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ّ
تغي املشهد السيايس اإلرسائييل عميقا ً يف

خطاب الرئيس محمود عباس يف األمم املتحدة،

العقد األخري ،بانتقال املستوطنني من هامشه
إىل مركزه ،فتحوّل ما كان توسعا ً استيطانيا ً

ليعيد الحديث عن الرصاع إىل مفرداته األوىل،
ويؤطر ملمكنات مجابهته تالياً.

زاحفا ً إىل استباحة جائرة ،وما كان احتالال ً
مقنّعا ً إىل مكشوف ال يجهد يف إخفاء هويته،

بالرضورة ،إنما تحاول البحث يف ما هو رضوري

وإنما يطرحها كرؤية وبرنامج وأدوات وكأنها

لضمان فهم أعمق لالحتياجات ،ورؤى تسلح

هي الرشعية ذاتها ،وكأن ال وجود ألي رشعيات

النقاش العام بمعرفة ال غنى عنها الختصار

دولية ،وكأن ال معنى لوجود الفلسطيني عىل

الطريق نحو األهداف الوطنية األسمى.

أرضه خارج دائرة الضبط األمني واالستتباع

يجمع هذا العدد من سياسات ما يشبه محاور

االقتصادي برشوطه املعروفة.

فرعية ،تعالج قضايا وإشكاليات تتكامل مع

يف هذا السياق ،تتصاعد األوضاع امليدانية يف

أسئلة الوجود الفلسطيني هنا واآلن.

فلسطني ،مع تراكم مسببات االنفجار ،ابتدا ًء

تحرض القدس يف دراسة موسعة ومتينة ،تحت

من محاوالت تغيري الوقائع وإعادة احتالل
الرموز وكرس الرمزيات يف القدس تحديداً،

عنوان «بلدية القدس الفلسطينية ،تاريخها..

كالعادة ،ال تعالج «سياسات» الحدث الساخن

ونافذة عىل مستقبلها» ،أنجزها د .وليد سالم،

مرورا ً بتكريس غري الطبيعي كحالة طبيعية يف
املجاالت كافة ،وصوال ً إىل ارتفاع منسوب الدم

الحارض ،لتقدّم اقرتاحها الخاص للمستقبل.

يف إطار الدعاية االنتخابية األحدث يف إرسائيل.
لقد قطعت دولة االحتالل شوطا ً بعيدا ً يف

كما تحرض القدس يف قراءة أنجزها الصحايف
يوسف الشايب لكتاب صدر عن «مدار» ،حديثاً،

تجاوزها وجود سلطة فلسطينية ،عرب استدعاء

تحت عنوان «االستيطان يف أحياء القدس»
ألحمد أمارة ،يركز تحديدا ً عىل االستيطان يف

واستحداث غريها كنوافذ لها مع ما تعتربه

قلوب األحياء الفلسطينية يف القدس :البلدة

مجرد «سكان» منزوعي الحقوق لـ «مناطق»
ال معنى جيوسياسيا ً لها .يف هذا السياق جاء

القديمة والشيخ جراح وسلوان ،بما يكشف

تبدأ من التاريخ البعيد ،وتتعمق يف تفاصيل

أدوات ما قبل السلطة (اإلدارة املدنية)،

الكثري من األدوات «القانونية» واإلجراءات
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التنظيمية واإلدارية املستخدمة لهذا الغرض.

يف املنطقة العربية للباحث أنور رجب ،ومقال

تركز «سياسات» عىل موضوع الطاقة املتجددة،

سياساتي عن أثر السيادة الفلسطينية املنقوصة

كمجال مهم لتحقيق نوع من االكتفاء ومستوى

عىل عقود االمتياز للباحثة آالء مليطات.

من دعم التنمية ،عىل الرغم من اصطدام جهوده

يف الشأن الداخيل القانوني والترشيعي ،تقدّم

بسؤال السيادة ،الذي تتحطم عليه يف العادة كل

سياسات مخرجات ورشتني مهمتني نظمهما
معهد السياسات العامة حديثاً ،األوىل تحت

التحول املستديم إىل نظام الطاقة املتجددة يف

عنوان« :السياسات الترشيعية واملرجعيات

فلسطني  -تطور يف النموذج املرحيل ،هو عنوان

الدستورية الناظمة إلصدار القوانني ،تحدث

دراسة د .عماد بريك ،يف هذا املجال ،فيما يعالج

فيها :مدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

د .يارس الخالدي مسألة االنتقال إىل الطاقة

د .عمار الدويك ،واملستشارة القانونية رئيسة

املستديمة يف فلسطني :مفاهيم أساسية لتعزيز

ديوان الفتوى والترشيع السابقة إيمان عبد

االستثمارات وتمكينها.

الحميد ،ورئيس الفريق الوطني لبناء قواعد

وألن الحديث عن الطاقة املتجددة توأم مسألة
ً
دراسة
املناخ ،يقدّم الباحث عبد الغني سالمة،

البيانات الوطنية ودعم القرار منري سالمة.

املجهودات الفلسطينية الستغالل املوارد وتنميتها.

والثانية تحت عنوان «سياسات االنضمام

ً
بانورامية تغطي محاور النقاش العاملي حول

إىل املنظمات واملعاهدات واالتفاقيات الدولية

التغري املناخي ،بني املؤامرة ،والسياسة ،والعلم.
واستكماال ً ملحور العدد املايض عن السياسات

وانعكاسها عىل سيادة القانون» ،تحدث فيها:
مندوب فلسطني الدائم لدى األمم املتحدة

الزراعية ،يقدّم د .نايف جراد مقاربة معرفية

واملنظمات الدولية وسفري فلسطني لدى

لألمن الغذائي يف السياق الفلسطيني.
كما يضم باب الدراسات ختاما ً دراسة :االستقطاب

سويرسا د .إبراهيم خريشة ،واملستشار رئيس
املحكمة الدستورية العليا د .محمد حاج قاسم،

السيايس يف أوساط الشباب الفلسطيني :سياق

ورئيس املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي

االنتخابات الفلسطينية  ،2021أجراها الباحثان

د .عبد املنعم وهدان ،ومدير عام الهيئة املستقلة

عبد الله زماري ،وسمر سوابتة.

يف باب املقاالت ،يقدم الكاتب الواثق طه قراء ًة يف

لحقوق اإلنسان د .عمار الدويك.
وختاماً ،يف الشأن الدويل ،يتناول د .عالء

خطاب الرئيس محمود عباس يف األمم املتحدة،

أبو عامر املكون الديني يف حرب روسيا عىل

وما يحمله من رسائل ويؤرش له من توجهات،

أوكرانيا.

إىل جانب مقال حول اسرتاتيجية صناعة الفوىض
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دراسات

بلدية القدس الفلسطينية ،تاريخها..
ونافذة على مستقبلها

د .وليد سالم*
تقديم

تفرض أي منهما إرادتها عىل االخرى .ألول مرة

ال يمكن فهم واقع بلدية القدس بعد االحتالل

بعد  ١٩٦٧جرى فرض بلدية طرف عىل طرف

يف العام  ١٩٦٧بمعزل عن السياق التاريخي

آخر ،واكتىس عمل البلدية املفروضة بالطابع

لتشكل مجلس استشاري للقدس منذ العام

السيايس وليس الخدماتي ،بعكس ما كانت عليه

 ١٨٤٠ثم بلدية يف العام  ،١٨٦٣وأن ما جرى
بعد هذا االحتالل يمثل قطعا ً مع التاريخ

يف العهدين العثماني واالنتدابي الربيطاني.
تقرتح الورقة العمل عىل إعادة تفعيل البلدية

السابق املستمر للبلدية كبلدية فلسطينية

الفلسطينية للقدس  -التي جرى حلها عام

كانت ممثلة وخادمة لكل من يقطن املدينة

 - ١٩٦٧باالستناد إىل املجتمع املحيل املقديس،

عندما كانت مشرتكة لكل سكانها حتى العام
 ،١٩٤٤وقطعا ً أيضا ً مع مرحلة انشطار البلدية

باستقاللية عن االحتالل ،وربطها مع بلديات
فلسطني ،مما يوفر آلية إضافية لتنمية املجتمع

إىل اثنتني بعد العام  ١٩٤٨تخدم كل منهما

املحيل املقديس من جهة ،وتقدم نحو الحرية

ساكنيها وال تخضع أي منهما إىل األخرى وال

واالستقالل من جهة أخرى ،وتتضمن الورقة
تصورا ً مقرتحا ً حول كيفية القيام بذلك.

*

أستاذ مساعد  -معهد جامعة القدس للدراسات واألبحاث.

تستعرض هذه الورقة وتحلل حالة بلدية

7

القدس من مرحلة البلدية املشرتكة برئاسة

عوضا ً عما تقدم ،ميّزت بلدية القدس الغربية

فلسطينية ( ،)١٩٤٤ -١٨٦٣إىل بلديتني

بعد العام  ١٩٦٧يف الخدمات تجاه فلسطينيي

منفصلتني ( ،)١٩٦٧ -١٩٤٨وما بينهما من

القدس الرشقية ،ومثلت أداة لتصميم املخططات

فرتة قصرية مدتها أربع سنوات أدار البلدية
خاللها رئيس بلدية يهودي أشهرا ً عدة ،ثم

الهيكلية ومخططات البناء الهادفة إىل تهويد
القدس الرشقية ،وشكلت ً
أداة ألرسلة املؤسسات

لجنة من موظفني إنجليز ( ،)١٩٤٨ -١٩٤٤ثم

والثقافة وتشويه الهوية الوطنية.

مرحلة فرض بلدية أحادية وحل األخرى منذ

تهدف هذه الورقة إىل تبيان أن إعادة تفعيل

العام  ١٩٦٧وحتى اليوم.

البلدية الفلسطينية التي حلها االحتالل عام

يف إطار ذلك تركز الورقة عىل تحليل االنقطاع

 ١٩٦٧هي السبيل لبناء االنفكاك عن االحتالل
يف املدينة ،وتقرتح مسارا ً لكيفية تحقيق هذا

العام  ،١٩٦٧حيث جرى فرض سطوة بلدية

التفعيل .تبدأ الورقة بعرض تاريخي موجز عن

القدس الغربية عىل القدس الرشقية ،وذلك يف

بلدية القدس منذ تأسيسها يف العهد العثماني،
مرورا ً بعهد االنتداب ،ثم فرتة اإلدارة األردنية

الطابع الفلسطيني التاريخي للبلدية .املقصود

بني عامي  ١٩٤٨و ١٩٦٧وتحوّل البلدية

باالنقطاع هنا هو تلك الحالة التي نشأت حني

إىل أمانة مثلها مثل مدينة عمان عام ١٩٥٩

أفقدت البلدية فلسطينيتها التاريخية ،وأصبحت

واملغزى الذي ترتب عىل هذا التحول .بعد ذلك

ممثلة وخادمة لالحتياجات املطلبية والطموحات

تستعرض الورقة الرفض األممي لحل مجلس

السياسية غري املرشوعة وفق القانون الدويل

أمانة القدس وغريه من إجراءات االحتالل

لقسم من قاطني املدينة عىل حساب االحتياجات

اإلدارية والقضائية يف القدس كما عربت عن ذلك

املطلبية والتطلعات السياسية لقسم آخر ،وذلك
عىل عكس الواقع املستمر الذي كان سائدا ً منذ

القرارات املختلفة الصادرة عن األمم املتحدة،
ثم تؤرش إىل سياسات بلدية القدس الغربية

منتصف القرن التاسع عرش وحتى العام ١٩٦٧

املفروضة عىل القدس الرشقية وآثارها ،كما

حني كانت البلدية بقيادتها الفلسطينية تخدم

تتطرق إىل الردود واملحاوالت الفلسطينية إلبقاء

كل قاطني املدينة من خالل البلدية الواحدة

أمانة القدس الفلسطينية حية وفاعلة .بعد ذلك

إبان العهد العثماني واالنتداب الربيطاني ،أو من

تنتقل الورقة إىل مناقشة قضية العالقة بني

خالل بلديتني منفصلتني إحداهما فلسطينية كما

الوطني واملطلبي ،وماذا تعني هذه العالقة يف

كان عليه الحال بني  ١٩٤٨وحتى .١٩٦٧

حالة القدس الرشقية ،وارتباط هذه القضية

الذي فرض عىل بلدية القدس الفلسطينية بعد

أعقاب حل البلدية الفلسطينية ،وبالتايل محو

العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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محمد أبو السعود ،وشمل املجلس عضوا ً يهوديا ً

ّ
ترشح فلسطينيي القدس الرشقية
بنسبة

واحدا ً هو الخواجة رونه (العارف ،١٩٩٢ ،ص

وتصويتهم يف انتخابات البلدية اإلرسائيلية التي
تجري كل خمسة أعوام ،وتتطرق إىل االدعاءات

 .)٣١٥ويذكر العارف أن مجلس الشورى
هذا قد توسع الحقا ً إىل «مجلس عمومي»

كما تتطرق إىل السياسات الفلسطينية املتعلقة

للواء القدس (سنجق القدس) يف ذلك الزمن

بمقاطعة االنتخابات البلدية اإلرسائيلية للمدينة.
ويف ثناياها تطرح الورقة أفكارا ً وتصورات

الذي كان يضم القدس ،وأقضية يافا والخليل

املرتبطة بالرتشح للبلدية اإلرسائيلية وتناقشها،

وغزة وبرئ السبع ،ومرة أخرى اشتمل املجلس
العمومي املكون من  ١٢عضوا ً يف العام ١٨٥٩

إلعادة االستمرارية لعمل البلدية الفلسطينية

حسب السجل العثماني رقم  ٣٤٦عىل عضو

يف املدينة من أجل العمل عىل البعدين املطلبي
والوطني معاً ،ودمجهما من خالل تطبيق

يهودي من يافا هو «عنتابي أفندي أو (داود

املنظور التنموي الهادف لتعزيز االعتماد عىل

يلني أفندي)» (العارف ،١٩٩٢ ،ص .)٣١٦

الذات وبناء االستقالل عن االحتالل.

وبوصفه مجلس شورى فقد كان يرفع قراراته
إىل السلطات العثمانية من أجل املصادقة عليها.
يورد مصدر آخر ليس أكاديميا َ أنه كانت هناك

البلدية الفلسطينية ١٩٦٧ -١٨٦٣
لم يكن الحكم العثماني استبدادياً ،فـ «رغم

بلدية يف القدس منذ العام  ١٨٤٥رئسها أوال ً

وجود الحكام واملترصفني عىل رأس اإلدارة،

محمد قربصيل أمني باشا بني (،)١٨٤٧ - ١٨٤٥

فإن األمر كله كان يف أغلب األوقات بيد الزعماء

الذي كتب وزوجته ملك هانم وصفا لحياتهما يف

واألفندية والرؤساء ومشايخ البالد الذين كان
نفوذهم واسعا ً بالدرجة التي كان عليها نفوذ

القدس ،ثم تاله أحمد آغا دزدار العسيل ( -١٨٤٧
 .)ewikar.top( )١٨٦٣يخلط هذا املصدر بني

أمراء اإلقطاع يف العصور الوسطى» (العارف،

وظيفة رئيس البلدية ووظيفة املتسلم التي رست

 ،١٩٩٢ص .)٣١٥

يف أنحاء الدولة العثمانية منذ بدايتها ،وترد عند

يف ما يتعلق بالقدس نتج عن السياسة املوصوفة

عارف العارف أسماء املتسلمني يف بر الشام

يف الفقرة السابقة تشكيل مجلس شورى ملدينة

والقدس من ( ١٩١٧ -١٥١٧العارف ،١٩٩٢ ،ص

القدس عام ( ١٨٤٠حلبي ،٢٠٠٠ ،ص،٧

 )٣٢٨ -٣١٧ومن ضمنهم أحمد آغا الدزدار (ص

والعارف ،١٩٩٢ ،ص  .)٣١٥ويذكر عارف

 ،)٣٢٤وأحمد قربصيل باشا (ص  .)٣٢٤بينما

العارف أن املجلس املشكل ضم  ١٤شخصية

تشري وثيقة حول الحرم القديس الرشيف حققها

ورئسه نقيب األرشاف وعمدة املدرسني السيد

أسد رستم موجهة من محمد الرشيف حكمدار
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بر الشام املرصي عام  ١٨٤٠إىل السيد أحمد آغا
الدزدار بوصفه متسلما ً للقدس (رستم،٢٠١٧ ،

يهودي غربي (مشعل ،٢٠١٥ ،ص  .)٨وبهذا فقد
كان املجلس ممثال لكل سكان املدينة.

تعاقب عىل مجلس بلدية القدس  ١٦رئيسا ً بني

ص  .)٢٢معنى ذلك أن دور الدزدار القيادي
يف القدس يعود إىل تاريخ يسبق سنة ١٨٤٥

 ١٩١٣ -١٨٦٣حسب مشعل (مشعل،٢٠١٥ ،

الذي يذكره املصدر اإللكرتوني غري األكاديمي

ص ،)٦بينما يورد الشناق قائمة بـ  ١٩رئيسا

املذكور ،لكنه دور املتسلم املعروف منذ بداية

خالل الفرتة نفسها (الشناق ،٢٠١٠ ،ص ،)٧٦

العهد العثماني وليس دور رئيس البلدية ،فبينما

وربما يعود الفرق يف العدد جزئيا إىل واقع أن

تقوم البلدية بتقديم الخدمات وجمع الرضائب

البلدية قد تمت إدارتها من قبل ثالثي شمل عبد

والرسوم املطلوبة لها ،فإن املتسلم يقوم بدور

القادر الخلييل ،وعمر عبد السالم الحسيني،

الحكم ،وجمع الرضائب لصالح الدولة.

وسليم الشاكر الحسيني بني ١٨٧٧ -١٨٧٦

إىل جانب املجلس العمومي ،أنشأ العثمانيون

حسبما ذكر موقع إلكرتوني مع تدقيق االسم

بفرمان خاص بلدية القدس عام  ،١٨٦٣وذلك

األخري حسبما ورد يف قائمة الشناق سابقة

كبلدية ثانية تلت مبارشة بلدية إسطنبول التي

الذكر ( .)ewikar.topوالالفت للنظر هنا أن
قائمة الشناق تتضمن أيضا ً اسمي رئييس بلدية

حسب الشناق (مشعل ،٢٠١٥ ،ص  ،٢والشناق،

يهوديني أدارا املدينة بالوكالة يف بدايات القرن

 ،٢٠١٠ص  .)٧ونص الفرمان عىل تشكيل مجلس

العرشين ،هما داود يلني وإسحق ليفي ،وكونهما

بلدية القدس من خمسة أعضاء ،أحدهم يهودي،
وعني عبد الرحمن الدجاني رئيسا ً للمجلس

أدارا البلدية بالوكالة فإن ذلك يعني أنهما أداراها
فرتة انتقالية قصرية لدى االنتقال من رئيس إىل

(مشعل ،٢٠١٥ ،ص  .)٦ويف العام  ١٨٧٧صدر

آخر .الالفت للنظر من جهة أخرى أن املوقع

قانون البلديات العثماني الذي حدد مهمات

اإللكرتوني املذكور يعترب البلدية اإلرسائيلية يف
مرحلة ما بعد  ١٩٦٧تمثل استمرارا ً للبلدية التي

تشكلت عام  ١٨٥٨حسب مشعل ،وعام ١٨٥٤

خدمية للبلديات وحدد قوامها بني  ١٢-٦عضوا ً
(انظر /ي النص الكامل للقانون يف :الجرباوي،

كانت قائمة منذ العهد العثماني ،وهو ما يمثل
مفارقة ،حيث تم بعد العام  ١٩٦٧مبارشة ّ
حل

 ،١٩٩٦ص  ،)١٧٤ -١٥٩وبعد صدور القانون

البلدية الفلسطينية قرسا ً وفرض بلدية القدس
الغربية عىل القدس الرشقية ،مما مثل قطعا ً مع

ُرفع عدد أعضاء بلدية القدس إىل عرشة ،منهم
ستة من املسلمني ،واثنان من املسيحيني ،أحدهما
مسيحي أرثوذكيس والثاني مسيحي كاثوليكي)،

تاريخ البلدية السابق التي كانت ممثلة لسكان

واثنان من اليهود ،أحدهما يهودي رشقي والثاني

املدينة وتقدم الخدمات لهم بشكل متساو دون

العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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أن تتخذ طابعا ً سياسيا ً لصالح طرف ضد آخر

جلسات املجلس وقرر إدارتها باللغة العربية

وضد أرضه وكيانه كما أصبحت عليه البلدية

فقط (حلبي ،٢٠٠٠ ،ص  ،١٠والنارص ،٢٠٠٩

بعد العام .١٩٦٧
خالل الحرب العاملية األوىل ()١٩١٨ -١٩١٤

ص  .)١٢٦وتضيف نائلة الوعري وأسامة حلبي
سببا ً آخر إلقالته يتعلق بتأييده استقالل بالد

تعاقب عىل بلدية القدس تسعة رؤساء بلديات

الشام ومنها فلسطني ،وخطابه أمام مظاهرات

(الشناق ،٢٠١٠ ،ص  ،)٧٦ولم يذكر الشناق

نادت بذلك مرت أمام مقر البلدية (الوعري،

ضمن قائمته هذه اسم حسني سليم الحسيني
رئيس البلدية الذي سلّم املدينة لإلنكليز يوم

 ،٢٠٢٢ص  ،١٢٣وحلبي ،٢٠٠٠ ،ص .)١٠
بعد إقالة موىس كاظم الحسيني عني اإلنجليز
راغب النشاشيبي مكانه يف رئاسة بلدية القدس.

 ٩كانون األول ( ١٩١٧الوعري ،٢٠٢٢ ،ص
 ،)١٢١رغم أن رئيس البلدية ُذكر يف الجدول

ويف العام  ١٩٢٧أجريت أول انتخابات بلدية يف
القدس فاز فيها  ٨من الفلسطينيني و ٤من اليهود،
وتوىل راغب النشاشيبي مجددا ً رئاسة البلدية

نفسه لكن عن فرتة سابقة للحرب العاملية
األوىل .هذه وكان يتم تعيني البلدية من قبل

الدولة العثمانية ،حتى صار يتم انتخابها بدءا ً

(الوعري ،٢٠٢٢ ،ص  ،١٢٤وحلبي ،٢٠٠٠ ،ص

من العام ( ١٩٠٨الشناق ،٢٠١٠ ،ص .)١٣

 .)١١ويف انتخابات عام  ١٩٢٧حصلت الكتلة

يف عهد االنتداب الربيطاني زادت حكومة

الوطنية عىل  ٦٥باملائة من األصوات ،وحصلت

االنتداب العسكرية ( )١٩٢٠ -١٩١٧عدد اليهود

املعارضة عىل  ٣٥باملائة منها فقط ،ومع ذلك

يف مجلس بلدية القدس ،فبعد وفاة حسني سليم
الحسينيّ ،
عي اإلنجليز موىس كاظم الحسيني
رئيسا ً للبلدية التي كان قوامها ستة ،منهم ٤

عني اإلنجليز رئيس املعارضة راغب النشاشيبي
رئيسا ً للبلدية يف ظل تحكم اليهود بالنتائج كما
يورد معتصم النارص (النارص ،٢٠٠٩ ،ص

فلسطينيني و ٢من اليهود (املهتدي،٢٠٠٣ ،

 )١٢٩وكان لراغب النشاشيبي نائبان أحدهما

ص  ،٩٢وحلبي  ،٢٠٠٠ص  ،)٩وعند تطبيق

يهودي والثاني مسيحي .وكان من املفرتض

اإلدارة املدنية عام  ١٩٢٠قرر اإلنجليز أن

إجراء انتخابات بلدية تالية عام  ،١٩٣١لكنها

يكون قوام املجلس  ٧من العرب و ٣من اليهود،

لم تجر ،األمر الذي ترتتب عليه استمرار راغب

وإىل جانبهم  ١٠من الضباط اإلنجليز (حلبي،

النشاشيبي يف رئاسة البلدية حتى العام ١٩٣٤

 ،٢٠٠٠ص  ١٠و  .)١١يف العام نفسه ،أقال

(مشعل ،٢٠٠٩ ،ص .)١٨

اإلنجليز موىس كاظم الحسيني من رئاسة

يف العام  ١٩٣٤أصدرت سلطات االنتداب

البلدية ألنه رفض استخدام اللغة العربية يف

الربيطاني قانون البلديات رقم (( )١النص
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الكامل يف الجرباوي  ،١٩٩٦ص .)٢٣٣ -١٧٥

يهود إدارة البلدية بالوكالة فرتات قصرية

ووفق هذا القانون ،انتخب مجلس بلدي

وحسب ،أما يف عهد االنتداب فلم تمانع سلطات
االنتداب يف تعيني دانييل أوسرت رئيسا ً للبلدية

 ٦فلسطينيني مقابل  ٦من اليهود ،عىل أن
يكون رئيس املجلس فلسطينياً .فازت الحركة

بني  ١٩٣٨ -١٩٣٧ثم مرة أخرى بني -١٩٤٤
 ،١٩٤٥وخالفا ً للعهد العثماني ،حني كانت

الوطنية بهذه االنتخابات وأصبح مرشحها
الدكتور حسني فخري الخالدي رئيسا ً للبلدية،

البلدية خدمية ،فقد تميز عهد االنتداب بطغيان
األجندة السياسية نتيجة نشاط أعضاء البلدية

واستمر يف موقعه حتى العام  ١٩٣٧حني

اليهود يف دعم الحركة الصهيونية وتوسيع هجرة

قررت سلطات االنتداب الربيطاني نفيه اىل

اليهود إىل فلسطني ودعم بناء مستعمرات جديدة

جزيرة سيشل يف األول من ترشين الثاني،

يف القدس وسعيهم لفرض اللغة العربية عىل

فحل محله نائبه اليهودي دانييل أوسرت كقائم

اجتماعات املجلس البلدي وزيادة أعداد اليهود

بأعمال البلدية حتى آب (١٩٣٨حلبي،٢٠٠٠ ،

يف املجلس ،وتدخلهم يف التناقضات الفلسطينية

ص  .)١٣توىل بعدها مصطفى الخالدي رئاسة

الداخلية حيث نرصوا راغب النشاشيبي ليصبح
رئيسا ً للبلدية عام  ،١٩٢٧ثم عادوا وانقلبوا عليه

تويف يف آب  ،١٩٤٤وحل محله مرة أخرى نائبه

وقاطعوا اجتماعات املجلس البلدي بني -١٩٣١
 ١٩٣٤احتجاجا ً عىل ترصيحات وطنية صدرت

بعدد متساو من الفلسطينيني واليهود ،أي

البلدية من مطلع ترشين األول  ١٩٣٨حتى
اليهودي دانييل أوسرت حتى تموز  ،١٩٤٥مما

عن النشاشيبي (حلبي ،٢٠٠٠ ،ص  .)١٢عوضا ً

ترتب عليه استقالة أعضاء البلدية الفلسطينيني
وتعيني سلطات االنتداب الربيطاني لجنة بلدية

عن ذلك عربت سلطات االنتداب عن دعم إضايف
للصهيونية أيضا ً عرب إنشاء ما أطلق عليه اسم

 ١٩٤٥وحتى رحيل االنتداب الربيطاني عن

‹جمعية محبي القدس› يف العام  ،١٩١٨التي

فلسطني يف أيار من العام ( ١٩٤٨الوعري،

ضمت حاكم القدس ستورز ،ورئيس بلدية

 ،٢٠٢٢ص  ،١٢٥ -١٢٤مشعل  ،٢٠١٥ص

القدس ومفتيها ومدير اآلثار الربيطاني ورؤساء

 ،١٩ -١٨وحلبي  ٢٠٠٠ص .)١٥ -١٣

الطوائف املسيحية وحاخام اليهود ،ورئيس

باملقارنة مع العهد العثماني ،فقد تميز عهد

الجماعة اليهودية ورئيس املنظمة الصهيونية،

االنتداب بزيادة عدد اليهود يف املجلس البلدي
وصوال ً إىل املساواة يف العدد مع الفلسطينيني

وقد عملت الجمعية كجسم أعىل من البلدية لكنها

من خمسة ضباط إنجليز إلدارتها من تموز

انتزعت منها برامج بناء وترميم وصيانة األسواق

بدءا ً من العام  .١٩٣٤يف العهد العثماني توىل

العدد (٢٠٢٢ )٥٥

التي ترسدها عبلة املهتدي بالتفصيل (املهتدي،
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 ،٢٠٠٣ص  .)١١٠ -١٠٥نتج عن عمل هذه

حدد نظام انتخابات البلديات بـ  ١٢-٧عضوا ً

الجمعية تطبيع حياة الوافدين الصهاينة إىل

عىل أن يعني رئيس البلدية من مجلس الوزراء

املدينة منذ بداية عهد االنتداب واالعرتاف بحقهم

(مشعل ،٢٠١٥ ،ص  .)٤١ -٢٦وتعاقب عىل

يف التخطيط ملشاريع وتنفيذها لصالحهم يف

رئاسة البلدية بعد انتخابات  ١٩٥٥كل من

املدينة .وترتب عىل ذلك إنشاء و /أو توسيع

عارف العارف (  ،)١٩٥٧ -١٩٥٥ثم تاله
روحي الخطيب الذي استمر رئيسا ً للبلدية

تعرف بها الباحثة نائلة الوعري بالتفصيل،

حتى العام  ،١٩٦٧حيث جرت يف عهده دورتا

وإن كانت تدمج النشاط العمراني الفلسطيني

انتخابات للبلدية ،واحدة عام  ،١٩٥٩والثانية
عام  ،١٩٦٣وعني رئيسا ً للبلدية يف كليهما.

(الوعري ،٢٠٢٢ ،ص .)١١٥ -٩٦

ولعل أهم ما تم يف عهد رئاسة روحي الخطيب

بعد تقسيم القدس إىل شطرين نتيجة احتالل

بلدية القدس تحويلها إىل أمانة القدس ،وجاء

شطرها الغربي عام  ،١٩٤٨أنشئت بلدية

هذا التحويل بناء عىل قرار صدر عن مجلس

يهودية يف القدس الغربية ،بينما رئس بلدية

الوزراء األردني أثناء جلسة خاصة حرضها
امللك حسني شخصيا ً يف  ٢٠آب من العام

يف البلدية السابقة (حلبي ،٢٠٠٠ ،ص ،)١٩

 ،١٩٥٩وبهذا القرار أصبحت القدس األمانة

واستمر صافية يف رئاسة البلدية حتى األول

الثانية يف األردن بعد أمانة عمان ،وبناء عىل هذا
الرتفيع إىل أمانة ،أصبحت القدس نظرا ً ملكانتها

من  ١٢عضوا ورئسها أنور الخطيب ،التي

الخاصة تتبع مبارشة إىل رئيس مجلس الوزراء

تحولت إىل لجنة بلدية عام  ،١٩٥٠ويف العام
التايل استقالت البلدية احتجاجا ً عىل الهبوط

األردني ،وليس إىل وزارة الداخلية حسب كما

العرشات من األحياء اليهودية يف املدينة التي

والصهيوني بني  ١٩٠٨و ١٩٤٨يف جدول واحد

القدس الرشقية أنطون صافية مسؤول املالية

من كانون الثاني  ،١٩٤٨حني تم تشكيل بلدية

كان عليه الحال مع باقي البلديات يف عموم

بدورها إىل مجرد لجنة ،وبعد استقالتها جرت
انتخابات بلدية عام  ١٩٥١فاز فيها  ١٢عضواً،

هذا وقد قامت سلطات االحتالل اإلرسائييل

العام نفسه ليحل محله نائبه حنا عطا اهلل

ممثلة بالحاكم العسكري شلومو الهط بحل
مجلس أمانة القدس رسميا ً يف  ٢٩حزيران عام

أنحاء اململكة (مشعل ،٢٠١٥ ،ص .)٩٥ -٩٢

وعني عارف العارف رئيسا ً للبلدية وأقيل يف
كرئيس بالوكالة ،ثم عني عمر الوعري رئيسا ً

( ١٩٦٧حلبي ،٢٠٠٠ ،ص .)٤٢ -٤١

للبلدية واستمر يف هذا املنصب حتى العام
١٩٥٥حني صدر قانون البلديات األردني الذي
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بطالن قرار حل بلدية القدس حسب قرارات

الحكم اإلرسائييل يف القدس الرشقية هو حكم

األمم المتحدة
بعد حل مجلس أمانة (بلدية) القدس قامت

رشعي يحظى برضا الشعب الفلسطيني األصيل
وليس احتالالً ،ويلفت االنتباه أن الرد استند إىل

وزارة الداخلية اإلرسائيلية بدعوة عدد من أعضاء

قرارين أمميني يرفضان االحتالل وكل اإلجراءات

مجلس األمانة لكي تعرض عليهم االنضمام إىل

لفرض أنظمة قضائه وإدارته عىل القدس

بلدية القدس الغربية ،فكان ردهم هو رفض

مبارشة إثر احتاللها عام  .١٩٦٧هذان القراران

اللقاء ،وردوا عىل النحو الذي يورده أسامة حلبي:

هما القرار رقم  ٢٢٥٣و ٢٢٥٤الصادرين عن

 )١ملا كان مجرد البحث  -من وجهة نظرنا

الجمعية العامة لألمم املتحدة تباعا يف  ٤و١٤

العربية  -يف االنضمام إىل مجلس بلدية القدس

تموز من العام  .١٩٦٧حيث كانت حكومة

تحت الحكم العسكري اإلرسائييل ،وعىل الوجه

االحتالل قبل صدور هذين القرارين قد سنت

الذي أعلنت عنه السلطات اإلرسائيلية هو

قوانني تعلن فيها رسيان أنظمتها القضائية

بمثابة اعرتاف رسمي منا بقبول مبدأ ضم

واإلدارية عىل القدس الرشقية ،وبناء عىل ذلك

القدس العربية إىل القطاع الذي تحتله إرسائيل

حلت مجلس أمانة بلدية القدس ،وهو ما رفضه

من القدس ،األمر الذي ال نسلم به كأمر واقع
وال نقره ونعتربه مخالفا ً مليثاق األمم املتحدة

القراران املذكوران وأكدا بطالنه (راجع/ي
نيص القرارين يف حلبي ،٢٠٠٠ ،ص-١٠٦

وقراريها يف جلستها االستثنائية األخرية
ومخالفا ً للقانون الدويل العام ،ونعتربه كذلك

أخرى أصدرها مجلس األمن الدويل مثل القرار

إجراء غري مرشوع ونطالب بإعادة األمور إىل ما

 ٢٥٢أيار  ،١٩٦٨والقرار  ٢٦٧تموز ،١٩٦٩

كان عليه الحال قبل .١٩٦٧ /٦/٥

والقرار  ٢٧١أيلول  ،١٩٦٩و ٢٩٨أيلول

 )٢وبناء عىل ذلك تجدوننا آسفني لعدم تلبية

 ،١٩٧١و ٤٥٢تموز  ،١٩٧٩و ٤٦٥آذار ١٩٨٠

الدعوة ملقابلتكم والتحدث معكم بهذا الشأن».

وغريها من القرارات (انظر/ي هذه القرارات

(من حلبي ،٢٠٠٠ ،ص .)٤٤ -٤٣

وغريها ،شعبان .)٢٠١١ ،ويف كل هذه القرارات

 .)١٠٨وقد تم تأكيد هذين القرارين يف قرارات

قامت هذه الدراسة بإيراد النص أعاله كامالً

ورد نص فحواه كما ورد يف قرار مجلس األمن

كونه يمثل وثيقة تاريخية تبني أن السعي

رقم  ٢٥٢عام :١٩٦٨

اإلرسائييل لضم فلسطينيني إىل بلدية القدس
الغربية بدأ رسميا ً من وزارة الداخلية اإلرسائيلية

«  .٢يعترب (مجلس األمن) أن جميع اإلجراءات
اإلدارية والترشيعية التي قامت بها إرسائيل بما

ذاتها وذلك من أجل أن تظهر أمام العالم أن

يف ذلك مصادرة األرايض واألمالك التي من شأنها

العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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أن تؤدي إىل تغيري يف الوضع القانوني للقدس،

املحلية واللوائية للتخطيط والبناء حيث تقوم

هي إجراءات باطلة»( .حلبي ،٢٠٠٠ ،ص

بتعزيز البناء اليهودي يف القدس الرشقية من

 .)١١٩وال شك يف أن قرار إرسائيل حل مجلس

خالل بناء مجمعات ومستعمرات جديدة ،بينما

أمانة القدس عام  ١٩٦٧يقع يف إطار القرارات

تحظر البناء عىل الفلسطينيني املقدسيني وتضع

اإلدارية التي يعلن قرار مجلس األمن رقم ٢٥٢

كل العراقيل التي تؤخر عملية إقرار الخطط

وسواه من قرارات األمم املتحدة بطالنه وفق هذه

الهيكلية الخاصة بهم ،كما حصل يف مرات

الصيغة املقتطفة من قرار .٢٥٢

عديدة أن تقوم البلدية برفض الخطط الهيكلية

يف السياق الالحق ،ستتطرق هذه الدراسة إىل

التي يضعها الفلسطينيون ملصلحتهم وتصادر

املحاوالت غري الرسمية لدمج الفلسطينيني

أرايض تلك املخططات من أجل إقامة مستعمرات

املقدسيني يف البلدية اإلرسائيلية ،بوصفها

جديدة عليها ،كما جرى يف حاالت عديدة تتعلق

محاوالت تعاني من املشاكل نفسها التي أشار

بانسحابها ورفضها قبول مخططات تتعلق

إليها رد مجلس أمانة القدس أعاله ،كما أنها
تكرس موضوعيا ً االعرتاف بالحكم اإلرسائييل

بأرايض حارات سلوان عىل سبيل املثال.
األثر املحيل الثاني اجتماعي ،فقد تكونت عىل

غري الرشعي يف املدينة.

مدى سنوات االحتالل رشيحة محدودة العدد
لكنها عالية الصوت من خالل الدعاية والكتابة

آثار حل أمانة القدس

يف وسائل اإلعالم تطالب باالعرتاف بما تسميه

ترتب عىل حل أمانة القدس آثار وتداعيات محلية

الوقائع التي تكونت عىل األرض واالنخراط بالتايل
يف البلدية اإلرسائيلية للقدس ترشيحا ً وانتخاباً،

أولهما يتعلق بعملية تهويد األرض وأسمائها

وينتمي غالبية أعضاء هذه الرشيحة إىل املجنسني

وتغيري املكان واملشهد والفضاء واإلقليم ،وتبهيت

بالجنسية اإلرسائيلية كما سيبني العرض الالحق.

الهوية الوطنية للفلسطيني املقديس وأرسلة

عىل صعيد املشاركة الفلسطينية املقدسية يف

املؤسسات التي يضطر للتوجه إليها.

انتخابات البلدية اإلرسائيلية ،فقد لوحظ هبوط

وأممية ودولية ،وتنقسم اآلثار املحلية إىل قسمني:

وقد نرشت «املقدسية» عرشات الدراسات

نسبة هذه املشاركة من  ١٢ -١١باملائة عام

واملقاالت والتقارير يف أعدادها السابقة بهذا

 ١٩٦٩إىل ما ال يزيد  ١.٦ - .،٧باملائة يف آخر

الخصوص ،فقد ساهمت بلدية االحتالل مساهمة

دورتي انتخابات بلدية عقدتا عامي  ٢٠١٣و
 ،٢٠١٨علما ً أن انتخابات البلدية اإلرسائيلية

واإلقليم من خالل املخططات التي تعدها لجنتاها

تعقد مرة كل خمس سنوات ،وبالتايل فإن

فعالة يف عملية تهويد األرض والفضاء واملشهد
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االنتخابات القادمة ستتم يف العام  .٢٠٢٣وقد

عزو هذا االنخفاض يف اإلقبال عىل التصويت

أورد تقرير صادر عن مؤسسة راند األمريكية

إىل عاملني :األول منهما يتعلق بالسياسات

نسب التصويت الفلسطينية املقدسية يف

التوسعية االستيطانية اإلرسائيلية التي جعلت

االنتخابات البلدية اإلرسائيلية منذ انتخابات عام

نمو املستعمرات بمشاركة البلدية اإلرسائيلية

 ١٩٦٩وحتى انتخابات  ٢٠١٣عىل النحو اآلتي:

للمدينة بمثابة عملية تهديد وصلت إىل أعتاب

.٪١٢ - ٪١١ :١٩٦٩

كل بيت فلسطيني يف القدس الرشقية ،أما

٪٧ :١٩٧٣

الثاني فيتعلق باضطراد نمو الوعي الوطني

٪١٤ :١٩٧٨

الفلسطيني للمقدسيني منذ االنتفاضة األوىل

٪١٨ :١٩٨٣

عام  .١٩٨٧قبل عام  ١٩٨٧كان قسم من

٪٣ :١٩٨٨

املقدسيني الفلسطينيني يرون أن تصويتهم قد

٪٨ - ٪٥ :١٩٩٣

يؤدي اىل تحسني الخدمات البلدية املقدمة لهم،
لكن الحقا ً ثبت لهم العكس وهو أن تصويتهم

٪٥ :٢٠٠٣

قد جاء بمجالس بلدية صهيونية تعطي األولوية

٪٢ :٢٠٠٨

للتخطيط إلنشاء املستعمرات اليهودية يف القدس

٪١،٦ - ٪ .،٧ :٢٠١٣

الرشقية وتصميمها وتنفيذها عىل حساب

(بليك وآخرون ،٢٠١٨ ،ص .) XI

الفلسطينيني .هناك عامل ثانوي يمكن إضافته

يالحظ من هذا الجدول أن نسبة التصويت

لهذا التغيري ،فقد كانت البلدية اإلرسائيلية منذ

الفلسطيني يف االنتخابات البلدية اإلرسائيلية

عام  ١٩٦٧وحتى عام  ١٩٩٣تخضع لرئاسة

قد وصلت الذروة عام  ١٨( ١٩٨٣باملائة)،
لكنها شهدت انحدارا ً دراماتيكيا ً إىل  ٣باملائة

أحد أقطاب حزب العمل تيدي كوليك الذي

٪٧ - ٪٣ :١٩٩٨

اشتهر بتوجهه املستمر للفلسطينيني يف القدس
الرشقية وتقديم الوعود بخدمات لم تنفذ الحقاً،

عام  ،١٩٨٨إبان السنة األوىل من االنتفاضة
الثانية ،ثم ارتفعت قليالً بعد ذلك يف دورتي

كما أنه أنشا إدارات لألحياء يف القدس الرشقية
عني فيها شخوصا ً من القدس أو من فلسطينيي

االنتخابات الالحقتني يف عامي  ١٩٩٣و،١٩٩٨
لكنها تراجعت بشكل دراماتيكي إىل  ٢باملائة

الداخل الذين يسكنون القدس (حلبي،٢٠٠٠ ،

يف انتخابات  ٢٠٠٨وانتخابات  ،٢٠١٣وعىل

ص  .)٥٦ -٥٥عام  ١٩٩٣انترص إيهود أوملرت

الشاكلة نفسها كانت نسبة املشاركة يف آخر

من حزب الليكود عىل تيدي كوليك وأشهر
بشكل أكثر سفورا ً التوجه للسيطرة األحادية

انتخابات بلدية عام  .٢٠١٨ويمكن للباحث

العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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الصهيونية عىل املدينة أثناء فرتة رئاسته البلدية

البلدية اإلرسائيلية عام ( ١٩٨٩بليك وآخرون،

من  ،٢٠٠٣ -١٩٩٣ثم حل محله الشخصية

 ،٢٠١٨ص  ،)١٣وهو ما طرحه منذ العام

الدينية املتزمتة أوري لوبليانسكي من -٢٠٠٣

 ١٩٨٧قبل شهور عىل اندالع االنتفاضة األوىل،

 ،٢٠٠٨الذي أخىل مكانه لنري بركات من حزب

لكنه لم يفعله يف النهاية بسبب االنتفاضة،

الليكود بني  ٢٠٠٨و .٢٠١٨ويف  ٢٠١٨نجح

وقد أثار استعداد السنيورة هذا سلسلة من

يف االنتخابات الشخصية الدينية املتزمتة مويش

الترصيحات اإلرسائيلية املؤيدة ،حيث قال

ليون .بلغة أخرى بعد  ١٩٩٣غاب الخطاب

رؤوفني ريفلني عضو البلدية الليكودي يف تموز

املوجه للفلسطينيني املفعم بالوعود بتحسني

من العام « :١٩٨٧إن رغبة شخص مقديس مثل

الخدمات لهم دون تلبيتها بالرضورة ،واستمر

حنا السنيورة يف دخول حلبة انتخابات البلدية
تعني اعرتافا ً حقيقيا ً بالسيادة اإلرسائيلية يف

موشيه ليون ليأتي بأجندة لتحسني الوضع

املدينة» ( يف حلبي ،٢٠٠٠ ،ص .)٥٥

االقتصادي والخدماتي للفلسطينيني يف القدس

لم يخض السنيورة االنتخابات عام ،١٩٨٩

الرشقية بهدف «إبعادهم عن ممارسة العنف»،

لكن كتلة يهودية  -عربية حاولت خوضها

مقابل توسيع كثيف للمستعمرات ،وتعزيز أرسلة

عام ( ١٩٩٣بليك وآخرون ،٢٠١٨ ،ص

التعليم املدريس وتوسيع فتح أبواب الجامعات

 ،)١٤وسميت هذه الكتلة باسم كتلة «سالم

اإلرسائيلية لقبول طلبة القدس الرشقية فيها

القدس» ودعت إلقامة دولتني لشعبني ووقف

كما قضت بذلك الخطة الحكومية  ٣٧٩٠ألعوام

بناء املستوطنات يف القدس الرشقية ،لكنها يف

 ٢٠٢٣ -١٠١٨التي تشارك البلدية اإلرسائيلية

املقابل رفعت مطالب يومية مثل إلغاء رضيبة

يف تنفيذ بعض أجزائها (عري عميم.)٢٠٢٢ ،

األرنونا عن فلسطينيي القدس الرشقية مدة ٣

أدى التوسع يف بناء املستعمرات وانكشاف

سنوات ،أي أن الكتلة كانت تنطلق من مبدأ

املرشوع الصهيوني لتهويد القدس وأرسلتها،

قبول السيادة اإلرسائيلية عىل املدينة والعمل

ونمو الوعي الوطني الفلسطيني إذن إىل تقلص

عىل تحسني أوضاع الفلسطينيني املقدسيني

نسبة تصويت املقدسيني الفلسطينيني يف

يف إطار هذه السيادة .قاد الكتلة من الجانب

االنتخابات البلدية اإلرسائيلية ،لكن يف املقابل

اإلرسائييل موشيه عمرياف وسارة كمينكر،

هذا الغياب حتى العام  ٢٠١٨عندما انتخب

ولم تكن هناك أسماء فلسطينية معلنة رسميا ً

ازدادت الدعوات النخبوية للمشاركة يف الرتشح
لالنتخابات البلدية اإلرسائيلية ،فكانت يف البداية

(حلبي ،٢٠٠٠ ،ص  ،)٥٨ -٥٧لكن ذكر أنه

دعوة حنا السنيورة للرتشح يف االنتخابات

تم االتصال مع زياد درويش ومحمد املرصي
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من إدارات األحياء يف القدس الرشقية لالنضمام

 ٢٠١٨مقاالت صحافية) ،وترشح عزيز أبو

للكتلة (حلبي ،٢٠٠٠ ،هامش يف ص .)٥٩

سارة الذي يحمل هوية اإلقامة يف القدس

ويف النهاية لم تخض كتلة «سالم القدس «

وليس الجنسية اإلرسائيلية لرئاسة البلدية،

االنتخابات البلدية بسبب عدم دعم الجانب

مع أن القانون اإلرسائييل ينص عىل أن رئيس
البلدية يجب أن يكون مواطنا ً إرسائيليا ً (بليك

تسعى للحصول عليه.

وآخرون ،٢٠١٨ ،ص  .)١٧ويضيف الصحايف

تمت أول مشاركة ملرشح فلسطيني من القدس

نري حسون أن القانون اإلرسائييل القائم يتطلب

الرشقية يف انتخابات البلدية من موىس عليان

أن يكون املرشحون مواطنني إرسائيليني ،مما

من بيت صفافا ،الذي كان يحمل الجنسية

يعني أن املقدسيني الفلسطينيني كمقيمني

اإلرسائيلية عندما خاض االنتخابات عام

وليس مجنسني ال يستطيعون أن يكونوا

 ،١٩٩٨لكنه لم يستطع الفوز ،وتكرر ذلك

مرشحني ،بل يستطيعون أن يكونوا مصوتني

الفلسطيني الرسمي لها وهو الدعم الذي كانت

فقط (حسون .)٢٠١٨ ،لهذه األسباب مضافا ً

مع زهري حمدان من صور باهر الذي ترشح
النتخابات عام  ٢٠٠٨ثم تراجع ،وخاض

إليها الضغوط التي تعرض إليها ،تراجع عزيز

فؤاد سليمان وهو حامل للجنسية اإلرسائيلية

أبو سارة وكتلته عن خوض انتخابات البلدية

انتخابات البلدية عام  ،٢٠١٣ولم يستطع
النجاح أيضا ً (بليك وآخرون ،٢٠١٨ ،ص

اإلرسائيلية للقدس .وقد كتب غريشون باسكني
العديد من املقاالت عام  ٢٠١٨للرتويج لهذه

 .)١٥ -١٤وخالل انتخابات  ٢٠١٨ترشحت

القائمة (باسكني .)٢٠١٨ ،ويف العام ٢٠٢٢

قائمتان :األوىل فلسطينية رئسها رمضان دبش

عاد باسكني وشاركه املحامي وليد أبو تايه

من املركز الجماهريي يف صور باهر ،وأسماها

الدعوة إىل املشاركة يف االنتخابات البلدية عام

«القدس بلدي» ،وقد رفعت هذه القائمة مطالب

 ٢٠٢٣من خالل مقاالت عدة (باسكني ،٢٠٢٢

خدماتية وغري سياسية وخاضت االنتخابات

أبو تايه.)٢٠٢٢ ،

حتى النهاية لكنها لم تنجح .أما القائمة الثانية

بناء عىل ما ورد أعاله ،يتضح أن من خاضوا

فكانت قائمة إرسائيلية فلسطينية مشرتكة

انتخابات البلدية يف فرتات مختلفة كموىس

قادها كل من غريشون باسكني وعزيز أبو
سارة ،وقد قدمت هذه القائمة طرحا ً سياسيا ً

عليان وفؤاد سليمان كانوا من حاميل الجنسية
اإلرسائيلية ،ولوال ذلك ملا أمكنهم الرتشح،

يرفض الحكم اإلرسائييل يف املدينة (بليك

وعندما حاول عزيز أبو سارة تحدي هذا الرشط

وآخرون ،٢٠١٨ ،ص  ،٢٢ -٢١وباسكني،

لم يسمح له بإكمال مسريته وتعرض لتهديد

العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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إرسائييل بسحب بطاقة اإلقامة يف املدينة منه

حال حصول مشاركة فلسطينية محدودة

(بليك وآخرون ،٢٠١٨ ،ص .)٢٣

يف االنتخابات البلدية تؤدي إىل وصول ٤-٣

يرتتب عىل ما سبق أن املشاركة يف الرتشح

أعضاء إىل عضوية املجلس البلدي البالغ عدد
أعضائه  ٣١عضوا ً ليكونوا بذلك أقلية داخل

النتخابات البلدية اإلرسائيلية ليس باطالً
سياسيا ً فقط من وجهة نظر قرارات األمم

املجلس ليساعد ذلك وجودها يف لعبة العالقات
العامة دوليا ً وإلظهار أن مدينة القدس هي

املتحدة التي رفضت اإلجراءات اإلدارية

مدينة موحدة تحت السيادة اإلرسائيلية وأن كل

والقضائية اإلرسائيلية يف القدس كما تقدم ،لكنه
أيضا ً طريق محفوف باالشرتاطات اإلرسائيلية

سكانها سواء من العرب أو اليهود يقبلون بهذه

التي تحرص حق الرتشح بحاميل الجنسية

السيادة .ويف التقدير اآلخر ترى الدراسة أن

اإلرسائيلية ،مع إبقاء فلسطينيي القدس

إرسائيل ستتدخل إلجهاض نتائج االنتخابات

الرشقية فقط كاحتياطي لرفع نسبة التصويت

البلدية يف حال زادت نسبة التصويت الفلسطيني

بما يضمن نجاح يهود من اليسار الصهيوني،

عىل  ٤٠باملائة ،مما قد يؤذن باحتمالية تحول

أو بعض الطامحني لتسنم مواقع يف البلدية

الغالبية يف املجلس البلدي إىل غالبية فلسطينية

من العرب حاميل الجنسية اإلرسائيلية ،وهؤالء

السيما يف ظل أن نسبة التصويت اليهودي

ال يزيدون عىل  ٥باملائة من فلسطينيي القدس

النتخابات بلدية القدس ال تزيد عىل  ٣٩باملائة

الرشقية كما بينت معطيات أخرية ،أي ١٨٩٨٢
شخصا ً فقط (حسون.)٢٠٢٢ ،

من أصحاب حق االقرتاع (بليك وآخرون،
 ،٢٠١٨امللخص) .يذكر التقدير الثاني بمقولة

عىل أن األمر ال يقترص عىل هذه الرشوط اإلجرائية

«الديمقراطية املدافعة عن نفسها» ،وهي مقولة

لحفظ البلدية كبلدية إرسائيلية ،فتحصينها

ترتدد بشكل كبري يف إرسائيل يف السنوات األخرية

لتبقى بلدية إرسائيلية فحسب يتضمن خطوات

تحت تربير حماية الديمقراطية لصالح األغلبية

أعمق تضمنتها دراسة مؤسسة راند األمريكية

اليهودية من تسلل العرب إليها من داخلها

التي أعدت بالتعاون مع معهد القدس لبحث

ملجرد تعزيز العمل عىل تحقيق بعض املطالب

السياسات ،وهو معهد إرسائييل.
ورد حسب ملخص هذه الدراسة تقديران

الخدماتية للعرب التي تعتربها الصهيونية
تهديداً ،حتى إن لم تصل إىل مستوى العمل من

حول ردة الفعل اإلرسائيلية تجاه املشاركة

أجل تقويض نظام السيطرة الصهيوني وهو

الفلسطينية يف االنتخابات البلدية اإلرسائيلية:

أمر لن يستطيعوا إنجازه.

األول منهما أن إرسائيل ستكون سعيدة يف

يف هذا اإلطار األخري ،يتحدث ملخص الدراسة
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املذكورة عن ثالثة مستويات من التأثري يف

الدراسة ومفادها أن املشاركة الفلسطينية يف

حال نجاح مرشحني فلسطينيني يف الوصول

املجلس البلدي اإلرسائييل لن تحقق أكثر من

إىل مقاعد املجلس البلدي اإلرسائييل يف القدس،

محاوالت لتحسني الخدمات ،فإن الدراسة مركبة

يتمثل املستوى األول يف النجاح بتحسني

عىل أساس تشجيع التوجه الفلسطيني عىل

الخدمات البلدية لفلسطينيي القدس الرشقية

االنخراط يف االنتخابات البلدية من أجل تحسني

لتقرتب من مستوى الخدمات التي تقدمها

الخدمات ،ويف هذا اإلطار تتحدث الدراسة عن أن

البلدية للقدس الغربية واملستعمرات املقامة

 ٧٥باملائة من فلسطينيي القدس الرشقية و٨١

بصورة غري رشعية حسب القانون الدويل يف

باملائة من أطفالها يعيشون تحت خط الفقر،

القدس الرشقية .أما املستوى الثاني فيتعلق

باملقارنة مع  ٢٨باملائة و ٢٩باملائة عىل التوايل
يف القدس الغربية ،وأن هناك نقصا ً حادا ً يف

مثل التخطيط الهيكيل والهدم والبناء وحقوق

املساكن ترتب عليه سكن ما يزيد عىل  ١٢٠ألف

اإلقامة يف املدينة وقوانني األرايض التي تقررها

مقديس فلسطيني خارج حدود بلدية القدس

الحكومة والكنيست ،وال صالحية للبلدية

اإلرسائيلية (بليك وآخرون ،٢٠١٨ ،امللخص).

كجسم تنفيذي خدماتي إداري يف تعديلها أو

تشكل هذه األرقام وغريها املتعلقة بالتمييز يف

تغيريها .أما املستوى الثالث حسب الدراسة فهو

الخدمات بني القدس الرشقية والقدس الغربية

املستوى املتعلق باملستقبل السيايس للمدينة.

الحجة الرئيسة لغالبية من تحمسوا لخوض

يف هذا اإلطار تخلص الدراسة إىل أن قدرة

االنتخابات البلدية اإلرسائيلية يف القدس ،بذريعة

املمثلني الفلسطينيني الذين يشاركون يف

السعي إىل ردم هذه الفجوة يف الخدمات ،مما
يعني قبوال ً ضمنيا ً باحتالل املدينة ومحاولة

محاولة تحسني الخدمات ،بينما لن يستطيعوا

النفاذ من خالله لتحسني ما يمكن من خدمات.

بمسائل ذات طابع سيايس كما تصفها الدراسة،

املجلس البلدي لن تتجاوز املستوى األول ،أي
التأثري يف املستوى الثاني من القضايا التي تعود
إىل الكنيست والحكومة وليس إىل البلدية ،ولن
يؤثروا أيضا ً يف املستوى الثالث الذي سيكون

الردود الفلسطينية
يناقش هذا القسم الردود الفلسطينية الرسمية

رهنا ً بنتائج املفاوضات والقرارات الرسمية

وغري الرسمية ملواجهة قرار االحتالل حل

بشأن املستقبل السيايس للمدينة (بليك

مجلس أمانة القدس عام  ،١٩٦٧وييل ذلك

وآخرون ،٢٠١٨ ،امللخص).

اقرتاح إعادة تنظيم دور هذه األمانة وتفعيله

عىل الرغم من الخالصة التي توصلت إليها

من املجتمع املحيل املقديس.

العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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عىل الصعيد الرسمي الفلسطيني ،يمكن القول

وانتخابها مع بلديات الضفة وقطاع غزة بوصفها

إن املحاوالت الفلسطينية إلعادة إحياء أمانة

والقدس الرشقية هي األرايض املحتلة عام ،١٩٦٧

القدس قد بدأت مرتافقة مع اإلعداد الفلسطيني

وللتأكيد عىل وضع القدس املركزي كعاصمة

ملؤتمر مدريد للسالم يف الرشق األوسط ،الذي

لفلسطني (حلبي ،٢٠٠٠ ،ص .)٧٧ -٧٥

عقد يف العاصمة اإلسبانية نهاية ترشين األول من

اىل جانب اقرتاح مهدي عبد الهادي أعاله،

العام  .١٩٩١بدأ هذا اإلعداد منذ ما قبل املؤتمر

قدم فيصل الحسيني رئيس الوفد الفلسطيني

حيث تشكلت الطواقم الفنية يف الداخل وذلك

املفاوض آنذاك يف أول ترشين الثاني  ١٩٩٣مبادرة

كجزء من فريق دراسة املقومات االقتصادية

لتشكيل ما أسماه «الهيئة الوطنية للقدس» ،التي

للدولة الفلسطينية القادمة الذي قاده الدكتور

تتشكل من دوائر التخطيط ،واالقتصاد ،والقانون

يوسف الصايغ منذ العام  ،١٩٨٨الذي تأسس

والحقوق ،والخدمات ،واملؤسسات ،والسياسة،

تحت إرشاف دائرة الشؤون االقتصادية

والشؤون الدينية ،واملالية ،والدفاع والسالمة

العامة ،بحيث تكون البلدية العربية للقدس جزءا ً

والتخطيط يف منظمة التحرير مبارشة بعد
انتهاء دورة املجلس الوطني الفلسطيني يف

من دائرة القانون والحقوق (التفاصيل يف حلبي،

الجزائر يف ترشين الثاني من ذلك العام التي

 ،٢٠٠٠ص .)٨٧ -٧٩

أعلن فيه عن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة

ترتب عىل هذه االقرتاحات واملبادرات أن موضوع

أمانة (بلدية) القدس قد أصبح موضوعا ً
مطروحا ً عىل أجندة القيادة الفلسطينية ،لذلك

عىل حدود الرابع من حزيران عام .١٩٦٧
عقدت الطواقم الفنية اجتماعاتها يف القدس،
ويف لقاءات عقدت يف مقر الجمعية الفلسطينية

قام الرئيس يارس عرفات عام  ١٩٩٨بإعادة
تشكيل أمانة القدس من  ١١عضواً ،بحيث

قضايا متعددة لإلعداد للتفاوض حول القدس،

شملت الباقني عىل قيد الحياة من أعضائها الذين

كان من بينها موضوع البلدية العربية (حلبي،

تم انتخابهم يف آخر انتخابات جرت عام ١٩٦٣

 ،٢٠٠٠ص  .)٧٤ويف إطار ذلك قدم الدكتور

كما ذكر أعاله ،وعني أسماء أخرى إضافية،

مهدي عبد الهادي مذكرة للقيادة الفلسطينية

وخالل عهد الرئيس يارس عرفات صدر قانون

يف تونس حول بلدية القدس بتاريخ  ١٢أيلول

العاصمة رقم  ٤لسنة  ،٢٠٠٢الذي كرس القدس
ً
عاصمة لفلسطني ،واعتربها منطقة تطوير (أ)،

البلدية وتوأمتها مع بلديات عاملية ،وطرح

أي ذات أولوية باملخصصات التنموية .ويف

موضوعها يف املفاوضات الجارية ،وربط تشكيلها

حزيران من  ٢٠٠١قدمت لجنة الداخلية واألمن

األكاديمية للشؤون الدولية (باسيا) نوقشت

 ،١٩٩٢واقرتح يف نص املذكرة إعادة تشكيل
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يف املجلس الترشيعي الفلسطيني مرشوع قانون

هذه الحوارات تصورات غنية حول كيفية

أمانة العاصمة ،الذي جرت مناقشته يف جلسة

إعادة إحياء أمانة القدس رغم قيود االحتالل،

عامة للمجلس الترشيعي يف  ٥كانون الثاني

لذلك ستتم العودة إىل هذه التصورات يف اقرتاح

من العام  ،٢٠٠٢ثم أقر بالقراءة األوىل يف ٢١

البدائل لتفعيل أمانة القدس التي سرتد أدناه.

تموز  ،٢٠٠٣والقراءة الثانية يف  ٥أيار ،٢٠٠٣
ولم يصدره الرئيس رسميا ً بعد ذلك .ومع ذلك،

وعىل الرغم من تأجيل االنتخابات املحلية عام
 ،٢٠١٦فقد صدرت قرارات رسمية فلسطينية

فقد تضمن قانون انتخاب الهيئات الفلسطينية

مهمة بشأن أمانة القدس عن دورتي املجلس

املعدل رقم  ١٠لسنة  ٢٠٠٥يف مادة  ٦٩منه

املركزي ودورة املجلس الوطني الفلسطيني

أن انتخاب مجلس أمانة القدس يجري وفقا ً

لعام  :٢٠١٨دورة املجلس املركزي الثامنة

لقانون أمانة العاصمة (التفاصيل يف سالم،

والعرشين (دورة القدس العاصمة األبدية لدولة

صيف  ،٢٠٢٠ص.)١٠١ -١٠٠

فلسطني  ١٥ -١٤كانون الثاني ،)٢٠١٨ ،ودورة

يف كانون الثاني من العام  ٢٠١٢أصدر الرئيس
محمود عباس – أبو مازن مرسوما ً بإعادة

املجلس الوطني الثانية والعرشين (دورة القدس
وحماية الرشعية الفلسطينية  ٣٠نيسان وحتى

تشكيل مجلس أمانة القدس من  ١٧عضواً،

 ٣أيار  ،)٢٠١٨ودورة املجلس املركزي التاسعة

وحدد املرسوم أن األمانة تتبع منظمة التحرير

والعرشين  ٢٩ -٢٨ترشين األول  .٢٠١٨يف قسم
الوضع الداخيل ،بند ثالثا ً من األوىل ،وسادسا ً

الفلسطينية ،عىل أن يقوم املؤتمر الوطني

من الثانية ،وثالثا ً من الثالثة ،يجد املرء نصا ً
متطابقا ً تقريبا ً مع اختالف بعض الكلمات

الشعبي التابع للمنظمة بمسؤولية متابعة
األمانة (سالم ،صيف  ،٢٠٢٠ص .)١٠١
يف غمرة اإلعداد لالنتخابات املحلية الفلسطينية

حول أمانة القدس نصه حسب دورة املجلس

عام  ٢٠١٦جرت حوارات واسعة شارك فيها

املركزي الثامنة والعرشين هو اآلتي:

الكاتب حول آليات انتخاب أمانة القدس ،وقد

«تعزيز تالحم الصف الوطني املقديس تحت

لخص الكاتب هذه الحوارات يف دراسة عن أمانة

قيادة مرجعية وطنية موحدة ،وإعادة تشكيل

القدس نرشت باإلنكليزية عام ( ٢٠١٨سالم،

مجلس أمانة العاصمة من خالل صيغة تمثيلية
مناسبة ومتوافق عليها وطنياً» (نصوص قرارات

(سالم ،صيف ،)٢٠٢٠ ،كما نرش الكاتب

الدورات الثالث يف وكالة وفا لعام .)٢٠١٨

مقالتني حول املوضوع عام  ٢٠١٨يف جريدة

بعد اتخاذ هذه القرارات بشأن أمانة القدس

«األيام» (سالم ،جريدة «األيام») .تمخض عن

لم يجر تطبيقها عىل أرض الواقع .ال يعود

 )٢٠١٨ونرشت بالعربية يف مجلة املقدسية
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ذلك إىل الخشية من قمع االحتالل لألمانة

بما يخص قضايا املدينة ،وترسم السياسات

وإخراجها عن الرشعية ،فالشعب الفلسطيني

واالسرتاتيجيات العليا للقدس.

كان وال يزال يقوم بما عليه فعله عىل الرغم

•وزارة شؤون القدس تتوىل تنسيق عمل

عن إجراءات االحتالل ،لكن عدم التطبيق ربما

مختلف الوزارات الفلسطينية بشأن القدس.

يعود أكثر كما الحظ الكاتب إىل أن األجسام

•وحدة شؤون القدس يف ديوان الرئاسة

الفلسطينية الرسمية الخاصة بالقدس تقوم

تواصل عملها كوحدة إعداد خطط

كل منها بمهمات األمانة يف ظل االحتالل مثل

اسرتاتيجية للقدس ،ويف عقد ندوات

دفع نفقات ترخيص البيوت والدفاع عن حق

ومؤتمرات متخصصة بشأنها.

اإلقامة ،وتقديم املساعدات للمترضرين من هدم

•محافظة القدس :تتوىل وفق قانون

البيوت والتجار والعائالت الفقرية واملستشفيات

املحافظات مسائل حفظ األمن والنظام

ومؤسسات القدس ،وغريها ،وهو ما تقوم به

وحماية السلم األهيل ،وتقديم املساعدات

دائرة القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية،

االجتماعية واإلنسانية للمترضرين من

ومحافظة القدس ،ووزارة شؤون القدس،

إجراءات االحتالل يف مختلف املجاالت.

ويقوم املؤتمر الوطني الشعبي بتوأمة القدس

•املؤتمر الوطني الشعبي للقدس يتوىل متابعة

وحاراتها وقراها مع بلديات عاملية ،ويقوم

أمانة القدس ومسائل انتخابها وفق أفضل

أعضاء من أمانة القدس بتمثيلها يف اتحادات

صيغة ديمقراطية تمثيلية ،ومساعدتها يف

البلديات العربية واالسالمية والعاملية ،وهكذا،

التوأمة مع مدن عربية وعاملية ،كما يتوىل متابعة

أي أنه قد تم توزيع عمل األمانة عىل هيئات

الهيئة اإلسالمية املسيحية لنرصة القدس.
•أمانة القدس :تتوىل تحت إرشاف املؤتمر

مختلفة تعمل من أجل القدس وأحيانا دون

تنسيق كاف بينها كما الحظ الكاتب ،هذا علما ً

الوطني الشعبي إعداد الخطط التنموية

أن اللجنة الرئاسية العليا للقدس التي يرئسها

للمجتمع املحيل املقديس يف مواقعه كافة،

الرئيس وتشمل الهيئات املذكورة يمكنها توزيع

كما تتوىل مهمة تجنيد األموال الالزمة لتنفيذ

املسؤوليات بني الهيئات املذكورة دون أي

هذه الخطط من مصادر محلية وعاملية.
•اللجنة الرئاسية العليا للقدس :تتوىل تنظيم

تضارب وذلك عىل النحو اآلتي كمقرتح:
•دائرة القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية

كل ما سبق بما يحقق التناغم بني عمل

تتوىل طرح قضية القدس يف املحافل العربية

الوحدات والهيئات املختلفة املذكورة أعاله،

والعاملية ،وتنظم العالقات العربية والدولية

وتكون اللجنة الرئاسية العليا للقدس بمثابة
23

املرجعية العليا املوحدة القرار والفعل يف ما

 )Developmentلبناء املجتمع املحيل وقطاعاته

يخص كل شؤون املدينة.

االقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية

هذا مقرتح عام ،ويمكن إجراء تعديالت

وغريها يف املجاالت كافة ،والتنمية االجتماعية

عليه باتجاه تحقيق التناغم ومنع التضارب

( )Social Developmentللفئات االجتماعية من

واالزدواجية والتكرار يف أداء املهام بني مختلف

شباب ونساء ومسنني ومسنات ،وهكذا.
ثانيا ً  -هنالك خيارات صدامية وأخرى أقل

وحول موضوع كيفية إعادة تشكيل أمانة

صدامية ،وثالثة غري صدامية مع االحتالل أثناء

القدس وفق أفضل صيغة ديمقراطية تمثيلية

إعادة تشكيل أو انتخاب أمانة القدس وقيامها

كما جاء يف قرارات املجلسني املركزي والوطني

بعملها بعد ذلك.

لعام  ،٢٠١٨فإنه يمكن العودة إىل خيارات حوار

بالنسبة للخيارات الصدامية يمكن ممارسة

 ٢٠١٦التي لخصها الكاتب بني :إبقاء األمانة

عملية انتخاب أمانة القدس كجزء من املقاومة

الحالية مع تطعيمها ،أو تعيني أمانة جديدة،

الشعبية تحت االحتالل ،كأن يقوم كل موقع

أو انتخاب أمانة جديدة ،او اختيار أمانة جديدة
(سالم .صيف  ،٢٠٢٠بدءا ً من ص .)١٠٠

مقديس بانتخاب ممثليه ملجلس األمانة العام،

هذه الهيئات.

الذي يجتمع بعد اكتمال نصابه من كل املواقع

ودون العودة مجددا ً إىل تفاصيل كل خيار من

ليقوم بدوره بفرز مجلس األمانة التنفيذي

الخيارات أعاله ،حيث عولج ذلك باستفاضة يف

املصغر .أو كأن يجري اتباع اقرتاح سابق

الدراسة السابقة أعاله ،فإن النقاط اآلتية يمكن

طرحه القائد الراحل فيصل الحسيني بأن يتم

إضافتها أو الرتكيز عليها:
أوال ً  -تحديد مهام األمانة لتكون يف املجال

إنشاء رشكة مقدسية يساهم كل مقديس فيها
بمبلغ زهيد ،ثم يقوم أعضاء الرشكة املقدسيون

التنموي وليس الخدماتي فحسب ،وذلك وفق

بانتخاب مجلس إدارة للرشكة تكون بمثابة

منطوق القرار األردني بتحويلها إىل أمانة عام

بلدية للقدس .كما يمكن الجمع بني التصويت

 ،١٩٥٩ومنطوق قانون العاصمة الفلسطيني

اإللكرتوني لألمانة ملن يملك مهارات ذلك ،وبني

الذي اعتربها منطقة (أ) من حيث أولويات

التصويت يف صناديق متنقلة يف املواقع ملن ال

التنمية واملخصصات املالية لذلك ،وتتوافق

يمتلك املهارات اإللكرتونية وهكذا من الخيارات
التي تجعل انتخاب أمانة القدس جزءا ً صميما ً

هذه القرارات والقوانني مع ما تحتاجه
القدس ،وهو أوال ً وعارشا ً التنمية البرشية لبناء

من أشكال املقاومة الشعبية لالحتالل.

اإلنسان ،والتنمية املجتمعية (Community

ومن األشكال األقل صدامية يف انتداب أمانة

العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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ثالثا ً  -تحديد الحدود الجغرافية لعمل األمانة

القدس ،يمكن عقد مؤتمر تمثييل واسع يف
رام اهلل مثالً للشخصيات املقدسية املنتخبة يف

وعالقتها بمحافظة القدس :يف هذا اإلطار يمكن

نقابات عمالية ومهنية وأعضاء مجلسني وطني

إبقاء حدود عمل األمانة يف نطاق الكيلومرتات

ومركزي وترشيعي ولجنة تنفيذية ملنظمة

املربعة الستة التي كانت عليها القدس حتى ما

التحرير سابقني وحاليني ،ووزراء سابقني

قبل احتاللها عام  ،١٩٦٧أو توسيع حدود األمانة

وحاليني من املدينة ،ورموز مجتمع مدني،

كما أعطت الصالحية بذلك املادة رقم  ٢من قانون

وممثيل املواقع املقدسية والقطاعات والفئات،

أمانة العاصمة آنف الذكر .لكن يف الحالتني ،أي

بحيث ينبثق عن هذا املؤتمر مجلس واسع ألمانة
القدس يفرز بدوره مجلسا ً تنفيذيا ً مصغراً .أو

سواء بقيت حدود عمل األمانة كما كانت عليه
قبل احتاللها عام  ١٩٦٧أو تم توسيعها ،فإنه

أن يعقد يف رام اهلل مثالً كونغرس تمثييل ملواقع
القدس ترسل إليه كل منها عددا ً يتناسب مع

ما تجمع أمانة القدس مع البلديات واملجالس

نسبة عدد سكانها من املدينة ككل.

القروية الواقعة يف نطاق محافظة القدس

أما األشكال غري الصدامية ،فتكون إما بأن يكون

الفلسطينية لضمان التنسيق والتكامل يف العمل.
رابعا ً  -تابعية األمانة :يف عهد اإلدارة األردنية

ربما يكون من الرضوري إيجاد صيغة هيكلية

أعضاء األمانة داخل القدس دون أن يفعلوا
شيئا ً مكتفني باللقب بأنهم أعضاء يف األمانة،

كانت أمانة القدس تتبع مبارشة رئيس الوزراء

وهذا خيار سلبي ،أو أن تبارش األمانة أعمالها

األردني وليس وزير الداخلية أسوة بالبلديات

األخرى كما سبق ذكره ،لذلك فقد كان حسنا ً

من رام اهلل أو عمّان بحيث تتواصل من هناك
مع املواقع املقدسية لتلقي احتياجاتها التنموية

أن حدد املرسوم الرئايس الفلسطيني أن

ومساعدتها من خالل عالقات األمانة العربية

تابعية أمانة القدس هي ملنظمة التحرير

والدولية يف توفري التمويل لها إضافة للتمويل

الفلسطينية ،وليس ملجلس وزراء السلطة

املحيل .وتقوم األمانة يف هذه الحالة باالستمرار

الوطنية الفلسطينية .يزيد من أهمية تحديد

يف تمثيل القدس يف االتحادات البلدية واتحادات

التابعية للمنظمة وليس للسلطة مركزية

العواصم العربية والعاملية.

القدس لفلسطني ،ولكن هذا التحديد ال ينبغي

اختيار أي خيار من الثالثة :الصدامي ،واألقل
صدامية ،وغري الصدامي ليس أمرا ً اعتباطياً،

أن يمنع إيجاد أشكال من التنسيق بني أمانة
القدس وبني البلديات واملجالس القروية

وإنما يجب أن يكون تبعا ً للدراسة العميقة من

األخرى عىل مستوى محافظة القدس ،ويجب

القيادة السياسية.

أال يحول دون مشاركة عضو من أمانة القدس
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يف اجتماعات اتحادات البلديات الفلسطينية

القدس الغربية عىل القدس الرشقية هو إجراء

للتنسيق والتالحم معا .ومن جانب رمزي يبني

يتناقض مع الطابع التاريخي للبلدية كبلدية

وحدة الوطن ،من املالئم أيضا أن يعاد تشكيل/

فلسطينية تمثل كل مواطنيها ،ويف هذا اإلطار

انتخاب أمانة القدس دوريا يف موعد االنتخابات

كشفت الورقة عن أن إجراء حل املجلس البلدي

الدورية للمجالس املحلية الفلسطينية.
خامسا ً  -عضوية مجلس أمانة القدس :ربما من

الفلسطيني بعد العام  ١٩٦٧هو إجراء رشعي
وباطل حتى وفق قرارات األمم املتحدة الصادرة

املالئم أن تضم هذه العضوية مقدسيني مقيمني

عن الجمعية العامة ومجلس األمن بخصوص
القدس ،وأخريا ً أظهرت الورقة الوسائل

ونازحي العام .١٩٦٧
سادسا ً  -التنسيق مع األردن :ربما يكون هذا

الصهيونية املستخدمة مثل اشرتاط تجنس
املرشحني بالجنسية اإلرسائيلية من أجل قبول

التنسيق رشطا رضوريا لضمان فعالية عمل

ترشحهم ،إلجهاض االنتخابات يف حال تصويت

األمانة يف القدس ،ومع كل اتحادات البلديات

فلسطيني عال ،من أجل الحيلولة دون تحول

والعواصم العربية والعاملية بدعم أردني متني.

البلدية االحتاللية األحادية إىل بلدية مشرتكة من
جديد .بعد ذلك قدمت الورقة تصورا ً الستعادة

يف القدس ،وكذلك من الجئيها عام ،١٩٤٨

تفعيل أمانة القدس ،بين السياسي
والمطلبي والمزج بينهما

البلدية الفلسطينية أمانة القدس عىل طريق
بناء االستقالل عن االحتالل وقدمت ثالثة

بينت هذه الورقة حتى اآلن أن بلدية القدس

سيناريوهات لذلك :الصدامي ،وشبه الصدامي،

هي بلدية فلسطينية منذ أن تشكلت يف العهد

وغري الصدامي.

العثماني ،وأنها كانت ممثلة لكل مواطنيها

يف املقابل ،تربز مع اقرتاب كل دورة النتخابات

يف العهد العثماني ،فيما قام اإلنجليز بمنح
اليهود تمثيالً زائدا ً عىل نسبتهم من عدد

البلدية اإلرسائيلية أصوات قليلة تنادي باالنخراط
يف تلك االنتخابات .حتى انتخابات العام ٢٠١٨

السكان شمل أيضا ً تمثيل اليهود املستوطنني

اقترصت تلك األصوات عىل مرشحني يحملون

املستعمرين الذين اقتحموا فلسطني يف عهد

الجنسية اإلرسائيلية طالبوا فلسطينيي القدس

االنتداب الربيطاني ،وليس فقط يهود فلسطني

الرشقية بالتصويت لهم .لكن مع انتخابات

األصليني .وبينت الورقة يف الوقت ذاته أن

 ٢٠١٨حصل ألول مرة انخراط مرشح مقديس

ما جرى بعد حرب  ١٩٦٧من حل املجلس

يحمل اإلقامة وليس الجنسية ،هو عزيز أبو

البلدي الفلسطيني وفرض املجلس البلدي يف
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تبني تجارب الرتشح يف انتخابات بلدية

إقامته يف املدينة ،هذا إضافة للهجوم الفلسطيني
عليه ،نظرا ً لكرسه املوقف الوطني الرافض

القدس اإلرسائيلية أن خوض الرتشح بناء عىل

للمشاركة يف انتخابات بلدية االحتالل ،وقد اتخذ

برنامج سيايس مناهض للسيادة اإلرسائيلية

الرتشح النتخابات بلدية االحتالل أحد شكلني،

عىل القدس الرشقية أمر محكوم عليه بالفشل

شكل الرتشح األحادي املنفرد ،أو ضمن كتلة

مسبقا ،وتجربة عزيز أبو سارة كاشفة بهذا

مشرتكة فلسطينية يهودية ،وتراوح الرتشح أو

الخصوص ،إذ لن تقبل إرسائيل ألي كتلة أن

محاولة الرتشح بني طرح مواقف سياسية تدور

تخوض انتخابات بلديتها عىل أساس برنامج

حول االستقالل عن االحتالل يف األرايض املحتلة

يدعو إلنهاء السيادة اإلرسائيلية املفروضة عىل

عام  ١٩٦٧بدءا من القدس (كتلة أبو سارة -

القدس الرشقية .لنشري هنا مجددا إىل دراسة

باسكني) ،وبني طرح خدماتي مطلبي (دبش،

راند :مسموح للفلسطينيني دخول انتخابات

حمدان ،عليان) ،وبني طرح سيايس  -خدماتي

البلدية من أجل تحسني بعض الخدمات ،أما

قائم عىل الدعوة لحل الدولتني لشعبني (عمرياف

دخولهم فيها من أجل تغيري اسرتاتيجيات

 -كمينكر وسنيورة) .ومع اقرتاب موعد انتخابات

التهويد واألرسلة يف القدس فهو خط أحمر يتم

بلدية االحتالل ظهر صوت جديد فحواه أن

حظر القوائم التي تدعو لذلك مسبقا.

حل الدولتني قد فشل وأن االنخراط يف بلدية

مع ذلك ،انترشت مع العام  ٢٠٢٢دعوات

االحتالل يف القدس هو املقدمة يف السري نحو

تقول إن انخراط الفلسطينيني يف بلدية القدس

حل الدولة الواحدة (أبو تايه ،جريدة القدس،

يؤسس ملرشوع الدولة الواحدة ،وهذا صحيح

مقاالت٢٠٢٢ ،حزيران) .وكان الكاتب نفسه قد

لكنها ستكون يف ظل موازين القوى الحالية

طرح عكس ذلك ،وهو أن املشاركة الفلسطينية

الدولة الواحدة اإلرسائيلية التي تفرض السيادة

الواسعة يف انتخابات بلدية القدس مقابل ضعف

اإلرسائيلية عىل كل البالد ،وليس الدولة الواحدة

مشاركة اليهود فيها قد يجرب إرسائيل عىل التفكري

القائمة عىل الحقوق الفردية والجماعية املتساوية.
طرح أيضا ً عام  ٢٠٢٢أنه يمكن إنشاء بلدية

باالنسحاب من فلسطني وقبول إقامة دولة
فلسطينية خوفا ً من البعبع الديمغرايف (أبو تايه،

فلسطينية يف القدس الرشقية منفصلة عن البلدية

نيسان  .)٢٠٢٢وقد ردت دراسة مؤسسة راند

اإلرسائيلية وفقا لقانون البلديات االنتدابي الذي

أعاله عىل هذا الطرح بتوقعها تدخال إرسائيليا

ال يزال ساري املفعول يف إرسائيل حتى اليوم

إلجهاض االنتخابات يف حالة كهذه من أجل

(أبو تايه .)٢٠٢٢ /٦ /٢٦ ،ال يأخذ هذا االقرتاح

حماية السيطرة األحادية اإلرسائيلية عىل املدينة.

بعني االعتبار وجود بلدية القدس التاريخي منذ
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تشكل البلدية عام  ١٨٦٣وهي التي ال تزال

فإن الكفاح من خارج البلدية اإلرسائيلية أجدى

مستمرة من خالل أمانة القدس ،لذا فإن املسألة

وأنفع عىل املستوى املطلبي الخدماتي ،وكذلك

قيد البحث هي تفعيل أمانة القدس وليس إنشاء

ما بعده من مطالب وحقوق سياسية ووطنية،

بلدية فلسطينية جديدة قد تفتح الباب وتستغل
إرسائيليا ً لرتويج اقرتاح زئيف الكني وزير شؤون

كما أن تفعيل أمانة القدس وفق التصورات
التي طرحتها هذه الورقة كفيل بتعزيز املسرية

القدس اإلرسائييل السابق الذي طرح عام ٢٠١٧

نحو االنفكاك عن االحتالل عىل طريق التخلص

فصل مخيم شعفاط وكفر عقب عن القدس،

منه ،ولألمانة أن تجمع يف مسريتها بني تحقيق

لكن يف الوقت نفسه إنشاء مجلس إقليمي فيهما

املطالب التنموية وتحضري البنية التحتية

ترشف عليه وتكون البلدية اإلرسائيلية مظلته،

لالستقالل الوطني عن االحتالل.

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع عىل
املرشوع يف نهاية عام ( ٢٠١٧وطن.)٢٠١٧ ،

خاتمة

باالستفادة من تجارب البلديات يف مدن العالم

بينت هذه الدراسة أن ما فعلته إرسائيل يف

الكربى حيث تكون هناك بلدية مظلة تتبع لها

الشأن البلدي املقديس بعد حرب عام  ١٩٦٧لم

بلديات فرعية يف املدينة الكربى ،فإن من املمكن

يقترص عىل حل البلدية الفلسطينية التاريخية

توقع خطط إرسائيلية لبلدية القدس الكربى

القائمة يف املدينة منذ العام  ،١٨٦٣بل تعدى
ذلك إىل محاولة نزع الرشعية كليا ً عن هذه

إىل جانب تلك الهبات ،مثلت مقاطعة انتخابات
بلدية القدس اإلرسائيلية شكالً إضافيا ً من

البلدية ،وإسباغ الرشعية يف املقابل عىل البلدية

املستقبلية بهذا االتجاه.

اإلرسائيلية التي فرضتها عىل القدس الرشقية
املضمومة قرسا ً إىل إرسائيل تحت شعار «املدينة

أشكال املقاومة الشعبية الالعنفية لالحتالل
وإجراءاته (كرول  -زيلدين  ،)٢٠١٧ويف إطار

املوحدة» بما يتناقض مع القانون الدويل.

هذه املقاطعة يمكن الرتكيز عىل بناء املجتمعات

اتخذت محاوالت إسباغ الرشعية عىل بلدية
االحتالل يف املدينة أشكاال ً عدة تضمن أحدها يف

والخدمات من خارج البلدية دون املشاركة

البداية محاولة رسمية إرسائيلية لضم أعضاء

فيها .وتثبت تجارب الخان األحمر والشيخ

فلسطينيني إليها ،حيث تمت دعوة بعض

جراح أنه يمكن من خالل الكفاح الشعبي

أعضاء البلدية الفلسطينية بعد حلها عام ١٩٦٧

تحقيق أهداف ومطالب ال يستطيع ممثلون

لالنضمام للبلدية اإلرسائيلية ،وكان أن رفضوا

يف املجلس البلدي اإلرسائييل تحقيقها ،وبالتايل

ذلك يف موقف تاريخي كما تقدم .بعد ذلك

املحلية والضغط من أجل تحقيق املطالب
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انتقلت محاوالت إقناع الفلسطينيني للمشاركة

الباهظة واملرشوعة املرتاكمة لفلسطينيي

يف انتخابات بلدية القدس إىل حركة مريتس
وأقطابها مثل سارة كمينكر والحقا ً فؤاد سليمان

القدس الرشقية التي تزداد تعقيدا مع استطالة
االحتالل الذي وصل اىل  ٥٥عاما حتى عام

الواردة أسماؤهم أعاله ،حيث طولب فلسطينيو

 ٢٠٢٢وباتت تخلق حالة تذمر بني املقدسيني

القدس الرشقية بالتصويت لقائمة حركة مريتس
للبلدية التي تضم عربا ً ويهوداً ،ويذكر الكاتب

من عدم قدرة دولة فلسطني عىل معالجتها.
والثاني :بناء مقومات االنفكاك عن االحتالل

أن تلك الفرتة قد شهدت أطروحة تسويقية لهذا

يف املدينة والتمهيد لالستقالل من خالل تعزيز

التصويت فحواها أن إقدام الفلسطينيني املكثف

اعتماد مواقع املجتمع املحيل املقديس عىل ذاتها

عىل التصويت يف االنتخابات البلدية سيؤدي

وتوفري مقومات ذلك من خالل العالقات العربية

إىل نجاح كتلة عربية  -يهودية يف السيطرة

والدولية لألمانة والجهات الفلسطينية الرسمية

عىل غالبية مقاعد البلدية يف مواجهة الحريديم

التي تتابعها .وبهذا يتم تعزيز اعتماد املجتمع

(اليهود املتشددين) واملتطرفني.

املقديس عىل ذاته من جهة ،وإخراج الدعم

بالتوازي مع دعوات مريتس أعاله ،قام عىل

التنموي الفلسطيني والعربي والدويل املتوفر

مدار دورات انتخابات البلدية اإلرسائيلية

للمدينة من حالة بعثرته وتعدد مرجعياته

بعض املتجنسني بالدعوة إىل املشاركة يف تلك

والجهات القائمة عليه والتكرار والتوازي القائم

االنتخابات متبنني خطاب تحسني الخدمات

بني جهود أطرافه من جهة أخرى.

والسعي للمساواة يف املدينة ،شذ عن ذلك املرشح
عزيز أبو سارة الذي حاول خوض االنتخابات
البلدية اإلرسائيلية بأجندة اعرتاضية ،لكن هذه
املحاولة رسعان ما فشلت.
استخلصت الورقة أن الطريق للتقدم بهذا
املوضوع فلسطينيا ً يكمن يف تفعيل أمانة القدس
القائمة وعدم إبقائها مجرد جسم رمزي كما هو
الحال حالياً ،وذلك باالستناد إىل مواقع املجتمع
املحيل املقديس .وتكمن أهمية تفعيل األمانة يف
أمرين :أولهما االستجابة من منظور تنموي
وليس خدماتي فقط لالحتياجات اإلنسانية
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دراسات

التحول المستدام إلى نظام الطاقة المتجددة
في فلسطين  -تطور في النموذج المرحلي

د .عماد بريك *
ً
معاناة
سرتتفع يف منطقة هي من أكثر املناطق

مقدمة
تواجه منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا

من اإلجهاد املائي يف العالم.

مجموعة كبرية من التحديات ،من بينها تسارع

يف الواقع ،تقع قضايا الطاقة يف صلب الكثري

النمو السكاني وتباطؤ النمو االقتصادي وارتفاع

من هذه التحديات .فاملنطقة تتميز باعتمادها

معدالت البطالة إىل جانب الضغوط البيئية

الكبري عىل النفط والغاز الطبيعي لتلبية

الكبرية .تفاقمت هذه التحديات بفعل القضايا

احتياجاتها من الطاقة .ومع أن منطقة الرشق

العاملية واإلقليمية ،عىل غرار تغري املناخ .وفيما
تعاني هذه املنطقة أصالً من هشاشة حادة

األوسط وشمال أفريقيا ككل تعترب من كربى
املناطق املنتجة للطاقة ،تعاني ٌ
دول كثرية فيها

بسبب ظروفها الجغرافية والبيئية ،سوف تزداد

لتلبية الطلب املحيل املتزايد .وهنا يع ّد التحول

تأثرًا بالتبعات السلبية الناجمة عن تغري املناخ

نحو أنظمة الطاقة القائمة عىل الطاقة املتجددة
ً
طريقة واعدة لتلبية هذا الطلب .كما يساعد هذا

هو أن الجفاف سيزداد ،ودرجات الحرارة

التحول عىل خفض انبعاث الغازات الدفيئة

يف املستقبل .وما سيحدث عىل وجه الخصوص

*

بموجب اتفاق باريس للمناخ .باإلضافة إىل ذلك،
خبير طاقة  -جامعة النجاح الوطنية.
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ينطوي استخدام الطاقة املتجددة عىل إمكانية
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زيادة النمو االقتصادي والعمالة املحلية والحد

عملية التحول عرب الوقت من خالل مجموعة

من القيود املالية.

من املراحل االنتقالية .وهو ينطلق من النموذج

عىل خلفية النمو الرسيع يف الطلب عىل الطاقة

املرحيل األملاني ليُستكمل بتصورات حول إدارة
املرحلة االنتقالية وخصائص املنطقةُ .تع َّرف
املراحل ً
وفقا للعنارص والعمليات الرئيسة التي

بسبب النمو السكاني وتغري سلوك املستهلك
وارتفاع وترية التحرض وغري ذلك من العوامل

تكوّن كل مرحلة ،ويُسلَّط الضوء عىل االختالفات
النوعية بني املراحلّ .
تركز كل مرحلة عىل التطور

 كالتحول الصناعي وتحلية املياه وزيادةاستخدام الكهرباء للتربيد  -بدأت الطاقة

التكنولوجي ،و ُتق ّدم يف الوقت نفسه رؤىً حول

املتجددة تستقطب االهتمام يف املنطقة .ومن أجل
ضمان أمن الطاقة عىل املدى الطويل وتحقيق

التطورات املرتابطة يف األسواق والبنى التحتية

األهداف املتعلقة بتغري املناخ ،وضعت معظم
ً
خططا
دول الرشق األوسط وشمال أفريقيا

واملجتمع .وتوفر الرؤى التكميلية املستمدة
من األبحاث يف مجال االستدامة دعمًا إضافيًا

طموحة لزيادة إنتاجها من الطاقة املتجددة.

إلدارة التغيري طويل األجل يف أنظمة الطاقة

فاإلمكانات الكبرية التي تتمتع بها هذه املنطقة

عىل م ّر املراحل .بنا ًء عىل ذلك ،يقدم النموذج

إلنتاج الطاقة املتجددة ،وال سيما طاقة الرياح

املرحيل ملحة عامة عن عملية انتقالية معقدة،

والطاقة الشمسية ،تتيح الفرصة إلنتاج طاقة

ويسهّل وضع االسرتاتيجيات واألدوات الخاصة

كهربائية متعادلة من حيث األثر الكربوني

بالسياسات يف مرحلة مبكرة وفق متطلبات

بشكل شبه كامل ،وتعزيز االزدهار االقتصادي.

املراحل املختلفة التي تجتمع لتشكل الرؤية

غري أن الوقود األحفوري ال يزال مصدر الطاقة

التوجيهية الشاملة.

السائد يف معظم دول املنطقة ،حتى أن االعتماد

يف هذه الورقة ،تم تطبيق النموذج املرحيل

عىل واردات الوقود األحفوري يف بعض الدول

للرشق األوسط وشمال أفريقيا عىل فلسطني.

ذات الكثافة السكانية العالية يشكل خطرًا من

فجرى تقييم الوضع الراهن للتطورات وتحليله

حيث أمن الطاقة واإلنفاق يف املوازنة العامة.

باالستناد إىل النموذج املرحيل ..وبالنتيجة ،تم

ومن أجل املساعدة عىل التحول لالعتماد أكثر

اقرتاح املزيد من الخطوات لتحقيق التحول

عىل أنظمة الطاقة املتجددة ،تم تطوير نموذج

وفقه.

مرحيل لعمليات التحول نحو الطاقة القائمة
عىل مصادر الطاقة املتجددة يف دول الرشق
األوسط وشمال أفريقياّ .
ينظم هذا النموذج
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تعترب املراحل األربع رضورية إلنشاء نظام طاقة

النموذج المرحلي للتحوالت نحو الطاقة
المتجددة

قائم بالكامل عىل مصادر الطاقة املتجددة .يف

نحو أنظمة الطاقة منخفضة الكربون القائمة

املرحلة األوىل ،يتم تطوير تقنيات الطاقة املتجددة
وطرحها يف السوق .كما ُتخفض التكاليف من

إن النموذج املرحيل للتحوالت يف مجال الطاقة
عىل مصادر الطاقة املتجددة يف دول الرشق

خالل برامج البحث والتطوير والسياسات املتعلقة

فيشديك وآخرون ( .)Fischedick et al . 2020

بالطرح األويل يف السوق .أما يف املرحلة الثانية،
ف ُتتخذ تدابري مخصصة لدمج مصادر الكهرباء

األوسط وشمال أفريقيا هو نموذج وضعه
وينطلق هذا النموذج لعملية تحول نظام الطاقة

املتجددة يف نظام الطاقة .وهي تشمل املرونة يف

يف أملانيا .فقد طوّر فريق فيشديك وهنينغ نموذجً ا

إنتاج الطاقة من األحافري املتبقية ،وإقامة وسائل

من أربع مراحل لتحويل نظام الطاقة يف أملانيا.

التخزين وتحقيق تكاملها ،وتفعيل مرونة جانب

الرئيسة املستخلصة من الخصائص األساسية

الطلب .يف املرحلة الثالثة ،يصبح من الرضوري
تخزين الكهرباء املتجددة تخزينًا طويل األجل

ترتبط املراحل األربع لهذه النماذج باالفرتاضات
ملصادر الطاقة املتجددة ،وهي تحمل التسميات

بهدف تحقيق التوازن بني الفرتات التي يتجاوز

التالية -1 :إطالق الطاقة املتجددة  -2تكامل

فيها العرض الطلب ،وهذا يزيد حصة الطاقة

النظام  -3الطاقة املحولة إىل وقود/غاز  -4نحو

املتجددة .كما تصبح تطبيقات الطاقة املحولة

مصادر متجددة بنسبة .%100

إىل وقود أو غاز جزءًا ال يتجزأ من نظام الطاقة

ً
افرتاضا أساسيًا هو
يتضمن النموذج املرحيل

يف هذه املرحلة ،وتزداد أهمية الواردات من املواد

ازدياد حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية يف

ناقلة الطاقة القائمة عىل مصادر الطاقة املتجددة.

مزيج الطاقة .ويشمل ذلك استخدام الكهرباء

ويف املرحلة الرابعة ،تستعيض القطاعات كافة عن

بشكل مبارش يف قطاعات االستخدام النهائي

الوقود األحفوري بمصادر الطاقة املتجددة .وال بد

التي تعتمد حاليًا عىل الوقود األحفوري والغاز

من أن تكون كل املراحل متصلة بسالسة لتحقيق

الرتكيز بشكل كبري عىل تكييف البنية التحتية

الهدف املتمثل بالحصول عىل نظام طاقة قائم
عىل الطاقة املتجددة بنسبة  .٪100وقد اس ُتكمل

الطبيعي بشكل رئيس .يف هذا اإلطار ،ال بد من
للكهرباء ألنه يجب ضمان التوازن بني إمدادات

النموذج املرحيل برؤى مستمدة من أبحاث خاصة

(خصوصا من مصادر
الكهرباء واستخراجها
ً

بعمليات االنتقال إىل االستدامة من أجل وصف

الطاقة املتجددة املتقلبة) من أجل الحفاظ عىل

التغيريات الطويلة األجل التي تحدث يف أنظمة

استقرار الشبكة.
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الطاقة خالل هذه املراحل األربع.
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ويشار إىل أن أنظمة الطاقة يف منطقة الرشق

من أجل تلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب اإلجمايل

األوسط وشمال أفريقيا هي يف مرحلة التطوير.

عىل الطاقة ،يزداد حجم الطاقة املتجددة يف

وتعترب الطاقات املتجددة جذابة ألنها توفر

املرحلتني األوىل والثانية بشكل كبري بدون عرقلة

االستدامة وأمن الطاقة ،كما أنها قادرة عىل تحفيز

األعمال الحالية للصناعات التي توفر الوقود

االزدهار االقتصادي .لكن الظروف املناسبة

األحفوري والغاز الطبيعي .وحيث أن الشبكات

لتطوير صناعات الطاقة املتجددة ضعيفة بسبب

يف دول الرشق األوسط وشمال أفريقيا محدودة

غياب األطر الداعمة لريادة األعمال واالبتكار

يف قدرتها عىل استيعاب الحصص املتزايدة من

التكنولوجي .ويف حني تلعب الجهات الفاعلة

مصادر الطاقة املتجددة ،تزيد بالنتيجة أهمية

الخاصة يف أملانيا دورًا كبريًا يف محطات الطاقة

الرتكيز عىل تحديث الشبكات وتوسيعها خالل

الكهروضوئية وطاقة الرياح صغرية الحجم،

املرحلة األوىل .عالوة عىل ذلك ،يجب أن تبدأ

تؤدي الرشكات اململوكة للدولة يف منطقة الرشق

املرحلة الثانية يف وقت أبكر مما كانت عليه

األوسط وشمال أفريقيا دورًا محوريًا يف املشاريع
ً
عامل مهمًا
الكربى .ويعترب حشد رأس املال

يف الحالة األملانية ،وقد تنطوي أعمال التطوير
يف بعض الدول عىل تركيز أكرب عىل الحلول

إضافيًا يتطلب اسرتاتيجيات مخصصة.

املخصصة للتطبيقات خارج الشبكة والشبكات
الصغرية املعزولة .ويمكن تلبية الطلب املحيل

وفقا
تعديل افتراضات النموذج ً
لخصائص دول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا

املتزايد عىل الطاقة يف دول الرشق األوسط
وشمال أفريقيا بواسطة الطاقات القائمة عىل
املوارد املتجددة واملواد الناقلة للطاقة ،مثل

ال بد من تكييف مراحل النموذج املرحيل األصيل

الوقود االصطناعي والغازات االصطناعية.

لتتوافق مع خصائص منطقة الرشق األوسط

وبينما تلعب الواردات يف أملانيا دورًا مهمًا

وشمال أفريقيا .وبنا ًء عىل عمل فيشديك

يف املراحل الالحقة (املرحلة الثالثة عىل وجه

وآخرون ( ،)2020طالت التغيريات التي أجريت
عىل النموذج األصيل مراحلَه األربع وتوصيفاتها

الخصوص) ،يمكن تصدير فائض الطاقة يف
دول الرشق األوسط وشمال أفريقيا وتوفري

الوقتية .وقد اس ُتكمل وصف «طبقة النظام»

فرص اقتصادية محتملة يف املرحلة الرابعة.

برتكيز أقوى عىل اإلخالل بالنظام ،وسُ لط

كما أن تزايد القدرة التنافسية العاملية للطاقات

الضوء عىل «الطبقة املتخصصة» يف كل مرحلة
تمهي ًدا للمرحلة الالحقة.

املتجددة يتيح فرصة لترسيع مراحل تكوين
املجاالت املتخصصة يف كل مراحل العملية
35

االنتقالية .لكن سيتوجب دمج عمليات تكوين

بيان وقائع

املجاالت املتخصصة يف االسرتاتيجيات املحلية،
فضالً عن إنشاء مؤسسات تدعم التطورات

اتفاق باريس للمناخ ،غري مصا َدق عليه

املتخصصة وتكييفها مع سياق الدولة املعنية.

اسرتاتيجية النمو األخرض
أهداف الطاقة املتجددة

تطبيق النموذج على فلسطين

سياسات تنظيمية لتنفيذ عمليات الطاقة املتجددة
اسرتاتيجية كفاءة الطاقة

تصنيف التحول في نظام الطاقة
الفلسطيني باالستناد إلى النموذج
المرحلي

اسرتاتيجية تحويل فائض الطاقة إىل استخدامات
أخرى («الطاقة إىل أكس»)

يعترب قطاع الطاقة الفلسطيني حالة فريدة

الطاقة املتجددة هي خيار مهم للمساهمة يف

مقارنة بدول الرشق األوسط وشمال إفريقيا

تلبية احتياجات الطاقة الفلسطينية .ومع ذلك،

األخرى .هناك العديد من األسباب لذلك :نقص

فقد أعاق عدم االستقرار السيايس مبادرات

املوارد الطبيعية ،والبيئة السياسية غري

التنمية وكما أعاق االستثمارات الخاصة من

املستقرة ،واألزمة االقتصادية الحالية ،وارتفاع

التوسع باالستثمار بمصادر الطاقة املتجددة

الكثافة السكانية.

عىل نطاق واسع .عالوة عىل ذلك ،فان الظروف

عالوة عىل ذلك ،تعتمد فلسطني كليًا عىل

اإلقليمية املجزأة خلقت تحديات أمام التنمية

واردات الوقود األحفوري والكهرباء ،ومعظمها

واسعة النطاق ملصادر الطاقة املتجددة

من إرسائيل املجاورة لها .تنقسم فلسطني

وخيارات التخزين.

جغرافيا إىل منطقتني (الضفة الغربية (بما يف

تهدف هذه الدراسة إىل زيادة النقاش حول

ذلك القدس الرشقية) وقطاع غزة) ،ويواجه

نظام الطاقة املستقبيل يف فلسطني من خالل

قطاع الطاقة العديد من التحديات ،كنتيجة

توفري رؤية إرشادية شاملة لالنتقال إىل نظام

للحصول عىل إمداد غري مستقر وغري موثوق

الطاقة القائم عىل الطاقة املتجددة .يف ضوء ما

من الكهرباء مع انقطاعات متكررة والتي تؤثر

سبق ،يتم تقديم تقييم مفصل للوضع الراهن

تتمتع فلسطني بامكانات غنية من الطاقة

ولتطور العملية االنتقالية يف نظام الطاقة
الفلسطيني ً
وفقا لنموذج املرحلة املقرتح لعملية

عىل حياة الفلسطينيني اليومية.
املتجددة وقد أقرت سلطة الطاقة واملوارد

تحول الطاقة لدعم اسرتاتيجيات السياسة

الطبيعية الفلسطينية ( )PENRAبأن مصادر
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املناسبة وتطويرها.
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مستويي المشهد والنظام
تقييم الوضع الراهن واالتجاهات السائدة على
َ

يناقش هذا القسم الحالة واالتجاهات الراهنة يف نظام الطاقة الفلسطيني من ناحية العرض والطلب
وقطاع النفط والغاز والطاقة املتجددة والبنية التحتية وشبكة الجهات الفاعلة والتطورات يف السوق.
العرض والطلب على الطاقة
يعتمد قطاع الكهرباء الفلسطيني اليوم بشكل أسايس عىل مصادر الطاقة املستوردة ،حيث توجد
محطة كهرباء محلية واحدة يف النصريات بغزة ُشيّدت عام  ،2002وقدرتها اإلنتاجية  140ميغاواط،
إال أنها تعمل حاليًا بنسبة  ٪50فقط بسبب ارتفاع أسعار املحروقات .يف العام  ،2020وفرت محطة
توليد الكهرباء يف غزة ( )GPPما يكفي من الطاقة لتلبية  ٪6من إجمايل الطلب عىل الكهرباء ،يف حني
تم استرياد نحو  ٪5من إجمايل إمدادات الكهرباء من األردن ومرص (الشكل اآلتي) ،وقد كانت رشكة
الكهرباء اإلرسائيلية ( )IECأكرب مصدر للكهرباء (بنسبة  )٪86يف فلسطني ،حيث وفرت  ٪99من
إجمايل إمدادات الكهرباء يف الضفة الغربية و  ٪64يف غزة ،بينما شكلت أنظمة الخاليا الكهروضوئية
نسبة  ٪3من إمدادات الكهرباء.

الشكل :مصادر الكهرباء يف فلسطني2020 ،
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يف العام  ،2018بلغ إجمايل استهالك الطاقة النهائي لفلسطني نحو  1795.5كيلو طن نفط ،وتمثل
الطاقة الكهربائية  ٪31من إجمايل الطاقة املستهلكة .ومن حيث االستهالك القطاعي يف العام ،2018
كان القطاع املحيل أكرب مستهلك للطاقة بنسية ( ،)٪45يليه قطاع النقل( ،)٪38ثم قطاع الخدمات
التجارية والعامة ( ،)٪10بينما يستهلك القطاع الصناعي  ٪6والقطاع الزراعي ( ٪1الشكل اآلتي):

الشكل :االستهالك النهائي للطاقة يف األرايض الفلسطينية حسب القطاع2018 ،
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،2020ميزان الطاقة يف فلسطني .2019-2010 ،رام اهلل – فلسطني

يمثل استهالك الطاقة املنزيل الحصة األكرب من

مختلفة من أنظمة التدفئة .تعترب السخانات

استهالك الطاقة والذي يشمل الكهرباء والطاقة

الكهربائية من أنظمة التدفئة السائدة ،والتي
تستخدم ً
أيضا عىل نطاق واسع يف مخيمات

والبنزين والديزل وكرياسني وغاز البرتول

الالجئني ،باإلضافة إىل غاز البرتول املسال والتي

املسال .عىل الرغم من أن نسبة كهربة األرايض

تمتاز بميزة الدفع املسبق ،مما يجعل من السهل

الفلسطينية تبلغ  ٪99فإن بعض املناطق يف

التحكم يف التكاليف (املرجع نفسه) .إن متوسط

الضفة الغربية عىل وجه الخصوص ،ليس لديها

استهالك الكهرباء السنوي ألرسة نموذجية

إمكانية الوصول للكهرباء ،حيث ال تزال بعض

منخفض نسبيًا مقارنة بمتوسط االستهالك يف

القرى تستخدم مصابيح الكريوسني القديمة

منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث

والغاز لإلضاءة والحطب للطهي ،أما بالنسبة

يبلغ نحو  3672كيلوواط ساعة ،باإلضافة

لتدفئة األماكن يعتمد الفلسطينيون عىل أنواع

إىل أن املتوسط الشهري يختلف بني املناطق:

املتجددة (الحرارية يف الغالب) والحطب
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متوسط  االستخدام يف املنطقة الوسطى 442

الطاقة ،حيث أن االستهالك الكيل قل بنسبة %12

كيلوواط /ساعة ،ويف الجنوب  294كيلوواط/

نتيجة توقف األنشطة الصناعية و التجارية كما

ساعة ،ويف الشمال  272كيلوواط /ساعة ،ويف

أدى اإلغالق املفروض إىل إعاقة تنفيذ بعض

غزة  265كيلوواط /ساعة .وهناك تصاعد يف

املشاريع املتعلقة بتطوير قطاع الطاقة.

استهالك الكهرباء املنزلية :ففي العام 2009

يف إطار هذه الدراسة تم عمل حسابات خاصة

كان متوسط االستهالك  275كيلوواط ساعة،

أظهرت حدوث زيادة ملحوظة يف استهالك

بينما بلغ  306كيلوواط ساعة بحلول العام
 ،2015حيث ُتظهر البيانات التاريخية معدل

الكهرباء اإلجمايل يف فلسطني بحلول 2050
نتيجة النمو السكاني والتطور الصناعي وزيادة

نمو سنوي يزيد عن  ٪6الستهالك الكهرباء

مستويات املعيشة .تظهر نتائج النمذجة أنه

خالل بعض الفرتات.

بحلول العام  ،2030يمكن أن يصل طلب الذروة

يف  ،2020اتضح أن االستهالك الطاقي اإلجمايل

الكهربائية إىل  2719ميجاوات ،ويزيد بحلول

لجميع رشكات توزيع الكهرباء هو 5460

العام  2050إىل  4620ميجاوات (بافرتاض

جيجاواط ساعة ،باإلضافة إىل 1196.37

زيادة الطلب السنوي بنحو  .)٪6يف الشكل
اآلتي ُتعرض توقعات الحمل املستقبيل لكل

املحلية يف الضفة الغربية ،وبناء عليه ،فإن

رشكة من رشكات توزيع الكهرباء التي تزود

مجموع االستهالك الطاقي يبلغ 6656.37

األرايض الفلسطينية ،وكذلك املجالس املحلية

جيجاواط ساعة يف الضفة الغربية ،وعليه إجمايل

(الهيئات املحلية  )LGUs -املشاركة يف قطاع

ذروة الطلب  1877.7ميجاواط .ويف حني

التوزيع هي :رشكة كهرباء محافظة طوباس

أن قطاع غزة يحتاج نحو  690ميجاواط من

( ،)TEDCOرشكة توزيع كهرباء الشمال

الكهرباء خالل موسم الذروة ،بينما يبلغ إجمايل

( ،)NEDCOرشكة كهرباء محافظة القدس

السعة املتاحة فقط  280ميجاواط ؛ نحو 120

( ،)JDECOرشكة كهرباء الخليل (،)HEDCO

ميجاواط من رشكة الكهرباء االرسائيلية ،ونحو

رشكة كهرباء الجنوب ( ،)SELCOورشكة

 130ميجاواط من محطة كهرباء غزة ونحو

توزيع كهرباء غزة.)GEDCO( .

جيجاواط ساعة استهالك طاقي يف الهيئات

 30ميجاواط من مرص ،يف الوقت الحايل يتوفر
فقط  210ميجاواط من أصل  280ميجاواط
تزوِّد رشكة الكهرباء اإلرسائيلية معظمها.
خلق وباء كوفيد 19-عامليًا تحديات يف قطاع
39
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بشكل عام ،من املتوقع أن يزداد الطلب

ناتج عن إمكانات الطاقة الشمسية املحتملة

املستقبيل عىل الطاقة إىل جانب الكهرباء بشكل

املقدرة بـ  4،174ميجاوات جنبًا إىل جنب

كبري ،حيث يؤثر التحدي الناجم عن عدم القدرة

مع طاقة الرياح والكتلة الحيوية البالغة 72

عىل التنبؤ بإمدادات الطاقة بشكل سلبي عىل

ميجاوات ( .)MeetMED، 2020إن استغالل

االقتصاد عىل املستوى املحيل .وقد أدت جائحة

إمكانات الطاقة املتجددة يف فلسطني سيعتمد

كوفيد  19-إىل تفاقم الصعوبات التي يواجهها

بشكل أسايس عىل توافر األرايض وإمكانية

قطاع الطاقة الفلسطيني ،وال تستطيع فلسطني

الوصول إليها يف املناطق ب و ج (خالدي Khaldi

حاليًا تلبية طلبها من الطاقة وال تطوير بدائل

و سونيكا بالنك  ،)Sunikka-Blank، 2020ألن

للوقود األحفوري لتلبية احتياجاتها املتزايدة.

معظم إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وعليه ،يبدو من املناسب تصنيف فلسطني عىل

واسعة النطاق تقع يف املنطقة املصنفة «ج»،

أنها يف مستوى ما قبل املرحلة لنموذج مرحلة

والتي ال يمكن الوصول إليها حاليًا ألنها تقع

وصف الرشق األوسط وشمال إفريقيا.

تحت سيطرة إرسائيل.
تعد الطاقة الشمسية من أهم إمكانات الطاقة

الطاقة المتجددة

املتجددة يف فلسطني ،حيث تستفيد األرايض

تقدر املصادر املتجددة بنحو  ٪18من إجمايل

الفلسطينية من أحد أعىل مستويات اإلشعاع

استهالك الطاقة الحايل يف فلسطني ،بما يعادل

الشميس يف منطقة الرشق األوسط وشمال

 2،287جيجاوات ساعة (كطاقة كهربائية)

إفريقيا ،بمتوسطيومي يبلغ نحو  5.4كيلو واط

لالستخدام الحراري ،وهذا ال يشمل مصادر

يف الساعة /م  ،2يف كانون األول ،يمكن أن يصل

الطاقة املتجددة الحديثة مثل الطاقة الشمسية
لتسخني املياه فحسب ،بل يشمل ً
حصصا
أيضا
ً

اإلشعاع الشميس اليومي إىل  2.63كيلو واط يف
الساعة /م  ،2بينما يف حزيران يمكن أن يصل

كبرية من الكتلة الحيوية التقليدية بما لذلك من

اإلشعاع إىل  8.4كيلو واط يف الساعة /م  ،2يف

آثار سلبية مرتبطة بهذه املصادر عىل الصحة

املجموع ،تقدر إمكانات الطاقة الشمسية عىل

والبيئة .وضمن هذا املزيج من الكهرباء ،فإن

أسطح املنازل يف غزة بـ  163ميجاوات ،بينما

حصة مصادر الطاقة املتجددة تبلغ حاليًا
( ٪3الشكل ً .)2 4
وفقا لدراسة للبنك الدويل،

تبلغ إمكانات الضفة الغربية  534ميجاوات،
تشري هذه القيم إىل توفر إمكانات جيدة للطاقة

تبلغ إمكانات الطاقة املتجددة يف فلسطني نحو

الشمسية الستخدامها يف تطبيقات مثل أنظمة

 4،246ميجاوات ( )2020 ،MeetMED؛ وذلك

تسخني املياه وأنظمة التجفيف وتحلية املياه
41

والضخ .ومع ذلك ،حتى اآلن ،سيطرت أنظمة

ال يمكن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية عىل

الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية

نطاق واسع إال يف الضفة الغربية ،حيث أن

الصغرية عىل السوق الفلسطينية ،يف حني أن

أراض
كثافة السكان يف غزة تعني عدم توفر
ٍ
كافية هناك .يف املنطقتني (أ) و (ب) ،تبلغ

استخدم نحو  ٪57من األرس أنظمة تسخني

إمكانات الطاقة الشمسية عىل نطاق واسع

املياه بالطاقة الشمسية .ومع ذلك ،فقد انخفض

 103ميجاوات ،يف حني أن أكثر اإلمكانات

استخدام مثل هذه األنظمة بشكل ملحوظ

الواعدة هي للمنطقة (ج)،والتي يمكن أن

يف اآلونة األخرية ،حيث أدى الحصار والقيود

تولد  3374ميجاوات .يلخص الجدول اآلتي

املفروضة عىل استرياد املعدات التقنية إىل إعاقة

إمكانات الطاقة الشمسية يف فلسطني التي تبلغ

استخدام التكنولوجيا يف قطاع غزة ،ويف الضفة

 4,174ميجاوات.

املشاريع الكبرية مفقودة .ويف العام ،2015

الغربية أدى التحول إىل سخانات املياه الكهربائية
إىل انخفاض الطلب عىل أنظمة التدفئة الشمسية.
جدول :إمكانات الطاقة الشمسية يف الضفة الغربية و غزة (ميغاواط)
انظمة الطاقة الكهروضوئية الكبرية أو الطاقة الشمسية املركزة

الضفة الغربية

املنطقة  wأ و ب

املنطقة ج

املجموع
(ميغاواط)

103

3,374

3,477

قطاع غزة

0

املجموع

3,477
انظمة الطاقة الكهروضوئية عىل االسطح
التجارية

العامة

املنزلية

املجموع
(ميغاواط)

الضفة الغربية

31

13

490

534

قطاع غزة

19

8

136

163

املجموع

50

21

626

697

يلخص الجدول اآلتي مشاريع الطاقة الشمسية؛ ما تم تركيبه وتشغيله واملتعاقد عليه حتى نيسان
 2021يف فلسطني ،والتي تبلغ طاقتها اإلجمالة اإلجمالية  202.797ميجاوات .وبحسب سلطة
الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية ،فإن املشاريع القائمة والتشغيلية تصل إىل 118.958
ميجاوات ،بينما تبلغ قدرة املشاريع املتعاقد عليها التي هي قيد التطوير  83.839ميجاوات.
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جدول :مشاريع الطاقة الشمسية ما تم تركيبه وتشغيله واملتعاقد عليه يف فلسطني
املوقع
رشكة كهرباء محافظة القدس ()JDECO
رشكة توزيع كهرباء الشامل ()NEDCO
رشكة كهرباء منطقة طوباس ()TEDCO
رشكة كهرباء الخليل ()HEPCO
رشكة كهرباء الجنوب ()SELCO
قطاع غزة
الهيئات املحلية ()LGUs
املجموع

املشاريع املتعاقد
عليها
(ميغاواط )MW
12.95
2.195
20.33
2.321
4.25
15.676
26.117
83.839

املشاريع املنفذة و املشغلة
(ميغاواط )MW

املجموع

29.271
11.603
5.989
5.722
3.196
12.992
50.185
118.958

42.221
13.798
26.319
8.043
7.446
28.668
76.302
202.797

(املصدر :بيانات تستند إىل سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية)

إىل جانب الطاقة الشمسية ،تمتلك فلسطني ً
أيضا

ويف املنطقة املصنفة «ج» ،التي تغطي  ٪70من

بعض اإلمكانات لطاقة الرياح ،ومع ذلك ،ال

األرايض الفلسطينية ،توجد بعض املناطق الجبلية

توجد قياسات متقدمة لرسعة الرياح يف فلسطني

الواعدة غري املكتظة بالسكان حيث يمكن حصاد

لإلشارة إىل إمكانات طاقة الرياح بالتفصيل .تم

طاقة الرياح .ومع ذلك ،فإن هذه املناطق ال تزال

تدمري بعض محطات األرصاد الجوية من قبل

خارج سيطرة السلطة الفلسطينية ،ما يشكل أحد

جيش االحتالل اإلرسائييل خالل اجتياح الضفة

املعوقات الرئيسة.

الغربية .لذلك ،توجد تقديرات نظرية فقط ،وهذه

تلعب الكتلة الحيوية بالفعل دورًا مهمًا يف

تشري إىل أن املناطق الجبلية (تقع معظمها يف

إمداد الطاقة ،ويعترب الخشب أكثر أنواع الوقود

املنطقة ج) يف نابلس ورام اهلل والقدس والخليل

الحيوي شيوعًا ،ويستخدم بشكل أسايس

لها متوسط رسعة رياح سنوي يرتاوح بني  4م/
ث و  8م /ث ويعترب هذا معتدالً .يبلغ املتوسط

للتدفئة يف الشتاء ،والخبز ،والطهي ،وتسخني
املياه .يف العام  ،2015استخدمت نحو  ٪34من

السنوي إلمكانيات الرياح يف وادي األردن نحو

األرس الكتلة الحيوية كمصدر للوقود (املرجع
نفسه) .كما يعترب زيت الزيتون نوعا ً آخر من

مناطق الضفة الغربية إمكانية ترتاوح بني -300

الوقود البارز ،وهو منتج ثانوي لعرص الزيتون

 450كيلو واط ساعة /مرت مربع ،ويف بعض

يمكن استخدامه لتدفئة املنازل وتسخني املياه
(املرجع نفسه) .حتى اآلن ،لم ُتجر أي دراسة

اإلمكانات إىل  600كيلو واط ساعة /مرت مربع،

علمية فعالة لتحديد إمكانات استخدام الكتلة

 150كيلوواط ساعة /مرت مربع ،ويسجل معظم

املناطق يف الشمال والجنوب يمكن أن تصل
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الحيوية الحديثة عىل سبيل املثال عىل شكل غاز

من املطورين أو القائمني بالرتكيب ،وسيتم دفع

حيوي يف فلسطني.

تعريفة التغذية مقابل الطاقة املباعة للشبكة.

طورت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية

وقد بدأت املرحلة الثانية من االسرتاتيجية يف

الفلسطينية رؤية إسرتاتيجية للطاقة لقطاع

العام  2016واستمرت حتى العام  .2020وكان

الطاقة الفلسطيني الستغالل إمكانات الطاقة

هدفها هو الوصول إىل قدرة مجمعة تبلغ 130

املتجددة يف العام  ،2010تركز عىل الطاقات

ميجاوات من أنظمة الطاقة املتجددة بحلول

املتجددة ،وتشمل إعادة هيكلة قطاع الطاقة

العام  ،2020وهذا الهدف يعادل توليد  ٪10من

وتطويره بأكمله من خالل التدابري القانونية

إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة.

والترشيعية والتنظيمية واملؤسسية .تشمل

عىل الرغم من إدخال العديد من املخططات لدعم

تفاصيل اسرتاتيجية الطاقة املتجددة مرحلتني

استيعاب مصادر الطاقة املتجددة يف فلسطني

لتحقيق هدف  130ميجاوات من الطاقة

فإن أهداف الطاقة املتجددة لعام  2020لم

املتجددة بحلول العام  ،2020املرحلة األوىل؛

تتحقق كليًا ،وتشمل املخططات :مخطط تعرفة

من  ،2015-2012حيث تم تحديد هدف 25

الربط الكهربائي ( )FiTونظام صايف القياس

ميجاوات من توليد الطاقة املتجددة ،وكجزء من

ونظام الرتخيص ونظام املناقصات ،وينطبق

هذه املرحلة األوىل ،أطلقت سلطة الطاقة واملوارد

مخطط  FiTعىل القطاع السكني لألنظمة التي
تصل إىل  5كيلوواط والتي تضمن عائ ًدا خالل
ً
(عادة نحو  20عامًا).
عمر تشغيل النظام

من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

وينطبق مخطط صايف القياس عىل أنظمة

الصغرية لتعزيز هذه التكنولوجيا بشكل أفضل،

الطاقة التي يرتاوح حجمها بني  5كيلو واط

وتهدف  PSIإىل تثقيف الناس وزيادة الوعي

و  999كيلو واط .يجرب هذا املخطط رشكات

حول الطاقة الشمسية لتشجيع الفلسطينيني

التوزيع عىل رشاء الكهرباء الزائدة الناتجة

عىل تبني الطاقات املتجددة .يف البداية ،كانت

عن األنظمة الكهروضوئية ،وبهذا يتم توفري

هناك خطط لرتكيب أنظمة شمسية صغرية عىل

ائتمانات للمستهلك الذي يُحاسب فقط عىل

أسطح املباني السكنية عىل الشبكة بقدرة 5-1

صايف استخدام الكهرباء كل شهر .بالنسبة

كيلوواط من الطاقة الكهروضوئية عىل 1000

ملحطات الطاقة الكبرية (بسعة تزيد عن 1

منزل .ويمكن لألرس التقدم بطلب للحصول عىل

ميجاوات) ،توقع الرشكة الفلسطينية لنقل

قروض خرضاء لرشاء أنظمة الطاقة الشمسية

الكهرباء ( )PETLاتفاقية رشاء الطاقة ()PPA

الطبيعية الفلسطينية املبادرة الفلسطينية للطاقة
الشمسية ( )PSIبهدف تركيب  5ميجاوات
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مع املطور لرشاء الكهرباء املولدة (املرجع

يف الختام ،فإن انتقال الطاقة يف فلسطني يتحرك

نفسه) .يف العام  2020صدر قانون من مجلس

بناء عىل الحاجة إىل تعزيز أمن الطاقة وتقليل

الوزراء بتعديل سعر رشاء الطاقة الكهربائية

اعتماد فلسطني يف مجال الطاقة عىل إرسائيل،

بحيث ال يتجاوز  ٪85من معدل رشاء الطاقة

وعىل الرغم من أن الطاقات املتجددة يمكن أن

الكهربائية من مصادر الطاقة التقليدية .تعمل

تحسن توفري الكهرباء لفلسطني ،فإن التطبيقات

الرشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء PETL

التكنولوجية اقترصت عىل التطبيقات الصغرية،

كمشرتٍ وحيد يف السوق وبذلك تضمن الرشاء.

حيث تقع أكثر املناطق الواعدة يف املنطقة

تتفق محطات الطاقة ذات السعة املنخفضة

املحظورة «ج» ،وحاليًا ٪3 ،فقط من الكهرباء يف

(< 1ميجاوات) عىل اتفاقية رشاء الطاقة

فلسطني يأتي من الطاقة الشمسية الكهروضوئية

مبارشة مع رشكات توزيع الكهرباء أو املجالس

املحلية ،ويتم توفري الحصة األكرب من الكهرباء

املحلية ،ومع املجالس القروية.

من قبل إرسائيل ،التي تعترب أن لديها نظام طاقة
تقليديا ً مع حصص متجددة محدودة .عىل الرغم

يمكن للمطورين التقدم بطلب للحصول عىل
مشاريع من خالل العطاءات الحكومية ملحطات

من جهود فلسطني لتطوير قطاع الطاقة املتجددة،
فإنها ال يزال أمامها طريق طويلً .
وفقا لنموذج

 5ميغاواط ويجب أن يقدم العارض الفائز أقل

املرحلة املوصوف ،يمكن تصنيف فلسطني عىل

سعر رشاء وأال يتجاوز هذا  ٪85من متوسط

أنها حققت بعض املعايري املطلوبة للمرحلة األوىل،

سعر الرشاء .تعمل محطات الطاقة الكهروضوئية

لكنها ال تزال تفتقر إىل التنفيذ األوسع للطاقة

عىل نطاق املرافق (بسعة تتجاوز  1ميجاوات)

املتجددة والتقييم املحتمل للمشاريع الكبرية ذات

عىل تشجيع استثمار القطاع الخاص من خالل

الصلة (مثل طاقة الرياح) .لذلك ،يمكن تلخيص

تقديم ميزة التخفيضات الرضيبية .يقدم صندوق

قطاع الطاقة املتجددة يف فلسطني عىل أنه يف

االستثمار الفلسطيني ( )PIFفرصة استثمارية

مستوى ما قبل املرحلة األوىل.

التوليد التي ترتاوح طاقتها بني  1ميغاواط و

جادة :فهو يهدف إىل تأمني  50مليون دوالر

والتطلعات
االستنتاجات
ّ

أمريكي ملشاريع الطاقة املتجددة والبنية التحتية

يعترب الفهم الواضح والرؤية املنظمة من

الصناعية والبنية التحتية الرقمية .صندوق غزة

املتطلبات األساسية لتعزيز وتوجيه االنتقال نحو

للطاقة الشمسية املتجدد هو آلية أخرى تهدف إىل

نظام طاقة قائم عىل املوارد املتجددة بالكامل .تم

دعم تركيب الطاقة الشمسية عىل األسطح يف غزة

تكييف النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط

للمباني السكنية والتجارية والعامة.
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وشمال أفريقيا مع حالة فلسطني من أجل توفري

وبالتايل ،فإن تحديد وتنفيذ أهداف أكثر طموحً ا

املعلومات الالزمة لدعم انتقال نظام الطاقة نحو

أمر رضوري لبدء انتقال الطاقة عىل جميع

االستدامة .ويشار إىل أن هذا النموذج استند إىل
السياق األملاني ،واس ُتكمل برؤى حول إدارة

املستويات.
إن تحويل إمدادات الطاقة يف فلسطني إىل نظام قائم

العملية االنتقالية ،ثم ُع ّدل لتبيان االختالفات

عىل الطاقة املتجددة بنسبة  ٪100يوفر فرصة

بني االفرتاضات األساسية العامة ،وخصائص

طويلة األجل للتنمية االقتصادية واالجتماعية،

منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،والسياق

وبالتايل تقليل االعتماد عىل الطاقة من إرسائيل

الفلسطيني املحدد.

والعبء املايل لواردات الوقود األحفوري باهظة

يتضمن النموذج أربع مراحل (هي «إطالق

الثمن .وعليه ،فإن التحول إىل الطاقة املتجددة

الطاقة املتجددة» ،و«تكامل النظام» ،و«الطاقة

يمكن أن يساعد يف ضمان إمدادات طاقة فعالة

املحولة إىل وقود /غاز» و«نحو مصادر متجددة
بنسبة ُ ،)»%100
وطبّق لتحديد وتحليل وضع

من حيث التكلفة ،وتجنب صدمات أسعار النفط
والغاز وتقليل الواردات .سيعتمد االنتقال الناجح

فلسطني عىل مسار االنتقال إىل الطاقة القائمة
ّ
ويوفر تطبيق النموذج
عىل املوارد املتجددة.

إىل حد كبري عىل التمويل املؤسيس املتاح ،لكن
ً
أيضا عىل مشاركة القطاع الخاص.

ً
أيضا خارطة طريق توضح بالتفصيل الخطوات
الالزمة للميض قدمًا يف هذا املسار .أما العوامل
التي تدفع فلسطني إىل التحول نحو نظام طاقة
مستدام فهي يف املقام األول الحاجة إىل تأمني
إمداد موثوق بالطاقة الكهربائية ،حيث حددت
ً
أهدافا لزيادة حصتها من الطاقة
فلسطني لنفسها
املتجددة يف مزيج الطاقة اإلجمايل ،وعىل الرغم من
أن فلسطني طورت اسرتاتيجية شاملة للطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة ،فإن الدعم التنظيمي
للطاقات املتجددة والحوافز املالية كان حتى اآلن
محدو ًدا وغري واضح إىل حد ما .وعليه ،ال يزال
الوقود األحفوري ،وخاصة النفط والديزل ،يلعب
الدور الرئيس يف قطاع الطاقة يف فلسطني اليوم.

العدد (٢٠٢٢ )55

46

دراسات

االنتقال إلى الطاقة المستدامة في فلسطين:
مفاهيم أساسية لتعزيز االستثمارات وتمكينها

د .ياسر الخالدي *
وغري مستديم ،يف تقديم حلول بديلة ذات
تكلفة ميرسة ومتاحة بسهولة وصديقة للبيئة،
ُتعرف بالطاقة الخرضاء أو الطاقة املتجددة.

المقدمة
تتطلب التغريات املناخية الرسيعة مراجعة
مصادر الطاقة الحالية بهدف خفض االنبعاثات
الناتجة عن حرق الوقود األحفوري ملنع املزيد
من األزمات البيئية وجعلها مستدامة .ال يزال
الوصول إىل الطاقة لجميع املستهلكني يمثل
تحديا ً عامليا ً ال سيما يف بلدان دول الجنوب،
مثل فلسطني ،حيث تتوفر إمدادات الطاقة
التقليدية بشكل غري منتظم ،األمر الذي يجعل
النشاطات االقتصادية أكثر كلفة.
تتمثل أحد الحلول الرئيسة يف التحول
النموذجي من مصدر طاقة مرتفع التكلفة
*

تعرف الطاقة املتجددة بأنها الطاقة املشتقة
من املصادر الطبيعية ،مثل ضوء الشمس
أو الرياح ،التي هي بطبيعة الحال متوفرة
بشكل مستمر .الشمس والرياح ظاهرتان
طبيعيتان ،لذا فإن مدى توفرهما يعتمد عىل
الطقس والوقت واملوقع الجغرايف ،حيث يبلغ
متوسطاإلشعاع الشميس اليومي يف فلسطني
 5.4كيلو واط/م.1 2
امليزة الرئيسة للطاقة املتجددة هي أنها ال
تتطلب استخراجها من تحت سطح األرض،
وال تتطلب احرتاقا ً إضافيا ً أو تكريرا ً قبل

استشاري في مجال الطاقة املستدامة.
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أن تصبح قابلة لالستخدام .ومن ثم هناك
فائدة كبرية عند االنتقال من استخدام الوقود
األحفوري إىل استخدام أنظمة الطاقة املتجددة
كونها صديقة للبيئة عالوة عىل أنها تعمل
عىل تقليل االستهالك من خالل تدابري كفاءة
الطاقة 2 .التزمت دول عدة يف منطقة الرشق
األوسط وشمال إفريقيا بزيادة النسبة املئوية
إلنتاج الطاقة املتجددة لتحقيق  ٪50-15من
3
إجمايل إمدادات الطاقة بحلول العام ،2030
وعليه ،التزمت الحكومة الفلسطينية بتحقيق
 500( ٪17ميجاواط) من إمدادات الطاقة من
مصادر متجددة قبل عام  4،2030فلسطني
بلد تحت االحتالل ألكثر من سبعة عقود ،وعىل
غرار العديد من بلدان الجنوب العاملي ،ال تنتج
نفطا ً أو غازا ً طبيعياً ،وبالتايل تفتقر إىل موارد
الطاقة ،وال تزال طلبات الطاقة يف تزايد بسبب
حركة االقتصاد واألنشطة ونمط الحياة املنزيل
الذي يعتمد عىل الكهرباء 5.حدثت تغيريات
كبرية منذ العام  2009يف قطاع الطاقة
الفلسطيني مع توسع قطاع الطاقة املتجددة،
ورافق هذا التوسع إطالق مجموعات متعددة
من السياسات التي يتم تطويرها بما يتماىش
مع االسرتاتيجيات وخطط العمل لتحويل
قطاع الطاقة 6 .مع ذلك ،وعىل الرغم من هذا
التقدم ،ال تزال إمدادات الطاقة من املصادر
7
املتجددة يف فلسطني أقل من .٪٥
يتسبب استمرار االحتالل ومعوقات الحركة
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والتنقل ومنع تنفيذ املشاريع يف مناطق املسماة
«ج» التي تقدر بأكثر من نصف أرايض الضفة
الغربية يف آثار وخيمة عىل قطاع الطاقة الذي
تسيطر عليه إرسائيل ،التي تمنع أيضا ً التجارة
املفتوحة ملصادر الطاقة  -مثل الكهرباء
واملنتجات البرتولية بني فلسطني ودول أخرى.
ومع ذلك ،فإن تمكني التحوالت املستديمة يف
مجال الطاقة يمكن أن يشكل فرصة لفلسطني
لالنفكاك التدريجي والتحرر من هذه القيود
االقتصادية والقيود املفروضة عىل الطاقة.
وما يساعد عىل ذلك ،الرتكيز عىل إنشاء أنظمة
الطاقة املستديمة التي تنفذ يف فلسطني مع
األخذ يف االعتبار الجدوى املالية لهذه املشاريع.
يعترب االنتقال من نظم الطاقة التقليدية
إىل النظم املستديمة عملية تحتاج إىل رؤى
جديدة بسبب انتشار التقنيات الالمركزية
الجديدة ،وإرشاك جهات فاعلة متنوعة
متعددة املستويات 8،والحاجة إىل مزيج جديد
من السياسات .وعليه ،يتطلب تحول الطاقة
يف االقتصاد العاملي واملحيل إىل دعم حكومي
لتمكني تدفق االستثمارات.
عىل الصعيد العاملي ،يحرك القطاع الخاص
استثمارات الطاقة املتجددة وتدعمها
السياسات واألدوات الحكومية .يف فلسطني،
يوجد نمط مماثل ،حيث يُنفذ غالبية مشاريع
الطاقة املتجددة القطاع الخاص أو بالرشاكة
معه .أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد
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ماس 9أن بيئة االستثمار يف فلسطني غري
مكتملة ،وأن املستثمرين من القطاع الخاص
غري راضني عن البيئة االستثمارية يف هذا
القطاع ملا يواجهون من تحديات مختلفة،
وعىل الرغم من ذلك ،فإن القطاع الخاص لديه
خطط لتنفيذ  320ميجاواط 10عىل األقل قبل
العام  ٢٠٣٠من خالل برامج مختلفة ،وهي
قدرة متواضعة مقارنة بالطلب الحقيقي
للمستهلكني يف فلسطني ،لكنها منطقية ضمن
الظروف الحالية الفنية للشبكات والوضع
الجيوسيايس .من ناحية أخرى ،يُظهر تحليل
السياسات والبيئة ترشيعية أنها كاملة
نسبيا ً لكن بحاجة إىل تحديث دوري لتواكب
التطور الرسيع لتكنولوجيا الطاقة املتجددة
الالمركزية .باإلضافة إىل ذلك ،تظهر املقابالت
مع صناع القرار املركزي الرغبة يف دفع قطاع
الطاقة املتجددة .يطرح سؤال ،إذا كان لدى
املستثمرين خطط كبرية ،ويبدو أن الحكومة
تدعم االنتقال باالسرتاتيجيات والسياسات،
فلماذا تنفيذ الطاقة املتجددة بطيء؟ واألهم
من ذلك ،يبدو أن املدن والبلدات الفلسطينية
تعاني من نقص يف إمدادات الطاقة ،مما أثر
عىل األنشطة االقتصادية حيث ال تستطيع
املصانع العمل بكامل طاقتها وال تستطيع
توسيع أو فتح مصانع جديدة بسبب نقص
اإلمدادات .الغرض من هذه املقالة هو تقديم
مفاهيم رئيسة ،إذا تم اعتمادها ،فسيتم

تمكني االستثمارات يف قطاع الطاقة املستديمة
وتعزيزها.
إدارة عملية االنتقال إلى الطاقة
المستديمة
يعرف مفهوم إدارة االنتقال (Transition
 )Managementمن نظام تقليدي إىل
مستديم آخر بأنها عملية معقدة ،تعمل
عىل تحويل هيكلية نظم الطاقة إىل نظم
جديدة من خالل التطور املشرتك للتقنيات
والسياسات واملؤسسات واألسواق وحتى
سلوكيات املستهلكني 11 .إن الفرضية
الرئيسة يف نظرية االنتقال هي أن هذه النظم
تمر بمراحل طويلة من االستقرار النسبي،
تلحقها فرتات قصرية من التغيري الجذري،
 12وعليه تظهر هياكل جديدة نتيجة ذلك،
تحدث عىل مراحل وعن طريق جهات فاعلة
13
متعددة عىل مستويات مختلفة.
يتكون إطار عمل إدارة االنتقال إىل الطاقة
14
املستديمة من أربعة مستويات مختلفة:
األول ،هو املستوى االسرتاتيجي (Strategic
 ،)Levelحيث يتم فهم وتعريف املشاكل
والتحديات بطريقة مختلفة عن املعتاد.
الغرض من هذا املستوى تطوير رؤية طويلة
املدى تعطي توجيهات للتنمية االجتماعية من
خالل القدرات القيادية واملناقشات والورش
االسرتاتيجية .الغرض من ذلك ،هو تقديم
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اإلرشاد وليس فرض قواعد ثابتة .إن صياغة
الرؤى رضورية يف مناطق الرصاع مثل ما
يحدث يف فلسطني ألنها تضمن تركيز الجهود يف
اتجاه معني ،ال سيما عندما يتأثر قطاع الطاقة
بشدة بالعديد من املتغريات والقوى الخارجية.
الثاني ،املستوى التكتيكي ()Tactical Level
الذي يهدف إىل تعزيز التواصل بني املؤسسات
وإنشاء تحالفات جديدة بني الجهات الفاعلة.
املنتج النهائي لهذا املستوى هو إنشاء مسارات
انتقالية وجدول أعمال بما يف ذلك سياسات
واسرتاتيجيات جديدة وأهداف متوسطة
املدى عىل مستوى القطاع .الجهات الفاعلة
يف فلسطني منفصلة جغرافيا ً بسبب الحواجز
املادية اإلرسائيلية ،وبالتايل ،فإن نقل املعرفة
للمشاريع الناجحة أمر صعب يف ظل الظروف
الحالية .لذلك ،فإن إنشاء عالقات واتفاقيات
بني املؤسسات يحافظ عىل توحيد الجهود
ويجعلها أكثر فاعلية واتساعاً .الثالث ،املستوى
التشغييل ( ،)Operational Levelالذي يستلزم
ترجمة رؤية االنتقال واألهداف الوسيطة إىل
مشاريع وممارسات ملموسة .هذه الجهود
بمثابة تجارب يف البداية ألغراض التعلم وتنقيح
االسرتاتيجيات املقرتحة .يُعد تنفيذ مشاريع
تجريبية لتمكني االنتقال أمرا ً بالغ األهمية
بالنسبة لفلسطني ،بهدف استكشاف طرق
للتغلب عىل العقبات ألن كل منطقة ومحافظة
لديها مجموعة من التحديات الخاصة بها
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بسبب االحتالل .املستوى األخري هو املراقبة
والتقييم ،وهو عبارة عن عملية مراجعة شاملة
تتم عىل جميع مستويات ومراحل االنتقال،
للسماح بالتفكري والتكيف مع النظم الجديدة.
غالبا ً ما يتم التغايض عن التقييم يف املشاريع
يف فلسطني .ومن ثم ،فإن تبني نهج إدارة
االنتقال سيجرب الجهات املشاركة عىل تحقيق
هذه الخطوة الحيوية بشكل منهجي وإكمال
دورة عملية االنتقال.
مسارات االنتقال إلى الطاقة المستديمة
عند مراجعة الوثائق الرسمية ،مثل
االسرتاتيجية القطاعية للطاقة واملوارد
الطبيعة للعام  ،2023-2021واالسرتاتيجية
15
الوطنية للطاقة املتجددة ،2030-2021
يشري التحليل إىل أن مؤسسة واحدة ،هي
سلطة الطاقة الفلسطينية واملوارد الطبيعية
(أي الحكومة) ،هي التي تقود حاليا ً جهود
االنتقال نحو الطاقة املتجددة .ومع ذلك ،بعد
إجراء تحليل معمق ،يظهر مفهوم مختلف
لحوكمة قطاع الطاقة املتجددة يف فلسطني،
ووجود مسارات انتقالية متعددة للطاقة
تشارك فيها العديد من املؤسسات والجهات
الفاعلة املختلفة يف مشهد الطاقة الفلسطيني
مثل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني،
ورشكة النقل الوطنية ،وزارة الحكم املحيل
والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص.
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الشكل  .1تتمثل رؤية سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية للعام  2030يف تنويع إمدادات
الكهرباء والحد من االعتماد عىل املصادر الخارجية بنسبة أقصاها  .٪50املصدر :البنك الدويل.

وإجراء توزيع الكهرباء عىل املواطنني مبارشة
دون رشكات التوزيع ألسباب عديدة ضمنها
عدم جاهزية شبكاتها لالنضمام إىل رشكات
التوزيع ووجودها يف مناطق ج.
إىل جانب ذلك ،هناك مستثمرون يتأرجحون
بني املسارين ،فالبعض منهم ينفذ مشاريع
إنشاء محطات طاقة شمسية متوسطة إىل
كبرية الحجم لتوليد الطاقة مع رشكات
التوزيع ،والبعض اآلخر مع البلديات
والهيئات املحلية ،ويف هذا الوضع ،تواجههم
العديد من التحديات السياسية واملالية
والتقنية .يظهر التحليل أن املطلوب هو
االعرتاف بجميع مسارات االنتقال يف فلسطني
وتمكينها بدال ً من اختيار مسار واحد فقط.
وهذا األمر يضمن أن جميع الجهات الفاعلة
تعمل نحو التحول واالستدامة من خالل
تقديم التسهيالت بدال ً من وضع املعوقات.

أظهر التحليل وجود املسارات اآلتية يف
قطاع الطاقة الفلسطيني :املسار األول
والرسمي النتقال الطاقة هو سوق الكهرباء
املنظم ،حيث يتم تطبيق ومراقبة السياسات
واالسرتاتيجيات الحكومية .ومع ذلك ،يف هذا
املسار ،هناك ست رشكات توزيع خاصة
(تجارية) ،لكل منها أجندتها املختلفة عن
السياسات املركزية القائمة ،ويف بعض
الحاالت يرجع ذلك إىل التباين يف املنطقة
الجيوسياسية .املسار االنتقايل الثاني ،هو
قطاع الكهرباء غري املنظم مركزياً ،الذي يمثل
 ٪30من سوق الكهرباء الذي يضم نحو
 114هيئة محلية فلسطينية ،ال يعملون وفق
قانون الكهرباء للعام  ،2009الذي ينص عىل
أن جميع هيئات التوزيع يجب أن تنضم إىل
رشكات توزيع تابعة للقطاع الخاص .بدال ً من
ذلك ،تظل هذه الهيئات املحلية مسؤولة عن
رشاء الكهرباء من رشكة الكهرباء اإلرسائيلية
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مقصود) يف نظم الطاقة الحديثة .لكن ،عند
دمج إطار إدارة عملية االنتقال مع مفاهيم
عدالة الطاقة ،عندها يتم رصد عدم املساواة
خالل عملية التحول ويتم معالجتها.
تستخدم العديد من الدراسات إطار العدالة
ثالثي املبادئ لتوصيف قطاعات الطاقة
وتحليلها 19.فيما ييل رشح موجز للمبادئ
الثالثة املطبقة عىل قطاعات الطاقة .تركز
العدالة التوزيعية ()Distributional justice
عىل عدم اإلنصاف يف عملية تقاسم تكاليف
تطوير الطاقة وفوائدها عرب املجتمع .أما
العدالة اإلجرائية ()Procedural justice
فتتطلب املشاركة العادلة والديمقراطية
لجميع أصحاب املصلحة يف صنع القرار
يف مجال الطاقة .يعد الكشف الكامل عن
املعلومات وآليات السياسة املناسبة لتشجيع
املشاركة العامة أمرا ً رضوريا ً لتحقيق
العدالة اإلجرائية .ومن ثم ،يؤكد االعرتاف
بالعدالة ( )Recognizing justiceالحاجة
إىل فهم األنواع املختلفة من نقاط الضعف
واالحتياجات املحددة املرتبطة بخدمات
الطاقة بني الفئات االجتماعية (ال سيما
الفئات املهمشة).

مفهوم عدالة الطاقة في المرحلة
االنتقالية
عىل الرغم من فائدة وجود إطار إلدارة عملية
االنتقال ،فإنه ال يركز عىل العوامل السياسية
الخارجية التي تؤثر عىل قطاع الطاقة ألنه
منظور تقني اقتصادي كما الحظ العديد من
الباحثني 16.مع ذلك ،عندما يتم دمج مفهوم
عدالة الطاقة ( )Energy Justiceمع نظرية
إدارة عملية االنتقال 17،يتم إضفاء الطابع
اإلنساني عىل التحوالت التقنية مثل نظم
الطاقة 18.يوفر هذا النهج الفرصة للنظر
يف جوانب مهمة أخرى يف عملية تحول نظم
الطاقة مثل مفاهيم أمن الطاقة ،وإمكانية
الوصول للطاقة من جميع الفئات ،والقدرة
عىل تحمل تكاليف الطاقة ،واالستدامة ،وهو
أمر ذو أهمية قصوى للعديد من البلدان يف
دول الجنوب.
تمر العديد من البلدان يف منطقة الرشق
األوسط وشمال إفريقيا بحالة انتقال نحو
أنظمة الطاقة املستديمة ،وتناقش هذه املقالة
أن التحوالت الحالية يف مجال الطاقة يجب
أن تتضمن مفهوم عدالة الطاقة حتى يكون
االنتقال مستديما ً ومنصفاً .يؤكد استخدام
إطار إدارة االنتقال وحده عىل الجوانب
التقنية واالقتصادية لسياسة الطاقة
ويهمل الرصاع الجيوسياسية وتداعياته،
مثل تهميش بعض املجتمعات (بشكل غري
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الشكل  .2دمج إطار إدارة االنتقال مع مفهوم عدالة الطاقة.

لتقديم الحوافز املثىل التي من شأنها جذب
القطاع الخاص .يف فلسطني ،تم اتباع نهج
مماثل ،حيث كرست الحكومة جنبا ً إىل جنب
مع الباحثني قدرا ً كبريا ً من الوقت إلنشاء
مجموعة من حزم الحوافز عىل أمل جذب
االستثمارات الدولية واملحلية .ومع ذلك ،حتى
اآلن ،ال يزال القطاع الخاص الفلسطيني
يعاني من مخاطر مختلفة وهم غري راضني
عن البيئة االستثمارية .يظهر التحليل نقصا ً
يف البيئة االستثمارية ،وأن تقديم الحوافز
وحدها يف سوق تعاني من مخاطر ،ال يشجع
املستثمرين ألنه ال يعالج املشاكل املرتاكمة.
وعليه ،يحتاج قطاع الطاقة الفلسطيني إىل
إطار جديد لتشجيع االستثمارات يف الطاقة
املتجددة والحد من تحديات االستثمار .إن
هذا اإلطار يجب أن يبني عىل تقليل املخاطر

مفهوم الحد من المخاطر
وجدت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة أن
القطاع الخاص العاملي ال يزال املزود الرئيس
لرأس املال للطاقة املتجددة 20،حيث يمثل
 ٪86من االستثمارات يف القطاع بني عامي
 2013و .2018وباملثل ،يتم تمويل غالبية
االستثمارات يف فلسطني من خالل القطاع
الخاص حسب مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
الفلسطيني .حالياً ،تتعامل الحكومة مع
قطاع الطاقة املتجددة من خالل تقديم
الحوافز ،التي تحتاج الكثري من العمل
21
والتطوير لتصل إىل املستوى العاملي.
عىل الصعيد العاملي ،عادة ما تجذب
الحكومة االستثمارات من خالل خلق بيئة
مواتية ،التي تشمل تقديم الحوافز .هناك
العديد من الدراسات التي تكرس جهودها
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أوال ً ثم البحث عن الحوافز .إن املستثمرين
يمرون بثالث مراحل رئيسة عند االنخراط
يف قطاع الطاقة املتجددة :أوالً ،يأخذ
املستثمرون يف االعتبار املخاطر العامة
يف قطاع الطاقة وجدوى املشاريع وكيف
يمكنهم التعامل معها .ثانياً ،مع انتقال
املستثمرين إىل مستوى املرشوع ،يقومون
بتقييم املخاطر يف كل خطوة خالل عملية

التطوير لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
ثالثاً ،يأخذ املستثمرون بعني االعتبار
سياسات ولوائح وحوافز محددة تعزز
استثمارات الطاقة املتجددة .يسمح تطوير
هذا اإلطار بتحديد املخاطر التي تواجه
املستثمرين وتقييمها وتقديم اسرتاتيجيات
وتوصيات عملية حول كيفية التغلب عىل
هذه املخاطر وخلق بيئة مواتية لالستثمار.

الشكل  .3نهج الحد من املخاطر للوصول إىل بيئة مواتية تشجع االستثمارات يف الطاقة املتجددة.
املصدر :معهد ماس22.

يشمل اإلطار التحلييل للبيئة ّ
املمكنة لالستثمار
يف الطاقة املتجددة ثالثة مستويات رئيسة.
يركز املستوى األول عىل سبل الحد من املخاطر
الفنية واملالية بهدف إنشاء أسس قوية
لالستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة ،بما يشمل
مخاطر البنية التحتية التي تحتاج إىل تحسني
وتطوير الستيعاب الطاقة املنتجة ،ومخاطر
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التخلف عن السداد (عدم اليقني يف ما يخص
التدفقات النقدية املستقبلية) ،التي تتفاقم مع
عدم وجود ضمانات سيادية .يتناول املستوى
الثاني مخاطر تطوير مشاريع الطاقة
املتجددة وتنفيذها ،التي تتمثل يف الجوانب
اإلجرائية ،مثل تحديد األرايض املناسبة
لالستثمار ،وتنفيذ دراسات الشبكة والجدوى
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االقتصادية ،وتحديد نماذج االستثمار
والرتتيبات املؤسسية املثىل ،إضافة إىل مراحل
تصميم املرشوع وتنفيذه .من خالل املستوى
الثاني ،يجب دراسة أيضا ً نماذج األعمال
املختلفة ،ومدى كفاءة كل منها ،خاصة أن
مشاريع الطاقة الشمسية تتطلب استثمارات
أولية كبرية ،ويصل عمرها االفرتايض إىل 25
عاماً .أما املستوى الثالث ،فريكز عىل السياسات
واألنظمة واألطر املؤسسية الفاعلة ،ويناقش
الحوافز االقتصادية املصممة خصيصا ً لجذب
االستثمارات إىل قطاع الطاقة املتجددة.

فإنها حققت  ٪53من الهدف الوطني للطاقة
املتجددة.
بعد إجراء تحليل معمق ،يتضح أن قطاع
الطاقة املتجددة الحايل يف فلسطني ليس
نتيجة مخططات حكومية مركزية باستخدام
النهج الهرمي فقط( 24من األعىل إىل األسفل).
لكن ،من خالل تعاون املؤسسات متعددة
املستويات وزيادة االعتماد عىل الشبكات
األفقية ،الذي يتوافق أيضا ً مع كل من فرضية
الباحثني واألدبيات املختلفة التي تدعم تواصل
25
املؤسسات مع الجهود املركزية الفردية.
يشري الظهور امللحوظ لشبكات الحوكمة يف
قطاع الطاقة الفلسطيني إىل أن جهودا ً جماعية
تتعاون يف ما بينها وليست مؤسسة يمكنها
إدارة التغيريات االجتماعية والتقنية الجوهرية
يف قطاع الطاقة كما لوحظ يف تجارب الدول
26
األخرى.
وفقا ً لذلك ،من الرضوري إرشاك املستفيدين
(املستهلكني) يف حلقة صنع القرار .أوالً،
ستكون الرؤى واالسرتاتيجيات أكثر عدال ً
وتأخذ يف االعتبار احتياجات جميع املستهلكني.
ثانياً ،يمكن ملولدي الطاقة وموزعيها التواصل
مع املستهلكني ،ال سيما يف القطاع االقتصادي،
لتعزيز تدابري كفاءة الطاقة لتخفيض
االستهالك .عالوة عىل ذلك ،من املرجح أن
يخفف إرشاك املستهلك يف حلقات صنع القرار
من مقاومة املشاريع من املجتمع املدني.

إشراك المستفيدين والمستوى المحلي
عىل الرغم من أن الجهود املركزية تبدو أنها
وحدها تقود االنتقال إىل الطاقة املستديمة يف
الوثائق الرسمية واالسرتاتيجيات الوطنية ،فإن
البيانات الحكومية ُتظهر أن  84.4ميجاواط
من أصل  159.5ميجاواط من قدرة تنفيذ
الطاقة املتجددة يف الضفة الغربية تمت عىل
مستوى الهيئات املحلية مع املستثمرين من
القطاع الخاص 23.ومع ذلك ،أظهرت املقابالت
والتحليالت الوثائقية أن الهيئات املحلية
ليست منخرطة يف جلسات صنع السياسات
املركزية املتعلقة بالطاقة ،مما يحرمها أيضا ً
من صياغة السياسات املحلية املناسبة لها .من
الجدير باملالحظة أنه يف حني أن هذه الهيئات
املحلية تمثل  ٪30فقط من سوق الكهرباء،
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يف اآلونة األخرية ،بدأ املواطنون يف فلسطني
التساؤل حول ما يعود عليهم عند وجود
استثمارات الطاقة املتجددة يف مناطقهم؟
وهل هذا سيعود عليهم بتخفيض الفاتورة أو
يحسن جودة الخدمات املقدمة لهم؟ لذلك ،من
األفضل إرشاك ممثلني عن املستهلكني لتقليل
الحصول عىل دعم أوسع من املجتمع مما
يعود بالفائدة عىل رسعة االنتقال إىل الطاقة
املستديمة وتحقيق الفائدة للجميع.
من ناحية أخرى ،يعد إرشاك الجهات الفاعلة
املحلية مثل الهيئات املحلية رضوريا ً أيضا ً
لالستفادة من املعرفة املحلية واملوارد املحلية
التي توفرها .عىل سبيل املثال ،يهتم العديد من
املستثمرين بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية
يف الهيئات املحلية ،ومن الصعب عليهم تقييم
النطاق والوصول إليه أو حتى تحديد األرض
دون دعم الهيئات املحلية املسؤولة .الطاقة
املتجددة تتسم بالمركزية ويمكن تنفيذها يف
مختلف النطاقات واملواقع الجغرافية .ومن ثم،
فإن إرشاك الجهات الفاعلة عىل املستوى املحيل
يمكن أن يفتح الفرص ملجاالت جديدة حيث
يمكن تنفيذ املشاريع واالستثمارات.
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االستنتاجات
التزمت دول عدة يف الرشق األوسط وشمال
إفريقيا ،بما يف ذلك فلسطني ،بزيادة نسبة
الطاقة املتجددة إىل  ٪50-15من إمدادات
الطاقة بحلول عام  .2030وجود املستثمرين
يف قطاع الطاقة املتجددة أمر رضوري للعديد
من األسباب املالية والتقنية .باإلضافة إىل ذلك،
يمكن للمستثمرين التعامل مع التنمية عىل
جميع املستويات واألحجام ولديهم مرونة أكرب
مقارنة بالقطاع العام واملؤسسات األخرى .بدال ً
من الرتكيز عىل معايري االستثمار التقليدية،
قدمت هذه املقالة العنارص األساسية التي
يجب تنفيذها لتمكني نقل الطاقة ،وبالتايل
تمكني االستثمار .وفقا ً لذلك ،يلزم اتباع نهج
جديد للحوكمة والعمل عىل سياسات فعالة
جديدة وإرشاك املؤسسات ذات الصلة لتوجيه
االنتقال إىل الطاقة املستديمة.
غالبا ً ما يقترص تشجيع االستثمار يف مجال
الطاقة املتجددة عىل األساليب التقليدية مثل
تقديم الحوافز أو الدعم الحكومي .ومع ذلك،
قدمت هذه املقالة نهجا ً جديدا ً نحو تمكني
انتقال الطاقة املستديمة ،وبالتايل تعزيز بيئة
االستثمار من خالل بعض املفاهيم األساسية
يف قطاع الطاقة املتجددة الفلسطيني ،يف ما ييل
نلخص املفاهيم الرئيسة وأهميتها يف العملية:
إدارة االنتقال إىل الطاقة :من األخطاء الشائعة
التي يرتكبها صانعو القرار أنهم ال يقرون
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بأهمية مرحلة االنتقال ويخططون للقفز من
نظام إىل آخر بطريقة مبارشة .وفقا ً لذلك،
تعد عملية إدارة االنتقال رضورية ألنها تسمح
برؤية القطاع يف ثالث مراحل ،اسرتاتيجية
وتكتيكية وتشغيلية .عالوة عىل ذلك ،تسمح
مرحلة االنتقال بوجود طرق وسياسات
متعددة ،حتى لو كانت متضاربة يف فرتة زمنية
معينة ،للسماح بأن تسود أفضل املمارسات.
مسارات انتقال الطاقة :انتقال الطاقة
املستديمة ليس عملية مبارشة وال خطية.
يف الواقع ،يوجد يف جميع أنحاء العالم فرق
بحثية وصناع قرار من خلفيات مختلفة ،مما
يسمح باملرونة وتبادل التجارب لبدء التحول
وترسيعه ،و ُتظهر األبحاث أن االستثمارات يف
تحول الطاقة متنوعة وتتطلب جهات فاعلة
متعددة املستويات عىل املستوى الوطني
واملحيل .يف فلسطني ،هناك مستوى عال من
الحوكمة املركزية بسبب النظم القائمة ،التي
قد ال تتوافق مع طبيعة استثمارات الطاقة
املتجددة الالمركزية .ولذلك ،تدعو هذه املقالة
إىل مراجعة النظم واألساليب الالزمة للسماح
بمسارات انتقال متعددة للطاقة وتشجيع
االندماج واملشاركة النشطة للجهات الفاعلة
املتعددة .عىل سبيل املثال ،بينما تركز الحكومة
عىل أمن الطاقة عىل املدى املتوسط والطويل،
ينبغي أال ُتمنع الهيئات املحلية واملستثمرون
املحليون من إقامة مشاريع من شأنها أن

تكون بمثابة مكاسب رسيعة من شأنها أن
تسد فجوة نقص إمدادات الطاقة .وبنا ًء عىل
ذلك ،فإن تحديد وإنشاء واالعرتاف بمسارات
االنتقال املختلفة يف قطاع الطاقة من املرجح
أن يؤدي إىل تمكني االستثمارات ألنه يمنح
الفرصة لطرق وفاعلني متعددين للعمل يف
الوقت نفسه يف ظل رؤية واحدة.
عدالة الطاقة :يف عملية االنتقال يف قطاع
الطاقة ،من الرضوري األخذ بعني االعتبار
مفهوم عدالة الطاقة عىل جميع مستويات
إدارة عملية االنتقال االسرتاتيجية والتشغيلية.
لتحقيق العدالة يف الطاقة خالل مرحلة االنتقال
لالستدامة يف البلدان النامية ،يجب تحديد كيف
وأين يمكن تحقيق العدالة لضمان توزيع فوائد
التحول إىل االستدامة بالتساوي بني املؤسسات
واملستثمرين واملستهلكني.
يعد إطار إدارة االنتقال مفيدا ً يف هذه العملية
ويحدد آليات لتحقيق العدالة عىل الجوانب
الفنية والبيئية واالجتماعية .وبالتايل ،فإن
نظرية التحول التكاميل بني عدالة الطاقة
ومرحلة االنتقال رضورية لالستثمار يف الطاقة
املتجددة ،وهو مفهوم لم يتم تضمينه يف
السياسات الحالية يف فلسطني.
التخلص من املخاطر أوال ً قبل الحوافز :قدمت
املقالة مفهوم تقليل املخاطر وأهمية إزالة
األسباب الجذرية للتحديات املشرتكة يف قطاع
الطاقة .من أجل تمكني بيئة االستثمار ،تويص
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املقالة بمعالجة املخاطر التي تواجه نرش
الطاقة املتجددة أوالً ،ثم تنفيذ الحوافز .عىل
سبيل املثال ،هناك أولوية لرفع كفاءة شبكات
الكهرباء ،واسرتجاع الضمانات السيادية،
وتوفري األرايض الالزمة للمشاريع بشكل مسبق
قبل دخول املستثمرين ،وهو أجدر بالعمل
عليه كأولوية بدال ً من تقديم الحوافز فقط.
إرشاك الهيئات املحلية واملستهلكني كرشيك يف
صنع القرار :غالبا ً ما يميل صانعو القرار يف
مجال الطاقة إىل إنشاء مشاريع الطاقة بشكل
مركزي .يف حني أن هذا مفيد ألمن الطاقة عىل
املدى الطويل ،إن مفاهيم االستدامة يف إنتاج
الطاقة تقتيض إنتاج الطاقة بشكل المركزي يف
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حالة الهيئات املحلية الحدودية التي ال تشرتك
مع املدن الكربى يف شبكات الضغط العايل.
األمر الذي يجعل من الرضوري إرشاك الهيئات
املحلية واملستهلكني يف اتخاذ القرار ،ملا قد
يحققه أيضا ً من فوائد يف خفض قيمة إنتاج
الطاقة مما يعود بالفائدة عىل املستهلكني
ويرسع أيضا ً عملية االنتقال إىل االستدامة عىل
نطاق واسع وال مركزي .إن إرشاك الهيئات
املحلية واملستهلكني يف اتخاذ القرار سيمكن
املستثمرين وبشكل رسيع للحصول عىل
األراىض املناسبة والتسهيالت للقيام بهذه
املشاريع يف إطار رشاكة يستفيد منها الجميع.
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دراسات

التغير المناخي ،بين المؤامرة ،والسياسة ،والعلم

عبد الغني سالمة*
مقدمة

وألول مرة منذ ما يقارب الخمسمائة عام،

بعد أن ظلت أوروبا ألجيال عديدة جنة خرضاء

ظهرت يف أوروبا هذا الصيف  ،2022بوادر
أزمة بيئية خطرية ،فمن الربتغال غرباً ،حتى

تفيض باألنهار والبحريات بمعدالت أمطار

رصبيا رشقاً ،تعاني أنهار أوروبا من الجفاف،

مرتفعة وهطوالت عىل مدار السنة ،حتى اعتقد
العالم أنها ستكون آخر بقعة يف الكوكب تعاني

بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض تدفق

من أزمة مياه ..وأنها ستكون مالذ الالجئني

املياه من منابعها ،حتى إن  %63من أراضيها

الهاربني من حروب املياه يف املستقبل ...حصلت

تأثرت بهذا الجفاف الخطري.

املفاجأة الصادمة ،التي لخصتها عبارة منقوشة

وهذه أسوأ موجة جفاف تشهدها أوروبا منذ

عىل الصخور عىل ضفاف أحد األنهار يف أملانيا،

مئات السنني .يقول العلماء إن موجات الحر
والجفاف وحرائق الغابات ستزداد سوءا ً يف

أن انحرس النهر ملستويات مقلقة هذا الصيف،

املستقبل ،مع اعتقاد متزايد بأن تلك الظاهرة

كما كان حال النهر يف القرن الثالث عرش.

مرتبطة بالتغري املناخي ،وأن ذلك سيؤثر عىل

وهي «اب ِك إذا رأيتني» ..وقد بانت تلك العبارة بعد

صحة الناس خاصة الذين ال يتحملون الحر،

* باحث وكاتب رأي
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وعىل موارد املياه ،وعىل الزراعة واإلنتاج الغذائي،
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وعىل مصادر الطاقة ،وتوليد الكهرباء ،وتربيد

واختفاء بعضها من األسواق .تقول عاملة املناخ

املفاعالت النووية ،وعىل التنقل ،واملواصالت،

إيال جليربت ،من املعهد الربيطاني للبحوث

ونقل البضائع ،والسياحة ،وعىل الثروة

القطبية :إنه حتى لو تم وقف انبعاث غازات

السمكية ...ما ينذر بكارثة اقتصادية كربى،
ُتضاف إىل األزمة الحاصلة اآلن وتعمقها ،نتيجة

الكربون اليوم ،بشكل تام ،فإن التغري املناخي
سيظل يف السنوات القادمة ،وبالتايل علينا

الحرب الروسية األوكرانية ،وما نتج عنها من

التكيف مع هذا التغري.

أزمة طاقة وغاز.
فمثالً ،جفت مصادر نهر التايمز الربيطاني

يخىش العلماء من تقلص مستويات األنهار
الجليدية يف جبال األلب إىل النصف مع حلول

أكثر من أي وقت سابق ،كما اختفت املروج

العام  ،2050ما يعني توقف جريان األنهار

الخرضاء يف حديقة الهايدبارك ،وقد بلغت

األوروبية وخروجها من الخدمة ..مشكلة أوروبا
أنها تعتمد كليا ً عىل األنهار والبحريات كمصادر

ألول مرة يف التاريخ الحديث .كذلك تعاني فرنسا

للرشب ،وتعتمد بشكل كبري عىل األنهار يف نقل
البضائع ،وإذا ما أُجربت عىل التحول إىل النقل

إنتاج بعض أصناف الجبن التي تحتاج كميات

الربي والقطارات ،فإن ذلك سيؤدي إىل زيادة

كبرية من املياه ،مع حرائق غابات اجتاحت آالف

تكلفة النقل واإلنتاج بنسبة قد تصل إىل ،%30

الهكتارات ،ويف إسبانيا وصلت مستويات املياه

وبالتايل ظهور غالء فاحش يف أسعار البضائع

إىل  %40مقارنة بمعدلها السابق ،ويف إيطاليا
أُعلنت حالة الطوارئ يف خمس مناطق ،ويف

واملواد الغذائية ،وانكماش يف االقتصاد ملستويات
خطرية .باإلضافة ملا ستحدثه من أزمات مرورية

أملانيا اضطرت السفن إىل تخفيض حمولتها إىل

خانقة ،فكل سفينة نقل متوسطة تعادل

النصف حتى تتمكن من عبور نهر الراين ،بل

حمولتها ما تنقله  100شاحنة.

إنها عىل وشك إيقاف حركة السفن كليا .وهناك

`هذه األزمة لن تتوقف عند أوروبا ،بل ستشمل

العديد من األنهار الصغرية والقنوات التي جفت
كلياً ،وتشققت أراضيها.

أجزاء واسعة من العالم ،الهند التي تعهدت
بإطعام العالم ردا ً عىل العقوبات ضد روسيا،

وقد حذر خرباء بيئيون من أن إنتاج املحاصيل

بدأت تستورد الحبوب بعدما تعرضت أجزاء

النباتية والحيوانية يف أوروبا سينخفض هذا

منها للجفاف ،وكذلك الصني أعلنت عن انحسار

املوسم إىل مستويات حادة وخطرية وغري

العديد من أنهارها.

مسبوقة ،مما سيؤدي إىل ارتفاع أسعارها،

العالم العربي يعاني من الجفاف وشح

درجات الحرارة يف بريطانيا  40درجة مئوية
من أسوأ موجة جفاف ،ما أدى إىل توقفها عن
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املياه أصالً؛ األردن مثالً من الدول الفقرية
مائياً ،ويعاني من انحسار مستويات السدود

التشفي بها ،بل املقصود أن هذا الجفاف
سيشكل صدمة لألوروبيني ،جمهورا ً وناخبني،

وجفافها ،حتى إن مرص ،التي فيها نهر النيل،

وصانعي قرار ..وهذا سيدفعهم التخاذ تدابري

ستطالها األزمة ،بسبب سد النهضة يف أثيوبيا،

حقيقية وجدية باتجاه التغري املناخي ،أي تقليل

العراق وسورية يعانيان من أزمة مياه غري

انبعاثات غازات الدفيئة ،وهذا األمر مرتبط

مسبوقة ،حتى إن نهري دجلة والفرات باتا عىل
وشك الجفاف تماماً ..وأيضا ً نتيجة السدود

بعالقة القارة العجوز مع الواليات املتحدة،
وتبعيتها لها ،وموقفها من روسيا.

التي أقامتها كل من إيران وتركيا ،وحرمت

حتى اآلن لم تغري أمريكا موقفها السلبي

العراق وسورية من مليارات األكواب املكعبة
من املياه التي كانت تتدفق عرب النهرين سنوياً.

من التغري املناخي ،مع أنها أكرب مسؤول عن
انبعاثات الكربون ،املسبب لالحتباس الحراري،
وكأنها تقول للعالم :جفت أنهاركم ،حسناً،

وقد بدأت آثار الجفاف بالظهور ،التي ستؤدي

ارشبوا من البحر.

إىل تصحر نحو سبعة ماليني دونم من األرايض
الزراعية يف العراق وحدها ،وبالتايل انخفاض

التغير المناخي ،أسباب ونتائج

مستويات اإلنتاج النباتي والحيواني بشكل بالغ

كل ما ذكرناه يف املقدمة عبارة عن أحد أعراض

الخطورة ينذر بمجاعة.

التغري املناخي ،وهو الجفاف ،وهناك أعراض

وبسبب الحرب الروسية األوكرانية ،ومع موجات

أخرى ال تقل خطورة ،لذا يتوجب فهم الظاهرة

الجفاف ،اتخذت  14دولة منتجة للغذاء قرارات
بالتوقف كليا ً أو جزئيا ً عن تصدير محاصيلها

من جوانبها املتعددة ،وبداية ال بد من تعريفها،
ثم فهم أسبابها ،وتداعياتها.

للخارج ،واالحتفاظ بها لنفسها ،وأهمها الهند،

وقبل ذلك ،يجب تعريف املناخ ،وهو باختصار:

األرجنتني ،روسيا ،أوكرانيا.
سابقاً ،كنا نعتقد أن تداعيات التغري املناخي

حالة الجو السائدة يف منطقة ما ،لفرتة زمنية
طويلة ،ويتكون من مجموعة عنارص هي :درجة

ستظهر يف األجيال القادمة ،لذا لم نكن نوليها

الحرارة ،األمطار ،الرطوبة ،الضباب ،الغيوم،

االهتمام الكايف .اليوم ،بدأنا نشعر بتلك

الرياح ،الثلوج ،التيارات املائية وغريها .وتسمى

التداعيات ،وبأشكال أخطر وأرسع بكثري مما

هذه العنارص بالعوامل املناخية ،وهي مرتبطة

كنا نتوقع ..وإذا كان لكل مصيبة وكارثة وجه

ببعضها بشكل متني ،ورغم تعددها فإن

إيجابي ،فإن الوجه اإليجابي الوحيد ملوجة

االختصاصيني يختزلون املناخ بمنطقة معينة

الجفاف الحالية أنها رضبت أوروبا ،وال أقصد
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اعتمادا ً عىل األمطار والحرارة بشكل رئيس.

وإنما يشمل الحيوانات التي يضطر عدد

أما التغري املناخي ،فهو تغري ملحوظ يف العوامل

منها إىل الهجرة أو يواجه املوت .ومن بني أهم

املميزة ملناخ منطقة معينة مقارنة باملعدالت

الخالصات التي خرج بها التقرير :ازدادت

املرجعية والسائدة التي ميزت هذا املناخ خالل

درجة االحتباس الحراري العاملي ِبـمقدار 0.9

فهو تغري مجمل األنماط املناخية السائدة حاليا ً

درجة مئوية منذ بداية القرن العرشين ،كما
ارتفع مستوى البحر  20سنتمرتاً .ومن بني

فرتة زمنية طويلة .أما التغري املناخي العاملي
عىل كوكب األرض .نتيجة ارتفاع درجة حرارة

أشكال تأثري التلوث وارتفاع درجة الحرارة

األرض بسبب تأثري ازدياد تركيز غازات الدفيئة

عىل األرض ازدياد حجم ذوبان الجليد والثلوج
بتأثري ارتفاع درجة حرارة األرض ،ما خلّف

يف الغالف الجوي.
ومن تداعيات التغري املناخي تفاقم حدة الظواهر

وسيخلف عددا ً من األعاصري والفيضانات.

املناخية الخطرية وتزايد وتريتها ،مثل :السيول،

يرصح العلماء بأن الكوارث الطبيعية التي

والفيضانات ،والعواصف ،واألعاصري ،وموجات

تحدث بني فينة وأخرى مرتبطة بالتغري املناخي

تسونامي ،والجفاف ،والتصحر ،واضطراب

العاملي ،مؤكدين أن ظاهرة تغري املناخ هذه قد

الفصول وتغري مواقيتها ،وحرائق الغابات،

تكون أخطر ظاهرة يمر بها كوكب األرض يف

واملوجات الحارة والباردة ،والضباب والضباب

األلفي سنة األخرية من عمره .وقد بدأ أثر هذه

الظاهرة الخطري يظهر بوضوح ويتزايد عاما ً

الدخاني ،والصقيع ،وتلوث الهواء ،وتآكل طبقة
األوزون ،وهطول األمطار الحمضية ،وظاهرة

بعد عام ،وينعكس عىل مجمل األنماط املناخية

النينو ..مع ما تسببه تلك الظواهر من خسائر

السائدة يف العالم بشكل قد يعيد صياغة

برشية وبيئية ومادية جسيمة ،تشمل ما يصيب

مستقبل البرشية يف وقت غري بعيد من اآلن.

النباتات والحيوانات ،والتنوع الحيوي.
صدر ،مؤخراً ،تقرير عن اللجنة الحكومية

أسباب التغيرات المناخية
أوالً -األسباب الطبيعية ،وهي ناجمة عن

الدوليّة املعنيّة بالتغري املناخيّ ،
تؤكد فيه أن

التغريات التي تحدث ملدار األرض حول الشمس،

التغريات املناخية أصبحت واسعة االنتشار،
االحتباس الحراري يمثل تهديدا ً متناميا ً
وأن
َ

وليس لبُعد املسافة بني األرض والشمس من تأثري
عىل مناخ األرض ،ذلك ألنه يف الوقت نفسه من

الصحة والنمو االقتصادي وموارد املياه
عىل ّ
ّ
لسكان األرض ،وهذا التأثري
والزراعة والغذاء

السنة ويف املوقع نفسه وعىل املسافة نفسها من
الشمس تكون عىل األرض أقاليم مناخية مختلفة،

السلبي للتغري املناخي ال يقترص عىل اإلنسان
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يف الشمال صيف ويف الجنوب شتاء ،وهكذا ،لكن

ً
خاصة غاز  ،CO2والتمدد
االحتباس الحراري

العامل الحاسم يف املوضوع هو كمية اإلشعاع

العمراني ،واستعمال اإلنسان للطاقة بصورة

الشميس الذي يصل إىل األرض وزاوية سقوطه،

غري صحيحة ،واعتماده عىل الوقود األحفوري

والتغري يف زاوية محور األرض أثناء دورانها

«نفط ،فحم ،غاز» وهذا يؤدي إىل زيادة

حول نفسها وأثناء دورانها حول الشمس ،إىل

غازات الدفيئة يف الجو ،باإلضافة إىل الحرائق،

جانب حركات األرض التي تحدث يف فرتات
تاريخية متباعدة .وهذه عوامل مهمة جدا ً يف

واستخدام غازات الكلوروفلوروكاربون يف
الصناعات بشكل كبري ،التي تؤثر بشكل مبارش

التغريات املناخية التي تسببت يف تشكل العصور

عىل طبقة األوزون.

الجليدية وانحسارها .من ناحية أخرى هناك

تتكون غازات الدفيئة من بخار املاء وثاني

تأثريات االنفجارات الربكانية التي تطلق كميات

أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد النيرتوز

هائلة من الغازات وبشكل خاص  ،CO2وتأثريات

واألوزون والهالوكربونات .وهي غازات تتشكل
طبيعيا ً (عدا الهالوكربونات) ،وتلعب دورا ً

التغري الحاصل يف مكونات الغالف الجوي ،وتأثري

مهما ً يف تدفئة سطح األرض ،نظرا ً لوجودها

العواصف الرتابية يف األقاليم الجافة وشبه الجافة
التي تعاني من تدهور الغطاء النباتي وقلة

يف الطبقات الدنيا من الغالف الجوي الذي

الزراعة واألمطار ،ومن أمثلتها رياح الخماسني

يحيط باألرض .ولوالها لكانت درجة حرارة

وما تثريه من غبار عالق يف الجو.
ثانيا ً  -األسباب غري الطبيعية ،وهي ناتجة

األرض أقل بـ  30درجة مئوية عما هي عليه
اآلن .والسبب يف ازدياد تركيز هذه الغازات يف

عن النشاطات اإلنسانية املختلفة مثل :الغازات

الغالف الجوي هو ازدياد انبعاث هذه الغازات

املنبعثة من الصناعات املختلفة مثل تكرير

نتيجة الزيادة الشديدة يف النشاط الصناعي

النفط ،وإنتاج الطاقة الكهربائية ،ومعامل

الذي بدأ مع بداية الثورة الصناعية قبل أكثر

إنتاج اإلسمنت ومصانع البطاريات ،وعوادم

من  250سنة من اآلن.

السيارات واملولدات الكهربائية ،والغازات
املنبعثة من مياه الرصف الصحي خاصة
امليثان الذي يعترب أكثر خطرا ً بعرشة أضعاف
من  ،CO2ونواتج األنشطة الزراعية كاألسمدة
واألعالف وعمليات قطع األشجار وإزالة الغابات
التي تعترب أكرب مصدر المتصاص غازات
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ويظهر الجدول اآلتي قائمة لبعض دول العالم وكميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج منها:
مجموع االنبعاث العاملي
الواليات املتحدة
الصني
االتحاد األورويب
روسيا
الهند
اليابان

100%
22%
18%
11%
6%
5%
5%

 27.2مليون طن
 6.0مليون طن
 5.0مليون طن
 3.1مليون طن
 1.5مليون طن
 1.3مليون طن
 1.3مليون طن

سطح بحار العالم بما يرتاوح من  28إىل 58
سنتيمرتا ً نتيجة ذوبان األنهار الجليدية.

المخاطر المحتملة من التغير المناخي:
1.انحسار مصادر مياه الرشب ،من املتوقع يف
غضون  50عاما ً أن يرتفع عدد األشخاص

 7.تواتر الكوارث املناخية املتسارعة ،مثل

الذين يعانون من نقص يف مياه الرشب

موجات الجفاف والفيضانات والعواصف

العذبة من  5مليارات إىل  8مليارات.

وغريها ،األمر الذي يتسبب بأزمات اقتصادية

2.من املرجح أن تواجه نسبة ترتاوح من 20

واجتماعية خطرية.

إىل  %30من أنواع الكائنات الحية زيادة يف

8.حدوث موجات سخونة أكرب ،وأنماط
ريحية جديدة ،وزيادة الجفاف سوءا ً يف

3.تراجع املحصول الزراعي ،وانخفاض

بعض املناطق ،وزيادة شدة الهطول يف

خطر االنقراض.

مناطق أخرى.

اإلنتاجية بشكل خطري ،حيث يؤدي أي

وستكون أكثر املجتمعات تعرضا ً لتأثريات تغري
املناخ هي األشد فقراً ،السيما إذا كانت ال تمتلك

تغري جذري يف املناخ إىل تأثر الزراعات
املحلية وبالتايل تقلص املخزون الغذائي.

القدرة عىل التكيف معه.

4.انتشار اآلفات واألمراض :حيث يشكل
ارتفاع درجات الحرارة ظروفا ً مناسبة

مواجهة التغير المناخي

النتشار اآلفات والحرشات الناقلة لألمراض.

يف مواجهة التغري املناخي ،ثمة اتجاهان يسريان
جنبا ً إىل جنب ،هما :أوالً :الحد من انتشار

5.تراجع خصوبة الرتبة وزيادة التعرية ،ومع
ازدياد الجفاف وزيادة التصحر ستتغري

وانبعاث الغازات التي تتسبب باالحتباس

مواطن النباتات ،وستقل إنتاجيتها.
6.ارتفاع

مستوى

سطح

الحراري ،واتخاذ إجراءات تسهم يف تمكني

البحار

السكان واملجتمعات من مواجهة اآلثار السلبية

واملحيطات ،ومن املتوقع أن يرتفع متوسط
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للتغري املناخي ،وتقليل انبعاث غازات الدفيئة.

واملوسمية ،وتحسني طرق إمدادات الغذاء،

ومن بني هذه اإلجراءات تقليل الطلب عىل السلع

وإمدادات املياه العذبة ،وتحقيق قدر أعىل من

والخدمات التي تتسبب بانبعاث الغازات أكثر

األمن الغذائي ،التعاضد اإلنساني واالستعداد

من غريها ،وتحسني كفاءة وزيادة استخدام

للتدخل واإلنقاذ يف حاالت الكوارث والطوارئ،

التقنيات منخفضة الكربون ،والحد من التلوث

ونظم اإلنذار املبكر لحدوث املجاعات.

البيئي ،وحفظ الغابات واملستنقعات كونها

االحتباس الحراري

تمتص غاز  ،CO2واالعتماد أكثر فأكثر عىل

يعد االحتباس الحراري من أبرز مظاهر التغري
املناخي ،ومن أسبابه أيضاً ،وهو بتعريفه

مصادر الطاقة الخرضاء املتجددة بدال من
الوقود األحفوري.

املبسط يعني ارتفاع درجة حرارة األرض

االتجاه الثاني هو التكيف ،ويعني اتباع سياسات

عن معدلها الطبيعي نتيجة تغيري يف سيالن

وممارسات تستهدف االستعداد للتكيف مع آثار

الطاقة الحرارية منها وإليها .وعن مسببات

ومظاهر التغري املناخي ،أي اإلدارة التكيفية.
والدول النامية هي األشد ضعفا ً إزاء التكيف

هذه الظاهرة ينقسم العلماء إىل من يقول إنها
ظاهرة طبيعية؛ باعتبار أن مناخ األرض شهد يف

مع تغري املناخ ،لذلك هي بحاجة ماسة لكل

العصور املوغلة يف ال ِقدم فرتات ساخنة وفرتات

ما يلزم من قدرات وخدمات الطاقة والهياكل

باردة جليدية .والقسم اآلخر من العلماء يعزون

األساسية وتقنيات الزراعة الحديثة وغريها حتى

السبب إىل التلوث البيئي ونشاطات اإلنسان.

تتمكن من التكيف مع التغري املناخي .وتزداد

ولفهم الظاهرة أكثر ومعرفة أسبابها وتأثرياتها،
ال بد أن نع ّرف أوال ً النظام املناخي لألرض؛

الحاجة أكثر لدى الدول النامية التي تقع عىل
البحار واملحيطات ،السيما أنها معرضة للغمر

فمن املعروف أن الكرة األرضية تتميز عن
الكواكب األخرى بامتالكها غالفا ً جويا ً يحيط

أو الغرق يف حالة زيادة مستوى سطح البحر،
األمر الذي سيهدد الحياة بشكل عام ،والسياحة

بها بسبب قوة جاذبيتها ،ويرجع الفضل لنشوء

وصيد األسماك .لذا تحتاج هذه الدول إىل

الحياة وتطورها عىل كوكب األرض لوجود

مساعدات عاجلة ملساعدتها عىل اتخاذ إجراءات

هذا الغالف الجوي ،ومن املؤكد أن استمرارية

التكيف .وعىل الصعيد العاملي ينبغي التخطيط

الحياة عىل األرض وثبات درجة حرارتها

بشكل جيد باتجاه وضع التدابري الالزمة لتقليل

تتوقف عىل استمراريته وثبات مكوناته،

أرضار التغري املناخي ،ونرش التقنيات الحديثة،

باإلضافة إىل طبيعة األرض نفسها وخصائص

وتحسني قدرات التنبؤات الجوية املناخية
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سطحها :مثل وجود الجليد يف القطبني وفوق

الغالف الجوي واالتزان الحراري ،وهذه الغازات
ّ
فتسخن الطبقة
تمتص األشعة دون الحمراء؛

قمم الجبال ،وكذلك الرطوبة املوجودة يف الجو،
وأخريا ً املسطحات املائية كالبحريات والبحار

السفىل من الجو املحيط ،لتشع حرارتها مرة

واملحيطات ،التي لوالها الرتفعت حرارة األرض؛

ثانية فوق سطح األرض .وهذه الظاهرة يطلق

ألن املياه تمتص معظم حرارة الشمس الواقعة

عليها االحتباس الحراري ،أو ظاهرة الدفيئة ،أو

عىل األرض ،وإال أصبحت اليابسة فوقها جحيما ً

الصوبة الزجاجية الحرارية .بمعنى أن سبب هذا

ال يطاق .كما أن الرياح والعواصف يف مساراتها

االرتفاع هو زيادة انبعاث الغازات الدفيئة ،أو

تؤثر عىل املناخ اإلقليمي أو العاملي من خالل

غازات الصوبة الخرضاء «. »greenhouse gases

املرتفعات واملنخفضات الجوية؛ لهذا نجد أن

فالطاقة الحرارية التي تصل األرض من

املناخ العاملي يعتمد عىل منظومة معقدة من

الشمس ستؤدي إىل ارتفاع درجة الحرارة،

اآلليات والعوامل واملتغريات يف أجواء املحيطات

وكذلك ستعمل عىل تبخري املياه وزيادة حركة
الهواء أفقيا ً وعمودياً ،ويف الوقت نفسه ستفقد

فاألرض ،كما يقول علماء املناخ دون الغالف

األرض طاقتها الحرارية نتيجة اإلشعاع األريض

الجوي املحيط بها ستنخفض درجة حرارتها
إىل –  15درجة مئوية بدال ً من كون متوسط

الذي ينبعث عىل شكل إشعاعات طويلة «تحت

أو فوق سطح اليابسة.

الحمراء» ،بحيث يكون معدل ما تكتسب األرض
من طاقة شمسية مساويا ً ملا تفقده باإلشعاع

حرارتها حاليا ً  15 +درجة مئوية .إذ إن

الغالف الجوي املحيط بها يلعب دورا رئيسا ً
يف تنظيم معدالت الحرارة فوقها ،ألن جزءا ً من

إىل ثبوت معدل درجة حرارة سطح األرض عند

هذه الحرارة الوافدة من الشمس يرتد للفضاء

مقدار معني هو .°15

ومعظمها يحتفظ به يف األجواء السفلية من

بمعنى أن وجود غطاء طبيعي من غازات

الغالف املحيط؛ ألن هذه الطبقة الدنيا من

االحتباس الحراري يف الغالف الجوي هو ما
يبقي عىل كوكب األرض دافئا ً بدرجة تكفي

ثاني أوكسيد الكربون وامليثان وغريها ،وهذه

للحياة كما نعرفها ،عند مستوى مريح يبلغ
 15درجة مئوية حالياً .ولكن انبعاث غازات

وتعترب بمثابة شوائب ،تسبب التلوث الجوي

االحتباس الحراري التي تسبب فيها اإلنسان
جعلت الغطاء أكثر سُ مكاً ،بحيث يختزن

األريض إىل الفضاء .وهذا االتزان الحراري يؤدي

الجو تحتوي عيل نيرتوجني وبخار ماء وغازات
الغازات تسمى غازات الندرة ،أو غازات الدفيئة،
عندما يزيد تركيزها يف الجو عن الحد املعقول،
ْ
إذ تؤدي زيادتها إىل حدوث اختالل يف مكونات

السخونة ويؤدي إىل احرتار عاملي .وأنواع الوقود
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األحفوري هي أكرب مصدر منفرد لغازات

وخالصة القول ،إن سبب االنحباس الحراري

االحتباس الحراري التي تنجم عن اإلنسان.

حسب بعض العلماء هو التلوث وحده فقط،

أي أن غطاء غازات االحتباس الحراري (الذي

حيث يقولون إن هذه الظاهرة شبيهة إىل حد ما

يمثل أقل من  %1من الغالف الجوي بأكمله)

بالدفيئات الزجاجية ،وإن هذه الغازات والتلوث

يؤدي وظيفة حيوية هي تنظيم مناخ كوكب

يمنعان أو يقويان مفعول التدفئة ألشعة الشمس،

األرض .لكن املشكلة التي نواجهها اآلن هي أن

ففي الدفيئة الزجاجية (البيوت البالستيكية أو

انبعاثات غازات االحتباس الحراري جعلت هذا
الغطاء أكثر سمكا ً برسعة غري مسبوقة منذ بداية

الزجاجية) تدخل أشعة الشمس حاملة حرارتها
إىل داخل الدفيئة ،ومن ثم ال تترسب الحرارة
خارجا ً باملعدل نفسه ،حيث إن طاقة األشعة

الثورة الصناعية عام  .1750وقد أدى ذلك إىل

القادمة من الشمس قوية لدرجة تمكنها من

حدوث أكرب تغري يف تكوين الغالف الجوي منذ

 650 000سنة عىل األقل .وما لم نبذل جهودا ً

اخرتاق البالستيك أو الزجاج ،يف حني أن األشعة

كبرية للحد من انبعاثاتنا من غازات االحتباس

املحبوسة داخل الدفيئة تعجز عن الخروج ،مما

الحراري فإن املناخ العاملي سيستمر احرتاره

يؤدي إىل ارتفاع درجة الحرارة داخل الدفيئة.

برسعة عىل مدى العقود املقبلة وبعدها.

االحتباس الحراري بين العلم والمؤامرة

وأهم مصدر طبيعي لغاز الكربون هي

عقدت يف أيار  2017قمة مجموعة الدول

الرباكني ،أما أكرب مصدر منفرد النبعاثات

السبع الصناعية الكربى يف إيطاليا ،ملناقشة

غازات االحتباس الحراري الناجمة عن البرشية

موضوع التغري املناخي ..وقد انفض االجتماع

فهي أنواع الوقود األحفوري ،فحرق الفحم

وسط خالف بني القادة ،حيث رفض الرئيس

والنفط والغاز الطبيعي يطلق مليارات األطنان

األمريكي السابق «ترامب» التصديق عىل اتفاق
عاملي حول التغري املناخي ،واصفا ً ارتفاع درجة

من الكربون كل عام كانت ستبقى لوال ذلك
مختبئة يف األرض ،فضالً عن كميات كبرية من

حرارة األرض بأنه خدعة!!

امليثان وأكسيد النرتوز .وينبعث مزيد من ثاني

آالف الكتب واملقاالت واملحارضات واملؤتمرات

أكسيد الكربون عند قطع األشجار وعدم زرع

العلمية تحدثت عن التغري املناخي ،وجميعها

أشجار مكانها .ويف الوقت ذاته ،ينبعث امليثان

اتهمت االحتباس الحراري بالتسبب به ،لدرجة

من قطاعات هائلة من الثروة الحيوانية وينبعث
امليثان أيضا ً من مزارع األرز ومدافن النفايات،

أن الربط بينهما بات من املسلمات ..وجميعها
تقريبا ألقت بالالئمة عىل اإلنسان ،وحملته

أما أكسيد النيرتوز فينتج عن استخدام األسمدة.
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أكسيد الكربون ،مقارنة بنسبة الـ  275جزءا ً

مسؤوليته هذه الظاهرة ..بيد أن علماء آخرين،
لهم وجهة نظر مختلفة كلياً ،إذ يعتربون أن كل

باملليون التي كانت موجودة يف الجو قبل الثورة

ما يقال عن االحتباس الحراري محض هراء،

الصناعية ،فمنذ العام  ،1750بدأ يرتفع غاز

وخدعة كبرية تورط بها كبار العلماء ..كال

 ،CO2حتى أصبح أعىل بنحو  %30عمّا كان

الطرفني (املنكرون ،ونارشو الذعر) يسندون

عليه تركيزه قبل الثورة الصناعية .وكذلك

آراءهم بأدلة وبراهني علمية ..فأين هي الحقيقة؟

ارتفع تركيز امليثان إىل الضعف ،وأيضا غاز

إذن ،حول تفسري ظاهرة االحتباس الحراري،

الكلوروفلوركاربون ازداد بمقدار  %4سنويا ً

وأسبابها ،انقسم العلماء إىل قسمني ،األول:

عن النسب الحالية .أما أكسيد النيرتوز فقد

يقول إنها ظاهرة طبيعية؛ وال دخل لإلنسان
فيها .والقسم الثاني يؤكد أن السبب هو التلوث

أصبح أعىل ِبـ ( %18حسب آخر البيانات
الصحافية ملنظمة األرصاد العاملية).

البيئي ونشاطات اإلنسان.
أوالً :مسؤولية اإلنسان :أغلب العلماء ،إن

قد تستفيد النباتات من تنامي  CO2يف الجو
إىل حد ما ،إال أن ارتفاع منسوبه يف الجو يلحق

لم يكن جلهم ،يرسمون سيناريو بيئي مرعب

الرضر بها أكثر من مساعدتها .إذ يحتجز غاز

يرتبص بسكان األرض ،ويعتربون أن املتهم

 CO2وغازات أخرى يف الجو بعض حرارة كوكب

األول هو غاز ثاني أكسيد الكربون (،)CO2
الذي أصبح شبحا ً تالحق لعنته مستقبل

األرض ،وهذا يجعل األرض أكثر سخونة ،وقد
يؤدي هذا االحتباس الحراري إىل خفض معدل

األرض .وهذا الغاز هو ما جناه اإلنسان عىل

هطول األمطار عىل األرض ،فتتصحر مناطق

نفسه وعىل بيئته عندما أفرط يف إحراق النفط

شاسعة وال تعود مالئمة ملعظم النباتات ،كذلك

والفحم والخشب والقش ومخلفات املحاصيل

يتفاعل غاز  CO2يف الجو مع املاء فتنتج هطول

الزراعية؛ فزاد معدله بالجو .كما أن اجتثاث

أمطار حمضية يمكن أن تؤدي إىل هالك أنواع

أشجار الغابات واتساع املساحات املتصحرة

عديدة من النباتات.

قد قلل الغطاء النباتي الذي يمتص غاز ثاني

ثانيا :مسؤولية الطبيعة :أما العلماء الذين

أكسيد الكربون من الجو ،مما جعل تركيزه
يزيد .فضالً عن مخلفات عوادم السيارات

يفرسون االحتباس الحراري كظاهرة نجمت
ألسباب طبيعية وال دخل لإلنسان فيها

وأبخرة املصانع ،ومصادر التلوث األخرى.

فيستندون للنقاط اآلتية:

وللتوضيح يذكر العلماء بأن الجو حاليا ً
يحتوي عىل  380جزءا ً باملليون من غاز ثاني

•الغالف الجوي لألرض مكون من غازات كثرية،
وغاز CO2يشكل  % 0.035من هذه الغازات فقط.
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•مصادر  CO2كثرية ،ما ينتجه اإلنسان

ويف القرون املاضية ظهرت حلقات متعددة
من التغري املناخي ،فمثالً شهدت الصحراء

واملخلفات العضوية للحيوانات والنباتات

الكربى وجزيرة العرب قبل نحو مائة ألف

تشكل املصدر األسايس لهذا الغاز.
•املناخ يتغري دائما ً وليس بثابت ،فتغري املناخ

سنة نحو ثالثة آالف سنة مطرية ،أدت
الخرضار املنطقة ،ثم حصل العرص الجليدي

أمر طبيعي ،ويف القرون املاضية هناك أدلة عىل

األخري الذي انحرس قبل نحو  12ألف سنة.

أن حرارة األرض كانت أكرب من حرارتها اليوم.

وهناك أدلة عىل أن حرارة األرض كانت أعىل
من حرارتها اليوم ،فمثالً الحضارة الرومانية

جزء بسيط منها ،إذ إن الرباكني والبحار

•بعد الحرب العاملية الثانية ،ومع ازدهار
الصناعة وازدياد التلوث الذي يتسبب به

واملرصية نشأتا عندما كانت األرض أكثر
دفئا ً مما هي عليه اآلن ،وكذلك كانت الفرتة

اإلنسان انخفضت درجات الحرارة وألربعني
عاماً ،مع أن نظرية االحتباس الحراري تقول

ما بني 1200~1100م فرتة دافئة ،بينما

العكس :مع ازدياد التلوث تزداد الحرارة،

السنوات ما بني  1650~1600حصل فيها

فلماذا حدث العكس؟

عرص جليدي مصغر يف أوروبا.

•هناك علماء يقولون إن ارتفاع الحرارة هو الذي

العالم «إيفار جيفيري» الحاصل عىل جائزة

يتسبب يف ارتفاع مستوى  CO2وليس العكس.

نوبل ،وهو من منكري االحتباس الحراري،

• الشمس تؤثر عىل حرارة األرض ،خصوصا ً

يقول :إن معدل حرارة األرض ارتفع يف الفرتة

عندما تظهر البقع الشمسية ،كلما ازداد عدد

ما بني 2000~1860م ،بمقدار  ،%0.3أي 0.8

البقع الشمسية ازدادت الحرارة.

درجة مئوية فقط ،وهي برأيه درجة حرارة

•املحيطات تبث غاز  CO2أو تخزنه حسب
حرارتها ،لكن هذا ال يحدث رسيعاً؛ إذ إن

مستقرة .أما منسوب البحر ،فهو يرتفع بمقدار
 20سم كل قرن ،وهذا يحصل منذ  300سنة،
وهي نسبة برأيه ال تشكل خطراً .كذلك سجل

املحيطات تحتاج إىل مئات السنوات لكي
تظهر ردة فعلها ،فهي كبرية وعميقة ،وإذا
كانت اليوم تفعل شيئا ً ما فهذا بسبب يشء

الجنوبي فهو يف أشد حاالته برودة اآلن ،مقارنة

حدث قبل مئات السنني ،وليس ردة فعل

بحقب زمنية ماضية.

مبارشة ليشء حدث قبل أيام.

ويقول املنكرون لالحتباس الحراري أن الهدف

األعاصري لم يطرأ عليه تغيري يذكر .أما القطب

•املناخ يف حالة تغري دائم بشكل طبيعي ،وال
يكون ثابتا ً إال خالل عدد معني من السنوات.
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عىل قلق الشعوب وجعلها يف حالة ذعر دائم،

خالصة

ألن هذا سيؤدي ملطالباتها باتخاذ إجراءات

سواء كانت الطبيعية وحدها املسؤولة عن

تحقق وتضمن سالمتهم ،عن طريق سلسلة ال

ظاهرة االحتباس الحراري ،أو كان اإلنسان هو

نهائية من التهديدات والفزاعات ،والصناعات

الفاعل والجاني ،فإن نتائج االحتباس الحراري

والقطاعات املرتبطة بها ،وهي كلها باألساس

وتداعياته هي األهم ،وهي اليشء املؤكد الذي

وهمية ومن نسج الخيال .وهذا يشبه صناعة

ال يختلف عليه جمهور العلماء ،واألهم من

الرعب تحت ذريعة ما يسمى الحرب عىل

ذلك ،هو كيف نترصف؟ وماذا نفعل كمجتمع

اإلرهاب.

إنساني متحرض ملواجهة هذه األزمة التي تهدد

ففي أمريكا مثالً ،تهدف سياسة بث الرعب

الوجود اإلنساني؟

إلشغال جمهور الناخبني عن قضايا أكثر جدية

مع تعدد تباين اآلراء ال يملك اإلنسان العادي

وخطورة مثل وضع البطالة والديون والتأمني

غري املتخصص يف هذا املجال إال أن يقر بأنه ال

الصحي ،وبسبب الذعر من انبعاث الغازات

يعرف هل االحتباس الحراري سببه اإلنسان أم

املتأتية من الصناعات واملشاريع العمالقة فإن

الطبيعة؟ هل هو نتاج التلوث أم مجرد حلقة

العالم الثالث لن يشهد أي تطور أو أي تنمية..

من دورة املناخ الطبيعية؟ وتزداد حريته عندما

بينما أمريكا التي من بني أكثر البلدان إثارة

يسمع آراء العلماء املختصني املختلفة ،أضف

للموضوع تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات حقيقية

إىل ذلك تعقيدات السياسة وأصحاب رأس املال

لوقف انبعاث الغازات! بل اكتفت بفرض

التي دخلت عىل الخط وجعلت منها قضية بالغة

«رضيبة الكربون» عىل الصناعات الثقيلة.

التعقيد ،السيما أن أصحاب املصالح والرشكات
العمالقة سبق أن اشرتوا علماء كباراً ،ومولوا

والتفسري الذي يعزو الظاهرة لألسباب الطبيعية
فقط يريح كثريا ً الرشكات التي تتسبب بتلويث

أبحاثهم لتخرج بنتائج تنسجم مع مصالحهم.

البيئة ،مما يجعلها دائما تستند إليه لتتهرب
من مسؤوليتها ،أو االعرتاف بتأثري مخلفاتها
يف التسبب يف ارتفاع درجات الحرارة ،ومن
ناحية أخرى هناك أغلبية من العلماء ال تنفي
أن الظاهرة طبيعية أصال ،لكنها متفقة عىل أن
إصدارات غازات الدفيئة ،وخاصة امليثان وثاني
أكسيد الكربون تقوي هذه الظاهرة ،وترسعها.
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تقرير اللجنة الحكومية الدوليّة املعنيّة بالتغري املناخي ،آذار  ،2014التلفزيون األملاين .http://www.dw.de .2014-4-DW، 2
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دراسات

مقاربة معرفية لألمن الغذائي في السياق
الفلسطيني

د .نايف جراد*
مجردة ،بل عليها أن تستند إىل اإلطار النظري
واملفاهيمي الذي جرى تطويره عاملياً ،وأن

ملخص
تهدف هذه الورقة املعنونة بـ«مقاربة معرفية
لألمن الغذائي يف السياق الفلسطيني» ،إىل

ُتستخدم بشكل منهجي علمي يف إطار َت َعيُنها

الكشف عن عالقة األمن الغذائي باألمن القومي

يف سياقها وبيئتها الوطنية ،وأن تعالج املسألة

واإلنساني يف السياق الفلسطيني الخاص،

بشكل شمويل يلحظ التداخل بني مكونات األمن

وفحص أسس هذه العالقة وغاياتها من زوايا

القومي الشامل واألمن اإلنساني بأبعادهما

أبعاد األمن الغذائي اإلنساني واالكتفاء الذاتي

ومستوياتهما املتنوعة ،ما يعني أن الوصول

والسيادة عىل الغذاء ،باعتبار غاية األمن القومي

لألمن الغذائي يف السياق الفلسطيني هو عملية
مندمجة عضويا ً بعملية التحرر واالنعتاق

(التحرر الوطني والتحرر اإلنساني) .وإنني

الفردية والجماعية ذات الصلة بالخالص من

أجادل هنا ،بأن مقاربة األمن الغذائي يف السياق

الحالة االستعمارية املركبة يف فلسطني ،التي

الفلسطيني يجب أال تبحث من زوايا نظرية

يختلط فيها االستعمار االستيطاني باالحتالل

يف السياق الفلسطيني هي التحرر واالنعتاق

العسكري واألبارتهايد والنيوكولونيالية.

*أستاذ العلوم السياسية ،مدير عام معهد فلسطني ألبحاث األمن
القومي

من أجل معالجة األطروحة املذكورة سيجري يف
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هذه الورقة تناول املحاور اآلتية:
أوالً .املفاهيم :مفهوم األمن ،واألمن الغذائي واألمن

كما أشار ماكنمارا (سعيد والحرفش.)2010 ،
أما التطور ارتباطا ً باملجاالت واملصالح التي يراد

األرسي ،السيادة عىل الغذاء ،االكتفاء الذاتي.
ثانياً .األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي والسيادة

كمجال متقاطع وخيط يخرتق املجاالت األخرى

الحفاظ عليها وصيانتها ،وارتباطا ً باألمن نفسه

عىل الغذاء يف السياق الفلسطيني الخاص.
ثالثاً .توصيات لذوي العالقة.

ويتجىل فيها ،فقد دفع إىل البحث األعمق لتجلياته
وديناميكيته يف املجاالت كافة ،أي اتباع منحى
التخصص يف النظر لكل مجال ،مما جعل النظرة

أوال .في المفاهيم
ً

لألمن تتوسع ،ليستقر األمر عىل التعامل مع

 .1مفهوم األمن

األمن كأمن شامل ،سيايس واقتصادي واجتماعي

األمن بمفهومه البسيط عىل صلة وثيقة باألمن

وقانوني وثقايف وبيئي وتكنولوجي ،وأضيف إليها
مؤخرا ً السيرباني (املوسوعة الجزائرية.)2015 ،

والجوع ،وتجسده اآلية الكريمة «الذي أطعمهم

ويف كل مجال من املجاالت العامة يمكن الذهاب

الغذائي واألمان ،فهو تحرر من الخوف والعوز

إىل التخصص أكثر فأكثر .حيث يمكن التعامل
مع حقول أكثر تخصصا ً كاألمن النفيس واألمن

من جوع وآمنهم من خوف» (قريش .)4-وال
تخص هذه املسألة ،أي التحرر من الخوف والعوز
والجوع ،األفراد فحسب ،وإنما الجماعات أيضاً.

الغذائي ،وأمن الطاقة ،واألمن السياحي ،وهكذا،
بحيث بات ال وجود ملجال ال يمكن التعامل معه

والجماعات ليست مقترصة عىل فئة محددة،
إذ تشملها كلها وصوال ً إىل الشعب كجماعة،

كمبحث خاص لألمن .أما التطورات والتغيريات
يف العالقات واملنظومة الدولية ،فقد وسعت

وبامتداد املفهوم عىل الخارج ،يصل إىل املجتمع

املفهوم ونطاق األمن ليشمل اإلقليم الذي توجد

الدويل ،أي البرشية كجماعة .لكن االهتمام باألمن

فيه الدولة ،والعالم ككل .لذا بات يجري التعامل

منذ أن تشكلت الدول القومية ،أخذ منحى

مع األمن بمستويات عديدة :أمن وطني وقومي،

األمن الوطني والقومي ،وجرى قرصه عىل األمن

وإقليمي ،وتعاوني ،ودويل (الشقحاء.)2004 ،

العسكري واالستخباري املعلوماتي والسيايس،

ومع ما شهده العالم من عملية عوملة ،وما رافقها

بمعنى أمن الدولة .وقد تطور املفهوم ارتباطا ً

من تطور يف أشكال ووسائل االتصال والتواصل،

بأهدافه ووسائل وطرق الوصول إليه وضمانه

وتدفق املعارف واألفكار والقيم ،فقد أثر ذلك عىل

وصيانته ،التي هي عىل صلة باملفهوم البسيط
املشار اليه آنفاً ،أي التحرر من الخوف والجوع

سيادة الدولة القومية ،وأوجد فواعل أخرى غري
دوالتية إىل جانبها ،كمؤسسات املجتمع املدني

والفقر ،ليصار إىل اعتبار األمن بحد ذاته تنمية-
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واملنظمات غري الحكومية الدولية والرشكات

مجال متقطع مع مجاالت عديدة ،من املفرتض

املتعددة الجنسيات ،فقد باتت مسألة األمن أكثر
تعقيداً ،خاصة مع ظهور تحديات وتهديدات

العمل عىل صعيدها لتأمني حياة حرة وكريمة
خالية من الفقر والجوع والخوف (Chandler and

جديدة ،كاإلرهاب وتجارة املخدرات واالتجار

Nik, 2011؛ الحكيم.)2017 ،

بالبرش وهجرة الالجئني ،وغريها .وهو ما عزز

وكخاتمة لهذا البند ،من املهم اإلشارة إىل نقطتني

األمن التعاوني الدويل وجعله أكثر ارتباطا ًبمفهوم

عىل غاية كبرية من األهمية بالنسبة ملوضوع

األمن البرشي ،والذي باتت توضع لها مؤرشات

البحث ،أي األمن الغذائي:

ومعايري ،من املفرتض بدول العالم أجمع،

النقطة األوىل :من حيث فهم التحديات والتهديدات

املنضوية يف عضوية األمم املتحدة وكل من تنطبق

بعمق ،تمر دول العالم وشعوبه بمرحلة جديدة

عليه التزاماتها املحددة بميثاقها وباالتفاقيات

يندمج فيها أمن الدولة واألمن الدويل والتعاوني

واملعاهدات الدولية ،أن تحرتمها وتعمل عىل
ضمانها ،وتجري محاكمتها دوليا ً بناء عىل مدى

واإلقليمي مع األمن املجتمعي واإلنساني .وبالتايل،
هناك تداخل بني مفهوم األمن التقليدي وغري

امتثالها لها ،لدرجة أن املجتمع الدويل بات من

التقليدي وبني مفاهيمه الجديدة مثل التنمية

حقه التدخل العسكري يف الدول التي يتفاقم فيها

واألمن االجتماعي والتحرر واالنعتاق واألمن

النزاع عىل خلفية انتهاكات حقوق اإلنسان ،وهو

البرشي /اإلنساني .ويتجىل هذا األمر بوضوح

ما بات يعرف بالتدخل الدويل اإلنساني (سعيد

أكرب يف الكوارث والجوائح واألزمات الكبرية ،التي
تتطلب تعاونا ً إقليميا ً ودوليا ً من أجل االستجابة

من املهم معرفة أن األمن اإلنساني نفسه ،واملعرف

الفعالة والعالج والتعايف ،وهو األمر الذي تجىل يف

بحق اإلنسان يف العيش بحرية وكرامة وغياب

جائحة كوفيد ،19-األمر الذي له مؤرشات يف الواقع

الفقر ،هو أمن شامل :اقتصادي واجتماعي

الراهن من حيث ترضر سالسل التوريد وتصدير

وغذائي وصحي وثقايف وبيئي وشخيص وسيرباني

الحبوب وخاصة القمح وكذلك النفط والغاز،

وسيايس؛ وهو بمفهومه الضيق حماية الفرد من

بسبب تداعيات الحرب يف أوكرانيا.

التهديدات العنيفة؛ أما باملفهوم الواسع فهو:

النقطة الثانية:

تمكني الفرد وحمايته من الخوف والعوز .ولعل

األمنية ،وازدواجيتها ،وملموسيتها املتعينة

تخصيص مجال الغذاء كمجال أسايس يف األمن

يف الخصوصيات الوطنية/القومية واإلقليمية

اإلنساني ،أمر مهم ،عىل اعتبار أن هذا املجال ،هو
أوال ً عىل صلة وثيقة بحق من حقوق اإلنسان ،وهو

والدولية ،تستدعي معالجتها بشكلها الواقعي،

والحرفش2010 ،؛ .)Shepherd, 2012

إن تعقيدات املسألة

أي يجب أن تحيلنا إىل مسائل ذات صلة
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بملموسية األمن وخصوصيته :أمن مَن؟ وأمن

كاف ذي
املادي واالقتصادي واالجتماعي إىل غذاء ٍ

ِمن أي تهديد؟ وأمن بأي وسائل؟ وأمن بأي

نوعية جيدة لحياة صحية ونشيطة .ويتضمن هذا

ثمن؟ وأمن بأي فرتة زمنية؟ وهي األسئلة التي

التعريف مجموعة من العنارص املرتابطة يف آن

طرحها بالدوين يف نقد الدراسات األمنية النقدية

واحد :املقدرة عىل إنتاج أو استرياد السلع الغذائية
أو االثنني معا ً وتخزينها وتوزيعها بكميات كافية

وتحليلها (.)Baldween,1997

وقت األزمات ،وتقليل مخاطر التعرض آلثار

 .2مفهوم األمن الغذائي وأبعاده

تقلبات السوق واالسترياد عند الرضورة ،والتقليل

جاء يف بيان مؤتمر القمة العاملي لألغذية يف

من التغريات املوسمية للوصول إىل الغذاء .بمعنى

روما عام  ،1996ما نصه :يتحقق األمن الغذائي

آخر ،فإن األمن الغذائي هو نظام سيايس اقتصادي

والتغذوي عندما يتمتع البرش كافة ويف جميع

اجتماعي متكافل ومرتبط بقطاعات التماس:

األوقات بفرص الحصول عىل أغذية كافية

الزراعة والصحة والصناعة والتجارة والشؤون

وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية

االجتماعية والتعليم والتخطيط والقطاع الخاص

والتغذوية وتناسب أذواقهم كي يعيشوا حياة

واألهيل وغريها( .حمدان.)2020 ،

صحية موفورة النشاط.

يغطي هذا التعريف أربعة جوانب أساسية

ويُع َّرف األمن الغذائي الدويل بأنه :قدرة الناس

لألمن الغذائي :التوافر والوصول واالستخدام

عىل تأمني غذاء كاف بشكل خاص .وقد تم

واالستقرار .وهي عنارص أساسية ال بد من

تعريفه من الباحثني عىل أنه وصول جميع الناس

التعامل معها للوقوف عىل رؤية متكاملة وشاملة

يف جميع األوقات إىل ما يكفي من الغذاء لحياة

لألمن الغذائي:

صحية نشطة (.)FAO, 1996

•توافر الغذاء :هو الذي يمكن الحصول

ويعني األمن الغذائي ،عىل النحو الذي حددته

عليه من مصدر اإلنتاج الزراعي والواردات،

لجنة األمن الغذائي العاملي التابعة لألمم املتحدة،

وبالتايل فإن أي تخلف يف اإلنتاج الزراعي

أن جميع الناس ،يف جميع األوقات ،يتمتعون

وأي معوقات تمنع تدفق واردات الغذاء،

بإمكانية الوصول املادي واالجتماعي واالقتصادي

تمنع من توافر الغذاء.

إىل طعام كاف وآمن ومغذ يلبي تفضيالتهم

•الوصول إىل الغذاء :تكمن املشكلة هنا يف توفر

الغذائية واحتياجاتهم الغذائية يف حياة نشطة

اإلمكانيات االقتصادية واألمنية للوصول.

جميع الناس ،يف جميع األوقات ،بإمكانية الوصول

•استقرار فرص الحصول عىل الغذاء :ويعترب
الفقر محركا ً رئيسا ً يف انعدام األمن الغذائي.

وصحية .ويتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع
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•قابلية االستخدام :وعىل هذا الصعيد تتبدى

 .4مفهوم السيادة الغذائية

إشكاليات عديدة :معاناة يف الحصول عىل

مفهوم السيادة عىل الغذاء هو مفهوم حديث،

الغذاء؛ سوء تغذية؛ اإلفراط يف التغذية؛

أسست له حركة طريق الفالحني ،وحددته بأنه:

زيادة السمنة والبدانة؛ نقص املغذيات

«حق الشعوب ودولهم يف تحديد سياسة زراعية

الدقيقة وثقافة التغذية؛ عدم استقرار فرص

وغذائية بشكل مستقل دون تدخل أو إغراق من

الحصول عىل الغذاء؛ التهميش االجتماعي

طرف عنارص خارجية» .ويف قمة الغذاء التي

واالقتصادي ووجود األرس املهمشة والحرمان

نظمتها منظمة األغذية والزراعة العاملية ()FAO

املضاعف نتيجة االحتالل األجنبي والحصار؛

يف روما عام  1996جرى النص عىل التعريف

ارتفاع األسعار وانخفاض القدرة الرشائية.

اآلتي للسيادة عىل الغذاء« :حق الشعوب يف اتباع
نظام غذائي صحي وثقايف مالئم ينتج بطرق

 .3مفهوم األمن الغذائي األسري

مستدامة» ويشمل ذلك ما ييل :األولوية للزراعة

يعرف األمن الغذائي األرسي بأنه« :قدرة األرسة

املحلية لتغذية الشعوب؛ وإمكانية وصول

عىل أن تؤمن ،إما عن طريق إنتاجها الخاص

الفالحني وغري املالكني لألرض :ملصادر املاء

وإما عن طريق مشرتياتها ،أغذية تكفي لتلبية

واألرض والبذور واالقرتاض ،لذا وجب رضورة

االحتياجات التغذوية ألفرادها» (منظمة األغذية

اإلصالح الزراعي من أجل الحصول املجاني

والزراعة /منظمة الصحة العاملية .)1992 ،وهذا

عىل البذور والحفاظ عىل املياه كمنفعة مشرتكة

يعني يف املمارسة العملية أن األرس التي تعترب
«آمنة غذائياً» يجب أن تضمن فرص الحصول

وعامة لتوزيعه بشكل مستدام؛ وحق املزارعني يف
إنتاج األغذية؛ وحق املستهلكني يف تحديد نوعية

عىل مدار العام عىل أغذية آمنة باملقادير واألنواع

ما يستهلكون وكيفية إنتاجه؛ وحق الدول يف

الالزمة لتلبية االحتياجات التغذوية لكل فرد من

حماية نفسها من الواردات الزراعية والغذائية

أفرادها .ويمكن تحقيق األمن األرسي من خالل

ذات األسعار املنخفضة ورضورة ربط األسعار

الوسائل اآلتية :تنوع مصادر الكسب والرزق،

الزراعية بتكاليف اإلنتاج :بحيث يكون للدول

إنتاج منزيل وتنوع يف املحاصيل الغذائية والحصول

الحق يف فرض الرضائب عىل الواردات املنخفضة

عىل مساعدات نقدية أو عينية من خالل برامج

األسعار ،وإلزام نفسها بإنتاج فالحي مستدام

الحماية االجتماعية (.)Peng and Berry, 2018

للفالحني ومراقبة اإلنتاج يف السوق الداخلية
لتجنب الفائض؛ ومشاركة الشعوب يف اختيارات
السياسة الزراعية عرب االعرتاف بحقوق الفالحني،
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الذين يلعبون دورا ً رئيسا ً يف اإلنتاج الزراعي

تعقيدات العالقات الدولية ،وتعقيدات العمليات
التنموية يف البلدان النامية تحديداً ،هو عملية

التساؤل الذي يطرح هنا هو :هل يتعارض مفهوم

رصاع وعملية تراكمية ،يمكن أن تربط بكل ما

األمن الغذائي مع مفهوم السيادة عىل الغذاء؟

يتعلق بشؤون السيادة عىل الغذاء من حرص عىل

لقد ذهب البعض يف منحى وضع تعارض بني

اتباع سياسات لتأمني غذاء كاف وصحي ومناسب
تراثيا ً وثقافياً ،ومن اتباع طرق إنتاج سليمة بيئيا ً

والغذائي (.)Nyéléni , 2007

املفهومني ،بحيث اعترب مفهوم السيادة عىل الغذاء
نقيضا ً ملفهوم األمن الغذائي .ومن مربرات هذا

ومستدامة ،ومن تحديد نظم غذائية وزراعية

املنحى ،أن األمن الغذائي يتعامل مع االستهالك،

خاصة بالبلد وتقاليده وظروفه ،ومن حماية

ويخضع لرشوط التجارة الدولية ومعايريها وقيم

للمنتجني واملستهلكني ومنع االحتكار واملضاربة

املتحكمني بها من دول ورشكات ،بينما مفهوم

يف األسواق ،ومن إيالء اهتمام خاص بالزراعة

السيادة عىل الغذاء يتعامل مع االستهالك واإلنتاج،

املحلية وإجراء اإلصالحات الالزمة لتطويرها
نوعياً ،وصوال ً إىل االكتفاء الذاتي ،وحماية املنتج

ويخرج الغذاء من قبضة التجارة الدولية ومن
يتحكم بها ألن معظمه ينتج محلياً ،وبالتايل يمكن

الوطني وحق الدولة يف حماية نفسها ويف كيفية

التعامل معه يف إطار السياسات الوطنية التنموية

التعامل مع البضائع الواردة إليها ،وغريها من

الداخلية التي من املفرتض أن ينطلق واضعوها

أمور ذات صلة بممارسة السيادة .وهو أمر يحتاج

وأصحاب القرار بشأنها من حق ممارسة السيادة

إىل تخطيط سليم واتباع اسرتاتيجيات وطنية

الوطنية (عابودي2022 ،؛ كرزم.)2015 ،

تشاركية متكاملة تتعاون فيها كل القطاعات

وإذ لقيت مسألة السيادة عىل الغذاء تقبالً
وانتشارا ً واسعا ً يف الدول النامية ،انطالقا ً من
اعتبارها حقا ً من حقوق الدول املفرتض أن

من ممارسة سيادتها الوطنية يف دولة مستقلة،

تتمتع بممارسة السيادة الوطنية عىل كل شؤونها

كما هو حال الشعب الفلسطيني ،الذي تحتجز

الداخلية والخارجية ،فإن التجربة العملية ،بينت

دولة االستعمار االستيطاني واالحتالل سيادته

بامللموس ،أنه يمكن التعامل مع األمن الغذائي

الوطنية.

ومع السيادة عىل الغذاء بمنهج مختلف ،دون

ومن الجدير بالتنويه هنا أن العديد من دول

تعارض أو تناقض ،حيث إن األمن الغذائي لألفراد

العالم النامية ،ومنها دول عربية كمرص ،قد

واألرس والشعوب حق ،وعىل جميع الدول واملجتمع

نصت دساتريها عىل كفالة الدولة السيادة عىل

الدويل العمل للوصول إليه وضمانه ،لكنه يف ظل

الغذاء بشكل مستدام ،وتعمل عىل أرض الواقع
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الرسمية والخاصة واألهلية .وتزداد تعقيدات هذا
ً
محرومة
األمر يف ظروف الشعوب التي ملا تزل بعد

78

بسياسة تدمج بني األمن الغذائي واالكتفاء بالغذاء

الدائرة يف أوكرانيا وتداعياتها عىل األمن الغذائي

والسيادة عىل الغذاء ،والحال شبيه ،بل ومحوكم
بشكل كبري يف حالة بلد كبري كالصني مثالً ،التي

العاملي .أما البعد الثاني فهو البعد املؤسيس،
املتمثل باآلتي :واقع السلطة ومؤسساتها وآلياتها

تربط بحكمة بني األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي

الوطنية املعنية باألمن الغذائي؛ واقع مؤسسات

والسيادة عىل الغذاء (.)SCIOPRC, 2019

املجتمع املدني والقطاع الخاص ومدى إدراكها
مسؤوليتها الوطنية واملجتمعية بمعناها الواسع.

 .5مفهوم االكتفاء الذاتي

ويمكن عىل هذا الصعيد مالحظة اآلتي :وجود

االكتفاء الذاتي بشكل عام :هو القدرة
عىل

إنتاج

جميع

االحتياجات

ضعف بنيوي ومؤسساتي؛ ضعف يف مدى

الغذائية

استجابة االسرتاتيجيات والسياسات ملتطلبات

محليا ً من خالل االعتماد الكامل عىل املوارد
واإلمكانات الذاتية ،واالستغناء كليا ً عن استرياد

تأمني أمن غذائي مستدام؛ وجود تعقيدات يف
القدرة عىل االستجابة :الخلط بني النهج اإلنمائي
واإلغاثة؛ التعامل مع آثار الفقر بدال ً من القضاء

األغذية من الخارج لتلبية هذه االحتياجات.
االكتفاء الذاتي األرسي :هو قدرة األرسة

عىل أسبابه للوصول إىل أمن غذائي مستدام؛

عىل أن تؤمن ،إما عن طريق إنتاجها الخاص

وتبعثر وضعف أدوار الجهات واملؤسسات املعززة

وإما عن طريق مشرتياتها ،أغذية تكفي لتلبية
االحتياجات التغذوية ألفرادها ذاتياً .من خالل:

للصمود وتعددها) (ماس.)2017 ،

 .1التحديات

تنوع مصادر الكسب والرزق وإنتاج منزيل

إجماالً ،يمكننا من زاوية الصعوبات

(بستان أو حديقة منزلية أو كالهما) وتنوع

واملعيقات التي تواجه فلسطني واملؤسسة الوطنية

يف املحاصيل الغذائية (حمدان.)2020 ،

ثانيًا .األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي
والسيادة على الغذاء في السياق
الفلسطيني الخاص

املنشغلة باألمن الغذائي ،أن نحدد مجموعة من
التحديات التي تستوجب التعامل معها بمسؤولية
وطنية عالية ،وأهمها:

من أجل امتالك مفهوم وطني شامل لألمن

•قدرتنا كشعب فلسطيني وسلطة فلسطينية

الغذائي يف السياق الفلسطيني ،ال بد من أخذ

عىل امتالك سيطرة عىل املوارد الطبيعية

بعدين أساسيني بعني االعتبار :األول موضوعي

مثل األرض واملياه واألصول الوراثية النباتية

يتمثل باآلتي :وجود االحتالل وتحكمه باألرض

والحيوانية ،وما يرتبط بذلك من سيطرة عىل

واملوارد واملعابر وحركة السكان ،وواقع التجارة

الحدود واملعابر التجارية الرضورية لتأمني

الدولية واالتفاقيات الدولية بشأنها ،والحرب
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وتقييمها تستند ملسوح الغذاء من جهاز اإلحصاء

أمن غذائي مستدام.
•إدراك رضورات التعامل مع األمن الغذائي

املركزي ،أم يجري االعتماد عىل مؤسسات دولية

كمنظومة متكاملة مرتبطة باألمن القومي

تعمل يف فلسطني :برنامج األغذية العاملي ،WFP

واملجتمعي واإلنساني.

مؤسسات عاملية غري حكومية ،منظمة الغذاء

•اإلمساك برتابطات وتشعبات مسألة الغذاء:

والزراعة الفاو ،برنامج التمويالت النقدية CTP؟

عالقة الغذاء بالزراعة والبيئة ،والصحة،

وهل هناك إطار قانوني لحماية الحق بالغذاء

والعمل والتنمية االجتماعية ،والطاقة واملياه،

والغذاء اآلمن وسالمة األغذية؟

والتصنيع والتكنولوجيا واإلنتاج والتجارة

بناء عىل هذه األسئلة وكاجتهاد أرى رضورة

وغريها من املجاالت ،ومسؤوليات األونروا

امتالك رؤية شاملة تدمج مهمة الكفاح من أجل

وعملها ،وثقافة الجمهور.

األمن الغذائي بمهمة االكتفاء الذاتي والسيادة

• مدى وجود رؤية وسياسات مشرتكة،

عىل الغذاء يف إطار عملية التحرر واالنعتاق يف

تكفل تنسيق الجهود وتكاملها يف التخطيط

الحالة الفلسطينية ،بحيث يصب العمل من أجل

والتنفيذ واملتابعة والتقييم.

االنعتاق اإلنساني (الذي يتمثل يف مجال الغذاء

•مدى اتباع سياسات ومنهج وطني شامل

بالكفاح والعمل من أجل الوصول لألمن الغذائي
للفرد باعتباره حقا ً من حقوق اإلنسان واالكتفاء

•القدرة عىل تأمني استدامة الدعم الدويل.

الغذائي لألرس الفلسطينية والعيش بحرية وكرامة
بعيدا ً عن الخوف والعوز) باالكتفاء بالغذاء عىل

لتعزيز سبل العيش الكريم والصمود.
•تأمني ملكية وقيادة وطنية لقطاع األمن
الغذائي.

املستوى الوطني وبعملية التحرر الوطني التي

ثمة أسئلة كثرية نابعة من الواقع الفلسطيني

تحقق االستقالل وممارسة السيادة الوطنية بما

مرتبطة بهذه التحديات ،وهي عىل مستويني:

فيها السيادة عىل الغذاء.

املستوى األول ،املستوى املرتبط بالرصاع

وملزيد من توضيح الفكرة ،من املهم النظر من

والتحرر ،وهو السؤال الكبري هنا ،أال وهو :هل
نمتلك السيادة عىل الغذاء فلسطينياً؟ ويرتبط

زاوية حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بالنسبة
لألمن الغذائي .فالغذاء هو األول من بني العديد

بهذا السؤال أسئلة أخرى عىل املستوى الداخيل

من االحتياجات األساسية لإلنسان ،ولهذا السبب

الوطني :هل لدينا القدرة عىل التمتع باكتفاء ذاتي

«تم االعرتاف بحق اإلنسان يف الغذاء يف العديد من

من الغذاء؟ وهل توجد رؤية ومعايري منهجية

الصكوك بموجب القانون الدويل (.)FAO, 2016

وطنية معتمدة لقياس حالة األمن الغذائي

وعىل وجه التحديد ،تعرتف املادة  11من العهد
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الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

تحت السيطرة والهيمنة األجنبية ،وأن االندماج

والثقافية «بالحق األسايس يف التحرر من الجوع

املطلوب من الفلسطينيني يف اإلطار اإلقليمي

وسوء التغذية (املرجع نفسه)».

والدويل ،الذي يعكسه يف حالة األمن الغذائي قيام

فمن الذي يعيق ضمان التمتع بهذا الحق؟ وهل

فلسطني باإليفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه

املسؤولية تقع فقط عىل االحتالل أم عىل املجتمع

أهداف التنمية املستدامة واملواءمة مع االتفاقيات

الدويل واإلقليمي ،أم عىل الفلسطيني كفرد

واملعاهدات التي انضمت إليها دولة فلسطني

ومؤسسة وطنية وشعب؟

ابتداء من عام  ،2014يتعني بالالندماج الناتج
عن فرض رشوط خارجية لإلقصاء أو اإلخضاع

.2استراتيجية األمن القومي ومسألة
التحرر واالنعتاق

ال تتالءم مع مصالح الشعب العليا .ومن الجدير
بالتنويه أن الصفة االندماجية ،التي باتت تتميز

ارتباطا ً بمسألة األمن القومي يف مفهومه

بها السياسة العاملية يف نهاية القرن العرشين

الشامل يف السياق الفلسطيني ،الذي يعترب األمن
الغذائي جزءا ً ال يتجزأ منه ،من املفرتض معالجة

وبداية القرن الحادي والعرشين ،أصبحت تدفع
أكثر فأكثر نحو االهتمام بمستويات أمنية بديلة

األمر عرب تفكري جدي يف تعيني املفهوم الوظيفي

ملستوى األمن الدوالني ،كاألمن املجتمعي واألمن

لألمن واألمن القومي ،املكون من القدرات

اإلنساني .ويف جميع هذه العنارص املشار إليها:

واإلمكانيات وغاية األمن وأهدافه ووسائل

الالأمن والالتحرر والالندماج ،تتحمل إرسائيل

تحقيقه .أي اعتبار أن وظيفة اسرتاتيجية األمن

كسلطة قائمة باالحتالل املسؤولية الكربى فيها،

القومي ،كأي اسرتاتيجية أخرى ،تغطي املسافة

إىل جانب مسؤولية املجتمع الدويل ،فإرسائيل

الواصلة بني القدرات واإلمكانيات املتاحة للدولة

تحتجز تطور املجتمع الفلسطيني وتفرض عليه

والغايات التي تسعى إليها يف ظرفها امللموس،

رشوط إذعان تمنعه من صياغة عقد اجتماعي

واستخدام الوسائل واألدوات القادرة عىل

يستند إلرادته العامة الحرة (قسيس ونخلة،

استثمار القدرات وتعظيمها بالشكل األمثل،
وصوال ً لتحقيق الغايات.

 )18-17 :2009وتحرم الشعب الفلسطيني من
حريته واستقالله وسيادته يف دولة عىل أرض

إن املنهجية التي تضعنا عىل السكة الصحيحة

وطنه ،وتحرم الجئيه من العودة إىل وطنهم،

يف هذا املجال ،هي تلك التي ترى أن األمن يتعني

وتكبل سعي الشعب الفلسطيني ملأسسة كيانه

بالالأمن الناتج عن التهديدات املاثلة الخارجية

الوطني ونظامه السيايس الناشئ ،واالرتقاء

والداخلية ،وأن التحرر يتعني بالالتحرر ،أي البقاء

به نحو الدولة القادرة عىل توفري وحدة الشعب
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الفلسطيني ولحمته السياسية واملجتمعية ،وتوفري

وعدم االعرتاف بالهوية الجماعية والثقافية،

األمن ،وسيادة القانون وفضاء الحريات ،والتنمية

وحرمان اإلنسان الفلسطيني من حقوقه

املستدامة ،واإلسهام يف األمن والسلم اإلقليميني

األساسية ،تشكل بمجملها «الحالة املرضية»/حالة

والدوليني .أما املجتمع الدويل فيظهر عجزه عن

الالمساواة والظلم ،حالة الالتماثل ،التي يجب

تمكني الشعب الفلسطيني من االندماج يف املحيط

عالجها ،وهي التي تحرم الفلسطينيني كشعب من

اإلقليمي والدويل بسبب استمرار حرمانه من

الحرية واالندماج يف وطنهم واإلقليم ويف املجتمع

الحرية واالستقالل والسيادة عىل أرضه ،وسلوكه
سلوكا ً ازدواجي املعايري يف ما يتعلق بفلسطني

الدويل.
وعليه ،فإن مقاربة مسألة األمن الغذائي يف

وعدم القدرة عىل تفعيل آليات اإللزام الدولية يف

فلسطني تستند إىل املقاربة الحديثة لألمن

ما يتعلق بالرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،التي

القومي الفلسطيني القائم عىل التقاء مقومات

تجرب دولة االحتالل عىل االنصياع للقانون الدويل

األمن والتحرر واالندماج ،التي بإمكانها تمكني

وقرارات الرشعية الدولية.

الشعب الفلسطيني من تحقيق غاياته ،وهو ما

إننا نجادل هنا ،أن الشعب الفلسطيني ،منذ أن

يتفق ومفهوم األمن القومي كـ «انعتاق» كما

واجه االحتالل األجنبي االستعماري وبعد النكبة

عرفه كني بوث ،الذي يعني تحرير الشعوب
من القيود التي تعيق مسعاها للميض قدما ً يف

وهو الذي يفتقد الحرية أو التحرر واالنعتاق

اتجاه تجسيد خياراتها (Booth,2005؛ Booth,
 .)1991أي أن املطلوب فلسطينيا ً الذهاب نحو

ويف اإلقليم ويف املجتمع الدويل ويحتاج له .إن

محاكاة املدرسة التجديدية املعارصة ،التي باتت

سياسات دولة االحتالل وممارساتها يف حرمان

تعتمد أكثر فأكثر عىل مفهوم التحرر اإلنساني

الشعب الفلسطيني من حقه يف تقرير املصري

واالنعتاق ،الذي يتسع من خالل النظرة الشاملة

وإىل اليوم ،هو من يفتقد األمن ويحتاج لألمن،
ويحتاج لهما ،وهو الذي يفتقد االندماج يف وطنه

له للتحرر الوطني ،حيث يجري اعتباره لصيقا ً

بحرية وإقامة دولته املستقلة ذات السيادة ،القابلة
للحياة والتطور ،وممارستها التمييز العنرصي

كحق ليس فقط لإلنسان/الفرد ،بل للجماعة/

وسياسة التطهري العرقي ضد الفلسطينيني،

الشعب صاحب الحق يف تقرير املصري بحرية،

واستمرارها يف حرمان الالجئ الفلسطيني من

وذلك عىل اعتبار أن األمن القومي يف الحالة

العودة إىل دياره األصلية ووطنه ،وعدم اإلقرار

الفلسطينية ،كما يؤكد آغا والخالدي ( ،)2006له

بحق الشعب الفلسطيني يف السيادة عىل مواردة

بعدان ،أحدهما إقليمي (يلبي املصلحة الوطنية/

الطبيعية وحدوده وأثريه وحقه بالتنمية املستقلة،

الجماعة /الشعب) واآلخر إنساني (يلبي مصلحة
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الفرد واملجتمعات واملؤسسات) ،وهو يهدف إىل

•تشجيع العودة إىل األرض والزراعة والزراعة

استثمار مقدرات الشعب الفلسطيني ومقوماته

العضوية وتعزيز سبل العيش والصمود.

املتاحة من أجل ضمان البقاء وتجسيد الوجود

•االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية اإلنتاجية.

الوطني للشعب الفلسطيني والحفاظ عليه

•تعزيز برامج الحماية واملساعدة االجتماعية

واستمراريته ،وإدارة هذا الوجود بكفاءة عالية

واالنتقال من الدعم العيني إىل النقدي بعدالة.

تضمن تحقيق الغايات واألهداف الوطنية يف

•محاربة الفقر والبطالة.

الحرية واالستقالل والسيادة والعودة وبناء

•التأمني االجتماعي الوطني وتعزيز آليات

مجتمع ديمقراطي حديث مستقر وزاهر.

الحماية وتوفري مخازن وطنية تمتلكها

ثالثًا .توصيات

وتديرها الدولة بما يكفي من الحبوب
واملواد الغذائية.

•تشكيل إطار مؤسساتي وطني يقوم عىل

•العمل عىل الحفاظ عىل استدامة الدعم الدويل،

مقاربة وطنية متكاملة لألمن الغذائي (هيئة

وتعزيز العالقات مع املحيط العربي.

تنسيق وطنية دائمة) تضع رؤية وطنية

•العمل من أجل ملكية وقيادة وطنية لقطاع

واسرتاتيجية وطنية شاملة تلحظ التقاطعات

األمن الغذائي.

ومجاالت التماس (عرب قطاعية) ،وترابط

•تعزيز الكفاح الوطني من أجل ممارسة

األمن الغذائي باإلنساني والقومي ،وتتضمن

الحقوق الوطنية يف السيطرة والسيادة عىل

غايات وسياسات وتدخالت اسرتاتيجية

املوارد الطبيعية مثل األرض واملياه واألصول

وقصرية األمد واستدراكية.

الوراثية النباتية والحيوانية ،وعىل الحدود

•تطوير مقياس وطني بمؤرشات دقيقة

واملعابر.

ومنهجية وطنية معتمدة لقياس حالة األمن
الغذائي وتقييمها ،تستند ملسوح الغذاء
لجهاز اإلحصاء املركزي
•تطوير إطار مؤسيس قانوني.
•تنسيق الجهود وتكاملها يف التخطيط
والتنفيذ واملتابعة والتقييم بني مؤسسات
السلطة وبينها وبني مؤسسات املجتمع
املدني والقطاع الخاص.
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دراسات

االستقطاب السياسي في أوساط الشباب الفلسطيني:
سياق االنتخابات الفلسطينية 2021

عبد الله زماري* ،وسمر سوابتة*

تهدف هذه الدراسة إىل إثبات وجود استقطاب

الفرعية  ،Bالتي تمثل األعمار بني (27-23
عاماً) حيث بلغت درجة االستقطاب يف هذه

سيايس يف أوساط الشباب الفلسطيني ،يف
الفئة العمرية ( 33-18عاماً) ،وهي الفئة التي

الفئة  ،%63بينما بلغت يف الفئة  ،Cوهي األعمار
بني ( 33-28عاماً) نسبة (.)%54

لم تشارك يف أي انتخابات عامة يف فلسطني،

حرم عدم إجراء انتخابات عامة يف فلسطني
مدة  15عاما ً نحو  1.1مليون شخص من

األوزان ،وصممت أداة قياس عبارة عن استبيان
خصيصا ً لهذه الغاية ،وقد تم جمع املعلومات

أصل  2,5مليون ،ممن يحق لهم االنتخاب من

الملخص

وقسمت إىل ثالثة فئات فرعية متساوية

املشاركة يف أي انتخابات عامة ،وهم الشباب يف
الفئة العمرية بني ( 33-18عاماً) (,elections

ميدانياً ،وتحليلها إحصائياً ،وكانت أبرز نتائج
الدراسة ،إثبات أن هناك استقطابا ً سياسيا ً يف

 ،)2022ولم يعرب هؤالء عن آرائهم وميولهم

أوساط الشباب الفلسطيني يف الفئة املدروسة،

السياسية بشكل رسمي  -من خالل االنتخابات

وكانت أعىل نسبة لالستقطاب يف الفئة العمرية

 مما يعني عدم معرفة ما إذا كانت هذه الفئةقد تأثرت فعالً بحالة التنافس (االستقطاب)

*
*

باحث في اإلعالم الرقمي وحتليل اخلطاب.
إعالمية ،باحثة في اإلعالم الرقمي.
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التي كانت عند آخر انتخابات عامة ،وعليه لم
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يتم إثبات وجود استقطاب سيايس لدى هذه

أهم أسباب بروز استقطاب يف الرأي حول

الفئة العمرية بطريقة علمية .كما تهدف هذه

قضايا تثار للنقاش (Lee , Jihang, Cheonsoo,

الدراسة بشكل أسايس إلثبات وجود حالة من

 .)& Yonghwan , 2014والرأي العام هنا «هو

االستقطاب السيايس بني أفراد الفئة العمرية

اتجاهات الناس ومواقفهم إزاء موضوع معني،

املدروسة أو نفيها.

عندما يكون هؤالء الناس أعضاء يف جماعة

اقترص تعبري هذه الفئة عن آرائها السياسية

معينة»(تهامي.)2018 ،

عرب تفاعلها االجتماعي ،وعرب منصات التواصل

تتنافس عىل السلطة يف فلسطني حركتان

االجتماعي خاصة «فيسبوك» وهي املنصة

رئيستان أكرب من بني بقية التنظيمات ،وهما

األكثر انتشار يف فلسطني ،بنسبة  %92.1من

حركتا فتح وحماس ،ولم يظهر التنافس

املستخدمني )Ipoke, 2021( .وتمثل املنصات

السيايس بني الحركتني للمرة األوىل عند انتخابات
 ،٢٠٠٦لكنه كان موجودا ً قبل ذلك بسنوات.

اإلعالمية ،الوسيلة الرئيسة للمواطنني الذين

ّ
فضل  %35من املستطلعني الفلسطينيني

يرغبون يف التأثري عىل صناع السياسات العامة
(حجاب ،خورشيد ،وجرار.)2017 ،

إقامة دولة إسالمية أكثر من دولة علمانية يف

تعتمد املواقف السياسية للناس يف املجتمعات

استطالع أجري عام  1982يف فلسطني(Smith,

الديمقراطية بشكل كبري عىل ميلهم إىل

 ،)1982وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها

االقتناع .ويتأثرون يف الغالب بالرسائل التي

الكتلة اإلسالمية يف انتخابات مجالس طلبة

يتم تصفيتها عرب وسائل اإلعالم أو السياق

الجامعات الفلسطينية يف ثمانينيات القرن

االجتماعي ملجموعة أقرانهم أو كليهماTrevor,( .

املايض ( ،)Robinson>1997إال أن عدم وجود

 )Weeks, & De Zuniga, 2015وينقسم الرأي

تنظيم فلسطيني ذي أيديولوجيا دينية ،كان

العام بشكل واضح ،خاصة عندما يتنافس عىل

يجعل الحكم عىل مدى وجود هذا التنافس
أمرا صعباً ،حتى مع إجراء ثالثة استطالعات

السلطة حزبان كبريان مختلفا األيديولوجيا
(مثالً ،الحزبان الجمهوري والديمقراطي

رأي يف فلسطني يف ثمانينيات القرن العرشين

( )Simas, Clifford, & Kirkland, 2019حزبا

( .)lovile,2014ظهر التنافس السيايس بني

( & North, Piwek,

االتجاه العلماني ،واالتجاه الديني ،بشكل

 ،)Joinson, 2020ويحدث االستقطاب حول

أوضح ،بعد تأسيس حركة املقاومة اإلسالمية،
اختصارا ً (حماس) يف كانون األول ،1987

العمال واملحافظني

رب
قضايا اجتماعية ،أو سياسية ،أو دينية .يعت ُ
س مرتادي شبكة اجتماعية ما أحد
عدم تجا ُن ِ

كامتداد لحركة اإلخوان املسلمني ،وذلك بعد
87

اندالع االنتفاضة الفلسطينية يف أيلول .1987

إيجابيا ً عىل أوضاع الفلسطينيني االقتصادية

لم تشارك حماس يف أول انتخابات ترشيعية

والسياسية ،وتوسيع التمثيل واملشاركة خاصة

يف العام  1996إال أنها فازت بأغلبية مقاعد

يف فئة الشباب.

املجلس الترشيعي الفلسطيني ،يف آخر انتخابات

سياق البحث

عامة أجريت عام  .2006وقد بلغ التنافس

مع استمرار االنقسام السيايس ،منذ االشتباكات

بني الحركتني أخطر مراحله عام  ،2007عند

املسلحة بني حماس والسلطة الفلسطينية
عام ،2007التي أنتجت حكومتني ت ّدعي

اندالع مواجهات مسلحة بينهما أدت يف النهاية
إىل انقسام سيايس /جغرايف ،فقد سيطرت

كل منهما امتالكها رشعية حكم الشعب

«حماس» عىل قطاع غزة ،بينما بقيت الضفة

وتمثيله ،شكلت حماس حكومتها الخاصة،

الغربية تحت سيطرة «فتح» التي تقود السلطة

إلدارة شؤون قطاع غزة الذي سيطرت عليه

الفلسطينية ،واستمر االنقسام حتى اليوم ،ومُنع

بعد االنقسام ،بينما بقيت حكومة السلطة

إجراء أي انتخابات عامة بعد  .2006يف العام

الفلسطينية يف الضفة الغربية التي تسيطر

 2021تقرر إجراء االنتخابات العامة بتاريخ

عليها ،مع بقاء جميع األرايض الفلسطينية

 22أيار 2021بموافقة جميع التنظيمات

تحت االحتالل اإلرسائييل ،وبقاء قطاع غزة
خاضعا ً لحصار إرسائييل مشدد تتحكم فيه

الفلسطينية ،حيث ظهر خالل عملية التحضري
لهذه االنتخابات إقبال كبري لدى املواطنني
الفلسطينيني للتسجيل لهذه االنتخابات،

دولة االحتالل يف املعابر الربية والبحرية ،وتمنع

3

تنقل املواطنني والبضائع من وإىل القطاع

حيث سجلت اللجنة املركزية لالنتخابات نحو

إال بأذونات وترتيبات خاصة ،وترفض دولة

 2.6مليون ناخب من أصل  2.8مليون ،ممن

االحتالل االعرتاف بالقدس كجزء من األرايض

يحق لهم االنتخاب (الرشيف .)2021 ،إال أن

الفلسطينية .قيّدت الحكومتان حرية أنصار

االنتخابات أجلت بسبب معلن ،هو معارضة

الطرف اآلخر يف إجراء األنشطة السياسية

«إرسائيل» إجراءها يف القدس املحتلة ،وقد

والتعبري عنها .مثلت االنتخابات التي اتفق عىل

أثر قرار التأجيل عىل املناخ السيايس العام،
بسبب تعليق املواطنني الفلسطينيني آماال ً عىل

إجرائها يف أيار  2021فرصة للعودة ملمارسة
الحياة الديمقراطية بعد انقطاع دام  15عاماً،

نتائج هذه االنتخابات ،بأن تحمل معها تغيريا ً

وهو ما أدى لتسجيل  ٣٦قائمة انتخابية تمثل
مختلف التنظيمات تقريبا ً (بما فيها قائمة

 3يعترب تسجيل الناخبني أنفسهم لدى لجنة االنتخابات املركزية
الفلسطينية رشطا مسبقا كي يستطيع املواطن الرتشح أو
األدالء بصوته.
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لفتح وقائمة لحماس) إضافة إىل قوائم عديدة

يحدث االستقطاب عندما ينقسم الجمهور

للمستقلني وقوائم شبابية ،مما أثار تساؤالت

مستقطبة (& Dubois
يف الرأي عىل قضية
ِ

حول وجود استقطاب سيايس يشبه ما كان عند

 ،)Blank, 2018وقد يشري االستقطاب إىل

إجراء االنتخابات السابقة ،خاصة بني من لم
ينتخب سابقا ً من املواطنني .وتسعى الدراسة إىل

«تقوية موقف الفرد من خالل استهالك
وسائل اإلعالم التي تتميز بأيديولوجية سياسية

البحث فيما ييل .١ :هل يوجد استقطاب سيايس

متطابقة» ( .)Min & Yun, 2018والدليل عىل

لدى فئة الشباب الفلسطيني يف الفئة العمرية
( 33-18عاماً)؟  .2توزيع الفئات العمرية من

االستقطاب مرتبط بتغيري األفراد مواقفهم من
القضايا ،أو قناعاتهم األيديولوجية ،أو املشاعر

حيث شدة االستقطاب .حيث تم توزيع مجتمع

الحزبية إلنتاج توزيعات أقل وسطية ومعارضة

الدراسة إىل ثالث فئات عمرية فرعية ،وما إذا

بشدة للمواقف األكثر صلة بالسياسة (Prior,

أثبتت نتائج الدراسة وجود استقطاب سيايس

 .)2013ويمكن القول إن املجتمع مستقطب
إذا تم تجميع مجموعة من األفراد وفقا ً لبعض

تفرس تباين درجات االستقطاب بني الفئات

االتجاهات يف «مجموعات» ،بحيث تكون كل

العمرية الفرعية ،وهنا تظهر اإلضافة النوعية

مجموعة «متشابهة» من حيث سمات أعضائها،

يف هذه الدراسة من خالل البحث يف األسباب

بينما تختلف سمات أعضاء املجموعات املختلفة

التي شكلت هذا التباين يف درجات االستقطاب

( .)Duclos, Esteban, & Ray, 2004وهناك عوامل
عدة تلعب دورا ً مهما ً يف االستقطاب ،أهمها:

يف هذه الفئة العمرية .3 .ما هي العوامل التي

يف الفئات العمرية الفرعية.

عوامل الوسائط (تجزئة الوسائط والوسائط

االستقطاب السياسي

الحزبية)،

يرتبط تعرض األفراد لوجهات النظر املتشابهة
يف التفكري ارتباطا ً وثيقا ً باالستقطاب السيايس

وعوامل

الجمهور

(التعرض

االنتقائي) ()Guess, Nyhan, & Reifler, 2018
(Weeks, Lane, & Slgi, 2017) (Kim & Kim,

( .)Kim & Kim, 2019وتظهر العديد من
األبحاث أن االستقطاب يشكل خطرا ً عىل سالمة

 .)2019وتظهر هنا آليّتان تعدان من مظاهر
االستقطاب :التحيز التأكيدي ،والتعرض

الحياة الديمقراطية ( Hampton & Wellman,

االنتقائي (Cinelli, Morales, Galeazzi,

 ،)2018واالستقطاب السيايس هو «انحياز

 .)Quattrociocchi, & Starnini, 2021يمكن

األفراد أو الجماعات آلراء مختلفة حول قضية

لهاتني اآلليتني أن تولدا مجموعات مستقطبة

خالفية ما» (.)Meehy, 2016

ومتجانسة من اآلراء ،يشار إليها باسم غرف
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الصدى ( )Flaxman, Goel, & Rao, 2016وقد

سبيل املثال ،حول طبيعة القضايا املتنازع

تحد غرف الصدى من تعرض األفراد لآلراء

عليها) ،ويمكن أن يتجىل يف أنواع مختلفة من

املخالفة ملعتقداتهم السائدة وقد تقود تطرف

السلوك (عىل سبيل املثال ،التعبري اللفظي،

األفراد أو تزيد منه ،ألن االستقطاب الناجم

وأنماط التفاعل والخيارات السياسية) (Yarchi,

عن التعرض االنتقائي لدوافع سياسية يهدد

 ،)Baden, & Kligler-Vilenchik, 2020ألن

الديمقراطيات ويمكن أن تؤدي تأثريات غرفة

االستقطاب االجتماعي الناجم عن التعرض

الصدى إىل تعزيز انتشار الشائعات وتكثيف

االنتقائي لدوافع سياسية يهدد الديمقراطيات

الفصل بني معتنقيها (Wang، Sirianni، Tang،

ويمكن أن تؤدي تأثريات غرفة الصدى إىل

 ،Zhengو .)Fu، 2020

تعزيز انتشار الشائعات وتكثيف الفصل بني

أظهرت العديد من الدراسات أن التعرض
االنتقائي وفقا ً للميول السياسية لألفراد ،مثل

معتنقيها (& Wang, Sirianni, Tang, Zheng,
 .)2020 ,Fuيخلق عدم التعرض لآلراء البديلة
أيضا ً تصورا ً خاطئا ً لإلجماع ،وبالتايل يخلق

االنتماء الحزبي أو أنماط استخدامهم وسائل

تصورا ً مختلفا ً للواقع عرب املجموعات ،مما قد
يعيق النقاش الديمقراطي نظرا ً لعدم وجود

اإلعالم ،أدى إىل استقطاب سيايس ( Minو
 )Yun، 2018وقد ثبت أن وسائل التواصل
االجتماعي لها تأثري كبري عىل املعرفة السياسية،

أرضية مشرتكة للعمل عىل أساسها (Cinelli

إضافة إىل ذلك فهي ليست إال واحدة من العديد

& M. , Morales, Galeazzi, Quattrociocchi,

من العوامل املحتملة املتعلقة باإلعالم ،التي

.)Starnini, 2021

تساهم يف االستقطاب السيايس (Nguyen

هناك مسببات رئيسة لالستقطاب الحاد ،يف

 .)& Hong , 2019يحدث االستقطاب عىل

املجتمعات ،ويذكر جميل هالل منها:

األرجح عندما يشاهد األشخاص الربامج التي

انكشاف الحقل السيايس الوطني أمام التدخالت

تعارض معتقداتهم ،ويف عملية الدفاع عن

من قوى خارجية ،أو أمام ضغوط قوى سياسية

مواقفهم ،ينتهي بهم األمر إىل تبني وجهات
نظر أكثر تطرفا ً من تلك التي اعتنقوها من

داخلية تشكلت وفق هويات دينية ،أو عشائرية
أو مذهبية (هالل)2009 ،

قبل( .)Trilling, van, & Tsfati, 2021وبالتايل
قد يشري االستقطاب إىل أنواع مختلفة من
املواقف (عىل سبيل املثال ،تجاه القضايا،
داخل املجموعات وخارجها) واملعتقدات (عىل
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استخدم برنامج  ،SPSSلتحليل البيانات بعد

المنهجية
اعتمدت الدراسة منهجا ً استقرائياً ،باستخدام
صمم خصيصا ً وخضع ملراحل
استبيان ُ

شمل االستبيان سبعة متغريات ديمغرافية

التحكيم واالختبار ،حيث تم تنفيذ االستطالع يف

وهي (الجنس ،مكان السكن ،مستوى التحصيل

الفرتة الواقعة بني  7أيار 17-2021أيار.2021

العلمي ،طبيعة العمل ،الفئة العمرية ،تكرار

تم توزيع  1100استمارة يف املحافظات السبع

استخدام فيسبوك ،عدد ساعات استخدام

األكرب بالضفة الغربية إضافة إىل قطاع غزة،

فيسبوك اليومية) .كما شمل االستبيان سبعة

تم استبعاد محافظة القدس بسبب األوضاع

أسئلة من أجل قياس درجة االستقطاب الكيل

األمنية 4،مع انتهاء فرتة جمع البيانات تمت
استعادة  1063استمارة كان منها ()1041

للعينة ،حسب مقياس ليكرت الثالثي ،وتم
إعطاء اإلجابات أوزانا ً بني ( ،3-1حيث اإلجابة

صالحة بينما تم إلغاء ( )22استمارة.

 3تعني وجود استقطاب 1 ،تعني عدم وجود

اعتمدت الدراسة العينة الطبقية العشوائية،
بحيث تم اختيار أفراد العينة عشوائيا ً من بني

استقطاب ،بينما  2تعني وجود ميل لدى

إجراء عملية فلرتتها وتنقيتها.

املستجيب لالستقطاب).

من تنطبق عليهم رشوط الفئة العمرية.
استخدم الباحثان أنماطا ً عدة الختيار أفراد
العينة ،فعند اختيار املستجيبني من شوارع
املدن والجامعات ،كان يتم اختيار شخص من
عرشة ،ويف القرى والبلدات كان يتم اختيار
الشخص الخامس بسبب قلة الكثافة السكانية،
بينما عند اختيار أفراد العينة من املنازل كان
يتم اختيار واحد من خمسة (أي البيت الخامس
ثم العارش وهكذا) ،االختيار نفسه كان يتم يف
األماكن السياحية واملطاعم واملتنزهات بحيث
يتم اختيار الطاولة الخامسة والعارشة .وقد
 4قامت الرشطة اإلرسائيلية بتوقيف الباحث امليداني ومصادرة
االستبانات وتوقيعه عىل تعهد بعدم ممارسة أعمال لها عالقة
بالسلطة الفلسطينية ،علما أن االستبانات كانت مروسة بشعار
جامعة القدس ،التي ال تعرتف بها «السلطات اإلرسائيلية».
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النتائج
أظهرت نتائج تحليل العينة وجود درجة استقطاب كيل بلغت (( )%57.0جدول .)1
غري مستقطب
لديه ميل
لالستقطاب

العبارة

لديه ميل
لالستقطاب

مستقطب

لقد حددت منذ اآلن ألي كتلة سوف أصوت يف االنتخابات القادمة

288

27.7%

109

10.5%

644

61.9%

وسائل اإلعالم الخاصة متحيزة ضد الكتلة التي أؤيدها

216

20.7%

312

30.0%

513

49.3%

النقاشات التي أتابعها عىل فيسبوك حول االنتخابات ساهمت بتغيري
رأيي يف الذي سأنتخب

206

19.8%

115

11.0%

720

69.2%

هل قمت بإلغاء صداقة أشخاص عىل فيسبوك بسبب آرائهم االنتخابية

423

40.6%

219

21.0%

399

38.3%

قمت بإضافة أشخاص كأصدقاء عىل فيسبوك بسبب آرائهم االنتخابية

393

37.8%

76

7.3%

572

54.9%

حني تأتيني طلبات صداقة عىل فيسبوك فإنني أتحقق من ميول
الشخص السياسية قبل القبول أو الرفض

374

35.9%

85

8.2%

582

55.9%

قد تساهم الدعاية االنتخابية عرب فيسبوك يف تغيري قراري حول من
سأنتخب

232

22.3%

120

11.5%

689

66.2%

الدرجات الكلية

304

29%

148

14%

589

57%

جدول ( :)1درجات االستقطاب الكيل لدى مجموع أفراد العينة
شكل ( :)1درجات االستقطاب الكيل لدى مجموع أفراد العينة

نة
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بعد اإلجابة عن السؤال األول ،بإثبات وجود االستقطاب لدى عينة الدراسة ،تم تنفيذ مستوى آخر من تحليل
النتائج بناء عىل متغري الفئة العمرية الفرعية ،فقد قسمت الفئة العمرية الكلية ( )33-18إىل ثالث فئات
فرعية متساوية األوزان وهي :فئة Aبني  22-18عاماً ،فئة  Bبني  27-23عاماً ،فئة  Cبني  33-28عاماً.
ويظهر جدول ( )2توزيع درجات االستقطاب الكيل لكل فئة عمرية فرعية من الفئات الثالث
الفئة العمرية حسب مستوى االستقطاب
الفئة العمرية

مستقطب

لديه ميل لالستقطاب%

غري مستقطب%

An 18- 22

49.85

16.18

33.98

B 23- 27

62.62

13.38

23.94

C 28- 33

53.94

13.6

32.46

شكل ( :)2توزيع درجات االستقطاب الكيل لكل فئة عمرية فرعية من الفئات الثالث

بعد التوصل لهذه النتائج ،بوجود استقطاب لدى مجموع أفراد العينة ،وكذلك تحديد الفئة العمرية
التي كانت درجة االستقطاب فيها هي األعىل ،تم إجراء مستوى ثالث من التحليل ،شمل أفراد الفئتني
الفرعيتني ذواتي مستوى االستقطاب األعىل من املعدل العام وهما الفئتان ( ،)B&Cبناء عىل بقية
املتغريات الديمغرافية ،يف محاولة اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث حول هل يوجد نمط معني يميز
أفراد هذه العينة الفرعية ،األعىل استقطابا ً من بني بقية الفئات ،ومن أجل ذلك تم احتساب التكرارات
األعىل بني خيارات اإلجابة عن املتغريات الديمغرافية ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود أنماط تكرارات
مشرتكة بني الفئتني العمريتني ذواتي درجة االستقطاب األعىل من املعدل ،حاز متغريا طبيعة العمل،
ومدة التعرض ملحتوى فيسبوك ،عىل نسب تكرارات أعىل ،فقد كان خيار طبيعة العمل (بال عمل)
هو األعىل تكرارا ً بني الفئتني العمريتني ( ،)B&Cشكل ( ،)3وكان خيار عدد ساعات استخدام
فيسبوك يوميا مدة بني ساعتني إىل ثالث هو الخيار الحاصل عىل أعىل نسبة تكرارات بني الفئتني
العمريتني ( ،)B&Cشكل()4
93

شكل ( :)3نسب التكرارات األعىل حسب طبيعة العمل

شكل ( :)4نسب التكرارات األعىل حسب ساعات استخدام فيسبوك اليومية

خلصت هذه الدراسة إىل إثبات وجود استقطاب يف مجتمع الدراسة وهو الشباب الفلسطيني يف
الفئة العمرية بني ( 33-18عاماً) ،حيث كانت درجة االستقطاب الكيل ( ،)%57.0وبعد تقسيم عينة
الدراسة إىل ثالثة فئات فرعية (فئة ( )22-18 ( Aفئة ( )27-23( Bفئة  ،)33-28( Cتبني وجود
تباين يف درجات االستقطاب بني هذه الفئات ،حيث كانت درجة االستقطاب األعىل بني أفراد الفئة
( )Bبدرجة استقطاب بلغت ( ،)%62.62تليها الفئة ( )Cبدرجة استقطاب بلغت (.)%53.94
تم إجراء تحليل إضايف خاص بأفراد الفئتني األعىل من حيث درجة االستقطاب وهما الفئتان & B
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 ،Cتضمن التحليل مقارنة املتغريات الديمغرافية لهاتني الفئتني ،وتبني أنهما تشرتكان يف متغريين
اثنني هما (طبيعة العمل حيث كان النسبة األعىل من أفرادهما «بال عمل»)( ،معدل استخدام اإلنرتنت
اليومي حيث كانت النسبة األعىل من أفرادهما تتعرض ملحتوى فيسبوك بني « 3-2ساعات» يوميا).
إن تفسري ما توصلت اليه الدراسة من نتائج ،خاصة اشرتاك الفئتني  B&Cبصفتني مشرتكتني مهمتني
هما طبيعة العمل ومدة التعرض لفيسبوك ،يحتاج إىل دراسة الحقة أكثر تركيزا ً عىل هذا الجانب.

مشكالت البحث،
واجهت الدراسة مشكلتني رئيستني تتعلقان باألوضاع األمنية والسياسية يف فلسطني املحتلة ،األوىل
يف قطاع غزة حيث تعرض منزل الباحثة امليدانية للقصف أثناء الحرب عىل قطاع غزة خالل فرتة
إجراء هذه الدراسة مما أدى إىل تلف جزء كبري من االستبانات ،واضطرار الباحثة إىل إعادة تعبئتها
بعد انتهاء القصف ،والثانية يف مدينة القدس حيث أوقفت رشطة االحتالل الباحث امليداني وصادرت
االستبانات ومنعته من تعبئتها ،مما سبب استثناء مدينة القدس من الدراسة.
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مقاالت

الجديد في خطاب الرئيس
محمود عباس في األمم المتحدة

الواثق طه*

َ
وقف الرئيس محمود عباس ،رئيس دولة

السيايس مع القضية الفلسطينية بأيّ حلول
ُتفيض إىل تطبيق ّ
حل الدولتني وإنهاء إرسائيل
َ
دولة فلسطني املُعرتف بها من األمم
احتاللها

كلمة فلسطني .كانت التوقعات املحلية
َ
والدولية أالّ
يحمل الخطاب موقفا ً جديدا ً يف

املتحدة منذ العام .2012
لك ّن الرئيس عبّاس حمل من القيادة الفلسطينية
ما هو جديد ،فكان خطابه شامالً وأساسيّا ً عىل

بمعالجة تبعات جائحة كورونا ،والحرب
ً
عالوة عىل الوضع الداخيل
الروسية األوكرانية،

صعيد العالقة الفلسطينية مع قوى العالم ذات

فلسطني املحتلة ،أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة يوم الجمعة  23أيلول  2022ليلقي

ظل املعطيات الدولية ،وانشغال املجتمع الدويل

الصلة بالرصاع وجذوره ،والعالقة مع االحتالل،

ّ
الرتهل واالنقسام ،إىل
الفلسطيني الذي يُعاني
رافض للتعاطي
وضع إرسائييلّ شائ ٍك
جانب
ٍ
ٍ

واملطالب الفلسطينية بإنهاء االحتالل ،بما يؤرش
عىل مرحلة جديدة يف السياسة والدبلوماسية
الفلسطينية ،سيكون لها ما لها وعليها ما عليها

*كاتب رأي
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املنظمة ،التي صوّتت عىل تقسيمها يوما ً ما.
ّ
إن االنتقال الهادئ يف الخطاب الفلسطيني

العالقة مع القوى العالمية
طالب الرئيس عباس ّ
كلً من إرسائيل

تجاه أمريكا عىل مدار السنوات األخرية املاضية،

وأمريكا وبريطانيا بتقديم اعتذار للشعب
الفلسطيني ،ودفع التعويضات املُنصفة عن

من كونها راعية مقبولة للسالم يف املنطقة ،إىل
التشكيك بمصداقيتها ،مرورا ً باملُطالبة بإنهاء

النكبة الفلسطينية التي عاشها شعبنا منذ
قرار التقسيم عام  .1947وأشار بشكل واضح

احتكارها رعاية املفاوضات ،وانتها ًء باتهامها

ورصيح إىل الدور األمريكي املنحاز إىل االحتالل،
بما يمنح إرسائيل غطا َء ُقوّة لخرق القانون

رصاحة بالرشاكة الكاملة مع دولة االحتالل
اإلرسائييل وبريطانيا يف نكبة الشعب الفلسطيني
ٌ
ٌ
كامل من مربع انتظار
انتقال
وما تال ذلك ،هو

الدويل ،وهدر الحقوق الفلسطينية.
ليس جديدا ً عىل القيادة الفلسطينية تحميل

املوقف األمريكي األكثر اتزاناً ،إىل بدء االستغناء

بريطانيا تبعات وعد بلفور الذي استندت إليه

عنه أمام القوة الدولية املجتمعة يف األمم املتحدة.
ّ
لعل القيادة الفلسطينية اتخذت هذه الخطوة

التنفيذ رغم إرادة املنطقة العربية والشعب
الفلسطيني ،يف فرتة كان العالم خارجا ً فيها

بنا ًء عىل قراءة مستفيضة للظروف الدولية

قوى العالم يف وضع قرار التقسيم وجعله حيّز

الجديدة ،وواقع الحرب الروسية األوكرانية

من حرب عاملية ثانية مُدمرة ،ليصوغ نظاما ً
عامليّا ً جديدا ً بنا ًء عىل نتائجها ،هذا النظام أوج َد

التي تؤرش عىل قرب انتهاء الهيمنة األمريكية،
وبدء عرص جديد يحمل توازنات جديدة للقوى
الدولية ،بما ّ
يمكن فلسطني من إيجاد صيغة

إرسائيل ،عىل حساب فلسطني ،التي دفعت
فاتورة املسألة اليهودية من دماء أبنائها و ُترابها.
لك ّن الخطاب حمل إضافة نوعيّة واضحة

جديدة ألحالفها يف املجتمع الدويل .صحيح ّ
أن
هذا األمر سابق ألوانه ،لك ّن القيادة الفلسطينية

ورصيحة بتحميل الواليات املتحدة األمريكية
مسؤولية النكبة أيضاً ،وجعلها طرفا ً فيها .هذا

وعىل لسان رئيسها يف مناسبات كثرية سابقة،
كانت تم ّرر موقفا ً تصاعديّا ً تجاه الرعاية
األمريكية ،وال يمكن اعتبار املوقف األخري طارئاً،
َ
سبق من مواقف.
وإنما خطوة منسجمة مع ما

األمر يشري ّ
بكل وضوح إىل انتهاء الفلسطينيني

من الرعاية األمريكية للمفاوضات وعملية السالم
برمّتها ،تكامالً مع ضغط فلسطني الواضح عىل

خالصة األمر ّ
أن العالقة مع الواليات املتحدة
األمريكية تشهد تحوال ً لدى القيادة الفلسطينية

األمم املتحدة مللء الفراغ يف هذا املجال ،واتخاذ

ّ
ولعل مُطالبة الرئيس عبّاس باالنتهاء
الرسمية،
من مُقاربة ّ
حل الدولتني عىل حدود الرابع من

ما يجب اتخاذه من خطوات يكفلها القانون
الدويل تجاه فلسطني ،الدولة املعرتف بها من
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حزيران  1967تأتي انسجاما ً مع املوقف الراهن

الدول التي لم تعرتف بفلسطني عام  1988بعد

تجاه الواليات املتحدة وبريطانيا ،أبرز الدول

خطاب يارس عرفات إلعالن وثيقة االستقالل.
كما بدأت رسيعا ً االنضمام إىل املنظمات الدولية

التي عملت عىل تثبيت خطوط حزيران حدودا ً
مقرتحة للمفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية.
ً
وعودة إىل مسألة االعتذار والتعويض ،تستفي ُد

َ
سابقة جعلت
التابعة لألمم املتحدة ،ويف مرحلة

عملية تأجيل االنضمام بنا ًء عىل الطلب األمريكي،
مرشوطة بالعودة إىل مفاوضات جا ّدة بينها وبني

القيادة الفلسطينية من التيارات السائدة عرب
العالم ،تلك التي ُتراجع أدوار ُدولها يف االستعمار،

إرسائيل ،برعاية دولية.

والتنكيل بالشعوب األخرى ،وهي تيارات فاعلة
يف أوروبا وحديثا ً يف الواليات املتحدة األمريكية،

استم ّر الرئيس عباس يف الدعوة إىل مؤتمر دويل
للسالم ،بادئا ً بهذا األمر مسألة التح ّرر من

بما يع ّزز حالة التضامن مع الشعب الفلسطيني،

ويُعيد إىل األذهان ما يستوجب التنقيبَ يف
مُجريات النكبة .هذا التنقيبُ الذي ُتحاربه
إرسائيل ّ
بكل قوّة ،لن يتوقف ...هذا االعتذار الذي
باب يفتح عىل مزيد من
ُتطالبُ به تلك الدولٌ ،
تجريم إرسائيل والدول التي تقف ورا َء تأسيسها.

مقاالت سابقةّ ،
أن الشخصية الدولية لفلسطني
قد أنجزت واكتملت أركانهاّ ،
وأن دولة فلسطني
أم ٌر واق ٌع تنقصه حالة االنتقال من السيادة
الناعمة والناقصة التي تمثلها اتفاقية الحكم

العالقة مع االحتالل :المطلب
الفلسطيني إلنهاء االحتالل
ُ
منذ فشل املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية
وتوقفها تماما ً بعد حكومة أوملرت ،م ّرت

َ
بمراحل مهمة كانت أبرزها
القيادة الفلسطينية
مرحلة الحصول عىل اعرتاف األمم املتحدة
بدولة فلسطني.
ّ
إن هذه الخطوة تحديدا ً هي أساس التحوالت
الهادئة يف السياسة الفلسطينية ،إذ بدأت القيادة
الفلسطينية توقيع االتفاقيات الدولية ،وفتح
األبواب املبارشة وغري املبارشة للعالقات مع
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تف ّرد واشنطن يف رعاية ملف املفاوضات كما
أسلفناّ ...
إن االعرتاف الدويل بفلسطني دولة
ليست عضوا ً يف األمم املتحدة ،يعني كما ذكرنا يف
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الذاتي ،إىل السيادة الكاملة بإنهاء االحتالل
وترسيم الحدود بني فلسطني ّ
وكل جريانها.
يف العام  ،2016انتزعت فلسطني من مجلس
األمن قرارا ً واضحا ً ورصيحا ً لتجريم االستيطان
اإلرسائييل يف فلسطني رقمه  ،2334فحصلت
خاص بها تجاه االستيطان،
بذلك عىل موقف
ّ
عالوة عىل املوقف األسايس للقانون الدويل من
مسألة االستيطان االستعماري عموماً .هذا األمر
ثبّت مسألة االستعمار كصفة لدولة إرسائيل.
أما العام املايض ،ويف مثل هذا الشهر ،أثناء
الدورة السادسة والسبعني ،وقف الرئيس

محمود عباس أمام الجمعية العمومية ،ليطرح

أخرى ،إذ ّ
إن اعرتاف العالم بدولة فلسطني بال

خيارات ثالثة عىل املجتمع الدويل إلنهاء الرصاع:
إمّا ّ
حل الدولتني عىل حدود حزيران  ،1967أو

حدود ،يعني قدرة فلسطني عىل التفاوض مع

تنفيذ قرار التقسيم ( ،)181أو الذهاب إىل دولة
واحدة ،هي ليست إرسائيل ،بل فلسطني ّ
لكل
الذين يعيشون عىل أرضها ،بما يعني الوضعية
السابقة لقرار التقسيم.

جريانها عىل مسألة الحدود كيفما تشاء (ترسيم
الحدود بني الدول مسألة ثنائية بينها ،ال تتدخل
فيها األمم املتحدة بغري االقرتاحات).
كانت املفاوضات قبل العام  2012تستند إىل
رشعية منظمة التحرير الفلسطينية ،لك ّن هذا

نبّه الرئيس عباس إىل ّ
أن عاما ً واحدا ً أمام ذوي

العام حمل مرشوعية أممية لدولة فلسطني بكل ما

الصلة بالرصاع التخاذ خطوة إيجابية تجاه
عملية السالم وإنقاذ ّ
حل الدولتني ،قبل أن تتخذ

تعنيه مكانة الدولة من معنى يف املنظور الدويل،
فاملكانة الدولية ليست مرشوطة باالستقالل أو

القيادة الفلسطينية يف نهايته قراراتها تجاه

انتهاء االحتالل ،كي تحصل عليها فلسطني،

العالقة مع االحتالل.
يف خطابه هذا العام ،لم يتجاهل الرئيس موقف

وببساطة :فلسطني دولة يعرتف العالم بأنها
مُحتلّة من دولة أخرى.

فلسطني يف الدورة السابقة ،وأعلن بشكل واضح
ّ
أن دولة فلسطني املحتلة هي الطرف الذي

الفلسطينيني ،يمكن إعادة املفاوضات إىل العام

يتفاوض عىل إنهاء االحتالل ،أي ّ
أن املفاوضات

 ،1947وهذا ما فعله الرئيس محمود عباس

تجري بني دولتني ،وأن الحدود الفلسطينية هي

يف خطابه أمام األمم املتحدة .املفاوضات عىل

الحدود املقرتحة يف قرار التقسيم ،بما يعني
بشكل واضح ّ
أن القيادة الفلسطينية تراجعت

جغرافيا مختلفة جرى الحديث عنها منذ قرار
التقسيم (.)181

وصفته يف أوقات
عن التنازل التاريخي املؤلم ،كما َ

إن العودة إىل البحث يف قرار التقسيم ،تعني

سابقة ،عما يقارب  ٪20من مساحة فلسطني.
لكن ،هل يمكن القول ّ
إن هذه الخطوة تؤكد
إن خطأ ً تفاوضيّا ً تاريخيّا ً
صحة الفكرة القائلةّ ،

العودة إىل البحث يف وجود دولة إرسائيل،
وحيثياته القانونية ،وجدال ً دوليا ً بعد تقديم

وقعت فيه القيادة الفلسطينية سابقا ً حني قبلت

بهذه الطريقة ،استنادا ً إىل قوّة هذه الورقة يف يد

فلسطيني العتماد الحدود
رسمي
طلب
ّ
ّ
املطروحة يف القرار حدودا ً لدولة فلسطني،

التفاوض عىل حدود حزيران؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،ال ب ّد من الوقوف عىل مراحل

والقانوني،
يس
يس والسيا ّ
الصعيد الدبلوما ّ
ّ

تطور (املكانة /الشخصية) الدولية لفلسطني م ّرة

فالقرار ببساطة هو وثيقة ميالدها املرشوطة

األمر الذي ال يمكن أن تتجاوزه إرسائيل عىل
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بميالد دولة عربية هي فلسطني ،وهناك تعهّد
إرسائييل من أول وزير خارجية إرسائييل يف
حينه بااللتزام بتنفيذ القرار حتّى ُتقبل عضوية
إرسائيل يف األمم املتحدة.

هذه خطوة تجعل املفاوضات أكثر تعقيداً ،لكنّها

تضع الضغط عىل إرسائيل أكثر فأكثر ،فبدل

يف الوعي الدويلّّ ،
إن العودة إىل الخرائط الجغرافية
التي يحددها قرار التقسيم ،تعني ّ
أن قرى،
وبلدات ،ومستوطنات ،ومشاريع إرسائيلية كثرية
فلسطيني ال ب ّد له أن يتعاطى
مه ّددة بخطاب
ّ
ّ
املستحقة.
معها بمنطق امللكية
ُ
تفعل إرسائيل مع القدس ،بقرار باطل،
وكما

الحديث عن مفاوضات عىل  %22من فلسطني

وتعاطيها اإلعالمي معها عىل أنها عاصمتها بدل

التي ترغب إرسائيل بقطع املزيد منها ،ستعود

تل أبيب ،يمكن التنقيب يف الكثري الكثري مما يحمله

املفاوضات (حال حدوثها) إىل الحديث عما يقارب

قرار التقسيم من جغرافيا إضافية لفلسطني،

الفلسطيني
نصف فلسطني ،وهذا يح ّرر املفاوض
ّ
من املساحات الضيقة التي وُضع فيها خالل
العقود املاضية ،ويع ّزز مسألة التعويضات التي

بما يُزعج االحتالل ،وبما يُمكن تعزيزه برواية
فلسطينية حقيقية.
•االستيطان بناء عىل قرار التقسيم:
إن إعادة تعريف جغرافيا دولة فلسطني

طالب بها الرئيس محمود عباس.

ومُحافظاتها بناء عىل قرار التقسيم ،يوسّ ع

فلسطينيًا
استحقاقات مطلوبة
ّ

دائرة املساحات املصنفة ضمن دائرة االستيطان

من املتوقع أن ترتقب فلسطني نتائج طلبها الذي
تق ّدمت به .وهو األمر الذي يعني أن املرحلة
التي تيل الوقت الحايل ،ستعني عمالً فلسطينيّا ً

والتفاوض بناء عليه.

الدولتني نظري قرار التقسيم ،وبناء تفاهمات

•تدويل القدس وبيت لحم:
مسألة تدويل املدينتني حتّى انتهاء الرصاع

الستنهاض عملية السالم ،واملساومة عىل ّ
حل

دولية أفضل تجاه األمر.

االستعماري إن اختارت الرسمية الفلسطينية
امليض قدما ً يف خيار تثبيت قرار التقسيم

باب يفتح املجال للحديث األعمق
واتفاق طرفيهٌ ،
يف مسألة الحماية الدولية ،بدءا ً من املدينتني ،بما

وعىل الصعيد الفلسطيني ،هناك مسائل ال ب ّد من
التط ّرق إليها يف ما هو قادم ،وتحديدا ً يف الخطاب

يضع التعاطي اإلرسائييل مع املدينتني موضع

•إعادة تعريف جغرافيا دولة إرسائيل بناء عىل

ضغط ...إن تحريك العالم تجاه هذا األمر ،خطوة
يمكن أال تجد دعما ً يف الوقت الراهن ،لكنّها مسألة

الصادر إىل دول العالم.
قرار التقسيم:

هذه خطوة تخلق مزيدا ً من الضغط عىل إرسائيل
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تزي ُد عدد الالعبني الدوليني املعنيني باملدينتني،
وبمرشوعية قرار التقسيم نفسه.

•تثبيت املظاهر السيادية للدولة:

قرار التقسيم ،وأن ُتعيد إنتاج مناهج التعليم يف

طاملا يجري الحديث عن الذهاب إىل قرار التقسيم،

ضوء هذا التوجه ،وبما يخدم األهداف السياسية

واالستناد إىل االعرتاف األممي بدولة فلسطني
املحتلة ،فهذا يعني بالرضورة ّ
أن الكيانية

بالطبع.
•بناء قاعدة بيانات للموارد الطبيعية والثروات
يف ضوء قرار التقسيم:

الفلسطينية الراهنة التي تمارس دور الدولة
(السلطة الفلسطينية) تحتاج إىل ترقية من حيث

إن الحديث عن تعويضات للفلسطينيني عن

الشكل واملضمون وإعادة نظم العالقة بني (الدولة

النكبة ،واالحتالل الذي جرى عام  1967والعودة

ومنظمة التحرير الفلسطينية) باالنتهاء من مسألة

إىل قرار التقسيم ،أم ٌر يحتاج إىل بنك معلومات

سلطة الحكم الذاتي ،إىل دولة بكامل مؤسساتها

يتسلح به املفاوض الفلسطيني ،عىل صعيد

العاملة ،يف واقع احتالل بالطبع.

الثروات الفلسطينية املنهوبة ،ومقدرات املناطق

من مسائل ترقية املظاهر السيادية السعي إىل

الجغرافية ،وغريها الكثري.
•حل اإلشكالية الربملانية:

تطوير العالقات الدولية الفلسطينية ،برفع
مستويات التمثيل قدر اإلمكان بني دولة فلسطني

إن الربملان الفلسطيني (املجلس الوطني
الفلسطيني) ،ويف ّ
ظل الحديث عن االنفكاك عن

اإلرسائييل ،أو النظام املشرتك بني السلطة

أوسلو ،يعني عودة الوالية الترشيعية إىل منظمة

وإرسائيل ،وإن كان هذا األمر سيفتح قضايا

التحرير الفلسطينية .إن حل املعضلة الربملانية يف
ٌ
هامش يمكن أن
فلسطني حاجة ملحة ،فللربملان

ستواجهه إرسائيل بردود أفعال قاسية ،ال يمكن
إال اعتبار هذا األمر جزءا ً من مقاومة الشعب

يحصل عليه يف وضع محددات للعالقات الدولية

ودول العالم ،واالنفكاك السكاني عن النظام

ومعارك شائكة مع االحتالل ،وإن كان هذا األمر

الفلسطيني لها ،وسيكون الشعب عىل مستوى هذا
َ
الشغف والطموح ملقارعة
التحدي ،إذ طاملا حمل

االحتالل يف سبيل هذا االنفكاك الذي يعني مزيدا ً
من االستقاللية ،وعىل الصعيد الوجداني ،مزيدا ً
من الكرامة الوطنية.

الفلسطينية ،وليس فقط للشؤون الداخلية ...كما
تفعل باقي الدول تماماً.
ويف خطاب الرئيس أبو مازن رسائل متضمنة
كثرية ،ال ب ّد من الوقوف عليها:
•األداء وأسلوب املخاطبة

النص
كان خطاب الرئيس مفعما ً بالخروج عن
ّ
وبأدا ٍء يحمل صيغا ً تهكمية تثري عاطفة الجمهور

•املناهج الفلسطينية:
يمكن القول ّ
إن بإمكان فلسطني أن ُتعيد

ُ
وتجعل من ظهوره واثقا ً حتّى
الفلسطيني أوالً،

صياغة (معركة املناهج الفلسطينية) بناء عىل

وهو يستخدم نربة الضحيّة الحقيقية.
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إن التهكم املبطن أمام املجتمع الدويل ،واإليحاء
املستمر بفقدان الثقة والعدالة من هذا املجتمع،
قد ييش بتصعيد مستقبيل يف الخطاب الفلسطيني،
تصعيد هادئ أيضاً ،يتّجه إىل إعادة رفع مستوى
الرصاع ،والتلويح بالصدام.

بينما ُتناقش فيها القضية الفلسطينية ومستقبلها!
واقع فيه لهجة متعالية تصدر أوال ً من أطراف
ٍ
فلسطينية يظ ّن ُرعاتها ّ
أن بيدهم ورقة ضغط من
خاللها عىل القيادة الفلسطينية ،وثانيا ً تصدر من
الغالف اإلقليمي ،وثالثا ً من بعض دول العالم.

لقد كان للرئيس محمود عباس ما أراد من

•رفض تغيري العقيدة الفلسطينية تجاه حقوق

إيجابي
هذا التهكم املبطن ،إذ كان ألسلوبه أثر
ّ
عىل الصعيد الشعبي ،أمّا عىل الصعيد الدويلّ،

عائالت الشهداء وحقوق األرسى وذويهم.

فقد ترك القاعة عىل وقع التصفيق الشديد
من الحضور ،هذا التصفيق الذي يؤرش عىل

تمثّل هذا املوقف يف ختام كلمة الرئيس التي وجهها
إىل شعبه (الرئيس الفلسطيني تقريبا ً الرئيس

الوحيد الذي يختتم خطاب األمم املتحدة دائما ً

مزاج دويل داعم ،ومقتنع باملوقف الفلسطيني

برسالة إىل شعبه) ،تناول فيها شهداء الشعب

ونظرته للعدالة اإلنسانية والدولية املفقودة

الفلسطيني ،وتضحياتهم ومكانتهم الرمزية ،كما

شعب طال انتظاره لها.
تجاه
ٍ

تناول فيها مكانة األرسى ،وحقوق ذوي الفئتني.
هذا املوقف امتدا ٌد لرفض التدخالت الخارجية يف

•رفض التدخالت الخارجية
ّ
أكد الرئيس محمود عباس يف خطابه رفض

العقيدة الوطنية الفلسطينية ،واملوقف الرسمي،

القيادة الفلسطينية أي إمالءات أو توجيهات

والشؤون التعليمية ،وغريها.

أو أوامر من أي جهة كانت ...هذه اللغة ليست
جديدة عىل الفلسطينيني ،غري أن استخدامه

•التمسك بالرواية التاريخية الفلسطينية
(رفض التطبيع الثقايف مع إرسائيل)

كلمة األوامر املرفوضة ،مؤرش عىل تمادي البعض

إن اإلرصار املستمر الذي تبديه خطابات الرئيس

يف التعاطي مع الكيانية الرسمية الفلسطينية،

محمود عباس أمام األمم املتحدة عىل التذكري

باعتبار الفلسطينيني مجردين من اإلرادة أو

بالنكبة ،واملحرقة الفلسطينية عىل يد االحتالل

القدرة عىل التصدي ...كانت لهجة رئيس دولة

اإلرسائييل ،أم ٌر ثابتٌ يؤرش عىل التمسك بتثبيت
الرواية الفلسطينية سياسيّا ً وثقافيّاً ،دون أيّ
ّ
يشكل جوهر
تسويات تجاه هذا األمر الذي

فلسطني حاسمة تجاه هذا األمر ،بما حملت من
رسالة مبطنة عن قدرة فلسطينية عىل إحداث:
الشغب ،والرضر ،والتم ّرد الواسع.

هذه التدخالت ليست افرتاضية يف واقع ُتعقد فيه
مؤتمرات دولية ال ُتدعى إليها القيادة الفلسطينية،
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ّ
يشكل التطبيع جوهر الغاية
الرصاع ،مثلما
اإلرسائيلية من تطبيع ثقايفّ يُنهي الرواية العربية
الرسمية تجاه فلسطني.

أما قرار القيادة الفلسطينية باستكمال االنضمام
إىل املنظمات الدولية ،وتحديدا ً منظمة الصحة
العاملية ،وامللكية الفكرية (التي ش ّدد عليها الرئيس
حني تطرق إليها) فلها دالالت عدة:

يف الهواء باتخاذ خطوات انفعالية ،بل كان يحمل
يف طيّاته تحوال ً هادئا ً ضاغطا ً عىل املجتمع الدويلّ،
وصوال ً إىل إعادة رسم املوقف الرسمي الفلسطيني

إن منظمة الصحة العاملية تعترب قطاعا ً أكربَ يف

واملطالب الفلسطينية يف مسألة إنجاز االستقالل
وحدود السيادة ،بما يع ّزز موقف املفاوض

األمم املتحدة ،وتمتلك من صالحيات الوصول إىل

الفلسطيني يف أي مفاوضات قادمة...

دول العالم ما يكفي ليجعل وجودها الرسمي
يف دولة فلسطني املحتلة عامالً مساندا ً يف كشف

هذا الخطاب يمهد ملرحلة جديدة ...ويُنذر بتطوير
يف مفاهيم املقاومة الشعبية ،وحدودها ،وخطابها

إجراءات االحتالل ،وتعميم نتائج اعتداءاته عىل

يف ما هو قادم ...وهذا األمر يحتاج إىل قراءة أخرى،

أكرب عدد من الشعوب والدول.

وال يتسع لها املقام يف هذا املقال.

هذا عالوة عىل ما يمكن أن تجنيه فلسطني من
عضويتها يف هذه املنظمة من منافع اقتصادية،
وتنموية شاملة ،بما يخدم صمود الشعب
الفلسطيني ،ويع ّزز من سيادته عىل أرضه.
أما امللكية الفكرية ،فهي الجهة التي يمكن
االستفادة منها يف حفظ الحقوق الفكرية
الفلسطينية ،ويمكن أن تكون مصدرا ً مهمّا ً يف
محاسبة إرسائيل عىل النهب الثقايف الذي تمارسه
ومارسته سابقا ً ّ
بحق امللكية الفكرية الفلسطينية.
كما إنها جهة مُساهمة أساسية يف تحويل اإلنتاج
الفكري إىل قطاع فاعل مدعوم ،له أثره االقتصادي
امللموس يف فلسطني ،وجهة مساهمة يف تطوير
القوانني الفلسطينية بما لهذا من أثر عىل الصعيد
الداخيل ،والخارجي أيضاً.

إن الجيلّ من خطاب الرئيس محمود عباس أمام
األمم املتحدةّ ،
أن الخطاب الفلسطيني العام خالل
السنوات السابقة ،لم يكن عفويّا ً أو مج ّرد تلويح
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مقاالت

استراتيجية صناعة الفوضى

أنور رجب*
تمهيد

ً
مشرية
من جهة ،وسياساتها من جهة أخرى،

يف الثالث والعرشين من أيار عام ألفني وخمسة،

إىل أن خيارات تلك السياسات الخاطئة تمثلت يف

ألقت وزيرة الخارجية األمريكية آنذاك كونداليزا
ً
كلمة أمام لجنة العالقات العامة األمريكية
رايس

تفضيل االستقرار يف املنطقة عىل حساب الحرية،
ويف النهاية لم تستطع الواليات املتحدة تحقيق

 -اإلرسائيلية ( ،)AIPACتعرضت فيها إىل سياسة

كليهما ،ال الحرية وال االستقرار.

الرئيس األمريكي يف حينه جورج بوش االبن
اتجاه الرشق األوسط ،وأشارت يف إطار تسويقها

ً
رؤية
وإزاء هذه السياسات الخاطئة ،قدمت
ً
جديدة تبناها الرئيس بوش االبن ،أشارت فيها
إىل أن الواليات املتحدة لديها سياسة جديدة،

هذه السياسة إىل أن الرئيس بوش رفض ستني
عاما ً من الخيارات الخاطئة يف الرشق األوسط،

«اسرتاتيجية تعرتف بأن الطريقة املثىل ملحاربة

التي كانت تعتمد املفاضلة بني الحرية أو

الفكر الذي يستخدم اإلرهاب كسالح هي عن

االستقرار ،الديمقراطية أو األمن ،وهو ما اعتربته
ً
مفاضلة بني ما أسمته مبادئ الواليات املتحدة

طريق نرش الحرية والديمقراطية» .ويف إطار
بالثورات امللونة التي اجتاحت أوروبا الرشقية

*باحث ومختص في الشؤون العربية واإلسالم السياسي.
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لنجاح االسرتاتيجية الجديدة يف نرش الحرية
والديمقراطية واالستقرار معاً ،كما استعرضت

اجتاحت العديد من البلدان العربية وتجلت يف
ما يسمى «ثورات الربيع العربي» فإن بعضها

نموذجا ً آخر اعتربته من النماذج املضيئة لهذه

ما زال يدور يف فلك الفوىض واالقتتال الداخيل

االسرتاتيجية وهو النموذج العراقي.

ورصاعات بالوكالة تدور رحاها لحساب قوى

ويف معرض حديثها ،أشارت إىل مصطلح

إقليمية ودولية ،وبعضها ما زال يعيش حالة

الرشق األوسط الكبري «الجديد» ،الذي تسعى

مخاض عسري للتعايف من النتائج الكارثية التي

الواليات املتحدة لصياغته وفق السياسة

عصفت بها بفعل تلك السياسة.

الجديدة ،وجوهره نرش الحرية والديمقراطية

«السياسة الجديدة» التي انتهجتها الواليات
املتحدة تم التعبري عنها إعالميا ً وأكاديميا ً بمجموعة

شعوب املنطقة ،يف إشارة إىل القفز عن األنظمة

من املصطلحات سواء تلك التي استخدمها

التي دعمتها الواليات املتحدة ولم تستطع من

مفكرون ومراكز دراسات أمريكية أو تلك التي

خاللها ال تحقيق االستقرار وال تحقيق الحرية

اشتقها مفكرون وباحثون ورجال سياسة من

«السياسات الخاطئة».

سياقات السياسات الجديدة ومضمونها وأدواتها

من خالل محاكمة التطبيقات العملية للسياسة

وآلياتها ،ومن ضمن هذه املصطلحات (الفوىض

الجديدة والنماذج التي أشارت إليها رايس

البناءة ،التدمري البناء ،الفوىض الخالقة)،

بوصفها نماذج ناجحة ،يمكن القول إن

وهي مصطلحات دخلت القاموس السيايس يف

الفوىض التي تركتها السياسة الجديدة يف

العقدين األخريين لوصف االسرتاتيجية األمريكية

تطبيقاتها العملية يف العديد من البلدان واضحة

الجديدة ،التي تعترب من أهم االسرتاتيجيات التي

للعيان ،وغالبية النماذج التي أشارت إليها

أنتجها العقل االسرتاتيجي األمريكي يف التعامل

تعاني بدرجة أو بأخرى من الفوىض وعدم

مع القضايا الدولية ،وعنوانها نرش الحرية

االستقرار ،فالحرب الروسية األوكرانية واحدة

والديمقراطية ،بينما جوهرها يستهدف إدارة

من ارتدادات الثورات امللونة التي اجتاحت

املصالح األمريكية والغربية يف املناطق التي ترتكز

دول االتحاد السوفيتي السابق ،أما العراق

فيها تلك املصالح.

فبعد انقضاء عقدين من الزمن فما زال يشهد
ً
حالة من الفوىض وعدم االستقرار وغياب األمن

يُعترب املفكر األمريكي جني شارب من أبرز
املنظرين لنرش الحرية والديمقراطية والتخلص

وانتشار الفساد وتصاعد النزعة الطائفية.

من األنظمة الديكتاتورية عرب استخدام وسائل

أما النماذج األخرى لهذه االسرتاتيجية التي

وآليات وأدوات سليمة ال عنفية وتوظيفها وفق

يف املنطقة عرب رشاكات يتم تأسيسها مع
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بعيدا ً عن الغوص والبحث عن جذور تلك

سياسة متدرجة ومرتاكمة ،ويف سبيل ذلك ألف
كتبا ً ودراسات عدة يف هذا الشأن ،أهمها كتاب

املصطلحات وسياقاتها التي تستخدم لوصف

(من الديكتاتورية إىل الديمقراطية) الذي يُنظر

السياسة األمريكية الجديدة «اسرتاتيجية نرش

إليه بوصفه إنجيل الثورات امللونة .وإن كان جني

الحرية والديمقراطية» ،فإن املقالة تستهدف

شارب قد وضع األسس النظرية السرتاتيجية

جوهر توظيف مفاهيم الحرية والديمقراطية

مواجهة األنظمة الديكتاتورية ونرش الحرية

والعدالة وحقوق اإلنسان إلعادة صياغة املنطقة

والديمقراطية بوسائل وأدوات سليمة ،فإن

وفق الرؤية األمريكية (الرشق األوسط الجديد)

التطبيقات العملية من صناع القرار يف الواليات

وبما يخدم مصالحها حتى لو كان تنفيذها يقود

املتحدة لرؤية جني شارب ومخرجاتها جاءت

إىل هدم األنظمة والدول والشعوب وتدمريها،
وهو ما نشهده واقعا ً يف العديد من النماذج التي

متناقضة ومخالفة ملضمون تلك الرؤية وجوهرها،
وهو ما يمكن قراءته يف كتابات وترصيحات

كانت مرسحا ً لتطبيق االسرتاتيجية الجديدة

مجموعة من املسؤولني واملنظرين واملفكرين

كما أرشنا يف غري موضع .وبالتايل ستستخدم

األمريكيني ممن يتبنون هذه االسرتاتيجية بكل

هذه املقالة مصطلح «صناعة الفوىض» لوصف

حماس واندفاع مثل (مايكل ليدين ،بيرت أكرمان،

تلك االسرتاتيجية ،وستناقش الوسائل واألدوات

جورج سورس ،وكونداليزا رايس ،توماس بارنيت،

واآلليات والتقنيات التي تستخدم وتوظف يف

برنارد لويس ،مايكل ماكفول) .كما يمكن تلمسه
واقعا ً يف السياسة االنتقائية التي اعتمدتها الواليات

صناعة الفوىض باالستناد إىل دراسة تلك النماذج
يف الدول العربية ،وما يتعرض له املرشوع الوطني

املتحدة مع البلدان التي كانت مرسحا ً لتطبيق تلك

الفلسطيني من خالل مشاريع تهدف إىل تقويضه

االسرتاتيجية بمعزل عن مضمون شعار «نرش

وتصفيته خاصة بعد ما عُرف بصفقة القرن،

الحرية والديمقراطية» وجوهره ،وهو ما ييش

واسترشاف كيف يمكن توظيف اسرتاتيجية

بوجود أهداف متوارية تسعى الواليات املتحدة

صناعة الفوىض لتمرير تلك املشاريع.

إىل تحقيقها بتلك الفوىض الناتجة عن تطبيق تلك
االسرتاتيجية ،وتكمن يف تحقيق واستمرار التفوق
األمريكي العاملي وإدارة مصالح الواليات املتحدة
من خالل السيطرة عىل مناطق إقليمية حيوية
كمنطقة الرشق األوسط والتحكم بثرواتها ويف
مقدمتها أهم مصدر للطاقة وهو النفط.
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مضمون استراتيجية صناعة الفوضى
لم تعد اسرتاتيجية صناعة الفوىض قارصة
عىل تلك الدول التي أنتجت هذه االسرتاتيجية
وصدرتها «الواليات املتحدة األمريكية» وقدمت
لنا نماذج عديدة ومختلفة يف تطبيقاتها العملية

وحسب ،وإنما أصبحت واحدة من أدوات
تستخدمها وتوظفها دول أقل شأنا ً عىل جميع

االسرتاتيجية يف ظاهرها وكأنها تحمل رغبات
وأهدافا ً نبيلة لها عالقة بتحقيق االستقرار

الصعد واملستويات ،وقد تكون الجمهورية

السيايس واالقتصادي واالجتماعي ،وترسيخ

اإلسالمية اإليرانية النموذج األبرز يف استرياد

مبادئ ومُثل سامية تقود إىل تحقيق الحرية

هذه االسرتاتيجية وتوظيفها يف خدمة رؤيتها

والديمقراطية والعدالة االجتماعية واملساواة

وسياستها الخارجية عرب أذرعها املنترشة يف

واألمن وكل ما يتعلق بحقوق اإلنسان هذا من

املنطقة ال سيما أنها تنسجم مع نظرية تصدير

جهة .ومن جهة أخرى ،فإن من املفرتض أن

الثورة التي تبنتها منذ الثورة عام  ،1979بينما

التطبيقات العملية لهذه االسرتاتيجية تعتمد عىل

توسعت دائرة مستخدمي هذه االسرتاتيجية
لتشمل أيضا ً الجماعات اإلرهابية العابرة

مجموعة من الوسائل واألساليب واألدوات السلمية
«وسائل القوة الناعمة» بأبعادها االجتماعية

للحدود مثل داعش والقاعدة واإلخوان املسلمني،

والقانونية والنقابية والثقافية وغريها.
ثالثا ً  -ال يمكن الرشوع يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية

تتقاطع مع اسرتاتيجية صناعة الفوىض من

دون توفر رشطني أساسيني ،أولهما :توفر

حيث الجوهر واملضمون لكن دون اللجوء إىل

نوافذ ومداخل تسمح بتسلل صانعي الفوىض

تزييف الحقائق وتجميلها .وقبل الخوض يف

من خالل ما يعرف بـ»فجوة االستقرار» التي

الفكرة األساسية لهذه املقالة من املهم توضيح

تحدث عنها املفكر السيايس األمريكي صموئيل

بعض النقاط ذات الصلة باسرتاتيجية صناعة
الفوىض ،وأبرزها:
أوال ً  -أن هذه االسرتاتيجية ،بغض النظر،

هنتجتون ،وهي الفجوة التي يشعر بها املواطن
بني ما هو كائن وما ينبغي أن يكون (سياسياً،

اقتصادياً ،اجتماعياً ،تنموياً) ،فتنعكس

عن التسميات التي حملتها بهدف تحسني

بضيقها أو اتساعها عىل االستقرار بشكل أو

مضمونها ،وتسويقها أمام الشعوب (الفوىض

بآخر .وثانيهما :توفر الفواعل الداخلية املنوط

الخالقة ،الفوىض البناءة ،التدمري البناء) فإنها

بها االستجابة والتفاعل مع املشهد قبل البدء

تقوم عىل مبدأ واحد هو «الهدم وإعادة البناء»،

بتنفيذ هذه االسرتاتيجية وأثناء التنفيذ وبعده.

لكن عرب اسرتاتيجية «إدارة التوحش» ،التي

والهدف الرئيس واملركزي لهذه االسرتاتيجية
هو إدارة املصالح األمريكية والغربية يف املناطق
التي ترتكز فيها تلك املصالح كما أسلفنا.
ثانيا ً  -تبدو الغايات واألهداف النظرية لهذه
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التطبيقات العملية الستراتيجية صناعة
الفوضى
يف التطبيقات العملية السرتاتيجية صناعة
الفوىض ،كانت ثورات ما يسمى «الربيع العربي»
النموذج األبرز يف كشف النوايا واألهداف
الخبيثة لهذه االسرتاتيجية وأطرافها والفاعلني
فيها واملتواطئني معهم والتقنيات والتكتيكات
املستخدمة يف تسويقها وتنفيذها ،وهو ما تعرب
عنه النتائج التي آلت إليها األمور يف بلدان
«الثورات» يف سورية وليبيا واليمن ومرص وتونس
وقبلها جميعا ً قطاع غزة والعراق .وبقراءة رسيعة

الفوىض اإلقليميني والدوليني ،باإلضافة إىل
مؤسسات املجتمع املدني والنقابات واالتحادات
والحراكات الشبابية املصنعة من الخارج وكل له
أهدافه وغاياته.
القاسم املشرتك األهم بني هذه األطراف والفواعل
هو جماعة اإلخوان املسلمني األداة املركزية
والذراع الضاربة التي استخدمتها القوى الدولية
يف صناعة الفوىض لتكون الجهة الوحيدة املؤهلة
لتصدر مشهد ما بعد الفوىض وإعادة إنتاج
أنظمة قادرة عىل تلبية احتياجات ورغبات
تلك القوى يف إعادة رسم خارطة املنطقة من

لسياق األوضاع واألحداث التي سبقت وتلت

جديد بما يستجيب ملصالحها ويلبي مطامعها.

الرئيسة والجوهرية يف ما بينها ،أهمها أن العنف

وبالطبع لم يكن اختيار جماعة اإلخوان كأداة
لصناعة الفوىض يف املنطقة عبثيا ً أو اضطرارياً،

تلك «الثورات» سنجد العديد من التقاطعات
واالقتتال الداخيل كان السمة العامة التي أعقبت

وإنما جاء يف سياق العالقة التاريخية بني جماعة
اإلخوان والقوى االستعمارية وتحديدا ً بريطانيا،

زمنية مختلفة ،ثم ذلك التناغم والتعاون الذي

جماعة اإلخوان ومنهجها املعادي للدولة الوطنية

رضب االستقرار وإضعاف الدولة فيها ،وإن
كان ذلك بنسب ومستويات متفاوتة ويف فرتات
حدث بني العديد من األطراف الدولية واإلقليمية
التي تقاطعت مصالحها باستهداف تلك الدول
وإشاعة الفوىض فيها بغض النظر عن طبيعة
العالقات السائدة والخالفات والتباينات التي
تشهدها العالقات الثنائية يف ما بينها ،أما عىل
الصعيد الداخيل فسنجد أن القوى واألحزاب
السياسية من أقىص اليسار إىل أقىص اليمني سواء
عن قصد أو عن حسن نية قد شاركت بشكل
مبارش أو غري مبارش يف التعاون مع أرباب صناعة
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وكنتيجة أيضا ً لطبيعية فهم هذه القوى لفكر
واستعدادها للتحالف حتى مع الشيطان بهدف
إسقاط هذه الدولة وتدمريها وإعادة بنائها عىل
أسس إخوانية.

كانت بلدان «الربيع العربي» مرسحا ً للعنف
َ
إدارة هذا
والفوىض ،وتكفلت جماعة اإلخوان
أصلت له دينيا ً من خالل فتاوى
العنف ،حيث ّ
شيوخها لحض الشعوب عىل حمل السالح
ضد األنظمة وتحشيد املقاتلني وتجنيدهم من
كل بقاع األرض وإرسالهم إىل تلك البلدان،

وتشكيل املجموعات والجماعات اإلرهابية

مراحل استراتيجية صناعة الفوضى
وتقنياتها

واملال واملقاتلني بتنسيق كامل مع أطراف

تمر اسرتاتيجية صناعة الفوىض بثالث مراحل،

بمسميات مختلفة وتزويدها بالسالح والعتاد
إقليمية ودولية ،وهي األطراف نفسها التي
شكلت لها حاضنة يف ما سبق ،وتحولت ملالذ
آمن لها بعد السقوط املدوي للجماعة األم
يف مرص بفعل ثورة  30يونيو التي قام بها
الشعب املرصي بتأييد ودعم من الجيش
والقوات املسلحة املرصية ،وعىل الرغم من هذا
الفشل والسقوط ،فإن الجماعة استمرت يف نرش
العنف واإلرهاب يف محاولة إلفشال الثورة بدعم
وتأييد من القوى الدولية واإلقليمية نفسها التي
بدأت تعيد حساباتها ورهاناتها ،وتعيد صياغة
عالقاتها مع دول «الربيع العربي» بمعزل عن
جماعة اإلخوان املسلمني التي لم يتبق لها سوى
آخر القالع ممثالً بقطاع غزة الذي تسيطر عليه
حركة حماس فرع جماعة اإلخوان املسلمني
وذراعها العسكرية يف املنطقة ،التي تحاول من
خالله الجماعة استعادة دورها الدويل واإلقليمي
وبث الحياة يف مرشوعها اإلخواني من جديد عرب
اإلمساك بالورقة الفلسطينية واستكمال الدور
املرسوم لها يف نرش الفوىض يف الشق اآلخر من
الوطن يف الضفة الغربية.

األوىل :رضب حالة االستقرار للنظام املستهدف
ونرش الفوىض .والثانية :توجيه تلك الفوىض
وإدارتها للوصول إىل الوضع املرغوب فيه.
والثالثة :استخدام املدخالت التي أججت
الفوىض إلخمادها وتثبيت الوضع الجديد
بشكله النهائي .ولكل مرحلة من هذه املراحل
تقنياتها وتكتيكاتها وأدواتها وخطواتها
املتزامنة أو املتتالية التي تتداخل وتتقاطع يف
أكثر من محطة .يف املرحلة األوىل التي تستهدف
رضب حالة االستقرار ،التي يلعب اإلعالم
الدور الرئيس فيها ال سيما وسائل التواصل
االجتماعي ،يتم الرتكيز عىل اإلطاحة بهيبة
الدولة ومؤسساتها ،من خالل استهداف رموز
الدولة (الرئيس ،الحكومة ،املسؤولني) والسعي
إىل تحقريها وإهانتها والحط من شأنها ،وخلق
حالة من عدم الرضا تجاه الحكومة وأدائها
يف قضايا الخدمات العامة وتأليب الشارع
ضدها ،وتصيُد أخطاء وأحداث فردية ملسؤولني
وموظفني وتضخيمها وتعميمها بوصفها
ظاهرة مسترشية ،ويف هذه املرحلة تحظى
املؤسسة األمنية بنصيب األسد من الهجوم
املمنهج وبث اإلشاعات وتزييف الحقائق
لتشويه أدائها والتشكيك بعقيدتها الوطنية،
لكن ملاذا املؤسسة األمنية بالذات؟ ألنها ببساطة
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الكتلة الصلبة املؤهلة واملدربة لحماية النظام

ذات الطابع السيايس ،ولزيادة تأثريها يتم

والحفاظ عىل األمن واالستقرار والسلم األهيل.

تسميتها باسم معني واختيار شعار لها ومالبس

وبالتوازي وبهدف خلخلة الوضع االقتصادي

موحدة وصياغة أغان حماسية وهتافات

وبالتايل توسيع قاعدة االحتجاجات وعدم

وشعارات خاصة بها وتوفري تغطية إعالمية

الرضا ،يحرض العامل الخارجي من خالل

واسعة لنشاطاتها ،وتحظى هذه الحراكات

فرض عقوبات اقتصادية عىل النظام ،وتجميد

بتأييد ودعم وتمويل القوى واألحزاب صاحبة

األموال ومصادرتها ،ووقف برامج املساعدات

املصلحة يف صناعة الفوىض ناهيك عن دعم

الدولية تحت عناوين ومربرات مختلفة ،ويف

مؤسسات دولية لها تحت الفتة االهتمام بقطاع

الوقت نفسه تكثيف دعم املؤسسات والجمعيات

الشباب .وبالتدريج تنضم قطاعات وفواعل

الخريية واإلغاثية ال سيما تلك التابعة للجماعات

أخرى لحركة االحتجاجات مثل االتحادات

املؤثرة بهدف توسيع قاعدة التأييد الشعبي لها،
ً
خطوة أخرى قد تكون
وهو ما يمهد لالنتقال

والنقابات واألحزاب والجماعات والشخصيات
العامة ومؤسسات املجتمع املدني ،بعضها

بالتزامن أو التتايل ،وهي التحرك امليداني وخلق

بجهل وحسن نية وبعضها الرتباطاتها بمحاور

حالة من الحراك والفوىض املربكة واملقلقة

إقليمية أو مؤسسات دولية ،والبعض اآلخر لها

للنظام املستهدف من خالل الدعوة لعقد

طابع انتهازي أو ثأري أو تسعى لركوب موجة

تجمعات ومظاهرات واعتصامات يف األماكن

التغيري أو إيجاد موطئ قدم لها عىل خارطة

العامة وأمام املؤسسات تحت الفتات مطلبية/

ما بعد سقوط النظام .ويف هذا السياق يربز

خدماتية ،ثم تبدأ بالتكاثر والتوسع ورفع

دور املؤسسات الحقوقية والقانونية ومراكز

سقف املطالب التي ال تتوقف ،فكلما استجابت

الدراسات واستطالعات الرأي املمولة خارجيا ً

الدولة كانت هناك مطالب أخرى ،هذا باإلضافة

يف التحريض عىل النظام واملسؤولني من خالل

إىل استثمار االحتفاالت واملناسبات الوطنية

رفع دعاوى قضائية أمام املؤسسات الدولية،

والدينية وتوظيفها ما أمكن وتغيري وجهتها

وتصدير أبحاث ودراسات واستطالعات

نحو االحتجاج عىل النظام ،ثم تتحول هذه
االعتصامات الحقا ً إىل إقامة تجمعات ثابتة

مخالفة للواقع تخدم اسرتاتيجية الفوىض.
يف املرحلة الثانية وبعد االنتشار الواسع

ونصب الخيام يف امليادين واألماكن العامة.

لحركة االحتجاجات والتحكم بها ،تتم إدارة

تتضمن هذه املرحلة صناعة فواعل جديدة

هذه الفوىض وتوجيهها وتطويرها باستخدام

وتفعيل أخرى ،ويف مقدمتها الحراكات الشبابية

الوسائل الخشنة ،عرب زيادة وترية االصطدام
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برجال الرشطة واألمن واالعتداء عليهم الستجالب

مجموعة من الصحافيني واإلعالميني والشباب
ممن يتم إعدادهم وتدريبهم جيدا ً ملمارسة

وتتصاعد عملية مهاجمة املقرات واملؤسسات

االستفزازات ضد املسؤولني ورجال الرشطة

ردود فعل تؤدي إىل مزيد من سخونة األوضاع،
الحكومية ومحاولة تخريبها والعبث بها،
وبالتدريج وبشكل ممنهج يتم توسيع ظاهرة
الفلتان األمني باستثمار وتوظيف دوائر
الجريمة املنظمة من تجار السالح واملخدرات
والبلطجية وأصحاب السوابق ،وزعزعة السلم
األهيل بإحياء النزاعات العائلية والنزعات
الثأرية ،وكل ذلك توطئة لبدء الخطوة األخرية
يف إسقاط النظام عرب تنفيذ عمليات اقتحام
وتفجري واغتيال تستهدف مقرات املؤسسة
األمنية وضباطها ،وإحداث حاالت تمرد
وانشقاقات يف صفوفها سواء برتتيبات مسبقة
أو من خالل سياسة الرتهيب والرتغيب.
من املالحظات املهمة ذات العالقة بالتقنيات
والتكتيكات املستخدمة خالل مراحل صناعة
الفوىض تربز وسائل التواصل االجتماعي
واإلعالم الرقمي كأداة مركزية ورئيسة يف إدارة
عملية هجومية متواصلة ومستمرة لتحريض
الشارع وشحنه ضد النظام ورموزه ،وهي
عملية تفتقر ألي معايري أخالقية أو وطنية،
حيث تعتمد عىل فربكة األحداث والروايات
وبث اإلشاعات وتشويه الحقائق وتزييفها ،من
خالل إنشاء مواقع إلكرتونية وصفحات وهمية
وتصدير يوتيوبرز ومدونني وشخصيات شبابية

واألمن وتوثيق ردات الفعل غري القانونية
والعنيفة من قبلهم ،بهدف تحريض الرأي
العام املحيل واملؤسسات الدولية ،وتكمل الدور
فضائيات وقنوات تلفزة محلية وعاملية تظهر
وجها ً واحدا ً من الرواية بما يخدم االسرتاتيجية
الشاملة لصناعة الفوىض وإدارتها وتوجيهها.
يعتمد نجاح املرحلة األخرية عىل توفر العامل
الداخيل سواء كان حزبا ً أو تيارا ً أو شخصية
اعتبارية يناط بها السيطرة عىل األوضاع
وتوجيهها ،وليس بالرضورة هنا أن يكون
الخيار إعادة بناء النظام وإشاعة حالة من
االستقرار واألمن حتى لو توفرت مقوماتها،
فقد يكون الخيار هدم الدولة وليس النظام
فقط (سورية ،ليبيا ،اليمن) ،وقد يكون الحفاظ
عىل مستوى معني يتأرجح بني االستقرار

والفوىض بما يخدم االسرتاتيجية املعدة مسبقا ً
لهذه الدولة أو تلك ،وهذا الخيار بتقديرنا قد
يكون األنسب للحالة الفلسطينية بما ينسجم
مع املشاريع التي تستهدف تصفية القضية
الفلسطينية ،وتكريس واقع يسمح بفرض
سيناريوهات لحلول رفضتها وما زالت القيادة
الفلسطينية ويف مقدمتها الرئيس أبو مازن بكل
تحد وحزم وإرصار.

بأشكال وأساليب وأنماط مختلفة ،وتربز هنا
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فلسطين واستراتيجية صناعة الفوضى

التحرير يحمل مرشوعا ً موازيا ً ومتعارضا ً مع

كان من البدهي أن يقع االختيار عىل جماعة اإلخوان

املرشوع الوطني الذي تتبناه ،وقد وجد االحتالل

لتكون محط رهان صناع الفوىض من قوى دولية

ضالته يف جماعة اإلخوان.

وإقليمية كفاعل رئيس يف بلدان «الثورات» ،وهذا
االختيار لم يكن عبثيا ً أو اضطراريا ً كما أرشنا

منذ تأسيس فرعها يف فلسطني لم تخف الجماعة

يف غري موضع ،وإنما جاء استنادا ً لقراءة وفهم

عداءها للكل الوطني ،إذ رفعت منذ البداية
شعار البديل (حماس البديل وليست التكميل)،
وهو أيضا ً ما جاء الحقا ً يف اعرتاف قائد الحركة

تلك القوى لنهج جماعة اإلخوان املتمثل بعدائها
للدولة الوطنية ،وامتالكها مرشوعا ً عابرا ً للحدود

خالد مشعل يف أيلول  2016بقوله «اكتشفنا

وهو بمضمونه يتعارض ويتناقض مع مرشوع

أن نظرية البديل نظرية خاطئة» .ولم يقترص

الدولة الوطنية ويوازيه.

سلوك الجماعة عىل الشعارات ،إذ رشعت عىل

هذا الفهم كان حارضا ً يف العقل االسرتاتيجي

أرض الواقع بتنفيذ تلك السياسة عرب تشكيل

ملراكز صنع القرار يف دولة االحتالل ،وهو ما

مؤسسات موازية من جهة ،والسعي لالستئثار

يفرس النشأة امللتبسة لفرع جماعة اإلخوان

بالساحة الفلسطينية من خالل توظيف العنف

يف فلسطني بداية ثمانينيات القرن املايض،

كمنهج وسلوك يف عالقاتها الوطنية من جهة

التي تثري العديد من التساؤالت حول التوقيت

أخرى ،وهو سلوك غريب وطارئ عىل الحالة

واآلليات والوسائل التي تم بموجبها التأسيس

الوطنية الفلسطينية ،حيث بدأت مهاجمة

واملنهج اللذين جاءت بهما الجماعة ،حيث

املؤسسات الوطنية والعبث بها وحرقها أحيانا ً

منحت حكومة االحتالل يف حينه لها التسهيالت

كما حدث يف جمعية الهالل األحمر ،واالعتداء

والرتاخيص الالزمة لتأسيس ما عرف يف ذلك

عىل الرموز الوطنية والقيادات التنظيمية من

الوقت بـ»املجمع اإلسالمي» وما انبثق عنه

مختلف الفصائل ،وهو ما يعني أن العنف

من نواد وجمعيات خريية ومؤسسات نقابية

متأصل يف فكر الجماعة ومنهجها ،كما هو

وطالبية ،ورشعت لها مختلف األبواب ملمارسة

متأصل يف رفض اآلخر وكراهيته وازدرائه.

نشاطاتها وفعالياتها ،يف حني كانت تفرض

ثالث محطات رئيسة يف تاريخ الشعب
الفلسطيني شكلت فرصة واختبارا ً يف آن
معا ً لحركة حماس لتقف أمام ذاتها وتعيد

الوطني دون استثناء .وقد جاء ذلك كله يف إطار

حساباتها ومنطلقاتها ضمن مفهوم الوطنية

سعي االحتالل إليجاد منافس إسالمي ملنظمة

الفلسطينية ،حيث كانت االنتفاضة األوىل عام

الكثري من القيود واإلجراءات العقابية من
مالحقة واعتقاالت وغرامات مالية عىل الكل
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 ،87وهو العام نفسه الذي شهد انطالق الحركة
باسم «حماس» بمثابة املحطة األوىل ،والثانية
كانت تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بموجب اتفاق أوسلو ،وكانت املحطة الثالثة
اندالع انتفاضة األقىص عام  ،2000أما النتيجة
النهائية للمحطات الثالث فكانت فشالً ذريعا ً

الغربية وحصار الرئيس الشهيد يارس عرفات،
واغتياله سياسيا ً باعتباره «غري ذي صلة» ثم

اغتياله جسديا ً بالسم.
وبالعودة قليالً لتلك الفرتة ،وتسجيل بعض

من وقائعها وأحداثها املفصلية سنجد أن
حركة حماس وبعد ما اشتد عودها بدأت

ورسوبا ً كبريا ً لحماس يف اختبار الوطنية

تقود حالة من الفوىض املنظمة ويف صلبها

الفلسطينية .يف املحطة األوىل قامت بتشكيل

املؤسسة األمنية ،وقد سجلت يف ترشين األول

جسم مواز للقيادة الوطنية املوحدة ،ورفضت

 2002أول عملية اغتيال استهدفت العميد

بذرائع واهية االنضمام ملنظمة التحرير خالل

راجح أبو لحية قائد قوات حفظ النظام

املباحثات التي جرت يف السودان آنذاك .ويف

بالرشطة الفلسطينية ،وتوالت بعدها عمليات

املحطة الثانية عملت حماس بكل جهد عىل

االغتيال والتفجري واقتحام مقرات األجهزة

وضع العيص يف دواليب السلطة الناشئة من

األمنية وارتكاب مجازر عدة بحق منتسبيها،

خالل تشكيل ما عرف يف حينه بالجهاز الرسي

ناهيك عن املظاهرات واملسريات التي كانت

وممارسة أنشطة استهدفت إثارة الفوىض،

توظفها ضد السلطة الوطنية بغض النظر

وكل ذلك بهدف تقويض السلطة وإظهارها

عن الالفتة التي كانت ترفعها وطنية كانت

أمام املجتمع الدويل كسلطة ضعيفة غري قادرة

أم اجتماعية التي كانت تنطلق يف أغلبها من

عىل اإليفاء بالتزاماتها .يف املحطة الثالثة ويف

املساجد التي أحكمت حماس سيطرتها عليها
تدريجيا ً بعملية منظمة وممنهجة ،والجدير

مواجهة إرسائيل دخلت حماس معرتك الفعل

ذكره هنا أنه تلك الفرتة شهدت حملة منظمة

املقاوم ،واستثمرت الحركة تلك الظروف
وبدأت تدريجيا ً إعادة بناء منظومتها العسكرية

قادتها الحكومتان اإلرسائيلية واألمريكية ومن
تواطأ معهما من عجم وعرب ومؤسسات

والتنظيمية وإمرباطوريتها املالية بدعم من

دولية وأطراف داخلية تتهم السلطة وقياداتها

إيران وحزب اهلل والتنظيم الدويل لجماعة

باإلرهاب والفساد ورسقة املال العام ،وهو ما

اإلخوان .هذا يف الوقت الذي كانت تتعرض فيه

أجادت حماس استثماره وتوظيفه للتحريض

السلطة الوطنية ومؤسساتها املدنية واألمنية
لتدمري ممنهج وصوال ً إلعادة احتالل الضفة

والتحشيد ضد السلطة ومكوناتها ،وبالتوازي

ظل تغري املعادلة الداخلية الفلسطينية لجهة

نشطت مؤسساتها وجمعياتها الخريية من
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خالل تفعيل برامجها االجتماعية والخدماتية

بالقوة املسلحة ،وتكريس واقع جديد أهم

واإلغاثية يف حني كانت السلطة تعاني من

مالمحه الفصل السيايس والجغرايف بني شقي

حصار مايل واقتصادي حال دون قدرتها عىل

الوطن واإلرصار عليه ،واألهم عدم إبداء حماس

مجاراة حماس عىل ذلك الصعيد.
شهد عام  2005االنسحاب اإلرسائييل أحادي

أي نوايا جدية ملراجعة نهجها ومنهجها،
ومضيها قدما ً يف تنفيذ مرشوعها بفصل قطاع

الجانب من قطاع غزة يف وقت بلغت فيه

غزة وتشكيل إمارة بالفتة إسالمية برشوط

حماس ذروة قوتها وجربوتها ،ويف املقابل

ومقاييس ومعايري إرسائيلية تنسجم وتستجيب

أصاب الضعف والتآكل حركة فتح والسلطة

ملا ورد يف صفقة القرن ،وليس هذا وحسب

االتصاالت

وإنما السعي بشكل محموم إلثارة الفوىض

األمريكية مع حماس بوساطة قطرية كما أشار

يف الضفة الغربية بوسائل أقل خشونة ،دون

وزير الخارجية القطري يف حوارات صحافية
الحقاً ،بهدف وضع الرتتيبات لدخولها املعرتك

اكرتاث للمآالت والنتائج التي ستقود إليها

الوطنية،

وبالتوازي

نشطت

السيايس من بوابة االنتخابات الترشيعية وفق

تلك الفوىض وتأثرياتها عىل القضية الوطنية،

إذ يتلخص هدفها يف إسقاط السلطة اعتقادا ً

اتفاقية أوسلو التي رفضتها حماس ورفضت

منها أن ذلك يفتح الباب العرتاف دويل برشعية

كل إفرازاتها يف ما سبق العتبارات وطنية

إماراتها يف قطاع غزة ،والتعامل معها كبديل

ودينية حسب ادعائها .وكنتيجة طبيعية

للسلطة الوطنية بحكم األمر الواقع.

للظروف واألوضاع التي كانت سائدة يف حينه
سواء عىل الصعيد الوطني والسلطة وممارسات
حكومة االحتالل أو عىل صعيد حركة فتح وما
أصابها من وهن وترشذم ،باإلضافة ملا راكمته
حماس من إنجازات عىل مستويات عدة وبدعم
من قوى إقليمية ودولية سواء بشكل مبارش أو
غري مبارش فازت حركة حماس وحصلت عىل
األغلبية املطلقة ،وهو الفوز الذي لم يمنعها
من االستمرار يف برنامجها ومنهجها يف تنفيذ
مرشوعها املوازي واالنقالب عىل نفسها وعىل
السلطة الوطنية والسيطرة عىل قطاع غزة
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مقاالت

أثر السيادة الفلسطينية المنقوصة على عقود
االمتياز

آالء مليطات *
عالم تجتاحه العوملة االقتصادية حيث
يف ظل
ٍ

الحرية وتدفق األموال واملعلومات ،أصبحت

اآلونة األخرية حولت السيادة املطلقة إىل سيادة
ناقصة محدودة ،كون السيادة املطلقة تحد

السيادة الجغرافية للدولة غري رضورية وغري

من تشجيع الدولة عىل أداء دورها يف النظام
العاملي ،وهذا بالطبع ال ينطبق إطالقا ً عىل

هذه املتغريات االقتصادية املصاحبة لنظام

الوضع الفلسطيني.

العوملة لها انعكاساتها عىل الدولة وأسسها

عرف القانون الدويل السيادة بأنها الحق

وعنارصها التقليدية التي عرفت بها ،وأبرزها

الكامل للهيئة الحاكمة وسلطتها عىل نفسها،

عنرص السيادة.

دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية.

السيادة للدولة هي كالحرية للفرد ،وبما أن

يف هـذا السـياق تعترب منظمـة التحريـر

الدولة هي صاحبة السيادة بمفهومها التقليدي،

الفلسـطينية ،ومـن ضمنهـا السـلطة

وهي اإلرادة العليا التي ال تعلوها إرادة ،فإن

الوطنيـة الفلسـطينية ،الهيئـة الحاكمـة

مرتبطة باالزدهار االقتصادي ،مما يعني أن

املتغريات االقتصادية التي عصفت بالعالم يف
*مرشحة لنيل درجة الدكتوراه عن أطروحتها املوسومة (عقد االمتياز
في التشريع الفلسطيني) .كلية احلقوق والعلوم السياسية /جامعة
سوسة /اجلمهورية التونسية

للشـعب الفلسـطيني ،وهـذا يتالءم تماما ً
مـع التعريـف املتفق عليـه دوليـاً ،إال أن
ممارسة األخرية سيادتها غري قابل للتحقق؛
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بسبب االحتالل الذي ال يقر بالحق الفلسطيني

والتأمني واملياه والطاقـة  ...وغريها

السيادي ،وال بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

تشري الدراســات التي أصدرها معهد

عىل كامل األرايض التي احتلت منذ العام

أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني

 .1967هذه الحقوق التي أقرتها الرشعية
الدولية بموجب قرارات األمم املتحدة بدءا ً بقرار

(ماس) لعامي  2022 ،2019التـي تناولـت

التقسيم للعام  1947ومرورا ً بقرارات مجلس

بروتوكـول باريـس االقتصادي إىل أن االتحاد

األمن ،وأبرزها القرار  242القايض بانسحاب

الجمركي املتبع أحـادي الجانـب ،ويطبـق
وفقـا ً ملصالح الطـرف اإلرسائييل املتحكم

إرسائيل من األرايض املحتلة عام  1967بما

باملعابر والحـدود والسياسـات التجاريـة،

فيها القدس الرشقية.

األمر الــذي أدى إىل تحجيم حــاد لالقتصاد

يقف االحتالل عائقا ً رئيسا ً أمام السيادة

الفلســطيني خالل الســنوات مــا بعــد

الفلسطينية بشكل عام ،وأمام السيادة

العــام  2000وحتــى يومنــا ،وهــذا

االقتصادية الفلسطينية عىل وجه الخصوص،
ُ
املكبّلة بقيود اتفاق باريس االقتصادي ،الذي

الرتاجع تمثل يف تــآكل القاعــدة اإلنتاجية
الفلســطينية،

وتشوهات

اقتصاديــة

يعترب إطـار السياسـات التجاريـة والرضيبية.
ّ
وقع بروتوكول باريـس االقتصادي بني منظمـة

البطالـة ،وعـدم االستدامة املالية ،واالعتماد

التحريـر الفلسـطينية وحكومـة إرسائيل يف

علـى املانحني يف تمويل جـزء كبري مـن عجـز

 29نيسـان  ،1994وأدخـل كملحـق  4علـى

املوازنة الفلسـطينية املزمن.

اتفاقيـة غزة – أريحـا املوقعة يف  4أيار .1994

وبما أن عقود االمتياز جزء ال يتجزأ من النشاط

يغطـي الربوتوكول الضفـة الغربيـة وقطـاع

االقتصادي الفلسطيني ،فقد كان لهذا الرتاجع

غـزة خالل فرتة انتقاليـة كان مـن املفروض

انعكاسات سلبية عىل التزامات السلطة الوطنية

أن تكـون مدتهـا  5ســنوات فقــط .أصبح

الفلسطينية كسلطة مانحة لالمتياز للقطاع
الخاص سواء كان مواطنا ً أو أجنبيا ً بموجب

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية االقتصاد

عقد إلنشاء مرفق عام وإدارته وتشغيله مقابل

الوطنـي ،ولم يتضمن العالقات التجاريـة
الخارجيـة فحسـب ،وإنما تضمن أيضا ً العالقات

رسوم من املنتفعني ،وعدم قدرتها عىل فرض
سيادتها عىل مواردها الطبيعية ،التي تعترب

االقتصادية واملالية والنقديـة والتجاريـة مـع

الركن الرئيس الذي يقوم عليه االمتياز.

إرسائيل ،وكذلـك سياسـات االسترياد والبنـوك

أشارت املادة  94من القانون األسايس املعدل

الربوتوكول االقتصادي اإلطار الرئيس إلدارة
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متداخلــة ومتعــددة ،وتزايــد معدالت

لعام  2005إىل أن منح االمتيازات أو االلتزامات

عقود االمتياز ،ويف قطاعات عدة أبرزها الكهرباء

املتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية

واملياه واالتصاالت واملدن الصناعية واملناطق

تتطلب سيادة الدولة بشكل كامل عىل مواردها

الصناعية الحرة ،فعىل سبيل املثال وليس

الطبيعية ،ومرافقها العامة .ومن الناحية

الحرص :وقعت السلطة عقد امتياز منطقة

القانونية ،فإن الدولة صاحبة السيادة ينبغي

جنني الصناعية الحرة مع رشكة الشمال الدولية

لها أن تحقق أربعة رشوط حسب معاهدة
مونتيفيديو لسنة  :1933أوالًـ يجب أن تمتلك

كمطور لهذه املنطقة بتاريخ 2000/7/15

الدولة أساسا ً (قاعدة مكانية) لها حدود
جغرافية مع َّرفة .ثانياًـ وجود شعب مستقر

وقامت بتخصيص مساحة  933.272دونما ً
(الدونم يعادل ألف مرت مربع) من أرايض سهول
مقيبلة وأرايض بروقني يف محافظة جنني بموجب

عىل هذه البقعة اإلقليمية /الجغرافية .ثالثاًـ هذا
الشعب يجب أن يظهر الوالء لحكومته .رابعاًـ

حرة وتم فسخ العقد بإرادة الهيئة العامة للمدن

ينبغي أن تتمتع الدولة باالعرتاف الدبلومايس

الصناعية واملناطق الصناعية الحرة املنفردة

من الدول األخرى .إال أن هذه املعايري القانونية

(السلطة مانحة االمتياز) بموجب قرار بالفسخ

ليست مطلقة ،كونها قد تواجه العديد من

وجهته للرشكة املطورة (املتعاقد معه) بتاريخ

التحديات السياسية والواقعية ،فعىل الرغم من

 ،2009/12/19حيث لم يتم تنفيذ أي التزام

االعرتاف الدويل بدولة فلسطني ،فإنها ال تتمتع

من االلتزامات املرتتبة عىل الطرفني بموجب عقد

بالسيطرة عىل مكان وجغرافيا مع ّرفني .أدى

االمتياز ملدة  9سنوات ،وكان السبب الرئيس

التداخل يف العالقات الفلسطينية اإلرسائيلية

يف ذلك؛ يعود إىل اندالع انتفاضة األقىص عام
 2000التي كانت عائقا ً أمام تنفيذ السلطة

يف مجاالت الجغرافيا واالقتصاد والقوانني -
التي تعترب البيئة الحاضنة لعقد امتياز ي ّ
ُمكن

املانحة التزاماتها لتعويض مالكي األرض،
وتوفري حيازة فورية لألرض للرشكة املطورة

أطرافه من أداء التزاماتهما وخدمة املنتفعني

لتبارش عملها بسبب الوضع األمني الراهن آنذاك

عىل الوجه األكمل  -إىل تقويض هذه املجاالت

إضافة إىل عدم وجود سيادة فعلية عىل األرض
للسلطة املانحة ألن جزءا ً من األرض املخصصة

باريس االقتصادية ،حيث لم تتناول األخرية عن
املوارد الطبيعية ال تلميحا ً وال ترصيحاً.

أوراق ملكيتها غري متوفرة للسلطة الوطنية
الفلسطينية التي تندرج تحت ما يسمى أمالك

أبرمت السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من

الغائبني ،حيث جزء من قطع األرايض يقع ضمن

وتشابكها املعقد بشكل عام ،وعىل وجه التحديد

بموجب اتفاق أوسلو وملحقاته ،أبرزها اتفاقية

قرار من مجلس الوزراء إلنشاء منطقة صناعية

119

األرايض التي تم احتاللها عام  1948والجزء

االقتصاد الفلسطيني ولن يتناقص اعتمادنا عىل

اآلخر يقع ضمن األرايض التي تم احتاللها

معونات املانحني إال بتجسيد السيادة الفعلية

عام  ،1967األمر الذي ترتبت عليه إشكاليات

بعد إعادة صياغة نصوص اتفاق باريس

قانونية حول ملكية األرض ،مما دفع الرشكة إىل

االقتصادي ووقف الخروق اإلرسائيلية املستمرة

رفع الدعوى الحقوقية رقم  2011/518تطالب

له التي تعترب أهم أسباب تقويض التنمية

بموجبها السلطة بالتعويض بقيمة خمسمائة

الفلسطينية وعدم نمو التجارة الخارجية بشكل

وثمانية وخمسني مليون دوالر أمريكي ،وتم حل

طبيعي مع الدول األخرى غري إرسائيل.

النزاع بشكل ودي بعد ذلك .ناهيك عن إشكاليات
أخرى متعلقة بالجمارك والرضائب واالسترياد
والتصدير والبنية التحتية وشق الطرق وتوفري
املياه للمدن الصناعية التي يقف االحتالل عثرة
أمام كل منها.
الخالصة هنا أن إرسائيل ك ّرست التبعية
االقتصادية لها كدولة احتالل ،حيـث جعلـت
االقتصاد الفلسطيني بجميـع قطاعاتـه

رهينـة السياسـات اإلرسائيلية الرامية أصالً
إىل تعزيـز الوضـع الحايل الـذي يحول دون
إمكانيـة إقامـة دولـة مسـتقلة ،واقتصـاد
وطنـي مسـتدام وسـيادي .مع أن سياسـات
إرسائيل وممارساتها واستغاللها املـوارد
الطبيعيـة لصالـح مرشوعها االستعماري
يعترب منافيا ً للقانـون الدويل واإلنساني ،إال أنها
ترمـي بالقانـون عـرض الحائـط ،متجاهلة
املجتمع الدويل ليقينها القاطع أنه غري قـادر عىل
لجـمها وجعلهـا متوائمة مـع سياسـاته ،لذلك
ال يمكن أن يحدث أي تحول إيجابي لالقتصاد
الفلسطيني ولن نالحظ معدالت نمو يحققها
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فعاليات معهد السياسات العامة

ورشة عمل(:)١

السياسات التشريعية والمرجعيات الدستورية
الناظمة إلصدار القوانين
المتحدثون
•مدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان د .عمار الدويك
•املستشارة القانونية ،رئيسة ديوان الفتوى والترشيع السابقة إيمان عبد الحميد
•رئيس الفريق الوطني لبناء قواعد البيانات الوطنية ودعم القرار منري سالمة

نظم معهد السياسات العامة ( ،)IPPبالرشاكة

السابقة ،املداخلة الثانية وتناولت فيها «آليات

مع مؤسسة «فريدريش أيربت» األملانية (،)FES

سن القوانني والتعريف بآليات الترشيع» ،قبل

يوم  6أيلول  ،2022ورشة عمل افرتاضية

أن يقدم رئيس الفريق الوطني لبناء قواعد

باستخدام تقنية «زووم» ،بعنوان «السياسات

البيانات الوطنية ودعم القرار منري سالمة،

الترشيعية واملرجعيات الدستورية الناظمة

املداخلة الثالثة تحت عنوان «دراسة مقارنة بني

إلصدار القوانني يف فلسطني».

القوانني الصادرة بمراسيم رئاسية (قرارات

وشهدت الورشة ثالث مداخالت رئيسة ،جاءت

بقانون) والقوانني التي تصدر يف غزة من قبل

األوىل تحت عنوان «صناعة القوانني يف عهد

سلطة األمر الواقع».

السلطة :املراحل املختلفة والسمات املشرتكة

واستهلت الورشة ،بمداخلة رئيس معهد

وإشكاليات االنسجام الترشيعي» ،قدمها مدير
عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان د .عمار

السياسات العامة د .محمد عودة ،مرحبا ً
بالحضور الذي تضمّن لفيفا ً من املختصني

الدويك ،بينما قدمت املستشارة القانونية إيمان

واملهتمني ،وأوضح أن املوضوع املنوي تناوله

عبد الحميد ،رئيسة ديوان الفتوى والترشيع

من املواضيع املهمة والحساسة ،سواء يف املجال
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القانوني أو السيايس أو السياساتي ،منوها ً بأنه

من الورش واملؤتمرات التي نظمت يف هذا املجال،

جرى يف الفرتة املاضية الرتكيز عىل الهموم التي

وهناك جهود كثرية تبذل عىل مستوى املجتمع

مر بها الشعب الفلسطيني ومجتمعنا فرتة ظهور

املدني والحكومة ،تحت عنوان مبدأ سيادة

وباء «كورونا» ،ومن أبرزها جوانب التعليم،
والصحة ...وصوال ً إىل ما نعيشه من هموم

القانون ،الذي أساسه الترشيعات والقوانني
ً
عادة من خاللها عن
الناظمة التي يعرب املجتمع

سببتها األزمة الدولية ،وتحديدا ً ما يتصل باألمن

رغبته وتوقه إىل الرقي ،ويف فلسطني لدينا ترسانة

الغذائي ،والسيادة عىل الغذاء ،وقطاع الطاقة،
والطاقة البديلة واملتجددة ،مشريا ً إىل أن املعهد

من الترشيعات والقوانني التي ال يستهان بها،
خاصة بعد تجميد املجلس الترشيعي ثم حله،

استطاع أن يساهم مساهمة متواضعة يف امللفات

ومنها ما هو موروث من حقب زمنية مختلفة،

الرئيسة ،سواء الوضع الداخيل الفلسطيني مثل

وهناك الكثري من القوانني التي سنها املجلس

التعليم والصحة خالل الجائحة ،أو التأثري الدويل

الترشيعي األول ،وبعد االنقسام أصدرت سلطة

صعد األمن الغذائي،
عىل الحالة الفلسطينية عىل ُ

األمر الواقع يف قطاع غزة ،العرشات من القوانني
حتى اللحظة ،والحديث هنا عن  76قانوناً،

املجتمع الفلسطيني.

كما أن هناك قرارات بقانون أصدرها الرئيس

وتابع :عىل الرغم من كل ما سبق ،فإن املعهد

بموجب املادة ( )43من القانون األسايس ،ويصل
عددها إىل نحو  397قرارا ً بقانون ،وهي يف إطار

عقد هذا اللقاء وفتح باب الحوار فيه ،كون املعهد

مفهوم يعرف الجميع أنه ضمن صالحية مقيدة،

يعترب هذه اللقاءات أقرب ما تكون إىل طاولة

إذ يكون إصدار هذه القرارات يف أدوار غري

مستديرة ،ألنه عادة تنتهي كل فعالية بتقرير غري
إخباري ،موجه إىل صانع القرار تحديداً ،سواء

انعقاد «الترشيعي» ،بالتايل يفرتض أن تعرض
يف أول جلسة له.

عىل مستوى القطاع الحكومي أو الخاص أو

وبني أن املعهد بصدد تنظيم ورشة منبثقة عن

األهيل ،لحسن اتخاذ القرار ،حتى تتكرس لدينا

هذه الورشة ،ستتناول االتفاقات واملنظمات

ثقافة إعداد سياسات ،قبل املبارشة بالتخطيط

الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطني ومدى

سواء عىل املستوى االسرتاتيجي أو التنفيذي ،من

مواءمتها وانسجامها الترشيعي مع قوانيننا

هنا تكمن أهمية موضوع السياسات الترشيعية

وأنظمتنا ،لفهم انعكاساتها عىل سيادة القانون

واملرجعيات الدستورية.

يف فلسطني.

وأضاف :كما يعلم الجميع فإن هناك العرشات

بدوره ،قدم ممثل مؤسسة «فريدريش أيربت»

وأمن الطاقة ،وتأثري الوضع االقتصادي عىل

لم يُغفل واقع الحالة الفلسطينية ،لذا رغب عرب
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مرت بثالث مراحل أساسية ،من حيث الجهة

راسموس براندت ،ومدير الربامج فيها نبذة عن
املؤسسة التي يمثلها ،مشريا ً إىل أنها مؤسسة

التي لديها صالحية إصدار الترشيعات ،ونقصد

سياسية أملانية قريبة من الحزب االشرتاكي

هنا الترشيعات العادية ،أي القوانني وليس

الديمقراطي يف أملانيا ،أي الحزب الحاكم ،منوها ً

الترشيعات الثانوية ،وإن كانت املداخلة ستعتمد

بأن مؤسسته تعمل حول العالم من أجل تعزيز

عىل كتاب ودراسة صدرا عن مؤسسة «مواطن»

الديمقراطية ،وحقوق املرأة ،ومشاركة الشباب،

وأنا كنت املحرر الرئيس فيهما وأحد املساهمني يف
إعدادهما ،علما ً أن الكتاب كان بعنوان «الترشيع

ونوه بأهمية مناقشة موضوع السياسات

يف زمن االنقسام» ،وصدر يف العام .2014

الترشيعية ،كونه يتعلق بإصدار القوانني ،وما

وأوضح :أن املرحلة األوىل بدأت منذ تأسيس

يرتبط بها من جانب إشكايل يتعلق بواقع الحالة

السلطة يف العام  ،1994حتى تنصيب املجلس

الفلسطينية اآلن ،يف ظل االفتقار إىل جسم ترشيعي

الترشيعي األول الذي جرى يف بداية العام

يقوم بمهمة سن القوانني ،لذا من األهمية بمكان

 ،1996وخالل هذه املرحلة كانت السلطة

تناول هذا األمر ،والحديث عن االنتخابات العامة
وصوال ً إىل إجرائها يف أقرب فرصة.

صاحبة الصالحية يف الترشيع هي مجلس

والعدالة االجتماعية.

من جهته ،قال املتحدث األول د .عمار الدويك

السلطة الذي كان يرتأسه الرئيس الراحل
يارس عرفات ومعه  22وزيراً ،حيث كان يجمع

مدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان :أعتقد

املجلس بني السلطتني التنفيذية والترشيعية،

أن هذا املوضوع أصبح يؤرق قطاعات واسعة

وقد صدر قانون يف العام  ،1995هو القانون

من الشعب الفلسطيني ،ويخلق أزمات متكررة

رقم ( )4لسنة  ،95املعروف باسم قانون تنظيم

يف الشارع ،آخرها أزمة إرضابات نقابة املحامني

إصدار الترشيعات ،حيث أوضح كيفية إصدار

التي أدت يف النهاية إىل إلغاء قرارات بقوانني.

القوانني وإعدادها ضمن املجلس.

وتابع :اآلن هناك جدل كبري يف الشارع حول قانون

وأضاف :خالل هذه املرحلة التي امتدت عىل
مدار عام ونصف العام تقريبا ً تم إصدار 24

رضيبة القيمة املضافة ،وسبق ذلك جدل حول
قوانني وترشيعات أخرى مثل قانون الضمان

قانوناً ،بعضها ساري املفعول حتى اآلن،

االجتماعي ،بالتايل من املهم تناول هذا املوضوع

مثل قانون االتصاالت لسنة  ،1996وقانون

ونقاشه ،ألنه يمس حياة املواطنني بشكل كبري.

املطبوعات والنرش لسنة  ،1995وقانون الشقق

وأشار إىل أن الترشيعات التي صدرت يف زمن

والطوابق لسنة  ،1995وحتى قانون تنظيم
إصدار الترشيعات سار حتى اآلن نظريا ً وشكلياً.

السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حتى اليوم
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وأشار إىل أن املجاالت التي ظهر فيها الترشيع،
انصبت عىل ثالثة مجاالت أساسية ،هي:
الحكم واإلدارة الجديدة والدستور ،خاصة
إنشاء مؤسسات مثل ديوان الرقابة اإلدارية
واملالية الذي صدر قانون خاص ألجله ،وقانون

هذه املرحلة ،ال تختلف عن نظريتها يف املرحلة
السابقة من حيث تناولها الشأن الدستوري
والقضائي والحكم وتنظيم مؤسسات الدولة
وأجهزتها ،عالوة عىل الرتكيز عىل الشأن
االقتصادي ،وتنظيم قطاع االقتصاد املنظم مثل

االنتخابات ،إضافة إىل قوانني لها عالقة بالشأن

البنوك ،واألوراق املالية ،وسوق رأس املال.

وقانون االتصاالت ،وقانون الشقق والطوابق،

ولفت إىل أن املرحلة الثالثة ،هي التي نعيشها
حالياً ،هي مرحلة تعطل املجلس الترشيعي،

االقتصادي مثل قانون تشجيع االستثمار،
أما املجال الثالث فيتعلق بالحقوق والحريات

بالتايل توىل الرئيس بموجب املادة ( )43من

ولفت إىل أن املجلس استمر بإصدار الترشيعات

القانون األسايس صالحية إصدار الترشيعات،
وأصبح لدينا نحو  386قرارا ً بقانون حتى

بتاريخ  .1996-1-9وقبلها بيوم أي يف ،1-8

اآلن ،وهذه القرارات ليست جميعها ترشيعات
باملعنى القانوني ،فجزء منها مثالً يتعلق برفع

مثل قانون املطبوعات والنرش.
حتى عشية إجراء االنتخابات الترشيعية
صدر عن الرئيس ثالثة قوانني من ضمنها
قانون االتصاالت ،الذي أعطى امتيازا ً لرشكة
االتصاالت الحالية.
وبني أن املرحلة الثانية هي مرحلة املجلس

الحصانة عن أعضاء يف «الترشيعي» ،واملصادقة
عىل اتفاقات ثنائية ،ومنح الثقة للحكومات التي
شكلت خالل هذه الفرتة ،واملصادقة عىل تعيني
أشخاص مثل محافظ سلطة النقد ،ورئيس ديوان

الترشيعي من سنة  1996حتى تعطله وحدوث

الرقابة ،ورئيس هيئة مكافحة الفساد ،بالتايل فإن

كان صاحب صالحية الترشيع هو الربملان

القرارات بقوانني صارت تحل مكان «الترشيعي»،
وبلغ عددها  386قرارا ً بقانون يضاف إليها

االنقسام يف العام  ،2007وخالل هذه املرحلة
والرئيس يصادق عىل القوانني ويصدرها،
وبلغ عدد الترشيعات خاللها نحو  90قانوناً،
بعضها معدل لقوانني أصدرها املجلس ،إضافة
إىل قوانني تتعلق باملوازنة العامة ،الفتا ً إىل أننا

نتحدث هنا تقريبا ً عن  70قانونا ً مهما ً صدرت
خالل  11عاماً ،أي بمعدل  8-7قوانني كل عام.
وأكد أن سمات الترشيعات التي صدرت خالل
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القرارات بقانون بتمديد حالة الطوارئ التي
تصدر شهريا ً ويصل عددها إىل نحو  30قرارا ً
بقانون ،من هنا فعىل الرغم من ضخامة العدد،
فإنه يف حال التدقيق فيه ،وإزالة بنود عدة :مثل
الطوارئ ،واملوازنة ،فإن العدد سيصل إىل نحو
 280-250قرارا ً بقانون لها عالقة بالترشيعات

والعمل الترشيعي ،إال أنه يظل رقما ً كبرياً.

ضعف تشريعي في الجوانب
االجتماعية
وقال :إذا نظرنا إىل سمات القرارات بقوانني،
والقوانني الصادرة عن «الترشيعي» ومجلس

إال أنه تم القضاء عليها ،وتكرر الحقا ً األمر ذاته
من قوى مجتمعية ومحافظة ،وأخرى داخل
املؤسسة الرسمية لوقف هذه املحاوالت والجهود،
بالتايل عىل الرغم من االختالف يف جهة إصدار

السلطة من قبله ،من حيث الجوهر واملضمون
والجهات واملصالح التي تمثلها ،فإنها جميعا ً ال

حيث املوضوعية وشكل ومضمون الترشيعات

لتنظيم قطاع الحكم يف فلسطني ،والقضاء

والقوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي
تؤثر بها ال تختلف جوهرياً .وأيضا من حيث

تختلف جوهريا ً عن بعضها البعض ،إذ جاءت

والدستور ،أو لتنظيم القطاع االقتصادي .من
هنا ،فإن هناك تأثريا ً كبريا ً لرأس املال فيها،
وهذا التأثري متواصل حتى اآلن ،بالتايل ال يوجد
اختالف جوهري من حيث املضمون أو الجهات
التي تخدم هذه الترشيعات.
وأشار إىل أنه كما أنه يف املراحل الثالث كان
هناك ضعف ترشيعي يف الجوانب االجتماعية،
وحماية الفئات الضعيفة ،حتى عندما كانت
تصدر ترشيعات لحماية هذه الفئات ،كان إما
يتم إفشال هذه الترشيعات أو تصدر وال يتم
تطبيقها ،مثل قانون الضمان االجتماعي ،كما أن
املجلس الترشيعي األول أصدر قانون التأمينات
االجتماعية الذي ال يختلف كثريا ً عن قانون
الضمان ،حيث تم إفشاله وتجميده أيضاً.

وأوضح أن من سمات هذه املراحل تجنب الخوض
يف القضايا التي تثري الجدل املجتمعي خاصة ملف
األرسة واملرأة ،وحماية األرسة واألحوال الشخصية،
وقد كانت هناك محاوالت نسوية خالل الترشيعي
األول لفتح ملف األحوال الشخصية وقوانني املرأة

القوانني خالل املراحل الثالث ،فإن السمات من

توفري الحماية للحقوق والحريات ،التي لم تختلف
جوهريا ً بشكل كبري ،فإذا ما نظرنا لقانون
املطبوعات والنرش نالحظ أنه يضع قيودا ً كبرية
عىل حرية الرأي والتعبري ،ما تكرر أيضا ً يف قانون

الجرائم اإللكرتونية الصادر بعد سلفه بنحو 25
عاماً ،الذي يحمل الفلسفة نفسها رغم انضمامنا
التفاقات دولية لحقوق اإلنسان.
واستدرك بالقول :بيد أن ما بدأنا نراه اآلن
هو بعض اإلشكاالت الجوهرية التي لم تكن
موجودة يف السابق ،األمر الذي ينم عن انحدار
يف العملية الترشيعية ،وقد يكون هذا نتيجة
طبيعية لغياب الحياة الديمقراطية فرتة طويلة.
ً
فبداية ،باتت لدينا ظاهرة الترشيعات التي ال
تنفذ ،إما لعدم توفري املوارد املالية لذلك ،أو
لعدم إصدار األنظمة واللوائح الالزمة للتنفيذ
مثل قانون السالمة الطبية الذي يتعلق بالحماية
من األخطاء الطبية ،إذ صدر يف العام ،2018
ولم ينفذ لعدم وضع اللوائح واألنظمة الالزمة،
ولم يتم تشكيل اللجان التي نص عليها ،ولم
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يتم إنشاء صندوق التأمينات الذي نص عليه،

الترشيعات ،وهذه الظاهرة لم تكن موجودة

بالتايل أصبح بمثابة حرب عىل الورق ،ومن

يف السابق .من هنا ،فإن هناك قوانني تعدها
الحكومة وأخرى تعدها الرئاسة ،علما ً أنه يف

البرشية ،الذي صدر يف العام  2018ولم يطبق
أيضاً ،ألنه لم يتم إنشاء قاعدة بيانات ،وال بنك

بعض القوانني التي تعدها الرئاسة ال تشاور

األمثلة األخرى ،قانون نقل وزراعة األعضاء

األعضاء ،وال نظام التربع باألعضاء.

الحكومة بخصوصها ،بينما القوانني التي تعدها

وتابع :أما الظاهرة الثانية ،التي أود الحديث

الحكومة تمر بمراحل من قراءة أوىل وثانية.
وبني أن املشاورات الوطنية عموما ً ال تتم بشكل

عنها ،فهي ظاهرة القوانني التي تصدر ويتم

كاف ،وحتى إن تمت ال يتم االلتزام بمخرجاتها

إلغاؤها وتجميدها بعد فرتة وجيزة ملا تثريه من

ونتائجها مثل قانون هيئة الوقاية من التعذيب

جدل ،إما لظهور إشكاالت جوهرية فيها ،وإما

الذي صدر خالل أيار املايض ،حيث تم إجراء

إلصدارها دون دراستها والتدقيق فيها بشكل

مشاورات بخصوصه بمشاركة وزارة الخارجية

كاف ،مثل قانون الجرائم اإللكرتونية الصادر

والنيابة العامة ووزارة الداخلية ،واألجهزة

يف العام  ،2017قبل الرتاجع عنه ،وإقرار قانون

األمنية ،وقد اتفقنا عىل صيغة للقانون ووقعنا
عليها جميعاً ،لكننا تفاجأنا بعد صدور القانون

وقانون محكمة الجنايات الكربى الذي تم إلغاؤه،

بأنه يختلف بشكل جوهري عما اتفقنا عليه،
وهذا رضب جوهريا ً كل عملية التشاور.

آخر يف العام التايل ،وقانون الضمان االجتماعي،
إضافة إىل الترشيعات القضائية األخرية التي
شاهدناها وكانت اعرتضت عليها نقابة املحامني.

وخلص إىل أن الحل عموما ً يتمثل يف أن يكون لدينا

وأضاف :كما ظهرت لدينا ترشيعات تخدم أفرادا ً

برملان وحياة ترشيعية ،ألن الربملان هو الساحة

وليس قوى ومصالح مؤثرة ومنظمة ،فبتنا نرى

التي يتم فيها توفيق وجهات النظر املتضاربة
مجتمعياً ،وأخذ القرارات النهائية .من هنا ،فإن

اإلرضار بشخص معني ،مثل تغيري رشوط رئاسة

دونه ستظل لدينا أزمات متكررة يف موضوع

مؤسسة ،التجديد بما يخدم مصلحة شخص
محدد ،فهذه الظاهرة بتنا نلحظها كثرياً.

القوانني ،والتناول غري الصحي للقرارات بقوانني
عىل وسائل التواصل االجتماعي ،بالتايل األزمات

وشدد عىل أننا بتنا نرى عدم وضوح األولوية

والترسيبات ستستمر ما لم يتم عمل الربملان،

الوطنية يف الترشيعات ،من هنا لم تعد لدينا آلية

لكن إىل أن يتم إجراء انتخابات ،من الرضوري أن

شفافة ملعرفة كيفية إصدار القوانني ،عالوة عىل

يكون هناك ترشيد إلصدار قرارات بقوانني ،عىل

ظهور فجوة بني الحكومة والرئاسة يف بعض

أن تكون هناك حاجة لها مثل رضورة وطنية ال

ترشيعات توضع أو تعدل لخدمة شخص أو
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تحتمل التأجيل ،أو أن تكون ضمن خطة وطنية

حينها مجلس السلطة املكون من الرئيس و24
عضواً ،وقد كانت للرئيس الصالحية املطلقة يف

قبل إصدارها للتشاور مع الجهات املتأثرة بها

إصدار الترشيعات ،إىل أن أصدر الرئيس عرفات

مثل قانون رضيبة القيمة املضافة ،عالوة عىل

قانون إعداد الترشيعات رقم ( )4لسنة ،1995

عدم مخالفة أي قرار بقانون يصدر ،التزامات

الذي منح فيه الصالحيات لديوان الفتوى

فلسطني يف االتفاقات الدولية التي انضمت إليها.

والترشيع يف ضبط العملية الترشيعية ،وأعطاها

واختتمت بالقول :من هنا ،فإننا نوكد عىل هذه

صالحية إعداد مشاريع القوانني وصياغتها،

التوصيات ،لتجنب مزيد من األزمات وإثارة

ومراجعتها بالتواصل مع الجهات ذات الصلة،

معروفة ومحددة ،وإخضاع القرارات بقوانني

الجدل يف الشارع الفلسطيني ،الذي هو أساسا ً

ويف املرحلة الثانية أصدر الرئيس عرفات ،قانون
رقم ( )5لسنة  ،1994الذي ضبط نوعا ً ما

االستماع إىل وجهة نظره قبل إصدار أي قانون.

العملية الترشيعية ،حيث أرشك مجلس الوزراء

مثقل باألزمات واملشاكل ،ونحن بحاجة إىل

إشكاالت ..ومخالفات
بدورها ،قدمت املستشارة عبد الحميد ،الرئيسة
السابقة لديوان الفتوى والترشيع خالل الفرتة
املمتدة بني  2022- 2018عرضا ً انطلق من
حيث انتهى إليه د .عمار الدويك ،الذي استعرض
الترشيعات التي صدرت خالل املراحل التي مرت
بها السلطة ،وهذه الترشيعات كان لها أثرها عىل
ً
قائلة :من هنا أود الحديث عن آلية سن
املجتمع،
هذه الترشيعات والجهات املختصة بإصدارها
خالل املراحل السابقة ،فمن املعروف أن العملية
الترشيعية خالل عمر السلطة مرت بمراحل
عدة ،أوالها املرحلة السابقة لنشأة املجلس
الترشيعي ،أي ما بني  ،1996-1994حيث لم
يكن هناك نص قانوني أو آلية تعالج آلية وضع
القوانني ،لكن كان أساس العملية الترشيعية

يف عملية سن الترشيعات ،مشرية إىل أن الديوان
كان يقوم بصياغة القوانني ورفعها ملجلس
الوزراء لتتم إحالتها إىل اللجان املختصة لدراسة
مشاريع القوانني ،وتقديم التوصيات النهائية
بخصوصها ،قبل أن يعيده املجلس للديوان
مجددا ً إلعادة صياغته ،ثم يرفع إىل الرئيس
للمصادقة عليه ،وينرش يف الجريدة الرسمية.
واستدركت بالقول :كانت هناك بعض اإلشكاالت
بني املمارسة والتطبيق ،ألن الديوان لم يكن
يرفع مرشوع القانون للرئيس بل إىل مجلس
الوزراء ،لكن بعد انتخابات املجلس الترشيعي،
وبوجود مجلس وتسلمه الصالحيات الترشيعية،
فإن اقرتاح مشاريع القوانني كان من عضو أو
أكثر يف املجلس ،أو مجلس الوزراء ،وقد كانت
الترشيعات الرئيسة والعادية من صالحيات
«الترشيعي» ،بينما كانت الترشيعات الثانوية
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وأوضحت :كان «الترشيعي» يحيل مرشوع

إصدار القرارات بقانون والرشوط والظروف
املرتبطة بذلك ،وتحديدا ً الحاجة إىل وجود حالة

ضمن صالحيات السلطة التنفيذية.
القانون بعد وصوله من مجلس الوزراء ،إىل

الرضورة.

بعض اللجان فيه ،حيث كانت هناك  11لجنة

واستدركت بالقول :لكن من ضمن التساؤالت

دائمة ولجان مؤقتة عدة ،مهمتها دراسة

التي تفرض نفسها ،يف ما يتصل بهذه املرحلة،

مشاريع القوانني ورفع توصياتها إىل رئيس

ما هي الجهة املخولة بتنسيب القرارات بقانون

املجلس ،ليصار بعدها إىل مناقشة مشاريع

للرئيس إلصدارها؟ وعىل ضوء الواقع القائم،

القوانني ،ومن ثم إحالتها إىل الرئيس الذي

نستطيع القول إن مجلس الوزراء هو الجهة

كان إما يصادق عليها ،أو يعيده للترشيعي مع

الوحيدة التي تقدم مشاريع قوانني للرئيس،

املالحظات واالعرتاضات عليه.

وهذه اآللية تمر بمراحل عدة يف مجلس

وتابعت :أما املرحلة الثالثة ،فهي مرحلة إصدار

الوزراء ،فالوزارة املختصة هي التي تقدم

القانون األسايس  ،2003الذي حدد جهات سن

مرشوع القانون ،وتجري املصادقة عليه يف

الترشيع ولم يحدد آلياتها ،فأعطى بموجب املادة

جلسات املجلس ،إذ تتم قراءته بالقراءة األوىل

( )41منه الرئيس ،صالحية سن القوانني بعد

بعد إرساله للمؤسسات الحكومية كافة التي

إقرارها من قبل املجلس الترشيعي خالل 30
يوماً ،وقد حددت املادة ( )56صالحيات السلطة

تبدي آراءها ومالحظاتها ،ومن ضمنها ديوان
الفتوى والترشيع ،لكن االعرتاض من وجهة

الترشيعية يف اقرتاح القوانني.

نظري يتمثل يف أن مشاريع القوانني يجب أن

وأضافت :أما املادة ( )70منه ،فقد أعطت ملجلس

تذهب إىل الجهات املختصة املعنية بها وليس

الوزراء الحق يف اقرتاح مشاريع القوانني ،كما

األطراف الحكومية ،حتى تبدي هذه الجهات

منحت الوزراء صالحية إعداد مشاريع القوانني

آراءها فيه وتعطي مالحظاتها املوضوعية عليه،
ليعاد ملجلس الوزراء وتحديدا ً الدائرة القانونية

وإصدار التعليمات الالزمة لسري مؤسساتهم،

فيه لوضع الترشيع يف القالب القانوني املبدئي،

من هنا نالحظ أن القانون األسايس حدد الجهات

ليعاد مرة أخرى للمؤسسات كافة ،لتعاد
الكرة مجدداً ،بحيث تناقش املالحظات ،ورؤية

وبينت :املرحلة األخرية ،هي مرحلة االنقسام

اعتمادها من عدمه حسب رؤية الدائرة ،وبعد

والقرارات بقانون التي تصدر بموجب املادة

مصادقة املجلس الثانية عىل مرشوع القانون،

( )43من القانون األسايس ،التي حددت صالحية

يصوغه بصورته النهائية ديوان الفتوى

الخاصة بوزاراتهم وتقديمها إىل مجلس الوزراء،

املختصة بإصدار القوانني.
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والترشيع ،والتأكد من عدم مخالفته أحكام

رئيس يف القانون األسايس.

القانون األسايس واالتفاقات الدولية ،يجري

ولفتت إىل أن هناك إشكالية تتمثل يف وجود

تحويله ملجلس الوزراء الذي يحوله للرئيس

قوانني ال تزال سارية من الحقب التاريخية

للمصادقة عليه ونرشه يف الجريدة الرسمية.

املختلفة ،بالتايل مطلوب العمل عىل توحيد

وتابعت :بالنسبة ملسألة نرش القانون يف الجريدة

القوانني ،وإصدار قوانني موحدة للضفة

الرسمية ،هناك إشكالية فيها ،فبعض القوانني

والقطاع ،وهذا ما عمل عليه الديوان يف املرحلة

يعمل بها من تاريخ صدورها ،وهذا مخالف

األوىل من وجوده.

ألحكام القانون األسايس الذي نص عىل العمل
بالقانون بعد  30يوما ً من نرشه يف الجريدة

وبينت أنه يالحظ االفتقار إىل سياسة ترشيعية
واضحة ،وعدم تحديد األولويات الترشيعية،

الرسمية ،إلعطاء الفرصة للجميع لالطالع عليه،

وغياب املشاركة املجتمعية يف نقاش مشاريع

وتكون هناك إمكانية لتنفيذ أحكامه.

القوانني مثل مؤسسات املجتمع املدني،

وشددت عىل أن النرش يف الجريدة الرسمية رشط

واملواطنني والجهات ذات الصلة.

أسايس إلنفاذ أحكام القانون ،ليتمكن الجميع

وأكدت أن لدينا إشكالية عدم وجود مذكرات

من االطالع عليه ،ومعرفة االلتزامات والواجبات

تفسريية لبعض القوانني ،توضح رؤية املرشع

املنصوص عليها يف القانون.

الخاصة به ،بالتايل فإن أهم التوصيات التي

وأوضحت :من خالل عميل يف الديوان ،كانت

يمكن اإلشارة إليها يف هذه املرحلة ،تتمثل يف

هناك العديد من املعيقات واملشكالت ،بعضها

ترشيد إصدار القرارات بقانون ،ألنها ترسي

ارتبط باتفاقات «أوسلو» ،وإعالن املبادئ

برسعة دون أن تكون هناك أولويات ورضورة

«غزة-أريحا» ،إذ حدت من اختصاص السلطة

إلصدارها ،مما يؤدي ملعيقات ومشاكل تحدث

الترشيعية ،وعدم امتداد السيادة الفلسطينية

عنها الدويك ،ورضورة وجود تنسيق بني شتى

عىل كامل أجزاء الضفة والقطاع ،ما أنشأ
وضعا ً يحد من رسيان الترشيعات عىل األرايض

األطراف الحكومية لتوحيد آلية الترشيع ،ونرش
مشاريع القوانني عىل موقع يحدده مجلس

الفلسطينية واملواطنني ،إضافة إىل الحد من

الوزراء ،وأخذ مالحظات شتى الجهات املعنية

صالحية السلطة يف إصدار ترشيعات تتعلق

عليه ،مما من شأنه تعزيز دور فئات املجتمع

بالعديد من امللفات مثل الالجئني ،كما نالحظ

املستهدفة ،وتعزيز دور الديوان يف الرقابة عىل

تغول السلطة التنفيذية عىل السلطة الترشيعية،

مشاريع القوانني ومراجعتها ،وااللتزام باملعايري

مما يضعف مبدأ الفصل بني السلطات وهو مبدأ

الشكلية واملوضوعية يف العملية الترشيعية،
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مشددة عىل جانب قصور الواضح يف القانون

دون رضورة ،لكنني أعتقد أن جزءا ً من هذه

األسايس يف تحديد آليات إصدار القوانني ،وغياب

القرارات بقوانني يتعلق باملوازنات أو منح الثقة

قانون يحدد آلية إعداد الترشيعات.

للحكومة ،وهذه تصبح وراء ظهرنا ،بيد أنه يف ما
يتعلق بإصدار قوانني جديدة أو تعديل أخرى،

واقع غزة
من جهته ،وضع منري سالمة ،رئيس الفريق
الوطني لبناء القاعدة الوطنية للبيانات،
الحضور يف صورة القوانني الصادرة يف القطاع،
والقرارات بقانون يف الضفة ومدى خطورتها
عىل املواطن ،ومستقبل العملية الترشيعية ،حيث
أجرى مقارنة بني ما أصدره املجلس الترشيعي
املنحل من قوانني يف غزة والقرارات بقانون
الصادرة من رئيس السلطة الوطنية.
وقال :الكل يعلم القانون األسايس املعدل لسنة
 ،2003الذي يتحدث يف مادته ( )41عن أن
املجلس الترشيعي هو الجهة التي تصدر
الترشيعات والرئيس يصادق عليها ،بالتايل
يعتمد املجلس الترشيعي القائم يف القطاع عىل
هذه املادة ،بينما تنص املادة ( )43من القانون

فإنها ستظل أمامنا عقبة قائمة عىل الطاولة إىل
حني انتهاء األزمة ،ونصل إىل بر األمان املتمثل
بتجاوز معيقني هما االنقسام ،وإجراء انتخابات
ترشيعية ورئاسية لحل املشكل وتوحيد شطري
الوطن.
وأوضح :أن القرارات بقانون يف األبواب كافة
التي صدرت فيها ،أوجدت إشكاالت ،وقد سمعنا
الدويك وهو يستعرض بعضها ،لكن حتى
القرار بقانون العادي الذي مر ،ال يزال ينتظر
املصادقة عليه من «الترشيعي» ،بالتايل لدينا
مستويان من املشاكل ،األول هو القوانني التي تم
تجميدها وأخرى تم إلغاؤها ،وقوانني غري منفذة
أي حرب عىل ورق ،لكن حتى القوانني التي لم
نأت عىل ذكرها ال تزال ناقصة املرشوعية حتى
يصادق عليها «الترشيعي».

األسايس عىل منح الرئيس صالحية إصدار

وتابع :اآلن ننتقل إىل املعضلة األكرب ،وهو ما

وتابع :أصدر الرئيس بني عامي ،2022-2007

جرى يف غزة ،فاملجلس الترشيعي عدد أعضائه
 132عضواً ،وعدد أعضاء كتلة حماس الربملانية

املالحظ أنه بعد العام  2016بدأ يزداد عدد

يصدرون القوانني ويناقشونها يف القطاع ،بالتايل

القرارات بقوانني نتيجة الرضورة امللزمة.
ما مجموعه نحو  400قرار بقانون ،ومن
القرارات بقانون ،وهو األمر الذي أشار إليه
الدويك وعبد الحميد ،بمعنى أنه باتت هناك
مبالغة يف إصدار القرارات بقوانني يف رام اهلل،
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يف غزة  25عضواً ،وقد كان هؤالء (الـ )25
بات لدينا نظامان قانونيان ،أحدهما يف غزة ،أي
جهة تصدر القوانني هناك ،بخالف جهة أخرى

تصدر القوانني يف رام اهلل.

وأكد أن حماس أصدرت خالل الفرتة الواقعة
بني  ،2021-2007ما مجموعه  76قانوناً،

واألثر املرتتب عىل تنفيذ القوانني يف غزة.

مثل قانون حق العودة لالجئني ،وقانون تحريم

وأكمل :أود هنا الرتكيز عىل نموذجني من

وتجريم التنازل عن القدس ،وقانون القضاء

القوانني ،أولها قانون التعليم الصادر يف

العسكري ،وقانون الزكاة.

القطاع ،إذ لطاملا كان التعليم الفلسطيني
موحداً ،لكن حماس أصدرت قانونا ً خاصا ً

وأشار إىل أن «حماس» أصدرت هذه القوانني

مما هو قادم جراء وجود منظومتني قانونيتني،

من خالل الجريدة الرسمية «الوقائع» ،التي

خالل شباط  ،2013وهذا القانون يطبق يف
غزة ،وليس ساريا ً يف رام اهلل ،يف حني أن منهاج

الرئيس لديوان الفتوى والترشيع يف القطاع،

التعليم موحد ،والجهة التي تصدر شهادات

بينما الفرع يف رام اهلل ،من هنا استمرت حماس
يف إصدار أعداد من الوقائع ،وتحديدا ً من العدد

«التوجيهي» للطالب هي جهة واحدة مركزية
يف رام اهلل ،ما يعني أن هناك قانونا ً للتعليم

 72حتى العدد .102
ّ
وذكر بالقول :كما يذكر الجميع ،ففي العام

يطبق يف غزة يخالف القانون املطبق يف رام
اهلل ،وعىل الرغم من ذلك تعترب غزة أن املرجعية

 ،2017كدنا نصل إلنجاز املصالحة ،بالتايل

والرشعية لوزارة الرتبية والتعليم يف رام اهلل،

خفض أعضاء «حماس» من وترية إصدار

التي تصدر املناهج وشهادات «التوجيهي»،

القوانني ،لكنهم واصلوا بعد ذلك العام إصدار

وتجري امتحانات الثانوية العامة املوحد.

القوانني ،وقد أصدروا آخر قانون يف العدد 102

وتابع :ننتقل اآلن لقانون االنتخابات ،وهو أكثر

من «الوقائع» ،بتاريخ .2021-10-31

خطورة ،حيث سأركز عىل مادتني ،فقانون

وأوضح :من حيث الشكل ،عندما استمرت

االنتخابات الصادر لدينا يف العام 2005

حماس بإصدار القوانني كانت تستند إىل

وتعديالته ،أشار يف مادته الثانية ،إىل أنه يف

املادة ( )41من القانون األسايس ،ويالحظ أنه

حال شغور منصب الرئيس يف الحاالت املحددة

عند النرش يف الجريدة الرسمية ،فإن الكتلة

يف الفقرة األوىل ،يتوىل رئيس املجلس الترشيعي
مهام رئيس السلطة مؤقتا ً فرتة أقصاها 90

استمرت بعد االنقسام ،حيث كان املركز

الترشيعية لحركة حماس عمدت يف البداية إىل
نزع اسم الرئيس عن القوانني واكتفت بعبارة

يوماً ،بيد أن حماس يف العام  ،2009أصدرت

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ثم يف ما

قانونا له عالقة بهذا الباب ،وقالت تلغى عبارة
«أقصاها  90يوماً» ،ما يعني أنه عندما يأتي

رئيس دولة فلسطني ،وهذا يقودنا إىل تخوف

رئيس املجلس الترشيعي يتوىل رئاسة السلطة

بعد أخذت بإصدار القوانني مع االكتفاء بكتابة
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والباب مفتوح ،من هنا كيف لجهة تعترب نفسها
رشعية وتقر قوانني وتعدلها بما يوائم مصلحتها
االستخفاف بهذا القدر كما يفهم منها.

آليات الترشيع يف القانون األساس.
•ثانيا ً  -رضورة وجود خطة ترشيعية تستند
إىل أجندة السياسات الوطنية والسياسات

وأضاف :اآلن ،فإن التساؤل الذي يفرض نفسه،

القطاعية املنبثقة عنها وتنسجم معها.
•ثالثا ً  -تعزيز دور أصحاب املصلحة من

اآلثار املرتتبة عىل القوانني الـ  76التي أصدرتها

خالل مشاورات واسعة تطال فئات املجتمع

حماس ،بعد إنهاء االنقسام ،وللعلم فإن حكومة

ذات العالقة بالقانون املطروح للبحث.
•رابعا ً  -التأني والتدقيق عند إصدار قرارات

يف الجريدة الرسمية بني عددي  102-72من

بقانون وحرصها بالحاجة القصوى.
•خامسا ً  -معالجة الضعف يف قلة القوانني

التابعة لحماس بعد العام  2017ما مجموعه

التي تعالج القوانني االجتماعية واحتياجات

 500قرار ،بالتايل فإن كل هذه املنظومة سواء

املواطنني.
•سادسا ً  -التأكيد عىل أهمية التقيد باإلجراءات

اآلثار املرتتبة عليها ،دون تنايس صدور نحو
 385قرارا ً بقانون يف الضفة.

الواجبة من حيث الشكل واملضمون وعىل

هو من هي الجهة التي ستستطيع معالجة

حماس أصدرت ما مجموعه  2500قرار منشور
الجريدة الرسمية ،وأصدرت الهيئة اإلدارية العليا

كانت القرارات أو القوانني كيف يمكن معالجة

جميع املستويات عند اقرتاح مرشوع قانون

وأوضح :أعتقد أن لدينا مشكلتني ،األوىل تتمثل يف

من الدوائر الحكومية وأصحاب املصلحة.
•سابعا ً  -االنتباه إىل أن تكون العالقة واضحة

ترشيعي هو املعني بإصدار القوانني وتقديمها،

بني امليثاق األساس واألنظمة املعمول بها

فطاملا بقي االنقسام وال يوجد «ترشيعي»،

يف منظمة التحرير الفلسطينية لضمان

لذا نحن متجهون نحو أزمة الحقة ونتمنى

االنسجام وعدم التعارض.
•ثامنا ً  -االهتمام بإدماج احتياجات

االنقسام ،واألخرى تكمن يف عدم وجود مجلس

أن ينتهي هذا االنقسام ،وأن ينتخب مجلس

األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوانني الرئيسة

ترشيعي لنصل لرب األمان.
التوصيات :حاولنا يف ختام ورشة العمل أن

والفرعية.
•تاسعا ً  -تفعيل دور ديوان الفتوى والترشيع

املشاركني وتوصياتهم ،التي نجملها ونورد

يف إعداد القوانني وصياغتها القانونية،

أبرزها أدناه:
•أوال ً  -معالجة القصور الخاص بتحديد

ومتابعة صحة اإلجراءات من حيث الشكل

نلخص املحاور الرئيسة التي بحثت ومداخالت
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واملضمون.

فعاليات معهد السياسات العامة

ورشة عمل(:)٢

«سياسات االنضمام إلى المنظمات والمعاهدات
واالتفاقيات الدولية وانعكاسها على سيادة القانون»
المتحدثون
•مندوب فلسطني الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية وسفري فلسطني
لدى سويرسا د .إبراهيم خريشة
•املستشار ،رئيس املحكمة الدستورية العليا د .محمد حاج قاسم
•رئيس املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي د .عبد املنعم وهدان
•مدير عام الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان د .عمار الدويك

نظم معهد السياسات العامة ( ،)IPPيف أيلول
 ،2022ورشة عمل افرتاضية باستخدام
تقنية «زووم» ،بالرشاكة مع مؤسسة
«فريدريش أيربت» األملانية ( ،)FESتحت
عنوان «سياسات االنضمام إىل املنظمات
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية وانعكاسها
عىل سيادة القانون».
شهدت الورشة أربع مداخالت رئيسة ،جاءت
األوىل تحت عنوان «املعاهدات واالتفاقيات
الدولية وانعكاسها عىل املجتمعات :تجارب
دولية» قدمها مندوب فلسطني الدائم لدى

األمم املتحدة واملنظمات الدولية وسفري
فلسطني لدى سويرسا د .إبراهيم خريشة،
بينما قدم املستشار د .محمد حاج قاسم،
رئيس املحكمة الدستورية العليا ،املداخلة
الثانية التي تناولت «مكانة االتفاقيات
الدولية يف القانون الفلسطيني» ،قبل
أن يقدم رئيس املؤسسة الفلسطينية
لإلقراض الزراعي د .عبد املنعم وهدان،
املداخلة الثالثة ،تحت عنوان «الدبلوماسية
الفلسطينية واالنضمام إىل االتفاقيات
واملعاهدات الدولية» ،بينما قدم مدير عام

133

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان د .عمار
الدويك ،املداخلة األخرية تحت بعنوان
«خارطة الطريق ملواءمة الترشيعات
الوطنية مع االتفاقيات الدولية :األولويات
والتحديات».
استهلت الورشة ،بمداخلة لرئيس معهد
السياسات العامة د .محمد عودة ،قال
فيها «إن أهمية الورشة تنبع من ارتباطها
بالعالقات الدولية والقانون الدويل ،من هنا
فقد تمت االستعانة بذوي االختصاص من
دبلوماسيني وقانونيني ،كما تأتي استكماال ً
لورشة سابقة نظمها املعهد ،مؤخراً ،حول
سياسات إصدار الترشيعات والقوانني عىل
الصعيد الفلسطيني».
وأوضح د .عودة ،أن دولة فلسطني تعترب
حسب األعراف والقوانني الدولية دولة ناشئة،
فمنذ إعالن االستقالل يف الجزائر يف العام
 ،1988الذي تكرس بالحصول عىل عضوية
مراقب يف األمم املتحدة يف العام ،2012
سعت فلسطني إىل تأسيس النموذج الخاص
بها ،الذي تتفاعل من خالله مع املنظومة
الدولية فرادى أو تكتالت ،عىل اعتبار أن
املعلم األسايس للعالقات عىل املستوى العاملي
هو التعاون والتنسيق ،الذي كان وال يزال
يتسم بالتنافس والرصاع والهيمنة بأبعادها
املختلفة ،ومن هنا نتطلع إىل تسليط الضوء
عىل مكانة املعاهدات واالتفاقيات الدولية
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يف النظام القانوني الفلسطيني ،مع مراعاة
أن اإلقرار بهذه املكانة ال يسمو عىل إعالن
االستقالل ،وال القانون األسايس ،وال ينتهك
حقوق املواطنني الدستورية.
ّ
وذكر عودة بأن مصادقة الدول عىل
املعاهدات تأخذ أشكاال ً متعددة ،فمنها ما
يصدر بقرار برملاني أو ترشيعي ضمن
اإلجراءات الترشيعية املتبعة ،بينما تلجأ دول
أخرى إىل االستفتاء العام ،ومنها ما يكتفي
ّ
يتعذر
بمصادقة السلطة التنفيذية حني
عرضها عىل السلطة الترشيعية ،الذي يسمى
«التصديق الناقص» ،لذا سنحاول يف هذا
اللقاء االطالع عىل اختصاصات السلطتني
الترشيعية والتنفيذية يف التصديق عىل
املعاهدات واآلثار القانونية املرتتبة عىل ذلك.
وقدم مدير الربامج يف مؤسسة «فريدريش
إيربت» األملانية راسموس براندت ،رشحا ً عن
املؤسسة ،ودورها يف تعزيز قيم الديمقراطية
االشرتاكية ،موضحا ً أن تنظيم الورشة يمثل
خطوة مهمة لحيوية املوضوع املنوي بحثه
وارتباطه باملجتمع املدني ودولة فلسطني،
وتحديدا ً يف ما يتعلق بالتساؤالت املرتبطة
باالنضمام إىل املعاهدات واالتفاقيات
الدولية ،إذ إن اإلقدام عىل هذه املسألة قد
يشكل أداة حيوية لتجنيد مزيد من الدعم
للحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة املستقلة.

وضع دولي معقد ،وعربي صعب
استهل السفري خريشة مداخلته بالتذكري
بأن العالم بدأ يفكر بشكل مختلف يف
أعقاب الحربني العامليتني األوىل والثانية
لضبط العالقات الدولية ومحاولة تقنني هذه
العالقات ،وأال تبقى األمور خاضعة للقوة
والعالقات الثنائية بني الدول ،من هنا جاءت
فكرة هيئة األمم املتحدة وتأسيسها ،كما
اع ُتمد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان كناظم
للعالقات اإلنسانية يف مجال حقوق اإلنسان،
ثم أنشئت محكمة العدل الدولية ،وهي أحد
أجهزة األمم املتحدة ،وتطور األمر يف العام
 2002حينما أُنشئت محكمة الجنايات
الدولية بعد املصادقة عىل ميثاق روما يف
العام  1988وتوقيع  60بلدا ً عىل هذا امليثاق،
فأصبح نافذاً .وكما هو معلوم ،فإن فلسطني
عضو يف امليثاق واملحكمة الدولية.
ً
ً
طويلة من أن
فرتة
وقال :حرمت فلسطني
تكون جزءا ً من هذه االتفاقيات واملعاهدات،
ألنه لم يكن لها وضع قانوني يف األمم املتحدة
واملنظومة الدولية بشكل عام ،إىل حني جرت
ترقية وضع فلسطني من منظمة التحرير
إىل دولة غري عضو ،مراقب يف األمم املتحدة،
ما أتاح لفلسطني االنضمام إىل العديد من
االتفاقيات واملعاهدات.
وتابع :هناك إضافة إىل االتفاقيات
واملعاهدات ،بروتوكوالت وإعالنات ،بالتايل

فإن شكل التوافقات الدولية يختلف بحسب
طبيعة هذه االتفاقيات سواء أكانت سياسية
أم اقتصادية ،لكن حينما نتحدث عن القانون
العام فإنه يشمل النواحي الحياتية كافة
ومنها حقوق اإلنسان ،واالتفاقيات املتعلقة
بالتجارة ،والسالح إىل غري ذلك.
وأضاف :كان رئيس دائرة املفاوضات الراحل
د .صائب عريقات ،أفاد يف حينه بأن فلسطني
ستنضم إىل نحو  550اتفاقية دولية ،وأرشت
يف ذلك الوقت إىل أن كثريا ً من االتفاقيات
تستطيع فلسطني االنضمام إليها ،لكن
مجموع االتفاقيات واملعاهدات واإلعالنات
والربوتوكوالت يصل عددها إىل أكثر من
 2500تعمل عىل تنظيم العالقات الدولية يف
املناحي املختلفة ،وتودع بعض هذه االتفاقيات
لدى الدول ،فسويرسا مثالً هي وديعة ألكثر
من  90اتفاقية دولية ،واألمني العام لألمم
املتحدة وديع لنحو  1500اتفاقية.
وأوضح خريشة :انضمت فلسطني منذ
حصولها عىل عضوية املراقبة يف األمم املتحدة
إىل نحو  88اتفاقية ومعاهدة وبروتوكول،
منها مثالً  22تتعلق بالقانون الدويل
اإلنساني واملنظومة الدولية لحقوق اإلنسان،
من ضمنها  15لها عالقة بالقانون الدويل
الجنائي ،و 22لها عالقة بالسالح ونزعه
وتجارته إىل غري ذلك .جزء كبري من هذا
األمر موجود يف «جنيف» ،وتقوم مندوبية
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فلسطني بمتابعة ذلك ،وهذا ليس سهالً ،فهذا
جديد علينا ،والطواقم الفلسطينية لم تكن
مستعدة للتعاطي مع هذا األمر ،لكن شعبنا
مبدع واالنتماء للمسألة الفلسطينية ،جعلنا
قادرين عىل التعاطي بشكل معقول مع هذه
االتفاقيات واملشاركة فيها بصورة مستمرة.
من املهم اإلشارة إىل حيوية انضمام فلسطني
إىل املعاهدات التعاقدية الدولية ،وهذه تهم
البلد تحديداً ،فإذا ما تحدثنا عن اتفاقية
مناهضة التعذيب ،أو اتفاقية القضاء عىل
كافة أشكال التمييز ضد املرأة «سيداو» ،فإن
هذا مفيد لنا كشعب فلسطيني ،فالسؤال:
نحن كفلسطينيني كيف نريد أن يكون شكل
الدولة الفلسطينية بعد االنتهاء من االحتالل
وممارسة حقنا يف تقرير املصري؟ فالدولة
الفلسطينية قائمة عىل األرض بحكم اعرتاف
 138دولة بها ،وقد بقي عىل فلسطني أن
تعمل مع األصدقاء واألشقاء حتى ننهي هذا
االحتالل ونمارس حقنا يف تقرير املصري،
لذا الفكرة كانت أننا نريد للدولة أن تكون
مدنية قادرة عىل تحمل مسؤولياتها الدولية.
وأوضح :العالم ال يدعم دوال ً فاشلة،
فمثال دولة جنوب السودان ،تعترب يف نظر
املنظومة الدولية دولة فاشلة ،إذ لم تستطع
حتى هذه اللحظة الوفاء بالتزاماتها .من
الناحية العملية إرسائيل يقال عنها إنها
دولة ديمقراطية ،لكنها دولة فاشلة ،إذ لم
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تقم حتى هذه اللحظة بالوفاء بالتزاماتها
القانونية بدءا ً من القرار ( )181عندما أعلن
وزير خارجيتها يف حينه أنه سيقوم بتنفيذ
هذا القرار ،لكنهم لم يفعلوا ذلك وارتكبوا
مجازر بحق أبناء شعبنا ،ومنعوا الذين
رشدوا بالقوة من العودة والتعويض.
وأضاف :أعتقد أن موضوع االتفاقيات
الدولية يواجه مشكلة كبرية جدا ً اآلن،
فلسطني حديثة العهد بهذا األمر وتحديدا ً
منذ العام  ،2014حيث كان من أبرز
خطواتنا انضمامنا التفاقيات «جنيف»
األربع ،كما قدمت فلسطني إعالنا ً وافقت
فيه عىل والية محكمة الجنايات الدولية عىل
أرض فلسطني .وبما أن هذه املحكمة حديثة
العهد ،ومخصصة ملحاكمة الشخصيات
التي عليها قضايا جرمية ،فهي تحتاج إىل
وقت طويل إلتمام اإلجراءات ،فنحن ننتظر
حتى اللحظة من املدعي العام الحايل أن
يتابع ما توصلت إليه املدعية العامة السابقة
بنسودا ،عندما وصلت إىل قناعة بأن هناك
أركان جرائم ار ُتكبت َتدخل يف والية املحكمة
سواء الجريمة ضد اإلنسانية أو جريمة
الحرب ،والجرائم األخرى ،وهذا األمر يحتاج
إىل مزيد من الجهد.
وأوضح :بدأت املنظومة القانونية الدولية
من الترشيعات واإلعالنات مع نهاية الحرب
العاملية الثانية ،من هنا فهي منتج للمنترصين،

عدا مرور  75عاما ً عىل إصدارها ،بالتايل هي
بحاجة إىل تجديد وتطوير ،فهناك كثري من
املواد القانونية الواردة يف ما يسمى القانون
الدويل العريف ،وهي قواعد آمرة يف القانون
الدويل ،بالتايل حتى اللحظة ال توجد إمكانية
اإللزام بتنفيذها ،وهذه مشكلة يف املنظومة
القانونية واألخالقية عندما يتعلق األمر
بحقوق اإلنسان ،والقانون اإلنساني الدويل.
وأكد أن ما أساء إىل املنظومة القانونية
الدولية ودمرها إىل حد بعيد هو التضامن
األعمى مع إرسائيل وممارساتها ،ألن األخرية
تنتهك القانون الدويل بشكل عام يف مختلف
املجاالت ،وليس حقوق اإلنسان فقط.
وقال خريشة :عشنا أربع سنوات عجافا ً بفعل
سياسات اإلدارة األمريكية السابقة ،خاصة
مع انسحابها من العديد من االتفاقيات،
ما أخذ يهدد املنظومة القانونية الدولية،
وقد حاولت اإلدارة الحالية أن تستعيد أو
تعود إىل املسار الصحيح عرب العودة إىل
االتفاقيات ،لكننا فلسطينيا ً لم نر حتى هذه
اللحظة لألسف أي يشء ملموس باتجاه
القضية الفلسطينية ،وتطبيق االلتزامات
القانونية الدولية املرتبطة بها ،ال توجد إرادة
سياسية حتى هذه اللحظة ،والكل متخوف
من بعبع معاداة السامية ،والتأثري القوي
للوبيات املنترشة يف أنحاء العالم.
وختم خريشة قائالً :جاءت قضية أوكرانيا

مع بداية العام الحايل وفضحت هذه
االزدواجية ،فتم تفعيل القانون بأشكال
مختلفة واتخذت إجراءات عقابية بحق
روسيا ،مما أعطى مثاال ً صارخا ً عىل
ازدواجية املعايري التي بدورها تدمر املنظومة
القانونية الدولية .هذا إىل جانب تأثر القضية
الفلسطينية سلبا ً من جراء نشوب رصاع يف
العالم ،ألنه تصبح هناك انشغاالت بهذه
القضايا وتوضع القضية الفلسطينية جانباً،
لذا نحن نحاول جاهدين إبقاء هذه املسألة
الفلسطينية أمام املجتمع الدويل عىل الرغم
من الهجمة الرشسة التي تقودها الحكومة
اإلرسائيلية ،من هنا علينا الحفاظ عىل الجهد
يف ظل وضع دويل معقد وعربي صعب .لذا
من املهم أن نعطي رسالة للعالم مفادها أننا
قادرون عىل الرغم من أننا تحت االحتالل،
عىل الوفاء بالتزاماتنا الدولية وأداء دورنا يف
إطار املنظومة الدولية.
دور المحكمة الدستورية
بدوره ،قدم د .محمد حاج قاسم ،عرضا ً عن
عمل املحكمة الدستورية ،خاصة لجهة تحديد
مكانة االتفاقيات الدولية يف القانون األسايس،
التي اعتمدت بناء عىل تفسري قدم من وزارة
الخارجية لرئيس مجلس الوزراء ،قائالً :عملنا
عىل التفسري يف منتصف العام  ،2017وكان
الحديث يدور عن تفسري املادة العارشة من
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القانون األسايس ،التي تنص عىل «أن حقوق
اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وموجبة
االحرتام ،وتعمل السلطة الفلسطينية دون
إبطاء عىل االنضمام إىل اإلعالنات واملواثيق
اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان»،
وقد كان مرفقا ً بـ  8اتفاقيات لحقوق اإلنسان،
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
وأضاف :فرضت يف حينه تساؤالت عديدة
نفسها علينا ،يف ما يتعلق بكيفية االنضمام
لالتفاقيات الدولية ،وتحديد األشخاص
َ
والتصديق عليها وبيان
املخولني التوقي َع
آليات التنفيذ ،ثم ما هي القيمة القانونية
يف حال تعارضها مع الترشيعات الوطنية
سواء القانون العادي أو األسايس ،ثم بيان
أوجه االحرتام واإللزام وااللتزام عىل الصعيد
الدويل ،ثم آليات االندماج.
وبني أن املعضلة األساسية التي واجهتنا يف
البداية ،هي أن القانون األسايس وتعديالته،
كونه لم ينص عىل ذكر أي يشء يتعلق
باملعاهدات واالتفاقيات الدولية ،بعكس
دساتري الدول التي تفرد بابا ً أو فصالً
يتحدث عن كل ما يتعلق باالتفاقيات الدولية.
وأشار إىل أن املحكمة الدستورية أمضت
أكثر من ستة أشهر يف تفسري قضايا غري
موجودة يف القانون األسايس ،بالتايل عرب
قراءتنا كتب تفسري عديدة انتهينا كأعضاء
يف املحكمة إىل تفسري هذه املادة ،باتجاه
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تطوير املنظومة الدستورية ،بمعنى آخر أن
البنود التي طلب منا توضيحها عرب تفسري
املادة العارشة ،لم يكن ينص عليها كليا ً
القانون األسايس ،بالتايل ،نحن كمحكمة
اجتهدنا وكان اجتهادا ً جريئا ً يف ذلك الوقت،
ألنه أدى إىل تطوير منظومتنا الدستورية.
وأوضح حاج قاسم :إن القانون األسايس
يفتقر إىل ذكر أو تفسري قضايا كثرية غابت
عن بال املرشع يف حينه ،باعتبار أنه وضع
ملرحلة انتقالية كان يفرتض أن تنتهي يف
العام  ،1999وقد وضعته سلطة فرعية؛
أي املجلس الترشيعي ،بالتايل هو قانون
تنظيمي نظامي ،لكننا يف فلسطني التزمنا
به ،وعىل الرغم من أننا نطلق عليه يف بعض
األحيان اسم دستور ،لكن ال يمكن إطالق
تسمية دستور عليه ،ألن هناك طرقا ً معروفة
لوضع الدساتري ،فقلنا إن القانون األسايس،
هو قانون أعىل للدولة وضعه «املجلس
الترشيعي» املنتخب.
وأضاف :عند وضع الدساتري ،عادة ما تنتخب
هيئة تأسيسية تعطى فرتة زمنية محددة
لوضع الدستور ،ثم يوافق الشعب عليه عن
طريق االستفتاء .إذ تكتيس تجربة االنتقال
الديمقراطي أهمية كبرية ،ألنها تستدعي
مشاركة الفئات الشعبية كافة يف كيفية وضع
الدستور ،بمعنى أنه يجب استشارة الشعب
حول ما يريده من الدستور ،وانتخاب لجنة

تتلقى ما تريده هذه الفئات الشعبية ومكونات
املجتمع املدني ،قبل أن تصوغ ما يتم االتفاق
عليه ،وقد تبقى هناك بعض اإلشكاليات
واالختالفات ،يمكن لألحزاب والحركات
االتفاق بشأنها ،وهذه هي طريقة االنتقال
الديمقراطي التي اتبعتها دول عديدة .من
هنا فإننا نقول تجاوزاً ،إن القانون األسايس
دستور ،لكنه يف الحقيقة ال يتناول القضايا
كافة التي يجب أن تتطرق إليها الدساتري.
وتابع :عند العمل عىل إعداد الدستور
الفلسطيني ال بد من وضع وثيقة االستقالل
يف الديباجة ،خاصة أن وثيقة االستقالل
أبرزت املبادئ واألسس القانونية التي
يمكن أن توضع يف أي دستور فلسطيني،
إذ من ضمن ما أكدت عليه حق الشعب
الفلسطيني يف االستقالل والعودة إىل أرض
الوطن ،وأن منظمة التحرير هي املمثل
رشعي وحيد له ،وأعلنت قيام دولة فلسطني
وأنها جزء ال يتجزأ من األمة العربية ،وأنها
دولة للفلسطينيني أينما كانوا ،كما أكدت
أيضا ً التزام دولة فلسطني بمبادئ األمم
املتحدة وأهدافها ،واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ومختلف االتفاقيات واملواثيق
الدولية ،بالتايل فإن الوثيقة هي أعىل قيمة
يف املنظومة الرتاتبية القانونية يف فلسطني،
خاصة أن القانون األسايس صادر من سلطة
ترشيعية وليست تأسيسية.

وعودة إىل االتفاقيات الدولية ،قال :ناقشنا
املادة العارشة وقلنا :أين يمكن أن نضع
هذه االتفاقيات؟ بمعنى هل نضعها فوق
أم تحت القانون العادي؟ يف النهاية اتخذنا
قرارا ً يف املحكمة الدستورية بأن مكانة
هذه االتفاقيات ستكون أقل من القانون
األسايس ،بمعنى حسب الرتاتبية :وثيقة
إعالن االستقالل ،ثم القانون األسايس ،ثم
ما يتعلق باالتفاقيات الدولية ،عىل أساس
أنه يمكن االستفادة منها وتضمني ما جاء
فيها ضمن ترشيعاتنا الوطنية ،خاصة يف
ما يتعلق بمسألة حقوق اإلنسان ،ال سيما
بعد انضمام دولة فلسطني إىل العديد
منها ،بالتايل وضعنا هذه االتفاقيات تحت
الدستور وأعىل من القانون العادي ،بهدف
ترسيخ مبدأ سيادة القانون ،وإقرار مبدأ
املرشوعية لدولة القانون.
وتابع :من هنا أصبحنا يف فلسطني ،انطالقا ً
من هذا االجتهاد التفسريي الذي قامت به
املحكمة ،لها أن تراقب هذه االتفاقيات،
كما أن القرار التفسريي مهم جدا ً خاصة
يف ما يتعلق ببعض النقاط األخرى املتعلقة
بطريقة اإللزام وااللتزام بهذه االتفاقيات،
وكيفية مواءمة هذه االتفاقيات مع
الترشيعات الوطنية ،وقمنا بوضع تحفظ
يف القرار التفسريي رقم ( )5لسنة ،2017
باعتبار أن االتفاقيات يجب أال تنطوي عىل
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ما يتعارض مع البعد الديني أو العادات أو
التقاليد إىل غري ذلك.
وشدد عىل أنه صحيح أن القانون األسايس
صدر عن املجلس الترشيعي ،لكن املهم فيه
أنه وضع مجموعة كبرية جدا ً من النصوص
الخاصة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،
عجزت عنها الكثري من الدول ،خاصة الدول
التي تطبق هذه االتفاقيات ،ال سيما اتفاقيات
حقوق اإلنسان بشكل مبارش عىل مواطنيها،
وتساوي بينها وبني الدستور.
ولفت إىل أنه يف ما يتعلق بمالءمة هذه
االتفاقيات مع قوانينا ،أي نأخذ ما يهمنا منها،
فهناك عادات وتقاليد لدينا ،بالتايل ال نريد أن
نأخذ االتفاقية كما هي بل أن نالئم ما نريد
ضمن ترشيعاتنا الوطنية ،بالتايل فإن هناك
وثيقة إعالن االستقالل التي يجب الحفاظ
عليها ،والرتكيز عىل الثقافة الدستورية لكل
أفراد الشعب الفلسطيني وتحديدا ً يف ما يتصل
بهذه الوثيقة ،كما يجب الحفاظ عىل القانون
األسايس ،عىل الرغم من أن هناك نقصا ً كبريا ً
فيه ريثما يتم وضع دستور.
ويف مداخلته ،تحدث د .عبد املنعم وهدان
عن نشأة الدبلوماسية الفلسطينية ،مشريا ً
إىل أنها ولدت يف عني العاصفة ،ال سيما قبل
الغزو االستعماري للمنطقة ،إذ حينها لم تكن
الدبلوماسية الفلسطينية قد تبلورت ،باعتبار
أن فلسطني لم تكن كيانا ً سياسيا ً مستقالً،
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بل كانت جزءا ً من اإلمرباطورية العثمانية،
فلم تكن هناك عالقات دولية ودبلوماسية
وكل ما إىل ذلك ،بالتايل ولدت الدبلوماسية
الفلسطينية يف مواجهة الغزوة االستعمارية
واملرشوع اإلرسائييل االستعماري الغربي يف
املنطقة ،ويف القلب منه احتالل فلسطني وما
نتج عنه من نكبة العام  ،1948من هنا كانت
بدايات الدبلوماسية الفلسطينية .تمثلت
الوالدة الحقيقية للدبلوماسية الفلسطينية
يف االعرتاف بمنظمة التحرير كممثل رشعي
ووحيد للشعب الفلسطيني ،بالتايل عربت
عن الكيان الفلسطيني بكل مكوناته.
ونوه بأن هذه النقلة ساهمت بشكل مبارش
يف تطوير الوعي الجمعي الفلسطيني باتجاه
أهمية ترسيخ أركان هذا الكيان ،الذي أحد
أهم مكوناته التعبري عن الهوية الوطنية
الفلسطينية ويف القلب منها العالقات الدولية
سواء أكانت الثنائية مع الدول أم العالقات
مع املنظمات اإلقليمية مثل جامعة الدول
العربية ،واالتحاد اإلفريقي ،وكل االتحادات
التي كانت خارجة من أتون االستعمار
واستطاعت أن تحصل عىل استقاللها وأن
تذهب إىل تطوير مكانها ضمن الشخصية
الدولية ،من هنا يسجل للموقف العربي
الرسمي أنه ساهم بشكل مبارش يف تعزيز
مكانة فلسطني وحضورها عرب الجامعة
العربية ،من خالل العالقات الثنائية التي

كانت تنسج مع الجامعة كعنوان للنظام
العربي الرسمي ،بالتايل نلمس مدى أهمية
دخول فلسطني كدولة عربية إىل العديد من
املنظمات الدولية ،وبناء العالقات الثنائية
مع مختلف الدول من خالل هذا املنرب املهم.
وأضاف :ربما كانت البداية من خالل بعثات
إعالمية ،ثم مكاتب تمثيل ،ثم تطورت عرب
مراحل النضال الفلسطيني ،مع اإلشارة اىل
أن وثيقة إعالن االستقالل شكلت ميالدا ً آخر
لتعزيز املكانة الفلسطينية يف املشهد الدويل،
مما شكل رافعة يف بناء الكيان الفلسطيني
سواء أكان عىل صعيد العالقات الثنائية أم
املنظمات الدولية واملتعددة.
وأوضح :شكل انضمام فلسطني إىل املنظمات
واالتفاقيات الدولية ،مدخالً مهما ً لتعزيز
الدبلوماسية الفلسطينية ،وانعكس ذلك
بشكل مبارش عىل األداء الفلسطيني ،وعىل
مكانة البعثات الدبلوماسية ،فالعديد من
الدول التي لم تكن تعرتف بفلسطني كدولة
وتتعامل مع التمثيل الفلسطيني من خالل
مكاتب؛ طوّرت التمثيل الفلسطيني إىل
مفوضية ،والبعض اآلخر طورها إىل مفوضية
عامة أو سفارة ،وقد جاء ذلك ثمرة جهد
دبلومايس مستمر من القيادة الفلسطينية.
وأكد أن إعالن االستقالل ّ
شكل رافعة لهذا
التوجه ،إضافة إىل بناء السلطة الوطنية
كأول سلطة فلسطينية تقام عىل األرض

الفلسطينية ،كل هذا شكل كذلك رافعة لهذا
العمل ،حيث كان لقبول فلسطني يف منظمة
«اليونسكو» دور املدخل األسايس لرتقية
مكانة فلسطني إىل دول بصفة مراقب يف األمم
املتحدة ،وهذا انعكس بشكل مبارش وكبري
جدا ً عىل دخولها مختلف املنظمات الدولية.
وأوضح :حقيقة ،فإن انضمام فلسطني
للكثري من املعاهدات واالتفاقيات الدولية،
جاء بموجب قبول عضوية فلسطني يف
«اليونسكو» ،وكدولة بصفة مراقب يف األمم
املتحدة ،مما شكل مدخالً مهما ً جدا ً لتعزيز
مكانة الحضور الفلسطيني يف مختلف
املنصات واملحافل الدولية ،األمر الذي انعكس
بشكل مبارش عىل الوجود الفلسطيني عىل
مستوى البعثات وغريها ،وال شك يف أن تطور
مكانة فلسطني الدبلوماسية ترتبط بتكريس
الهوية الفلسطينية يف مختلف املحافل ،األمر
الذي ينعكس بشكل مبارش عىل استفادة
املسار الدبلومايس بشكل يؤدي إىل استثمار
الوجود يف هذه املنظمات الدولية كأعضاء
يف هذه االتفاقيات ،وكيف يمكن أن تشكل
رافعة لتوسيع دائرة االشتباك مع سياسات
دولة االحتالل ،وكل إجراءاتها بحق أبناء
الشعب الفلسطيني ،من هنا أرى أن إرسائيل
وأمريكا والكثري من الدول الغربية التي
ال تزال تؤمن بمفهوم االستعمار واجهت
االنضمام الفلسطيني بكل رشاسة.
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وتساءل وهدان :كيف يمكن أن نستفيد
فلسطينيا ً من موضوع االنضمام؟ مجيباً:
يمكن االستفادة من ذلك يف إطار ثالثة محاور
رئيسة ،فأوال ً علينا أن نستثمر عالقاتنا
مع املؤسسات القانونية املحلية والعربية
واإلقليمية والدولية لنرصد االنتهاكات
اإلرسائيلية ملختلف بنود هذه االتفاقيات ،إذ إن
رصد االنتهاكات بشكل مبارش يساعدنا عىل
تكوين ملفات يف مختلف القضايا ،فإرسائيل
تنتهك بشكل يومي كل ما له عالقة بحقوق
اإلنسان .وثانيا ،أن نحشد التضامن الدويل
من خالل تسليط الضوء عىل هذه االخرتاقات
مع القضية الفلسطينية ومكانة فلسطني،
وثالثاً ،أن يشكل تجميع مالحظاتنا وبياناتنا
ومشاهداتنا عىل هذه االخرتاقات ،مجاال ً
لتحويلها إىل قضايا ترفع عىل دولة االحتالل
يف مختلف املنظمات الدولية ،بحيث يشكل
القانون الدويل سيفا ً مسلطا ً عىل منتهكي
حقوق اإلنسان يف مؤسسات االحتالل سواء
أكانت رسمية أم أفراداً.
وشدد عىل أن االستخدام األمثل للمسار
الدبلومايس الفلسطيني ،من خالل رشكاء
فلسطني يف مختلف املنصات واملستويات،
سيشكل رافعة وداعما ً أساسيا ً للمسار
القانوني الفلسطيني الذي ينبغي أن يفعّل
يف اإلطار الدويل ،بالطريقة التي تليق
به ،ويساهم يف تعزيز مكانة الشخصية
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الفلسطينية وحضورها يف مختلف الدول،
ويف الوقت نفسه يشكل سياجا ً وإطارا ً حاميا ً
ألبناء شعبنا ،من هنا نرى أن االنضمام لهذه
املعاهدات بشكل مبارش ساعد عىل تطور
مكانة فلسطني الدبلوماسية عىل مستوى
العالقات الثنائية واملنظمات الدولية،
واالنضمام إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية
يف مختلف اتجاهاتها.
وأوضح :من املعروف أن الرفض األمريكي
للمكانة الفلسطينية سواء يف املنظمات
الدولية ،أو مختلف املنظمات اإلقليمية يأتي
من خالل التحالف أو االنحياز األعمى ضد
الحقوق الفلسطينية .هذا باإلضافة إىل أن
البعثة الفلسطينية يف نيويورك ال تتمتع
باملزايا التي تتمتع بها البعثات األخرى ،ال
سيما أنه حسب تعريف املعاهدات الدولية
يف القانون األمريكي فإنه يسمو عىل القانون
الدويل ،أي أنه أينما وجد تناقض بني
الدستور األمريكي واملوقف الدويل ،يكون
املوقف األمريكي له حق األولوية أو يكون
أعىل من القانون الدويل.
واستدرك بالقول :عىل الرغم ذلك ،فإن
انضمام فلسطني إىل االتفاقيات الدولية قد
عزز مكانة فلسطني دون شك ،لكن هذا
االنضمام يجب أن ينتج عنه ثالثة مسارات،
فأوال نحن نحتاج إىل مواءمة األنظمة
والقوانني والترشيعات الفلسطينية انسجاما ً

مع املوروث الثقايف الديني واملجتمعي
للشعب الفلسطيني ،وثانيا ال بد من تأهيل
مكونات السلطة التنفيذية وتدريبها
من الجهاز القضائي ،واألجهزة األمنية
وموظفي مختلف الوزارات واملؤسسات
للقيام بواجبهم ومهامهم انسجاما ً مع
األنظمة والقوانني الدولية التي انضمت
إليها فلسطني ،وثالثا ً البد من تنظيم حمالت
تعبئة وتوعية وتوجيه وإرشاد ملكونات
املجتمع الفلسطيني لتطوير الوعي الجمعي
الفلسطيني باتجاه االلتزام باألنظمة
والقوانني التي أصبحت جزءا ً من األنظمة
والقوانني الدولية ،مما يرتتب عليه كيف
يمكن أن نبني استقالال ً ذاتياً؛ بمعنى كيف
يمكن أن نبني دولة مدنية تسودها الحرية
والديمقراطية والعدالة االجتماعية وسيادة
القانون ،وعندما يأتي االستقالل السيايس
يصبح مظلة لتتويج أنواع االستقالالت
والحريات التي حصلت عليها فلسطني يف
املجاالت كافة ،بمعنى أننا نحتاج إىل تطوير
وبناء متقدم جدا ً يليق بمستوى دول حديثة،
وحضور فلسطني ومكانتها.
عبء املواءمة ..واألولويات الوطنية يف الترشيع
ً
بداية،
يف مداخلته ،ركز د .عمار الدويك،
عىل وثيقة االستقالل ،مشددا ً عىل ما ذهبت
إليه املحكمة الدستورية باعتبارها املرجعية
العليا ،واعتربها وضعت الحجر األساس

للدولة ،فالوثيقة تتحدث عن الدولة ،وهي
إىل جانب صياغتها الجمالية التي صاغها
الشاعر محمود درويش ،فإن مضامينها
الحقوقية قوية جداً ،حيث نصت عىل أن
دولة فلسطني تلتزم بمبادئ األمم املتحدة،
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،ومبادئ
عدم االنحياز.
وأكد أن القانون األسايس هو املرجعية العليا
للسلطة الفلسطينية ،كما نص يف املادة
العارشة عىل موضوع أن حقوق اإلنسان
وحرياته ملزمة ،ودعوة السلطة إىل االنضمام
إىل االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان،
وفعال منذ العام  ،2012جرى االنضمام
خالل فرتة وجيزة لجميع االتفاقيات الدولية
األساسية لحقوق اإلنسان ،باستثناء اتفاقية
وحيدة تتعلق بالعمال املهاجرين.
وتابع :بموازاة ذلك جرى االنضمام
للربوتوكوالت اإلضافية واالختيارية يف غالبية
االتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان دون
تحفظ ،ونحن قد نكون الدولة العربية
واإلسالمية الوحيدة التي فعلت ذلك ،أي دون
تحفظ ،وهذا قد يكون قرارا ً متعجالً ،فأنا
كحقوقي مع االنضمام وعدم التحفظ لكننا
أيضا ً علينا أن نفهم السياق الفلسطيني،
بالتايل كان يفرتض أن تكون هناك دراسة
أكثر وعيا ً لهذه االتفاقيات وأثرها علينا،
وكان باإلمكان عمل تحفظات محدودة
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لبعض االتفاقيات خاصة االتفاقيات التي
فيها حساسية ثقافية ،مثلما فعلت بعض
الدول العربية واإلسالمية.
وأضاف دويك :القرار التفسريي للمحكمة
الدستورية رقم ( )5لسنة  ،2017سد فراغا ً
دستورياً ،يف ما يتعلق بعدم إشارة القانون
األسايس ملكانة االتفاقيات الدولية يف القانون
األسايس ،فجاء القرار التفسريي لسد هذه
الفجوة ،حيث أفاد القرار بأن االتفاقيات
الدولية لها مكانة فوق الترشيع العادي لكنها
دون القانون األسايس ،وهذا التفسري موجود
يف دول أخرى ،لكن هذا التفسري الفلسطيني
تعرض النتقاد من لجان املعاهدات الدولية
ذاتها التي اعتربت هذا التفسري خاصة يف ما
يتعلق بموضوع الهوية الثقافية وغريه ،قد
يعيق إيفاء فلسطني بالتزاماتها الدولية.
واستدرك بالقول :لكن ،من املعلوم التحديات
التي واجهت املحكمة الدستورية عندما
أعدت القرار ،خاصة يف ما يتعلق بموضوع
الهوية الثقافية ،وهي جاءت ملحاولة سد
الثغرة الناجمة عن االنضمام دون تحفظ،
بيد أن السؤال اآلن حول كيفية تطبيق
تفسري املحكمة الدستورية.
وأوضح :من املعروف ،أن السلطة التنفيذية
تأخذ عادة ما تريد ،وترتك ما ال تريده من
القرارات التفسريية ،مثل قرار املحكمة
الدستورية بإلغاء املجلس الترشيعي وإجراء
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انتخابات عامة ،فالقرار نفسه نص عىل
الدعوة إىل إجراء انتخابات خالل ستة أشهر،
بالتايل تم تطبيق الشق األول بينما انتظر
الشق الثاني أكثر من ستة شهر للرشوع
بتطبيقه قبل الرتاجع عنه.
وأشار إىل أن القرار التفسريي نفسه ينص
عىل رضورة اتخاذ التدابري واإلجراءات
الترشيعية الداخلية من أجل تسهيل إعمال
الحقوق والحريات ضمن عملية مراجعة
مختلف القوانني ،وذلك من خالل مراجعة
األنظمة القانونية وتحديد األولويات يف مجال
املالءمة ،بمعنى أن املحكمة الدستورية طلبت
من الدولة أن توائم الترشيعات ،وأن تضع
األولويات يف املواءمة ،ما يقودنا إىل موضوع
مواءمة االتفاقيات واملعاهدات املوقعة مع
الترشيعات الفلسطينية ،فعندما ّ
نطلع عىل
قائمة من  98قائمة قمنا باالنضمام إليها
دون تحفظ ،منها عىل األقل  60اتفاقية لها
مضامني تتعلق بحقوق اإلنسان أو القانون
الدويل اإلنساني ،أو القانون الجنائي
الدويل ،وأغلب هذه االتفاقيات ترتتب عليها
التزامات بمواءمة الترشيعات؛ فإننا نجد
أنفسنا نتحدث عن عمل ضخم جدا ً بحاجة
إىل جهد يستغرق سنوات ،وإزاء هذا الجهد
الذي يستغرق سنوات ،ال يمكن أن نوائم
الترشيعات جملة واحدة ،بالتايل من املهم
وضع أولويات.

وأضاف :إن موضوع وضع األولويات ،يقود
اىل موضوع القرارات بقوانني ،فلألسف
القرارات بقوانني تصدر يف ظل غياب خطة
ترشيعية وطنية معروفة متفق عليها ،تحدد
األولويات الوطنية يف الترشيع ،بمعنى ال
وضوح لدينا حول األولويات الوطنية يف
الترشيع ،من هنا نتساءل من يحدد األولويات
وكيف تحدد؟
وأشار إىل أن من ضمن االتفاقيات التي
تمت اإلشارة إليها ،هناك  8اتفاقيات،
تمت تسميتها اآلليات التعاقدية يف األمم
املتحدة ،إذ لكل اتفاقية منها توجد لجنة
يف األمم املتحدة ،فمثالً اتفاقية مناهضة
التعذيب ،هناك لجنة ملناهضة التعذيب،
وكذا الحال بالنسبة التفاقية القضاء عىل
كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،واتفاقية
الحقوق االقتصادية واالجتماعية  -العهد
الدويل ،وهكذا ،وهذه اللجان تراقب مدى
التزام الدول بتطبيق االتفاقيات .ومن
أهم االلتزامات التي ترتتب عىل أي دولة
تنضم التفاقيات حقوق اإلنسان ،أن توائم
ترشيعاتها حسب االتفاقيات.
وفصل دويك :نحن حتى اآلن منذ االنضمام
ّ
لالتفاقيات الدولية الثماني األساسية يف
العام  ،2014قدمنا تقارير رسمية كدولة
ألربع من هذه االتفاقيات ،وهي اتفاقية
«سيداو» ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية

مناهضة كافة أشكال التمييز العنرصي،
واتفاقية مناهضة التعذيب ،بمعنى أن دولة
فلسطني قدمت تقاريرها لهذه اللجان التي
قامت بدراستها وبناء عليها قدمت توصيات
للدولة حول كيفية إيفاء الدولة بالتزاماتها
حسب االتفاقيات ،ومن ضمن هذه التوصيات
كانت هناك توصيات محددة حول مواءمة
الترشيعات املحلية ،فمثالً اتفاقية لجنة املرأة،
طالبت دولة فلسطني بأن تضع تعريفا ً شامالً
للتمييز ضد املرأة ،يتناول جميع أشكال
التمييز املحظورة ،ومراجعة قانون العقوبات،
ومراجعة مرشوع قانون األحوال الشخصية،
ومرشوع قانون حماية األرسة من العنف،
وسن قانون يتعلق بتقديم املساعدة القانونية
للنساء املهمشات لتسهيل وصولهن إىل
املحاكم والعدالة ،كما طالبت الدولة باعتماد
مرشوع قانون حماية األرسة من العنف،
واتخاذ التدابري املناسبة إلدراج االغتصاب
الزوجي ضمن تعريف االغتصاب ،واعتماد
ترشيع لتجريم استغالل النساء جنسيا ً ويف
املواد اإلباحية ،وسن ترشيع للحد من خطر
تعرض النساء والفتيات النعدام الجنسية،
واعتماد ترشيع يحظر التحرش الجنيس يف
مكان العمل ،واعتماد ترشيح يجيز اإلجهاض
يف حاالت االغتصاب وسفاح املحارم والخطر
عىل الصحة الجسدية والعقلية للمرأة الحامل
والتشوهات الشديدة  ...إلخ.
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وتابع :أما توصيات لجنة الطفل ،فتضمنت
تعديل الترشيعات بحيث ُتلغى االستثناءات
التي تسمح بالزواج دون سن الـ  18عاماً،
وسن ترشيعات تتعلق بحق الطفل يف
الحماية من العقوبة البدنية وغريها خاصة
موضوع الرضب يف املدارس ،وتعديل قانون
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بحيث يوفر
الحماية لألطفال ويدمجهم يف التعليم
واملجتمع والصحة ،وإلغاء تجريم اإلجهاض
يف مختلف الظروف وتحديدا ً املراهقات،
كما طالبت برفع الحد األدنى للمسؤولية
الجنائية إىل سن  14عاما.
وأضاف :بالنسبة التفاقية مناهضة التمييز
العنرصي ،فقد أوصت اللجنة باعتماد
قانون ملكافحة التمييز يتضمن تعريفا ً
للتمييز العنرصي ،ومراجعة الترشيعات
مثل قانون العقوبات بحيث تكون هناك
نصوص واضحة بخصوص جريمة التمييز
العنرصي ،وتعديل قانون العقوبات
الساري يف قطاع غزة ونظريه يف الضفة
وقانون املطبوعات والنرش ،وقانون الجرائم
اإللكرتونية ،بما يتفق مع املادة ( )4من
االتفاقية التي تنص عىل حظر التحريض
عىل التمييز العنرصي والكراهية العنرصية،
واعتماد قانون الجنسية بحيث يوائم مختلف
األحكام املتعلقة بالجنسية بهدف الحد من
خطر انعدام الجنسية .أما توصيات اتفاقية
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مناهضة التعذيب ،فنصت عىل رضورة
وجود تعريف فلسطيني للتعذيب متوافق
مع التعريف الوارد يف االتفاقية ،وإصدار
قانون فلسطيني يمنع التعذيب ويجرم
ويضع عقوبات بحق مرتكبيه ويكفل
تعويض الضحايا ،ومراجعة قرار بقانون
رقم ( )25لسنة  2022املتعلق بالهيئة
الوطنية للوقاية من التعذيب بحيث يتوافق
مع الربوتوكول االختياري لالتفاقية ،واعتماد
أنظمة وتعليمات تضع معايري واضحة
الستخدام األسلحة النارية والقوة من أجهزة
األمن ،وتعديل القرارات بقوانني اإلجرائية
األخرية التي احتجت عليها نقابة املحامني،
حيث طالبت اللجنة املختصة بمراجعتها
خاصة قانون اإلجراءات الجزائية باعتبار
أنه ينطوي عىل مخالفة لالتفاقية.
وتساءل :هذه هي التوصيات التي وضعتها
اللجان ،لكن السؤال الذي يفرض نفسه،
أين نحن كفلسطينيني من هذه التوصيات؟،
فلدينا اللجنة الوطنية ملواءمة الترشيعات،
املشكلة برئاسة وزارة العدل وعضوية
عدد من الوزارات والنيابة العامة والقضاء
الرشعي ووزارتي الخارجية والداخلية،
والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان املوجودة
كمراقب ،وقد قامت اللجنة بجهود طيبة
عىل صعيد مواءمة بعض الترشيعات ،لكن
ال توجد لديها خطة واضحة حول األولويات

يف الفرتة القادمة .حاليا تعمل اللجنة عىل
عدد من الترشيعات ،من ضمنها مرشوع
قانون العقوبات حيث تعمل عليه منذ العام
 ،2011ومرشوع قانون لتجريم الكيانات
والرشكات العاملة يف املستوطنات ،وهذا أمر
جيد يتواءم مع التزاماتنا حسب القانون
الجنائي الدويل والقانون الدويل اإلنساني،
كما تعمل عىل مرشوع قانون نظام التحويل
الوطني للنساء املعنفات ،ومواءمة القرار
بقانون بشأن مكافحة غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب ،ومواءمة القرار بقانون
معدل لقانون العقوبات يف ما يتصل بجرائم
االتجار بالبرش.
ونوه بأن اللجنة انتهت منذ عامني من مواءمة
قانون منع الجرائم ،ورفعت توصية بإلغاء
النصوص التي تجيز للمحافظني التوقيف
عىل ذمتهم ،وعملت أيضا ً عىل مواءمة القرار
بقانون معدل لقانون الطفل ،وأوصت برفع
سن الزواج ،بالتايل فما قامت به اللجنة جيد،
لكن إذا نظرنا لاللتزامات املرتتبة علينا،
فإننا نرى أن الفجوة ال تزال كبرية جدا.
وشدد عىل أنه من الرضوري أن يتم العمل
عىل تحديد األولويات عىل ضوء االلتزامات
الدولية التي تفرضها االتفاقيات الدولية
مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات الوطنية
التي ينبغي أن تحدد بعد التشاور مع
املكونات املجتمعية املختلفة ،وضمن رؤية

وطنية واضحة املعالم حول ما نريده عىل
جميع املستويات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،من هنا من الرضوري الرتكيز
عىل القوانني التي تدعم صمود املواطنني،
وتحمي الفئات املهمشة يف املجتمع مثل
قانون الضمان االجتماعي ،وصدور قانون
منع التعذيب الفلسطيني ،وهكذا تتحدد
األلويات عىل املستوى الوطني.
وأكد أن املحكمة الدستورية يف قرارها
التفسريي قالت ،إنه حتى تصبح االتفاقيات
الدولية ملزمة يجب أن تمر باإلجراءات
الشكلية إلصدار القوانني يف فلسطني ،ومن
ضمن ذلك النرش يف الجريدة الرسمية،
وحتى اآلن فإنه من ضمن االتفاقيات الدولية
الثماني املتعلقة بحقوق اإلنسان لم تنرش
سوى اتفاقيتي حقوق الطفل ،والقضاء
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،بالتايل
فإن عملية املواءمة لدينا موجودة لكنها غري
كافية ،وهي تتم برتدد وبطء شديدين يف ظل
عدم وضوح األولويات الوطنية.
وأشار إىل أن هناك أطرافا ً وجهات تعنى
باملواءمة وتعمل بجدية ،بخالف أخرى
تعطل هذا األمر ،وتضع العقبات ،بخالف
قسم ثالث يخىش من املواءمة ،فمثالً يف
ما يتعلق بوجود قانون منع التعذيب،
يحصن املجتمع
من وجهة نظري وجوده
ّ
ومؤسسات الدولة ،ويعزز الصمود ويقوي
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الدولة الفلسطينية داخليا ً وخارجياً.
وختم دويك :رأينا يف حالة القوانني
االقتصادية واالجتماعية مثل قانون الضمان
االجتماعي ،كيف أن هناك أطرافا ً اقتصادية
ومجتمعية عملت عىل إفشاله ،ويف حالة
مرشوع قانون حماية األرسة من العنف،
جرت شيطنة املوضوع ،عىل الرغم من أن
مرشوع القانون ينطوي عىل جوانب مهمة
للمجتمع يف ظل انتشار العنف املمارس عىل
أساس النوع االجتماعي ،وبالتايل ،يمكن
إخضاعه للنقاش لضمان عدم وجود ما
يتعارض مع الحقوق الثقافية وغريها كما
أشارت املحكمة الدستورية ،لكن من الواضح
أنه ال توجد إرادة بخصوص إصدار مثل هذه
القوانني ،بالتايل فإن التوصية رضورية بأن
يكون لدينا توافق عىل خطة توضح األولويات
الوطنية للمواءمة تراعي االحتياجات
والسياق الفلسطيني والظروف االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وااللتزامات بموجب
االتفاقيات الدولية ،وأن يتم إخضاع أي
قوانني يراد إصدارها إىل مشاورات ،إىل أن
يكون لدينا مجلس ترشيعي يتوىل قيادة
عملية املواءمة الترشيعية.
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التوصيات
هنا ملخص ألبرز التوصيات التي تبلورت
خالل الورشة:
1.توظيف اإلنجازات الدبلوماسية لفضح
ممارسات االحتالل اإلرسائييل ورصدها
وتوثيقها ملساءلة دولة االحتالل دولياً.
2.تعزيز الجهود الدبلوماسية لحشد مزيد
من التأييد للحقوق الفلسطينية.
3.مواءمة األنظمة والقوانني الفلسطينية،
بما ينسجم مع االتفاقيات الدولية التي
انضمت إليها دولة فلسطني.
4.تدريب الكوادر العاملة يف املؤسسات
الرسمية للقيام بواجبها ومهامها وفق
األنظمة وااللتزامات الدولية.
5.وضع خطة وطنية تحدد األولويات
الترشيعية.
6.نرش االتفاقيات الدولية التي انضمت
إليها دولة فلسطني يف الجريدة الرسمية.
7.إخضاع أي قانون يراد إصداره
ملشاورات مجتمعية.
8.تعزيز الثقافة القانونية واحرتام تطبيق
القوانني عىل املستوى الوطني.

سياسة دولية

حرب روسيا على أوكرانيا :الدين يقف خلف
السياسة

عالء أبوعامر *
يقال إن خلط الدين بالسياسة يؤدي إىل تشويه

كأداة لتعبئة شعوبهم يف مواجهة العدو ،يربز

الدين وتدمري السياسة ،فقد تبدى لكثري من

الدين يف عدد من الرصاعات العاملية أبرزها

املفكرين أن السمة السائلة والطيفية لتعريف

الرصاع العربي الصهيوني ،حيث بنيت مسألة

الدين وتأويله حيال السياسة ،تعني رشعنة الفعل
السيايس دينيا ً واستقواء طرف سيايس معني

إنشاء دولة الصهاينة يف فلسطني عىل نصوص

بالدين ضد أطراف أخرى .وعىل هذا اإليقاع قامت

توراتية وتفسريات إنجيلية ،وحروب أمريكا ضد
الدول والجماعات اإلسالمية ُغلفت بمقوالت

الحروب الدينية الطاحنة داخل كل حضارة أو

«اإلسالم فوبيا» ،أما حروب روسيا يف القوقاز فقد
ُغلفت من شعوب تلك املنطقة خاصة الشيشان

من الحروب ضد الحضارات واألديان األخرى.

وداغستان برصاع بني اإلسالم واإللحاد أو بني

وروسيا وأوكرانيا تنتميان إىل ديانة واحدة

اإلسالم واملسيحية األرثوذكسية ،كما حمل التدخل
الرويس يفسورية بعدا ً دينيا ً غري مبارش عندما قال

يف الواقع ،لطاملا استخدم السياسيون الدين

الرئيس بوتني خالل لقاء أجراه مع وفود الكنائس

ثقافة ،وكانت أكثر دموية يف العديد من األحيان

ومذهب واحد هو املسيحية األرثوذكسية.

*دكتوراه يف العالقات الدولية والسياسة الخارجية /أكاديمية العلوم الروسية

املحلية األرثوذكسية يف مقره «نوفو أوغاريوفو»
قرب موسكو« :إن الوضع يتغري شيئا ً فشيئا ً يف
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هذا البلد ،حيث قامت القوات املسلحة السورية،

روحية ويشهد انهيارا ً للتقاليد والقيم األخالقية
التي تشكل«أساسا ً للحضارة اإلنسانية» ،وأضاف:

مدعومة من العسكريني الروس ،بتحرير جميع
أرايض البالد تقريباً ،بما يف ذلك مناطق الحضور

«ونحن نواجه اليوم ما كان يبدو ،أنه تمت إدانته

املسيحي التاريخي».

وتجاوزه منذ زمن طويل ،أال وهو االضطهادات

وذكر الرئيس الرويس أن اإلرهابيني يف سورية قتلوا

الدينية» .وأشار إىل أن هذه املشكلة بلغت ذروة

ورشدوا من ديارهم عرشات اآلالف من األشخاص،

حدتها يف الرشق األوسط ،مهد املسيحية ومنبع

ونهبوا ودمروا العديد من الكنائس واألديرة.
يذكر التاريخ َّ
أن أحد أسباب التوتر الرويس مع

اإليمان األرثوذكيس».

الدولة العثمانية كان إهانة السلطان العثماني
املسيحيني األرثوذكس ،إذ سلَّم مفاتيح كنيسة

الشعبان

الرويس

واألوكراني

بأغلبيتهما

الساحقة مسيحيان ،ينتمي كالهما إىل الكنيسة
األرثوذكسية ،وهي كنيسة رشقية ،يعود تاريخ
اعتناقها روسيا ً إىل زمن األمري فالديمري ،أمري

املَهد يف بيت لحم للكاثوليك ،متجاهالً بذلك حقوق
الكنيسة األرثوذكسيةيف األرض املق َّدسة.
شهدت القرون األخرية رصاعا ً قويا ً بني الدولة

يحل مكان الوثنية سيساعده كي يُحكم سيطرته

العثمانية وروسيا القيرصية املدعومة من كنيستها

عىل البالد ويوحدها.

األرثوذكسية التي كان لها اهتمام مبارش بالسكان

يرى البعض أن الدين هو البعد املسترت يف هذه

املسيحيني يف مناطق الحكم العثماني يف البلقان

الحرب الروسية األوكرانية ملا تمثله كييف من

والقوقاز والرشق األوسط .واعرتفت اتفاقية

أهمية دينية لدى الروس ،فالدولة الروسية

«كوجوك كاينارجا» يف العام  1774لروسيا

تأسست يف أوكرانيا ،والروس عندما اعتنقوا
املسيحية األرثوذكسية نسبيا ً عام  988من

«كييف روس» ،حيث ظن أن اعتناق دين جديد

باإلرشاف عىل حقوق هؤالءاملسيحيني ،عىل اعتبار
أ َّنها كانت السلطة األهم يف تلك الفرتة.

ميالد السيد املسيح ،كان هذا بمعمودية أمري

 ِمن املفارقات َّ
أن االهتمام الرويس باألرثوذوكس

دولة كييف الروسية .ويف كييف توجد الكنائس

يف الرشق األوسط استم َّر يف عهد االتحاد

الروسية األرثوذكسية املقدسة وأهمها كنيسة

السوفيتي الذي كان يمارس نفوذه يف الرشق

القديس فالديمري وكنيسة الالفرا ،لذلك كييف

األوسط ِمن خالل األرثوذكس املوجودين فيه،

هي أم املدن الروسية من حيث التاريخ واألكثر

وهو ما يفرس وجود عدد كبري من اليساريني

قدسية من حيث اإليمان.

والشيوعيني العرب من املسيحيني.

وعليه ،هل هناك من بعد ديني للحرب القائمة بني

ذكر الرئيس الرويس أن عالم اليوم يمر بأزمة

روسيا الفيدرالية من جهة وأوكرانيا وحلفائها يف
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أوروبا وأمريكا من جهة أخرى؟

الرويس ،مما خلق توترات يف الشؤون الدينية،

كثرية هي اإلشارات التي تقود إىل ذلك منها:

فقد خلقت ترصيحاته هذه منافسات ومواقف
متطرفة وجوا ً من عدم الثقة وعدم االستقرار.

الرصاع الكنيس بني الكنيستني األوكرانية

ولعب البطريرك كرييلدورا ً مهما ً يف دعم رواية

والروسية الذي اشتدت حدته أثناء الحرب
األخرية ،وهناك يف الخلفية أيضا ً منع روسيا

الكرملني من خالل تسليطالضوء عىل العالقات

وبقرار دستوري نشاطات الكنائس الغربية

التاريخية والدينية لروسيا مع كييف وشبه

عىل أراضيها.

هذه بعض من املؤرشات األكثر بروزا ً يف هذا

جزيرة القرم.
ووفقا ً ألدريان كاراتنيكي من املجلس األطليس،

الرصاع ،لكن وجود هذه املؤرشات ال يعني

فإن الزعماء الدينيني «يخلقون أزمة خطرية

أن الرصاع يف جوهره ذو طابع ديني كونه يف
األساس رصاعا ً سياسيا ً ذا أبعاد اقتصادية

ألن الكنيسة تحولت إىل أداة من هؤالء الفاعلني
السياسيني الرئيسني» .وقد تلقى املرشوع

وجيواسرتاتيجية ،وربما ثقافية ،واألخرية يعترب
الدين جزا ً منها.

الثقايف والتاريخيوالديني ،املسمى نوفوروسيا،
دعما ً قويا ً من الكنيسة األرثوذكسية الروسية

منذ الحقبة اإلمرباطورية الروسية وما تالها

(ROC) ،التي تعتربه «مشكلة وجودية لكل

من حقبة سوفيتية ،كانت الكنيسة األوكرانية

روسيا املقدسة» .ومع ذلك ،تشري بعض

تابعة للكنيسة الروسية يف موسكو ،لكن منذ أن

التقديرات األكاديمية أنه كلما واصلت الكنيسة

غزت روسيا أوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم

الروسية دعم العدوان الرويس يف أوكرانيا،

يف العام  2014توترت العالقات بني البلدين

ستزداد عزلتها مع نظرياتها اآلن ويف املستقبل.

بوجه خاص ،وانعكست التوترات السياسية يف

يدعو البطريرك الرويس كرييل الهيئات الدولية

الرصاع األمريكي الرويس يف أوكرانيا والتدخل

إىل تقديم الدعم لرجال الدين الذين يعانون يف

العسكري الرويس املبارش منذ العام  2014عىل

رشقأوكرانيا ،لكنه يف الوقتنفسه يربر العنف

رجال الدين والكنائس يف كال البلدين ،األمر
الذي خلق توترا ً بني بطريركية موسكوللكنيسة

ضد الزعماء الدينيني األرثوذكس غري الروس.
حيث يرى األخري أن بقية العالم تجسيد للرش،

األرثوذكسية الروسية (ROC MP) وبطريركية

وروسيا هي مثال الخري.

كييف للكنيسة األرثوذكسية األوكرانية ،حيث

يجد دعم البطريرك كرييل صدىً لدى

قدم رئيس البطريركية الروسية ،البطريرك

املواطنني الروس ،حيث اتبع املواطنون الروس

كرييل ،الدعم الروحي أليديولوجية العالم

والعسكريون واملرتزقة بحكم األمر الواقع
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دعوة البطريرك لحماية اإلمرباطورية الروسية
املقدسة من التهديدات،وهوالعنرص الرئيس يف
تكتيكات التجنيد.
ساهمت الدعوات ذات الطابع الديني التي
شنها البطريرك والكرملني يف تغذية الكراهية
وقوت عزيمةاملتشددين يف رشق أوكرانيا ،وهذا
ما ساهم بحسب بعض املراقبني يف استمرار
االنقسام يف املجتمع.
الكنيسة األقدم واألكرب يف أوكرانيا هي
الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية التي ظلت
تتبع بطريركية موسكو ،ووفقا ً إلحصاءات
الحكومة األوكرانية ،كان يتبع هذه الكنيسة
أكثر من  12ألف أبرشية (وحدة يف النظام
الكنيس يرتأسها األسقف أو املطران) يف عام
 ،2018وهي فرع من الكنيسة األرثوذكسية
الروسية ،وتخضع للسلطة الروحية للبطريرك
كرييل بموسكو ،وكثريا ً ما أكد البطريرك كرييل

وسلفه البطريرك ألكيس الثاني مرارا ً وتكرارا ً
حرصهما عىل الروابط القوية التي تربط شعبي

أوكرانيا وروسيا .وقد حدث ذلك االنفصال يف
 15كانون األول  ،2018حينما عقد نحو 190
أسقفا ً وكاهنا ً من الكنيسة يف أوكرانيا اجتماعا ً
امتد ساعات طويلة داخل كاتدرائية «سانت
صوفيا» بحضور الرئيس األوكراني السابق
برتو بروشينكو النتخاب رئيس الكنيسة
األوكرانية املوحدة الجديد املطران إبيفانيوس،
معلنني «تأسيس كنيسة أرثوذكسية مستقلة
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خاصة ببالدهم» ،ليغريوا تقليدا ً دينيا ً يمتد
عمره إىل قرون طويلة ،إذ كانت كنيسة كييف
تابعة إىل موسكو.

ويف أعقاب ذلك سافر املطران املُنتخب إىل
إسطنبول ،حيث بطريركية القسطنطينية
املسكونية (املقر التاريخي للكنيسة األرثوذكسية
الرشقية) ليحصل عىل «أمر رسمي» يمنح كنيسة
كييف «االستقالل».
أثار األمر غضب الكنيسة يف روسيا التي أعلنت
قطع العالقات مع بطريركية القسطنطينية
يف إسطنبول احتجاجا ً عىل موافقتها عىل طلب
أوكرانيا إقامة كنيسة مستقلة ،ووصفت التحرك
بأنه «أكرب انشقاق يفاملسيحية منذ ألف عام».
وشبَّهت االستقالل باالنشقاق العظيم الذي حدث
عام  ،1054وأدى إىل انشقاق بني الكنائس
ّ
وحذرت من أنه قد يؤدي إىل
الغربية والرشقية،
«صدع دائم يف األوساط األرثوذكسية العاملية».

الدين كأداة للسياسة
يرى البعض يف «الهوية األرثوذكسية ارتباطا ً
وثيقا ً بالهوية القومية الروسية ،وبمشاعر الفخر
واالعتزاز والتفوق الثقايف عرب جميع مراحل
التاريخ» ،وهو ما يسعى الرئيس بوتني إلثباته،
وفق تصور العديد من املحلّلني واملؤرخني الّذين

يعرفون جيدا ً تاريخ روسيا ،والروس الذين ضحّ وا
بـ  25مليونا ً من أبنائهم خالل الحرب العاملية

الثانية ،وسقط  6ماليني منهم فقط يف الدفاع عن

أوكرانيا ضد الهتلرية.

والكنيسة يف أوكرانيا قد سعت إىل تلك الخطوة

لذلك ينسب إىل بعض املحللني أنه ال يمكن فه ُم

منذ أن استقلت البالد عن االتحاد السوفيتي،

الغزو الرويس ألوكرانيا بشكل كامل بمعزل

فعندما انفصل مرتوبوليتان فيالريت عن الكنيسة

عن مكوّنه الديني املهم .حيث كان الدين

األرثوذكسيةالروسية إلنشاء الكنيسة األرثوذكسية

أحد األسباب التي عنونها فالديمري بوتني ،يف

األوكرانية ،بطريركية كييف (UOC-KP) ،لم

خطابه املتلفز يف  21شباط واعرتافه باملناطق

يحصل عىل اعرتافالقسطنطينية.

االنفصالية يف رشق أوكرانيا ،من خالل القول

لكن تحت ضغط من الحملة القومية من

إنه يريد حماية الكنيسة األرثوذكسية ألوكرانيا

أجل االستقالل يف أوكرانيا ،أحيت الكنيسة

التابعة لبطريركية موسكو« :تواصل كييف
لقمع ض ّد الكنيسة األرثوذكسية
التحضري
ٍ

األرثوذكسية الروسية الوضع شبه املستقل

األوكرانية التابعة لبطريركية موسكو .لقد

لكنيستها التابعة يف أوكرانيا ،وأعادت تسميتها
إىل الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية (UOC)،

حوّلت السلطات األوكرانية بسخرية مأساة

لذلك و ُِجدت كنيستان أرثوذكسيتان متنافستان
يف أوكرانيا منذ ذلك الحني ،حيث كنيسة UOC

لكن أوكرانيا اعتربت عملية انفصال الكنيسة
ً
ً
مهمة ضد التدخل
خطوة
األوكرانية عن الروسية

 Uالتي تمثل
املوالية ملوسكو وكنيسة  OC-KP
أوكرانيا املستقلة .وحسب «تاراز كوزيو» الزميل

الرويس يف شؤونها ،حيث اتهمت الكنيسة

لدى مركز العالقات العابرة لألطلنطي يف جامعة

األرثوذكسية الروسية بممارسة نفوذ خبيث

جون هوبكينز ،فإنه منذ ضم روسيا شبه جزيرة

عىل أراضيها ،من خالل السماح بأن يستخدمها

القرم والعمليات العسكرية يف رشق أوكرانيا،

الكرملني أداة لـ «تربير النزعة التوسعية الروسية

«عجزت الكنيسة األرثوذكسية الروسية ونظريتها

ودعم املتمردين االنفصاليني يفرشق أوكرانيا».

يف أوكرانيا عن الحفاظ عىلالحياد» ،إذ أيَّد رجال

غري أن هناك ما يؤكد أن الخطوة جاءت بدعم

الدين يف الكنيسة األرثوذكسية الروسية القوميني

أمريكي بعد أن وضع بطريرك القسطنطينية

الروس الذين يقاتلون يفدونباس.

بارثولوميو األول أوكرانيا تحت الوالية الكنسية

يرى بعض الخرباء يف الشأن األوكراني أن األمر

لرئيس أساقفة أمريكا دانييل بامفيلون واألسقف

له بعد جغرايف سيايس ،إذ يعني أن الكنيسة

الكندي إيالرون من إدمونتون ،اللذين يرتأسان

األرثوذكسية الروسية لم تعد أكرب كنيسة

الكنائس األوكرانية األرثوذكسية يف كال البلدين.

أرثوذكسية يف العالم ،وستكون الكنائس

تشري بعض التقارير إىل أن السلطات يف كييف

األرثوذكسية األوكرانية والرومانية «متساوية

االنقسام يف الكنيسة إىل أداة لسياسة الدولة».
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ٌ
حليف
تقريبا ً يف الحجم» ،وسيكون للقسطنطينية

«إنها تدين الحرب الروسية عىل البالد ،وإنها

أوكراني قويٌّ يف تعاملها مع الكنيسةاألرثوذكسية
ٌّ

تخالف بطريرك موسكو يف موقفه بشأن هذه

الروسية ،يف حني أن الكنيسة األرثوذكسية

الحرب الدائرة ،الذي عرب عن دعمه قرا َر الرئيس

الروسية معادية للغرب مثل نظام بوتني ،بينما

الرويس فالديمري بوتني شن حرب عىل الجارة

ستكون الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية املستقلة
ذاتيا ً «مؤيدة أوروبا».

الغربية ،التي تسميها موسكو عملية عسكرية
خاصة باألرايض األوكرانية .ودعت الكنيسة

وقد وصف جون هريبست السفري األمريكي

األرثوذكسية األوكرانية كييف وموسكو إىل

السابق لدى أوكرانيا ومدير مركز أوراسيا

االستمرار يف عملية التفاوض إلنهاء الحرب

لدى املجلس األطلنطي ،خطوة توحيد الكنيسة

الدائرة» .

األرثوذكسية يف أوكرانيا واستقاللها التام عن

وقد تزايدت الضغوط يف ظل استمرار الحرب

موسكو بأنها «رضبة كبرية لبطريرك موسكو

داخل الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية ()UOC

كرييل وحليفه املقرب الرئيس الرويس فالديمري

لالنفصال عن بطريريك موسكو ،كما دعا مئات

بوتني» ،الذي يؤيده كرييل بـ»إخالص» ،كما

القساوسة إىل إقامة محاكمة يف الكنيسة للبطريرك

أنها «خطوة كبرية يف جهود أوكرانيا لتحرير

كرييل ،ووقع بعضهمرسالة مفتوحة لهذا الغرض

نفسها من نفوذ الكرملني».

بسبب موقفه من الحرب ،جاء فيها« :قرر مجمع

وأشار إىل أن بطريركية موسكو كانت أداة فعّالة

الكنيسة األرثوذكسيّة األوكرانية (بطريركية

لقوة الكرملني الناعمة ،فقبل ذلك االستقالل ،كان

موسكو) ،أول يوم « ،2022/5/27االستقالل

يمكن لبطريركية موسكو أن تدعي أن الكنائس

الكامل والحكم الذاتي» ،وبالتايل االنفصال عن

األرثوذكسية يف أوكرانيا التي ال تخضع لسيطرتها

الكنيسة األرثوذكسية الروسية.

«لم يكن لهاوضع قانوني يف العالم األرثوذكيس».

يذكر أن الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية ()UOC

ومع بداية الحرب األخرية بني الجانبني ،انفصلت
الكنيسة األوكرانية الروسية (UOC) ،أيضاً ،عن

هي األكرب من بني الكنائس الثالث الكبرية يف
البالد ،من حيثعدد األبرشيات ،وتكتيس أوكرانيا

موسكو ،وقد بررت الكنيسة األوكرانية قطعها

أهمية كربى بالنسبة إىل الكنيسة األرثوذكسية

العالقات مع الكنيسة الروسية بالقول« :إن القرار
جاء مدفوعا ً بالحرب التي تشنها روسيا عىل

الروسية ،حيث يقع بعض من أهم أديرتها يف

أوكرانيا منذ  24شباط املايض».
ويف بيان لها ،قالت الكنيسة األوكرانية الروسية:
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مستقلة أخرى ،إذ رحبت كنائس القسطنطينية

دعم املواطنني األوكرانيني الذين يعانون نتيجة

واإلسكندرية واليونان وقربص بالكنيسة

الرصاع ،أو املشاركة بنشاط يف تعزيز الرسد

الجديدة .لكن  3كنائس أخرى مستقلة رفضت

القومي ،وتطوير املوضوعات الدينية والتاريخية.

رصاحة الكنيسة الجديدة ،حتى إن بطريركية

يتجىل تأثري الجماعات الدينية عىل الرصاع

موسكو قطعت رشاكتها مع القسطنطينية

األوكراني بشكل أفضل يف الكنيسة األرثوذكسية
الروسية ،التي اعتربت غزو القرم حقا ً إلهيا ً

الجديدة .وقال «ناديزدا كيزينكو» ،وهو مؤرخ

لروسيا .

بارز يف األرثوذكسية :إن برثلماوس حطم

لكن أغلب الظن أن أي مكاسب قصرية املدى يأمل

الوحدة األرثوذكسية إلنشاء كنيسة ذات رشعية

الكرملني يف تحقيقها من خالل إثارة الرصاع الديني

مشكوك فيها .ويف تعليق سابق عىل القرار،

يف أوكرانيا بمساعدة البطريرك كرييل سيكون

قال الناطق الرسمي للكنيسة األرثوذكسية

لها عواقب دولية سلبية طويلة املدى عىل روسيا،

الروسية «ألكسندر فولكوف» ،للجزيرة نت ،إن

حيث أدت ترصفات البطريرك والترصيحات

«الكنيسة األوكرانية لم تسع يف يوم من األيام

املتناقضة للكنيسة الروسية إىل حدوث انقسام

إىل االستقالل عىل يد املؤمنني األرثوذكس يف

بني الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية ،التابعة

أوكرانيا ،وإنما نبع هذا من مبادرات حرصية

ملوسكو ،والكنيسة األرثوذكسيةاألوكرانية التابعة

للقوى السياسية األوكرانية».

لبطريركية كييف .يربط املؤمنون عىل نحو متزايد

يشار إىل أن الجهات الفاعلة غري الحكومية لعبت
دورا ً مهما ً يف تأجيج الحرب الحالية يف أوكرانيا

بني الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية (UOC)
وسياسة الكرملني .وتنعكس هذه االختالفات

وكانلها تأثري كبري عىل مسارها .من خالل إنشاء

السياسية يف الهياكل الدينية املحلية ويف األبرشيات

روايات متنافسة توزعها بوابات املعلومات لغرض

الثالثني التي تم تسجيلها لدى الكنيسة وأقسمت

حمالت التضليل التي تهدف إىل خلق االرتباك

الوالء لبطريركية كييف .مثل البطريرك كرييل،

وتوليد الخوف ،حيث تحاول وسائل اإلعالم

يديل قادة بطريركية كييف بترصيحات قومية،

الحصول عىل ميزة يف الخطاب .وباملثل ،ال تؤثر

مثل السكرتري الصحايف السابق ،رئيس األساقفة

املؤسسات الفكرية واألكاديمية عىل الخطاب العام
فحسب ،وإنما تؤثر أيضا ً عىل األجندة السياسية،

هورهي ،الذي أعلن أن بطريركية موسكو هي
«كنيسة االتحاد السوفييتي».

ويف نهاية املطاف عىل السياسة .كما تنحاز

حقيقة أن قيادة الكنيسة األرثوذكسية لم يكن

الجماعات الدينية إىل أي طرف ،إما من خالل

لديها الوقت لالمتناع عن املشاركة يف الحرب

بسبب دور القسطنطينية يف إنشاء الكنيسة
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الحالية التي تمزق النسيج االجتماعي ألوكرانيا.

البطريرك فيالريت ،رئيس بطريركيةكييف ،دعم

يف غضون ذلك ،يعيش املؤمنون األرثوذكس غري

ذهاب الجيش إىل الحرب يف رشق أوكرانيا .ويف

الروس يف خوف دائم ،بمن فيهم أولئك املوجودون

وقت سابق من هذا العام  ،2022كان يف واشنطن

يف الكنائس األرثوذكسية األوكرانية .يف حزيران

العاصمة األمريكية يضغط للحصول عىل مساعدة

 ،2014خطف االنفصاليون املوالون لروسيا

عسكرية لدعم القوات املسلحة األوكرانية حتى

وقتلوا أربعةمن قادة الكنيسة الخمسينية يف رشق

تتمكن من الدفاع عن األمة األوكرانية .بعد اندالع

أوكرانيا .التقى الزعماء الدينيون من مختلف

الحرب ،قدمت الكنيسة الدعم الديني والتربعات

النقدية واملالبس والطعام واملواصالت .وفقا ً
لفيالريت ،زودت الكنيسة الجيش أيضا ً بنظارات

األديان يف أوكرانيا يف مؤتمر يف لندن ودعوا
املجتمع الديني الدويل واملنظمات غري الحكومية
إىل تعزيز املصالحة والسالم يف أوكرانيا .كما

الرؤية الليلية.

طلبوا من قادة العالم توجيه انتباههم إىل األزمة

بصفتها جهة فاعلة غري حكومية ،تمتلك الكنيسة

اإلنسانية التي تؤثر عىل  1.2مليون نازح داخيل

األرثوذكسية القدرة عىل لعب دور بناء يف املساعدة

يف أوكرانيا .عالوة عىل ذلك ،صنف تقرير نقدي

عىل التغلب عىل االنقسام يف املجتمع ،لكن حتى

عن الحرية الدينية يف روسيا وشبه جزيرة القرم

اآلن قلل الجانبان فقط من فرص املصالحة بني

ورشق أوكرانيا من لجنة الواليات املتحدة للحرية

األوكرانيني .وهكذا أصبحت الكنيسة األرثوذكسية
رمزا ً للقومية لكال الجانبني .طاملا أن الكنيسة

الدرجة الثانية للحرية الدينية.

األرثوذكسية الروسية والكنيسة األرثوذكسية

أدت السياسات واإلجراءات الروسية إىل هذا

األوكرانية التابعة لبطريركية كييف ال تعي أن

التصنيف ،باإلضافة إىل الجيش األرثوذكيس

تدخلهم يف شؤون الدولة ضار باملجتمع ،فإنهم

الرويس رقم ( 4000RPA) الذي يعمل يف

سيسهمون يف استمرار هذه الحرب.

رشق أوكرانيا ،الذي يقوم بعمليات مدمرة ضد

اليوم ،يعكس التعبريان املتنافسان الرئيسان

املؤسسات الدينية األرثوذكسية غري الروسية

لألرثوذكسية يف أوكرانيا رؤيتني تاريخيتني

بحسب ما تقول املصادر األوكرانية والغربية.

مختلفتني للعالقة بني الروس واألوكرانيني .يف

كانت الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية قد لعبت
دورا ً استباقيا ً يف دعم املتظاهرين يف امليدان

نظر بطريركية موسكو ،فإن الروس واألوكرانيني

الدينية الدولية (USIRRC) روسيا كدولة من

األوروبي وسط كييف من خالل توفري مباني
الكنيسة للجماعات العسكرية املناهضة للحكومة.
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شعب واحد؛ لذلك يجب أن توحدهم كنيسة واحدة.
والكنيسة األرثوذكسية يف أوكرانيا لها وجهة
نظر مختلفة تماماً .ففي مقابلة مع هيئة اإلذاعة

الربيطانية ،رفض مطران كييف وعموم أوكرانيا

كرييل بـ «قوى الرش» أولئك الذين «حاربوا دائما ً

املرتوبوليتان إبيفاني بشدة «التقاليد اإلمرباطورية

وحدة روسيا والكنيسة الروسية».

الروسية» ،وقال إن األوكرانيني شعب منفصل

يقول «ديفيد إغناتيوس» الكاتب بواشنطن

بثقافة فريدة ،لذا يحتاجون إىل كنيسة مستقلة.

بوست األمريكية ( :)The Washington Postإذا

ويمكننا القول إن مستقبل الكنيسة األرثوذكسية

كان الهجوم الرويس عىل أوكرانيا يبدو أحيانا ً

يف أوكرانيا غري واضح .ومع أنها تتمتع بدعم

وكأنه حرب دينية مستعصية عىل الحل ،فذلك ألنه
متشابك جزئيا ً مع حرب مريرة ظلت مستعرة منذ

نفسه تواجه معارضة رشسة من موسكو .ويف
الوقت الحايل ،ال يزال هذا مصدرا ً للجدل الديني

سنوات بني الطوائف األرثوذكسية للسيطرة داخل

العديد من الكنائس الشقيقة ،فإنها يف الوقت

املجتمع األرثوذكيس.

والثقايف بني روسيا وأوكرانيا.
ّ
يلخص املؤرخ الفرنيس املختص باملسيحية

لها عنارص نزاع عائيل .فقد تأسست الكنيسة

األرثوذكسية «أنطوان أرجاكوفسكي» موقف

األرثوذكسية الروسية يف كييف عام  ،988ثم

موسكو من قضية الوحدة األرثوذكسية بقوله:

انتقلت إىل موسكو ،التي تؤكد هيمنتها منذ ذلك

«أيديولوجية العودة إىل اإلمرباطورية الروسية

الحني .وعندما سعى بعض األرثوذكس فرتة ما

تستند إىل رؤية معيّنة للتاريخ ،تم تشكيلها يف

بعد احتجاجات كييف عام  2015للحصول عىل

القرن التاسع عرش ،يف زمن القيرص «نيكوالس

وضع مستقل عن موسكو (يف مصطلحات الكنيسة

األوّل» .أيديولوجية ممتزجة بتاريخ األرثوذكسية.
يف خطبه يقول كرييل ،عىل سبيل املثالّ :
إن

املعروفة باسم «االستقاللية» أو «العقالنية») رفض

روس كييف» (اسم
«القديس فالديمري قد تعمّد يف ْ
الدولة األوىل التي شكلها السالف الرشقيون يف
القرن التاسع) وإنه مع ذلك واحد من ق ّديسينا».
أو ّ
«إن القديسّ ني بوريس وغليب كانا يعيشان يف
منطقة كييف لكنهما» قديسان منّا».

وأوضح يف مقال إن هذه املعركة بني الطوائف

البطريرك كرييل رئيس الكنيسة األرثوذكسية
الروسية يف موسكو العرض .من هنا ،يرى البعض
َّ
أن التدخل الرويس يف أوكرانيا بمثابة «الحرب
الصليبية إلنقاذ األرايض األرثوذكسية املقدسة من
أصحاب البدع والردة الغربيني» ،واملقصود بهم
حكام كييف املدعومون من واشنطن وحليفاتها،

وهذه أيديولوجية وردت عىل نطاق واسع يف

لذلك إذا عدنا إىل إعالن الرئيس األوكراني السابق
بوروشينكو املدعوم أمريكيا ً يف  16كانون األول

وقت الغزو الرويس ألوكرانيا .بعد مباركة القوات

 2018حول إنشاء كنيسة أرثوذكسية أوكرانية

املسلحة الروسية ،يف  24شباط  2022وصف

مستقلة عن الكنيسة الروسية ،الذي جاء فيه إن

خطابات فالديمري بوتني والبطريرك كرييل يف

157

«األمن الوطني األوكراني يعتمد إىل حد كبري عىل
االستقالل الديني عن روسيا» ،معتربا ً هذا القرار

كييف للسيطرة عليها حتى رشق البالد.
هذا األمر أحرج الكنيسة الروسية ،يف الوقت الذي

«انتصاراً» للشعب املؤمن يف أوكرانيا عىل شياطني

شهدت فيه املسيحية األرثوذكسية نهضة كبرية

موسكو.

يف أوروبا الرشقية بعد سقوط االتحاد السوفيتي،

جاء انفصال الكنيسة األوكرانية عن البطريركية

سواء يف روسيا أو يف الدول املحيطة بها ،إذ إن

الروسية يف موسكو ،التي كانت تابعة لها منذ

أكثر من  %60من السكان أرثوذكس.
ويشري عدد من ّ
املفكرين إىل الصالت القوية بني

سعى لعرقلة ذلك من دون جدوى ،وهو ما فشل
فيه أيضا ً رئيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية

الكرملني وبطريركية موسكو خالل فرتات التاريخ

الصدمة للرئيس بوتني الذي
العام  ،1686بمثابة ّ

البطريرك كرييل ،الذي دأب منذ استقالل أوكرانيا
ّ
الصف األرثوذكيس.
يف العام  1991عىل مللمة
أ ّدى استقالل الكنيسة األوكرانية إىل تعميق
االنقسام عىل مستوى الكنائس األرثوذكسية

املختلفة ،إذ اعتمد الرئيس بوتني عىل الكنيسة
وحام ملصالح
«كقوة جامعة تع ّزز مكانته كممثّل
ٍ
األمة الروسية األصيلة ،بعد أن تراجعت مكانة
الكنيسة خالل فرتة االتحاد السوفيتي».
لذلك ،بذل بوتني جهودا ً كربى يف دعم
الكنيسة ماديا ً ومعنويا ً وسياسياً ،ومن ذلك

بعد إعالن الكنيسة الروسية انفصالها عن
العائلة األرثوذكسيّة الجامعة ،احتجاجا ً عىل

استعادة ممتلكات الكنائس التي بيعت خالل

دور برثلماوس األول ،بطريرك القسطنطينية

الحقبة الشيوعية ،وبناء املئات من الكنائس

املسكوني يف إسطنبول ،املعروف بعالقاته الوطيدة

والكاتدرائيات ،إىل جانب إدراج تدريس الثقافة

مع واشنطن ،التي ال يملك من دونها أي دور أو

األرثوذكسية يف املناهج الدراسية .كما شيَّد

تأثري ،حتى يف تركيا ،وهو يراعي مصالحها من

الجيش الرويس بتوجيهات من بوتني كاتدرائية

أجل ضمان تأييد الرئيس الرتكي رجب طيب

خاصة بالجيش يف موسكو ،تم افتتاحها يف
َّ

أردوغان له.

أيلول  2020خالل االحتفاالت بالذكرى الـ75

يرى البعض ّ
أن انفصال الكنيسة األوكرانية عن
الكنيسة الروسية مثّل رضبة قوية لحسابات

النتصار روسيا يف الحرب العاملية الثانية.
من جهته ،يبادل بطريرك موسكو الكرملني

الرئيس الرويس ،إذ كان األوكرانيون األرثوذكس
ّ
يشكلون نحو  %25من مجمل املسيحيني التابعني

والجيش الرويس مشاعر الفخر واالعتزاز ذاتها،
ويتح َّدث يف خطاباته عن «دور الكنيسة يف ضمان

للكنيسة الروسية ،التي خرست ماليني األتباع

وحدة الشعوب الروحية يف الدول القائمة عىل

وماليني الدوالرات من أمالك الكنيسة التي سعت

أرايض روسيا التاريخية ،وأهميتها يف حماية
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منظومة القيم األرثوذكسية التي تحملها الحضارة

ولبنان ،وهو ما أشار إليه بوتني يف خطابه يف

الروسية األرثوذكسية املقدسة للعالم» ،وهو
ما يجعل البطريرك كرييل حليفا ً عقائديا ً مهما ً

أيلول  ،2015إذ عرب «عن قلق بالده إزاء وضع
املسيحيني» ،متهما ً الغرب «بعدم اتخاذ التدابري

للرئيس بوتني.
يتو ّزع املسيحيون األرثوذكس خارج روسيا
بشك ٍل كبري يف ٍّ
كل من البلقان والرشق األوسط،
ٍ
ومعظمهم يف سورية ولبنان وفلسطني والعراق

الكافية لحمايتهم».

أسباب التدخل الرويس ملنع مؤسَّ سات الدولة

وجنوب رشقي تركيا .كانت هذه املناطق تحت

السورية ِمن االنهيار ،ما دامت هذه الدولة

الحكم العثماني منذ القرن الخامس عرش وحتى

تضمن حقوق املسيحيني وتدافع عنهم ضد

بداية الحرب العاملية األوىل.

مخاطر اإلبادة الجماعية من املجموعات

وتوجد بطريركيَّتان يف املنطقة .تشمل صالحيات

اإلرهابية املدعومة من الغرب».

بطريركيَّة أنطاكيا سورية ولبنان والعراق

وقد أعلن الرئيس الرويس مرات عدة َّ
أن روسيا لن

نصبَت
واملنطقة الرشقية من تركيا ،بعد أن َّ

تتخىل عن مصالحها الحيوية يف الرشق األوسط

نفسها ككنيسة األرثوذكس العرب ،ويتبَعها نحو

ويف أي منطقة أخرى ِمن العالم ،وأن قضيَّة
أوضاع املسيحيني ُت َع ُّد واحدة من هذه املصالح.

مليون مسيحي ،نصفهم اآلن يف سورية ،بعد أن
غادرها الكثريون خالل السنوات العرش املاضية.
أما والية بطريركية القدس ،فتغطي ّ
كلً ِمن
فلسطني املحتلة عام  1948واألردن واملناطق
التابعة للسلطة الفلسطينية .وتتنافس كنيستا
أنطاكيا والقدس منذ زمن طويل لبسط نفوذهما
يفس تعاطف األوىل مع
عىل املنطقة ،وهو ما ّ
الكنيسة الروسية ،وتحالف الثانية مع كنيسة
القسطنطينية يف إسطنبول.
و ِعند هذه النقطة ،يتطابق التوجُّ ه السيايس
للكنيسة األرثوذكسية الروسية مع سياسات

الدولة الروسية التي ترتبط مصالحها ارتباطا ً
وثيقا ً بوضع املسيحيني األرثوذكس يف سورية

يرى البعض يف موقف بوتني املدافع عن
املسيحيني ،واألرثوذكس بشكل خاص« ،أحد

الخاتمة
يف النتيجة نستنتج أن الكنيسة األرثوذكسية
الروسية بصفتِها «رمزا ً للقيم الثقافية املُميِّزة
للشعب الرويس» تؤدي دورا ً كبريا ً يف السياسة
الخارجية الروسية التي تويل األقليات الدينية
أهمية خاصة يف أماكن وجودها ،يف الوقت الذي
تجاهل الغرب املسيحي الربوتستانتي الكاثوليكي
الجرائم التي تع ّرض لها املسيحيون يف سورية
والعراق عىل يد «داعش» والفصائل األخرى.
هذا يف ما يتعلق بالرشق األوسط ،أما يف البلقان،
فقد خرست روسيا املعركة الجيوسياسيّة الَّتي
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تعتمد أساسا ً عىل حسابات دينية /مذهبية بعد أن

جاء اعرتاف بابا األقباط يف مرص توارضوس

ابتعدت بلغاريا ورصبيا والجبل األسود (بسكانها

بالكنيسة األوكرانية ،بالتنسيق مع واشنطن،

األرثوذكس) عنها ،رغم الروابط التاريخية الوثيقة

بمثابة الصدمة الثانية بعد اعرتاف كنيسة

ووحدة الدين واملذهب ،وهو حال مسيحيي اليونان
وقربص الذين يشكلون امتدادا ً تاريخيا ً وعقائديا ً

إسطنبول بها ،وهو ما استنكرته الكنيسة
الروسية ،مع التأكيد عىل استمرار عالقاتها مع

بيزنطيا للكنيسة األم يف القسطنطينية التي

املجلس الكنائيس املرصي الذي لم يشارك البابا

تحظى بدعم كبري من واشنطن وباريس وعواصم
أوروبية أخرى ،خصوصا ً بعد أن توغلت أمريكا

قراره.

ودول أوروبية بمؤسساتها وأجهزتها املختلفة يف

يف جميع الحاالت ،ومهما كانت نتائج األزمة
الحالية يف أوكرانيا ،بات واضحا ً أن واشنطن

هاتني الدولتني ،كما هو الحال يف بلغاريا ورصبيا

وحليفاتها التي ح َّرضت يف بدايات «الربيع

ومقدونيا والجبل األسود وكوسوفو.

العربي» املجموعات اإلرهابية ضد «الشيعة»

هناك دور مميز للدولة الصهيونية يف فلسطني

و»العلويني» ،واستمرت باستفزازها الشيعة ضد
الشيعة ،كما هو الحال اآلن يف العراقَّ ،
خططت

حكام كييف اليهود والنخب اليهودية هناك،

منذ زمن طويل ،وما زالت ،لخلق املشاكل لروسيا،
ليس سياسيا ً وعسكريا ً واقتصاديا ً فحسب ،وإنما

املحتلة يف هذا الرصاع ،فاألمر ال يقترص عىل
وإنما عىل املنظمة الصهيونية العاملية أيضا ً
وذراعها الوكالة اليهودية التي تخضع هذه األيام
للمحاكمة يف روسيا االتحادية بسبب نشاطاتها
الهدامة داخل روسيا التي وصفت بأنها تع ٍّد عىل
األمن القومي الرويس ،وقد نجحت «تل أبيب» يف
اخرتاق جميع الكنائس األرثوذكسية من دون

دينيا ً ومذهبيا ً أيضاً ،وبالتايل اجتماعيا ً وثقافيا ً
أيضاً.
من غري املعروف كيف ستنتهي الحرب الروسية
األوكرانية ،لكن املؤكد أننا سنشهد رصاعا ً سياسيا ً

طويالً ذا خلفيات دينية بني روسيا من جهة

أن تهمل ،وبذكاء ،واستفزاز العداء املذهبي بني

والواليات املتحدة وحليفاتها الغربيات من جهة

املسيحيني ،وهو ما فعلته وتفعله بني املسلمني،

أخرى .وعلينا هنا أن نتذكر أن صموئيل هنتغتون

وهو ما سعت وتسعى إليه واشنطن وحليفاتها

اعتمد يف كتابه رصاع الحضارات عىل رصاع قائم

يف جورجيا وأرمينيا ذات املذهب األرثوذكيس
إلبعادهما هما أيضا ً عن الكنيسة الروسية

وقادم بني األرثوذكسية الروسية والقيم الغربية

األرثوذكسية ،من خالل خلق املشاكل السياسية
يف هاتني الدولتني عرب الثورات امللونة.
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التي تقودها الواليات املتحدة.

قراءة في كتاب

“االستيطان في أحياء القدس” ..استهداف “القلوب” بـ”تجيير”
القوانين!

قراءة :يوسف الشايب
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اسم الكتاب :االستيطان في أحياء القدس :البلدة
القديمة وسلوان والشيخ جراح
المؤلف :أحمد أمارة
الناشر :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)
سنة النشر2002 :
عدد الصفحات 275 :صفحة

تحت عنوان «االستيطان يف أحياء القدس»،
صدر ،حديثاً ،كتاب ألحمد أمارة ،عن املركز
الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار)،
يف رام الله ،ليسلط الضوء عىل االستيطان
يف قلوب األحياء املقدسية :البلدة القديمة،
وسلوان ،والشيخ ج ّراح.
حاول أمارة ،يف كتابه هذا ،تسليط الضوء عىل
وجه آخر لسياسات االستعمار اإلرسائييل
يف القدس ،الذي يلعبه «القانون يف تشكيل
الجغرافيا وحيّزها ،بحيث تبقى القدس تحت
وطأة املشاريع االستيطانية التهويدية من
أعىل املستويات حتى أدناها ،وبحيث تبقى
الجغرافيا الفلسطينية مستهدفة بمساحاتها
الشاسعة ،وبيوتها ،وقطع األرايض الفردية
العينية» ،كاشفا ً عن «املجهود السيايس
والقانوني لسلطات االحتالل لجهة العمل
عىل تغيري الجغرافيا والتاريخ بما فيه
السيايس يف مدينة القدس».
يشري أمارة إىل أن سلطات االحتالل
اإلرسائيلية سعت وتسعى إىل عرض املرشوع
االستيطاني باعتباره «خصومة قانونية
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خاصة» بني أفراد ،بينما تغيب هي خلف
ً
مخفية طبيعة دورها املحوري يف
الكواليس،
هذا الجانب ،خاصة أنها هي من يشكل هذه
«الخصومات» ،ويقيض فيها ،تبعا ً للعوامل
السياسية املحلية واإلقليمية ،والرصاع
التاريخي والوطني والديني ،ومسألة
السيادة يف كل بقعة يف القدس.
من األمور املهمة التي تطرق إليها الكتاب،
حديثه عن الواقع اإلداري والقانوني املوروث
من الحقبة العثمانية ،الذي لعب دورا ً مهما ً
يف تحقيق أهداف سياسات «االستيطان يف
القلوب» ،فعادة ما يتم اعتماد هذا اإلرث
للمطالبة بأمالك يهودية ،كما تيسء سلطات
االحتالل ،عن قصد ،تفسري القوانني العثمانية
إىل حد كبري ،بينما يجري التالعب بتفسرياتها
داخل املنظومة القضائية اإلرسائيلية لجهة
مصادرة الك ّم األكرب من األرايض الفلسطينية،
بحيث سعت «دولة االستيطان إىل استغالل
املايض العثماني املتنوع واملتسامح من
أجل إعادة بناء واقع يهودي استيطاني عىل
حساب املشهد الجغرايف االجتماعي الذي
شهدته القدس العثمانية».
لم تكتف دولة االحتالل بذلك ،فعمدت إىل
سن مزيد من القوانني لتحديد أهدافها يف
هذا االتجاه ،ففي  27حزيران  ،1967أقرت
إرسائيل التعديل رقم ( )11ملرسوم القانون
واإلدارة للعام  ،1967الذي ينص عىل توسيع

نطاق «قانون إرسائيل وواليتها وإدارتها»،
ليشمل أي منطقة محددة بموجب مرسوم
حكومي ،ويف اليوم التايل أصدرت إرسائيل
مرسوم القانون واإلدارة رقم ( )1للعام
 ،1967الذي وسّ عت بموجبه نطاق قانونها
وواليتها القضائية واإلدارية لتشمل السبعني
كيلومرتا ً مربعا ً املضمومة ،التي غدت تعرف
مع الوقت بـ«القدس الرشقية» ،ثم تمددت
بشكل أوسع وأكرب مما هي عليه وقت
احتاللها القدس يف العام  ،1967وذلك بفضل
سياسات الضم والتوسع اإلرسائيلية ،بحيث
جاء الضم الرسمي بحكم القانون يف العام
 ،1980أي قانون «القدس عاصمة إرسائيل»،
الذي أعلن القدس عاصمة «كاملة موحدة»
إلرسائيل ،وأعلن القانون أن الوالية القضائية
للقدس تشمل جميع املناطق امللحقة بالحدود
البلدية يف العام  1967بموجب مرسوم
القانون واإلدارة رقم ( )1للعام .1967
خلص أمارة يف كتابه هذا إىل أن «القانون»
لعب «دورا ً مركزيّا ً يف السياسة اإلرسائيلية
لجهة تعزيز االستيطان يف القلوب» ،أي يف
البلدة القديمة للقدس الرشقية وحي سلوان
وحي الشيخ ج ّراح ،فهذه القوانني املتوارثة
أو املستجدة ما بعد احتالل العام ،1967
أو املتجددة من ذلك الوقت إىل اآلن« ،ليست
مرشوعا ً تنظيميا ً محايدا ً عىل اإلطالق ،بل
غالبا ً ما تتشكل القوانني واملبادئ القانونية،

وتأخذ صبغتها ضمن عالقات السلطة
والقوة» ،بحيث ال يمكن عزلها عن كونها
«جزءا ً من الرصاع املستمر عىل األرض،
واملوارد ،والهوية ،والنفوذ».
تماشيا ً مع األيديولوجيا الصهيونية ،ارتبطت
قوانني األرايض واملمتلكات وسياساتها يف
رشق القدس ،باعتبارات التوازن الديموغرايف
يف املدينة ،حيث سعت الحكومات اإلرسائيلية
املتعاقبة إىل الحفاظ عىل نسبة  %70من
اليهود و %30من الفلسطينيني يف القدس.
ويف إطار الحفاظ عىل األغلبية اليهودية
والسيطرة عىل القدس ،صادرت إرسائيل
بانتظام األرايض الفلسطينية من أجل بناء
مستوطنات يهودية ،باإلضافة إىل تطبيق
سياسات تمييزية وتقييدية ،وبصورة رئيسة
من خالل سياسات التخطيط والبناء ،وهدفت
تلك السياسات إىل عرقلة النمو الحرضي
والديموغرايف الفلسطيني تجمعاته ،بحيث
سعت بشكل دائم ،وال تزال ،إىل «هندسة الحيّز
الفلسطيني يف القدس من خالل محاوالت
السيطرة عىل طبيعة تطوّر الفلسطينيني
الحرضي والديموغرايف ووتريته» ،يف سياسة
تقوم عىل ركيزتني« :التعددية القانونية»،
و»الجغرافيا غري املتكافئة» ،وهو ما تجري
بلورته عرب سياسات «التخطيط والبناء» يف
القدس ،التي تلعب دورا ً مركزيا ً يف هندسة
الحيّز وتهويده.
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ومما خلص إليه الكاتب ،أن هذا االستيطان
يهدف إىل خلق واقع جديد يمنع إمكانية
تقسيم أي أجزاء من القدس ،أو أي إمكانية
لفصل مستقبيل للقدس ضمن أي حل
سيايس ،الفتا ً إىل أن النضال الفلسطيني
يتواصل من خالل ممارسة ما من شأنه
مناهضة هذه السياسات ،وعىل رأسها تعزيز
الوجود الفلسطيني يف املدينة ،والتأكيد عىل
تاريخها وهويتها ،التي يسعى االستيطان يف
قلب القدس ،خاصة يف قلب «البلدة القديمة»،
و«سلوان» ،و»الشيخ ج ّراح» إىل محوها.
تحدث أمارة يف كتابه املرجعي هذا عن أن
القدس «تبقى محور السياسات التهويدية
اإلرسائيلية» ،بدءا ً من املصادرات الضخمة
يف العام  ،1967وتأسيس العديد من
املستوطنات ،وقتذاك ،عالوة عىل تشجيع
نشاطات الجماعات االستيطانية اليمينية
املتطرفة؛ كـ»عطريت كوهانيم» و»إلعاد»
وغريهما ،التي تعمل جاهدة عىل توسيع
البؤر االستيطانية يف أحياء مقدسية ع ّدة،
موسعة نشاطاتها وصوال ً إىل« :بيت حنينا»،
و«شعفاط» ،و«املرصارة» ،عالوة عىل منطقة
«رأس العمود» االسرتاتيجية ،إىل جانب
نشاطاتها املحمومة يف «القلوب» :البلدة
القديمة ،وسلوان ،والشيخ ج ّراح.
سلط أمارة يف كتابه الضوء عىل مخططات
استيطانية تهويدية جديدة يف القدس،
العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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بينها التوسع يف البناء االستيطاني بحي
«وادي الجوز» ،و«املرصارة» ،ويف «املقربة
اليوسفية» ،ومحيط أسوار البلدة القديمة،
مشريا ً إىل أن حكومة االحتالل تخطط بالتآلف
مع الجمعيات والجماعات االستيطانية إىل
بناء «تلفريك» معلق يصل بني الشق الغربي
والشق الرشقي للقدس ،بجوار السور،
وباتجاه «جبل الزيتون» و«الطور».
ومن بني هذه املشاريع االستيطانية أيضاً،
كما جاء يف الكتاب ،العمل عىل توسيع
بؤر استيطانية يف قلــب األحيــاء
الفلســطينية ،من أبرزها «بيت أوريت» يف
منطقــة «الصوانــة» ،وبــؤرة «معاليــه
هزيتيــم» يف «رأس العامــود» ،وهنــاك
مبـادرة لتوسـيع بـؤرة اسـتيطانية
إضافيـة باسـم «معاليـه ديفيـد» يف
«رأس العامود» أيضاً ،وهي التــي
تنشــط منــذ نحــو عرش ســنوات،
بعــد أن جرى االتفــاق بمســاعدة
الجمعيــات االسـتيطانية بـني لجنـة
الطائفـة البخاريـة ورشطة إرسائيل،
عىل أن تنقـل األخرية مكاتبهـا ملنطقـة
«مفسيـرت أدوميـم» ..تـم االتفـاق يف
العـام  2005بـن رشطـة إرسائيل ولجنـة
الطائفـة البخاريـة التـي كانـت تملـك
األرض ومسـاحتها  11دونمـاً ،حيث
أخيل املبنى يف العـام  ،2007وتمت إعـادة

امللك إىل لجنـة الطائفـة البخاريـة بدعـم
من موسـكوفيتش ،وبجهـود جمعيـة
«إلعـاد» ،بحيث بُنـي ،بعدها ،عـدد مـن
الوحـدات السـكنية هنـاك ،فيما تنشـط
«إلعـاد» لتقديـم مخططـات جديـدة
لبنـاء وحـدات سـكنية أخـرى.
تتجه أعني الجمعيات االستيطانية
وجهودها ،منذ زمن ،وبتصاعد ملحوظ،
نحو مناطق فلسـطينية جديدة مختلفة..
وكما يبـدو من املعطيات القانونية
والدعاوى التي يتــم تقديمها ،فإن الهدف
القادم هـو «بيت حنينا» ،حيث سكن هناك
عدد قليل من العائالت اليهوديةُ ،
وقدمت
دعاوى إخــالء ،وجرى تخصيص األرايض
املستهدفة للجمعيات االستيطانية ،كمـا
تـدور محاولـة مماثلـة حاليا ً يف الحـي
الغربـي من الشــيخ جــراح.
ّ
يتبـي مـن تلـك الدعـاوى املتكـررة
أراض يف حـوض
أنهـا تخـص قطـع
ٍ
ّ
معـي ومجــاورة لبعضهــا البعــض
يف «بيــت حنينــا» ،ما من شأنه أن
يؤدي يف نهاية املطاف إىل تأسـيس
بـؤرة اسـتيطانية جديـدة أو التخطيـط
ضمـن مجهــود اإلخـالء لبنــاء حــي
اســتيطاني جديــد.
يأتــي ذلــك كله مــع تطــورات جديـدة
أخـرى ،مـن ضمنهـا مسـألة تسـوية

األرايض يف القـدس ،وقـرار الصنـدوق
القومــي اليهــودي بتســجيل أمــالك
أراض يدعــي امتالكهــا
وقطــع
ٍ
ورشاءهــا من فلسطينيني.
يخلص أمارة من بني عديد استخالصاته
إىل أن املجهـود االستيطاني التهويدي
يهـدف إىل تغييـر معالـم املدينـة،
ويبـني محاولـة إرسائيل بــكل الطــرق
تأســيس ســيادتها وترســيخها
عليهــا ،فبعــد إحــالل طــوق
اســتيطاني يفصــل القــدس عــن
محيطهــا الفلســطيني بعــد العــام
 ،1967عقب تهجـري األحيـاء والقـرى
الفلسـطينية مـن منطقـة جبـال القـدس
والشـق الغربـي من املدينــة وتأســيس
مســتوطنات وأحيــاء يهوديــة هنــاك،
باتت الجمعيــات االســتيطانية تستهدف
مؤخــرا ً  -عبــر اســتغالل مخططــات
التخطيــط والبنــاء  -الحــوض املقدس
حــول املدينــة.
يأتي كل هــذا مــع طــرح بعــض
املخططــات الخطــرة بشــأن محيــط
البلــدة القديمــة والحــوض املقــدس،
حيث طرحــت مســودة أحـد املخططـات
مرشوعا ً أصبـح يُعـرف بــ «وادي
السـيليكون» يف وادي الجـوز ،الــذي
ســيؤدي إىل هــدم  200مصلحــة
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تجاريــة تقريبــاً ،لتبنى مكانها
مكاتــب رشكات ضخمــة ،دون توفــري
حلــول ســكنية حتــى للحــي،
وتحويلهــا ملــا يشــبه الـ«ســيليكون
فــايل» يف كاليفورنيــا .بينمــا يتطــرق
مـشـروع تخطيطــي إضــايف إىل وادي
الســيليكون إىل «مركــز املدينــة» ،الذي
يهــدف إىل الهيمنــة العمرانيــة عـلـى
املنطقــة املحيطــة بأســوار البلــدة
القديمــة بيــن بــاب الســاهرة وبــاب
العامــود ،حيــث ســيتم البنــاء عــىل
بعــد حتــى  75مــرتا ً من أسوار القدس،
وهــي منطقــة فلســطينية تاريخيــة
وتجاريــة حيوية ،واسرتاتيجية.
وحسب الكتاب ،فإن مـن ضمـن
التطـورات األخرية التـي رشعـت بهـا
الحكومـة اإلرسائيليـة كان قرارهــا يف
شــهر أيــار  ،2018الذي تطــرق إىل
«تســوية األرايض وتســجيل الحقــوق
يف رشق القــدس» ،وكان ذلــك يف القــرار
الحكومــي اإلرسائييل رقـم ( )3790تحـت
عنـوان «تقليـص الفجـوات االقتصاديـة
واالجتماعية والتطور والتنمية االقتصادية
يف رشق القـدس ،حيـث ذهبت الحكومـة
اإلرسائيلية ،يف ضوء هــذا القــرار إىل
تجديــد التســوية التــي تــم تجميدهــا
يف العام  ،1967ووضعــت هــدف تسـوية
العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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 %50مـن األرايض يف رشق القـدس حتـى
نهايـة العـام  ،2021والوصـول إىل هـدف
 %100مـن تسـوية األرايض وتسـجيلها
حتـى نهايـة العـام . 2025
يندمج هــذا املجهـود أيضا ً مع قرار
الحكومة اإلرسائيلية تجديد مـرشوع
تســوية األرايض الــذي جمدته يف العام
 ،1967ومع قرار مجلس إدارة الصندوق
القومي اليهودي بتخصيص ميزانيـات
أراض ُي ّدعى أنها
مــن أجــل تســجيل
ٍ
تابعة للصندوق القومي اليهـودي وتصـل
يف منطقــة القـدس إىل  2050ملفا ً تغطي
 2500دونم.
«يظهـر كل ذلك الخطر املحدق ،املتمثـل
باالســتيطان يف قلـب األحياء الفلسـطينية
إذا ما سجلت فعالً تلك األمالك ،و ُنقلت إىل
الصندوق القومي اليهودي ،وإذا ما جرى
التقــدم بتسجيلها ومن ثم إخالء العائالت
الفلسـطينية منهـا ،ما سيؤدي يف نهاية املطاف
إىل تأسيس املزيد من البـؤر االستيطانية».
ووفق الكتاب ،فقد تميّزت الحركة الصهيونية
باالستيطان منذ البداية ،حيــث ارتأت أن
تؤسس املستوطنات وتجلب اليهـود مــن
كل بقــاع األرض ،ليسكنوا األرض املقدسة.
كان االستيطان هدفا ً ووسـيلة مــن
أجــل وصول بعض التيارات الصهيونية
إىل وعـد والتــزام سيايس مــن القـوى

االسـتعمارية الكربى ،وكان لبعضهـا
اآلخـر هدف بحد ذاته ،يكفي بموجبه أن
تسكن األرض املقدسة ،وتعمل فيها ،حتى
لو لم يكن هنـاك التزام سيايس.
وألن الحركــة الصهيونيــة كانـت
تنقصها القوة ،بحيـث لم تستطع أن
تنتهج نهج القوى االستعمارية األخرى
املتمثل باالحتالل ،فقـد جـرى النقاش بني
قياداتها حول السبل املتوفرة للسيطرة عىل
األرايض ،ومنها القـوة عن طريق االحتالل
واالستعمار ،وثانيها السيادة القانونية التي
تضمن مصادرة األرايض ،أما اإلمكانية
الثالثــة فكانــت الرشاء .ويف ظـل افتقارها
إىل القـوة العسكرية إبان فرتة اإلمرباطورية
العثمانية واالنتداب الربيطاني ،ونقص
السيادة القانونية السياسية التي تمكنهـا
مــن املصادرة ،لم َ
يبق أمام الصهيونية
سوى رشاء األرض ،إضافـة إىل ممارسة
الضغـط عىل حكومـة االنتداب لتخصيص
أراض لالسـتيطان ،وتسهيل البُنية التحتية
القانونية من أجل تسهيل رشاء األرايض
وتسجيلها لضمانها يف املستقبل.
وبعد النكبة ،مع الطـرد والترشيد ،وتأسيس
السيادة القانونية السياسية الذي ترافق مع
قوة السالح ،تمكنت الحكومة اإلرسائيلية
من خلق واقع جديد ،عرب مصادرات األرض
بمساحات شاسعة ،وهـدم القرى ،وبناء

مئات املستوطنات اليهوديّة عــىل األرايض
الفلسـطينية املصادرة ،وإسكان آالف
اليهود املهاجرين يف البيوت الفلسطينية.
تبنّت إرسائيل ذلك النهج أيضا ً بعد العام
 ،1967إذ هدمت القرى وصادرت األرايض،
وأقامت املستوطنات ،ليصل عدد املستوطنني
اليوم يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف العام
 1967إىل نحــو  700ألف مستوطن،
وفعلـت ذلـك بشـكل مُركز وخـاص يف
مدينـة القـدس ،بحيث سارعت سلطات
االحتالل  -باالتكاء إىل نظامهـا القانوني
املعد سلفا ً لهذا الغرض  -إىل مصادرة
أكثر من ثلث األرايض الفلسطينية ،بعــد
أن ضمت بشكل غري قانوني مساحات
شاســعة شملت القدس الرشقية وفق
تعريفها األردني ،باإلضافة إىل  28حيّا ً
وقريـة مجاورة للقدس ،وباتت تعرف اليوم
جميعها برشق القدس ،أو القدس الرشقية،
فمـع الضـم سارعت إرسائيل إىل تهويد
الحيّزّ ،
وركزت بشكل خاص عىل القـدس،
لفـرض واقـع سـيايس وجغـرايف وقانوني
جديد يمنـع «تقسـيمها» ،ويمنع التنازل
إرسائيليا ً عن ّ
شقيها الغربي والرشقي.
تناول املؤلف بالتفصيل موضوعة الكتاب ،عرب
مقدمة وفصول عدة ،ففي املقدمة املوسومة
بـ«القدس واالستيطان يف القلوب» ،تحدث
عن :القدس تحت التهديد والتهويد ،واإلطار
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النظري املتعلق باالستعمار االستيطاني
والجغرافيا القانونية يف القدس ،واملستوطنات
اليهودية يف رشق القدس الجديد ،والجمعيات
االستيطانية ،واالستيطان خارج القدس،
خاصة يف املدن الساحلية ،وغري ذلك.
أما يف الفصل األول ،فتطرق عرب محاور عدة
إىل «نظام األرايض القانوني يف فلسطني ،يف
حني تمحور الفصل الثاني حول «االستيطان
يف قلب القدس القديمة» أي «داخل األسوار»،
عرب محاور عدة ،منها :مدينة القدس
العثمانية والجالية اليهودية ،وحارة اليهود
يف القدس القديمة ،وممارسات االستيطان
يف قلب القدس ،ورشكة إعادة بناء الحي
اليهودي وتطويره ،وسلطة تنمية القدس،
والجمعيات االستيطانية النشطة يف قلب
القدس ،وهدم حي املغاربة ،وإعادة بناء
الحي اليهودي ،واالستيطان خارج الحي
اليهودي ،وما يعرف بـ»األمالك القومية»،
واالستيطان يف قلب القدس ما بعد «أوسلو».
يسلط الفصل الثالث من الكتاب عىل
«االستيطان يف قلب سلوان» ،يف حني
يذهب الفصل الرابع واألخري للحديث عن
«االستيطان يف قلب الشيخ ج ّراح» ،يف
كتاب حلل املمارسات القانونية والسياسية
واإلدارية التي ّ
تمكن الجمعيات االستيطانية
واملؤسسة الرسمية اإلرسائيلية ،ويف إطار
التشابك بينها ،من االستيطان يف قلب األحياء
العدد (٢٠٢٢ )٥٥
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الفلسطينية بالقدس ،ودراسة أبعاد ذلك
االستيطان فعليا ً عىل واقع تلك األحياء وعىل
واقع املدينة ،ضمن اإلطار النظري األوسع
لالستعمار االستيطاني ،وضمن تحليل
متعدد املجاالت والتخصصات.
سعى التحليل الذي اشتمل عليه الكتاب إىل
رصد الجدلية املتبادلة بني القانون والسياسة
واالقتصاد وعلم االجتماع والجغرافيا
والتاريخ ،وتفكيكها ،بحيث يشكل كل حقل
من تلك الحقول الحقل اآلخر ويؤثر عليه
وفيه ،يف محاولة ليس فقط لكشف صورة
شمولية وفهم أعمق للديناميكيات الجارية
من خالل االستيطان يف األحياء الفلسطينية
بالقدس ،وإنما لطرح منهجية جديدة ،أيضا ً
لدراسة السياسات واملمارسات اإلرسائيلية يف
القدس عىل وجه الخصوص ،وعليه ،فالكتاب
يعالج ظاهرة االستيطان الجديدة واملختلفة
نسبيا ً يف األحياء الفلسطينية بالقدس ،خالفا ً
لالستيطان اإلرسائييل الكالسيكي.

