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المواد المنشورة ال ّ
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو المعهد

ُ
معهد السياسات العامة ،جمعية أهلية تأسست عام  2006في رام الله ،تصدر
» أوراق تقييم أداء ،وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج

إلى جانب «

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي
ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

» بمساهمات الكتاب والباحثين الفلسطينيين والعرب في

ترحب «

السياسة الفلسطينية وتشابكاتها اإلقليمية والدولية ،وفي البحث في
السياسة العامة وتطبيقاتها .يتم تصنيف المواد إلى دراسات (6000-5000
كلمة) ومقاالت ( 4500-3000كلمة) وعروض كتب (.)2500-1000
» بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو بلغة

بذلك ترحب «

أجنبية .مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها في
البحث والكتابة من حيث األصالة والرصانة والصنعة العلمية ،وأال تكون مقدمة
ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو نشر جزء منها.
تبلغ «
وتقدم «

» الكاتب بقبول مادته للنشر في غضون شهر من تسلمها للمادة.
» مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.

ترسل المواد على بريد المجلة اإللكتروني أو على عنوان معهد السياسات
العامة البريدي.
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في البــدايـــة

لم تتم مشاورتهم يف األمر ،ووحدهم من كان

نهاية عام حافلة باألحداث وبدايات عام آخر

عليهم أن يتصدوا بقوة لها.

ينذر باملزيد من التدهور يف املنطقة .فصفقة
ترامب املوعودة لم تعد رسا ً ولم يعد الحديث

اجتمع موقف فلسطيني واحد عىل رفض
الصفقة والتعاطي معها ومع عرابيها ،وبدا

عنها من باب التكهنات.
فاقت الصفقة التوقعات كلها ،إذ أعلنت،

أن استعادة الحديث عن املصالحة املفقودة

بال ريب ،تجاوزها الكامل أدنى املطالب

ممكنة ،خاصة بعد إعالن الرئيس محمود

الفلسطينية ،ليس هذا فحسب ،فقد فاقت

عباس نيته إرسال وفد من منظمة التحرير إىل

توقعات نتنياهو املأمولة الذي جاءته الصفقة

قطاع غزة للحديث مع حركة حماس التي دعا

يف وقت يستعد فيه ملنازلة ثالثة انتخابية بعد

ممثلني عنها وعن الجهاد اإلسالمي لحضور

تعثره يف تشكيل حكومة يف دورتني حصل

اجتماع قيادي موسع يف رام الله.
لبت الحركتان النداء ،بيد أن موافقة حماس

فيها عىل أغلبية طفيفة.
كثر الحديث عن الصفقة قبل إعالنها وكثر

غزة عىل وصول وفد املنظمة لم تتم حتى
اللحظة ،األمر الذي اعترب انهيارا ً جديدا ً يف

املعنية بها (الفلسطينيني) ربما وحدهم من

الجهود املأمولة إلعادة إطالق عجلة املصالحة.

الحديث عن توقيت إعالنها ،إال أن أكثر األطراف
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» أن تركز يف عددها الحايل

املياه اإلقليمية قبالة قطاع غزة يف ظل الرصاع

عىل بعض سياسات الدولة من أجل فهم أكثر
عمقا ً ملقدرة السلطة الفلسطينية عىل وضع

املحموم عىل الغاز يف البحر املتوسط وسعي

رأت «

فلسطني لرتسيم حدودها املائية مع مرص.

سياسات تواجه التحديات القادمة .يف الجانب

ويف زاوية الدراسات مساهمة للدبلومايس

االقتصادي يقدم الدكتور محمد أبو عمشة

والباحث الدكتور عالء أبو عامر بعنوان

من جامعة خضوري والباحث يف اإلدارة أنس

«إضاءات عىل األرسة الحشمونية الفلسطينية

نصار دراسة حول «أثر اإلنفاق الحكومي عىل

وثورتها عىل اإلمرباطورية السلوقية (بني سنة

املؤرشات االقتصادية لدولة فلسطني» ،حيث

 140إىل  116قبل امليالد)» يف اشتباك تاريخي

يحاول الباحثان تحليل تأثري اإلنفاق العام عىل

حول الرواية القديمة لفلسطني.

النمو ( )GDPوالصادرات والبطالة وتكوين

تختتم «

» زاوية دراساتها بواحدة

رأس املال اإلجمايل يف الفرتة بني -2018

للباحث عبد الغني سالمة ،يتجول عربها يف

 .٢٠٠٠فيما يقدم الباحث يف السياسات العامة

أسئلة الهوية واملواطنة ،التي ال يزال مخاضها

محمود أبو شنب قراءة عميقة يف ممكنات

يف املنطقة قاسيا ،وهو يحدد إىل درجة بعيدة

نجاح تطلعات الحكومة للنهوض بالتعليم

واقعنا اإلقليمي املمزق.

التقني واملهني كأداة من أدوات االنفكاك عن

تضم زاوية املقاالت يف هذا العدد خمس

االحتالل وتمكني املواطن وتطوير الصناعات

مقاالت تتعرض ملوضوعني متالصقني :صفقة

املحلية يف دراسة موسومة بـ«التقني واملهني

القرن والحاجة للوحدة الوطنية الفلسطينية.

يف تلبية احتياج السوق الفلسطينية» .أما

يفتتح النقاش املحلل السيايس محمد هواش

يف قطاع الصحة ويف ظل تزايد الحديث عن

بمقالة مطولة بعنوان «صفقة القرن..

األخطاء الطبية يحلل الباحث يف السياسات

الفلسطينيون يفتحون الصفحة األصعب يف

العامة زكريا الرسهد «سياسات الحماية

تاريخهم» ،ثم يحاول حكمت يوسف ،املحرر

والسالمة الطبية والصحية يف فلسطني» من

يف شبكة «سوا» اإلخبارية أن يرى إن كانت

خالل «األخطاء الطبية.

«صفقة القرن طوق نجاة لنتنياهو وترامب»

يف املقابل يقدم الصحايف والباحث

أم ال .يف املجال نفسه ،يسأل الكاتب إيهاب

االقتصادي جعفر صدقة قراءة يف سياسات

أبو دياب «صفقة القرن ..ملاذا اآلن يا «دونالد

دولة فلسطني تجاه تطوير حقول الغاز يف

نتنياهو»؟ .يف املقابل تظل زيارة وفد منظمة
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التحرير العالقة إىل غزة موضع تساؤل الكاتب

فرص العمل والحياة األفضل .يف ذلك يقدم
الباحث إكرام عمر ،تحليالً عميقا ً لسياقات

بـ«فريوس االنقسام» هل تعالجه زيارة غزة؟

التعليم املهني يف مؤسسات السلطة من خالل

» زاوية املقاالت بمقالة للكاتب

يف دراسة بعنوان «التدريب املهني ضمن

أحمد جالل بعنوان« :املصالحة وصفقة

سياسات التمكني االقتصادي للمرأة  -وزارة

القرن ...طاسة وضايعة» ،يف تعبري يلخص

االقتصاد الوطني دراسة حالة».

الصحايف سامح أبو دية يف مقالته املعنونة
وتختتم «

ويف زاوية الكتب ،يقرأ لبيب فالح طه

واقع الحال.
تضم زاوية العالقات الدولية يف هذا العدد

كتاب عبد الحميد الصائح «اإلعالم وتشكيل

دراستني .يف األوىل يبحث الدكتور وليد

الرأي العام حدود الحرية واملسؤولية» فيما

سالم فرص التحول يف املوقف األمريكي بعد

يقرأ يوسف الشايب كتاب مهند عبد الحميد

االنتخابات القادمة يف سؤال يصعب التكهن به

«املناهج املدرسية بني استثمار الرأسمال

أو ربما يصعب أن تكون اإلجابة عنه إيجابية.

البرشي وهدره».

الدراسة تأتي بعنوان :فلسطني وأمريكا

يف الختام وضعت الحكومة الفلسطينية

وإمكانيات التغيري» وتظل اإلجابة عالقة .أما

موضوع االنفكاك االقتصادي عن االحتالل

الدكتور عبد الله موىس أبو عيد ،أستاذ القانون

يف مرحلة متقدمة من جدول أولوياتها،

يف الجامعات الفلسطينية ،فيسلط الضوء ،يف

فأعلنت وقف استرياد العجول من املزارعني

الثانية ،عىل «املحكمة الجنائية الدولية :الواقع
والتحديات» محاوال ً املساهمة يف الجهد الوطني

اإلرسائيليني ،تال ذلك ردات فعل وردات
فعل مقابلة حول استرياد الخضار والفواكه

لتعزيز الذهاب للمحكمة من أجل محاكمة

بني الطرفني وتخفيض االعتماد عىل املشايف

مجرمي الحرب يف دولة االحتالل.

اإلرسائيلية .خطوات أخرى مهمة تم تبنيها

» يف زاوية السياسات العامة

خاصة الرتكيز عىل التعليم التقني واملهني.

محاولة فهم التوجهات الوطنية لتعزيز

األمر الذي يؤكد جدية هذه الخطوات وأن ثمة

التعليم التقني واملهني كرافعة من روافع

حاجة لسياسة وطنية واضحة تعمل وفق

تمكني السلطة لالنفكاك االقتصادي عن دولة

غايات محددة تتمثل يف تنفيذ قرارات املجلسني

االحتالل وكأداة لتمكني املواطن من تنويع

الوطني واملركزي.

تواصل «
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دراسات

أثر اإلنفاق الحكومي على المؤشرات االقتصادية لدولة فلسطين

د .محمد أبو عمشة
*
أ .أنس نصار

*

مقدمة الدراسة

خطة اقتصادية لتطوير اإلنتاج ،وما يواجهه

تلعب النفقات الحكومية دورا ً مهما ً يف

االقتصاد من تحديات وضغوط ناتجة عن قيود
االحتالل وضعف البنية القانونية والتحتية،
ّ
وتحكم االحتالل بمنافذ حركة الصادرات

مختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية
للمجتمع الفلسطيني .ومن التحديات التي

والواردات ،إضافة إىل االنقسام السيايس بني

تواجه اإلنفاق العام يف فلسطني وتوجيهه:

شطري الوطن.

قلة مصادر اإليرادات العامة ،والتحديات التي

توضح املؤرشات الرئيسة أن معدل النمو يف

تواجه املوازنة العامة ،واحتجاز إرسائيل عائدات

االقتصاد وتكوين رأس املال اإلجمايل يف دولة

الرضائب كوسيلة للضغط املايل عىل دولة

فلسطني يعد من أدنى املعدالت يف املنطقة ،إىل

فلسطني لقبول الربامج السياسية غري املرشوعة

جانب أن فلسطني من أعىل الدول يف مقاييس

وغري العادلة (أبو عيدة ،)2015 ،إضافة إىل

معدالت البطالة .ويمكن أن نعزو ذلك إىل

قلة حجم االستثمارات األجنبية ،وعدم وجود

الصعوبات السياسية واالقتصادية التي واجهت

*قسم العلوم املالية واملرصفية جامعة فلسطني التقنية – خضوري

دولة فلسطني (حسونة.)2019 ،

*ماجستري إدارة عامة
باحث يف مجال اإلدارة العامة

وخالل فرتة الدراسة بني األعوام (-2000
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 ،)2018كان هناك حدثان رئيسان يف فلسطني

يف فلسطني بني عامي ()2018-2000؟

أثرا عىل االستقرار االقتصادي ،وكان لهما تأثري

 .3ما تأثري اإلنفاق العام عىل البطالة يف فلسطني

عىل مختلف جوانب الحياة ،وهما االنتفاضة

بني عامي ()2018-2000؟

الثانية يف العام  ،2000واالنقسام السيايس

 .4ما تأثري اإلنفاق العام عىل تكوين رأس املال

والجغرايف بني شطري الوطن يف العام ،2006

اإلجمايل يف فلسطني بني عامي (-2000

وما تاله من انفصال قطاع غزة عن الدولة

)2018؟

الفلسطينية (تحسني ودرويش.)2018 ،

أهمية الدراسة

    عىل الرغم من الجهود التي بذلت وما زالت
تبذل إلعادة توحيد شطري الوطن ،فإن هذه

   تنبع أهمية الدراسة من أهمية املؤرشات

الجهود باءت بالفشل حتى اآلن ،ولذلك فإن

الرئيسة لالقتصاد ،والدور الذي تلعبه املوازنة

جميع البيانات االقتصادية املتاحة غري دقيقة،

العامة يف زيادة أو انخفاض قيمة تلك املؤرشات.
واستنادا ً إىل النتائج ،يمكننا توجيه النفقات إىل

ألن شطري الوطن يسرتشدان بمجموعتني

األنشطة االقتصادية الحقيقية أو بعيدا ً عن هذه

مختلفتني من القواعد والقوانني ،وينبغي ألي
باحث اقتصادي أن يأخذ بعني االعتبار هذا

األنشطة .كما تتناول هذه الدراسة موضوع

التباين يف البيانات.

النفقات الحكومية بالتحليل وأثرها عىل
املؤرشات االقتصادية ،ملساعدة صناع القرار يف

سيحاول الباحثان يف هذه الدراسة تحليل

العام عىل النمو ()GDP

رسم السياسات العامة للحكومة ووضع برامج

والصادرات والبطالة وتكوين رأس املال

التنمية االقتصادية املستدامة والتخطيط لزيادة

اإلجمايل (الخالدي.)2019 ،

النمو االقتصادي يف دولة فلسطني يف محاولة

تأثري اإلنفاق

للتغلب عىل املشكالت التي تواجه الحكومة يف

مشكلة الدراسة

وضع رؤية .2040

ستحلل هذه الدراسة آثار اإلنفاق العام

فرضيات الدراسة

عىل بعض املــؤرشات الرئيسة يف االقتصاد
الفلسطيني واإلجابة عن األسئلة اآلتية:

الفرضية الرئيسة:

 .1ما تأثري اإلنفاق العام عىل النمو االقتصادي

 :H0يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية عند

يف فلسطني بني عامي ()2018-2000؟

مستوى معنوية  %5بني النفقات الحكومية

 .2ما تأثري اإلنفاق العام عىل إجمايل الصادرات

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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واملــؤرشات االقتصادية الرئيسة (النمو،
الصادرات ،البطالة ،تكوين رأس املال
اإلجمايل) يف فلسطني بني عامي (- 2018
.)2000

تتفرع الفرضية الرئيسة إلى فرضيات
أخرى:
 :H1يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية عند
مستوى معنوية  %5بني اإلنفاق الحكومي
والنمو يف فلسطني بني عامي (-2000
.)2018

الشكل رقم ( :)1املتغريات املستقلة والتابعة
لنموذج الدراسة

 :H2يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية عند
مستوى معنوية  %5بني اإلنفاق الحكومي

يستخدم الباحثان االنحدار الخطي

والصادرات يف فلسطني بني عامي (-2000

البسيط لتحليل تأثري املتغري املستقل عىل

.)2018

املتغريات التابعة املوضحة يف املعادلة اآلتية:

 :H3يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية عند

Y1 = α +βnXn +ε

مستوى معنوية  %5بني اإلنفاق الحكومي

حيث:

.)2018

 :αالثابت يف املعادلة

والبطالة يف فلسطني بني عامي (-2000

 :Yاملتغري التابع املؤرشات االقتصادية

 :H4يوجد تأثري معنوي ذو داللة إحصائية عند

 :βnمعامل املتغري

مستوى معنوية  %5بني اإلنفاق الحكومي

 :Xnاملتغري املستقل اإلنفاق الحكومي

وتكوين رأس املال اإلجمايل يف فلسطني بني

 :εمعامل الخطأ

عامي (.)2018-2000

معادالت االنحدار الخطي
البسيطة لنموذج الدراسة هي:

منهجية الدراسة

معادلة انحدار اإلنفاق الحكومي وأثره عىل

نموذج الدراسة ومتغيراتها:

النمو االقتصادي

يبني الشكل رقم ( )1متغريات الدراسة:
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GR = αGR+βGR(EXP)+ ε

معادلة انحدار اإلنفاق الحكومي وأثره عىل
الصادرات

باستخدام  SPSSتحليل االنحدار الخطي
البسيط.

EX = αEX+βEX(EXP)+ ε

اإلطار النظري

معادلة انحدار اإلنفاق الحكومي وأثره عىل
البطالة

يعترب تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي من
أكثر الدراسات املثرية للجدل بني االقتصاديني،

UE = αUE+βUE(EXP)+ ε

وقد أخذ االهتمام بالسياسة املالية يتزايد

معادلة انحدار اإلنفاق الحكومي وأثره عىل

يف العرص الراهن حتى أصبحت من أقوى

إجمايل تكوين رأس املال

السياسات االقتصادية املستخدمة وأشدها
تأثريا ً عىل التنمية االقتصادية ،خصوصا ً بعدما

GCF = εGCF+βGCF(EXP)+ ε

حيث إن:

أوضح التحليل الكينزي أهمية السياسة املالية

 :αالثابت يف معادلة االنحدار الخطي البسيط

لصانعي القرار يف التأثري عىل االقتصاد القومي

 :βمعامل االنحدار يف معادلة االنحدار

ككل من خالل استخدام أوجه اإلنفاق املختلفة،

الخطي البسيط

وهكذا اتخذ التدخل الحكومي يف النشاط
االقتصادي منعرجا ً جديدا ً وأصبحت الحكومات

 :εمعامل الخطأ العشوائي
 :EXPاإلنفاق الحكومي

ً
إدارة
توجه االقتصاد القومي وتعمل عىل إدارته
ً
فعلية (بن نوار.)2011 ،

 :GRالنمو االقتصادي

 :EXالصادرات

يرتبط تطور دور الدولة يف االقتصاد

 :UEالبطالة

بتطور حجم اإلنفاق العمومي الذي يعترب

 :GCFإجمايل تكوين رأس املال

صورة من صور تدخل الدولة يف النشاط
االقتصادي ووسيلة فعالة تستخدمها الدولة

منهج الدراسة

يف تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية

استخدمت هذه الدراسة املنهج التحلييل

والسياسية التي تسعى إليها ،وتعمل من

والوصفي ،وسيتم إجراء مراجعة قصرية

خاللها عىل تحسني مؤرشات االقتصاد وتحقيق

لألدبيات باستخدام الدراسات واملقاالت السابقة

االستقرار االقتصادي (دوايس.)2005 ،

حول موضوع هذه الدراسة ،وتحليل البيانات

يزداد الجدل يف السياسات املتعلقة باإلنفاق

واختبار الفرضيات باستخدام البيانات التي

الحكومي يف العديد من الدول النامية واملتقدمة

جمعت من سلطة النقد الفلسطينية ()PMA

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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عىل حد سواء خاصة يف ظل تزايد األزمات

بارتفاع اإلنتاج خالل فرتة طويلة نسبياً ،وهذا

االقتصادية التي تواجهها هذه الدول ،ويعترب

ما يميز اقتصاديات الدول املتقدمة (عايب،

اإلنفاق الحكومي أداة لتحقيق االستقرار

.)2010

االقتصادي يف األجل القصري ،وتحقيق النمو

يتميز االقتصاد الفلسطيني عن اقتصاديات

االقتصادي يف األجل الطويل ،ولذلك تزايد

الدول النامية بشكل عام واقتصاديات الدول

االهتمام باإلنفاق الحكومي كونه أحد املتغريات

العربية املحيطة بشكل خاص ،بكونه فقد

االقتصادية املهمة وأحد أهم أدوات السياسة

القاعدة اإلنتاجية وتعرض إىل العديد من

املالية التي تعرب بشكل مبارش عن تدخل الدولة

التشوهات الهيكلية بسبب االحتالل وممارساته،

يف الحياة االقتصادية وكذلك عالقته بالنمو

إضافة إىل تعرضه إىل أوضاع قرسية أفقدته

االقتصادي (بن عزة.)2015 ،

القدرة عىل التحكم بموارده االقتصادية

ويمكن تعريف النفقات العامة بأنها «املبالغ

وقطاعاته اإلنتاجية وتجارته الخارجية ،وكل

النقدية التي ينفقها شخص عام تلبية لحاجة

ذلك حد ويحد من نموه وتطوره (املزروعي،

عامة» ،أو مبلغ نقدي يدفع بوساطة خزانة

.)2012

عامة إلشباع حاجة عامة ،تحددها عنارصها

وبالنظر إىل النتائج السلبية لبعض

التي تستند إليها كل من طابعها (مبلغ نقدي)،

السياسات التي كانت متبعة يف بعض الدول

صفة القائم بها (هيئة عامة) وهدفها (إشباع

النامية كسياسية إحالل الواردات ،واالقرتاض

حاجة عامة)» (البطريق.)1984 ،

الخارجي التي ساهمت يف تفاقم العجز

أما النمو االقتصادي ،فهو الهدف األول
ألي سياسة اقتصادية واألكثر شموال ً من بني

التجاري ،وزيادة حجم املديونية الخارجية،
وبالتايل التأثري عىل أداء القطاع الخارجي
وتعثر جهود التنمية ...لكل هذه األسباب أصبح

األهداف األخرى ،ويرتبط بتزايد مستمر يف
اإلنتاج واملداخيل ،حيث غالبا ً ما يتم االرتكاز

النظر إىل لعب الصادرات دور املحرك والدافع

إىل زيادة الناتج املحيل اإلجمايل كمؤرش لقياس

للتنمية االقتصادية من املهام األوىل ألي سياسة

النمو االقتصادي ،إال أن هذا املؤرش يطرح

اقتصادية تنموية ،حيث شهدت العقود األخرية
اهتماما ً بالغا ً باسرتاتيجية التصنيع من أجل

اإلجمايل الخام ،بسبب اختالف نظم املحاسبة

التصدير كأداة يف العديد من الدول النامية

الوطنية يف ضبط حقل اإلنتاج من اقتصاد آلخر،

(غصان والهجهوج.)2009 ،

مشاكل تتمثل يف كيفية تقدير الناتج املحيل

تكمن أهميــة الصــادرات يف أنها رافد

وبالتايل فإن النمو االقتصادي يتمثل يف بلد ما
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يف األصول املادية التي تنمو قيمتها مع مرور

أساســي من روافــد االقتصاد الوطني،
فالصادرات تشــكل مصدرا ً من مصــادر

الوقت ،مثل العقارات (الفواز.)2016 ،

الدخــل القومي كونها تعود بالفوائد الجمة

الدراسات السابقة

عىل الدولة وقطاعاتها ،وتســاهم يف توفري

تصدر سلطة النقد كل عام تقريرا ً عن أداء

العمالت الصعبة وتزيد من ربحية الرشكات

املؤرشات االقتصادية الرئيسة يف فلسطني لتلك

العاملة وقدرتها يف مجال التصدير ،وذلك من

السنة ( ،)2019 ،PMAويستخدم عدد من

خالل تبادل املعرفة والخربات بني الشــركات

املؤسسات البحثية يف فلسطني مثل معهد أبحاث

املصدرة والشــركات املســتوردة.
تلعب الصادرات ،أيضاً ،دورا ً مهما ً يف خفض

السياسات االقتصادية الفلسطيني ()MAS

نســبة البطالة والفقر مــن خــالل زيــادة

هذه البيانات لتحليل املكانة االقتصادية لدولة

حجم التوظيف والتشــغيل يف الشــركات

فلسطني.

املصدرة وزيــادة األيــدي العاملة لتلبيــة

أظهرت دراسة أجراها (ماس )2019 ،حول

احتياجات األســواق الخارجية (صالحي

أداء املوازنة الفلسطينية يف العام  2018مقارنة

بامليزانية يف العام  2017أن هناك انخفاضا ً

ومخناش.)2013 ،
يركز تراكم رأس املال بشكل أسايس عىل

بنسبة  ٪7.6يف النفقات الحكومية يف العام

نمو الثروة الحالية من خالل استثمار األرباح

 2018مقارنة بالعام  ،2017وذلك بسبب

واملدخرات املكتسبة ،ويركز هذا االستثمار

األزمة املالية األخرية يف فلسطني الناتجة عن

بطرق متنوعة يف مختلف جوانب االقتصاد،

(قطع املنح األمريكية ،اقتطاع إيرادات الرضائب

وتتمثل إحدى طرق زيادة رأس املال يف رشاء

من إرسائيل) ،وأوصت الدراسة بأن النفقات يف

سلع ملموسة تدفع اإلنتاج ،يمكن أن يشمل

العام  2019يجب أن تخفض فاتورة األجور

ذلك األصول املادية مثل اآلالت ،ويمكن للبحث
والتطوير ،أيضاً ،أن يحركا اإلنتاج ،وهما

ونفقات التشغيل بنسبة  ٪ 30و ٪20عىل
التوايل لسد العجز يف املوازنة العامة.

يعرفان باسم رأس املال البرشي .أما االستثمار

وخلصت دراسة أخرى أجراها (أبو عيدة،

يف األصول املالية ،مثل األسهم والسندات ،فهو

 )2015حول العالقة بني اإلنفاق والنمو

وسيلة أخرى ملراكمة رأس املال إذا زادت قيمة

االقتصادي يف فلسطني من (،)2013 - 1994

هذه األصول ،وهناك عامل مهم آخر ملراكمة

باستخدام تحليل الست خطوات لواجنر ،إىل أن

رأس املال هو التقدير ،وهناك االستثمارات

الزيادة يف اإلنفاق العام تعكس زيادة يف نمو

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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الناتج املحيل اإلجمايل والعكس صحيح .وقد

الحق2017 ،؛ درويش ،)2013 ،وكالهما

درس الباحث ما إذا كانت هذه العالقة عالقة

درس معدل البطالة يف فلسطني يف فرتات

سبب ونتيجة ،وخلص إىل أن هناك تكامالً
مشرتكا ً بني اإلنفاق العام والنمو االقتصادي،

االرتفاع طوال تلك السنوات برصف النظر عن

حيث يؤدي اإلنفاق الحكومي إىل زيادة النمو

الربامج العامة املحددة لخفض هذا املعدل،

االقتصادي.

وأوصيا بتوجيه اإلنفاق العام نحو مشاريع

مختلفة ،وخلصا إىل أن معدل البطالة آخذ يف

وحللت دراسة (الفواز )2016 ،أيضا ً تأثري

أكثر إنتاجية تؤمن فرص عمل وتخفض معدل

اإلنفاق العام عىل النمو االقتصادي يف األردن

البطالة يف فلسطني.

بني األعــوام ( ، )2013-1980باستخدام

وحلل الباحث يف دراســة (أبــو جمعة،

نموذج  ،OLSوخلصت الدراسة إىل أن اإلنفاق

 ،)2018محددات البطالة يف فلسطني خالل

الحكومي الكيل والحايل له تأثري إيجابي عىل

الفرتة ( ،)2017-1994باستخدام تحليل
االقتصاد القيايس  OLSلدراسة العالقة بني

النمو االقتصادي ،وأوصت برضورة توجيه
النفقات الحكومية الحالية إىل األنشطة

البطالة ومتغريات الناتج املحيل اإلجمايل ،ووجد

االقتصادية اإلنتاجية.

أن الناتج املحيل اإلجمايل أثر عىل البطالة بشكل

وبالنسبة إىل إجمايل الصادرات من الخدمات

سلبي ،وأوىص بزيادة اإلنفاق العام والخاص

واملنتجات يف دراسة (حسونة )2019 ،حول

لتعزيز النمو االقتصادي الذي سيقلل من

العالقة بني الصادرات والــواردات والنمو

البطالة.

االقتصادي يف الفرتة من ( )2018-2000يف

نجم عن الرصاعات االقتصادية والسياسية

فلسطني ،فقد استخدم اختبار التكامل املشرتك

يف فلسطني بسبب االحتالل واالنقسام الجغرايف

( ،)Johansen’s approachوأظهرت الدراسة

بني شطري الوطن ارتفاع مستويات الفقر،

أن هناك عالقة ثنائية االتجاه طويلة األجل بني

خاصة يف غزة ،وقد أوضحت دراسة أعدها معهد

الصادرات والنمو االقتصادي ،وأوصت بأن تويل

ماس (رزق وموىس )2001 ،لتقييم خطط

الحكومة املزيد من االهتمام بالتجارة الخارجية

التنمية الفلسطينية واالسرتاتيجيات والربامج

والداخلية.

الوزارية املتعلقة بالقضاء عىل الفقر ،يف الفرتة

ومن أهم مؤرشات أي اقتصاد معدل البطالة،

من ( )2000 - 1994أن املناطق الفلسطينية

حيث درس عدد من الباحثني يف فلسطني تأثري

تعاني من أشكال مختلفة من الحرمان وأنواع

اإلنفاق الحكومي عىل معدالت البطالة (عبد

الفقر السائدة ،كما تعاني العديد من طبقات
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الشعب الفلسطيني من خطر تعرضها للفقر،

املدن يف منطقة الساحل الغربي يف شمال

الفتة إىل أن الوزارة الوحيدة التي لديها خطط

سومطرة  -إندونيسيا ،واستخدمت الدراسة

فعلية للقضاء عىل الفقر هي وزارة الشؤون

مؤرش وليمسون ،ونفذ البحث باستخدام
انحدار  ،Panel Dataكانت النتيجة الرئيسة

االجتماعية.
ويف دراسة يف مقاطعة جاوا الرشقية أجراها

هي أن اإلنفاق الرأسمايل وتكوين رأس املال

(،)Ananda, Khusaini, &Wiguna, 2017

الثابت اإلجمايل لهما آثار إيجابية كبرية عىل

استخدم فيها نموذج  OLSللتحليل ،وجدت
الدراسة تأثريا ً سلبيا ً لإلنفاق الحكومي عىل
التعليم وتأثريا ً ذا داللة إحصائية إيجابية عىل

تفاوت الدخل يف منطقة الساحل الغربي لشمال
سومطرة.

بيانات الدراسة
والتحليل اإلحصائي

معدل الفقر يف مقاطعة جاوة الرشقية.

ويف دراسة أخرى لـ (Purba, Masbar,

 ،)Maipita, & Jamal, 2019هدفت لتحليل

أوال :بيانات الدراسة:
ً

أثر اإلنفاق الرأسمايل وتكوين رأس املال الثابت

يستعرض الباحث يف هذا الجدول بيانات

اإلجمايل عىل تفاوت الدخل بني املقاطعات/

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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السنة

إجمايل تكوين
رأس املال

الصادرات

البطالة

النمو االقتصادي

اإلنفاق
الحكومي
1667.9

العدد

النسبة

2000

1358.9

885

95

%14.30

4313.6

2001

1184.2

615.9

162

%25.30

4003.7

1435

2002

930.5

477.8

205

%31.20

3555.8

1246

2003

1143

515.1

185

%25.50

3968

1635

2004

1151.5

596.8

201

%26.80

4329.2

1528

2005

1241.3

723.3

186

%23.50

4831.8

2281

2006

1155.1

736.3

198

%23.70

4910.1

1707

2007

1204.9

1066.3

192

%21.70

5505.8

2877

2008

1371.9

1165

242

%26.60

6673.5

3487.7

2009

1504.8

1133.3

233

%24.60

7268.2

3375.9

2010

1921.5

1367.3

231

%23.80

8913.1

3200.07

2011

1863.8

1799.4

218

%20.90

10465.4

3256.8

2012

2378.5

1871.1

251

%22.90

11279.4

3258.1

2013

2707.3

2071.8

273

%24.20

12476

3419.1

2014

2415

2172.3

330

%27.00

12715.6

3606.8

2015

2677.4

2338.1

327

%26.00

12673

3621.4

2016

2827

2381

349

%27.10

13425.7

3878.18

2017

3305.6

2692.7

377

%28.40

14498.1

4052.7

2018

3536

2903.5

426

%30.80

14615.9

3930.6

الجدول رقم ( : )1تم جمع البيانات من سلطة النقد الفلسطينية ()2018 -2000
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يوضح جدول ( )1البيانات التي تم جمعها
من سلطة النقد الفلسطينية من ()2019-2000
 ،وهي النمو االقتصادي والصادرات والبطالة
وتكوين رأس املال اإلجمايل والنفقات الحكومية.

الدراسة التطبيقية:

ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  %5بني
اإلنفاق الحكومي والنمو يف فلسطني بني عامي
(.)2018-2000

من الجداول ( )3 ، 2يمكننا أن نرى املعنوية

هي  ،0.05 ≤ 0.000وأن قيمة،8.261 = t
ومعامل التفسري املعدل =  ،٪78.9وهذا يعني

أن اإلنفاق الحكومي يفرس نحو  %79من النمو
الدراسة اختبار
لغرض(3إعداد
هذهأن ﻨرى
عالقة ،tوﻤﻌﺎﻤﻞ
= 8.261
يدل وأن
،0.05
اﻟمﻌنو�ﺔ ﻫﻲ 0.000
�مكننﺎ
سيتم)، 2
ﻤن اﻟجداول
ق�مﺔ هناك
عىل أن
االقتصادي≥،وهذا
وجودﻨرى
لإلنفاقﻫﻲ  ،0.05 ≥ 0.000وأن ق�مﺔ ،t = 8.261وﻤﻌﺎﻤﻞ
تأثرياﻟمﻌنو�ﺔ
�مكننﺎ أن
(
3
،
2
)
ﻤن اﻟجداول
فرضيات الدراسة ،وهي
الحكومية والنمو
كبرية ﻨبني
اﻻﻗتصﺎدي ،وﻫذا
النفقاتﻤن اﻟنمو
حو %79
إيجابية �ﻔسر
اﻟتﻔسیر اﻟمﻌدل =  ،٪78.9وﻫذا �ﻌنﻲ أن اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ
ولهذا اﻟحكوﻤﻲ �ﻔسر ﻨحو  %79ﻤن اﻟنمو اﻻﻗتصﺎدي ،وﻫذا
االقتصادية،اﻹﻨﻔﺎق
وﻫذا �ﻌنﻲ أن
،٪78.9
اﻟتﻔسیر اﻟمﻌدل
املؤرشات
الحكومي= عىل
زيادة
( ،)GDPوأن
واحدز�ﺎدة دوﻻر
دوالر وأن
،(GDP
اﻻﻗتصﺎدي )
االقتصاديواﻟنمو
ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ إ�جﺎﺒ�ﺔ �بیرة ﺒین اﻟنﻔﻘﺎت اﻟحكوﻤ�ﺔ
ﺒین الخطي
االنحدار
�ﺎدة دوﻻر
قدرها وأن ز
اﻻﻗتصﺎدي )،(GDP
اﻟنمو
اﻟحكوﻤ�ﺔ و
اﻟنﻔﻘﺎت
الباحث �بیرة
سيستخدم إ�جﺎﺒ�ﺔ
الغرضﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ
ﯿدل ﻋﻠﻰ أن
3.751
ستؤدي
اإلنفاق
 3.751دويف
اﻟخطﻲ اﻟ�س�ط
زيادة اﻻﻨحدار
ﺤسبإىل ﻤﻌﺎدﻟﺔ
اﻟنمو،
ﻻر ﻓﻲ
واﺤد ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق ﺴتؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة ﻗدرﻫﺎ
الحكومي
ﺴتؤديتأثري
اﻹﻨﻔﺎقملعرفة
واﺤد ﻓﻲالبسيط
اﻟخطﻲ اﻟ�س�ط
معادلةاﻻﻨحدار
حسبﻤﻌﺎدﻟﺔ
النمو،ﺤسب
دوالر يفاﻟنمو،
عىلدوﻻر ﻓﻲ
3.751
اإلنفاقﻗدرﻫﺎ
إﻟﻰ ز�ﺎدة
االنحدار الخطي
اﻟمبینﺔ أدﻨﺎﻩ:
املؤرشات االقتصادية كما ييل:
اﻟمبینﺔ أدﻨﺎﻩ:
املبينة=أدناه:
البسيط
GR
)3.751(EXP2112.247
معنوية
اختبار الفرضية األوىل :H1 :توجد عالقة
GR
= 3.751(EXP)- 2112.247
)GR = 3.751(EXP2112.247
الخطي اﻟ�س�ط
اﻻﻨحدار اﻟخطﻲ
ﺘحﻠیﻞ
(:(2):)2
ﺠدول رﻗم
البسيط
االنحدار
تحليل
جدول رقم
اﻟنمواﻟ�س�ط
اﻟخطﻲ
اﻻﻨحدار
اﻹﻨﻔﺎق :(2ﺘحﻠیﻞ
ﺠدول رﻗم )
اﻻﻗتصﺎدي
ﻤﻌدل
اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﺘﺄﺜیر

االقتصادي
تأثري اإلنفاق الحكومي عىل معدل النمو
ﺘﺄﺜیر اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻟنمو اﻻﻗتصﺎدي
Standardized
Standardized
Coefficients

Unstandardized
Unstandardized
Coefficients

Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error Beta
T
Sig.
Model
B
Std. Error Beta
T
Sig.
1
(Constant
-2112.247 1348.386
-1.566 .136
1
) (Constant -2112.247 1348.386
-1.566 .136
)
exp
3.751
.454
.895
8.261
.000
exp
3.751
.454
.895
8.261
.000
a. Dependent Variable: growth
a. Dependent Variable: growth

االنحدار
التفسريية
املعامالت
جدول رقم
لتحليلاﻻﻨحدار
اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟتحﻠیﻞ
اﻟمﻌﺎﻤﻼت
يبني ﯿبین
(:(3) :)3
ﺠدول رﻗم
ﺠدول رﻗم ) :(3ﯿبین اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟتحﻠیﻞ اﻻﻨحدار

Mode
R
Adjusted R Std. Error of
Mode
R
Adjusted R Std. Error of
l
R
Square Square
the Estimate
l
R
Square Square
the Estimate
1
.895a
.801
.789
1877.86870
1
.895a
.801
.789
1877.86870
a. Predictors: (Constant), exp
a. Predictors: (Constant), exp

اﺨت�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ :H2 :ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌنو�ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻋند ﻤستوى ﻤﻌنو�ﺔ  %5ﺒین
(٢٠١٩ )٤٨
اﺨت�ﺎر العدد
اﻟثﺎﻨ�ﺔ :H2 :ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌنو�ﺔ18ذات دﻻﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻋند ﻤستوى ﻤﻌنو�ﺔ  %5ﺒین
اﻟﻔرﻀ�ﺔ
اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ واﻟصﺎدرات ﻓﻲ ﻓﻠسطین ﺒین ﻋﺎﻤﻲ ).(2018-2000
اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ واﻟصﺎدرات ﻓﻲ ﻓﻠسطین ﺒین ﻋﺎﻤﻲ ).(2018-2000

اختبار الفرضية الثانية :H2 :توجد عالقة
معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 %5بني اإلنفاق الحكومي والصادرات يف فلسطني
بني عامي (.)2018-2000

وهذا يدل عىل أن هناك عالقة كبرية بني النفقات
الحكومية والصادرات ،وأن زيادة دوالر واحد
يف النفقات ستؤدي إىل زيادة قدرها 0.727

يتبني من الجداول ( )5 ،4أن مستوى دوالر يف الصادرات ،حسب معادلة االنحدار
EX = 0.727(EXP)-597.652
البسيطة وهي:
املعنوية هو  ،0.05 ≥ 0.000وأن قيمة  = tالخطي
EX = 0.727(EXP)-597.652
 ،7.975ومعامل التفسري املعدل = ،٪77.7
EX = 0.727(EXP)-597.652
جدول رقم ( :)4تحليل االنحدار الخطي البسيط
ﺠدول رﻗم ) :(4ﺘحﻠیﻞ اﻻﻨحدار اﻟخطﻲ اﻟ�س�ط
اﻟ�س�ط
اﻹﻨﻔﺎق ﺘحﻠیﻞ
اإلنفاق(:
ﺘﺄﺜیررﻗم )4
ﺠدول
الصادرات
عىل
تأثري
اﻟخطﻲات
اﻻﻨحداراﻟصﺎدر
الحكوميﻋﻠﻰ
اﻟحكوﻤﻲ
اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟصﺎدرات
ﺘﺄﺜیر
Standardized
Standardized
Coefficients

Sig.

T

Sig.
.041

T-2.208

.041
.000

-2.208
7.975

.000

7.975

Coefficients
Beta
Beta

.888

Unstandardized Coefficients

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
Std.
Error
270.697
270.697
.091
.091

.888

(Constant) B -597.652

-597.652
.727

Model

Model
1

)(Constant
exp

1

exp
.727
a. Dependent
Variable:
exports
a. Dependent Variable: exports

ﺠدول رﻗم ) :(5ﯿبین اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟتحﻠیﻞ اﻻﻨحدار

االنحدار
لتحليل
املعامالت
جدول رقم
اﻻﻨحدار
التفسرييةﻟتحﻠیﻞ
اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻔسیر�ﺔ
يبنيﯿبین
(:(5):)5
رﻗم
Adjusted
ﺠدول R
Std. Error of
R Std.
Error of
the Estimate
the
Estimate
376.99455
376.99455

R Square Adjusted
Square

R.789
Square Square
.777

Model R

Model
R.888a
1

1 a. Predictors:
.888a (Constant),
.789
exp.777
a. Predictors: (Constant), exp

اﺨت�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟثﺎﻟثﺔ  :H3ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌنو�ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻋند ﻤستوى ﻤﻌنو�ﺔ  %5ﺒین
اختبار الفرضية الثالثة  :H3توجد عالقة معنوية
عىل أن هناك عالقة سلبية كبرية بني النفقات
ﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻋند ﻤستوى ﻤﻌنو�ﺔ  %5ﺒین
-2000دﻻﻟﺔ إ
ﻤﻌنو�ﺔ ذات
وﺠد
ﻓﻲ :ﺘ
H3
اﻟثﺎﻟثﺔ
اﻟﻔرﻀ�ﺔ
اﺨت�ﺎر
.(2018
ﻋﺎﻤﻲ )
ﺒین
ﻓﻠسطین
اﻟ�طﺎﻟﺔ
اﻟحكوﻤﻲ و
ﻋﻼﻗﺔ %5بني
معنوية
مستوى
عند
إحصائية
اﻹﻨﻔﺎقذات داللة
اإلنفاق الحكومي والبطالة يف فلسطني بني عامي الحكومية والبطالة ،وأن زيادة دوالر واحد يف
2018و(.
ﻋﺎﻤﻲ )
ﻓﻠسطین ﺒین
ﻓﻲ ﻤستوى
أن ق�مﺔ  ، t = - 5.566وﻤﻌﺎﻤﻞ
،0.05-2000
≥ 0.000
اﻟمﻌنو�ﺔ
اﻟ�طﺎﻟﺔ أن
اﻟحكوﻤﻲ )و(7 ،6
اﻹﻨﻔﺎقﻤن اﻟجداول
ﯿتبین
(.)2018-2000
النفقات سينتج عنه انخفاض قدره  0.068يف
اﻟ�طﺎﻟﺔ ،وأن
ﺴﻠب�ﺔ �بی
ﻋﻠﻰ أن
وﻫذا ﯿدل
اﻟتﻔسیرﻤناﻟمﻌدل =
ﻤستوى
وﻤﻌﺎﻤﻞ
اﻟحكوﻤ�ﺔ -و= ، t
اﻟنﻔﻘﺎت5.566
ﺒین ق�مﺔ
،0.05رة وأن
ﻋﻼﻗﺔ ≥
ﻫنﺎك0.000
اﻟمﻌنو�ﺔ
 (،%أن
7 ،679
اﻟجداول )
ﯿتبین
يتبني من الجداول ( )7 ،6أن مستوى املعنوية البطالة ،وفقا ً ملعادلة االنحدار الخطي البسيطة
ﻟمﻌﺎدﻟﺔ
اﻟ�طﺎﻟﺔ،
0.068
،5.566ﻗد
اﻨخﻔﺎض
اﻟنﻔﻘﺎت
اﺤد
≥ﻻر و
اﻟتﻔسیردو
ز�ﺎدة
اﻟخطﻲوأن
اﻻﻨحداراﻟ�طﺎﻟﺔ،
اﻟحكوﻤ�ﺔ و
اﻟنﻔﻘﺎت
ﺴﻠب�ﺔﻓﻲ�بیرة
ﻫنﺎكرﻩﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻠﻰ أن
وأن وﻫذا
،%،0.05
=0.000ﻓﻲ79
اﻟمﻌدل
ﺒین وﻓﻘﺎً
ﻋنﻪ -
ﯿدل =
ﺴینتﺞ t
قيمة
وهي:
ﻻرﻫﻲو:
دو و
اﻟ�س�طﺔ
 UEاﻻﻨحدار اﻟخطﻲ
ﻟمﻌﺎدﻟﺔ
اﻨخﻔﺎض
ﺴینتﺞ
التفسرياﻟنﻔﻘﺎت
ومعاملاﺤد ﻓﻲ
ز�ﺎدة
يدل ﻗدرﻩ  0.068ﻓﻲ اﻟ�طﺎﻟﺔ ،وﻓﻘﺎً
ﻋنﻪ وهذا
،% 79
املعدل =
= 0.68(EXP)-55.534
UE = 0.68(EXP)-55.534
اﻟ�س�طﺔ وﻫﻲ:

UE = 0.68(EXP)-55.534
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ﺠدول رﻗم ) :(6ﺘحﻠیﻞ اﻻﻨحدار اﻟخطﻲ اﻟ�س�ط
ﺘﺄﺜیر اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟصﺎدرات

اﻟ�س�طﺔ وﻫﻲ:

UE = 0.68(EXP)-55.534

البسيط
الخطي
(:(6:)6تحليل
اﻟ�س�ط
االنحداراﻟخطﻲ
ﺘحﻠیﻞ اﻻﻨحدار
رقمرﻗم )
جدولﺠدول
الصادرات
اإلنفاق
عىلاﻟصﺎدرات
الحكوميﻋﻠﻰ
اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ
تأثريﺘﺄﺜیر
Standardized
Beta

Sig.
.143

B

Std. Error

Coefficients Coefficients
T-1.535
(Constant) Unstandardized
-55.534
36.185
B
Std. Error
Beta
B-.068
Std.
Beta
exp
.012Error
-.804
-5.566
1
(Constant) -55.534
36.185
-1.535
1a. Dependent
)(Constant
-55.534
36.18511
-1.535
Variable:
unemployment
exp
-.068
.012
-.804
-5.566
exp
-.068
.012
-.804
-5.566
a. Dependent Variable: unemployment
a. Dependent Variable: unemployment
ﺠدول رﻗم ) :(7ﯿبین اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟتحﻠیﻞ اﻻﻨحدار

.000
.143
.143
.000
.000

R Std. Error of Durbin-

Adjusted

االنحدار
لتحليل
التفسريية
(:(:)7يبني
جدول
اﻻﻨحدار
ﻟتحﻠیﻞ
املعامالت اﻟتﻔسیر�ﺔ
ﯿبین اﻟمﻌﺎﻤﻼت
رقمرﻗم )7
ﺠدول
R Square
Square
اﻻﻨحدار
اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟتحﻠیﻞ
 theﯿبین اﻟمﻌﺎﻤﻼت
:(7)Estimate
ﺠدول رﻗم

Watson
R Std. Error of DurbinR Std.
Error of Durbin50.39381
.790
the Estimate
Watson
the Estimate
Watson
50.39381
.790
50.39381
.790

Model
1

R

Model

Adjusted
Adjusted
1
.804a
.646
.625
Model R
R Square Square
Model
R
R Square
a. Predictors:
(Constant),
exp Square
a
11b. Dependent
.804a Variable:
.646unemployment
.625
.804
.646
.625
a.
(Constant), exp
exp
a. Predictors:
Predictors: (Constant),
b. Dependent Variable: unemployment

b. Dependent
unemployment
 Variable:ﻤستوى
ﻤﻌنو�ﺔ  %5ﺒین
ﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻋند
اﺨت�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرا�ﻌﺔ  :H4ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌنو�ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إ

الحكومية وتكوين رأس
النفقات
عالقة كبرية
.(2018بني2000
ﻋﺎﻤﻲ )
ﻓﻠسطین ﺒین
اﻟمﺎل ﻓﻲ
ﺘكو�ن ر
�ﺠمﺎﻟﻲ
اﻟحكوﻤﻲ و
معنوية
أس عالقة
توجد
الرابعة :H4
الفرضية
اﻹﻨﻔﺎقاختبار
ى
ﺒین
%
5
ﻤﻌنو�ﺔ
ﻤستو
ﻋند
ﺤصﺎﺌ�ﺔ
إ
دﻻﻟﺔ
ات
ذ
ﻤﻌنو�ﺔ
ﻋﻼﻗﺔ
وﺠد
ﺘ
:
H4
ا�ﻌﺔ
ر
اﻟ
اﻟﻔرﻀ�ﺔ
اﺨت�ﺎر
ى
واحد5يف %ﺒین
ﻤﻌنو�ﺔ
وأنﻤستو
(،)GCFﻋند
ﺤصﺎﺌ�ﺔ
ﻤﻌنو�ﺔ ذاتاملالدﻻﻟﺔ إ
 :H4ﺘ
اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرا�ﻌﺔ
ﻋﻼﻗﺔ  %5بني
وﺠد معنوية
مستوى
إحصائية عند
اﺨت�ﺎر ذات داللة
دوالر
وﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟتﻔسیر
زيادة، t
= 5.985
اإلجمايل ق�مﺔ
 ،0.05وأن
ﺘبین اﻟجداول ) (9 ،8أن ﻤستوى اﻟمﻌنو�ﺔ ≥ 0.000
اﻟمﺎلاملال
تكوين رأس
�ﺠمﺎﻟﻲوإجمايل
الحكومي
اﻹﻨﻔﺎق اإلنفاق
.(2018
-2000
2000
اإلنفاقﻋﺎﻤﻲ
ﻓﻠسطین ﺒین
ﻓﻲيفﻓﻠسطین
ﻓﻲ
أس
ﺘكو�ن
اﻟحكوﻤﻲو
اﻟحكوﻤﻲ
ﻋﺎﻤﻲ ))
ﺒین
(.)2018-2000اﻟمﺎل
أس
ﺘكو�نرر
�ﺠمﺎﻟﻲ
و
اﻹﻨﻔﺎق
يف
دوالر
0.691
قدرها
زيادة
إىل
ستؤدي
،%عامي
65.9بني
فلسطني
وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻫنﺎك ﻋﻼﻗﺔ �بیرة ﺒین اﻟنﻔﻘﺎت اﻟحكوﻤ�ﺔ وﺘكو�ن رأس اﻟمﺎل اﻹﺠمﺎﻟﻲ
اﻟمﻌدل =
اﻟجداول)(9(9،8،)8أنأنﻤستوى
اﻟتﻔسیر
وﻤﻌﺎﻤﻞ
(، t،)GCF
رأس = 5.985
تكوينق�مﺔ
 ،،0.05ووأن
0.05 ≥≥ 0.000
اﻟمﻌنو�ﺔ 0.000
ﻤستوىاﻟمﻌنو�ﺔ
ﺘبیناﻟجداول
ﺘبین
اﻟتﻔسیر
وﻤﻌﺎﻤﻞ
ق�مﺔ
أن
معادلة
حسب
اﻹﻨﻔﺎقاملعنوية
مستوى
( ،8و)9
تبني
ﺘكو�ن رأس
إﺠمﺎﻟﻲ
0.691املالدوﻻر ﻓﻲ
إجمايل ﻗدرﻫﺎ
ﺴتؤدي≥ إﻟﻰ ز�ﺎدة
اﺤدأنﻓﻲ
الجداولدوﻻر
أن ز�ﺎدة
 ،(GCFو
)
ﺠمﺎﻟﻲ
اﻹ
اﻟمﺎل
أس
ر
وﺘكو�ن
اﻟحكوﻤ�ﺔ
اﻟنﻔﻘﺎت
ﺒین
ة
ر
�بی
ﻋﻼﻗﺔ
ﻫنﺎك
أن
ﻋﻠﻰ
ﯿدل
وﻫذا
،%
65.9
=
اﻟمﻌدل
اﻹﺠمﺎﻟﻲ
الخطياﻟحكوﻤ�ﺔ
اﻟنﻔﻘﺎت
ﺒین
اﻟخطﻲﻋﻼﻗﺔ
ﻫنﺎك
أن
ﻋﻠﻰ
ﯿدل
وﻫذا
،%65.9
اﻟمﻌدل) =
البسيط وهي:
االنحدار
ومعامل
، 5.985
قيمة = t
ﺤسبوأن
،0.05
اﻟ�س�ط�بیورةﻫﻲ:
اﻻﻨحدار
ﻤﻌﺎدﻟﺔ
،(0.000
GCF
اﻟمﺎل

أس
0.691
ﻗدرﻫﺎ
�ﺎدة =ﻗدر
إﻟﻰ زز�ﺎدة
هناك إﻟﻰ
ﺴتؤدي
اﻹﻨﻔﺎق
اﺤد
ﻻر
�ﺎدة
،(GCF
ﺘكو�ن ررأس
إﺠمﺎﻟﻲ ﺘكو�ن
 0.691دوﻻر
ﻫﺎ
ﺴتؤدي
اﺤدﻓﻲﻓﻲ
ﻻرو و
املعدلدو=دو
�ﺎدة
التفسريز ز
،(GCFوأنوأن
) )
0.691(EXP)-56.377ﻓﻲ= GCF
اﻹﻨﻔﺎق أن
عىل
وهذا يدل
،%65.9
0.691(EXP)-56.377
GCF
ﻫﻲ::
GCF
اﻟمﺎل )
اﻟ�س�ط ووﻫﻲ
اﻟخطﻲاﻟ�س�ط
اﻻﻨحداراﻟخطﻲ
ﻤﻌﺎدﻟﺔاﻻﻨحدار
ﺤسبﻤﻌﺎدﻟﺔ
(،(،ﺤسب
GCF
اﻟمﺎل )

جدول رقم ( :)8تحليل االنحدار الخطي البسيط
اﻟخطﻲ اﻟ�س�ط
اﻻﻨحدار
اإلنفاق ﺘحﻠیﻞ
تأثري رﻗم ):(8
ﺠدول
GCF
== 0.691(EXP)-56.377
0.691(EXP)-56.377
GCF
الصادرات
عىل
الحكومي
ﺘﺄﺜیر اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟصﺎدرات

Sig.
.871
.000
Sig.
Sig.
.871
.871

.000
.000
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Standardized
اﻟ�س�ط
اﻟخطﻲ اﻟ�س�ط
اﻻﻨحداراﻟخطﻲ
ﺘحﻠیﻞاﻻﻨحدار
ﺠدولرﻗمرﻗم) ):(:(88ﺘحﻠیﻞ
ﺠدول
Unstandardized
Coefficients
Coefficients
ات
ر
اﻟصﺎد
ﻋﻠﻰ
اﻟحكوﻤﻲ
اﻹﻨﻔﺎق
ﺘﺄﺜیر
ﺘﺄﺜیر اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟصﺎدرات
Std. Error

Beta
Standardized
Standardized T
(Constant) Unstandardized
-56.377
342.918
Coefficients
Unstandardized
Coefficients Coefficients
Coefficients -.164
Exp
.115
.823
B
Std.
Beta
T5.985
B.691
Std.Error
Error
Beta
T

-.164
-.164
5.985
5.985

342.918
342.918
.115
.115

B

Model
1

Model
Model
Variable:
GCF
)(Constant
-56.377
11a. Dependent
)(Constant
-56.377

Exp
.691
.823
Exp
.691
.823
ﺠدول رﻗم ) :(9ﯿبین اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟتحﻠیﻞ اﻻﻨحدار
a. Dependent
Dependent Variable:
20
a.
Variable: GCF
GCF
ﺠدول رﻗم ) :(9ﯿبین اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻔسیر�ﺔ ﻟتحﻠیﻞ اﻻﻨحدار

جدول رقم ( :)9يبني املعامالت
التفسريية لتحليل االنحدار
R Std. Error of
the Estimate
477.57505

Adjusted

R Square Square

Model R

.678

1

.659

.823a

a. Predictors: (Constant), exp

ﻨتﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ:
أما بالنسبة للبطالة ،فإن هناك ارتباطا ً سلبيا ً
نتائج الدراسة
إﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟنمو اﻻﻗتصﺎدي
إ�جﺎﺒ�ﺎً ذا دﻻﻟﺔ
ﺘﺄﺜیر
ﺨﻠصت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن ﻫنﺎك
اً
تأثريا ً
إيجابيا ً كبريا ً ذا داللة إحصائية بني اإلنفاق الحكومي
خلصت الدراسة إىل أن هناك
ﺘﺄﺜیر إ�جﺎﺒ�ﺎً ذا دﻻﻟﺔ إﺤصﺎﺌ�ﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟصﺎدرات� ،مﺎ ﺒینت ﻨتﺎﺌﺞ
) ،(GDPوأن ﻫنﺎك
اً
لإلنفاق الحكومي عىل النمو والبطالة ،وستؤدي زيادة دوالر واحد يف اإلنفاق
ذا داللة إحصائية
عدد)،(GCF
ﺠمﺎﻟﻲ
قدره اﻟمﺎل
انخفاض رأس
إﺠمﺎﻟﻲ ﺘكو�ن
اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﻟﻺﻨﻔﺎق
اﻟدراﺴﺔ وﺠود ﺘﺄﺜیر ذي دﻻﻟﺔ
إيجابيا ً
إﺤصﺎﺌ�ﺔتأثريا ً
اﻹ يف
0.068
الحكومي إىل
االقتصادي ( ،)GDPوأن هناك
اﻻﻗتصﺎدي،
يتفقﻓﻲمعاﻟنمو
دوﻻر
3.751
�ﺎدةعنﻗدرﻫﺎ
وأن ز�ﺎدة دوﻻر واﺤد ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﺴوف ﺘؤدي إﻟﻰ ز
دراسة
وهذا ما
العمل،
العاطلني
ذا داللة إحصائية لإلنفاق الحكومي عىل
2017؛ز�ﺎدة دوﻻر
الحق،رات ،و
و(عبد اﻟصﺎد
)2018دوﻻر ﻓﻲ
0.727
(أبوﻗدرﻫﺎ
إﻟﻰ ز�ﺎدة
الدراسةؤدي
اﻟحكوﻤ�ﺔ ﺴت
اﺤد ﻓﻲ
وز�ﺎدة دوﻻر و
جمعة،
وجود
اﻟنﻔﻘﺎتنتائج
كما بينت
الصادرات،
)2013دوﻻر ﻓﻲ إﺠمﺎﻟﻲ ﺘكو�ن رأس اﻟمﺎل
0.691
عىل�ﺎدة ﻗدرﻫﺎ
الحكومي ز
لإلنفاقﺘؤدي إﻟﻰ
إحصائيةﺴوف
داللةاﻟحكوﻤﻲ
اﻹﻨﻔﺎق
واﺤد ﻓﻲ
درويش،
تأثري ذي
اﺴﺎتوأناﻟسﺎ�ﻘﺔ ﻓﻲ وﺠود ﺘﺄﺜیر ﻟﻺﻨﻔﺎق اﻟحكوﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺸرات
اإلجمايل اﻟدر
املالﯿتﻔق ﻤﻊ
رأس ﻤﺎ
تكوين وﻫو
إجمايل(GCF
اﻹﺠمﺎﻟﻲ )
(،)GCF
توصيات الدراسة
اإلنفاق )رزق
 (Vishwanath,و) Ananda,
وﻤوﺴﻰ (2001 ،و)2019
واحد يفاﻟدراﺴﺎت
وﻤن ﻫذﻩ
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ،
الحكومي سوف
زيادة دوالر
كما أظهرت الدراسة ،فإن الزيادة يف اإلنفاق
(Khusaini,
&Wiguna,
 3.751دوالر يف النمو
زيادة قدرها
2017تؤدي إىل
اﻹﻨﻔﺎقاملؤرشات
عىل جميع
العام لها
واحدريف
اﻟحكوﻤﻲيف واﻟ�طﺎﻟﺔ،
إيجابية ﺒین
دﻻﻟﺔآثارإﺤصﺎﺌ�ﺔ
�بیر ذا
ﺘ�ﺎطﺎً ﺴﻠب�
دوالرﻫنﺎك ا
وزيادة ﻓﺈن
االقتصادي ،ﻟﻠ�طﺎﻟﺔ،
أﻤﺎ �ﺎﻟنس�ﺔ
اً
النفقاتﺎً
اﻟﻌﺎطﻠینفإننا
ﻋدد النتائج
ﻓﻲ تلك
0.068ضوء
الدراسة ،وعىل
دوالرإﻟﻰ هذه
اﻹﻨﻔﺎق0.727
زيادة قدرها
ستؤدي إىل
ﻋن اﻟﻌمﻞ،
اﻨخﻔﺎض ﻗدرﻩ
اﻟحكوﻤﻲ
اﺤد ﻓﻲ
الحكوميةدوﻻر و
وﺴتؤدي ز�ﺎدة

نويص:
اإلنفاق
ﺠمﻌﺔ،واحد يف
ﺒو دوالر
وزيادة
2017؛ درو�ش(2013 ،
)ﻋبد اﻟحق،
 (2018و
الصادرات،راﺴﺔ )أ
وﻫذا ﻤﺎيفﯿتﻔق ﻤﻊ د
الحكومي سوف تؤدي إىل زيادة قدرها  -1 0.691بتوجيه النفقات العامة الحكومية يف
فلسطني نحو املشاريع االقتصادية وفق
اﺴﺔ:إجمايل تكوين رأس املال اإلجمايل
اﻟدريف
دوالر
ﺘوﺼ�ﺎت
خطط اقتصادية مدروسة.
( )GCFوهو ما يتفق مع الدراسات السابقة
يف وجود تأثري لإلنفاق الحكومي عىل املؤرشات  -2توجيه النفقات العامة الحكومية نحو
ﻛمﺎ أظﻬرت اﻟدراﺴﺔ ،ﻓﺈن اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ آﺜﺎر إ�جﺎﺒ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمؤﺸرات ﻓﻲ ﻫذﻩ
مشاريع التنمية املستدامة ،التي يمكن أن
االقتصادية ،ومن هذه الدراسات (رزق وموىس،
اﻟدراﺴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻀوء ﺘﻠك اﻟنتﺎﺌﺞ ﻓﺈﻨنﺎ ﻨوﺼﻲ:
تزيد النمو وتعمل عىل خفض البطالة.
 )2001و( )Vishwanath, 2019و(Ananda,
 -1ﺒتوﺠ�ﻪ اﻟنﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻓﻠسطین ﻨحو اﻟمشﺎر�ﻊ اﻻﻗتصﺎد�ﺔ ووﻓق ﺨطط اﻗتصﺎد�ﺔ
 -3كما نويص بــرورة توجيه النفقات
)Khusaini, &Wiguna, 2017
ﻤدروﺴﺔ.

 -2ﺘوﺠ�ﻪ اﻟنﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟحكوﻤ�ﺔ ﻨحو ﻤشﺎر�ﻊ اﻟتنم�ﺔ اﻟمستداﻤﺔ ،اﻟتﻲ �مكن أن ﺘز�د اﻟنمو وﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ
ﺨﻔض اﻟ�طﺎﻟﺔ.
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العامة الحكومية نحو املرشوعات اإلنتاجية

الرضيبية والجمركية.
 -4نويص أيضا ً بإجراء املزيد من الدراسات

من

حول تأثري أوجه اإلنفاق العام بتفصيالتها

وتوفري البنية التحتية لها والبيئة القانونية
والترشيعية

وتحفيز

املستثمرين

عىل االقتصاد الفلسطيني.

خالل التسهيالت يف الرتاخيص واإلعفاءات

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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دراسات

التعليم التقني والمهني لتلبية احتياج السوق الفلسطينية

محمود أبو شنب

*

مقدمة:

املناسبة ،بما يف ذلك املهارات التقنية واملهنية،

يشكل التعليم مدخالً ومحركا ً رئيسا ً

للعمل وشغل وظائف الئقة ومبارشة األعمال
الحرة بحلول العام . 2030

إلحداث تنمية شمولية ،والعمود الفقري لتنمية

1

اقتصاديات البلدان ومواجهة ارتفاع معدالت

عملت الدول عىل وضع إسرتاتيجيات ملواجهة

البطالة والفقر خاصة يف الدول النامية ،عرب

ارتفاع معدالت البطالة والفقر ،وإحداث تنمية

مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق

اقتصادية مستدامة ،عرب إحداث ترابط بني

وإكساب الشباب مهارت تؤهلهم ملمارسة

مخرجات التعليم واحتياج السوق ،وإصالح

أنشطة األعمال وإقامة مشاريع تنموية إنتاجية،

املنظومة التعليمية وتحديثها ،بحيث تكون

لذلك حرصت األمم املتحدة لدى وضعها أهداف

قادرة عىل استيعاب التغريات والتحوالت

التنمية املستدامة  2030عىل االستثمار يف

االقتصادية يف ظل «تكنولوجيا املعلومات

التعليم ،لذا جاء التعليم الجيد يف الهدف الرابع،

واالتصال» ،وتأسيس اقتصاد قائم عىل املعرفة،

ومن بني غاياته «الزيادة بنسبة كبرية يف عدد

وهذا جعلها تركز عىل تطوير مهارات الشباب

الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات

واكتساب املعارف واملهن التي تؤهلهم لالندماج

*باحث يف السياسات العامة.

يف السوق ،وزيادة فرص التشغيل من خالل

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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إعداد اسرتاتيجيات تعنى بالتعليم والتدريب يف

بكالوريوس .فيما بلغ عدد املتقدمني المتحان

املجال التقني واملهني ،وهذا يدعو للتساؤل إن

شهادة الثانوية العامة «اإلنجاز» يف العام

الدرايس  2019/2018نحو  76ألف طالبا ً

كان تطوير التعليم التقني واملهني يف فلسطني
يمكن أن يواجه ارتفاع معدالت البطالة والفقر

وطالبة ،وبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم

ويعزز فرص نمو االقتصاد الوطني؟ لإلجابة

العايل الفلسطينية نحو  40ألف خريج وخريجة
2
سنويا ً وفق الجهاز نفسه.

معرفة واقع التعليم املهني والتقني يف فلسطني،

سُ جل أعىل معدالت للبطالة بني األفراد

والسياسات الحكومية املتبعة لتطوير هذا

الذكور  29-20سنة الحاصلني عىل شهادة

التعليم.

الدبلوم املتوسط أو البكالوريوس يف فلسطني يف

عن هذا السؤال تم اعتماد املنهج التحلييل يف

العام  2018يف تخصص علوم تربوية وإعداد

سوق العمل

معلمني بنسبة ( ،)%51يف حني سجل أعىل

استنادا ً إىل بيانات مسح القوى العاملة للعام

معدل بطالة بني الذكور يف الضفة الغربية للفئة

 ،2018الصادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء

العمرية نفسها يف تخصص الحاسوب بنسبة

الفلسطيني ،استوعبت السوق املحلية نحو ألفي

( ،)%29وتخصص األعمال التجارية واإلدارية

فرصة عمل يف العام  2018لألفراد (29-20

بنسبة ( )%67بني الذكور يف قطاع غزة للفئة

سنة) الحاصلني عىل شهادة دبلوم متوسط أو

العمرية نفسها.

25

بلغ معدل البطالة  %30.8خالل العام

من شأنها إصالح واقع التعليم التقني واملهني

 2018من مجموع املشاركني يف القوى العاملة

الذي لم يستطع املساهمة بفاعلية يف معالجة

يف فلسطني ،بواقع  %25.0بني الذكور ،مقابل

معدالت البطالة عىل مدار السنوات املاضية،

 %51.2بني اإلناث .كذلك فقد تركز أعىل معدل

وأكد حاجة سوق العمل الفلسطينية إىل

للبطالة بني الشباب يف الفئة العمرية 24-15

القوى البرشية املؤهلة باملهارات التي تنسجم

سنة لكال الجنسني حيث بلغت النسبة ،%46.7

مع حاجة السوق وتساهم يف توسيع القاعدة

بواقع  %40.4للذكور و %75.2لإلناث.

اإلنتاجية يف فلسطني.

4

أظهرت دراســة «مــؤرشات املستقبل،

دارسات

احتياجات سوق العمل من تخصصات العلوم

أشارت جل الدراسات التي تناولت واقع

واملهن الطبية وتكنولوجيا املعلومات بمكوناتها

التعليم التقني واملهني يف فلسطني إىل وجود

والحقوق واإلعالم والفنون واملوسيقى والرياضة

فجوة واضحة بني مخرجات التعليم واحتياج

بمكوناتها والتسويق واملحاسبة» للباحثني د.

سوق العمل ،ووجود تشتت يف الجهود التي تبذل

نرص عرب الكريم وعبد الله مرار :وجود فجوة

لتطوير هذا القطاع ،األمر الذي يتطلب حوكمة

كبرية بني متطلبات أرباب العمل من املهارات

هذا القطاع ومأسسته ،ووضع السياسات التي

والتخصصات وبني املهارات التي يستخدمها

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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العاملون يف مختلف التخصصات ،واستنتجت

حول نقص وفجوة املهارات يف البناء واإلنشاءات

الدراسة أن الحصول عىل الشهادة الجامعية

يف األرض الفلسطينية املحتلة ،للدكتور سمري

وحده غري كاف ،وشددت عىل أهمية التدريب

عبدالله ،معهد ماس ،وأخرى بعنوان نقص

والتأهيل والدورات الداعمة والشهادات املهنية

املهارات وفجوتها يف القطاع السياحي للباحث

العاملية للحصول عىل وظيفة مميزة ،وخلصت

نفسه.

الدراسة إىل أنه يف كل األحوال يبقى استيعاب

وأظهرت نتائج دراسة بعنوان« 7تنفيذ

سوق العمل من الخريجني ال يتعدى نسبة %20

الخطة االسرتاتيجية للتعليم والتدريب املهني

من مختلف التخصصات ،وأوصت بالعمل

والتقني متطلب أسايس لالستجابة الحتياجات

عىل تأهيل الخريجني وتدريبهم يف مختلف

سوق العمل» الحاجة امللحة إلجراء تدخالت

القطاعات اإلنتاجية الخاصة واملؤسسات

إسرتاتيجية لتعزيز نظام التعليم والتدريب

الحكومية إلرشاكهم يف املشاريع االقتصادية

املهني والتقني وتمكينه من مواجهة التحديات

5

التي تفرضها متطلبات التنمية االقتصادية،

املستقبلية والتوظيف.

أما دراسة «مدى مالءمة مخرجات التعليم

وتمحورت هذه التدخالت حول السياسات

العايل واحتياجات سوق العمل الفلسطينية»،

املتعلقة بحوكمة النظام ،وتعزيز إنتاجية

فأوصت برضورة التنسيق بني القطاع الخاص

مخرجاته وتحسني جودته ،وإدارة النظام

والعام والجامعة يف العملية التعليمية واملهنية

وكفاءته.

للخريجني بعد التخرج ومساعدتهم يف الحصول

اإلطار اإلستراتيجي

عىل وظائف عن طريق إتاحة الفرص للمتميزين
عىل األقل منهم وتحفيزهم عىل األقل ليكونوا

وضعت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم

خري ممثل ملؤسساتهم التعليمية ،باإلضافة إىل

والثقافة (اليونسكو) إسرتاتيجية للتعليم

اعتماد األساليب الحديثة املتطورة يف الربامج

والتدريب يف املجال التقني واملهني (-2021

التعليمية واملهنية لتتناسب مع املعايري الدولية

 )2016وتهدف إىل دعم الجهود الرامية إىل

املؤهلة بقوة لسوق العمل املحلية والدولية.

تعزيز جدوى نظم التعليم والتدريب يف املجال

6

هناك دراسة أخرى بعنوان «مدى التالؤم بني

التقني واملعني ،وتزويد كل الشباب والكبار

خريجي التعليم العايل الفلسطيني ومتطلبات

باملهارات الالزمة للحصول عىل عمل وشغل

سوق العمل الفلسطيني» للدكتور محمود

وظائف الئقة ومبارشة األعمال الحرة والتعلم

الجعفري الصادرة عن مركز ماس ،ودراسة

مدى الحياة ،واملساهمة يف تنفيذ خطة التنمية
27

املستدامة للعام  2030برمتها.

والدافعية العالية ،والريادة ،والقدرة عىل

8

ترى االسرتاتيجية العربية للتدريب والتعليم

التكيف ،واإلبداع والتميز؛ للمساهمة يف عملية

التقني واملهني ( )2010-2020أن التدريب

الحد من الفقر ودفع عملية التنمية االجتماعية

والتعليم املهني والتقني يتسنمان مكانة
وموقعا ً متقدمني يف منظومة تنمية املوارد

واالقتصادية من خالل تسهيل توفري تعليم
وتدريب مهني وتقني عايل الجودة مرتكز إىل

البرشية ،وتعرتف بدورهما كتعليم يتمتع

الطلب ومربوط بجميع قطاعات االقتصاد عىل

بجودة عالية ،ويواكب تطلع املجتمعات نحو

جميع املستويات ولجميع الناس.

10

االقتصاد املعريف ،والهدف العام تزويد سوق

جرى إعداد الخطة االسرتاتيجية لقطاع

العمل يف الدول العربية بالكفايات الالزمة

التعليم ( )2017-2022النسخة املطورة

لدعم النمو االقتصادي وتحسني درجة تنافسية

لإلسرتاتيجية القطاعية الثالثة ،ونصت عىل

املنشآت اإلنتاجية وتطوير قدرات األفراد وتلبية

مواءمـة التعليـم والتدريـب التقنـي واملهني

احتياجاتهم.
فلسطينياً ،أجمعت الحكومات املتعاقبة

والتعليـم العالـي مـع احتياجـات التنميـة
وسـوق العمـل مـع ضمـان تكافـؤ فـرص

عىل أهمية تطوير التعليم والتدريب املهني

الجميـع يف الحصول عليـه .ومـن تدخـالت

والتقني يف تنمية االقتصاد الفلسطيني وتوفري

برامـج الخطة القطاعيـة للتعليـم -2017

الكوادر البرشية القادرة عىل االندماج يف العملية

 2022ذات العالقـة ،تطويـر سياسـة

التنموية ،وقد سجلت محاوالت إلصالح هذا

للطلبـة الذيـن يتحولـون مـن نظـام

القطاع التعليمي منذ العام  1996من خالل

التعليـم الرسـمي إلـى مؤسسـات ومراكـز

تطوير االسرتاتيجية الوطنية للتعليم والتدريب

التدريـب غيـر النظامـي قبـل نهايـة الخطة

املهني والتقني وتم اعتمادها يف العام ،1998

االسـرتاتيجية لقطـاع التعليـم -2017

وهدفت اإلسرتاتيجية إىل تطوير نظام تعليم

 2022والتوسـع يف دمـج التعليـم املهني

وتدريب مهني وتقني موحد فعال وكفؤ

بالتعليـم العـام للصفـوف  9-7يف جميـع

ومستجيب الحتياجات السوق واملجتمع.

املدارس ويف عـدد املواضيع مـن خالل منحـى

9

وتم العمل عىل تحديث هذه االسرتاتيجية يف

التعريـض.

11

العام  2010التي تهدف إىل خلق قوى عاملة يف

يقول الكاتب سامر سالمة :إن مسرية

فلسطني تمتاز بقوة املعرفة ،والكفاءة ،والقدرة،

تطوير منظومة التعليم والتدريب املهني

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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والتقني استمرت حتى العام  2006بقرار

الوطني /باحث وكاتب يف الشؤون االقتصادية

مجلس الوزراء رقم  36القايض بإنشاء املركز

والعالقات الدولية أن املشكالت والصعوبات

الفلسطيني لتطوير التعليم والتدريب املهني

أو املعيقات التي تعرتض انطالق أو اتساع

والتقني ،يف خطوة وصفت باملهمة عىل طريق

املؤسسات واملشاريع الصغرية واملتوسطة يف

توحيد مرجعيات منظومة التعليم والتدريب

فلسطني ،ال تزال قائمة ،ويف تزايد ،عىل الرغم

املهني يف فلسطني .إال أنه ومنذ ذلك التاريخ

من كونها املحرك الرئيس والعمود الفقري

توقفت مختلف الجهود الرامية إىل تنفيذ قرارات

لالقتصاد الوطني .ومن أهم أسباب ذلك ،الفجوة

12

الواسعة بني املؤسسات العلمية التعليمية

يضيف سالمة« :استمرت حالة التشتت

والتكوينية ومراكز البحث فيها ،إن وجدت،

والترشذم يف كامل املنظومة ،األمر الذي انعكس
سلبا ً ليس عىل منظومة التعليم والتدريب املهني

من جانب ،واملؤسسات (الرشكات) الصناعية

الحكومة بهذا الخصوص وكأن الزمن توقف.

وإدارات اإلنتاج فيها من جانب آخر.

14

فقط وإنما عىل زيادة معدالت البطالة بني

وأشار د .درويش إىل أن الجامعات والرشكات

الشباب ،بسبب الخلل الواضح يف تحقيق املواءمة

تحتاج إىل أن تصبح عىل وعي كاف وإدراك

بني مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

كامل بدور كل منهما وبشكل متناسق ،وأن

فاملشكلة األساسية التي واجهت وال تزال تواجه

يكونا عىل قدر من املسؤولية يف مسألتي التحمل

منظومة التعليم والتدريب املهني هي تشتت

واالجتهاد؛ وبذلك يقع عىل عاتق التعليم العايل

وترشذم هذه املنظومة ،وعدم وجود مرجعية

ومن يمثله يف القطاعني العام والخاص واجب

واضحة لعملها ،األمر الذي تركها غري فعالة ال

أن تكون الخدمات املتعددة واملتجددة واملتنوعة

بل ضعيفة اإلنجاز واإلنتاجية .وبسبب التشتت

املقدمة لتعليم الطالب الجامعيني قائمة عىل

والترشذم فإن املنظومة لم تستطع النهوض أو

املعرفة واإلبداع والتفكري العلمي الخالق ،ويقع
عىل عاتق الرشكات واملنشآت عموما ً واجب

والتدريب املهني ،وتمكينه من تقديم خدمات

تزويد هؤالء الطالب أثناء الدراسة بالخربات

نوعية متميزة قادرة عىل ردم الفجوة العميقة

العملية التطبيقية والبحثية العميقة وتوفريها

فرض أجندة وطنية واضحة للنهوض بالتعليم

يف سوق العمل بني العرض والطلب.

عىل الدوام ،بحيث يتخرجون ولديهم ما يكفي

13

يف حني بني د .ريان درويش ،مدير العالقات

من الخربة بالعمل والسوق ،ومن الثقة بالنفس

الدولية الثنائية واملتعددة يف وزارة االقتصاد

وخوض الغمار ،ومن القدرة عىل التفكري

29

وصناعة األفكار.

عىل إخراج هذه الهيئة إىل النور ،خاصة أن هناك

15

قرارات مشابهة اتخذت يف العام  2004و2006

الوضع الراهن

إال أنها بقيت تحت رحمة ممثيل الوزارات ذات

وضعت الحكومة الثامنة عرشة إسرتاتيجية

العالقة الذين انحدروا يف نقاشاتهم إىل كيفية

تبادل األدوار وتوزيع املوارد فيما بينهم ،بدال ً

التنمية االقتصادية بالعناقيد ،واعتربت التعليم
املهني والتقني ركيزة أساسية يف مواجهة

من البحث يف كيفية توحيد املنظومة من خالل

معدالت البطالة والفقر وتوسيع القاعدة

املجلس األعىل يف ذلك الوقت .ويمكن أن يتكرر

اإلنتاجية يف فلسطني.

هذا النقاش عند البحث يف دور الهيئة الجديدة

يقول رئيس الوزراء د .محمد إشتية يف هذا

وإطار عملها.

الشأن :إن أحد «األهداف الرئيسة للحكومة،

18

أغلقت هيئة االعتماد والجودة  120برنامجا ً

هو إنجاز نموذج فلسطيني متميز ملنظومة

تعليميا ً لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل،
واعتمدت  60برنامجا ً تكامليا ً وتقنيا ً ودراسات

متطورة وفعالة للتعليم والتدريب املهني
والتقني يف فلسطني ،تكون قادرة عىل االستجابة
الحتياجات سوق العمل ،ومعالجة االختالالت يف

عليا جديدة بما يتناسب مع متطلبات سوق
العمل وتعزيز البحث العلمي ،وتعقيبا ً عىل

واالقتصادي الوطني ،وتسهم يف اعتمادنا

ذلك ،قال الدكتور معمر اشتيوي رئيس الهيئة

عىل ذاتنا وتنفيذ خطة االنفكاك االقتصادي

الوطنية لالعتماد والجودة التابعة للتعليم
العايل« :إغالقنا  120برنامجا ً تعليميا ً هو

التكنولوجية الحاصلة ومهن املستقبل ،ومبنية

ناتج عمل وجهد استمر ستة أشهر من خالل

مخرجات التعليم واالستجابة للواقع االجتماعي

من االحتالل ،آخذة بعني االعتبار التطورات
عىل رشاكة حقيقية مع القطاع الخاص».

16

التواصل مع املؤسسات لتطوير برامجها ،وقد

صادقت الحكومة عىل توصيات اللجنة

جاء بتوجيهات الحكومة وسياستها الجديدة

الوزارية بشأن النهوض بالتعليم والتدريب

نحو تعزيز برامج التعليم املهني والتقني

املهني والتقني ،وإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم

وتعزيز البحث العلمي يف الدراسات العليا

والتدريب املهني والتقني ،ووافقت عىل إنشاء

ونحو برامج يكون فيها اإلطار التطبيقي أكثر

الجامعة التقنية.

17

من اإلطار النظري.

اعترب الكاتب سامر سالمة قرار إنشاء الهيئة
قرارا ً إسرتاتيجياً ،ولكن يبقى التحدي يف القدرة
العدد (٢٠١٩ )٤٨
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19

خالصة

التقني واملهني يف فلسطني عرب اإلرساع يف
إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب املهني

يعاني قطاع التعليم التقني واملهني يف

والتقني ،وعمل دراســات متخصصة حول

فلسطني حالة من التشتت بني املؤسسات التي

احتياجات سوق العمل ،باإلضافة إىل رضورة

تعنى بتطوير هذا القطاع ،عىل الرغم من وجود

مراجعة البيئة القانونية الناظمة للتعليم املهني

إطار إسرتاتيجي لتطوير هذا القطاع ،إال أن
كثريا ً من التدخالت والنقاشات غري املجدية

والتقني ،والعمل عىل تحديثها وتطويرها .وقد
يكون من املناسب وضع قانون خاص بالتعليم

أعاقت العديد من الفرص لتحقيق األهداف

املهني والتقني باإلضافة إىل رضورة أن تضع

اإلسرتاتيجية ،فباتت الكثري من مخرجات

الجامعات الفلسطينية نصب أعينها وضع

التعليم ال تنسجم مع حاجات السوق ،ما أدى

خطط قائمة عىل أساس احتياجات السوق

إىل خلق فجوة واسعة بني العرض والطلب.

الفلسطينية بشكل خاص والدولية بشكل عام.

لذلك ال بد من العمل عىل حوكمة قطاع التعليم
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 .3منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.

المصادر والمراجع

 .4معهد أبحاث السياسات االقتصادية(ماس)

 .1دراسة مؤرشات املستقبل ،احتياجات سوق العمل من
تخصصات العلوم واملهن الطبية وتكنولوجيا املعلومات
بمكوناتها والحقوق واإلعالم والفنون واملوسيقى والرياضة
بمكوناتها والتسويق واملحاسبة للباحثني د .نرص عرب الكريم،
وعبد الله مرار ،منتدى شارك الشبابي ووزارة العمل ،حزيران
.2019

مقابالت:

 .2سياسات تطوير قدرة التعليم والتدريب املهني ،محمد خليفة،
عبد الوهاب عبد العزيز ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية
(ماس) .2010

 د .ريان درويش ،مدير العالقات الدولية الثنائية واملتعددة يفوزارة االقتصاد الوطني /باحث وكاتب يف الشؤون االقتصادية
والعالقات الدولية ،بتاريخ 26.1.2020

 .3مدى التالؤم بني خريجي التعليم العايل الفلسطيني ومتطلبات
سوق العمل الفلسطينية ،محمود الجعفري ،دارين اليف ،معهد
ماس.2004 ،

 مقال صحايف ،سامر سالمة ،يف خطوة متقدمة لدعم التنميةالعنقودية» ،نرش يف صحيفة «األيام» ،بتاريخ 23.1.2020

 .4رعاية اإلبداع واالبتكار يف الصناعة الفلسطينية ،د .رابح مرار،
معهد ماس.2017 ،

الهوامش

 .5صحيفة األيام.
 .6صوت فلسطني.
 .7األمانة العامة ملجلس الوزراء.

 ١الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .5نقص املهارات وفجواتها يف القطاع الصناعي يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،ماس.2019 ،

http://www.pcbs.gov.ps/postar.

 .6اقتصاد املعرفة ،د .هبة عبد النعيم ،د .سفيان قعلول ،صندوق
النقد العربي.2019 ،

 2أهداف التنمية املستدامة االممية 2030

1 3512=aspx?lang=ar&ItemID

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/
sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.
html

 .7دور التعليم التقني واملهني يف تعزيز التنمية املستدامة يف
األرايض الفلسطينية ،د .عبد الفتاح نرصالله ،جامعة النجاح
الوطنية.2018 ،

 3املصدر السابق
 4الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf

وثائق:

 5دراسة مؤرشات املستقبل ،احتياجات سوق العمل ،نرص عبد
الكريم وعبدالله مرار ،منتدى شارك الشبابي ووزارة العمل،
حزيران 2019

 .1الخطة االسرتاتيجية لقطاع التعليم (.)2017-2022
 .2االسرتاتيجية الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني .1998

 6رسالة ماجستري  ،2016محمود أبو عودة

 .3تحديث االسرتاتيجية الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني
.2010

_http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id
no=0048919

 .4االسرتاتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني واملهني
(.)2020 -2010

 7الخطة االسرتاتيجية للتعليم والتدريب املهني والتقني متطلب
اسايس لالستجابة الحتياجات سوق العمل ،هشام كحيل ،معهد
ماس2015 ،

 .5إسرتاتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب يف املجال التقني
واملهني (.)2021-2016

https://library.palestineeconomy.ps/public/files/server/20151412134557-2.pdf

 .6قرارات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالتعليم التقني.

 ٨إسرتاتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب يف املجال التقني
واملهني(2021-2016

مواقع إلكترونية:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245239_ara

 ٩اسرتاتيجية العربية للتعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني
(٢٠٢١-٢٠١٦

 .1جهاز اإلحصاء الفلسطيني.
 .2األمم املتحدة.

العدد (٢٠١٩ )٤٨

10 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245239_ara
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16 http://vop.ps/page-59760.html

 املصدر السابق١٥

9 http://www.moehe.gov.ps/moehe/plansandstrategies

2022-2017  الخطة اإلسرتاتيجية١١

 االمانة العامة ملجلس الوزراء، قرارات١٧

http://www.mohe.pna.ps/moehe/plansandstrategies

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/details/49136

،» سامر سالمة يف خطوة متقدمة لدعم التنمية العنقودية١٢
2020،االيام

،» سامر سالمة يف خطوة متقدمة لدعم التنمية العنقودية١٨
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13 2020،االيام

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=139feb7cy3292
47612Y139feb7c
13 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=139feb7cy32
9247612Y139feb7c

9feb7cy329247612Y139feb7c

ً  برنامجا ً تخصصيا ً جديدا60  اعتماد١٩

 ضمنها واقع عالقة الجامعات26.1.2020  مقابلة بتاريخ١٤
الفلسطينية باألعمال واملنشآت يف فلسطني

h t t p s : / / w w w. a l w a t a n v o i c e . c o m / a r a b i c /
news/2019/12/18/1300594.html

33

دراسات

سياسات الحماية والسالمة الطبية والصحية في فلسطين
«األخطاء الطبية»
زكريا السرهد*
حدث كثري من النقاش والجدل حول

ولتوفري بيئة قانونية قادرة عىل حماية أطراف

أطــراف العالقة يف إطار الخدمة الطبية

العالقة جميعها ضمن رؤية متوازنة للحقوق

والصحية يف فلسطني ،الطواقم الطبية واملراكز

والواجبات ،والتقليل من نسبة األخطاء الطبية

الطبية واملريض ،وأدت العالقة غري املنظمة
ً
خاصة يف
بينها إىل العديد من اإلشكاليات،

واملضاعفات الطبية ،ورفع مستوى األداء
الصحي يف فلسطني.

حالة وفاة املريض أثناء تلقيه العالج ،أو
تعرضه النتكاسات قد تؤثر عليه الحقاً .وجاء

تتضمن تبني خطوات نشطة بهدف التقليل

إصدار القرار بقانون رقم ( )31لسنة 2018

من نسبة األخطاء الطبية ،وذلك من خالل

بشأن الحماية والسالمة الطبية والصحية

إقامة نظام وبيئة قانونية يتبنيان آليات تحليل

لتنظيم هذه العالقة يف إطار القانون ،بهدف

موضوع األخطاء الطبية والتعرف إىل أسبابها

حماية أطراف العالقة والتقليل من النتائج

سواء كان منشؤها الطبيب أو املؤسسة التي

السلبية الناجمة عن العمل الطبي والصحي،
ً
عادة «باألخطاء الطبية»،
وخاصة ما يعرف

تقدم الخدمة الطبية والصحية ،والحاجة املاسة
إىل التدخل من أجل إحداث تغيري كبري يف الثقافة

*باحث يف السياسات العامة

والنظم الطبية الداخلية.

العدد (٢٠١٩ )48

تشري الدراسات إىل أهمية السياسات التي
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1

مفهوم المسؤولية الطبية:

القطاع الخاص مسؤولية عقدية ،أي عقد
بني الطبيب واملريض أو من يمثله ،ويتضمن

تتمحور املسؤولية الطبية يف طبيعتها حول

التزام الطبيب ببذل الجهد املطلوب منه لتقديم

املسؤولية عن األخطاء التي تصدر عن الطبيب.

الخدمة العالجية للمريض.

ويعرف الخطأ بشكل عام بأنه «تقصري يف

مسؤولية الطبيب الجنائية:

مسلك اإلنسان عند قيامه بفعل أو امتناع

وهي الحاالت التي يصل فيها الخطأ الطبي

إرادي ترتتب عليه نتائج تنطوي عىل رضر ،ولم

إىل درجة الخطأ الجنائي أو حالة انعدام العقد،

يقصدها الفاعل ،ولكن يف وسعه تجنبها لو بذل
ما هو واجب من الحيطة والحذر».

6

ولكي تتحقق هذه املسؤولية يتعني عىل املريض

2

أو من ينوب عنه إثبات خطأ الطبيب والرضر

عرف قانون املسؤولية الطبية األردني

الذي لحق باملريض نتيجة ذلك الخطأ ،وإثبات

«الخطأ الطبي» بأنه «أي نشاط سواء بالفعل

قيام العالقة السببية بني الخطأ والرضر.

أو بالرتك ال يتفق مع القواعد املهنية وينتج عنه

7

مسؤولية الطبيب الجزائية:

رضر» .إال أنه عرف «املضاعفة الطبية» عىل أنها
«تفاقم الحالة الطبية بالرغم من االحتياطات

املسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي تقوم

التي يتخذها مقدم الخدمة» 3.كما عرف

عىل مجموعة من القواعد التي تحكم املسؤولية

القانون اإلماراتي الخطأ الطبي بأنه «الخطأ

الجنائية يف قانون العقوبات ،وبالتايل ،فإن

الذي يرجع إىل الجهل بأمور فنية يفرتض من

منشأ هذه املسؤولية الجزائية يقوم عىل قاعدة

كل من يمارس املهنة اإلملام بها وكان هذا الخطأ
4
راجعا ً إىل اإلهمال أو عدم بذل العناية الالزمة».

الخطأ الجنائي الذي يعترب أحد أشكال األخطاء
بشكل عام.

8

مسؤولية الطبيب التأديبية:

مسؤولية الطبيب:

يمكن إيقاع العقوبات التأديبية عىل الطبيب
يف حال ارتكابه خطأ طبيا ً إىل جانب املسؤولية

مسؤولية الطبيب عىل أساس تقصريي:
تقوم املسؤولية التقصريية للطبيب يف حال

املدنية والجزائية ،يف حال ثبوت ذلك من

اإلخالل بااللتزام القانوني ومنشؤه االلتزام
بعد اإلرضار بالغري ضمن ما يعترب عمالً غري

خالل لجان التحقيق اإلدارية إذا كان الطبيب
موظفا ً حكوميا ً 9وارتكب خطأ متعلقا ً بمهام

مرشوع.

وظيفته وفق ما نصت عليه املادة ( )68من

5

مسؤولية الطبيب عىل أساس تعاقدي:

قانون الخدمة املدنية رقم ( )4لسنة 1998م

حيث يعترب أن منشأ مسؤولية الطبيب يف

وتعديالته ،التي تضمنت اإلجراءات والعقوبات
35

التأديبية .كما أن قانون نقابة األطباء رقم ()14

عدد املتوفني نتيجة حوادث الطرق 11.كما أن

لسنة 1954م ،وتعديالته وأنظمته الصادرة

 %19من عدد الوفيات يف أسرتاليا كانت نتيجة

عنه ،تضمن العقوبات التأديبية التي ترسي عىل

األخطاء الطبية 12.كما تشري اإلحصائيات إىل

األطباء يف القطاع العام والخاص وذلك يف نص

أن عدد اإلصابات الناتجة عن األخطاء الطبية

املادة ( )13من القانون حول الواجبات املهنية

يف كندا التي يمكن تفاديها وصلت إىل  70ألف
ً 13
إصابة سنويا.

وتضمنت املادة ( )38من القانون نفسه تشكيل

يف فلسطني ،ال توجد لغاية اآلن أرقام دقيقة

مجلس التأديب وتشكيلته واختصاصه وكيفية

حول حجم األخطاء الطبية ونسبتها ،إال أن هناك

انعقاده .وتضمنت املادة ( )43من القانون
أيضا ً تحديد العقوبات املسلكية التي يتوجب

بعض املؤرشات التي تتعلق بعدد الشكاوى

واملسلكية التي يتوجب عىل األطباء االلتزام بها،

املقدمة بشأن األخطاء الطبية .فالهيئة املستقلة

أخذها بحق الطبيب الذي ارتكب خطأ طبياً.

لحقوق اإلنسان تشري إىل أن عدد الشكاوى التي
تتعلق باألخطاء الطبية وصلت يف العام 2011

اإلحصاءات حول
حجم األخطاء الطبية:

إىل  26شكوى 14،فيما تابعت النيابة العامة 11
قضية تتعلق باألخطاء الطبية يف العام 2011،15

ً
عادة ما تقع يف مختلف
األخطاء الطبية

وتشري نقابة األطباء يف املحافظات الشمالية إىل

املجتمعات ،سواء كانت مجتمعات متطورة أو

أنها تلقت  32شكوى تتعلق باألخطاء الطبية

مجتمعات نامية .وتشري اإلحصائيات إىل أن

يف األشهر السبعة األوىل من العام 2011،16

خمسة ماليني شخص توفوا نتيجة األخطاء

وتبقى هذه األرقام عبارة عن مؤرشات ال تعرب

الطبية خالل العقد املايض يف أوروبا وكندا

عن الحجم الدقيق لألخطاء الطبية يف فلسطني.

قيمة الخسارة الناجمة عن ذلك بنحو تريليون

اإلطار القانوني لمعالجة المسؤولية
الطبية قبل إصدار القرار بقانون:

والواليات املتحدة وأسرتاليا ونيوزيلندا ،وتقدر
دوالر .وتضمن تقرير صادر عن منظمة الصحة
العاملية أن واحدا ً من كل عرشة أشخاص يصاب

قبل إصدار هذا القرار بقانون كانت تطبق

برضر نتيجة األخطاء الطبية يف املستشفيات يف

القواعد والترشيعات العقابية العادية ،فيما

الدول املتقدمة 10.كما أن عدد املتوفني نتيجة

يعرف باملسؤولية الجزائية املنصوص عليها

األخطاء الطبية يف الواليات املتحدة يف العام
 1999وصل إىل  98ألفاً ،أي ثالثة أضعاف

يف قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  1960يف
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لسنة  1936وتعديالته املطبق يف قطاع غزة،

الخدمة ،أصبحت هناك حاجة ماسة إلصدار

وقانون اإلجراءات الجزائية رقم ( )3لسنة

قانون ينظم العالقة بني مقدمي الخدمة

 ،2001أما فيما يتعلق باملسؤولية املدنية فقد

ومتلقي الخدمة يف املجال الطبي .وقد أثار

كان يطبق قانون املخالفات املدنية وتعديالته

إصدار هذا القرار بقانون العديد من النقاشات

لسنة .1944

والتحفظات واالعرتاضات من مختلف أطراف
العالقة ،وخاصة الطواقم العاملة يف القطاع

ومع ذلــك ،خال قانون الصحة العامة

الطبي والصحي بشكل عام.

الفلسطيني رقم ( )20لسنة  2004من أي
نصوص تشري إىل الخطأ الطبي ،واكتفى

آليات إعداد مشروع القانون:

بالتطرق إىل رضورة حصول الطبيب عىل
ترخيص قبل مبارشته املهنة من الجهات

 .1دور المجلس التشريعي:

املختصة .فيما نظم قانون الخدمة املدنية رقم

بلورت مجموعة العمل الخاصة بالشأن

واملساءلة التأديبية يف حالة وقوع األخطاء

االجتماعي يف املجلس الترشيعي يف العام 2003
مقرتحا ً إلعداد مسودة ملرشوع قانون «املسؤولية

( )4لسنة  1998وتعديالته عملية التحقيق
الطبية يف القطاع الحكومي ،ضمن العقوبات

الطبية» .بهدف الحد من األخطاء الطبية

التأديبية ألي موظف حكومي .كما ينظم قانون

وحماية األطباء وتوفري البيئة القانونية املناسبة

نقابة األطباء األردني رقم ( )14لسنة 1954

لضمان أريحية العمل لألطباء ،وتقديم أفضل

وقانون نقابة أطباء األسنان رقم ( )11لسنة

عالج للمرىض ،واستثمار الخربات واإلمكانيات

 1956وتعديالته ،وقانون نقابة الصيادلة رقم

الطبية وحماية متلقي الخدمات الطبية .وكحل

( )10لسنة  1957وتعديالته عملية التحقيق

مؤقت ،أوصت مجموعة العمل بإعداد الئحة

واملساءلة التأديبية يف املهن الطبية وطب

تنفيذية مناسبة بقانون الصحة للعام 2004

األسنان والصيدلة يف الضفة الغربية فقط.

17

(شق األخطاء الطبية) وتطويرها وتسليمها

عىل أثر حدوث العديد من حاالت الوفاة أو

ملجلس الوزراء ،والتحضري لورشة عمل موسعة

اإلعاقة نتيجة األخطاء الطبية ،وتعرض العديد

تضم مختلف الجهات ذات العالقة كنقابة

من العاملني يف املهن الطبية وخاصة األطباء

األطباء ونقابة الصيادلة والتمريض ووزارة

لالعتداء ،وعدم التفريق بني الرضر الناجم

الصحة إلعداد مرشوع قانون «املسؤولية

عن األخطاء الطبية واملضاعفات الطبية ملتلقي

الطبية» بشكل عرصي ومناسب.
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18

ما ذكره نقيب األطباء فإن الدائرة القانونية

 .2مجلس الوزراء ووزارة الصحة:
أصدر مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية

يف الرئاسة جمعت بني املستشارين القانونيني

بتاريخ  2017/11/21الــقــرار رقم

يف الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة
الصحة ،واستثنت دور نقابة األطباء يف وضع

( )17/197بشأن تشكيل لجنة خاصة إلعداد

األسس النهائية ،واستثنت بعض التعديالت

مرشوع قانون بالسالمة الطبية والصحية.

التي طالبت بها النقابة بسبب خرقها الدستور،

وقد تشكلت اللجنة برئاسة الدكتورة خريية

فطالبت النقابة بإعادة املواد كما تم االتفاق
ً 21
عليها سابقا.

رصاص من مجلس الوزراء ،وثمانية أعضاء
آخرين ممثلني لكل من( :وزارة الصحة ،وزارة
العدل ،النيابة العامة ،نقابة األطباء ،معهد

 .4مؤسسات المجتمع
المدني ذات العالقة:

الصحة العامة ،الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان،
نقابة أطباء األسنان ،املجلس الفلسطيني

هناك بعض املؤسسات التي أشارت إىل عدم

الصحي األعىل) .وقد خرجت اللجنة بعد جوالت

وجود مشاركة واسعة من مؤسسات املجتمع

من النقاش بمسودة نهائية للقانون صادق

املدني يف نقاش مواد القانون قبل إقراره،
فيما أن هناك رأيا ً آخر يشري إىل وجود مشاركة

وأحيل للرئيس الذي صادق عىل القانون 19،وتم

واسعة من هذه املؤسسات ذات العالقة يف

22

عليها مجلس الوزراء يف جلسته رقم ،203

نقاش مسودة القانون وتقديم االقرتاحات

إصداره بتاريخ  ،2018/9/12ونرش يف مجلة

والتعديالت ،بل والتأكيد عىل أن هذا القرار

الوقائع الفلسطينية بتاريخ ،2018/9/23

بقانون قد أعد بنهج تشاوري ،حيث شاركت يف

عىل أن يعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ
النرش.

النقاشات والتشاورات الهيئة املستقلة لحقوق

20

اإلنسان ومجموعة من مؤسسات املجتمع املدني
َ 23
والجامعات أيضا.

 .3النقابات المهنية الطبية والصحية:
شاركت نقابة األطباء يف النقاشات حول
القانون قبل إقراره ،كما شاركت يف الصياغة،

سياسات الحماية:

وتم التوافق بني أعضاء مجلس النقابة والهيئة

إن الهدف من إصدار القرار بقانون بشأن

العامة من مختلف التخصصات يف املهن الطبية

الحماية والسالمة الطبية والصحية ،هو

والصحية عىل مجموعة من النقاط والتعديالت

الوصول إىل سياسات متوازنة بشأن أطراف

التي رفعت إىل مجلس الوزراء ،ولكن حسب
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العالقة الثالثة :متلقي الخدمة الطبية والصحية،
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 .2اإلجراءات الوقائية

مقدمي الخدمة الطبية والصحية ،ومراكز
تقديم الخدمة الطبية والصحية ،وتحديدا ً رفع

لحماية متلقي الخدمة:

تضمنت املادة ( )3إلزام من يمارس أيا ً
َ
الحصول
من املهن الطبية والصحية املساعدة

مستوى تقديم الخدمة الطبية والصحية يف
فلسطني ،من خالل خلق بيئة مناسبة لتقديم
الخدمات الطبية والصحية ،وتعزيز الثقة بني

عىل إذن املزاولة والحصول عىل الرتاخيص

أطراف العالقة يف هذا اإلطار ،وتحقيق أعىل

الالزمة من الجهات املختصة ،حيث إن إلزامية

مستوى من األمن الطبي والصحي والحماية

الحصول عىل األذون والرتاخيص من شأنها

لتلك األطراف.

التأكد من القدرات الفنية والتقنية لدى العاملني
يف املهن الطبية واملهن الصحية املساعدة ،وذلك

اوال :سياسات حماية متلقي الخدمة.
ً

عن طريق الخضوع المتحانات املزاولة وعدم

 .1شمولية الحماية ملتلقي الخدمة:

االكتفاء بشهادات الدراسات العليا ،والتأكد
أيضا ً أن تلك الشهادات صادرة عن مراكز

يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة ()2
تطرق القرار بقانون إىل شمولية رسيان

تعليمية معرتف بها من وزارة التعليم العايل.

أحكامه من حيث املسؤولية والحماية ،فشمل

وهذا يساهم يف التخفيف من نسبة األخطاء

املهن الطبية ،واملهن الصحية املساعدة ،وذلك

الطبية من جهة ،ورفع مستوى جودة الخدمات

إلضفاء مزيد من الدقة ،بعد أن كان األمر منوطا ً

الطبية والصحية .حيث إن من ال يملك الحق

بعمل الطبيب فقط ،بل أصبح يشمل مسؤولية

يف مزاولة مهنة الطب وأي مهنة صحية وطبية
مساعدة ،يعترب معتديا ً عىل الجسم البرشي

من يعملون يف مجال املهن الصحية املساعدة،
حيث تختلف طبيعة وتصنيف العمل واملهام

بشكل متعمد ،فحرمة املساس بالجسم البرشي

بني املهن الطبية واملهن الصحية املساندة .وهذا

هي األساس ،واالستثناء أن يكون ذلك من

من شأنه أن يحدد نطاق مسؤولية الطبيب عن

طبيب حاصل عىل شهادة مزاولة املهنة وفق

الخطأ ومسؤولية مساعديه ،وفيما إذا كان هذا

القواعد واألنظمة واللوائح والقوانني.

الخطأ قد وقع بفعل اتباع املساعدين تعليمات

 .3إجراءات السالمة اآلنية:

الطبيب ذاته ،أو بفعل خطأ وقع من املساعدين

تضمنت الفقرة ( )3من املادة ( )4وجوب

أنفسهم ،نتيجة عدم اتباعهم الطرق السليمة

إعداد مقدم الخدمة الطبية والصحية ملفا ً
طبيا ً ملتلقي الخدمة يف أماكن تقديمها ،عىل أن

يف تنفيذ التعليمات أو اإلجراءات املطلوبة منهم
عادة بحكم عملهم.

25

24

تشمل اإلجراءات املتعلقة به وبرعايته ،وإعالمه
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تحرير من يمارس مهنة طبية أو صحية تقريرا ً

بها وتوضيح املضاعفات الطبية املتوقعة .وهذا

طبيا ً مخالفا ً للحالة الصحية ملتلقي الخدمة،

حق للمريض يف االطالع عىل اإلجراءات العالجية
أو الجراحية التي ينوي الطبيب القيام بها .إال

وتضمنت الفقرة ( )5حظر إفشاء أرسار

أن الطبيب يكون غري ملزم برشح التفاصيل

متلقي الخدمة التي يطلع عليها من يمارس

كافة وخاصة تلك العلمية منها التي ال يفهمها

مهنة طبية أو صحية إال للجهات املختصة

املريض ،أو يف الحاالت التي يكون فيها املريض

وفق القانون .وتضمنت الفقرة ( )6حظر

غري قادر عىل تلقي تلك املعلومات ،أو يف

عالج متلقي الخدمة دون رضاهم .وهناك آراء

حالة نفسية يقدر الطبيب أن إعالم املريض

مختلفة حول حق املريض يف قبول أو رفض

باإلجراءات والنتائج املتوقعة كافة قد يؤثر عىل

العالج ،فهناك اتجاه يرى أنه حتى وإن توافرت

وضعه النفيس بشكل سلبي.

العناية القصوى واملصلحة الراجحة لصالح

26

املريض ،فيجب الحصول عىل موافقة املريض،

كما تضمنت املادة ( )9إلزام املسؤولني عن
مراكز تقديم الخدمات الطبية والصحية االلتزام

وعدم القيام بالتدخل العالجي دون رضاه.

بالربوتوكوالت التي تحدد فيها اإلجراءات

فيما يرى االتجاه اآلخر أن مصلحة املريض هي
الفضىل ،يف حالة كون وضع املريض حرجاً،

اتباعها فيها .ويف الوقت نفسه أتاحت للطبيب

يمكن للطبيب التدخل العالجي أو الجراحي

حرية اختيار طريقة العالج وإن كانت مخالفة

رغم رفض املريض 30.والقانون الفلسطيني

غريه ،ولكن هذه الحرية مقيدة بحيث تكون

أخذ باالتجاه األول ،الذي يرى رضورة موافقة
املريض أو من ينوب عنه قانوناً.

الخاصة بالقواعد املهنية واإلجراءات الواجب

متفقة مع األصول واملعايري الطبية املتعارف

29

عليها 27.كما حظرت املادة ( )11الفقرة ()3
 .4حفظ الحقوق الالحقة:

استعمال من يمارس مهنة طبية أو صحية
وسائل غري طبية أو غري مرشوعة يف تشخيص

عىل الرغم من نص املادة ( )13عىل تقادم

متلقي الخدمة وعالجهم .إال أن هذا األمر ال

الدعاوى الطبية بمرور سنتني ،وذلك بتقييد

يتضمن الخطأ يف التشخيص ،إال إذا كان الخطأ
يف التشخيص ناجما ً عن اإلخالل باألصول

الفرتة الزمنية لصالح الطبيب وعدم إبقاء
املجال مفتوحا ً إلقامة الدعاوى ضد األطباء،

العلمية الثابتة املعرتف بها من الجميع ،هنا
28
يعترب خطأ طبيا ً موجبا ً للمسؤولية.

فإن الفقرة (د) يف حالة وفاة املتلقي للخدمة،
فإنه يبدأ احتساب تقادم الدعاوى ملدة سنتني

تضمنت الفقرة ( )4من املادة نفسها حظر

من تاريخ بلوغ الورثة القرص الثامنة عرشة من
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ثانيًا :سياسات حماية
مقدمي الخدمة

العمر .كما أنه يف حالة ثبوت أن املدعى عليه
قد أخفى الخطأ الطبي بطريق االحتيال ،فيتم

احتساب مدة التقادم للدعاوى الطبية اعتبارا ً

عرف هذا القانون مقدم الخدمة الطبية

من بلوغ املدعي الثامنة عرشة من العمر إذا كان

والصحية بأنه الشخص املرصح له بمزاولة

وقت نشوء سبب الدعوى ألول مرة دون الثامنة

املهن الطبية والصحية املساعدة ،وذلك إلضفاء

عرشة ،وعند عودة املدعى عليه إىل فلسطني إذا

الشمولية يف املسؤولية والحماية ،فالعمل
الطبي والصحي هو عمل مشرتك وغالبا ً ما يتم

إال أن القانون يكتفي بالنص عىل حالتني

عن طريق فريق ،وتتوزع فيه املسؤولية وفق

كان وقت نشوء الدعوى خارجها.
فقط إلعــادة احتساب مدة التقادم لرفع

هرمية واضحة.

الدعاوى ،فيما قد تنشأ حاالت أخرى ،غري تلك

 .1سياسات الحماية القبلية:

املتعلقة ببلوغ سن الثامنة عرشة للمدعي،

تضمنت املادة ( )5من القانون اإلجراءات

وعودة املدعى عليه إىل البالد ،كتغيب املدعى

التي يتوجب عىل الطبيب األخذ بها قبل البدء

عليه داخل البالد وعدم معرفة مكانه وعنوان له،

بإجراءات العالج ملتلقي الخدمة ،وذلك بهدف

أو أي حاالت أخرى ،ولذا ،كان يتوجب إضافة

تحصني الوضع القانوني للطبيب من أي
مسؤولية قانونية قد يدعى عليه فيها الحقاً،

فقرة تتضمن أي حاالت أخرى تعذر يف حينها
احتساب مدة التقادم ،التي من املمكن أن تبت

حيث يتوجب عليه أن يحصل عىل إقرار من

فيها اللجنة الطبية املشكلة ملتابعة الشكاوى

متلقي الخدمة أو من ينوب عنهم بعلمهم

املتعلقة باألخطاء الطبية.

باإلجراءات الطبية التي سيجريها الطبيب،

كما أن القانون يلقي عبء إثبات الخطأ

وكذلك املضاعفات الطبية املتوقعة من التدخل

الطبي الذي يؤدي إىل حدوث إصابة ورضر عىل
املدعي (املريض أو من ينوب عنه قانوناً) ،ولم

العالجي .فمن املبادئ األساسية يف القانون
الطبي رضورة الحصول عىل رضا متلقي

يتطرق إىل إمكانية تقديم املساعدة للمدعني يف
إثبات وقوع الخطأ الطبي.

32

الخدمة ،لدرجة أن الرأي يف ذلك ذهب إىل عدم

31

جواز انتقال الطبيب من مرحلة اقرتاح العالج
إىل املرحلة التنفيذية إال إذا حصل عىل موافقة
متلقي الخدمة بمبارشة التدخل العالجي أو
الجراحي.

41

33

لم يرتك القانون أيضا ً حالة الرضورة

تلقي العالج .حيث إن الطبيب سيكون مساءال ً

واالستعجال يف هذا األمر كاستثناء ،أنه يف حالة

عن املغادرة املبكرة ملتلقي الخدمة ،وما ينتج

عدم التمكن من إعالم متلقي الخدمة أو من

عن ذلك من أرضار ،ولذا ،عىل الطبيب الحصول

ينوب عنه تكون هناك إجراءات أخرى يجب

عىل إقرار مكتوب من متلقي الخدمة عىل ما

عىل الطبيب القيام بها وذلك بأن يأخذ موافقة

يثبت رفضه البقاء يف املستشفى.

35

طبيبني اثنني عىل األقل من املختصني .إال أنه

كما أن هناك بعض الحاالت التي يتعرض

ليس من الواضح إذا ما كان يتوجب أن تكون

فيها متلقو الخدمة لألرضار نتيجة استخدام

املوافقة مكتوبة أو شفهية ،إذ كان يجب أن
يكون النص واضحا ً بأن تكون موافقة الطبيبني

أدوية وأجهزة وأدوات طبية فيها عيوب ،كما
ورد يف نص املادة ( )22من هذا القانون ،الذي

مكتوبة عىل وجه التحديد .فأغلب اآلراء ترى أن

يتحمل فيها موردو وموزعو ومصنعو األدوية

حالة الرضورة التي يتعذر فيها الحصول عىل

واألجهزة املسؤولية عن هذه األرضار ،وحماية

املوافقة من متلقي الخدمة أو من ينوب عنه
قانونا ً تعترب أمرا ً مقبوالً ،وال توجب املسؤولية

مقدم الخدمة من هذه املسؤولية .فالطبيب
يكون مسؤوال ً عن وصف الــدواء وطريقة

عىل الطبيب.

تعاطيه ،فيما يكون مصنع األدوية أو موردها

34

أو الصيديل هو املسؤول يف حالة فساد األدوية.

إال أن املادة ذاتها يف الفقرة ( )3نصت عىل
وجوب أن يكون إعالم متلقي الخدمة أو من
ينوب عنه قانونا ً موثقا ً ويحمل توقيع متلقي

36

كما تضمنت الفقرة ( )2من املادة ()29
حظر التعرض ملقدمي الخدمة الطبية والصحية

الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً ،ويحتفظ به يف

وذلك بإعاقة عملهم أو التشهري بهم أو التعرض

ملف متلقي الخدمة.

لهم بالذم أو القدح أو التشهري ،مع ضمان
حقهم يف املطالبة بالتعويضات املالية .واعتربت

 .2سياسات الحماية اآلنية:

أن التعرض لهم هو جريمة تخضع لقانون

تضمنت املادة ( )7من القانون بأن يؤخذ

العقوبات .إال أن الفقرة لم تتضمن التعرض

إقرار كتابي من متلقي الخدمة يف حالة إرصار

باألذى الجسدي ملقدمي الخدمة ،وهو األمر
الذي قد يحدث ،واألشد وقعا ً عىل عمل مقدمي

الطبية ،وذلك لحماية الطبيب من أي مساءلة يف

الخدمة .فهو رضر أدبي يلحق بالطبيب الذي

حالة حدوث مضاعفات سلبية عىل حالة متلقي

يمكن إرجاعه إىل أحوال متعددة ،كاإلصابة

الخدمة نتجت عن خروجه وعدم استكماله

الجسدية ،أو نقص القدرة عىل الكسب ،أو رضر

األخري عىل الخروج من مركز تلقي الخدمة

العدد (٢٠١٩ )48
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«لجنة الحماية والسالمة الطبية الدائمة» ،وفقا ً

يمس الرشف واالعتبار ،أو املشاعر والعواطف،

للمتغريات التي قد تحدث الحقاً.

وهو رضر قابل للتعويض املايل .وقد أكد
الفقه والقضاء عىل حق التعويض عن الرضر

إن أغلب االتجاهات الفقهية حول املدة

األدبي 37،وهو ما تضمنته املادة املذكورة من

الزمنية للتقادم وبدء احتسابها وانتهائها تكاد

القانون .كما أن إخضاع هذا النوع من الجرائم

تكون متقاربة ،عىل الرغم من بعض التباينات،

لقانون العقوبات قد يكون غري رادع ،حيث

حيث إن تقنني مدة التقادم الزمني تتواءم مع
عدم إبقاء الباب مفتوحا ً ملالحقة األطباء ومراكز

إال أن األمر بحاجة إىل تشدد أكثر يف حالة كان

تقديم الخدمة الطبية والصحية.

ستعترب جريمة اعتداء عىل موظف عمومي،
هذا املوظف العمومي يعمل يف مجال الخدمات
الطبية والصحية ،فهو أمر ينعكس سلبا ً عىل

38

تضمنت املادة ( )24التشدد يف حماية مقدم
الخدمة يف نصها عىل عدم جواز توقيف الطبيب

متلقي الخدمة أيضاً.

بجريمة ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتي
التحقيق واملحاكمة ،إال بعد صدور حكم قطعي

 .3سياسات الحماية الالحقة:

من املحكمة املختصة .وعىل الرغم من اعتبار

تضمنت املادة ( )13مجموعة من النصوص

هذه املادة تتضمن حماية للطبيب ،فإن نقابة

التي تتعلق بحماية مقدم الخدمة من دعاوى

األطباء اعرتضت عىل نص هذه املادة ،وطالبت

التعويض وذلك بتقييد هذا اإلجراء بالتقادم

بأال تتضمن عدم توقيف الطبيب عن العمل

الزمني واملحدد بحد أعىل سنتني من ارتكاب

حتى بعد صدور حكم قطعي من املحكمة

الخطأ الطبي أو اكتشافه ،أو سنتني من تاريخ

املختصة،

تقديم تقرير طبي نهائي يفيد بتوقف الرضر

39

أي أنها تطالب بحصانة وعدم

االكتفاء بالحماية ،األمر الذي ترفضه الحكومة

الناشئ عن الخطأ الطبي ،أو سنتني من تاريخ

تحت قاعدة عدم جواز منح أي شخص حصانة

اكتشاف املدعي الخطأ الطبي ،أو سنتني من

دائمة.

التاريخ الذي كان بوسع املدعي أن يكتشف

40

وتضمنت املادة ( )29حظر نرش اسم أو أي

فيه ذلك الخطأ الطبي ،بحيث ال يبقى مقدم

خرب عن مقدم الخدمة يف حال االشتباه بحدوث

الخدمة تحت التهديد الدائم لقضايا التعويض،
إال أنه يتوجب أيضا ً أن يبقى املجال مفتوحا ً

خطأ طبي إال بإذن من النيابة العامة ،أو بعد
صدور حكم قطعي من املحكمة املختصة،

لتحديد التقادم الزمني عىل قضايا األخطاء
الطبية ،بحيث تشمل أيضا ً أي أمر آخر تقره

وذلك بهدف حماية مقدم الخدمة من التشهري
ملا لذلك من تأثري سلبي عىل عمله مستقبالً.
43

الناتج عن املضاعفة الطبية ال يعترب خطأ طبيا ً

 .4التفريق بين الخطأ الطبي
والمضاعفة الطبية:

وذلك للتفريق بني الخطأ الطبي واملضاعفة

يهدف هذا القانون إىل وضع حد للتداخل

الطبية لحماية مقدم الخدمة .إال أن القانون لم

بني الخطأ الطبي واملضاعفات الطبية ،خاصة
أن هناك خلطا ً كبريا ً يقع بني املفهومني ،وهو

يقنن ما يمكن اعتباره مضاعفة طبية ،بل تم
االكتفاء بتقديم تعريف عام للمضاعفة الطبية،
فيما أن القانون قد تضمن تعريفا ً مقننا ً للخطأ

بحاجة إىل دقة عالية ،لذا ،فقد ورد يف املادة ()1
التي تتعلق بالتعريفات أن املضاعفة الطبية

الطبي؛ مما يعني أن التداخل بني مفهوم الخطأ
الطبي واملضاعفة الطبية ما زال قائماً.

من مقدم الخدمة أو يف مكان تقديم الخدمة
واملتعارف عليها علمياً» .وبالتايل يحتاج الخطأ

ثالثًا :سياسات حماية
مراكز تقديم الخدمة

هي «الحالة املرضية التي تظهر عىل الشخص
أثناء أو بسبب تلقيه الخدمة الطبية والصحية

الطبي واملضاعفة الطبية إىل تحديد دقيق من

عىل الرغم من أن الهدف املعلن من إقرار

أشخاص خرباء ،وهو ما تتكفل به لجنة الحماية

هذا القانون هو إيجاد سياسات متوازنة بني

والسالمة الطبية الدائمة.

أطراف العالقة الثالثة ،فإن املادة ( )1يف باب
التعريفات ،لم تقدم تعريفا ً «ملركز تقديم

تضمنت املادة ( )21من هذا القانون ،أيضاً،
تحديد ما ال يمكن اعتباره خطأ طبياً ،وخاصة

الخدمة الطبية والصحية» ،فيما تضمنت

ما يقع بسبب فعل من املتلقي للخدمة الذي

تقديم تعريفات للطرفني اآلخرين ،متلقي

يكون قد تسبب بهذه الرضر نتيجة عدم اتباعه

الخدمة ومقدم الخدمة .فإذا كان الهدف هو

التعليمات الطبية ،أو بسبب خارجي ،أو بسبب

إقرار سياسات متوازنة بني األطراف الثالثة

املضاعفات الطبية التي تكون نتيجة طبيعية

بهذا القانون ،فمن األوىل بداية أن تنعكس يف

لإلصابة إذا كان من املمكن تفاديها ببذل جهد

نصوص القانون ذاته ،وإغفال تعريف أحد

معقول 41.ولزيادة تحصني وضع مقدم الخدمة،
ال يعد اتباع مقدم الخدمة أسلوبا طبيا ً معينا ً يف

أطراف العالقة ،كان يتوجب تفاديه .حيث
إن التعريف كان مقرتحا ً يف مسودة القانون

العالج ومخالفا ً لغريه يف ذات االختصاص خطأ
طبياً ،ما دام ثبت أن هذا األسلوب املتبع يتفق

مع األصول واملعايري الطبية املتعارف عليها.

الذي يتضمن أن «مكان تقديم الخدمة :املكان
املرخص له وفقا ً للترشيعات املعمول بها لتقديم

42

الخدمة الصحية من مقدم الخدمة أو يف مكان

تضمنت الفقرة ( )3من املادة ذاتها أن الرضر

العدد (٢٠١٩ )48

تقديم الخدمة».

44

43

ومن خالل االطالع عىل مواد القانون هذا،

عىل مزاويل املهنة العاملني لديها ضد املسؤولية

نجد أن أغلب املواد تركز عىل تلك السياسات

املدنية عن األخطاء الطبية ،مع تحميلها أقساط

واإلجراءات التي تتعلق بحماية وسالمة متلقي

التأمني كافة .فاالتجاه الغالب يف تحديد عالقة

الخدمة ومقدميها والقليل منها قد تعرض

الطبيب باملستشفى الذي يعمل به أنها عالقة

لإلجراءات التي تكفل الحماية ملراكز تقديم

تبعية قائمة ،ولو أنها عالقة تبعية إدارية ،فهي

الخدمة ،عىل الرغم من أنها الحاضنة التي

كافية ألن يتحمل املستشفى خطأ الطبيب.

يلتقي فيها الطرفان اآلخران ،مقدم الخدمة

45

لم يتطرق القانون إىل تجريم االعتداء عىل
مراكز تقديم الخدمة أسوة بتجريم االعتداء

ومتلقيها.
ففي املادة ( )9التي تمت فيها اإلشارة

عىل مقدمي الخدمة ،ولم يتطرق إىل حمايتها

إىل مراكز تقديم الخدمة ،تضمنت إجراءات

من التشهري أو القدح أو الذم أسوة بمقدمي

السالمة ملتلقي الخدمة ،التي تضمن مسؤولية

الخدمة ،إضافة إىل عدم تضمني القانون حق

مركز تقديم الخدمة عن االلتزام بالتوصيف

هذه املراكز يف رفع دعاوى تعويض عن هذه

املعياري لجميع التخصصات التي تحدد فيها

الجرائم.

القواعد واإلجراءات الواجب اتباعها يف مراكز
تقديم الخدمة .حيث إن هناك فرقا ً بني العناية

رابعًا :إنشاء «لجنة الحماية
والسالمة الطبية والصحية الدائمة»

الطبية املرتبة بالعملية الجراحية ،والتي تقع
مسؤوليتها عىل عاتق الطبيب الجراح الذي

قبل إقرار هذا القرار بقانون ،كان يتم

قام بإجراء العملية ،وتلك التي تتعلق بالعناية

التعامل مع قضايا األخطاء الطبية عن طريق

العادية التي يلزم توافرها للمريض بصفة عامة

تشكيل لجنة تحقيق تنتهي بانتهاء عملها بعد

املريض وتناوله الدواء واملسكنات وأي إجراءات

التوصل إىل النتائج 46،إال أن االسرتاتيجيات
املتبعة حاليا ً تتجه نحو بناء مؤسيس مستدام،

التي تقع عىل املركز الطبي أو الصحي ،كنظافة
أخرى تتعلق بالرعاية الالحقة.

44

يحكم عملها القانون والنظام ،ولذا ،تضمنت

كما أنه يف نص املادة ( )25قد ألزم مراكز

املادة ( )14من هذا القانون النص عىل تشكيل

تقديم الخدمة بالتأمني ضد األخطاء الطبية

«لجنة الحماية والسالمة الطبية والصحية»،

وتحميلها مسؤولية التعويض يف حال كان
مرتكب الخطأ الطبي طبيبا ً زائراً .كما أنه يف

بقرار من رئيس الوزراء بناء عىل تنسيب من
وزير الصحة ،التي تهدف إىل حماية متوازنة

املادة ( )26يلزم مراكز تقديم الخدمة بالتأمني

بني أطراف العالقة الثالثة ،مقدمي الخدمة،
45

ومتلقيها ،ومراكز تقديم الخدمة ،حيث تختص

ومنها أنه يف حال رفض رئيس اللجنة التقرير،

هذه اللجنة بالتحقيق يف الشكاوى التي تقدم

فإن التقرير ال يعتمد.

48

لها حول األخطاء الطبية ،والتوصل إىل النتائج.

كما أنه لم يراع عضوية القطاع الخاص

إال أن هذه اللجنة لم تتضمن اختصاصاتها

يف اللجنة ،عىل الرغم من النص عىل عضوية

وصالحيتها أي نظام للتسوية الودية يف قضايا

طبيبني من نقابة األطباء ،ولكن ،كان األوىل

األخطاء الطبية ،التي تتبناها العديد من الدول،

أن يتضمن النص أال يكون الطبيبان من نقابة

دون الدخول يف التعقيدات القضائية .ويكون
ً 47
اللجوء إليها عادة اختياريا.

األطباء يف اللجنة ممن يعملون يف وزارة الصحة،
لضمان التوازن يف التمثيل.
وبالعودة إىل مسودة مرشوع القانون ،نجد

 .1قوام اللجنة:

أن عدد أعضاء اللجنة الذين تم اقرتاحهم كانوا

تتشكل اللجنة من تسعة أعضاء بمن فيهم

عرشة أعضاء ،كما أن عدد األطباء أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة الذي يتم تسميته من وزير

من وزارة الصحة كانوا ثالثة ،تم تخفيضهم يف

الصحة ،وهي تمثل مختلف القطاعات العاملة

القانون الحايل إىل اثنني ،وهو مؤرش عىل األخذ

يف مجال الصحة ،حيث أخذ يف االعتبار إيجاد

بمالحظات حول زيادة العمل عىل استقاللية

تنوع يف عضوية اللجنة ،وترك أمر اختيار نائب

اللجنة.

رئيس اللجنة لألعضاء أنفسهم ،عىل أن يكون

وباملقارنة مع بعض الترشيعات العربية،

من نقابة األطباء ،كما ترك أمر اختيار األعضاء

نجد آلية تشكيل وعضوية اللجنة الطبية يف هذا

من الجهات التي يمثلونها ،وهذا من شأنه أن

القانون قريبة من تلك اإلماراتية إىل حد ما ،حيث

يزيد من درجة استقاللية اللجنة ويقلل من

تتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بقرار

درجة التبعية للحكومة.

من مجلس الوزراء ،وتضم أطباء استشاريني

إال أن هناك بعض اآلراء تشري إىل أن القانون
قد منح وزارة الصحة ثقالً كبريا ً يف تشكيل

من وزارة الصحة ودائرة الطب الرشعي بوزارة
العدل وهيئة الصحة يف أبو ظبي ودبي ،وكلية

اللجنة وعملها ،مما قد يضعف من الشفافية

الطب بجامعة اإلمارات وإدارة الخدمات الطبية

يف األداء واالستقاللية ،وخاصة ما يتعلق

بوزارة الداخلية .إال أن القانون اإلماراتي يشمل
أيضا ً عضوية القطاع الطبي الخاص 49،األمر

حيث إن بعض التعديالت التي تم إدخالها يف

الذي جرى تجاهله يف هذا القانون .فيما أن

اللحظات األخرية تقيد عمل اللجنة الطبية،

النظام السعودي قد توسع يف معالجة قضايا

بصالحيات وزير الصحة يف تشكيل اللجنة،
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األخطاء الطبية باملقارنة مع غريه 50.لهذا فإن

العليا يف القانون الفلسطيني ال تختلف كثريا ً

آليات تشكيل لجنة الحماية والسالمة الطبية

عن اختصاصات اللجان يف الدول العربية

الدائمة يف هذا القانون أقرب ما تكون إىل آليات

األخرى 52،مع اختالف تسميات هذه اللجان.

تشكيل اللجنة الفنية العليا يف قانون املسؤولية

وتختص اللجنة بتقديم تقرير حول الحالة

الطبية األردني ،من حيث العدد ومصدر قرار

املعروضة عليها بشأن الخطأ الطبي ،وعليها أن
ترفع تقاريرها خالل ثالثني يوما ً من تاريخ طلب

األردني أوسع.

الخربة الفنية منها ولها أن تطلب تمديد األجل

 .2اختصاصات اللجنة وصالحياتها:

بحد أقىص مرة واحدة ،إال أن القانون لم يحدد
إن كانت لثالثني يوما ً أخرى ،فقد تم االكتفاء

التشكيل 51،إال أن تمثيل القطاعات يف النظام

وفق ما ورد يف املادة ( ،)15تمارس اللجنة

بالنص عىل «تمديد األجل» دون تحديده .إال
أن هذا التحديد للمدة أيضا ً تم ابتاعه بالنص

الصحة من متلقي الخدمة أو من ينوب عنهم،

عىل «ما لم تقتض الرضورة خالف ذلك»،
بمعنى أنه يمكن للجنة أن تطلب تمديدا ً ثالثا ً

طلب النيابة العامة قبل إقامة الدعوى ،وتقديم

مرة أخرى ،تحت مسوغات الرضورة ،التي قد
تجعل مسألة التأجيل أمرا ً عاديا ً ومقبوالً ،حيث

ويف القانون اإلماراتي تختص اللجنة الطبية

إن مقتضيات الرضورة أمر فضفاض ،يحتمل

صالحيات النظر يف الشكاوى املقدمة إىل وزارة
وتقديم الخربة الفنية يف الشكوى بناء عىل
الخربة الفنية بناء عىل طلب املحكمة املختصة.
بتقديم الرأي بناء عىل طلب النيابة العامة أو

الكثري من التفسريات.

املحكمة املختصة يف وجود األخطاء الطبية من
عدمها ،ومخاطر املهنة املتعلقة باملمارسات

 .3النزاهة وتضارب املصالح:

الطبية ،فيما أن اختصاص املجلس الطبي يف

تضمنت املادة ( )17من القانون إلزام

القانون الليبي هو تقرير مدى قيام املسؤولية

أعضاء اللجنة بأداء اليمني القانونية بأن يقوموا

الطبية ،فيما أن اختصاص اللجنة الفنية العليا

بأعمالهم بنزاهة وصدق ،كما تضمنت املادة

يف القانون األردني إبداء الرأي يف األخطاء

( )18يف فقرتها األوىل بأن تكون إجراءات عمل

الطبية املدعى بها ،ويف القانون املرصي تختص

اللجنة رسية تحت طائلة املسؤولية القانونية،

اللجنة بتقديم الرأي بناء عىل طلب النيابة

للتأكيد عىل النزاهة والصدق لعمل اللجنة.

العامة أو املحكمة املختصة أو الجهة الصحية،

وباملقارنة ،نجد أن رسية التحقيقات قد

وبالتايل ،نجد أن اختصاصات اللجنة الطبية

تباينت يف الترشيعات العربية ،حيث خال
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القانون اإلماراتي والقانون املرصي من أي

خامسًا :سياسات إلزامية
التأمين ضد األخطاء الطبية.

نصوص تتحدث عن رسية أو عالنية إجراءات

من أجل إيجاد سياسات متكاملة للحماية

التحقيق يف قضايا األخطاء الطبية ،فيما نجد أن

والسالمة الطبية والصحية ،تضمن القانون

الالئحة التنفيذية يف الترشيع السعودي نصت

إلزام املؤسسات مقدمة الخدمة الطبية والصحية

عىل رسية التحقيقات وتحت طائلة املسؤولية،
وكذلك األمر يف القانونني األردني والليبي.

بالتأمني ضد األخطاء الطبية ،ولكون األطباء

53

الزائرين غري املقيمني ال يخضعون لظروف

ولتحصني اللجنة من تضارب املصالح،

العمل نفسها ،فقد تم النص عىل إلزام املؤسسة

تضمنت الفقرة الثانية من املادة نفسها حظر

مقدمة الخدمة باملسؤولية عن التعويض عن

حضور أي عضو من أعضاء اللجنة جلساتها

أخطائهم الطبية.

أو اإلدالء برأيه إذا كانت القضية املعروضة

تضمن القانون أيضا ً إلزام املؤسسة مقدمة

أمام اللجنة ألي من أقارب العضو حتى الدرجة

الخدمة بالتأمني عىل مزاويل املهنة الطبية

الرابعة ،وهو إجراء وقائي للمساهمة يف زيادة

والصحية ضد املسؤولية املدنية عن األخطاء

النزاهة يف عمل اللجنة.

تضمن القانون ،أيضا ً تحديد الفرتة الزمنية

الطبية .ويف الحالتني ،يحمل القانون املؤسسة
مقدمة الخدمة كامل أقساط التأمني .ويف الوقت

لعضوية اللجنة بسنتني ،قابلة للتجديد ملرة

نفسه يلزم القانون رشكات التأمني بالتعويض

واحدة بقرار من مجلس الوزراء ،أي أن أقىص

عن األرضار الناجمة عن الخطأ الطبي وتبعاته.

مدة ممكنة لعضوية اللجنة هي أربع سنوات،

ولتقنني مسألة التعويضات ،تضمن القانون
أيضاً ،تحديد سقف لحجم التعويضات عن

وهذا من شأنه أن يقلل من احتمالية بناء شبكات
املصالح مقارنة بعضوية اللجنة مفتوحة املدة،

األرضار الناجمة عن الخطأ الطبي وبموجب

كما كان يف مسودة مرشوع القانون ،فعىل

نظام يصدره مجلس الــوزراء .وباملقارنة،
تضمن القانون الفرنيس نظاما ً أقره الربملان

الرغم من النص يف مسودة مرشوع القانون عىل
أن فرتة العضوية سنتان ،ويستكمل النص عىل

بإنشاء املكتب الوطني لتعويض الحوادث

أنها قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ،إال

الطبية ،وهو نظري للصندوق الفلسطيني

أنه لم يجر تحديد الحد األعىل لعدد املرات ،وهو

للتعويض عن األخطاء الطبية ،إىل جانب إلزام

ما تم تالفيه يف هذا القانون.

الطبيب بإبرام عقد تأمني من املسؤولية املدنية،
وقسم عبء التعويض عن األرضار ذات العالقة
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بعدوى املستشفيات بني رشكات التأمني

إىل نفي العالقة العقدية يف حالة الخدمات

54

الطبية والصحية املجانية ،وهذا ما ينطبق

إال أن القانون الفلسطيني لم يتناول موضوع

عىل حالة املؤسسات الطبية والصحية الدولية،

التعويض عن عدوى املستشفيات ،بل اكتفى

كوكالة الغوث ،واملؤسسات الطبية والصحية

بمعالجة قضية األخطاء الطبية .كما أنه كان
أكثر إنصافا ً للطبيب؛ حيث إن القانون الفرنيس

غري الربحية ،وبالتايل تنطبق حالة املسؤولية

واملكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية،

التقصريية يف هذه الحالة ،وتنتفي املسؤولية

ألقى عبء عقد التأمني عىل الطبيب ،فيما أن

العقدية للطبيب مقدم الخدمة.
نص القانون ،أيضاً ،عىل اختيارية االشرتاك

املؤسسة الطبية أو الصحية التي يعمل فيها

يف التأمني ضد األخطاء الطبية للعيادات

الطبيب املقيم.

الخاصة ،مما يعني أن دائرة التحصني يف

56

القانون الفلسطيني قد ألقى هذا العبء عىل

لم يذكر القانون ،أيضا ً طبيعة التعويضات،

جزئية التعويض ضد األخطاء الطبية لم

وما إذا كانت تشمل التعويضات عن الجانب

تغلق .كما أن هناك إشكالية حول املسؤولية

املعنوي أو الجانب املادي الذي تنجم عنه
إعاقة .فالرضر املعنوي مهم أيضاً ،كونه يصيب

عن األخطاء الطبية التي قد تحدث من طبيب
مشارك للطبيب األسايس يف العيادة الخاصة ،إذ

املريض املترضر يف مصلحة غري مالية وقد ينشأ

يجمع الفقه القانوني عىل أن املسؤولية تلحق

عن اآلالم والتشويه الجسدي أو أي أسباب

بالطبيب صاحب العيادة عن أخطاء األطباء

وحاالت أخرى.

الذين استقدمهم ملساعدته أو النيابة عنه يف

55

العالج أو العمليات الجراحية،

لكن التساؤل هو ،إن كان القانون لم يتضمن

57

وبالتايل،

ترسي اختيارية التأمني للعيادات الخاصة أيضا ً

القطاعات العاملة يف مجال الخدمات الطبية
والصحية من حيث إلزامية التأمني ضد األخطاء

عىل أولئك الذين يعملون مع الطبيب صاحب

الطبية ،إال إذا اعترب أن املؤسسات غري الربحية

العيادة أو مسؤولها األسايس.

ستعامل بمعاملة مؤسسات القطاع الخاص

وحول التعويض ضد األخطاء الطبية يف

نفسها .إىل جانب ما ذكر ،تبقى مسألة تحديد

املؤسسات واملراكز التابعة لوزارة الصحة ،لم

املسؤولية الطبية للمؤسسات الدولية كوكالة

يكن هناك نص واضح عىل أن وزارة الصحة

الغوث ،واملؤسسات غري الربحية غري واضحة

ملزمة بالتأمني ضد األخطاء الطبية للعاملني

وفق هذا القانون ،وخاصة يف مسألة التعويض

يف املؤسسات الطبية والصحية التابعة لها ،إال

عن األخطاء الطبية .إال أن الرأي الراجح يذهب

إذا كانت املادة ( )28تجيب عن هذا التساؤل،
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كونها تضمنت إنشاء «الصندوق الفلسطيني

بني مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة ،وبالتايل

للتعويض عن األخطاء الطبية» ،وتكون

تعترب مسؤولية الدولة عن خطأ الطبيب يف

موارده بنسبة مئوية من رسوم التأمني عىل

املستشفيات العامة هي مسؤولية تقصريية،

األخطاء الطبية التي تسدد أقساطها املؤسسات

ومسؤولية املتبوع (الدولة) عن تابعه (مقدم

الطبية والصحية الخاصة ،وهذا األمر سيتضح

الخدمة)،

عند صدور نظام عن مجلس الوزراء بشأن
هذا الصندوق .حيث إن هناك جدال ً فقهيا ً

معها يف قضايا التأمني عن األخطاء الطبية.

59

ومن غري الواضح آلية التعامل

عىل اعتبار انتفاء صفة «العقد» بني املريض

والطبيب يف املستشفيات العامة ،باعتباره عمالً

حول مسؤولية الطبيب الذي يعمل يف املراكز
واملستشفيات التابعة للحكومة .فهناك من

متعدد األطراف ،تهدف جميعها إىل الهدف

يعترب أن الطبيب الذي يعمل يف مراكز طبية

ذاته.

60

وصحية تابعة للدولة هو تابع لإلدارة العامة

فإذا كان املقصود أن وزارة الصحة سوف

وبالتايل تكون مسؤوليته مصدرها القانون

تعتمد يف تأمني مؤسساتها الطبية والصحية

اإلداري ،وال يخضع للقضاء العادي ،عىل

عىل هذا الصندوق ،وبجزء منه النسبة املتقطعة

أساس أن املسؤولية هناك مسؤولية تقصريية

من أقساط التأمني ضد األخطاء الطبية

وليست مسؤولية تعاقدية كما يف املستشفيات

للمؤسسات الطبية والصحية غري الحكومية،

واملراكز الطبية والصحية الخاصة 58،ويرون

فإن هذا ينطوي عىل خلل بتحميل مسؤولية يف

عالقة مقدمي الخدمة الطبية والصحية

غري محلها ،ولغري املتسبب بها ،خاصة أن وزارة

باملؤسسات العامة عىل أنها عالقة تنظيمية

الصحة لديها مشرتكون يف التأمني الصحي،

قانونية ،وليست عالقة عقدية ،كما أن متلقي

وبإمكانها استقطاع النسبة من التأمني الصحي

الخدمة يف مثل هذه املراكز عالقتهم مع
املراكز عالقة تنظيمية قانونية أيضاً ،ألنهم

التابع لها.
هذا باإلضافة إىل أن إلزامية املؤسسات التي

يتلقون الخدمة وفق مبدأ املساواة وحقهم يف

تقدم الخدمات الطبية والصحية الخاصة

الحصول عىل العالج املجاني أو شبه املجاني

بالتأمني ضد األخطاء الطبية عن مزاويل املهنة

يف مثل هذه املراكز ،وبالتايل ال تكون العالقة

لديها ،سوف تؤدي إىل زيادة النفقات ،وعىل

عقدية ،كما هو الحال يف عالقة مقدمي الخدمة

األغلب سرتتفع رسوم العالج لديها ،وسيعود

الطبية والصحية يف املستشفيات واملراكز

ذلك بالسلب عىل متلقي الخدمة يف هذه

الصحية الخاصة ،التي تعترب عالقة عقدية

املؤسسات.
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الحماية والسالمة الطبية والصحية الدائمة،

يعترب إقرار قانون الحماية والسالمة
الطبية والصحية خطوة مهمة جدا ً من

وإنشاء الصندوق الفلسطيني للتعويض عن

أجل تنظيم قانوني للعالقة بني أطراف

األخطاء الطبية ،والبدء بتنفيذ سياسة إلزامية

الخدمة ،ويساهم يف تطوير سياسات القطاع

التأمني.

الصحي ،التي تهدف للوصول إىل خدمات
طبية وصحية عالية الجودة ،انطالقا ً من

االستمرار يف تطوير هذا القانون ،ولوائحه

اإليمان برضورة إعمال الحق يف الصحة،

التنفيذية وتعليماته بني الحني واآلخر،

كمطلب إنساني أسايس .والستكمال بناء هذه

والتطوير املؤسيس الذي سيشكل حاضنة

السياسات ،يتطلب األمر االستعجال بإصدار

لنجاح األهداف التي أصدر هذا القرار بقانون

اللوائح التنفيذية والتعليمات التي نص عليها

من أجلها ،وخاصة ما يتعلق بمدى ارتقائه

هذا القانون ،واالستعجال يف تشكيل لجنة

ملستوى املعايري الدولية ،وحقوق اإلنسان.

كما أن هناك حاجة إىل األخذ باالعتبار
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دراسات

«غاز شرق المتوسط»« :القفز» عن الحقوق الفلسطينية

جعفر صدقة

*

مليار برميل من النفط ،موزعة بني دول

رسمياً ،فإن إشهار منتدى غاز رشق

املنطقة :مرص ،وإرسائيل ،ولبنان ،وسورية،

املتوسط كأحدث منظمة دولية للتعاون يف

وقربص ،والسلطة الفلسطينية .لكن الحقول

مجال الطاقة ،بانتظار مصادقة حكومات

املكتشفة ،تقدر برتيليوني مرت مكعب من

الدول السبع املشاركة :مرص ،واألردن،

الغاز فقط ،ولم يبدأ استغاللها الفعيل

إرسائيل ،واليونان ،وقربص ،وإيطاليا،

باستثناء ثالثة حقول موزعة بني حقل ظهر

والسلطة الوطنية الفلسطينية ،هو تدشني

املرصي باحتياطي  850مليار مرت مكعب،

لالعبني جدد يف سوق الطاقة العاملي سمحت

و«لفياثان» و«تمار» اإلرسائيليني بمجموع

به االكتشافات الهائلة للغاز رشقي البحر

احتياطي  900مليار مرت مكعب ،فيما

األبيض املتوسط.

يعطل النزاع الرتكي  -اليوناني/القربيص/

احتياطات مكامن الغاز يف منطقة رشق

األوروبي ،استغالل حقل «أفروديت» قبالة

املتوسط تقدر بأكثر من  120تريليون

سواحل قربص ،الذي تبلغ احتياطاته نحو

قدم مكعبة ،إضافة إىل أكثر من 100

 140مليار مرت مكعب ،أما لبنان ،فما زالت

* صحايف وباحث اقتصادي.

عمليات االستكشاف يف مراحلها األوىل،

العدد (٢٠١٩ )٤٨

54

وتعيقها حالة الحرب مع إرسائيل من جهة،

عدة حالت دون تطويره حتى اآلن ،األوىل:

وخرق قربص اتفاق ترسيم الحدود البحرية

استناد تقديراته إىل مسح سيزمي يتيم أجرته

بتوقيعها اتفاق ترسيم الحدود مع إرسائيل

بريتش غاز وخلصت إىل أن احتياطاته تبلغ

يف تجاهل ألحد بنود االتفاق مع لبنان بتحديد

 1.4-1تريليون قدم مكعبة (  32-28مليار

نقطة الحدود من ناحية الجنوب مع إرسائيل

مرت مكعب) ،ولم تقم الرشكة أو أي طرف

دون الرجوع إىل لبنان ،ما سمح إلرسائيل

آخر بالعمليات الجيولوجية الالزمة للتأكد

باقتطاع نحو  850كليو مرت مربع من

من االحتياطيات ،والتقدير بأن احتياطيات

املنطقة االقتصادية الخالصة اللبنانية.

الحقل تفوق تلك املعلنة بات أكثر وجاهة بعد
االكتشافات الهائلة ملكامن الغاز يف الجوار.

أما سورية ،فإنها لم تبادر بعد إىل أي
أعمال تخص املنطقة االقتصادية الخالصة

أما املشكلة الثانية ،فتتمثل بمنع إرسائيل

لها يف منطقة البحر املتوسط واستغالل

أي أعمال للحفر واستغالل الحقل ،وربطها

مواردها ،بسبب الحرب الدائرة فيها منذ

السماح بتطوير الحقل باستيالئها عىل الغاز
الفلسطيني حرصا ً ومن ثم بيعه للجانب

يف الجانب الفلسطيني ،ومع أن حقل

الفلسطيني ،وبأسعار تمليها هي عليه ،عىل
أن تتحكم بعائداته تماما ً كما تتحكم بعائدات

العام .2011
«مارين» قبالة سواحل غزة كان أول حقل

املقاصة.

للغاز يجري اكتشافه يف العام  ،2000فإن
إرسائيل ما زالت تعطل تطويره ،بل وتحول

أما املشكلة الثالثة ،فتتمثل بعدم وجود

دون أي أعمال للتأكد من حجمه الفعيل ،إذ ما

مشرت موثوق للغاز الفلسطيني بديل

زالت التقديرات املعلنة لحجم الحقل تستند

إلرسائيل ،أو باألحرى عدم نجاح أي جهود

إىل مسوح خارجية قامت بها رشكة بريتش

لتوفري مشرتين يف ظل العراقيل اإلرسائيلية.

غاز يف أواخر تسعينيات القرن املايض ،التي

أما املشكلة الرابعة ،فتتمثل بحدود املنطقة

آلت حقوقها إىل رشكة «شل» ،إىل أن انسحبت

االقتصادية الفلسطينية الخالصة ومساحتها،

األخرية من الحقل تاركة التقديرات نفسها
منذ اكتشافه قبل عرشين عاماً ،فإن حقل

إذ تحددت يف اتفاقات أوسلو بنحو 35
كيلو مرتا ً مربعا ً فقط ،يف حني أن املساحة
هي أضعاف ذلك استنادا ً إىل اتفاقية األمم

الغاز الفلسطيني قبالة غزة واجه مشاكل

املتحدة لقانون البحار ،الذي حدد املنطقة

دون تغيري.
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االقتصادية الخالصة بعمق  200ميل (نحو
 360كيلو مرتاً) عن شاطئ الدولة ،ما يعني

مراقب يف  29ترشين الثاني من العام 2012
بانضمام فلسطني عضوا ً كامالً يف جميع

أن احتياطيات الغاز الفلسطينية يمكن أن

املنظمات واالتفاقيات الدولية ،بما فيها

تكون أضعاف ما هو معلن.

اتفاقية قانون البحار.

لكن ،مع االكتشافات الجديدة ،خصوصا ً

ومع أن دول الجوار ،بما فيها إرسائيل ،تقر

يف إرسائيل ،فقد تحولت إرسائيل من مستهلك

بأن حقل «مارين غزة» هو حقل فلسطيني

للغاز إىل منتج ومصدر له ،ولم تعد بحاجة إىل
الغاز الفلسطيني ،ما خلق انطباعا ً بإمكانية

خالص ،فإن املسألة مختلفة فيما يتعلق
برتسيم الحدود البحرية ،إذ لم تتجاوب

حلحلة هذا امللف.

إرسائيل ومرص مع الطلبات الفلسطينية بهذا

يف السنوات األخرية ،بدأت السلطة الوطنية

الخصوص ،بل بادرت الدولتان إىل توقيع

الفلسطينية معالجة موضوع حقل الغاز

اتفاق لرتسيم الحدود البحرية دون استشارة

قبالة غزة عىل مسارين ،األول فني بحت

الجانب الفلسطيني ،الذي تقع منطقته

يقوده صندوق االستثمار الفلسطيني،

البحرية بني منطقتي الدولتني ،وأبقت مرص

الرشيك الرئيس يف تطوير الحقل ،ويعمل

وإرسائيل عىل املنطقة الفلسطينية ضمن

عىل فتح آفاق لتطوير الحقل واستغالله

الحدود التي رسمها اتفاق أوسلو ( 35كيلو
مرتا ً مربعا ً فقط).

وبيع الفائض يف األسواق اإلقليمية والدولية،

وكما هو متبع يف حالة كهذه ،فقد بادر

والسعي إىل بناء رشاكات تمكن من نقل

الجانب الفلسطيني إىل ترسيم حدوده

الغاز من الحقل إىل وجهته ،سواء املحلية أو

البحرية وإيداع إحداثياتها لدى األمم املتحدة

األسواق الخارجية.

منذ العام  ،2016ولم يسجل أي اعرتاض

ألغراض توليد الكهرباء يف محطات محلية

أما املسار الثاني ،فتقوده وزارة الخارجية،

عليها ،بما يف ذلك من إرسائيل ،لكن يبقى

ويركز عىل ترسيم الحدود البحرية مع الدول
املجاورة (مرص وإرسائيل تحديداً) ،وفقا ً

ترسيم هذه الحدود مع دول الجوار بما

يسمح للجانب الفلسطيني باستغاللها رهنا ً

التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،حيث

باتفاق مع دول الجوار ،ألسباب سياسية

سمح قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة

أكثر منها قانونية.
لكن ما هي املكاسب التي يمكن تحقيقها،

رقم  67/19االعرتاف بدولة فلسطني بصفة
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فلسطينيا ،من االنضمام إىل منتدى غاز رشق

تجاهل أو تجاوز القضية الفلسطينية ،ومهما

املتوسط؟

بلغت درجة االنخراط يف املصالح القطرية،

يف العقود األخرية ،باتت الطاقة ،وأمن
الطاقة ،محركا ً أساسيا ً يف دبلوماسية عدد

فإن أي نظام عربي ال يمكنه تحمل السري يف
أمر له عالقة بالقضية الفلسطينية أو العالقة

كبري من الدول ،ويف بعضها فإن الطاقة

مع إرسائيل طاملا يقول الفلسطينيون «ال».

تشكل املحرك األسايس لدبلوماسيتها .حتى

يف فلسطني ،فإن حجر الزاوية يف أمن الطاقة

تكون الدولة فاعلة يف دبلوماسية الطاقة ،ال

يتمثل بتنويع مصادر الكهرباء ،بما فيها

بد من توافر عدد من املعايري ،إما بعضها

التوليد املحيل ،لالستغناء عن استرياد الكهرباء

وإما كلها ،وهي :إما أن تكون الدولة منتجا ً

من االحتالل ،الذي يشكل أكثر من  %95من

كبريا ً للطاقة ،أو مستهلكا ً كبريا ً لها ،أو تتمتع

احتياجات الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد

بوضع جيوسيايس مدعوم ببنية تحتية جيدة

بات تحقيق األمن يف هذا املجال أكثر إلحاحا ً

تمكنها من أن تشكل نقطة عبور للطاقة

بعدما أصبحت الكهرباء يف اآلونة األخرية إحدى

ونقلها من املنتجني إىل املستهلكني ،أو أن

وسائل العقاب الجماعي التي تنتهجها رشكة

تملك قوة عسكرية قادرة عىل الدفاع وتحقيق

الكهرباء اإلرسائيلية بغطاء حكومي ،سيايس

مصالحها بما يف ذلك ضمان أمن الطاقة ،أو

وأمني ،رسمي ،ضد الشعب الفلسطيني.

أن يكون لها مفاوضون جيدون مؤهلون

حتى اآلن ،يقترص توليد الكهرباء يف

الستغالل التناقضات واملحاور واالستقطابات

فلسطني عىل محطة واحدة يف قطاع غزة

يف هذا املجال ،وبالنظر للحالة الفلسطينية،
فإن أيا ً من هذه املعايري غري متوافرة ،لكن

بقدرة إنتاجية  140ميغاواط ،لكنها لم تعمل
سوى بقدرة لم تتجاوز  80ميغاواط منذ

يمكن العمل عىل تأهيل مفاوضني أكفاء

إنشائها ،نتيجة افتقار السلطة الفلسطينية،

للعمل عىل تحقيق املصلحة الفلسطينية،

املشرتي الوحيد لنتاج املحطة من الكهرباء،

بدعم من امليزة الجيوسياسية التي توفرها

لشبكة ضغط عال قادرة عىل نقل كامل

القضية الفلسطينية العادلة وحضورها

إنتاج املحطة ،كما أن مرشوع إنشاء محطة

الطاغي عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل،

للتوليد يف شمال الضفة الغربية ،بقدرة 450

برصف النظر عن محاوالت طمسها ،فعىل

ميغاواط ،توقف عند وضع الحجر األساس

األقل ،لم يحدث أن تمكن أي طرف عربي من

قبل نحو أربع سنوات ،وأحد أسباب تعطل
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إنشاء املحطة افتقار السلطة الفلسطينية

بتمويل أوروبي ،كما يجري العمل عىل تجديد

أيضا إىل شبكة ضغط عال.

مسار أنبوب آخر من نقطة يف شبكة األنابيب
اإلرسائيلية تقع يف بيسان إىل محطة التوليد

إحدى املشاكل الرئيسة التي تعطل إنشاء

القريبة من جنني شمال الضفة الغربية.

بنية تحتية لتوليد الكهرباء ،غياب األفق،
حاليا ً عىل األقل ،لتأمني الغاز الالزم لتشغيل

وإذا تحقق املرشوعان ،فإن أولوية

محطات التوليد ،فمحطة غزة ما زالت تعمل

الحكومة الفلسطينية هي استخدامهما يف

بالوقود الثقيل (السوالر) ،فيما لم يتمكن

نقل الغاز الفلسطيني من حقل مارين إىل

مستثمرو محطة شمال الضفة من تأمني

محطتي التوليد يف غزة وجنني ،وإىل حني

مصدر للغاز بسبب العراقيل اإلرسائيلية.

تطوير الحقل والبدء باإلنتاج ،فإن العمل
جار للتعاقد عىل استرياد الغاز اإلرسائييل

يف حال تطوير حقل «مارين غزة»،

بافرتاض ثبات االحتياطيات املقدرة حاليا ً

لغرض تأمني احتياجات املحطتني.
وفيما يتعلق بالفائض ،فإن الخيار املتاح

بنحو ( 32مليون مرت مكعب) ،فإن محطتي

التوليد يف غزة وشمال الضفة تضمنان سوقا ً

هو استخدام األنبوب الذي تصدر عربه

لثلثي إنتاج الحقل عىل مدى  15عاماً ،عىل

إرسائيل غازها إىل مرص ليتم تسييله يف

أن يصدر الباقي لألسواق الخارجية ،لكن

معامل التسييل املرصية ،ومن ثم تصديره

تعطيل إرسائيل تطوير الحقل ليس هو

عرب السفن إىل أوروبا أو أي أسواق أخرى.
وفقا ً ملسؤولني فلسطينيني فإن األطراف

مشكلة أخرى تتمثل بنقل الغاز ،سواء

املشاركة يف منتدى غاز رشق املتوسط ،بما

ملحطات التوليد املحلية (يف غزة والضفة)،

فيها إرسائيل ،أقرت بشكل كامل بملكية

أو إىل األسواق الدولية ،ولحل هذه املشكلة،

السلطة الفلسطينية حقل مارين ،وبحقها

عىل افرتاض الوصول إىل وضع يمكن من

يف تطويره واستغالل موارده ،كما شكل

تطوير الحقل ،يبدو أن الخيار الوحيد املتاح

املنتدى ،يف اجتماعيه يف آب  2019وكانون

هو نقل الغاز عرب شبكة األنابيب اإلرسائيلية

الثاني  ،2020فرصة للبحث يف ترتيبات ربط

وفق االتفاقات واملعايري الدولية املتبعة يف هذا

األرايض الفلسطينية بأنابيب النقل ،سواء

املجال ،وهناك جهود يف هذا االتجاه ملد أنبوب

اإلرسائيلية لتأمني الغاز الستخدام السوق

من «ميناء أشدود» إىل محطة التوليد يف غزة،

املحلية أو املرصية لتصدير الفائض حال

املشكلة الوحيدة ،فحتى لو تم ذلك ،فهناك
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تطوير حقل مارين.

ما هو إال تأكيد عىل أهمية امليزة الجيوسياسية

لكن ،يف وقت تجد فيه املشاريع الخاصة
بالدول األخرى ،وتحديدا ً إرسائيل ،طريقها إىل

التي يمتلكها الفلسطينيون ،وقدرتهم عىل
تعطيل هذه املشاريع ،أو إعاقتها عىل األقل،

التنفيذ عىل األرض ،فان الحديث يف ما يتعلق

ويف ظل تسارع املشاريع اإلقليمية يف مجال
استغالل ثروات رشق املتوسط بعيدا ً عن

زالت حتى اآلن ،مجرد أحاديث دون أي فعل

املصالح الفلسطينية.

بالجزئية الفلسطينية من هذه املشاريع ،ما

لــذا ،حان وقت أن يستغل الجانب

عىل األرض.
ومع ذلك فإن حرص أعضاء املنتدى

الفلسطيني هذه امليزة الجيوسياسية،
خصوصا ً مع حالة االستقطاب الشديدة يف

يف استغالل مواردهم وتأمني احتياجاتهم كلما

املنطقة ،التي برعت إرسائيل يف استغاللها

اقرتب طرفان أو أطراف من تنفيذ مرشوع،

لضمان تحقيق مصالحها.

مجتمعني وفرادى عىل تأكيد حق الفلسطينيني

(خارطة رقم )1
املنطقة البحرية الفلسطينية كما حددها اتفاق أوسلو.
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(خارطة رقم )2
الحقوق البحرية كما اودهتها فلسطني لدى االمني العام لالمم املتحدة بموجب اتفاقية قانون البحار.

(خارطة رقم)3
خارطة عرضتها ارسائيل بالحقوق البحرية الفلسطينية من وجهة نظرها.
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دراسات

إضاءات على األسرة الحشمونية الفلسطينية وثورتها على
اإلمبراطورية السلوقية (بين سنة  140إلى  116قبل الميالد)
د .عالء أبو عامر*
يتباهى اليهود الصهاينة منهم وغري

والكنعانية تستخدم امليم .لكن هذا االسم هو
الذي أُطلق عىل إحدى املمالك العربية يف ظل

يف الفرتة الواقعة بني عام  140إىل عام 116

اإلمرباطورية السلوقية ،وهذه اململكة التي

قبل امليالد ،وقد جاءت دولة الحشمونيم نتيجة

أرشنا إليها أعاله ،أقيمت عىل أرض فلسطني يف

ثورة عرفت باملكابية نسبة إىل يهودا املكابي

املنطقة املسماة (إيوديا-يهودا) جنوبي الضفة

املنتمي إىل األرسة الحشمونية.

الغربية لنهر األردن وتمددت لتشمل أجزاء

الصهاينة بنشوء دولة دينية يهودية يف فلسطني

قد يبدو مصطلح (حشمونيم)  -والشني هنا

من رشق األردن وشمال الضفة وأجزاء من

تتبادل مع السني يف اللغات العروبية القديمة

الجليل وحتى الساحل والوسط وأطلق عليها

(السامية) لتصبح بالعدنانية (الفصحى)
(حسميني)  -غريبا ً عىل القارئ العربي،

يف نهاية عهدها مملكة (إيوديا) نسبة للمنطقة
التي انطلقت منها الثورة ضد السلوقيني الذين

وحتى عىل الباحثني العرب يف التاريخ القديم

يعودون إىل أصول يونانية – مقدونية.

أو املتعلق بقرون ما قبل امليالد ،حيث يف

ومع أنها لم تكن دولة مستقلة بل تابعة

العدنانية تستخدم النون للجمع بينما يف اإلرمية

للحكم السلوقي وما حصلت عليه هو حكم

* دبلومايس وباحث.

ذاتي ،فإنها تعترب بمثابة فخر لليهود ،بينما
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يعترب الفلسطينيون أن ال فرق بني وجودها

للهيلنة التي حاول فرضها السلوقيون عىل

من عدمه ،مع أنها جزء أصيل من تاريخهم يف

معبد (أنطاكية الجديدة-القدس) الفلسطيني

رفض املستعمر.

اإليودي ،ومع أن تلك وجهة نظر حاخامية

تذكر املصادر اليهودية الفلسطينية وأهمها

متأخرة ،صاغت تلك األحداث يف هذا القالب كي
يخدم أهدافا ً طائفية ذات صبغة دينية ،فإن ما

اليهود» ليوسف فالفي الذي عاش يف القرن

اكتشفناه من الوقائع مختلف مع وجهة النظر

األول امليالدي ،أن ثورة الحشمونيني انطلقت

هذه وعىل النقيض منها.

سفرا «املكابيني األول والثاني» وكتاب «تاريخ

ضد السلوقيني عام  140ق.م من جبال وسط

يف هذا البحث املوجز حول اململكة الحسمية

الضفة الغربية الفلسطينية التي كان يطلق

– الحشمونية ،سنحلل تلك الفرتة الزمنية

عليها االسم الحوري «إيوديا» ،وأن من قام بها

وأسباب الثورة وقيام اململكة مستخدمني ما

وقادها مجموعة تنتمي إىل قرية تقع إىل الغرب

وقع تحت أيدينا من وثائق تتعلق بتلك الوقائع
التاريخية وما ُكتب عنها يف حينه أو بعد قرون

العائلة املؤلفة من األب متتيا أو متى وأبنائه

الحقة.

من القدس تدعى (مودين) أو (مدين) وأن هذه
ينتمون إىل أرسة يطلق عليها لقب الحشمونية.

يف البداية وكتأسيس ،دعونا نبحث عن أصل

ويف بحثنا عن أصول هذه العائلة وتسمية

كلمتي حشمونة وحشمونييم ماذا تعنيان؟

القرية التي ينتمون إليها توصلنا إىل نتيجة

ومن أين جاءتا؟ معتمدين هنا عىل سفر العدد

تخالف كل الشائع حولهم .تقول النتيجة إن

يف التوراة.

جاء يف سفر العددُ 25 »:ث َّم ا ْر َتحَ لُوا ِم ْن
حَ رَا َد َة َو َن َز ُلوا ِف َم ْق َهيْلُ َ
وت 26 .ث َّم ا ْر َتحَ لُوا
وت َو َن َز ُلوا ِف َت َ
ِم ْن َم ْق َهيْلُ َ
احَتُ 27 .ث َّم ا ْر َتحَ لُوا
ُ
28ث َّم ا ْر َتحَ لُوا ِم ْن
ِم ْن َتاحَ َت َو َن َز ُلوا ِف َتا َرحَ .
ُ
29ث َّم ا ْر َتحَ لُوا ِم ْن ِمثْ َق َة
َتا َرحَ َو َن َز ُلوا ِف ِمثْ َق َة.
َو َن َز ُلوا ِف حَ ْشمُو َن َةُ 30 .ث َّم ا ْر َتحَ لُوا ِم ْن حَ ْشمُو َن َة
ُسري َ
ُسري َ
ُوت
ُوتُ 31 .ث َّم ا ْرتحَ لُوا ِمن م ِ
َو َن َز ُلوا ِف م ِ
َو َن َز ُلوا ِف َبنِي َيع َْق َ
انُّ 32 .ث َم ا ْر َتحَ لُوا ِم ْن َبنِي
َيع َْق َ
ان َو َن َز ُلوا ِف حُ و ِر الْ ِج ْدجَ ادِ 33 .ث َّم ا ْر َتحَ لُوا

الحشمونيم عرب أقحاح ينتمون إىل شمال
جزيرة العرب فيما يعرف بالحجاز الشامي،
ولم يكن هذا االكتشاف اكتشافا ً تخمينيا ً
فقط ،وإنما جاء اعتمادا ً عىل نصوص التوراة
ذاتها وكذلك جغرافيتها ومقارنتها بالجغرافيا
الحالية ملنطقة فلسطني وجوارها.
فقد جاء يف سفر املكابيني األول أن الثورة
الفلسطينية انطلقت ضد السلوقيني من ضواحي
القدس ،وجاءت بنا ًء عىل رد فعل ديني رافض
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ِم ْن حُ و ِر الْ ِج ْدجَ ا ِد َو َن َز ُلوا ِف ي ُْطب َ
َات 34 .ث َّم
ا ْر َتحَ لُوا ِم ْن ي ُْطب َ
َات َو َن َز ُلوا ِف ع َْبُو َن َة 35 .ث َّم
صي َ
ُون جَ ا َبرَ.
ا ْر َتحَ لُوا ِم ْن ع َْبُو َن َة َو َن َز ُلوا ِف ِع ْ
( 36العدد)33:

الحديثة فيها آثار ازدهار تجاري كبري ،مما يدل
عىل أنها كانت مركزا ً لتجارة الحديد والنحاس
(تث  .)9 :8غري أن أهميتها الكربى بدأت
أيام امللك سليمان الذي أراد استغالل موقعها
االسرتاتيجي املهم ،وبنى فيها أسطوله يف البحر

لكن أين تقع حشمونة؟

األحمر .وتمكن سليمان بذلك من السيطرة عىل
التجارة مع شبه الجزيرة العربية ،عن طريق

لنالحظ أن «حشمونة» كما يورد سفر العدد

الرب والبحر ،بوساطة عصيون جابر .ولكن تلك

هي منطقة جغرافية بجوار ميناء «عصيون

السيطرة ضعفت بعد وفاة سليمان ،ويذكر

جابر» ،وحتى نحدد موقعها عىل الخريطة،

الكتاب أن عمارة بحرية ليهوشافاط ملك يهوذا

بحثنا عن موقع عصيون جابر التاريخي وهو

تكرست هناك ( 1ملو  .)48 :22وكان ذلك

ميناء شهري يف الزمن القديم.

لصالح أدوم التي اغتنمت الفرصة واستولت

حيث يخربنا قاموس الكتاب املقدس حول

عىل املنطقة وخلفت يهوذا يف السياسة والتجارة

عصيون جابر وموقعها بالقول :عصيون جابر،

هناك ،إىل أن ارتقى امصيا العرش فحارب

مدينة تقع عىل البحر األحمر ،عىل الطرف

األدوميني واحتل املنطقة وبنى مرفأ إيالت (2

الشمايل من خليج العقبة ،بالقرب من مرفأ

مل  22 :14و 2أخبار  1 :26و.)2

إيالت وإىل الغرب (تث  8 :2و 1مل 26 :9

ما يقوله الكتاب املقدس اليهو مسيحي

و 22 :10و 48 :22و 2أخبار  .)17 :8وقد
كانت آخر محطات بني إرسائيل يف رحلتهم يف

وكذلك قاموس الكتاب املقدس أن حشمونة
التوراتية هي منطقة تقع جغرافيا ً جنوب

وتث .)8 :2

األردن ،وهذا يتطابق مع منطقة حسمى العربية

الربية ،وقبيل وصولهم برية سني (عد 35 :33

التي تصبح مع إبدال السني بالشني حشمى

ويعتقد أن ذلك املكان هو تل الخليفة ،عىل

وحشمونة ،وموقعها جنوب األردن وشمال

بعد  500قدم من ساحل البحر ،عىل منتصف

الحجاز ،والحشمونيم يصبحون باإلبدال

الطريق بني العقبة والطرف الرشقي من خليج

الحسميون نسبة إىل حسمى حيث تتبادل السني

العقبة ،وأم ررشاش (إيــات) عىل الطرف

والشني يف اللغات العروبية القديمة خصوصا ً

الغربي ،وهو يف أسفل منحنى محمي بالجانب

الكنعانية واآلرامية والعدنانية ،وحسمى

الرشقي من تالل أدوم .وقد وجدت االكتشافات
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سكانها معروفون تاريخيا ً بأنهم من العرب

ومن جبال حسمى جبل يعرف بإرم عظيم
العلو تزعم أهل البادية أن فيه كروما ً وصنوبراً.

ويروي ياقوت الحموي يف معجم البلدان عن

ويف حديث أبي هريرة »:تخرجكم الروم

ابن السكيت »:أن حسمى لجذام جبال وأرض

منها كفرا كفرا إىل سنبك من األرض .قيل له

بني أيلة وجانب تيه بني إرسائيل الذي ييل أيلة

وما ذلك السنبك؟ قال :حسمى جذام».

الثموديني واللحيانيني وهم من أصل واحد.

وقرأت يف بعض الكتب والحديث لياقوت

وبني أرض بني عذرة من ظهر حرة نهيا فذلك

الحموي« :أن بعض العرب قال إن الله اجتبى

كله حسمى.

ماء إرم والبديعة ونعمان وعلالن بعباده

وقد قال كثري عزة« :سيأتي أمري املؤمنني
ودونه جماهري حسمى قورها وحزونها تجاوب

املؤمنني وهذه املياه كلها بحسمى».

أصدائي بكل قصيدة من الشعر مهداة ملن ال

ويف كتب السري وأخبار نوح «أن حسمى جبل
مرشف عىل حران قرب الجودي وأن نوحا ً نزل

ويقال إن آخر ماء نضب من ماء الطوفان

منه فبنى حران وهذا بعيد من جهتني إحداهما

حسمى فبقيت منه هذه البقية إىل اليوم فلذلك

أن الجودي بعيد من حران بينهما أكثر من

هو أخبث ماء.

عرشة أيام والثانية أنه ال يعرف بالجزيرة جبل

يهينها».

اسمه حسمى بالفتح ثم السكون ونون وألف

ويف أخبار املتنبي وحكاية مسريه من مرص

مقصورة وكتابته بالياء أوىل ألنه رباعي».

إىل العراق قال« :حسمى أرض طيبة تؤدي إىل

وقال األسلمي« :إذا ذكرت طريق الشام فهي

لني النخلة من لينها وتنبت جميع النبات مملوءة
جباال ً يف كبد السماء متناوحة ملس الجوانب إذا

حسمى ،قال وحسنا صحراء بني العذيبة وبني

أراد الناظر النظر إىل قلة أحدها فتل عنقه حتى

الجار تنبت الجيهل».

يراها بشدة ومنها ما ال يقدر أحد أن يراه وال

1

وعن لغة (حسمى) يشري «روبرت هيلند»

يصعده وال يكاد القتام يفارقها».

مؤلف كتاب «تاريخ العرب يف جزيرة العرب

ولهذا قال النابغة الذبياني« :فأصبح عاقالً

من العرص الربونزي إىل صدر اإلسالم 3200

بجبال حسمى دقاق الرتب محتزم القتام».

ق.م  630 -م» أن سكانها يُعرفون من خالل

واختلف الناس يف تفسريه ولم يعلموه،

آالف النقوش التي حفروها عىل جبال الحجر

ويكون مسريه ثالثة أيام يف يومني ،يعرفها من

الرميل وصخور صحرائهم .وكانت لغتهم لهجة

رآها من حيث يراها ألنها ال مثيل لها يف الدنيا،

العدد (٢٠١٩ )٤٨

 1ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله “ معجم البلدان”
النارش :دار الفكر –بريوت ج 2ص 259

64

عربية شمالية ندعوها الحسمية بسبب أصلها.

ما يلفت االنتباه أيضا ً أن قريتهم التي يذكرها

(روبرت هيلند « :تاريخ العرب يف جزيرة العرب

كاتب سفر املكابيني األول هي (مدين) أو

من العرص الربونزي إىل صدر اإلسالم 3200

(مودين) ،وهي قرية تقع إىل الغرب من القدس

ق.م  630-م» .ص )93

خارج حدود منطقة إيوديا ومن الواضح أن

ويتكلم مستعملوها عن القرابة النسبية

سكانها يعودون يف نسبهم إىل مدينة مدين
شمال جزيرة العرب أيضاً ،وهذه املنطقة كانت

الحيوانية ،ويصلون كي تتذكرهم آلهتهم

تسكنها قبائل قيدار العربية الشمالية الثمودية

وتباركهم أو تكافئهم أو تسمعهم ،ويعربون

األصل .التي تصفها املراجع الكتابية واليونانية

عن مشاعرهم بالسعادة ،املرض ،الحزن ،الحب

والرومانية بأنها مناطق القبائل اإلسماعيلية

والرغبة ،والتبجح بغزواتهم الجنسية ،يدونون

والهاجرية ،وإذا تحدثنا عن هؤالء األقوام فنحن

بناءهم أو امتالكهم حظائر الحيوانات واملنشآت

نتحدث عن بعض من أسالف العرب العدنانيني.

األخرى ،ويصفون رحالت الصيد 2،إن النقوش

نحن إذن أمام عشرية ثمودية عربية من

الجدارية الحسمية تفتقر إىل صيغ التأريخ

شمال الجزيرة ورشق األردن كما تخربنا بذلك

املوجودة يف الصفوية ،واألسماء امللكية النبطية
تربز غالبا ً كونها جزءا ً من أسمائهم ،مثل حارثت

كتب التاريخ ،وهذه العشرية الحسمية الثمودية

والقبلية ،ويلفتون االنتباه إىل رسومهم

استوطنت القدس يف القرن الثاني قبل امليالد

(الحارث) وعبد عبدات .ثانيا ً أنهم يلتمسون

أو ما قبله بقليل ،وتعود جذورها بحسب سفر

العون من آلهة األنباط نفسها :الالت ،وباألخص

املكابيني إىل (مدين-مودين) شمال جزيرة

ذو الرشى ،وتكتشف كتاباتهم من حني آلخر

العرب ،وقد بحثنا عن موقع مدينة بهذا االسم

عن سمات الفونولوجيا واألورثوغرافيا (اللفظ

ولم نجد إال يف منطقة «حسمى» جنوبي غرب

والتهجئة) النبطيتني( .روبرت هيلند :مرجع

األردن وشمايل جزيرة العرب ،وبحسب علمنا

سابق .ص )94

وبحثنا ال توجد (مدين) أخرى ،وهذه العشرية
عىل ما يبدو كانت لغتها إرمية أي ثمودية.

وعليه ،فإن املؤرخني الغربيني يجزمون أن

وعن ثمود يقول القايض أبو محمد« :بالد

حسمى وقبائلها من العرب الشماليني وديانتهم
أيضا ً كانت ديانة عربية وهم واألنباط شعب

ثمود هي بني الشام واملدينة ،وهي التي مر بها

واحد لغة وديانة.

رسول الله ﷺ مع املسلمني يف غزوة تبوك فقال
ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن

هذا من ناحية األصل الجغرايف والقبيل ،لكن
2
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تكونوا باكني أن يصيبكم مثل ما أصابهم ،ثم

شيئا ً عن ثمود بل يقول إن بطونا ً لحيانية

اعتمر بعمامته وأرسع السري ﷺ» ،وهي بالد

كانت منترشة بني ينبع وإيله ويف داخل البالد

الحجر ومراتعها الجناب وحسمي إىل وادي

إىل نواحي العال وهضبات خيرب ،أي أن املواطن

القرى وما حولها.

التي ينسبها بطليموس للثموديني ينسبها
بلينوس للقبائل اللحيانية.

يقول العالم بطليموس إن األماكن التي
تستوطنها قبائل ثمود كانت مدينة أمن

والباحث يجد نفسه أمام تناقض بني أقوال

( )Omneمن جنوب العقبة إىل نواحي شمال

العاملني املذكورين ،فالبد له من إحدى اثنتني،
إما أن ينزع الثقة بني الرأيني جميعا ً وإما أن

جموع منترشة يف داخل البالد إىل نواحي خيرب

يوفق بينهما إذا أتيح له ذلك.

ينبع بالقرب من املويلح وكذلك كان منهم

ونحن نفرتض صحة هاتني الروايتني

وفدك ولكن الجغرايف بلينوس 3الذي سبق
بطليموس 4بنحو مائتني وخمسني سنة ال ُ
يذكر

ونقول :إن اللحيانيني كانوا يسكنون شمال
الحجاز قبل أن يستوطنه الثموديون وليس
بعيدا ً أن يتم مثل هذا االنقالب يف مدى قرنني

 3گايوس پلينيوس س ِـكوندوس
(ع 25- 23.أغسطس 79م) .اشتهر باسم بليني األكرب،
كتب الكثري من األعمال التاريخية والفنية التي لم يتبق منها
سوى  37مجلدا ً من التاريخ الطبيعي ،علما ً أن هذا العمل كان
يُستخدم يف العصور الوسطى ،وقيمته الوحيدة اآلن هي أنه
يكشف عن املعرفة العلمية خالل فرتة بليني ،ويعترب بليني
األكرب أشهر مؤرخ روماني عىل اإلطالق ،فقد كانت كتاباته
الجغرافية والتاريخية والطبيعية لها حيّز كبري يف إثراء الثقافة
الرومانيّة يف تلك الحقبة.
Gaius Plinius Secundus

ونصف القرن من الزمان.
ولكن هنا يخطئ ولفنسون ،فربما األدق
أن اللحيانيني هم مجرد قبيلة ثمودية كربت
وسيطرت عىل املنطقة وهيمن اسمها عىل كل

وُلد بليني يف نوڤوم كوموم (كومو اآلن) يف شمايل إيطاليا.
وعمل محامياً ،توىل مناصب حكومية مهمة ،كان أدمرياال ً عىل
األسطول الذي كان بالقرب من پومپي عندما ثار جبل ڤيزوڤ
يف العام 79م ومات هناك وهو يحاول إنقاذ الالجئني.
 4كلوديوس بطليموس (أو ب َْطلُمْيوس) (باليونانيةΚλαύδιος :
( )Πτολεμαῖοςنحو 100م – نحو 170م) هو ريايض
وعالم فلك وجغرايفّ ومنجم وشاعر إبيجراما يف األنثولوجيا
اإلغريقية .من أهل القرن الثاني للميالدُ .ولِد نحو سنة 87
ّ
وصاحب كتاب
وتوف ُق ْرب اإلِسْ َكندريّة نحو  150م .وهو
م
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ثابتَة ،وأَنَّ
ّ
املجَ سْ طي .يقوم نظامُه الفل ّ
كي عىل أساس أن األ ْرض ِ
األ َ ْفالك َت ُدور حَ وْلَها.

القبائل املوجودة يف املكان وخالل القرنني
ونصف هاجرت بعض عشائرها املنطقة
باتجاه الشمال ،فعاد اسم القوم «ثمود» ليحل
مرة أخرى عىل سكان املنطقة ،فرحلة يعقوب
(إرسائيل) بن إسحاق (الضحاك إىل بني املرشق
قوم أبيه وأمه تشري إىل قوم يدعون (قيدار)
ولكن يف مراجعة ساللة النسب اإلبراهيمية

بطليموس هو مؤلف العديد من األطروحات العلمية،
كان الثنني من كتبه تأثري كبري عىل العلوم الغربية والرشقية
وذلك عن طريق كتبه العديدة واملتنوعة املجاالت .أولهما
كتاب املجسطي واآلخر هو كتاب الجغرافية ويعد هذا األخري
تجميعا ً للمعرفة الجغرافية للعالم اليوناني الروماني .يعد عمل
بطليموس استمرارية لتطور طويل يف العلوم القديمة يقوم عىل

العدد (٢٠١٩ )٤٨

فإننا نجدها تعود إىل شالح – صالح الثمودي.

5

مالحظة النجوم واألعداد والحساب والقياس.
 5راجع كتابنا فك الشيفرة التوراتية -من منشورات دار الرشوق،
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وإبراهيم الثمودي اإلرمي (تكتب خطأ أرامي)

املواقع واملخيمات السياحية توجد خارج قرية
رم ،كما يُسمى أيضا ً «وادي القمر» نظرا ً لتشابه

ق.م ،وبما أن يعقوب ذهب إىل قوم أبيه بني

تضاريسه مع تضاريس القمر.

عاش بحسب علماء الكتاب املقدس يف 1800
املرشق الثموديني يف ذلك الوقت ،فهذا يعني

يمتاز وادي رم بالجبال الشاهقة ،ففيه أعىل

تواصل سكنى ثمود للمكان منذ آالف السنني

القمم الجبلية يف جنوب بالد الشام وهي :جبل

وأن تلك املنطقة هي موطنها األصيل .وبما أن

«أم الدامي» وجبل «رام» ،كما يعترب من أكثر
مناطق األردن جذبا ً للسياح من جميع أنحاء

ثمود هي امتداد عاد-إرم ،وإرم هو جبل عظيم

ومثله نبع ماء يف املكان تسمى عني إرم أيضا ً

العالم نظرا ً لسماته الطبيعية الفريدة ،كما

وكالهما يف حسمى شمال الحجاز ووادي (رم
-إرم) هو أيضا ً يف جوارها فهذا يعني بشكل

توجد به بعض النقوش الثمودية واإلسالمية
القديمة .وتكثر يف منطقة وادي رم املخيمات

مطلق أنهم السكان األصليون للمنطقة ،وما

السياحية التي تحل محل الفنادق كونه محمية

لحيان إال ٌ
فرع منهم ،أي فرع ثمودي إرمي.

طبيعية ال يسمح ببناء فنادق فيها.

يخربنا بلينوس أن البطون اللحيانية يف

هذا عن أصل القبيلة الحشمونية أو الحسمية

القرن األول بعد امليالد كانت تحت سيطرة

أما عن سبب ثورتها فيخربنا جوزيفوس

األنباط الذين حكموا طور سيناء وشواطئ

فالفيوس يف كتابه «تاريخ اليهود» أنهم ثاروا

البحر األحمر القريبة من شبه الجزيرة العربية

عىل الحكم السلوقي ألن السلوقيني يف زمن امللك

يف ذلك القرن وبعده ،إىل عهد امللك الروماني

أنطونيوس الرابع أرادوا فرض الهيلنة أي الثقافة

طريانوس.

اليونانية بما تشمل من دين وعادات وتقاليد عىل

يقول بلينوس إن مدينة العال –دادان كانت

سكان اململكة إال أن بعض السكان من املتزمتني
دينيا ً رفضوا ذلك وثاروا عىل قرارات امللك

عاصمة لبطون لحيان ،وقد عثر (غالزر) ودوتي
عىل نقوش لحيانية كثرية يف هذه املنطقة.

واصطدموا مع القوات السلوقية وخاضوا ضدها
كرا ً وفرا ً يف جبال فلسطني الرشقية.

تشري كتيبات وزارة السياحة األردنية إىل
أن »:وادي رم يقع يف منطقة «حسمى» جنوبي
األردن ،عىل بعد  70كيلومرتا ً شمال مدينة

هذا من ناحية األصل واملوطن والقبيلة ،أما
يف دواعي الثورة ضد السلوقيني ،فال يمكن
وصف ما قاموا به بأن له باعثا ً دينيا ً أو قومياً،

العقبة الساحلية ،ووادي رم هو االسم الدارج
واملستخدم يف اإلعالم لكل املنطقة ،مع أن غالبية

فهو رد فعل عىل انتهاك العادات والتقاليد،

عمان  2014يف فصل إبراهيم العربي.
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ودوافعه األوىل شخصية ،إذ إن الرشارة األوىل

(متتيا) وأبناءه والفارين معهم كانوا يعرفون
هذه الطرق الجبلية الوعرة جيداً ،إذ إنها كانت

قرية مدين التي كان عميدها أو كبريها هو متى

متاخمة ملناطق سكناهم األصلية ،أما بالنسبة

أو متتيا حيث جلب أضحية مع رجل إيودي

للغريب فهي تمثل عقبة حقيقية ،ولذلك يمكن

متأغرق وأراد تقديمها لإلله اإلغريقي أبولو

أن يُفرس نجاح عملية االنسحاب للجبال ،فلم
تطاردهم قوات امللك عموماً ،أو أنها يأست من

الرجل اإليودي ذبح األضحية أو القربان ثارت

مطاردتهم يف هذه األماكن الوعرة.

ثائرة متى الحسمي ،فهجم عىل اليهودي وقتله،

وبالطبع لم يتوقف السلوقيون عىل حادثة
قتل أحد قادتهم صاغرين ،إذ ردا ً عىل مقتل

طعنه متى يف حالة دفاع عن النفس ،وبما أن

القائد السلوقي وجماعته العسكرية ،توجهت

قتل الضابط سيجر عليه عواقب وخيمة ،إذ إنه

قوة بقيادة (أبولونيوس السلوقي) ملهاجمة

اعتداء عىل أحد رجاالت اإلمرباطورية السلوقية،

مناطق وسط الضفة الغربية لنهر األردن،

فقد هرب (متى) وهرب معه أبناؤه من الذكور

وحيث إنها وصلت يوم سبت (نحن ننقل عن

وفرو إىل منطقة جفنا شمال مدينة رام الله

مصادر دينية يهودية وال ندري إن كان قد تم

بالقرب من بري زيت ،وكانت منطقة جفنة التي

وضع السبت للتأكيد عىل تبعية هؤالء إىل الديانة

هربوا إليها ،تعترب من وجهة نظر الفارين-
منطقة مريحة جداً ،فسالسل الجبال املمتدة

اليهودية التي لم تكن قد ظهرت بعد يف زمانهم
كما نعرفها اليوم) فإن الجماعة الحسمية

بني السهول العميقة وسفوح جبال وسط

قد احتمت بالكهوف دون مقاومة ،رافضة

الضفة الغربية (أفرايم) – 6غرب خط تقسيم

االستسالم والرضوخ لقوات (أبولونيوس)

املياه-ذات االرتفاع الذي يصل إىل 800م كان
يكسبها وضعا ً دفاعيا ً متميزاً ،وتفصل بني هذه

أو خوض مقاومة يف يوم السبت أو تدنيس
وصايا الرب 8.وعىل الجانب اآلخر قام جنود

الجبال أودية كثرية وعميقة ،وتنترش صخورها

(أبولونيوس) بإشعال النريان يف مدخل الكهف.

وسط منحدراتها الصخرية شاهقة االرتفاع،

فاختنق أتباع (متتيا) املختبئون والتهمتهم

وعىل الرغم من صعوبة الطريق ووعورته ،فإن

النريان 9،ثم قام الجنود فيما بعد بقتل عدد

تعود للفعل الذي مارسه القائد السلوقي يف

الذي يعادل بعل الكنعاني ،وعندما طلب من

وحينما حاول الضابط السلوقي الدفاع عنه

 6أفرايم كلمة كنعانية معناها «األثمار املضاعفة» وهي األرض
الجبلية الواقعة يف القسم األوسط من فلسطني الغربية والتي
عينت نصيبا ً لسبط أفرايم بحسب نصوص التوراة (يش :19
.)50
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 7ميخائيل أيف يونا :تمرد الحشمونيني .ص 104

8 Bright,J,A. history of Israel, (London 1960)p.410

 9زئيف يعبتس :تاريخ إرسائيل( .القدس  )1969ص 82
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كبري ممن تبقى منهم أحياء بسيوفهم.

األصل املرصي ،ولذلك فإن إجبار السكان عىل
الختان لم يكن تهويدا ً كما يحلو للصهاينة أو

10

نظم (متتيا الحسمي) الجماعات الصغرية

الحاخامات االدعاء ،بل هو تمسك باألعراف

وقادها بحذر ،فلم يخرج للحرب يف مواجهة
جيوش امللك الجرارة وجها ً لوجه بأساليب

والعادات السائدة يف الرشق العربي ونبذ

الحرب التقليدية وإنما اكتفى بالهجوم املباغت
وفق أسلوب حرب العصابات معتمدا ً الكر

التشبه باإلغريق الهندوأروبيني غري املختونني
(الغلف) ،وإذا كان حقا ً قد قام بهذا اإلجراء

والفر مع أبنائه ورجاله عىل املدن الصغرية

أي الختان فهذا قد كان يف سبيل الفرز بني

والساحلية واالنتقام من مواطنيها الفلسطينيني

األغرقة واملرشقة أو التعريب ،وليس ذلك عالمة

الذين قبلوا باألغرقة ،وهدم املذابح التي نصبت

يهودية دينية كما ذهب أتباع اليهودية 11 ،هذا

لآللهة اإلغريقية( ،وهذا يعني أن املوضوع لم

باإلضافة لبعض عمليات االستنزاف التي كان

يكن يتعلق بمنطقة إيوديا ومعبدها بل بأعراف

ينظمها ضد قوات امللك السلوقي ،من خالل

وتقاليد فلسطينية عامة ،فالساحل كان دائما ً
كنعانياً -فينقياً ،فإذا كانت ثورته بحسب زعم

شعر امللك السلوقي بالقلق من (متتيا) ورجاله،

اليهودية الحديثة والصهيونية املعارصة ذات

أرسل كتائب عسكرية تتعقبه وتطارده،

طابع قومي أو ديني ،فما دخل الكنعانيني

غري أن (متتيا) ورجاله من خالل تكتيكات

بعبادة أو معبودات معبد إيوديا ،وقد رأينا أن

حرب العصابات نجحوا يف نصب الكمائن

سكان سبسطية والسامرة أخربوا اإلسكندر

للقوات السلوقية وهزيمتها .وقد استمرت

أنهم صيدونيون أي كنعانيني -فينيقيني

تلك املناوشات سنة كاملة حتى دهم املرض

ولم يقولوا إنهم إرسائيليون أو إيوديون أو

(متتيا) يف العام  166ق.م .حيث لم يحتمل

غري ذلك من التسميات امللفقة من الصهاينة

الحياة القاسية الخشنة يف الجبال يف هذه

والحاخامات ،كما قام بختان من لم يتم ختانه

السن املتقدمة ،وقد أوىص (متتيا) أوالده قبل

من األطفال (كان الختان يف ذلك الزمان  -كما

يخربنا هريودوت يف تاريخه  -عادة أو طقسا ً

دينيا ً تمارسه كل شعوب الرشق العربي

موته بتعيني جود –هود (يهودا بحسب الرتاث
الكتابي املُعرب إىل العدنانية) قائدا ً للمقاومة

من املرصيني والكنعانيني واليمنيني وعرب

ألن لديه صفات تؤهله للقيادة الحربية ،كما
13
أوىص بتعيني سمعان مستشارا ً له.

الصحراء واألثيوبيني والكلخ الجورجيني ذوي

 11راجع تاريخ هريودوت وكتابنا فلسطيني السورية الفينيقية.
( 12ج.أ) زوطا :تاريخ شعبنا .بالعربية ص 79

معرفته التامة بطبوغرافية املكان 12،وحينما

 10أورئييل ريافوت :تاريخ إرسائيل .ص 203

13 Tcherikover,Hellenistic civilization,p.205
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وعىل الرغم من وجهة نظرنا التي فرسنا

العايص إىل نهر الفرات ،بما يف ذلك املدن

بها حادثة قرية مدين التي أدت إىل اشتعال
األحداث بشكلها املبارش فإن هناك أسبابا ً غري

اإلغريقية وهي :إنطاكية ،سلوقيا ،والديكيا
(الالذقية) وأباميا (أفاميا) .ويف فلسطني تحول

مبارشة أوردها عدد من الباحثني يف تاريخ

السهل الساحيل إىل منطقة يونانية امتدت عليها

فلسطني قبل امليالد ،حيث اختلفوا يف تقييم
أسباب انتفاضة (آل حسمي) إذ ج ُزم بعضهم
أن الدافع الحقيقي لم يكن دينيا ً كما يظهر

املدن اإلغريقية :بطليموسية (عكا) ،أبولونيا،
وبويا (يافا) .وأزوتس (أسدود) وعسقالن
وأنتيدون ،وغزة ،ورافيا (رفح) وأستوبولوس

من األحداث بل اقتصاديا ً اجتماعياً ،حيث إن

(بيسان) .وكانت هذه املدن مختلطة السكان

اإليوديني وغريهم من سكان املناطق املتاخمة

من األصليني من السكان الكنعانيني –

لها ،وكما معظم سكان سورية-فلسطني (بالد

الفلسطينيني واملستوطنني اإلغريق وأعيد بناء

الشام) كانوا منذ دخول التأثريات اإلغريقية

سيبيت (السامرة) عىل النمط اإلغريقي ،وكان

لجوف سورية مستعدين لتقبل هذه التأثريات

يف رشق فلسطني ما وراء نهر األردن عرش مدن

عىل نحو ما كان يجري بشكل طبيعي يف بالد

إغريقية (أطلق عليها اسم ديكا بولس) هي:

املرشق العربي املختلفة مثل مرص وسورية،
بل إن كثريا ً من سكان إيوديا من الفلسطينيني

فيالدلفيا (ربة عمون أو عمان) وجدار (أم
قيس) ،وهيبوس ،وبُرصى ،وكان هذا التدفق
البرشي اإلغريقي سببا ً يف تغيري التكوين الساليل

ذهب تلقائيا ً يف االصطباغ بالثقافة اإلغريقية
ألبعد مدى .من ذلك محاوالتهم املستمرة

لسورية ولبنان والسهل الساحيل الفلسطيني

الستبدال الرشائع التوراتية وغريها من التقاليد

حتى يومنا هذا.

وقد حاول أنطيوخوس

ذات األصل الكنعاني اآلرامي العريق ،بالتقاليد

الرابع ربط أجزاء مملكته من خالل نرش الثقافة

اليونانية ،وتبني القيم واللغة اليونانية،

الهيلينية ،ولم يجد من سكان فلسطني عامة

والتحول ألنماط العمارة اإلغريقية.

وإيوديا الفلسطينية خاصة معارضة ،بل وجد

14

تخربنا كتب التاريخ أنه عندما توىل

من بينهم من يدعمه ويسدد خطاه ،حيث قام

(أنطيوخوس الرابع) الحكم سعى إىل تحقيق

املتأغرقون الفلسطينيون الذين سعوا لتغيري

تماسك إمرباطورتيه عن طريق ربط مشرتك

وجه منطقة إيوديا الفلسطينية بنرش املدن
ً
واحدة من بينها،
اليونانية وتحويل القدس

قلب اإلمرباطورية ،تمتد من الساحل ونهر

تحت مسمى (أنطاكية الجديدة) ،وحينما

بوساطة الحضارة اليونانية .وكانت سورية،

 14تاريخ كمربيدج القديم :املجلد السابع ،الفصل الخامس.
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أراد امللك دعما ً ماليا ً قدمت له الكهانة الكربى

 .1عرش األعشار بحسب الرشيعة التوراتية
(عدد )32-25-18

ملعبد أنطاكية الجديدة (القدس) ،واملتنافسني

 .2فداء األبكار وذبائح الخطايا واآلثام (الويني

واملزايدين عىل رشاء ما ال يمكن ألحد رشائه ملا

 1-27ك )23

كان له من الخصوصية ،وتحضه عليه تعاليم
الرشيعة التوراتية ،وكان من نتائج هذا أن

 .3بواكري املحاصيل (خروج )19-23

امتدت أيدي كهنة معبد انطاكية الجديدة

 .4جزء من غنيمة الحرب (عدد )25:29-31

(القدس) لتسلب املعبد ودائعه ومخصصاته.

 .5خبز ولحم وهي التقدمات التي تقدم أثناء
الخدمة (الويني )24:29-6

وثم سعى هؤالء الكهنة إلقامة املالعب
اإلغريقية والساحات ،تاركني مهامهم يف املعبد

وهذا يعني ببساطة أن تحول ذلك املعبد

متوجهني لهذه الساحات الرياضية ملمارسة

ملكان للعبادة اإلغريقية سيؤدي يف النهاية إىل

ما كانت تقدمه من أنشطة ،خاضعني ملا كانت

حرمان الكهنة من مصدر دخلهم الوحيد.

تمليه عليهم من رغبات يف التزام ممارستها،

وعليه ،نجد أن الدافع األسايس للثورة عىل
السلوقيني كان اقتصاديا ً واجتماعيا ً بالدرجة

وما عُرف عنها من عُري وتقاليد أخرى تتناىف

األوىل بينما محرك الرشارة كان ظاهره دينياً،

والرشيعة التوراتية والتقاليد الفلسطينية عامة.
وحينما صدرت قرارات الحظر ،وتوجهت

وذلك أمر طبيعي ،حيث إن هذا الدافع إذا تم

القوة السلوقية لتنفيذ هذه القرارات يف قرية

إبرازه يصبح عامل تجميع وتحشيد ويُلهب

(مدين 9 ،كم شمايل غرب القدس بداية بالذبح

املشاعر( ،ومازال موضوع القدس واملسجد

عىل مذبح القرية ،فإن ذلك كان يعني أن الكهنة

األقىص عامل تجميع ملختلف قطاعات الشعب
الفلسطيني ومصدرا ً من مصادر الثورة ودافعا ً

ذلك أن الهيكل كان يمثل لهم مصدر الرزق

لها يف أيامنا هذه) .ويف الحقيقة لم تكن القدس

األسايس بما يحصلون عليه من عشور ونذور،

ومناطق إيوديا وحدها التي شهدت اضطرابات،

فقد كانت أهمية هذه الوظيفة تتمثل يف كونهم

فأغلب مدن فلسطني بساحلها وداخلها ،كانت
تنتظر حدثا ً «راديكالياً» لتتحول كيفيا ً بعد

ناحية أخرى أثرياء إيوديا بما كانوا ينالونه من

أن غدت التناقضات الداخلية بني مختلف

جراء الخدمة يف املعبد.

االتجاهات مستعصية عىل الحل ،وغابت

هم املترضرون الحقيقيون من هذه القرارات،

خدم الرب ،فمن ناحية هم سادة الطائفة ،ومن

إمكانية التعايش بينها ،وهذا ما حصل بالفعل،

حيث كان الكاهن يحصل عىل:
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حيث انفجرت االنتفاضة بسبب مجموعة من

أجل االستقالل عن السلطة اإلغريقية متمثلة

القرارات التي مست األعراف والتقاليد والعقائد

بالسلوقيني.

املحلية ،وعىل رأسها بناء هيكل ديونيسوس

وهذا االستنتاج ،أي الحرب األهلية ،ينفي

سبايوس قرب معبد القدس ،وهناك ادعاء بأن
(أنطيوخوس الرابع) أمر الكهنة أيضا ً بتقديم

صفة الحرب القومية حسب وصف الخطاب
الكتابي القديم واملعارص املتأثر بالصهيونية
العملية ،فالثوار كانوا عربا ً أقحاحا ً ثموديني

أضاح « نجسة» أي خنازير عىل املذبح ،لكننا

حجازيي األصل وسكان إيوديا الفلسطينية

نستبعد مثل هذا األمر ،ألن اإلغريق لم يسبق
لهم أن قدموا خنزيرا ً ضحية آللهتهم 15.وما

كانوا يتشكلون بحسب العهد القديم من ثالثة

فعله السلوقيون من أغرقة للقدس ومنطقة

عنارص كنعانية-فينيقية ،وحورية (حثية

إيوديا الفلسطينية ،فعلوه تجاه مدن أخرى يف

-رسيانية) وعربية أدومية ونبطية وما يعرف

فلسطني ،فعىل سبيل املثال أضيف إىل اسم مدينة

باإلرسائيليني الذين هم عرب ثموديون كما هم

بيسان التي كانت تعرف باليونانية (سكيث

النبطيون.

بولس –نسبة إىل قوم السكيث القوقازيون)

وهذه الرتكيبة السكانية شملت كل فلسطني

اللقب (نيسا) – وهو اسم أمرية سلوقية – ويف

وبالد الشام وحتى الهالل الخصيب ،حيث

األصل اسم مرضعة اإلله ديونيسوس – عىل ما

أخربنا عنها (هريودوت) يف تاريخه كما أسلفنا

تقوله األساطري اإلغريقية .وأطلق عليها سلوقية

إذ تحدث عن ثالثة أقوام تقطن البقعة املسماة

أبيال (تل أبيل) ،بينما أطلق عىل مدينة جرش

«فلسطني السورية» التي تبدأ حدودها من

الواقعة رشق فلسطني ما وراء نهر األردن اسم

صيدا وتنتهي بالعريش ،وهم الفينيقيون

اإلنطاكيني (خريسورهواس).

والرسيان والعرب (العرب من قبائل البدو

16

معينيون-نبطيون أدوميون).

يتضح من سري األحداث كما يرد يف سفري

وكانت تقطن اإلقليم أيضا ً مجموعات دينية

املكابيني األول والثاني أن ما حدث من
تطورات وصلت درجة التمرد والثورة ضد

طائفية تختلف يف عقائدها عن غريها من

الحكم السلوقي واملتأغرقني من الفلسطينيني

الطوائف من حيث اإليمان باآللهة والرشائع

بطوائفهم املختلفة ،جعل األمور تأخذ صفة
الحرب األهلية أكثر من كونها رصاعا ً من

وهم املوسويون (الفريسيون) والزندوقيون
(الصدوقيون اليهوديون) واألسينيون (الصابئة
املندائية) وجماعات كنعانية تؤمن بعقائد

 15زياد منى :مدخل إىل تاريخ فلسطني القديم .ص 128
 16زياد منى :مدخل إىل تاريخ فلسطني القديم .ص124
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بقتل الضابط قائد املجموعة السلوقية ،حيث
ُقتل األخري نتيجة هجومه ومحاولته اسرتداد

قديمة لها عالقة بإيل وبعل وعشرتوت.
إن وصف الحرب بأنها حرب أهلية طائفية ال
يعني أبدا ً نفي العوامل االقتصادية التي تظهر

سيفه ،وهو كما يرسد سفر املكابيني ويوسف
فالفي ،لم يكن مقصودا ً بالقتل أوالً ،إذ جاء

بني الحني واآلخر التي نجد إشارات مبعثرة
لها هنا وهناك يف سفري املكابيني ،ومنها عىل

قتله يف السياق وليس كهدف يف بداية األحداث.

سبيل املثال قول كاتب سفر املكابيني األول

يف خالصة البحث الذي هو جزء من كتاب
سيصدر قريبا ً يتبني مهنا أن العائلة الحسمية

(« :)31-29 :10بل هأنا من اآلن أعفي جميع
اإليوديني؟ من الرضائب العامة إكراما ً لكم ،بما

هي عائلة عربية ثمودية – لحيانية تنتمي

يف ذلك رضيبة امللح ورضيبة التاج ،وما يعود

إىل (حسمى) ،فهم حسميون أو بالكنعانية

إيل كثلث الزرع ونصف ثمر األشجار هذا كله

واإلرمية حشمونيم من (حشمى) حيث تتبادل

أعفيكم منه يف أرض إيوديا ويف املقاطعات

السني مع الشني يف اللغات العروبية (السامية)

الثالث امللحقة بها من أرض السامرة والجليل

وأصولهم من مدين ،فهم مديانيون واملديانيون

من اليوم إىل آخر الزمان .وتكون (إنطاكية

إسماعيليون أو هاجريون كما تصفهم الكتابات

الجديدة) مقدسة ضمن حدودها ومعفاة من

املقدسة ولغتهم األم العربية العدنانية القريبة

العشور والرضائب».

من النبطية وهم بالتايل إرميون ،فأعىل قمة يف

إذن عوامل الثورة أو دوافع الغضب والتمرد

حسمى تدعى جبال إرم وفيها عني ماء تدعى

عىل الحكم السلوقي اإلغريقي كانت ذات طابع

نبع إرم والسهل لديهم يدعى وادي رم أو إرم
أيضاً .وقد أسموا قريتهم التي تقع شمايل غرب

شكل من األشكال كما يروج اليهود يف مرحلة

القدس مدين عىل اسم مدينتهم القديمة يف

ما بعد الصهيونية ،فلو كانت كذلك لشهدنا
تضامنا ً عروبيا ً أو سوريا ً شامالً مع االنتفاضة

الحجاز الشامي.
هذا من ناحية األصل القبيل أو القومي ،أما

الحسمية ولكان امتد من فلسطني وشمل بالد

من الناحية الدينية فعىل الرغم من الدعاية

الشام والعراق وشمال الحجاز ،ولكن ذلك لم

الصهيونية التي تؤكد أن ثورة الحسميني

يحدث.

ذات أساس ديني ،فإن الوقائع التي درسناها

ثقايف اقتصادي وليست ذات دوافع قومية بأي

وعليه ،فإن بداية األحداث كما يصفها سفر

بالتفصيل ال تدل عىل ذلك ،فقد التف حول

املكابيني األول بدأت بقتل إيودي متأغرق وليس

الحسميني يف البداية املحافظون أي املتشددون
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العتقادهم أن الثورة هي ثورة ضد الهلينة أو

أو بقاياها التي حافظ عليها الفريسيون الذين

األغرقة ولكن تبني لهم أن مطالب الحسميني

يصفهم املسيح بورثة دين موىس عليه السالم

اقتصادية ال دينية أو ثقافية وكذلك نرى تقلب

الذين يؤمنون بإله واحد وباملالئكة والبعث

أبناء متتيا الحسمي وأحفاده بني الفرقتني

ويوم الحساب.

الدينيتني الفريسية والصدوقية أي بني

وعليه ،فإن الثورة الحسمية هي ثورة

املجوسية الزندوقية التي تؤمن بعبادة النار

عربية ضد األغرقة والهيلنة أهدافها ذات طابع

وتناسخ األرواح وال تؤمن بالبعث وديانة موىس

اقتصادي اجتماعي ال قومي أو ديني.
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دراسات

حديث في الهوية والوطنية والمواطنة
عبد الغني سالمة

*

مدخــل

ويرسيها عىل أرض النسبية واملتغريات.

هل هوية اإلنسان يحددها انتماؤه ألرض

مقدمــة

ما؟ هل الوطنية حالة موضوعية أم مجرد

يف البدايات األوىل من عمر البرشية ،وقبل أن

شعور متخيل؟ وهل هي جربية أم اختيارية؟
َ
املواطنة هي الحل والبديل عن الهويات
هل

تهتدي للزراعة وتعرف االستقرار ،كان اإلنسان
حينها مجرد فرد ينتمي لذاته ،يواجه قوى
الطبيعة ووحوش الرباري وحيداً ،ومع تطور

الفرعية؟ ما هو الوطن وما هو املنفى؟ هل
ستبتلع العوملة الهويات الوطنية والقومية؟ هل

مسار حياته بدأ تشكيل عائلته الصغرية التي

الدين نقيض للهويات األخرى؟ أين اإلنسان
من هذا كله؟ كيف ُتعرِّف نفسك؟ وكيف ترى

من خاللها انتمى لقبيلته ،ثم واصل مسرية
تطوره يف الحقب التاريخية الالحقة ولكن ببطء
شديد ،وظلت القبيلة تهيم عىل وجهها بحثا ً عن

اآلخرين؟ هذه بعض من األسئلة املرشوعة
واملرشعة كسارية تجابه رياح الحقائق املطلقة

الغذاء واملأوى اآلمن ،ولم ترتبط بمكان محدد،

واملسلمات الثابتة يف زمن التحوالت الرسيعة،

وطوال مراحل الرتحال ظل انتماء اإلنسان
مبنيا ً عىل أسس إرثية ،ولكن بعد أن اكتشف

التي سيحاول هذا البحث أن يجيب عنها
* باحث وكاتب رأي.

الزراعة ،التي تتطلب بداهة االستقرار فوق
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بقعة جغرافية محددة ،بدأت االعتبارات العملية

معني ،أو حالة اصطفاف مصلحي؛ فهي عملية

واملصلحية تفرض وجودها عىل األفراد من

تراكم تاريخي ،ولها وظائف معينة ،كانت يف

خالل عالقاتهم ببعض ،وعرب الكيان الجغرايف

البداية مقترصة عىل التحديد والفرز والتمييز

بموارده وخرياته.

بني البرش عىل أسس واقعية وملموسة ،وليس

يف الوقت الذي كانت فيه هذه االعتبارات

يف فراغ نظري مشتق من الرغبات واألمنيات.

تسهم يف تشكيل الوعي اإلنساني بصورته

يف املجتمعات الحديثة صارت أهم وظيفة

البدائية كانت تتفوق عىل أي انتماءات أخرى،
ونظرا ً لصغر حجم التجمعات البرشية الزراعية

للهوية حماية الكيان السيايس واالجتماعي
واالقتصادي من أي محاولة الخرتاقه أو تدمريه.

األوىل لم تظهر حينها االنتماءات املتعددة

وعىل الرغم من وجود العديد من النظريات
َ
واملواطنَة والهوية الوطنية،
التي ُتع ّرف الوطن

البدائية بدأت االنتماءات األخرى تربز ،كاالنتماء

وما كتبه عرشات املثقفني واملفكرين عنها ،فال
نجد إىل اليوم لها تعريفا ً مانعا ً جامعاً ..وما

واملتداخلة ،ولكن بعد ظهور القرى الصغرية
لألرض والعرق والثقافة والدين ،ولكن بقاء
الحال عند هذا املستوى أصبح متعذراً ،خاصة

زالت الهوية الوطنية وغريها من املصطلحات

مع الزيادة املطردة للسكان وتعقد الحياة

املرتبطة بها تمثل قصة كربى ،وتثري أسئلة

وتطور وسائلها وتعدد االحتياجات البرشية

مقلقة خاصة يف زمن األزمات واملحن ،حيث

ونشوء مجموعات برشية يف أماكن متفرقة يف

تستعر الخالفات حولـها ،وتصبح الكثري من

محيط جغرايف أكرب .هذا كله أدى إىل تكون
انتماءات متباينة ومختلفة نوعيا ً عن االنتماء

املسلمات والبدهيات ،التي سادت لفرتة ما،
موضع شك ومراجعة.
تكمن املشكلة حني تصوغ جماعة ما
«املصطلح» وفقا ً لرؤيتها األيديولوجية ،ثم

الجغرايف ،ويف النهاية ظهرت امللكية ،ومن ثم
بدأ الرصاع بأشكاله املتعددة.

تسعى الستعماله عىل أنه شعار نهائي يأخذ
طابع القدسية ويتم توظيفه سياسياً ،وبالتايل

كيف تتحدد الهوية؟
مع نشوء امللكية نشأ الرصاع بني البرش ،وطاملا
أن هناك رصاعا ً فهذا يعني أن عىل األطراف

فإن مثل هذه املمارسات ستنتج تصورات كثرية
تساوي يف عددها عدد الجماعات األيديولوجية

املتصارعة أن ُتعرف عن هويتها ،لتستقطب

التي تقف وراءها .وهذا سيؤدي بالنتيجة إىل

من حولها اآلخرين يف مواجهة الخصوم ،ولكن

تغييب البعدين املوضوعي واملعريف للمصطلح

مسألة تحديد الهوية ليست بهذه البساطة،

ويقلل من قيمته الفكرية ويحد من فاعليته
اإلجرائية عىل أرض الواقع ،فيصبح دافعا ً نحو

ألنها أكثر بكثري من مجرد اإلعالن عن توجه
العدد (٢٠١٩ )٤٨
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الفرقة والتناحر داخل املجتمع بدال ً من أن

أو أي يشء آخر 2،وهذه األشياء املشرتكة تتكون

يكون حافزا ً للتوحد.

عادة من عرشات العنارص التي يمكن تسميتها

الكاتب العراقي «باقر جاسم» يقول يف مقالته

بالرموز املشرتكة .وهي بالنسبة لكل مجموعة

عىل الحوار املتمدن« :يوجد الفرد يف مجتمع ما
أوال ً ،ثم يكتسب هويته أو ماهيته الحقاً .بمعنى

تمثل عالمات مميزة تمنحها هويتها وتحدد
قسماتها العامة.

أن الهوية ليست معطى مقدسا ً وثابتا ً ونهائياً،

ومن الطبيعي أال تتساوى الهويات من حيث

وإنما هي معطى تاريخي يف حالة صريورة

غناها أو فقرها بالرموز املشرتكة ،فهناك هويات

وحركة دائمني .ولذلك فهو عرضة للمراجعة

ضحلة أو هشة ،ألنها فقرية بالرموز املشرتكة،

والنقد والتقويم لجعله أكثر فاعلية يف أداء

وهناك هويات طارئة ومؤقتة ،تزول بزوال

وظائفه األساسية يف توحيد املجتمع وتحديد

الجماعة التي تحددها ،وهناك هويات فردية،

من ينتسبون إليه وتمييزهم عمن سواهم»1.

أي كيف يرى املرء نفسه؛ كأن يُع ّرف نفسه
بأنه ينتمي للحزب الفالني ،أو أنه من مشجعي

أي أن هوية الشخص تبدأ من خالل نظرته

النادي الريايض العالني ،أو مندوب تسويق
لرشكة ما ..وطبعا ً هناك الهويات الشخصية

لذاته ،وكيف يراها بمرآته الفردية أو ضمن
الجماعة ،ما يعني أن عليه تحديد معالم هذه
الصورة ومضامينها ليقرر من هو أوالً ،وما هي

الدائمة كالهوية الجنسانية ،أو العرقية ..وهناك

هذه الجماعة التي ينتمي إليها ،ثم يتفق معها

الهويات الثقافية التي كلما كانت أقدم وأكثر

عىل تعريف نفسها تجاه اآلخرين ،وهنا سيجد

عراقة كانت أغنى بهذه الرموز املشرتكة ،مما
يكسب هويتها مزيدا ً من القوة والتماسك

من الجماعات التي ينتمي إليها ،لتكون لديه

والقدرة عىل مواجهة التغريات ..أما الثقافات

هوية عائلية أو عشائرية أو طائفية أو وطنية

الفقرية بالرموز املشرتكة فهي أكثر عرضة

أو قومية أو عاملية وغريها من عرشات الهويات

للتاليش واالندثار والذوبان يف هويات أقوى

املتفرعة عنها.

منها3.

الفرد نفسه أمام مستويات متدرجة ومتداخلة

فإذا أراد شخص ما أن يُع ّرف نفسه ضمن

مفهوم الهوية الثقافية

مجموعة ما ،فسيذهب تفكريه إىل ما يشرتك فيه
مع املجموعة من صفات تحكم قيمه وأشكال

نشأت الثقافة عندما أدرك اإلنسان نفسه

سلوكه ،فهذه املجموعة قد تشرتك يف اللغة أو

ووعى ما حوله ،وأخذ يصارع الطبيعة من أجل

اللهجة أو الدين أو الطائفة أو القيم أو الزي

تطويعها لبقائه ،وقد اختزن اإلنسان طرق

والطعام وتقاليد الوالدة والوفاة والزواج والعمل

تطويع البيئة عىل شكل إنتاج مادي ملموس
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كاملباني واألدوات املصنوعة .وألن اإلنسان ال

الهويات الشمولية

يستطيع أن يحافظ عىل بقائه واستمراره كفرد

ُتعد مسألة تحديد ركائز الهوية ومقوماتها
من أكثر األمور صعوبة وتعقيداً ،ملا تثريه

دون التعامل مع اآلخرين ،كان ال بد من تنظيم
للعالقة بني اإلنسان واإلنسان يف املجتمعات

من حساسية وإشكاالت ،فهي تغري بتبني

املعرفة واملهارات والقيم .وقد بدأت ترتاكم

تعريفات أيديولوجية لخدمة أهداف سياسية
أو طائفية معينة ،قد تقيض تماما ً عىل البعد

الناشئة ،عىل شكل إنتاج معنوي يتمثل يف
الخربات داخل املجتمع عىل محورين :محور

املنهجي والعلمي للبحث يف تحديد هذه

وكلما تراكمت الخربات تشكلت يف نظم كربى

املقومات والركائز ،فعىل سبيل املثال طرحت
عب عنه
الشيوعية مفهوما ً «أُمَـميّاً» للهويةّ ،

العالقة مع البيئة ،ومحور العالقة مع اآلخرين.
أبرزها النظم :العقيدية واالجتماعية والسياسية

شعارها الشهري« :يا عمال العالم اتحدوا»،

واالقتصادية.
و َت َش ُّكل الهوية الثقافية ال يعرب فقط عن

الذي بسببه ظهرت أوىل مالمح الهوية الطبقية
حسب األيديولوجية املاركسية التي تتجاوز

الخربات والتجارب الناتجة عن تفاعل اإلنسان،

الحدود والقوميات والطوائف .لكن هذا املفهوم

مع البيئتني الطبيعية والبرشية ،بل إنه يفرض

«الطبقي» رسعان ما تالىش حني انحاز العمال

سلطتها عىل أعضاء الجماعة الثقافية نفسها
أيضاً ،ويحدد لها أشكال سلوكها املقبولة

يف أملانيا وبريطانيا وفرنسا لحكوماتهم
«الرأسمالية» أثناء الحروب العاملية ،متجاهلني

واملرفوضة ،وهكذا يُنتج املجتمع هويته
الثقافية ،ومن ثم ُتفرض هذه الهوية عىل

هويتهم الطبقية ومنحازين لهويتهم القومية5،
والسؤال هنا ،هل حدث هذا ألن الشعار كان
فضفاضا ً وطوباوياً؟ أم ألن هناك هويات أكثر

أعضاء املجتمع لاللتزام بها ،فتتحول الثقافة

رسوخا ً وثباتا ً من غريها؟

التي ينتجها املجتمع إىل سلطة عليه .بمعنى

السؤال السابق يطرح سؤاال ً آخر :هل

أن الفرد ينشأ يف املجتمع ويكرب فيه من خالل
عملية التثقيف ،وهي عملية إكساب الثقافة

الهوية الدينية مؤهلة إىل أن تحل محل الهويات

الوطنية والقومية األخرى ،أو أن تكون بديالً
عنها ومهيمنة عليها؟ وطبعا ً بما يف ذلك

للفرد وترشيبه إياها ،وهدف التثقيف هو إعداد
الفرد ليتوافق مع املجتمع؛ فالطفل ال يعرف
الكثري عما حوله ،وتبدأ عملية تثقيفه منذ
الوالدة وتستمر يوما ً بعد يوم حتى يتحول إىل

الهوية الطائفية داخل الدين نفسه! بعض
اإلسالميني يعتربونها كذلك ،وهم يف طرحهم

شخص كامل العضوية يف املجتمع4.
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دينهم وممارسة شعائره كحق طبيعي لهم غري
منا َزع ودون منّة من أحد.

إنما يستحرضون بالرضورة تاريخ الدولة
اإلسالمية ،ولكن لو وقفنا اليوم عىل بعد مسافة
زمنية مقدارها نحو خمسة عرش قرنا ً تفصلنا

كما أن توحيد األقطار تحت راية الدولة

عن فرتة بدايات تشكل هذه الهوية ،لوجدنا بكل

اإلسالمية قد جرى عرب مرحلة تاريخية امتدت

تأكيد أنهم يستحرضون هوية قديمة ويعيدون
إنتاجها عىل أرض جديدة ،تبتعد كثريا ً بزمانها

قرابة قرنني .كانت تمثل لحظة تاريخية فريدة
من نوعها من الصعب أن تتكرر ،فقد اتسمت
تلك املرحلة بأنها مواتية داخلياً ،من حيث

ومكانها عن الواقع الذي تشكلت فيه ،فهذا
الواقع الجديد يحفل بالعديد من الحقائق

زخم االنطالق األول لحضارة ناهضة تواجه

والقضايا الساخنة التي لم تكن موجودة آنذاك،

حضارات عريقة ،ولكنها منهكة وموشكة عىل

وبالتايل فإنهم يرسمون حدود هوية فضفاضة

التفكك .وحتى أن هذا الشكل من التوحد لم يدم
طويالً ،فقد استمر حتى النصف األول من عمر

وتتناقض مع متغريات الواقع االجتماعي

الدولة العباسية ،وكان قد تخلله أول انشقاق

يف الوقت الراهن؛ وفوق هذا فإنها تتجاهل
ذلك التنوع الهائل عرقيا ً ولغويا ً وثقافيا ً بني

يف جسم الدولة اإلسالمية عندما نشأ مركزان
للحكم يف بغداد واألندلس ،ورسعان ما انحرس

الشعوب اإلسالمية يف عرصنا الراهن .وتتجاهل

هذا التوحد بصورة دراماتيكية ليحل مكانه

تمدد تلك الشعوب وانتشارها عىل جغرافية

التفتيت التدريجي الذي تواصل بعد ذلك ثالثة
عرش قرناً ،ويف أثناء ذلك ،دارت حروب بينية

وطوباوية تتجاوز حقائق التاريخ يف املايض

شاسعة مليئة بكل أنواع الحواجز السياسية،
التي تشكل يف نهاية املطاف سدا ً منيعا ً يحول

داخلية اتسمت بالعنف والدموية يف دول أو

تماما ً دون حلم الدولة اإلسالمية الواحدة6.

دويالت اإلسالم .وهذا يجعلنا ندرك أن تعريف

وحتى يف صدر اإلسالم وزمن الفتوحات ،فقد

الهوية عىل أساس اإلسالم رضب من البناء

ظلت الدولة اإلسالمية تسعى جاهدة لفرض

عىل أسس مشتقة من خيال ورغبات وتوق إىل

هويتها عىل الشعوب التي كانت تحتل أراضيها،

تاريخ ٍانتهى ولم يعد لـه وجود7.

ولم يكن بمقدورها تحقيق ذلك دون حكم ذي

ومن نافلة القول إن الهوية اإلسالمية

طابع شمويل يتجاهل وجود مواطنني يعتنقون
أديانا ً أخرى وال يتهاون معهم ،إال عىل شكل

الجامعة لم تستطع وقف شالل الدماء الدافق
عىل أرض العراق وسوريا حاليا ،حيث يتناحر
أهل الدين الواحد ،فقد رأينا كيف يفجر متدين
سنّي نفسه يف سوق شيعي يغص باملدنيني ،ثم

منح ٍة و ِهبَة تعتمد عىل تساهل الطبقة الحاكمة
أو تسامح األكثرية املسلمة ،وليس هذا ما يأمله

يأتي متدين شيعي فيقتل أي سنّي يمر أمامه

ويريده هؤالء بأن يحصلوا عىل حقهم يف اعتناق
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دون ذنب ،فقط عىل الهوية!

مثل هذا التعريف للهوية القومية «العربية»

أما الهوية القومية ،فتبدو للوهلة األوىل أكثر
قربا ً للواقع باملقارنة مع الهوية الدينية .فهي
ترتكز إىل العروبة متخذة منها منطلقا ً يف تحديد

أن يحف ِّـز األكراد عىل العمل عىل االنفصال،
ويحف ِّـز الرتكمان عىل املطالبة بالعودة إىل

حضن تركيا .واألمازيغ عىل املطالبة بحكم

الهوية القومية للشعوب الناطقة بالعربية

ذاتي ،كما أنه سيحرك دول الجوار الطامعة عىل

التي تسكن عىل امتداد الوطن العربي .وهذه
الهوية ترتبط حاليا ً بواقع مجزأ من جهة ،ومن

رسم مرشوعات تقسيم للبالد بدعاوى حماية
املتماثلني معها قومياً ،مما يقوض أسس بناء

جهة أخرى وحتى تتحقق ستبقى معلقة عىل

الدولة ووحدتها .وهذا ما حدث يف السودان مع

رشوط مستقبلية غري متحققة اآلن ،ومرتبطة

اختالف األسباب ،فالنظام السوداني لم يكن
يُع ّرف نفسه نظاما ً قومياً ،ومشاكله مع دارفور

بتطورات سياسية واجتماعية قد تحصل وقد
ال تحصل مستقبالً .سيّما أن الدولة القطرية

بدأت بمحتوى ومضمون اجتماعي اقتصادي،

نفسها معرضة للتقسيم .بمعنى أن الهوية

ثم تطورت األمور عىل نحو مغاير ،أما الجنوب

القومية مع َّرفة بواقع سيايس واقتصادي
واجتماعي مختلف عما تعرِّف نفسها به وما

فقد انفصل بسبب فشل النظام يف تحقيق
العدالة االجتماعية واملساواة بني سكان القطر

تصبو للوصول إليه ،فالواقع مجزأ بينما هي

الواحد ،وإرصاره عىل تجاهل خصوصياتهم

تدعي الوحدوية أو تدعو لها ،وتنتظر حتى

الدينية.

تنضج الرشوط الذاتية واملوضوعية املناسبة

الهوية الوطنية

ليتحول هذا الواقع املجزأ إىل واقع موحد يكون
قادرا ً عىل التعبري عن هوية قومية حقيقية،

مفهوم الهوية الوطنية وعدم وضوح حدوده

ويف ظل الظروف واملعطيات الحالية ،فإن هذا

يف بقاع كثرية من بالد العالم ،يثري التباسات

االنتظار يجعلها مجرد حالة متخيلة وحلم
جميل ،ولكنها غري مناسبة إجرائيا ً يف حل

عديدة ويطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات،
نظرا ً لكونه من أكثر املفاهيم إثارة للخالف بني
املتحاورين والكتاب والفرقاء السياسيني .وثمة

مشكلة أزمة الهوية التي تعيشها الشعوب
العربية حالياً ،خاصة يف بلدان تعيش فيها

عالقة قوية بني مفهوم الوطنية واملواطنة

أقليات إثنية وطوائف متناحرة كما هو الحال

ومفهوم الدولة ،فالدولة بحدودها السياسية

يف لبنان والعراق والسودان.

أصبحت هي املحدد األسايس والفضاء املكاني
والزماني (التاريخي) الذي تستمد منه الوطنية

وإذا ما ع ّرفنا الهوية القومية من منطلقات

مرشوعيتها ووجودها ،أي أن الدولة هي الوطن

شوفينية أو عرقية فإن من شأن التوكيد عىل
العدد (٢٠١٩ )٤٨
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بمعنى من املعاني ،الكاتب املرصي «كمال

الوطن واإلخالص له والتضحية يف سبيله من

غربيال» يعرف الوطن بأنه «كيان جغرايف

أجل املستقبل.

مشمول بمفهوم «املواطنة» املستقر لدى كيان

الكاتب اإلماراتي «سامي الريامي» يرى

برشي» ،ويعرف املواطنة بأنها «انتماء متوهم

أن «الهوية الوطنية ال تقترص عىل اللغة التي

ملجموعة من البرش ،و»متوهم» هنا ليست

يتحدث بها أفــراد املجتمع ،وال عىل الزي

مشتقة من الوهم ،وإنما بمعنى اإلحساس

الشعبي الذي يرتدونه ،وال عىل أسماء مناطق

الداخيل الناتج عن ممارسات عملية حياتية،

وأشخاص يجب الحفاظ عليها ،وال هي الحفاظ

باالنتماء إىل كيان برشي كبري ،يمتلك كيانا ً
جغرافيا ً معينا ً هو الوطن»8.

عن «الصورة املثالية التي يجب أن يكون عليها

الكاتب األردنــي «حسن طوالبة» يعرف

املواطن» ،ويضع من أجل ذلك مجموعة من

الوطن بأنه «اإلطار األوسع الذي يجمع األفراد

املعايري العلمية الحديثة لقياس هذه الصورة

من أديان وطوائف وفرق ،ويجمع القوميات

املثالية ،تبدأ من «كيفية شعور املواطن بأهمية

املختلفة ،والكيانات الحزبية والسياسية

الوقت إىل إنتاجيته وحبه لبلده ووالئه له،

والنقابية والجماهريية عىل اختالفها» .فالوطن

إضافة إىل التزامه بالقيم الثابتة» ،بمعنى أنه

بهذا املعنى أشمل وأكرب من الهويات الفرعية

ال يرى أن «حب الوطن والوالء له مجرد شعار

ومن األديان والقوميات واالنتماءات السياسية.

نحمله ونردده ،بل هو بحاجة إىل الكثري من

فهو وطن كل الكيانات املجتمعية السياسية

اإلثباتات الفعلية املتمثلة يف كل سلوكياتنا
الشخصية والعملية ،بدءا ً من أبسط األشياء

عىل الرتاث الشعبي ،بل هي كما يراها عبارة

والثقافية.

حتى أعقدها»10.

الكاتب الفلسطيني «نبيل علقم» يقول:
«حينما نتحدث عن الهوية الوطنية فإننا نتحدث

الكاتب العراقي «مفيد عيىس» يرى

عن هوية مجتمع يعيش عىل حيّ ٍز جغرايف محدد

أن «الوطنية ليست حالة عاطفية مجردة
نتغنى بها ،أو نتمثلها بشكل طوباوي ،فهي

هو ما نسميه الوطن» 9.ويرى البعض أن

الهوية الوطنية تعني االنتظام يف املجتمع وفق

ستصل لحد االبتذال ما لم تتعزز باملواطنة»،

مبدأ أخالقي قائم عىل سيادة القانون ،ومبني

واملواطنة حسب الكاتب «ال تعني االنتماء

عىل التعاون واحرتام العادات والتقاليد واألرسة

الجغرايف والديمغرايف إىل مكان أو فئة معينة،

والبيئة واحرتام الرأي اآلخر ومعتقداته ،إن لم

بل تعني دالالت هذا املصطلح بأوسع معانيها

تمس النظام العام وسيادة الوطن ،وهذا الوعي
الذي يجب أن ُتربى عليه األجيال لتعزيز حب

وانعكاساتها الفعلية يف املمارسة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية»11.
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متى نشأت الوطنية؟

الرأسمالية وصاحَ ب أشكالها التنافسية

بعد أن تجاوزت البرشية طور القبيلة انتقلت

واالحتكارية ،وقد حمل هذا املفهوم إىل جانب

عىل إثر ذلك إىل مرحلة الدولة ،ولكن هذه الدولة
ولفرتة طويلة جدا ً كانت عبارة عن إمرباطورية

عوامل أخرى لواء الرأسمالية ،واستطاعت
الدولة/األمة أن تنشئ اإلدارات املركزية ،وأن

مرتبطة بشخص امللك «اإلمرباطور» ،وال يوجد

تسن القوانني وأن تكوّن الجيوش لحماية

لديها ما نراه اليوم من تشكيالت الدولة الحديثة

أسواقها وسيادتها ،ولفرض هيمنتها وتوسعها

كالحكومة والربملان والقضاء ومؤسسات الدولة

يف مراحل انتقالها للطور الكولونيايل ،ومن ثم

املختلفة ،وكل ما كان لديها جيش وحاشية

فإنها نجحت وإىل حد بعيد يف تكريس قيم

يأتمرون بأمر امللك وشعب خاضع ليس له
أي صوت ،وقد احتاجت البرشية قرونا ً عديدة

القطرية واقتصاد السوق ،وبالتايل يف خلق ما
سمي الربجوازية الوطنية والثقافة الوطنية

من الكفاح الدامي حتى وصلت بتطورها إىل

والهوية الوطنية12.
يف البالد العربية التي خضعت للحكم

مستوى الدولة الوطنية الحديثة التي يعيش يف

العثماني قرابة األربعة قرون لم تكن مالمح

كنفها جميع املواطنني بعدالة ومساواة.
مصطلح الوطنية  Nationalismظهر بداية

القومية العربية قد تشكلت عىل النحو الذي

يف أوروبا يف القرن السابع عرش ،ثم انتقل إىل

نشهده اآلن ،ليس بسبب القمع العثماني
للشخصية العربية ومنْ ِع نموها أو تبلورها
وحسب ،وإنما أيضا ً ألن العرب ارتضوا الذوبان

العميقة التي برزت يف أوروبا يف تلك الحقبة،

يف الهوية األكرب ،التي كانت تعرب عنها الدولة

وارتبط بمفهوم الدولة وتشكيالتها التي ظهرت
قبيل الثورة الصناعية ،واقرتن أيضا ً بمفهوم

العثمانية تحت لواء اإلسالم ،وبسبب التقارب
الثقايف أيضا ،لذلك لم تكن هناك أي هويات

«أمة الدولة»  Nation Stateالتي توضحت

وطنية عربية؛ بل كانت هناك هوية إسالمية

أكثر بعد انتشار الطباعة والصحف وتطور

مقابل هوية مسيحية أوروبية غربية .ولكن

وسائل االتصال وتجارة األسلحة ،وقد ازدهرت

مع نشوء الحركات القومية الوطنية يف أوروبا

هذه املصطلحات أكثر من أي مرحلة سابقة يف

يف بدايات العهد الكولونيايل تأثرت الشعوب

الحرب العاملية األوىل ثم الثانية.

العربية وبدأت تتململ وتعرب عن نفسها بأكثر

أمريكا ،ثم إىل بقية العالم ،وقد حمل مضامني
اقتصادية أيديولوجية عربت عن التحوالت

ومفهوم الدولة/األمة مفهوم حديث ال

من شكل ،وبدأت يف داخل الدولة العثمانية

يتجاوز عمره القرنان ،وهو ذو طبيعة سياسية

نفسها تربز هويات كربى متعددة ،أبرزها

اقتصادية محضة ،إذ إنه واكب تاريخ تطور

الهوية العربية مقابل الهوية الرتكية ،وقد برزت
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هذه الهوية العربية أكثر وبشكل أشد وضوحا ً

الحقة ،التي تمكنت فيما بعد من استقطاب
املاليني الذين ارتبطوا بها مصلحياً ،من خالل

الرتكية الطورانية .وبعد نجاح االستعمار

انتسابهم لجيش الدولة وعملهم الوظيفي يف

الغربي يف تجزئة العالم العربي إىل أقطار

مؤسسات الدولة وهياكلها ،ويف النهاية تكونت
لديهم عالقة وجدانية تجاه هذه الدولة ،ع ُِّب

(سورية ولبنانية ومرصية ومغربية.)..

عنها بالوالء للدولة ،وما عزز هذا االنتماء فيما

يف أواخر العهد الرتكي بعد ظهور القومية

عديدة أخذت تظهر فيها هويات وطنية محلية
ظلت أوروبا طوال العصور الوسطى تقبع

بعد مشاعر الفخر والتعبئة الوطنية التي كان

تحت حكم اإلقطاع والكنيسة ،فيما كان دور
امللك شكلياً ،ولكن يف القرن السابع عرش كانت

الجيش يلقنها ملنتسبيه وأفراده ،وأيضا من
خالل ترشب ماليني الطلبة مفاهيم الوطنية

كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا قد تشكلت

التي كانوا يتلقونها يف مناهجهم الدراسية،
كما أن التحدي الخارجي كان يلعب دورا ً مهما ً

بأمة الدولة (الشعب) ،ويف هذه املرحلة بدأ والء

يف شحن روح املواطنة لدى األفراد ويرفعهم
إىل االصطفاف معا ً ضد الخطر القادم من

ويرتاجع لصالح الوالء للملك .األمر الذي قوّى من

خلف الحدود ،وقد الحظ علماء االجتماع أن

سلطات امللك يف مواجهة الكنيسة ،ودعاه ذلك

الجنود وهم متوجهون إىل جبهات القتال يف

إىل إنشاء مؤسسات للدولة تساعده يف الحكم،

الحرب العاملية األوىل كانوا يظهرون يف الصور
ضاحكني فرحني ،خالفا ً لصورهم يف الحرب

دول وطنية ،وهو ما تم بعد الثورة الفرنسية.

الثانية ،والسبب يف ذلك هو اعتقادهم الراسخ

كإمرباطوريات ،وبدأ يتبلور فيها ما يعرف
الشعب للقيادات الدينية واإلقطاعية يضعف

مما مهد الطريق لتحول تلك اإلمرباطوريات إىل
وقد مثلت الحروب البينية التي اندلعت يف

آنذاك هو أنهم كانوا يدافعون عن أوطانهم

أوروبا يف أعقاب حركة «مارتن لوثر» اإلصالحية

(الدولة الوطنية التي كانت قد تشكلت منذ أمد

إرهاصات نشوء الدولة الوطنية ،فهذه الحروب

قريب).

أدت إىل بروز قيادات حاولت أن تحرك الشارع

َ َ
المواطـنـة

من فوق ،األمر الذي ساهم بنشوء املركزية،
واألمر اآلخر الذي أدى لنشوء املركزية هو

منذ أن انتقلت اإلنسانية إىل طور الحضارة

دور الكنيسة الربوتستانتية التي كانت تؤمن

والتمدن ،وصــار اإلنسان يعيش ضمن

بدور االقتصاد الحر ودورهــا املركزي يف

مجموعات حرضية بدأت املجتمعات الزراعية

العالم املسيحي ،وهكذا بنشوء املركزية تكونت

البدائية ،ثم أخذت صيغة الكيانات السياسية

نواة الحكومات املحلية ثم الدولة يف مرحلة

يف مرحلة متأخرة ،ما زال هذا املسار التطوري
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يواصل رحلته امللحمية ،وقد مر بمرحلة الدولة

والعدالة االجتماعية واملساواة ،وهناك عالقة
َ
املواطنة،
وثيقة بني هذه املصطلحات وبني
َ
فاملواطنَة
ألنهما معا ً يشكالن السبب والنتيجة،

أين ستصل هذه الرحلة اإلنسانية وأين ستكون

هي عالقة انعكاسية لكل ما سبق ،أي أنها

محطتها األخرية ،وطوال هذه الحقب التاريخية

نتيجة متوقعة للممارسة القانونية الصحيحة

كان كل إنسان ينتمي إىل بقعة جغرافية محددة

ولتوفر العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص

بحدود معلومة تسمى الوطن ،وقد اصطلح
حديثا ً عىل مفهوم جديد يعرب عن هذا االنتماء

ووجود مؤسسات مدنية ونقابية وثقافية
محرتمة ونظام ديمقراطي يُشعر الفرد بدوره

ويحدد له مواصفات معينة ،وهو مصطلح

الحقيقي .وهذا كله سيؤدي إىل إقامة عالقة

«املواطنة».

عضوية فعالة بني املواطن والوطن13.

بمفهومها الحديث وذلك يف أعقاب الثورة
الصناعية – وهي املرحلة األهم  -وال ندري إىل

واملواطنة يف أغلب األحيان تكون حالة فطرية

فانتماء املواطن للوطن يعني أيضا ً انتماء
الوطن للمواطن ،فاملواطن ال يمتلك جزءا ً من

أو رفضها يف األحوال العادية ،ولكنه يف بعض
حالة اختيارية ،وهذا يحدث عندما يغري اإلنسان

الوطن ولكنه يمتلك الوطن كله ،ويرتتب عىل
هذا أن ال َّ
حق ألغلبي ٍة مهما بلغ عددها ،أن تتجه

بالوطن إىل حيث ترض بمصالح ووجود األقلية،

وطنه ويهاجر إىل وطن آخر ليسكن فيه ،أي

فالوطن للجميع وهو وحدة واحدة ال تقبل

حسب ما يحققه له هذا الوطن الجديد من

القسمة أو التجزئة.

قرسية ،بمعنى أن الفرد ال يملك خيارات قبولها
األحيان االستثنائية يحوّل هذه املواطنة لتصبح

مصالح ذاتية ،قد تكون اقتصادية أو أمنية

وال شك يف أن هذه العالقة اإليجابية بني

أو ثقافية .فالذين هاجروا من أقطار الوطن

الوطن واملواطن ستسهم بتكريس إحساس

العربي إىل أوروبا أو أمريكا أو أسرتاليا ،هاجروا

املواطن بكيانه وكرامته واحرتامه لذاته وتجعله

ألسباب اقتصادية ،أو لحاجتهم إىل األمن

ينظر للشأن العام عىل أنه من صلب شأنه
الخاص ،والعكس صحيح تماماً .بمعنى أن

والحرية الشخصية ،أو لتلبية طموحات ثقافية
أو فنية ،وصارت تلك األوطان سكنا ً لهم ،وصار

هذه الحالة املثالية ال يمكن الوصول إليها يف

انتماؤهم لها كمواطنني يف تلك الدول ،دون أن

حالة الفوىض وانعدام النظام ،أو يف ظل نظام

يمنعهم ذلك من الحنني ألوطانهم األصلية.

تسترشي يف أوصاله ظاهرة الفساد اإلداري

مصطلح املواطنة بمفهومه الحديث يرتافق

واالقتصادي والسيايس واالجتماعي .ال بل إن

عادة مع مصطلحات أخرى ذات عالقة،

هذا النوع من األنظمة الفاسدة ستنشأ يف ظلها

كاملجتمع املدني والديمقراطية وسيادة القانون

أخطر الظواهر التي تعاني منها البلدان كافة،
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أال وهي ظاهرة االغرتاب االجتماعي ،أي اغرتاب

الحلقة األخرية – وهو يرى أن أول أشكال

املواطن داخل وطنه ،وهي حالة خطرية تؤدي

انتماءات اإلنسان كان انتماؤه للذات ،ويعتربه

بالفرد إىل الالمباالة واالنفصال عما حوله،

الشكل الفطري البدائي الخالص لإلنسان،

وتضخم الهويات الفرعية.

الذي نستطيع اآلن أن نرصد بعض حاالته

ولعل أبرز األمثلة عىل هذا النوع من االغرتاب

املتضخمة أو املرضية ،حتى يف أرقى املجتمعات
حضارياً ،فهناك ممارسات أنانية فردية تدل

عواصم األوطان ذاتها ،فهذه األحياء املنسية

عىل أن البعض لم يبارح مرحلة االنتماء للذات

واملحرومة من أنواع الخدمات كافة ،ال يُتوقع

إىل مرحلة االنتماء لألرسة ،ناهيك عن باقي

من قاطنيها أن ينمو لديهم شعور املواطنة

املراحل الحضارية ،فالجدل بني االنتماءات
املتعددة ،مرتبة زمانيا ً (شخصيا ً أو تاريخياً)

الفعالة14.

من األقدم إىل األحدث ،تختلف نتائجه من

هو ما يعرف باألحياء العشوائية داخل بعض

بدرجة نموها نفسه لدى سكان األحياء املركزية
ونستطيع أن نقول اليشء نفسه وإن بدرجة

فرد إىل فرد ،ومن شعب إىل آخر ،ويعتمد عىل

أقل وبصورة مختلفة عن تجمعات البدو الرحل

الطبيعة واملرونة الشخصية لإلنسان ،وعىل

داخل حدود كيانات سياسية وطنية ،إذ إنه

طبيعة العالقات املادية والثقافية التي يحيا يف

ليس من املتوقع أن ينمو لديهم «توهم االنتماء

ظلها الفرد ،ويتم بناء عليها التفاعل الجديل».

الوطني»  -كما هو الحال عند الحرض  -ألنهم
يف تعامالتهم الحياتية مكتفون ذاتياً ،وغري

16

مخاطر تهدد الهوية الوطنية

متشابكني جديا ً وعضويا مع سائر مقومات

الخطر األول ،تمثله الدعوات األيديولوجية

الوطن ،وتكاد تقترص عالقاتهم مع باقي

لحركات اإلسالم السيايس التي تتبنى مفاهيم

الجسد الوطني عىل بعض التبادالت البسيطة

شمولية للهوية تتجاوز األوطان والقارات

مثل الرشاء والبيع ،دون ارتباط مصلحي

والحدود السياسية ،وتعترب أن االنتماء العقيدي،

عضوي حقيقي15.

يجب أن يهيمن ويسيطر عىل سائر االنتماءات

الكاتب املــري «غــريــال» يعترب أن

األخرى ،وأن يحل محلها ،وتعترب أن األمة

«املواطنة» ليست مجرد شعور أو توهم فطري

اإلسالمية أمة واحدة وبالدهم وطن للمسلمني
جميعاً ،وكل أرض تحت سلطة املسلمني هي

مع ما سبقها من انتماءات ،فهي الحلقة قبل

دار اإلسالم .وال فرق بالنسبة للمسلم بني بلده

األخرية يف مسلسل االنتماءات  -إذا ما اعتربنا

التي وُلد ونشأ فيها وبني أي بلد إسالمي آخر،

أن العوملة التي تكرس االنتماء اإلنساني هي

فمثال يقول مراقب اإلخوان املسلمني السابق

يف اإلنسان ،بل يعتربها «وليدة جدل حضاري
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يف مرص «مهدي عاكف» إن املسلم االندونييس

عىل حساب املفاهيم والقيم اإلنسانية ،وتصبح

أقرب إليه من القبطي املرصي.
ولو ُقي َ
ّض ملرشوع اإلسالم السيايس أن ينترص

«وحدة الوطن» بمثابة صنم وتابو مقدس.
وطاملا آمنّا أن مفهوم «االنتماء الوطني» هو
الشكل األرقى حضارياً ،الذي يجب أن يتفوق

فهل سيجعل من كل سكان األرض أو كل من
خضع لسلطان الخليفة جميعا ً ضمن هوية

عىل سائر االنتماءات األخرى وأن تكون الهوية

موحدة وعىل شاكلة واحدة!؟ الجواب قطعا ً ال،

الوطنية مظلة للهويات الفرعية دون أن تلغيها،

ألن هذا يتناقض مع طبيعة البرش التي فطرهم

فإن هذا يدفعنا إىل السعي لبناء كيانات وطنية
حقيقية ،ويتأتى ذلك أوال ً من خالل دولة

الخالق عليها ،وألن من طبيعة البرشية التنوع

القانون التي يتساوى فيها جميع املواطنني
دون تمييز ،التي ُتحرتم فيها حقوق األقليات

واللغة أو اإلثنية ،فهو يعني بالرضورة تنوع

والطوائف الصغرية ،ويسود فيها ممارسة

الهويات الثقافية والدينية وبالتايل تنوع املسلك

حقيقية للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة

والقيم واملعتقد ،ويف كل يشء .فهل تستطيع

والعدالة االجتماعية ويُحرتم فيها اإلنسان
و ُتصان حقوقه.

ويحقق كامل أهدافه وينجز غايته الكربى،

واالختالف ،وهذا التنوع ال يقترص عىل اللون

الهوية اإلسالمية أن تلغي سائر الهويات أو أن

أما يف حالة تعارض تلك األولويات مع

تذيبها وتحل محلها؟!

حقائق األوضــاع عىل األرض ،بمعنى أن

الخطر الثاني ،تمثله القوى االنفصالية،

فهناك العديد من دول العالم بما فيها طبعا ً

االنتماءات الفرعية التي تتنازع هذا الوطن غري

دول عربية تعاني من االضطرابات أو الفتن

قابلة لالندماج أو التعايش ،وكل منها لديه

الطائفية أو الدعوات االنفصالية ،ما يدل

املقدرة عىل خلق كيانات تمتلك مقومات الوطن

عىل حالة نقص يف توفر مقومات «الوطن»

املستقل ،سواء املقومات املادية أو الثقافية،
فإننا يف هذه الحالة ،وانطالقا ً من ذات ثقتنا يف

وممارسة هذه املصطلحات ،وإذا اتفقنا عىل
أن مفهوم «الوطن» هو املرحلة األكثر رقيا ً يف

الوطنية واملواطنة ،يتحتم علينا القبول بتقسيم
هذا الوطن االفرتايض ،غري املكتمل املقومات،

مسرية الحضارة حتى اآلن ،فإن هذا يدفعنا

إىل أكثر من وطن حقيقي ،وأمامنا هنا مثال

للتوجه نحو تعزيز استكمال نضج هذه

جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق واالتحاد

الكيانات الوطنية ،ومساعدتها عىل وقف تدهور

اليوغساليف التي لم يفلح عنف وقهر السلطات

مقومات «الوطن» و»املواطنة» ،لكن دون أن

يف تحقيق االندماج بني مكونات هذه األوطان،

يتحول هذا التوجه إىل حالة من التعصب للوطن

وكان الحل السعيد هو استقالل كل شعب

و»املواطنة» ،أو عدم نضوج حضاري يف فهم
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املجموعات السياسية واالجتماعية التي ال

يمتلك «توهم انتماء» لكيان قادر عىل الحياة
املستقلة اعتمادا ً عىل إمكانياته املادية والثقافية

تحمل قيم التعددية وقبول اآلخر وال تؤمن

املستقلة17.

بالديمقراطية واملجتمع املدني .وهذه القوى

الخطر الثالث ،تمثله القوى الطائفية ،ونحن

عادة ما تنمو عىل هامش املجتمع وتقوى أكثر

نعتربها األخطر ليس ألنها ذميمة وقبيحة ،بل

يف حاالت ضعف املرشوع الوطني /القومي،

طعنة للوطن ومفهوم املواطنة ،وعملية إعدام

حيث تزدهر لديها مفاهيم التعصب واالنغالق
والعنرصية والفوقية ،وهذا ينطبق أيضا ً عىل

وارتكاس نحو املايض وغرق يف العيش يف

الوطنية نفسها ،خاصة عندما تطغى املشاعر

التاريخ القديم ،وألنها نقيض املجتمع املدني

الوطنية عىل القيم اإلنسانية التي تدعو للتسامح

والحداثة واملواطنة والقيم اإلنسانية السامية،

والتعايش وقبول اآلخر دون محاكمته ،وتصبح
الوطنية شكالً من أشكال التعصب األعمى

فيه ،ألن موطنها الفعيل هو الطائفة ،والوطن

والعنرصية.

للمستقبل وجهل بمفهوم الدولة الحديثة

فالطائفية تظل مغرتبة عن الوطن الذي تعيش
الحقيقي يأتي يف الدرجة الثانية ،وهو ال يغدو

وتزداد خطورة ورشاسة هذه التشكيالت

عن كونه املكان املأمول لبناء دولتها الخاصة،

االجتماعية عىل الوحدة الوطنية والسلم األهيل

واألمة يف نظرها هي مجموعة األفراد الذين

عندما تلتقي مع أطراف خارجية وتتحالف

ينتمون إىل هذه الطائفة ويمارسون طقوسها،

معها ،وتبدأ تنفيذ أجنداتها عىل حساب مصالح

وقوانني الطائفة تخضع إىل ميزان املصلحة

البلد وأمنه ووحدته ،مقابل بعض املكاسب

الذاتية وعىل مقاسها ،اليشء البارز يف هويتها

اآلنية.

هو الدين بصورته الغيبية وهو حارض يف كل

إذن ،ومن أجل صيانة الهوية الوطنية

التفاصيل املكونة لها ،وجاهز ألن يتم توظيفه
سياسيا ً وملصلحة الطائفة فقط ،والطائفية

وحمايتها واالرتقاء بها وجعلها تمثل حالة
إنسانية راقية تسمو عىل الغرائز البدائية

ال تؤمن بالهوية الوطنية وال بالتعددية وال

وأشكال التعصب والعنرصية وتسهم يف

بالرشاكة السياسية إال بالقدر الذي يخدمها18.

الحضارة اإلنسانية وتندمج معها بفاعلية ،ال

الخطر الرابع ،تمثله القوى والتشكيالت

بد لهذه الهوية أن تنمو يف بيئة سليمة ونظام

االجتماعية اإلرثية التي ال يملك فيها الفرد

متطور يقوم عىل الديمقراطية والتعددية

بصورة عامة إمكانية االختيار ،وتكون

السياسية وسيادة القانون ودولة املؤسسات،
وإذا كان هذا يعني سياسيا ً حكم األغلبية ،فإنه

عضويته فيها إجبارية تلقائية كالعشائرية

يبقى مرشوطا ً بعدم املساس بحقوق األقلية،

والقبلية واملناطقية والهويات الفرعية ،أو
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حيث إن معيار الحقوق هنا هو املساواة التامة

تحتاجه القومية ،واإلقرار بالخصائص الوطنية

يف تقرير مصري الوطن ،برصف النظر عن

للهوية ال يتعارض وال يلغي الخصائص القومية

الكثرة العددية لهذا الطرف أو ذاك.

لألمة ،ومن يعتقد عكس ذلك إنما يبني اعتقاده

أي أنه يجب النظر لإلنسان باعتباره إنسانا ً

عىل أسس غري حقيقية ،ويستمده من مخاوف
من أن تكون الهوية الوطنية بديالً أبديا ً عن

أوالً ،ومواطنا ً له حقوق وعليه واجبات ال يحق

الهوية القومية العربية ،أو أن تشكل عائقا ً أمام

ألحد الحكم عليه أو تصنيفه ،والنظر للوطنية
عىل أنها تجسيد للمواطنة ،واملواطنة هنا تعني

الشعوب العربية يف سعيها نحو الوحدة .ولدينا

أن يعيش الجميع تحت حكم القانون ،بينما

مثال الدول األوروبية التي لم يشكل تحقيق

الوطنية تتيح املجال ألن يدعي البعض أنهم

هوياتها القومية يف كل من فرنسا وأملانيا

أكثر وطنية من سواهم ،أما املواطنة فال يمكن

وإيطاليا ..إلخ ،حائال ً دون تحقيق هوية أوسع

ألحد أن يستأثر بها بنسبة أعىل من غريه ،ألنها

هي الهوية األوروبية ،بل إنها تمكنت من صهر

مق ّررة بحقوق وواجباتٍ مفروضة ومعطاة
للجميع باملقدار ذاته وفق نصوص واضحة.
ً
ساحة
وخالف ذلك يعني أن يصبح الوطن

أكثر من  27دولة يف بوتقة االتحاد األوروبي.
حني أن األمّة هي املوصوف ،القومية هي شعور،

لرصاع االنتماءات التي تزعم كل واحدة منها

بينما األمّة هي واقع ،القومية مظهر تأخذه

أنها أوتيت رؤية صوفية عن الحقيقة املطلقة

األمّة يف مرحلة من مراحل تطورها االجتماعي

واملجد ،وهذا يؤدي بالرضورة إىل ممارسة

والسيايس ،وإن فقدان هذا الشعور لدى فرد

القهر واالغتصاب من القوي عىل الضعيف،

أو فئة ال يعني فقد حقيقة وجود األمّة ،مع أن

واإلرصار عىل السري عىل هذا النهج سيؤدي
حتما ً إىل تداعي مقومات الوطن.

تنبيه الشعور القومي يعطي األمّة أفضل وسيلة

وهذا يعني أن القومية هي صفة لألمة ،يف

لتعبريها عن ذاتها .أي أن القومية هي يقظة
األمّة وتنبهها لشخصيتها ومميزاتها ووحدتها

كيف تتشكل الهوية
القومية والوطنية؟

ومصريها املشرتك 19.ولكن ما هي العوامل
واملحددات لتشكل الهويات القومية والوطنية

تعترب الهوية القومية بمثابة اإلطار األشمل،

وقيامها؟

الذي يمكن له أن يضم الهويات األصغر وأهمها

أول العوامل التي يؤمن بها أصحاب

الهوية الوطنية ،وهذا ينطبق بصورة واضحة

القوميات املتعصبة واملنغلقة هو عامل الساللة،

عىل القومية العربية ،فإذا كان الشعب هو املادة

ولكن من املعروف أن علم السالالت يستند إىل

التي تحتاجها الدولة الوطنية ،فإن األمة هي ما
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حقائق علمية ال يجوز القفز عنها ،منها شكل
88

الرأس والجسد ولون الشعر والبرشة ،ولكن
هذا العلم أثبت عدم وجود أي ساللة نقيةّ ،
فكل

الشعور القومي فيها.

العادات والتقاليد تلعب دورا ً معينا ً يف بلورة

شعب من الشعوب هو يف الواقع مزيج تشرتك

هوية األمة وهويتها القومية ،ولكن هنا ال بد

فيه أصول مختلفة ،ويأتي هذا املزيج بسبب

لنا أن نفرق بني التقاليد والعادات ،فالتقاليد

الحروب والهجرات املتعددة وتداخل مصالح

تنشأ من اختبارات الحياة عرب مراحل تاريخية،

الشعوب ،وبالتايل فإن التزاوج سيذيب كل

وبالتايل فهي موروثة تتناقلها األجيال .أما

الخصائص الوراثية ألي ساللة ويعيد إنتاجها

العادات فال يشرتط فيها أن تكون موروثة،

عىل نحو جديد ومختلف .والدعوة للقوميات

والتغي،
ّ
ألنها ظواهر سطحية رسيعة التقلب
وبالتايل ال يصحّ أن تتخذ أساسا ً للبحث يف أمر

باطلة ليس ألنها ال تقوم عىل أسس علمية
وحسب ،وإنما أيضا ً ألنها شكل من أشكال

عميق كنشوء األمّة .والتقاليد كاللغة عبارة عن

القائمة عىل ادعاء نقاء الساللة هي دعوات

مظهر من مظاهر الحياة االجتماعية وليست
سببا ً من أسبابها .وهي تشري إىل طبيعة األمّة

التعصب والعنرصية ،التي كان أبرز مثال عليها

ولكنها ال تشكل هذه الطبيعة أبداً.

الحركات النازية والفاشية.

أما الدين وحتى لو كان عامالً تشرتك فيه

اللغة واحدة من بني أهم عوامل تشكل األمة،
ولكنها ليست عامالً حاسماً ،حيث إن اشرتاك

أغلبية األمة ،إال أنه مثل اللغة ال يشكل عامالً
حاسما ً يف بلورة هوية قومية ،الدين مظهر

مجموعة من األمم يف لغة واحدة ال يعني إذابة

اجتماعي صلب وثابت وقليل التطور ،يف

شخصية هذه األمم ودمجها يف قومية واحدة.
فالناطقون باللغة اإلنكليزية مثالً يمتدون عرب

حني أن األمة واقع اجتماعي متغري ومتحرك

ومرن مرونة الحياة نفسها ويتطور متصاعدا ً

بريطانيا وكندا وأسرتاليا والواليات املتحدة
والعديد من دول العالم ،وكذلك الناطقون

باستمرار .ومع اتساع الفجوة بني ما هو صلب

باللغة اإلسبانية يمتدون عرب معظم دول أمريكا

وثابت وما هو مرن ومتحرك يصبح الدين
بشكل أو بآخر نقيضا ً للهوية القومية وسببا ً

الالتينية ،وهؤالء يصعب وصفهم بأنهم أتباع

يف تفتيتها بدال ً من أن يكون عامل جمع وتوحد.

قومية واحدة ،فإذا كانت الشعوب تستخدم لغة

أما املحدد املهم من محددات تكون الهوية

واحدة فهذا لتسهيل التفاعل الداخيل ،إال أنه
ليس رشطا ً مطلقا ً لتكوّن القومية .والعكس

القومية فهو التاريخ املشرتك وبالقدر نفسه
أيضا ً املصري املشرتك ،والتاريخ بالنسبة ألمّة ما

صحيح ،فعىل سبيل املثال نجد أن سويرسا
تتكلم ثالث لغات رسمية ولغة رابعة خاصة،

ليس مجرد حوادث يتالحق بعضها وراء بعض

ومع ذلك عُرفت بتماسكها كأمة واحدة وبقوة

يف فرتة معينة من الزمن .إنه يف حقيقته مجرى
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حياة هذه األمّة؛ إنه يبدأ مع بروز أول أثر من

مجرى التطور ،خصائص ومزايا تميّزها عن

آثارها البرشية ويستمر ما دامت هذه األمّة

غريها من الجماعات»20.

موجودة وحية.

خالصة

العالم االجتماعي «رينان» قال يف محارضته
املعروفة يف جامعة السوربون« :األمّة روح،

من خالل هذا البحث ،نكون قد توصلنا إىل

وهناك شيئان يؤلفان هذه الــروح :األول

أن الوطنية عبارة عن رابطة معنوية ملجموعة

موجود يف املايض والثاني يف الحارض .األول

من الناس تقطن بقعة جغرافية معينة،

غني من الذكريات
هو امتالك مشرتك لرتاث ّ
والثاني هو الرضا الحايل ،ورغبة يف العيش
معاً» ،وعادة فإن املايض سيحمل بالرضورة

تجمعهم عالقات حياتية ومصالح مشرتكة،
تكون من القوة بحيث يتولد لديهم «توهم»
أو إدراك حيس Perceptionبانتماء جمعي
يربطهم جميعا ً بالكيان الجغرايف ،بحيث يعلو

إرثا ً من املفاخر واآلالم ،بينما املستقبل يحمل
فيه ثناياه اآلمال.

هذا االنتماء (أو هذا الشعور) ويتميز عىل أي

أما العامل األخري وربما األكثر أهمية فهو
األرض :فلمّا كانت األمّة واقعا ً اجتماعياً،

انتماءات أخرى ألفراد أو مجموعات املواطنني،
سواء كانت انتماءات عرقية أو ثقافية أو دينية.
وكونها عبارة عن توهم أو إدراك حيس ال يقلل

وكان حدوث االستقرار البرشي عىل األرض
رشطا ً رضوريا ً لوجود املجتمع ،كان ال ب ّد من

من شأنها ،وال يعني أنه ليس لديها تعبريات

وجود األرض لقيام األمّة .فكما أن ال مجتمع

مادية ترتجمها عىل األرض.

وال حضارة دون استقرار ،فكذلك ال أمّة دون

وهذه العالقة أو املشاعر أو الرابطة الوطنية

وطن .فمع بدء استقرار اإلنسان عىل األرض

مرتبطة بديمومة إدراكها واإلحساس بها ،وهذا

ابتدأ املجتمع بالتكوّن .وبوضعه حدودا ً

اإلدراك يتولد عادة من خالل عالقة مصلحية
 -غالبا ً ما تكون دائمة وثابتة – بني اإلنسان

الدولة الوطنية وأهمها ،وقيمة الحدود هنا هي
أنها تح ّدد انتشار العمران وانتشار التفاعل

وموطنه بما يمثله هذا الوطن من نظام سيايس،
أو سكان ،أو عالقات عاطفية ومادية ،وعندما ال

البرشي ،وبالتايل تح ّدد املجتمع .وبهذا نتوصل

يلبي هذا الوطن أبسط حاجات اإلنسان ويصبح

إىل هذا التعريف لألمة« :إنها جماعة من البرش

بالنسبة له أشبه بالبيئة املعادية ينتفي إدراكه

تحيا حياة موحّ دة املصالح ،موحَّ دة املصري،

ألي عالقة إيجابية تجاه هذا الوطن ،وعندها

موحَّ دة العوامل النفسية  /املادية يف منطقة

يشعر باالغرتاب الوطني وتتفاقم لديه املشاعر
السلبية حتى تدفعه للهجرة خارجا ً أو للتعبري

سياسية لهذه األرض صارت له أول مالمح

جغرافية محددة يكسبها تفاعلها معها يف
العدد (٢٠١٩ )٤٨
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ويضعها يف مرتبة إنسانية مرموقة كقيمة

عن عدائه ورفضه لهذا الواقع.
قد تكون املواطنة والوطنية حالة تلقائية

أخالقية عليا ،ولكن يحول دون جعلها تابو
مقدس ،أو صنما ً يُعبد ،أو قيدا ً عىل أي فرد،

اختيارية ،فمن لم يعجبه موطنه أو رغب عنه

أو ذريعة لتسلط النظام وقمع ِه للمواطنني
وإسكات صوتهم ،أو أن تأخذ منحى التعصب

حاجاته وطموحاته ويجد فيه نفسه ،وهذا ليس

واالنغالق والعنرصية ،كما أنه يتيح لها أن تلج

بالرضورة تخيل عن الوطنية ،وال يفرتض النظر
له بمنظار سلبي ،فاإلنسان ُخلق حرا ً وحريته

باب العاملية واإلنسانية ،وأن يسمو بها عىل

موروثة ،ولكنها عىل مستوى الفرد تبقى
بإمكانه الرحيل والبحث عن موطن جديد يلبي

تفاصيل الحدود التي صنعها البرش والرتفع
عن املُلُكية بشتى أنواعها التي يتناحر عليها

تظل أعىل وأهم قيمة ،ولكن الوطن عىل املستوى
الجمعي ليس خيارا ً متاحا ً للتخيل عنه ،فكما أنه

الناس ،وعندما نصل بفهمنا للوطنية عند هذا

ال يستطيع أي إنسان أن يعيش بال مواطنة -

الحد سنتخىل عن مطامعنا وأنانيتنا ،وسيصبح
اإلنسان حرا ً باملعنى الحقيقي للحرية ،وتغدو

تنتج حضارة وثقافة دون وطن.

البرشية أرسة واحدة تربطها عالقات التعاون

خاصة يف العرص الحايل  -ال تستطيع أي أمة أن
هذا التعريف للوطنية يجعل منها عامل

واالحرتام وتبادل الثقافات والخربات ملا فيه

توحيد وتقوية ومظلة للجميع بعيدة عن

خري اإلنسانية جمعاء يف مواجهة قوى الطبيعة

أي منظومة أيديولوجية ،ويعيل من قيمتها

واالستعداد للمستقبل.
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مقاالت

صفقة القرن
الفلسطينيون يفتحون الصفحة األصعب في تاريخهم
محمد هواش*
تطرح خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب

يجحف أي حل بهذا املبدأ ،وقد ورد ذلك يف

التي أعلنها يف حفل هذياني يف البيت األبيض

مبادرات أمريكية إلدارتني عىل األقل (باراك

يف  28كانون الثاني  2020تحديات كربى

أوباما وقبله جورج جونيور بوش).

أمام الفلسطينيني وقضيتهم ومستقبلهم .وال
تقدم فرصا ً تتضمن حلوال ً مقبولة للمشكلة

عىل الرغم من أن خطة ترامب استندت
ظاهريا ً إىل حل الدولتني فإنه لم يعرض عىل

الفلسطينية.

الفلسطينيني دولة حقيقية ،واستعاض عنها

تتعارض الخطة يف بنودها بشكل سافر مع

بمعازل ال سيادة فلسطينية فيها أو عليها،
فضالً عن وضعه رشوطا ً لالعرتاف بفلسطني

الثنائية الفلسطينية اإلرسائيلية ،والتفاهمات

دولة ،وأعطى إرسائيل حق الفيتو والكلمة

الفلسطينية األمريكية التي وافقت من حيث

األخرية للحكم عىل قدرة الفلسطينيني وأهليتهم

املبدأ ،وبرشوط ،عىل إقامة دولة فلسطني عىل

للحصول عىل دولة .يف الوقت الذي أعطى
اإلرسائيليني كل ما يطالبون به ،وفوراً ،واعرتف

وتبادل أراض بالتوافق والرتايض بحيث ال

بكل االدعاءات اإلرسائيلية التي كانت محل

القانون الدويل ،والرشعية الدولية ،واالتفاقات

أساس حدود ما قبل الرابع من حزيران ،1967

تفاوض مع الفلسطينيني .ولهذا هي خديعة

* كاتب رأي ومحلل سيايس.
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سياسية كربى للفلسطينيني والعرب واملسلمني،

األمريكية التي ترفع راية القانون وحقوق

وليست خطة سياسية لحل مقبول للقضية

اإلنسان ولو ألغراض فرض ثقافتها يف إطار

الفلسطينية.

العوملة.

اعــرف اإلرسائيليون بأنهم حصلوا يف

وهي خديعة سياسية ألنها تتعارض مع

خطة ترامب عىل ما عجزوا عن تحقيقه يف

وعود إدارات أمريكية سابقة رعت العملية

الحروب واملفاوضات والعملية السياسية مع

السياسية لصالح إرسائيل من دون أن تفقد

الفلسطينيني .وأن «الخطة ليست أكثر من

الفلسطينيني األمل بإمكان منحهم «دولة قابلة

إعالن هزيمة الفلسطينيني» ،بل تطالبهم
عمليا ً باالعرتاف بهزيمتهم وهزيمة روايتهم

للحياة» بكل املعاني السياسية والجغرافية
واالقتصادية واألمنية .من دون إغفال أنهم

التاريخية.

تشددوا يف رشوط إقامتها ولم يوافقوا عىل

الخطة عبارة عن خديعة سياسية تحت

كل ما يطالب به الفلسطينيون ولم يتوقفوا

غطاء من الهلوسة الدينية لإلدارة األمريكية التي

عن انتقاد إرسائيل يف خطواتها االستيطانية

تستند إىل مؤيدي الرئيس ترامب من اإلنجيليني

وانتهاكها حقوق الشعب الفلسطيني ،من دون

املسيحيني وقادتهم الذين جاهروا بأن ما

أن يرفقوا ذلك بإجراءات عملية ضد إرسائيل

يحققونه من سلب الفلسطينيني حقوقهم يف

بحجة تشجيعها عىل التفاوض ،ومرروا

القدس وعموم األرايض الفلسطينية هو «نبوءة

قرارات يف منظومة األمم املتحدة تؤكد الحقوق

إنجيلية» .وهو ما قاله بالحرف وزير الخارجية

الفلسطينية وتعارض االستيطان وترجئ نقل
السفارة األمريكية إىل القدس تطبيقا ً لقرار

إرسائيل ديفيد فريدمان وآخرون .ومعظم

الكونغرس بهذا الخصوص الذي اتخذ يف

املقاربات تقول إن رئيس الحكومة اإلرسائييل

العام  .1996إضافة إىل مواصلة الدعم املايل

بنيامني نتنياهو صمم الخطة ال إليجاد

ملؤسسات السلطة الفلسطينية ووكالة التنمية

تسوية مع الفلسطينيني ،ولكن لإلفالت من

األمريكية التي تعمل مع منظمات العمل األهيل

املحاسبة عىل فساده ،ولحشد دعم اإلنجيليني

الفلسطيني وساهمت إىل درجة كبرية يف إعادة

للرئيس ترامب يف معركته االنتخابية أواخر
السنة الجارية باعتباره رئيسا ً إشكاليا ً يتميز

بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها

األمريكي مايك بومبيو والسفري األمريكي يف

التي دمرتها إرسائيل يف االنتفاضة الثانية.
ال يعد سلوك إدارة ترامب مجرد تغيري
بسيط ،فهو يجسد تحوال ً جوهريا ً يف التعامل

بضحالته السياسة واألخالقية وعدوانيته حيال
النساء وامللونني وخروجه عن مألوف السياسة
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مع القضية الفلسطينية وجزءا ً من منظومة

صهره جاريد كوشنر ،وتفادى الرئيس وفريقه

أشمل تخص املنطقة العربية والعالم حيث

الحديث عن حل الدولتني .وأبدله بمصطلح

أمكنها ذلك.

خطة «فيها يشء جيد للفلسطينيني» دون أن

وعندما نتحدث عن العالم يف السياسة
األمريكية الجديدة ال نبتعد كثريا ً عن فكرة

يفصح عنه وعن جودته املزعومة.

الخطة نفذت قبل إعالنها

انهيار عالم قديم استند إىل منظومة القطبني
(أمريكا واالتحاد السوفياتي) ومحاولة خلق

بدأ تنفيذ بنود الخطة قبل إعالنها ...بداية،

عالم دويل جديد لم تتضح معامله بعد .ولكن

نقل ترامب السفارة إىل القدس واعتربها

أوىل إشاراته وتطبيقاته تتجاوز وتقفز عن

عاصمة إلرسائيل ،وشطب قضية الالجئني من

القانون الدويل واألعراف الدولية والقوانني

خالل قراره وقف تمويل «الهيئة العامة إلغاثة

التي تحكم املجتمع الدويل .وهو ما يفرس إىل

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا)»،

اآلن تحفظ دول العالم حيال تأييد خطة ترامب

وحــاول تصفية األســاس القانوني لالجئ

وخشية انتقادها بشدة أو اتخاذ إجراءات فعالة

الفلسطيني عن طريق محاولة نقل مسؤولية

لحماية األعراف الدولية.
كان واضحا ً من خالل حفل إعالن الخطة/

الالجئني الفلسطينيني إىل «مفوضية الالجئني»
باعتبارها قضية إنسانية مؤقتة مساوية

الخديعة تميز موقف الرئيس ترامب الشخيص
عن اإلدارات السابقة خصوصا ً عهد الرئيس

باعتباره املستوطنات يف األرايض الفلسطينية

باراك أوباما وجهوده إلطالق عملية سياسية،

«ليست غري قانونية» ،وإغالق مكتب منظمة

وفشل تلك الجهود ،ألنه لم يرد ،ولم يرغب،

التحرير الفلسطينية يف واشنطن ،والحديث

أن يرفقها بأي نوع من الضغوط الحقيقية

عن إلغاء خط الرابع من حزيران عام 1967
باعتباره أساسا ً ألي تسوية بني الفلسطينيني

تفاوضية عىل أساس حل الدولتني وإقامة دولة

واإلرسائيليني وكل هذا قبل إعالن الخطة ،وإزالة

فلسطينية عىل أساس حدود ما قبل حزيران

تعبري االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية

.1967

من وثائق وزارة الخارجية األمريكية ومعامالتها

لضحايا الكوارث الطبيعية والحروب ،مرورا ً

عىل الحكومة اإلرسائيلية لتقبل إطالق عملية

منذ توىل ترامب الرئاسة ّ
عي فريق مبعوثني

ومراسالتها ،وكل ذلك وخالفه قبل إعالن خطة
الخديعة /الصفقة.

القرتاح خطة تسوية للرصاع الفلسطيني

بالطبع ،أعطى الرئيس ترامب يف خطته

اإلرسائييل تحت مسمى «صفقة العرص» برئاسة
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إرسائيل حق تطبيق بنود الخطة التي تناسبها

تطبيق حل الدولتني بما ال يجحف بأساس

قبل أي مفاوضات مع أي طرف ،بما يف ذلك،

الدولة املستقلة عىل حدود الرابع من حزيران

حدود الدولة املقرتحة ،إذ شكل لها لجنة

مع تعديالت طفيفة عىل الحدود وتبادل أراض

أمريكية إرسائيلية بدأت أعمالها لرسم حدود

بنسب ضئيلة .وتعرض النتقادات شديدة

املعازل السكانية الفلسطينية التي وعد ترامب

من معارضني فلسطينيني وعرب بسبب هذه

يف خطته بإمكان االعــراف بها دولــة .كـ

املرونة.
لم ترتاجع إدارة ترامب عىل الرغم من

«جائزة» للفلسطينيني.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس

االنتقادات الفلسطينية والعربية واإلسالمية

قد رفض صفقة ترامب لحظة اعرتاف األخري

والدولية لخطته التي بدأها بنقل السفارة

بالقدس عاصمة إلرسائيل وقطع اتصاالته

إىل القدس .وما توقعه الفلسطينيون حصل،

السياسية مع اإلدارة األمريكية ما لم ترتاجع عن

إذ حملت الخطة مخاطر تصفية الشعب

موقفها أو ترفقه بقرار مواز يعرتف بالقدس

الفلسطيني وهزيمته.

الرشقية مدينة فلسطينية محتلة يرسي عليها ما

ويسأل المنتقدون للخطة كيف؟

يرسي عىل املدن الفلسطينية األخرى وعاصمة

أوالً :أزالت الخطة قضايا الوضع النهائي

للدولة الفلسطينية املستقبلية.
رفض الرئيس أو أي مسؤول فلسطيني آخر

كلها عن طاولة التفاوض ،ومنحت إرسائيل كل

اللقاء مع مبعوثي ترامب كوشنر وجيسون

ادعاءاتها؛ «القدس عاصمة موحدة إلرسائيل

غرينبالت والسفري ديفيد فريدمان لبحث أي

غري قابلة للتقسيم» ،الغاء حق العودة وحقوق

تفاصيل تتعلق بالخطة ما لم ترتاجع عن اإلدارة

الالجئني األخرى ،ال حدود للدولة الفلسطينية

األمريكية عن مواقفها ،أو تعلن خطة متوازنة

مع األردن ومرص ،ضم غور األردن إلرسائيل،

ال تجحف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وال

ضم املنطقة الواقعة خلف الجدار الفاصل

بالخطوط العامة للتسوية ،أي إنهاء االحتالل

( %10من مساحة الضفة) ،السيادة عىل املنطقة

اإلرسائييل للضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة

الواقعة بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط

دولة فلسطينية عاصمتها القدس تعيش بأمن

إلرسائيل ،ال معابر أو مطارات فلسطينية .ليس

وسالم إىل جانب إرسائيل وحل متفق عليه

هذا فحسب .كل هذا تم االعرتاف به إلرسائيل

لقضية الالجئني.

يف الخطة.
ثانياً :أما ما يخص الدولة الفلسطينية

كان الرئيس عباس شديد املرونة حيال
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فإقامتها مرهونة برشوط تقرر إرسائيل فقط

الفلسطينيني إن رفضوها رسميا ً وشعبياً ،فهم

مالءمتها ،أولها أن تعرتف السلطة الفلسطينية

يعرفون أن هذه الخطة ال تنهي الرصاع عىل

بإرسائيل دولة لليهود ،وأن تجرد املنطقة من

مستقبلهم وال مكان لرفع راية بيضاء لديهم،

السالح ،وحل التشكيالت األمنية والعسكرية

مع أنهم يفتحون الصفحة األصعب يف تاريخهم،

باستثناء قوة رشطية يف التجمعات السكانية

إذ ال يعولون عىل تفسريات سطحية للخطة،

الفلسطينية ،وأن تجرد قطاع غزة من السالح،

ويعرفون أكثر أنهم متمسكون بحقوقهم

وأن تغري مناهج التعليم وتزيل أي إشارة إىل

وروايتهم التاريخية مع تغيري أدوات العمل

ثقافة وطنية فلسطينية تحت دعوى وقف

والشعارات التي تفرضها تغيريات وتكتيكات

«التحريض» ،وبعدها ترسم إرسائيل حدود

دولة االحتالل وتسيدها الراهن وتغري املناخ

ما تبقى من مساحة الضفة الغربية ،وهي

اإلقليمي والدويل.

كانتونات صغرية (نحو  %40فقط) مقطعة

ال شرعية فلسطينية ودولية للخطة

بجسور وأنفاق .وقد أعلن نتنياهو يف لقاءاته

حقيقة لم تجد الخطة رشيكا ً بعد رفض
الفلسطينيني لها ،ورفضها عربيا ً وإسالميا ً
ودولياً .وال يغري من هذه الحقيقة أي صوت

مع املستوطنني واألحزاب اليمينية املتطرفة التي
ترفض االعرتاف بأي حقوق للفلسطينيني يف
أرضهم «أن هذه ليست دولة» ،وأعطت الخطة
إلرسائيل الحق يف ضم ما تريد من الضفة

يشري إىل تراخي املجتمع الدويل وخشيته من

تحت عنوان احتياجاتها األمنية ،واعرتفت بكل

مواجهة أمريكا الرتامبية ،وال االنتقادات الحادة

ما تريده إرسائيل مقابل وعود للفلسطينيني

لسياسة السلطة الفلسطينية حيال التعاطي

بـ«دولة» بال سيادة من دون االعرتاف بها دولة

مع الخطة من اتجاهات عدة ،ألن املستهدف من

يف الخطة.

هذه الخطة تغيري قواعد القانون الدويل الذي

إذن ،نحن حيال خطة ال تعطي الفلسطينيني

استقرت دول العالم عليها بعد الحرب العاملية

أكثر من وعود غري قابلة للتحقيق ،وتعطي

الثانية وإبدالها برشيعة الغاب ،وتغيري قواعد

إرسائيل كل ما تريده ،ولهذا ليس يف الخطة ما

العملية السياسية التفاوضية حيال القضية

يدعو الفلسطينيني إىل تغيري موقفهم من الخطة

الفلسطينية ،وتغليب مصالح إرسائيل وأمريكا

أو تغيري موقفهم من إدارة الرئيس ترامب.

يف الرشق األوسط عىل أي مصالح أخرى إقليمية

من املفيد هنا التذكري بأن سياسة واشنطن
ليست قدرا ً ولن تهبط السماء عىل رؤوس

ودولية فيه ،من خالل تسيد إرسائيل يف املنطقة،
ودعوة دولها إىل التكيف مع هذا املتغري الجديد،
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وهذا ما تحاول اإلدارة األمريكية وإرسائيل فعله

عجزت عن اخرتاعها .هكذا تفكر إدارة ترامب

مع الدول العربية.

وجوقة اإلنجيليني التي تحيط به وتخطط

ساعد انهيار العالم العربي تحت ضغوط

وتقرر له ليعلن ببالهته وعدوانيته ما يريدون.

سريورة داخلية وخارجية إقليمية ودولية عىل

كذلك لم توافق دول االتحاد اإلفريقي وقمة

فتح شهية إرسائيل للتغول والسيطرة والتهديد

التعاون اإلسالمي عىل صفقة القرن ووقفوا إىل

تحت خديعة تهديدات اإلقليم لدول الخليج

جانب الفلسطينيني يف مطلب الدولة عىل حدود

العربية ،ولم تتمكن إرسائيل وأمريكا من تجاوز

 67والتزام الرشعية الدولية ،وكان ملواقف دول

القوة املعنوية للقضية الفلسطينية ،إذ تمسك

االتحاد األوربي التي عربت عنها يف ترصيحات

العرب بما يقبل به أو يرفضه الفلسطينيون

رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية

ونجحوا يف اتخاذ قرار جماعي يطالب بإنهاء

االتحاد عىل التمسك بحل الدولتني وقرارات

االحتالل اإلرسائييل وإقامة دولة فلسطينية عىل

الرشعية الدولية والتزام القانون الدويل يف هذا

حدود حزيران .1967

الخصوص .بالطبع روسيا والصني لم تقبال

يف حال العالم العربي الراهن يعد هذا موقفا ً

الخطة األمريكية ،وبرصف النظر عن طرق

قويا ً يمكن االستناد إليه والبناء عليه وتطويره،

التعبري عن رفض الخطة فقد رأى معظم

والرهان عىل مكانته يف دعم املوقف الفلسطيني

املجتمع الدويل أنها خطة تتعارض مع الجهود

القوي والواضح ألن خديعة القرن الكربى ال

الدولية إلنهاء االحتالل اإلرسائييل وإقامة دولة

تهز مستقبل الفلسطينيني وحدهم ،بل شعوب

فلسطينية إىل جانب إرسائيل تعيشان بأمن

املنطقة ودولها وسيادتها وحدودها الجغرافية،

وسالم.

التي كان تأييد أمريكا ضم إرسائيل للجوالن

الفلسطينيون لم يكتفوا بالرفض بل شنوا

أول بوادر هذا السقوط لخريطة سايكس-

حملة دبلوماسية واسعة حققت مبتغاها بمنع

بيكو ،وهو مكون أساس يف صفقة ترامب التي

الخطة من الحصول عىل رشعية يف أي محفل

تمنح إلرسائيل ما تريد من حقوق الفلسطينيني

دويل .وحتى يف الواليات املتحدة لقيت الخطة
رفضا ً وانتقادا ً يف أوساط الحزب الديمقراطي

يف املنطقة وغريها غري مقدسة ،ويمكن يف أي

ومرشحيه للرئاسة ومن أعضاء يف الكونغرس

لحظة مناسبة أو غري مناسبة أن تعلن واشنطن

ومجلس النواب األمريكي وكذلك يف إرسائيل

اقتطاع أي جزء أو أرض من أي دولة يف اإلقليم

لقيت انتقادات يف أوساط نواب ووزراء وضباط
سابقني انطالقا ً من خوف هؤالء من أن تؤدي

وأرضهم وعىل حسابهم ،وهو إعالن بأن الحدود

ومنحها لدولة أو قوة أخرى من دون مربرات لو
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الغربية والسكان اليهود يف إرسائيل لكنها تفتح

الخطة إىل حل الدولة ثنائية القومية وتحويل
إرسائيل رسميا ً وعمليا ً إىل نظام أبارتهايد.

الباب أمام تغيري شكل النضال الفلسطيني من

يف كل األحوال الفلسطينيون مازالوا تحت

اجل الحرية ،فنظام الفصل العنرصي قد وىل

االحتالل وال يشء لديهم يعطونه لهذه الخطة

إىل غري رجعة وال مستقبل له يف عالم اليوم .وقد

غري الرشعية ،ولديهم قوة الغالبية الديمغرافية

يمنح هذا النظام  -إن نجح يف فرض ما يريد-

إن فرض عليهم نظام األبارتهايد ،وهم طوروا

الفلسطينيني رشعية جديدة لنضال ال يمكن
الوقوف أمامه طويالً ،نضال سلمي من أجل

هذه األرض والتمسك بها والعيش فيها عىل

دولة حقوق متساوية لكل سكانها إن لم نقل

الرغم من تعاقب إمرباطوريات ودول وحمالت

لكل مواطنيها .أقله مع رفض النخب الحاكمة

من الرشق والغرب عىل هذه البالد ،وال عالقة

اإلرسائيلية حل الدولة الواحدة لكل مواطنيها

لنجاعة أو عدم نجاعة السياسة الرسمية يف أي

وكذا حل الدولتني وإنهاء احتاللها األرايض

عهد بهذه السريورة التاريخية ،فهم يعيشون

الفلسطينية واستبعاد قدرتها عىل تنفيذ

تحت االحتالل اإلرسائييل وقبله الربيطاني

عمليات «ترانسفري» ،واسعة عىل قاعدة رفض

وقبله العثماني وقارعوا بكل السبل كل هذه

الفلسطينيني لها ،ورفض املحيط اإلقليمي
استقبال مهجرين قرسا ً من بالدهم ورفض

يف جملة اعرتاضية فقط ،يمكن اعتبار أوسلو

املحيط األوروبي استقبال الجئني بأعداد كبرية

فرصة مغامرة ومحاولة جدية لالنتقال من

من دون استبعاد تجريب حلول من هذا النوع

االحتالل إىل الدولة قتلتها إرسائيل وواشنطن

إال إذا تم التأكيد عىل رفض نقل واقتالع سكان
من أرضهم كما ورد نصا ً يف صفقة ترامب ،مع

وجاءت نخب من طراز نتنياهو وترامب .وهذه

أن العبارة جاءت لحماية املستوطنني وإعطاء

قصة أخرى .تحتاج رسدية مختلفة ومستقلة

رشعية لعمليات سلب األرايض الفلسطينية

ملعرفة أسباب تفيش هذه الظاهرة بعد انهيار

واالستيالء عليها واالستيطان فيها عىل حساب

االتحاد السوفييتي إحدى ركيزتي نظام

أصحابها الرشعيني.
أخرياً ،يحتاج الفلسطينيون كي يصمدوا

صحيح أن إرسائيل صممت شكل الكيان

أمام تحديات صفقة الخديعة إىل إعادة االعتبار

الفلسطيني عىل صورة معازل منفصلة بال

إىل أدوات كفاحهم السياسية وترميم رشعية

حقوق متساوية مع املستوطنني يف الضفة

منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام جميع

عىل مدار آالف السنني اسرتاتيجية البقاء عىل

االحتالالت ولم ولن يتالشوا من ملعبهم.

مع التحوالت الكربى التي غريت النخب الحاكمة

القطبني الدويل.
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األجسام السياسية إليها وإىل برنامجها وإنهاء

املتنوعة ويغلق الفرص أمام إمكان إضعافها

كل مظهر غري قانوني خارج إطار املنظمة

وتصفيتها.
أخريا ً التاريخ ال يرحم .الفلسطينيون صمدوا

غزة ،السلطة الفلسطينية.

يف االمتحان ويمكن لرفضهم الصفقة أن يتطور

وامتدادها القانوني يف الضفة الغربية وقطاع
فالسلطة صارت اليوم عنوانا ً موازيا ً
للمنظمة محليا ً وعربيا ً ودوليا ً وال تقل مكانتها

الفلسطيني بمعزل عن اإلمالءات اإلرسائيلية

وأهميتها كعنوان سيايس للشعب الفلسطيني

األمريكية وبما ينسجم مع تطوير قدرتهم عىل

عن املنظمة ،أما أشكال العمل إلجهاض صفقة
القرن فكلها مرشوع إذا كان مفيدا ً مع األخذ

الصمود أكثر يف كل املجاالت السياسية والثقافية
واالجتماعية واالقتصادية .وهذا هدف يستحق

بعني االعتبار جدوى أي خطوة إن كانت يف

أن يحتل أولوية يف حياة الفلسطينيني وعملهم

االتجاه الذي يعزز وحدة الشعب وأدوات كفاحه

لطي صفحة القرن وفصولها وتداعياتها.
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ويتالزم مع إعادة بناء مؤسسات الشعب

مقاالت

صفقة القرن طوق نجاة لنتنياهو وترامب
حكمت يوسف

*

نتنياهو ،وتضمنت الخطة التي رفضتها السلطة

مما ال شك فيه أن إعالن الخطة األمريكية
التي عرفت إعالميا ً بصفقة القرن يف هذا

الفلسطينية ومختلف القوى الفلسطينية،

التوقيت ما هي إال محاولة إلنقاذ رئيس الوزراء

إقامة دولة فلسطينية يف صورة أرخبيل تربطه

اإلرسائييل منتهي الوالية بنيامني نتنياهو،

جسور وأنفاق ،وجعل مدينة القدس عاصمة

والرئيس األمريكي دونالد ترامب ،حيث يواجه

غري مقسمة إلرسائيل.

كل منهما اتهامات ،فاألول متهم يف ثالث

كانت إدارة ترامب قد أرجأت خالل الفرتة

قضايا فساد ،والثاني بدأت محاكمته يوم 21

املاضية إعالن صفقة القرن ،ألسباب أرجعها

كانون الثاني  2020يف مجلس الشيوخ بتهمة

مراقبون سياسيون إىل الظروف االنتخابية

إساءة استخدام السلطة الرئاسية وعرقلة عمل

اإلرسائيلية.
محللون كبار ومختصون يف شؤون الرشق

الكونغرس.
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،يف

األوسط اعتربوا إعالن صفقة القرن يف هذا

الثامن والعرشين من كانون الثاني املايض

التوقيت ما هو إال وصفة أمريكية إرسائيلية

يف واشنطن صفقة القرن بحضور بنيامني

للنجاح والحصول عىل الدعم الداخيل الالزم

* محرر يف شبكة «سوا» اإلخبارية

لكال الطرفني.
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أرباح تاريخية لصالح إرسائيل ،التي كان منها

الرئيس األمريكي طرح خطة صفقة القرن
يف هذا التوقيت تحديدا ً لتحقيق أكثر من هدف،

قبل إعالن الصفقة االعرتاف األمريكي بالقدس

لعل أبرزها توفري الدعم لصديقه زعيم حزب

عاصمة إلرسائيل ورشعنة ضم الجوالن.

الليكود بنيامني نتنياهو ،الذي يمر حاليا ً

وكان الكاتب اإلرسائييل بن كاسبيت قد

بأصعب أيام حياته السياسية ،يف ظل تهديدات

قال إن صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس

بأن ينتهي به األمر يف السجن لتورطه يف قضايا

األمريكي دونالد ترامب لن تحقق السالم بني

فساد متعددة ،يواجه خاللها اتهامات بالرشوة

اإلرسائيليني والفلسطينيني ،كما أنها تعترب

واالحتيال والكسب غري املرشوع.

طوق نجاة لرئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني

ولعل حساسية توقيت طرح هذه الصفقة

نتنياهو.

يتمثل يف تشكيل طوق نجاة لنتنياهو الذي

وأضاف الكاتب اإلرسائييل يف مقال نرشه

فشل ثالث مرات يف تشكيل حكومة برئاسته،
حيث يخوض زعيم حزب الليكود حاليا ً جولة

بموقع املونيتور إن «املشكلة التي تواجه
نتنياهو هي أنه حتى لو حصل عىل  80مقعدا ً يف

جديدة من االنتخابات اإلرسائيلية.

الكنيست ،فإنه بعد زمن قصري فقط سيتحول

محللون إرسائيليون قالوا إنه عىل الرغم

إىل متهم يف محاكمة جنائية إرسائيلية؛ لذلك

من إعالن اإلدارة األمريكية خطة صفقة القرن

يمكن القول بكثري من الثقة إن صفقة القرن

التي من املستحيل تطبيقها عىل أرض الواقع
نظرا ً لتجاهلها الحقوق الفلسطينية والقوانني

لن تسفر عن تحقيق السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني».

واألعراف الدولية ،فإن أفضل السيناريوهات

وعىل الجانب األمريكي ،لم يخرت ترامب إعالن

هو بقاء األوضاع يف إرسائيل عىل حالها ،أي

توقيت الصفقة لصالح صديقة اإلرسائييل

االستمرار يف حالة الشلل السيايس والفشل يف

بنيامني نتنياهو فقط ،وإنما جعل مصلحته

تشكيل حكومة إرسائيلية تتوىل زمام األمور يف

أولوية ،حيث أحدث إعالن الصفقة ما كان

ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة للغاية

يتمناه دونالد ترامب وهو التشويش عىل

وصعبة.

مجريات محاكمته يف مجلس الشيوخ األمريكي

لذا فإن صفقة القرن مثلت حبل النجاة

من جانب الديمقراطيني الذين يعلمون جيدا ً

لنتنياهو عىل أمل أن يتباهى أمام الجمهور

أنه لن يتم عزل ترامب بهذه التهم البالية

اإلرسائييل واألحزاب بعالقته القوية واملتينة مع

والضعيفة.

اإلدارة األمريكية برئاسة ترامب وحصوله عىل
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الديمقراطيون يف أمريكا يعملون ليل نهار

من أجل إبعاد ترامب والتشويش عىل سمعته

السالم إىل الرشق األوسط ،حيث قالت صحيفة

قبل انتخابات الرئاسة األمريكية املقبلة ،حيث

واشنطن بوست» إن الخطة تلبي متطلبات

جاءت صفقة القرن لتقدم خدمة كبرية جدا ً

إرسائيل كافة ،وإن ترامب أعلن عنها عىل الرغم

للرئيس األمريكي يف توقيت حساس للغاية ،حيث

من استمرار التشكيك يف مدى إمكانيتها جلب

انتفضت الشعوب العربية وعمت التظاهرات

السالم للرشق األوسط ( )..مشرية إىل أن ترامب

أغلب الدول األوروبية بل وكذلك يف مدن أمريكية
تنديدا ً بهذه الصفقة املجحفة للحق الفلسطيني

أعلن عن صفقته املزعومة يف وقت يصارع فيه
مع إجراءات عزله من منصبه ،وكذلك بالتزامن

التي فصلت عىل مقاس اليمني اإلرسائييل

مع األيام العصيبة التي يمر بها نتنياهو جراء

املتطرف ،وكل ذلك بكل تأكيد صب يف مصلحة

قضايا الفساد التي تالحقه.

الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي ظهر أنه
الصديق الويف واملخلص تاريخيا ً إلرسائيل.

خرب الصفقة املزعومة بالقول« :ترامب كشف

وقال جيسون غرينبالت مبعوث الرئيس

عن خطته املنحازة إلرسائيل بشدة ،مؤكدة أن

األمريكي السابق إىل الرشق األوسط إن خطة
السالم األمريكية املعروفة إعالميا ً بصفقة القرن

خطة ترامب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
مؤهلة عىل املدى البعيد ،فيما قالت قناة «يس إن

ستكون يف خطر إذا لم ينتخب الرئيس دونالد

إن» :إن ترامب كشف عن خط ٍة تلبي احتياجات

وحذر غرينبالت يف حديث مع اإلذاعة

تحظى بدعم قوي من إدارة ترامب ،وإن طريقة

اإلرسائيلية يف التاسع والعرشين من كانون

كشف الخطة وموعدها ،يعززان موقف نتنياهو

الثاني املايض من أن انتخاب رئيس ديمقراطي

يف بالده.

ترامب لوالية ثانية.

للبيت األبيض يمكن أن يعرض برنامج السالم
يف الرشق األوسط للخطر ( )..مضيفا ً إنه إذا
لم يتحقق السالم يف عهد ترامب ،وانتخاب

ديموقراطي للبيت األبيض فسيشكل ذلك خطرا ً
عىل الخطة.

بدورها عنونت صحيفة نيويورك تايمز

إرسائيل ويرفضها الفلسطينيون ،وان إرسائيل

وأكد جون ريفنبالد ،مستشار شؤون الرشق
األوسط والعالقات الفلسطينية اإلرسائيلية
بمجلس العالقات الخارجية األمريكي ،أن هناك
أبعادا ً سياسية عديدة إلعالن صفقة القرن

( )..معربا ً عن استيائه من استخدام النزاع

وفور اإلعالن عن الصفقة شكك اإلعالم

الفلسطيني اإلرسائييل املعقد من أجل تحقيق

األمريكي يف نجاحها ،ألنها بكل بساطة تلبي

غايات انتخابية وسياسية داخلية تتالقى

طموحات ومتطلبات إرسائيل وال تجلب

فيها مصالح القيادة السياسية يف تل أبيب
103

وواشنطن ،سواء لرصف االنتباه عن محاكمة

اإلرسائييل املتطرف ،التي تنسف حق الشعب
الفلسطيني كامالً يف إقامة الدولة املستقلة

من الدوائر االنتخابية وجماعات الضغط

وعاصمتها القدس ،كما من املستحيل بحسب

الفاعلة املؤيدة إلرسائيل ،أو كوسيلة إلهاء عن

التجارب السابقة تطبيقها عىل أرض الوقع،

إدانة رئيس الوزراء اإلرسائييل يف ثالث قضايا

لذا فإنها مجرد ضوضاء إرسائيلية أمريكية

فساد كربى وتحريك ترشيع جديد بمساءلته يف

ال ينافسها عىل شاشات التلفزيون إال فريوس

الكنيست اإلرسائييل.

كورونا الجديد يف الصني ،وسيذهب نتنياهو

عزل ترامب بالكونغرس األمريكي والتقرب

ويف الختام ،ال ينبغي التوقف كثريا ً عند

تفاصيل خطة صفقة القرن املعدة من اليمني
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وترامب لحتفهما وسيبقي الشعب الفلسطيني
ثابتا ً عىل أرضه.

مقاالت

صفقة القرن ..لماذا اآلن يا «دونالد نتنياهو»؟
إيهاب أبو دياب

*

ّ
شكل إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب

جرت انتخابات «الكنيست» الحادية والعرشين

عن خطته املزعومة للسالم يف الرشق األوسط

والثانية والعرشين خالل العام  ،2019ولم

«صفقة القرن» ،مفاجأة غري متوقعة للعالم،

ينجح كل من بنيامني نتنياهو زعيم حزب

بعد تأجيالت متتالية ،ألسباب تتعلق بعدم

«الليكود» الحاكم ،وبيني غانتس رئيس حزب

وجود قائد مستقر يف إرسائيل ،ومقاطعة

«أزرق أبيض» يف تشكيل حكومة جديدة ،ما

الفلسطينيني للواليات املتحدة.
وعىل الرغم من حديث املسؤولني األمريكيني

دفع إدارة ترامب لتأجيل نرش الصفقة ،وبالتايل
تعمقت األزمة ،وأُعلن عن موعد انتخابات ثالثة.

منذ نهاية العام  2018عن أن «خطة السالم»

ويف الوقت الذي كان يتوقع فيه الجميع

باتت جاهزة للنرش ،فإنها بقيت حبيسة األدراج،

أن يستمر مسلسل التأجيل األمريكي لإلفراج

واضطر ترامب إىل تأجيل إعالن تفاصيلها

عن تفاصيل «صفقة القرن» التي يعرف
الفلسطينيون مسبقا ً ما ال تتضمنه من حقوقهم

لم تفلح املحاوالت اإلرسائيلية عىل مدار أكثر

غري القابلة للمساومة ،فجّ ر ترامب املفاجأة،

من عام يف تشكيل ائتالف حكومي جديد ،فقد

ودق ساعة التفاصيل وأعلن عن توقيت رسمي

بسبب األزمة السياسية الداخلية يف إرسائيل.

* كاتب وصحايف.

لإلعالن عنها.
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وجه ترامب دعوة إىل نتنياهو وغانتس

(الفلسطيني) خارج الصورة.

الخصمني يف االنتخابات اإلرسائيلية؛ للتشاور

رفض الفلسطينيون الصفقة بكامل

حول «صفقة القرن» ،لكنه رصح قبيل

مخرجاتها ،ورشعوا يف خطوات ملواجهتها
ميدانيا ً وسياسيا ً ودبلوماسيا ً وقانونياً ،وهو

قدومهما إىل البيت األبيض بأن تفاصيل «خطة
السالم» املزعومة ستنرش قبل لقائه معهما؛

األمر الذي كان متوقعا ً منذ اعرتف ترامب

حتى ال يكون قد تدخل يف العملية االنتخابية،

بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل سفارة بالده

كما يقول.

من تل أبيب إىل املدينة املقدسة.

التقى ترامب غانتس ونتنياهو كالً عىل حدة

ودون الخوض يف التفاصيل كثرياَ ،يكفي

يوم اإلثنني املوافق  27كانون الثاني ،2020

القول إن القدس املوحدة عاصمة إلرسائيل

لكنه لم يعلن عن تفاصيل الصفقة ،ورصح

واملستوطنات رشعية وال تخالف القانون

لدى استقباله نتنياهو أنها سرتى النور يف اليوم

الدويل ،وستضم للسيادة اإلرسائيلية ،وهذا أول

التايل ،وهو ما تم خالل مؤتمر صحايف مشرتك

القصيد ،وبالتايل ما يتضمنه املتن والنهاية
لن يكون إال ّ يف صالح نتنياهو؛ لذلك كان

مع رئيس الوزراء اإلرسائييل املنتهية واليته ،بعد
لقاء جمعهما يف البيت األبيض.

الرفض الفلسطيني واضحا ً ومُسبقاً ،عىل الرغم

كان لرتامب ونتنياهو موقف مشابه يف دعم

من الضغوط غري املستغربة لالطالع عليها
أوال ً ثم إبداء الرأي فيها؛ يف محاولة لتوريط

القرن التاريخية» ،وأنه مستعد للتفاوض
مع الفلسطينيني فوراً؛ كونها تتضمن اعرتافا ً

الفلسطينيني يف الصفقة؛ للتخلص من «هم

الصفقة ،واعترب األخري ألول مرة أنها «فرصة

القضية الفلسطينية» كما يعتقد بعض العرب

أمريكيا ً بالسيادة اإلرسائيلية عىل غور األردن

الساعني إلظهار عالقاتهم مع إرسائيل إىل

وجميع املستوطنات (غري الرشعية وفق القانون

العلن ،خاصة أولئك الذين حرضوا مرسحية

الدويل) يف الضفة الغربية املحتلة ،وتمنح

«نتنياهو-ترامب» يف البيت األبيض يوم الثالثاء

القدس املحتلة «غري مجزأة» إلرسائيل.

 28كانون الثاني .2020

أما غانتس ،فقد أشاد بخطة ترامب ووصفها

إعالن ترامب «صفقة القرن» بحضور

بالحدث التاريخي ،وتعهد بتنفيذها من داخل
حكومة مستقرة وفاعلة وجنبا ً إىل جنب مع

نتنياهو يف البيت األبيض بهذا التوقيت

دول املنطقة ،وذلك حال فوزه يف االنتخابات
القريبة .كل ذلك حدث وال يزال الطرف اآلخر
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يعود لألسباب اآلتية:
أوالً :املستفيدان من إعالن «صفقة القرن» يف هذا
التوقيت غري املستقر ،هما ترامب ثم نتنياهو

اللذان يواجهان اتهامات كبرية ،فاألول مع

محاكمته.
خامساً :حُ دد موعد نرش تفاصيل «صفقة

خطوة مجانية منذ توليه رئاسة الواليات
املتحدة ،فقد كانت تخدمه ومصالحه أوالً.

القرن» يف وقت تشهد فيه الحالة الفلسطينية
انقساما ً سياسيا ً وجغرافيا ً منذ أكثر من 13

أنه فعل كل يشء لألخري ،فإنه لم يتخذ أي

ثانياً :توقيت نرش الخطة األمريكية يعترب مثاليا ً

سنة ،أي حالة ضعف فلسطيني ال مثيل لها،

لنتنياهو وترامب عىل الصعيد الشخيص

األمر الذي شجع ترامب وفريقه للسالم يف

والسيايس ،ويأتي عقب االحتفالية الكربى

الرشق األوسط ،عىل اتخاذ مثل هذا القرار؛

بذكرى «املحرقة-الهولوكوست» يف القدس،

عىل أمل تمرير الصفقة عرب أحد املتخاصمني

التي شارك فيها أبرز زعماء العالم عىل
والفرنيس إيمانويل ماكرون.
ثالثاً :الرئيس األمريكي كان بحاجة إىل اإلعالن

الفلسطينيني.
سادساً :الحالة العربية املرتدية والضعف
والتقارب املُعلن مع إرسائيل خاصة من

الدول الخليجية البارزة واألردن ومرص؛ خوفا ً

عن خطته املزعومة للسالم ،عىل الرغم من

ممن خيّله ترامب لهم أنه «العدو األكرب» وهو

علمه بوجود عقبات صلبة أمامه ،أبرزها
رفض صفقته فلسطينياً ،إال أنه يريد بذلك

إيران والسالح النووي وخطر تمددها يف
الرشق األوسط ،عامل رئيس أكد لرتامب أن

مواجهة الوضع الداخيل السيئ الذي يالحقه

تلك الدول التي ساندت الفلسطينيني خالل

منذ أشهر ،الذي قد ينتهي بعزله ومحاكمته

العقود املاضية لم تعد كما كانت.
سابعاً :يبدو أن نتنياهو ليس بمفرده الذي

االنتخابات الرئاسية القادمة ،املقررة مطلع

كان يؤيد تصفية وزارة الدفاع األمريكية

ترشين الثاني .2020
رابعاً :كما ترامب ،فإن نتنياهو أيضا ً كان

«البنتاغون» قائد فيلق القدس يف الحرس
الثوري اإليراني قاسم سليماني ،إنما هناك

بحاجة ماسة لإلعالن عن الصفقة األمريكية،

دول عربية كانت تنتظر ذلك؛ كونها كانت

وهو السبب الذي يعد األبرز واألهم لرئيس

تعتربه الخطر األكرب عليها ،وهذا ربما يكون
الحجر األساس الذي وضع تمهيدا ً لإلفصاح

املحاكمة والسجن؛ كونه سيستخدمها يف

عن الصفقة غري املسبوقة يف انحيازها
إلرسائيل ،وظلما ً للفلسطينيني وحقوقهم

والحصول عىل الحصانة الربملانية ومنع

املرشوعة التي نص عليها القانون الدويل عىل

رأسهم الرئيسان الرويس فالديمري بوتني،

وإدانته ،وقطع الطريق عليه للعودة يف

الوزراء املتهم بقضايا فساد وقد يواجه
ورقة االنتخابات؛ كي تساعده عىل الفوز
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أقل تقدير.

ومنح بصفقته ما ال يملك ملن ال يستحق ،كما

يتضح مما سبق أن ترامب يواصل التحرك
من منطلق مصالحه الخاصة بعيدا ً عن أي

«آرثر بلفور» رئيس وزراء بريطانيا يف الفرتة
بني ( ،)1905-1902ووزير خارجيتها خالل

إجماع أو توافق دويل ،فهو ال يضع اعتبارا ً

( ،)1919-1916واشتهر بإعطاء «وعد

لدولة كبرية أو صغرية ،ويتعامل مع الجميع

بلفور» الذي نص عىل دعم بالده إنشاء وطن

عىل أنه القوة األكرب التي تملك العالم وعىل

قومي لليهود يف فلسطني ،مع حقوق مدنية

الجميع أن يؤيده دون معارضة .ليس يف

ودينية للسكان املوجودين فيها .إذ إن األمرين

امللف الفلسطيني اإلرسائييل فقط ،فالشواهد

متشابهان كون االثنني ال يملكان فلسطني

عديدة ،ولعل أبرزها انسحاب بالده منفردة

لكنهما منحاها أو أجزاء منها لليهود ،دون أدنى

يف الثامن من أيار  2018من االتفاق الذي

اعتبار ملاليني السكان األصليني الفلسطينيني

وقعته دول أوروبية وروسيا والصني مع إيران

عىل هذه األرض.

بشأن برنامجها النووي يف العام  ،2015وقال

«وعــد بلفور» م ّر وطبقته العصابات

حينها « :أعلن أن أمريكا ستنسحب من االتفاق

الصهيونية عىل األرض بعدما «صنعته وصاغته

النووي اإليراني ،وسنفرض أعىل العقوبات

أمريكا باالتفاق مع بريطانيا» عام – 1917

االقتصادية عىل إيــران ،وأي دولة ستدعم

كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس

طهران المتالكها السالح النووي سنحاسبها»،
األمر الذي القى ترحيبا ً واسعا ً من نتنياهو

يف كلمة له يوم إعالن صفقة القرن ،-لكن هل
يم ّر «وعد ترامب» الذي جاء يف واقع وأرقام

واملسؤولني اإلرسائيليني وبعض العرب خاصة

مختلفة ،فبعيدا عن حالة الضعف الفلسطيني

دول الخليج ،فيما أعربت األمم املتحدة ودول

والعربي والصمت الدويل ،فإن هناك حاليا ً

االتحاد األوروبي عن أسفها لقرار الواليات

 300ألف مقديس يف القدس التي تم احتاللها

املتحدة التي قال آنذاك بحقها وزير االقتصاد

يف العام  1967وفيها املسجد األقىص املبارك

الفرنيس برونو لو مري :إنه «من غري املقبول

وكنيسة القيامة ،وألول مرة منذ العام 1948

أن تكون الواليات املتحدة الرشطي االقتصادي

–تاريخ قيام إرسائيل بموجب قرار األمم

للكوكب».

املتحدة الخاص بالتقسيم  -1947بات تعداد

وبإسقاط ذلك األمر عىل خطة ترامب للسالم

الفلسطينيني يفوق تعداد اليهود اإلرسائيليني

يف الرشق األوسط ،فإن ترامب خرق الرشعية
الدولية والقانون الدويل املُقر منذ عقود طويلة،

بـ 200ألف نسمة يف فلسطني التاريخية.
وأخــراً ،أدرك الفلسطينيون أن «وعد
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ترامب» ال يقل خطورة عن «وعد بلفور»،

«املصالحة ســوف تتم والفصل بني

بل هو مكمل له ،وأن املالذ الوحيد ملواجهته

غزة والضفة سينتهي» كان هذا أحد أبرز

هو التوحد عىل هدف وبرنامج واسرتاتيجية

الترصيحات التي صدرت عن صائب عريقات

واضحة ،لذا شهد االجتماع الطارئ للقيادة

أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير

الفلسطينية يف رام الله عقب إعالن الخطة

الفلسطينية ،عقب اإلعالن عن «صفقة القرن»؛
ما خلق تفاؤال ً حذرا ً يف الشارع الفلسطيني

واإلسالمي بما فيها حماس والجهاد اإلسالمي

الذي يرى مراقبون أن بإمكانه مواجهة «خطة

يف خطوة غري مسبوقة ،وتم التوافق عىل إثره،

ترامب-نتنياهو» إذا ما وجد قيادته موحدة

عىل توجه وفد من الفصائل من الضفة الغربية

وتعمل جاهدة من أجل تعزيز صموده عىل

إىل غزة؛ لالجتماع مع قيادة حماس والفصائل؛
تمهيدا ً لزيارة الرئيس عباس إىل القطاع؛ من

هذه األرض ،فهل تطوي األيام القادمة «حقبة
االنقسام» ويواجه الكل الفلسطيني املخطط

أجل اإلعالن عن إنهاء االنقسام ،واالتفاق عىل

التصفوي أم يكتفون بكلمة «ال» ،ويواصلون

اسرتاتيجية أو خطة إنقاذ وطني ملواجهة

لعب دور املتفرج والشاهد عىل ضياع القدس

الخطر األمريكي اإلرسائييل.

وفلسطني.

األمريكية ،مشاركة كل فصائل العمل الوطني
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مقاالت

«فيروس االنقسام» هل تعالجه زيارة غزة؟
سامح أبو دية

*

فور إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب

الجهاد اإلسالمي خالد البطش ،باإلضافة اىل

عن صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون
ً
قيادة وشعباً ،اتخذ الرئيس
جملة وتفصيالً؛

املبعوث األمريكي السابق لعملية السالم يف
الرشق األوسط ،جيسون غرينبالت الذي قال:

محمود عباس قرارا ً جريئا ً بالذهاب إىل قطاع

إنه حان الوقت لزيارة الرئيس محمود عباس

غزة ولقاء الفصائل؛ لبدء مرحلة جديدة من

وقادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.
ربما ّ
شكل إعالن الرئيس عن هذه الزيارة

االنقسام والتأسيس ملرحلة جديدة كإحدى

صدمة إلرسائيل والواليات املتحدة ودول أخرى

الخطوات ملواجهة الصفقة األمريكية.

يف اإلقليم ،كون اإلعالم اإلرسائييل كان يتحدث
دائما ً عن تخيل الرئيس عباس عن غزة ،وأنه ال

الحوار الوطني الفلسطيني عىل طريق إنهاء

وجهت دعوات عدة للرئيس عباس طيلة
السنوات املاضية لزيارة غزة والعمل عىل إنهاء

يريد العودة إليها.

االنقسام بخطوات عىل أرض الواقع ،كان أهمها

وحول الزيارة ،قال عضو اللجنتني التنفيذية

تلك التي تلقاها من رئيس حركة حماس يف غزة

ملنظمة التحرير واملركزية لحركة فتح عزام

يحيى السنوار ،وعضو املكتب السيايس لحركة

األحمد :إن «الرئيس كلفه االتصال برئيس

*كاتب وصحايف.

املكتب السيايس لحركة حماس إسماعيل هنية،
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الذي أبدى ترحيبه بالفكرة وأبلغ الفصائل يف

خطوة الرئيس عباس تلك ،ظهرت بعد
اإلعالن عن تلقيه اتصاال ً هاتفيا ً من إسماعيل

وأضاف األحمد إن التحضريات بدأت لتحديد

عب
هنية رئيس املكتب السيايس لحركة حماسّ ،

أسماء أعضاء الوفد ،وأن زيارة الوفد لغزة

خالله للرئيس عن وقوف حركة حماس خلف

ستكون بداية لسلسلة لقاءات واجتماعات

مواقف الرئيس الثابتة ،والتمسك بالثوابت

إلعالن إنهاء االنقسام ،كما أعلن الرئيس أنه

الوطنية املرشوعة للشعب الفلسطيني ،ورفض

سيزور قطاع غزة وسيلتقي قيادة حركة
حماس ،مطالبا ً إياها بالرتفع عن الصغائر،

ما يسمى «صفقة القرن» الهادفة لتصفية

غزة بالتحضري املشرتك لزيارة الوفد».

املرشوع الوطني الفلسطيني.
السؤال الذي يطرحه الكثريون بعد هذه

والعودة للبيت الفلسطيني ملواجهة صفقة
القرن.

األحداث املتسارعة وغري املتوقعة ،هو مدى

ما يميز هذه الخطوة ويجعلها تبدو أكثر

أهمية زيارة الرئيس الفلسطيني إىل غزة

جدية هذه املرة ،هو اإلعالن عنها عىل لسان
الرئيس شخصياً ،يف حني أكد أمني رس منظمة

وأثرها يف قضيتني جوهريتني تؤرقان الشعب

التحرير الفلسطينية ،صائب عريقات ،أن وفدا ً

الفلسطيني ،األوىل :هل يمكن ملثل هذه الزيارة
أن تنهي انقساما ً دام أكثر من  13عاماً ،وأن

من حركة فتح سيصل إىل قطاع غزة خالل أيام

تعمل عىل ترميم البيت الفلسطيني املنقسم عىل

للقاء حركة حماس ،تتلوه زيارة من الرئيس

نفسه منذ العام 2007؟

محمود عباس للقطاع ،ما خلق حالة من

والقضية الثانية تتمثل يف أنه يف حال حدوث

التفاؤل لدى أسوأ املتشائمني.
عريقات أوضح أ ّنه إذا تم التوافق بعد لقاء

«املعجزة» وإنهاء القضية األوىل وتثبيت الوحدة

حركتي فتح وحماس بغزة فسيحرض الرئيس
إىل القطاع ،للقاء الفصائل ،مشريا ً اىل أن املرحلة

الوطنية خالل تلك الزيارة ،هل نستطيع
كفلسطينيني وإن كنا موحدين عىل كلمة واحدة
وبرنامج واحد؛ أن نتصدى لصفقة أقرتها دولة

التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا ً مرحلة

تتعامل مع نفسها عىل أنها «رشطي العالم»

حرجة ،وتحتاج إىل الوحدة الوطنية ،وهذا ما

ولم يستطع أحد أن يواجهها يف هكذا أمر من

أكده املمثل الخاص للرئيس نبيل شعث حني

قبل؟

قال« :إن الرئيس محمود عباس جاد يف زيارته
اىل غزة».

نبقى يف العنوان الرئيس لهذا املقال التحلييل
وهو «الرئيس عباس يف غزة ألول مرة منذ
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 14عاماً» ،فالبعض يشكك يف نجاح الرئيس

وعىل الرغم من فشل تلك الزيارة قبل
حدوثها أصالً ،فإن جدية الرئيس عباس

سلطات االحتالل التي قد تمنعه من الذهاب

بتنفيذها ،تعود ألسباب عديدة:
أوالً :الرئيس عباس يراهن عىل عامل الوقت

بالقدوم اىل غزة ،ألسباب ومعيقات عدة أهمها
إىل هناك ولقاء أحد ألد خصوم إرسائيل أال
وهي «حماس» ،فضالً عن أنها املستفيد

إلفشال هذه الصفقة ،وهذا الوقت يتمثل يف

األول من حالة االنقسام التي يعيشها الشعب

انتظار انتهاء والية الرئيس األمريكي دونالد

الفلسطيني ،وبالتايل ال مصلحة إلرسائيل يف

ترامب وترقب نتيجة االنتخابات املقرر

منح قوة للفلسطينيني ليتجرؤوا عىل مواجهتها

إجراؤها يوم  3ترين الثاني  ،2020وإن فاز

من جديد.

ترامب فسيكون الرئيس أمام خيارات أكثر

البعض اآلخر ،يرى مبالغة يف الترصيحات

صعوبة من املاضية ،وإن خرس فقد يذهب
بعيدا ً مع خطته ،وها قد ساعدته غزة عىل

بشأن تلك الزيارة ،وكأن تلك الخطوة جاءت

الصمود خالل تلك الفرتة.
ثانياً :الرئيس عباس ال يريد أن تكون نهايته

عىل إعالن ترامب عن صفقته املزعومة التي

السياسية بهذا الضعف بلغة البعض،

ظل يخطط لها ويروجها منذ دخوله إىل البيت

بل يريد نهاية ملشواره السيايس عىل

األبيض.

طريق الراحل يارس عرفات ،وإن اختلفت

وبالحديث عن صفقة ترامب املرفوضة
رسميا ً وشعبياً ،فلسطينيا ً وعربيا ً ودولياً ،فقد تم

األساليب ،وبالتايل يريد أن يحتضنه شعبه

التي تصدر عن مسؤولني يف طريف االنقسام
كخيبة أمل ورد فعل غاضب وتفريغ نفيس

يف غزة ويصوره عىل حقيقته كبطل سيايس

تطبيق معظمها عىل أرض الواقع ،بدءا ً باعرتاف

كافح االحتالل وواجه أعظم قوة سياسية

ترامب بمدينة القدس عاصمة إلرسائيل ،ومن
ثم نقل سفارة بالده إليها ،وأخريا ً بإعالن

وعسكرية يف العالم (الواليات املتحدة) وأكثر

تفاصيل صفقته ،ونيته الواضحة بفرضها عىل

من قال لها (ال) يف العرص الحديث.
ثالثاً :بعد كل ما واجهته القيادة الفلسطينية

الفلسطينيني سواء وافقوا عليها أم ال ،وبالتايل

خالل السنوات املاضية ،بات من الواضح

فإن زيارة الرئيس عباس لغزة لن تفعل أي

أن الرئيس يبحث عن استعادة القيادة ثقة

يشء عىل أرض الواقع ملنع تطبيق خطة ترامب

الشعب بها ،لكي يلتف الشعب حول قيادته

أو إسقاطها.

للتماسك وبناء قوة ومنعة ملواجهة العدوان
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112

املتواصل إرسائيليا ً وأمريكياً ،ومن هنا أشري

هو التساؤل «ملاذا ال يزور الرئيس بيته يف

اىل أن هذا التوجه بدأ منذ تعيني محمد اشتية
رئيسا ً للوزراء ،وما أثبته للشعب الفلسطيني

غزة ،ويلتقي شعبه الذي انتخبه وأوصله
إىل الرئاسة؟» ،خاصة أن زعيم الحركة

من قدرة عىل إدارة شؤونه بالشكل املطلوب،

التي تحكم قطاع غزة (حماس) قد هيأ

وخاصة يف قطاع غزة الذي تعرض للظلم

الظروف لتلك الزيارة ،وقد تدربت حماس
عىل السياسة أيضا ً وليس فقط عىل البناء

عىل يد سلفه رامي الحمد الله.
رابعاً :أيقن الرئيس محمود عباس رضورة

العسكري ،وبالتايل فإن زيارة الرئيس لغزة
تعترب مكسبا ً سياسيا ً كبريا ً لهنية وحماس،

طي هذه الصفحة (االنقسام) التي كانت

كما هي مصلحة للرئيس وحركة فتح أيضاً،

العقبة األساسية أمام كل ما واجهته القضية
الفلسطينية طيلة السنوات املاضية ،وكأن

خاصة أننا أمام انتخابات قادمة «عاجلة أم

الدول العربية التي لم ولن تستطيع أن
تفعل شيئا ً يف وجه أمريكا؛ تقول له بشكل

آجلة».

ظهرت جدية الرئيس أيضا ً حني دعا الكل

غري مبارش «أنهوا انقسامكم أوال ً ثم تعالوا
لنتحدث» ،وبالتايل بات واضحا ً أن هذا

الفلسطينية بمقر الرئاسة يف مدينة رام الله،

االنقسام لن ينتهي إال بقدوم الرئيس إىل

حيث حرضه قيادات من مختلف الفصائل بما

غزة.
خامساً :تأكيد الرئيس أن إرسائيل وخاصة

فيها حركة حماس ،يف حني التقطت األخرية

األحزاب اليمينية التي تحكمها خالل األعوام

الفلسطيني لحضور االجتماع الطارئ للقيادة

هذه املبادرة من الرئيس ،ما مهد لإلعالن عن
الزيارة التي ستكون «تاريخية» إذا ما تمت.

السابقة؛ ال تؤمن بالسالم والحل السلمي

وبالتأكيد ،فإن اقتصار املواجهة الفلسطينية

للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،وبالتايل
فإن التوجه الذي قد يراه الرئيس مفيدا ً هو

لرتامب ونتنياهو عىل مكاملة «هنية وعباس»

تطوير العمل الوطني ليصل إىل حالة بني

أو بالحديث عن حمل الرئيس عىل األكتاف إن
زار غزة ،ليس كافيا ً للتصدي لهذه املخاطر

«املقاومة الشعبية والعمل العسكري» ،وهذا

التي لم يسبق لفلسطني أن واجهتها ،ولكن

العمل غري متوفر يف فلسطني إال يف قطاع

بالتأكيد مشاهدة الرئيس يف غزة كجزء من

غزة.
سادساً :لعل أبرز دليل عىل جدية الرئيس،

فلسطني يدخلها بال مراسم وبال إذن من أحد،
ستجعل مواقف الرئيس متقدمة وستجعل الكل
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الوطني يسري خلفه ،وهذا ما سيشكل عامل قوة
كبريا ً جدا ً لم يسبق له مثيل يف العمل الوطني،
وسيخرج الرئيس ومختلف الفصائل بانتصار
أقل ما سيقال عنه إنه «أغاظ إرسائيل وترامب
معاً».
ومن أهم ما يشغل تفكري املواطن الفلسطيني

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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هو توقيت هذه الزيارة ،فإن طال الرتتيب
يخفق بريقها وتفشل ،لذا من الرضوري العمل
رسيعا ً عىل تنفيذها كما يقول املثل الشعبي «دق
الحديد وهو حامي» ،وعىل الفصائل وخاصة
حماس التي تحكم قطاع غزة توفري كل ما هو
مالئم إلنجاح تلك الزيارة.

مقاالت

المصالحة وصفقة القرن ..طاسة وضايعة
أحمد جالل

*

قيل قديما ً يف أحد األمثال الفلسطينية «اليل

ولألسف ،ما كل ما يتمناه املرء يدركه،

بجرب املجرب عقله مخرب» ،وحال هذا املثل

فاملصالحة حلم بعيد املنال يف ظل تحكم أطراف

ينطبق عىل الحالة الفلسطينية يف ما يتعلق

إقليمية تنفذ أجندات أمريكية وإرسائيلية بقرار

بملف املصالحة الفلسطينية واملساعي الدائمة

من بعض الفصائل الفلسطينية التي ال تزال

مع حركة حماس إلنهاء االنقسام البغيض.

ترتهن للموقف الخارجي.

فقد تفاءلت الجماهري الفلسطينية باالتصال

املواقف التي صدرت عن حركة حماس

الهاتفي الذي جرى بني الرئيس محمود

وقيادتها

الفلسطينية

عباس ورئيس املكتب السيايس لحركة حماس

تؤكد عدم جدية أطراف فلسطينية بعينها

إسماعيل هنية ،عقب إعالن دونالد ترامب عن

يف التصدي لصفقة القرن ،وأن املصالحة

صفقته املخزية ،وتشكلت لدى الفلسطينيني

الفلسطينية وإنهاء االنقسام ورقة للضغط

حالة من البهجة صاحبت غصة اإلعالن عن

عىل الطرف اآلخر واملناكفة اإلعالمية ،كما أنها

الصفقة املشؤومة بأن عهد االنقسام هذه املرة

الورقة األقوى يف يد أعداء القضية الفلسطينية

قد وىل وأن املصالحة باتت قاب قوسني أو أدنى.

للتنصل من أي التزام سيايس أو أخالقي تجاه

* صحايف.

وبعض

الفصائل

أهم قضايا العرص الحديث.
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لم يكن مفاجئا ً تنصل «حماس» من عقد

ما جاء عىل لسان قيادات حركة حماس بشأن

اللقاء مع قيادة منظمة التحرير يف قطاع غزة،

رشوط مزعومة لحركة فتح واالقتصار عىل لقاء

ووضعها العثرات أمام نجاح هذا اللقاء ،فهذه

ثنائي ،حيث إن املطلع يعرف أنه منذ البداية

لم تكن املرة األوىل التي تقدم فيها «حماس» عىل

ومع اللحظات األوىل لتشكيل الوفد لم يكن

هذه الخطوة ،فاشرتاطها وجود أحزاب أفرزتها

هناك تفرد بل تم السعي للقاء الكل الوطني

حالة االنقسام البغيض يف االجتماع أكرب دليل

بما يرقى ملستوى التحدي املتمثل يف مواجهة

عىل أن املصالحة والتصدي للصفقة املشؤومة

(صفقة العار) األمريكية.

آخر أولويات الحركة وحتى غري مطروحة يف

لقد تشكل الوفد بشكل فعيل ،وشاركت

أجنداتها يف الوقت الراهن.

قيادات من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي يف

لقد أصبح التوافق عىل موقف وطني موحد
أمرا ً بعيد املنال ،فرضوخ بعد الفصائل ملواقف

الضفة الغربية يف مشاورات تشكيله وإمكانية
نجاح هذا اللقاء بما ينتج عنه من درع حامية

دول إقليمية وتنفيذها بشكل مقصود أو غري

للفلسطينيني من صفقة القرن ،األمر الذي

مقصود أجنداتها يؤكد أن قرار تلك الفصائل لم
يعد مستقالً وأن الحالة الفلسطينية بسبب ذلك

يكشف الفجوة الكبرية داخل الحركتني وتباين
مواقفهما يف الداخل والخارج.

أصبحت بيد تلك الدول ،األمر الذي سيجعل أي

ولألسف فقد عمد البعض بشكل مُعلن وغري

قضية داخلية بحاجة ملوافقة تلك الدول ،األمر
لذا ال نقبله جميعاً.

معلن إلحباط الجهود الفلسطينية ملواجهة

التحديات الفلسطينية الجسيمة لم تعد
دافعا ً عند البعض لالتفاق عىل موقف وطني،

صفقة القرن بشكل موحد ،األمر الذي ظهر
جليا ً يف ضعف الفعاليات املناهضة للصفقة
سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة ،مما أعطى

وبدل أن تكون مدخالً للتوافق ،أصبحت مدخالً

ذريعة جديدة ألمريكا وإرسائيل وحلفائهما

لتعميق حالة االنقسام ومحط خالف وفرصة

للعمل عىل فصل غزة عن الضفة وسلب

للرتاشق اإلعالمي وتعزيز الشكوك بني فرقاء

الفلسطينيني حقوقهم وفق ما نصت عليه

الحالة الفلسطينية.

الصفقة املشؤومة.

لقد كان الرئيس محمود عباس واضحا ً يف

وبتقديري الشخيص ،فإن قيادات من حركة

ترصيحاته بشأن وصول وفد من فصائل منظمة

حماس لم تكن تريد لهذا الحدث الوطني أن

التحرير إىل قطاع غزة وعقد لقاء وطني يمهد
لوصوله الحقا ً لقطاع غزة ،األمر الذي ينفي كل

ينجح كما أن البعض يرفض فكرة االتصال
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الذي جرى بني الرئيس محمود عباس ورئيس

املكتب السيايس لحماس هنية من أساسها،

مع االحتالل اإلرسائييل ،وثانيها رضوخ بعض

وذلــك ظهر يف انتقاد موىس أبو مرزوق

الفصائل الوازنة وارتهانها إىل موقف حركة

لترصيحات ممثل «حماس» يف لبنان بدعمه

حماس بل وهجومها املتعمد عىل السلطة

موقف الرئيس عباس.

الفلسطينية ومنظمة التحرير ،وثالث تلك

تعزز املناكفات املتواصلة الشكوك وحتى

العوامل وأهمها الضغوط الخارجية التي

القناعات لدى الكل الفلسطيني بأن االتفاق عىل
املواقف والوطنية بات مستحيالً وأنه من غري

مورست عىل طرف فلسطيني بعينه لتجاهل

املمكن إنهاء حالة الترشذم والفرقة السياسية
التي أفرزتها حالة االنقسام يف العام ،2007
كما تؤكد إمكانية تمرير مخططات خارجية
دون قبول وطني ،خاصة يف ظل موافقة حماس

دعوة الرئيس عباس ،األمر الذي ظهر يف اإلعالن
عن تشكيل حماس جبهة جمعت فيها عددا ً من
الفصائل املوالية لها ضد صفقة القرن.
حماس تدرك جيدا ً أنه ال يمكن ألي فصيل

مواجهة صفقة القرن منفردا ً وأن الصفقة التي

عىل بناء املستشفى األمريكي شمال القطاع

تهدف إىل تصفية القضية الفلسطينية وتعزيز

وعقدها اتفاقيات التهدئة بشكل منفرد وعرب

االنفصال بني شطري الوطن ال يمكن أن تفشل

حلفائها اإلقليميني.

إال بتحقيق الوحدة الوطنية وعودة اللحمة

لقد فقد الشارع الفلسطينية ثقته بالطبقة

للضفة الغربية وقطاع غزة ،بيد أنها تسري يف

السياسية وأصبح عىل قناعة كاملة بأنها ال

االتجاه املعاكس بعقدها االتفاقيات وقبولها

تملك أي قدرة عىل تحقيق اخرتاق يف امللفات

بالتسهيالت املزعومة ورفضها تطبيق ما تم
االتفاق عليه فصائلياً.

للمشاريع األمريكية واإلرسائيلية ،وبالتايل فإن

إن مواجهة صفقة العار األمريكية ال يمكن

الفلسطينيني باتوا عىل قناعة بغياب حالة

أن تكون بالشعارات الثورية والترصيحات

التوافق الوطني واإلبقاء عىل حالة التفرد

اإلعالمية وال يمكن أن تكون من فصيل دون

واإلقصاء واالستقواء ،األمر الذي قد يؤدي يف

آخر ،وإن تسلح حماس بفصائل أفرزتها حالة

نهاية األمر إىل نتائج كارثية عىل القضية.

االنقسام ولعبها عىل وتر الخالفات بني فصائل

العالقة ،وال يمكنها تشكيل أي جبهة مقاومة

وبتقديري ،فإن هناك ثالثة عوامل أدت

منظمة التحرير يؤكد سعيها املتواصل إليجاد

إىل فشل عقد اللقاء الفلسطيني يف غزة ،أولها

كيان – أعجز عن تسميته – يف قطاع غزة

يتمثل يف عدم رغبة حماس يف وجود حالة من

تتحكم به وتكون صاحبة الكلمة وحدها فيه،

التوافق الفلسطيني ضد أخطر ملفات الرصاع

بما يحقق الخطط األمريكية اإلرسائيلية التي
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ثانيا ً وعندما تتوقف تلك الفصائل عن اتباع

تمرر عرب حلفاء حماس الرئيسني باملنطقة.
تؤكد الشواهد كلها أن الحالة الفلسطينية
تع
ستشهد املزيد من العقبات وأن حماس لم ِ
الدرس جيدا ً من األحداث التي مرت بها خالل

حالة الصمت وعندما تعلن رصاحة عن األسباب
الحقيقية الستمرار االنقسام.
لقد اشتكى يل الكثري من قيادات الفصائل من

األعوام السابقة ،وأن األموال القطرية التي
تدخل عرب اإلرسائيليني لن تدوم طويالً ،وأن

غزة ،وأنها تضع تلك الفصائل واجهة لتمرير

الفلسطينيني بحاجة ملوقف واحد يمكنهم من

قراراتها أمام الجماهري ومنظمة التحرير،

إسقاط أسوأ الصفقات عىل مر التاريخ.

ولكنهم رفضوا يف الوقت نفسه اإلعالن عن ذلك

يكمن الحل يف رفع راية الوحدة والعودة

املوقف املتفرد لحماس بالقرار املتعلق بقطاع

لالتفاقات املوقعة بني فتح وحماس بدءا ً

ولو بترصيح إعالمي صغري ،وال أعلم ما السبب
الذي يدفع قياديا ً يف فصيل فلسطيني أن

من العام  2017وبالتايل مواجهة الغطرسة

يصمت عن قول الحق وهو يعلم علم اليقني أن

األمريكية واإلرسائيلية بيد واحدة ،خاصة أن

الساكت عن الحق شيطان أخرس وأنه رشيك يف

أمريكا تتحجج باالنقسام الفلسطيني الستمرار

جريمة ضياع الحق الفلسطيني.

تفردها بالقرارات املشينة التي تتناىف واألعراف
والقوانني الدولية.

خالصة القول إن الحالة الفلسطينية يف
الوقت الراهن وعىل الرغم من الترصيحات

لن تقبل حركة حماس بالوحدة ولن ترضخ

اإلعالمية والشعارات الرنانة التي تطلق بني

للقرار الوطني إال عندما تواجه من الجماهري
الفلسطينية أوال ً ومن الفصائل الفلسطينية

الحني واآلخر ينطبق عليها املثل الشعبي القائل
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«طاسة وضايعة».

سياسة دولية

فلسطين وأميركا وإمكانيات التغيير
د .وليد سالم

*

مدخل :مع اقرتاب كل دورة انتخابات أمريكية
يثار السؤال مجددا ً حول التوقعات منها ،وأثر

بأنه املوقف الداعم لدولة استيطانية استعمارية

نجاح أي مرشح عىل القضية الفلسطينية

إرسائيلية مقلصة مع ترك البقايا للشعب

وقضايا العالم بأرسه ،وتنشط مؤسسات

الفلسطيني لينشئ عليها دولة ،أما املوقف

مختلفة منها معهد بروكينغز ومجلس العالقات

الثاني فهو الداعم لدولة استيطانية استعمارية
إرسائيلية موسعة ال تبقي مكانا ً ألي حقوق

رصد مواقف املرشحني لالنتخابات الرئاسية

جماعية للفلسطينيني فيها.

الخارجية من خالل مرشوعني خاصني

()1

يف

 1993وحتى اليوم :املوقف األول يمكن وصفه

األمريكية ،التي ستجري يف ترشين الثاني من

عب املوقف األول عن نفسه أفضل تعبري من
ّ

هذا العام  ،2020من مختلف قضايا العالم

خالل «مقاييس كلينتون للحل» التي طرحت يف

وفلسطني ،يف محاولة الستخالص ما هو جديد.

العام  2000وتضمنت عودة محدودة لالجئني

تراوحت السياسة األمريكية بشأن فلسطني

الفلسطينيني إىل داخل إرسائيل واقتسام القدس

بني موقفني منذ بدء مسرية أوسلو يف العام

الرشقية بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل،

* دكتوراه فلسفة يف العالقات الدولية /جامعة الرشق األدنى -شمال
قربص .محارض جامعي سابق يف جامعة القدس يف قضايا الديمقراطية
وحقوق اإلنسان واملواطنة وحل النزاعات ،ومؤلف ومحرر.

فيما تبقى القدس الغربية تحت السيطرة
اإلرسائيلية املنفردة ،وبقاء الكتل االستيطانية
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االستعمارية يف الضفة الغربية وضمها إىل

اإلرسائيلية عىل كل فلسطني ،وهو ما يتضمن

إرسائيل ،فيما تقام الدولة الفلسطينية عىل ما

إلغاء أي حقوق جماعية للفلسطينيني وحرص

تبقى بعد خلق ممر يربط بني الضفة الغربية

حقوقهم يف الجانب الفردي كما فعل وعد بلفور

وقطاع غزة.

يف العام .1917

()2

()4

أما املوقف الثاني فقد بدأ يتجسد مع أطروحة

طرح ترامب بتاريخ  2020/1/28خطته

الرئيس جورج بوش االبن يف العام 2004

للسالم املسماة بصفقة القرن بعد لقائه رئيس

الذي توقف عن اعتبار املستوطنات غري رشعية

وزراء إرسائيل بنيامني نتنياهو يف واشنطن،

باإلشارة إىل أنها مجرد عقبة يف طريق السالم،
كما أعطى تعهدا ً أمريكيا ً يسمح إلرسائيل بضم

وتضمنت الخطة رفض عــودة الالجئني
الفلسطينيني واعتبار القدس عاصمة موحدة

الكتل االستيطانية االستعمارية الكربى يف

إلرسائيل وضم املستوطنات االستعمارية

أما التجسيد األوسع للموقف

كافة التي أقيمت يف األرايض املحتلة يف العام

الثاني فقد جاء يف عهد الرئيس األمريكي دونالد

 1967إىل إرسائيل ،وترك انسحاب إرسائيل

الضفة إليها.

()3

ترامب الذي رفض حق الالجئني الفلسطينيني

مما تبقى من األرايض الفلسطينية رهنا ً

بالعودة ،وأوقف دعم «األونروا» لتسهيل عملية

بقبول الفلسطينيني بما سبق ذكره ،إىل جانب

دمج الالجئني يف الدول املضيفة ومنع عودتهم،

اعرتافهم بيهودية دولة إرسائيل ونزعهم سالح

ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس

حركة حماس والفصائل الفلسطينية األخرى

يف كانون األول من العام  ،2017وأصدر عرب
وزير خارجيته جورج بومبيو موقفا ً ينص

ومكافحة الفساد وإنفاذ حقوق اإلنسان.
تعالت مع طرح هذه الصيغة االستيطانية

عىل حق إرسائيل يف االستيطان وأن اإلدارة

االستعمارية من جديد األصوات اإلرسائيلية

األمريكية لم تعد تعترب املستوطنات مخالفة

التي تعترب أن ال حق للفلسطينيني يف «أرض

للقانون الدويل ،وطرح مبادرة «السالم من أجل

إرسائيل» املخصصة كلها «لشعب إرسائيل» وأن
األردن هي موضوعيا ً فلسطني ،حيث إن غالبية

كبديل للصيغة السابقة األرض مقابل السالم،

سكان األردن هم من الفلسطينيني )5(.وطالبت

وهو ما يعني أن الفلسطينيني ليسوا جديرين

هذه األصوات بأن يصوت الفلسطينيون يف

بحقوق يف األرض وإنما تنحرص حقوقهم يف

الربملان األردني أو أن يطرد سكان الضفة إىل

تحقيق الرفاهية االقتصادية يف إطار السيادة

األردن.

االزدهار» يف ورشة يف البحرين يف العام ،2018
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()6

نجاح ترامب مرة أخرى يف االنتخابات

االنتخابات األميركية لهذا العام:
هل من جديد بخصوص فلسطين؟

االستيطانية املوسعة دفعة إضافية بدعم منه

قبل ثمانية أعوام ،نرشت مجلة سياسات

ومن قاعدته االنتخابية األفنجليكانية السيما إذا
وجد كونغرسا ً ومجلس شيوخ داعمَني له ،أما

مداخلتني حول االنتخابات الرئاسية ،إحداهما
للدكتورة لورد حبش التي رأت أن انتظار التغيري

إذا نجح منافسوه من الحزب الديمقراطي :جو

كنتيجة لالنتخابات األمريكية هو كانتظار غودو

بايدن ،إليزابيث واون ،بريني ساندرز ...فهل

الذي ال يأتي ،وعللت الدكتورة حبش رأيها

سيغري أي من هؤالء أطروحة الدولة االستيطانية

بعوامل شملت القرارات االقتصادية يف أمريكا،

املقلصة؟ هذا هو السؤال األول لهذه املقالة .أما

وعملية صنع القرار فيها ،حيث ال يقرر الرئيس

سؤالها الثاني فيتعلق بالسياسات الفلسطينية

وحده ،إىل جانب تأثري اللوبي الصهيوني،

للتأثري داخل الواليات املتحدة األمريكية وهل

والتهميش التاريخي لفلسطني يف السياسة

ينبغي أن تتجه إىل السعي للتأثري خالل فرتة

األمريكية ،والقيود التي تفرض عىل الرئيس

االنتخابات األمريكية عىل أمل أن تأتي بنجاح

أثناء واليته الثانية،

أما املداخلة الثانية،

املرشح األفضل لدعم الحقوق الفلسطينية ،أم

فكانت للدكتور سمري عوض الذي رأى أنه كان

أنها تذهب إىل ما هو أبعد من هذه املقاربة؟
وذلك أوال ً عرب تطوير رؤية للتغيري داخل الساحة

هناك ما هو جديد يف االنتخابات األمريكية يف
العام  ،2012حيث قام تحالف األقليات الذي

األمريكية لصالح فلسطني ال تقوم عىل طرح

يمثل  %37من أصوات الناخبني يف أمريكا

قضية فلسطني منفصلة ،وإنما يف إطار شمويل

بإنجاح الرئيس باراك أوباما ،أول رئيس أسود

أوسع ضمن قضايا العدالة والتقدم والتحرر
يف العالم بأرسه ،وثانيا ً عرب إقامة التحالفات

ألمريكا عىل حساب منافسه ميت رومني من
الحزب الجمهوري .ومثل تحالف األقليات هذا

عىل أساس هذه الرؤية مع املجموعات املساندة

السود والالتينيني واآلسيويني واملرأة والشباب،

داخل املجتمع األمريكي ذاته ،وعىل مستوى

فيما مثل التحالف الذي دعم رومني «البيض

دول العالم املشاركة يف األمم املتحدة التي توجد

وخاصة الربوتستانت وكبار رجال األعمال

مقراتها الرئيسة يف نيويورك /أمريكا؟

واملزارعني» ،ويرى الدكتور عوض أن التحالف

األمريكية هذا العام سيقدم ألطروحة الدولة

()7

مع األقليات قد يمثل لفلسطني منافذ للدخول
منها نحو املجتمع األمريكي.
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()8

بالنظر إىل هاتني املداخلتني بعد ثمانية

يف إجاباته عن أسئلة ملجلس العالقات

أعوام ،يجد املرء أن إدارة الرئيس باراك أوباما

الخارجية يف  2019/8/1طرح جو بايدن

لم تخرج عن دعم أطروحة الدولة االستيطانية

املرشح الرئايس لالنتخابات الرئاسية هذا العام

االستعمارية املقلصة التي طرحها كلينتون يف

صيغة لحل الدولتني بررها بالحاجة إىل الحفاظ

العام  2002وتكررت يف أطروحات جون كريي

عىل أمن إرسائيل وكذلك عليها ،بوصفها دولة

وزير خارجية باراك أوباما يف العام -2013

يهودية ديمقراطية ،والحاجة إىل تحقيق

أما إدارة ترامب فقد جاءت لتدعم

الكرامة وتقرير املصري للفلسطينيني ،وبني أن
حل الدولتني سيجلب مزيدا ً من التطبيع مع

.2014

()9

دولة استيطانية استعمارية موسعة .ولهذا
لم يكن مالئما ً أن يراهن الفلسطينيون عىل

إرسائيل والدول العربية .وللوصول إىل حل

االنتخابات األمريكية بأن ينجم عنها النجاح ملن

الدولتني طالب بايدن الطرفني بإبداء االستعداد
للتقدم ،محمالً إياهما املسؤولية بشكل متساو

ملاذا لم ينجح الفلسطينيون يف وضع قضيتهم

ألنهما ال يبديان االستعداد لهذا التقدم ،وطالب

يف اإلطار األشمل لحقوق األقليات يف الواليات

الفلسطينيني بوقف التحريض وتجميد العنف

املتحدة من حيث العدالة واملساواة من أجل

واالعــراف بإرسائيل كدولة يهودية ووطن

صنع عالم أفضل لكل البرشية؟ وهل سيكون
خلق مثل هذا التحالف ممكنا ً بحيث إن لم يؤثر

تاريخي قومي للشعب اليهودي ،فيما طالب
إرسائيل بوقف توسيع االستيطان والرتاجع

لصالح فلسطني يف االنتخابات األمريكية هذا
العام  2020فإنه سيكون قادرا ً عىل ذلك عىل

عن توجهات الضم التي تجعل حل الدولتني
مستحيالً ،واالعــراف بطموحات الشعب

يمكن أن يدعمهم .ولكن مع ذلك يبقى السؤال:

املدى األطول قليالً؟

الفلسطيني يف الحصول عىل دولة خاصة به،

بانتظار اإلجابة عن هذا السؤال ،لننظر اآلن يف

كما دعا الطرفني لتقديم إعانة لغزة والعمل معا ً

طروحات مرشحي الحزب الديمقراطي األكثر
حظا ً يف أن يكون أحدهم هو مرشح الحزب الذي

الدول العربية إىل مزيد من التطبيع مع إرسائيل

سيتنافس أمام ترامب يف االنتخابات الرئاسية

ويف

ودعم بناء املؤسسات الفلسطينية.
ترصيح آخر نرشته وكالة معا ً يف بداية العام

نائب الرئيس السابق أوباما ،وإليزابث وارين،

الحايل كرر بايدن التوجهات نفسها وأضاف

وبريني ساندرز.

عليها تأكيده عىل العالقة الخاصة التي تربط

األمريكية القادمة .وهؤالء الثالثة هم :جو بايدن
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إلضعاف حكم حماس وتغيريها ،وأخريا ً دعا
()10

الواليات املتحدة بإرسائيل.

()11

استيطانية استعمارية مقلصة ،كما أن تركها

ال تعدو أطروحات بايدن أن تكون تكرارا ً
ألطروحات كلينتون نفسها (والحقا ً كريي)
برتك العملية التفاوضية رهنا ً باملساومات

إمكانية تكرار فشل مفاوضات كامب ديفيد

التي يصل إليها الطرفان ،ويالحظ هنا تحميله

 ،2000وكريي  2014-2013واردة بقوة ،لذا

املسؤوليات للطرفني بشكل متساو للوصول
إىل الحل وكأن هناك تماثالً بني املحتل واملحتلة

ال تحمل طروحات بايدن أي أمل بالوصول إىل

االتفاق إىل نتائج التفاوض بني الطرفني ودون
استناد إىل الرشعية الدولية وقراراتها يجعل

حل سيايس يف فلسطني.

أرضه ،كما أنه لم يرش بأي شكل من األشكال

حاولت املرشحة إليزابيث وارين أن تكون

إىل الكيفية التي تحل بها القضايا الرئيسة:

أوضح من بايدن يف إجابتها عن أسئلة «مجلس
العالقات الخارجية» حيث كررت أوال ً ما قاله

الالجئني ،القدس ،الحدود ،األمن ،املستوطنات.
ولكنه ذكر بمسؤولية الطرفني للعمل معا ً من

بايدن من أن حل الدولتني جيد للواليات املتحدة

أجل إسقاط حكم حماس ،ولم يطالب بإزالة

وألمن إرسائيل وحق الشعب الفلسطيني

املستعمرات القائمة ،وال بإعادة نقل السفارة

يف الكرامة وتقرير املصري ،وطالبت بإنهاء

األمريكية يف إرسائيل من القدس إىل تل أبيب،

االحتالل وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة

ولم يدع الستخدام الدعم األمريكي للضغط عىل

يف الضفة الغربية وغزة تعيش بسالم وأمن إىل

إرسائيل ،فيما ركز عىل العالقة الخاصة معها،

جانب دولة إرسائيل ،مع حق الطرفني بأن تكون

مما يعني أن رؤيته للحل تقوم عىل «إرسائيل

لهما عاصمتان يف القدس .ودعت إىل إعادة فتح

زائــد» أي إرسائيل املضاف إليها مناطق

املمثلية الفلسطينية يف واشنطن ،وفتح املمثلية

تضمها من فلسطني املحتلة عام  .1967ورأى

األمريكية للفلسطينيني يف القدس وإعادة الدعم

بايدن أن دور الواليات املتحدة يف املفاوضات

األمريكي لــ «األونــروا» ،ومعالجة الكارثة

يجب أال يتعدى االنخراط مع الطرفني يف

اإلنسانية يف غزة ،مع مواجهة التحريض والعنف

تعزيز أمن إرسائيل عرب دعم التعاون األمني

ودعم إرهاب املنظمات الفلسطينية املتطرفة

بني الطرفني وبرامج شعب لشعب إضافة

مثل «حماس» ،كما أشارت إىل رفضها النشاط

لربامج الدعم االقتصادي واإلنساني والصحي

االستيطاني والتوجه اإلرسائييل للضم

للفلسطينيني

تتقاطع وارين مع بايدن يف قضايا مواجهة

()12

تحمل طروحات بايدن هذه تأييدا ً لدولة

()13

«حماس» ورفض استخدام أمــوال الدعم
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األمريكي للضغط عىل إرسائيل ،ودعم إرسائيل

املفاوضات طبيعة االتفاق النهائي بينهما،

وأمنها ،لكنها كانت أوضح منه بخصوص

ولكنه أضاف إن الواليات املتحدة يجب أن

القدس وإعادة الدعم األمريكي لــ «األونروا»،

تقوم بدور فاعل يف الضغط عىل الطرفني بما

وفتح القنصلية األمريكية الخاصة بفلسطني

يف ذلك استخدام الدعم العسكري كوسيلة لهذا

يف القدس ،ولفلسطني يف واشنطن ،ولكنها

الضغط.

()14

كما بايدن لم ترش إىل مسألة إعادة السفارة
األمريكية مجددا ً من القدس إىل تل أبيب.

نرشه بريني ساندرز يف ترشين الثاني 2019

ووارين غري واضحة بخصوص مكان العاصمة

قال :إنه مرتبط بعمق بإرسائيل وإنه أقام يف

الفلسطينية يف القدس ،أو عودة الالجئني

كيبوتس فيها يف العام  ،1963وبناء عىل ذلك

أو املستعمرات القائمة ـومسألة الحدود

يقول إن كل شخص تقدمي من املهم أن يعرتف

والرتتيبات األمنية ،ويبدو أنها كبايدن ترتك

باإلنجاز املهم الذي قامت به إرسائيل لجهة
إقامتها وطنا ً قوميا ً لليهود ،حماهم من االقتالع

أنها لم تذكر قرارات الرشعية الدولية كمرجعية

واالضطهاد ،وأضاف :يجب عىل الفلسطينيني

تستند إليها املفاوضات ،مما يجعل مرجعية

االعرتاف باالدعاءات العادلة لليهود اإلرسائيليني

املفاوضات هي املفاوضات ذاتها وما يتفق عليه

والتصدي لألفكار التي تنكر حق اليهود يف

الطرفان خاللها وحسب.
أخــراً ،أجــاب بريني ساندرز املرشح

تقرير املصري.

ولتوضيح املواقف التفصيلية لساندرز

الديمقراطي الثالث عىل أسئلة «مجلس

أجرت جريدة «جروزاليم بوست» مقابلة مع

العالقات الخارجية» بأن مقاييس الوصول إىل

مستشاره للشؤون الخارجية ماثيو دس ،يف

حل الدولتني واضحة وتشمل مرجعياتها هذه

آب  ،2019وخالل تلك املقابلة أكد دس أن

القانون الدويل وقرارات مجلس األمن املتعددة

ساندرز يؤمن بحق إرسائيل بالوجود بسالم

املدعومة بإجماع دويل واسع ،التي تقوم

وأن لها حاجات أمنية مرشوعة ولها الحق يف

عىل أساس حدود  ،1967والقدس كعاصمة

أن تعالجها بنفسها بما يف ذلك حق إرسائيل

للدولتني .وكرر ساندرز ما طرحه املرشحان

بالدفاع عن نفسها تجاه التحديات األمنية من

الديمقراطيان اآلخران من أن الفلسطينيني

غزة وغريها ،ولكنه يرفض يف الوقت نفسه

واإلرسائيليني هم الذين يجب أن يقرروا عرب

استمرار االستيطان اإلرسائييل واستمرار الدعم

هذه املسائل للمفاوضات بني الطرفني ،السيما
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ويف مقالة عن «كيف نقاتل الالسامية»

()15

األمريكي له ،ويدعو إىل دعم الفلسطينيني الذين

الضم بناء عىل نتائج التفاوض بني الطرفني

يريدون الوصول إىل حل سيايس من أجل
تقويتهم يف وجه «حماس» ،وأخريا ً فهو يدعوا

وهو أمر يستحيل أن يقبل به الفلسطينيون.

إىل إعادة السفارة األمريكية من القدس إىل تل
أبيب عىل أال يكون ذلك خيارا ً أوليا ً السيما إذا

يعني ما تقدم أن االنتخابات األمريكية
املقبلة ال تحوي جديدا ً جوهريا ً بشأن فلسطني،
وسيناريو الرصاع هو بني دعاة دولة استيطانية

()16

استعمارية مقلصة وبني دعاة دولة استيطانية

ال يذكر ساندرز أي يشء عن عودة الالجئني

استعمارية موسعة يف فلسطني ،وإضافة إىل

الفلسطينيني ،ويرتك االتفاق عىل قضايا الحل
النهائي للطرفني معا ً عرب املفاوضات ،وذلك عىل

هذه النتيجة العامة ،هناك تغيريات يف بعض
التفاصيل قد حصلت للضغط عىل إرسائيل من

الرغم من إشارته إىل القانون الدويل وقرارات

أجل التنازل عن أطروحات وممارسات الدولة

مجلس األمن كمرجعية ،ويقسم الفلسطينيني
إىل معتدلني ومتطرفني ،داعيا ً إىل مواجهة

االستيطانية االستعمارية املوسعة بما يف ذلك
الدعوة إىل استخدام املساعدات للضغط .وقد

«حماس» ،ويقبل االدعــاءات بحق إرسائيل

اتخذ الرئيس األمريكي بوش األب املساعدات

بالدفاع عن نفسها ،أي أن صيغته بتفاصيلها
تجعل الوصول إىل الحل مستحيالً نظرا ً لرتكه

كوسيلة للضغط عىل إرسائيل لالنخراط يف
مؤتمر مدريد عام  ،1991ولكن استخدامها

كل يشء للطرفني للتفاهم عليه يف ظل االختالف

يف حينه لم يتجاوز الضغط من أجل مشاركة

الواسع يف موازين القوى بينهما لصالح إرسائيل
التي تفرض الوقائع يوميا ً عىل األرض.

إرسائيل يف املفاوضات ،فبعد مشاركتها عرب
الضغط سمح لها بطرح ادعاءاتها كافة بما

بناء عىل ما تقدم ،يمكن االستنتاج أن التعاون

يشمل التعطيل الذي قام به رئيس وزراء

بني مرشحي الحزب الديمقراطي الثالثة هو

إرسائيل إسحاق شامري آنذاك للتوصل إىل أي

تفاوت مسايف كمي فقط ،أما يف الجوهر فإن

حل سيايس دون أن يلقى أي عقوبات أمريكية

ثالثتهم ما زالوا يدعمون دولة «إرسائيل زائد»

عىل ذلك.

عارضته إرسائيل برأيه.

التي تعني دولة استيطانية استعمارية مقلصة

وعليه ،يرتتب عىل االنتخابات األمريكية

تضم إرسائيل  1948وما تضمه إليها من الكتل

القادمة احتماالن يف ما يتعلق بالفلسطينيني:

االستيطانية االستعمارية الكربى يف األرايض

األول نجاح ترامب وهذا سيعني استمرار

املحتلة عام  ،1967مع السعي إىل أن يأتي

سياسته املعادية للفلسطينيني ودعم إرسائيل
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املوسعة ،ولن يوقفه كليا ً عن ذلك إجراءات

قد يتطلب األمر أن ترص فلسطني عىل مجموعة

الكونغرس إذا سيطرت عليه أغلبية من

من الرشوط قبل العودة للتفاوض حينذاك،

الديمقراطيني كما هو الحال يف النصف الثاني

عىل رأسها وقف االستيطان االستعماري ،وبدء

من فرتته األوىل ،ففي تلك الفرتة استطاع

املفاوضات من النقطة التي انتهت عندها يف

الديمقراطيون إعادة بعض التمويل للسلطة

عهد إيهود أوملرت ،واعتماد قرارات الرشعية

الوطنية الفلسطينية ،ولكن يف املقابل لم

الدولية كمرجعية للمفاوضات ،حيث من املتوقع

يستطيعوا إلغاء قرارات ترامب بنقل السفارة

أن يرفض املرشوع االستيطاني االستعماري

األمريكية إىل القدس ووقف دعم «األونروا»

االستجابة للرشوط الفلسطينية وهذا سيعني

واملستشفيات يف القدس واعتبار االستيطان

خلق أزمة مشابهة (مع اختالف الظروف)

االستعماري اإلرسائييل غري مخالف للقانون

لتلك التي نشأت يف مفاوضات كامب ديفيد

الدويل .وعليه لن يستطيع الديمقراطيون إذا

عام  ،2000وذهاب أوملرت للحرب عىل غزة يف

سيطروا عىل الكونغرس خالل فرتة رئاسته

نهاية  2008بدل التوجه إلنهاء التفاوض ،أو

الثانية سوى إجراء تعديالت جزئية عىل أي
قرارات يتخذها ترامب وذلك نظرا ً لتوازن

مع جون كريي يف أوائل العام  2014بعد رفض
إرسائيل اإلفراج عن الدفعة األخرية املتفق عليها

القوى يف أمريكا ،حيث توجد صالحيات للرئيس

من األرسى الفلسطينيني.

وأخرى للكونغرس وال يستطيع أي منهما إلغاء

وعليه ،يبدو أنه ال يمكن التعويل عىل

قرارات اآلخر يف كل الحاالت .أما الحالة الثانية

االنتخابات األمريكية القادمة ،ولكن يمكن البدء
بخطوات فلسطينية مرتاكمة تفرز أثرا ً أوسع

ويف هذه الحالة قد تكون األمور أكثر صعوبة

يف االنتخابات التي تليها يف العام  ،2024عىل أن

بالنسبة لفلسطني حيث قد يفرض عىل فلسطني

يتم الرشوع بهذه الخطوات من اليوم باالستناد

العودة إىل طاولة املفاوضات مع إرسائيل
بوساطة أمريكية مدعومة عربيا ً ودوليا ً مع

إىل رؤية وسياسة تأثري فعالة يف الساحة

فستكون يف حال نجاح مرشح ديمقراطي.

جعل املفاوضات هي مرجعية ذاتها ،وبالتايل
تكرار تجارب املفاوضات الفاشلة السابقة،
فيما يستمر توسع االستيطان االستعماري عىل
األرض يف الوقت ذاته.
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األمريكية.

نحو سياسة تأثير فلسطينية
فعالة في الساحة األميركية

أن يقيم عالقات مع مراكز البحث والضغط

بالعودة إىل عوامل التأثري التي جاءت بها

والتأثري يف الواليات املتحدة والكنائس الصديقة،

مقالة لورد حبش وسمري عوض يف هذه املجلة

وقوى التضامن واملقاطعة وسحب االستثمارات

يف العام  ،2012يمكن اإلشارة أن أول عوامل

واألقليات من السود والالتينيني واآلسيويني

التأثري يف السياسة األمريكية يمكن أن تبدأ من

والنساء والشباب واألكاديميني واملثقفني

االقتصاد واملال ،وذلك بتنسيق أكرب عدد ممكن

والفنانني وغريهم لطرح قضية فلسطني يف

من الجهود العربية واإلسالمية وأرصدتها املالية

إطار رؤية أوسع للعدالة والحرية واملساواة

يف البنوك األمريكية واستثماراتها يف الساحة

يف العالم أجمع ،والضغط والتأثري عىل اإلدارة

األمريكية باتجاه التحول إىل قوة اقتصادية

والكونغرس من جهة أخرى ،ويشمل املستوى

فاعلة داخل االقتصاد األمريكي ،ويتطلب ذلك
جهودا ً فلسطينية بالتعاون مع الجامعة العربية

الشعبي العمل مع أعضاء الحزب الديمقراطي
الذين بات  %53منهم يرون أن حملة املقاطعة

ومنظمة التعاون اإلسالمي والدول األعضاء

وسحب االستثمارات والعقوبات إلرسائيل هي

فيها كل عىل حدة.

حملة رشعية ،فيما  %44من مؤيدي الحزب

إىل جانب االقتصاد ،تكمن الحاجة لتشكيل
لوبي فلسطيني داخل أمريكا يعمل عىل دوائر

عىل املستوى الشعبي يمكن للوبي الفلسطيني

الديمقراطي يدعمون تلك الحملة ،كما أشار
استطالع يف أواخر العام .2019

()17

عدة :الدائرة األوىل منها هي دائرة سفراء

يمكن للوبي الفلسطيني أن يتعلم من

الدول العربية واإلسالمية لتكتيل الجهود تجاه

تجربة اإليباك وذلك بعمل ملفات لكل أعضاء

اإلدارة األمريكية ،والدائرة الثانية هي دائرة

الكونغرس ورسم سياسات تأثري عىل كل فرد

الـ  77والصني ،والدائرة الثالثة هي دائرة

منهم ،والتعاون بهذا الخصوص مع األعضاء

الدول التي اعرتفت بفلسطني كدولة وعددها
 .141إن جهودا ً منسقة لكل هذه الدوائر

األصدقاء يف الكونغرس مثل رشيدة طليب
وإلهان عمر يف الكونغرس الحايل ،كما يمكن

تجاه اإلدارة األمريكية والكونغرس كفيلة بأن

أن يؤثر يف قواعد الحزب الجمهوري ومرشحيه

تكون لها نتائج وتأثريات مستمرة لصالح رفع

لالنتخابات والعمل مع مرشحي الحزب

مكانة فلسطني يف أمريكا وإخراجها من دائرة
التهميش عىل املستوى الرسمي.

الديمقراطي لتصبح مواقفهم أكثر اتساقا ً
مع قواعد الحزب األكثر يسارية تجاه قضية
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فلسطني ،ويكون ذلك عرب سياسة تواصل
وتأثري مستدامة تشمل أيضا ً التصدي لآلراء

الجالية الفلسطينية يف أمريكا ،وكذلك معالجة

االنقسامات بني صفوف الجالية ،وتوحيدها معا ً

األفنجليكانية املساندة إلرسائيل عىل حساب

حول رؤية متفق عليها يف ما يخص االستيطان

الشعب الفلسطيني وتهميش تأثريها داخل

االستعماري يف فلسطني وسبل التحرر منه.
بهذه الطرق يمكن خلق سياسة تأثري تربز

املجتمع األمريكي.
لتحقيق ذلك يحتاج اللوبي الفلسطيني
لتوحيد الجهود الفلسطينية الرسمية ملنظمة
التحرير الفلسطينية مع الجهود الشعبية
ملنظمات املجتمع املدني العاملة يف أوساط

العدد (٢٠١٩ )٤٨

128

بعض نتائجها يف انتخابات  2020ولكن بشكل
أكثر وضوحا ً يف انتخابات .2024
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سياسة دولية

المحكمة الجنائية الدولية :الواقع والتحديات
بقلم :الدكتور عبد الله موسى أبو عيد*

تمهيد:

مادة نصت عىل أهداف املحكمة ومبادئها

أنشئت املحكمة الدولية الجنائية عىل أثر عقد
اتفاقية دولية هي اتفاقية روما يف العام 1998
التي وضعت أسسها لجنة دولية من خرباء
القانون الدويل برئاسة الدكتور املرصي األصل
محمود رشيف بسيوني أستاذ القانون الدويل
وحقوق اإلنسان يف جامعة دي بول ()De Paul
يف شيكاغو.
اتفاقية روما املذكورة أصبحت النظام
األسايس للمحكمة الجنائية التي دخلت حيز
النفاذ يف  2003/7/1بعد انضمام ( )60دولة
إليها.
اشتمل النظام األسايس للمحكمة عىل ()128
*أستاذ القانون السابق يف جامعات فلسطينية عدة والخبري يف
القانون الدويل اإلنساني.
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وتركيبتها وكيفية تسيري عملها والرشوط
الواجب توفرها فيمن يقدم شكوى إليها والكثري
من النصوص اإلدارية والقانونية ورشوط قبول
الشكوى ،كما نصت عىل أن صالحيتها تقترص
عىل النظر والبت يف الشكاوى (الدعاوى) التي
تكون أحداثها قد حدثت بعد  ،2003/7/1أي
تاريخ دخول النظام األسايس للمحكمة حيز
النفاذ.
تعترب املحكمة أول محكمة جنائية دولية
ذات صالحيات للنظر يف أخطر الجرائم الدولية
عىل السلم واألمن الدوليني وعىل حقوق اإلنسان
يف كل مكان .ويجدر يف هذا الصدد ذكر أنه
سبق أن أنشئت محاكم جنائية عدة خاصة قبل

األشخاص الطبيعيني.

إنشاء املحكمة الدولية ،إال أنها لم تتسم بالطابع

()4

الدويل كونها أنشئت بهدف النظر يف الجرائم

وهذا يعني أن النظام األسايس للمحكمة ال

املرتكبة يف إقليم أو دولة محددين أو للنظر

يتيح املجال إلقامة دعاوى ضد الدول أو

يف جريمة محددة ،وأهم هذه املحاكم محكمة
يوغسالفيا سابقا ً التي أنشأها مجلس األمن

املؤسسات واملنظمات الوطنية والدولية.
 .4ال يسأل أي متهم جنائيا ً عن أي سلوك سابق

يف العام  1994ومحكمة رواندا التي أنشأها
مجلس األمن يف العام  1995للنظر يف الجرائم
الخطرية التي حدثت يف البلدين.

لبدء نفاذ النظام األسايس.

 .5عدم محاكمة املتهم مرتني ،إال يف حاالت
استثنائية نص عليها النظام األسايس.

()1

أوال :أهم مبادئ المحكمة
ً

 .1اختصاص املحكمة يعترب تكميليا ً (�Com

تتقادم وكذلك ليست هناك حصانة ألي
مسؤول مهما عال مقامه.

نص النظام األسايس عىل أن املحكمة تختص

االستثناءات وأهمها كون الدولة ذات العالقة

بالنظر يف أشد الجرائم خطورة وهي:
 .1جريمة اإلبادة الجماعية.

()2

 .2املحكمة تنظر فقط يف أشد الجرائم خطورة
موضع االهتمام الدويل.

()8

ثانيًا :الجرائم التي تختص
المحكمة بنظرها:

يف الدول األعضاء ،مع النص عىل بعض

للمتهم أو املتهمني.

()7

 .7وجوب حضور املتهم يف املحاكمة.

 )plementaryالختصاص القضاء الوطني

إما غري قادرة أو غري راغبة يف إجراء محاكمة

()6

 .6الجرائم املشمولة باختصاص املحكمة ال

نص النظام األسايس للمحكمة عىل املبادئ
اآلتية:

()5

()3

 .3املحكمة تنظر فقط يف القضايا املرفوعة ضد
( )1انظر يف ذلك ،النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،املركز
العربي الستقالل القضاء واملحاماة ،القاهرة ،2002 ،صفحة .7- 5
( )2نصت عليها املادة رقم ( )17من النظام األسايس.
( )3املرجع نفسه ،وقد نصت عىل ذلك ديباجة النظام األسايس
واملادة األوىل فيه.
ويالحظ هنا غموض هذه الفقرة ومطاطيتها ،والدليل عىل
ذلك أن املحكمة رفضت النظر يف القضية التي أقامتها تركيا
ضد إرسائيل واملتعلقة بقتل جنود الجيش اإلرسائييل  9مواطنني
أتراك عام  2009عىل متن السفينة مرمرة بحجة أنها ليست من
أشد الجرائم خطورة.

 .2الجرائم ضد اإلنسانية.
 .3جرائم الحرب.
 .4جريمة العدوان.

()9

وقد رشح النظام األسايس الجرائم الثالث
األوىل حيث خصص لكل منها مادة خاصة
( )4وفق نص املادة األوىل واملادة ( )25من النظام األسايس.
( )5أي بعد تاريخ 2003/7/1
( )6نص املادة ( )20من النظام األسايس.
( )7نص املادة ( )27من النظام األسايس.
( )8املادة .)1( 63
( )9وفق نص املادة ( )5من النظام.
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نصت عىل أنواع كل من هذه الجرائم وبعض

 .1الدولة التي وقعت عىل إقليمها األفعال املكونة

التفاصيل عنها ،إال أن النظام ترك جريمة

للجريمة ،أو التي يكون املتهم أحد مواطنيها،
إذا كانت تلك الدولة طرفا ً يف النظام األسايس.

ويبدو أن ذلك ناشئ من أن الدول األعضاء يف

()11

العدوان دون أن يخصص لها مادة لرشحها
األمم املتحدة  -أي أعضاء الجماعة الدولية-

 .2أي دولــة أخــرى غري طرف يف النظام

ما زالوا غري متفقني عىل تعريف قانوني ملزم

األسايس رشيطة أن تقبل بممارسة املحكمة

لجريمة العدوان ،إذ إن التعريف الذي صدر عن

اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث

الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 1974
ليس ملزما ً للدول كونه ال يعترب مصدرا ً من

وأن تتعاون هذه الدولة مع املحكمة دون

مصادر القانون الدويل العام امللزمة للدول
األعضاء.

تأخري أو استثناء.

()12

 .3مجلس األمن :وذلك استنادا ً لصالحيته
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة.

ثالثًا :أجهزة المحكمة

()10

()13

ويبدو أن هذا الحق أعطى ملجلس األمن بناء

تتكون املحكمة من األجهزة اآلتية:

عىل إلحاح الواليات املتحدة األمريكية التي

 .1هيئة الرئاسة.

انضمت إىل اللجنة الدولية التي صاغت

 .2شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية وشعبة

معاهدة روما سنة  ،1998إال أنها لم تنضم

ما قبل املحاكمة.

إىل النظام األسايس وانسحبت من املوضوع
كلياً.

 .3مكتب املدعي العام.
 .4قلم كتاب املحكمة.

 .4االدعاء العام :أتاحت املادة ( -13ج) من
النظام األسايس للمدعي العام حق طلب

رابعًا :الجهات التي لها
الحق بالتقدم بالدعوى:

محاكمة شخص أو أكثر بناء عىل معلومات

نص النظام األسايس عىل أن أربع جهات لها
الحق يف تقديم الدعوى إىل املحكمة وهي:
( )10نصت عىل هذا التقسيم املادة ( )34من النظام األسايس،
ويفهم من هذا التقسيم أن هناك دائرة ما قبل املحاكمة ،التي
تنظر بشكل أويل يف مقبولية الدعوى ،وكذلك الدائرة االبتدائية،
وهي محكمة الدرجة األوىل ثم دائرة االستئناف ،أي محكمة
االستئناف.

العدد (٢٠١٩ )٤٨

132

( )11وفقا ً لنص املادة ( )12الفقرتني .2 ،1
( )12بموجب الفقرة الثالثة من املادة ( ،)12وهي حالة استثنائية
من األساس الذي قامت عليه املحكمة ،واألمر الغريب أن هكذا
دولة تمتاز عن الدول األعضاء ،إذ تستطيع التقدم بالشكوى
التي حدثت أحداثها منذ بدء رسيان مفعول النظام األسايس،
أي ابتداء من  2003/7/1بينما ال تستطيع الدولة العضو يف
النظام األسايس أن تتقدم بالدعاوى إال تلك التي حدثت بعد
رسيان مفعول النظام األسايس يف حقها( ،أي بعد ستني يوما ً
من صريورة الدولة رسميا ً طرفا ً يف النظام).
( )13بموجب نص املادة ( 13ب).

قدمت له ،وبعد التحقق من صحتها ومن

وقبلت دعواها وكانت الدعوى تركز بشكل

خطورة ما تحتوي عليه من جرائم فإن له

خاص عىل الجرائم التي ارتكبتها إرسائيل يف

الحق يف التقدم إىل (شعبة ما قبل املحاكمة)

صيف العام  2014ضد قطاع غزة وغريها من

لكي يحصل عىل الضوء بالسري يف التحقيق

الجرائم التي ترتكبها إرسائيل يف أنحاء فلسطني

مع املتهم.

كافة.

ويف هذا الصدد ،يقول بعض الفقهاء ورشاح

قبلت املحكمة الدعوى ،ويف هذه الحالة

القانون الدويل إن األصل أن املدعي العام يجب
أن يكون محايدا ً وليس أحد األطراف التي

فإنه من صالحية املحكمة النظر يف أي جرائم
ارتكبت األعمال املكونة لها بعد ،2003/7/1

تتقدم بشكوى ،إال أنهم يجدون مربرا ً قانونيا ً

( )15وهذا يعني أن للمحكمة صالحية النظر يف

لهذا األمر بقولهم إنه إنما يمثل يف هذه الحالة

جرائم ارتكبت بعد تاريخ بدء صالحية املحكمة

(الجماعة الدولية) حيث إن أعضاء هذه الجماعة

يف  ،2003/7/1ومن املمكن أن يشمل ذلك

كافة ملزمون ،بموجب معاهدة جنيف الرابعة،

بشكل خاص الجرائم كافة التي ارتكبتها

باتخاذ اإلجراءات كافة لتنفيذ نصوص تلك

إرسائيل ضد قطاع غزة سنوات 2009- 2008

املعاهدة وبخاصة املادة األوىل واملادة ()146

و 2012و 2014وغريها من الجرائم املرتكبة

اللتني تلزمان الدول األعضاء باحرتام التزاماتها

بعد تاريخ .2003/7/1

يف املعاهدة وبضمان احرتام غريها من الدول

ويبدو أن بعض املستشارين القانونيني

()14

أشاروا عىل املسؤولني الذين تقدموا بالدعوى،

األعضاء اللتزاماتها الواردة يف هذه املعاهدة.

خامسًا :دعوى دولة فلسطين ضد
بعض المسؤولين اإلسرائيليين:
تقدمت دولة فلسطني بالئحة دعوى إىل
املحكمة يف أواخر العام  2014استنادا ً إىل نص

بأن تقوم دولــة فلسطني بالتقدم لطلب
العضوية يف املحكمة ،وهذا ما حصل يف أواخر
العام  2014أو أوائل العام  ،2015وكان من
شأن هذا الطلب الجديد حرمان فلسطني من
التقدم بطلب للنظر يف الجرائم املرتكبة كافة

الفقرة ( )3من املادة ( )12من النظام األسايس،
وذلك بصفتها دولة ليست طرفا ً يف املحكمة

فلسطني وهو تاريخ  ،2015/6/1كما أرشنا

( )14انظر يف ذلك :جيوزيبي نيزي ،االلتزام بالتعاون مع محكمة
الجنايات الدولية والدول غري األطراف يف النظام األسايس يف
كتاب :املحكمة الجنائية الدولية :تحدي الحصانة ،اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،دمشق ،2002 ،صفحة .131- 130

( )15وذلك وفقا ً التفاق خاص مع املحكمة حسبما نصت عليه
املادة ( )4من النظام األسايس و 2003/7/1هو تاريخ بدء
رسيان صالحية املحكمة.

قبل رسيان مفعول النظام األسايس بحق
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إليه سابقا ً
قانونياً.

()16

ويبدو يل أن ذلك كان خطأ

عىل الجرائم املشمولة بالدعوى املقدمة من
دولة فلسطني إال أنه يفرتض أن هناك جرائم

تجدر اإلشارة هنا إىل أن الباحث قام يف

مستمرة ،أي حدثت قبل تاريخ 2015/6/1

اجتماع دعا إليه يف وزارة الخارجية يف رام

وما زالت مستمرة يف الحدوث وذلك يشمل،

الله ،بتحذير املسؤولني بأن التقدم بدعوى بعد
صريورة فلسطني عضوا ً يف النظام األسايس ،من

بشكل خاص ،الجرائم املحتملة اآلتية:
 .1االستيطان.

شأنه التأثري عىل أي طلب سابق كانت فلسطني

 .2الهدم املكثف للبيوت واألعيان املدنية

قد تقدمت به بصفتها غري عضو يف املحكمة،

إذ إن الطلب الجديد من شأنه أن يوجد مركزا ً

قانونيا ً جديدا ً لدولة فلسطني بعد صريورتها
عضوا ً كامل العضوية يف املحكمة ،وهذا الوضع
الجديد من شأنه أن يقيض عىل الوضع السابق
الذي تقدمت فيه فلسطني وهي ليست دولة
عضوا ً يف املحكمة ،وينشأ عن ذلك تغري مهم يف
تاريخ الجرائم التي يمكن للمحكمة أن تنظر
فيها.

()17

ينشأ عن ذلك كله أن املحكمة سوف تنظر
فقط يف الجرائم التي ارتكبت األفعال املكونة
لها بعد  2015/6/1واستنادا ً للرشوط املكونة
للنظام األسايس ،واملتعلقة بشكل خاص بنوع
الجرائم وتواريخ ارتكابها والبينات واإلثباتات
املقدمة إلثباتها وغري ذلك من اشرتاطات النظام
األسايس.

وتجدر اإلشارة إىل أن الباحث لم يطلع رسميا ً

( )16انظر هامش رقم ( )5أعاله.
( )17أي أن الوضع الجديد يعني أن املحكمة لن تنظر إال
يف الجرائم املرتكبة بعد رسيان مفعول النظام األسايس
بالنسبة لدولة فلسطني كعضو جديد يف ذلك النظام ،أي بعد
 ،2015/6/1كما ذكر أعاله.
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والثقافية والدينية.
 .3تعذيب املتهمني وسجناء الرأي واألرسى.

()18

 .4انتهاكات إرسائيل املستمرة للعديد من
حقوق املدنيني الخاضعني لسلطة االحتالل
كاإلذالل اليومي لهم وقتل األطفال واالعتداء
عليهم علنا ً يف الشوارع واألماكن العامة.

سادسًا :البيان الصادر
عن المدعية العامة للمحكمة
بقبول الدعوى الفلسطينية:
بتاريخ  2019/12/20أصدرت املدعية

العامة للمحكمة السيدة فاتو بنسود ا (�F. Ben

 )soudaبيانا ً أوضحت فيه األمور اآلتية:

 .1أنها تحققت ،بعد الفحوص املستقلة
والتقدير املوضوعي للمعلومات املوثقة كافة
والفحص األويل للوضع يف فلسطني ،تعلن
بأن املتطلبات القانونية كافة بموجب ميثاق
روما ذات العالقة بفتح تحقيق ،قد تحققت.
( )18من املعلوم أن إجراءات إثبات التعذيب تعترب أمرا ً صعبا ً
وبالتايل من املستحسن تأجيل ذلك ،إذ يفرتض التقدم يف البداية
بالجرائم الظاهرة التي يمكن إثبات حدوثها بسهولة.

 .2أنها مقتنعة بوجود أسس معقولة ملواصلة

تجدر اإلشارة هنا إىل أن ردة فعل الصحافة

التحقيق يف ما يتعلق باألوضاع يف فلسطني
وفقا ً لنص املادة  )1( 53من النظام األسايس.

واإلعالم اإلرسائيليني كانت معادية للمدعية
العامة بن سودا ،حيث اتهمتها بعض تلك

 .3وأنها مقتنعة بأن جرائم حرب ارتكبت وما

الوسائل بأنها كانت متهمة بالفساد يف دولتها

زالت ترتكب يف الضفة الغربية ،وذلك يشمل

حينما كانت تشغل منصب وزيرة العدل يف

القدس الرشقية وقطاع غزة.

غامبيا.

 .4أن هناك مقبولية للقضايا املتوقعة الناشئة
عن الحالة هناك.

()21

ومن أهم ردود الفعل اإلرسائيلية ترصيحات
بعض املسؤولني القانونيني القائلة إن املحكمة

 .5كما أنه ال توجد أسباب أساسية لالعتقاد بأن

ليست لها صالحية النظر يف األحداث التي تتم

التحقيق سوف لن يخدم مصلحة العدالة.
 .6وأعلنت أيضا ً أنه بسبب الوضع الخاص

يف األرايض املحتلة ،وأن فلسطني ليست دولة

والوضع القانوني الذي يتسم بخالف
قانوني كبري ،وبعض الوقائع ذات العالقة،
وبخاصة ما يتعلق بالنطاق اإلقليمي الذي
يجب أن يشمله التحقيق ،فإنها وجدت أنه
من الرضوري ،بموجب املادة  )3( 19من
النظام األسايس إيجاد حل لهذه املسألة.
لذلك طلبت من دائرة ما قبل املحاكمة إصدار
قرار تحدد بموجبه نطاق الوالية اإلقليمية
للمحكمة وفقا ً لنص املادة 2(12أ) من ميثاق
روما.

()19

بنا ًء عىل هذا البيان ،أصــدرت املحكمة
الجنائية (شعبة ما قبل املحاكمة) موافقتها عىل
النظر يف طلب املدعية العامة يف مسألة الوالية
اإلقليمية ،وقبلت النظر يف امللف املتعلق بفتح
تحقيق يف األرايض الفلسطينية.

()20

( )19وفقا ً لرتجمة الباحث للبيان عن اللغة اإلنجليزية.
( )20انظر جريدة فلسطني ،عدد  ،2020/1/30الصفحة األوىل.

وبالتايل ليس لها حق تقديم الشكوى ،وأن
الجنود اإلرسائيليني إنما يقومون بالدفاع عن
بالدهم ومواطنيهم وغري ذلك من االدعاءات.

()22

تجدر اإلشارة إىل أنه من ضمن ردود
الفعل اإلرسائيلية عىل بيان املدعية العامة
أن وزارة القضاء اإلرسائيلية بالتنسيق مع
املستشار القضائي (ماندلبليت) قررت توسيع
اختصاص املحكمة العليا إللغاء أي قرارات
للمدعي العام العسكري اإلرسائييل بهدف
تسهيل عملية التعامل مع دعاوى قضائية
محتملة أمام املحكمة الجنائية الدولية.

()23

وهذا يعني أن املسؤولني القانونيني قد
يدخلون تعديالت عىل اختصاصات املحكمة
العليا يف إرسائيل من أجل إصدار أحكام -وإن
( )21انظر جريدة القدس ،عدد  ،2020/12/30الصفحة الثانية.
( )22انظر ما ورد يف جريدة هآرتس يف عددها الصادر يف
.2020/1/7
( )23املرجع نفسه.
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تكن شكلية -ضد املتهمني اإلرسائيليني يف

الختصاص القضاء الوطني ،مما قد يؤدي

قضايا اعتداءات عىل أشخاص فلسطينيني أو

إىل تمسك إرسائيل أو من يدافع عنها )24(،بأن

عىل قطاع غزة وغري ذلك من األفعال التي قد

لها االختصاص األسايس يف محاكمة أي متهم

تشكل مادة للنظر فيها من املحكمة الجنائية

إرسائييل ،وقد تحاكم بعض هؤالء املتهمني

الدولية ،بحيث تبدو إرسائيل وكأنها تحاكم

بصورة شكلية مدعية بأن لديها قضا ًء
ممتازا ً ومستقالً!! ويف هذه الحالة يتوجب

أخرى من املحكمة الجنائية الدولية .وهذا

عىل الجهة التي تمثل دولة فلسطني رسد

مؤرش عىل ما يمكن أن تتخذه إرسائيل من

عرشات حاالت امتناع املحاكم اإلرسائيلية

إجراءات بهدف إفشال املساعي لصدور قرارات

عن فتح التحقيق ،أو إغالق امللف أو إصدار

إدانة ضد املسؤولني اإلرسائيليني عن طريق

حكم مخفف ال يتناسب مع الجريمة واألمثلة

إيجاد وسائل للتحايل عىل القانون الدويل وعىل

كثرية عىل أحكام كهذه وعىل تسييس القضاء

نصوص النظام األسايس للمحكمة.

اإلرسائييل.

املتهمني وبالتايل فال داعي لكي يحاكموا مرة

ويجدر بنا القول إن عددا ً من الدول

سابعًا :العقبات
والمعيقات المتوقعة
ال شك يف أن الدعوى الفلسطينية من املحتمل
أن تواجه بعض العقبات واملعيقات ،بعضها
ناشئ عن النصوص القانونية ،وخاصة تلك
التي تحمل أكثر من احتمال ،والبعض اآلخر من
املمكن أن تقوم إرسائيل بالتحايل عن طريقه
عىل نصوص النظام األسايس وقواعد القانون
الدويل بشكل عام.

أوال :نصوص النظام
ً
األساسي والمعيقات القانونية
وذلك يمكن أن شمل األمور اآلتية:
 .1نص املادة األوىل من النظام األسايس باعتبار
اختصاص املحكمة يعترب اختصاصا ً تكميليا ً
العدد (٢٠١٩ )٤٨
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قدمت طلبات ،بصفتها صديق املحكمة
ً
زاعمة ،من جملة ما
(،)Amicus Curiae
ورد يف مذكراتها املقدمة للمحكمة ،أن
فلسطني ليست دولة ،وأن إرسائيل لها الحق
يف محاكمة مواطنيها ،واألنكى أن املحاكمة
الدولية املذكورة قد تؤثر عىل سري مفاوضات
الحل السلمي بني الطرفني (كذا)!!! وأهم
( )24أعلنت الصحف أن إرسائيل سوف تقاطع املحكمة الجنائية
الدولية ،إال أنها أوكلت إىل نقابة املحامني اإلرسائيليني كي تتقدم
بطلب إىل املحكمة ،بصفتها (صديق للمحكمة) بدفاع قانوني
وقد طلبت النقابة من رئيسها تشكيل طاقم عمل لكتابة رأي
قانوني يتعلق بذلك ،ويف هذه الحالة فإن النقابة ال تمثل الدولة
العربية .انظر جريدة القدس ،عدد  ،2020/2/12صفحة (.)8
( )25من أبرز األمثلة :عدم محاكمة الذين قتلوا الطفل (أبو
خضري) ،وكذلك الحكم بعقوبة ( )18يوما ً فقط عىل الجندي
الذي قذف أفعى إىل داخل سيارة بها مدنيون فلسطينيون
(وذلك يعترب رشوعا ً يف قتل ،عقوبته يف معظم القوانني ال تقل
عن  5سنوات) ،باإلضافة إىل عرشات األمثلة األخرى املشابهة.

الدول املذكورة هي :أملانيا ،تشيكيا ،املجر،

ميثاق األمم املتحدة وال يتوفر يف هذه الحالة

النمسا ،أسرتاليا ،الربازيل.

أي من تلك الرشوط.

 .2رفض تسليم أي متهم إرسائييل :وهو أمر
متوقع جدا ً خاصة أنه من املتوقع مقاطعة

 .5من املحتمل االدعاء بأن املتهم مريض مرضا ً
عقليا ً أو كان يف حالة سكر ،وذلك استغالال ً

إرسائيل للمحكمة ،كما ذكر أعاله يف املالحظة
رقم ( )24وبذلك لن تتم املحاكمة ،إذ إن

()26

لنصوص واردة يف النظام األسايس.

()27

 .6احتمال آخر هو االدعاء بأن املتهم كبري السن

املادة ( )63واضحة يف نصها وهو «يجب
أن يكون املتهم حارضا ً أثناء املحاكمة» وهذا

وأن املقاضاة ضده ال تخدم العدالة.

النص الجازم (يجب) من شأنه أن يؤجل

ملعايري القانون الدويل ذات العالقة ،وبالتايل
فال يحق لها أن تصبح طرفا ً يف املحكمة لكي

تستطيع إرسائيل االلتفاف عىل محاكمة أي

تقايض إرسائيل.

 .7ادعاء إرسائيل أن فلسطني ال تعترب دولة وفقا ً

املحاكمة دون رشوط أو وقت محدد .وبذلك
من املتهمني اإلرسائيليني».
 .3ذكرنا سابقا ً أن مجلس األمن له الحق يف

()28

يمكننا الرد عىل هذا االدعاء بما يأتي:
 )1الجمعية العامة ،اعتربت أن فلسطني (دولة
مراقب فيها) ،بأغلبية كبرية تصل إىل ،%92

إصدار قرار بتأجيل الدعوى الجنائية ملدة
 12شهرا ً وتمديد التأجيل مرة ثانية للمدة

إذ صوت لصالح هذا القرار ،رقم ()2334

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة –

الصادر يف  )138( 2012/11/29دولة
بينما صوتت ضده تسع دول( )29بينها ٌ
دول

نفسها ،وذلك استنادا ً لصالحياته بموجب

صغرية جدا ً تونغا( ( )Tongaوتوفالو (�Tova

وهذا يعطي إرسائيل فرصة لتأجيل املحاكمة
والتالعب بقانون املحكمة.
 .4االدعاء بأن إرسائيل وجنودها ومسؤوليها
السياسيني كانوا يف حالة دفاع عن النفس،
وهذه حجة ضعيفة إال أنها غري مستبعدة،
فالدفاع عن النفس يف القانون الدويل له
محددات وأسس ال تتوفر يف جرائم الحرب
وغريها من الجرائم الخطرية ،وبخاصة ضد
املدنيني واألطفال واملنازل ،إذ إن الدفاع عن

( )26املادة ( )51يف ميثاق األمم املتحدة تشرتط أن يكون الدفاع
عن النفس (ردعا ً العتداء مسلح) وأن يكون الدفاع متناسبا ً مع
الفعل وأن يبلغ مجلس األمن بذلك كي يقوم باتخاذ اإلجراءات
املناسبة لوقف العدوان املفرتض وهذه الرشوط ال تتوفر يف
حالة اعتداءات إرسائيل عىل األطفال واملدنيني والبيوت واألعيان
الدينية والثقافية وغريها .وإرسائيل تستغل يف هكذا حجة نص
املادة ( )31ج من النظام األسايس التي تعدد أسباب امتناع
املسؤولية الجنائية.
( )27وذلك بموجب نص املادة ( 31أ ،ب) من النظام األسايس.
( )28وذلك بمقتىض نص املادة ( )53ج من النظام األسايس.
( )29تنص املادة ( )18من ميثاق األمم املتحدة عىل أنه عند

التصويت عىل أمور مهمة يجب حصول هذا التصويت عىل
ثلثي الدول الحارضة واملصوتة فعالً بنعم أو ال هي التي
تحسب أصواتها فقط.

النفس له رشوطه الواردة يف املادة ( )51من
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املتحدة وتعترب دوال ً مستقلة ذات سيادة

 )luوغريها .واالدعــاء أن فلسطني ليست
ٌ
تناقض صارخ مع الكثري
دولة محتلة هو

بينما يبلغ عدد سكان معظمها أقل من عدد

من قواعد القانون الدويل اإلنساني والعام

سكان مدينة غزة وتبلغ مساحة بعضها

وحقوق اإلنسان وكذلك مع املنطق السليم

أقل من نصف مساحة الضفة الغربية ،مثل

وإرادة  %92من دول العالم.

تونغا وتوفالو وجزر العذراء وغريها.

 )2فلسطني هي اآلن عض ٌو يف عرشات املنظمات

لذلك فإن الطعن بأن فلسطني ال تعترب دولة،
علما ً أن عدد الفلسطينيني املقيمني يف فلسطني

نود اإلشارة إىل املادة ( )81من االتفاقية

التاريخية يزيد عىل ستة ماليني ونصف ،بينما

الدولية للمعاهدات لعام  1969التي تسمح

يوجد يف املهجر ،بسبب تهجريهم القرسي،

للدولة التي هي عضو يف املنظمات املتخصصة

ماليني آخــرون .لذلك فإن الطعن الصادر

أو يف محكمة العدل الدولية باالنضمام إىل
تلك املعاهدة وفلسطني أصبحت عضوا ً يف

من بعض الدول الكبرية كأملانيا والربازيل

الدولية واملعاهدات الدولية .ويف هذا الصدد

اليونسكو وكذلك يف محكمة العدل الدولية

وأسرتاليا ،إنما يعترب إهانة لهذه الدول نفسها
ً
خاصة أن هذه الدول تخضع يف طلبها املقدم

واعتبار أنها ليست دولة إنما يعترب احتقارا ً

لضغوط أمريكية وإرسائيلية ومن
إىل املحكمة
ٍ
اللوبيات الصهيونية ،كل ذلك إنما يتسبب

الدولية التي انضمت إليها.

بإهانة تلك الدول واملس بكرامتها ،إذ إنها تقف

لهذا النص وللعديد من املنظمات واملعاهدات
 )3فلسطني تقيم عالقات دبلوماسية مع
أكثر من ( )115دولة ومنها بعض القوى
العظمى.
 )4تجدر اإلشارة إىل أن الصني كانت تعترب دولة
مهمة منذ إعالن استقاللها يف ،1949/10/1
يف الوقت نفسه الذي لم تكن عضوا ً يف األمم
املتحدة إىل تاريخ  .1972ومن السخف
اعتبارها خالل تلك املدة أنها لم تكن دولة.
 )5هذا االدعاء مخالف للمنطق السليم وعدد
ً
خاصة أن أكثر
من قواعد القانون الدويل
من أربعني دولة هي أعضاء يف منظمة األمم

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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إىل جانب تلك الدول الصغرية املشار إليها أعاله.

ثانيًا :المعيقات السياسية:
 .1لعل أهم املعيقات السياسية ممارسة أمريكا
وإرسائيل واللوبيات الداعمة إلرسائيل ،يف
دول كربى ،ضغوطا ً سياسية عىل املحكمة
واالدعاء العام وقضاة املحكمة .وهذه األمور
متوقعة من كل من أمريكا وإرسائيل ،إذ إن
الكثري من ممارسات هاتني الدولتني تشري
إىل ذلك ،وخري أمثلة عىل ذلك تهديد جون
بولتني ،مستشار األمن القومي األمريكي

السابق ،لقضاة املحكمة بمعاقبتهم ومنعهم

عضوية املحكمة ،وكذلك ما الذي تجنيه دولة

من دخول الواليات املتحدة ،وكذلك ترصفات

فلسطني وشعبها من فوائد ترتتب عىل محاكمة

الرئيس األمريكي الخشنة مع دول عدوة

املسؤولني اإلرسائيليني؟

وصديقة ،تشري إىل إمكانية استخدام التهديد

الجواب عىل ذلك هو :أنه ال مناص لنا من

املبارش أو املبطن ضد املحكمة وقضاتها ومن

استخدام الوسائل كافة التي يتيحها لنا القانون

الدالئل عىل ذلك أن الصحافة ووسائل اإلعالم
اإلرسائيلية شنت حملة وهجوما ً عدوانيا ً ضد

الدويل وسواء أكانت هذه الوسائل دبلوماسية
أم سياسية أم قانونية ،فإننا سوف نجد أنفسنا

املدعية العامة بنسودا مبارشة بعد بيانها

معزولني مثل (أهل الكهف) ،إذ استمرينا

الصادر يف كانون األول ( )2019متهمني

يف نقد هذه الوسائل ويف القول( :ال ينفع إال

إياها بالفساد والرشوة وغري ذلك من التهم.

املدفع!!) من املجدي إيضاح أنه حتى املدفع ،ال

 .2انتهاز ضعف ميزانية املحكمة ملحاولة منع

يعمل من تلقاء ذاته بل هو وسيلة يستخدمها

بعض الدول الغربية من دفع حصتها من

من يحتاجها وإنما بعقالنية وحينما يكون ذلك
ممكناً ،وال بد أن يكون ذلك مصحوبا ً بالوسائل

املالية ،خاصة أن رئيس املحكمة األول

األخرى كافة السياسية والدبلوماسية ما دامت
تجلب لنا أي نفع مهما كان محدوداً.

مع مجلة الصليب األحمر الدويل ،قد رصح

والباحث يعتقد أنه حتى ولو لم يعتقل أي

بأن ميزانية املحكمة متواضعة ،األمر الذي

متهم إرسائييل فإن هناك فوائد ترتتب عىل إقامة

يجعلها ال تقبل سوى الجرائم األشد خطورة

الدعوى وأهمها:

عىل األمن والسلم الدوليني وعىل العدالة

 .1فوائد إعالمية :ال بد أن ينشأ عن إقامته

ميزانية املحكمة ،أي استخدام الضغوط
الربفسور فيليب كريتش كان ،يف مقابلة

الدولية.

دعوى انتشار الخرب يف معظم وسائل اإلعالم

()30

الدولية ،وبالتايل إطالع العالم عىل ما تقوم

ثامنًا :الفوائد المرجوة من اللجوء
إلى المحكمة الجنائية الدولية:

به السلطات اإلرسائيلية من أعمال بشعة
تتناىف مع ما تدعيه من عدالة وديمقراطية

قد يتساءل البعض ،ما دام األمر بهذا
التعقيد ،إذن ما الفائدة من االنضمام إىل

واحرتام لحقوق اإلنسان.
 .2يف حالة صدور أحكام ضد بعض املسؤولني
اإلرسائيليني فإن قائمة بأسمائهم يجب أن

(30)See: International Review of the Red Cross Interview
with Philippe Kirsch, first president of the International
Criminal Court, vol.88, No860, March 2006, PP. 9-17.
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للمحكمة وعىل منظمة األمم املتحدة ،وهي

وذلك بدعم واسع ألعمال املقاطعة الدولية

ملزمة بموجب نصوص النظام األسايس

( )BDSوتفعيل مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية

واالتفاقية املوقعة بني املحكمة واملنظمة

وبشكل خاص منتجات املستوطنات ،كذلك

الدولية ،بأن تتعاون مع املحكمة يف أمور

اتخاذ اإلجــراءات كافة لتطوير االقتصاد

أي أنها ملزمة يف حالة زيارة

الفلسطيني ،ومن ضمن ذلك تشجيع املنتوجات

أي من املتهمني إياها ،أو مروره يف أحد

الوطنية وإيجاد حلول اقتصادية وسياسية
إلعالة العمال واملزارعني بدال ً من اعتمادهم عىل

للمحكمة ،ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل تخوف

العمل يف املستوطنات.

عديدة،

()31

مطاراتها ،أن تلقي القبض عليه وتسلمه
املتهمني من زيارة أي من الدول األعضاء
وعددها  124دولة.

هذه اإلجراءات كافة يجب أن تكون متكاملة
ومنظمة بحيث يلمس املواطنون فعاليتها عىل

 .3أي أحكام رادعة تصدر ضد املتهمني أو

املدى املقبول ،ولعل األمر األكثر أهمية هو توفر

بعضهم من شأنها أن تثري القلق والخوف

اإلرادة يف تفعيل هذه اإلجراءات واالستمرار
فيها مع دعم الجماهري ماديا ً ومعنويا ً وكل ذلك

لدى العديد من املسؤولني اإلرسائيليني،
وبالتايل قد تكون رادعا ً ملنع تكرار ارتكاب

يجب أن يتم ضمن خطة منظمة ومتناسقة كي

الجرائم الخطرية ،أو اتخاذ اإلجــراءات

يكون لها األثر األكرب.

املشددة لتغطية الجرائم .وذلك من شأنه
جعل ارتكاب الجرائم كما تحدث حالياً ،أكثر
صعوبة وأشد خطورة عىل دولة إرسائيل.
تاسعًا :وختاماً ،يجب اإليضاح أن اللجوء إىل

املحكمة الجنائية الدولية وحده لن يكون مجديا ً
بشكل فعال بل يجب أن يرتافق مع أشكال
النضال كافة التي يسمح بها القانون الدويل،
( )31وذلك وفقا ً لنص املواد  88،87،86حيث تلزم هذه النصوص
الدول األعضاء التعاون يف ضبط أي متهم وتسليمه للمحكمة،
إذ نصت املادة  86عىل  ...بتعاون الدول األطراف ،وفقا ً ألحكام
النظام األسايس تعاونا ً تاما ً مع املحكمة فيما تجربه ،يف إطار
اختصاص املحكمة ،من تحقيقات يف الجرائم واملقاضاة
وتحليلها.

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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سياسات عامة

التدريب المهني ضمن سياسات التمكين االقتصادي للمرأة
«وزارة االقتصاد الوطني -دراسة حالة»»
إكرام عمر*

المقدمة

ورقة سياسات أعدها مركز مسارات ،فإن هذه

أظهر التقرير السنوي لنتائج مسح القوى
العاملة ( )2018الصادر عن الجهاز املركزي

املشاركة الضئيلة تعود باألساس إىل عوامل
عدة :سياسية واقتصادية ومجتمعية.

2

لإلحصاء الفلسطيني أن نسبة مشاركة اإلناث

إن وجود عوامل اقتصادية وسياسية

يف القوى العاملة بلغت  ،%20.7فيما أشارت

ومجتمعية تحد من وصول املرأة إىل سوق

نتائج التقرير إىل أن معدل البطالة بني النساء

العمل ال ينفي وجود سياسات وآليات لتعزيز

املشاركات يف القوى العاملة بلغ  %51يف العام

هذه املشاركة وحتى زيادتها ،ولعل االتجاه

 2018مقابل  %25بني الرجال.

1

نحو التدريب املهني من تلك الوسائل التي

تعكس اإلحصاءات السابقة الفجوة يف

ترى فيها العديد من الجهات الحكومية وسيلة
لتعزيز مشاركة النساء اقتصادياً .وعليه

وحجم البطالة يف صفوف النساء .وبحسب

تتناول هذه الورقة دور التدريب املهني

مشاركة املرأة الفلسطينية يف سوق العمل،
 - 1مسح القوى العاملة الفلسطينية  -التقرير السنوي .2018 :الجهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطينيhttp://www.pcbs.gov.ps/Downloads/ .2019 .
book2433.pdf

والتقني يف سياسات التمكني االقتصادي
 - 2أرشف بدر وآخرون ،مشاركة املرأة يف القوى العاملة .مركز مسارات//:https .
/files/files_content/files/1827/article/ps.masarat.www

*باحثة يف السياسات العامة.

pdf.lmr_mshrk_-_syst_thlyl/files_content
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للمرأة الفلسطينية.

الفنية والسلوكية ملقابلة احتياجات سوق

تهدف هذه الورقة إىل تبيان الربامج الخاصة

العمل.

2

بالتمكني االقتصادي للمرأة الفلسطينية وأهمية

اعترب البعض التعليم املهني والتقني ركيزة

التدريب املهني ودوره يف السياسات التي يتم

أساسية يف النمو االقتصادي ألي مجتمع من

اتباعها لزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل.

املجتمعات ،كونه يساهم يف تنمية قدرة األفراد

تناولت الدراسة ثالثة محاور رئيسة ،تمثل

عىل اإلنتاج وزيادة إتقانهم للعمل وتزويد سوق

األول يف واقع التدريب املهني والتقني يف فلسطني

العمل باملهارات اليدوية والكفاءات العلمية

(ملحة عامة) .فيما تناول املحور الثاني التدريب

والعملية املناسبة.

3

تختلف برامج التعليم والتدريب املهني طبقا ً

املهني من منظور النوع االجتماعي «واقع
وتحديات» .أما التدريب املهني ضمن سياسات
تمكني املرأة اقتصاديا ً «وزارة االقتصاد الوطني

إىل قسمني ،األول :الربامج النظامية الرسمية

دراسة حالة» فسيتم تناوله بشكل أوسع يف

التي تقدمها وزارتا الرتبية والتعليم والتعليم

للمؤسسات القائمة عىل تنفيذها ،حيث تقسم

العايل ،وتكون ذات منهاج ومدة محددة مسبقا ً

املحور الثالث من هذه الورقة.

باإلضافة إىل منح املتدرب شهادة رسمية .فيما

المحور األول :واقع التدريب المهني
والتقني في فلسطين (لمحة عامة)

تشكل الربامج التدريبية غري النظامية التي
تقدمها مؤسسات مختلفة أو وزارات غري وزارة

تعرف منظمة اليونسكو التعليم والتدريب

الرتبية والتعليم أو وزارة التعليم القسم الثاني.

املهني «بأنه تلك العملية التعلمية التي تشمل

بدأت السلطة الفلسطينية عملها يف مجال

باإلضافة إىل التعليم العام ،دراسة التقنيات

التعليم املهني ،بما هو موجود من مراكز

والعلوم ذات الصلة واكتساب املهارات العملية

ومعاهد ومدارس وكلیات مهنية وتقنیة ،حیث

والسلوك والفهم واملعرفة املتعلقة باملهن يف

تبنت يف العام  1996اإلسرتاتيجية الوطنیة

مختلف قطاعات الحياة االقتصادية.

للتعلیم والتدریب املهني والتقني التي تنسجم

1

مع توجهات التعلیم والتدریب املهني والتقني،

وعليه ،يشكل التعليم والتدريب املهني عملية

ومن ثم جرت بلورتها يف الــعــام، 2000

تعليمية وتدريبية تتبناها املؤسسات بهدف

ومراجعتها وتطويرها يف العام .2010

زيادة فاعلية الفرد يف مناحي الحياة االقتصادية

5

أطلقت وزارة التعلیم العايل ووزارة العمل يف

واالجتماعية ،من خالل إكساب األفراد املهارات
العدد (٢٠١٩ )٤٨
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شباط من العام  2005املجلس األعىل للتعلیم

وتوجيهها لألولويات والحاجات الفعلية من

والتدریب املهني يف فلسطین ،وبدوره قرر

برامج تدريبية تخصصية وغريها ،وتعزيز مبدأ

املجلس تأسیس مركز التطویر املهني والتقني

االعتماد عىل الذات يف التدريب وتنمية املوارد

لیكون بمثابة الذراع الفنية للنظام ،وأنشأ
مجلسا ً تنفیذيا ً لتطویر الخطط والتنسیق مع

البرشية ،والتوسع يف التكنولوجيا ألغراض

مؤسسات التعلیم والتدریب املهني والتقني.

التدريب ،ما سيسهم يف تخفيض نفقات
التدريب وتوسيع قاعدة املستفيدين.

6

8

قرر مجلس الوزراء ،يف أیار ،1914إنشاء

قررت الحكومة الثامنة عرشة 9يف جلستها

الهيئة الوطنیة للتعلیم والتدریب املهني

رقم ( )05بتاريخ  13/05/2019تشكيل

والتقني واعتربها الجهة املسؤولة عن تنفیذ

لجنة وزاريــة لوضع تصور للنهوض

اإلسرتاتيجية الوطنیة ،ورسعان ما جُ مّد هذا

بالتعليم التقني واملهني ،تضم يف عضويتها
كالً من :وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

القرار يف الشهر نفسه.
ناقشت الحكومة خالل اجتماع مجلس

«مقرراً» ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي،

7

وزير الرتبية والتعليم ،وزير االقتصاد الوطني،

رقم ( ،)191الخطة اإلسرتاتيجية الوطنية

وزير العمل .بحيث تقوم اللجنة بمراجعة واقع

األوىل للتدريب وخطة التدريب املنبثقة عنها

التدريب املهني والتقني وتحليله عىل املستوى

لألعوام  ،2020 - 2018بهدف إيجاد إطار

الوطني بما يشمل جميع املؤسسات واملراكز

عام وأداة لتخطيط التدريب وتنمية املوارد

واملدارس والجامعات العاملة يف هذا القطاع.

يف قطاع الخدمة املدنية تعكس األولويات

ودراسة مقرتح إنشاء كلية جامعية للتعليم

التطويرية ،وتحسني قدرات املوارد البرشية من

املهني والتقني .باإلضافة إىل دراسة إمكانية

خالل تعزيز مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم

إنشاء كليات مهنية وتقنية يف مؤسسات التعليم

اإليجابية ،والتحول من التدريب وتنمية املوارد

العايل .وإعداد مرشوع قانون ينظم التعليم

البرشية املبني عىل املعروض من الدول املانحة

املهني والتقني وإسرتاتيجية وطنية.

الوزراء الفلسطيني للحكومة السابعة عرشة،

10

والصديقة إىل برامج تدريبية مبنية عىل احتياج

قررت الحكومة الفلسطينية بهدف دعم

فعيل وأولويات فلسطينية مرتبطة بالخطط

التدريب املهني ،يف اجتماع رقم ( )8بتاريخ

التي ستنفذها مؤسسات الدولة ،وتحقيق

 ،10/06/2019تخصيص املوازنة املطلوبة

االستخدام األمثل للموارد املالية املتاحة

لتأهيل مدارس التدريب املهني بقيمة  2مليون
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 %63للذكور.

دوالر لبدء العام الدرايس . 2020/2019
صادق مجلس الوزراء ،مؤخراً ،عىل توصيات

يف السياق نفسه ،تشري نتائج مسح القوى

اللجنة الوزارية بشأن النهوض بالتعليم

العاملة ( )2018إىل أن نسبة العاملني الذكور

والتدريب املهني والتقني ،وإنشاء الهيئة

كفنيني ومتخصصني ومساعدين وكتبة بلغت

الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني،

 %20.8مقابل  %61لإلناث ،التي تمثل النسبة

واملوافقة عىل إنشاء الجامعة التقنية.
وعليه نجد أن هناك اهتماما ً حكوميا ً خالل

األعىل بني اإلناث العامالت ،كما أن  %22.6من
العاملني الذكور يعملون يف الحرف وما إليها

السنوات الثالث املاضية بتطوير قطاع التدريب

من مهن مقابل  %4.8لإلناث.

11

12

13

املهني والتقني سواء عىل مستوى القرارات

أوضح وزير الرتبية والتعليم السابق صربي

الحكومية واالسرتاتيجيات الوطنية بشكل عام أو

صيدم يف محارضة ألقاها يف معهد الصحة

من خالل سياسات املؤسسات الحكومية بشكل

العامة واملجتمعية يف جامعة بريزيت أن عدد

خاص ،وحتى نستطيع تحديد مدى تضمني

اإلناث يف سوق العمل ال يتقاطع مع حجم

التدريب املهني والتقني يف السياسات الداخلية

وجودهن وتفوقهن يف الجامعات الفلسطينية،

للوزارات واملؤسسات الحكومية (التدريب غري
النظامي) .وبعيدا ً عن دور مؤسسات التعليم

حيث تشري اإلحصائيات إىل أن  %65.4من
الذكور التحقوا بعد التخرج بسوق العمل بينما

النظامي ال بد من استعراض واقع التدريب

لم يلتحق سوى  %16.1من اإلناث.

14

املهني من منظور النوع االجتماعي بما يشمل

تعكس اإلحصاءات الــواردة أعاله حجم

املعيقات التي تحد من إمكانية إقبال املرأة عىل

مشاركة اإلناث يف التعليم والتدريب املهني

القطاعات املهنية.

ومدى انخراطهم يف سوق العمل ،فباالستناد إىل
املعطيات اإلحصائية نجد أن نسبة العامالت يف

المحور الثاني :التدريب المهني
من منظور النوع االجتماعي
«واقع وتحديات»

املهن بلغت  %4.8وهذه النسبة متدنية باملقارنة
مع مشاركتها يف قطاعات أخرى.
يف مجال دمج املرأة يف السياسات الهادفة

أظهرت إحصاءات وزارتي الرتبية والتعليم

لتطوير التدريب والتعليم املهني والتقني،

العايل والعمل أن نسبة التحاق اإلناث بالتعليم

ركزت اإلسرتاتيجية عىل تحسین نظام التعلیم

والتدريب املهني والتقني ضئيلة مقارنة مع

والتدریب املهني والتقني وتطويره ،كما أخذت

الذكور ،إذ شكلت نسبة اإلناث  %37مقابل
العدد (٢٠١٩ )٤٨
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فرص متساویة
بعین االعتبار رضورة إتاحة
ٍ
للذكور واإلناث ووصول النساء الفلسطينيات
لهذا النوع من التعلیم ،لكن لم تناقش أو

مهنة ذكوریةّ ،
ألن التخصصات تخضع لتقسیم
العمل حسب الجنس يف املجتمع الفلسطيني ،ما
شكل تحديا ً يواجه انخراط اإلناث يف التدريب

تتطرق إىل أهمية إدماج قضایا النوع االجتماعي

املهني ،ناهيك عن ثقافة املجتمع الفلسطيني

يف أهدافها ،وتبني معاییر وإجراءات لجرس

حول التعلیم والتدریب املهني والتقني حيث
يصنف تعليما ً للذكور.

تناولت ورقة سياسات عامة أعدها مركز

يرى البعض أن موضوع التدريب املهني

مفتاح حول واقع التعلیم والتدریب املهني

وتقليديته وعدم توجه الفتيات إىل مجاالت
محددة مسبقاً ،يعد معيقا ً أساسيا ً أمام

االجتماعي ،مجموعة من املعيقات والتحديات

انخراط املرأة وزيادة نسبة مشاركتها يف سوق

الفجوة بین الجنسین يف هذا القطاع.

والتقني يف (الضفة الغربية) من منظور النوع
التي تحد من استجابة الفتيات الفلسطينيات

العمل ،وبالتايل فإن تمكني املرأة اقتصاديا ً

ملراكز التدريب املهني ،حيث أشارت الورقة

ودمجها يف سوق العمل بحاجة إىل توعية

إىل أن هذه التحديات تعود إىل قلة مؤسسات

بأهمية التدريب املهني ورفع قيمته املجتمعية،

التعلیم والتدریب املهني والتقني القریبة من

وبأهمية زيادة التخصصات للنساء للمشاركة
يف سوق العمل بعيدا ً عن التخصصات املعتادة

أماكن سكن الفتیات ،ومحدودیة التخصصات
املتاحة لإلناث يف الضفة الغربية ومعظمها
ینحرص يف تعزیز الدور النمطي للمرأة والفتاة،
وقلة فرص العمل املتاحة لخریجات مراكز
التدریب املهني ،وحتى إن وجدت یكون الراتب
الیومي أو الشهري قلیالً جداً.
وأشارت الورقة إىل أن الحواجز العسكریة
اإلرسائيلية التي تعیق وصول الفتیات للمؤسسة
وتؤخر الرجوع للبیت ،تقلل فرصة خروجهن
من البیت ،باإلضافة إىل عدم تقبُّل األهل واملجتمع
لبعض التخصصات التي تستلزم الدراسة يف
صفوف مختلطة (ذكور وإناث) أو التي تعترب

واملقبولة مجتمعياً ،التي سببت فائضا ً يف أعداد
الخريجات وحدوث بطالة عالية.

15

المحور الثالث :التدريب المهني
ضمن سياسات تمكين المرأة
اقتصاديًا -وزارة االقتصاد
الوطني دراسة حالة»
أكدت الخطط والسياسات الحكومية أهمية
تمكني املرأة االقتصادي وانعكاساته التنموية،
ويف هذا السياق ،أنشأت الحكومة الفلسطينية
كيانا ً متخصصا ً بقضايا املرأة ممثالً بوزارة
املرأة ،إضافة إىل تخصيص وحدات للنوع
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بينت أن املهارات التي تتطلبها سوق العمل
املحلية ليست عالية جداً ،حيث يواجه الشباب

االجتماعي املختصة بقضايا املرأة يف الوزارات
املختلفة ودعهما وإدماجها ،وتوعية الوزارات

األفضل تعليما ً فرتات طويلة للشواغر املهنية

بأهمية العدالة واملساواة داخل املؤسسات،
ويف خطوة متقدمة اعتمدت املوازنة الحساسة
للنوع االجتماعي كموازنة للسلطة.

القليلة املتاحة.

17

اعتمدت وزارة االقتصاد الوطني النظرية

16

تضم وزارة االقتصاد الوطني كغريها من

االقتصادية لتحديد دور التعليم واملهارات يف

الوزارات وحدة النوع االجتماعي ،وهي وحدة

عملية النمو والتنمية االقتصادية ،باإلضافة إىل

تعني بدعم املرأة ودمجها يف السوق الفلسطينية
باإلضافة إىل تمكينها اقتصاديا ً ولتحقيق

نتائج دراسة أعدتها مؤسسة كري إنرتناشونال
يف الضفة الغربية وقطاع غزة عام ()2015

هذه الغايات ،خصصت الوزارة مجموعة من

حول الفجوة يف املهارات التي كان من أهم

السياسات والتدخالت.

نتائجها وجود نقص باأليدي العاملة من ذوي

أولت وزارة االقتصاد الوطني اهتماما ً
متزايدا ً بالنهوض باملرأة وتمكينها يف شتى

تتقاطع اإلسرتاتيجية القطاعية مع محور

املجاالت االقتصادية باعتبارها إحدى الركائز

التنمية املستدامة يف أجندة السياسات الوطنية

األساسية يف تحقيق التنمية املستدامة ،وقد

بالرتكيز عىل رضورة مواءمة التعليم والتدريب

عربت اإلسرتاتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد

التقني مع احتياجات التنمية وسوق العمل.

املهارات الفنية والشخصية.

الوطني ( ،)2022-2017عن ذلك يف أولويات

ضمن سياستها الوطنية الهادفة لتوفري

عمل الوزارة ،من خالل دمج املرأة الفلسطينية

فرص عمل الئقة للجميع ،شكل تطوير
التدريب املهني والتقني تدخالً سياساتياً،

املرأة وتحفيز املشاريع النسوية نحو مزيد من

عربت عنه مجموعة من الربامج واملشاريع

اإلبداع والتطور.

الداعمة للمرأة بشكل عام ولتعزيز قدراتها

يف خطط الوزارة وسياساتها بهدف تمكني

أشــارت اإلسرتاتيجية القطاعية لتنمية

يف مجال بناء وإدارة املشاريع الخاصة بها

االقتصاد الوطني ( )2022-2017التي أعدتها

بشكل خاص ،بحيث تعمل الوزارة عىل توفري

وزارة االقتصاد الوطني إىل نتائج استبيان

الدورات التدريبية للنساء املستهدفات ضمن

بعنوان انتقال

مشاريع مخصصة ويف مجاالت محددة ،هذا

سوق العمل للشابات والرجال يف فلسطني «إذ

باإلضافة إىل أن الوزارة تعمل بشكل مركز عىل

منظمة العمل الدولية

العدد (٢٠١٩ )٤٨
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عقد مجموعة من الدورات التدريبية الهادفة

 -هي تتصل .يركز عىل زيادة وصول الفتيات

لتعزيز مفهوم االقتصاد املنظم والخروج من

إىل خدمات اإلرشاد التي تراعي الفوارق

دائرة االقتصاد غري املنظم عرب عقد دورات تربز

بني الجنسني والروابط مع األسواق املحلية

أهمية التسجيل للمشاريع النسوية يف الحصول

والدولية.

عىل دعم الجهات الحكومية.

تنفذ وزارة االقتصاد الوطني عددا ً من

 هي تقود .يركز عىل زيادة الوعي واملشاركةمن جانب أصحاب املصلحة الرئيسني فيما
يتعلق بتمكني النساء االقتصاديات.

مشاريع دعم ريادية املرأة وتعزيز مشاركتها يف
سوق العمل ،عرب تعزيز القدرات املهنية للنساء

-مرشوع الرياديون من النساء والشباب

املستهدفات ومن ضمن هذه املشاريع:

يقودون التغيري ()OBADER

 -مركز الهند وفلسطني

يهدف إىل إنشاء نظام بيئي قادر عىل تنظيم

لتمكني املرأة (تراثي)

املشاريع من خالل الحد من الحواجز الهيكلية

سيتم من خالل املرشوع إنشاء مركز

واالجتماعية التي تحول دون تنظيم املشاريع،

وطني لتطوير املشاريع الرتاثية الفلسطينية

مع العمل يف الوقت نفسه عىل زيادة القوة

وتسويقها بهدف خلق فرص توظيف وزيادة

والفرص التجارية للنساء والشباب لبدء األعمال

القدرة التنافسية للرشكات الناشئة وتشجيعها

التجارية واستمرارها والحفاظ عليها وإدارتها

عىل املبادرة ،باإلضافة إىل توفري التدريب عىل
مهارات التصميم والتسويق محليا ً ودولياً.

وتطويرها بنجاح .كما سيعمل املرشوع عىل
بناء قدرات النساء والشباب املبادرين وتنميتها

 -مرشوع تمكني الشابات الرياديات

يف مجاالت عدة تشمل طرق دراسة السوق،

يف القطاع الزراعي (نجاحها)

التخطيط وكتابة خطط العمل ،إدارة املشاريع

يهدف املرشوع إىل الحد من العوائق التي

الربحية ،اإلدارة املالية ،املهارات املتعلقة

تعرتض سبيل املشاريع التي تواجهها الشابات

بالوصول للمعلومات.

وذلك باستخدام إطار التمكني االقتصادي

 مرشوع توليد فرص الدخل للنساء()GROW

الشامل للشباب الذي يتضمن ثالث ركائز:

والشباب يف الضفة الغربية

 -هي تتعلم .يركز عىل معالجة الحواجز

يهدف إىل تعزيز التمكني االقتصادي وزيادة

املعرفية لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة

الرخاء للنساء والفتيات ذوات الدخل

والصغرية للشباب.

املنخفض يف الضفة الغربية حيث يركز
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 -مرشوع تطوير إسرتاتيجية دعم ريادية

املرشوع عىل تخفيض الحواجز التي تعيق
املرأة يف مجال تنظيم املشاريع ،وتعزيز

املرأة يف فلسطني

الفرص املتاحة أمام صاحبات املشاريع

يهدف إىل تطوير إسرتاتيجية لدعم ريادية

من أجل إنشاء و/أو تنمية مشاريع تجارية

املرأة يف فلسطني ،عرب توفري تدريب خاص

مستدامة ،وتعزيز فرص رواد األعمال

بريادية املرأة يف الــوزارة يضم ممثلني عن

الشباب لدعم اعتماد الطاقة املتجددة يف

الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص ،وخلصت

سالسل قيمة زيت الزيتون وتجهيز األغذية

الورش التدريبية إىل تطوير وثيقة إسرتاتيجية

الزراعية ،وضمن هذا السياق أطلقت وزارة

من ستة محاور لدعم ريادية املرأة ،التي تنتظر

االقتصاد الوطني خالل العام املايض

إقرارها من مجلس الوزراء للرشوع بتنفيذها.

( )2019وبهدف دعم النساء العامالت يف

 -برنامج دعم حاضنات

مجال التصنيع الغذائي ،جائزة أفضل منتج

األعمال للرشكات الناشئة BSIS

غذائي نسوي رافقها تنظيم  4ورش تدريبية

يهدف هذا الربنامج إىل تسهيل إنشاء

بمشاركة ما يزيد عىل  340سيدة ،حيث

الرشكات الصغرية واملتوسطة يف فلسطني من

استهدفت هذه الجائزة النساء العامالت

خالل تطوير مهارات أصحاب املشاريع لجعل

الرشكات الناشئة الخاصة بهم مستدامة ماليا ً

يف التصنيع الغذائي بهدف تسليط الضوء
عىل هذا القطاع وتوفري قاعدة بيانات تمكن

وأكثر تنافسية.

الوزارة من الوصول إىل صاحبات املشاريع

ويساهم يف تعزيز قدرة املؤسسات املقدمة

بهذا القطاع حتى يتسنى لهن االستفادة من

لخدمات الدعم للرشكات الناشئة يف مرحلة ما

خدمات الوزارة.

قبل االحتضان وخالل فرتة االحتضان .وذلك

 -مرشوع استخدام التكنولوجيا لتسخري

من خالل تطوير قدرات مدراء الحاضنات

اإلمكانيات غري املستغلة لدى النساء

ومستشاري األعمال الصغرية وتسهيل وصول

والشباب ()TECH UP

الرشكات الصغرية واملتوسطة إىل التمويل

يهدف املرشوع إىل إرشاك النساء والشباب

الالزم وذلك بهدف زيادة عدد الرشكات الناشئة
القابلة للتوسع واالستمرار.

يف مهن تدعم التكنولوجيا من خالل معالجة

عمل الربنامج عىل نرش التوعية وإعداد

الحواجز الرئيسة التي تحول دون توظيفهم،

أصحاب املشاريع املحتملة لرتجمة أفكارهم

وربطهم بفرص العمل.
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إىل خطط عمل قابلة للتطبيق .حيث تم تزويد

تدريبية لهن تركزت حول أهمية تطوير هذه

الرشكاء كافة (املنظمات النسائية ،ومنظمات

املشاريع وتحويلها من القطاع غري املنظم إىل

الشباب ،واملراكز التجارية ،وغريها) بربامج

القطاع املنظم من خالل التسجيل لدى وزارة

بناء القدرات والتوعية من أجل تمكينهم من

االقتصاد الوطني.

تعكس الربامج والنشطات أعاله جزءا ً من

تقديم دعم أفضل ألصحاب املشاريع املحتملني.

توجهات وزارة االقتصاد الوطني يف تعزيز

إضافة إىل إنشاء مجموعة من مستشاري األعمال
املعتمدين محليا ً لتقديم املشورة ألصحاب

مفهوم التدريب والتعليم املهني ضمن سياسات

املشاريع واملؤسسات الرشيكة .وتم إعداد نظام

دمج املرأة يف االقتصاد املحيل.

قسائم لخدمات استشارية ألصحاب املشاريع.

خالصة

وقام الربنامج بإنشاء موقع إلكرتوني شامل
تضمن دليالً معلوماتيا ً ملساعدة الرشكات

تشري األرقام الصادرة عن الجهاز املركزي

الصغرية واملتوسطة للحصول عىل التمويل

لإلحصاء الفلسطيني إىل ارتفاع معدل البطالة

الالزم.

بني اإلناث مقارنة بالذكور ،حيث إن معدل

وأنشأ الربنامج بالتعاون مع وزارة االقتصاد

البطالة بني النساء املشاركات يف القوى

ست حاضنات لألعمال يف عدد من الجامعات

العاملة بلغ  %51يف العام  2018مقابل %25

الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة،

بني الرجال .كما تظهر اإلحصاءات أن نسبة

بهدف تطوير مهارات أصحاب املشاريع

مشاركة اإلناث يف القوى العاملة بلغت .%20.7

والرياديني (لكال الجنسني) وزيادة قدرتهم عىل

وبالنظر إىل واقع التدريب املهني من منظور

املنافسة.

النوع االجتماعي نجد أن نسبة التحاق اإلناث

نفذت وزارة االقتصاد الوطني خالل كانون
األول املايض ( )2019بازارا ً لدعم املنتجات

بالتعليم والتدريب املهني والتقني ضئيلة
مقارنة بالذكور ،إذ شكلت نسبة اإلناث %37

النسوية ،وذلــك بمشاركة  75سيدة من

مقابل  %63للذكور.

صاحبات املشاريع الصغرية ،وعمال بسياستها

يعود ضعف التحاق اإلنــاث بالتعليم

الهادفة لتمكني وتنمية قدرات املشاركات عىل

والتدريب املهني إىل مجموعة من التحديات التي

إدارة وتنظيم مشاريعهن وإضفاء الصيغة

تواجه مدى استجابتهن للسياسات الهادفة

الرسمية عليها ،قامت الــوزارة بعقد دورة

لتحسني وتفعيل دور التدريب املهني يف إشارة
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إىل التصنيف املجتمعي للمهن والحرف وفق

والتعليم املستمر ،ودعم املبادرات اإلبداعية،

الجنس كجزء من هذه املعيقات.

باإلضافة إىل نرش الوعي واملمارسات الفضىل

ركزت هذه الورقة عىل برنامج التدريب

الخاصة بالريادة وقصص النجاح ،وتوفري

املهني والتقني غري النظامي الذي ال يتم من

بنك معلومات متخصص ،وتطوير إمكانيات

خالل وزارتي الرتبية والتعليم العايل بل من

املؤسسات لتقوم بدورها يف تعزيز ريادة

خالل وزارات ومؤسسات يشكل التدريب
املهني جزءا ً من سياساتها لتطوير أدائها

النساء.

دراسات سابقة:

وتحسينه عىل املستوى الداخيل وتعزيز دورها

بدر ،أرشف ،حمدي «عيل حسني» ،ريما

عىل املستوى الخارجي.
تماشيا ً مع توجهات الحكومة يف دعم
املرأة وتمكينها اقتصادياً ،وإدراكا ً منها لدور

القوى العاملة .مركز مسارات.

التدريب املهني والتقني يف عملية إحداث

الحداد ،عال .دور التدريب التقني واملهني يف

تنمية اقتصادية ،تنفذ وزارة االقتصاد الوطني

خلق فرص عمل للمتدربني حالة دراسية:

مجموعة من الربامج واملشاريع لتمكني املرأة
اقتصاديا ً ودمجها يف سوق العمل ،وباعتبار

كلية مجتمع غزة – األونروا .رسالة ماجستري
الجامعة اإلسالمية -غزة.2009 :

أن تعزيز القدرات املهنية للنساء املستهدفات،

عفونة ،سائدة وهبة جيتاوي .تحليل واقع

خصص جزء من مكونات هذه املشاريع لتنمية

التعليم والتدريب املهني والتقني يف فلسطني

وبناء قدرات النساء يف مجاالت عدة تشمل طرق

من منظور النوع االجتماعي .املجلة الدولية

دراسة السوق ،التخطيط وكتابة خطط العمل،

الرتبوية املتخصصة .املجلد  ،6العدد:1

إدارة املشاريع الربحية ،اإلدارة املالية ،املهارات

.2017

املتعلقة بالوصول للمعلومات.

كحيل ،هشام .تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية

شبيطة ،عائدة الحجار .مشاركة املرأة يف

تويص الورقة برضورة إقرار إسرتاتيجية

للتعليم والتدريب املهني والتقني .معهد

دعم ريادية املرأة يف فلسطني كونها تهدف إىل

أبحاث السياسات االقتصادية (ماس):

تقوية دور وزارة االقتصاد الوطني والرشكاء

.2015

يف تطوير بيئة خدمات أعمال خالقة ومحفزة

املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي

لريادة النساء وتعزيزه ،وتوفري التدريب

والديمقراطية (مفتاح) .واقع التعلیم
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والتدریب املهني والتقني يف (الضفة

مواقع إلكترونية:

الغربية) من منظور النوع االجتماعي ومدى

موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء

استجابته الحتياجات الفتیات الفلسطينيات.

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

أوراق سياساتية عامة .2019 :

وزارة االقتصاد الوطني.
مواقع إخبارية (فلسطني اآلن ،سما نيوز)
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الهوامش

ملجلس الوزراء الفلسطيني.

gov.ps/portal/meeting/details/41282

 - 1هشام كحيل ،تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للتعليم والتدريب
املهني والتقني .معهد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس)
 .2015صhttps://library.palestineeconomy.ps/public/ 1

 - 9هي الحكومة التي شكلها الدكتور محمد إشتية.
 - 10موقع مجلس الوزراء

http://www.palestinecabinet.gov.

-8334-41d3-7d66-ps/portal/Decree/Details/fb541300

pdf.2-files/server/20151412134557

2dbc0b0aede8

 - 2سائدة عفونة وهبة جيتاوي .تحليل واقع التعليم والتدريب
املهني والتقني يف فلسطني من منظور النوع االجتماعي .املجلة
الدولية الرتبوية املتخصصة .املجلد  ،.6العدد  .2017 1ص30

 - 11موقع مجلس الوزراء الفلسطيني،

http://www.

palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/ed1a901785394ffe392b-82f6-46a5-bf66

 - 3املصدر السابق.

 -12قرارات مجلس الوزراء ..إنشاء جامعة تقنية وهيئة للتدريب
املهني والتقني ،سما نيوز ،اإلثنني  13كانون الثاني .2020

 - 4عال الحداد ،دور التدريب التقني واملهني يف خلق فرص عمل
للمتدربني حالة دراسية :كلية مجتمع غزة – األونروا ،رسالة
ماجستري الجامعة اإلسالمية -غزة .2009 .ص.25-24

82%D8%B1%https://samanews.ps/ar/post/402667/%D9
-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

 - 5واقع التعلیم والتدریب املھني والتقني يف (الضفة الغربیة)
من منظور النوع االجتماعي ومدى استجابته الحتیاجات
الفتیات الفلسطینیات .املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار
العاملي والديمقراطية (مفتاح) .أوراق سياساتية عامة.2019 .
http ://www.miftah.org/Arabic/DisplayPolicyPapers.

 - 13عفونة وجيتاوي .تحليل واقع التعليم ،ص30
 - 14صيدم يدعو للتوجه نحو التعليم املهني والتقني ،فلسطني
اآلن .السبت  12ترشين الثاني .2016
 -15أرشف بدر وآخرون ،مشاركة املرأة يف القوى العاملة .مركز
مسارات ،ورقة تحليل سياسات عامة.

cfm?fs=2019

 - 16املصدر السابق.

 - 6املصدر السابق.

 17اإلسرتاتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني (-2017
 .)2022وزارة االقتصاد الوطني .2017 .صhttp://www. .11

 7يطلق عليها حكومة الوفاق الوطني ،حيث تم تكليف الدكتور
رامي الحمد الله ظهر اليوم الخميس  ،2014/5/29تشكيلها.

pdf.22-mne.gov.ps/images/economicdevplan17

 - 8اجتماع مجلس الوزراء يف جلسته رقم ( .)191املوقع الرسمي
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قراءة في كتاب

حول كتاب «المناهج المدرسية
بين استثمار الرأسمال البشري وهدره»
مراجعة :يوسف الشايب

*

*صحايف مختص يف الشؤون الثقافية
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يف عرشة فصول شكلت بمجموعها متن

و«تهميش املعلمني» ،وغريها.

كتاب «املناهج املدرسية بني استثمار الرأسمال

وأشارت سالم حمدان ،مديرة الربامج يف

البرشي وهدره» ملؤلفه مهند عبد الحميد،

مؤسسة روزا لوكسمبورغ (املكتب اإلقليمي

الصادر بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ،

يف فلسطني واألردن) ،يف تقديمها للكتاب،

يخلص الكاتب إىل رضورة «االنتقال من نظام

إىل أن املؤسسة ،عمدت منذ بضعة أعوام ،إىل

تعليمي محافظ إىل نظام تعليمي تحرري ،بدءا ً

تأسيس برنامج التعليم التحرري ،بهدف
إثارة نقاش مجتمعي حول فلسفة التعلّم

النساء وتضعهن تحت الوصاية والسيطرة،

والتعليم ،سواء أكان الرسمي أم غري الرسمي

وتميز بني املسلم وغري املسلم ،وإزالة كل

يف كل من فلسطني واألردن ،وبناء عليه دعمت

أشكال التعصب التي تنتمي ملدرسة اإلسالم
املتشدد» ،مشريا ً إىل أنه البد من نظام تعليمي

املؤسسة عديد املشاريع واألنشطة واألفكار

بتحرير املناهج من املواقف التي تميز ضد

التي أسهمت وال تزال يف نقاش ما هو موجود،

«يكون فيه العلم مستقالً وح ّرا ً يف البحث

ومحاولة طرح أفكار بديلة ،الفتة إىل أن رؤيا

والنقد ،وإشاعة التعدد الذي يسمح بأكثر

الربنامج استندت إىل أهمية التعليم البالغة يف

من رواية ورأي وخيار ومسار ،ويكون فيه
املعلم رشيكا ً له مكانة الئقة» ،كون «العالقة

مسار تطوّر املجتمعات والحركات السياسية
واالجتماعية عامة ،وتحديدا ً يف فلسطني التي

وثيقة» بني «التعليم التحرري الذي ينهض

تكافح يف سبيل التحرر واالستقالل ،حيث

باألجيال والبلد» ،وبني دولة تبني الحداثة فكرا ً

وجدت أن التعليم املحافظ والتلقيني ،الذي

وممارسة ،و»تربط التحرر الوطني بالتحرر

طغى عليه ،خاصة يف العقدين األخريين،

االجتماعي ،وتحظر التكفري والتحريم وقمع
املختلف ،وتغلب الهوية الوطنية الجامعة عىل
الهويات الفرعية ،وتتبنى املساواة بني الجنسني

منظور ديني متزمت وسيايس ،قد يشكل عائقا َ

كبريا ً يف وجه هذا املسار النهضوي ،بدال ً من أن
يسنده.
بدوره شدد مهند عبد الحميد عىل أنه «ال

والديانات وحرية املعتقد».
ومن بني املواضيع التي يناقشها الكتاب

يمكن عزو التأخر يف التعليم إىل االحتالل

يف فصوله «املوقف من املعتقدات األخرى»،

اإلرسائييل وحده ،يف غياب تدخالت جديّة

و«مطابقة العلوم مع الدين» ،و«املناهج

حول أسباب التأخر الذاتية ،حيث توجد فقط

والحداثة» ،و«موقع النساء يف املناهج»،

انتقادات وكتابات بعضها مهم ،لكن دون
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سجال له أهداف محددة وواضحة يصار إىل

والجامعات ،وهبوط مستوى إتقان واستخدام
اللغة اإلنكليزية التي تحتل حيزا ً بنسبة %56

تسود الالمباالة والالقلق من تأخر التعليم،

يف شبكة اإلنرتنت ومجال املعلومات األكثر

ويربز التهادن مع نظام التعليم السائد ،مع أن

مهنية ،عالوة عىل محدودية استخدام اإلنرتنت

مستوى التقدم يف مجال التعليم يقرر إىل حد

وتقنياته يف املدارس ،وتدني مستوى الطلبة

كبري مستوى التقدم يف قضايا أخرى وبالعكس،

يف الرياضيات ،مع اإلشارة إىل رسوب أكثرية

وهذا يطرح أهمية التوقف عند السياسات

الطلبة الخريجني ممن يتقدمون للتنافس

التعليمية واملناهج والثقافة السائدة».

عىل الوظائف يف اختبارات التوظيف يف

تحقيقها كي يحدث التغيري املرجو ،ويف الغالب

ولفت إىل أن اختياره البحث يف هذا الجانب

السوق املحلية ،ما يكشف عن وجود تناقض

يأتي لقناعته بأن «التوقف عند العنارص

بني العالمات املرتفعة يف التحصيل واملعرفة

املسكوت عنها يف مناهج وسياسات التعليم

املنخفضة يف الحياة وتطبيقات العلم ،حيث
تقدم الختبارات الوظائف  42958خريجا ً يف

مدخل للتغيري نحو األفضل ،السيما أن
املساهمات النقدية السابقة لم ترتك بصمات
أو تأثريا ً إيجابيا ً يذكر عىل صانعي القرار يف

العام  ،2018نجح منهم  1537متقدماً ،أي ما
نسبته .%36

مجال التعليم ،وبقيت مخرجات التعليم ال

وهدف عبد الحميد من الدراسة إىل تحويل

توحي بالتقدم عىل الرغم من وجود محاوالت

الحاجة إىل تطوير التعليم من اهتمام ومطالب

جادة يف العامني  2017و ،2018ما يستدعي

أفراد مبعثرين ،أو مجموعات ومؤسسات

التوقف عند الشواهد واألدلة التي تعكس ثقافة

محدودة التأثري ،إىل قضية رأي عام ،وممارسة

جيل ،والتحقق منها وتوضيحها».

الضغط عىل صانع القرار املعني بالسياسات

وطرح عبد الحميد يف الكتاب ،بلغة األرقام،

التعليمية ومركز القرار السيايس لجهة

ما يثري الرعب بخصوص مخرجات العملية

تحقيق تراجع فيما وصفها بعنارص «التخلف

التعليمية يف فلسطني ،ومنها :وجود ما نسبته

والتعصب املوجودة يف املناهج ،وخاصة التي

 %40من طلبة الصفوف األوىل األساسية ال

تهدد وحدة الشعب الوطنية والحق املتكافئ

يجيدون القراءة والكتابة ،وانخفاض مستوى

يف املواطنة ،من أجل االنتقال من نظام تعليمي

املنتسبني إىل الفرع العلمي ،وتدني مستوى

محافظ إىل نظام تعليمي تحرري يستجيب

الطلبة يف اللغة العربية من خريجي الثانوية

لحاجة املجتمع ،ويخدم التطلع نحو التحرر
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الوطني والتقدم االجتماعي والقيم اإلنسانية،

والتهرب من دفع الرضائب ،وعدم تقاسم

والتطور يف مجال العلوم ،واملساهمة يف تطوير

األعباء ...يف تكريس تلك املعادلة ومفاقمتها.

بنية املؤسسة وسياسات ومناهج التعليم،

السؤال :كيف سيكون املجتمع لو جرى تطبيق

وإرشاك النخب املتنورة املعنية بالتطوير،

قانون «من أين لك هذا»؟ ،واسرتداد األموال

وإعطاء التعليم أولوية من زاوية االهتمام

املرسوقة (.»)...

واملوازنة ،وتطوير السياسة التعليمية ،فضالً

يف اإلطار ،تحدث الكتاب عن إبراز العالقة
التقليدية بمفهوم الطاعة والسيطرة يف العالقة

عن املساهمة يف كشف االختالالت وتفكيكها».
ومع إشادة املؤلف يف إضــاءات متناثرة

بني األبناء واآلباء واألجداد ،كعبارة «دخلت عىل

ببعض اإليجابيات يف مناهج أجزاء من مواد

جدي وقبلت يده ،وكانت رشوط الجد قبول

بعينها يف صفوف بعينها ،برزت فيها قيم من

تصحيحاته لقراءتي أن أعيد قراءة كل جملة

قبيل «تحرير العقل» ،و«التطور يف األسلوب»،

ثالث مرات ،وأن أتعطر وألبس أفضل الثياب
وأجلس مرتبعا ً عىل األرض» ،وهو مقتبس من

و«ضوابط الحرب يف اإلســام» ،و«اعتماد

منهاج اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي،

الرواية الفلسطينية» ،و»املختارات القيمة» يف

الدرس العارش ،الجزء الثاني.

و«مكانة العلماء» ،و»الرموز الوطنية»،

دروس اللغة العربية خاصة ،فإنه شدد عىل

ووجد الكاتب أن املناهج تفتقد للتفكري

أن «كل نقطة ضوء يف املناهج تحارصها بقع

الناقد وتنمية الشخصية املستقلة ،وكأنها إىل

معتمة من السهل التغلب عليها ،فقد حفلت

حد ما ،تريد تكوين شخصية تابعة تنفذ وال

املناهج بالبقع املعتمة ،حيث تحرض املفاهيم

تفكر ،والطريقة التي تتناولها هذه املناهج

التقليدية بقوة وتبقى نقاط الضوء منفصلة

يف ربط الطالب برتاثه ووطنه ضعيفة للغاية،
مشريا ً باالتكاء إىل لقاءات مع معلمات ومعلمني

الظالم .فحل مسألة الفقر يكون بمساعدة
األغنياء للفقراء مثالً ،والقبول بمعادلة غني

عدة ،إىل أنه ال يتم االستماع إليهم ،وال التوقف

ومعزولة دون ترابط واشتباك يؤدي إىل تبديد

وفقري ،واملخرج يكون بتقديم الصدقات ،إن

عند تجاربهم السابقة هم الذين يف امليدان ،بل

يتم االعتماد عىل مع ّدي املناهج البعيدين نسبيا ً

تك ّرم األغنياء بذلك ،فيما لم تتوقف املناهج عند

عن الواقع ،بحيث يضطر معظم املعلمني إىل

سؤال :ملاذا يزداد األغنياء غنى ويزداد الفقراء
فقراً؟ ،وال عند دور الفساد واالحتكار والجشع

االلتزام فقط بما هو يف املنهاج ،وأال يخرجوا
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عليه قد أنملة ،دون أن يقدموا بخصوصه أي

مقرتح أو عرض يعكس آراءهم الشخصية،

مثل هذه الحاالت ،ويف هذا خلل قد ينسحب عىل

لخوفهم من «الوقوع يف املشاكل ،أو الدخول يف

عديد األمثلة التي عمد إليها الكاتب يف الحديث

متاهات وتناقضات هم يف غنى عنها».

عن قضايا املرأة واألحوال الشخصية والعلم

ونقل الكتاب عن معلمني إشارتهم إىل أن ثمة
تمييزا ً فيما بينهم «يأتي عىل أساس التنظيم

واإليمان.

السيايس ،أو مخالفة رأي السلطة الفلسطينية،
وهذا ينعكس عىل التعيينات والرتقيات»،

يرى الكاتب يف تعريف املناهج لفلسطني
كدولة عربية إسالمية ،شطبا ً للرشكاء من غري

املسلمني يف الوطن ،وارتباطا ً بتعريف ديني

والوصول إىل مواقع اتخاذ أو صنع القرار .أي

يستند لقراءة سلفية ،وأنه كان يجب تعريف

يتم تغليب الوالء السيايس عىل الكفاءة» ،كما

فلسطني بالدولة الديمقراطية ،دون االلتفات

تحدث عن تدني رواتب املعلمات واملعلمني بما

إىل أن املادة الرابعة من القانون األسايس

ال يتناسب مع الجهود التي يقومون بها ،يف ظل
مستوى املعيشة املرتفع جدا ً يف فلسطني ،كما

الفلسطيني املعدل تنص عىل أن «اإلسالم هو
الدين الرسمي يف فلسطني ،ولسائر الديانات

وصفه ،مخصصا ً مساحة لعدد من الشهادات

السماوية احرتامها وقدسيتها» ،وأن «الرشيعة

والتجارب متعددة الدالالت.

اإلسالمية مصدر رئيس للترشيع».

أعتقد أن الكاتب والكتاب وقعا يف مطب

تحدث الكاتب يف خالصة كتابه عن أن

أحادية الرأي أحايني عدة ،خاصة يف محاولة

املناهج الفلسطينية خلطت بني اليهودي وهو

تسويق فكرة التشدد الديني املرتبط بديانة

تابع لديانة سماوية وبني املستعمر الصهيوني

معينة دون غريها ،فتحدث عن فرض بعض

العنرصي ،وأنها تجاهلت بل همشت البعد

املعلمات واملــدارس عىل الطالبات لباس

األممي يف النضال الفلسطيني ،وأنها تبنت

الحجاب ،ومعاقبة من ال تلتزم بذلك ،وهذا

الرواية الرسمية العربية ولم تعط أهمية ملعاناة

صحيح يف عديد الحاالت ،لكنه تجاهل حاالت

الشعوب العربية من األنظمة الدكتاتورية،

يف مدارس دينية أخرى ،ال تتعامل مع ارتداء

فيما يغيب النقد يف كل الدروس ،وأن املعادلة

الحجاب من باب الحرية الشخصية والدينية،

السائدة يف املدارس أن املعلم يقدم كل يشء،

وهو ما كفله القانون األسايس الذي اعتربه

والطالب يحفظ ما يق ّدم له.

الكاتب أحد املرجعيات األساسية يف ضبط

يخرج كتاب «املناهج املدرسية بني

العملية التعليمية مطلع كتابه ،وهو هنا يتجاهل
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مهند عبد الحميد ،بجملة من التوصيات،

مستقلة تضم خــراء وجهات اختصاص

أبرزها :االنحياز للدولة والسلطة املدنية التي

وكفاءات فلسطينية من داخل الوطن والشتات،

تفصل الدين عن الحكم والسياسة ،وتحرير

تتوىل مهمة تطوير املناهج وتنقيتها من عنارص

املناهج من كل املواقف التي تتعامل مع املرأة

التأخر واملغالطات واالرتجال ،باالستناد إىل

بأشكال من التمييز والدونية وتضعها تحت

فلسفة تعليم متطورة ،وتشكيل مجلس أعىل

الوصاية والسيطرة واإلقصاء وإزالة أشكال

مستقل للتعليم له تمثيل يف الحكومة يكون
بديالً لوزارة الرتبية والتعليم ،بحيث يضم أرفع

التحرري الفلسطيني وفصله عن اإلرهاب

الكفاءات األكاديمية ،وإدارة حديثة ،وعقد

الذي تمارسه تنظيمات القاعدة وداعش

مؤتمر سنوي للتعليم معني بتقييم العملية

والنرصة وطالبان ،ونقد اإلرهاب الفكري

التعليمية كل عام ،يشارك فيه املعلمون والطلبة

الديني ضد املختلف واملعارض ،وتعريف

واألهايل ومؤلفو املناهج ،وتقدم فيه أوراق

فلسطني بدولة ديمقراطية لكل مواطنيها
عىل قدم املساواة بدال ً من دولة إسالمية،

التطوير والتقييم والنقد واألفكار الجديدة،
وإعطاء األولوية يف موازنة الحكومة للتعليم،

وتطوير ملكة النقد لدى أجيال املستقبل،

واعتماد صندوق لجمع التربعات والدعم،

واعتماد سياسة تطوير النمو املتنوع للطالب

ووضع برنامج لتأهيل املعلمني فيما يتعلق

يف املدارس كالنمو املعريف والعقيل والجسدي

بمهارات التعليم والتعلم ،ووضع خطة لتطوير

والنفيس واالجتماعي والعاطفي والفني،

التعليم املهني ،وخاصة يف مجال الزراعة

وإعادة االعتبار للفالسفة والعلماء واملفكرين

ومختلف املهن ،وإكساب الطلبة مهارات العمل

التمييز كافة ،وإعادة تعريف شكل النضال

العرب واملسلمني الذي تعرضوا للتكفري واملوت

وتطوير املوارد من داخل املجتمع ،وأخريا ً

وحرق نتاجاتهم اإلبداعية ،من خالل التعريف

اعتماد األلعاب والفنون والعودة إىل األرض،

الوايف بإسهاماتهم العلمية والفلسفية واألدبية

الجغرافيا والطبيعة والناس وإبداعاتهم يف

يف املناهج.

فهم العلوم ،ويف التعلم ،وشحذ إرادة التغيري

وأوىص الكتاب أيضا ً بإنشاء هيئة مناهج

العدد (٢٠١٩ )٤٨

158

والتطوير.

قراءة في كتاب

«اإلعالم وتشكيل الرأي العام -حدود الحرية والمسؤولية»
لبيب فالح طه
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تأليف :عبد الحميد الصائح

النارش :الدار العربية للعلوم  -نارشون يف

العام وعنارصه وخصائصه .الفصل الثاني
تناول دور اإلعالم يف تشكيل الرأي العام؛
وتأثري وسائل اإلعالم عىل الرأي العام وحدود

بريوت

سنة النرش2017 :

الحرية واملسؤولية لوسائل اإلعالم  .أما الفصل

عدد الصفحات 344 :من الحجم املتوسط

الثالث واألخري الذي جاء بعنوان اإلعالم العربي

مع سرية ذاتية للمؤلف وملخص باللغة

والفضاء اإلعالمي الجديد فقد تناول الفضاء

اإلنجليزية

اإلعالمي الجديد واإلعالم العربي يف عالم متغري،

يؤثر اإلعالم يف الكثري من نواحي الحياة؛

والفضائيات العربية وتشكيل الرأي العام،

إذ يؤثر يف قيم البرش ومعارفهم وتصوراتهم

ومقاربة الفضائيات العربية ملوضوعة العالقات

للكثري من األمور.

اإلقليمية والدولية.

واإلعالم الذي ازدادت قوته ونفوذه يف العالم

يف تعريفه لإلعالم يتبنى الباحث تعريف

بما امتلكه من وسائل وتقنيات ،قد يحتاج إىل

اإلعالم بأنه اإلخبار عن أي مضمون يعمل عىل

قيود ومحددات تحد من تأثريه عىل البرش.

تنوير املستقبلني ورفع الغشاوة عن أعينهم،

ويأتي بحث الكاتب واإلعالمي العراقي الدكتور

ومساعدتهم عىل صناعة القرار املناسب

عبد الحميد الصائح  -الذي حصل بموجبه

ليتوصل إىل أن اإلعالم عبارة عن التأثري عرب

عىل شهادة الدكتوراه من جامعة مرص الدولية

املعلومة ،أي أن اإلعالم صناعة وتأثري وطرق يف

األمريكية -يف هذا السياق ،بما عرف عن الباحث

اإليصال وليس وسائل مرور فقط ،وهذا التأثري

من سرية مهنية وأكاديمية الفتة للنظر.

حسب مضامني البحث هو عالقة تبادلية بني

يتناول الكتاب اإلعالم بشكل أسايس

املستقبل واملرسل (صفحة .)28
ال يقوم اإلعــام دائما ً بمحاولة التأثري

العامل تناوله الباحث يف ثالثة فصول مقسمة

عىل رأي الناس؛ فعندما يصنف الباحث

إىل سبعة مباحث وأربعة وعرشين مطلبا:

اإلعالم يصنفه إىل أنواع ثالثة منها نوعان

يف الفصل األول تناول ماهية اإلعالم والرأي

يحاوالن التأثري عىل الرأي العام ،وهما :إعالم

العام من ناحية نظرية وتناول تعريف اإلعالم

العالقات العامة واإلعالم الدعائي .أما اإلعالم

وتصانيفه وعنارص تكوين العمل اإلعالمي،

اإلخباري فال يحاول التأثري عىل سلوك متلقي

وأهداف تنظيم العمل اإلعالمي ومفهوم الرأي

املعلومات .عند ربط هذه األنواع الثالثة بنظم

كعامل مؤثر بشكل كبري يف حياة البرش؛ هذا
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الحكم السياسية قد يصح أن نربط نظرية

عىل بعضها أو التهوين والحذف واالنتقائية

السلطة واالشرتاكية باإلعالم الدعائي وإعالم

والتجزئة وقلب الصورة ،املصطلحات
املصنوعة التي تبني وترسخ مفهوما ً معينا ً

االجتماعية واملشاركة الديمقراطية والتنموية

يتوافق مع مصالح صانع املصطلح ،استخدام

فهي تقرتب من اإلعالم اإلخباري بدرجة أو

مصطلحات يف سياق خاطئ ،اإلحصائيات

أخرى .الرأي العام الذي يعرفه الباحث بأنه

واستطالعات الرأي غري الحقيقية ،القراءة

خالصة مجموع اآلراء املتداولة حول قضية

املخادعة لإلحصائيات واستطالعات الرأي

محددة ،يتم توظيف وسائل وعوامل مختلفة

الصحيحة ،التالعب بالصورة عن طريق تغيري

لرتجيح بعضها عىل البعض اآلخر (ص )70

مضمونها أو التحكم باأللوان أو اإلضافة أو

وهو أحد أسلحة القائمني عىل نظرية السلطة

الحذف ،اختيار صورة حقيقية إال أنها التقطت

والنظرية االشرتاكية يف سبيل تمكينها من

من زاوية معينة أو لحظة معينة إلعطاء رسالة

ممارسة الحكم والسيطرة عىل الشعوب ،ويف

مضللة حول الشخص أو الحدث ،الكاريكاتري

رسائلها للعالم الخارجي لكسب تأييده وتفهمه

السيايس واالجتماعي والتعامل معه عىل أنه

لها وملواقفها.

تسلية يف حني أنه موقف ورسالة ،اختيار

الرأي العام ،أما نظريات الحرية واملسؤولية

يتناول الباحث أساليب التضليل ويذكر

شخصية ضعيفة لتمثيل قضية أو موقف

منها :التضليل باالنتقائية ،إهمال خلفية

ما ،الحوار املشوه الذي يتم فيه التغييب

األحداث ،الخلط بني األخبار والرأي ،املعلومات

الكيل املتعمد للقضية الجوهرية واإلغراق يف

التي ليست لها عالقة بالحدث ،املبالغة والتهويل

التفاصيل الهامشية ،تكرار الفكرة الخاطئة

والغموض واملعلومات الناقصة ،استخدام

حتى تستقر يف وعي الجمهور.

مفردات معينة تؤدي إىل إصــدار أحكام

قد تجعل األساليب التي يذكرها الباحث

باإلدانة عىل املواقف واألشخاص والجماعات

املشاهد أو املتابع لوسائل اإلعالم يف حرية من
أمره ،بحيث يصعب عليه أحيانا ً الحكم عىل

وتعمد إهمال وجهات النظر األخرى ،اختيار

قضية معينة عندما يشاهد تغطيتها يف وسائل

قضايا ومشكالت زائفة واالبتعاد عن قضايا

إعالم متعددة ،لكل منها أجندتها ورؤيتها

تهم الجمهور ،إغراق الجمهور بمعلومات ال

وتناولها للموضوع.

والدول ،ادعاء التوازن الشكيل بني رأيني فقط

تهمه أو ال يستطيع الربط بينها أو التعتيم

عند حديث الباحث عن األخالقيات التي يجب

161

أن يحتكم إليها الصحايف كالصدق واحرتام

والتنظيم ،كما يتناول إيجابية تكنولوجيا البث

الكرامة اإلنسانية والنزاهة واملسؤولية والعدالة،

عرب األقمار الصناعية لصالح توافر حرية أكرب

وحقوق وسائل اإلعالم كحق الرأي والتعبري

ملحطات التلفاز عىل حساب محطات التلفاز

والنقد وحرية الصحافة والنرش واإلعالم وحرية

التقليدية التي كانت تمارس ويمارس تجاهها

الفكر واإلبداع واملعرفة وامللكية الفردية وحق

دور رقابي ،وهذا يلقي مسؤولية تجاه هامش

الحصول عىل املعلومات وتبادلها ونرشها

الحرية الزائد يف هذا املجال (ص .)207
توسع هامش الحرية يف السنوات األخرية

وحرية الرجوع إىل الحق يف الحماية ،نجد أن
هناك حقوقا ً وواجبات لكل من وسائل اإلعالم

يف وسائل اإلعالم العربية بفعل شيوع اإلعالم

واملواطن الذي يتلقى املحتوى اإلعالمي الذي

الخاص ووسائل التواصل االجتماعي التي

تنتجه وتبثه وسائل اإلعالم املختلفة.

جعلت من العسري إخفاء أي حدث تحاول

ومثلما هناك حقوق لوسائل اإلعــام،
فهناك أيضا ً مسؤوليات عليها تجاه املجتمع،

السلطة القائمة إخفاءه ،لكن تبقى هناك
إشكالية لم يتطرق إليها الباحث وهي مدى

كالدفاع عن مصالح الشعب ،عدم التحيز،

إمكانية التغيري يف حرية وسائل اإلعالم يف ظل

التغطية الشاملة ،الجودة والنوعية للمعلومات،

الوضع السيايس واالجتماعي العربي ،وما يمثله

املوضوعية والدقة والعدالة وعدم الخداع

من تحديات ومحددات لإلعالم العربي بمختلف

وتصحيح األخطاء ،والفصل بني الخرب والرأي،

أشكاله.

عدم التصوير النمطي ألي فكرة أو جماعة ،عدم

وردت يف ثنايا الكتاب بعض األخطاء منها

التأثري عىل سلطات القضاء أو محاكمة املتهم

خطأ ترجمة امللكية الحزبية حيث ترجمت

بوساطة وسائل اإلعالم .وهناك مسؤوليات

)Ownership

(Party

تجاه الدولة من ناحية احرتام النظام والدستور

)( Ownershipص  .)50كما وردت عبارة« :من

والقانون واألمن وعدم نرش املعلومات الرسية

املشاكل التي واجهت اإلعالم العربي بشدة ي

التي يرض نرشها باملصلحة العامة.

موضوع الخالفات  ،»...والصحيح «من املشاكل

(Partly

والصحيح

يتحدث الباحث عن أن شيوع اإلعالم الخاص

التي واجهت اإلعالم العربي بشدة هي موضوع

ساهم يف تقدم الحريات ،كون هذه الوسائل

الخالفات .»...أيضا ورد تاريخ نرش معلومة

مملوكة ألشخاص ومؤسسات ال تتبع للدولة،

عن جريدة االتحاد اإلماراتية يف هامش صفحة

عىل الرغم من أن هذا القطاع بحاجة إىل التأطري
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 2011/8/5كما ورد يف رابط املوضوع.

خربته املهنية ودراسته األكاديمية يف شكل

لقد جاء الكتاب بأسلوب سلس ومفهوم

بحث علمي جدير باالعتماد عليه يف التوجيه

للمختص وغري املختص باإلعالم ،وما يميز

والتدريب واإلرشاف .إن املواطن العادي يهمه

الكتاب ويحفز عىل قراءته رياديته التي تمثل
أيضا ً هاديا ً ودليالً لإلعالميني واملؤسسات

معرفة حقوقه وحماية حريته وخصوصيته
وعقله وهي األشياء التي قد تقوم بعض وسائل

اإلعالمية الخاصة والعامة ،ليقدم الباحث

اإلعالم بتجاوزها لتحقيق أهدافها وبرامجها.
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