصبورات
ولذا يعملن في الرعاية سواء رياض األطفال أو
ممرضات أو ربات بيوت .ويدرسن مواضيع التربية
واآلداب والتمريض .والرجال عقالنيون ومن هنا
يدرسون علوم الهندسة والقانون ويعملون كقضاة
ومهندسني ووزراء .وجهدت النسويات إلثبات أن
هذه الصور النمطية جتافي الواقع اإلمبريقي.
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الذكر واألنثى تصنيفان بيولوجيان فيما
األنثوية والذكورية توجهان اجتماعيان .إن
الربط بني األنوثة واألنثوية والذكورة والذكورية
مشكلة جتاوزتها أدبيات النوع االجتماعي منذ
عقود .قيم الذكورية واألنثوية موجودة لدى كل
من الذكور واإلناث بنسب تعتمد على النشأة
االجتماعية وبنية املجتمع .اجلندر يبنى وال يولد.
تعتبر مارغريت تاتشر من أشد القادة ذكورية
إذ كانت تصف معارضيها السياسيني بوصف
( )wetsاملخمورين املتبولني على أنفسهم.
ويرتبط حتم ًا بذلك اإلقالع عن ربط زيادة
الوجود النسائي في مواقع معينة بأنها مؤشرات
على حتسن واقع املرأة .أو أنها متطلبات
للتحسن .متطلبات التحسن هي بنية مجتمعية
معادية ومناهضة ألشكال الالمساواة كافة.
المسار الثانية :مجتمع يناضل صوب توزيع
عادل للسلطة:

يقول روبرت تشامبرز :إن آراء اخلبراء والنخب
ليست داخل املؤسسة بل حتى في املواقع الريفية
املهمشة ال تعكس الواقع على حقيقته .وقال مما
قال إن أفقر الناس يقفون ،بعدة طرق ،في آخر
الصف ،وهم يقطعون طريق ًا أطول للوصول ،وهم
آخر من يتكلم ،وهم األقل تنظيم ًا ،واألقل وضوح ًا،
واألكثر خوف ًا وتردد ًا ،وهم عادة األقل ظهور ًا في
الصورة ،وتختبئ النساء من الزوار الذكور أحيان ًا،
وفي الزيارات املتعجلة يكون االلتقاء بالناس األفقر هو
األقل احتماال .واستنتج الباحث من ذلك أن مواجهة
التحيزات تكمن في البحث عمد ًا عن الناس األفقر،
العدد (2016 )35

باإلصرار على مقابلة النساء ،وتوفير الوقت لرؤية
املرضى في بيوتهم وليس في العيادات.
ومن هذا املنطلق ،ينبغي التحول في
السياسات نحو اآلتي:
في الدراسات والبحوث:

التخفيف من سطوة الرقم اإلحصائي والبحوث
الكمية ،والتي تنظر إليها األدبيات النسوية بريبة،
والبعض يرفضها باملطلق باعتبارها تنتج معرفة
ذكورية .وإعطاء االعتبار للدراسات التي يتاح فيها
للمبحوثني احلديث واإلفصاح ضمن عالقة صحية
بني الباحث واملبحوث .فالدراسات الكمية تكشف
عن حجم مشكلة غير واضحة .أما البحوث الكيفية
التي تضمن عالقة قائمة على املساواة بني الباحث
واملبحوث فتكشف عن خفايا الواقع وأبعاده.
في التخطيط والسياسات:

اإلقالع عن التشاركية الصورية في التخطيط،
فهناك بضع عشرات من املوظفني في قطاعات
حكومية وأهلية ودولية شاركوا في اخلطط
واإلستراتيجيات كافة كممثلني عن مؤسسات.
ومن هنا فإن السياسات واإلستراتيجيات عامة
في فلسطني تعكس ذهنية ثابتة ال تنوع فيها مبا
يعكس ثبوت النخبة .ومن هنا تبتعد عن الواقعية
والتي تظهر في فشل اخلطط واإلستراتيجيات.
والتي تعلق على شماعة االحتالل والتمويل الدولي.
فاالحتالل والتمويل عقبتان ينبغي أن يتم التخطيط
على أساسهما .فهما مخاطر موجودة فعال.
ال خطة تعليمية تتم ال يكون القول الفصل فيها
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للمعلمني والطلبة وأولياء األمور أساس ًا إضافة
إلى العاملني في مجاالت التنمية األخرى ،وال
إستراتيجية طبية ال يكون في جوهرها أصحاب
األمراض املزمنة واملهمشون والنساء والعمال.
وال إستراتيجية تنموية ال تبنى على أساس الفقراء
واملهمشني .وهنا تكمن قدرة الطاقم على التوصل
والتعلم من امليدان .فالتخطيط ليس أمر ًا تقني ًا فقط
بل هو عمل اجتماعي أيض ًا.

تقوم على التعلم من خالل جتارب فئاتها كافة .ال
مؤسسة هيراركية تقوم على األوامر واإللزامات
والسيطرة الكاملة لكل مستوى على من دونه.
هي مؤسسة تقوم على احلوار ،على االنتماء،
على اإلنصاف ،ال على الدونية والتهميش.
ليس مهم ًا جنس املسؤول ،املهم أن تكون ثقافة
املؤسسة قائمة على العدالة .هي مؤسسة تقوم
على النتائج ال على العمليات.

في التشريع والقوانين واألنظمة واللوائح:

في الشأن التعليمي:

في ظل سيطرة النخب على العملية التشريعية ،لن
تكون التشريعات حساسة للنوع االجتماعي .فأعداد
القوانني واألنظمة ينبغي أن يكون على أساس
تواصل فعال مع مختلف فئات املجتمع ،وحساس
للضعفاء واملهمشني .وال بد من إتاحة الفرصة لفئات
املجتمع كافة لالطالع على املسودات عبر الفضاء
اإللكتروني وإبداء املالحظات ،وكذلك عبر ندوات في
القرى قبل املدن ،واملناطق البعيدة قبل القريبة.
ال يكفي أن ينص القانون على حقوق دون أن
يضمنها .يعطي قانون العمل حقوق ًا للعمال ولكنه
ال يضمن تطبيقها وال يعاقب التملص منها .كما
أن القانون ينبغي أال يتعامل مع كل املواطنني على
أنهم ميلكون القدرة نفسها للوصول حلقوقهم ،ال
يكفي التمييز اإليجابي للمهمشني ،بل يجب أن
يبنى أساس ًا على كون املواطنني غير متساوين في
القدرات املادية أو الذهنية أو االجتماعية.

ال تغيير لعالقات التهميش والالمساواة
والدونية دون نظام تعليمي ومدرسة ومناهج
معادية للحوار .تكون فيه املدرسة مكان ًا للحوار
وموقع ًا للحرية .وكما يقول باولو فريري « :إن
مهمة التعليم البنكي تتركز في تقليل القدرة
اإلبداعية عند الطالب أو إلغائها متام ًا من
أجل خدمة أغراض القاهرين الذين ال يرغبون
في أن يصبح العالم مكشوف ًا لهؤالء أو أن
يصبح موضوع ًا للتغيير ،فالقاهرون ال يحفلون
باملواقف بل يحفلون باإلنسان الذي يريدون له
أن يتأقلم مع ظروف القهر وبالتالي مع السيطرة
واالستغالل.»...
إن انكباب التيار النسائي على تعداد الدروس
التي تتحدث عن النساء في الكتب املدرسة ومدى
انسياقها أو عدمه مع الصور النمطية ،هو
مجرد حالة إلبراز النساء على نحو متصالح مع
البطريريكية وعالقات التهميش والهيمنة والدونية
والالمساواة .ويستعمل فيها مصطلح ()Gender

مؤسسة جميع موظفيها وجميع فئات جمهورها.

أو النوع االجتماعي كشاهد زور ال أكثر.

في الشأن المؤسسي:

املؤسسة القائمة على النوع االجتماعي هي
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 3املركز الفلسطيني الستقالل احملاماة والقضاء-
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ص120-102
 10اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ، 2014،قاعدة
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 26فريرو ،باولو  ،2003،نظرات في تربية املعذبني في األرض،
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والترجمة والتوزيع ،رام الله
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أوائل ،دلون للنشر
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سياسات دولية

القضية الفلسطينية والسياق العام

د .عاطف أبو سيف

*

بجملة من التح ّوالت
مت ّر القضية الفلسطينية
ٍ
والتطورات ،خاص ًة فيما يتعلّق بالسياق العام

الذي يشمل مواقف الدول ،خاص ًة الكبرى منها.
والتحول األهم في كل ما يجري دولي ًا هو أن
العالم لم يعد يربط بني أزمات الشرق األوسط
وبني القضية الفلسطينية .فاحلكمة التي كانت
تش ّكل جوهر أي فهم للتحوالت في الشرق
األوسط  -والقائلة إن القضية الفلسطينية هي
أساس األزمات كلها في املنطقة ،وأنه ال ميكن
فهم ما يجري في اإلقليم املضطرب تاريخي ًا
دون فهم موقع القضية الفلسطينية من هذه
االضطرابات والتحوالت -لم تعد موجود ًة ،ولم
أي تدخل في أزمات
يعد هذا الرابط أساس ّ

*

رئيس حترير سياسات.

الشرق األوسط ،ولم يعد من املجدي استدعاء
القضية الفلسطينية من أجل فهم ما يجري،
فالقضية الفلسطينية ليست ذات صلة بأزمات
فهم
الشرق األوسط ،وال ميكن لها أن تُقدم أي ٍ
أي تدخل ملعاجلة أزمات املنطقة.
أو
ٍ
إضافة إلى ّ
لم يكن هذا اكتشاف ًا ،لكنه ش ّكل أساس
الفهم الدولي والنظرة الدولية للصراع
العربي اإلسرائيلي ،ورمبا ميكن اللهاث وراء
من يصدقون أن هذا الصراع لم يعد عربي ًا
إسرائيلي ًا ،وإمنا صراع إسرائيلي فلسطيني،
إنه خالف "خفيف" على احلدود ،ونزاع على
املناطق املتنازع عليها ،وما يلحق بذلك من
مصطلحات حتاول حرف األشياء عن جوهرها.
ما حدث أن املجتمع الدول  -وبالتحديد قواه
الكبرى  -بدأ يكتشف أن الصراع ليس حق ًا
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بني إسرائيل والعرب ،بل هو بني الفلسطينيني

الحظ كيف غابت حتى فكرة حترير اجلوالن عن

وإسرائيل حول بعض املطالب الفلسطينية التي

صراع القوة في سورية ،حتى النظام السوري

ميكن في نهاية املطاف اإلميان بأنها مطالب

وعلى الرغم من محاوالته العودة إلى نغمة

إنسانية واقتصادية ومعيشية ،وليست مطالب

حترير اجلوالن (التي ال يصدقها أحد) فعل ذلك

سياسية.

للحظات في سبيل االستخدام األدواتي للصراع

لننتبه إلى أن جل الدول العربية تتمتع
بعالقات ليست تصادمي ًة مع إسرائيل .و"ليست

مع إسرائيل ،وليس بنية إعادة توجيه بوصلة
االهتمام القومي.

لكن هذا أيض ًا ليس بيت القصيد .صحيح أن

تصادمية" تعني أنها ليست في حالة حرب أو
عداء ،على الرغم من أنها قد ال تكون في حالة
سالم ثابت .لنبتعد قلي ًال عن الدول التي وقعت

موضوع فلسطني في العالقات العربية العربية
لم يعد مركزي ًا ،إال أن األهم أنه لم يعد محور

اتفاق سالم مع إسرائيل ولننظر كيف ميكن

حتديد عالقاتهم مع العالم اخلارجي .ففلسطني

لدولة مثل قطر تتمتع بنوع من العالقات الدافئة

لم تعد قضية العرب األولى ،ومن الصعب-

مع إسرائيل مع أنها لم توقع اتفاق سالم معها،
بل إن مندوبها في غزة يكاد يكون وسيط ًا بني

إذا ما نظرنا بعمق إلى ما يجري في املنطقة
العربية -التأكد من أنها تشكل هاجس ًا للفاعلني

"حماس" وإسرائيل في الكثير من القضايا ،هذا

السياسيني في املنطقة العربية .رمبا على

دون أن يتم تبادل السفراء .ودولة مثل اإلمارات

العكس ميكن بكثير من الطمأنينة التحدث عن

تستقبل بعثات دبلوماسية إسرائيلية خاصة

حتسن في عالقات إسرائيل مع املنطقة العربية

في مؤمترات أممية ،مع أنها ال تقيم عالقات
مع إسرائيل .ولننتبه أيض ًا إلى تصريحات

خاصة بعد الربيع العربي ،حيث بات الثوار
والباحثون عن الدميقراطية يعتبرون أن العالقة

املسؤولني اإلسرائيليني املتزايدة عن عالقات

مع إسرائيل تعني تعزيز مواقعهم املستقبلية في

واتفاقيات مع دول عربية مختلفة .أما العالقات

النظام اإلقليمي اجلديد ،وتأكيد حتالفاتهم اآلنية

التجارية غير املباشرة ،فحدث وال حرج ،وميكن

مع الغرب ودول أوروبا .األمر يشبه ما حدث في

لألرقام أن تكون مذهلة في هذا السياق ،خاصة

أوروبا الشرقية في موجة التحول الدميقراطي.

جتارة إسرائيل عبر أوروبا أو بشكل مباشر
وحتديد ًا مع دول اخلليج وحديث ًا دول املغرب

هل ترون كيف أصبحت دول وسط أوروبا
وشرقها أكثر تشدد ًا في إقامتها عالقات أكثر

العربي.
بكلمة أخرى ،من الواضح أن الفلسطينيني
وحدهم من يخوضون صراع ًا مع إسرائيل.
العدد (2016 )35

دفئ ًا مع إسرائيل من عواصم الدعم التقليدي

لتل أبيب .هناك الكثير الذي ميكن قوله على
الرغم من ذلك عن التحوالت في عواصم الدول
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األوروبية ،دون أن يعني ذلك أنه ميكن فهمه،

الدولتني دون فهم الربط األميركي بني القضية

لكن ما ال ميكن فهمه ،وال بأي حال ،هو حالة

الفلسطينية وأحداث احلادي عشر من سبتمبر،

الهرولة العربية نحو عناق املصالح االفتراضية

حيث يتم استخدام القضية الفلسطينية ضمن

مع إسرائيل.

جملة الذرائع التي تعزز الهجوم على الغرب.

األمر األهم هو النتيجة التراكمية لكل ما
يجري في املنطقة من حتوالت ،ومن بينها أن

حتى أن القاعدة كانت تستخدم القضية
الفلسطينية في تبريراتها.

ما يحدث اآلن يجري بعيد ًا عن القضية

العالم لم يعد يرى العالقة العضوية بني ما يجري
في الشرق األوسط وبني القضية الفلسطيني.

الفلسطينية ،فوجود «داعش« ال يرتبط بحالة

وعلى الرغم من إجحاف القوى الكبرى بحق

الظلم التاريخي الواقعة على الشعوب العربية

الفاعلة

من القوى الكبرى ،بل إن همها هو السيطرة

واألساسية في خلق نكبته وبعد ذلك نكسته،
فإن ثمة ربط ًا جوهري ًا بني ما يجري في املنطقة

على مقاليد احلكم باسم قوى إلهية خفية ،كما

الشعب

الفلسطيني

ومساهمتها

أن الصراع الطائفي غير املبرر ال يهدف إال

العربية وبني ما يجري في فلسطني ،فاألوروبيون
أدركوا مبكر ًا كيف ميكن ملصاحلهم أن تتضرر

العربي ،كما أن الصراع بني القوى العربية

إذا ما فشلوا في التقدم أكثر باجتاه املطالب

املختلفة في كل قطر عربي ال يستدعي فلسطني

الفلسطينية .فمن تقرير (شومان) إلى تقرير
قمة لندن خاص ًة عقب وقف تدفق النفط العربي

في أي من أوجهه.

في العام  1973إلى إعالن البندقية وبعد ذلك
إعالن برلني في العام  .1999أيض ًا حتى على
صعيد املواقف األميركية ،فإن الدفع األميركي

لتدمير القوة الذاتية للدولة الوطنية في الوطن

يتعلق اجلانب اآلخر من ذلك بالتحول في
اهتمامات الدول الكبرى ،خاصة مع حالة
التغ ّير التي تضرب مفاصل العالقات الدولية.
أوروبي ًا ،ثمة تهديدات أكثر حيوية وأشد خطورة

باجتاه عقد املؤمتر الدولي للسالم في العام

باتت تهدد األمن األوروبي واملصالح األوروبية

 1991لم يكن إال نتيجة للفهم الذي تبلور بعد

الداخلية واخلارجية .فألوروبا همومها اخلاصة
التي علينا أن ننتبه ،أيض ًا ،إلى أنها من

القوات الدولية لتحرير الكويت وترك إسرائيل

إفرازات الربيع العربي .فمن جهة ،فإن قضية
الهجرة من بلدان الربيع العربي ،خاص ًة سورية،
باتت تشكل قلق ًا كبير ًا للعواصم األوروبية كلها.

السطحي ،في فهم ضرورة وجود دولة فلسطينية

مئات آالف الالجئني يبحثون عن احلياة اآلمنة

إلى جانب دولة إسرائيل أو ما يطلق عليه حل

في املدن األوروبية .كلهم يصل بطريقة غير

حرب اخلليج األولى ،وهو أنه ال يجوز إخراج
حتتل الفلسطينيني.
كما أنه ال ميكن فهم التحول األميركي ،وإن
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شرعية .بالطبع أوروبا منذ نشوء التكوينات

العالم وحتافظ على مصاحلها احليوية بعيد ًا

االحتادية فيها لم تتوقف عن أن تكون نقطة

عن االنغماس في تلك األزمات .أما بالنسبة

جذب للمهاجرين الباحثني عن حياة أفضل من

إلى موسكو التي اكتشفت أن سقوط النظام

دول اجلنوب والشرق .ولم تصل أوروبا على

السوري سيعني انهيار آخر قالع نفوذها في

الرغم من مرور عقود من الزمن إلى إجابات

الشرق األوسط ،فقد دخلت بقوة مهولة حلماية
النظام .صحيح أن هذا يعد تدخ ًال في اإلقليم،

شافية حول أفضل السبل لدمج املهاجرين في
املجتمع األوروبي .فاملهاجرون يحملون بلدانهم

لكنه هذه املرة ليس تدخ ًال من بوابة القضية

وهمومهم ومعتقداتهم معهم ،وهو ما يجابه

الفلسطينية بل من بوابة حماية النظام السوري.

اهتمامات أخرى للدول األوروبية ،ويفرض
عليها في بعض األحيان انزياح ًا في سياساتها

وإذا كان لكل شيء تداعياته ،فإن مثل هذا
التدخل الروسي ستكون له تداعياته على مرحلة

اخلارجية.

ما بعد حماية النظام.

شكلت األزمة السورية أزم ًة حقيقي ًة لبعض

يرتبط بالسابق ،وليس أقل أهمية منه ،انشغال

الدول األوروبية ،خاصة الشرقية منها ،والتي

القوى الكبرى بقضية اإلرهاب .لم يعد اإلرهاب

تعاملت بقسوة مع موضوع الالجئني .كما
شكلت هذه القضية تهديد ًا حقيقي ًا لنظام
التأشيرة املوحدة مث ًال ،وأعادت النقاش حول

عبارة عن مجموعات خارجة عن القانون ودول
له دول وليس داعمني .دول لها مطامع توسعية.

قوانني الهجرة واجلنسية بني البلدان األوروبية.

كما بات يضرب بقوة في داخل املدن األوروبية.

في احملصلة ،فإن لدى أوروبا الكثير الذي يجب

شكل تفجير باريس نقطة حتول في الفهم

أن تهتم به.

تشكل محور الشر بكلمات واشنطن ،بل باتت

األوروبي خلطورة "داعش" والدولة اإلسالمية

ال يختلف احلال كثير ًا بالنسبة إلى القوى

كما تطلق على نفسها ،وجعل البحث عن سبل

الكبرى األخرى ،خاصة في واشنطن وموسكو.

تفكيك هذا اخلطر أهم من أي شيء آخر .لنالحظ

ثمة إدراك أميركي متأخر لضرورة االنسحاب

أن "داعش" على خالف القاعدة ال تأتي على

من أزمات الشرق األوسط وعدم التدخل بطريقة

ذكر فلسطني وال تربط بني أعمالها اإلرهابية

مكثفة فيها .فاملصالح األميركية باتت تتضرر

وبني حترير فلسطني أو الظلم التاريخي

أكثر من الربح الذي جتنيه واشنطن .لن تعود

الواقع على الشعب العربي الفلسطيني وال بني

واشنطن إلى مبدأ (مونرو) بالطبع ،لكن ثمة

الكيل مبكيالني .بل إن «داعش« ال تتورع عن

توجه كما يرى الكثير من اخلبراء األميركيني

استهداف الفلسطينيني واملقاومة الفلسطينية.

إلى ضرورة أن تنسحب واشنطن من أزمات

بكلمة أخرى ال عالقة لإلرهاب بفلسطني .عبارة
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جيدة لكنها تعني ضمن أشياء كثيرة أن على
العالم أن يضع فلسطني جانب ًا ويعمل جاهد ًا

بعد انتهاء احلرب الباردة هو أن الكثير من تلك
الدول بات همها األساس كيف تثبت لواشنطن
أنها أكثر كاثوليكية من البابا كما يذهب املثل

من أجل درء خطر اإلرهاب الذي قد يكون يسير
في شوارع عواصمه منتظر ًا حلظة التفجير.

إلى القول .فهي تريد أن تثبت لواشنطن أنها

علينا أال ننخدع مبستويات التصويت التي

متطرفة أكثر منها في القضايا الدولية .إلى

حتصل عليها فلسطني في األمم املتحدة.

جانب أن بعض تلك الدول وقعت ضحية اإلعالم

صحيح أن فلسطني جنحت في تأمني األصوات

الصهيوني التحريضي ،خاصة الدول التي كانت

الكافية في اجلمعية العامة حتى تنال العضوية

فيها جاليات يهودية كبرى قبل احلرب العاملية

غير الكاملة في الهيئة الدولية ،وصحيح أن ثمة

الثانية مثل التشيك وبولندا واملجر .وعليه ،فإن

الكثير من القرارات التي جنحت الدبلوماسية

سياسات تلك الدول اخلارجية اعتمدت على

الفلسطينية في تأمينها خالل السنوات االخيرة.
لكن أيض ًا لم يكن في كل هذا من جديد .إذ إن

شيء أقرب إلى «التكفير« ،من جهة ،و«التقرب«
من تل أبيب من أجل أن ترضى واشنطن.

منظمة التحرير  -ومنذ دخولها معترك احلياة

األمر اآلخر ،هو انشغال الكثير من الدول
احلليفة تقليدي ًا بأزماتها الداخلية اخلاصة.

املاضية  -كانت تنجح في تأمني أكثر من مائة

لقد سبق الربيع العربي وما تركه من انشغال

عضو لدعم كل قرار لصالح الشعب الفلسطيني.

مواطني الدول العربية بقضاياهم احمللية،

ورمبا ميكن من خالل قراءة إحصائية أن نكتشف
كيف أن هناك  -في حقيقة األمر  -تراجع ًا

ربيع آخر في أوروبا الشرقية أو موجة التحول
الدميقراطي الرابعة وفق تصنيفات (هنتغتون).

في عدد الدول املؤيدة للقضية الفلسطينية.

إحدى أهم مزايا عملية التحول تلك إلى جانب

إن جدول التصويت في اجلمعية العامة قد

اإلطاحة بالنظم القمعية كانت التحول في

يصيبنا بخيبة أمل حني ندرك كيف أن التراجع

االهتمامات اخلارجية .لم يعد الشرق األوسط

ال التقدم هو ما مييز حاالت التصويت .ولكن
لننتبه إلى أن السياقات أيض ًا كانت تختلف.

يهم مواطني تلك الدول اجلديدة وال حكامها .ما

السياسية الدولية في منتصف السبعينيات

يهمهم هو كيف يتحصلون على عضوية نادي

خالل سبعينيات وثمانينيات ورمبا تسعينيات
القرن العشرين كان العالم مقسوم ًا بني شرق

كوبنهاجن ،وهي عملية معقدة ومركبة استغرق

وغرب ،وكانت الكتلة الشرقية وكواكبها من

بعض الدول أكثر من عقد ونصف من الزمن

الدول األخرى تقف خلف منظمة التحرير وتدعم

حتى يصل إليها .بالطبع ال ميكن نسيان كيف

القرارات املؤيدة للقضية الفلسطينية .ما حدث

كانت التشيك الدولة األوروبية الوحيدة التي

بروكسل لدخول االحتاد األوروبي وفق معايير
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صوتت ضد مشروع القرار القاضي باالعتراف

للدول العربية الكبرى خاصة دول اخلليج في

بالدولة الفلسطينية في اجلمعية العامة في

بلدان إفريقيا الفقيرة ،فإن املردود الدبلوماسي
يكاد يكون صفر ًا.

العام  .2012لنالحظ أننا لم ننجح في تأمني

ومع ذلك ،فإن ثمة تغير ًا آخر في السياق العام

صوت البوسنة والهرسك – الدولة اإلسالمية
كما نفترض -حتى نحرج واشنطن في موضوع

قد يخفف من حدة التشاؤم .فثمة تغيرات أخرى
أيض ًا ال تقل أهمية أثرت في مخرجات احلراك

أن الدول األوروبية الشرقية باتت تنظر أكثر

الفلسطيني .فألول مرة يذهب الفلسطينيون إلى

إلى تعزيز عالقاتها مع أوروبا الغربية وليس مع

املنظمات الدولية في مواجهة علنية مع واشنطن

الشرق العربي وال مع حلفائه في موسكو.

التي رفضت التوجه الفلسطيني .صحيح أنه في

استخدام (الفيتو) .ما يهمنا في هذا املضمار

النتيجة األساسية في كل ذلك أن تصويت

املاضي كان الفلسطينيون يذهبون إلى استصدار

تلك البلدان في املؤسسات الدولية اختلف بدرجة

قرارات على الرغم من إرادة واشنطن ،ولكن في

كبير حني يتعلق األمر بالصراع .فاألمر لم يعد

املقابل كان يوجد خلفهم تكتل من القوى الكبرى

فلسطني ومنظمة التحرير بل بات إسرائيل.
علينا أن نلتفت إلى أن األمر ليس مقتصر ًا

على رأسه روسيا في مجابهة التصلف والتكبر
األميركيني .ففيما كانت واشنطن ترفض كان

على الدول األوروبية .شيء شبيه مث ًال حدث في

العالم ينقسم قسمني :مع وضد .في املقابل فإن

تعزيز عالقات إسرائيل بالهند ،وما نتج عن ذلك

الوضع اآلن يختلف ،فالعالم أحادي القطب،

من تغير في بعض مواقف الهند من الصراع،

وثمة هيبة وسطوة للواليات املتحدة على الكثير

صحيح أنه تغير لم يصل إلى درجة تبني الهند

من الدول تستخدمها ،واستخدمتها في تهديد

املواقف اإلسرائيلية ،ولكن من يعرف ماذا يحمل

بعض الدول إن هي صوتت لصالح فلسطني.

الغد إذا لم يعاود الفلسطينيون والعرب موضعة

في املقابل ثمة حتسن في بعض املناطق خاصة

سياساتهم اخلارجية ودبلوماسيتهم وفق أسس
جديدة .الوضع في إفريقيا ليس بأحسن حا ًال.

في أميركا اجلنوبية خاصة بعد صعود اليسار

بل ميكن القول إن ثمة تراجع ًا في مستويات

هناك وما نتج عنه من مناهضة عالية لسياسات
واشنطن.

تصويت الدول اإلفريقية لصالح القضية

وعليه ،فإن السياق العام يؤكد أن الصراع

الفلسطينية .ومرد ذلك الدبلوماسية اإلسرائيلية

الفلسطيني في املؤسسة الدولية يشير إلى

النشطة هناك ،والتي تعتمد على املساعدة في

الكثير من مناحي هذه التحوالت .وهي حتوالت

تطوير الزراعة وبعض املساعدات املادية .في

تنذر باملزيد من سحب التشاؤم ما لم يتم تدارك

املقابل ،وعلى الرغم من التدخل املالي الكبير

األمر والبحث عن أفضل السبل من أجل حماية
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املصالح الفلسطينية وتأمني االلتفاف الدولي

فلسطينية للتعامل مع السياق الدولي يكون

حولها.

جوهر فعلها مواصلة الهجوم الدبلوماسي

ليس أن العالم م ّل من القضية الفلسطينية،

الفلسطيني في املؤسسات الدولية والتوجه

ولكن ثمة مشاغل وأزمات تراكمت وباتت تهدد

إلى محكمة اجلنايات الدولية وكل املؤسسات

بشكل كبير استقرار بعض الدول الكبرى صاحبة

والهيئات التي ميكن لفلسطني أن تستخدمها في

اليد الطولى في تقرير شؤون الكوكب .بالطبع

جترمي إسرائيل وإسقاط عضويتها فيها ،إلى

ما زالت القضية الفلسطينية حتظى باالهتمام،

جانب مواصلة بناء مؤسسات الدولة العتيدة،

وميكن لها أن تواصل حضورها كقضية الظلم

كل ذلك ميكن له أن يساهم في إنقاذ بعض

األكبر في القرن العشرين ،ولكن هذا يتطلب

ما تبقى ،وفي إعادة مكانة القضية الفلسطينية

من الفلسطينيني إعادة الهيبة إلى فعلهم

التي باتت تتراجع في سلم االهتمامات الدولية
أمام طغيان قضايا أكثر إحلاح ًا وأشد خطورة

الدولة الفلسطينية ومواصلة النحت في الصخر

على الدول املعنية.
ال شيء ثابت ًا في السياسة الدولية ،واألخالق

طاولة البحث .وبالطبع هذا لن يتحقق من

ليست ذات قيمة في الكثير من املواضع .ومرور

دون إنهاء االنقسام وحتقيق الوحدة الوطنية

قرن اآلن على صدور وعد بلفور املشؤوم

وجتديد شرعيات مؤسسات النظام السياسي

يحتم على الفلسطينيني صياغة دبلوماسية

مبا يكفل مشاركة اجلميع ومتثيل الكل فيها.

جديدة قائمة مرة أخرى على ما أطلق عليه

شكل االنقسام ،الذي بات التعويذة الدائمة

خالد احلسن في حينه  -في بدايات تشكل

للتراجع الفلسطيني ،احلادثة األخطر رمبا التي

الدبلوماسية الفلسطينية احلديثة  -دبلوماسية

حتيق بالفلسطينيني بعد نكبتهم ونكستهم .وعلى

املواجهة القادرة على إعادة وضع القضية

الرغم من البطوالت الكبرى التي أبالها الشعب

الفلسطينية على بساط البحث ،ال أن تتحول إلى

الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وفي الكفاح

مجرد صراع آخر في منطقة مليئة بالصراعات،
بل رمبا تكون أقل صراع تأثير ًا.

السياسي والدبلوماسي وتطوير مؤسسات
من أجل احلفاظ على قضيتهم موضوعة على

من أجل استردادها من إضرابات عشرينيات
القرن املاضي حتى احلروب األخيرة على
غزة والهبة الباسلة في القدس ،فإن االنقسام
وأحداثه الدموية شوها الصورة الفلسطينية،
خاصة في احمليط العربي املنشغل بنفسه.
إن إنهاء االنقسام وتطوير إستراتيجية وطنية
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تمهيد

أميركا في املنطقة والعالم  -املراقب يثير الكثير

يجد قارئ عنوان الكتاب نفسه متشوق ًا

من األسئلة حول الثمن الباهظ الذي تدفعه

وتكمن القيمة األكادميية للكتاب في حساسية

أميركا من عالقاتها ومصاحلها اإلستراتيجية
دون مقابل .وانطالق ًا من هذا السؤال العادي

ملعرفة الفكرة الرئيسة التي يقوم مبناقشتها،
املوضوع الذي ناقشه املؤلفان ،وهو الدور
السلبي للوبي الداعم إلسرائيل في السياسة
األميركية اخلارجية.
من وجهة نظر مهنية ،يدل التوقيت الذي مت
فيه تأليف الكتاب على شجاعة وقدر كبير من
اإلرادة في مواجهة الضغوط التي ولّدها إصدار
املؤلفني تقرير ًا عن اللوبي اليهودي وشركائه في
أميركا .إذ إن فكرة الكتاب األولى متثلت بطلب
مجلة أميركية من املؤلفني ،في العام ،2000
كتابة تقرير في املجلة عن الدور الذي يلعبه
اللوبي في أميركا ،إال أن املجلة ذاتها اعتذرت
بعد عامني عن نشر التقرير في أميركا؛ ما

يكشف الكتاب عن أن املشكلة تكمن في أساليب
الترغيب والترهيب السياسي التي يتبعها اللوبي
اجتاه صانعي القرار في أميركا سواء على
مستوى البيت األبيض أو الكونغرس .كما
يظهر الكتاب مدى قوة اللوبي ونفوذه وتأثيره
على اإلعالم واألكادمييات في أميركا ،إذ
يكشف األساليب التي ميارسها اللوبي في
إسكات اإلعالم واألكادمييني .ومما يضيف إلى
موضوعية الكتاب حجم الوثائق والتوثيق الذي
استخدمه املؤلفان في إثبات وجهة نظرهما في
أجزاء الكتاب اخلمسة.

استدعى إصداره في بريطانيا في العام .2005
وبعد النقد الذي واجهه التقرير من أصدقاء
إسرائيل قرر املؤلفان الرد عليهم بهذا الكتاب
في العام .2007

مفهوم اللوبي
يظهر الكاتبان وطني ًة وغير ًة على املصالح
األميركية ،بعيد ًا عن التحزب أو الته ّكم على اللوبي

تنبع أهمية الكتاب من أسئلته اإلشكالية التي

الداعم إلسرائيل في أميركا ،ويع ّرفان اللوبي
بأنه :مجموعة من املؤسسات واألفراد متارس

بسهولة في أميركا ،ومن بينها أسباب الدعم

نشاطات تتعلق بالرعاية بجميع أشكالها والدعم
إلسرائيل مادي ًا ،دون مراعاة أي حسابات ،ليس

يطرحها ،والتي ال يستطيع أي أحد طرحها
غير احملدود الذي تقدمه أميركا إلسرائيل.
ويعود تاريخ هذا الدعم املبالغ فيه إلى ما بعد
حرب .1967
جعلت سياسة بوش في الشرق األوسط -
بدواعي نشر الدميقراطية في ظل تراجع شعبية

بهدف املؤامرة على أميركا ،بل من خالل حتقيق
شبكة مصالح تربط إسرائيل بأميركا ،لهذا فإنه
مما ال مجال للشك فيه أن جميع املرشحني
يتسابقون إلى التودد إلسرائيل.
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يرى الكاتبان أن من حق إسرائيل أن
تعيش بأمان ،كما أن اليهود بعد معاناتهم
طوال ألفي سنة (من املجتمع املسيحي) يجب
أن يضمنوا العيش بكرامة ،كما أن الكاتبني
ال يعارضان فكرة أن تهب أميركا ملساندة
إسرائيل إذا ما تعرضت للهجوم ألسباب
أخالقية وخالفه ،وكون اليهود مجتمع ًا من
املهاجرين؛ فهذا سهل جتمعهم للدفاع عن
مصاحلهم ،مثلهم مثل باقي مجموعات املصالح
في أميركا ذات الصبغة اإلثنية التي حتاول
التأثير على احلكومات ملساندة قضاياها
بشكل قانوني ،ولكن املؤلفني  -ومن خالل
أجزاء الكتاب  -يبرهنان على أن إسرائيل
ليست بحاجة إلى أي مساعدة ،مشيرين إلى
أن إسرائيل ومناصريها في أميركا يشكلون
خطر ًا على أميركا ومصاحلها اإلستراتيجية،
وفي الوقت نفسه فإن سياسة اللوبي تؤثر
سلب ًا على صورة إسرائيل.

إسرائيل كنز إستراتيجي فارغ
جلأ الكاتبان إلى استخدام اجلدل واحلجة
باحلجة في إثبات كذب الدعايات التي يطلقها
مساندو إسرائيل ،والذين يظهرون أن العالقات
األميركية اإلسرائيلية تقوم على مصالح
إستراتيجية مشتركة ،ومن األمثلة على ذلك:
يعتقد الكاتبان أن ورقة األهمية اإلستراتيجية
إلسرائيل سقطت بعد احلرب الباردة ،وعلى
العكس أظهرا اخلطر اإلستراتيجي الذي تواجهه
العدد (2016 )35

أميركا بسبب الدعم الالمحدود إلسرائيل والذي
وصل حد اإلضرار بإسرائيل نفسها مثل بناء
املستوطنات واجلدار ...مؤكدين أن إسرائيل
مكلفة اقتصادي ًا ألميركا ،حيث وصل الدعم
األميركي املقدم لها حتى العام  2003إلى
( 142بليون دوالر) ،وفي حرب اخلليج نشرت
أميركا أسلحة (باتريوت) حلماية إسرائيل دون
أن تق ّدم أي مساعدة ألميركا ،حتى ال يحرجها
ذلك أمام حلفائها العرب.
وقدمت إسرائيل نفسها كشريك إستراتيجي
ضد اإلرهاب بعد أحداث بعد  ،9/11وهذا غير
صحيح ،إذ إن أعداءها وهما «حماس« و «حزب
الله« ليسا أعداء أميركا .وخلصت دراسة
أميركية ،في العام  ،2006إلى النتائج اآلتية
 %40يعتقدون أن العداء ألميركا سببه إسرائيل،
 %39يعتبرون أن احلرب على العراق سببها
اللوبي وكذلك التوتر مع إيران %66 ،يعتبرون
أن اللوبي له نفوذ أكثر من الالزم.
أما احلديث عن أن إسرائيل حليف موثوق
ألميركا ،فهذا الكالم ثبت خطأه ،فهي ال تفي
بوعودها بوقف االستيطان ،وتبيع التكنولوجيا
املتقدمة إلى الصني (املنافس االقتصادي الكبير
ألميركا) ،وتقوم بالتجسس على أميركا ،ولنا في
بوالرد ( )1980مثال على ذلك.
ويتناول املؤلفان قوة إسرائيل العسكرية
واالقتصادية التي جتعلها األقوى في املنطقة،
وخاصة أنها متلك السالح النووي املرعب،
وهذا ما أكده مركز إسرائيلي في يافا ،عام
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 ،2005كما أنها انتصرت على خصومها قبل
الدعم األميركي السخي ،عالوة على أن مصر
واألردن حالي ًا خارج دائرة الصراع بسبب
اتفاق السالم.
أما عن دميقراطية إسرائيل وكونها واحة
احلرية ،فيدحض الكاتبان ذلك باإلشارة إلى
ممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيني ،مثل
التمييز في احلقوق ،والزواج ،وكونها دولة تعتبر
نفسها لليهود.
أما أميركا نفسها ،فهي تساند دو ًال
ليست دميقراطي ًة ،كما أنها دمرت الكثير
من الدميقراطيات ،فاألمر يرجع إلى رعاية
مصاحلها .ومن الناحية األخالقية ،ارتكبت
إسرائيل مجازر بشعة بحق الفلسطينيني ،ويورد
الكتاب آراء بن غوريون في تقسيم فلسطني،
ومنها أنه خطوة أولى للسيطرة على كل فلسطني،
وطرد سكانها من خالل عمليات اإلبادة ،ومنها
دير ياسني وقتل األسرى املصريني ،وعمليات
القتل في مخيمي صبرا وشاتيال.

أدوات عمل اللوبي اإلسرائيلي وقوته
يدافع املؤلفان بضراوة عن القيم األميركية

الهجوم على األساليب الالأخالقية التي ينتهجها
اللوبي ،ومن هذه األساليب:
العمل على استهداف أي منتقد إلسرائيل،
كما تعرض جيمي كارتر بسبب كتابه (فلسطني:
السالم وليس الفصل العنصري) ،على الرغم من
أنه دافع في الكتاب عن وجود إسرائيل واعتبرها
حليف ًا يفترض بالواليات املتحدة حمايتها إذا
تعرضت خلطر حقيقي ،فإنه تعرض حلملة من
التشويه بسبب كونه أملح إلى انتقاد إسرائيل.
ال يحب (اإليباك) مناقشة قوة اللوبي أو
إثارة األسئلة حول دوره في السياسة األميركية
جتنب ًا النتقاده ،وبالتالي إثارة الشكوك حول
نفوذه ،ويواجه أي محاولة بالرد الشديد وإعادة
املنتقدين إلى عقدة معاناة ألفي عام واحملرقة
والوثائق السرية حلكماء صهيون .وخوف ًا من
أن يدخل السياسيون والكتاب أنفسهم في
قضية الوالء املزدوج لليهود ،فإن أحد موظفي
الكونغرس يقول إن  300 _ 250من أعضاء
الكونغرس يصوتون طوع ًا لصالح (اإليباك)
وإسرائيل ،أي أكثر من النصف.
ومن األساليب التي يستخدمها اللوبي،
وتعتبر ناجعة ولها مفعول السحر ،موضوع

األصيلة الراسخة املرتبطة بحرية االعتقاد

الالسامية ،وهو أهم األسلحة ،وخاصة أنه ال

الكتاب يناقش بأسلوب ومنهج حتليلي وصفي

يوجد سياسي يحب أن يتهم مبثل هذه التهمة إذ
ما فكر باحلديث عن اللوبي ،علم ًا أن املؤلفني ال

واحلق في املعارضة والرأي اآلخر ،إذ إن
األدوات التي يستخدمها اللوبي في توجيه
سياسات أميركا اخلارجية خلدمة مصالح
إسرائيل أو ًال وأخير ًا ،وال يتردد املؤلفان في

ينكران وجود الالسامية في أميركا وأوروبا ،إال
أنهما يشيران إلى أنها تقتصر على قلة منبوذة
ليس لها تأثير.
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تأثير اللوبي على الكونغرس
والسلطة التنفيذية واإلعالم
والمؤسسات األكاديمية
نكتشف من الكتاب أن معظم املوظفني في
الكونغرس من اليهود ،وأن (اإليباك) يكافئ
األعضاء الذين يدعمون إسرائيل ،فيساندهم
بدعم حمالتهم االنتخابية ويسقط من ال يقف
مع سياساته (مثل تشارلز بيرسي عام )1984
فـ (اإليباك) بحسب الكتاب ،هو مبثابة مبعوث
في الكونغرس يعمل لصالح دولة أخرى ،ففي
الكونغرس كل القضايا يختلف عليها إال
إسرائيل ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن الكونغرس
نفسه فيه الكثير من الصهاينة اجلدد مثل (ديك
ارمي) (آرنست هولينغ يقول :ال تعرف عن
إسرائيل إال ما يقوله لك "اإليباك").
أما التأثير على السلطة التنفيذية ،فيكفي أن
نعلم أن  %60من الدعم املادي للمرشحني ملقعد
الرئاسة من الدميقراطيني من املال اليهودي،
على الرغم من أن الصوت اليهودي ال يتجاوز
 .%3كما ال ميكن توظيف أي شخص في اإلدارة
إذا كان معروف ًا مبعاداته إلسرائيل .فعلى سبيل
املثال ،كان جميع املستشارين ،في كامب ديفد
في العام  ،2000مساندين إلسرائيل ،ومنهم
مارتن إندك ،املسؤول في «اإليباك« ،ودينس
روس ،وآرون ملير ،وهو إسرائيلي.
أما تأثير اللوبي في اإلعالم فال يقل قوة،
فمعظم معدي البرامج مساندون إلسرائيل
بحسب (إريك إلترمان) ،هناك  66من كتاب
العدد (2016 )35

األعمدة كلهم مع إسرائيل مقابل أربعة فقط،
ومعظم محرري الصحف مساندون إلسرائيل
مثل «وال ستريت« و «شيكاغو سن« و «واشنطن
تاميز« وغيرها ...لذا يوجه اإلعالم األميركي
بعدم طرح األسئلة وعمل نقاشات عن مدى
الدعم األميركي إلسرائيل.
استطاع «اإليباك« إسكات األكادمييني
على الرغم من أن السيطرة على األكادمييني
صعبة ،غير أن «اإليباك« عمل الكثير ملنع انتقاد
إسرائيل ،خاصة بعد االنتفاضة الفلسطينية
في العام  ،2001حيث شكل مجموعات ملراقبة
ما يكتبه األكادمييون مثل

()Campus Watch

وكذلك ضاعف نفقاته على احلركة الطالبية
املساندة إلسرائيل من خالل

(Israel Campus-

 ،) coalitionsحيث متت مهاجمة خالد الرشيدي
وإدوارد سعيد والتحقيق مع أكادمييني بجامعة
كولومبيا لتحريضهم على إسرائيل.
ال شك في أن الكتاب يخاطب الناخب
األميركي ويظهر

له األساليب التي ميكن

من خاللها تخفيف دور اللوبي اإلسرائيلي،
انطالق ًا من الدفاع عن املصالح اإلستراتيجية
األميركية وليس بهدف إضعاف إسرائيل ،التي
هي أص ًال ليست بحاجة للدعم األميركي بسبب
قوتها اخلارقة وعدم وجود تهديد حقيقي ضد
إسرائيل.
يكمن الدافع احلقيقي لذلك في حاجة أميركا
إلى إعادة رسم صورتها في العالم العربي
واإلسالمي ،ويحاول الكتاب إيجاد معارضة
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حقيقية لإليباك وحلفائها من املسيحيني

التعاطف مع املتطرفني في العالم.

الصهاينة الذي تسببوا بتسريب أسرار حكومية

تزيد حمالت اللوبي لتوجيه أميركا ضربة

أميركية إلسرائيل ،باختصار الكتاب يحاول

عسكرية لسورية وإيران من النتائج الكارثية،

رص الصفوف إليجاد أرضية في الواليات

ومينع احتمالية وضع هذه الدول في القوائم

املتحدة األميركية متكنها من إبعاد نفسها

التي حتارب اإلرهاب وحتارب القاعدة وذلك

عن اللوبي وسياساته ،واتباع سياسة في
الشرق األوسط تضمن ح ًال للصراع العربي-

إرضاء إلسرائيل.
وكذلك هناك البعد األخالقي لصورة أميركا،

اإلسرائيلي من خالل استغالل نفوذها ،والذي

إذ إن سكوتها عن سياسة إسرائيل التوسعية

سيؤدي إلى حتسني صورتها وحتقيق هدفها

في الضفة (األراضي احملتلة) يجعلها متواطئة

النهائي ،وهو محاربة اإلرهاب والتطرف ،ونشر

في اجلرائم ضد الفلسطينيني ،والتي تنتهك

الدميقراطية في الشرق األوسط.

قوانني حقوق اإلنسان ،في ظل سكوتها عن

يظهر الكتاب املخاطر التي ميكن أن تتسبب

تصرفات إسرائيل ومشاريعها النووية.

بها العالقة األميركية –اإلسرائيلية ،إذا بقيت

تشكل جهود اللوبي في سحق ومنع أي
نقاشات حوله ظاهر ًة غير صحية بالنسبة للمبدأ

سياسات أميركية غير متزنة بسبب تأثير

الدميقراطي ،وقيام اللوبي بإعداد قوائم سوداء

اللوبي على صانعي القرار في واشنطن ،كما

للكتاب في اجلامعات وإسكاتهم ألنهم يشككون

أن الكتاب وبكل موضوعية ال يدعوا السياسيني

بعمله من خالل اعتبار أن أي نقد موجه لهم

األميركيني إلى التخلي عن إسرائيل ،ولكن

وإلسرائيل يعتبر ضد السامية يتعارض مع

الفكرة تقوم على ردع إسرائيل التي بسياساتها

مبادئ الدميقراطية ومبدأ الرأي والرأي

الداخلية والدعم املطلق الذي حتصل عليه من

اآلخر .ويعتبر عجز الكونغرس األميركي عن

أميركا تضر مبصاحلها اإلستراتيجية وتشكل
خطر ًا على السالم في املنطقة ،ومن األمثلة على

إيجاد آليات للمناقشة أو التشاور في مثل هذه
القضايا شل ًال للعملية الدميقراطية.

تلك املخاطر :ازدياد مخاطر الهجمات اإلرهابية

فحسب رأي املؤلفني ،فإن الداعمني إلسرائيل

على جميع الدول ومن ضمنها دول حليفة

لهم احلق واحلرية في أن يقدموا حججهم

ألميركا مثل االحتاد األوروبي ،في الوقت الذي

وكذلك لآلخرين احلق نفسه ،وعليهم أن يتحدوا

مينع فيه اللوبي جميع القيادات من استغالل

بعضهم من خالل احلجج ،أما أسلوب إعاقة

فرص السالم والتي ال ميكن أن تستغل دون

النقاشات والتخويف والترويع فيجب أن يحاربه

فرضها على إسرائيل ،مما يزيد التطرف ويزيد

الذين يرفعون شعار الدميقراطية واحلوار بكل

بالشكل الذي يفرضه اللوبي ،والذي أنتج
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شجاعة ووضوح سواء كان ذلك في اإلعالم أو
الكونغرس أو اإلدارة.

إسرائيل؛ ألن الواقع أثبت أن السالم أفضل
حلماية إسرائيل إستراتيجي ًا من كل الدعم

يعتبر الكتاب وصف ًا حتليلي ًا واقعي ًا

العسكري وخاصة بعد العام  ،1967إذ إنها

للوضع القائم في جميع املؤسسات التي ترسم

هزمت في العام  1973على الرغم من كل الدعم.

السياسات األميركية في الشرق األوسط ومدى

ويجب إضعاف اللوبي من خالل إيجاد اللوبي

تأثير اللوبي الداعم إلسرائيل عليها ،كما أنه

البديل ،وخفض املوارد من خالل األكادمييات
ووسائل اإلعالم ورعاية خطاب أكثر انفتاح ًا من

عن األسباب احلقيقية وراء عدم استجابة

خالل كشف أساطير تشكيل إسرائيل وفضح

املستوى السياسي األميركي للحقوق والقضايا

سياساتها منذ تشكيلها.

يجيب عن كل التساؤالت بوضوح ودون مواربة

وعلى الرغم مما سبق ،فإن مقاومة اللوبي ما

العربية في مقابل دعم إسرائيل بال حدود.
استخدم املؤلفان أسلوب ًا صحافي ًا مشوق ًا في

زالت صعبة بسبب عدم وجود مجموعات ضغط

استفزاز العقل بشكل منطقي موثق من خالل جلب

مقابلة لها وخاصة مجموعات اللوبي العربية

البراهني واألدلة على صدق الفرضية األساسية

واإلسالمية ،ألن األخيرة ال تلتقي في نقاط

التي يقوم عليها الكتاب ،وهي أن دعم أميركا

سياسية واحدة ،بعكس اللوبي الداعم إلسرائيل
الذي يتبنى خط ًا سياسي ًا واحد ًا باجتاه دعم

واإلسرائيلية .ومن املالحظ ابتعاد املؤلفني عن

إسرائيل ،مع أننا قد نشاهد بعض اخلالفات

التحيز في سرد احلقائق وبعدهما عن العواطف

في القضايا األخرى ولكنها غير مؤثرة.

إلسرائيل بال حدود قد أضر باملصالح األميركية

خاصة في شرح احللول واملعوقات التي يجب

يصلح الكتاب أن يكون مبثابة مدخل ألي

تبنيها في مواجهة التأثير السلبي للوبي املساند

مهتم بالسياسة األميركية في املنطقة ،إذ من

إلسرائيل ومن األمثلة" :يجب معاملة إسرائيل

خالل ما ناقشه يستطيع الدارس أو املهتم

كدولة عادية مثلها مثل أي دولة حليفة ألميركا

معرفة الكثير من اإلجابات عن األسئلة املتعلقة

بكل املستويات العسكرية واالقتصادية .والعمل

باملواقف األميركية غير املبررة اجتاه القضايا

على إنهاء الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني

العربية واإلسالمية في املنطقة ،كما أن الكتاب
يطرح حلو ًال ميكن من خاللها لعب دور في تغيير

على إسرائيل إليجاد حل عادل وإسقاط احلجج

السياسة األميركية الداخلية اجتاه املنطقة أو

اإلسرائيلية الواهية بأن إسرائيل مستهدفة وأن

وضع حد لدور اللوبي املساند إلسرائيل في

وضعها اإلستراتيجي سيتضرر في حال إعطاء

أميركا.

من خالل استخدام الثقل األميركي بالضغط

إن ما دفعني حقيقة إلى االهتمام بهذا

الفلسطينيني دولة بسبب صغر مساحة دولة
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الكتاب هو الرغبة في معرفة القدرات الفعلية
للوبي اإلسرائيلي في أميركا من أجل فهم
أسباب ضعف دور الدول العربية في ميزان
املصالح األميركية .ومن خالل فهمي أن العالقة
مع إسرائيل تقوم على ارتباطات نفعية بحتة بني
إسرائيل وصناع القرار األميركيني وحكوماتهم،
فإنني أرى أنه لو وجدت الرغبة احلقيقية للعرب
في تبني مواقف سياسية تضع أميركا بني
اختيار مصاحلها في الشرق األوسط وبني
وقوفها غير املبرر مع إسرائيل ،فال شك في أن
النتائج ستكون لصالح القضايا العربية.
ال يبشر الواقع السياسي العربي احلالي
بأي حترك مشترك على املدى القريب ،ولكن لو
افترضنا أن ما يسمى الربيع العربي مخاض
طبيعي حلالة الفشل في السياسة العربية في
املائة سنة املاضية ،فمن احملتمل أن تظهر في
النهاية ظروف سياسية تربط األنظمة السياسية
العربية مبصالح مشتركة تقوم على أسس
جتارب مشتركة كما حصل في أوروبا.
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المكتبة

ممن عرفوا ياسر عرفات عن قرب ،إلى جانب
مقاالت لكتاب ومحللني يتحدثون عن مكانة أبو
عمار ورمزيته .تضم هذه القائمة جورج حبش
وخالد مش����عل وأبو علي شاهني وإبراهيم أبو
النجا وغيرهم .ويضم الكتاب صورة افتتاحية
لياسر عرفات مع الشيخ أحمد ياسني مؤسس
حركة حماس.

واملؤلف الدكتور أحمد يوسف عمل مستشار ًا

الكتاب :ياسر عرفات .ذاكرة ال تغيب

لرئيس الوزراء السابق إس���ماعيل هنية ويعمل
رئيس��� ًا لهيئة الوف���اق الفلس���طيني .وصدر له

تاريخ النشر :كانون الثاني 2016

واإلجنليزية تتناول القضية الفلسطينية.

الكاتب :د .أحمد يوسف
الناشر :بيت الحكمة .غزة

يض���م الكتاب بني جنباته عش���رات املقاالت

أكثر من ثمانية وعش���رين مؤلف��� ًا باللغة العربية

الصحافي���ة وكلمات الرثاء التي كتبت في رحيل
الرئيس الراحل ياس���ر عرف���ات ،والتي حتاول
أن جتس���د مكانته وموقعه ف���ي احلركة الوطنية
الفلسطينية املعاصرة.
يقدم للكتاب الدكتور زكريا اآلغا عضو اللجنة
التنفيذي���ة ملنظمة التحرير الفلس���طينية وعضو
اللجن���ة املركزي���ة حلركة فتح ،والدكتور س�ل�ام
فياض رئيس الوزراء الس���ابق ،والدكتور غازي
حمد القيادي في حركة حماس.

يخصص الدكتور أحمد يوس����ف فص ًال في

الكتاب :أزمة بناء الدولة العربية المعاصرة
الكاتب :الدكتورة أشواق عباس

الكتاب بعنوان «خواطر وكلمات» يتحدث فيها

الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت

عن الرئي����س عرفات ودوره في صناعة الهوية

تاريخ النشر :شباط 2016

الوطنية وقيادة مسيرة الثورة .ثم يخصص ما
تبقى من كتابه لكلمات قادة تنظيمات وفصائل
ومجتمع مدني وساس����ة ووزراء وشخصيات
العدد (2016 )35

يتناول هذا الكتاب إحدى أهم اإلشكاليات
السياس����ية التي واجهها العال����م العربي في
ظروف����ه املعاصرة بعامة ،ونظمه السـياس����ـية
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بخاص����ة ،منذ احلرب العاملي����ة الثانية ،وخالل
املرحلة التاريخية التي رافقت بناء منوذج الدولة
العربي����ة املعاصرة .وهي إش����كالية اإلصالح
وبناء الدولة العربية املعاصرة .وهي إش����كالية
وطنيـة وقوميـة ودوليـة في ٍآن مع ًا ،وخصوص ًا

إذا أخذنا في احلس����بان أنّ تفاعالتها ال تزال
نشطة ومتغيرة ،أما نتائجها فال تزال مفتوحة
عل����ى احتماالت كثيرة؛ األمر الذي يجعل منها
قضي ًة آني ًة ملحة بقدر ما هي قضية مسـتقبلية،

الكتاب :مستقبل التغيير في الوطن العربي

بالنسبة إلى الدولة والنظام السياسـ ي واملصالح

الكاتب :مجموعة باحثين

القومية العليا.

الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية

وإذا كان اإلصالح ه����و العنوان العريض
الظاه����ر لتدخل القوى األجنبي����ة في البلدان
العربي����ة ،فإنَّ املضم����ون الفعلي لهذا التدخل
يتعدى ،من دون ش����ك ،األبعاد السياس����يـة،
ليتح����ول في مجرى تطور األحداث والتغيرات
العاصف����ة الكبرى ،التي جرت في نهاية القرن
العشـرين وبدايات القرن احلادي والعشرين،
جزء من العالقات الدولية وصراعاتها في
إلى ٍ
املنطقة.
يتضم���ن الكت���اب ثالثة فصول إل���ى جانب
اخلالصة التنفيذية واملقدمة والتوصيات.
الفصل األول بعنوان« :مقدمات اإلصالح في
العالم العربي» ،والفصل الثاني« :النظام العربي
والنظام الدولي اجلديد :اإلصالح واستراتيجية
املصالح الدولي���ة» ،والفصل الثال���ث« :األبعاد
االستراتيجية لإلصالح في العالم العربي ودورها

تاريخ النشر :كانون الثاني 2016

كان���ت قضي���ة التغيير وال ت���زال واحد ًة من
التحدي���ات الكبرى التي رافق���ت جتربة «الدول
احلديث���ة» في الوطن العربي منذ قيام تلك الدول
وفق أمن���اط حكم مختلفة ،فش���لت جميعها في
بنسب مختلفة -في حتقيق التنمية
النهاية -ولو
ٍ

الش���املة ،وإقرار حكم القان���ون والدميقراطية
واملواطن���ة والعدالة االجتماعية واملس���اواة في
احلقوق والواجبات.
دفع���ت أجواء اإلحباط في املجتمعات العربية
من تلك التجارب -ف���ي ظل تزايد ظواهر الفقر
والتهمي���ش والبطالة والش���عور باملهانة وفقدان
ش���رائح ومجموعات واسعة من الشباب
األمل-
َ
العربي إل���ى بلورة مواقفها وخياراتها الرافضة

األم َر الواقع أو املعترضة عليه ،وإلى العمل على
جتاوز هذا الواقع.

انطلقت موجة االنتفاضات الشبابية في عدد

في التكامل العربي العاملي».
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م���ن البلدان العربية بهدف التغيير ،أو اإلصالح
على األقل ،وجنحت بعض هذه االنتفاضات في
إس���قاط رؤوس أنظمتها ،ودخل���ت في مراحل
انتقالية تعلَّق عليها األمل بإجناز التغيير.
وانتشرت موجة من التفاؤل واألمل في املنطقة
والعال���م بأن ربيع ًا عربي ًا قادم ًا س���يعم بوعوده
كل بلدان املنطقة وس���يحقق لشعوبها ما عجزت
أنظمتها عن حتقيقه عل���ى مدى عقود .لكن تلك
املوج���ة من التفاؤل واألمل ل���م ُ
يط ْل َم ُّدها حتى

بجزْرها أمام رياح العنف والتطرف
انس���حبت َ

واالنقس���ام التي اجتاحت الكثير من املجتمعات
العربي���ة ،بخاص���ة تلك التي طرق ذل���ك الربيع
أبوابها .فانتقل املش���هد العربي إلى مكان آخر
يناقض كل تلك الصورة املخملية التي تص َّورها
الكثيرون ُبعيد انطالق انتفاضات الربيع العربي.

وبعد كل ذلك اإلخفاق واإلحباط يعود س���ؤال

التغيير في الوطن العربي ل ُيطرح بقوة.

يضم الكتاب وقائع ندوة نظمها مركز دراسات

الوحدة العربية حول هذا املوضوع لتعميق البحث
في ما يحدث في الوطن العربي على هذا الصعيد.
وقد ش���ارك في هذه الن���دوة نحو مائة من نخبة
الباحثني واملفكرين واخلبراء العرب الذين عرضوا
وناقش���وا على مدى أربعة أيام اثنني وعش���رين
بحث ًا ،تناول قسم منها مشكالت التغيير وحتدياته
في عدة بلدان عربية ،كل منها على حدة ،وتناول
قسم آخر مقاربة أشمل ألهم املخاطر والتحديات
وآفاق املستقبل التي يواجهها الوطن العربي ككل
في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة.
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الكتاب :إدوارد س���عيد ونقد تناسخ االستشراق:
الخطاب – اآلخر  -الصورة
الكاتب :وليد الشرفا
الناشر :المؤسسة العربية للدراسات والنشر
تاريخ النشر2016 :

ص���در ع���ن املؤسس���ة العربية للدراس���ات
والنش���ر ،في بيروت وعمان ،ومكتبة كل شيء،
في حيف���ا ،كتاب جديد للدكتور وليد الش���رفا،
بعنوان« :إدوارد سعيد ونقد تناسخ االستشراق:
اخلط���اب ،اآلخر ،الص���ورة» .وينتق���د الكتاب
التناس���خ الذي حدث في إعادة إنتاج الش���رق
اعتم���اد ًا على األطروحات النظرية الكبرى التي
أجنزها إدوارد س���عيد في كتابه «العالم والنص
والناقد» ،الذي شكل املرجعية التأسيسية للنظرية
النقدية التي أجنزها ،والتي ترفض االنفصال بني
اللحظة التاريخي���ة واللحظة اإلبداعية ،بالتأكيد
على أنها جزء من العالم االجتماعي ،بعد مناقشة
مستفيضة ألطروحات ميشيل فوكو وجاك دريدا
ومدارس النقد املعاصر التي حاولت إغالق النص
عن هذه الدنيوية.
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يبدأ نقد االستشراق بتوضيح معالم تأسيس
األنا «الغرب���ي» واختراعه ،بصفته معيار ًا يعود

مخترق��� ًا وفاحص ًا جلوهر ذل���ك الكيان املرعب،

االمتياز املعياري من العقل األوروبي إلى العقل
األميركي ،حيث متت إعادة استنس���اخ املعيار
باحلق���ل االجتماع���ي بدي ًال عن فق���ه اللغة ،في

الذي وص���ل أوروبا واقتحمها ،وس���تكون هذه

محاكمة اإلس�ل�ام هذه املرة ،وس���يكون برنارد
لويس مؤسسها األبرز؛ إذ تعطي املعرفة تسويغ ًا

في قرن مائة وس���تون أل���ف مطبوعة ،وقبل ذلك

للتدخل السياسي في عالم اإلسالم بني ثقافتني:

قرر مجمع فينا الكنس���ي تأسيس كراس للغات:

األولى ،العرب ،والثانية ،إسرائيل ،وهنا تناسخ

العربية ،العبرية ،السريانية.
يناقش ناقد االستشراق كتاب املكتبة الشرقية

م���زدوج في نق���ل املعيارية والدونية والتس���لط
واإللغاء في آن مع ًا.

لـ»دير بيلو» بصفته بداية لتراكم أرشيف معرفي

يناقش الكتاب بعد ذلك منهج إدوارد سعيد

تسلطي في قراءة الشرق ومن ثم كتابته .ومن ثم
حملة نابليون على مصر بصفتها جتسيد ًا لتالحم

في نقد هذا التناس����خ ،حي����ث مفاهيم :البنية

املرحلة بحثية بامتياز ،فقد نش���ر عن الش���رق

املعرفي بالتسلطي والسياسي.

واألمة والطبقة واخلطاب واملوقف من ماركس،
بصفته إش����كا ًال منهجي ًا أثار كثير ًا من اجلدل

يس���تمر الكت���اب مبالحقة حاالت التناس���خ

مع كثير من النقاد العرب ،مثل :صادق جالل

ومحطاته في عصر التنوير ،حيث يعود «التنوير»
معيار ًا أوروبي ًا في مواجهة «الظالمية» الشرقية،

العظم ،ومهدي عامل ،وهشام شرابي ،ومحمد
أركون ،وغيرهم .

ويناقش الكت���اب هنا املقتطف���ات العربية التي

ميث����ل اإلع��ل�ام احملطة األخي����رة ألحداث

أوردها سعيد لـ«دوساس���ي» بصفتها جغرافيا
تخيلية اس���تعارية ،وإن كانت نصوص ًا حقيقي ًة،

التناس����خ وجتسيداته بني املعيارية الغربية ،و
«الشرائحية» الشرقية ،ومتثل التغطية اإلعالمية

حيث يقوم االختيار مقام التخييل في إعادة إنتاج

للث����ورة اإليرانية عودة هائل����ة لكل تصنيفات

الثقافة العربية.

التماي����ز الغربي ،بداية م����ن اجلغرافيا وليس

تس���تمر فصول الكتاب برصد التناسخ الذي

انتهاء بح����ق العربي بتعريف نفس����ه وانتهاء

حدث مع رينان ،حيث متت إعادة إنتاج فقه اللغة
معي���ار ًا غربي ًا يعيد التعارض بصيغة لغوية :لغة

بعج����زه عن ه����ذا التمثيل ،تصب����ح الصورة
اإلعالمية هنا تكثيف ًا صارخ ًا لكل األرش����يف

عربي���ة ،لغة غربية ،وهنا ت���رث اللغ َة اجلغرافيا

االستش����راقي في تأكيد التفوق واالستحواذ،

والتاريخَ والعرقَ .

وتصبح الص����ورة جغرافي����ا تخييلية جديدة،

يفكك الكتاب بعد ذلك االستش���راق املعاصر

ويظل الشرق صدى للمعيار الغربي ،وتسقط

بصفت���ه محطة تناس���خ مفصلي���ة ،حيث حتول

أس����طورة التقدم ،أمام نزعة التمايز والتفوق
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واالس����تحواذ ،إن التبدل املعرفي لم يلغ البنية
وإمنا أعاد إنتاجها.
يذكر أن الدكتور وليد الش���رفا هو أستاذ
اإلع�ل�ام والدراس���ات الثقافية ف���ي جامعة
بيرزي���ت ،صدر له ع���ن املؤسس���ة العربية
للدراسات والنشر« :رواية القادم من القيامة»،
التي رش���حت جلائزة «البوك���ر» ،في العام
 ،2013وكذلك ،كتاب «اجلزيرة واإلخوان :من
سلطة اخلطاب إلى خطاب السلطة» ،وتتركز
اهتماماته على دراس���ة االستشراق والسرد
وثقافة الصورة.

العدد (2016 )35
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