السيادة الفلسطينية بين االحتالل
اإلسرائيلي والدولة المستقلة

العالم العربي:

ديمقراطية متعثرة وحكامة منشودة
حول مجمع بركان االستيطاني الصناعي
أهداف السياسة الخارجية االيرانية:

المعلن والواقع

هيئة العمل الوطني :المهام والتحديات
المفاوضات المتجددة:
نظرة إلى الوراء ،وأخرى على الراهن
نحو استراتيجية متكاملة لتطوير سياسات
اإلسكان الميسر

SEYASAT
فصـ ـ ـ ــلي ـ ــة تـصـ ـ ــدر ع ـ ــن معـ ـ ـهـ ــد السياسات الع ـ ــام ـ ــة

رئيس التحرير  :الدكتور عاطف أبو سيف
مدير التحرير :أكرم مسلّم

املراسالت :معهد السياسات العامة ،عمارة ابن خلدون ،املصيون ،رام الله ،فلسطني ،تلفاكس02 – 2959306 :
صفحة معهد السياسات العامة اإللكترونيةwww.ipp-pal.org :
بريد "سياسات" اإللكتروني info@ipp-pal.org :
رام اللّه (2010 )14-13

اإلخراج والطباعة  :مؤسسة "األيام" – رام الله – فلسطني
التصميم الفني ولوحة الغالف :حسني رضوان

تعبر بالضرورة عن رأي املجلة أو املعهد
املواد املنشورة ال ّ

معهد السياسات العامة ،جمعية أهلية تأسست عام  2006في رام اللهُ ،تصدر
أوراق تقييم أداء ،وأوراق ًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج

إلى جانب

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء املؤسساتي
ورفد النقاش السياسي باملعلومات الدقيقة والتحليالت املعمقة واألرقام.

مبساهمات الكتاب والباحثني الفلسطينيني والعرب في السياسة

ترحب

الفلسطينية وتشابكاتها اإلقليمية والدولية ،وفي البحث في السياسة العامة
وتطبيقاتها .يتم تصنيف املواد إلى دراسات ( 6000-5000كلمة) ومقاالت
( 4500-3000كلمة) وعروض كتب (.)2500-1000
بذلك ترحب

بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو

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

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

ترسل املواد على بريد املجلة اإللكتروني أو على عنوان معهد السياسات العامة
البريدي.

الفهرس
في البداية 7. .................................................
السيادة الفلسطينية بني االحتالل اإلسرائيلي والدولة املستقلة /سفير .نبيل الرمالوي 11. .....
العالم العربي بني دميقراطية متعثرة ِ
وحكامة منشودة /أ.د .إبراهيم أبراش 24. ...........
املجمع االستيطاني الصناعي (بركان) :كيف وأين وملاذا واألثر؟ /عبد الستار شريدة 39. .....
أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية :املعلن والواقع /د .عالء مطر 63. ................
احلركة الطالبية الفلسطينية:
الكاريزمة املأزومة واملؤسساتية الضائعة /رشاد توام 82. ........................
قراءة في مسيرة التفاوض الفلسطينية ـ اإلسرائيلية عبر عقدين من الزمن /مأمون سويدان 105. ..
جتريب املجرب في املفاوضات املباشرة:
إرث االحتالل وإرث مقاومته وفرص التوصل إلى حل /بقلم :محمد هواش 118. ........
املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية :العناصر الضائعة /سليم نفار 125. ...............
هل من جديد في وجهة نتنياهو بعد قمة واشنطن؟ /أنطـوان شلحـت 131. .............
هيئة العمل الوطني :املهام والتحديات (ندوة) /الدكتور عاطف أبو سيف وسليم نفار 138. ...
نحو تفعيل إستراتيجية متكاملة لتطوير سياسات اإلسكان امليسر /الدكتور علي شعبان عبد احلميد 165. ..
حقوق الطفل الفلسطيني االعالمية :الواقع والسياسات الضامنة لتطبيق القانون /حتسني يقني 188. .
أسباب الصراع الدولي على إفريقيا /د.بدر حسن شافعي 199. ...................
أربعة إصدارات للدكتور أحمد يوسف /قراءة :الدكتور عاطف أبو سيف 227. ..........
هادي العلوي ونظرة حداثية للتاريخ والتراث (قراءات) د .سامي مسلم 247. ..........
املكتبة 261. .................................................
ببليوغرافيا سياسات في السنوات الثالث األولى (األعداد /12-1إعداد :إبراهيم طالل)272. ...

في البداية

أفلحت الدبلوماسية األميركية ،أخيراً ،في دفع

وليس املفاوضات فقط .دائم ًا علينا استحضار

طاولة واحدة ،ومع أن أحد ًا ال يعرف مدى مقدرة

«مخزون» األمل لدى الناس والنخبة وتأثيره على

االنقسام وأثره على بنية النظام السياسي وعلى

الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي إلى اجللوس حول

مستقبل املشروع الوطني .كما يجب أ ّ
ال يغيب

الرئيس أوباما وصانعة سياسته اخلارجية السيدة

عن النقاش البعد العربي الغائب الذي لسان حاله

كيلنتون على إجناز اختراق خاص ًة في الضغط على

«اذهب أنت وربك فقاتال» ،ومن باب افعلوا ما

الطرف اإلسرائيلي إال أن الثابت أن البيت األبيض
ٍ
عملية فشل فيها كل أسالف
بصدد وضع ثقله في

شئتم أيها الفلسطينيون وأعفونا من دفع فاتورتنا

األساسية املتمثلة في عدم رغبة إسرائيل في دفع

صارت على الرف وأن الكل منشغل بقضاياه

أوباما؛ ألنهم دائم ًا لم يركزوا على املعضلة

القومية إال املالي منها .بقي أن نذكر أن املصاحلة

وسيمر وقت قبل أن يعود احلديث املوسمي عن

ثمن السالم ،وأنها لم تترك فرص ًة لتعطيل هذا

السالم مستخدم ًة حجج ًا وذرائع واهيةً .لذا فطاملا

املصاحلة.

تتغير قواعد اللعبة وطريقة تعاطي «الكبار» مع
لم ّ

في هذا اإلصدار من

الصلف اإلسرائيلي وإصرارهم على رؤيتها وفق

الذي يأتي في

باكورة عامها الرابع والذي يتضمن عددين:

يتغير ،وستظل
منظورهم القريب؛ فإن شيئ ًا لن ّ
مجرد جولة من عدة جوالت اقترب عمرها على

العدد الثالث عشر والرابع عشر ،يكتب نخبة من

الباحثني وأساتذة اجلامعات والنشطاء السياسيني

العشرين عاماً.

تأصل للحالة الفلسطينية
حول قضايا مختلفة ّ
بأبعادها املختلفة ومتس جوانب متنوعةً ،منها

دار نقاش طويل ومع ّقد وكثير منه غير منطقي

حول حقيقة دوافع أبو مازن في العودة إلى

ما هو آني ومنها ما يصيب مفاصل أساسية في

املفاوضات ،وهو الذي امتلك اجلرأة لوقفها أكثر

التكوين السياسي الفلسطيني والعربي.

من تسعة أشهر .وبعيد ًا عن اخلوض في هذا

يكتب السفير نبيل الرمالوي دراس ًة قانوني ًة

النقاش فإن ثمة حقائق يجب أ ّ
ال تغيب عن البال

حول «السيادة الفلسطينية بني االحتالل

عند احلديث عن املوقف الفلسطيني بشأن كل شيء

اإلسرائيلي والدولة املستقلة» يناقش فيها موضوعة
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اجلوانب مبقالة مطولة يستعرض فيها واقع العملية

السيادة التي تشكل واحد ًة من أهم القضايا التي

التفاوضية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني خالل

يصر الشعب الفلسطيني على أن تكون مصاحب ًة
ّ
الستقالله محاو ً
ال تقدمي إضاءات على املفهوم

العشرين سنة املاضية .فيما يكتب احمللل السياسي

أبراش ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر

َ
آخذين في االعتبار إرث االحتالل وجتارب

محمد هواش حول املفاوضات وفرص جناحها

وارتباطاته فلسطينياً .فيما يكتب الدكتور إبراهيم

املفاوضات السابقة ،فيما يرى الكاتب سليم النفار

والوزير السابق ،دراس ًة بعنوان «العالم العربي

بني دميقراطية متعثرة وحكامة منشودة» مستكم ً
ال

في مقالته أن ثمة عناصر ضائعة جتعل املفاوضات

بوصفه جزء ًا من التعثر العربي الكبير .أما الباحث

املتاحة واالنقسام الفلسطيني .في مقابل هذا

تنقيب

صعب ًة وتتمثل في االنحياز الدولي وضيق اخليارات

في التعثر الدميقراطي الفلسطيني

يستعرض الكاتب أنطوان شلحت املختص بالشأن

املختص بشؤون االستيطان بشمال الضفة الغربية

اإلسرائيلي مواقف نتنياهو محاو ً
تغير
ال قراءة أي ّ

عبد الستار شريدة فيقدم صورة بانورامية تفصيلية

محتمل بني نتنياهو قبل وبعد قمة واشنطن.

عن «مجمع بركان االستيطاني الصناعي» وأثره

الضار على البيئة والصحة الفلسطينية مرتكز ًا إلى

تخصص

بيانات أولية يجمعها عبر مقابالت شفوية متنوعة

ندوتها لهذا العدد للحوار في

شأن «هيئة العمل الوطني» التي شكلت الوجود

مع عاملني ونشطاء محليني وسكان .ويبحث

الوحيد ملنظمة التحرير الفلسطينية بعد انقالب

الدكتور عالء مطر الباحث املختص بالشأن

حزيران  .2007يجلس حول طاولة

أركان الهيئة ممثل ًة برئيسها وعضو اللجنة التنفيذية

اإليراني في الوثائق السياسية اإليرانية الرسمية
خاصة الدستور اإليراني ليخلص إلى األهداف

للمنظمة واملركزية لـ(فتح) الدكتور زكريا اآلغا،

السياسية اخلارجية اإليرانية :املعلن والواقع.

وعضو مجلس (فتح) الثوري محمد النحال،

وتكمن أهمية الدراسة في الدور اإلقليمي املتنامي

وعضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية كايد الغول،

الذي تلعبه إيران في املنطقة وفي القضية الفلسطينية

واملركزية للجبهة الدميقراطية صالح ناصر ،وعضو

خاصة .أما الباحث رشاد توام من مركز احلقوق

املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني طلعت

في بيرزيت فيقرأ واقع احلركة الطالبية الفلسطينية

الصفدي ،واملكتب السياسي جلبهة النضال الشعبي

بني غياب الكارزمية وضعف املؤسسة منطلق ًا من

محمود الزق.

الدور االفتراضي الريادي الذي يجب أن تلعبه

في زاوية السياسات العامة يكتب الدكتور

احلركة الطالبية في السياق السياسي الفلسطيني.

علي عبد احلميد ،مدير مركز التخطيط احلضري

ويفتتح الكاتب واحمللل السياسي مأمون

واإلقليمي في جامعة النجاح الوطنية ،بنابلس،

لقراءة تداعيات استئناف املفاوضات من كل

لتطوير سياسات اإلسكان امليسر في األراضي

دراس ًة بعنوان «نحو تفعيل إستراتيجية متكاملة

سويدان ملف املقاالت في هذا العدد واملخصص

العدد (2010 )14-13
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الفلسطينية» كما يكتب الباحث حتسني يقني حول

وليد الشرفا حول خطاب حماس .إلى جانب

والواقع والسياسات الوطنية الضرورية لضمان

في املكتبة الفلسطينية خاصة.

«حقوق الطفل الفلسطيني اإلعالمية :القانون

ذلك تزخر مكتبة

تطبيق القانون».

بعناوين جديدة صدرت

عددها املزدوج هذا بقائمة

وتختتم

وفي زاوية السياسات الدولية يكتب الدكتور بدر

ببليوغرافية لألعداد الصادرة خالل السنوات

القاهرة حول أسباب الصراع الدولي على إفريقيا.

تغير احلال الفلسطيني قبل
ثمة شكوك كبيرة في ّ

الثالث املاضية (األعداد  1ـ .)12

حسني شافعي من معهد البحوث اإلفريقية بجامعة
جمل ًة متنوع ًة من الكتب

أن يطوي اليوم األخير في  2010آخر صفحاته

التحرير قراء ًة في أربعة إصدارات جديدة للدكتور

تضعها إسرائيل ،كما أن ملف املصاحلة لم يتزحزح

وتستعرض

وميضي ،فاملفاوضات رمبا تتعثر أمام أقل عثرة

حيث يقدم الدكتور عاطف أبو سيف رئيس

وال يبدو ما يشير إال أنه مؤهل ألن يتطور فمواقف

أحمد يوسف تتعلق باإلسالم السياسي وحركة

األطراف تبدو غير قادرة على القفز خلف حاجز

حماس ،فيما يعرض الدكتور سامي مسلم قراء ًة

لكتاب هادي العلوي التأسيسي «فصول في تاريخ

اخلالف فيما تظل الورقة املصرية تنتظر التوقيع.

القراءات البحثية فيما كتب حول اإلسالم السياسي

نفع لصناع السياسة ومتابعيها كما للباحثني ،وهي

عرض ًا سريع ًا لكتاب الدكتور عز الدين

تود أن تتقدم بالشكر من كل من كتب فيها وساهم

اإلسالم السياسي» في محاولة من

لتعميق

تأمل

وجتربة اإلسالميني في احلكم قدمي ًا وحديثاً .كما
تقدم

أن تكون املواد املنشورة فيها ذات

إذ تصدر عددها املزدوج هذا في مطلع عامها الرابع

أبو العيش الذي فقد بناته الثالث في العدوان

في إثراء جتربتها بالبحث واملقال أو اجللوس حول

أكره :رحلة طبيب من غزة» ،وكتاب الدكتور

ومتابعيها أيضاً.

األخير على غزة والصادر في كندا بعنوان «لن

طاولتها املستديرة .والشكر موصول لقراء
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دراسات

السيادة الفلسطينية
بني االحتالل اإلسرائيلي والدولة املستقلة
سفير .نبيل الرمالوي

*

عندما نتكلّم عن السيادة فإننا نتكلم عن الدولة؛

املوضوع في احلالة الفلسطينية موضوع شائك

داخل الدولة ،فالسيادة من اختصاصات الدولة،

القائمة فع ً
ال حتى لو كانت هذه الدولة تخضع إلى

ومعقد على غير ما هو عليه احلال بالنسبة إلى الدولة

ألنه ال سيادة جلمعية أو قبيلة أو حتى ملدينة بذاتها

احتالل أجنبي تقليدي ،أي أن احلديث عن السيادة

وال قوة تعلو على الدولة في ممارسة السيادة

في دولة قائمة ومعترف بها ولكنها تخضع الحتالل

مبجاليها :السيادة في الدولة ،وسيادة الدولة.

أجنبي يختلف عن احلديث عن السيادة لدولة غير

واحلديث عن سيادة الدولة يجري مبفهوم

قائمة أصالً ،ويخضع شعبها وأراضيها الحتالل

ضمني يفترض أن الدولة مستقلة ذات سيادة وهي

أجنبي استيطاني في الوقت نفسه.

قائمة فعالً ،وهذا أمر ال ينطبق على الوضع القائم

اآلن في فلسطني التي تقع حتت سيطرة االحتالل

السيادة من اختصاصات الدول

االستيطاني العسكري اإلسرائيلي؛ ولهذا فإن

السيادة من اختصاصات الدول ،وقد اشترط

املعايير القانونية لسيادة الدولة ـ وهي املتعلقة بـ:

البعض من فقهاء القانون الدولي والقانون

(احلدود ووظائف واختصاصات الدولة وحريتها

الدستوري تو ّفر عنصر السيادة كأحد العناصر

في ممارسة تلك االختصاصات) ـ غير موجودة

املستوجب تو ّفرها إلى جانب عناصر األرض أو

واقعي ًا بسبب حالة االحتالل ،ولذلك فإن هذا

اإلقليم والشعب والسلطة لكي تكتمل شروط

* سفير فلسطني السابق في األمم املتحدة بجنيف ،وخبير
وباحث في القانون الدولي.

الدولة؛ ليتم االعتراف بها من الدول األخرى،
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األرض والوطن والشعب ضد أي اعتداء خارجي

والدولة هنا متارس نوعني من السيادة :سيادة في

يهدد أراضي الدولة ،أو مياهها وأجواءها

الدولة ،وسيادة الدولة.

اإلقليمية ،أو استقاللها ،أو ثرواتها الوطنية أو

السيادة في الدولة

يستهدف شعبها وحريته واستقالله.

السيادة في الدولة تعني سيادة القانون ،وتقوم

السيادة عند بعض فقهاء القانون

الدولة بوضعه من خالل مؤسساتها التشريعية
واملتخصصة ،والسهر على تطبيقه لينظّ م عالقات

عرف بعض فقهاء القانون الدولي والقانون
ّ
الدستوري السيادة بأنها السلطة التي ال تقر بسلطة

أفراد الشعب مع بعضهم البعض ،وعالقة األفراد
مع السلطة القائمة في الدولة ،وهو ما يتعلق

أعلى منها أو موازية لها في الدولة .لذلك فإن

مفهوم السيادة يرتبط حكم ًا وبشكل مباشر مبفهوم

بسيادة الدولة على أراضيها وعلى شعبها ،أي بسط
سيطرتها الكاملة والوحيدة على اإلقليم والشعب

االستقالل واملساواة على الصعيد الدولي ،أي ال

تكون الدولة واقع ًة حتت أي نوع من أنواع التبعية

املقيم على أرض هذا اإلقليم ،والسيادة في الدولة
هي السيادة الداخلية التي تشتمل على حق الدولة

ألية جهة أخرى؛ ما قد يحد من هذه السيطرة

باحلكم على جميع املواطنني الذين يتألف منهم

الداخلية التامة على مواطني الدولة في الداخل ،أو

الشعب ،بل وحتى على الذين يقيمون في إقليم

التأثير بأي شكل من األشكال على حرية الدولة في

الدولة من غير مواطنيها .مبعنى آخر ،السيادة في

سياستها اخلارجية وعالقاتها مع الدول األخرى.

الدولة تعني النطاق اإلقليمي الذي متارس فيه الدولة

يقول الدكتور ادمون رباط في كتابه (الوسيط في

وظائفها واختصاصاتها ،وهنا يرتبط موضوع السيادة

القانون الدستوري العام) إن:

بحدود الدولة ،حيث ميتد حق الدولة في ممارسة

« السيادة للدولة كاحلرية لإلنسان ،وكما أن

اختصاصاتها داخل تلك احلدود مبا في ذلك باطن

تتجزأ وال تخضع ،وال تستطيع
احلرية الفردية ال
ّ

األرض وأجواؤها اإلقليمية ومياهها التابعة لها.

أن تخضع إلى إرادة الغير ،إال مبقتضى القوانني

املرعية ،فكذلك ال تخضع الدولة ،وال يجوز أن

سيادة الدولة

تخضع إلى دولة أخرى ،بل أن تكون فقط مقيد ًة

أما سيادة الدولة ،أي ما ُيعرف باالستقالل،

بأحكام القانون الدولي ومبادئ الدين واألخالق،

وتتجسد في حق الدولة
فهي السيادة اخلارجية،
ّ
بتمثيل الشعب أو األمة لدى الدول األخرى،

املتحدة ،فتكون هذه السلطة بذاتها ،سلط ًة

عالقاتها مع جميع الدول ،ووفق هذا املفهوم

كاره دي مالبرغ« :إن للسيادة وجهني ..وإن ك ً
ال

وإذا خضعت إلى سلطة تعلوها ،كمنظمة األمم

ولدى املنظمات الدولية ،وإلزام الدولة في

قانونيةً ،مؤسس ًة مبقتضى القانون الدولي» ،ويقول

للسيادة ،تنشأ مسؤولية الدولة في الدفاع عن
العدد (2010 )14-13

يقر
منهما يرجع إلى هذه الفكرة الوحيدة لسلطان ال ّ
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بسلطان آخر فوقه ...مبعنى أن الدولة هي السائدة

ميكن إدراك هذا املفهوم ـ أي مفهوم الدولة ـ يجب

سوى التعبير ،بنظر الدول األجنبية ،للسيادة

املكونة وصو ً
ال إلى أشكاله».

الكشف عن أصوله واملرور بطبيعته ،أي بعناصره

في إقليمها ،وذلك ألن السيادة اخلارجية لم تكن
الداخلية في الدولة ،كما أن السيادة الداخلية غير

ويقول البروفيسور مورس هوريو :إنه ال ميكن

التكلم عن دولة باملعنى الدقيق للكلمة إ ّ
ابتداء من
ال
ً

ممكنة دون السيادة اخلارجية؛ ألن الدولة إذا كانت
مرتبط ًة بشيء من التبعية إزاء دولة أجنبية ،فال

تكون متمتع ًة بسلطان سيد في الداخل».

اللحظة التي تتخذ فيها السلطة السياسية في جماعة
سبق تقدمها مظهر السلطة السيادة التي متارس على

1

املواطنني والتي تكون قد تخلصت من كل صفة

وحدانية السيادة

ملكية إرثية .فالدولة في الواقع هي شكل محدد

من خصائص السيادة ،الوحدانية ،إذ إنه في

ومتكامل للمجتمع اإلنساني .إنها نتاج العقل

حالة السيادة الطبيعية ،وهي احلرية البعيدة عن

واإلرادة اإلنسانية.

الضغط والتأثير ،تتسم ،وال بد من أن تتسم

4

السيادة والعالقة الوثيقة بحدود اإلقليم

السيادة بوحدانيتها اجلوهرية ،التي جتعلها غير

قابلة ألية جتزئة في عناصرها ،وألي تقسيم بني
داخلها وخارجها.

3

يكتسي موضوع احلدود ،أي حدود الدولة أو

اإلقليم أهمي ًة بالغ ًة في القانون الدولي ـ وكثير ًا ما

2

وملا كانت السيادة من اختصاصات الدولة،

كانت مشاكل احلدود بني الدول سبب ًا في نشوب

كمجتمع األسرة ،وليست كمجتمع القبيلة،

استتباب األمن وإحالل السالم بني الدول ،ومن

فإن الدولة معرفة ومحددة املفهوم ،فهي ليست

احلروب بينها ـ كما أنه يشكل عام ً
ال مهم ًا في

وليست كأي مجتمع آخر ،فهذه املجتمعات ال

هنا فإن ّأية دولة ناشئة تلجأ إلى تعيني حدودها
والتعريف بها في املقام األول ،وبالتالي فإن

تؤلف دو ً
ال .فظاهرة الدولة ظاهرة فريدة أصيلة.

ويقول الدكتور أحمد سرحال في كتابه (القانون

انتهاك حدود الدولة من قبل دولة أخرى أو أكثر

تتمثل أو ً
ال بحيازة السلطة السياسية ،إذ إن الدولة

حدود الدولة أو اإلقليم ـ تتصل اتصا ً
ال مباشر ًا مع

يؤدي إلى حالة من احلرب ،ومسألة احلدود ـ أي

الدستوري واألنظمة السياسية)« :إن هذه األصالة

هي مجتمع منظّ م سياسي ًا أي خاضع لسلطة

حالة االستقالل والسيادة للدولة ،حيث إن سيادة

الدولة وأداء وظائفها كسلطة أعلى تنحصر داخل

مفروضة هدفها تنظيم وتوجيه احلياة االجتماعية.

نطاق حدود اإلقليم القانونية ،واإلقليم هنا ليس

ومع ذلك ال ميكن للسلطة السياسية أن تؤلف

إ ّ
احليز املكاني الذي متارس فيه الدولة سلطة
ال ّ
القيادة املطلقة ،ومبعنى آخر ما هو إال احليز املادي

مييز
املعيار القانوني احلاسم في هذا اإلطار .الذي ّ
الدولة في احلقيقة هو مزيج من العناصر التاريخية

لعمل احلكام الفعلي ،أو اإلطار اإلقليمي الذي

والسياسية والقانونية والبسيكولوجية .وحتى
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يقول (شارل روسو) في تعريفه ملدى

أي خللٍ في هذه القاعدة
هنا يتبينّ بوضوح أن ّ
ٍ
دولة ما من شأنه أن يشكل جتاوز ًا
السيادية من

العام)« :يعرف االختصاص اإلقليمي باختصاص

نشر مناخ االحتكاك والتوتر الذي يقود غالب ًا إلى

متارس فيه الدولة سلطتها وتبسط عليه سيادتها.

واعتداء على سيادة دولة أخرى؛ مما ينطوي على
ً

االختصاص اإلقليمي في كتابه (القانون الدولي

إشعال احلروب بني الدول.

الدولة إزاء األشخاص الذين يعيشون على

لهذا نرى أن الدولة التي تبادر إلى رسم حدودها

إقليمها ،واألشياء املوجودة فيه ،واحلوادث

منذ نشوئها تتوجه إلى اجلوار والعالم برسالة سالم

التي تقع ضمنه ،وهذا االختصاص على أنواع،

التوسع
وأمن واضحة ال يشوبها أي نوع من أطماع
ّ

ويكون ما بني حد أقصى (السيادة اإلقليمية) وحد

أو العدوان ،وهي عبارة عن إعالن صريح للدول

أدنى (االختصاصات اإلقليمية احملدودة ،أو وفق ًا
لتعبير وستليك ،احلدود اإلقليمية الدنيا»).

املجاورة ،ودعوة لها إلى التقدم بأي اعتراض إذا

5

مما تقدم يتبينّ بوضوح أن السيادة هي من

كان لديها أي شيء من هذا القبيل لكي يتم احلسم

في الدولة وعلى الدولة رأسي ًا على األرض وما

الدولة الناشئة والدول املعنية األخرى ،ومن ثم

في أي لبس أو إشكال فيما يتعلّق باحلدود بني

اختصاصات الدول ،وهي ممارسة السلطة األعلى
في باطنها ،ثم إلى فضائها ،وأفقي ًا داخل احلدود

التفاوض حوله وحلّه بالطرق السلمية أو التحكيم

اإلقليمية للدولة امتداد ًا إلى مياهها اإلقليمية،

بشأنه ،وإال فإن إعالن الدولة الناشئة عن حدودها

أمام دول اجلوار والعالم دون اعتراض من دول

وهي السلطة التي ال تعلوها أية سلطة أخرى،

ترحب
اجلوار أو إحداها يعني أن هذه الدول ّ

وال حتد من سيطرتها داخل إقليمها أية قوة أجنبية

بالدولة الناشئة وهي على استعداد لالعتراف بها

أو دولة أخرى ،أو أي ارتباط مع دولة أخرى أو

وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها.

أكثر من شأنه أن ينتقص من هذه السيادة باستثناء

أما تلك الدول التي ال تعلن حدودها عند

ما تخضع له جميع دول العالم من أحكام القانون

نشوئها ـ وهذه حالة نادرة في تاريخ نشوء الدول

الدولي ومبادئه فيما يتعلق بعالقات الدول فيما

وأوضح مثل على ذلك في تاريخنا احلديث هو

بينها القائمة على إرساء قواعد الود بني األمم،

للتحرر من االلتزام أمام
إسرائيل ـ فإمنا تفعل ذلك
ّ

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،أو

اجلوار والعالم بحدود معينة للدولة وإبقاء باب

عالقة الدول باملنظمات الدولية.

والتوسع واكتساب أرض
للتمدد
حدودها مفتوح ًا
ّ
ّ

كما يتبني ،أيضاً ،أن السيادة أو سيادة الدولة

يتهيأ لها ذلك ،أو حت ّقق ذلك عن
اجلوار عندما ّ
طريق احلرب ،مما يشكل ظاهر ًة غريب ًة لدى اجلوار

على عالقة وثيقة مبسألة حدود الدولة أو اإلقليم
والتي ال تخرج الدولة في أداء وظائفها إلى ما

والعالم ،ويدعو إلى التوجس واحلذر الزائد وعدم

هو أبعد منها ،وتنحصر سيطرتها وهيمنتها داخل

ويعبر تعبير ًا
االستقرار في محيط اجلوار كله،
ّ

نطاق إقليمها ،أي داخل حدودها القانونية ،ومن
العدد (2010 )14-13
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واضح ًا عن نوايا هذه الدولة في أطماع جغرافية

إن ما يعنينا هنا هو كيف تتعامل إسرائيل مع

احلالة شعور ًا باحتمال ارتكاب جرمية العدوان

الفلسطيني فيما يتعلق بإقامة دولته املستقلة على

على حساب دول اجلوار ،وغالب ًا ما تؤسس هذه

هاتني املسألتني املهمتني املتصلتني بحقوق الشعب
أرضه وممارسة سيادته ضمن نطاقها؟.

والتوسع واكتساب أرض الغير بالقوة لدى دول
ّ
اجلوار ،مبا يتعارض مع أحكام ميثاق األمم املتحدة

إسرائيل ومسألة احلدود والسيادة

حرمت اكتساب
ومبادئ القانون الدولي التي ّ
أرض الغير بالقوة وإرساء قواعد الود بني الشعوب

بعد ستني عام ًا من قيام دولة إسرائيل في العام

في محيط الدولة الغامضة ويقود إلى إشعال حمى

حدود جغرافية أو قانونية لها ،وملا كانت حدود

 1948ما زالت إسرائيل متتنع عن اإلعالن عن

واألمم 6،مما يولّد ،أيضاً ،حال ًة من التوتر الشديد

اإلقليم أو الدولة هي النطاق املكاني لسيادة الدولة

سباق التسلح في املنطقة بأسرها ويجعل املنطقة

وأداء وظائفها ،فهذا يعني أن السيادة عند إسرائيل

على فوهة بركان قابل لالنفجار العسكري في

مسألة مفتوحة وال نطاق لها كالدولة ذاتها التي ال

أية حلظة ،وبالتالي يجعل قضية السلم واألمن

وتتمدد ،عن طريق احلرب
حدود لها ،فهي متتد
ّ

الدوليني معرض ًة ألخطار فادحة.

هكذا يبرز أمر تعريف حدود الدولة منذ نشوئها

والغزو واكتساب أرض الغير بالقوة ،وبالتالي

الدولة ،ليس من حيث هو تعريف بحق الدولة

قانوني ،بل عن طريق العودة إلى أساليب اكتساب

تبسط سيادتها على ما تكتسبه من أرض دون سند

وأهميته البالغة ،وارتباطه الوثيق مبوضوع سيادة

األرض عن طريق القوة في القرون الوسطى،

الناشئة في اإلعالن عن حيزها املكاني ملمارسة

ومبا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وأحكام

وظائفها واختصاصاتها فقط ،ولكن ،أيضاً ،من

ميثاق األمم املتحدة ،حتى قرار التقسيم الذي أنشأ

حيث التعبير عن نوايا الدولة ذاتها جتاه قضية السلم

وعرفها بني الدولة اليهودية والدولة العربية
احلدود ّ

واألمن الدوليني من ناحية ،وجتاه إقامة عالقات ود

الفلسطينية والذي حمل رقم  181للجمعية العامة

مع دول اجلوار والعالم وفق ما أكدته مبادئ القانون

للعام  ،1947تعاملت معه إسرائيل على أنه قرار

الدولي وميثاق األمم املتحدة من ناحية أخرى.

وهكذا ،فإن سيادة الدولة تقتضي حتديد نطاقها

من املجتمع الدولي أجاز قيام دولة إسرائيل ،وهو

اجلغرافي ملمارسة الدولة وظائفها ،وبالتالي فإن

وجتاهلت كلي ًا أمرين أساسيني تضمنهما القرار

اجلانب الذي استندت إليه إلعالن قيام الدولة،

جتسد املكان واملدى
اإلقليمي ،وأن حدود الدولة ّ

املذكور ال يقالن أهمي ًة عن أهمية اجلانب املتعلق

عزوف الدولة عن اإلعالن عن حدودها يعني ـ

بدولة إسرائيل ،وهما:

بطريقة أو بأخرى ـ أن الدولة في هذه احلالة جتعل

األول ـ الدولة الفلسطينية

من أمر سيادتها أمر ًا مفتوح ًا الكتساب غير مشروع

عرفها قرار التقسيم
والثاني ـ احلدود .وهي التي ّ

ٍ
ألراض جديدة على حساب اجلوار اجلغرافي.
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حدود إسرائيل ،بقول بن غور يون« :لو سألتني

بني الدولة اليهودية والدولة الفلسطينية ،فتمسكت
ٍ
بجزئية مما جاء في القرار بخصوص
إسرائيل فقط

هذا السؤال قبل عشرين عام ًا ألجبتك ،أما اآلن

بإقامة الدولة اليهودية هو كل القرار ليس إالّ،

على السؤال نفسه لصحافي أميركي« :إن حدودنا

فإنني ال أستطيع» ،في حني قال موشيه دايان رد ًا

إقامة الدولة اليهودية ،واعتبرت أن تنفيذ ما يتعلق
متجاهل ًة أن أهمية أي قرا ٍر صاد ٍر عن األمم املتحدة

هي حيث يقف آخر جندي إسرائيلي».

يبقى أن دالئل استمرار هذا الوضع في إسرائيل

ـ سواء كان عن مجلس األمن أو اجلمعية العامة،
ٍ
ومستوف الشروط املطلوبة ليحمل قوة الشرعية

يعني إن إسرائيل احلالية هي من وجهة نظر إسرائيل

بجزئية من منطوقه والتنكّ ر لباقي بنود املنطوق

مبا استولت عليه من أراض فلسطينية وعربية ،وال

الصهيونية دولة لم تكتمل بعد ،ال من حيث االكتفاء

الدولية ـ تكمن في أنه ال يجوز جتزئته أو األخذ

األخرى وإال اعتبر ذلك حتريف ًا وتزوير ًا ال يعتد به.

من حيث استكمال جلب املهاجرين اليهود إليها،

وأنها لن ُتستكمل إال بتحقيق املزيد من اكتساب

بعد إعالن قيام دولة إسرائيل في العام ،1948

والتوسع على حساب
األرض عن طريق الغزو
ّ
الفلسطينيني والعرب من حولها ،وجلب أكبر

دون االلتزام بأحكام جميع بنود قرار التقسيم،
ودون اإلعالن عن حدود الدولة ،اكتسبت إسرائيل

عدد من املهاجرين اليهود إليها من باقي املعمورة.

مساحات جديدة من األرض ضمتها إليها خالل

وهكذا نرى أن إسرائيل دولة ال متلك دستور ًا

حرب العام  1956بالقرب من إيالت ،ثم استولت

على الضفة الغربية الفلسطينية والتي كانت جزء ًا ال

مكتوباً ،وليست لها حدود جغرافية أو قانونية،
وبالتالي هي تنظر إلى موضوع السيادة والدستور

يتجزأ من اململكة األردنية الهاشمية عند وقوع

ٍ
أراض في كل من
احلرب ،وقطاع غزة إلى جانب

للدولة على أنهما أمران مرتبطان باستكمال
مكوناتها اجلغرافية والدميغرافية ،وهما عنصران

مصر (صحراء سيناء) ،وسورية (هضبة اجلوالن)،

من وجهة نظر احلكومات اإلسرائيلية الصهيونية

ولبنان (مزارع شبعا) عن طريق القوة العسكرية

خالل حرب العام  ،1967وهكذا أصبح واضح ًا

املتعاقبة لم يكتمال بعد ،ومن هنا نستطيع أن نفهم
بكل بساطة األسباب احلقيقية الكامنة وراء إبطال

الهدف عند دولة إسرائيل من االمتناع عن رسم

حكومات إسرائيل املتعاقبة ألي مجهود يرمي إلى

تعزز
حدود لها عند إنشائها وحتى اآلن .ولقد ّ

التوسع واكتساب األرض عند
هذا املفهوم (مفهوم
ّ

إجناح عملية السالم ،ووضع العراقيل في طريقها.

لسياسيني بارزين وعسكريني إسرائيليني كبار.

السالم احلقيقي ينهي املشروع الصهيوني

إسرائيل) مبا صدر بعد ذلك من أقوال ومواقف
ولقد كشف حوار بعد حرب العام  1967بني

ويضع حد ًا لألطماع اإلسرائيلية

أول رئيس وزراء إلسرائيل ديفيد بن غور يون

إسرائيل نشأت عن طريق احلرب في العام

والرئيس الفرنسي اجلنرال شارل دي غول حول
العدد (2010 )14-13
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الفلسطينية من خالل االستيطان اإلسرائيلي احملموم

 ،1948وتوسعت عن طريق احلرب ،في العام

فيها وهو تهويد للضفة كلها ،ويبدو أن احلديث

 ،1956ثم احتلت كل فلسطني عن طريق احلرب
ٍ
ٍ
عربية من
أراض
في العام  ،1967واستولت على

عن تهويد مدينة القدس فقط ـ وهو حقيقة ـ دون

الوقت نفسه ،وتقيم املستوطنات أو املستعمرات

هو حديث منقوص وغير دقيق .إذن ما هو الدافع

احلديث عن تهويد الضفة واألرض الفلسطينية كلها

الدول املجاورة وضمتها إليها عن طريق احلرب في

الذي يجبر إسرائيل على الذهاب إلى السالم الذي

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية احملتلة حتت

يفقدها مبررات التوسع واكتساب األرض ويلزمها

سيطرة احلكم واالحتالل العسكري ،فهي حتقق

الوفاء بالتزاماتها إذا ما وقعت
أمام املجتمع الدولي
َ

التوسع واكتساب
أهداف مشروعها الصهيوني في
ّ

األرض ،وجلب يهود العالم إليها ،إما عن طريق

اتفاقية سالم مع الفلسطينيني.

الفلسطينيني أو ً
ال ،ومع جيرانها من الدول العربية

التوسعي
فإن إسرائيل التي لم تستكمل مشروعها
ّ

احلرب ،أو في حالة الالحرب والالسلم مع

ما دام األمر على هذا النحو من الوضوح،

ثانياً ،وهذا يعني أن إسرائيل ما كان لها أن تنشأ،

بعد ،ولم تستكمل مشروعها الدميغرافي بعد،

وتتوسع ،وتضخ نفسها باملهاجرين اليهود لوال
ّ
اعتمادها على احلروب التي شنتها داخل فلسطني

وتصفيته بعد ،وفق ًا ملبدأ (أرض أكثر وعرب

بواسطتها من التوسع املضطرد ،ومن ثم استثمار

ملحقها بتاريخ  3شباط  ،2006فإن إسرائيل لن

ولم تستكمل تدمير مقومات املجتمع الفلسطيني

وخارجها على عدد من الدول العربية ومتكنت

أقل) الذي حتدثت عنه (يد عوت أحر ونوت) في

هذا املناخ من احلروب وتصوير نفسها أمام الرأي

تدخل في عملية سالم جدية وحقيقية مع اجلانب

العام العاملي بأنها ضحية ،مستضعفة ،ومهددة دائم ًا

الفلسطيني على اإلطالق ،وهذا ما يجب أن يفهمه

بأعمال عدائية أو إرهابية من جيرانها ،كستار كثيف

الفلسطينيون جيداً ،ويؤسسوا على هذا الفهم

إلخفاء نواياها العدوانية والتوسعية وعلى أعمالها

إستراتيجيتهم املقبلة.

سأبدأ حتلي ً
ال ملفهوم السيادة وتطبيقاته فلسطيني ًا

احلربية التي كانت تتيح لها اكتساب املزيد من األرض

باحلديث أو ً
ال عن وضع السيادة في القدس ،حيث

والتوسع .ولقد أصبح هذا املنهج سياس ًة دائم ًة

إلسرائيل ،ويأتي حديث املسؤولني اإلسرائيليني

تنشط بعض األجهزة واملؤسسات الفلسطينية ـ املعنية

عن السالم صباح مساء تعزيز ًا للساتر الكثيف الذي

بوضع مدينة القدس في هذه املرحلة ـ بعقد أيام

يخفي وراءه حقيقة أطماعها ونواياها في اغتصاب

عمل ودراسات حول موضوع السيادة الفلسطينية

أكبر قدر ممكن من األرض وضمها إلسرائيل كما

في القدس ،إلى جانب مختلف املجاالت األخرى

حدث للجوالن السوري ومزارع شبعا اللبنانية (على

من العمل الوطني ،وهذا أمر طبيعي ملا تتعرض له

الرغم من أن لبنان لم يكن طرف ًا في تلك احلرب)،

مدينة القدس من أعمال إسرائيلية تستهدف تهويدها

والقدس الشرقية ،وما يحدث اآلن في الضفة الغربية

وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها من خالل االستيالء
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على األحياء الفلسطينية ،وتدمير املنازل ،ووضع

دولية ،غير أن هذا النوع من النقص في السيادة

وتعقيد احلياة وجعلها حيا ًة باهظ ًة ألي فلسطيني

بنفسها على أرضها وعلى شعبها ،ولكن النقص

للدولة يتعلّق بعدم أهلية الدولة ملمارسة سيادتها

القوانني التي تكفل تفريغها من الفلسطينيني،
يعيش فيها بهدف إجبارهم على الرحيل عنها ،ثاني ًا

في السيادة ال ينحصر في هذه احلالة فقط ،فبعض

الدول مث ً
ال تفقد سيادتها إذا تعرضت إلى حالة من

ونظر ًا إلى أن موضوع السيادة يتعلق مبمارسات

االستعمار أو االحتالل األجنبي الذي يغتصب

ووظائف واختصاصات الدولة ،فإن احلديث في
هذا الشأن يشكل حيز ًا ضمن احلديث عن السيادة

سيادة الدولة وميارس هو هذه السيادة عليها عنو ًة
فتؤول الدولة في هذه احلالة إلى كيان فاقد للحرية

في فلسطني بشكل عام.

والقدرة على إدارة شؤونه بنفسه ،وتصبح الدولة

السيادة الفلسطينية في القدس

في هذه احلالة دول ًة تابعةً.

احلديث عن السيادة الفلسطينية في القدس يأتي

بناء على ما تقدم ميكن القول إن القدس كمدينة
ً

باعتبار أن القدس مدينة فلسطينية وهي جزء ال

باألديان السماوية الثالث ،كانت تتنقل السيادة

ضمن احلديث عن السيادة في فلسطني بشكل عام،

لها أهميتها اخلاصة من الناحية التاريخية وصلتها

يتجزأ من األرض الفلسطينية والوطن الفلسطيني،

فيها وعليها من حقبة تاريخية إلى أخرى مبا يتفق

وشعبها هو جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

مع القوة املسيطرة على فلسطني سياسي ًا وإداري ًا

وهنا يجدر التأكيد مجدد ًا أن الدول ذات السيادة

واقتصادي ًا وعسكري ًا منذ العهد العثماني إلى اليوم

التامة هي تلك الدول التي ال تخضع في شؤونها

مرور ًا مبرحلة عصبة األمم  1922وصك االنتداب

الداخلية واخلارجية لسيادة دولة أخرى ورقابتها،

البريطاني الذي منح السيادة في فلسطني إلى

وهي مستقلة في الداخل واخلارج ،وال يحد من

بريطانيا عنو ًة واغتصاب ًا لتنفيذ وعد (بلفور) ،ثم

سلطتها قيد سوى قواعد القانون الدولي ،وهذا

مرحلة االندماج الطوعي بني الضفة الغربية مبا فيها

هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه

القدس مع اململكة األردنية الهاشمية حيث آلت

الدولة بحكم وجودها القانوني ،وهذا هو املركز

السيادة بحكم ذلك االندماج إلى اململكة األردنية

الفعلي ملعظم الدول األعضاء في األمم املتحدة.

الهاشمية بعد مؤمتر أريحا سنة  ،1950أما قطاع

أما الدول ناقصة السيادة ،أو ذات السيادة

غزة فقد خضع لإلدارة املصرية بعد العام ،1948

التصرف بسبب خضوعها وارتباطاتها بدولة

العام  ،1967وما يعنينا اآلن هو وضع القدس من

املقيدة ،فهي التي ال تتمتع بكامل حريتها في

وانتقلت السيطرة عليه إلى االحتالل اإلسرائيلي

أخرى ،فعلى الرغم من أنها تتمتع باملركز القانوني

الناحية القانونية في املرحلة الراهنة حتت االحتالل

فإنها كالقاصر ال تستطيع إدارة شؤونها بنفسها،

اإلسرائيلي كجزء من األرض الفلسطينية التي

فيوكل أمر ممارسة سيادتها إلى دولة أجنبية أو هيئة
العدد (2010 )14-13

احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية العام .1967
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منظمة التحرير الفلسطينية والسيادة

نشوء منظمة التحرير الفلسطينية سنة

 1964وبدء العمل الفدائي العام 1965

في حالة غياب الدولة كما هو في الشأن

يتلمس املرء العالقة
الفلسطيني في هذه املرحلة ّ
اجلدلية التكاملية في موضوع السيادة الفلسطينية

مع نشوء منظمة التحرير الفلسطينية وبدء العمل

الفدائي ،بدأ العالم يهتم مبا يجري في فلسطني

بني منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية ،والشعب

احملتلة بشكل خاص ،وفي منطقة الشرق األوسط

الفلسطيني حتت االحتالل وفي الشتات من ناحية

بشكل عام ،ومع دخول حركة فتح واملنظمات

أخرى.

الفلسطينية األخرى إلى منظمة التحرير الفلسطينية

ففي الوقت الذي متثل فيه منظمة التحرير

سنة  1969بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ

الفلسطينية شعبها الفلسطيني من خالل ممارستها

صفة حركة التحرر الوطني لدى دول العالم،

حيز ًا مهم ًا من السيادة اخلارجية ،وهي متاثل سيادة

وحظيت املنظمة باهتمام مضطرد لدى حركات

الدولة في هذا الشأن ،وعالقاتها مع الدول األخرى

التحرر الوطنية في القارات املختلفة ،واكتسبت

واملنظمات الدولية ،وإقرار الشعب الفلسطيني

املنظمة وحركة فتح في مرحلة ما بعد العام 1969

بتمثيلها له ،في حني يقوم الشعب في التعبير

تقدير ًا عاملي ًا ملحوظ ًا مع استمرار أعمال الكفاح

َ
االحتالل
عن حقه في السيادة عن طريق رفضه

املسلح ،وثبتت املنظمة وجودها من خالل اعتراف

اإلسرائيلي ومقاومته له من خالل األشكال املتاحة

الدول العربية وعدد من الدول اإلسالمية ودول

للمقاومة ليمتلك بذلك حيز ًا مهم ًا آخر من السيادة

حركة عدم االنحياز بها كحركة حترر وطني متثل

الداخلية ،فإن السيادة الفلسطينية في القدس وفي

الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حريته

فلسطني في هذه املرحلة املعقدة للواقع السياسي

وحترير أرضه ونيله ح َّقه في تقرير مصيره ،وقد

واالجتماعي الفلسطيني تأخذ صيغة التعدد

عزز هذا االعتراف الدولي باملنظمة قرار مؤمتر

والتوزع في املسؤولية السيادية بني منظمة التحرير

القمة العربي املنعقد في الرباط العام 1974

الفلسطينية التي تتولى شك ً
ال من أشكال ممارسة

وإعالن اعترافه مبنظمة التحرير الفلسطينية ممث ً
ال

السيادة اخلارجية وإن كانت منقوصةً ،وبني

شرعي ًا وحيد ًا للشعب الفلسطيني؛ مما أدى إلى

الشعب الفلسطيني الذي ميارس شك ً
ال آخر من

دعوة الرئيس املرحوم ياسر عرفات إلى مخاطبة

أشكال السيادة الداخلية وإن كانت منقوص ًة أيضاً.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة العام ،1974

فالسمة املشتركة هنا بني ممارسة منظمة التحرير

ومنح املنظمة صفة العضو املراقب في هيئة األمم

الفلسطينية نوع ًا من السيادة اخلارجية ،والشعب

املتحدة اعتراف ًا من املنظمة الدولية مبنظمة التحرير

حتت االحتالل اإلسرائيلي ميارس نوع ًا آخر من

الفلسطينية كحركة حترر وطني متثل الشعب

السيادة الداخلية هي سمة السيادة املنقوصة بسبب

الفلسطيني املكافح.

غياب الدولة من ناحية ،وبسبب وجود وسطوة
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يقول الدكتور محمد املجذوب 7رئيس اجلامعة

االحتالل اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية من

اللبنانية سابق ًا في كتابه (القانون الدولي العام)،

ناحية أخرى.

في معرض حديثه عن املبادئ والقواعد التي

السيادة الفلسطينية في القدس
حتت االحتالل اإلسرائيلي

يخضع لها االحتالل احلربي وفق ًا التفاقية جنيف

الرابعة:

أ -االحتالل وضع مؤقت ،ليس له صفة الدوام،

بينما كانت القدس مدين ًة من مدن الضفة الغربية

وليس له أي تأثير في استمرار الدولة اخلاضعة

والتي شكلت جزء ًا ال يتجزأ من اململكة األردنية

له.

الهاشمية بعد مؤمتر أريحا ،وبالتالي امتداد السيادة

ب -االحتالل ال يؤدي ،من الناحية القانونية

األردنية عليها حتى يوم الرابع من حزيران عام

إلى نقل السيادة من دولة إلى أخرى ،أي أنه ال

 ،1967وقعت القدس حتت االحتالل اإلسرائيلي

يكسب دولة االحتالل حق السيادة على اإلقليم

الذي شمل الضفة الغربية كلها وقطاع غزة،

احملتل ،فالسيادة تبقى كامن ًة في السكان الذين

وبالتالي أصبحت فلسطني كلها حتت االحتالل

يحق لهم ،خالل فترة االحتالل ،رفضه

اإلسرائيلي؛ مما عطل السيادة األردنية على الضفة

واللجوء إلى املقاومة بكل أشكالها .وكل

الغربية مبا فيها القدس.

منذ ذلك التاريخ خضعت القدس إلى احلكم

ما ميكن أن يسفر عنه االحتالل بالنسبة إلى

يتأسس عليه أي حق في التملك أو السيادة أو

ج -االحتالل يخول الدولة القائمة به صالحية

السيادة هو جتميد ممارستها أو تعطيلها.

العسكري اإلسرائيلي بقوة االحتالل الذي ال

ممارسة سلطة فعلية واقعية تستهدف فقط

الضم إلى أراضي الدولة القائمة باالحتالل من

حفظ النظام واألمن في اإلقليم احملتل وتسيير

الناحية القانونية ،عم ً
ال بالقاعدة اآلمرة التي

شؤون سكانه إلى أن يزول االحتالل ،فالوضع

حتظر االستيالء على أرض الغير بالقوة ،ولكن

القانوني لإلقليم احملتل ال يطرأ عليه أي تغيير

على الرغم من ذلك ،وفي انتهاك خطير ملبادئ

بسبب وجود قوات االحتالل فيه ،واالحتالل

القانون الدولي ،أخضعت إسرائيل ـ الدولة

باعتباره نتيجة ملمارسة قانون احلرب ،ليس

القائمة باالحتالل ـ مدين َة القدس لعملية ضم

سوى حالة من الضرورة أو نوع من القوة

إلى إسرائيل ووضعتها حتت القوانني اإلسرائيلية

القاهرة ،التي ال تسفر أبد ًا عن نقل السيادة.

وبسطت سيطرتها عليها عنو ًة واعتبرتها عاصمة

لذلك جاء في إعالن مبادئ القانون الدولي

حتد خطير ألحكام القانون
إسرائيل األبدية في ٍّ

املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفق ًا

وحتد سافر إلرادة املجتمع الدولي
الدولي وقواعده ٍّ

مليثاق األمم املتحدة واملعتمد من اجلمعية العامة في

وقرارات مجلس األمن واجلمعية العامة املتكررة

قرارها رقم  2625في دورتها ( ) 25ما يلي« :ال

بشأن القدس.
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يجوز إخضاع إقليم أية دولة الحتالل عسكري

بنفسها ـ أن تتلمس وأن تتلقى املساندة وفق ًا ملقاصد

يجوز اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى

مركز
املتمتع باحلكم الذاتي ـ مبقتضى امليثاق ـ
ٌ

ناجم عن استعمال القوة خالف ًا ألحكام امليثاق .وال

امليثاق ومبادئه .وإقليم املستعمرة أو اإلقليم غير
ٌ
ومتميز عن إقليم الدولة القائمة بإدارته،
منفصل
ٌ

نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استعمالها .وال

ويظل هذا املركز املنفصل واملتميز مبقتضى امليثاق

يجوز االعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناجت

قائم ًا حتى تتم ممارسة شعب املستعمرة أو اإلقليم

عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها» .هذا

غير املتمتع باحلكم الذاتي ح َّقه في تقرير مصيره

وقد جاء في اإلعالن حتت مبدأ تساوي الشعوب

بنفسه وفق ًا ملقاصد امليثاق ومبادئه.

في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها:

إنهاء االستعمار على وجه السرعة وفق ًا لرغبة

بناء على ما ورد أعاله ،اتخذ مجلس األمن
ً
واجلمعية العامة العديد من القرارات بشأن مدينة

علم ًا أن إخضاع الشعوب الستعباد األجنبي

اكتساب األرض عن طريق القوة ،كما أكدت

يشكل إنكار ًا حلقوق اإلنسان األساسية وهو

سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس

تعزيز العالقات الودية والتعاون بني الدول.

القدس بعد احتاللها أكدت جميعها عدم جواز

الشعوب املعنية باألمر املعرب عنها بحرية.

وسيطرته واستغالله ميثل انتهاك ًا لهذا املبدأ كما

بطالن جميع اإلجراءات التي تقوم بفرضها
وال سيما تلك التي تستهدف تغيير معاملها اجلغرافية

يناقض امليثاق .وعلى كل دولة واجب العمل،

والدميغرافية واملؤسسية والتراثية ،وبالتالي ضمها

مشترك ًة مع غيرها أو منفرد ًة ،على تعزيز االحترام

إلى إسرائيل واعتبر كل من مجلس األمن واجلمعية

الفعال حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية
العاملي ّ

طبق ًا للميثاق.

العامة تلك اإلجراءات باطل ًة والغيةً ،وطالب
إسرائيل بالتوقف عن تلك األعمال فوراً ،نذكر

ويكون إنشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة

منها على سبيل املثال قرارات املجلس التسعة والتي

ذات سيادة ـ أو ارتباطه احلر بدولة مستقلة ،أو

حملت األرقام اآلتية:

اندماجه احلر في هذه الدولة ،أو اكتسابه أي
مركز سياسي آخر يحدده بنفسه بحرية ـ إعما ً
ال

القرار رقم  250الصادر بتاريخ  27نيسان

 .1968القرار رقم  251بتاريخ  2أيار .1968

من جانبه حلقه في تقرير مصيره بنفسه .وعلى كل

القرار رقم  252بتاريخ  21أيار .1968

دولة واجب االمتناع عن اإلتيان بأي عمل قسري

نص
القرار .267القرار  .271القرار  .298وقد ّ
هذا القرار األخير في املادة الثالثة من منطوقة على

يحرم الشعوب املشار إليها أعاله في صياغة هذا

املبدأ من حقها في تقرير مصيرها بنفسها ومن

ما يلي ،لألهمية:

حريتها واستقاللها .ومن حق هذه الشعوب ـ في

«يؤكد املجلس بأوضح العبارات املمكنة أن

مناهضتها هذه األعمال القسرية وفي مقاومتها
لها ،سعي ًا إلى ممارسة حقها في تقرير مصيرها

جميع األعمال التشريعية واإلدارية التي قامت بها
21

إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس ومن ضمنها

على استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة للعام

والتشريع الذي يهدف إلى ضم القطاع احملتل منها

على األراضي الفلسطينية ،وغيرها من األراضي

 1949واملتعلقة بحماية املدنيني في زمن احلرب

مصادرة األراضي واملمتلكات ونقل السكان،

العربية التي حتتلها إسرائيل منذ العام  1967مبا فيها

تغير من
هي أعمال باطلة والغية ،وال ميكن أن ّ

القدس .ودعا في مادة أخرى الدول التي أقامت

وضع مدينة القدس».

«يدعو إسرائيل بإحلاح إلى إلغاء جميع

بعثات دبلوماسية لها في مدينة القدس إلى سحبها

أي من مثل هذه األعمال في القطاع احملتل من

أما اجلمعية العامة فقد أصدرت عشرات

من املدينة املقدسة.

اإلجراءات واألعمال السابقة ،واالمتناع عن

القرارات بشأن مدينة القدس احملتلة وهي ال تقل

القدس والذي قد يفهم منها تغيير وضع املدينة،

شأن ًا عن قرارات املجلس املذكورة إن لم تكن قد

أو قد يجحف بحقوق السكان العرب ومبصالح

فاقتها شمو ً
ال وتفصي ً
ال وحد ًة ،وما زالت اجلمعية

املجموعة الدولية.»:

جاء في البند  5من منطوقة القرار رقم 476

العامة تكرر مثل تلك القرارات في كل سنة في

امللحة إلنهاء االحتالل املطول لألراضي التي

الفلسطيني الوطنية وال سيما حقه في تقرير مصيره

دوراتها العادية مبرز ًة تأكيدها على حقوق الشعب

ما يلي« :يؤكد (املجلس) من جديد الضرورة

بنفسه وإقامة دولته الفلسطينية املستقلة على أرض

حتتلها إسرائيل منذ العام  1967مبا في ذلك

وطنه ،وحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته.

القدس .ويشجب بشدة استمرار إسرائيل بصفتها

لقد أتينا على ذكر مناذج معينة من قرارات

التقيد بقرارات مجلس
القوة احملتلة ورفضها
ّ
األمن واجلمعية العامة ذات الصلة» .كما جاء

مجلس األمن واجلمعية العامة فيما يتعلق مبدينة

معالم مدينة القدس الشريف ووضعها اجلغرافي

نشير كيف كان مجلس األمن في مرحلة معينة

القدس واألرض الفلسطينية احملتلة عموم ًا لكي

فيه“ ،يؤكد أن كل هذه اإلجراءات التي غيرت

والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أص ً
ال

يتعامل في جزئية محددة من مسألة فلسطني وهي

العالقة» إلخ.

احملتلة مبا يتفق مع مبادئ القانون الدولي وأحكام

ويجب إلغاؤها وفق ًا لقرارات مجلس األمن ذات

ما يتعلق باملمارسات اإلسرائيلية في األرض

وفي  20آب من العام  1980أصدر مجلس

القانون اإلنساني الدولي وميثاق األمم املتحدة،

اللوم بسبب مصادقتها على القانون األساسي بشأن

اإلجراءات واملمارسات اإلسرائيلية التي تتعلق

ولكي نظهر كيف أن املجتمع الدولي كان يرفض

األمن قراره رقم  478والذي الم فيه إسرائيل أشد

بالسيادة في القدس باعتبارها ممارسات لقوة الدولة

التقيد بقرارات املجلس ذات
القدس ،ورفضها
ّ
العالقة ،واعتبر مصادقة إسرائيل على القانون

القائمة باالحتالل ،وال سيادة لها على املدينة من

الناحية القانونية ،غير أن املجلس كان يخفق دائم ًا

األساسي تشكل انتهاك ًا للقانون الدولي ،وال تؤثر
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في البحث باملسائل األساسية املتعلقة باملسألة

في شأن السيادة الكاملة يبقى الشعب الفلسطيني

الفلسطيني؛ بسبب التهديد باستعمال حق النقض

هو اجلهة الوحيدة التي تتمتع بحق التعبير عن

في القدس وفي األرض الفلسطينية احملتلة عموم ًا

السياسية أو فيما يتعلق بحق تقرير املصير للشعب

َ
االحتالل
السيادة الداخلية فيها عن طريق رفضه

(الفيتو) أو استعماله إلبطال أي قرار في هذا الشأن

اإلسرائيلي ومقاومته له ،وكفاحه من أجل ممارسة

من قبل الواليات املتحدة األميركية .واجلدير هنا

حقه في تقرير مصيره بنفسه ،وتبقى منظمة

التأكيد على أن كل اإلجراءات واملمارسات التي

التحرير الفلسطينية هي اجلهة التي تتمتع مبمارسة

ارتكبتها إسرائيل في املاضي وترتكبها هذه األيام

السيادة اخلارجية في متثيل الشعب الفلسطيني لدى

في مدينة القدس إمنا تنفذها إسرائيل بسبب غياب

العالم اخلارجي سواء لدى الدول األخرى أو لدى

جهة االختصاص في السيادة على املدينة .فالسيادة

املنظمات الدولية.

الفعلية في املدينة كجزء من األرض الفلسطينية

احملتلة والتي متارسها الدولة في حال وجودها

املصادر

مغيبة وغير موجودة بسبب سيطرة االحتالل

رباط ،ادمون .1971 ،الوسيط في القانون الدستوري،
منشورات دار العلم للماليني ،بيروت.
روسو ،شارل ،1982 ،القانون الدولي العام ،األهلية
للنشر والتوزيع ،عمان.
سرحال ،أحمد .2002 ،القانون الدستوري واألنظمة
السياسية ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت.
املجذوب ،محمد ،2004 ،القانون الدولي العام ـ الطبعة
اخلامسة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت.

اإلسرائيلي وبطشه ،وفي الوقت نفسه ال يتمتع
االحتالل اإلسرائيلي بأي نوع من السيادة على

املدينة ألنه احتالل عسكري يشكل حال ًة عابر ًة
ومؤقتةً ،وال يتأسس على االحتالل العسكري أي

حق في فرض سيادته على املدينة أو على أي جزء
من األرض التي يحتلها بالقوة العسكرية ،لكونه

الهوامش

ال باط ً
عم ً
ال وعدواناً ،وكل ما ينشأ عنه فهو باطل

وفق ًا للقانون الدولي كما ذكرنا سابقاً.

 1الدكتور ادمون رباط ،1971 ،اجلزء الثاني – النظرية القانونية
في الدولة وحكمها ،الصفحة  331ـ حاشية .32
 2املرجع السابق.
 3الدكتور أحمد سرحال ،2002 ،الصفحات  18و.19
 4املرجع السابق.
 5شارل روسو ،1982 ،الصفحة .140
 6انظر إعالن مبادئ القانون الدولي ـ منشورات األمم املتحدة،
طبعات مختلفة.
 7الدكتور محمد املجذوب ،2004 ،الصفحات  738و

في هذه احلالة ،أي في غياب الدولة الفلسطينية

صاحبة االختصاص في السيادة ،وبطالن سيادة
القوة القائمة باالحتالل على األرض التي حتتلها

بالقوة العسكرية ،وإلى أن تقوم الدولة الفلسطينية
املستقلة ذات السيادة لتمارس حقها واختصاصها
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دراسات

وحكامة منشودة
العالم العربي بني دميقراطية متعثرة ِ
أ.د .إبراهيم أبراش

*

ينتقدونها ولكن من داخل ثقافتها وقيمها ،أو

مقدمة

نقاش مخضرم حول البديل اإلسالمي لم يجد

باتت الدميقراطية في عصرنا وكأنها ترياق

تطبيق ًا ناجح ًا يدعمه ،أو بقايا أنظمة ما زالت

احلياة للشعوب واألنظمة ،والطريق الذي ال

تتمسك بآخر خيوط الشمولية.

محيد عنه للتنمية والتحديث والتطور وكل ما هو

من مفارقات املشهد الدميقراطي أنه على الرغم

نقيض التخلف والفقر واالستبداد ،ليس ألنها

من أن الدميقراطية تعني حكم الشعب فإنها في

كذلك بالضرورة ،وال ألن البعض قال بنظرية

العالم العربي مطلب نخبة وإن ُو ِجدت فهي
حكم نخبة ،فيما الشعب مجرد جموع توظفها

نهاية التاريخ وأوقف التاريخ السياسي عند حد
الدميقراطية والليبرالية الغربية الذي ما بعده إال

النخب واجلماعات املتصارعة على السلطة

العدم أو شريعة الغاب ،بل ألن ساحة البحث

ومغامنها أو منشغلة بأنشطة سياسية بعيدة عن

في الفكر واملمارسة السياسية لم تشهد منذ انهيار

املمارسة الدميقراطية وثقافتها ،كاالنخراط في

املعسكر االشتراكي وقبله الفاشية والنازية ،منافس ًا

اجلماعات األصولية واجلماعات الطائفية واإلثنية

جديد ًا للدميقراطية كنظام حكم .فلم نلمس منط ًا

املغلقة ،ومن املفارقات ،أيضاً ،أن هامش احلرية

جديد ًا للحكم غير الدميقراطية أو التشبه بها،

الذي أتاحه التحول الدميقراطي بد ً
ال من أن يعزز

ولم نقرأ ملفكر أو كاتب تنظير ًا لفكر جديد بديل

املواطنة أحيا وعزز القبلية والطائفية واإلثنية وكأن

للدميقراطية ،باستثناء نقاد غربيني للدميقراطية

ذرت الرماد عن
الدميقراطية كانت الرياح التي ّ

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر بغزة ـ فلسطني
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جمر انتماءات ما قبل الدولة ،حيث ثبتت صعوبة

املعاصرة مع مجتمعات احلداثة والثورة الصناعية

احلكامة أو احلكم الصالح كنظام أمثل وإن كان ال

إلى الدميقراطية معتقد ًة أنها املخلّص مما هي فيه من

ومجتمعات الرفاهية ،كان وراء توق كل الشعوب

جتاوز انتماءات ما قبل الدولة ،فيمكن التعامل مع

تخلف وقهر ،وكان وراء عدم قدرة األنظمة على

يتطابق مع استحقاقات الدميقراطية فإنه يستلهم

روحها آخذ ًا بعني االعتبار اخلصوصيات الثقافية؛

معارضة التوجهات الدميقراطية أنها ستبدو وكأنها

ضد إرادة الشعب مع استمرار حالة الفقر والتخلف

ما يدفع إلى القول إن شعوبنا حتتاج إلى احلكم

وانسداد أفق التغيير.

الصالح وليس إلى الدميقراطية .مع ذلك ما زالت
الدميقراطية األيدولوجيا واملؤسسات األكثر قبو ً
ال

احملور األول ـ من دميقراطية الكم ـ كثرة عدد
املشاركني ـ إلى دميقراطية الكيف ـ فاعلية
املشاركني.

واألكثر انتشاراً .قد تكون السمعة الطيبة التي
واملستمدة غالب ًا من مستوى
راجت عن الدميقراطية
َ

الرفاهية الذي تعرفه الدميقراطيات الغربية ،هو ما

داخل الدميقراطيات الغربية 2يوجد نقاد
يشككون في أن الشعب في األنظمة الدميقراطية
القائمة هو الذي يحكم ،بل يقولون إنه ليس
من الضروري أن يحكم الشعب لنكون أمام
نظام احلكم األصلح .سنتوقف قلي ً
ال عند نظرية
وروادها ،فهؤالء يرفضون باملطلق مقولة
النخبة ّ
حكم الشعب لنفسه ويقولون إنه ال اليوم وال عبر
التاريخ كان احلكم للشعب أو لألغلبية بل كانت
األقلية أو النخبة هي التي حتكم ،ولكنهم يقرون
بأن النخب احلاكمة اليوم توظف الشعب للوصول
إلى السلطة ،ولكنها تراعي مصالح الشعب وهي
في السلطة  .3جيوفاني سارتوري في مؤلفه
(نظرية دميقراطية) ()Democratic theory
ضخم
ينتقد املفاهيم الكالسيكية للدميقراطية التي ُت ِّ
من أهمية ودور الشعب في املمارسة السياسية،
وهو يرى أن اخلطر على الدميقراطية ال يأتي من
الدكتاتورية أو األرستقراطية ،بل من تدخل
الشعب في عمل النخبة السياسية ،وعرقلة قيامها
بحقها الطبيعي في احلكم ،وعليه ،يطالب ببقاء
السلطة السياسية بيد النخبة احلاكمة ما دامت تتوفر
على عناصر االمتياز والتفوق الذي يعترف لها به

جعل شعوب دول اجلنوب الفقيرة والتي عانت
طوي ً
ال من االستبداد والظلم تتطلع إلى الدميقراطية

كمخلّص ليس من االستبداد فحسب بل من الفقر
ُ
أيضاً.

1

وتغيرها
 1ـ الدميقراطية :ثباتها لغوي ًا
ّ
مفهومي ًا واغترابها ممارس ًة

كقانون عام يوجد تفاوت بني الفكر والواقع،

أو بني تصور الشيء وحقيقته املستمدة من الواقع

أو ما تثبته املمارسة ،وقياس ًا هناك تباين كبير بني

تصور الدميقراطية وواقعها كممارسة .فقد وقر في
العقل السياسي الشعبي كما ث ََب َت بالنص املدرسي
واألدبي السياسي أن الدميقراطية ()democracy

تعني حكم الشعب أو حكم األغلبية لألقلية،
املستمد من
هذا هو األصل اللغوي والتاريخي
َ
جتربة احلكم في دولة املدينة في أثينا حوالى القرن

السادس قبل امليالد ،هذا املعنى املثالي واألخالقي

ـ حكم الشعب ـ باإلضافة إلى ترافق الدميقراطية
25

تبدأ من الشعب ،بل مترر من خالله».
في السياق نفسه ،يرى كارل مانهيامي
 K. Mannheimأن وظيفة املواطن العادي
تنحصر في قيامه باختيار احلكام ،وليس من
8.
الضروري أن يشارك مباشرة في ممارسة السلطة

اجلميع .4ومن هنا يرى سارتوري أن دور النخبة
في املجتمع يجب أن يكون كبح جماح األغلبية،
فترك العنان للشعب باسم الدميقراطية سيؤدي إلى
الغوغائية التي تطيح باالستقرار السياسي ،وفي
رأيه ال تعارض بني حكم النخبة والدميقراطية،
فالدميقراطية في نظره هي« :عملية اتخاذ
قرارات يستجيب فيها القادة لتفضيالت املقودين
(احملكومني)» .5فاملهم بالنسبة إليه ولكل منظري
النخبة ليس حكم الشعب بل ضمان االستقرار
السياسي في املجتمع؛ حتى تتمكن الدولة من
مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية.

7

مفكر آخر من املدرسة نفسها ويعتبر من أشد

املعارضني لفتح املجال أمام الشعب للمشاركة

السياسية بال ضوابط ،إنه االقتصادي وعالم
االجتماع جوزيف شومبيتر ،ففي كتابه (الرأسمالية

واالشتراكية والدميقراطية) وفي محاولة إلغناء
النقاش حول أزمة النظام الرأسمالي انتقد املفهوم

على أرضية املنطق نفسه في التحليل ،سار

الكالسيكي لإلرادة العامة الذي صاغه روسو،

جيوفاني سارتوري الذي استنتج أن احلديث عن

مشكك ًا بقدرة الشعب على إدارة الشؤون العامة

دور اجلماهير في املجتمعات الغربية املعاصرة

للدولة ،وهو يقترح بد ً
ال من دميقراطية (حكم

هو مرد خرافة ،فاجلماهير ليس لها دور سياسي

الشعب) دميقراطية (حكم مع َت َمد من الشعب) أو

ويجب أن ال يكون ،وأقصى ما تقوم به هو كفالة

حكم (لصالح الشعب) .حتت عنوان (هل تستطيع

عمل اآللية االنتخابية بفعالية ،بل ذهب به األمر

الرأسمالية البقاء) يقول شومبيتر Schumpeter

إلى القول إن ما يهدد الدميقراطية هو األغلبية التي

إن الدميقراطية ليست غاية في حد ذاتها ولكنها

تعرقل عمل الصفوة السياسية ومتنعها من القيام

طريقة أو منط من التنظيم تكفل الوصول إلى

مبمارسة حقها الطبيعي في احلكم ،وعليه يطالب

قرارات سياسية تشريعية وإدارية صائبة ،أو هي

سارتوري ببقاء السلطة بيد النخبة احلاكمة املتوفرة

تقنية للحكم أكثر فعالية من غيرها ،وقد ركز

على كل أسباب االمتياز املعترف بها من اجلميع،

اهتمامه على حصر حق املواطن السياسي في

حتى لو متت التضحية بدميقراطية حكم الشعب،

انتخاب القادة واحلكام ،واحلق في النقاش ،دون

فاالنتخابات ليست دائم ًا حكم ًا عاد ً
ال ،ألن هناك

أن يصل األمر إلى التدخل في األمور السياسية

عوامل متعددة تؤثر على نزاهتها .6ولذا يقلب

سارتوري املعادلة ،فالسلطة أو مركز القرار ال

التي أسندت إلى احلكام وحدهم ،فاحلكم على

املثالية بل من أعلى إلى أسفل« :إن الناخب العادي

خالل نسبة املشاركة الشعبية بل من خالل وجود

فعالية النظام السياسي الدميقراطي ال يقاس من

يتجه من أسفل إلى أعلى كما تقول الدميقراطية

قيادة سياسية ناجحة وفعالة ،وكأن شومبيتر يريد

ال يقوم بفعل ،بل برد فعل ،إن التوصل للقرارات

القول إن الدميقراطية كنظام حكم ليست غاية بل

السياسية ال يتم من قبل الشعب (السيد) إمنا تقدم

وسيلة وهذا كالم صحيح .وحدد شروط النظام

هذه القرارات إليه ،إذ إن عملية تكوين اآلراء ال
العدد (2010 )14-13
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الدميقراطي الناجح فيما يأتي:

أن احلكم األفضل هو حكم األوصياء أو حكومة

 .2عدم توسيع املدى الفعال لقرار السياسيني أكثر

وحتسس احتياجاته وحل مشاكله ،بينما الغالبية من

 .3قدرة احلكومة على السيطرة وعلى توجيه

إما جاهلة باملصلحة العامة واألمور اإلستراتيجية

 .4التعامل بروح سلمية ومبرونة بني النخب

ملمارسة احلكم ،أو أنها منشغلة بهموم احلياة العادية

الناخبة في العمل السياسي بعد اختيارها للهيئة

روبرت دال «من هم األفضل تأهي ً
ال لتولي احلكم؟
هل تتم حماية مصالح الناس االعتياديني من ِق َبلهم
شخصي ًا وعن طريق ما يتخذون من إجراءات خالل
العملية الدميقراطية .أم من ِق َبل مجموعة من القادة
األخيار القديرين الذين يتمتعون بقدر غير عادي

املؤهلني ألنهم أكثر قدرة على فهم مصالح املجتمع

 .1جودة النخبة السياسية.

الناس يجب أن ُتس َتثنى من حق ممارسة السلطة ألنها

من الالزم.

(كالطاقة النووية مثالً) أي أنها غير مؤهلة أو كفؤة

اجلهاز البيروقراطي وضمان فعاليته.

وغير مكترثة باألمور العامة والسياسية .ويتساءل

وبعضها البعض ،ووضع حد لتدخالت الهيئة
احلاكمة.

أما تعريفه للدميقراطية فهو« :اتخاذ التدابير

املؤسساتية من أجل التوصل إلى القرارات

السياسية التي يكتسب األفراد من خاللها سلطة

من املعرفة والفضيلة؟» 12وهو يرى أنه ليس على

اتخاذ القرار عن طريق التنافس على األصوات».
في السياق نفسه ،يذهب أوستروغورسكي،
ففي كتابه( :الدميقراطية واألحزاب السياسية)
يقول:

9

الدميقراطية أن تقتل مواهب املتفوقني أو عدم إسناد
األمور املهمة للنخبة املتفوقة واملتخصصة فيها،

حيث يقول« :وكما يعلم اجلميع فإن معظم القوانني

«إن الوظيفة السياسية التي تضطلع بها اجلماهير

والسياسات في البلدان الدميقراطية واحلديثة ال يتم

في دميقراطية ما ال تقوم على حكمها لهذه

إقرارها من خالل اجتماعات املجالس البلدية،

الدميقراطية بل األرجح أنها لن تكون قادرة على

أو االستفتاءات العامة ،أو استطالعات الرأي،

ذلك على اإلطالق ...فسواء كنا حيال دميقراطية
أو حيال أوثقراطية فإن احلكم لن يكون إال من ِق َبل
أقلية ضئيلة العدد ،وامليزة الطبيعية التي تختص بها

أو غيرها من أشكال الدميقراطية املباشرة ،إن
السياسات ال تأتي مباشرة نتيجة االنتخابات.

إن ما يحصل بد ً
ال من ذلك كله هو أن املقترحات

السلطة مهما كان نوعها هي مركزيتها ،شأنها في

التي تطرح يتم النظر فيها ومتحيصها من قبل

ذلك شأن قانون اجلاذبية في النسق املجتمعي .لكن

جلان متخصصة تابعة لهيئات تشريعية ،وكذلك

من الواجب الوقوف في وجه األقلية احلاكمة.

من خالل جهات أو وكاالت تنفيذية وإدارية

فوظيفة اجلماهير في دميقراطية ما ال تقوم على
تولي احلكم بل على تخويف احلكومات».
كما جند كاتب ًا معاصر ًا هو روبرت دال

يكون أعضاؤها بصورة عامة من ذوي الكفاءات

10

11

واخلبرات العالية .إن للخبرة واملهارة أهمي ًة بالغ ًة

يرى

في الواقع ،حيث إن أنظمة حكمنا عرفت بكونها
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كيانات حكم جتمع بني الدميقراطية (حكم الشعب)

العالم يشهد املوجة الثالثة للدميقراطية 14وهو بذلك

مما سبق نالحظ أن شروط جناح الدميقراطية

واليونان من انهيار ألنظمة احلكم العسكرتارية

بعدد األحزاب القائمة أو بوجود انتخابات دورية

من التحول الدميقراطي في العالم احلديث بعد

وامليرتوقراطية (حكم املؤهلني)».

يستحضر ما جرى في  1974في البرتغال ثم إسبانيا

13

املعاصرة لم تعد تقاس بنسبة املشاركة السياسية أو

والدكتاتورية حيث يقول( :بدأت املوجة الثالثة

حتى وإن كانت نزيهة ،بل بالقدرة على خلق

خمس وعشرين دقيقة من منتصف ليلة اخلميس

التوافق بني مكونات املجتمع وبعضها البعض

 25نيسان  1974في لشبونه بالبرتغال ) 15وهو

من جهة وبني املجتمع واحلاكم من جهة أخرى،

يشير إلى االنقالب العسكري الذي أطاح باحلكم

ومدى فعالية مؤسسات النظام السياسي وخصوص ًا

الديكتاتوري ملارشيلو كاتيانو ،واملالحظ هنا أن

مؤسسة القيادة ،ومن هنا فقد تعددت شروط قيام

هانتغنتون يرى أن االنقالب العسكري ميكنه أن
يكون مدخ ً
ال للدميقراطية.16

نظام دميقراطي من مفكر إلى آخر واملشترك بينهم

يرى هانتغنتون أن خمسة متغيرات لعبت دور ًا

هو استبعاد فكرة املشاركة السياسية الشعبية الواسعة

كعنصر إيجابي وحيد للقول بوجود دميقراطية.

في إحداث املوجة الثالثة للدميقراطية وهي:
 .1تآكل شرعية النظم الشمولية.

احملور الثاني ـ الدميقراطية في مجتمعات مغايرة

 .2النمو االقتصادي غير املسبوق الذي عرفته

للتحوالت الدميقراطية في األنظمة خارج إطار

 .3التغيرات في دور وعقائد الكنيسة الكاثوليكية

منذ السبعينيات أخذ املفكرون يولون اهتمام ًا

الستينيات.

الدميقراطيات الغربية التي أنتجتها مرحلة ما بعد

والدين بشكل عام.

احلرب العاملية الثانية ،واجتهوا بأنظارهم إلى

 .4املتغيرات اخلارجية ومنها دعم حقوق اإلنسان.

ما يجري في النظم الدكتاتورية ،فنجد املفكر

“ .5كرات الثلج” أو التداعيات التي نتجت عن

األميركي صمويل هانتغنتون يعالج خصوصيات

تطور وسائل االتصال.

17

االنتقال من النظم الدكتاتورية إلى الدميقراطية

املوجة الرابعة للدميقراطية واحلكم الصالح

متجاوز ًا بذلك اجلدل الذي أثاره أنصار نظرية
النخبة الذين ركزوا على ما اعتبروه أزمة الدميقراطية

وألن املجتمعات والنظم السياسية ال تعرف

الغربية في املجتمعات الدميقراطية الغربية ،ليولي

السكون بل هي في حالة حتول ،سواء كانت النظم

اهتمام ًا ألزمة النظم الدكتاتورية التي بدأت تتفاقم

موسومة بالدميقراطية أو النظم غير الدميقراطية،

وظهور مالمح حتول نحو الدميقراطية .بعد أن

وألن التحول نحو الدميقراطية في كل مرحلة

تناول هانتغنتون تاريخ الدميقراطية بدء ًا من دولة

يتأثر بالواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي

املدينة إلى ما بعد احلرب العاملية الثانية قال إن
العدد (2010 )14-13

للمجتمعات ،فقد نعت بعض املفكرين
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التحوالت اجلديدة نحو الدميقراطية باملوجة الرابعة

هل أصبح الـحكم الصالح
بدي ً
ال عن الدميقراطية؟

على شكل موجات .ارتبط احلديث عن املوجة

السنوات األخيرة مصطلحات جديدة كاحلكامة

للدميقراطية ،وهو إقرار بصحة ما ذهب إليه

مواكبة لتنظيرات املوجة الرابعة ظهرت في

هانتغنتون من أن الدميقراطية تأتي على املجتمعات

 Governanceأو الـحكم الصالح Good

الرابعة ببعض األسماء أهمها الري دميوند Larry

 ،governanceونعتقد أنه يجب وقف تصنيف

 Diamondومايكل ماكفول Machael

McFaul

18

املجتمعات بني دميقراطية وغير دميقراطية ،بل

وهذا األخير درس بعمق التحوالت

بني حكم صالح وحكم غير صالح ما دامت كل

التي تشهدها دول املعسكر االشتراكي سابق ًا وكذا

النظم السياسية وخصوص ًا في دول اجلنوب تقول

تعثر الدميقراطية في الشرق األوسط  ،19فبعد

أن أشار إلى أن املوجة الثالثة لم تنتج بالضرورة

إنها دميقراطية .اليوم أصبحت الدميقراطية مجرد

هجين ًة جتمع بني دميقراطية شكلية وبعض مظاهر

واملنظمات الدولية األكثر استعما ً
ال وتعريف ًا

مكون من مكونات احلكم الصالح .الهيئات

أنظمة دميقراطية مستقرة بل أوجدت أحيان ًا أنظم ًة

للحكامة واحلكم الصالح وخصوص ًا في تعاملها

االستبداد ،وال يخفي ماكفول حتيزه للسياسة

مع دول اجلنوب من حيث احلكم على مدى أخذها

الرسمية األميركية ورؤيتها لنشر الدميقراطية في

بقيم احلداثة واالنفتاح واحترام حقوق اإلنسان.

الشرق األوسط بل يعتبر زمي ً
ال ومشارك ًا في الرؤية

لفرنسيس فوكوياما ،وأجنزا أعما ً
ال فكرية مشتركة

لم تعد الدول املتقدمة واملنظمات الدولية تعتمد

ملشروع الشرق األوسط الكبير .يخلص ماكفول

وغير دميقراطية بل تأخذ مبقاييس ومؤشرات

التصنيف التقليدي للنظم السياسية بني دميقراطية

لصالح املؤسسة الرسمية وخصوص ًا دعمهما

أكثر شمولية ،إن كانت متثل اعتراف ًا بخصوصية

إلى أن االنتقال إلى الدميقراطية يحتاج لشروط

مجتمعات دول اجلنوب واستعداد ًا لتفهم هذه

بعضها خاص بطبيعة النظام القائم والبعض خاص

اخلصوصية وتسهيل عملية االنتقال املتدرج نحو

بقوى املعارضة وقد حدد هذه الشروط مبا يلي:

الدميقراطية إال أنها ال تخلو من خبث سياسي

 1ـ نظام شبه قمعي.

 2ـ تالشي شعبية رأس النظام.

أو مصلحة سياسية حيث تسعى هذه الدول

 4ـ فريق مستقل ملراقبة االنتخابات.

مع قيم ومصالح الغرب ومبا يجعل املجتمعات

واملنظمات إلى توجيه عملية التحول مبا يتوافق

 3ـ احتاد املعارضة.

 5ـ عدد من املنافذ اإلعالمية املستقلة.

(الثالثية) ونخبها السياسية واالقتصادية أكثر

 7ـ انقسام وسط قوات األمن.

(احلكم الصالح)  .Good Governanceأو

ارتباط ًا واعتمادية على الغرب .وهذا التوجه هو

 6ـ تعبئة اجلماهير.

احلكامة ،صحيح أن الدميقراطية مكون رئيس في
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هذا احلكم ولكنها ليست الوحيدة لقيام هذا احلكم

واالجتماعية والسياسية ،وال سيما بالنسبة ألكثر

اخلصوصيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال يعني اعتماد مصطلحي احلكم الصالح

أفراد املجتمع فقر ًا وتهميشاً».

باإلضافة إلى تعامل مفهوم املجتمع الصالح مع
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واحلكامة جتاوز ًا كلي ًا ملتطلبات الدميقراطية،

للشعوب.

يبدو أن توجه املنظمات والهيئات الدولية إلى

ولكنهما يؤكدان أن االنتخابات واملؤسسات

إلى أنظمة دميقراطية وأنظمة غير دميقراطية

وال يحدثان التحول املطلوب في بنيان املجتمعات

الدميقراطية وحدهما ال يحققان التنمية الشمولية

جتاوز التقسيم التقليدي للدول والنظم السياسية

وخصوص ًا في دول العالم الثالث .يرى الري

انبنى على حقيقة وجود عشرات املجتمعات

وخصوص ًا في دول العالم الثالث تواجه

دياموند أن النظام الدميقراطي احلقيقي هو الذي

حتديات داخلية وخارجية حتد من قدرتها على

يأخذ مبتطلبات احلكم الصالح وهي:

التجاوب مع االستحقاقات الدميقراطية ـ ثقافية

 .1هيئة قضائية فاعلة ومستقلة ،أي التأكيد على

واقتصادية ـ كما يعرفها الغرب املتقدم ،وبالتالي

فصل السلطات.

سيكون من الظلم تصنيفها تلقائي ًا كأنظمة غير

 .2وجود هيئات مستقلة للمحاسبة وضمان

دميقراطية مبا يتضمنه ذلك من حكم قيمة سلبي

الشفافية وتلقي شكاوى املواطنني ،أيض ًا

على هذه املجتمعات والنخب احلاكمة وغير

مؤسسات اقتصادية كالبنك املركزي.

احلاكمة التي تناضل من أجل تغيير حياة الناس

 .3ضمان أن متثل األحزاب واملجالس النيابية

لألفضل باإلضافة إلى أن كثير ًا من النخب

الشعب متثي ً
ال صحيح ًا وأن تكون أمينة ومفتوحة

السياسية في أنظمة سياسية غير الدميقراطية

وتستجيب للمشاركة العامة ومتصلة باملصالح

أسست وبنوع من التلفيق ـ املعتمد على اإلعالم

املجتمعية على اختالف أنواعها.

وشكالنية املؤسسات واملال السياسي ـ أنظم ًة

 .4خدمة مدنية أو جهاز بيروقراطي يتمتع بالكفاءة

تغير كثير ًا من حياة
تبدو دميقراطية ،ولكنها لم ّ

واإلخالص.

الناس ولم توفر حياة كرمي ًة لهم .هذا التوجه

 .5أهمية وجود مجتمع مدني حقيقي يجمع بني

نحو اعتماد مفهوم احلكم الصالح أصبح ُيعتمد

االستقاللية عن الدولة واحترامها بحيث يكمل

من الدول املتقدمة في تعاملها مع دول اجلنوب

بعضهما البعض اآلخر لضمان حتقيق التنمية.

كما أخذ به تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر

 .6وجود ثقافة كحاضنة لكل ما سبق تقوم

عن األمم املتحدة ،حيث عرف احلكم الصالح

على أساس االلتزام بالشرعية وثوابت األمة

بأنه الذي « ...يعزز ويدعم ويصون رفاهة

أو الصالح العام وخصوص ًا من طرف احلكام

اإلنسان ،ويقوم على توسيع قدرات البشر

والنخب.

وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية
العدد (2010 )14-13

في السياق نفسه ،أي العالقة بني الدميقراطية
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واحلكامة ،يرى الكاتب املغربي يحيى اليحياوي

تعوضها عن أزمة شرعياتها
أيديولوجية جديدة ّ
التقليدية .وبالتالي فإن احلديث عن الدميقراطية

إياها مركزة آلليات اتخاذ القرار وال لكونها حتتكر

على الواقع ال على اخلطاب والنموذج اجلاهز،

أن احلكامة (تضع الدميقراطية التمثيلية (البرملانية

في العالم العربي يحتاج مقارب ًة جديد ًة تؤسس

عموماً) في محك من أمرها ليس فقط باعتبارها

والواقع يقول إن التجارب الدميقراطية حتولت

(لدرجة االستصدار) سلطة الوالية على الشأن
العام ،ولكن أيض ًا كونها حتجر على قضايا الشأن

إلى أنظمة حكم وشعارات فضفاضة إن كانت

احمللي واجلهوي التي غالب ًا ما يكون أمر البت

تتضمن بعض مفردات الدميقراطية وثقافتها في
بعض املجتمعات ،إال أنه يصعب القول إنها

فيها من صالحيات مجالس منتخبة) ،وبالتالي

فاحلكامة تعتبر جتاوز ًا بنيوي ًا للمرتكزات الشكلية

أنظمة دميقراطية .صحيح أنه حدث حراك سياسي

للدميقراطية وحتدي ًا لها (ولكأن الدميقراطية هي

وتقدم نسبي في منظومة حقوق اإلنسان وفي وعي
املواطن بحقوقه ،إال أن هذا احلراك تعبير عن التوق

آخر املفكر فيه من لدن احلكامة ،بل قد ال تعدو
أن تكون مكون ًا من مكوناتها لدرجة تبدو معها

إلى التغيير ورفض االستبداد والقمع والسعي إلى
احلياة الكرمية بصرف النظر إن كان النظام ا ُملراد

احلكامة هي األصل والدميقراطية هي الفرع...

الوصول إليه ُمهيك ً
ال حسب النظرية الدميقراطية

أي أن احلكامة («اجليدة» حتديداً) هي التي تقود،

كما هو عليه في النموذج الغربي أم ال .كل

في نهاية املطاف ،إلى «الدميوقراطية ـ احلق» وليس

األنظمة القائمة اليوم إما أن تصف نفسها باألنظمة

العكس).
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الدميقراطية أو بأنها تريد أن تكون دميقراطية،

 2ـ الدميقراطية في العالم العربي
فشل في التطبيق أم تغيير في املفاهيم؟

ولكن على مستوى الواقع القائم سنجد أن أوجه

احملور األول ـ العرب واملوجة الرابعة للدميقراطية

دميقراطية ،والدميقراطية السائدة في الغرب فيما

التباعد بني هذه األنظمة العربية التي تقول إنها
يتعلق بشكل النظام وآلية إدارته وطبيعة الثقافة

هذا اجلدل حول الدميقراطية واحلكم الصالح في

السائدة فيه .فما الذي يجمع مث ً
ال بني الدميقراطية

الغرب واكبه جدل حول مآل التغيير الدميقراطي
في العالم العربي ،حيث ُأ ِ
قحمت الدميقراطية

في العراق وأفغانستان والدميقراطية في السويد؟

وما الذي يجمع بني دميقراطية الكويت أو باكستان

على مجتمعات تطورت في سياقات مغايرة.

ودميقراطية فرنسا أو اليابان. ...

التحول نحو الدميقراطة في هذه البلدان لم يتساوق

الدميقراطية املوجودة في غالبية األنظمة العربية

مع تغييرات بنيوية في ثقافة املجتمع ولم يؤد

القائلة بها ليست تعبير ًا عن إرادة األمة بقدر ما هي

إلى إحالل عالقات ونخب وأفكار متثل قطيعة

استجابة ـ باملفهوم اإليجابي والسلبي لالستجابة

مع مرحلة سابقة ،بقدر ما جاء نتيجة ضغوط
خارجية وإرادة نخب َو َجدت في الدميقراطية

ـ الشتراطات خارجية وحتديات داخلية ليست
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بالضرورة تعبير ًا عن توفر ثقافة الدميقراطية ،فنادر ًا

هناك في العالم العربي من حتدث عن املوجة

للمطالبة بالدميقراطية ،فيما تستطيع جماعات

األنظمة السياسية في العقد األول من القرن احلادي

الرابعة للدميقراطية ونسب احلراك السياسي في

ما نرى أو نسمع عن تظاهرات ومسيرات كبيرة

والعشرين إليها22 .وفي هذا السياق يتحدث

اإلسالم السياسي إخراج تظاهرات مليونية لنصرة

غزة أو العراق مث ً
ال أو للتنديد بإهانة الرسول.

برهان غليون عن املوجة الرابعة للدميقراطية والتي

غالبية األنظمة العربية سواء أكانت ملكية أم

مست في الصميم العالم العربي ،فبعد عقود من

جمهورية ثورية أم عسكرية ،غنية أم فقيرة...

محاوالت اإلصالح ووضع حد للفساد باإلضافة

تصنف نفسها على أنها دميقراطية أو تسير نحو

إلى محاوالت انقالبية ،كانت احلصيلة ضئيلة

الدميقراطية أو ال تعارض االنتقال الدميقراطي،

ال ترقى إلى تطلعات الشعوب العربية ،إال أن

وفي جميع احلاالت سنجد ما يربط كل نظام

متغيرات محلية وإقليمية ودولية توحي باألمل أن

سياسي بآلية ما أو مظهر ما من مظاهر الدميقراطية

رياح الدميقراطية بدأت تهب على العالم العربي

كوجود انتخابات أو دستور عصري أو مؤسسات

وهذه الرياح متثل املوجة الرابعة للدميقراطية ،وهذه

تشريعية أو تعددية حزبية ...ومع ذلك يبقى

التحوالت واملتغيرات هي:

السؤال :أية دميقراطية توجد في هذه األنظمة.

 1ـ إفالس النظم القدمية واستنفاد رصيدها املادي

قد نبدو مبالغني إن قلنا إن لكل نظام عربي

واملعنوي بعد انكشاف الطريق املسدودة التي قادت

مسبوق تاريخي ًا ويعتبر اختراع ًا عربي ًا بجدارة.

حتقيق األهداف الوطنية واالجتماعية واعتمادها

تصوره وتطبيقه اخلاص للدميقراطية وبعضها غير

إليها سياساتها القاصرة وانحسار قدرتها على

بعيد ًا عن اخلطاب األيديولوجي العروبي ومع

في سبيل البقاء بشكل متزايد وشبه كامل على

عدم جتاهل وجود قواسم مشتركة كاللغة والدين

االستخدام املوسع للعنف والقوة.

وعادات وتقاليد ،فإن الواقع يقول بوجود اثنني

 2ـ تبدل البيئة الدولية اجليوسياسية والفكرية

وعشرين نظام ًا وكيان ًا سياسي ًا لم تتشكل كلها

معاً ،ولعل أكبر مظهر لهذا التحول ما جنم عن

ضمن الشروط التاريخية واملوضوعية نفسها ،فال

زوال مناخ احلرب الباردة الذي غير من قواعد

يجوز أن نضع في سلة واحدة الدولة املصرية ذات

التنافس بني القوى العظمى .ولعل أهم ملمح من

اخلمسة آالف سنة من الوجود مع دولة اإلمارات

مالمح هذا التبدل هو اهتزاز ثقة واشنطن بسياستها

العربية ذات األربعني سنة من العمر ،كما ال

التقليدية القائمة على تأمني استقرار النظم التي

يجوز وضع املغرب بتاريخه وخصوصيته الثقافية

كانت تراهن عليها للحفاظ على مصاحلها احليوية

والسياسية مع لبنان بخصوصيته وشروط تشكله

واإلستراتيجية في املنطقة بأي ثمن وتبنيها ،كما

التاريخي ،األمر نفسه بالنسبة إلى الكويت أو

يبدو ،سياسة جديدة تهدف إلى جتديد هذه النظم

اجلزائر أو فلسطني. ...
العدد (2010 )14-13

وإصالحها حتى تكون ،من حيث الواجهة الشكلية
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على األقل ،موافقة للمعايير األيديولوجية التي

متقدمة في بداية القرن العشرين ثم انتكست لتدخل

 3ـ انبعاث احلركات االجتماعية أو بعثها بعد

وبعدها عادت لتبحث عن مخارج ألزمتها من

انتعاش املجتمع املدني وثقافته ومنظماته ومطالبه،

سماته ثقل الضغوط اخلارجية الدافعة إلى االنتقال

في دوامات الفكر الثوري واالشتراكي والعسكري

يقوم عليها خطاب الهيمنة األميركية.

خالل الدميقراطية ولكن في ظل عالم متغير أهم

أن قبرت حية وهيل التراب عليها ،وفي مواكبتها

الدميقراطي ألهداف تخدم اخلارج أكثر مما تخدم

وهو ما يشكل جوهر عملية اإلحياء التي تتم اليوم

شعوب املنطقة.

على هامش اخلروج من األزمة الفكرية الطاحنة

ارتبط احلديث بالتحول الدميقراطي في العالم

التي مرت بها العقائديات الكالسيكية السابقة

العربي في السنوات األخيرة مبا يسمى (مشروع

التي ارتبطت بصراعات احلرب البادرة ومن خالل

الشرق األوسط الكبير) الذي تفتقت عنه عقلية

تبلور النظم والقيم الفكرية اجلديدة املتمحورة حول

مراكز القرار في اإلدارة األميركية .فبعد أحداث

املجتمع املدني وحقوق اإلنسان وانتشار الوعي

 11أيلول  2001وبعد احلرب على العراق

بأهمية الدميقراطية وقيم املواطنة لدى أوساط

وتداعياتها وبعد عقود من الدعم األميركي والغربي

متزايدة من املثقفني ونشطاء املجتمع السياسي في
جميع أنحاء العالم.

ألنظمة استبدادية دكتاتورية ال تراعي حقوق
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اإلنسان ،توصلت اإلدارة األميركية إلى قناعة بأن

احملور الثاني ـ انتقال دميقراطي أم أزمة شرعيات؟

سبب العنف أو اإلرهاب كما تسميه املوجه للغرب

التجارب الدميقراطية في العالم العربي ،ومع عدم

وغياب الدميقراطية والتركيبة االجتماعية والثقافية

أية مقاربة علمية وموضوعية للتحوالت أو

وللواليات املتحدة األميركية حتديد ًا سببه الفقر

إسقاط البعد السوسيولوجي التاريخي كبعد مهم

للمجتمعات العربية واإلسالمية ،وعليه وفي إطار

في مقاربة املسألة الدميقراطية العربية ،ستوصلنا

مواجهة (اإلرهاب) أعلنت اإلدارة األميركية في

إلى نتيجة مفادها وجود مناذج لالنتقال الدميقراطي

مطلع شباط  2003عن مبادرة تهدف إلى حتقيق

وليس منوذج ًا واحداً ،أو مداخل وليس مدخ ً
ال

إصالحات اقتصادية وسياسية وتعليمية في منطقة

خصب التجارب الدميقراطية بل قد يكون مؤشر ًا

الرئيس بوش مشروع الشرق األوسط الكبير حيث

ال يكون خيار الدميقراطية محل إجماع وال يعكس

للعنف من جانب وإحداث تنمية شاملة سياسية

واحداً ،هذا التعدد ليس بالضرورة مؤشر ًا على

الشرق األوسط ،وفي حزيران  2004طرح

على حالة من التيه والتخبط وهو أمر مفهوم عندما

ربط بني إجناز عملية السالم في املنطقة ووضع حد

الثقافة الغالبة في املجتمع ،بل جند هذا التيه ميس

واقتصادية وتعليمية من جانب آخر .بعد سنوات

البلد الواحد ،فبعض البلدان العربية كمصر

قالئل من التعامل مع الرؤية األميركية للدميقراطية

والعراق مث ً
ال عرفت جتارب ليبرالية وبرملانية

وخصوص ًا في شقها الهادف إلى استيعاب اإلسالم
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السياسي ضمن النظم السياسية القائمة كوسيلة

يعتبر خارج السياق ،خارج سياق حركة التحرر،

الذي حتقق في هذا السياق.

وليس صراع الشعب واألحزاب من أجل

حيث يفترض وحدة الشعب في مواجهة االحتالل

للحد من العنف السياسي ،ثبتت محدودية النجاح
حتى ال نظلم الدميقراطيني احلقيقيني في العالم

سلطة حتت االحتالل ،وخارج سياق العملية

لألخذ بالدميقراطية ونشر ثقافتها وانتزاع مكتسبات

احلر واملستقل اإلرادة .هذا النموذج متجسد في

الدميقراطية مبا هي شكل من أشكال حكم الشعب

العربي ،يجب التأكيد أنه جرت محاوالت جادة

فلسطني والعراق ،حتى ضمن هذه اخلصوصية

من احلكام ،قبل أن تتبنى واشنطن الدعوة إلى نشر

ميكن تلمس فوارق بني النموذجني ،فال يوجد في

الدميقراطية في الشرق األوسط ،بل ميكن القول

فلسطني طوائف وإثنيات حتى تتشكل الدميقراطية

إن من األهداف األميركية من وراء دعوتها لنشر

على أساس توازنات طائفية ،كما أن العراق كان

الدميقراطية في املنطقة ،سحب البساط من حتت

دولة مستقلة وذات سيادة قبل االحتالل األميركي

أقدام الدميقراطيني احلقيقيني في العالم العربي.

فيما فلسطني لم متر مبرحلة االستقالل وكل ما

حركات وأحزاب وشخصيات ومؤسسات

تعرفه هو سلطة حكم ذاتي.

مجتمع مدني دخلت في مواجهات وبعضها

ال دميقراطية دون حرية ،فاحلرية شرط ضروري

مسلح مع أنظمة دكتاتورية واستبدادية دفاع ًا عن

لتأسيس الدميقراطية ألن الدميقراطية ال يؤسسها

حقوق اإلنسان وملزيد من احلرية والكرامة ،هؤالء

إال األحرار ،واحلرية مقياس لناجت املمارسة

مناضلون من أجل الدميقراطية حتى وإن لم يرفعوا

الدميقراطية .الدميقراطية نضال من أجل احلرية،

شعاراتها ،فكل نضال من أجل احلرية والكرامة

وضد القمع واالستبداد هو نضال دميقراطي أو

فإن لم تضمن الدميقراطية للمواطنني ممارسة احلرية

يهيئ املناخ لالنتقال الدميقراطي.

بكل مضامينها في إطار القانون بطبيعة احلال ،فال

إن رصد املشهد الدميقراطي في العالم العربي

ميكن احلديث عن نظام دميقراطي .ولذا ال تنفصل

يكشف عن النماذج أو التطبيقات التالية :

الدميقراطية عن حرية الوطن وحرية املواطن ،فال

ميكن لوطن ومواطن غير حر ،أي خاضع لالحتالل

أو ًال ـ دميقراطية حتت االحتالل
وبإشرافه (دميقراطية دون سيادة األمة)

أن ميارس انتخابات نزيهة أو ميارس تداو ً
ال سلمي ًا

للسلطة ،فاالستعمار نقيض احلرية وبالتالي نقيض

هذه متثل سابقة في التاريخ ،فألول مرة ُيطرح

الدميقراطية .وعليه نالحظ أن مسألة الدميقراطية لم

االحتالل ،فاالحتالل نفي إلرادة األمة فكيف

سواء جتربة الثورة الفرنسية أو الثورة األميركية أو

يكون حر اإلرادة .هذا الشكل من الدميقراطية

ـ ودو ً
ال أوروبية أخرى ـ التي كانت تعرف نظام ًا

التحدي الدميقراطي على مجتمع وهو حتت

تكن مطروح ًة عند كل حركات التحرر في العالم

ميكن لشعب أن يؤسس نظام ًا دميقراطي ًا دون أن
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الثورة اجلزائرية أو الثورة الفيتنامية ،بل إن فرنسا
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دميقراطي ًا قبل االحتالل النازي ،مع االحتالل

للدميقراطية ما دامت تشتغل ضمن قواعد لعبة

ومت التعامل مع نظرية “جتاوز الصراعات” التي

ما يشبه صراع الديوك في حلبات صراع الديكة،

يحددها النظام ،وبالتالي يتحول هذا الصراع إلى

مت تعليق ووقف كل املؤسسات الدميقراطية

وزاد هذا الصراع حدة بعد دخول بعض جماعات

قال بها هنري لوفيفر ،ومفادها أنه عندما يكون
الشعب خاضع ًا لالحتالل تتوقف كل الصراعات

اإلسالم السياسي للحلبة.

الطبقية وكل الصراعات حول السلطة لصالح

ثالث ًا ـ أنظمة دميقراطية دون
ثقافة الدميقراطية (الدميقراطية الشكالنية)

جبهة وطنية متحدة ملواجهة االحتالل .بعد القضاء
على االحتالل النازي عادت الدميقراطية إلى فرنسا

الدميقراطية ثقافة كما هي مؤسسات،

وللدول التي كانت محتلة من النازي.

وال قيمة لهذه األخيرة دون مجتمع مؤمن

ثاني ًا ـ أنظمة دميقراطية دون
تداول للسلطة (صراع الديوك)

بثقافة الدميقراطية وقيمها فال ضمانة لنجاح
الدميقراطية وقدرتها على الوصول إلى أهدافها

ال معنى للدميقراطية إن لم تؤد إلى تداول

في صون واحترام كرامة املواطن وحقوقه دون

برأس السلطة والنواب والوزراء أو داخل

الثقافة في املجتمعات العربية أو أن هذه الثقافة

ثقافة الدميقراطية ،وقد الحظنا ضعف هذه

السلطة على كافة املستويات سواء تعلق األمر

تواجه حتديات كبيرة من طرف ثقافات تقليدية

األحزاب ومؤسسات املجتمع املدني ،هذا التداول

ودينية ،وهي مغيبة حتى داخل األحزاب التي

غير ملحوظ في غالبية األنظمة العربية مبا فيها

تقول بالدميقراطية وتقاتل من أجلها .إن املفارقة

القائلة بالدميقراطية مثالً :مصر ،تونس ،اجلزائر،

في هذا السياق أن احلديث عن الدميقراطية

اليمن ،واألنظمة (الدميقراطية) امللكية .ففي

اليوم يتزامن مع ظاهرتني :األولى ـ ظاهرة

هذا النموذج تصبح الدميقراطية كنوع من امللهاة

املد األصولي أو الديني في العالم العربي ومن

للشعب أو حلبة صراع الديوك .الرئيس أو امللك

املعروف أن ثقافة اجلماعات الدينية بشكل عام

يحكم مدى احلياة وشخصه مقدس وصالحياته

تناصب الدميقراطية العداء .والثانية ـ عودة

وسلطته مطلقة وهو أمر ميتد حتى إلى أسرته

ظاهرة االنقالبات العسكرية ولكن هذه املرة

وأفراد حاشيته ،هذا الزعيم امللهم نتيجة ضغوط

بشعارات دميقراطية مما يفتح املجال للتساؤل

خارجية أو لتجديد شرعيته املأزومةُ ،يفسح املجال

إلى أي حد ميكن أن يكون العسكر والعنف

للشعب والنخب واجلماعات للتصارع مع بعضها

السياسي بشكل عام مدخ ً
ال لالنتقال الدميقراطي

البعض ويتفرج على صراعها من أجل مناصب

وخصوص ًا أن هانتنغتون اعتبر انقالب العسكر

صغيرة ال تؤثر على بنية النظام وتوجهاته .هذا

في البرتغال بداية التحول للدميقراطية؟ .هذه

التنافس والتعددية والصراع على السلطة ال ينتمي
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يؤسس للدميقراطية مبا هي تعزيز ملفهوم املواطنة

الظاهرة موجودة في إفريقيا ،أما في العالم

العربي فتعد موريتانيا منوذج ًا لها.

والتعايش السلمي بني مختلف فئات املجتمع،

تزامن مع سياسة (الفوضى البناءة) التي تبنتها

رابع ًا ـ أنظمة دميقراطية كفضاء لصراع الطوائف
واإلثنيات (دميقراطية تفكيك األمة)

اإلدارة األميركية في الفترة نفسها؛ ما يفرض طرح

السؤال :هل تريد واشنطن من دمقرطة الشرق

التجربة التاريخية تفيدنا بأن الدميقراطية تبدأ

األوسط تأسيس دميقراطية حقيقية أم خلق (فوضى

من النخبة ثم تنتقل إلى الشعب ،وأن التقدم نحو

بناءة)؟.

الدميقراطية يتواكب مع صهر وإذابة االنتماءات
الطائفية واإلثنية في إطار املواطنة ،فاالنتماء األكبر

خامس ًا ـ دميقراطية تعيد إنتاج مجتمع العبودية

للوطن يضعف االنتماءات الصغرى ،ولكن

على الرغم من التوجهات املتواضعة التي

العربية هو أن النخبة األوروبية التي قادت العملية

كاالنتخابات ووجود برملان ودستور ،فإن التحول

فيما النخب العربية التي تتحدث عن الدميقراطية،

أي مقتصرة على املواطنني األصليني وهذا يعني

تتسيد
خطاب الدميقراطية كأيدولوجيا حتى
ّ

العملية الدميقراطية،

وهذا يذكرنا بدميقراطية

فبد ً
ال من أن تؤدي الدميقراطية إلى تكريس مبدأ

العملية الدميقراطية ال يتجاوز ربع ساكنة املدينة

ما قبل الدولة ،نالحظ أن ما أتاحته الدميقراطية

أن املجتمعات اخلليجية تشكل حالة غير مسبوقة

إلى طائفية ،ما أدى إلى تعزيز الطائفية والعرقية

السكان األصليني وهذا ما يخلق خصوصية عند

والطوائف على حساب وحدة األمة .لو كان األمر

كمفهوم الشعب واملواطنة واحلرية واألغلبية

باحلرية الثقافية لألقليات لكان األمر مقبو ً
ال ولكن

إذا أخذنا بعني االعتبار أن الدميقراطية

وتفتيت وحدة األمة .وللمفارقة فإن احلديث عن

وانتخابات ودستور ...بل ثقافة أيضاً ،وثقافة

الفرق بني التجربة التاريخية في هذا السياق واحلالة

تالمس تخوم الدميقراطية في دول اخلليج العربي

الدميقراطية كانت تؤمن بفكر وثقافة الدميقراطية

نحو الدميقراطية سيبقى في إطار نخبوي ضيق

بعضها مؤمن بالدميقراطية ولكن غالبيتها توظف

أن حوالى  %80من الساكنة مجرد رعايا وخارج

الشعب باسم الدميقراطية ،ومن جهة أخرى

أثينا حيث كان مفهوم املواطنني الذين تشملهم

24

املواطنة مبا يؤدي إلى إذابة أو إضعاف انتماءات

بعد استبعاد النساء والعبيد واألجانب ،ويبدو

من حريات استنهض الطائفية محو ً
ال الطوائف

تاريخي ًا من حيث نسبة املقيمني األجانب لعدد

حيث حتولت الدميقراطية كفضاء لصراع النخب

احلديث عن استحقاقات ومفردات الدميقراطية

يتعلق بأن تكون الدميقراطية مدخ ً
ال لالعتراف

واألقلية وإرادة األمة. ...

ما يجري هو توظيف احلريات كمدخل لإلقصاء

ليست فقط مؤسسات وآليات شكالنية :برملان

مشروع الشرق األوسط الكبير الذي يفترض أنه

وقيم الدميقراطية أهم من املؤسسات حيث ال
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تخلو دولة في العالم من مؤسسات شبيهة مبا

السياق هو إقامة أنظمة دميقراطية في ظل وجود

يفرض نفسه ما محتوى ثقافة وقيم الدميقراطية التي

دول تسير في هذه السياق وهي فلسطني والعراق

االحتالل وحتت رعايته ،وإن كان اآلن توجد ثالثة

يوجد في الدميقراطيات الغربية ،فالسؤال الذي

وأفغانستان من خارج العالم العربي ،إال أن اخلشية

ستحدد وحتكم وتنظم العالقة بني الشعب (األقلية)

من تكرار هذا النموذج إن لم يكن من خالل تكرار

واملقيمني (األغلبية)؟ .الثقافة كل مركب من

جتربة االحتالل فمن خالل التوجه األميركي

عادات ولغة ومنط معيشة ...كل ذلك في دول

نحو فرض أشكال من الدميقراطية حتت الرعاية

يعبر عن ثقافة وطنية أو ثقافة دميقراطية.
اخلليج ال ّ

األميركية ومبا يخدم مصاحلها.

ما دام هناك رخاء وثروة نفطية قد يصمت األجانب

إن فشل النموذج أو التصور األميركي

على استبعادهم من احلياة السياسية وحقوق

للدميقراطية الذي تضمنه مشروع الشرق األوسط

أقل من املواطنني ،ولكن ما هو احلال إن تراجع

الكبير ال يعني بالضرورة عدم حدوث تغيرات

االقتصاد اخلليجي ؟ لن يكون من السهولة عودة

مهمة داخل املجتمعات العربية ،وال يعني أن

ماليني األجانب إلى بلدانهم وآنذاك قد يقاومون

الدميقراطية خيار سيئ ،بل إن هذا الفشل سيشكل

قرارات اإلبعاد وقد يطالبون بحقوق مكتسبة من

دافع ًا نحو بناء نظم حكم سياسي صالح يوفق بني

اإلقامة الطويلة واملساهمة في بناء دول اخلليج.

املبادئ العامة للدميقراطية وخصوصيات املجتمع

جتارب تاريخية تقول إنه حتى العبيد ميكن أن

يثوروا إن لم يشعروا بأن لهم حقوق ًا إنسانية ونذكر

الثقافية والتاريخية واحمليط الدولي ،وهناك
مؤشرات إيجابية على إمكانية التقدم في هذا

هنا بثورة العبيد التي قادها سبارتاكوس العام 72

ق.م تقريب ًا على روما.

املسار.
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في العالم العربي ال يتسق مع املفهوم الصحيح
للدميقراطية وال يتوافق مع التطلعات األولى
للمناضلني من أجل الدميقراطية مباشرة بعد

االستقالل ،أولئك الذي ناضلوا من أجل الكرامة
واحلرية وحقوق اإلنسان .بات الدميقراطيون
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احلقيقيون اليوم يعيشون حالة من االغتراب

السياسي في بلدانهم التي يزعم قادتها أنهم

(آخر وصول  20101/7/31الساعة )15:55
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان .2007 ،حركات
التغيير الدميقراطي بني الواقع والطموح ،خبرات من أوروبا

دميقراطيون ،ورمبا أخطر املستجدات في هذا
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 1في مجتمعات يسودها الفقر واألمية فإن االنشغاالت املعيشية
تتفوق على االنشغاالت الفكرية والثقافية وبالتالي عندما
تنفتح هذه املجتمعات على املجتمعات الغربية فإنها تنبهر
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وليس من حيث نظام احلكم.
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عرفت والدة الدميقراطية عرفت أهم مفكريها وهو أفالطون
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عنها بسبب اخلوف
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دراسات

املجمع االستيطاني الصناعي (بركان)
كيف وأين وملاذا واألثر؟
عبد الستار شريدة

يكمن التهديد الذي يشكله مجمع (بركان)
ال ُ

*

القوانني اإلسرائيلية املتشددة إزاء حقوق العمال

االستيطاني الصناعي اجلاثم على أراضي محافظة

الفلسطينيني العاملني فيها.

األراضي الفلسطينية لغرض التوسعة العمرانية

أراضي منطقة سلفيت إلنشاء التجمع االستيطاني

فاالحتالل لم يكتف مبصادرة  850دومن ًا من

سلفيت ،في شمال الضفة الغربية ،في مصادرة

الصناعي في العام  1 1979ولم يكتف باستغالل

للمنشآت السكنية والصناعية االستيطانية وال
في عمليات االستغالل واالستغفال من قبل

السوق الفلسطينية املفتوحة ملنتجات (بركان)

أرباب العمل اإلسرائيليني ووكالء العمال العرب

املتنوعة واملنافسة ـ لألسف ـ للمنتجات الصناعية

في التجمع االستيطاني الصناعي فحسب ،بل

الفلسطينية ،بل جتاوز األمر حدود األراضي

تعدى األمر كل ذلك وأبعد بخصوص األرض

املصادرة القائمة عليها مستوطنة (بركان) ،لتطال

واإلنسان ،ليرسم صور ًة تتجلى فيها املعاناة أكثر

لعنتها وضررها آالف الدومنات الزراعية جراء

من باقي املناطق الفلسطينية املتأثرة بفعل االستيطان

يتعمد املستوطنون تسريبها
مخلفات مصانعها التي ّ

من حيث الضرر الناشئ عن املنشآت التصنيعية،

عبر أقنية أو دفنها في األراضي الزراعية والرعوية

وعمليات التحايل املتمثلة بعدم دفع مستحقات

الفلسطينية ومبحاذاة ينابيع املياه التي يعتمد عليها

العمال املالية ،أو نقل مصانع من (بركان) إلى قرى

السكان الفلسطينيون في محافظة سلفيت لسد

فلسطينية في محافظة سلفيت بهدف االلتفاف على

احتياجاتهم من الري بالدرجة األولى «املصدر

صحة بلدية سلفيت».

* باحث مختص بقضايا االستيطان واجلدار
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األخطر في التجمع االستيطاني الصناعي

على أراضي مدينة سلفيت وحتديد ًا أراضي قرية

سم ًة متيز أصحابها ،ويكون العامل الفلسطيني هو

 ،1981ثم أحلق بها املجمع الصناعي ـ الذي

حارس ،على مساحة تقدر بـ  837دومن ًا في العام

(بركان) ،هو عمليات التحايل التي أصبحت

يحمل االسم نفسه ـ في العام نفسه .وقد شهد

ضحية اجلشع من خالل سعي أصحاب املصانع

املجمع االستيطاني الصناعي عمليات توسعة على

إلى االلتفاف على القوانني اإلسرائيلية املتشددة

حساب أراضي املواطنني الفلسطينيني املصادرة

بخصوص حقوق ومستحقات العمال الفلسطينيني

من قرى بروقني وحارس ،أواخر العام ،2008

العاملني في (بركان).

حيث دأب أصحاب املصانع اجلاثمة على

حني متت مصادرة ما يقرب من  150دومن ًا لهذا

تصنيعية من (بركان) إلى القرى والتجمعات

دومن للغرض نفسه في حزيران  2009تعود

الغرض ،كذلك متت مصادرة ما يقرب من 300

األراضي الفلسطينية على العمل على نقل منشآت

ملكيتها ملواطنني من قرية سرطة ،ليصبح إجمالي

الفلسطينية في محافظة سلفيت ،وذلك بسبب

مالحقة اجلهات اإلسرائيلية املختصة لها نتيجة

املساحات املصادرة  1287دومناً.

األضرار البيئية والصحية التي تصيب مستوطني

ويقع مجمع (بركان) االستيطاني الصناعي

(بركان) كما هو احلال مع مصنع دباغة اجللود

على بعد  7كلم من مدينة سلفيت ،التي تتوسط

ومصنع تكرير زيوت السيارات ،أو نقل املنشآت

بدورها مدن شمال الضفة الغربية ،مبحاذاة اخلط

إلى حيث األيدي الفلسطينية العاملة في محافظة

األخضر من جهة كفر قاسم غرباً ،األمر الذي يبرر

سلفيت وبالتالي عدم حاجة املشغل اإلسرائيلي

إنشاء املجمع الصناعي (بركان) ،خاصة بعد شق

الستصدار تصاريح عمل يثبت من خاللها العمال

طريق محور (عابر السامرة) (أرئيل) الرابط بني
اخلط األخضر غرب ًا ورام الله والقدس عبر أراضي

الفلسطينيون مستحقات العمل املالية أو يقوم

املشغل اإلسرائيلي بالهرب قبل دفع ما يترتب

سلفيت ،باعتباره املتن ّفس احليوي لألسطول

عليه من التزامات مالية للعمال الفلسطينيني ،كما

حدث في أكثر من مصنع كما سيتبني الحقاً.

3

التجاري البري من (بركان) إلى داخل إسرائيل
عبر محور (عابر السامرة) املمتد حتى غور األردن

2

ومدينة أريحا وصو ً
ال إلى مدينة بيسان داخل اخلط

أو ًال ـ حملة عامة

األخضر.

4

 .1يعد مجمع (بركان) من أكبر التجمعات

وما يبرر إنشاء التجمع الصناعي ،حسب

وهو جتمع صناعي استيطاني ،مبعنى وجود بؤرة

عشرات ماليني الدوالرات في (بركان) ،هو قيام

الصناعية اجلاثمة على أراضي الضفة الغربية،

االحتاد العام لنقابات عمال سلفيت ،وضخ

اسستيطانية يسكنها مسستوطنون ملحقة بالتجمع

مؤسسات ُتعنى بالبيئة وصحة األفراد بالضغط

الصناعي .وقد مت إنشاء (بركان) املستوطنة
العدد (2010 )14-13

على أصحاب مصانع كانت قائم ًة داخل إسرائيل
40

ما اضطرهم بسبب الضغط من قبل اجلهات ذات

نسب السرطان نتيجة ذلك في جتمعات

كما حدث مع مصنع (جت إير) املختص بصناعة

للغازات املنبعثة من (بركان) ،كما هو احلال

فلسطينية وقعت في قطر محدد ودوري

العالقة إلى ترحيل هذه املصانع إلى (بركان)،

في قرية بروقني التي سجلت أعلى نسب

مغاسل االستحمام « البانيوهات» والذي انتقل قبل

السرطان حسب صحة سلفيت.

 6سنوات من داخل إسرائيل إلى (بركان) ،وكما

 -تأثر مصادر املياه الطبيعية من خالل مياه

حدث ،أيضاً ،مع مصنع (توب هاوس) الذي

(بركان) العادمة التي تشق طريقها وصو ً
ال

انتقل قبل  8سنوات.

5

إلى نبع املطوي ـ املصدر الرئيس ملياه سلفيت

 .2أبرز املشكالت املتعلقة بوجود وتشغيل

ـ حيث يبعد أقرب مجرى للمياه العادمة عن

(بركان)

النبع  20متراً.

• مصادرة األراضي الزراعية :بدأت عملية

 -تسمم التربة نتيجة الغازات ومخلفات املصانع

املصادرة في العام  1979أي قبل تشييد (بركان)،

التي يتم دفنها في باطن األراضي الزراعية،

وبلغ إجمالي املساحات املصادرة حوالى 1287
دومن ًا مملوكة في غالبيتها ملكي ًة خاص ًة ملزارعني

واملياه العادمة التي تشق طريقها عبر األراضي

الزراعية ،وعدم صالحية منتجاتها الزراعية

من قرى حارس وسرطة وبروقني ،وكان قسم
كبير منها مزروع ًا بأشجار الزيتون والقسم اآلخر
بزراعات شتوية وصيفية.

نتيجة ذلك.

8

• مخاطر انتشار اخلنازير البرية :شكلت (بركان)

6

• مخاطر صحية :كان إلنشاء مصانع تدخل في

مبياهها العادمة وما ينبت مبحيطها من شجيرات

والفايبر جالس ومصانع البالستيك وغيرها

كانت محافظة سلفيت من أوائل احملافظات

ونباتات عشبية موئ ً
ال طبيعي ًا للخنازير البرية التي

عمليات تصنيعها مواد سامة كمصانع الدهان

تضرر ًا منها ،وقد كان لـ(بركان) أسوأ األثر في

دور في انتشار أمراض بعضها يظهر على املدى

ذلك نتيجة:

القريب كاإلسهال واجلفاف لدى األطفال،

 -تشكيلها مكان ًا لتسريب وتهريب اخلنازير

وبعضها على املدى البعيد وهو األخطر نتيجة

البرية انطالق ًا من داخل اخلط األخضر وصو ً
ال

تراكم السموم كالسرطان وتلف أنسجة الرئتني

والكلى وغيرها.

إلى (بركان) ومن ثم إطالقها في أراضي

7

• أضرار بيئية رئيسة في الهواء واملاء والتربة:

املواطنني الزراعية احملاذية ،حسب شهادات

بأضرار بيئية رئيسة خاصة أنها تنتج الكروم

 -و ّفرت (بركان) للخنازير بيئ ًة منوذجي ًة للعيش

املواطنني الواردة للمؤسسات ذات العالقة.

تسببت املواد الكيماوية املنبعثة من (بركان)

والتكاثر على حساب مزروعات املواطنني

والزرنيخ والرصاص ومن نتائجها:

ومجاريها.

 تلوث الهواء املشبع بالغازات السامة ،وارتفاع41

 -الشعور باألمان الذي توفره (بركان) لهذه

بواسطة مقاول عمل عربي يتقاضى من  8ـ 12

الفلسطينيني على مالحقتها قريب ًا من التجمع

من التوفيرات ومكافأة نهاية اخلدمة التي ال

شيك ً
ال مقابل ساعة العمل ،هذا غير احلرمان

احليوانات وعدم قدرة املؤسسات واملزارعني
االستيطاني؛ خوف ًا من مساءلة السلطات

يجرؤ العامل الفلسطيني على املطالبة بها ـ
إال بعد أن يعجز عن العمل أو يقرر هو ترك

اإلسرائيلية.

9

• إغراق السوق الفلسطينية باملنتجات اإلسرائيلية:

العمل ألسباب خاصة ـ مخافة قيام املشغل

السوق الفلسطينية للمنتج اإلسرائيلي ،إذ

وحرمانه من العمل لدى مشغل إسرائيلي

اإلسرائيلي بإيقاف تصريح العمل خاصته

عزز إنشاء مجمع (بركان) الصناعي تبعية

ُتوجه غالبية مصانع (بركان) إنتاجها للسوق

آخر.

12

الفلسطينية الغارقة مبنتجاتها حتديد ًا في مواسم

• نقل مصانع من (بركان) إلى مناطق فلسطينية:

وأشهر معينة ،كشهر رمضان الذي يكثر فيه

حيث استغل بعض وكالء ومقاولي العمل

تصنيع العصائر واملشروبات الغازية وتعليب

التسيب األمني ،وقاموا بالتنسيق
الفلسطينيني
ّ
مع بعض املشغلني اإلسرائيليني لنقل مصانع أو

التمور واحلالوة وغيرها حسب عمال وجتار
فلسطينيني.

خطوط إنتاج في بعضها إلى جتمعات فلسطينية؛

10

• انتهاك حقوق العمال الفلسطينيني واملتمثل في:

بهدف التحايل على قوانني التشغيل اإلسرائيلية

خالل العمل وتركيزه على التفاصيل أكثر من

تصاريح العمل التي تعد مبثابة وثيقة إلثبات

املتشددة إزاء حقوق العمال وحرمانهم من

 -إهمال املشغل اإلسرائيلي إجراءات السالمة

حقوق مكافأة نهاية اخلدمة وغيرها في حال بقي

سالمة العمال ،حيث ذهب بعضهم وأبدى

املصنع في (بركان) ،إضافة إلى االحتجاجات

اهتمامه بالزي على حساب أدوات الوقاية

التي قام بها مستوطنو (بركان) إلغالق بعض

كما يستشهد أحد عمال مصنع بالستيك

املصانع ذات التأثير السلبي على البيئة كمصنع

يعمل على خلط حبيباتها قبيل تصنيعها ،وما

دباغة اجللود الذي قام مشغله بنقله إلى أحد

يترتب على ذلك كما قال من جعله عرضة

التجمعات الفلسطينية ،و ُأغلق بجهود بلدية

ألمراض اجلهاز التنفسي ،خاصة أن املشغل

سلفيت آلثاره السلبية على البيئة ،وعاد ًة ما يكون

اإلسرائيلي لم يزوده مبعدات وقاية غير تشدده

على انتعال احلذاء الذي زوده به.

سبب نقل خطوط إنتاج هو جشع بعض وكالء

11

 -انتهاك حقوقهم املتعلقة باألجور مقارنة

العمال العرب واستغاللهم ألجور األطفال

املشغل اإلسرائيلي دفع  20.7شيكل مقابل

بعد أن عادت السلطة الفلسطينية وفرضت القانون

واألرامل املتدنية .غير أن هذه الظواهر مت ضبطها

بالعمال اإلسرائيليني :إذ يتوجب على
ساعة عمل ،غير أن الفلسطيني الذي يعمل
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13

ثاني ًا ـ قائمة باملصانع
املوجودة في (بركان)

الصحية البالستيكية ،إضافة إلى صناعة

14

الكراسي واأللعاب البالستيكية وطاوالت

 .1سجاد (بركان) :يختص املصنع القائم على

الكي البالستيكية وأي طلبية تصنيع لها عالقة

واملوكيت وسجاد اجلدران ،يعمل فيه حوالى

معدات وآليات وروبوتات تصنيع متكنه من

بالبالستيك؛ نظر ًا إلى ما ميتلكه املصنع من

مساحة  7دومنات ،بصناعة السجاد األرضي

صنع كل ما له عالقة بصناعة البالستيك ،ونظر ًا

 10عمال عرب ( 2من سلفيت و 6من حارس

لإلمكانيات التصنيعية الضخمة التي ميتلكها

و 2من مخيم بالطة) ،إضافة إلى العدد نفسه

املصنع فقد جلأ إليه العديد من التجار وحتى

من العمال اإلسرائيليني.

ويلحق باملصنع ،أيضاً ،في مكان يبعد عن املصنع

أصحاب مصانع من إسرائيل والضفة الغربية

تصنيع السجاد ،يعمل فيه  22عام ً
ال فلسطينياً،

يعمل في املصنعني املنفصلني عن بعضهما حوالى

لتصنيع منتجات حسب طلبهم.

األم  3كلم مصنع للمواد األساسية خليطان

 400عامل فلسطيني ،ويعتمد املصنعان على

وهو قائم على مساحة تقدر بحوالى  15دومناً.

السوق الفلسطينية بالدرجة األولى لتوريد

ويعتمد املصنع على السوقني الفلسطينية

منتجاتهما.

واإلسرائيلية بالدرجة األولى لتسويق منتجاته،

 .4بيجل وبيجل :يعمل فيه حوالى  45عام ً
ال

إضافة إلى تسويق محدود للخارج.

فلسطيني ًا ويعتمد على السوقني الفلسطينية

 .2ليفسكي :هو من أكبر املصانع املتخصصة في

واإلسرائيلية واألسواق األوروبية لتسويق

الصناعات البالستيكية املتعارف عليها داخل

منتجاته.

إسرائيل واألراضي الفلسطينية ،حيث يقوم

 .5فايبرتك :أنشئ املصنع قبل ما يقرب من 22

بتصنيع كل ما له عالقة بالصناعات البالستيكية

عام ًا على مساحة  1.5دومن ،ويعمل فيه 10

بناء على
وأحيان ًا يقوم بتصميم قوالب للتصنيع ً

عمال فلسطينيني ( 6من نابلس و 2من كفر قليل

طلب الزبائن .وقد قام هذا املصنع بنقل بعض

و 2من مخيم بالطة) ،وعمل املصنع يكون

خطوط اإلنتاج إلى داخل إسرائيل ،وكذلك إلى

دوم ًا داخل إسرائيل لشركات سيارات ُيعنى

داخل مدينة سلفيت معتمد ًا على عمالة األطفال

أصحابها بنفخ اجلنبات وإعادة تأهيلها حسب

والنسوة وحتديد ًا األرامل لتدني أجورهن.

 .3كيتر :هذا املصنع ومصنع (ليفسكي) مصنعان

الطلب ،كما يعمل في املجال نفسه لصهاريج

ملالك إسرائيلي وإدارة واحدة ،ويختصان في

« .6تخنو» تكنو بالست :املصنع قائم على مساحة

النقل.

منفصالن من حيث املباني ،غير أنهما يتبعان

دومن واحد ،أرفقت به مخازن ،ويعمل فيه 50

صناعة األدوات واللوازم الصحية من مواسير

عام ً
ال فلسطينياً ،يختص هذا املصنع بصناعة

ونيغارات ومغاسل وكل ما يتعلق باللوازم
43

كل ما له عالقة مبنتجات التبريد واملكيفات،

السوق الفلسطينية دور في تراجع القدرة

ويسوق املصنع منتجاته في األراضي الفلسطينية
ّ

 70ـ  20عامالً.

وحتديد ًا فتحات التهوية اخلاصة باجلدران.

اإلنتاجية للمصنع ،وانخفاض العاملني فيه من

 .10دهان أملنيوم :املصنع قائم على مساحة دومن

واخلارج وإسرائيل.

 .7أوفال :يختص حتديد ًا في تصميم معدات

واحد ،ويبلغ عدد العمال الفلسطينيني فيه 60

خاصة ببعض املستشفيات .انتقل هذا املصنع

عامالً.

إلى مجمع (بركان) الصناعي االستيطاني،

فلسطينيني ،إضافة إلى قيامهم بسرقة احلجر

(بركان) .ومصنع (أوفال) املقام على مساحة

في سلفيت.

 .11شايش :يشتري أصحابها احلجر من جتار

حديث ًا «قبل حوالى  7أشهر» من داخل إسرائيل

من األراضي الفلسطينية اململوكة للفلسطينيني

حيث نقل جميع معداته وخطوط إنتاجه إلى

 .12مصنع بهارات :ينتج جميع البهارات،

تقدر بحوالى  1.5دومن ،مختص بتصنيع

ويعتمد على السوق الفلسطينية في تسويق

العظام الطبية فقط ،ومينع على العمال العرب

منتجاته ،املصنع قائم على مساحة تقدر بـ 100

من العمل أو حتى االقتراب من املصنع ،كما

متر مربع ،ويعمل فيه  8عمال فلسطينيني فقط.

ينتج املصنع القائم على مساحة  3دومنات

 .13تكرير زيوت :أنشئ في العام  1995على

األبواب العادية واملعروفة إسرائيلي ًا وعاملياً،

مساحة دومن ونصف ،يعمل فيه  10عمال

والقفول وملحقات األبواب.

 .8سوبر غومي :يختص هذا املصنع بصناعة

فلسطينيني ،املصنع أغلق في العام 2003

لعدة أشهر ،وعاد وفتح بعد استكمال شروط

مشتقات اجللد اخلاصة باجلدران واألرضيات

السالمة.

البديلة للبالط ،خاصة للمالعب الرياضية

 .14مصنع ألياف ضوئية ولوحات إلكترونية:

وبعض املؤسسات ،ويعمل في املصنع القائم

أغلق املصنع في العام  ،2004بعد مقاطعة

على  6دومنات  9عمال عرب إضافة إلى

أوروبية ملنتجات املصنع ،حتديد ًا اللوحات

عمال إسرائيليني .ويعتمد املصنع على السوق

اإللكترونية حلافالت النقل العام .وقد

اإلسرائيلية وأسواق خارجية لتوريد منتجاته.

 .9سلطات شامير :مهدد باإلغالق بعد

هرب مشغل املصنع إلى رومانيا بعد مالحقة
السلطات اإلسرائيلية له على خلفية عدم

فضيحة تردي اإلنتاج وعدم مالءمة منتجاته

تسديده مستحقات الضرائب.

للمواصفات واملقاييس الواجب مراعاتها؛ ما

 .15بتسي هكفار :مصنع لفرز بياض البيض عن

اضطر مؤسسات حيوية إسرائيلية «كاجليش

الصفار حسب طلب بعض املصانع في (بركان)

اإلسرائيلي» لفسخ عقودها مع املصنع بسبب

وداخل إسرائيل ،حتديد ًا مصانع املعجنات

ذلك ،كما كان إلنشاء مصانع منافسة في
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واحللويات ،املصنع أنشئ على مساحة دومن

اعتماده على جتار فلسطينيني لتسويق الناجت في

 .16مصنع غادة :أغلق في العام  2002بعد

هذا إضافة ملجموعة أخرى من املصانع .وفيما

األراضي الفلسطينية.

ونصف ،يعمل فيه  20عام ً
ال فلسطينياً.

يأتي قائمة موسعة بأسماء واختصاصات ومساحة

مقاطعة الفلسطينيني ملنتجاته ،حيث كان

بعض مصانع (بركان).

جدول ( )1يظهر بعض املصانع في (بركان) واملساحة التي أنشئت عليها
اسم املصنع

املنتجات الرئيسة

املساحة الكلية

سجاد (بركان)

سجاد وموكيت

 3دومنات

سول للتخييم

معدات خيم وتخييم

نصف دومن

ليفسكي

منتجات بالستيكية

 3دومنات

يبرك أدوم

منتجات غذائية

 1دومن

باركات

منتجات غذائية

 2دومن

سلطات شامير

سلطات

 1دومن

سوبر كالس

سلطات جاهزة

نصف دومن

بيجل

بسكويت مالح

 1.5دومن

أجفه

حلويات

نصف دومن

كول

مياه معدنية

 2دومن

شالفني

مواد جتميل

فايبرتك

فايبر جالس وأنابيب

 1.5دومن

«تخنو» تكنو بالست

تركيبات بالستيكية «تدفئة»

 1دومن

أوفال

معدات طبية

 1.5دومن

يرديني

أقفال وأبواب

 2دومن

براف بريح

أقفال وأبواب مضادة للرصاص

 3دومنات
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مال تي لوك

أقفال أبواب أمان

 2دومن

سوبر غومي

مشتقات اجللد اخلاصة باجلدران واألرضيات

 4دومنات

برو شاملي آندسترز

أحبال

 1دومن

بن أور

تغليف بتفريغ الهواء

 2دومن

شيرويت

تغليف

 2دومن

أوفير تكس

فوط للتنظيف

 3دومنات

شامبو هالني

شامبو

 4دومنات

كيتر

بالستيك

 3دومنات

دهان أملنيوم

دهان أملنيوم

 1دومن

مصنع رنفولد

خيوط وحبال

نصف دومن

بروش

خيوط وحبال

نصف دومن

قطع سيارات

 1.5دومن

شراب حل

عصائر

في الصيف

مصنع حالوة

حالوة

بهارات

بهارات

 100م

زيوت سيارات

تكرير زيوت

 1.5دومن

أفجول

األلبسة والكمامات الطبية

 5دومنات

بطاريات

مصنع للبطاريات

 2.5دومن

بتسي هكفار

مصنع لفرز البيض

 1دومن

جت إير

مغاسل استحمام

 2.5دومن

توب هاوس

بالستيك «ألعاب أطفال ،كراسي»

 1.5دومن

مصنع كالتشات
وجالير
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شراب وفي الشتاء
حالوة وطحينية 1
دومن

رونو بول

منتجات بالستيكية

 2دومن

شيلو تكنولوجي

إلكترونيات

 1.5دومن

راف بريح

أقفال

 4دومنات

(بركان)

أثاث

 3دومنات

ثالث ًا ـ حتايل ،فساد ،سوء إنتاج...

أصبحت ،أيضاً ،بؤرة للتحايل في تصنيع

تعد (بركان) من أكبر املناطق الصناعية

منتجات تفتقر إلى املواصفات املطلوبة من قبل

على أراضي الضفة الغربية احملتلة وليس داخل

املنطقة الصناعية ،حيث فسخت مؤسسات حيوية

املستهلكني اإلسرائيليني املتذمرين من منتجات

اإلسرائيلية ذات املواصفات العاملية القائمة

إسرائيلية عقود ًا لها مع بعض املصانع في مستوطنة

إسرائيل ،مستغلة األراضي الفلسطينية لتشغيل

(بركان) بعدما تبينّ لها عدم أهلية منتجاتها من

مصانع ذات تأثير سلبي وخطير على صحة األفراد

الناحية الصحية.

واملزروعات والبيئة ،كمصانع البالستيك وتكرير

ووصل التحايل من بعض أصحاب املصانع

احملروقات ،إضافة إلى انخفاض أجور األيدي

اجلاثمة على األراضي الفلسطينية مبستوطنة

العاملة الفلسطينية ،واملجال املتاح للقائمني على

(بركان) ،حد إقدامهم على إحراق منشآتهم

هذه املصانع للتحايل على الضرائب وقوانني

التصنيعية للحصول على تعويض من شركات

التشغيل املعمول بها داخل األراضي اإلسرائيلية

التأمني اإلسرائيلية التي تغطي األضرار.

بخصوص حقوق العمال املالية من حيث األجور

وقد نفذ العديد من أصحاب املصانع في املنطقة

ومستحقات نهاية اخلدمة ،ويتم ذلك إما من خالل

الصناعية امللحقة مبستوطنة (بركان) عمليات حتايل

التهرب من دفع املستحقات من خالل التحايل

وفساد مالي وإداري وعدم جودة في مواصفات

على القوانني بإشهار اإلفالس ،أو بنقل خطوط

ومقاييس منتجاتهم ،ومن عمليات التحايل هذه:

اإلنتاج من املنطقة الصناعية إلى حيث األيدي

 .1مصنع متفريت للخياطة :أنشئ في املنطقة

العاملة في القرى الفلسطينية للتهرب من استصدار

الصناعية (بركان) في العام  ،1998وبقي

تصاريح عمل ،وبالتالي التهرب للغرض نفسه من

يعمل في (بركان) معتمد ًا على األيدي العاملة

الضرائب اإلسرائيلية وقوانني التشغيل اإلسرائيلية

الفلسطينية من قرى محافظة سلفيت حتى العام

احلازمة بخصوص حقوق العمال.

 ،152001لينتقل بعدها بكامل خطوط إنتاجه

وباإلضافة إلى كون املنطقة الصناعية (بركان)

من املنطقة الصناعية في املستوطنة اإلسرائيلية إلى

بؤرة للتحايل على القوانني اإلسرائيلية،
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قرية دير بلوط في محافظة سلفيت ،في محاولة

عن الدعوى املرفوعة بحقه إلى عنوان املشغل

من الضرائب ،ولقلة أجور األيدي العاملة بعد

والذي سعى بعد تلقيه نص الدعوى للتحايل

اإلسرائيلي اجلديد في املنطقة الصناعية في إربد،

منه للتحايل على القانون اإلسرائيلي والتهرب

من جديد على العمال ،عندما عاد وفتح بعض

نقل املعدات وخطوط اإلنتاج إلى مواقع األيدي

خطوط اإلنتاج في دير بلوط من جديد ،واشترط

العاملة.

على العمال الذين قاموا برفع الدعوى عليه التنازل

وبقي مصنع (متفريت) للخياطة يعمل في القرية

الفلسطينية حتى العام 2004

16

عن حقوقهم املالية وإسقاط الدعوى والتوقيع على

لينتقل بشكل

مفاجئ في العام نفسه بكامل خطوط إنتاجه من دير

أوراق قانونية بذلك ،مقابل تشغيلهم من جديد.

17

 .2مصنع صالت (سلطات) شامير للسلطات

بلوط إلى املنطقة الصناعية في إربد باألردن حسب

واملتبالت كاحلمص والباذجنان حتديداً ،من املصانع

عامل سابق في املصنع واالحتاد العام لنقابات عمال

فلسطني ،وبصحبته املقاوالن الفلسطينيان اللذان

اإلسرائيلية التي تأثرت ،أيضاً ،بالفساد اإلداري

كانا يديران له العمل من منزليهما في دير بلوط،

هذه املرة ،وهو عرضة لإلغالق ـ هذه األيام ـ لعدة

وسبب االنتقال كما املرة األولى البحث عن أيدي

عوامل أهمها تردي جودة املنتج بعد أن كان حتى
فترة قريبة مؤه ً
ال للدخول في مناقصات وبالتالي

عاملة أجورها أقل ،واللجوء إلى قانون ضرائب

أخف من الساري واملعمول به في إسرائيل.

التوريد لكبريات املؤسسات اإلسرائيلية العاملة

وقد توجه  12عام ً
ال فلسطيني ًا من العاملني

داخل إسرائيل واألراضي احملتلة ،كاجليش

لنقابات عمال فلسطني لتوكيله برفع قضية واملطالبة

حيث كان املصنع الذي أنشئ في (بركان)

في املصنع بعد هربه إلى األردن إلى االحتاد العام

اإلسرائيلي.

قبل ما يقرب من  15عام ًا تقريباً ،يورد منتجاته

مبستحقاتهم املالية واألجور املترتبة عن شهري
عمل كان املشغل اإلسرائيلي قد متكن من الهرب

للجيش اإلسرائيلي حسب اتفاقات غير معلومة

ونقل معدات املصنع قبل أن يسدد التزاماته اخلاصة

للمصدر ،وبقي كذلك حتى وقت قريب ،عندما

بالعمال.

فسخ اجليش تعاقده مع املصنع بعدما تبني له عدم

وبالفعل رفع االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني

مالءمة املنتجات للمواصفات الواجب مراعاتها

بتاريخ  2007/5/15للمطالبة بحوالى  13ألف

وكان املصنع قد خسر أهم سوق له في األراضي

في سلفيت دعوى لدى محكمة العمل اإلسرائيلية

في الصحة والسالمة ،حسب املصدر.

شيكل بدل أجرة شهرين لـ  12عامالً ،إضافة إلى

الفلسطينية احملتلة بعد اندالع انتفاضة األقصى

 250ألف شيكل بدل أتعاب عن مدة عمل تتراوح

في أواخر العام  ،2000وما ترتب على ذلك من
مقاطعة محدودة للمنتجات اإلسرائيلية وحتديد ًا

من سنتني إلى  6سنوات لبعض العمال.

وقد أرسلت احملكمة اإلسرائيلية نسخة

العدد (2010 )14-13

منتجات املستوطنات ،لتتكلل هذه املقاطعة
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ملنتجات مصنع صالت شامير حتديد ًا وغيره من

األوروبية ،وبقي املصنع يشغل أكثر من 100

افتتاح مصانع فلسطينية حلت كبديل قوي ومنافس

على أكثر من خط إنتاج على مدار الساعة حتى

عامل فلسطيني من محافظة سلفيت يعملون

مصانع السلطات واملتبالت اإلسرائيلية ،بعد

العام  ،2000حني اندلعت انتفاضة األقصى في

لهذه املصانع.

ومن األسباب األخرى التي أثرت على مصنع

األراضي الفلسطينية احملتلة ،وأحجمت بعدها

تصدير منتجاته للخارج ،وحتديد ًا ألوروبا ،بعد

عليها في تسويق مننتجاته ـ عن إدخال منتجات

بعض الدول األوروبية ـ التي كان املصنع يعتمد

صالت شامير وجعلته عرضة لإلغالق ،انحسار

املصنع إلى أراضيها ،بسبب مقاطعتها منتجات

إعالن كثير من الدول األوروبية مقاطعتها وحظر

املستوطنات.

دخول منتجات املستوطنات اإلسرائيلية إلى

وبدأ أداء املصنع التشغيلي بعدها يتراجع

أراضيها.

ويستشهد مصدر خاص للباحث بتراجع عدد

تدريجي ًا حتى العام  2004عندما قرر مدير وصهر

األزمة التي يتعرض لها ،وبالتالي إمكانية اإلعالن

التأمني لتغطية خسائره ،وكل ذلك بهدف التهرب

مالك املصنع املتوفى إحراقه ،واللجوء إلى شركة

العاملني في املصنع في اآلونة األخيرة للداللة على

من دفع مستحقات العمال الفلسطينيني والتحايل

عن إغالقه في فترة ليست ببعيدة .حيث كان يعمل
في املصنع ما يزيد على  70عام ً
ال فلسطيني ًا قبل

على شركة التأمني ،وقد متكن مدير وصهر مالك

فسخ اجليش اإلسرائيلي تعاقده مع املصنع ألسباب

املصنع بالفعل من تعويض أضرار احلريق من شركة

حوالى  20عام ً
ال فلسطيني ًا غالبيتهم من محافظة

وقوالب التصنيع اخلاصة باملصنع ،وافتتح مصنع ًا

التأمني ووضع يده بعد ذلك على بعض معدات

صحية ،ليصل عدد العاملني فيه هذه األيام إلى

خاص ًا به بذات االسم واملاركات ،ويعمل في

سلفيت ونسبة محدودة من قرى نابلس.

املصنع حالي ًا  4عمال فلسطينيني من سلفيت و15

يذكر أن مالك ومؤسس املصنع مت إغراؤه قبل

عام ً
ال يهودياً.

عشر سنوات باملال من قبل ثالث جتار إسرائيليني
قاموا بشرائه مقابل مبالغ مالية طائلة ،واضطروا

رابع ًا ـ قائمة باملصانع
املنقولة من (بركان)

قبل أربع سنوات لبيعه ملؤسسه ومالكه األصلي
بخسائر فادحة ،نتيجة األزمات املتالحقة التي

القائمون على املنطقة الصناعية (بركان)

حلت وحتل به وكان أبرزها انتفاضة األقصى الثانية

وانحسار تسويق منتجاته لألراضي الفلسطينية.

كانوا وما زالوا يتعمدون اللجوء إلى التحايل

18

على القوانني اإلسرائيلية بالهرب إلى التجمعات

 .3مصنع زريحا تعسيا ملواد التجميل:

الفلسطينية احمليطة باملنطقة الصناعية ليس فقط

من املصانع التي اشتهرت ،أيضاً ،في مجالها

للتهرب من الضرائب ومستحقات العمال

على مستوى السوق اإلسرائيلية وبعض الدول
49

الفلسطينيني ،وإمنا لترحيل منشآت تصنيعية ذات

واألضرار الصحية التي قد تنتج الحق ًا من جراء

الزراعية ،مستغلني األوضاع املعيشية الصعبة

الصحة فيها التخاذ اإلجراءات الكفيلة بإغالق

استنشاقها ،ما اضطر بلدية سلفيت ومديرية

تأثير صحي وبيئي سلبي على األفراد واألراضي

املصنع ،ولتغلق معه فرص ترحيل املنشآت من

للمواطنني الفلسطينيني في القرى احمليطة،

(بركان) إلى جتمعات الفلسطينيني ،املسببة أضرار ًا

كمخرج ألزمات قد تنشأ نتيجة مالحقة
املستوطنني واجلهات اإلسرائيلية املعنية املطالبة

صحية وبيئية.

19

باحلد من األضرار الصحية والبيئية الناجمة عن

وشاهد ثان ما حصل عندما حاول مصنع

تشغيل بعض هذه املصانع ،وترحيلها مع تأثيراتها

لتكرير الزيوت نقل خطوط إنتاجه إلى جتمع

السلبية كما أسلفنا إلى القرى الفلسطينية في

فلسطيني في محافظة سلفيت ،بعدما أخطرته

سلفيت ،كما هو احلال مع مصنع دباغة اجللود

اجلهات اإلسرائيلية ذات العالقة ،بضرورة توفير

شروط السالمة حرص ًا على صحة املستوطنني

القائم باملنطقة الصناعية (بركان) باعتباره مصدر ًا
آخر النتشار األمراض على املدى املنظور ،خاصة

في (بركان) ،وحاول صاحب املصنع نقله إلى

أن مصنع اجللود الذي كان قائم ًا في (بركان) حتى

التجمعات الفلسطينية ،وأغلق في العام 2003

العام  2003ـ حسب صحة بلدية سلفيت ـ يطلق

تهيئة لنقله بعد أن مضى على عمله في (بركان) ما

مخلفات الزرنيخ والكروم القاتلة لإلنسان ،األمر

يقرب من  15عاماً ،حسب صحة بلدية سلفيت

الذي تسبب باحتجاجات املستوطنني في (بركان)

ومديرية صحة سلفيت ،غير أنه اضطر بعد توقفه

على الروائح الكريهة املنبعثة من املصنع وما يسببه

عن العمل ثالثة أشهر إلى التجاوب مع متطلبات

استنشاقها من أمراض الحقاً ،ووصل األمر عند

مؤسسات البيئة والصحة اإلسرائيلية.

20

بعض احملتجني حد التلويح بهجرة املستوطنة في

يضاف إلى ذلك قيام بعض مصانع (بركان)

حال لم يغلق املصنع.

االستيطانية بالتواطؤ مع وكالء عمل فلسطينيني

وقد جتاوب القائمون على مصنع دباغة اجللود

بنقل بعض خطوط اإلنتاج إلى داخل التجمعات

بالفعل ،ليتم نقله إلى حيث األيدي الفلسطينية

أجور األيدي العاملة وحتديد ًا النساء العجائز

الفلسطينية في محافظة سلفيت نظر ًا النخفاض

مع مطالب احملتجني في املستوطنة ،ومت إغالقه

واألرامل واألطفال كما هو احلال في مصنع

العاملة في مدينة سلفيت بعد أن رخص باسم

(ليفسكي) الذي يقوم من خالل وكيل عمله

مشغل فلسطيني حتت اسم «مصنع بني زيد لدباغة

العربي بنقل بعض املنتجات البالستيكية حتديد ًا

اجللود» ،وبقي املصنع يعمل في املدينة ملا يقارب

ألعاب األطفال والكراسي وغيرها إلى داخل

العام ،قبل أن يثور املواطنون الفلسطينيون على

الروائح الكريهة املنبعثة من تشغيل املصنع،
العدد (2010 )14-13

التجمعات الفلسطينية.
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جدول ( )2يظهر بعض املصانع املنقولة من (بركان) إلى سلفيت
اسم املصنع

سنة اإلقامة
في (بركان)

املساحة الكلية
اجلديدة

املكان اجلديد
سنة النقل
من (بركان) (املنطقة  +احملافظة)

سبب النقل
احتجاجات املستوطنني
على اآلثار البيئية
للمصنع

دباغة اجللود

1999

2000

مدينة سلفيت/
سلفيت

نصف دومن

متفريت
للنسيج

1998

2001

دير بلوط /سلفيت

 200م

التهرب من استصدار
تصاريح حلرمان العمال
من حقوقهم

ليفسكي

1985

2002

مدينة سلفيت

مخزن 150م
لتجميع ألعاب
األطفال

استغالل أطفال ونساء
بأجور متدنية والتهرب
من استصدار تصاريح

كيتر

1985

2002

مدينة سلفيت

خامس ًا ـ إغراق السوق
الفلسطينية مبنتجات (بركان)

مخزن 150م
لتجميع ألعاب
األطفال والكراسي

استغالل أطفال ونساء
بأجور متدنية والتهرب
من استصدار تصاريح

متفق عليه بني اجلانبني وفي فترة زمنية محددة
أيضاً ،كما هو احلال مث ً
ال في االتفاق بني مصنع

مما ال شك فيه أن « %60من املصانع القائمة في

سجاد (بركان) والوكيل اإلسرائيلي الذي اتفق مع

منتجاتها وحتديد ًا مصانع املعجنات وشراب احلل

شحن بضاعة بقيمة املبلغ خالل فترة زمنية ال تقل

إدارة مصنع السجاد على دفع مليون شيكل مقابل

(بركان) تعتمد على السوق الفلسطينية لتسويق

عن شهر.

واحلالوة واملنتجات البالستيكية وغيرها».22

24

ويستشهد أحد عمال املصانع بالقول «إن بعض

ونظر ًا لذلك لم يصادف أن حصل تاجر أو وكيل

بنسبة  »%200ما يعطي مؤشر ًا على اعتماد هذه

(بركان) من مالك وإدارة املصنع مباشرة ،وإمنا من

فلسطيني على وكالة حصرية ملنتج ما من مصانع

مصانع (بركان) يتضاعف إنتاجها في شهر رمضان

خالل الوكيل اإلسرائيلي الذي يحق له التعاقد مع

املصانع على السوق واملستهلك الفلسطيني لتسويق

منتجاتها.

أكثر من طرف فلسطيني لتسويق منتجات املصنع

23

ويتم استخدام مجموعة من آليات التوريد لنقل

الذي ضمن وكالته ،باستثناء وكالة شبه حصرية

أصحاب املصانع على توقيع اتفاقيات عمل مع

على حدة ملنتجات شركة ليفسكي املختصة بتصنيع

حصل عليها تاجران فلسطينيان يعمل كل منهما

منتجات (بركان) للسوق الفلسطينية ،حيث يعتمد

األدوات الصحية ومنتجات بالستيكية أخرى.

وكالء إسرائيليني فقط ،ضمن سقف مالي يلزم

وبخالف الوكالة األخيرة املشار إليها،

الوكيل اإلسرائيلي بشحن بضاعة مبا قيمته مبلغ
51

يحضر التاجر الفلسطيني إلى مجمع (بركان)

االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني في سلفيت

تصريح ًا جتاري ًا أو تصريح عمل يخوله الدخول

خاصة الذين يعملون في املجمع االستيطاني منذ

هو خشية االحتاد من ضياع حقوق العمال النقابية

الصناعي االستيطاني بعد أن يكون قد استخرج

عشرات السنني في حال أنهوا العمل من جانب

إلى (بركان) ،وفي بعض األحيان مبجرد معرفة

واحد ،لذا قاموا وبالتنسيق مع اجلهات الرسمية

الوكيل اإلسرائيلي أو صاحب مصنع في (بركان)

املعنية بحملة مقاطعة العمل في املستوطنات بإرجاء

للتاجر الفلسطيني يقوم بالتنسيق له مع أمن

اتخاذ قرار بهذا اخلصوص ،واقتصرت املقاطعة من

املجمع الصناعي االستيطاني للدخول ،وبعدها

قبل حديثي العمل في املجمع االستيطاني خاصة

يتم االتفاق بني اجلانبني على األسعار والكمية

أنهم ال يخشون ضياع حقوقهم العمالية احملددة

والنوعية ،ويقوم التاجر الفلسطيني بدفع املبلغ

بأشهر مقارنة مع العمال القدامى.

املترتب عليه مقابل البضاعة التي ينوي شراءها
نقداً ،ودون شيكات أو تأخير دفعات حساب.

عمل القائمون على إدارة مصانع مجمع

25

(بركان) االستيطاني وفور إصدار السلطة الوطنية

سادس ًا ـ حمالت املقاطعة

الفلسطينية قانون مقاطعة العمل في املستوطنات

على الرغم من استصدار قانون مقاطعة العمل

على مضاعفة أعداد العمال من غير الفلسطينيني،

الفلسطينية فإن نسبة العمال الفلسطينيني في مجمع

قبل قانون املقاطعة إلى  1500عامل بعد إصدار

في املستوطنات الذي أقرته السلطة الوطنية

حيث تضاعفت النسبة من  600عامل غير فلسطيني

(بركان) لم تتأثر بشكل كبير .وحدث تراجع بنسبة

القانون .وبدأت إدارة املصانع في (بركان) تدريب

 %5حسب االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني في

وتأهيل العمال اجلدد حتسب ًا ملقاطعة شاملة من قبل

سلفيت .26ومرد ذلك حسب الدائرة القانونية في

الفلسطينيني ملنشآت املستوطنات الصناعية.

جدول ( )3يحصي العمال من غير الفلسطينيني قبل وبعد قانون مقاطعة العمل في املستوطنات

27

العمال من غير الفلسطينيني

العدد قبل املقاطعة

العدد بعد املقاطعة

إسرائيليون «يهود»

 400عامل

 800عامل

إسرائيليون «فلسطينيو الداخل»

 100عامل

 300عامل

أجانب «تايلنديون وصينيون»

 100عامل

 400عامل

املجموع

 600عامل

 1500عامل
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سابع ًا ـ التلوث الناجم
عن مصانع (بركان) وتداعياته

على الرغم من ذلك فقد متكنت السلطة

الوطنية الفلسطينية من خالل أجهزتها التنفيذية
ذات العالقة من ضبط عمليات تهريب وتسريب

 -1تداعيات صحية وبيئية

منتجات مجمع (بركان) االستيطاني لألراضي

لم يكتف أصحاب املصانع اإلسرائيلية في

الفلسطينية بنسبة  %90حتديد ًا اخلاضعة منها

للسيطرة الفلسطينية الكاملة في مناطق  aوبنسب

مستوطنة (بركان) بالتلوث البيئي الذي أحلقوه

مشتركة ومناطق  .Cوبحسب شهادات عمال

الصناعية ،بل طالت األضرار ،أيضاً ،ينابيع املياه

مبساحات زراعية ورعوية شاسعة محيطة باملنطقة

أقل من املتوقع في  Bالتي تخضع لسيطرة

فلسطينيني في مجمع (بركان) االستيطاني ـ أفادوا

التي يعتمد عليها أهالي محافظة سلفيت بغرض

بها للدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات

الري ،وكل ذلك من خالل املياه العادمة لـ(بركان)

عمال فلسطني في سلفيت ـ فإن القائمني على

ومستوطنة (أرئيل) ،التي تنساب عبر أقنية

حتايل الهدف منها إتاحة تسويق منتجاتهم في

الطبيعية ،وما يترتب على ذلك من رعي املاشية

إدارة مصانع املجمع االستيطاني جلؤوا لعمليات

وصو ً
ال لألراضي الزراعية وعيون املياه ،واملراعي

األراضي الفلسطينية والسوق األوروبية املتشددة

األعشاب التي تنمو طيلة مواسم السنة على املياه

إزاء منتجات املستوطنات اجلاثمة على أراض

العادمة ،وتأثر املاشية نتيجة ذلك ،وانتقال الضرر

فلسطينية محتلة ،وعملوا على استبدال جهة املنشأ

بالتالي عبر مشتقات األلبان إلى اإلنسان.
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من مجمع (بركان) االستيطاني في الضفة الغربية

ومن الظواهر املقلقة في قرى محافظة سلفيت هو

احملتلة عام  1967إلى «صنع في إسرائيل» دون

ما يفعله أصحاب املصانع اإلسرائيلية في (بركان)،

حتديد املنطقة على غير املعتاد .وفي حاالت أخرى

حيث يدفنون النفايات اخلطرة في أراضي القرى

ـ حسب الدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات

الفلسطينية ،من غير مراعاة لألضرار التي ستنجم

عمال فلسطني في سلفيت ـ مت استبدال بلد املنشأ

عن هذه النفايات واألمراض التي قد تصيب سكان

بدولة أخرى كما هو احلال مبنتجات بالستيكية مت

املناطق القريبة.
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استبدال منشأها من مجمع (بركان) االستيطاني

ويتم ذلك في الغالب من خالل بعض ضعاف

وكتب في خانة بلد املنشأ باللغة اإلنكليزية «صنع

النفوس من املزارعني الفلسطينيني والعاطلني عن

في الصني» .وبحسب املصدر لم يتأثر املجمع

العمل من أصحاب اجلرارات الزراعية ،حيث

الصناعي االستيطاني من حمالت املقاطعة اخلاصة

يستغل أصحاب املصانع في (بركان) األوضاع

بالعمل أو املنتجات بالشكل املأمول ،واستند في

املعيشية الصعبة لهؤالء املواطنني ،ويدفعون لهم

ذلك إلى أداء وإنتاجية مصانع (بركان) حسب

مبلغ  60شيك ً
ال إسرائيلي ًا مقابل نقل مخلفات

شهادات عمال مختلفني التقاهم الباحث.
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املصانع إلى خارج (بركان) ودفنها في األراضي

التربة والهواء واملياه من خالل تسريبها إلى مياه نبع

حسب صحة بلدية سلفيت هو دفن هذه املخلفات

خطيرة على اإلنسان واحليوان والنبات ،أما املواد

املطوي وما حتويه من مايكروبات ومواد كيماوية

اململوكة ملواطنني فلسطينيني .اخلطير في األمر

الصلبة فهي كسابقاتها خطرة بكل املقاييس خاص ًة

أو حرقها بالقرب من نبع «املطوي» الذي تعتمد

عندما تختلط مباء املطر وتتسرب إلى املياه اجلوفية

عليه مدينة سلفيت وبعض قراها كمصدر رئيس

لشبكة املياه.

وتكون مصدر ًا لنمو املزروعات واألعشاب
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وبالتالي ترحيل الضرر للماشية ومن ثم إلى

وقد ضبطت صحة البيئة إلى حد ما هذه الظاهرة،

من خالل التعاون مع البلديات واملجالس احمللية

اإلنسان بفعل السلسلة الغذائية.

التابعة للمدينة ،ومن خالل اإلعالنات للجمهور
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 -تسببت املواد الكيماوية املنبعثة من (بركان)

بالتعاون مع املؤسسات ذات العالقة في احملافظة.

بكوارث صحية للمواطنني في املنطقة مت رصد

وقد تسببت الفضالت اخلارجة من املستوطنات

بعضها كإصابات بالربو والطفح اجللدي إضافة

اإلنسان والنبات واحليوان ،وغير احلية واملتمثلة

وأخرى تنتج بفعل تراكم السموم وتظهر على

ٍ
واالسهال واجلفاف لدى األطفال،
إلى التقيؤ

بتلويث البيئة بجميع عناصرها احلية متمثلة في
في املاء والهواء والتربة .وتخرج من (بركان) ثالثة

املدى البعيد في املنطقة احمليطة بـ (بركان) والتي

أنواع من الفضالت سائلة وصلبة وغازية ،وكل

يصل انبعاث هوائها امللوث إلى مئات الكيلو

نوع منها له خصوصيته في اإلضرار بالبيئة والفتك

مترات حسب أشرف زهد مدير صحة البيئة في

بها ،إال أن أخطر أنواع الفضالت تلك التي تسرب

بلدية سلفيت ،ويكون املواطنون الفلسطينيون في

نفاياتها اخلطيرة والسامة إلى سلفيت وبروقني

قطر دائري مسموم أجدر أن يعلن عنه كمنطقة أزمة

وكفر الديك وفرخة وكل القرى الفلسطينية التي

نتيجة تراكم السموم التي تظهر على املدى البعيد

متر بها ،ليعم ضررها على البيئة واإلنسان في هذه

كالسرطان وأمراض الرئتني واجلهاز التنفسي ومع
الوقت تكون سبب ًا في ظهور أمراض تؤثر على

املنطقة كالتالي:

 -املواد الكيماوية الصلبة والسائلة والغازية

اجلهاز العصبي.

التي تبثها املصانع :والتي كان لها أسوأ األثر على

ساهم عدم وجود مكب للنفايات الصلبة ملجمع

البيئة واإلنسان واحليوان والنبات واملاء والهواء

(بركان) االستيطاني الصناعي في تفاقم األزمة،

والتربة ملا تسببه الغازات املنبعثة من املصانع من

وقد متكنت بلدية سلفيت من احلد من ظاهرة دفن

تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون وامليثان في طبقات

بعض املخلفات في أراضي املواطنني مقابل مبالغ

اجلو وارتفاع حرارة اليابسة وما يترتب على ذلك

رمزية يدفعها أصحاب مصانع لبعض العاطلني

من مخاطر ،أما املواد السائلة فهي مصدر لتلويث
العدد (2010 )14-13
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عن العمل مقابل ذلك .وفي السياق نفسه ،رفض
54

على حاله نتيجة املكبات العشوائية وتسرب مياه

اجلانب اإلسرائيلي في العام  2000إقامة مشروع

(بركان) العادمة إلى مصدر مياه سلفيت الرئيس

لتنقية مياه (بركان) ـ سلفيت العادمة واقترح أن

ـ نبع املطوي ـ وتطاير الغازات من املصانع التي

يكون املشروع مشترك ًا بني (بركان) و(أرئيل)

تساهم في تلوث الهواء عن طريق غازي أول وثاني

وسلفيت ،غير أن اجلانب الفلسطيني رفض

أكسيد الكربون.
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املشروع الذي يضفي صبغة شرعية على وجود

مستوطنات على أراض فلسطينية ،ليبقى الضرر

جدول ( )4بأبرز املواد املبثوثة من (بركان) وتأثيرها:
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املادة

احلالة التي تبث بها

تأثيرها

البتروكيماويات

رصاص ،الكروم

سامة تتسبب األولى اللوكيميا والثانية تؤثر في اجلهاز الهضمي
والفشل الكلوي

الصناعات املعدنية

أرزنون ،الرصاص

فقر دم ولوكيميا وفشل كلوي

البالستيك

النيكل

تؤثر في اجلهاز الهضمي

املواد الغذائية «املواداحلافظة»

كلور تركيز عال

فشل كلوي

دباغة اجللود

زرنيخ

لوكيميا ،ربو

 -2تلوث املياه

تدفق مياه املكاره الصحية عبر أكثر من مجرى

 -تلوث املياه السطحية واجلوفية :تنتج (بركان)

يكون بعضها في أوقات محددة من السنة أشبه

الفلسطينية ،حيث تخرج هذه النفايات لتشق

األحيان ليطال تأثيرها األراضي الزراعية،

بنهر ،تتدفق مياهه على هيئة شالالت في بعض

نفايات ضخمة يومي ًا ُتلقى وتنبعث في األراضي

واملياه املستغلة من قبل األفراد كنبع املطوي،

طريقها عبر األراضي الفلسطينية لتلوث كل

الذي يبعد أقرب مجرى للمياه العادمة عنه

شيء أمامها من مصادر مياه الري الفلسطينية،

حوالى  20م فقط حسب صحة بلدية سلفيت،

كما هو احلال مع نبع املطوي الذي يعد مصدر

ما يترتب عليه تلوث مياه النبع بشكل كبير كما

املياه الرئيس لسلفيت ،والذي تعتمد عليه املدينة

يتضح من اجلداول املرفقة لفحوص أجراها قسم

كأحد املصادر الرئيسة لتغطية احتياجات األهالي

الصحة في بلدية سلفيت.

وقد تأثر النبع الواقع على بعد  5كلم غرب
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 -نتائج الفحص لعينات املياه من صحة البيئة

مدينة سلفيت باملياه العادمة للمنطقة الصناعية

بسلفيت:

(بركان) ومستوطنة (أرئيل) ،وكل ذلك بسبب
55

جدول ( )5عينة لنبع املطوي حسب صحة البيئة في بلدية سلفيت بتاريخ 2007/6/20
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Result
Fecal
2
TNTC

Total
2
TNTC

Sampling Chlorine residual
Hour
()P.P.M
بدون كلور
بدون كلور
مالحظات

11.00
11.00

Sampling Point

Code
No.

املطوي رئيسي
املطوي فرعي
النبع الفرعي ملوث جد ًا

Serial
No.
12-

(جدول  )6عينة من فحوص أجرتها صحة بلدية سلفيت في  2007/6/24وتظهر أن الكلور
مضبوط في الشبكة بشكل جيد وأن الينبوعني الرئيسي والفرعي قبل الكلور ملوثان.
Result

Chlorine
residual
()P.P.M

Fecal

Total

NIL

NIL

2.8

Sampling
Hour

Sampling Point

Code No.

Serial No.

11.00

املطوي (شبكة)

-1

NIL

NIL

0.5

11.00

السكة (شبكة)

-2

NIL

NIL

0.40

11.00

حاووز الفريز (خط املطوي شبكة)

-3

27

25

بدون كلور

11.00

املطوي رئيسي

-4

TNTC

TNTC

بدون كلور

11.00

املطوي فرعي

-5

TNTC

TNTC

بدون كلور

11.00

املطوي فرعي (رأس النبع)

-6

واحلد األعلى له  70ملغم للتر.

 Fcوجودها يعني تسرب مياه املجاريTc ،
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 -معلومات عن نبع املطوي :ونبع املطوي حسب

تعني مجموع الكائنات الدقيقة في املياهTntc ،

استشارة مختصني عبارة عن مياه جوفية ضحلة

تعني أن الكائنات الدقيقة ال ميكن عدها «ملوث

جد ًا باملياه العادمة»

على أعماق منخفضة مما يسهل تأثره بالتلوث

وعينات الفحص هذه جتريها صحة البيئة في

من مياه (بركان) و(أرئيل) العادمة وما يزيد

في احملافظة لألمونيا « »Nh3وهي عبارة عن نسبة

العادمة عنه حوالى  20م فقط ،على الرغم

من مخاطر تأثره بها ُبعد أقرب مجرى للمياه

بلدية سلفيت إضافة إلى عينات مديرية الصحة

النيتروجني في املياه بحيث يجب أن يكون احلد

من أنه يغذي مدينة سلفيت بالكامل إضافة إلى

فإنها تدل على تلوث حديث .وتشمل عينات

 -التلوث في نبع املطوي :كان لوجود مجرى

قرية فرخة وخربة قيس في احملافظة.

األعلى له  1.5غرام للتر الواحد وإذا زادت النسبة

املياه العادمة لـ(بركان) و(أرئيل) على بعد 20

الفحص النايتريت  no2ثاني أكسيد النيتروجني ال

م فقط من نبع املطوي تأثيرات سلبية تبرز في

تزيد على  3ملغم ،كذلك فحص النايترات No3
العدد (2010 )14-13
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فصل الشتاء حتديداً ،عندما تفيض عبارات املياه

دقيقةً ،وهذا ما يفتقده اجلانب الفلسطيني

حياة آالف املواطنني في احملافظة ،كما حدث

 -كان لوجود مصانع في (بركان) تنتج مخلفات

العادمة وتختلط مبياه املطر محدث ًة تلوث ًا يهدد

لتجرمي املنطقة الصناعية في (بركان).

38

صلبة وسائلة وغازية ،أسو ًا األثر على صحة

في نيسان  2006عندما انتقلت املياه امللوثة

باملياه العادمة إلى منازل األهالي عبر شبكة

مواطني التجمعات الفلسطينية في محافظة

املياه الرئيسة عندما فاضت عبارة املياه العادمة

سلفيت ،إضافة إلى العمال الفلسطينيني في هذه
املصانع ،وحتديد ًا انبعاث أو انتقال «الرصاص»

احملاذية لنبع املطوي ،ما اضطر بلدية ومديرية
صحة سلفيت لطلب العون من احلكومة اليابانية

املنبعث من (بركان) املسبب لسرطان اجلهاز

الستدراك الكارثة التي كادت حتل لوال اكتشاف

الهضمي وفقر الدم ،واملنتشر في قرى غرب

سلفيت حتديد ًا في قرية دير بلوط بنسبة %60

التسرب في الربع الساعة األولى ،وتعقيم

شبكة املياه الرئيسة التي استعاض عنها األهالي

حسب صحة بيئة بلدية سلفيت ،يضاف إليها

بقاطرتي أسطوانات مياه معدنية تبرعت بها

األمراض املعوية والتهاب الكبد الفيروسي
«الصفار» ،املنتشر أيض ًا في محافظة سلفيت،

االتصاالت الفلسطينية.

 -من املتعذر حسب الدكتور بسام ماضي ،مدير

حتديد ًا في قريتي كفر الديك وبروقني.

عن منشآت (بركان) التصنيعية ،النعدام وجود

تعد ثالث محافظة فلسطينية ـ بعد طوباس وبيت
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عام صحة سلفيت ،رصد التجاوزات الناشئة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن سلفيت

نظام املعاجلة وكون األمراض الناشئة عن هذه

حلم على التوالي ـ في تسجيل وفيات السرطان

املصانع تكون بتراكم السموم في جسم اإلنسان

للعام  ،2009حيث بلغت نسبة املتوفني مبرض

نتيجة إما استنشاق الغازات املنبعثة من هذه

السرطان في محافظة سلفيت  %11.8من

املصانع ،أو نتيجة املخلفات السائلة امللوثة

إجمالي حاالت الوفاة املسجلة في العام 2009

ملصادر املياه كما هو احلال مع نبع املطوي ،أو
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وهي نسبة مرتفعة.

لرعي املاشية لألعشاب النامية طيلة العام على

 -3تلوث الهواء

ضفاف القنوات اجلارية خارج املنطقة الصناعية

يصل انبعاث الغازات امللوثة للجو من (بركان)

في األراضي الزراعية والرعوية الفلسطينية،

إلى مدى  600كلم تتركز خطورتها في محيط

وانتقالها بالتالي بواسطة املنتجات الزراعية أو

قطري يصل إلى حوالى  5كلم أي البعد الهوائي

مشتقات الثروة احليوانية التي يتناولها اإلنسان

ملدينة سلفيت عن مركز انبعاث الغازات وهو

إليه ،ويستدعي الكشف عن الضرر حسب

مجمع (بركان) ،ويقل تركيز خطورتها في الهواء

الدكتور ماضي نتيجة هذه الظروف واملعطيات

كلما ابتعد عن منطقة املركز ،كذلك تتسبب

كفاءات مختصة جداً ،وفحوص ًا مخبري ًة
57

واملستهلكني مع منتجات املنطقة ككل.

الغازات املنبعثة من املصانع بتراكم غاز ثاني أكسيد

43

الكربون وامليثان في طبقات اجلو وارتفاع حرارة

اليابسة وما يترتب على ذلك من مخاطر.

 على الرغم من ضبط كل من مديرية صحةسلفيت وبلدية سلفيت لظاهرتي احملاصيل

41

تتسبب امللوثات املنبعثة من (بركان) بأمراض

الزراعية من املياه العادمة ،فإن السمعة السيئة

واجلفاف لدى األطفال ،وأخرى تكون بتراكم

ارتباطها مبلوثات مصانع (بركان) ،كان لها بالغ

التي ارتبطت مبنتجات محافظة سلفيت بسبب

تظهر على املدى القريب كاإلسهال والتقيؤ
السموم كما أسلفنا حتديد ًا أمراض اجلهاز التنفسي

األثر على القطاع الزراعي الذي يعد مصدر

الدخل الرئيس لألسرة في سلفيت ،حيث

كالربو وضيق التنفس وأمراض الرئتني بجميع

يعجز مزارعو املنطقة في بعض األحيان عن

أشكالها ،إضافة إلى السرطان والطفح اجللدي

وغيرها من األمراض.

تسويق منتجاتهم داخل وخارج احملافظة.

44

42

 -الثروة احليوانية

 -4تأثير التلوث على الزراعة والثروة احليوانية
 -الزراعة

 -تسببت ملوثات مصانع (بركان) بالعديد من

 -تسببت املواد الكيماوية املتسربة من (بركان)

الظواهر املرضية الغريبة التي أصابت قطاع

سلفيت بعد أن أحجم املستهلكون عن التعاطي

موت أجنة املاشية حتديد ًا األبقار واألغنام

الثروة احليوانية في محافظة سلفيت منها

بآثار خطيرة على قطاع الزراعة في محافظة

قبيل اكتمال منوها أو بعد والدتها بأسابيع،

مع منتجات املنطقة ،وما ضاعف من فاتورة

كما تسببت في نفوق بعض املاشية كما حدث

اخلسائر املتراكمة في سجل املزارعني هناك

مؤخر ًا ملربي أغنام من قرية بروقني عندما نفق له

اعتماد الغالبية العظمى من األهالي على

 20رأس ًا دفعة واحدة رجحت وزارة الزراعة أن

هذا القطاع كمصدر للدخل ،حيث زادت

يكون نفوقها ناجم ًا عن رعيها أعشاب ًا منت على

مخلفات (بركان) من نسبة امللوحة في التربة
عن طريق ارتفاع األمونيا ،وأثرت املخلفات

مخلفات (بركان).

45

املدفونة أو املتسربة لباطن األرض على عصارة

 -يعد قطاع تربية املاشية في محافظة سلفيت من

النباتات بسبب امللوحة وجفاف بعض النباتات

أكبر القطاعات املتضررة من ملوثات (بركان)،

كاملزروعات احلقلية مثال والتي بات زراعتها

حيث تراجع عدد مربي الثروة احليوانية في

شبه معدومة لعدم قدرتها على التفاعل والنمو

احملافظة بنسب عالية نتيجة ضم االحتالل

في بيئة مسمومة كاحلبوب مثالً ،كما كان

اإلسرائيلي مساحات واسعة من املراعي

الطبيعية إلنشاء املستوطنات وتوسعتها أو ً
ال،

العتماد بعض املزارعني على املياه امللوثة

لري محاصيلهم أسوأ األثر في تعاطي التجار
العدد (2010 )14-13

ومن ثم صعوبة التسويق الرتباط منتجات
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هذا القطاع بالتلوث الناجم عن (بركان) لدى

محافظتي قلقيلية ونابلس.

الثروة احليوانية في بعض قرى احملافظة كقرية

العمل ،وحسب اآللية التي يعملون بها ،فمن

املستهلكني ،حيث أصبح هناك مقاطعة ملنتجات

بروقني حسب قسم البيئة في صحة سلفيت.

48

ويتقاضى العمال أجورهم مقابل ساعات

يعمل من خالل املشغل اإلسرائيلي في املستوطنة

46

 .6ظاهرة انتشار اخلنازير البرية :وقد كان
47
لـ(بركان) أسوأ األثر في ذلك نتيجة:

مباشرة يتقاضى حوالى  20شيك ً
ال «حوالى 5

دوالرات أميركية» عن كل ساعة عمل ،ومن يعمل

كان لظاهرة انتشار اخلنازير البرية واتخاذها

بواسطة وكالء ومقاولي عمل عرب يتقاضى من  8ـ

غطاء طبيعي ًا للبقاء
حقول املزارعني الفلسطينيني
ً
أثر بالغ على القطاع الزراعي ظهرت مالمحه في

العربي املبلغ املتبقي من أصل العشرين شيك ً
ال

ولم يتوان املسؤولون احملليون في الدوائر الرسمية

يعمل العمال الفلسطينيون في (بركان) وسط

 12شيك ً
ال عن كل ساعة عمل ،ويقتطع الوكيل

جميع التجمعات التي ظهرت وانتشرت فيها،

املدفوعة من قبل املشغل اإلسرائيلي.

ذات العالقة عن التأكيد على نوايا إسرائيل املبيتة

ظروف عمل صعبة وقاسية ،يضطرون الحتمالها

واستهدافها القطاع الزراعي من خالل إطالق

والتعايش معها نظر ًا للحاجة وانعدام البديل،

وتهريب اخلنازير البرية إلى األراضي الفلسطينية،

حيث «مييل غالبية أصحاب املصانع في (بركان)

مؤكدين أن هذه الظاهرة املفتعلة من قبل االحتالل

إلى مراقبة العمال الفلسطينيني بواسطة كاميرات

ال تقل عن أساليب االحتالل األخرى .ففي

نصبت في أكثر من زاوية في مكان العمل» لتحديد

محافظة سلفيت على سبيل املثال ،يتكبد القطاع

حركة وعمل العمال .و»يقوم بعض املشغلني

الزراعي خسائر تصل إلى ما نسبته  %60من

اإلسرائيليني في حال شكوا ببطء العمل بزيادة

إجمالي منتجات اخلضار املكشوفة بسبب اعتداءات

ضغط اآلليات واملاكينات بواسطة أجهزة احلاسوب

اخلنازير سنوياً ،وتصل اخلسائر في احملاصيل

املبرمجة ملضاعفة اإلنتاج وبالتالي تعويض الوقت

احلقلية إلى ما نسبته  %25سنوياً ،وتتأثر محاصيل

الذي هدر حسب وجهة نظرهم» حسب عامل

البستنة «لوزيات وتفاحيات» بنسبة .%10

فلسطيني يعمل في أحد مصانع (بركان).

ثامن ًا ـ عن العمال في (بركان) وانعدام
شروط السالمة

49

يتشدد أرباب العمل اإلسرائيليون إزاء قيام

العمال الفلسطينيني بواجباتهم الدينية أثناء فترة

 .1العمال الفلسطينيون :يبلغ عدد العمال

العمل ،كما يتشددون بأذون الذهاب لدورة املياه

باملستوطنة حوالى  5000عامل يعملون على مدار

محله ،كذلك األمر مع املدخنني من العمال

إال في حال أحضر من أراد ذلك بدي ً
ال ليحل

الفلسطينيني في املنطقة الصناعية التي أحلقت

الفلسطينيني الذي مينعون منع ًا نهائي ًا من أخذ

الساعة حسب نظام (الشفتات) ومعظم العمال

استراحة لذلك ،باستثناء االستراحة املخصصة

من منطقة سلفيت وقسم محدود منهم من قرى
59

للفطور في الساعة العاشرة صباح ًا كما أفاد عدد

 100عامل إلى  300عامل ،واألجانب «تايلنديون

ويتعرض العمال الفلسطينيون في (بركان) إلى

والالفت في بعض مصانع (بركان) أن قسم ًا

من حيث األجور وساعات العمل إضافة إلى

بخالف مصانع أخرى في (بركان) ،وتعتمد في

من العمال الفلسطينيني.

وصينيون» من  100عامل إلى  400عامل.

51

كبير ًا منها مييل إلى عدم تشغيل عمال فلسطينيني،

عمليات استغالل من قبل املشغلني اإلسرائيليني

املطلق على عمال ومهنيني إسرائيليني «يهود» من

االستغالل من قبل وكالء ومقاولي العمل العرب
الذين يقتطعون من أجورهم مبالغ تصل أحيان ًا

كال اجلنسني .سبب ذلك طبيعة األعمال وسريتها

ولعدم رغبة املشغلني اإلسرائيليني بنقل اخلبرة في

إلى النصف ،إضافة إلى ما يتعرض له العديد من
األطفال والنسوة حتديد ًا األرامل منهن واملطلقات

بعض احلرف ـ كما هو احلال مع صناعة األبواب

والقفول ـ وخشية اإلسرائيليني من متكن العمال

لعمليات استغالل يقوم بها وكالء العمل العرب

الفلسطينيني من االطالع والتعامل مع القفول

الذين يقومون بنقل بعض خطوط اإلنتاج من مصانع

وفتحها دون احلاجة ملفاتيح ،كما هو احلال مع

(بركان) إلى داخل مدينة سلفيت وقراها أو العمل

على بعض املنتجات التي يتطلب جتميعها عم ً
ال

العمال اليهود الذين أصبحوا ضليعني في فك

وحتديد ًا ألعاب األطفال والكراسي ،إضافة إلى

كما يعزا سبب عدم تشغيل عمال عرب في

يدوي ًا كما هو احلال مع منتجات املصانع البالستيكية

القفول واخلزنات أيضاً.

احلرف املشار إليها من باب التعصب الديني

بعض مصانع األقمشة التي تنقل بعض منتجاتها

والقومي ،حيث يتشدد بعض أصحاب مصانع

بواسطة شاحنات عربية إلى داخل التجمعات

املعدات واللوازم الطبية حتديد ًا في إدخال عمال

الفلسطينية وهناك يقوم األطفال والنسوة بتجميع

فلسطينيني إلى مواقع العمل ،بخالف باقي مصانع

األلبسة حسب مواصفات يحددها وكيل العمل

جتمع (بركان) االستيطاني ،وعمدت إدارة أحد

العربي لتقوم بعدها آلة أحضرها وكيل العمل

املصانع في سبيل ذلك إلى تزويد العمال اليهود

العربي من (بركان) بضغط األلبسة في مكعب أشبة

ببطاقات تعريفية تبرز طيلة ساعات العمل ملعرفة

بباالت القش «حسب وزارة العمل ونقابات العمال

وحصر العاملني فيه.

وعمال فلسطينيني في (بركان)».

50

 .2العمالة اإلسرائيلية واألجنبية في (بركان):

 .3انعدام شروط السالمة العامة :على الرغم

 400عامل وعاملة ،وقد تضاعف العدد بعد

(بركان) على صحة العمال الفلسطينيني فيها،

من التأثيرات السلبية لعمليات تشغيل املصانع في

يبلغ عدد العمال اإلسرائيليني ـ من اليهود ـ حوالى

فإن القائمني على هذه املصانع لم يراعوا شروط

حمالت مقاطعة العمل في املستوطنات من قبل

سالمة هؤالء العمال ،واقتصر تركيز مشغلي

السلطة الوطنية إلى  800عامل «يهودي» .كذلك

العمل اإلسرائيليني حتديد ًا في غالبية املصانع املشار

تضاعف عدد العمال من فلسطينيي الداخل من
العدد (2010 )14-13
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هوامش

إليها باجلدول ،على مالحظات تخص االلتزام

 1املصدر معلومات زودت بها الباحث بلدية سلفيت.
 2عمال ومقاولو عمل فلسطينيون واالحتاد العام لنقابات عمال
فلسطني.
 3مقابلة الباحث ملدير صحة البيئة في بلدية سلفيت نادر زهد،
وفتحي علقم مدير العالقات العامة في بلدية سلفيت.
 4مقابلة الباحث مع مدير العالقات العامة في بلدية سلفيت فتحي
علقم ،والعالقات العامة مبحافظة سلفيت.
 5مقابلة الباحث مع عالء يونس مدير الدائرة القانونية في االحتاد
العام لنقابات عمال فلسطني ،و «م ز» مقاول.
عامل فلسطيني في مجمع بركان االستيطان.
 6فتحي علقم مدير العالقات العامة في بلدية سلفيت.
 . 7أشرف زهد مدير صحة البيئة في بلدية سلفيت ،د .بسام
ماضي مدير مديرية صحة سلفيت.
 8بسام ماضي مدير مديرية صحة سلفيت ،صحة البيئة في بلدية
سلفيت ،اتصال مع دائرة اإلعالم في وزارة الزراعة.
 9اتصال مع دائرة اإلعالم في وزارة الزراعة ،د بسام ماضي
مديرية صحة سلفيت.
 10العالقات العامة في غرفة جتارة سلفيت ،جتار فلسطينيون «س
و ،أ ز» ،عمال في مجمع بركان االستيطاني.
 11لقاء شخصي للكاتب مع العامل (م.ن)
 12عالء يونس مدير الدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات
عمال فلسطني ،عمال فلسطينيون.
 13املصدر السابق.
 14املعلومات أدناه ترتكز إلى لقاء الكاتب مع املصدر السابق.
 15لقاء مع عامل سابق في املصنع (ل.ن).
 16لقاء مع عالء يونس مدير الدائرة القانونية في االحتاد العام
لنقابات عمال فلسطني.
 17املصدر السابق.
 18املصدر السابق.
 19أشرف زهد مدير صحة البيئة في بلدية سلفيت ،أرشيف
االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني.
 20د .بسام ماضي مديرية صحة سلفيت ،فتحي علقم مدير
العالقات العامة في بلدية سلفيت.
 21عالء يونس مدير الدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات
عمال فلسطني.
 22املصدر السابق.
 23عالء يونس مدير الدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات
عمال فلسطني ،العالقات العامة في غرفة جتارة سلفيت.
 24عمال فلسطينيون في مجمع بركان االستيطاني «س ز ،م إ،
ب م».
 25معلومات حصل عليها الباحث من الدائرة القانونية الحتاد
عمال فلسطني.
 26املصدر السابق.
 27تقديرات الباحث استناد ًا إلى مجمل اللقاءات التي أجراها.

بالزي الواجب على بعض العمال ارتداؤه خالل
ساعات العمل ،دون تزويد هؤالء العمال ،خاصة
العاملني في مصانع البالستيك ومشتقاته ومصنع

الفيبر جالس وغيرها بكمامات واقية من البخار

والهواء املشبع بغازات مواد التصنيع السامة،
إال فيما ندر لبعض العمال في بعض مصانع

البالستيك ،والذين خصوا بكمامات من أقمشة
غير فعالة للتعامل مع الغازات السامة املنبعثة خالل

عمليات التصنيع.

ويستشهد أحد العمال في أحد مصانع

البالستيك باملنطقة الصناعية (بركان) ،مبدى

االستهتار بحياة وصحة العمال الفلسطينيني،
وعدم مراعاة أبسط شروط الصحة والسالمة العامة

في منشآت (بركان) التصنيعية.

فالعامل الفلسطيني املشار إليه ،يعمل على خلط

حبيبات البالستيك قبيل تصنيعها ،وما يترتب على

ذلك كما قال من جعله عرضة ألمراض اجلهاز
التنفسي ،خاصة أن املشغل اإلسرائيلي لم يزوده
مبعدات وقاية غير تشديده على انتعال احلذاء الذي

زوده به.

وما يدفع الشاب الفلسطيني الذي يقارب

اخلامسة والثالثني عاماً ،للعمل في ظل هذه

الظروف ،انعدام فرص عمل بديلة ،وحاجته

لدخل يعينه على تلبية احتياجات أسرته املكونة من
 3أبناء وزوجة ،وأم مسنة 52 .وهو بهذا يلخص

مخاطر مجمع (بركان) االستيطاني ونشاطاته

التصنيعية.
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ماضي مدير مديرية صحة سلفيت.
 41مقابلة الباحث للدكتور عمر أمني النصر مدير عام العالقات
العامة في وزارة الصحة الفلسطينية.
 42املصدر السابق.
 43املصدر السابق.
 44أشرف زهد مدير صحة البيئة في بلدية سلفيت ،اتصال مع
دائرة اإلعالم في وزارة الزراعة.
 45اتصال مع دائرة اإلعالم في وزارة الزراعة ،ولقاءات مع
مزارعني متضررين.
 46اتصال مع دائرة اإلعالم في وزارة الزراعة ،أشرف زهد مدير
صحة البيئة في بلدية سلفيت.
 47اتصال مع دائرة اإلعالم في وزارة الزراعة وزارة الزراعة.
 48املصدر السابق.
 49لقاء خاص مع الباحث.
 50مصادر سابقة.
 51عالء يونس الدائرة القانونية في االحتاد العام لنقابات عمال
فلسطني.
 52املعلومات مستقاة من صحة بلدية سلفيت ولقاء مع عامل
فلسطيني رفض ذكر اسمه ومعلومات من وزارة العمل
الفلسطينية.

 28املصدر السابق.
 29لقاء مع أشرف زهد مدير صحة البيئة في بلدية سلفيت.
. 30لقاء مع الدكتور بسام ماضي مديرية صحة سلفيت.
 31لقاء مع أشرف زهد صحة البيئة في بلدية سلفيت ،واتصال
مع دائرة اإلعالم وزارة الزراعة.
 32اتصال مع دائرة اإلعالم وزارة الزراعة ،ولقاء مع د .بسام
ماضي مدير مديرية صحة سلفيت ،أشرف زهد مدير صحة
البيئة في بلدية سلفيت.
 33املصادر السابقة.
 34فتحي علقم مدير العالقات العامة في بلدية سلفيت ،د .بسام
ماضي مديرية صحة سلفيت.
 35د .بسام ماضي مديرية صحة سلفيت ،صحة البيئة في بلدية
سلفيت.
 36البيانات أدناه مع وثيقة زود بها الباحث أشرف زهد مدير
صحة البيئة في بلدية سلفيت.
 37املصدر السابق.
 38فتحي علقم مدير العالقات العامة في بلدية سلفيت ،د .بسام
ماضي مدير مديرية صحة سلفيت.
 39د .بسام ماضي مدير مديرية صحة سلفيت.
 40أشرف زهد مدير صحة البيئة في بلدية سلفيت ،د .بسام
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دراسات

أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية :املعلن والواقع
د .عالء مطر

*

مقدمة

واألسس واملبادئ التي استمدت منها هذه

تعتبر السياسة اخلارجية للدول عبار ًة عن

السياسة .كما سنبحث في واقع وممارسة السياسة

للتواصل فيما بينها؛ سعي ًا إلى حماية مصاحلها

شهدتها هذه السياسة والتحوالت التي طرأت

اخلارجية اإليرانية ،من خالل التطورات التي

حتددها
مجموعة من األهداف السياسية التي ّ

عليها ،وذلك بهدف التعرف إلى مدى االنسجام

القومية .وعاد ًة ما يحدد السياسة اخلارجية

بني املعلن من أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية

مؤسسات صنع القرار في الدولة ،مع األخذ في

واملمارسة الواقعية لهذه السياسة.

االعتبار عند حتديدها العوامل املؤثرة فيها .ومبا أن

األهداف املعلنة في السياسة اخلارجية تختلف في

أو ًال ـ أهداف السياسة اخلارجية
اإليرانية في الدستور اإليراني

كثير من األحيان عن املمارسة ،فمن الضروري

التفريق بني ما تعلنه الدول من أهداف لسياساتها

تضع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية شأنها

اخلارجية وبني سلوكها وممارساتها على الصعيد

شأن الدول األخرى ،جمل ًة من األهداف املعلنة

اخلارجي ،فتناقضات الواقع وتزاحم املصالح بني

لسياستها اخلارجية والتي أجملها الدستور اإليراني

الدول جتعلها في عملية ترجيح بني املعلن والواقع.

بشكل أساسي في الفصل العاشر اخلاص بالسياسة

سنعمد في هذا البحث إلى حتليل أهداف

اخلارجية.

1

السياسة اخلارجية من واقع الدستور اإليراني،

تنص املادة الثانية واخلمسون بعد املئة على

* باحث وكاتب
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ما يلي:

مستقلة بعيدة عن االنحياز لهذه القوى ،والتي من

2

 1ـ االمتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو

شأنها أن تتسبب في توتير عالقات إيران بعدد من

 2ـ احملافظة على االستقالل الكامل ووحدة

مقدمتها الواليات املتحدة.

الدول الكبرى التي تصنفها ضمن هذا اإلطار وفي

اخلضوع له.

أراضي البالد.

وتنص املادة الثالثة واخلمسون بعد املئة على:

 3ـ الدفاع عن حقوق جميع املسلمني.

3

«مينع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة األجنبية

 4ـ عدم االنحياز مقابل القوى املتسلطة.

 5ـ تبادل العالقات السلمية مع الدول غير

على الثروات الطبيعية ،واالقتصادية وعلى الثقافة

بناء على هذه املادة ،رسمت إيران في سياستها
ً

وهذا يؤكد ما نصت عليه املادة السابقة من

األخرى ،أو اخلضوع لهذا التسلط .وأكدت

البالد .كما يتضح أن السياسة اخلارجية اإليرانية

واجليش ،والشؤون األخرى للبالد».

احملاربة.

اخلارجية خط ًا قائم ًا على عدم التسلّط على الدول

احملافظة على االستقالل الكامل ووحدة أراضي
لديها حتفظ على التعامل مع األجنبي ،ولديها نظرة

احملافظة على استقالل ووحدة أراضيها .كما

سلبية جتاهه ،وهذا بطبيعته يؤثر على عالقة إيران

أعطت لنفسها احلق في الدفاع عن حقوق املسلمني

وانفتاحها على العالم اخلارجي ،مما ينعكس سلب ًا

أينما كانوا ،وهذا بدوره يتطلب التدخل في شؤون

على عالقاتها اخلارجية.

الدول األخرى لتحقيق هذا الهدف وإال كيف

سيتم هذا الدفاع ،مما ينعكس سلب ًا على عالقات

أما املادة الرابعة واخلمسون بعد املئة فتؤكد

اآلتي:

إيران اخلارجية.

4

كما رسمت إيران عالقاتها اخلارجية مع الدول

 1ـ سعادة اإلنسان في املجتمع البشري كله قضية

عالقات طبيعية معها ،وهي الدول التي تصفها

 2ـ االستقالل ،واحلرية ،وإقامة حكومة احلق

مقدسة.

األخرى ،عبر وجود دول تدفع إيران في جتاه إقامة

والعدل حق ًا جلميع الناس في أرجاء العالم

بأنها غير محاربة .ومصطلح «غير احملاربة» هنا

كافة.

فضفاض قد يتسع جلميع الدول التي تنظر إليها

 3ـ دعم النضال املشروع للمستضعفني ضد

إيران على أنها تختلف مع سياستها اخلارجية،

املستكبرين في أية نقطة من العالم.

وبدورها تعطي لنفسها احلق باتخاذ التدابير
واألساليب التي ترتئيها للرد عليها .وأيض ًا تنظم

 4ـ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب

إيران وفق ًا لهذه املادة سياستها على عدم االنحياز

األخرى.

وجوب إقامة حكومة احلق
تؤكد هذه املادة
َ
والعدل في جميع أرجاء العالم ،وهنا يتضح البعد

ألي دولة من دول الظلم واالستكبار والتسلط

على حد وصفها ،وتدفع باجتاه رسم سياسة
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التوسعي في السياسة اخلارجية اإليرانية ،حيث

اخلارجية لنصرة املستضعفني من املسلمني،

األحق في أن تتبع وأن تقام في جميع أنحاء العالم،

هذا العالم الرحب ،مما يخلق توتر ًا في عالقات

لتمتد وتشمل كافة املستضعفني أينما وجدوا في

تعتبر إيران حكومتها القائمة على احلق والعدل

إيران اخلارجية؛ نظر ًا للتدخل في شؤون الدول

وتعتبرها ،أيضاً ،األقدر على حتقيق السعادة

األخرى .وقد أكدت هذه املادة أيضاً ،وجوب

البشرية ولإلنسان أينما وجد .كما تضع إيران على

توسيع وتقوية األخوة اإلسالمية؛ ما يعني أن

عاتقها نصرة املستضعفني ودعمهم أينما كانوا،

العديد من الدول العربية واإلسالمية لن تنظر إلى

ويرتبط ذلك بالهدف السابق ،فحكومة العدل

ذلك بارتياح ،ألن الهدف النهائي منه هو التوحد

واحلق هي من تنتصر للعدالة وهذه احلقوق .وهذا

في إطار اخلضوع لوالية الفقيه.

بدوره يتعارض مع هدف آخر للسياسة اخلارجية

كما أرست املادة السابقة ،أساس ًا مهم ًا على

اإليرانية ،وهو القاضي بعدم التدخل في الشؤون

صعيد عالقات إيران اخلارجية وهو طرد االستعمار

الداخلية للشعوب األخرى.

كما توجد مواد أخرى من الدستور ـ من غير

ومكافحة الوجود األجنبي .وهو أيض ًا مرتبط

عن أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية ،فاملادة

حركات التحرر في العالم على تطهير أراضيها

بنصرة املستضعفني ،حيث يراد بذلك مساعدة

تعبر
الفصل العاشر واخلاص بالسياسة اخلارجية ـ ّ

من االستعمار وال يقصد فقط محاربة أي شكل

الثالثة الفقرة اخلامسة تنص على :طرد االستعمار

لالستعمار في إيران .أما الوجود األجنبي ،فقد

ومكافحة الوجود األجنبي .وتنص الفقرة اخلامسة

وضعت إيران هدف ًا لسياستها اخلارجية قائم ًا على

عشر من املادة نفسها على :توسيع وتقوية األخوة

محاربة هذا الوجود وعدم القبول به سواء داخل

اإلسالمية والتعاون اجلماعي بني الناس كافة.
والفقرة السادسة عشر من املادة نفسها أيض ًا تنص

إيران أو في محيطها ،حيث تنظر إلى الوجود

األجنبي على أنه شر محدق بها يسعى للنيل من

على :تنظيم السياسة اخلارجية للبالد على أساس

كينونة دولة اإلسالم وهي إيران .وهذا من شأنه أال

املعايير اإلسالمية وااللتزامات األخوية جتاه جميع

املسلمني واحلماية الكاملة ملستضعفي العالم.

يجد ترحيب ًا من الدول األخرى التي لها ارتباطات

5

تؤكد هذه املادة ،االلتزام اإليراني األخوي

مع الدول األجنبية ،وبالتالي ينعكس ذلك سلب ًا

الظلم عنهم ،لذلك تسمح لنفسها باتخاذ الوسائل

من جانب آخر ،فإن اللوائح القانونية املنظمة

على عالقة إيران بهذه الدول.

جتاه جميع املسلمني مبا ينتصر حلقوقهم ويرفع
الالزمة لتحقيق ذلك ،وبالتالي أي ًا كانت هذه

لعمل وزير اخلارجية ،الفقرة  4من القانون لسنة
ُ ،1983تلزم وزير اخلارجية القيام مبساعدة

الوسائل لن تخرج عن إطار التدخل في الشؤون

املستضعفني ال سيما املسلمني ،بكل الوسائل

الداخلية للدول التي يوجد بها هؤالء املسلمون.

الضرورية للقيام بالدفاع عن أنفسهم ضد

ولم تكتف إيران بهذا احلد ،بل تعدت أهدافها
65

 1ـ مبدأ األممية اإلسالمية

املستكبرين في كل أنحاء العالم من دون التدخل

أخذت وحدة األمة اإلسالمية حيز ًا كبير ًا من

في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وبناء على

مقتضيات أهداف السياسة اخلارجية والتنسيق مع

أجهزة البالد األخرى.

تفكير قادة الثورة اإليرانية وفي مقدمتهم قائد
الثورة األول آية الله العظمى اخلميني ،الذي أكدها

6

يوجد تناقض واضح في الالئحة القانونية املنظمة

كجزء ال يتجزأ من شمولية الطرح اإلسالمي الذي

املستضعفني في أي جزء من العالم بالوسائل

أعلن اخلميني أنه «ميد يد األخوة إلى كل الشعوب

لعمل وزير اخلارجية ،حيث كيف ستتم مساعدة

يتنافى مع التمزق والتفتيت .وفي هذا الصدد

الالزمة لذلك دون التدخل في شؤون البالد

اإلسالمية في الشرق والغرب بهدف سام وهو

التي يقيم فيها هؤالء املستضعفون؟ .الغموض

الوحدة اإلسالمية ،وأن احليلة الكبرى التي قام

والتناقض الواضح بني هدفي السياسة اخلارجية

بها االستعماريون وجعلها تتفشى في الدول

اإليرانية ،نصرة املستضعفني وعدم التدخل في

اإلسالمية هي حيلة العرقية .فاجلنس العربي

الشؤون الداخلية للدول األخرى ،سيتم إيضاحه

ينبغي أن حتكمه العروبة ال اإلسالم ،وأن اجلنس

الحق ًا عند البحث في مبدأ تصدير الثورة.

اآلري ينبغي أن يحكمه اآلريون ال اإلسالم ،وأن

ما سبق من حتليل ألهداف السياسة اخلارجية

اجلنس التركي ينبغي أن يحكمه الترك ال اإلسالم،

اإليرانية من واقع الدستور ،ستؤكده احلقائق التي

وهكذا نضجت عبادة اجلنس والعرق في نفوس

سيتم بحثها من خالل أسس ومبادئ السياسة

السادة وآتت أكلها».

7

اخلارجية اإليرانية ،التي تعد األساس الذي

ويقول اخلميني« :بحكم اإلسالم يجب أن

يكون املسلمون يد ًا واحدة وكذلك التكليف

استمدت منه أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية.

اآلن هو أن يكون جلميع املسلمني وحدة كلمة»،

ثاني ًا ـ أسس ومبادئ السياسة
اخلارجية اإليرانية

ويضيف« :إن هدفنا هو اإلسالم ووحدة كلمة
املسلمني في كل أرجاء العالم ،واالحتاد مع الدول

تعد أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية املعلنة،

اإلسالمية كلها» ،ويقول ،أيضاً« :إنني أمد يد

اإليرانية التي تأسست على ميراث إسالمي،

وأطلب منهم أن ينظروا إلى الشيعة باعتبارهم

وفق ًا للدستور اإليراني ،نتاج ًا أليديولوجية الثورة

األخوة إلى جميع املسلمني امللتزمني في العالم،
أخوة أعزاء لهم ،وبذلك نشترك جميع ًا في إحباط

يستمد أصوله من املذهب الشيعي اجلعفري
االثني عشري ،الذي عملت على إحيائه وجتديد

هذه املخططات املشؤومة».8

عناصره خلدمة الهدف الثوري .من ناحية أخرى

في االجتاه نفسه ،يعتبر اخلميني قيام الدولة

فقد ارتكزت هذه األهداف إلى مبادئ أصيلة من

اإلسالمية في إيران وسيل ًة من وسائل توحيد
األمة؛ نظر ًا لإلمكانيات التي تتوفر لها ،حيث

مبادئ الثورة اإليرانية أهمها:
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يقول« :نحن ال منلك الوسيلة إلى توحيد األمة

األمة اإلسالمية جمعاء أن حتافظ على دولة «أم

وإسقاط احلكومات العميلة لهم ،إال أننا نسعى

فإن انتصار دولة «أم القرى» وعزتها يعتبر انتصار ًا

القرى» على اعتبار أنها مركز لإلسالم ،وبالتالي

اإلسالمية وحترير أراضيها من يد املستعمرين،

لألمة اإلسالمية جمعاء ،أما هزميتها أو انهيارها

إلى إقامة حكومتنا اإلسالمية ،وهذه بدورها

فيعتبر انهزام ًا لكل األمة اإلسالمية ،واحلفاظ

سوف تكلل أعمالها بالنجاح» .ويؤكد اخلميني

عليها معناه ،أيضاً ،احلفاظ على النظام الكامل

أن وحدة األمة هي طريقة لتحرير وإعادة العزة

للحكومة اإلسالمية ،والذي يشمل كل أراضي

والكرامة واحلرية واالستقالل وقطع أيدي

الدولة اإلسالمية الواحدة ،والتي بسببها تشكلت

املستعمرين واألعداء «إذا كان املليار مسلم

منسجمني مع بعضهم البعض فمن يستطيع أن

دولة أم القرى التي ستقود هذه األمة.

يكسرهم ؟» .ويقول «إنكم املسلمني وما متلكون

يعد هذا املبدأ األساس التي استمدت منه إيران

من الثروات املادية التي ال ُتقدر ،وأهم منها الثروة

أهداف سياستها اخلارجية ،ومنها ما يتعلق بالدفاع

اإللهية واملعنوية التي هي اإلسالم ،تستطيعون

عن حقوق جميع املسلمني ،وتوسيع وتقوية

أن تكونوا قوة ال تستطيع القوى الكبرى معها أن

األخوة اإلسالمية ،وتنظيم السياسة اخلارجية

تتسلط عليكم ولن تكونوا معرضني من اليمني

للبالد على أساس املعايير اإلسالمية وااللتزامات

واليسار لهجوم وسرقة كل ما متلكون» .ويقول

األخوية جتاه جميع املسلمني .ويتضح مما سبق أن

أيض ًا « إذا تعامل املسلمون وفق األوامر اإلسالمية

مبدأ األممية اإلسالمية باملفهوم اإليراني ،يقصد

وحافظوا على وحدة الكلمة وتركوا االختالف

به توحيد جميع املسلمني حتت راية اإلسالم ممثلة

والتنازع الذي هو أساس هزميتهم ،فإنهم حتت راية

بوالية الفقيه .وهذا ينم عن أهداف توسعية،

ال إله إال الله سوف يصانون من اعتداءات أعداء

حيث ترى إيران أنه من واجب الدول اإلسالمية

اإلسالم وناهبي العالم وسوف يقطعون أيدي

الشرق والغرب عن بالد املسلمني».

10

كافةً اتباع والية الفقيه واخلضوع الكامل للحكومة

اإلسالمية ،ونصرة إيران التي متثل دار اإلسالم.

9

 2ـ مبدأ االستقاللية «ال شرقية وال غربية»

ميكن القول إن اخلميني رأى في إيران بداية

صنفت إيران دول العالم في معسكرين:

املشروع اإلسالمي التي يجب أن ميتد ليشمل كافة

مستكبرين ومستضعفني ،وهي تدعم األخير

املسلمني موحدين حتت راية والية الفقيه .ويؤكد

في مواجهة دول االستكبار .ولم يكن مصطلح

هذا املعنى محمد جواد الريجاني في نظريته «أم

االستكبار حكر ًا في استخدامه على الدول الكبرى

القرى» ،حيث يقول إن نظرية «أم القرى» تعتبر أنه

فقط ،بل امتد ليشمل مستويات إقليمية أصغر

في حالة إقامة دولة «أم القرى» فان إيران ستمثل
دار اإلسالم ومركزه ،وهذا األمر يعتبر تعزيز ًا

وذلك من خالل وضع «هيراركية شيطانية» بها

لإلسالم وتقوية لشوكته ،لذالك يجب على

«شيطان أكبر» و«شياطني أصغر».

67

11

االستقاللية التي تبناها اخلميني كان لها محتواها

وضع هذا التقسيم ،بل يؤكد مناهضته ومناهضة

محددات شرعية هي ،عدم جواز اخلضوع لغير

اآلثار املشؤومة لتقسيم دول العالم إلى مستكبر

آثاره ،يقول هاشمي رفسنجاني« :إن أحد

اإلسالمي من وجهة نظره التي تأكدت عبر أربعة

ومستضعف هو أن طبقة املستكبرين دائم ًا أقلية

الله سبحانه وتعالى ،أي ال لقوة من شرق أو

تتوقع حق الطاعة لنفسها في حني أن هذا حق ليس

غرب« .املسلمون الذين يعتقدون حقيقة في

اإلسالم ،عليهم أن ينهضوا حتت راية التوحيد،

له جذور تاريخية أو إسالمية أو إنسانية».

13

وأن يتحرروا ضد سيطرة القوى العظمى داخل

من جهته ،يرفض رفسنجاني مفهوم

االستضعاف ،مقدم ًا مفهوم ًا آخر ودور ًا آخر

بالدهم وتآمر القوى العظمى على اإلسالم كدين

وعلى املسلمني كأمة ،وهو ما يستوجب أال نسمح

لالستضعاف ،حيث يقول« :إن صفة االستضعاف

ليست مدح ًا بل إنها ذم إلى حد ما».

لها أن حتكم بالدنا» .واحلفاظ على الهوية الذي ال
يتأتى إال مبقاومة محاولة مسخها وحتويل املسلمني

ويؤكد رفسنجاني أن الثورة اإليرانية قامت

إلى «دمى وعمالء» .والترابط الوثيق بني الدين

لتغيير مفهوم االستضعاف من خالل توجيه

والسياسة ورفض فصلهما كأثر من آثار التبعية

املجتمع إلى الله وإلى شؤونه احلقيقية ،حيث

يقول «إننا نسمي املجتمع سليم ًا إذا كان متوجه ًا

للخارج ،وبالتالي مهاجمة الداعني إلى اعتبار

«الدين شيئ ًا والسياسة شيئ ًا آخر».

دائم ًا إلى الله وإلى شؤونه احلقيقية ويسير في خط

إذ ًا تتمثل فكرة االستقاللية عند اخلميني،

منوه املنطقي اإلسالمي» .كما يؤكد رفسنجاني أن

بوجوب توحد األمة حتت راية اإلسالم ،وأن

الوسطية اإلسالمية هي احلد الفاصل بني طبقتي

يكونوا خاضعني ألحكام اإلسالم ،ال لشرق

بها ،ويشير إلى «أننا أمة وسط فاملسلمون الثوريون

يحرروا بالدهم من سيطرة القوى العظمى ،وأن

االستكبار واالستضعاف وهي ما ينبغي أن نلتزم

أو لغرب ،مبا يتفق ،أيضاً ،مع نظرية التولي

هم أمة الوسط احلقيقي ،ألنهم في خدمة اإلسالم.

والتبري ،وهي نظرية حتاول تشكيل العالقات

أما أولئك الذين هم في خدمة االستكبار وخرجوا

اخلارجية لألمم اإلسالمية استناد ًا للتمييز

عن خط اإلسالم ،فإنهم ال يستحقون صفة األمة

القرآني بني املؤمنني والكفار وحزب الله وحزب

الوسط بل يغتصبونها .والعدل هو سبيل الوسطية

الشيطان ،مبعنى أن يتولى املسلمون بعضهم بعض ًا

فإذا وجد العدل في املجتمع فإن مشكلة تقسيم

دون غيرهم ...وأن يتبرأ املسلمون من أعداء

الناس إلى مستكبر ومستضعف ستزول».

14

يعد هذا املبدأ األساس الذي استمدت منه

اإلسالم».

12

جتدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من تأكيد

إيران سياستها اخلارجية التي أكدت :عدم

االستكبار واالستضعاف ،فإنه ينكر أن يكون من

وقوع االقتصاد الوطني حتت السيطرة األجنبية،

االنحياز مقابل القوى املتسلطة ،واحليلولة دون

النظام اإليراني على هذا التقسيم لدول العالم بني
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واالستقالل السياسي واالقتصادي واالجتماعي

اإلعالم اإلمبريالية ألنهم يهاجمون ثورة الشعب

األجنبي.

فيها».

اإليراني ويتآمرون عليها بسبب ضياع مصاحلهم

والثقافي ،وطرد االستعمار كلية ومقاومة النفوذ

18

 3ـ مبدأ تصدير الثورة

كما حث اخلميني إيران بعد الثورة على دعم

املقصود بتصدير الثورة ـ من وجهة نظر إيرانية

املستضعفني وحركات التحرر عبر العالم ،وطالب

اخلميني والنظام الثوري ،حيث أكد اخلميني أنه

بأكملها .ورأي اخلميني أن الدعاية هي األسلوب

ـ هو تصدير حماس إيران لإلسالم ،كما أراد

حكومة إيران بأن يكون هدفها حترير البشرية

بتصدير هذا احلماس للجماهير اإلسالمية ستنهض

األمثل لتحقيق ذلك ،فهدف الثوري العاملي لن

يتحقق بالنسبة إليه إال بالدور اإللهامي ،فتصدير

وتخلّص نفسها من النظم الفاسدة.

15

إن جوهر فكرة «تصدير الثورة» عند اخلميني هو

األفكار بالقوة ليس تصديراً19.من هنا فإن اخلميني

وقد اعتبر اخلميني إنشاء احلكومة اإلسالمية

منوذج للثورة على مستوى السلوك بالنسبة إلى

أن حتكم املجتمعات اإلسالمية بقوانني اإلسالم،

انطلق في فكرته لتصدير الثورة من خالل بناء

الفرد واملجتمع ،حتى يصبح منوذج ًا لالقتداء

في إيران مجرد خطوة أولى باجتاه إنشاء الدولة

العاملية16.كما سعى اخلميني من خالل هذا املبدأ

اخلارجي من األفراد واملجتمعات األخرى.

إلى تعريف العالم بالهدف من قيام هذه الثورة،

على الرغم من ذلك فقد دعا اخلميني الشعوب

حتى يعلم اجلميع ملاذا قمنا بالثورة ،لقد كان هدفنا

مبا ال ينسجم مع طرحه السابق حول مبدأ تصدير

املظلومة واملستضعفة إلى الثورة على حكوماتها،

حيث أشار إلى «أننا سنصدر ثورتنا إلى كل العالم

الثورة من خالل الدعاية وبناء منوذج للثورة

االستقالل واحلرية وإقامة اجلمهورية اإلسالمية».

وقد أكد اخلميني ـ أكثر من مرة وفي مناسبات عدة

يقتدى به .فقد طالب اخلميني في عيد الثورة

والهيمنة والتدخل في شؤون اآلخرين ،حيث

اجلائرة ،وهاجم قادة الدول املسلمة ،واعتبر أن

ـ ضرورة أ ّ
ال يرتبط تصدير الثورة بالعنف واإلكراه

األول الشعوب املسلمة بأن تنهض ضد حكوماتها

التاريخ اإلسالمي منذ ظهور اإلسالم لم يعرف

يقول «إنه ليس عبر السيف تصدر الثورة ،فتصدير

إال حكومتني إسالميتني هما ،خالفة علي بن أبي

األفكار عبر الثورة ال يعتبر تصديراً»17.ويقول

أيض ًا «إن هدفنا من تصدير الثورة ليس االعتداء

طالب ،وحكومة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

وإمنا نريد أن يتعرف العالم إلى مبررات ثورتنا

أيضاً« :حيثما وجد كفاح ضد املستكبرين فسنكون

والتي بدأت في شباط .20 1979ويقول اخلميني،

العسكري ألن هذا عمل الدول االستعمارية؛

ويستوضح أهدافنا ،بيد أن القوى العظمى ال

موجودين ،نحن نهدف إلى تصدير ثورتنا إلى كل

تريد ذلك .لو أن الناس في العالم يعرفوننا فإنهم

الدول اإلسالمية ،بل إلى كل الدول حيث يوجد

سيقومون بالدفاع عنا ولن ينخدعوا بحيل وسائل

مستكبرون يحكمون مستضعفني».
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استندت إيران إلى حد عزمها على مبدأ تصدير

اإلسالمية) كمالحظات على هذا االلتباس ،إلى

التي رسمها الدستور اإليراني وهي :الدفاع عن

في الشؤون الداخلية لألمم األخرى ،وليس

أن الدستور اإليراني منع النظام القائم من التدخل

الثورة لتحقيق عدد من أهداف السياسة اخلارجية

الدول .لذا فإن أي نوع من التدخل في الشؤون

حقوق جميع املسلمني ،ودعم النضال املشروع

الداخلية للدول األخرى إلنقاذ املستضعفني من

للمستضعفني ضد املستكبرين في أية نقطة من

استبداد حكوماتهم لن يتعارض مع هذا املبدأ

العالم ،وااللتزامات األخوية جتاه جميع املسلمني

الدستوري ،ومن املؤكد أن اإلشكال يكمن

ونصرتهم أينما وجدوا .لكن السؤال الذي يطرح

وراء التفسير املتعلق بـ «األمم» وهي املقسمة إلى

نفسه ،كيف ميكن حتقيق هذه األهداف في ظل

طوائف وجماعات مختلفة ،البعض منها يقبل

وجود هدف آخر من أهداف السياسة اخلارجية

التدخل األجنبي والبعض اآلخر منها يرفض،

اإليرانية وهو ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية

كما هو الوضع في لبنان .ففي لبنان وافقت طائفة

للشعوب األخرى؟.

حاول اخلميني إيضاح هذا االلتباس من

وحيدة من بني طوائف األمة اللبنانية على الوجود

إيران لتصدير ثورتها وحروب دفاعية تضطر

األخرى ،ومازالت .على أية حال فاألمر يحتاج

اإليراني في بالدها ،بينما رفضت معظم الطوائف

خالل متييزه بني حروب هجومية ال تلجأ إليها
إليها اضطراراً ،لكن احلدود الفاصلة بني الدفاع

إلى إزالة هذا الغموض.

لكن ما نستنتجه هو أن مبدأ تصدير الثورة

والهجوم شديدة االلتباس .وفي محاولة أخرى

يتعارض مع أحد أهداف السياسة اخلارجية اإليرانية

للتوفيق وإزالة االلتباس ،يقول رفسنجاني وهو

القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه

حينذاك رئيس مجلس الشورى اإلسالمي« :إن

الدول .فكيف سيتسنى تصدير هذه الثورة ونصرة

دعم احلركات التحررية دون التدخل في الشؤون

املستضعفني دون التدخل في الشؤون الداخلية

الداخلية للدول ،يبدو مشكلة ،ولكن الفاصل

للدول األخرى؟ السيما مع اتباع األساليب العنيفة

بني األمرين دقيق جداً .إننا نحاول أال نتدخل،

إننا ال نقوم بالعمل بأنفسنا ،إننا ال نقوم بعمل

في بعض األحيان لتصدير هذه الثورة.

فيزيقي داخل هذه الدولة إلى احلد الذي يحسب

ثالث ًا ـ مراحل التطور الواقعي
ألهداف السياسة اخلارجية اإليرانية

تدخالً ،بل نقوم بالدعم ،وهذه املسألة تنطبق

على جميع الدول ،وإن كل دولة تدعم نوع ًا من
األحداث آخر األمر ،وليس معنى هذا الدعم

تدخ ً
ال بالضرورة».

اختلف تعامل صانعي القرار في اجلمهورية

اإلسالمية مع هذه األهداف ،واملبادئ التي

21

استندت إليها ،وفق ًا لتطور عمر اجلمهورية

في هذا الصدد ،يشير بيزن إيزدي في كتابه

اإلسالمية وواقعها ،والتحوالت التي شهدتها،

(مدخل إلى السياسة اخلارجية في جمهورية إيران
العدد (2010 )14-13
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مع األخذ في االعتبار العوامل الداخلية واخلارجية

النظام في هذه الفترة هي ثوريته ،فإن مبدأ املصلحة

ميكن تقسيم التطورات املتعلقة بالسياسة اخلارجية

الشيعي وطوق جناة للمشرعني األصوليني من

كان حاضراً ،فهذا املبدأ يعد أصي ً
ال في الفكر الديني

التي أثرت على صانع القرار في هذا الصدد.

الشيعة في مالحقة األحداث والتطورات .ومن

اإليرانية كما يأتي:

 1ـ مرحلة إيران الثورة  1979ـ 1989

ثم فإن النظام الثوري يراهن في بقائه واستمراره

على هذا املبدأ ،وهو ال يخشى من تداعياته السلبية

تضمنت أهداف السياسة اخلارجية في هذه

تعبر عن تداخل
املرحلة عدد ًا من النقاط التي ّ
الشعارات واألهداف واملفاهيم بني الدفاع واألمن

التي ترتبط ارتباط ًا عضوي ًا مببدأ “التقية” الديني

إيران وسيادتها على أراضيها إلى حرب مع العراق

العصور.

على املجتمع إلحكام ضوابطه ووضوح فكرته
التشيع واستمراره على مر
الذي ساعد على بقاء
ّ

والسياسة اخلارجية .فمن احملافظة على استقالل

25

ومع إقامة الشيعة اجلمهورية اإلسالمية في

ودعم املستضعفني في مواجهة املستكبرين ،ومن

إيران ،رفض الفقهاء التقية مبعناها القدمي

ثم إيجاد عالقات حسنة مع اآلخرين إلى تصدير

واستبدلوها مببدأ جديد هو التقية السياسية26.وفي

الثورة ،ومن رفض الصلح مع الكفر وإخراج

هذا اإلطار ميكن فهم السلوك السياسي اإليراني

العالم اإلسالمي من قبضة التكتالت العسكرية

خاصة املتعلق منه بالسياسة اخلارجية27،سواء في

إلى إيجاد كتلة مستقلة ،ومن حتقيق األمن القومي

اإليراني إلى مساعدة حركات التحرر في العالم.

هذه الفترة أو التي تليها .فخالل هذه الفترة وعلى

إن هذا التداخل الثوري في املفاهيم واألهداف

الرغم من سيادة الشعارات الثورية على ما سواها

النظام احلاكم في إيران يضع نظرية االستضعاف

املتحدة ،قام النظام اإليراني فترة احلرب اإليرانية ـ

بني الدفاع واألمن والسياسة اخلارجية ،جعل

ومناصبة دول االستكبار العداء ،ال سيما الواليات

أساس ًا للسياسة اخلارجية .وهي النظرية التي

العراقية باحلصول على شحنات سالح من اجلانب

تعتمد مبدأ التولي والتبري اإلسالمي أساس ًا

األميركي ،في مقابل مساعدة إيران في إطالق

لتقسيم العالم إلى مستكبر ومستضعف والفصل

سراح الرهائن الغربيني في بيروت.

28

بني احلكومات والشعوب في التعامل اخلارجي.

وكمؤشر آخر على االستناد إلى املصلحة على

وقد اضطر النظام احلاكم أمام تعقد السياسة

حسابات األيديولوجية واملبادئ الثورية ،عدم

اخلارجية وتداخلها مع السياسة األمنية إلى وضع

عمل اجلمهورية مببدأ التولي والتبري في عالقتها

جيش حراس الثورة اإلسالمية23في خدمة السياسة

مع الدول األخرى ،حيث كان لديها ولسنوات
طويلة عالقات حسنة مع االحتاد السوفيتي وأبرمت

اخلارجية وحتقيق أهدافها السيما في مجال تصدير

معه املعاهدات ،في حني كان من املفترض أن

الثورة ودعم املستضعفني.

24

يتم االبتعاد عنه ألنه حسب هذا املبدأ يعد النظام

وعلى الرغم من أن السمة العامة التي ميزت
71

السوفيتي كافر ًا ال يجوز التعامل معه .وانطبق

السياسية والعسكرية واإلقالل من األزمات وإقامة

ونيكاراجوا ،عليه فإن تغليب املصلحة أدى إلى

من جهة أخرى ،ومع اهتمام رفسنجاني

األمر ذاته على دول أوروبا الشرقية وكوبا

عالقات مباشرة مع كافة الدول.

31

بإعادة بناء البالد ،كان عليه أن يستفيد من عنصر

جتاوز هذا املبدأ.

29

 2ـ مرحلة إعادة النظر في السياسة

اإلصالح التوفيقي في خطابه السياسي ،السيما

أهم ما مييز هذه املرحلة أنها تلت مباشرة املرحلة

االستضعاف واالستكبار التي متثل حجر الزاوية

فيها الشعارات الثورية على أركان النظام اإليراني.

على ذلك .فقد استطاع رفسنجاني أن ُيخرج

اخلارجية اإليرانية  1989ـ 1997

ما يتعلق بالسياسة اخلارجية .ولعل تقنينه لنظرية
في السياسة اخلارجية للنظام اإليراني ،خير شاهد

األولى من عمر اجلمهورية اإلسالمية ،التي طغت

النظام من عزلته ويفتح أمامه آفاق التعامل مع

فمع انتهاء احلرب اإليرانية  /العراقية ،بدأت إيران

الشرق والغرب على السواء ،وحول القضية إلى

مرحلة جديدة من عمرها تتمثل بتحولها من إيران

قضية مصلحة النظام .فتحرك تصنيف العالم إلى

الثورة إلى إيران الدولة ،حيث أصبحت األخيرة،

معسكرين متمايزين أحدهما حتت لواء االستكبار

في هذه املرحلة ،بأمس احلاجة إلى العالم اخلارجي

واآلخر حتت لواء االستضعاف ،إلى تقومي أكثر

إلعادة بناء ما دمرته احلرب ،فهي ال ميكنها القيام

بذلك اعتماد ًا على اجلهود الذاتية فقط ،األمر الذي

مرونة يسمح مبساحة قابلة لالتساع بني املعسكرين
يلتقي خاللهما الفريقان حتت لواء الوسطية

تطلب إعادة النظر في أهداف السياسة اخلارجية

وتسهيل عملية االنتقال بني املعسكرين32،وقد

اإليرانية ،خاصة التي خلقت توترات مع العالم
اخلارجي.

كانت هذه أول خطوة نحو تعميم املصطلح

من هنا فقد بدأت إيران مرحلة جديدة ُعرفت

وتخصيص السياسة اخلارجية اإليرانية.

33

فيما بعد باجلمهورية الثانية التي قادها الرئيس

وفي طريق االنتقال بإيران من الثورة إلى الدولة

رفسنجاني ،حيث اعتبر األخير أن التوتر في

أيضاً ،قام رفسنجاني بالعمل على االنسحاب

العالقات بني إيران والدول األخرى هو العامل

املنظم لألنشطة العنيفة خارج إيران ومراكز التوتر

الرئيسي في تقييد مسيرة التنمية االقتصادية ونقل

في العالم خاصة العالم اإلسالمي ،وأصبح الدعم

التكنولوجيا املتقدمة إلى إيران .لذا فإنه يقع على

الذي تقدمه إيران للحركات الثورية اإلسالمية

إيران ضرورة بذل قصارى جهدها في إطار املبادئ

يخضع ملراجعات كثيرة ،حيث انكمش دعم

الثالثة (العزة ـ احلكمة ـ املصلحة)30من أجل التقليل

احلركات الثورية خارج العالم اإلسالمي بشكل

من االصطدام واملنازعات على الصعيد الدولي.

كبير وتركز في بعض احلركات اإلسالمية وظل

وإزالة سوء التفاهم والقضاء على التهديدات

ذلك قيام رفسنجاني خالل فترة واليته الثانية،

هذا الدعم يخضع لتقليص مستمر34.وما يؤكد

عليه أولت إيران االهتمام بسياسة بناء الثقة املتبادلة
العدد (2010 )14-13

72

بالفصل بني جيش حراس الثورة اإلسالمية ووزارة

وبعدها .وكان اخلميني ،مؤسس النظام ،قد

من وزارة اخلارجية وهو علي محمد بشارتي الذي

يقبل املصاحلة في جميع أبعاده الفكرية والثقافية

جعل العالقات مع الواليات املتحدة صراع ًا ال

اخلارجية ،حيث قام بسحب ممثل جيش احلراس

كان يشغل منصب نائب وزير اخلارجية وعينه وزير ًا

واالقتصادية والسياسية حتى أنه اعتبر احتالل

للداخلية ووضع بد ً
ال منه أخاه محمد هاشمي لكي

الطالب اإليرانيني للسفارة األميركية في طهران

يستكمل عملية الفصل ،بعد تقليص دور احلراس

ثورة أكبر من الثورة األولى.

37

في السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي في

وقد تابع النظام اإليراني من بعده هذه

اإلستراتيجية جتاه بروز القوة األميركية في إطار

اخلارج.

35

من جهة أخرى ،فقد كان لوزير اخلارجية آنذاك

النظام العاملي اجلديد ،يقول رفسنجاني «من

اخلارجية ،بسبب اعتداله وإميانه بفكر املعتزلة

االستكبار ،مبعنى العدوان واالحتكار والتهديد

املؤكد أننا نعارض في ثورتنا اإلسالمية قلب ًا وقالب ًا

«علي أكبر واليتي» ،باع طويل في تغيير السياسة

بالقوة .وسوف نناضل ضد هذه السياسة أينما

في إطاره الشيعي والذي يطبقه على نفسه وعلى

ُوجدت ،وسوف تستمر إيران في سياستها
التي اتخذتها من أول يوم على أساس مواجهة

أسلوبه في اإلدارة ومواقفه السياسية ،ويتبلور هذا
الفكر في النظرية التي استحدثتها املعتزلة بإخراج

السياسات االستكبارية .إننا في تضاد مع الواليات

مرتكب الكبيرة إلى منزلة بني منزلتي اإلميان

املتحدة األميركية وسياساتها االستكبارية وسوف

والكفر .بل إن واليتي جنح في أن يدمج هذه النظرية

نستمر في هذه السياسة» .ويقول الزعيم خامنئي

في تقوميه لالستكبار مع فكرة التقية السياسية،

في التعامل مع االستكبار؛ ما أعطى حلركته

«الفرق بني سياستنا وسياسة الواليات املتحدة ما

إلى احلد الذي اعتبره الزعيم خامنئي « قدوة

وعلى رأسهم أميركا فيما يتعلق بالدول النامية

36

للسياسات األميركية .فاملقياس في نظرهم هو

السياسية ثق ً
ال وأفسح لها إطار ًا أكبر من احلرية،

بني السماء واألرض إن ما يسعى إليه املستكبرون
ودول العالم الثالث هو إجبارها على التسليم

للشخصية السياسية املسؤولة واملتدينة وامللتزمة

باألحكام اإلسالمية ومبادئ الثورة اإلسالمية».

كما يرجع الفضل إلى واليتي في تغيير سياسات

االستسالم والتبعية ولن يكون هناك مجال لتحقيق

املتحدة األميركية ،حيث كان العداء جتاهها لدى

على الرغم من ذلك فقد دعت احلاجة الرئيس

النظام جتاه رأس االستكبار العاملي الواليات

الدميقراطية أو حقوق اإلنسان».

38

املسؤولني اإليرانيني مبثابة مبدأ أصيل ودائم في

رفسنجاني والزعيم خامنئي إلى إغماض العني

اإلستراتيجية اإليرانية ،يدعمه موقف أصولية

جتاه تسلل رؤوس األموال األميركية أو الشركات

الثورة اإلسالمية منذ قيامها ويحركه كراهية دفينة

االستثمارية األميركية إلى إيران ،ومن أمثلة
ذلك افتتاح شركة (كوكاكوال) األميركية فرع ًا لها

ملمارسات الواليات املتحدة جتاه إيران قبل الثورة
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في طهران .وهكذا ميضي التحول في السياسة

اإلسالم الصحيح واألصيل لشعوب العالم

حيث مضت إيران في سياستها اخلارجية في

حقوق املسلمني مع مراعاة مبدأ عدم التدخل في

اخلارجية اإليرانية مستند ًا إلى مبدأ التقية السياسية،

باالستفادة من برامج ثقافية ودعائية ،الدفاع عن
الشؤون الداخلية للدول ،مواجهة غزو األجهزة

االنفتاح على اخلارج ومنها الدول الغربية التي كان
ُينظر إليها على أنها عدوة الثورة.

اإلعالمية لدول االستكبار العاملي.

39

بالرجوع إلى «واليتي» وأفكاره التي تعد عن

هذا ويدرك «واليتي» أن نظام بالده له طموحات

اخلارجي ،فقد كانت أولوياته عندما اختاره

كأصل إجرائي في السياسة اخلارجية40،وهو

تتجاوز حدوده ،ولذلك أدخل أسلوب املبادأة

حق أساس ًا في رسم السياسة اخلارجية مع العالم

أسلوب ضاغط في شكل سلسلة متالحقة من

الرئيس رفسنجاني في حكومته كوزير للخارجية،

األطروحات التي متثل بالونات اختبار ،الواحدة

هي حتقيق مجموعة من األهداف املتعلقة بالسياسة

تلو األخرى ،ال ينتظر مبادرات ،بل يقدمها وردود

اخلارجية إليران :تأمني أمن البالد في مواجهة

أفعاله جاهزة ليس فيها مجال للتردد.

التهديدات اخلارجية ،احملافظة على سيادة إيران

على أراضيها من خالل حسن العالقات مع

ويتفق أسلوب املبادأة السياسية مع مبدأ التولي

اجليران ،تهيئة الظروف إلعادة البناء ،نشر ثقافة

والتبري اإلسالميني ومبدأ الالشرقية والالغربية

الثورة اإلسالمية ،الدفاع عن حقوق املواطنني

اللذين تقوم عليهما السياسة اخلارجية اإليرانية،

اإليرانيني حيثما كانوا ،الدفاع عن مسلمي العالم

كما يرضي فكرة إنشاء احلكومة العاملية لإلسالم

في حدود احملافظة على النظام اإليراني ،توجيه

التي يؤمن بها علماء الشيعة ،ويسهل عملية تصدير

الرأي العام العاملي للتعرف أكثر إلى حقائق

الثورة اإلسالمية .وال شك في أن أسلوب املبادأة
قد أصبح أص ً
ال إجرائي ًا من منطلق إدراك إيران

وقيم الثورة اإلسالمية .في إطار هذه األهداف
وضع «واليتي» برنامج ًا إلدارته يضمن حتقيقها،

لقدراتها الذاتية وإمكاناتها الطبيعية ،وتزايد تأثير

ويتلخص فيما يأتي :دعم العالقات مع اجليران

نشاطها في املنطقة ،وإحساسها بحقها في الريادة

في املجاالت كافة ،دعم العالقات مع املنظمات

على سائر دول املنطقة ،ورغبتها في القيام بدور

اإلقليمية ،دعم العالقات مع الدول التي ال

قومي أو وطني ،أو سعيها لتحقيق أهداف دينية أو

تهدف إلى التسلط أو التدخل في الشؤون الداخلية

مذهبية أو إستراتيجية وطنية أو قومية ،بل إن هذا

إليران ،التعاون والتنسيق مع الدول اإلسالمية

األسلوب كان أحد ضوابط احلركة في عملية قيامها

والدول غير املنحازة من أجل إيجاد جتمع جديد

بدورها اإلقليمي.

في السياسة العاملية ،الوجود النشط في املنظمات

يستخدم النظام اإليراني أسلوب املبادأة في

الدولية ،وإيجاد عالقات بني املنظمات الدولية

سعيه للتقارب مع معطيات الدول األخرى ال

املتخصصة والفروع التابعة لها في إيران ،تعريف
العدد (2010 )14-13

سيما دول اجلوار العربي ،حيث يجعل العالقات
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تتسع وتنكمش حسبما حتددها املصالح املشتركة

سابقاً ،يقول خامتي« :إن الترحيب العام العاملي

التقارب مع أي طرف على حساب مكاسب حققتها

اإليراني العظيم .إن آمال هذه البالد تكمن دائم ًا

في مشروع حوار احلضارات هو جناح كبير للشعب

لألطراف أصحاب املصلحة ،على أال يكون

في احملبة ،وليس العالم املعاصر بالنسبة إلينا

إيران في املنطقة أو في غيرها أو حتى داخل إيران.

مجال خوف ورعب ،ولذلك فإنه من أجل أن

كما يدخل أسلوب املبادأة ،أيضاً ،كوسيلة لعقد

يتحقق هذا املشروع اإليراني في مختلف أبعاده

الصفقات وعمل التسويات41.عليه فقد ينعكس

هذا األسلوب في التعامل مع الدول األخرى سلب ًا

ال بد أن جنعل منه شأن ًا ثقافي ًا وأساسي ًا وقومياً،

حسب طبيعة املصالح وحجم االتفاق واالختالف

السبل للتعامل مع الثقافات العاملية .من املمكن أن

أو إيجاب ًا على عالقات إيران اخلارجية ،وذلك

وأن تنظم املؤسسات والصروح العلمية والثقافية
يكون مشروع احلوار بني احلضارات مرآ ًة جديد ًة

حولها.

 3ـ مرحلة إزالة التوتر في السياسة

للحياة والعالم ،حيث إن الشرط األول هو تواضع

على الرغم من أن هذه املرحلة تعد استمرار ًا

ال ميكن إقامة حوار يؤدي إلى معرفة دقيقة بهوية

التحول في اخلطاب السياسي اإليراني باجتاه

ويؤصل خامتي للحوار بني الشرق والغرب

اخلارجية اإليرانية  1997ـ 2005

الطرفني مع التصديق ،فبغير هذه اخلصلة اإلنسانية

للمرحلة السابقة في عهد رفسنجاني من حيث

كل طرف».

43

االنفتاح على العالم اخلارجي وإيجاد الدعم إليران

من موقع االنتماء للشرق اإلسالمي ومقارعة

بد ً
ال من العداوة ،فإن هذه املرحلة تختلف نسبي ًا

الفرضيات الغربية ،ويرى خامتي أن التعامل مع

عن السابقة ،فالشعار األساسي املسيطر كان في

الغرب يتم من خالل ثالثة محاور أساسية :احملور

عهد رفسنجاني هو إعادة البناء ،بينما شعار مرحلة

األول نقدي ،يتم من خالله التعامل النقدي مع

احلضارة الغربية في ُأسسها السلبية وتبيان أسس

خامتي يتمثل بالتنمية الشاملة ،حيث نالحظ

تفاوت ًا كبير ًا بني االثنني ،فإعادة البناء مفهوم ذو

الضعف الهيكلية فيها من خالل التعامل مع

ُبعد داخلي في الدرجة األولى ،أما التنمية الشاملة

مبدأي :اإلفراط ،والتفريط ،حيث يقول خامتي:

فلها أبعاد إقليمية ودولية ،إضافة إلى األبعاد

«أضعف نقطة في احلضارة احلديثة هي تفريطها
في الدين؛ نتيجة إلفراط الكنيسة في العصور

الداخلية.

42

قام خامتي برفع شعار إزالة التوتر كوسيلة

الوسطى» .احملور الثاني هو محور االستفادة،

الدول األخرى ،ثم جاء إعالنه عن مشروعه

في احلضارة الغربية ،فإنه ميكن االستفادة منها على

حيث يرى خامتي أنه على الرغم من هذا القصور

إلخراج إيران من عزلتها ودعم عالقاتها مع

أكثر من مستوى؛ مستوى معيشي مبعنى االستفادة

حلوار احلضارات الذي شكل مفارقة كبرى في

من منجزات احلضارة الغربية على املستوى املادي.

توجهات إيران جتاه العالم عما كان عليه احلال
75

املستوى الثاني ،مستوى نظري عن طريق التدبر في

شبكة (سي.أن.أن) اإلخبارية األميركية ،حيث

عن اإلجابة واالستجابة لألسئلة واالحتياجات

ومعارضته حلرق علمها الذي ميثل الرمز الوطني

أكد «احترامه املتميز لألمة األميركية العظيمة،

مناحي الضعف في تلك احلضارة وسبب عجزها

لتلك األمة ،واستعداده في املقابل للدخول

املتجددة للبشرية .احملور الثالث ،هو محور

في حوارات متشعبة وعميقة مع هذه األمة»،

العطاء ،يقول خامتي «قدمنا في املاضي حضارة

وأضاف قائالً« :إذا كان القرار األميركي يؤخذ

عظيمة لإلنسانية اتفقت واتسقت مع الثقافة

في واشنطن ،وليس في تل أبيب فإن املصالح

السائدة وقتها ،فهل نستطيع أن نستعيد هذا الدور

القومية لألمة األميركية ال تبرر إطالق ًا استمرار

التاريخي ،وأن نعيد تقدمي حضارتنا ثانية للعالم

القطيعة بني األمتني األميركية واإليرانية ناهيك

كله بعد تخليصها من الغث والرديء».

عبر هذه احملاور ميكن فهم عالقة إيران بالعالم

عن انعدام احلوار بينهما» ،وقال« :إذا ما أرادت

كل دولة أو طرف في واحد أو أكثر من احملاور

انعدام الثقة املزمن بني اجلانبني فيجب أن تتخلى

اخلارجي «إقليمي ًا ودولياً» ،وذلك من خالل تسكني

أن تفتح الواليات املتحدة ثغر ًة حقيقي ًة في جدار

قبل كل شيء عن سياسة اعتبار الدول األخرى

الثالثة السابقة فالغرب كله يحكم العالقة معه

مفهوم حوار احلضارات بد ً
ال من صراعها وهناك

أدوات في سياستها الهيمنية ،وأن حتترم إرادات
الدول األخرى على قدم املساواة معها .وفي غير

أكثر من نقطة لاللتقاء خاصة في احملورين الثاني

ذلك فإن أي حوار لن يكون مجدياً ،ولن يفضي

والثالث .أما بالنسبة للدول العربية واإلسالمية،

فيقول خامتي« :كلنا ننتمي لعالم ثالث في الدائرة

إلى نتائج إيجابية».
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إذاً ،فقد تركزت أهداف السياسة اخلارجية في

نفسها ،التي تعاني من تناقض هيكلي بني حضارة

عهد خامتي على إزالة التوتر مع الدول األخرى،

الغرب باملعنى املادي املعيشي وبني منط الثقافة

ال سيما من خالل فكرة حوار احلضارات التي

التقليدي السائد في مجتمعاتنا ،ولذا فإنه إذا

طرحها خامتي والتي وجدت صداها في السياسة

حدث فهم أفضل لهذه املسائل ،فسنصبح كلنا في

اخلارجية اإليرانية ،هذه السياسة التي تراعي

خندق واحد وتذوب الصراعات احلادة بيننا».

أما الواليات املتحدة األميركية فهي مازالت

مقتضيات الواقع مع عدم االبتعاد عن قيم الثورة

في العالم ،لكن على الرغم من ذلك فإنه ووفق ًا

وال عن تقدمي املصلحة القومية اإليرانية على

حالة خاصة ،ألنها ال تزال متثل رأس االستكبار

اإلسالمية ،وال عن املكاسب التي حققتها الثورة،

للمحاور الثالثة ميكن الفصل بني سياسات اإلدارة

ما سواها46.وكدليل على مدى ارتباط خامتي

أكده خامتي عملي ًا بعد انتخابه لرئاسة إيران العام

ممتدح ًا الثورة اإلسالمية ومدى قدرتها على إنقاذ

األميركية وبني الشعب األميركي44،وهذا ما

واقتناعه بقيم الثورة اإلسالمية ،يقول خامتي

 ،1997بفتحه حوار ًا مع الشعب األميركي عبر
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يعد جناد ذا نزعة

على كفاءة الدين وقدرته على االنتصار في صراعه

إلى املوقف من إسرائيل.

ومصدر ما حلق بها من مصائب .وجاء انتصار

ـ التعميريون اجلدد ـ الذي ينتمي أغلب أعضائه

50

ثورية متشددة ،فهو من التيار األصولي احملافظ

مع االستكبار ،الذي هو أهول أعداء اإلنسانية

إلى احلرس الثوري واملنظمات الثورية األخرى،

الثورة اإلسالمية في وقت جتلى فيه عجز املذاهب

مثل منظمة «حزب الله» ،التي تتبع سياسة ميينية

الفكرية عن إنقاذ الشعوب»47،ويقول ،أيضاً:

«إننا نحيا زمن ًا احتل فيه الفكر الديني مكان ًا ممتاز ًا

متشددة في التعامل مع الداخل واخلارج .من

في التاريخ ،إذ ببركة الثورة اإلسالمية بات بوسع

هنا يفهم بلوغ نفوذ احلرس الثوري ذروته في ظل

اإلنسانية ،وأن يتسلم السلطة في بقعة من هذا

احلرس ،عبر تعيني العديد من أعضائه السابقني إما

حكم جناد ،حيث عمد األخير إلى توسيع نفوذ هذا

الدين مرة أخرى أن يدعي القدرة على إدارة احلياة

في مناصب وزارية أو كحكام للمحافظات ،فمن

العالم ليبرهن على قدرته هذه من خالل واقع

احلياة العملية».

بني  21وزير ًا في حكومته األولى ،عني جناد 9

48

من جهته ،أيضاً ،يؤمن خامتي بأن بقاء النظام

وزراء من األعضاء السابقني في احلرس الثوري ـ

مع املستجدات من خالل فكر مفتوح تنظمه الثورة

أو كحكام للمحافظات51.عليه فقد وقف احلرس

وهو أمر لم تشهده اجلمهورية اإلسالمية من قبل ـ

واستمراره وقوته رهن بتمسكه بالثوابت وجتاوبه

الثوري مدافع ًا عن سياسة جناد املتشددة وشارك في

الثقافية في تعاون بني احلوزة الدينية واجلامعات.
كما يؤكد خامتي ،أيضاً ،ضرورة وجود إيران

حملة األصوليني للرد على االنتقادات احلادة التي

املتقدمة واملستقلة في نسيج املجتمع الدولي على

أطلقها اإلصالحيون واحملافظون التقليديون ضد

أسس ثالثة هي العزة ـ احلكمة ـ املصلحة ،ومبا

سياسة جناد ،بل حاول احلرس في بعض األحيان

يتناسب مع تاريخها وحضارتها وموقعها اجلغرافي

وإمكاناتها االقتصادية.

االنتقال إلى موقع الهجوم في مواجهة خصوم

جناد.
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 4ـ مرحلة العودة لثورية السياسة اخلارجية

ومما يدفع جناد للمضي قدم ًا في سياسته املتشددة

شهدت الساحة اإليرانية منذ تولي محمود

بانتخابه لوالية ثانية بنسبة وصلت إلى حوالى

سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي ،لعب

اجلمهورية اإلسالمية ،حيث بلغت حوالى

اإليرانية منذ العام  2005إلى اآلن

على الصعيد اخلارجي ،إعطاء الشعب ثقته له

أحمدي جناد الرئاسة ،في آب  ،2005حراك ًا كبير ًا

 ،%63وبنسبة اقتراع هي األكبر منذ تأسيس

الرئيس جناد دور ًا رئيس ًا فيه من خالل ما اتخذه من

53،%85يضاف إلى ذلك دعم الزعيم الواضح

له ،حيث قال خامنئي داعم ًا جناد بعد فوزه في

مواقف وأعلن من سياسات واألهم ما أطلق من

شعارات متشددة ،بدء ًا من امللف النووي والدور

انتخابات حزيران « :2009إن آراء الرئيس أقرب

اإليراني في العراق وفلسطني ولبنان باإلضافة

إلى آرائي» ،أي أقرب من آراء الرئيس السابق
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رفسنجاني الذي دعم موسوي خالل احلملة

خامتة

كفاية من غيرهم خلدمة البلد .ولكن الشعب قال

اإليرانية املعلنة في الدستور اإليراني ،وجود

االنتخابية ،مضيفاً« :أرى بعض الرجال أكثر

يتضح من حتليل أهداف السياسة اخلارجية

كلمته».
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طموح إيراني يتعدى احملافظة على استقالل إيران

هذا وتؤشر ،أيضاً ،طبيعة احلكومة الثانية

ووحدة أراضيها ،ليمتد هذا الطموح شام ً
ال إيجاد

خفض التوتر في عالقات إيران اخلارجية ،فوزراء

السيما في الدول اإلسالمية ،وذلك من خالل ما

لنجاد على أن السنوات املقبلة لن تكون في صالح

أرضية عاملية لتقبل النموذج اإليراني في احلكم

احلكومة اجلديدة ينتمون في غالبيتهم إلى احلرس

نص عليه الدستور من وجوب إقامة حكومة احلق

الثوري و(الباسيج) ،والدائرة الضيقة التي عملت

والعدل في أرجاء العالم كافة ،وبالتأكيد من وجهة

مع جناد ،عندما كان عمدة لطهران ،من بينهم

نظر إيرانية ليس هناك أفضل من منوذج احلكومة

وزراء النفط والداخلية والدفاع واالستخبارات.

اإليرانية في هذا الصدد .كما يوجد تناقض واضح

كما أن وزير الدفاع أحمد وحيدي ،يطالب به

في أهداف السياسة اخلارجية السيما املتعلق منها

(اإلنتربول) التهامه بالتورط في اعتداء ضد مركز

يهودي في األرجنتني.

بنصرة املستضعفني في أي جزء من العالم ،وفي

55

الوقت نفسه عدم التدخل في الشؤون الداخلية

أمام هذه احلكومة اجلديدة التي تعد األكثر

للدول األخرى ،حيث ال ميكن أن تتم تلك النصرة

عسكرية وثورية وسط احلكومات اإليرانية ،حتى

وتقدمي الدعم أي ًا كانت صوره دون التدخل في

مقارنة بحكومة أحمدي جناد األولى ،ستظل

الشؤون الداخلية لهذه الدول.

سياسة إيران أكثر تشدد ًا على الصعيد اخلارجي

كما ترفض إيران من خالل ما وضعته من

وجتاه العديد من امللفات ،هذا وقد اتضحت معالم

أهداف لسياستها اخلارجية االنحياز ألي من الدول

هذه السياسة خالل السنة األولى لواليته الثانية،

املتسلطة ،وتدعو لطرد االستعمار وترفض الوجود

السيما جتاه امللف النووي وعالقات إيران بالغرب

األجنبي ،هذا باإلضافة إلى أنها ترفض إقامة

والواليات املتحدة على وجه اخلصوص باإلضافة

عالقات مع الدول التي تسميها محاربة مبا يسمح

إلى سياساتها جتاه امللف العراقي والفلسطيني

إليران أن تضع كافة الدول التي تسلك سياسة

واللبناني ،وغيرها من القضايا اإلقليمية التي

خارجية تختلف أو تتعارض مع سياستها ضمن

تتعارض مع سياسة العديد من الدول إقليمي ًا

الدول احملاربة .وتسعى إيران ،أيضاً ،من خالل

ودولياً.

أهداف سياستها اخلارجية إلى تقوية روابط األخوة

اإلسالمية مبا يجعل املسلمني جميع ًا في نهاية األمر
موحدين حتت راية والية الفقيه.

من زاوية أخرى ،فقد اختلف التزام السياسة
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اخلارجية اإليرانية باألهداف املعلنة في الدستور

صداها في السياسة اخلارجية اإليرانية ،لتشهد هذه

داخلي ًا وخارجياً .كما مت تطويع هذه األهداف

عالقاتها معه.

الفترة انفتاح ًا إيراني ًا على العالم اخلارجي وحتسني

اإليراني ،طبق ًا الختالف الظروف احمليطة بإيران

أما التحول الذي اتسمت به السياسة اإليرانية

واألسس التي استندت إليها مبا يراعي مقتضيات

بعد تولي جناد الرئاسة العام  ،2005فقد كان

الواقع مع عدم االبتعاد عن قيم الثورة اإليرانية،

لصالح عودة غلبة الشعارات الثورية على السياسة

وال عن املكاسب التي حققتها ،وال عن تقدمي

اإليرانية ،مبا فيها من تصدير لهذه الثورة للعالم

املصلحة القومية على ما سواها.

من هنا فقد غلب على املرحلة األولى من عمر

اخلارجي .من هنا يفهم تعاظم دور احلرس الثوري

« 1979ـ  ،»1989الشعارات الثورية ال سيما مبدأ

اإليرانية .هذا وقد تسببت سياسة جناد الثورية جتاه

واتساع نفوذه كثير ًا في عهده ،ليدعم ثورية السياسة

اجلمهورية اإليرانية التي عرفت بإيران الثورة

امللف النووي على وجه اخلصوص ،والدور

تصدير الثورة والتي أدت مبجملها إلى توتير عالقة

اإليراني في العراق وفلسطني ولبنان باإلضافة

إيران اخلارجية.

إلى املوقف من إسرائيل ،في توتير عالقات إيران

وفي املرحلة الثانية من عمر اجلمهورية اإليرانية،

اخلارجية مع العديد من الدول السيما الغربية منها

مرحلة إيران الدولة « 1989ـ  ،»1997والتي

وفي مقدمتها الواليات املتحدة األميركية.

بدأت مع انتهاء حرب الثماني سنوات مع العراق،
ووصول رفسنجاني إلى السلطة ،اجتهت إيران في

املراجع

طريق إعادة النظر في سياستها اخلارجية مبا ينسجم

ايزدي ،بيزن .2000 ،مدخل إلى السياسة اخلارجية
جلمهورية إيران اإلسالمية ،تقدمي سعيد الصباغ ،الدار الثقافية
للنشر ،القاهرة.
جمعية املعارف اإلسالمية والثقافية« ،والية الفقيه في عصر
الغيبة» على الرابط التالي

مع الواقع اجلديد إليران بعد احلرب ،والذي كان

يتطلب انفتاحها على الدول األخرى إلعادة بناء
ما دمرته هذه احلرب ،من هنا فقد اتبعت إيران في

http://www.alwelyayh.net/maktabah/book/
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هذه املرحلة سياسة قائمة على حتسني العالقات مع

الدول األخرى ،والتي كان لها أثر إيجابي على

اجلمهورية اإليرانية .1997 ،دستور اجلمهورية اإلسالمية
في إيران ،رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية – مديرية الترجمة
والنشر ،طهران.
احلسيني ،محمد صادق .2001 ،إيران سياق اإلصالح من
الرئاسة البرملانية ،رياض احلرية للكتب والنشر ،بيروت.
حمادة ،أمل وعبد الفتاح ،سيف الدين« .2001 ،من الثورة
إلى الدولة :دراسة في فكر اخلميني وشريعتي وخامتي» ،في عبد
الفتاح ،سيف الدين وعابدين ،السيد صدقي( ،محرران)،
األفكار السياسية اآلسيوية الكبرى في القرن العشرين ،مركز
الدراسات اآلسيوية ،القاهرة.
رفسنجاني ،هاشمي« .1999 ،عهد الكفاح» ،إشراف
محسن هاشمي ،ترجمة محمد السعيد عبد املؤمن ،دفتر نشر

عالقاتها اخلارجية.

وفي املرحلة الثالثة من عمر اجلمهورية اإليرانية

برئاسة خامتي ،والتي عرفت مبرحلة إزالة التوتر
في سياسة إيران اخلارجية « 1997ـ ،»2005
فقد تركزت أهداف السياسة اخلارجية على إزالة

التوتر مع الدول األخرى ،ال سيما من خالل
فكرة حوار احلضارات التي طرحها ووجدت
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معارف انقالب ،طهران.
الشرقاوي ،باكينام« .1993 ،تأثير الثورة اإليرانية
اإلسالمية على العالقات العربية» ،في قاسم ،جمال ورزق،
يونان (محرران) ،العالقات العربية ـ اإليرانية ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،القاهرة.
شؤون األوسط« .2000 ،السياسة اخلارجية اإليرانية
في عهد خامتي» ،العدد  ،100مركز الدراسات اإلستراتيجية
والبحوث والتوثيق ،بيروت( ،تشرين الثاني .)2000
عبد احلفيظ ،عالء .2005 ،رامازاني ،ر.ك« .األيديولوجية
والبراجماتية في سياسة إيران اخلارجية» ،في سياسة إيران
اخلارجية في مرحلة «ما بعد سقوط بغداد» ، ،ترجمات ،العدد
 ،6املركز الدولي للدراسات املستقبلية واإلستراتيجية ،القاهرة،
(حزيران .)2005
عبد الفتاح ،سيف الدين وعابدين ،السيد صدقي.2001 ،
(محرران) ،األفكار السياسية اآلسيوية الكبرى في القرن
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دراسات

احلركة الطالبية الفلسطينية:
*
الكاريزمة املأزومة واملؤسساتية الضائعة
رشاد توام

مقدمة

**

النضالي و«اخلبراتي» .يقف عندها املرء مبحطات

تطالعنا صفحات التاريخ بفصول تروي لنا كيف

عدة ،تشكّ ل مبجملها تاريخ األرض الفلسطينية

مهمة حترير بالدهم من مختلف أشكال الطغيان

الذي يجلب معه بني عتاده دعو ًة رسمي ًة إلى

التي تعاقبت عليها شتى أشكال احلكم األجنبي،

كان لثلة من الفتية املنظمني أن يأخذوا على عاتقهم
املادي والفكري .ولسنا في هذا الصدد مبجهدين

أصحاب األرض ملمارسة حقهم في مقاومته بشتى

أنفسنا بغرض االستشهاد على ذلك ،بأمثلة،

األشكال السلمية واملسلحة.

بالبحث شرق ًا وغرباً ،فلطاملا استوقفتنا جتربة

إن دور احلركة الطالبية ال يقف عند حد مقاومة

األعضاء املؤسسني لروابط الطلبة الفلسطينيني

اجلور املادي املتمثل باالستعمار واالحتالل ،بل

فلسطني» ،وكيف كان لهم أن يكونوا ،هم

بهمومه الصغيرة والكبيرة ،التجربة التي لم

في بعض العواصم العربية و«االحتاد العام لطلبة

يتعداه لينخرط في رسم تفاصيل لوحة املجتمع

أنفسهم ،قادة الثورة الفلسطينية املعاصرة.

تخبرها «احلركة الطالبية الفلسطينية» جيداً؛ نظر ًا

إن احلديث عن «احلركة الطالبية الفلسطينية»،

النشغالها بهموم مقاومة احملتل.

يضع باحلسبان قراءة ثمانني عام ًا من اإلرث

اليوم ،بني كاريزمية دخلت طور األزمة

* ورقة مقدمة في مؤمتر «التفكير النقدي وفضاء اجلامعة في
التجربة الفلسطينية» ،الذي نظمته كلية الدراسات العليا في نيسان
 ،2010ومت حتديث الدراسة ألغراض النشر.
* * ناشط سابق في احلركة الطالبية بجامعة بيرزيت ( 2005ـ
 ،)2008يعمل باحث ًا قانوني ًا في معهد احلقوق بجامعة بيرزيت.
العدد (2010 )14-13

ومؤسساتية فقدت أبجدياتها ،حتاول «احلركة

الطالبية الفلسطينية» تضميد جروح تسبب بها
البعيد ،ونكأها جاه ً
ال أو عابث ًا القريب .هذا ،ولم
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ُ
تسل ذاكرتنا بعد كيف في األمس القريب ،رشحت

نقدم متهيد ًا
في احملور األول من هذه الورقة ّ

مبالغة بعض الشيء ـ لتعلق« :كيف كان لطلبة

اجتماعية ذات ثقل وتأثير سياسي ومجتمعي معتبر

نظري ًا حول «احلركة الطالبية» كظاهرة وحركة

أقالم الكتاب وريشات رسامي الكاريكاتير ـ ولو

لدى مختلف املجتمعات البشرية املعاصرة .وفي

جامعة بيرزيت أن يسقطوا حكومة فرنسا»ُ ،نصر ًة

احملور نفسه نعرض للحديث بإيجاز عن تاريخ

حلق الشعوب في املقاومة وتقرير املصير.

يعرض الباحث لواقع «احلركة الطالبية

«احلركة الطالبية الفلسطينية» .أما احملاور األربعة

جامعة بيرزيت (كحالة دراسية) ،مستفيد ًا من

جملة من القضايا ذات الصلة باحلركة الطالبية في

األخرى فنفرد كل محور منها بعنوان خاص ملناقشة

الفلسطينية» بحلتها «املعاصرة» ،مع التركيز على
مجمل ما نشر سابق ًا حول املوضوع ،إلى جانب

شقي الفكر واملمارسة .إذ يعرض احملور الثاني
ملوضوعتي التعبئة السياسية والوالء الفصائلي،

إشارته في بعض األحيان إلى جتربته الشخصية

ونفرد احملور الثالث للحديث عن الدميقراطية

ويتعرض الباحث في
في قيادة احلركة الطالبية.1
ّ

هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعبئة السياسية

واالنتخابات الطالبية ،أما احملور الرابع فنثير فيه ـ

ومفهوم املؤسساتية املنشودة وأهمية وجود نظام

النقابي في فصائل احلركة الطالبية .ونخصص

ألول مرة ـ قضية العالقة بني أندية الكليات والعمل

والفكرية واالمتداد السياسي للحركات الطالبية،
أساسي منظّ م لعمل املؤسسة الطالبية ،إضافة إلى

احملور اخلامس واألخير للحديث عن التنظيم

املؤسساتي للحركة الطالبية .وننتهي ختام ًا بتقدمي
ٍ
ٍ
وتوصيف حلالة
إجمال
جملة من التوصيات عقب

موضوعة الدميقراطية واالنتخابات الطالبية ،وما
بينها من عناوين ذات عالقة.

«احلركة الطالبية الفلسطينية».

من املهم بداي ًة التأكيد على أن مفهوم

«احلركة الطالبية الفلسطينية» ـ على ما عليه من

 .Iمتهيد نظري ،وقراءة في تاريخ
«احلركة الطالبية الفلسطينية»

مالحظات سنعرض لها الحق ًا ـ يشمل نشاط

الطلبة الفلسطينيني في كافة أماكن وجودهم ،في

متهيد نظري

داخل اخلط األخضر ومخيمات الشتات وأراضي

يرتبط مفهوم احلركة الطالبية في أدبيات

السلطة الوطنية الفلسطينية .إال أننا ،طبق ًا لنطاق

الغرب ،عموماً ،والكتاب االشتراكيني (الشرقيني

ارتسمناه لهذه الورقة ،نبحث بشكل خاص في

منهم والغربيني) ،خصوصاً ،باألجندات النقابية

واقع «احلركة الطالبية» داخل األراضي الفلسطينية

توجتها «ثورة الطالب» 3في أواخر
الثورية التي ّ
ستينيات القرن املنصرم ،في فرنسا بداي ًة لتعم

الواقعة حتت «سيادة» السلطة الوطنية الفلسطينية.

دون أن يعني ذلك عدم شمول اإلطار النظري

أوروبا والواليات املتحدة األميركية الحقاً .أما

والتمهيد التاريخي لكافة عناصر وجغرافيات

التجربة الطالبية الفلسطينية ،فقد بدأت ثوري ًة

«احلركة الطالبية الفلسطينية».
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كذلك ،ولكن مبفهوم هموم مقاومة احملتل،

الثورية في العالم من أيديولوجيات ونظريات

وعمال وأدباء وسواهم.
أسرى ّ

األمثلة األخرى التي حتضر دوم ًا لالستشهاد

عن الثورة والعدالة والدميقراطية» .10من أبرز

أسو ًة بسائر مكونات احلركة الوطنية الفلسطينية من
إن ثورة الطالب ( ،)1968سابقة الذكر،

بها عند احلديث عن احلركة الطالبية ،التجربة

والتي يعتبرها البعض احلدث الذي «استشعر [به]

اإلندونيسية ،والتجربة اجلنوب إفريقية ،والتجربة

العالم أهمية دور الشباب والطلبة» ،4لم تقتصر

اإليرانية.11

على البعد املطلبي النقابي ـ األمر الذي قد يفهم

يأتي اخلالف بني التجربة الفلسطينية وجتارب

تعدته إلى «طرح شعارات وقضايا عامة» ،5مع

خاص بأشكال نضال احلركة الطالبية وعملها،

الطلبة في الدول املستقرة ،ضمن موضوع نظري

خالفه ملا في العبارة التي تضمنتها من إطالق ـ بل
التأكيد على وثاقة الصلة بني هذه الثورة و«نتائج

وهذا املوضوع مناط جدل فلسفي ونظري طويل

الفكر االشتراكي ،فيصح لنا أن نؤكد بخصوصها

الطالبي حول هذا املوضوع تياران رئيسيان

حتى ضمن التجربة الواحدة ،فيتنازع العمل

الثورة العلمية التكنيكية» .6أما احلركة الطالبية في

متطرفان ،يتبعهما تيار ثالث يخط طريق ًا شبه

ما جاء في العبارة نفسها من إطالق ،ذلك أن

وسطي بينهما.12

بعض األطروحات االشتراكية تنظر إلى الطلبة
كأعضاء في طبقة البرجوازية الصغيرة ،وتنظر

يؤكد التيار املتطرف األول «خصوصية احلركة

إليهم أخرى بوصفهم «طبقة خاصة» وفق ًا للعامل

الطالبية» بالسياق الذي يعني «ضرورة حصرها في

الثقافي .7وليس ارتباط ًا بعملية اإلنتاج ـ كأساس

النضال النقابي البحت» ،كالتقدم مبطالب ليبرالية
مثل مشاركة الطالب في اللجان اجلامعية وتخفيض

للتحليل االشتراكي ـ التي يصعب اعتبار الطلبة
وفق ًا لها طبق ًة متميز ًة .8وقد كان الفكر االشتراكي

رسوم الدراسة اجلامعية ،وغيرها من املوضوعات

سباق ًا إلى احتواء الشباب
(والكالسيكي خصوصاً) ّ

السائرة في هذا الفلك .أما الطرح املتطرف الثاني،
فعلى نقيض األول ،يؤكد عدم وجود خصوصية

وتقدير دورهم والتنظير لهم.9

بيت القصيد هو أن التجربة الطالبية الفلسطينية ـ

للحركة الطالبية ،وبالتالي ينفي عنها حقها

مفهوم حركات التحرر املكافحة لنير االستعمار ـ

السياق املجتمعي املستقر ،بل يقصر نضالها على

بنضال خاص جتاه مطالب نقابية أو ليبرالية في

وأسو ًة بأغلب جتارب املجتمعات التي تدخل ضمن
جاءت مختلف ًة عن التجارب األوروبية ذات البيئة

«النضال السياسي البحت» ،في السياق املجتمعي

واجلماهيري الساعي باجتاه التحرر .أما الطرح

السياسية املستقرة ،حيث اقتصار الهموم الطالبية

الثالث ،والذي نتفق معه ،فيطلق عليه وليد سالم

على املهام واملوضوعات الدميقراطية والنقابية.
ذلك أن الطلبة في السياق الفلسطيني شكّ لوا «نخب ًة

«العقالني أو العلمي» ،ويتمثل بازدواجية العمل

سياسي ًة شاب ًة تب ّنت ما أنتجته العقول والتجارب
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النقابي والعمل السياسي ملا لطبيعة هذين العملني
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(رئيس وبعض أعضاء مجلس الطلبة) في جلان

من ترابط وتكامل .13وهو التوجه الذي تبناه

االحتاد العام لطلبة فلسطني نص ًا مبوجب دستوره،

إدارية معينة في اجلامعة كلجنة التسجيل والقبول

قيم
إ ّنا وإن ك ّنا ال نقبل على أنفسنا أن ُن ّ

مقاصف (كافتيريات) اجلامعة إلى مجلس الطلبة

«أقل منوذجية» ،إال أن احلديث حول االجتاه

كانت هموم ًا طالبي ًة ثانويةً ،نظر ًا لشبه التفرغ في

وفع ً
ال عن طريق مجمل نشاطاته.14

واملجلس األكادميي ،إضافة إلى حتويل ملكية أحد

لالستفادة من ريعه .17ذلك إال أن الهموم النقابية

جتربتنا الفلسطينية مقارن ًة بأية جتارب أخرى

الشق السياسي جتاه احملتل ،وانسجام ًا والطبيعة

املنشود للحركة الطالبية الفلسطينية في عملها

تذكر الدور
واهتماماتها ،يضع في احلسبان
ّ

الليبرالية ألغلب اجلامعات الفلسطينية .18ولكن

الريادي الذي يحسب للفلسطينيني ،شعب ًا وقياد ًة،

هذه الطبيعة الليبرالية لم تشفع للحركة الطالبية

في فسحة احلضور والتنافس «الدميقراطي»

في كثير من األحيان من الضغط عليها في فترات
ضعفها من ِقبل إدارات اجلامعات ،السترداد

و»العمل النقابي احلر» ـ ضمن الفسحة التي تسمح
بها حقيقة االحتالل ـ على خالف البيئة اإلقليمية

بعض املستحقات الطالبية.19

والسياسية التي ُيحسب عليها الفلسطينيون كعرب

قراءة تاريخية

وعالم ثالث .ذلك أن تاريخ األنظمة العربية حافل
بأشكال القمع والتهميش جلمهور الطلبة ،ودفعهم

يرد تاريخ انطالقة «احلركة الطالبية
هناك من ُّ
الفلسطينية» إلى منتصف عشرينيات القرن

باجتاه التفريغ الفكري ،بعيد ًا عن الهموم واملشاركة
السياسية.15

املنصرم ،وبالتحديد إلى العام  1925والذي شهد

تأسيس «جمعيات اخلطابة الطالبية» ،التي كان لها

إن العمل السياسي املنشود للحركة الطالبية

يتكون من ثالثة عناصر ،تتوافر بطبيعتها
عموم ًا
ّ
16
لدى العمل الطالبي املنظم ،وتتمثل هذه العناصر

شهد عقد أول مؤمتر طالبي فلسطيني ،وكان في

السليم ال يكون خارج معادلة مفادها عمل تنظيمي

متخض عن هذا
«فهم»] «رأس األفعى» .20وقد ّ

دور بارز في ثورة العام  ،1936وهو العام الذي

يافا ،حتت شعار «محاربة اإلنكليز باعتبارهم [أو

بـ التنظيم والفكر واجلماهير .فالعمل السياسي
مؤسس على فكر في وسط جماهيري.

املؤمتر تأسيس أول احتاد طالبي فلسطيني وانتخاب

إن التجربة الفلسطينية تاريخياً ،وإن غلب

قيادة هذا االحتاد ،21وقد شهد العام  1938تأسيس

عليها الطابع السياسي املقاوم؛ نظر ًا لزمان وطبيعة

«رابطة الطالب العرب» من عدد من اجلمعيات في

املطالب النقابية املهمة ،إذ نقرأ في جتربة طلبة جامعة

حلم».22

نشأتها ،إال أنها استطاعت أن حتقق جمل ًة من

فلسطني ،أقدمها «جمعية الطلبة العرب في بيت

بيرزيت ،مثالً ،حصول الطلبة على استحقاقات

ومن العناوين األخرى التي نقرؤها مسميات

نقابية من قبيل تعريب التعليم ،ومشاركة الطلبة

جلمعيات طالبية في ثالثينيات القرن املنصرم
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«جمعية الطالب الفلسطينيني في بيروت» و«النادي

أسسه املعتمدة ومبادئه املقرة وأدوات عمل فاعلة

و«رابطة الطلبة العرب في يافا» ،و«منظمة الطلبة

مؤسسة فلسطينية تدعو إلى التجنيد اإلجباري

العرب» ( ،)1938ومن ثم إلى «عصبة املثقفني

كان االحتاد في صف املشككني في إنشاء «منظمة

وآليات متثيل واضحة .وقد كان االحتاد أول

الفلسطيني» في اجلامعة األميركية في بيروت.23

للفلسطينيني وإقامة الدولة الفلسطينية .29كما

حتولت إلى «عصبة الطلبة
العرب» ( )1937التي ّ

التحرير» وفق ًا للمقاييس العربية ،وأصدر بيان ًا

العرب» ( .24)1941وقبيل حرب العام 1948

مشترك ًا مع مجموعة من الفصائل 30حول الكيان

ظهرت «رابطة الطلبة الفلسطينيني في القاهرة»
( )1944التي حصلت في أواسط اخلمسينيات

الفلسطيني املنشود .31وكان تولي نخبة االحتاد

على اعتراف جامعة الدول العربية ،25وكان

قياد َة منظمة التحرير الفلسطينية ،في أواخر

لها الدور األبرز في تأسيس االحتاد العام لطلبة

الستينيات ،نقل ًة نوعي ًة في مسار الكيان املعنوي

الفترة جمعيات من قبيل «جمعية الطالب العرب»

أما في داخل الوطن ،فيكاد يكون هناك إجماع

الوليد.

فلسطني نهاية اخلمسينيات .كما ظهرت في تلك

على عدم إمكانية احلديث عن حركة طالبية

( ،)1945و«رابطة الطالب العرب في القدس»

«مؤسساتية» قبل سنوات السبعينيات التي شهدت

(.26)1947

أما احلدث األكثر حضور ًا على مسرح العمل

تأسيس اجلامعات الفلسطينية ،32والتي شكّ لت

التي أطلق عليها «مرحلة الروابط الطالبية» (منذ

الطالبي .33وبالتالي يعتقد كثيرون أن في تأسيس

مخرج ًا من نفق احلظر االحتاللي على النشاط

الطالبي الفلسطيني ،فجاء نتاج املرحلة التاريخية

النكبة وحتى العام  ،)1956مببادرة رابطة الطلبة

أول مجلس طلبة بجامعة بيرزيت العام ،1976

الفلسطينيني في القاهرة بالدعوة إلى تأسيس

بداية لتنظيم احلركة الطالبية .34أما قبل منتصف

«االحتاد العام لطلبة فلسطني» ،والذي أعلن عن

السبعينيات فلم يتعد العمل الطالبي وصف

تأسيسه في ختام املؤمتر الطالبي املنعقد بالقاهرة في

العفوية

35

 29تشرين الثاني « ،1959كمنظمة طالبية تسعى

واالضطالع مبحاوالت محدودة كان

جلّ همها االستقطاب والتأطير السياسي للطلبة

إلى ضم جميع الطلبة الفلسطينيني في الوطن

في تنظيمات وفصائل املقاومة.36

العربي» ،رافع ًا شعار «خلق اإلنسان الثوري القادر

منذ منتصف السبعينيات ازداد توجه القوى

على العمل للتحرير والتوعية».27

السياسية الفلسطينية للعمل في األرض احملتلة،

جاء تأسيس «االحتاد العام لطلبة فلسطني»،

من خالل العمل اجلماهيري ،خاص ًة في أوساط

عما يهيمن على مؤسسات
«أسس جديدة تختلف ّ

دور بارز في الدعوة لتشكيل «التنظيم السياسي

احلركة الطالبية واللجان الشبابية ،التي كان لها

مبثابة أولى املؤسسات الفلسطينية التي تقوم على

واجلماهيري ملختلف القوى في األرض احملتلة».37

العمل الفلسطيني في تلك الفترة» ،28فكان له
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الطلبة تضحيات كبير ًة في عدد الشهداء واألسرى

وقد ترجمت تلك اجلهود بتشكيل «جلنة التوجيه

واجلرحى.

الوطني» ،والتي شاركت في نشاطاتها احلركة

الطالبية في اجلامعات واملعاهد.

أفرزت جتربة مواجهة وحتدي احملتل ،برأي

38

تصدت التجربة الطالبية الفلسطينية ،في

باسم الزبيدي« ،تشويه مجمل املفاهيم ذات

االستيطانية ،من خالل تشكيل مجالس الطلبة

والهوية ،واملوقف من السلطة ،والعالقة بني

العالقة احلميمة مع الدميقراطية ،كاملواطنة،

هذه الفترة ،للماكنة االحتاللية ومشاريعها

احلاكم واحملكوم وغيرها» .43كما كان من

في اجلامعات حللقات االتصال التنظيمية مع طلبة
املدارس الثانوية واإلعدادية ،39وكذلك من خالل

إفرازات هذه الفترة إحداث فجوة بني أجيال العمل

تنظيم جملة من األنشطة بالتعاون مع اجلامعات،

الطالبي ،نتيجة تخريج أعداد كبيرة من قياداته في

والفعاليات التراثية كـ«أسبوع فلسطني» الذي

السابقني لالستفادة من جتاربهم .44وقد كان

ظل غياب األجيال اجلديدة التي اعتادت معاصرة

كاألعمال التطوعية والندوات واملهرجانات
اعتادت احلركة الطالبية بجامعة بيرزيت تنظيمه

على اجليل اجلديد أن يعاود طرح السؤال األول،

ليجيب عنه مجدد ًا «ما هو دورنا؟» ،ورمبا هنا

حتى منتصف الثمانينيات ،40وهو النشاط الذي

اختلفت اإلجابة بعض الشيء عن اإلجابة التي

غاب حوالى العقدين ليعود أقل زخماً ،ورمبا

سبقتها !.

محرفاً ،في العام .2010

أما «االحتاد العام لطلبة فلسطني» فلم يكن له

ملا قذف احلجر األول في انتفاضة العام

ّأية صلة مباشرة بطلبة األراضي احملتلة ،وقد
اقتصر دوره على الطلبة الفلسطينيني خارج الوطن

 ،1987وبعد قرار سلطات االحتالل إغالق
املؤسسات التعليمية ،أخذت التجربة الطالبية

في شتى أماكن وجودهم ،45وذلك بسبب منع

منحى آخر ،باضطالع الطلبة مبقاومة االحتالل

من مراكز سكناهم ،دون إطار طالبي تنظيمي

السلطات األردنية (حتى العام  )1967ومالحقة

واضح املعالم ،وقد كان للطلبة (طلبة جامعة

سلطات االحتالل بعد ذلك .أما في األراضي

بيرزيت خصوصاً) حضور بارز في تشكيل «القيادة

الفلسطينية اخلاضعة لإلدارة املصرية (قطاع غزة)

الوطنية املوحدة لالنتفاضة» .41وفي العام 1986

فقد استطاع االحتاد أن يعقد فيه اثنني من مؤمتراته

كان لـ «الكتلة اإلسالمية» احملسوبة على اإلخوان

العشرة ،وهما املؤمتر الثاني ( )1962والثالث

التعبير عن التحول في برنامج اإلخوان بخصوص

التحرير الفلسطينية على جتنيد أعداد كبيرة من

( .46)1964وقد عمل االحتاد وبدعم من منظمة

املسلمني (وحماس الحقاً) الدور األبرز في
املشاركة في األعمال الوطنية ،واالنتقال بها من

الفلسطينيني في الثورة والقتال ،وكان ملنتسبيه

التنظير إلى الكفاح املسلح واملواجهة الفعلية مع

حضور بارز على الساحة اللبنانية نهاية السبعينيات

احملتل .42كما قدمت الفئة العمرية احملسوبة على

وبداية الثمانينيات ،47مثل املعركة التي خاضها
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ياسر عرفات ورفاقه املؤسسون لرابطة القاهرة

الطالب في الدفاع عن قلعة الشقيف.

كذلك وصل الربط بني العسكري والتنظيمي،

واالحتاد العام لطلبة فلسطني أن ميثلوا فلسطني

لفروع االحتاد مع الهيئة التنظيمية للفصيل املوجودة

احملسوبة على الكتلة االشتراكية .54ومن خالل

في أبرز احملافل الدولية الطالبية وخاص ًة تلك

حد وجود ارتباطات وثيقة
في السياق الفلسطينيَّ ،
في املنطقة نفسها ،ومن ذلك «الكتيبة الطالبية»

العمل الطالبي« ،وصحيفة طالب فلسطني»

التابعة حلركة فتح.48

حتديداً ،استطاع النشطاء الطالبيون تنظيم أعداد

كبيرة من الشبان في العمل الثوري الفلسطيني.55

إلى جانب االحتاد العام ُوجدت احتادات طالبية

أخرى ،أضيق نطاقاً ،على مستوى الفصائل ،مثل

 .IIالتعبئة السياسية والوالء الفصائلي

«منظمة الفتوة والطالئع» التي كانت تابع ًة حلركة

إن احلركة الطالبية جزء من كل هو احلركة

فتح ،و«احتاد الطلبة الفلسطيني» الذي كان تابع ًا

املجتمعية ،أو «الوطنية» كما في أدبيات ثقافتنا

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.49

هذا وبإمكاننا تتبع جملة من ظواهر العمل

الفلسطينية ،وهي بالتالي كحركة (مؤسسة) وأفراد

عشر ،في الدور الذي لعبه الطلبة الفلسطينيون

السياسية و«الصراعات» املجتمعية التي تتشكل في

(مواطنني) سينخرطون في خضم التفاعالت

الطالبي الفلسطيني ،منذ أواخر القرن التاسع

املجتمع ،بل ورمبا تشكله .في جتربتنا الفلسطينية

كأفراد أو مجموعات محدودة العدد والتنظيم،

ارتبط العمل الطالبي منذ البداية ،بل وارتسم،

في جتربة الطلبة الفلسطينيني في األستانة وباريس

بطابع النشاط التعبوي الوطني ،بالتركيز على

وغيرها من العواصم التي استقبلتهم للتعرف إلى

«عناصر الهوية الوطنية والسياسية» من خالل

أخطار املشروع الصهيوني.50

جملة من النشاطات التثقيفية.56

عاملياً ،حصلت فلسطني في العام  ،1958ممثلة

إن هذا النوع من التعبئة ،كان في طوره األول،
بطبيعة احلال ،نِتاج معايشة عناصر «احلركة

بـ«رابطة الطلبة الفلسطينيني» في القاهرة ،على

العضوية الكاملة في «احتاد الطالب العاملي» املوالي

لواقع حدوده القصوى االحتالل،
الطالبية»
ٍ

للكتلة االشتراكية ،بعد ثالثة أعوام على دعوة

وتغييب الهوية الوطنية الفلسطينية .أما التعبئة

االحتاد للرابطة للمشاركة في مؤمتره املنعقد في

السياسية مبعناها املنظم ،فكانت في أطوار الحقة،

وارسو العام  ،511955كما حصلت فلسطني على

فصل معاني
نتاج تنظيم فصائلي وأيديولوجي ُي ّ
الهوية الوطنية وشكل وطبيعة النضال املنشود

العضوية بصفة مراقب في «املؤمتر الطالبي العاملي»
في العام  .521962ولالحتاد اليوم ،وعلى الرغم

فصائلياً.

من تدني فعاليته ،حوالى ( )46فرع ًا موزع ًة في

في السياق الفلسطيني ،منذ منتصف السبعينيات

مختلف أنـحاء العالم.53

وحتى عشية اتفاقية أوسلو ،كانت «احلركة

من خالل املنابر الطالبية استطاع الرئيس الراحل
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الطالبية» في الداخل تتجسد وتتفاعل مؤسساتي ًا

و»اجلماعة اإلسالمية (امتداد اجلهاد اإلسالمي)».

اعتماد ًا على «البعد الشخصي للمرشحني،

معينة ،أشكا ً
ال أخرى من األطر الطالبية ذات

كما خبرت التجربة الفلسطينية ،في فترات

في مجالس الطلبة باجلامعات ،وكان التصويت

االمتداد الفصائلي أو السياسي «املبهم» ،وال نقول

وآرائهم املعلنة في القضايا العامة» ،أما العامل

هنا «املبهم» من باب التشكيك مبصداقية أو وطنية

الفصائلي فكان بشكل غير تنظيمي ،وإمنا والءات
شخصية من ِقبل مؤيدي تلك الفصائل.57

أي من هذه الكتل ،وإمنا كناية عن فكرة وجود

بعقد 58ـ كان لذلك النوع من التعبئة (الفصائلية)

بشكل مباشر ألي من القوى الفلسطينية .ومن

إطار طالبي «شبه مستقل» ال يظهر والءه الفصائلي

أما بعد أوسلو ـ وبعضهم يردها إلى ما قبل ذلك

أن يشكل ظاهرة «األطر أو املنظمات الطالبية»،

تلك الكتل أو األطر مث ً
ال «جلان البيئة» و»حقوق

الفلسطينية السياسية» ،59ومصدر ًا لتنسيب

على ساحة جامعة بيرزيت ،مثالً ،ظهرت

حيث باتت هذه األطر «هدف ًا للقوى والفصائل

الطالب» و«جلان الهالل األحمر».61

األعضاء ،60مبسمى تعارف عليه للتعريف بأي من

لثالث سنوات متتالية ( 2005ـ  )2007كتلة «املنبر

لهذه احلركة أو لتلك اجلبهة ،فكان مث ً
ال «حركة

وقد استطاعت هذه الكتلة ،بخوضها االنتخابات

الطالبي» معرفة ذاتها بـ«كتلة طالبية مستقلة».

هذه األطر بـأنها «االمتداد (أو الذراع) الطالبية»

و«اللعب على تناقضات املعادلة االنتخابية» أن

الشبيبة الطالبية ..االمتداد الطالبي حلركة

تشارك في تشكيل مجلس الطلبة أكثر من مرة .إال

التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)» ،و«الكتلة

أن اخلطير في جتارب مثل هذه األطر أنها سرعان

اإلسالمية ..االمتداد الطالبي حلركة املقاومة

ما تنهار وتتالشى كما حصل مع «املنبر الطالبي»

اإلسالمية (حماس) ،وهكذا.

عقب خالف محتدم بينها وشريكتها (الكتلة

في أحسن األحوال ،من حيث الطابع

اإلسالمية) في تشكيل مجلس الطلبة ،واتهام

االحتادي ،وجدت بعض الكتل الطالبية ،كامتداد

األولى للثانية بقضايا فساد مالي وإداري.

جلملة من الفصائل السياسية كما اليسار (جبهة

العمل الطالبي ،القطب الطالبي ،ومؤخر ًا في

كما خبرت التجربة الطالبية ،في ساحة جامعة

جامعة بيرزيت «كتلة بيرزيت للجميع») ،إال أن

بيرزيت ،ظهور جتمعات طالبية بإشراف بعض

انتخابات مجلس الطلبة ،وسرعان ما تتفكك

حتت كنفها «مجموعة أصحاب» ،ودائرة الفلسفة

أغلب هذه التحالفات الطالبية جتيء تهيئ ًا خلوض

إدارات اجلامعة ،كعمادة شؤون الطلبة التي أنشأت
والدراسات الثقافية التي أسست وتشرف على

خارج البعد الوظيفي لهذا التحالف .كذلك عرف

«نادي املناظرة» .إن في ظهور هاتني التجربتني ـ

هذا النوع من التحالفات ،في بعض األحيان،

األولى خصوص ًا ـ تعبير ًا عن حالة القنوط واليأس ـ

لدى اإلسالميني كما في «كتلة الوفاء اإلسالمية»

التي دخل فيها الكثير من الطلبة ـ من فاعلية احلركة

والتي ضمت «الكتلة اإلسالمية (امتداد حماس)»
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الطالبية بأجسامها التقليدية .وهو ما قد يفسر ردة

قليلة شقت بها األطر الطالبية عصا الطاعة

الظواهر ،واملتمثلة باالستخفاف والتهميش ،ورمبا

إن هذه النقطة بالتحديد ،املوضوع الذي يحظى

الفعل التي تقابِل بها األجسام التقليدية مثل هذه

حلركاتها التنظيمية.

باتفاق جميع من كتبوا حول احلركة الطالبية

العدائية!.

في الفهم الفلسطيني اخلاص للحركة الطالبية

الفلسطينية ،64وهي برأي عماد غياظة ،65أبرز

مجدي املالكي ـ فإن ظاهرة األطر املستقلة أو

وحتى مسمى التجربة الطالبية الفلسطينية ،وعدم

باعتبارها امتداد ًا للفصائل الفلسطينية ـ وبرأي

العوامل التي من شأنها أن تقلل من مرتبة طبيعة

النقابية ،تأتي تعبير ًا عن ابتعاد اجلماهير الطالبية

جدارتها باستحقاق مصطلح «احلركة الطالبية

الفلسطينية» ،وهو ما عبر عنه عنوان مقالته:

عن أطرها السياسية نتيجة حالة من اليأس املتراكم

«احلركة الطالبية الفلسطينية :حقيقة أم تصور».

بسبب تقليدية اخلطاب الفصائلي وعدم مراعاته

للخصوصية النقابية الطالبية ،إضاف ًة إلى نقل

ذلك أن احلديث عن «حركة» يعني بطبيعة التعريف
التشكيل املنظم واالستمرارية والتأثير ،وهو ما

التنظيمات السياسية خلالفاتها ومشاكلها التنظيمية

تفتقد إليه التجربة الطالبية الفلسطينية.

إلى تلك األطر الطالبية .62ويزداد هذا الطرح
جدي ًة إذا ما علمنا أن أبرز قيادات مثل هذا النوع

كما يأخذ البعد العالئقي للحركة الطالبية

من األطر ،هم كوادر وأحيان ًا قيادات طالبية منظمة

باملنظمات الفلسطينية بعد ًا آخر أكثر رسمي ًة عند
احلديث عن عالقة احلركة الطالبية بالسلطة الوطنية

سياسياً ،قد قنطوا من تدني ديناميكية األطر الطالبية

الفلسطينية (كحكومة أو دولة) ،قدمي ًا كانت

التي انتموا إليها بداية ،وعاد بعضهم إليها الحقاً.

عموماً ،وبعد اتفاق أوسلو ،كان للفصائل

مقتصر ًة على جانبني :دعم السلطة (التي تتزعمها

تسوق سفنها باالجتاه الذي يوافقها،
الطالبية» كي ّ

الكتل الطالبية اإلسالمية .66األمر الذي إذا ما

حركة فتح) حلركة الشبيبة الطالبية ،وهجمتها على

الفلسطينية ،دور مهم في تكسير مجاديف «احلركة

مما تسبب في تضارب تلك السفن وحتطيم أسطول

أردنا أن نأخذه على حاله دون تفصيل أو تعقيب،

رمبا كان بإمكانه أن يصل ضفاف ًا أخرى .ذلك أن

يصار باستطاعتنا اآلن ،وبعد حالة االنقسام عقب

عدد ًا كبير ًا من قيادات احلركة الطالبية أو األطر

انقالب حزيران  ،2007أن نطلقه على قطاع غزة

الطالبية (كتعبير أكثر مصداقية) باتوا في كثير
من األحيان أدوات موجهة من ِقبل «قياداتهم

على طرفي املعادلة.

علق بها من فيروسات األمراض التي نخرت

بالبعيدة ظاهرة توظيف وتفريغ السلطة لنشطاء

ولكن مع إجراء التعديل املناسب في الشخوص

التنظيميني» ،وقد نقلت تلك «األدوات» كل ما

كذلك عرفت التجربة الطالبية في فترة ليست

أساسات تلك الفصائل ،63مما انعكس إجما ً
ال على

العمل الطالبي في الوزارات املدنية واألجهزة

األمنية ،67خطوة انتقلت من طور أو وصف

استقاللية العمل الطالبي .وما هي إال حوادث
العدد (2010 )14-13

90

االستحقاق وتفعيل دور الشباب في بناء مؤسسات

االحتقان والتحزب السياسي األعمى لدى نسبة

لهؤالء الطلبة ملا لهم من تأثير في محيطهم الطالبي

أرض الواقع بسيناريوهات العنف داخل احلرم

الدولة ،إلى وصف احملاباة والوساطة كسب ًا

كبيرة من أفراد العمل الطالبي .والذي ترجم على
اجلامعي في مختلف اجلامعات الفلسطينية .سواء

واملجتمعي عموماً.

كلمة حق تقال ،فقد استطاعت حركة الشبيبة

في فترات االنتخابات أو عند «أتفه» أنواع اخلالف

اخلاصة حول عالقتها بالسلطة ،وذلك حتديد ًا

تعبر عن خطورة التعبئة التي يتلقاها أولئك
ظاهرة ّ

الذي يفترض به أن يكون طبيعياً .وهي بكل تأكيد

الطالبية ،ولو بشكل محدود ،أن تبلور فلسفتها

األفراد ،رمبا بشكل منظم ،لدى بعض الفصائل

عقب أحداث صيف  ،681996برفعها شعار

«الشبيبة على ميني السلطة طاملا أصابت ،وعلى

الفلسطينية.

الشبيبة إظهار استقالليتها النسبية عن السلطة

الفلسطينية ،ال يعني بتات ًا سلخها عن واقعها

إن ضرورة االستقالل النسبي للحركة الطالبية

يسارها إذا أخطأت» ،وفي أكثر من مناسبة حاولت

وتاريخها ،وهي التي خرجت من رحم احلالة

ومرجعيتها الفتحاوية ،بانتقادها بعض مسالك
السلطة وخصوص ًا في ملف «االعتقال السياسي».

الثورية والنضالية .ملا في ذلك من إنكار لطبيعة

العالقة بني اجلزء (احلركة الطالبية) والكل (احلركة

ذلك ،وألن لكل منها معاييرها اخلاصة التي ليس

املجتمعية) ،ليس بخصوص السياق الفلسطيني

بالضرورة أن تتوافق مع اآلخر ،فالشبيبة (وهي

وحسب ،وإمنا اتفاق ًا وروح العالقة بني املفهومني

حركة طالبية) ،ستتحمل عقبات أي تصرف

نظري ًا وواقعي ًا .70بل التأكيد على فسحة من حرية

للسلطة (وهي اجلهاز الرسمي احلكومي) ،وبالتالي

يتوجب على الشبيبة أن تسعى دوم ًا للحفاظ على

العمل والفكر الطالبي مبا ينسجم واألهداف

درجات من االستقالل للحفاظ على حضورها.

الوطنية ،ومبا يسهم في خير احلركة املجتمعية

أدى االنتقال املفاجئ في احلالة السياسية

بشكل عام.

الفلسطينية بتوقيع (أوسلو) ،واالنتقال من

 .IIIالدميقراطية واالنتخابات

حالة «الصراع» إلى «السالم» ،دون «مبررات

إن الدميقراطية املعتبرة في أدبيات احلركة الطالبية

أيديولوجية» ،إلى إحداث صدمة لدى أفراد

احلرة تتمثل بدميقراطية التنظيم وجماهيرية العمل

احلركة الطالبية .تسببت لدى نسبة كبيرة منهم

السياسي املزمع القيام به .ويقصد بدميقراطية

باالغتراب الذي أخذ إحدى صورتني :األولى،

التنظيم «الوصول إلى صيغة تنظيمية دميقراطية

التوجه اإلسالمي والتفكير األصولي ،أما الثانية،

تضمن اختيار ًا دميقراطي ًا ملستويات التنظيم واحترام

فباعتناق سطحي وهش لتقاليد الغرب.69

األقلية لرأي األغلبية ،وممارسة النقد والنقد

وفي فلك التعبئة السياسية الفصائلية ،ظهر

الذاتي».71

عالنيةً ،في السنوات األخيرة ،حتديداً ،مدى
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يقع على عاتق «احلركة الطالبية الفلسطينية»،

في الدعاية لالنتخابات العامة ،ال تقف أي من

رئيستني :األولى خاصة بالنضال الوطني ،والثانية

الشهداء الذين يباهي بهم كل طرف داللة على

األطر الطالبية لدى أي خطوط حمراء ،باستثناء

كما سبق وذكر ،االضطالع واملواءمة بني مهمتني

ما قدمه فصيله من تضحيات .بقية املوضوعات

خاصة بالبناء الدميقراطي والنقابي .ولطاملا حفلت

يتماهى فيها اللون األحمر حتى أقل درجات

التجربة الطالبية الفلسطينية بأبهى صور العمل

الزهرة ،وصو ً
ال إلى أنصع درجات البياض ،ففي
ُ

الدميقراطي حتى في أحلك الظروف وأشدها

معرض الدعاية االنتخابية يكون حتى التخوين

قتامةً .بل إن هناك من يذكر ،أنه حتى قرار تنظيم

والتكفير مباحاً .وقد كرس هذا املسلك اخلطير

بناء على نقاش
تظاهرة ضد االحتالل كان يتم ً
وتصويت جماعي من قبل الطلبة ،وليس مبوجب

إلى نهج عقب االنقسام بني الضفة الغربية وقطاع
غزة (حزيران  .75)2007فافترشت باحات

قرار فوقي.72

وهكذا ،عرفت التجربة الطالبية الفلسطينية

اجلامعات ببيانات التخوين ورسومات الكاريكاتير
الساخرة ،ولم يقتصر ِ
السجال على طرفي املعادلة

نواد وغيرها) ،أو على املستوى الداخلي لدى كل

املسرح يتسع ألكثر من عا ِر َضني ،ولو بأدوار أقل

االنتخابات كوسيلة الختيار الطلبة ملمثليهم ،سواء

االنقسامية (الشبيبة ـ الكتلة اإلسالمية) ،بل كان

على املستوى اخلارجي (مجالس الطلبة ،احتادات،

بطولة .والنتيجة التي تعكسها األرقام ،مؤداها

إطار أو كتلة طالبية ،باستثناء اإلسالميني الذين
يتبعون داخلي ًا نظام التزكية ومجلس الشورى.

التدني املستمر في نسبة التصويت.

تصل اخلالفات الطالبية ذروتها ،إبان

ذلك ويشار إلى أن األطر الطالبية في انتخاباتها
الداخلية تعكس متام ًا املنهج التمثيلي الذي تقوم

االنتخابات أو عند األحداث املهمة ،بانتهاج

عليه الفصائل التي تعتبر امتداد ًا لها.73

العنف املادي وسيلة للتحاور ،وذلك ما حصل في

وبقدر ما حتظى به االنتخابات العامة من تقدير

أغلب الساحات اجلامعية عقب انقالب حزيران

كثيرون جمل ًة من االنتقادات لالنتخابات الداخلية

املواجهات الطالبية مطلع الثمانينيات في جامعتي

 ،2007والتي أعادت إلى األذهان حوادث

وإجماع ،لتعبيرها عن نبض احلرم اجلامعي ،يكيل

النجاح وبيرزيت ومعهد البولوتكنيك ،بني الكتلة

في األطر الطالبية ،مبا في ذلك نظام التزكية في

اإلسالمية (اإلخوان املسلمني وقتها) وبقية القوى

األطر اإلسالمية ،بداعي عدم إسهامها في إحداث

الوطنية املوالية ملنظمة التحرير الفلسطينية .76إن

تغييرات بارزة على مستوى قيادة احلركة الطالبية،

بسبب قيامها على أساسات إقليمية تعكس قوة

هذه الصورة التي تنبأ البعض 77باندثارها دومنا

اجلماعة اجلغرافية (احملور) ،74ال جدارة الشخص

عودة ،عادت ،وعودها ليس أحمد ،لتهدد مصير

احلركة الطالبية واحلركة الوطنية عموماً.

الذي تقذف به تلك اجلماعة إلى سدة القيادة في أي

يسجل بحق الدعاية االنتخابية انتقاد املبالغة

من الكتل الطالبية.
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في الصرف على بضاعة الزينة والترويج،

سوى احملافظة على أرباحه وزيادتها.

وفي أحسن األحوال استعمال الرايات كستائر

الطالبية للطالب ـ مبالغة في كثير من األحيان ـ

ينعكس ذلك في الصورة التي ترسمها األطر

لتتكدس عشية يوم االقتراع في مكبات القمامة،

فور دخوله اجلامعة ،فتقيم ألجله املهرجانات

في سكنات الطالب .آخر املبادرات للحد من

االستقبالية ،وحتمله رزم النشرات والهدايا

آثار هذه املمارسة ما حاولت التجربة الطالبية

الرمزية التي سرعان ما يلقي بجلها في أقرب سلة

في جامعة بيرزيت ترسيخه بتخصيص ما نسبته

مهمالت .والطالب في اخلطاب املوجه إليهُ ،يثقل

( )%30من ميزانية الدعاية االنتخابية لكل كتلة

كاهله بألقاب البطولة والسوبرمانية ،فهو «فجر

لصالح صندوق الطالب احملتاج في اجلامعة ،لكن
املمارسة شهدت تهرب ًا أشبه بالتهرب الضريبي.

احلرية» و«األمل القادم» والنصر الذي تأخر.80

كما يسجل للتجربة الفلسطينية بهذا اخلصوص،

ال ضير في هذا التوثيب ،ولكنه على الصورة

حدة هجوم ،تتم على أساس املساواة بني الكتل

للطالب أنه ُينقل من مرحلة التهميش واإلهمال،

أن الدعاية لالنتخابات العامة على ما فيها من

التي يأتي بها ذو إسهام عكسي ،يخيل فيها

املتنافسة من حيث الوقت واملساحة ،وذلك ما

التي لطاملا أحيط بها قبل هذه اللحظة ـ نتاج جو

كرسته جامعة بيرزيت نهج ًا ومنوذجاً .وتتجلى

الكبت واالحتالل وغياب السياسات الرسمية

أسمى قيم املساواة في أعرق طقوس الدعاية،

اخلاصة بالشباب والناشئة ـ إلى طور هو فيه املؤثر

املناظرة االنتخابية ،والتي تتساوى فيها فرص

الرئيسي .ليستفيق بعد قليل على أنه ما زال

مهمشاً ،متام ًا كما املاء البارد الذي يسكبه احلداد

الكتل االنتخابية على اختالف حجومها.78

إن الطالب في معادلة احلركة الطالبية ،هو

على مخروط بني يديه ليعاود تسخينه من جديد،

األصل ،بالسعي إلى خدمته والدفاع عن حقوقه في

األمر الذي يصب في احملصلة النهائية في خانة

ولكن دومنا صقل ،إمنا ألجل الضجيج ال أكثر،

الهدف وهو رأس املال .فهو الهدف ،وذلك

مفاقمة حالة االغتراب.

املعاملة الكرمية ومقاومة سياسة «برجوازية التعليم

مؤشر آخر لقياس الدميقراطية الطالبية ،إلى

العالي» ،التي تشكل أحد أهم أهداف احلركة

جانب االنتخابات كمبدأ تنافس ،يتمثل بإدماج

الطالبية في مواجهة إدارات اجلامعات ووزارة

النوع االجتماعي (املرأة) ،81املؤشر الذي ـ إذا

التعليم العالي ،79والطالب من جهة أخرى ،رأس

ما حتقق ـ ال يختلف كثير ًا عن واقع هذا اإلدماج

املال الذي تستثمر فيه الكتل الطالبية نشاطها ناشدة

في احلركة االجتماعية الفلسطينية بشكل عام.

انتماءه وصوته في صندوق االقتراع .وتدخل أي

فيجيء بتكريس لنظام الكوتة ،وإن كان هنا عرف ًا

من األطر الطالبية أضيق ممرات األزمة ،إذا لم

أو مجامل ًة وليس قانون ًا كما خارج احلرم اجلامعي.

تستطع املوازنة بني االثنني ،فتظهر في حال فشلها،

إن كثير ًا من اإلناث في قيادة احلركة الطالبية

ولطاملا ظهرت ،بصورة التاجر املرابي الذي ال يهمه
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يشغلن مراكزهن نتيجة معادلة انتخابية وحسابية

الفلسطينية .فهذا النوع من املنابر الطالبية عاد ًة ال

إلى تضخم عدد اإلناث في اجلامعات الفلسطينية

واألطر الطالبية ،على صعيدي التنافس االنتخابي

يحظى باهتمام على قَدر ما حتظى به مجالس الطلبة

ال أكثر .ذلك في ظل حقائق ومعطيات تشير

والنشاطات املقدمة ،باستثناء الفسحة التي غالب ًا

مقارن ًة بالذكور .وقد عملت جميع الكتل الطالبية

ما تتنافس عليها التنظيمات الفصائلية إلعالنها

على االستفادة من ذلك من خالل توظيف وتنظيم

ساحات خلفية لهذا الفصيل أو ذاك.

الطالبات في جلان فرعية داخل األطر الطالبية،

تضطلع أندية الكليات والدوائر بنشاطات

واملثال األكثر جناع ًة في هذا اخلصوص جلنة «حرائر

تتركز حول مفهوم العمل النقابي املطالبي بتنظيم

اإلسالم» في الكتلة اإلسالمية ،التي تساهم بشكل

جملة من النشاطات الثقافية والرياضية وغيرها،

فعال في االستقطاب للدعاية االنتخابية وترجيح
ّ

وتقدمي جملة من اخلدمات املادية كتوفير الكتب

دفة التصويت لصالح الكتلة في انتخابات مجلس

املجانية (أو املخفضة السعر) واملساعدات املالية

الطلبة .وقد انتبهت بقية الكتل لذلك ،مؤخراً،

وفق ًا للموارد املتاحة (تبرعات) ،واملعنية بالدفاع

سباقة
مع أن بعض ًا منها ،كحركة الشبيبة ،كانت ّ
تاريخي ًا في تأسيس جلان من هذا القبيل فيما عرف

عن الطالب أمام اجلهات الرسمية عن طريق

بـ»أخوات دالل املغربي» وأخير ًا (« )2006كرميات

وسائل الرأي العام كجماعات ضغط .وهي من
حيث األهمية ـ وخصوص ًا إذا ما احتدت بعضها

الياسر» في ساحة بيرزيت.

أو كلها ،على مستوى كل جامعة ،من خالل

 .IVأندية الدوائر والكليات وموضعها
في احلركة الطالبية

الفلسطينية وخصوصا بيرزيت ـ ال تقل عن الدور

أشكال من التنظيم أو التمثيل الطالبي :مجالس

ولكن ملا كانت الثانية قد أعلنت والءها الفصائلي

وأندية الكليات والدوائر ،وعضوية بعض الطلبة

صاحبة الضمير املستتر (أندية الكليات) لصالح

«احتادات أندية» كما جتارب قليلة خبرتها اجلامعات

داخل احلرم اجلامعي ،بإمكاننا التمييز بني أربعة

التي تضطلع به مجالس الطلبة واألطر الطالبية،

الطلبة ،واألطر الطالبية السياسية واملستقلة،

في معرض تنافسها على األولى ،صير نـحو حتجيم

في مجالس الكليات.

األطر الطالبية ،وعلى الرغم من ذلك جتربة

في هذا احملور نعرض ملاهية العالقة بني أندية

األندية مهمة وذات أثر.

الكليات واحلركة الطالبية (بحلتها الفصائلية).

بغرض االستشهاد حول هذا املوضوع ،وعلى

الذي يتعرض لهذا املوضوع حتديداً ،صورة تعكس

واإلدارة العامة بجامعة بيرزيت إلى تأسيس «ممثلية

الدوائر والكليات ،كأحد مكونات احلركة الطالبية

ثم إلى تأسيس احتاد أندية احلقوق واإلدارة العامة

وقد تكون ورقتنا هذه ،اإلسهام الفلسطيني األول

صعيد التجربة الشخصية ،بادر طالب كلية احلقوق

واقع التهميش الذي لطاملا غلف به قطاع أندية

الطلبة لدى عمادة الكلية» و«نادي الكلية» 82تالي ًا ـ
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والعلوم السياسية ،وهو احتاد لثالثة أندية دوائر

 .Vالتنظيم املؤسساتي

على إطالق وتكريس فكرة االستقالل املرن في

من السلطات في أي شكل من أشكال احلكم أو

كما يتضح من تسميته .وقد قامت فكرة االحتاد

وفق ًا لطرح «ماكس فيبر» ،هناك ثالثة أنواع

عمل أندية دوائر اجلامعة ،حتت راية احتاد يجمع

بني ما قد تفرقه املصالح الضيقة.

التنظيم« ،السلطة التقليدية» ،وهي ما ال تنطبق

83

بطبيعتها على احلركة الطالبية ،يكون فيها القائد

وكما في جتربة تأسيس النادي أسس االحتاد وفق ًا

مطلق ًا في اتخاذ القرار دون تعقيب من أحد ،وال

مجمل ما جاء في هذا النظام التأكيد على شرعية

ونفيه .لتنتقل السلطة بعد ذلك لورثته أو لشخص

لنظام أساسي شارك فيه ممثلون عن الدوائر الثالث،

يفقد فيها سلطته إال بفقده روحه أو إقصائه عنو ًة

مجلس إدارته واألندية املنضوية حتته ،من خالل

آخر (في حال الثورة) لينقلها بدوره لورثته .أما

تنظيم االنتخابات منذ الدورة األولى ،ملا في هذا

«السلطة الكاريزمية أو امللهمة» فيمثل النظام فيها

الشكل من التأسيس بعد عن «الشخصانية» ،والدفع

شخص ذو ملكات «روحية» وحضور شخصي

باجتاه الفكر والعمل املؤسساتي ،وهو ما سنعاود

تسخر له إمكانية القيادة دون تثريب أو
جاذب
ّ

التأكيد عليه بنوع من التفصيل في احملور التالي.

انتقاد ،ذلك باعتبار أنه شخص «غير عادي»،

لقد واجه االحتاد في دورته األولى ،جمل ًة

يستبعد تابعيه جتاهه هامش اخلطأ الذي يوجد

من العقبات ،عمل طاقمه على تذليلها عقبة إثر

عند بقية البشر .وكال هذين النظامني يقوم على

أخرى ،في سبيل تكريس فكر جديد ملعنى العمل

شخصية الفرد القائد.

الطالبي .ومن جملة هذه العقبات حالة حظر

أما الشكل الثالث للسلطة ،وهو األصح منطق ًا

النشاطات الطالبية إثر اخلالفات السياسية احلادة

وعمالً ،فهو «السلطة العقالنية أو القانونية» وفيه

بني الفصائل الفلسطينية (فتح وحماس حتديداً)،

يظهر النظام أو اجلماعة كمؤسسة ُتعلي من قيمة

والتي سرعان ما انتقلت إلى احلرم اجلامعي أسو ًة

القانون والدميقراطية كأساس للحكم وتبادل

بباقي اجلامعات والساحات الشبابية .وقد استطاع

السلطة.

االحتاد ،مهادن ًا أحيان ًا و«مخالفاً» أحيان ًا أخرى،

«ال يوجد جسم نظامي موحد للحركة الطالبية

تنفيذ جملة من النشاطات في شتى القطاعات،

الفلسطينية» ،نكاد نقرأ هذه العبارة لدى جميع من

من اخلدمات والنشاطات التي يقدمها االحتاد .بل

احلالية لبيئة «التنظيم املؤسساتي» للحركة الطالبية

إميان ًا من القائمني عليه بضرورة عدم حرمان الطلبة

كتبوا حول هذا املوضوع .85ذلك وتتسم املرحلة

إن االحتاد في نشاطه ذلك استحق أن يطلق عليه،

الفلسطينية ،والتي يطلق عليها عميد شؤون الطلبة

استغراب ًا بداي ًة وإعجاب ًا فيما بعد ،وصف «الكتلة

األسبق بجامعة بيرزيت «زياد عزت» مسمى

الثامنة» إشارة للكتل الطالبية السياسية السبع

«النموذج االنتقالي» ،86بغياب القائد (الشخص

العاملة آنذاك في ساحة اجلامعة.84

واإلطار) ،وزيادة الفسحة الدميقراطية ،وتفعيل
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التمثيل النسبي إلى حد ما (جامعات بيرزيت

تستطيع بلوغ غاية هذه السلطة ممثلة باملؤسساتية.

إن هذه السمات تأخذ وصف اإليجابية ،أو ً
ال

على الزخم التأثيري للحركة الطالبية .وإذا لم

املؤسسي السليم ،وثاني ًا في حال تأكيدنا على أنها

«مرحلة انتقالية نـحو مأسسة احلركة الطالبية»،

بل أن السمات املشوهة هذه عملت بالتأثير سلب ًا

والنجاح والقدس وبيت حلم).

يصح توصيف «زياد عزت» لهذه املرحلة بكونها

بحد ذاتها ،كمبادئ موضوعية ملفهوم العمل

فإنها ستكون وبا ً
ال على مسيرة التجربة الطالبية

نقيض ما كان سائد ًا حتى بداية تسعينيات القرن

الفلسطينية قد تنتهي بها إلى العدم ،وليكون األمل

املنصرم .فمن أهم سمات تلك الفترة« ،منوذج

حينها ،فقط بإعادة بناء ،وليس ترميم بنى احلركة

القوة والقوة» كما يطلق عليها عزت ،87قوة الفرد

الطالبية ،والذي لن يكون في األفق القريب.

القائد (رئيس مجلس الطلبة حتديداً) وقوة الطلبة

«املرحلة املستقبلية» ،التي تكلم عنها عزت،

املنظمني ،يضاف إليها انتقاص حاد في معايير

والتي نؤكدها من باب التوصية والدعوة إلى

الدميقراطية ،وغياب التمثيل النسبي بتفرد إحدى

العمل ،وليس من باب النبوءة ،تتمثل باالجتاه

الكتل في تشكيل مجلس الطلبة ،وهي سمات

نـحو مأسسة العمل الطالبي ،من خالل اإلعالء

تعني مبجملها وجود درجة عالية من الديكتاتورية.

من قيمة القانون في تنظيم هياكل وعمل احلركة

في املرحلة األولى «القوة والقوة» ،برزت

الطالبية ،وعلى مختلف املستويات والساحات.

الكاريزمية كسلطة لقيادة احلركة الطالبية،

وفي هذا الطرح توجيه إلى ممر واحد ال غير،

وهي كسلطة على ما فيها من إيجابيات محتملة

كضمان لعدم احتواء احلركة الطالبية من أية جهة

ومؤقتة ،كما في التجربة الطالبية الفلسطينية،

كانت.

كقوة احلضور والتأثير ،إال أنها وبسبب اعتمادها

في عرضنا أعاله ،تعميم على مجمل مستويات

على احتمالية وجود القائد الكاريزمي ،احلالة التي

ال تتوفر دائم ًا الرتباطها بطبيعة البشر ،وقراءة في

العمل والتنظيم الطالبي ،ابتداء من االحتاد
العام لطلبة فلسطني ،مرور ًا مبجالس الطلبة

مجمل التجارب البشرية ،فإن هذا الشكل من

في اجلامعات ،واألطر الطالبية ،وصو ً
ال إلى

السلطة يبقى قاصر ًا على خلق جتربة طالبية ناجحة

أندية الكليات واملنتديات الطالبية .وباستثناء

ومستمرة ،الغاية التي حتققها السلطة العقالنية

اإلسالميني في مستوى األطر الطالبية ،ونسبة

أو القانونية لتكريسها ملفهوم املؤسساتية والعمل

كبيرة من أندية الكليات واملنتديات الطالبية،

املنظم قانوناً.

في املرحلة احلالية ،انتقلت «احلركة الطالبية

يوجد لدى كل مستوى مما سبق نظام داخلي

وفيها ظهرت بعض السمات املشوهة للسلطة

األطر الطالبية متعدد النسخ باختالف في بعض

يفاخر به كدستور لشرعيته .ولكنه لدى بعض

الفلسطينية» إلى طور آخر من أشكال التنظيم،

التفاصيل.

العقالنية أو القانونية ،نقول مشوهة ألنها ال
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تكمن اإلشكالية األكبر ،بهذا اخلصوص ،في

الداخل خصوصاً ،عشرات السانتيمترات املربعة

بل ومحاولة تكريس ُعرف مخالف لها .رمبا

أحد جدران بنايات رام الله .وهو نتيجة لذلك ـ

التي يشغلها حيز الالفتة التي حتمل اسمه على

عدم االمتثال إلى ما في هذه األنظمة من أحكام

مدعما لرأي عماد غياظة 90ـ غير معلوم لدى أغلب

يكون املسلك املراد تكريسه كعرف خير من احلكم
املخالف ،إال أن مخالفة احلكم دون تعديله رسمي ًا

الطلبة ،وقد جمدت بنيته منذ مؤمتره العاشر في

مجافاة ألهم مبادئ املؤسساتية والسلطة القانونية.

كهبات طالبية
بغداد  .1990وقد قام في موازاتهّ ،

في حرم جامعة بيرزيت ما زالت االنتخابات تنظم

غير نظامية أو مؤسسة ،عدة مسميات أطولها

وفق «مشروع الئحة مجلس الطلبة» ،والالئحة

عمراً ،وقد انتهى« ،احتاد مجالس الطلبة في

كما يظهر من تسميتها ـ نتيجة لضعف احلركة

اجلامعات الفلسطينية».91

الطالبية ـ مازالت بوصف «مشروع» ،تنتقل من

كذلك شهدت بعض الفترات تشكيل جلان

جيل آلخر إلقرارها لكن دون جدوى.

تنسيق بني األطر الطالبية ،وهذه اللجان ذات

على صعيد األندية ،فقد سبق وأشرنا في حالة

طبيعة مؤقتة ،قائمة على سياسة رد الفعل

إلى أنه مت وضع نظام أساسي لالحتاد ،88روعيت

حتت عنوان هذه اللجان املؤقتة «جلسات» التنسيق

احتاد أندية احلقوق واإلدارة العامة والعلوم السياسية

بخصوص قضايا أو أحداث معينة .وقد يدخل
بني األطر الطالبية للتصدي لألزمات املالية عند

في وضعه تفاصيل االنتخابات ومستويات العالقة

بداية كل فصل ،والتي عادة ما تنتهي بـ«صفقة» من
ِقبل أحد األطر لصالح إدارات اجلامعات وعلى

بني مكونات هيكله العام .بل ونص ،أيضاً ،على
تشكيل «جلنة حتكيم عليا» للنظر في اخلالفات

حساب املوقف الطالبي املتفق عليه.

التي قد تنشأ في العمل أو في تفسير النظام .إن

انعكاس آخر لغياب املؤسساتية في مسلك

هذا النظام ،وعلى ما فيه من نقاط بحاجة إلى

العمل الطالبي ،نتلمسه مبا ميكن أن نطلق عليه

مراجعة ،كآلية التعديل ،يعتبر حتى اآلن التجربة

«سياسة البدء من جديد» .فعلى الرغم من دورية

الطالبية األولى للتنظيم القانوني للعمل الطالبي

على مستوى أندية الكليات .بل إن عدد ًا من أندية

االنتخابات ألي من عناوين العمل الطالبي ،فإن

كل هيئة إدارية جديدة حتبذ البدء من جديد ،وعدم

الدوائر والكليات في اجلامعة تستند إليه في تنظيم

البناء على منجزات وجتارب السابقني .رمبا تكون

انتخاباتها الدورية ،نقول فقط انتخاباتها ،احلدث

أصدق املقوالت تعبير ًا عن ذلك ما قاله كاهن

شبه الوحيد في مفكرات أغلب أندية اجلامعة.

فيما يتعلق باالحتاد العام لطلبة فلسطني،

فرعوني للمفكر األثيني صولون ،ناقد ًا النظام

ومحاوالت اإلنعاش الكثيرة التي تعرض لها،89

سوى أطفال ،تبدؤون كل شيء من جديد ...وال

األثيني إذ قال ذاك الكاهن« :أنتم األثينيون لستم

وعلى الرغم من تشكيل اللجان التحضيرية،

تعرفون شيئ ًا عما حدث في العصور الغابرة».

فال يتعدى حضوره في ساحة العمل الطالبي ،في

92

97

خامتة

الفلسطيني أكثر حضور ًا الستهجان االستهتار

الطالب هم الفئة االجتماعية األكثر حترراً،

الشبابي بالقضايا العامة ،في بلد كفلسطني،

كطالب .93عاملياً ،لعب الطالب دور ًا مهم ًا خالل

ذلك ،وإضافة إلى العزوف عن العمل بالقضايا

يتنفس أهله السياسة كما الهواء .وعلى الرغم من

واألكثر منو ًا بزيادة عددهم والفترة التي ميضونها

العامة ،فإن هناك تدني ًا حاد ًا في مستوى الثقافة

القرنني األخيرين في إطالق حركات تغييرية،

السياسية لدى حجم كبير من املشتغلني بالعمل

كان لها املساهمة في إعادة رسم تفاصيل لوحة

الطالبي ،تالم عليه ـ إضافة للواجب الذاتي

السياسة العاملية ،كما حصل في أملانيا والنمسا

للطلبة ـ اجلامعات التي تغلب عادة التعليم التلقيني

( )1848واألرجنتني ( )1955وفنزويال ()1958

على الوعي والتفكير النقدي .وعلى الرغم

والسودان ( )1964وإندونيسيا ( )1966والقائمة

من التوجه الذي يلحظه كثيرون لدى بعض
96

تطول.94

التجربة الطالبية الفلسطينية حالة أخرى تالؤمها

اجلامعات كجامعة بيرزيت بطرح مساقات فكرية

وملتح ـ
مشبه ًا إياه برأسه ـ وقد كان أصلع الرأس
ٍ

للربط بني الفكر والتطبيق ،وال يكون ذلك إال من

كمتطلبات جامعة إال أن املوضوع ما زال بحاجة

مقولة «برناردشو» لوصف العالم الرأسمالي،
إذ قال« :العالم كرأسي ،غزارة في اإلنتاج وسوء

خالل ممارسة صحيحة ملجمل األنشطة والفعاليات

الفلسطيني ،كثيرة كشعر «برناردشو» ،ولكن

في اإلطار العام للعمل الطالبي ـ برأي الدكتور

الطالبية.97

في التوزيع» .كذلك اجلهود في العمل الطالبي

عبد الله النفيسي 98ـ تتأثر حركة الطلبة بنوع النظام

سوء إدارتها حتد من فسحة جماليتها وفعاليتها.

في توصيف إجمالي حلال «احلركة الطالبية

احلاكم ،فهو يرى إن كانت احلكومة «حركية
وخالقة» يتجه الطلبة نـحو احلركة ِ
العلمية ،أما إذا

ـ ترزح حتت نير ميراث التقاليد الفصائلية البالية

إلى هموم املجتمع .في طرح النفيسي قراءة لواقع

الفلسطينية» بحلتها املعاصرة ،باستطاعتنا القول

كانت «سكونية ومقلدة» يثورون عليها ويتجهون

إنها ما زالت ـ بال مرجعية طالبية موحدة وفاعلة

احلركة الطالبية في ظل حكومة وطنية ،وفي ظل

التي حتد من االستقاللية واإلبداع ،في ظل ضعف

فسحة إمكانية أن تكون خالقة أو مقلدة ،فما بالنا

القيادات الشابة (اجلديدة) نتيجة فجوة األجيال

بنظام احتاللي ال يكون إال همجي ًا وتسلطياً.

التي تسببت بها االنتفاضة األولى وكرستها

يضاف إلى ذلك ،كسمات عامة للمجتمعات

(أوسلو) كصدمة فكرية .إضافة إلى ظاهرة

العربية ،ضعف النظام التربوي في تثقيف وحتفيز

عزوف الشباب عن العمل الطالبي والقضايا

الطلبة على االهتمام بالقضايا العامة والعمل

العامة كنتيجة حلالة اإلحباط.

السياسي .كما يالحظ دور األساتذة اجلامعيني في

هذه الظاهرة وإن كانت عامة95وغير مقتصرة

التنشئة السياسية للطلبة والتأثير عليهم.99

على التجربة الفلسطينية ،إال أنها في السياق
العدد (2010 )14-13
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ما العمل للرقي بالتجربة الطالبية الفلسطينية،

خالل االتفاق على نظام قانوني موحد ومتجانس

جتاوز ًا في بعض األحيان؟ هذا السؤال هو اخلطوة

االعتماد على اآلخرين ،بل على الذات الطالبية

للداخل واخلارج .األمر الذي يستوجب عدم

وإكسابها بحق وصف «احلركة» ،التي يطلق عليها

من حيث وضع «القوانني» واألنظمة وتوفير

التالية لتشخيص مواضع الضعف والوهن في بنية

امليزانيات وإعدادها ،وغيرها من املوضوعات

التجربة الطالبية الفلسطينية .دراسات عدة تناولت

ذات الصلة.

هذا املوضوع ،وخلصت ُجلها إلى توصيات تكاد

تكون متفق ًا عليها ،وما زالت بحاجة إلى قرار

إن هذا التوجه يتطلب بداية مغادرة التقليدية

الفصائلية ،واالعتماد على الطالب كمصدر لقوة

باملبادرة .100قبل أن نعرض جلملة التوصيات

تلك ،نؤكد وجوب أن منهد في مقدمة اإلجابة

املؤسسة الطالبية .يستتبع ذلك ،على املستوى

أو «احلركة الطالبية» و«احلركة الشبابية» ،101وهما

والفكر التنويري البناء ،103إضافة إلى زيادة

الذاتي ،تزكية النفس بقيم الدميقراطية والتسامح

عن ذلك السؤال بإثارة جدل العالقة بني العمل
بال شك مفهومان مختلفان وإن اشتركا في «عمر

االهتمام الطالبي بقضايا املجتمع خارج اجلامعة،

إن اخللط احلاصل بني هذين املفهومني ـ والذي

قياس مشاركة الطالب والشباب عموم ًا في احلياة

«احلركتني» ،وخصوص ًا «احلركة الطالبية» ،التي

زيادة فسحة مجلس الطلبة في املوضوعات النقابية

العضوية» وبعض السمات األخرى.
وقع فيه كثيرون

102

وتشجيع العمل التطوعي باعتباره أداة من أدوات
العامة والسياسية ،104كذلك ينبغي العمل على

ـ يزيد من تأزمي موقف كال

على حساب األطر الطالبية.

نرى بخصوصها مقومات للمؤسساتية أكثر من

وهكذا ،وملا ثبت أن الكاريزمية حصان لطاملا

األخرى .ال نقصد بطرحنا هذا سلخ املفهومني

خسر املراهنون عليه ،وجب علينا البحث عن
مؤسساتية ف ُِق َدت منذ األعوام األولى لوالدتها،

(بعضهما عن بعض) عن نظرية وواقع يشتركان
به ،ولكن العالقة السليمة بينهما تكون بناء على

باللجوء إلى «القانون» كناظم لعناوين ومسارات

تنظيم قانوني واضح ومتفق عليه.

ومكونات احلركة الطالبية الفلسطينية ،ذلك أن

أما أهم التوصيات بخصوص رفعة ومأسسة

القانون هو السكة التي بإمكاننا أن نسير فوقها أي

العمل الطالبي فتتمثل بـ :تفعيل االحتاد العام

مقطورة مهما بلغ وزنها ،وتعددت عرباتها.

لطلبة فلسطني وباقي املؤسسات الطالبية ،من
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الهوامش
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احلقوق واإلدارة العامة والعلوم السياسية (أيار  2007ـ أيار
 )2008رئيس الهيئة التأسيسية لالحتاد (نيسان ـ أيار )2007
aعضو الهيئة اإلدارية حلركة الشبيبة الطالبية ،رئيس اللجنة
الثقافية (آذار  2006ـ آذار  )2007منسق الدعاية االنتخابية
لكتلة الشهيد ياسر عرفات في انتخابات مجلس الطلبة ،ونائب
رئيس اللجنة التحضيرية لالنتخابات الداخلية للحركة (نيسان
 )2007رئيس الهيئة التأسيسية لنادي كلية احلقوق واإلدارة
العامة ومنسق اللجنة التحضيرية النتخابات النادي (آذار
 )2006ممثل طلبة كلية احلقوق واإلدارة العامة لدى عمادة
الكلية (آذار  2005ـ آذار .)2006
 : 2انظر بخصوص احلركة الطالبية الفلسطينية في الداخل
احملتل :مكاوي ،)2002( ،ص  76وما بعدها .وأيضاً:
مصطفى .)2002( ،و :غياظة ،)2000( ،ص  100ـ .101
و :لوستيك ،)1984( ،ص  130ـ .135
 : 3انظر في ذلك :مراد.)1977( ،
 : 4املالكي ،)2000( ،ص  .9بذات ال
( ،)2000ص  .41كما انظر :النفيسي ،)1986( ،ص 28
ـ .29
 :5سالم،)2000( ،ص .34
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 : 6انظر :سالم( ،د .ت ،).ص .21
 :7انظر :املرجع السابق ،ص  8ـ .11
 :8منير.)1998( ،
 :9سالم( .د .ت) .مرجع سابق ،ص  .7يقول إجنلس نق ً
ال
عن املرجع السابق« :نـحن حزب املستقبل ،واملستقبل ملك
الشباب ،نـحن حزب املجددين ،وأكثر من يرغب بالسير وراء
املجددين هم الشباب .نـحن حزب النضال املتفاني ضد العفونة
القدمية ،والشباب هم أول من يخوض نضا ً
ال متفاني ًا على
الدوام».
كما انظر بهذا اخلصوص بشكل موسع :لينني ،)1997( .ص
 7وما بعدها.
 :10املالكي ،)1996( ،ص  .100وأيضاً :املالكي،
( ،)2000مرجع سابق ،ص .11
 :11غياظة ،)2006( ،ص .35
 :12سالم( ،د.ت ،).مرجع سابق ،ص  24وما بعدها.
 :13انظر في مبررات هذا الطرح :املرجع السابق ،ص  32وما
بعدها.
 :14زايد ،)1990( ،ص  197ـ  .198وأيضاً :عبد الرحمن،
( ،)1987ص  40ـ  .41و :عبد الرحمن ،)1990( ،ص
 170ـ  .171وبذات املعنى :قاسمية ،)1990( ،ص .125
 :15انظر بخصوص األنظمة العربية :النفيسي ،مرجع سابق،
ص  10وما بعدها .وأيضاً :عادل سمارة( ،توطئة كتاب:
مراد ،مرجع سابق ،ص  12وما بعدها).
 :16النفيسي ،مرجع سابق ،ص .15
يعرف الدكتور شعبان كمال احلداد مفهوم «املشاركة السياسية»
بأنه مفهوم «يشمل النشاطات التي تهدف للتأثير على القرارات
التي تتخذها اجلهات املهمة في صنع القرار (كالسلطة التنفيذية،
والتشريعية ،واألحزاب) .وهذه النشاطات تشمل التصويت
(في االنتخابات)  ...والعمل في األحزاب السياسية ..
ونشاطات املجتمع املدني» ،وغيرها .انظر :احلداد،)2007( ،
ص .11
 :17محمد ،مرجع سابق ،ص  49ـ  .51وأيضاً :جبر
واألعرج ،)2000( ،ص .60
 :18محمد ،مرجع سابق ،ص  49ـ .51
 :19عطايا ،)1986( ،ص  24ـ  .25وفي ذات السياق:
محمد ،مرجع سابق ،ص .50
 :20هيئة املوسوعة الفلسطينية ،)1984( ،ص .63
وأيضاً :سالم( ،د.ت ،).مرجع سابق ،ص  .124و :سالم،
( ،)2000مرجع سابق ،ص  .19و :غياظة،)2000( ،
مرجع سابق ،ص  .15و :جبهة العمل الطالبي التقدمية،
(.)2008
 :21سالم( ،د.ت ،).مرجع سابق ،ص .124
 :22البديري ،)1982( ،ص  .93وأيضاً :سالم،)2000( ،
مرجع سابق ،ص .19
 :23زايد ،مرجع سابق ،ص .187
العدد (2010 )14-13

 :24غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص .16
 :25هيئة املوسوعة الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص .63
 :26زايد ،مرجع سابق ،ص  248 ،241ـ 249
 :27املرجع السابق ،ص  .196وأيضاً :عبد الرحمن،
( ،)1987مرجع سابق ،ص  .40و :عبد الرحمن،
( ،)1990مرجع سابق ،ص  .171وبذات املعنى :هيئة
املوسوعة الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص 63
 :28عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .41و :عبد الرحمن،
( ،)1990مرجع سابق ،ص  .171وأيضاً :غياظة،
( ،)2000مرجع سابق ،ص 32
تألف الهيكل التنظيمي لالحتاد من الهيئات التالية :املؤمتر العام،
واملجلس اإلداري ،والهيئة التنفيذية ،والهيئة اإلدارية للفرع.
انظر في ذلك بالتفصيل :زايد ،مرجع سابق ،ص  196وما
بعدها.
 :29زايد ،مرجع سابق ،ص  .32انظر في هذا املرجع تفاصيل
تأسيس االحتاد ،ص  31وما بعدها.
« :30حركة القوميني العرب» ،و»جبهة التحرير الفلسطينية ـ
طريق العودة» ،و«الشباب العربي الفلسطيني في لبنان».
 :31مت في هذا النظام التأكيد على جملة من األمور :ثورية
الكيان ،الهدف :حترير فلسطني ،االنتخابات احلرة ،التجنيد
العسكري ،وهيكلية املنظمة .انظر :علوش ،)1990( ،ص
 .925وأيضاً :هيئة املوسوعة الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص
 64وما بعدها.
 :32محمد ،مرجع سابق ،ص  .42وأيضاً :جبر واألعرج،
مرجع سابق ،ص .60
وبذات املعنى :خريشة ،)2000( ،ص 97
 :33أبو عون ،)1988( ،ص 144
 :34جبر واألعرج ،مرجع سابق ،ص 60

 :35أبو عون ،مرجع سابق ،ص 143

 :36محمد ،مرجع سابق ،ص .42
 :37الصاحلي ،)1993( ،ص 28
 :38املرجع السابق ،ص  53ـ 54
 :39أبو عون ،مرجع سابق ،ص  .147كما انظر بهذا
اخلصوص :عطايا ،مرجع سابق ،ص  23وما بعدها .وبذات
املعنى تقريباً :الصاحلي ،مرجع سابق ،ص  53ـ .54
 :40الصاحلي ،مرجع سابق ،ص .29
 :41املرجع السابق ،ص .125
 :42أبو عمر ،)1989( ،ص .65
 :43الزبيدي ،)2003( ،ص .27
 :44محمد ،مرجع سابق ،ص .52
 :45غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص  35ـ .36
 :46املرجع السابق ،ص  49ـ .50
انظر ملخص حول مؤمترات االحتاد :جبهة العمل التقدمية،
مرجع سابق .وأيضاً :غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص
 60وما بعدها.
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 :47سالم ،)2000( ،مرجع سابق ،ص  20ـ .21
 :48غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص  .56وفي ذات
السياق :هيئة املوسوعة الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص .65
عرفت موسوعة املصطلحات واملفاهيم الفلسطينية «الكتيبة
الطالبية» بأنها« :إطار فتحاوي وطني وحدوي تشكل في العام
1976م مع بدايات احلرب األهلية في لبنان ،من متطوعني
لبنانيني وفلسطينيني وعرب من طالب اجلامعات واملعاهد
واملدارس الثانوية ،بهدف الدفاع عن استقاللية القرار والوجود
الفلسطيني وحماية األرض واجلماهير اللبنانية والفلسطينية».
ومن أهم املعارك التي خاضتها هذه الكتيبة ،والتي يطلق عليها
أيض ًا «كتيبة اجلرمق» :معارك الطيبة ،واجلبل ،وبنت جبيل،
ومارون الراس األولى والثانية ،وتوجت نضالها بالصمود
األسطوري في معركة قلعة الشقيف .انظر :املركز الفلسطيني
للدراسات اإلقليمية ،)2008( ،ص  447ـ .448
 :49سالم ،)2000( ،مرجع سابق ،ص .21
 :50غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص .14
 :51أبو عمرو ،)1987( ،ص .71
 :52املرجع السابق ،ص  38ـ  39وأيضاً :جبهة العمل الطالبي
التقدمية ،مرجع سابق.
 :53املرجع السابق ،ص .36
 :54انظر :كابليوك ،)2005( ،ص  46ـ .48
 :55املرجع السابق ،ص .47
 :56يوافقنا في ذلك :محمد ،مرجع سابق ،ص .46
 :57غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص .105
 :58جبر واألعرج ،مرجع سابق ،ص  .61وأيضاً :أبو فودة،
(.)2008
 :59غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص .105
 :60عوض وشبيب ،)2006( ،ص  26وما بعدها.
 :61املالكي ،)1996( ،مرجع سابق ،ص .103
 :62املرجع السابق ،ص  102ـ .103
 :63الزبيدي ،مرجع سابق ،ص  .32وبذات املعنى :غياظة،
( ،)2000مرجع سابق ،ص .9
 :64انظر في ذلك مثالً :غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص
 156وما بعدها .وأيضاً :غياظة ،)2006( ،مرجع سابق،
ص  .35و :محمد ،مرجع سابق ،ص .48
 :65غياظة ،)2006( ،مرجع سابق ،ص .35
 :66انظر في ذلك :أسعد ،)2000( ،ص  86وما بعدها.
وأيضاً :أبو بكر ،باسل ،)2004( .ص  127وما بعدها.
 :67يوافقنا في ذلك :أبو رمضان ،)2006( ،ص 136
 :68انظر :املالكي ،)1996( ،مرجع سابق ،ص 107
 :69املالكي ،)1996( ،مرجع سابق ،ص  041ـ 105
 :70انظر في عالقة احلركة الطالبية باحلركة املجتمعية :سالم،
(د.ت) ،مرجع سابق ،ص  18وما بعدها.
 :71النفيسي ،مرجع سابق ،ص .18
 :72سالم ،)2000( ،مرجع سابق ،ص .27

 :73انظر في موضوعة التمثيل والدميقراطية الداخلية للفصائل
الفلسطينية :عوض وشبيب ،مرجع سابق ،ص  13وما بعدها.
 : 74أبو بكر ،مرجع سابق ،ص .126
 :75انظر في ذلك ،دراسة خاصة حول املوضوع :امليمي،
( ،)2009ص  147وما بعدها.
 :76أبو عمرو ،)1989( ،مرجع سابق ،ص  71ـ .73
 :77انظر :أبو رمضان ،مرجع سابق ،ص .134
 :78يوافقنا في ذلك :غياظة ،)2009( ،ص .75
 :79ال تقتصر مطالبات احلركة الطالبية في مواجهة اجلامعات
والتعليم العالي بالتصدي لسياسة «برجوازية التعليم العالي»،
بل تشمل أيض ًا موضوعات التأمني الصحي وحتديد معدالت
القبول والتعليم املوازي واإلرشاد األكادميي واملرتبط بالتخطيط
املهني وسوق العمل ،إضافة إلى مسألة ضعف الكادر التدريسي
وغيرها من املوضوعات األخرى .انظر حول هذا املوضوع :أبو
بكر ،ياسر .واخلياط ،)2000( .ص  105وما بعدها.
 :80يوافقنا في ذلك :أبو بكر ،مرجع سابق ،ص .131
 : 81انظر في ذلك ،دراسة خاصة حول املوضوع :كتاب،
( ،)2000ص  131وما بعدها .كما انظر :غياظة،)2000( ،
مرجع سابق ،ص  197وما بعدها.
 :82انظر بهذا اخلصوص :توام ،)2007( ،ص  24ـ .25
 83يستند الباحث في حتليله حول هذه النقطة إلى جتربته الشخصية
كأحد القائمني على تأسيس االحتاد.
 :84كتبت في افتتاحية مجلة «بناة الدولة» الصادرة عن احتاد
األندية مع نهاية دورته األولى (العدد األول ـ أيار :)2008
«نستذكر اليوم ما أطلقته علينا بعض شخصيات العمل النقابي
وقيادات احلركة الطالبية في اجلامعة ،استغراب ًا للعزمية اجلادة
في العمل وللهالة اإلعالمية التي أحطنا بها ،عندما وصفونا
بـ«الكتلة الثامنة» ،إشارة للكتل الطالبية السياسية السبعة على
أرض اجلامعة ،وذلك في األسابيع القليلة التي تلت تشكيلنا
االحتاد .ال نناقش اليوم جدة هذا الوصف من هزله ،بل نلفت
األنظار إلى أن العمل الطالبي ليس بحكر على الكتل الطالبية
السياسية ،بل بإمكاننا أن نبرع فيه في العمل الطالبي املستقل
والنقابي املهني أيضا ،وبذلك ال يعود أحد ليستغرب اجلهد
املبذول في أي من أندية اجلامعة».
 :85انظر مثالً :محمد ،مرجع سابق ،ص  .47و :غياظة،
( ،)2006مرجع سابق ،ص  .37و :غياظة،)2000( ،
مرجع سابق ،ص .163
 :86انظر :عزت ،)2000( ،ص  155وما بعدها.
 :87املرجع السابق ،ص .154
 :88فيما يلي مقتطفات من مقدمة النظام األساسي« :بآمال
واعدة وطموحات ال تعرف سوى السماء سقف لألحالم،
التحقنا طلبة في كلية احلقوق واإلدارة العامة .وكأي مخلوق
جديد ،بدأت الكلية حتث اخلطى نحو غد جميل .وألن النشاط
النقابي صنو اإلجناز األكادميي ،ال وجود ألحدهم في غياب
اآلخر ،وأسوة بطلبة باقي الكليات كان ال بد لنا في هذه الكلية
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اليافعة من إطار نقابي ميثلنا ويحمي مصاحلنا.
إن هذا النظام يستمد قوته من إرادة طلبة الكلية في رغبتهم باحلفاظ
على حقوقهم في احلصول على مستوى أكادميي عال ،وفي
معاملة إنسانية كرمية ،ومتثيل نقابي صادق .وهاهم طلبة الكلية
يجسدون مرة تلو األخرى أسمى قيم الدميقراطية بحق الترشح
والتصويت .وهذه دعوة منا في الهيئة التأسيسية إلخواننا
الطلبة أن نحافظ على صنيعنا وإجنازاتنا وأن نعمل على تطبيق
ما ورد في هذا النظام من أحكام تكفل لنا احلفاظ على كينونتنا
واستقاللنا ،والله ولي التوفيق».
 :89انظر :احلاج .)2008( ،وأيضاً :غياظة،)2000( ،
مرجع سابق ،ص  163ـ .165
 :90غياظة ،)2006( ،مرجع سابق ،ص .37
 :91رضوان والعبويني ،)2000( ،ص .125
 92يستشهد زكريا محمد بالعبارة في خامتة كتابه «في قضايا الثقافة
الفلسطينية».
 :93النفيسي ،مرجع سابق ،ص .23
 :94املرجع السابق ،ص  20وما بعدها.
 :95املرجع السابق ،ص .23
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 :96انظر حول هذا املوضوع :أبو رمضان ،مرجع سابق ،ص
 132وما بعدها.
 :97يوافقنا في ذلك :املرجع السابق ،ص .133
 :98النفيسي ،مرجع سابق ،ص .26
 :99املرجع السابق ،ص  24ـ .25
 :100انظر في ذلك مثال :خريشة ،مرجع سابق ،ص .115
و :غياظة ،)2000( ،مرجع سابق ،ص  .164و :عزت،
مرجع سابق ،ص  158ـ .159
 :101يعرف فراس حنني «احلركة الشبابية» بأنها «مجمل األطر
واملنظمات واملؤسسات التي تعمل في نطاق املجال الشبابي».
وفي تعريف «الشباب» يعتمد في دراسته على التعريف الذي
قدمه «مشروع قانون رعاية الشباب» وهم« :الذكور واإلناث
الذين تتراوح أعمارهم بني  18ـ  35عاماً» .انظر :حنني،
( ،)2007ص  .60كما انظر في تاريخ «احلركة الشبابية
الفلسطينية» :املرجع ذاته ،ص  68وما بعدها.
 :102انظر مثالً :عبد العاطي ،)2004( ،ص  89وما بعدها.
 :103يوافقنا في ذلك :أبو رمضان ،مرجع سابق ،ص 136
 :104انظر في ذلك :عثمان ،)2004( ،ص  73وما بعدها.
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مقاالت

قراءة في مسيرة التفاوض
الفلسطينية ـ اإلسرائيلية عبر عقدين من الزمن
مأمون سويدان

لم يكن مفاجئ ًا إعالن وزيرة اخلارجية األميركية

عبر عن موقف اللجنة الرباعية
هيالري كلينتون ا ُمل ّ

القاضي بتحديد موعد لبدء املفاوضات املباشرة
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،فاجلهد األميركي
صاحب هذا
كان ال بد من أن يفضي إلى شيء ما.
َ

اإلعالن سلسلة من التصريحات املتشنجة من قبل

بعض فصائل املعارضة الفلسطينية ،وهو أمر ليس

بجديد عليها .وهو ما جعل الساحة الفلسطينية
تخلو من بدائل حقيقية ونقاش عميق للمصلحة

الوطنية بد ً
ال من تغليب املصلحة احلزبية .وليس

على املرء أن يجتهد ليتأمل توقيت العملية
العسكرية في بني نعيم في الوقت الذي لم تنطلق

فيه أية عملية خالل إراقة إسرائيل دماء أكثر من

ألف وخمسمائة فلسطيني في غزة .ال يعني هذا
تقلي ً
ال من الفعل املقاوم كما ال يعني الذهاب دون
*باحث وكاتب سياسي.

*

شروط للمفاوضات ،بل إن األمر يتطلب من الكل

الفلسطيني إعادة حساباته باجتاه عدم إضاعة املزيد
من الوقت واجلهد.

يسعى هذا املقال إلى إعادة قراءة وتوثيق مسيرة

التفاوض الفلسطينية اإلسرائيلية عبر عقدين من
الزمن؛ بهدف استخالص العبر والنتائج واخلروج

باالستنتاجات الضرورية الالزمة لصانع القرار

الفلسطيني ،تلك املسيرة التي اعترضها العديد
من العثرات وشابها الكثير من التشكيك وفقدان

الثقة وغياب املصداقية ،بحيث أنتجت واقع ًا
مأزوم ًا يحتاج إلى إرادة سياسية عبقرية للخروج

من تعقيداته .السؤال الكبير الذي يطرح نفسه

في هذا السياق هو :هل سيحقق بيان الرباعية
اجلديد املعجزة ،وهل ستفلح إدارة أوباما في

خلق قوة دفع ذاتية وموضوعية للمفاوضات مبا

ميكنها من استيفاء شروط ومتطلبات جناحها؟ من
105

أجل اإلجابة عن هذا التساؤل ستتم مراجعة مسيرة

اتفاقات توصلت إليها ،ولن تكون سلطة اتخاذ

ومفاصلها كخطوة نحو استشراف ما ستؤول إليه

نتائج ولن ميكن عقد املؤمتر إال مبوافقة جميع

التسوية منذ بداياتها والتطرق إلى أهم محطاتها

هذه املفاوضات.

مؤمتر مدريد للسالم 1991

قرارات نيابة عنها أو التصويت بشأن قضايا أو
األطراف .وفي ما يتعلق باملفاوضات بني إسرائيل

والفلسطينيني الذين سيكونون جزء ًا من وفد

أردني فلسطيني مشترك ،فستجري املفاوضات

بعد أيام قليلة من انتهاء العمليات العسكرية

على مراحل تبدأ مبحادثات بشأن ترتيبات حكم

حسني على االنسحاب من الكويت في السادس

واحد .وفور االتفاق ستستمر ترتيبات احلكم

«عاصفة الصحراء» ضد العراق ،وإجبار صدام
من آذار  ،1991دعا الرئيس األميركي األسبق
جورج بوش ،إلى عقد مؤمتر دولي لتسوية الصراع

العربي اإلسرائيلي .في حينه قام وزير اخلارجية

األميركي جيمس بيكر بثماني جوالت مكوكية
في الشرق األوسط متكن خاللها من إقناع جميع

األطراف ذات الصلة بقبول املشاركة في مؤمتر
مدريد ،وقد تأسست الدعوة على تطبيق قراري
مجلس األمن الدولي رقم  242و 338ومبدأ
األرض مقابل السالم ،في حني تسلم اجلانب

الفلسطيني رسالة ضمانات أميركية بتاريخ 18
تشرين األول من العام  ،1991أكدت أن هدف
املؤمتر هو إنهاء االحتالل وتطبيق قراري مجلس

األمن  338 ،242وصو ً
ال إلى حتقيق تسوية شاملة

جلميع القضايا مبا فيها قضيتا القدس والالجئني.

ذاتي بهدف الوصول إلى اتفاق في غضون عام
الذاتي املؤقت مدة خمس سنوات واعتبار ًا من
العام الثالث من ترتيبات احلكم الذاتي املؤقت

ستجري مفاوضات بشأن الوضع الدائم وجتري
مفاوضات الوضع الدائم هذه بني الدول العربية
وإسرائيل على أساس القرارين .338 ،242

آنذاك ،عمد السلوك اإلسرائيلي إلى عرقلة عقد

هذا املؤمتر من خالل وضع مجموعة من الشروط

والعراقيل خاصة فيما يتعلق باحلضور العربي
وطبيعة التمثيل الفلسطيني ،وكذلك سعيه إلى أن

يكون املؤمتر إقليمي ًا وليس دولي ًا من خالل تغييب أي
دور ألوروبا واألمم املتحدة ،كما حاولت إسرائيل
تقدمي تفسير خاص بها لقرار مجلس األمن .242

على الرغم من ذلك ُعقد مؤمتر مدريد في  30تشرين
األول من العام  1991برعاية الواليات املتحدة

نصت رسالة الدعوة حلضور مؤمتر مدريد على

واالحتاد السوفيتي وبحضور أوروبي ومبشاركة األمم

ملساعدة األطراف على حتقيق تسوية سلمية عادلة

(مصر ،األردن ،سورية ،لبنان ،املغرب ،تونس،

أن الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي مستعدان
ودائمة وشاملة تقوم على أساس قراري مجلس

األمن  ،338 ،242وأنه لن يكون للمؤمتر سلطة

فرض حلول على األطراف أو االعتراض على
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املتحدة .الدول العربية بغالبيتها شاركت في املؤمتر
اجلزائر ،ودول مجلس التعاون اخلليجي الست).

حينذاك ،متكنت إسرائيل من فرض شروطها على
التمثيل الفلسطيني ،فتم استبعاد املشاركة الرسمية
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لـمنظمة التحرير الفلسطينية في املؤمتر ،وشارك

مت التوقيع الرسمي على اتفاق أوسلو في واشنطن

التحرير الفلسطينية حتت الغطاء األردني وضمن

«باتفاق إعالن املبادئ الفلسطيني اإلسرائيلي» أو

ممثلون فلسطينيون عن الضفة والقطاع مبباركة منظمة
وفد أردني  /فلسطيني مشترك .في حينه قال رئيس
الوزراء اإلسرائيلي إسحق شامير إن املفاوضات

ستستغرق أكثر من عشرين عام ًا حتى تستكمل
خطط االستيطان وح ّتى ال تبقى أرض فلسطينية
أو عربية يتم التفاوض عليها ،وبالتالي فإن هذه

املفاوضات ستبقى مجرد مفاوضات ولن تفضي
إلى أي حل ملشكلة الصراع العربي  /اإلسرائيلي.

ارتكزت آلية عمل مؤمتر مدريد إلى فلسفة السير
مبسارين في مشروع التسوية ،املسار الثنائي:

ويشمل األطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع
إسرائيل ،وهي :سورية ،واألردن ،ولبنان،
والفلسطينيون .واملسار متعدد األطراف الذي
هدف إلى إيجاد رعاية واسعة ملشروع التسوية ،من

خالل إشراك معظم دول العالم املؤثرة ،وجميع
األطراف اإلقليمية والعربية.

في  13أيلول  ،1993وقد ُعرف اتفاق أوسلو
باتفاق غزة ـ أريحا أو ً
ال.

قادت االتفاقية إلى ميالد سلطة وطنية فلسطينية

تضم أجهزة أمنية ومؤسسة للرئاسة ومجلس ًا

تشريعياً ،كان يفترض أن ميارس دوره في الضفة

والقطاع طيلة فترة انتقالية ال تزيد على خمس
سنوات تتوجها مرحلة أخرى من ثالث سنوات

للتوصل إلى حل لقضايا الوضع النهائي.

نصت املادة األولى من اتفاقية إعالن املبادئ

في العام  1993على «أن هدف املفاوضات
اإلسرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السالم احلالية
في الشرق األوسط هو من بني أمور أخرى إقامة

سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية ،املجلس
املنتخب ،للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

وقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجاوز السنوات
اخلمس وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس

جرت املفاوضات متعددة األطراف على مدار

قراري مجلس األمن  242و .338من املفهوم أن

منفصلة للبحث في قضايا املياه والرقابة على

السالم مبجملها وأن املفاوضات حول الوضع

سبع جوالت في إطار خمس مجموعات عمل

التسلح والتنمية االقتصادية والالجئني والبيئة،
وذلك بدء ًا من اللقاء االفتتاحي في موسكو في
شهر كانون األول من العام  ،1992مبشاركة 36

دولة ،ثم تنقل بني عدد من العواصم ،واستمر

عقد االجتماعات بشكل متقطع حتى سنة .1995

حصاد أوسلو واملرحلة االنتقالية

بعد مفاوضات سرية استمرت أشهر ًا عديد ًة،

الترتيبات االنتقالية هي جزء ال يتجزأ من عملية
الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس األمن

 242و.»338

كما نصت املادة الرابعة على «سوف تغطي والية

املجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء

القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات
الوضع الدائم .يعتبر الطرفان الضفة الغربية

وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب احملافظة
على وحدتها وسالمتها خالل الفترة االنتقالية».
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املادة اخلامسة عاجلت موضوع الفترة االنتقالية

ومفاوضات الوضع الدائم بحيث نصت على:

من الضفة الغربية وقطاع غزة وأال يتغير وضعها

أثناء فترة تطبيق هذا االتفاق وال شيء من هذا

 .1تبدأ فترة السنوات اخلمس االنتقالية فور

االتفاق ميكن أن يغير هذا الوضع.

 .2سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بني

على اتفاقية واشنطن والتي تضمنت ما نصه «تبدأ

أقرب وقت ممكن ولكن مبا ال يتعدى بداية السنة

وقت ممكن ،على أال تتجاوز الرابع من أيار

االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في
الثالثة من الفترة االنتقالية.

في  28من أيلول من العام  1995مت التوقيع

مفاوضات الوضع النهائي بني الفريقني في أقرب
 .»1996ومن املفهوم أن هذه املفاوضات ستتناول

 .3من املفهوم أن هذه املفاوضات سوف تغطي

القضايا الباقية ،مبا فيها القدس ،الالجئون،

واملستوطنات والترتيبات األمنية واحلدود

العالقات والتعاون مع اجليران اآلخرين ،وسوى

القضايا املتبقية مبا فيها القدس والالجئون

والعالقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل
أخرى ذات االهتمام املشترك.

 .4يتفق الطرفان على أن ال جتحف أو تخل
اتفاقات املرحلة االنتقالية بنتيجة مفاوضات

الوضع الدائم.

في الرابع من أيار من العام  1994مت التوقيع

على اتفاقية القاهرة والتي تضمنت في مادتها الثالثة

والعشرين ما نصه:

 -ينبغي أال يسيء أي بند في هذا االتفاق في

أي شكل أو يؤثر على نتيجة املفاوضات املتعلقة

باالتفاق االنتقالي أو الوضع النهائي الذي سيتم

حتديده كما ينص عليه إعالن املبادئ .في ضوء
هذا االتفاق ال ميكن اعتبار أي من الطرفني تراجع

أو تخلى عن أي من حقوقه أو مطالبه أو مواقفه.

 -يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة

جغرافية واحدة ،يجب احملافظة على سالمتها
ووحدتها في الفترة االنتقالية.

 -يبقى قطاع غزة ومنطقة أريحا جزء ًا ال يتجزأ
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املستوطنات ،الترتيبات األمنية ،احلدود،

هذه من القضايا التي تهم الفريقني ...لن يؤثر

شيء من هذا االتفاق أو يستبق نتيجة املفاوضات
بشأن الوضع النهائي التي ستجري عم ً
ال بـإعالن
املبادئ ولن يعتبر أي من الفريقني متخلي ًا أو

متناز ً
ال ،مبجرد دخوله هذا االتفاق ،عن مطالبه أو

مواقفه أو حقوقه احلالية ...لن يبادر ولن يتخذ أي
من الفريقني أية خطوة من شأنها تغيير وضع الضفة

الغربية وقطاع غزة ،في انتظار ما تسفر مفاوضات

الوضع النهائي عنه ...ينظر الفريقان إلى الضفة
الغربية وقطاع غزة باعتبارهما وحدة ترابية واحدة

تصان وحدتها ووضعها خال الفترة االنتقالية.

في  23تشرين األول من العام  1998مت التوقيع

على اتفاقية «واي ريفر» والتي تضمنت في الفقرة
اخلامسة حتت عنوان األعمال أحادية اجلانب ما
نصه« :إدراك ًا لضرورة خلق أجواء مواتية لهذه
املفاوضات يتعهد اجلانبان بعدم اتخاذ إجراءات

من شأنها تغيير الوضع في الضفة الغربية أو في

قطاع غزة كما ينص االتفاق املرحلي».
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في الرابع من أيلول من العام  ،1999مت التوقيع

استعدادها لتسهيل هذه املفاوضات ،إقرار ًا منها

احلكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية

عن اتخاذ خطوات من شأنها تغيير وضع الضفة

على اتفاقية شرم الشيخ ،والتي جاء فيها تلتزم

بالتنفيذ الكامل واملتبادل لالتفاق االنتقالي وجلميع
االتفاقات املعقودة بني اجلانبني منذ أيلول ،1993

وجميع االلتزامات العالقة املترتبة من االتفاقات
السابقة ،ودون اإلجحاف باملتطلبات األخرى
لالتفاقات السابقة ،اتفق اجلانبان على ما يلي:

مفاوضات الوضع النهائي :في سياق تنفيذ

االتفاقات السابقة سيستأنف اجلانبان مفاوضات
الوضع النهائي بشكل مكثف ،وسيبذلون كل
جهد مستطاع للتوصل إلى هدفهما املشترك،

باتفاق سالم نهائي على أساس جدول األعمال

املتفق عليه ،القضايا احملفوظة ملفاوضات الوضع
النهائي ،وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

يعيد اجلانبان تأكيد فهمهما بأن مفاوضات الوضع

النهائي ستقود إلى تنفيذ قراري مجلس األمن

الدوليني « »242و « .»338سيبذل اجلانبان
جهود ًا حثيثة للتوصل إلى اتفاق إطار حول كافة

مسائل مفاوضات الوضع النهائي خالل خمسة
أشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي.

سيتوصل اجلانبان إلى اتفاق شامل حول كافة
مسائل مفاوضات الوضع النهائي خالل عام من

استئناف مفاوضات الوضع النهائي.

بخلق أجواء إيجابية للمفاوضات سيمتنع اجلانبان

الغربية وقطاع غزة استناد ًا إلى االتفاق االنتقالي.

إجما ً
ال ،كانت حصيلة ونتيجة مجموعة هذه

االتفاقيات عبارة عن مماطلة ومراوغة إسرائيلية في

تنفيذ بنودها ،األمر الذي أفقدها معناها وأفرغها
من مضمونها ،وحولتها إسرائيل إلى مجرد حبر

على ورق كما وصفها شارون.

خطة خارطة الطريق

تدعو «خارطة الطريق» إلى البدء في محادثات

للتوصل لتسوية سلمية نهائية ـ على ثالث مراحل ـ

من خالل إقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005
أعددت اخلطة بواسطة ما يعرف «برباعي الشرق
األوسط» ،الذي يضم األمم املتحدة والواليات

املتحدة واالحتاد األوروبي وروسيا استناد ًا إلى

«رؤية بوش» التي أوضحها في كلمة ألقاها في 24
حزيران  ،2002قال شارون عن ذلك الرباعي إنه
«ال ميثل أي شيء ،ال تأخذوه على محمل اجلد»

وعرض خطة سالم بديلة ،لن تبدأ إال بعد تنحية
ياسر عرفات.

في  30نيسان  2003أصدرت وزارة اخلارجية

األميركية الصيغة النهائية خلطة خارطة الطريق،

مفاوضات الوضع النهائي ستستأنف بعد

وقد جاء في مقدمة اخلطة« :ستؤدي تسوية مت

والنبضة الثانية من املرحلة األولى والثانية من إعادة

فلسطينية مستقلة ،دميقراطية ،قادرة على البقاء،

تنفيذ املرحلة األولى من اإلفراج عن املعتقلني،
االنتشار ،ومبا ال يتعدى  13أيلول  ،1999في
مذكرة واي ريفر أبدت الواليات املتحدة األميركية

التفاوض بشأنها بني الطرفني ،إلى انبثاق دولة
تعيش جنب ًا إلى جنب بسالم وأمن مع إسرائيل

وجيرانها اآلخرين .وسوف حتل التسوية النزاع
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اإلسرائيلي الفلسطيني ،وتنهي االحتالل الذي

كانت وال تزال تعقد اجتماعات متكررة ودورية

قمة سالم مدريد ،ومبدأ األرض مقابل السالم،

بالتقيد في بنود
فشلت في إقناع إسرائيل وإلزامها
ّ

بدأ العام  ،1967بناء على األسس املرجعية ملؤمتر
وقرارات األمم املتحدة  242و 338و،1397
واالتفاقات التي مت التوصل إليها سابق ًا بني

الطرفني ،ومبادرة ولي العهد السعودي األمير عبد
الله ،التي تبنتها قمة اجلامعة العربية في بيروت،

الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسالم

وأمن ،ضمن تسوية شاملة .إن هذه املبادرة عنصر
جوهري في اجلهود الدولية للتشجيع على سالم

شامل على جميع املسارات ،مبا في ذلك املساران

السوري اإلسرائيلي واللبناني اإلسرائيلي».

وطارئة من أجل إنعاش هذه اخلطة وإحيائها فإنها
هذه اخلطة ،مع أهمية التذكير بأن إسرائيل وضعت

أربعة عشر حتفظ ًا على هذه اخلطة ،األمر الذي
جعلها تولد ميتة بسبب التعنت اإلسرائيلي.

حصاد مفاوضات كامب ديفيد 2000

عقدت قمة كامب ديفيد يوم  11متوز 2000

في أجواء مغلقة بعيد ًا عن وسائل اإلعالم ملدة

 15يوماً ،طوال األيام اخلمسة عشر للقمة ،أصر

رئيس الوزراء اإلسرائيلي على جتنب أي لقاء ثنائي

املرحلة الثالثة :اتفاق الوضع الدائم وإنهاء

مع الرئيس عرفات ،وكان يرد بأنه لن يفعل ما لم

« ...يتوصل الفريقان إلى اتفاق وضع نهائي

األميركي .هذه األفكار التي اقترحها كلينتون علن ًا

 ،2005عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها

مع اإلسرائيليني .كان التفاوض بالنسبة إلى باراك

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني  2004ـ 2005

وشامل ينهي النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني عام
بني الفرقاء على أساس قرارات مجلس األمن

 338 ،242و ،1397التي تنهي االحتالل الذي
بدأ العام  ،1967وتتضمن ح ً
ال متفق ًا عليه،

عاد ً
ال ،ومنصفاً ،وواقعي ًا لقضية الالجئني،

يوافق عرفات على األفكار التي اقترحها الرئيس
بعد أيام من افتتاح القمة ،كانت قد أعدت بالتعاون

يعني فرض االقتراحات ،التي كان يتم تناقلها
شفوي ًا ألنه منع مساعديه من كتابتها .كان الوفد
اإلسرائيلي يقدم اقتراحات عبثية خاصة فيما يتعلق
بقضية القدس ،مثل إنشاء كنيس في حرم املسجد

وح ً
ال تفاوضي ًا لوضع القدس يأخذ بعني االعتبار

األقصى ،ووفق ًا لهذا االقتراح ،سوف تقسم

املصالح الدينية لليهود ،واملسيحيني ،واملسلمني

يكون للمسلمني فيها احلرم الذي يضم املسجد

االهتمامات السياسية والدينية للجانبني ،ويصون
على صعيد العالم ،ويحقق رؤيا دولتني،

إسرائيل ،ودولة ذات سيادة ،مستقلة ،دميقراطية
وقابلة للحياة هي فلسطني ،تعيشان جنب ًا إلى جنب

في سالم وأمن».

وعلى الرغم من أن اللجنة الرباعية الدولية
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منطقة احلرم القدسي أفقي ًا بني املسلمني واليهود،

األقصى وقبة الصخرة ،ويكون لليهود املكان الذي

يزعمون أنه أساسات املعبد اليهودي القدمي.

استناد ًا إلى قرار مجلس األمن  ،242طالب

عرفات بأن تكون القدس الشرقية احملتلة منذ
 1967كلها حتت السيطرة الفلسطينية ،متناز ً
ال
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عن احلي اليهودي الذي يقع داخل املدينة وعن

يضاف إلى ذلك  %10من األراضي الفلسطينية

يعطي الفلسطينيني سوى الضواحي والقرى

املستوطنني سوف تضمها إسرائيل .في املقابل،

التي تضم ثالث كتل استيطانية يقيم فيها  %80من

حائط املبكى .غير أن االقتراح اإلسرائيلي ال

احمليطة بالقدس ،ونوع ًا من السلطة البلدية في

تعطي إسرائيل للفلسطينيني أراضي قاحلة ،مبعدل
 100متر مربع لكل كيلو متر تضمه.

األحياء اإلسالمية واملسيحية في البلدة القدمية

في خطوة كان واضح ًا أنها تشكل استفزاز ًا

وداخل املدينة .كان باراك يرى أن إسرائيل يجب

وحتمي ً
ال للمسؤولية عن فشل القمة للرئيس

أن حتتفظ بالسيطرة الكاملة على القدس الغربية

عرفات ،وفي مقابلة مع القناة األولى للتلفزيون

والشرقية وأن املدينة يجب أن «تبقى عاصمة دولة
إسرائيل فقط .ووفق ًا ملنطق باراك فإن العاصمة

اإلسرائيلي بتاريخ  28متوز ،وقف الرئيس
األميركي إلى جانب باراك معتبر ًا أنه» برهن على

الفلسطينية يجب أن تكون في قرية أبو ديس،

شجاعة كبيرة ،وأعلن عن تعزيز التعاون الثنائي

جنوب القدس.

مع إسرائيل.

وبخصوص قضية الالجئني ،رفض عرفات

أما باراك ،فقد خرج بالنتيجة التي كان قد

اقتراحات باراك التي لم تعترف مبسؤولية إسرائيل

أعدها سلف ًا وهي ال يوجد شريك لإلسرائيليني

عن هذه القضية ،اكتفت إسرائيل خالل االجتماعات

وأن القيادة الفلسطينية عاجزة ويجب أن تتغير.

الثالثة األخيرة التي كرست للتفاوض حول هذه

وحينئذ بدأت عملية االغتيال السياسي للرئيس

املشكلة ،باملوافقة على عودة  5000الجئ ملرة

عرفات.

واحدة ،أو  10,000الجئ على مدى عشر سنوات

خالل الفترة من  22إلى  27كانون الثاني 2001

وذلك في إطار اتفاقية سالم ،على أن تذكر فيها

عقد مؤمتر طابا استكما ً
ال ملفاوضات كامب ديفيد،

عبارة «نهاية النزاع» ،وهذا ما رفضه عرفات.

والقضية األساسية الثالثة تتعلق باحلدود

إال أن املؤمتر وصل مجدد ًا إلى طريق مسدود ،ومت

اإلسرائيليون على الفلسطينيني تسليمهم  %81من

احلد املتقدم
الطرفني لم يقتربا ،من قبل ،إلى هذا ّ

إصدار بيان إسرائيلي فلسطيني مشترك يؤكد أن

واملستوطنات املقامة على األراضي احملتلة .اقترح

من االتفاق ويخلق فسحة أمل للمستقبل.

أراضي الضفة الغربية ،مقسمة إلى ثالثة كانتونات
دون أي اتصال جغرافي بينها ،ومحاطة مبناطق حتت

حصاد أنابوليس

السيادة اإلسرائيلية .وفق ًا لهذا االقتراح ،تسيطر

عقد مؤمتر أنابوليس للسالم في الشرق األوسط

إسرائيل على كافة نقاط العبور احلدودية مع اخلارج،

بتاريخ  27تشرين الثاني  2007برعاية الواليات

وكذلك على الفضاء اجلوي ومصادر املياه اجلوفية في

املتحدة األميركية ،وانتهى املؤمتر بصدور بيان

تؤجر  %10من الضفة الغربية ـ منطقة
الضفة الغربيةَ .

مشترك من جميع األطراف .سعت اإلدارة

وادي األردن ـ إلى إسرائيل ملدة  25عاماً.
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األميركية إلى املساعدة في التوصل إلى اتفاقية

عمل مشتركة وإنشاء واإلشراف على عمل فرق

خطة خارطة الطريق ،واعتبر الهدف الرئيسي

برئاسة ممثل من كل طرف .اجللسة األولى للجنة

سالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وإحياء

للمؤمتر هو العمل على قيام دولة فلسطينية قبل
نهاية فترة رئاسة الرئيس األميركي جورج بوش،
حضر املؤمتر أكثر من أربعني دولة ومنظمة دولية.
كوندوليزا رايس قالت« :إن الواليات املتحدة

ستحاول املساعدة في التوصل إلى اتفاقية سالم

بني اإلسرائيليني والفلسطينيني خالل السنة
القادمة ،وإن الطرفني وافقا على العمل على إقامة

دولة فلسطينية مستقلة قبل نهاية فترة رئاسة الرئيس
األميركي جورج بوش ،وأن واشنطن تأمل في

انطالق املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
لتحقيق الهدف املنشود في املؤمتر».

البيان اخلتامي الذي صدر عقب انتهاء أعمال

املؤمتر والذي تاله الرئيس األميركي السابق جورج

بوش تضمن ما نصه «وتعزيز ًا لهدف قيام دولتني،

إسرائيل وفلسطني ،تعيشان جنب ًا إلى جنب بسالم

وأمن ،نحن نوافق على أن نطلق فور ًا وبحسن نية
مفاوضات ثنائية من أجل إبرام معاهدة سالم ،حتل
جميع القضايا املعلقة ،مبا في ذلك جميع القضايا

اجلوهرية دون استثناء ،كما نصت عليها االتفاقات
السابقة».

املفاوضات ملعاجلة جميع القضايا ،على أن تكون

التوجيهية ستعقد يوم  12كانون األول .2007

الرئيس عباس ورئيس الوزراء أوملرت سيواصالن

االجتماع كل أسبوعني ملتابعة املفاوضات من أجل
تقدمي كل املساعدة الالزمة لتقدمها.

كما يلتزم الطرفان فور ًا بتنفيذ التزاماتهما

مبوجب خارطة الطريق املستندة إلى األداء إلى

حل دائم على أساس الدولتني للصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني ،الصادرة عن اللجنة الرباعية في 30

نيسان  ،2003وهذا ما يسمى خارطة الطريق،

ونتفق على تشكيل آلية أميركية ،فلسطينية
وإسرائيلية تقودها الواليات املتحدة ملتابعة تنفيذ
خارطة الطريق.

كما أن األطراف تلتزم مبواصلة تنفيذ االلتزامات

القائمة في خارطة الطريق حتى يصلوا إلى معاهدة
سالم ،وستراقب الواليات املتحدة وحتكم على

وفاء اجلانبني بالتزاماتهما في خارطة الطريق.

ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ،فإن تنفيذ

معاهدة سالم في املستقبل سوف يخضع لتنفيذ
خارطة الطريق ،كما حتكم عليها الواليات املتحدة.
في تقرير خاص للدكتور صائب عريقات رئيس

ونحن نوافق على الدخول في مفاوضات حثيثة

دائرة املفاوضات حتت عنوان املوقف السياسي على

اتفاق قبل نهاية العام  ...2008لهذا الغرض،

اإلسرائيلية واستمرار انقالب حماس...التوصيات

ومستمرة ومتواصلة ،وسنبذل كل جهد إلبرام

فإن جلنة توجيهية تقاد بشكل مشترك من قبل رئيس

وفد كل طرف ،ستجتمع باستمرار ،كما هو متفق
عليه .وستقوم اللجنة التوجيهية بوضع خطة
العدد (2010 )14-13

ضوء التطورات مع اإلدارة األميركية واحلكومة
واخليارات ،تضمن التقرير عنوان ًا فرعي ًا حمل اسم:

أين وصلت املفاوضات بني الرئيس محمود عباس
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت؟
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كشف التقرير عن أنه في  30آب  ،2008عقد لقاء

املمر اجلغرافي الرابط بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

األميركية في واشنطن برئاسة وزيرة اخلارجية

أن األحياء العربية في القدس الشرقية تكون جزء ًا

أميركي ،فلسطيني ،إسرائيلي في وزارة اخلارجية

بخصوص الق ــدس :طرح اجلانب اإلسرائيلي

األميركية كوندوليزا رايس ،وبحضور وفدين

من فلسطني (بيت حنينا ،شعفاط ،العيسوية،

إسرائيلي وفلسطيني ومت االتفاق على ما يلي:

الطور ،سلوان ،رأس العامود ،الصوانة والثوري

وباقي األحياء العربية) .في حني تكون جميع

أ -قاعدة املفاوضات هي خارطة الرابع من

املستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمت في القدس

حزيران عام  1967ومبا يشمل القدس

الشرقية جزء ًا من إسرائيل.

الشرقية ،والبحر امليت وغور األردن ،واملناطق

أما فيما يتعلق بالبلدة القدمية ،طرح الطرف

احلرام ( )No man's Landوقطاع غزة.

اإلسرائيلي مفهوم ًا ملا يسمى احلوض املقدس ،مع

ب  -مبدأ تبادل األرض بشكل متفق عليه ومبا
يشمل ربط ًا جغرافي ًا بني الضفة الغربية وقطاع

ترتيبات خاصة ،ترفع فيها السيادة عن الطرفني.

في قضية الالجئني ،طرح اجلانب اإلسرائيلي

غزة.

عودة  1000الجئ فلسطيني إلى إسرائيل سنوي ًا

ت -مساحة املناطق احلرام عشية الرابع من

وملدة خمس سنوات ،وتكون عودتهم ألسباب

حزيران عام 46 ، 1967كم ،2مت االتفاق

إنسانية والعودة لدولة فلسطني شأن ًا داخلي ًا

على اقتسامها  %50ـ  %50بني الدولتني.

ث -هدف عملية السالم حتقيق مبدأ الدولتني

فلسطينياً .ينشأ صندوق دولي للتعويضات وتكون

وجاءت الوزيرة رايس إلى رام الله وأكدت

مسؤولية عن مأساة الالجئني الفلسطينيني .تتحمل

إسرائيل عضو ًا فيه .رفضت إسرائيل حتمل أي

استناد ًا لهذا التفاهم.

إسرائيل مسؤولية خاصة في تعويض الالجئني.

هذا االتفاق للرئيس محمود عباس يوم

يتم بحث إيجاد حلول ملمتلكات الالجئني.

.2008/8/15

على ضوء هذا االتفاق كُ ثفت اللقاءات

في موضوع امليــاه طرح اجلانب اإلسرائيلي

ضمن ذلك  12جلنة لكافة قضايا املفاوضات عقدت

محطات حتلية للمياه في إسرائيل وتزويد دولة

تأسيس تعاون إقليمي حلل مشكلة املياه .إقامة

الفلسطينية اإلسرائيلية على كافة املستويات ومن

فلسطني مبا حتتاجه من مياه .احتفاظ إسرائيل

لقاء) .إال أن املفاوضات اجلدية جرت بني
(ً 288

بسيطرتها على أحواض املياه.

الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود

في مجال األمن طرح اجلانب اإلسرائيلي دولة

أوملرت ووصلت إلى ما يلي:

فلسطينية منزوعة السالح .وجود إسرائيلي في

طرح اجلانب اإلسرائيلي ضم  %6.5من مساحة

عدة مواقع في دولة فلسطني .يكون إلسرائيل

الضفة الغربية ،وإعطاء ما نسبته  %5.8من أراضي

السيطرة على املجال اجلوي لفلسطني.

العام  ،1948وتكون النسبة الباقية  %0.07بدل
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تضمن التقرير ،أيضاً ،أنه في تاريخ  18كانون

في التقرير إلى أن اإلدارة األميركية كانت قد

بوش توجه الرئيس محمود عباس إلى واشنطن

األميركية هيالري كلينتـون للرئيس محمود عباس

األول  ،2008وقبل شهر من انتهاء والية الرئيس

والتقى الرئيس األميركي جورج بوش ،حيث
قدم له منظومة احتوت على ملخص ألين وصلت

املفاوضات بني اجلانبني حول كافة القضايا .وعندما
اطلع الرئيس بوش عليها قال « أريد وفد ًا إسرائيلي ًا

حددت دورها ،في رسالة بعثتها وزيرة اخلارجية
في تاريخ  18شباط  ،2010جاء فيها« :إن قضايا

البحث سوف تشمل كافة قضايا الوضع النهائي:

القدس ،احلدود ،املستوطنات ،الالجئني ،املياه،
األمن للفلسطينيني واإلسرائيليني .وبشأن السقف

وفلسطيني ًا في الثالث من شهر كانون الثاني 2009

الزمني فيجب إمتام املحُ ادثات حول كافة القضايا مبا

األولى عليها ،وذلك لنقلها إلى اإلدارة األميركية

استمرت األمور على هذا النحو حتى كانت

ملراجعة هذه املنظومة واخلرائط ووضع األحرف

اجلديدة مع توصية ببدء املفاوضات من النقطة
التي توقفت عندها في كانون األول .»2008
وأضاف قائ ً
ال للرئيس أبو مازن« :لقد قمت بكل

ال يتجاوز  24شهراً».

زيارة ميتشل ولقاؤه الرئيس أبو مازن ،يوم  1متوز

 ،2010حيث طرح السيناتور ميتشل االنتقال إلى

املحُ ادثات ا ُملباشرة دون ربط ذلك بإحداث تقدم

ما عليك ،ال يستطيع أحد أن يوجه لكم اللوم ،أنا

في املحُ ادثات التقريبية ،وقال للرئيس « :ال بد من

اإلسرائيلي سقط في دوامة مشاكله الداخلية،

إقامة الدولة وخالل هذه املحُ ادثات سيكون لنا

قمت مبا علي وأنت قمت مبا عليك ،لكن اجلانب

وتهرب من االتفاق».

رد الرئيس أبو مازن :سأرسل د .صائب

عريقات ومعه فريق فني ملراجعة منظومة املواقف
واخلرائط يوم الثالث من كانون الثاني ، 2009

وسيكون ذلك مبثابة الوديعة عندكم؟ يقول صائب

عريقات أنه بد ً
ال من الذهاب إلى واشنطن قرر
أوملرت شن احلرب اإلجرامية على قطاع غزة.

املفاوضات غير املباشرة

االنتقال إلى املحُ ادثات ا ُملباشرة للتوصل إلى اتفاق
دور أساسي في حتقيق ذلك .جميع قضايا الوضع

النهائي ستكون على الطاولة .احلكومة اإلسرائيلية

لن تخوض في ا ُملفاوضات حول قضايا الوضع
النهائي إال عندما تبدأ املحُ ادثات ا ُملباشرة».

أجابه الرئيس أبو مازن« :بيننا اتفاق ،عندما يحدث

تقدم في مسألتي احلدود واألمن سيتم االنتقال إلى
املحُ ادثات ا ُملباشرة» .يقول عريقات« :أدرك السيد
الرئيس أبو مازن أن ُهناك تغيير ًا في املوقف األميركي

إذ قال لنا بعد االجتماع  :يبدو أن اإلدارة األميركية قد

في تقرير خاص آخر أعده الدكتور صائب

غيرت موقفها ،فلم تعد تربط بني املحُ ادثات ا ُملباشرة

نيسان  2010حمل عنوان احملادثات التقريبية

بعد سلسلة لقاءات واجتماعات أجراها

عريقات رئيس دائرة شؤون املفاوضات في شهر
والضغوط لالنتقال إلى احملادثات املباشرة ،أشار
العدد (2010 )14-13

والتقدم في مسألتي احلدود واألمن».

املبعوث األميركي للسالم جورج ميتشل أعلن
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في التاسع من أيار  2010عن انطالق املفاوضات

يقبل إطالق ًا رفض اقتراحه االنتقال إلى املفاوضات

أمدها أربعة شهور ،وكانت جلنة املتابعة العربية

تتمثل في انعدام الثقة في الرئيس عباس واجلانب

املباشرة ،وإنه ستكون هناك تبعات لهذا الرفض

غير املباشرة بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي

الفلسطيني ،ما يعني تبعات أخرى على العالقات

قد باركت هذا التوجه ،خالل هذه الفترة بذل
املبعوث األميركي جهود ًا كبير ًة من أجل حتويل

األميركية الفلسطينية ،وفي البند الرابع ،إن

أوباما لن يقبل بالتوجه إلى األمم املتحدة ،بدي ً
ال

هذه املفاوضات إلى مفاوضات مباشرة ،وهو

عن االنتقال إلى املفاوضات املباشرة ،أما البند

ما حتقق بحيث أعلنت وزيرة اخلارجية األميركية

اخلامس ،فأشار إلى أن أوباما واإلدارة األميركية

بالنيابة عن أعضاء اللجنة الرباعية عن حتديد موعد

سيعمالن على إقناع الدول العربية على املساعدة

إطالق مفاوضات السالم املباشرة في تاريخ 2

في اتخاذ قرار بالتوجه إلى املفاوضات املباشرة،

أيلول  .2010وافقت القيادة الفلسطينية على

والبند السادس يتضمن أن أوباما سيسعى إلى

إجراء مفاوضات سالم مباشرة بعد حصولها

احلصول على دعم االحتاد األوروبي واالحتاد

على تفويض من قبل جلنة املتابعة العربية خالل

الروسي لالنتقال إلى هذه املفاوضات.

اجتماعها نهاية شهر متوز .2010

صحيفة احلياة اللندنية الصادرة في تاريخ

وبحسب الصحيفة ،جاء في البند السابع

األميركي أوباما للرئيس عباس التي حذره فيها

األكثر التزام ًا بإقامة الدولة الفلسطينية ،سيساعد

من الرسالة أن أوباما وهو الرئيس األميركي

 31متوز  2010نشرت مضمون رسالة الرئيس

الفلسطينيني على إقامتها في حال توجهوا إلى

من أن رفضه االنتقال إلى املفاوضات املباشرة

املفاوضات املباشرة بناء على طلبه ،لكنه في البند

مع إسرائيل سيكون له تبعات على العالقات

األميركية الفلسطينية ،فض ً
ال عن عدم مساعدة

الثامن لن يقدم أي مساعدة في حال الرفض.

وفي البند التاسع ،جاء أن اإلدارة احلالية متكنت

اإلدارة األميركية في متديد فترة وقف االستيطان

من خفض وتيرة االستيطان في مدينة القدس

في أراضي الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة ،تتألف الرسالة التي ُأرسلت

الشرقية احملتلة والضفة الغربية خالل السنوات

والترغيب .بحيث جاء في البند األول من الرسالة

في البند العاشر إنه في حال توجهتم للمفاوضات

في  17متوز من  16بند ًا تراوحت بني الترهيب

الثالث املاضية أكثر من أي وقت مضى ،كما جاء

املباشرة ،ستمدد اإلدارة جتميد االستيطان ،وفي

إنه آن األوان للتوجه إلى املفاوضات املباشرة

حال الرفض ستكون مساعدتها في هذا الشأن

مع إسرائيل ،وفي البند الثاني أن رئيس الوزراء

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أصبح جاهز ًا لالنتقال

محدودة جداً.

البند رقم  11يقول إن اإلدارة تتوقع أن تتعامل

إلى املفاوضات املباشرة في أعقاب اللقاء الذي

املفاوضات مع األراضي احملتلة العام  ،1967وإن

عقده معه أخيراً ،وفي البند الثالث إن أوباما لن
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املفاوضات ستشمل القدس الشرقية وغور األردن

إسرائيل وال تزال تنسف ما سبقها ،وتطالب ببدء

البند الـ  12فينص على أن أوباما يتوقع أن تبدأ

في املراحل السابقة.

املفاوضات من نقطة الصفر وتتنكر ملا مت إجنازه

والبحر امليت وقطاع غزة واألراضي احلرام .أما

 -تسعى إسرائيل إلى جعل عملية التفاوض ملهاة

املفاوضات املباشرة مطلع الشهر املقبل ،البند

للتستر على ممارساتها االستيطانية في الضفة

 ،13يرى أن الوقت وقت االنتقال إلى املفاوضات

الغربية وتهويد القدس ومصادرة األراضي،

املباشرة ،وليس التردد ،بل وقت الشجاعة

وهي تسعى إلى خلق أمر واقع على األرض

والقيادة ،ويتوقع رد الرئيس عباس اإليجابي.

يجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة

وفي البند  14تتحدث الرسالة عن أن اإلدارة

وقابلة للنمو واحلياة أمر ًا مستحيالً.

األميركية ستستمر في اعتبار أي عمل قد يسهم في

هدم الثقة عم ً
ال استفزازي ًا سيتحمل الطرف الذي

 ترفض إسرائيل االلتزام مبرجعيات عمليةالسالم وخاصة القرار  ،242وإلسرائيل

يرتكبه مسؤوليته.

تفسيرها اخلاص ملضمون القرار الذي يتنكر

أما البندان األخيران في الرسالة رقم  15و،16

لفكرة االنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران

فيتعلقان باحلكومة اإلسرائيلية والتزاماتها ،إذ ترى

العام .1967

اإلدارة أن طلب الرئيس عباس رفع احلصار عن

 -ترفض إسرائيل مبدأ وجود جداول زمنية

قطاع غزة قد حتقق في شكل كبير ،إضافة إلى أن

لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه أو التفاهم حوله ،وال

احلكومة اإلسرائيلية ستتخذ مجموعة من خطوات

تزال تتمسك بالعبارة الشهيرة لرابني “ال يوجد

بناء الثقة في املستقبل.

مواعيد مقدسة”.

نتائج وتوصيات

 -تلجأ إسرائيل إلى اللعب على وتر االئتالف

من خالل إجراء قراءة مقتضبة ملسيرة التسوية

احلكومي ،وخوفها من تصدعه في حال التقدم

الفلسطينية اإلسرائيلية على مدار عقدين من

في مسيرة التسوية باجتاه قضايا محددة ،وهي

الزمن ،ميكن استنتاج ما يلي:

ألعوبة مكشوفة متارسها إسرائيل في كل مرة

 -أن اإلدارات األميركية املتعاقبة لم تكن جادة

تتعرض فيها إلى نوع من الضغوط.

باملطلق في سعيها إلنهاء الصراع العربي

 -تلجأ إسرائيل إلى سياسة الهروب إلى األمام

اإلسرائيلي ،وأن رعايتها لعملية التسوية لم تكن

وافتعال األزمات في كل مرة جتد فيها نفسها

نزيهة ولم تكن محايدة ،بل على العكس فهي

واقعة حتت تأثير الضغوط الدولية ،وهذا يعني

تقف إلى جانب إسرائيل وترفض ممارسة أي نوع

أن احتماالت قيام إسرائيل مبغامرات عسكرية

من الضغوط عليها.

أمر وارد ومتوقع.

 في كل محطة من محطات التفاوض ،كانتالعدد (2010 )14-13

 من أجل االلتفاف على استحقاقات عملية116

اتخاذ خطوات وإجراءات أحادية وتصعيدية مثل

السالم ،ترفع إسرائيل شعارها املزعوم حول

االستيطان واالستمرار في تهويد القدس.

عدم وجود شريك فلسطيني ،وتلجأ للهجوم

 -العمل الفوري على إنهاء االنقسام بأي شكل

على القيادة الفلسطينية وتصفها بالضعف.

من األشكال ،وتقوية اجلبهة الداخلية الفلسطينية

 -التالعب على املسارات ،أصبح لعبة إسرائيلية

وترتيب البيت الفلسطيني في الداخل واخلارج

مكشوفة في كل مرة جتري فيها املفاوضات بشكل

وحل أزمة النظام السياسي الفلسطيني.

جدي ،هذا يعني أن إمكانية جلوء إسرائيل إلى

 -التقرب من أوروبا وتوضيح املوقف بالنسبة لها

ألعوبة حتريك املسار السوري أمر محتمل خالل

خاصة بعد أن عبرت أوروبا عن غضبها على

الفترة القادمة بهدف تشتيت اجلهود الدولية

لسان وزير اخلارجية الفرنسي الذي أكد انزعاج

ولفت األنظار عن املسار الفلسطيني.

أوروبا من تهميش دورها السياسي.

 -حتجيم أي دور للقوى الفاعلة على الساحة

 -االبتعاد عن التجاذبات اإلقليمية التي حتاول

الدولية ورفض إشراك قوى مهمة مثل االحتاد

من خاللها إسرائيل دق األسافني وزرع الفنت

األوروبي بشكل فاعل في عملية السالم هو قرار

وخاصة فيما يتعلق بالشأن اإليراني واللبناني.

إسرائيلي حاسم.

 -استنفار اللوبي الصهيوني إلى أقصى حد

 -وضع اخلطط البديلة في حال فشل عملية

عن ممارسة أية ضغوط فعلية على إسرائيل،

فترة العام حسب ما حدد لها ،وهذا يتطلب

التفاوض واالستعداد ملرحلة ما بعد انتهاء

ملمارسة الضغوط على اإلدارة األميركية لثنيها

االستعداد خلطة الهجوم السياسي على كافة

وجتييش املاكنة اإلعالمية للظهور مبظهر احلريص

احملاور السياسية واالقتصادية والدبلوماسية

على السالم والساعي إليه.

والقانونية.

 -تأجيج الساحة الفلسطينية وإرباك القيادة

 -حث الدول العربية على تبني مواقف أكثر

الفلسطينية وتشجيع حالة االنقسام ...سياسة

جرأة ومسؤولية وخاصة في مجال العالقة مع

إسرائيلية ممنهجة إلضعاف املفاوض الفلسطيني.
بعد االطالع على طبيعة السلوك التفاوضي

واشنطن.

اإلسرائيلي ،واحلقائق التي تكشف عن زيف

 -االنتباه إلى محاوالت بعض القوى على الساحة

االدعاءات اإلسرائيلية بخصوص عملية السالم

الفلسطينية الساعية إلى التشويش على القيادة من

والتي قد تشكل عقبة في وجه املفاوضات املباشرة

خالل تنفيذ بعض العمليات بدواع غير مفهومة

التي انطلقت يوم  2أيلول من واشنطن ،بات من

وفي أوقات تثير الشكوك حول جدواها.

الضروري العمل على:

 االستمرار في تأسيس البنية التحتية للدولةالفلسطينية وخاصة على صعيد بناء الرموز

 -عدم القبول بأي شكل من أشكال االستمرار في

السيادية.

عملية التفاوض في حال ما أقدمت إسرائيل على
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مقاالت

جتريب املجرب في املفاوضات املباشرة

إرث االحتالل وإرث مقاومته وفرص التوصل إلى حل
بقلم :محمد هواش

*

تستمد جولة املفاوضات الفلسطينية ـ

قواعد العمل السياسي في الواليات املتحدة

في الثاني من أيلول قدر ًا كبير ًا من التناقض في

األميركية ،وألن العالقات األميركية ـ اإلسرائيلية

اإلسرائيلية املباشرة اجلديدة التي بدأت في واشنطن

األميركية ُترسم و ُتخطط و ُتقر في وزارة اخلارجية

اآلمال املعلقة عليها ،على قاعدتني هما  :األولى

اإلستراتيجية ال ولم تخرج بعد عن قواعد العمل

صارت مصلحة أميركي ًة قومي ًة كما يقول الرئيس

تغيرات جذرية من
إسرائيل على
التكيف مع ّأية ّ
ّ

جتريب املجرب .والثانية أن الدولة الفلسطينية
األميركي باراك أوباما ،ومستشار األمن القومي

األميركي جيمس جونز الذي يضيف إن الدولة

الفلسطينية هي رأس احلربة في الهجوم األميركي
على اإلرهاب مع فشل احللول األمنية والعسكرية

في محاربة اإلرهاب والتطرف في العاملني العربي
واإلسالمي.

السياسي األميركي .ومن املشكوك فيه أن تجُ َبر

هذا النوع في السياسة األميركية اخلارجية.

إرث االحتالل

قياس ًا بالقاعدة األولى  :فإن خبرة املفاوضات

املباشرة وغير املباشرة بني منظمة التحرير

أشياء كثير ًة ،ال فائدة
الفلسطينية وإسرائيل تقول
ً

مع ذلك ،فإن هناك شكوك ًا كبير ًة في إمكان

من تكرار معظمها .فإسرائيل تريد فرض حل

األميركي باراك أوباما إلى مجال السياسة؛ ألن

األدنى من احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني،

االنتقال من مجال الفلسفة التي حتدث بها الرئيس
*كاتب ومحلل سياسي.
العدد (2010 )14-13

إسرائيلي للقضية الفلسطينية ال ينطوي على احلد

تلك التي يقع في مركزها إقامة دولة فلسطينية على
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أنقاض االحتالل الذي وقع في العام ،1967

السابق إيهود أوملرت وعندما وصلت املفاوضات

منه؛ حترك املجتمع اإلسرائيلي في اجتاه تغيير

ملفات وإغالق بعضها ،جاءت احلرب على غزة،

إلى نقطة حساسة جرى خاللها التفاهم على

وكلما تقدمت املفاوضات نحو حل كهذا أو قريب

لتوجه ضربتها وزخمها إلى مسارين تفاوضيني

احلكم ورأس احلكم ،وإزاحة أية بوادر اقتراب

معاً .واحد في القدس بني الرئيس الفلسطيني

من حل مقبول للشعب الفلسطيني أو على األقل

محمود عباس وأوملرت ،وآخر في تركيا بني

لقطاعات واسعة منه .هذا حصل عدة مرات.

الرئيس السوري بشار األسد وأوملرت.

املرة األولى عندما قتل إسحق رابني بتحريض

اليوم يتوفر على طاولة املفاوضات ما لم يكن

من أحزاب اليمني ،وعطلت املفاوضات بعدها
ألن شمعون بيريس لم يكن بدي ً
ال مناسب ًا لرابني

موجود ًا في املفاوضات السابقة باستثناء (أنابوليس)

من قبل اإلسرائيليني ،فاختار احملرضون بنيامني

وهو االعتراف الدولي واإلسرائيلي املوارب بدولة

لقاء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

موقف إسرائيلي يقول بأخذ الوقائع على األرض

نتنياهو رئيس ًا للحكومة وكان وقتذاك يرفض مجرد

فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس مع
في االعتبار في أي حل .ما يعني عملي ًا ضم

قبل أن يوقع معه عدة اتفاقات منها بروتوكول

املستوطنات إلى إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية

اخلليل و(واي بالنتيشن) ،وعندما عاد من هناك

متواصلة ومتصلة وقابلة للحياة.

لتطبيق االتفاقات ،أسقطه انسحاب بعض أعضاء

املعضلة الكبرى أمام املفاوضات هي تعنت

(الليكود) وحزب (موليديت) اليميني من االئتالف
احلاكم .وحصل ذلك بصورة أكثر وضوح ًا في

إسرائيل وإصرارها على استخدام قوتها وقوة
األمر الواقع االحتاللية في املفاوضات وفرض

(كامب ديفيد الثانية) عندما انتهت الفترة االنتقالية

تسوية تسمح لها بالسيطرة العسكرية املباشرة على

وجاء استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية ورفض

األرض والتحلل من مسؤوليتها عن السكان .وهي

رئيس احلكومة اإلسرائيلي آنذاك إيهود باراك
مصر ًا على سيطرة إسرائيلية على
احللول الوسط
ّ

تفاوض على انتزاع اعترافات فلسطينية بحقوق

القدس وعلى قدر ال يتجاوز  %67من مساحة

إسرائيلية في الضفة والبناء عليها من دون التزام

بعد ذلك مفاوضات حثيثة في منتجع طابا املصري

إطار ما يسمى اتفاق إطار أو اتفاق مبادئ .

إسرائيلي واضح بترجمة أية تنازالت إسرائيلية في

الضفة الغربية إلقامة دولة فلسطينية عليها ،وبدأت

على البحر األحمر تقدمت كثير ًا عن نتائج (كامب

تصورات ـ عثرات

ديفيد الثانية) ،فتقدم أريئيل شارون مقتحم ًا احلرم

نظرية إسرائيل التفاوضية التي عرضها بنيامني

القدسي الشريف ،فاندلعت االنتفاضة الثانية.

نتنياهو في حفل إطالق املفاوضات املباشرة

والنتائج ال تزال ماثلةً .وال تشذ عملية (أنابوليس)

تنطوي على خطر كبير جلهة نية إسرائيل التوصل

التي قادها من اجلانب اإلسرائيلي رئيس الوزراء
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إلى اتفاق من هذا النوع يعطيها احلق في مواصلة

نتنياهو التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيني تنطوي

ضمها إلى إسرائيل في أية اتفاقية من دون قدرة

كما يريد الفلسطينيون من جهة وكما تنادي بذلك

البناء في املستوطنات التي ميكن احلديث عن إمكان
الفلسطينيني على ترجمة أية تنازالت إسرائيلية
إلى واقع  .وهو لهذا الغرض أي نتنياهو عرض

طريق ًا للتفاوض على مراحل متتابعة ال متوازية
وكل مرحلة حتتاج إلى اتفاق إطار أو اتفاق مبادئ

وحتتاج إلى اتفاق آخر للتنفيذ قد يطول إلى سنوات
من دون االنتقال إلى قضية أخرى قد تكون جوهرية

وقد يترتب عليها ضياع كل شيء.

والدة محفوفة بالفشل

االنطباعات األولى التي ميكن تكوينها من حفل

افتتاح املفوضات في واشنطن كثيرة يقع في مقدمها

أن إسرائيل تتحدث بلسانني ،واحد للرأي العام
بعد سلسلة اإلخفاقات في سياساتها اخلارجية بعد
الهجوم على أسطول احلرية باملعنى الزمني ،وآخر

للمفاوضني أنفسهم باعتباره قواعد عمل ال تعكس
تغير ذي شأن في التصورات اإلسرائيلية حيال
أي ّ

تقدمي حلول للقضية الفلسطينية .فال تزال نظرية
األمن اإلسرائيلية الكالسيكية حتكم إلى حد كبير

آراء املفاوضني اإلسرائيليني .وقد بنيت على هذه
اآلراء مطالب خطرة تضع أسس ًا لنسف مشروع

التسوية برمته .وعلى تلك القاعدة تطالب إسرائيل
بأن يكون أمنها منطلق ًا لتحديد وتقييد وتعويق أية

مطالب فلسطينية بالسيادة واألرض بذريعة األمن.
ولم تعرض إسرائيل ومفاوضوها في واشنطن
تغييرات ملموسة على هذه التصورات ،مما يزيد

الشكوك في نية إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامني
العدد (2010 )14-13

على إمكان إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية

اليوم األسرة الدولية مبا فيها وعلى رأسها الواليات
املتحدة األميركية .

املفهوم اإلسرائيلي الثاني اخلطر يتعلق أساس ًا

بناء على واقع
بأن التسوية بني اجلانبني ال تتم ً
تاريخي وعلى رقعة جغرافية واحدة هي فلسطني
التاريخية ،وإمنا على أن هناك “إسرائيل وشعبها
اليهودي في أرضه” و”هناك فلسطينيون يعيشون

على هذه األرض” والتسوية تعني النظر في
حقوق لهؤالء وال تعني تسوية لنزاع مع الشعب

الفلسطيني الذي انتزع من أرضه وسلبت حقوقه
الوطنية في مقدمها حقه في تقرير املصير في دولة

على جزء من أرض فلسطني التاريخية.

أساس بنيوي للشكوك

معنى ذلك أن إسرائيل ال يتوفر لديها أي استعداد

لتسوية دائمة بني الطرفني تنسحب على أساسها

مدني ًا وعسكري ًا إلى حدود الرابع من حزيران مع
تبادل أراض بنسبة ال جتحف بالتواصل اجلغرافي

والسكاني للدولة الفلسطينية ،كما ال جتحف مبعنى

ومغزى االنسحاب وبكل معاني السيادة للدولة
الفلسطينية بصرف النظر عن االتفاق على مستوى
تسلح الدولة الفلسطينية املستقبلية .وهذا األمر

هو األساس للشكوك الفلسطينية القوية بسياسة
احلكومة اإلسرائيلية احلالية بصرف النظر عن

مكوناتها أكانت مييني ًة من األحزاب التي ال تؤمن
بحق الفلسطينيني في دولة إلى جانب إسرائيل أم
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من ميني الوسط التي تؤمن بتسوية على أقل قدر من

اإلسرائيلية .ألن أي إعالن فلسطيني من هذا

السكان.

تصل التسوية إلى نهاياتها .أي  :إنهاء االحتالل

مساحة الضفة الغربية وغزة مع التخلص من عبء
وتعد تركيبة احلكومة وبرنامجها عام ً
ال ثانوي ًا في

القبيل يضمن إلسرائيل تنازالت وال يضمن أن

وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة .وهذا التناقض

أسباب غياب االستعداد اإلسرائيلي لتسوية دائمة.

ال ميكن حله بضمانات ال تتوفر إلى اآلن أية صدقية

التي تنكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير

الفلسطينيني عبء فشل املفاوضات ودفع الثمن؛

قياس ًا باألسباب التي تتعلق باملفاهيم الصهيونية
بل تنكر حتى وجوده بصورة أو أخرى .على

الرغم من االعتراف املتبادل بني منظمة التحرير
الفلسطينية ودولة إسرائيل.

وبناء على ما سبق ،فإن فرص جناح املفاوضات
ً

احلالية أقل بكثير من فرص جناحها حتى لدى
اجلهات األكثر تفاؤ ً
ال بإمكان التوصل إلى اتفاق،
ومرد هذا االستنتاج هو عوامل بنيوية ال عوامل

سياسية.

معادلة القوة

الفلسطينيون ال يستطيعون التسليم مبا تريده

إسرائيل قبل أن يحصلوا على دولة فلسطينية

تسيطر فعلي ًا على أراضيها ،أي على حدود الرابع
من حزيران  .1967وتستطيع إسرائيل املناورة
كثير ًا على فكرة ومبدأ احلصول على تنازالت

فلسطينية جوهرية وترجمتها إلى واقع سياسي
وجغرافي ،بينما ال تستطيع السلطة الفلسطينية

ترجمة تنازالت إسرائيل إلى واقع مشابه .وهذا
من بني جملة عوامل هو األساس للمناورة ورفض

املطالب اإلسرائيلية في حقوق أمنية وحقوق في

استخدام أراض فلسطينية يتم االتفاق على أنها
سوف تكون بعد االتفاق النهائي حتت السيادة

جتاهها .ومن هذه النافذة ميكن إلسرائيل حتميل
إما تأجي ً
ال للحل النهائي أو إطال ًة ألمد االحتالل

إلى زمن ووقت آخر ،ال يعود ممكن ًا معهما احلديث
عن حل الدولتني .ويصير حل الدولة الواحدة مع
حقوق إسرائيلية صرفة من دون حقوق فلسطينية
مقابلة أمر ًا ممكناً.

حل الدولة الواحدة

وقد عبر عدد من السياسيني اإلسرائيليني صراحة

عن ذلك وكان أبرزهم وزير الدفاع اإلسرائيلي
األسبق موشي آرينز الذي جلب نتنياهو إلى احلكم

وأعده ليكون زعيم ًا حلزب الليكود.

وقد كتب آرينز عدة مقاالت تقول إنه ال حاجة

حلل الدولتني ،وإن احلل الواقعي واملمكن هو ترك
غزة ملصيرها على أن يسميها الفلسطينيون دولة أو
ما يشاؤون .وإعطاء الفلسطينيني في الضفة الغربية

هوية إسرائيلية .وشرح بأن إسرائيل قوية تستطيع
منح اجلنسية لنحو مليون ونصف مليون فلسطيني

لتفادي حل الدولتني.

ائتالف رفض حل الدولتني

وإذا كانت هذه التصورات اإلسرائيلية تبدو

غير رسمية ،فإن شركاء في احلكم واحلكومة
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اإلسرائيلية يعبرون صراحة عن رفضهم حلل

ألنه املؤشر األكثر داللة على نية إسرائيل املوافقة

(موشي يعلون ،بني بيغن ،موشي فايغلني) إضافة

ومن دون جتميد االستيطان ال معنى لعملية

الدولتني مبن فيهم اجتاهات قوية في حزب الليكود
إلى حزب (إسرائيل ببيتنا) بزعامة (أفيغدور

ليبرمان) وبدرجة أقل نسبي ًا حزب (شاس) لليهود

الشرقيني بزعامة إيلي يشاي .الذين ال يوافقون
علن ًا على تقسيم القدس وال وقف البناء في
املستوطنات أي مواصلة االحتالل ورفض إقامة

دولة فلسطينية وال يرون في الرئيس محمود عباس

شريكاً ،على الرغم من أن نتنياهو خاطبه في
حفل إطالق املفاوضات في واشنطن بـ «شريك»

وحتدث للمرة األولى عن الضفة الغربية باسمها
ال باالسم العبري «يهودا والسامرة» .وحتدث عن

ويعتقد أن
فرصة حلل تاريخي مع الفلسطينينيُ .
اإلسرائيليني يرون في املفاوضات املباشرة «مجرد
لعبة لشراء الوقت» تستمر إسرائيل خاللها في

االستيطان في الضفة الغربية ،وبعد سنوات تكون
ضاعفت مساحة االستيطان ،وصادرت املزيد من

األراضي الفلسطينية ألغراض البناء االستيطاني،

وتالي ًا توسيع رقعة مطالبتها وتقليص حدود الدولة

الفلسطينية إلى مساحة غير واقعية وغير قابلة
للحياة.

معيار النجاح والفشل

على إنهاء االحتالل واالستعداد للتسوية النهائية.

املفاوضات .وال معنى إلطالقها .وال معنى
ملساعي واشنطن إطالقها على األهداف الواردة

نفسها أعاله :إقامة دولة فلسطينية إلى جانب
إسرائيل جزء من خطاب التصالح األميركي مع

العاملني العربي واإلسالمي .وشرط إلمكانية جناح
واشنطن في احلرب على اإلرهاب.

وثمة إمكانية لتمديد قرار احلكومة اإلسرائيلية

القاضي بتجميد جزئي مؤقت لالستيطان حتى

 26أيلول بسبب حاجة الواليات املتحدة إلى أن
ال تفشل عملية مفاوضات بدأت قبل أسبوعني

من ذلك املوعد ،وكذا بسبب حاجة الفلسطينيني
إلى مواصلة واشنطن دعم عملية تفاوض إلنهاء
االحتالل وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل

واستفادة الفلسطينيني من زخم هذا املطلب
األميركي الذي يلقى تأييد ًا دولي ًا واسعاً ،قبل أن
يفتر بذريعة عدم جتاوب الفلسطينيني مع جهود

أميركية تهدف إلى دعمهم ودعم مطالبهم أو ً
ال
وأخيراً .ومن غير املقبول فلسطيني ًا في هذا السياق

تأجيل اإلعالن عن متديد التجميد إلى نهاية شهر
أيلول موعد انتهاء أعمال اجلمعية العامة لألمم
املتحدة .وهناك ما يشير إلى شبه تفاهم فلسطيني

لهذه األسباب وغيرها ،أيضاً ،فإن العنصر

– إسرائيلي على ذلك .في صيغة تبدو ممكنة

أو ً
ال هو إعالن متديد قرار جتميد االستيطان اجلزئي

مصادقة احلكومة اإلسرائيلية على أية مخططات

احلاسم إلمكان جناح املفاوضات في االستمرار
واملؤقت حتت أية صيغة جديدة إن لم يكن ممكن ًا

اإلعالن صراحة عن وقف األنشطة االستيطانية؛
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هي عدم اإلعالن عن متديد قرار التجميد وعدم
بناء في الضفة الغربية .وهناك داخل االئتالف

احلكومي من دعا إلى وقف البناء في املستوطنات
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املعزولة واالكتفاء بالبناء في الكتل االستيطانية

ال بأس به ووضع دفتر املفاوضات ونتائجها

وزير شؤون االستخبارات دان ميردور هي أكثر

ألنها مجرد تفاهمات ال اتفاقات على أي ملف

الكبرى .مع أن مقترحات من هذا النوع قدمها

خطورة من مواصلة االستيطان في املستوطنات
املعزولة ألنها تخلق واقع ًا وترتب حقوق ًا وتضع

أساس ًا ملطلب إسرائيل ضم الكتل االستيطانية.

توفير ائتالف جديد

وثمة حديث في إسرائيل عن وجود كتلة

برملانية تستطيع أن تقبل بتجميد االستيطان مؤقت ًا

دعم ًا للمفاوضات وهدفها إقامة دولة فلسطينية
إلى جانب إسرائيل على قاعدة تأييد حل
الدولتني وتفادي حل الدولة الواحدة الذي ال

تقبل به أوساط ميني الوسط وأوساط يسارية مع

أن أحزاب اليسار اإلسرائيلي هي أحزاب يسار
اجتماعي ال أحزاب يسار سياسي .ويستطيع
نتنياهو إذا حسم أمره وخرج من صورة رجل

اإلعالم والدعاية إلى رجل سياسة أن يقيم ائتالف ًا

من حزبه وحزبي «كادميا» املعارض و«العمل»
وميكنه السير في املفاوضات نحو اتفاق على حل

الدولتني .مع أن هذا يحتاج إلى اختبار .وهناك
شك في إسرائيل في أن يكون نتنياهو نفسه معني ًا
بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيني أكثر من

اهتمامه بالبقاء السياسي في احلكم .وميكن إذا
صنع ائتالف ًا من هذا النوع القول إنه حسم أمره
وإن املسافة بني أقواله وأفعاله تقلصت .وميكن

البناء عليها ألن حزبي العمل و(كادميا) يتحدثان
عن حل الدولتني .وقد قطعت املفاوضات في

عهد رئيس احلكومة السابق إيهود أوملرت شوط ًا

على طاولة نتنياهو الذي أنكر إمكان البناء عليها

من ملفات املفاوضات السابقة .وكل ذلك ال
يعني بأي حال جتاهل جتربة املجرب في إسقاط

كل حكومة إسرائيلية حتدثت عن حل قريب مع
الفلسطينيني .كما ورد في املقدمة .لذلك قد

يكون التالعب مبصير االئتالف احلكومي نوع ًا

من التهديد بورقة التغيير النتزاع مواقف فلسطينية

قبل أن تبدأ املفاوضات حيال قضايا احلل النهائي.

البيت الداخلي الفلسطيني

وهناك اليوم حاجة فلسطينية إلى توحيد

اخليارات السياسية في أوساط النخب الفلسطينية
في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وحولها من

املستقلني واالجتاهات اليسارية العامة والتوحد

خلف املفاوض الفلسطيني لدعمه خصوص ًا أن
معركة الذهاب إلى املفاوضات حسمت وال معنى
ملعارضة الذهاب إلى املفاوضات عندما جتري

املفاوضات ذاتها وعلى مستويات رفيعة.

وتوحيد اخليارات السياسية ال يعني بأي حال

جتاهل صوت املعارضة الوطنية التي تتفق على
وحدة الهدف :إقامة دولة فلسطينية إلى جانب
إسرائيل مع حل متفق عليه لقضية الالجئني ووحدة

األدوات واألطر واملرجعيات السياسية .إذ ال
معنى ،أيضاً ،للحديث عن ضعف أطر وفصائل
منظمة التحرير باعتباره مبرر ًا لسحب الشرعية

عنها ألن شرعيتها مستمدة بالدرجة األولى من
برنامجها وأهدافها .ألمن أشخاصها مهما كانت
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لدى املفاوضني مالحظات حيال مكانتهم في

من فرص فشلها .وال ينقص الفلسطينيني خسائر

املعارضة الوطنية مسؤولة بذات الدرجة مع املنظمة

مع ذلك ،هناك حاجة إلى املرور على موضوع

النظام السياسي الفلسطيني .وميكن القول إن
وفريق التفاوض الفلسطيني .وإن جدية أي موقف
سياسي تتخذه املعارضة أحزب ًا وفصائل وأفراداً،
تستمد من قدرتها على دعم املفاوض الفلسطيني
أمام املفاوض اإلسرائيلي ال إضعافه .والتشكيك

بشرعيته وصالحياته وأهليته التفاوضية .خصوص ًا

أن كل ما يتم التفاوض في شأنه يتم علن ًا واملطالب
كلها صارت معروفة والتذاكي هنا يشوش على

املنظمة ومواقفها ويضعف الثقة بالنفس لدى الرأي
العام الفلسطيني .وال يوجد أي منطق في ذلك إال

إذا كانت خدمة اإلسرائيلي هي الهدف .وال يوجد
في األوساط الرسمية الفلسطينية أي نوع من هذا
املوقف االتهامي.

جديدة من أي نوع في معاركهم السياسية.

االنقسام واملصاحلة .فقد خرج هذا املوضوع على

ما يبدو من أيدي الفلسطينيني وصار موضوع ًا

إقليمي ًا وال أحد في أي من طرفيه يتوقع انفراجات
قريبة من دون تغيير إقليمي ذي معنى .ولذلك ،ال
كثير معنى اليوم لضرر استمرار االنقسام واستمرار

أصحاب النهج االنقسامي في التمسك به حتت أي

من الدعاوى .وخوف أصحاب االنقسام اليوم ال
ينبع من فرص فشل املفاوضات بل من جناحها في

التوصل إلى اتفاق على حل الدولتني .وهذا خوف
أساسه عدم تقدمي حل املشكلة الفلسطينية قبل حل
مشكالت أطراف إقليمية ملشكالتهم مع إسرائيل.

ولذلك هم يسعون إلى افشال كل مفاوضات وبكل

مع ذلك ،فإن قوة أداء املفاوض الفلسطيني

السبل .وفقط أداء فلسطيني رسمي وحدوي

واإلعالمي واجلماهيري واألمني أيضاً .وقد

بقطع الطريق على كسب مؤيدين لهذه االجتاهات

حتتاج إلى سد جميع الثغرات في األداء السياسي
ملسنا مس ًا بحقوق التعبير والتظاهر واعتذار ًا
عن ذلك على قاعدة أن حق التعبير مكفول وال

يجوز االجتهاد في ذلك .كما ال ميكن القبول أن

شفاف سياسي ًا وإعالمي ًا وجماهيري ًا هو الكفيل

االنقسامية في أوساط الفلسطينيني.

أخيراً ،هناك ميل ومناخ دولي إيجابي حيال

مفاوضات تهدف إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
وإقامة دولة فلسطينية .وعلى الفلسطينيني أال

تشوش على املواقف
تبقى أخطاء من هذا النوع ّ
الفلسطينية كما حصل في «تقرير غولدستون»،

يخافوا من أي مفاوضات اليوم في هذا املناخ ألنها

وحدة املجتمع الفلسطيني السياسية واالجتماعية.

باملواقف التي ال تتعارض مع هذا الهدف ولديهم

وخالفه .ألن ضررها أكبر بكثير مما يتوقع على
وفي حلظات املعارك تصير احلاجة إلى هذه الوحدة
كبيرة .ألن املعركة حاسمة وال يجوز خسارتها

حتى وإن كانت فرص جناح املفاوضات أقل بكثير
العدد (2010 )14-13

معركة تفرض عليهم ولديهم القدرة على التمسك
القدرة ،أيضاً ،على اخلروج من هذه املعارك من
دون أن يخسروا.
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مقاالت

املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية :العناصر الضائعة
سليم النفار

*

إن ّأية مفاوضات بني طرفي نزاع ما ،ال بد من

اإلسرائيلية والتي بدأت منذ عقد ونصف العقد،

توافر عناصر خاصة لكل طرف بشرطه الذاتي

فيها العناصر الرافعة والداعمة للعملية التفاوضية

أن تدار وفق شروط النزاع أو الصراع ،وال بد من

واملوضوعي ،تساعده على حتقيق ما يريد من
العملية التفاوضية .وفي هذا السياق فإن احلديث

عن املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،يستدعي
احلديث عن منط مختلف من املفاوضات ،حيث إن

الكثير من القوانني الدولية تقر بحق الفلسطينيني،
ولكن قوة الواقع اإلسرائيلي االحتاللي تفرض

شروط ًا أخرى ،وحتالفات ومصالح دولية

وإقليمية ،جتعل من التفاوض على احلق املقر أمر ًا
شاق ًا يحتاج الفلسطيني فيه إلى شروط إضافية
تعزز من قوته وتصلّب من قدرته على مواجهة
ّ

االستالب والقدرة العسكرية التي متارس سياسة
فرض الوقائع .ولكن املفاوضات الفلسطينية
*كاتب فلسطيني.

كان اجلانب الفلسطيني ـ دائم ًا ـ ال تتوافر عنده
سواء على املستوى اإلقليمي أو العربي أو الوضع

الفلسطيني الداخلي ،وكل تلك العناصر بقيت
تفت من عضد املفاوض ،إضافة إلى ما ذكرناه من

القوة اإلسرائيلية والتي حتاول إضاعة الوقت دون
أية نتائج.

إذ لم تنتج العملية السياسية التفاوضية بني

الطرفني سوى احلكم الذاتي ،وما بعد ذلك ذهبت

كل االستحقاقات الواجب دفعها من اإلسرائيليني
أدراج الرياح ،بل أدراج الدماء ،ألن اإلسرائيليني
أثبتوا أكثر من ذي مرة ،أنهم ليسوا على استعداد

لدفع فاتورة «السالم» واملتمثلة بضرورة إنهاء
االحتالل .وفي غمار هذه العملية السياسية
املعقدة ،أثبت الفلسطينيون أيضاً ،ومعهم
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العرب ،عدم جهوزيتهم للحاالت الطارئة التي

الفلسطيني ،لكان بإمكانه إعطاء نتائج أفضل،

توفرها بيد الفلسطينيني :مثل وحدة املوقف

الفلسطينية ،إلى حني إحداث اختراقات جوهرية

تصيب عملية املفاوضات ،وأن العناصر الواجب

والرؤية ومثلهما عند العرب غير متوفرة ،بل إنها

عناصر ضائعة ...وليس هناك من يسعى إلى
جمع شتاتها ،مبا تشكله من قوة استنادية في العملية

السياسية املاكرة ،التي تخاض على أكثر من صعيد

مع اإلسرائيليني وحلفائهم .لذلك فإن احلديث
اليوم عن املفاوضات احلالية ،ومهرجان اإلعالن
عن املفاوضات املباشرة ،والذي كان في الثاني من

أيلول احلالي في واشنطن ،وحديث الشجون ،قد
يبدو التفصيل فيه مكرور ًا في مواضع كثيرة.

مسيرة التفاوض

تعزز وتقوي الوجود الفلسطيني فوق األرض
في املوازين اإلقليمية والدولية ...ونعتقد أن من

يقول غير ذلك ،يكون واهماً ،ومجافي ًا للحقائق
في علم التفاوض.

املوقف الفلسطيني

ال شك في أن املوقف الفلسطيني والذي اختار

طريق املفاوضات منذ أواخر الثمانينيات ،من
القرن املنصرم كوسيلة الستعادة احلقوق ،لم

يغير وجهته ،وإن اقتضت الظروف تغيير بعض
ّ
الوسائل الدافعة إلى ذلك فهو قد أدرك حجم
املعيقات التي تواجهه في طريق الكفاح املسلح،

إن مسيرة التفاوض التي بدأها الفلسطينيون،

السيما أنه مكشوف الظهر في اجلغرافية السياسية،

جوالت تفاوضية مضنية ،تؤكد عقم االستمرار

لذلك اختار في هذه الشروط اخلاصة ،أن ينتقل

من قبل أوسلو ومرور ًا بأوسلو وما تبعه من
في هذه العملية ،ألن حجم اإلجنازات لصالح
الطرف الفلسطيني أقل من تلك اإلجنازات التي

يحصدها الطرف اإلسرائيلي ،ولكن األمور

في موضوع القضية الفلسطينية ،ال تقاس بهذه
املسطرة ،ألن ميزان القوى املختل ،لم حتاول

الدول العربية تعديله بجدية ،وبعض القوى
الفلسطينية ،التي ترتبط بأجندة دول إقليمية

وعربية ،تساهم ،أيضاً ،بشكل مباشر أو غير
مباشر في اإلخالل باملوازين .وعليه فإن التفاوض
في احلالة الفلسطينية ،هو ممر إجباري ،وعلى

الرغم من حصاده املر ،فهو وسيلتها إلدامة
توحد املوقف
اجلدل واالشتباك السياسي ،ولو ّ
العدد (2010 )14-13

وليس ثمة من حاضنة يستطيع االعتماد عليها،
إلى الصراع السياسي ،عبر العملية التفاوضية...

والتي وصلت إلى طريق مسدود في العام،2000

في كامب ديفيد ،ما اضطر املوقف الفلسطيني إلى
اللجوء إلى التنويع بالوسائل الضاغطة ،فجاءت

انتفاضة األقصى في هذا السياق ،وأدخلت العمل
العسكري كأداة من أدوات الضغط على اجلانب

اإلسرائيلي ،ولكن هذا العمل لم تستطع القيادة

الفلسطينية إبقاءه حتت السيطرة ،مبا يخدم موقفها
الذي تريده ،فتنوع السالح وتنوعت املواقف ولم

تعد السلطة صاحبة املوقف الفلسطيني النافذ.

بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة،

واالنتخابات الفلسطينية في العام  2006بقي
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املوقف الفلسطيني الرسمي متمسك ًا بالعملية

التفاوضية كوسيلة وحيدة إلجناز املشروع
الوطني ...واستطاع الرئيس الفلسطيني محمود

عباس أن يضع لهذا املوقف محددات شبه إجماعية
من خالل اتفاق جميع الفصائل على وثيقة

األسرى ...ولكن االنقسام الذي أصاب الساحة
الفلسطينية في العام  2007واملتمثل بانقالب

(حماس) على السلطة الشرعية في قطاع غزة،
انعكس سلب ًا على سير العملية السياسية ،وإن
حاول الرئيس األميركي بوش االبن إنقاذ ذلك،

من خالل مؤمتر (أنابوليس) ،والذي جاء من خالل
تظاهرة كبيرة ضمت العديد من الدول على املستوى

الدولي والعربي واإلقليمي ،ولكنها لم تكن باجتاه

إنقاذ العملية التفاوضية ،وفرض احلقائق على

إسرائيل املتهربة من فاتورة االستحقاقات املطلوبة
منها ،بل إلنقاذ املشروع األميركي الذي بدأ يتعثر

في منطقة الشرق األوسط ،فبعد املؤمتر جاءت
املمارسات اإلسرائيلية لتصادق على صحة قولنا،

فكان العدوان على قطاع غزة في العام 2008

ذروة السلوك اإلسرائيلي العدواني ،والذي
ال يريد غير أجندته ومصاحله العدوانية ،فلم

يكن ممكن ًا أن تستمر العملية السياسية ،فأوقفت
مسيرة التفاوض ،بفعل العدوان اإلسرائيلي
ووضعت العصي في عجالتها .وجاءت احلكومة

االسرائيليية اليمينية فيما بعد ـ بقيادة نتنياهو ـ

لتزيد الطني بلة ،فوجهت ضربة قاتلة للعملية

السياسية بفتحها االستيطان على مصراعيه ،دافعة
باملوقف الفلسطيني إلى اخلروج عن سكة العملية
التفاوضية ،ألن استمرار املفاوض الفلسطيني مع

استمرار االستيطان يعني االنزياح الفلسطيني عن

الثوابت والرؤى الوطنية التي يريدها من العملية.

املوقف الدولي :بني الكالم
الواضح واالنحياز الفاضح

لقد اعتدنا على املوقف الدولي ،والسيما

األميركي ،الذي يكيل مبكيالني مختلفني في سياق

تعاطيه مع القضايا العربية واإلسالمية ،وعلى وجه
اخلصوص فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،ودعمه
الالمحدود حلليفته إسرائيل ،في ظل غياب قوة

تغير ميزان املصالح الدولي املرتبط
عربية ضاغطة ّ
بإسرائيل .ولكن منذ احلقبة األميركية اجلديدة

واملتمثلة بصعود الرئيس األميركي أوباما إلى سدة
الرئاسة ساور النخب السياسية في املنطقة أمل كبير

تغيرات حقيقية وجوهرية ،ال سيما
في حدوث ّ
بعد خطاباته املتعددة في دول املنطقة ومنها مصر
وتركيا والسعودية ،والتي أكدت وجود روح

جديدة أساسها التصالح مع املنطقة ،وفيما يخص

القضية الفلسطينية والتي متثل لب القضايا للدول
العربية واإلسالمية ،أكد ضرورة إنهاء الصراع

وفق رؤية حل الدولتني.

بناء على هذا الكالم الواضح ،والصادر عن
ً
رأس القيادة األميركية وما أعقبه وما سبقه من
مواقف مماثلة من األوروبيني زاد جرعة األمل ،فقد

اعتبر األميركيون واألوروبيون أن االستيطان الذي

تقوم به إسرائيل فوق األراضي الفلسطينية عمل غير

شرعي وال بد من إيقافه واستئناف املفاوضات والتي
بدورها ومن خاللها فقط يتم إنهاء الصراع على
أرضية حل الدولتني وفق الشرعية الدولية والتي
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تقول :دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

إسرائيلية ودولية تقول :إن التفاوض املباشر هو

بناء على ما تقدم عال األمل في صدور
ً
الفلسطينيني ،ونخبهم السياسية ،وخاضوا معركة

إنهاء احلالة املعقدة واملركبة في هذا الصراع.

تصعد من موقفها
في هذه األجواء بقيت السلطة ّ

من مواقفها جتاه االستيطان .واستطاع الرئيس

إعالن إسرائيلي عن االلتزام بأجندة املفاوضات

الشرقية ،وحل قضية الالجئني وفق القرار (.)194

تغير
سياسية ضد املفاوضات طاملا أن إسرائيل لم ّ

الفلسطيني محمود عباس أن يخوض هذه املعركة

وبقوة مستند ًا إلى املوقف الدولي والسيما املوقف

األميركي إضافة إلى املوقف العربي .ولكن سرعان
ما تفكك هذا املوقف الدولي وانتقل احلديث عن

ضرورة املفاوضات ولو غير املباشرة ،وبرعاية

أميركية مع جتميد جزئي لالستيطان.

التغير في املوقف الدولي ،واملترافق مع
هذا
ّ
انحياز فاضح لصالح إسرائيل ،حيث تكتفي

الدول األوروبية بضبط النفس من الطرفني ،دون
حتميل إسرائيل ـ ولو مرة واحدة ـ عواقب ممارساتها
التسويفية والتدميرية للعملية السياسية ،بل تذهب
إلى ممارسة الضغوط املختلفة على السلطة الوطنية

الفلسطينية ،مما اضطر املوقف الفلسطيني إلى

دخول املفاوضات غير املباشرة.

الطريق الوحيد إلحداث اختراقات حقيقية باجتاه

الرافض للدخول إلى مفاوضات مباشرة دون
وفق الرؤية الدولية .وفي هذا االجتاه جلأت السلطة

لتحصن موقفها ،وسعت
إلى جامعة الدول العربية
ّ
إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني مبا يعزز من أوراق

يحصنوها وتركوها
القوة بيدها .ولكن العرب لم ّ
تواجه الضغوط مبفردها .وقادة االنقسام ،أيضاً،
لم يستجيبوا إلى الدعوة إلنهائه ،وظلوا متمترسني

خلف مواقف كالمية واهية تصب في خانة املصالح

احلزبية فحسب .أما الوطن ومعركة التحرر فهي

شأن آخر ،رمبا لم يحن الوقت للحديث عنه.

املفاوضات واخليارات املتاحة

من اخلطأ أن نقول :إن املفاوضات هي الطريق

الوحيد ،ولكن احلالة الفلسطينية املتشابكة،
واملتشارطة مع احلالة العربية ـ بكل أسف ـ ال

في هذه الظروف الدولية والعربية ،وفي

تقول غير ذلك حتى اآلن ،فعلى الرغم من الشك

حتصن
الفلسطيني إلى املفاوضات ولكن بعد أن ّ

املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية خطو ًة مهمةً،

ظل معطيات الواقع الفلسطيني ،ذهب اجلانب
مبوقف عربي وموقف دولي يلزم إسرائيل وقف

االستيطان ولو كان هذا الوقف مسقوف ًا مبدة زمنية.
ولكن مع انتهاء املدة الزمنية للمفاوضات

غير املباشرة ،والتي لم تنتج شيئ ًا يذكر ،تصاعد
الضغط السياسي الدولي على السلطة من أجل
الدخول في مفاوضات مباشرة ،حتت ذرائع
العدد (2010 )14-13

املصري بجدية إسرائيل ،تعتبر مصر استئناف

حيث جاء هذا التصريح على لسان السيد:
أحمد أبو الغيط وزير اخلارجية املصري ،عقب
(أنابوليس) ،والذي شاركت فيه دول مثل :سورية

ولبنان ودول أخرى ،ونقلت صحيفة (هآرتس)
في  2007/11/15على لسان رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان :أن املفاوضات بني
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الفلسطينيني وإسرائيل مهمة جداً ،كما أنه يعتقد أن

(م.ت.ف) على هذه احملددات بل انزاحت قوى

فإن أردوغان يعتقد أن األمل بالتوصل إلى اتفاقية

هي تعمل مبستوى أقل من ذلك ،على صعيد رؤى

لقاء أنابوليس مهم أيضاً ،ولكن مبوازاة ذلك كله،
بني الطرفني ضئيل للغاية ،واحتماالت النجاح
تصل إلى درجة الصفر ،ألن املسائل العالقة بينهما
جوهرية وال تتعلق باألراضي فقط.

أخرى فيما بعد للقبول بهذه احملددات وإن كانت

أيديولوجية خاصة بها.

إذ ًا ليس صحيح ًا احلديث عن تباينات في الرؤى

الفلسطينية ،والتباينات محكومة رمبا بالوسائل

في ظل هذه اخليارات ماذا يتبقى للفلسطيني أن

املؤدية إلى الهدف .بل حتى الوسائل تكاد فجوة

نعتقد أن شيئ ًا وحيد ًا متاح ًا إلرادة الفلسطيني

تأتي تبع ًا لرؤى حزبية استحواذية ،ال ترى صوابية

يقول؟

التباينات فيها تضيق .إذ ًا التباين في املواقف والتي

كي يخفف من حجم اخلسارات ويعزز من وجوده

األشياء إال من خاللها ،أو تبع ًا لضغوط ومصالح

ـ حتى اآلن ،وهو يعيش في حالة عبثية مبجملها.

القضية الفلسطينية ،وهذا التباين هو افتعال سياسي

فوق األرض ،هو وحدته غير املتاحة ـ بكل أسف
وأكثر من ذي مرة هددت السلطة الوطنية باللجوء
إلى مجلس األمن لطرح القضية برمتها هناك،

ولكن ماذا بعد؟

مع قوى إقليمية ترى ضالتها في حيز ما في مربع

غير حقيقي جوهره املزايدة على املوقف الرسمي
الفلسطيني ،وإرباك حركته السياسية ليخلو املشهد

لهم متاماً ،ال سيما أن املفاوض الفلسطيني حتى

إن ضعف اخليارات املتاحة أمام القيادة

اآلن ،ومع كل مالحظاتنا على أدائه لم يتنازل عن

طريق وحيد حلل القضية الوطنية ،وإجناز احلقوق

يعلق املفاوضات وهو الذي يخوضها ،فعلى ماذا

الفلسطينية ،هو ما يجعلها تقول :إن املفاوضات
املشروعة للشعب الفلسطيني ،وغير ذلك فإن الكل

الفلسطيني مطالب بتحمل املسؤولية التاريخية،

واجللوس حول طاولة واحدة فلسطينية ،يستطيع
من خاللها تدبر الوضع اخلطر للقضية.

أس العناصر الضائعة
الوحدة ّ

أي ثابت من الثوابت املعلنة من قبله ،وهو الذي
يدور اللغط ؟

إن شعارات املقاومة وبرامجها التي كانت

تنادي بها بعض القوى السياسية ،وتغلبها على

كل الوسائل النضالية األخرى ،تراجعت بعد

االنقسام ،وصار احلفاظ على سلطة االنقسام أكثر

أهمية من املقاومة ،فانتقلت سلطة االنقسام من

إن الواقع السياسي الفلسطيني املعقد بكل

مربع املقاومة ،إلى مربع تخوين من ميارس املقاومة

مشروع الدولة املستقلة وعاصمتها القدس وعودة

وهي بذلك جتاوزت السلطة الشرعية التي كانت

تشكيالته يسعى للخالص من االحتالل وإجناز

الالجئني .هذه احملددات كان قد رسمها التيار
الوطني الفلسطيني ،واتفق الكل الوطني في

من غزة ،على اعتبار ذلك ضار ًا «باملصلحة الوطنية»

تعتبر ضرب الصواريخ عملية عبثية غير مجدية.

إذا أصبحت املصلحة الوطنية مشجباً ،يعلّق
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عليه أسباب التراجع عن برامج ،لصالح برامج

واتخاذ اإلجراءات الواضحة ضد املتمسكني

بوضعيته احلالية ،كان وما زال يفتح شهية

أن املوقف الرسمي لم يتخل قيد أمنلة عن محددات

أخرى دون األخذ بعني االعتبار أن االنقسام
اإلسرائيليني البتزاز احلالة الفلسطينية بعمومها،

فاالنقسام مشجب يعلّق عليه اإلسرائيليون أيض ًا
أسباب متترسهم خلف احلجج األمنية الواهية،
وعدم استعدادهم لدفع فاتورة العملية السياسية،
ألن الفلسطينيني غير قادرين على ضبط األمور

وفق الرؤية اإلسرائيلية ،وكل جهة منهم غير قادرة

على متثيل الكل الفلسطيني مبفردها.

باحلالة غير الصحية للمشهد الفلسطيني ،ال سيما
املشروع الوطني وإال فإن غير ذلك يصبح غير
مفهوم في متوالية العمل السياسي ،الذي يعتبر

كل الوسائل النضالية متاحة من أجل إجناز املشروع
الوطني ،واملفاوضات التي يقودها اجلانب الرسمي

الفلسطيني ،يخوضها على اعتبارها الوسيلة
املتاحة في الظرف الفلسطيني والعربي والدولي
املعقد ،وعلى الرغم من التعقيدات واالختالالت

الواضحة في موازين القوى ،لم يتخل ولم يتنازل

عما يسوقه اإلسرائيليون ،فإن
بصرف النظر ّ
االنقسام جنح في أن يكون حجة اإلسرائيليني في

املفاوض عن ثوابته ،وبالتالي فإن املفاوضات بكل

الدولي برمته ينحى بهذا االجتاه ..واملوقف العربي

تؤتي أكلها للجانب اإلسرائيلي ،في ظل التماسك

تعليق كل شيء إلى أجل غير مسمى .وأن املوقف
منقسم :فهناك من يسعى إلى إنهاء االنقسام مبا

يعزز احلالة الفلسطينية التفاوضية ،وهناك من يعزز
االنقسام على أرضية املصالح املتقاربة مع قوى إقليمية
تسعى إلى جعل احلالة الفلسطينية ورقة تفاوضية

بيدها سواء على الصعيد األميركي أو اإلسرائيلي.

أشكالها لم تؤت أكلها للجانب الفلسطيني ،ولن
والتعاضد الفلسطيني ،ولكن بقاء احلالة الفلسطينية
على طبيعتها االنقسامية رمبا يهدد ما نراه غير منجز

لإلسرائيليني ،لذلك هنا تكمن أهمية الوحدة

الفلسطينية ،فأهم العناصر الضائعة من يد املفاوض

الفلسطيني :هي وحدة املوقف وبقاء هذه احلال لن

وفي هذا السياق التوصيفي للحالة الفلسطينية،

يخدم املشروع الوطني التحرري ،ومفاوضات

في املجتمع الفلسطيني واألداء السياسي كذلك،

واحلقوق التي يتوخاها الشعب الفلسطيني ويناضل

نعتقد أن االنقسام الذي أحدث شروخ ًا عميق ًة

في هذه املواصفات الفلسطينية لن تنتج الدولة
من أجلها على مدار سبعة عقود منصرمة.

أس العناصر الضاغطة وبشكل سلبي،
يشكل ّ
وهو ما يحول دون قوام متماسك للسياسة

لذلك يأتي إنهاء االنقسام على رأس

التي تستهدف دوام الشتات السياسي الفلسطيني،

تكن املفاوضات هي موضع االتفاق فاتفقوا على

الفلسطينية ميكنها من التصدي للهجمة العدوانية

وبالتالي دوام عدم احلل العادل للقضية الوطنية

برمتها ،وفي هذا السياق فإنه مطلوب من الكل
الفلسطيني الدفع باجتاه إنهاء احلالة االنقسامية،
العدد (2010 )14-13

األولويات ،بهدف تعزيز اجلبهة الداخلية وإذا لم

الوسيلة األجنع واألكثر مواءمة للمعطيات اخلاصة
بالشأن الفلسطيني ،وإال فإن املشروع الوطني

سيضيع مع عناصر القوة الضائعة.
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مقاالت

هل من جديد في وجهة نتنياهو
بعد قمة واشنطن؟
أنطـوان شلحـت

*

منذ أن عقدت قمة واشنطن في مطلع أيلول

تغير معينّ في مقاربة نتنياهو جتاه
يلي :هل حدث ّ
األوضاع في الشرق األوسط عموم ًا وجتاه سلم

ال يكف احملللون السياسيون في إسرائيل عن

في االعتبار حقيقة أنه كان حتى قبل فترة وجيزة

 ،2010والتي كانت مبثابة إيذان باستئناف

املفاوضات املباشرة اإلسرائيلية -الفلسطينية،

االنشغال بالبحث عن أجوبة لبضعة تساؤالت

تتعلق ـ في معظمها ـ بالوجهة التي ينوي رئيس
احلكومة بنيامني نتنياهو السير نحوها من تلك القمة

فصاعداً ،وفيما إذا ستكون منطوي ًة على مواقف
جديدة من جانبه .وكان احلافز الرئيس وراء ذلك

كامن ًا في تصريحات نتنياهو املقترنة مبشاركته في
القمة ،وال سيما ضمن اخلطابني اللذين ألقاهما
مبررات
هناك واشتمال ـ من بني أمور أخرى ـ على ّ

األولويات لدى حكومته خصوصاً ،إذا ما ُأخذت
مهتم ًا مبعاجلة “امللف اإليراني” أكثر من اهتمامه

باملسألة الفلسطينية ،أو بكلمات أخرى جعل

ُج ّل التحركات بشأن هذه املسألة األخيرة خاضع ًا

بصورة مطلقة للغايات املستلّة من التعامل مع
امللف األول؟ وهل توجد في جعبته خطة مفصلة

للتسوية النهائية تترجم أقواله املؤيدة إقامة دولة
فلسطينية منزوعة السالح إلى أفعال وممارسات
ميدانية؟ وهل بدأ مسيرة االنفصال عن حلم

هذه املشاركة وموقفه إزاء املفاوضات وإزاء التسوية

«أرض إسرائيل الكبرى» ،على غرار زعيم آخر

مهما تكن هذه التساؤالت ،فإن أهمها هو ما

قرر االنفصال عن قطاع غزة؟ وهل ميلك برنامج ًا
ّ

النهائية.

*كاتب فلسطيني خبير في الشأن اإلسرائيلي.

حلزب الليكود هو أريئيل شارون ،الذي سبق أن

بدي ً
ال في حال انتفاض ائتالفه اليميني عليه إذا ما
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مضى قدم ًا نحو التوصل إلى تسوية تستند إلى

(يديعوت أحرونوت) ،ناحوم برنياع ،إلى أنه

إن هذه التساؤالت كلها وغيرها ُتطرح على

يغطون قمة واشنطن ـ وكان هو أحدهم ـ على

تفصيالت حول القضايا التي س ُتدرج في جدول

ولو بسيطة تتعلق بسيناريو املفاوضات املباشرة التي

«فكرة التقسيم»؟.

خلفية أن نتنياهو نفسه جتنب الكشف عن أية

أعمال املفاوضات ،أو حول االقتراحات التي
سيعرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس
بعد أن وصفه بأنه «شريكه للسالم» ،مكتفي ًا

بالقول لوزرائه إن هذه املفاوضات تأتي «بعد عام
ونصف العام من الدعوات املتكررة (من طرفه)

إلجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة...

وأعتقد أن حتريك احملادثات املباشرة في واشنطن
كان خطوة مهم ًة على طريق املضي نحو اتفاق إطار

مع الفلسطينيني .إننا نعي الصعوبات حيث إنها ما
املدي نْي القصير واملتوسط لكننا
زالت أمامنا على َ

سنواصل مساعينا للتوصل إلى اتفاق .وكما قلت
في خطابي في جامعة (بار إيالن) فإن املقومات
الرئيسة للسالم هي :االعتراف بإسرائيل بصفتها
الدولة القومية للشعب اليهودي ،واالعتراف

بصلتنا التاريخية بوطننا ،وإنهاء النزاع معنا ووضع
حد جلميع املطالب ،باإلضافة إلى التدابير األمنية
ٍّ

العملية في امليدان التي تتماشى مع الواقع اجلديد
الذي نشأ في العقد األخير والذي سنواجهه في

العقد القريب ،مما يعني وجود تدابير أمنية تضمن
عدم تكرار ما جرى بعد خروجنا من لبنان وغزة
(موجز أقوال نتنياهو خالل جلسة احلكومة

اإلسرائيلية في  5أيلول  ،2010بعد عودته من

واشنطن).

وأشار كبير املعلقني السياسيني في صحيفة
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عندما ألح الصحافيون اإلسرائيليون الذين كانوا

نتنياهو كي يكشف على مسامعهم عن تفصيالت
انطلقت على أثر تلك القمة ،فإن رئيس احلكومة

هز رأسه قائالً« :إنكم تبحثون عن عناوين
ّ

صارخة ،لكني أرغب في التوصل إلى اتفاق
سالم» («يديعوت أحرونوت».)2010/9/8 ،
بناء على ذلك فإن الذي يرغب في استشراف
ً
مثل هذا السيناريو ال ُب ّد له ـ برأي هذا املعلق ـ من

العودة إلى اخلطابني اللذين ألقاهما نتنياهو خالل
قمة واشنطن ،وقراءة ما تضمناه وأساس ًا قراءة ما
لم يتضمناه ،ولعل أول شيء ميكن مالحظته هو
أن اخلطابني تضمنا كلمات رنانة عن السالم ،ولم

يتضمنا عبارات مماحكة كما كان احلال في خطاباته

السابقة كلها.

في املقابل ،فإن كبير املعلقني السياسيني في

صحيفة (هآرتس) ،يوئيل ماركوس ،رأى أن
جلسة احلكومة اإلسرائيلية املنعقدة في  5أيلول
 ،2010والتي استهلها نتنياهو بتقدمي بيان

مقتضب عن قمة واشنطن ،أسفرت عن خروج

الوزراء اإلسرائيليني منها دون أن يعرفوا أكثر مما
يعرف الصحافيون في كل ما يتعلق بفحوى تلك

القمة ومترتباتها ،بعد أن تابعوها من بعيد مثل
اجلميع ،وال شك في أنهم رأوا املصافحة احلميمة

بني نتنياهو وبني عباس ،وانتبهوا إلى أن رئيس

احلكومة استعمل ،ألول مرة ،مصطلح «الضفة

الغربية» بد ً
ال من مصطلح «يهودا والسامرة»،
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ووصف عباس بأنه شريكه للسالم («هآرتس»،

في سلم أولويات سياسته اخلارجية ،وبدأ يهتم

وبرأيه ،فإن الكالم القليل الذي أدلى نتنياهو به

ثاني عام من واليته في البيت األبيض ولم ينتظر

.)2010/9/7

خالل جلسة احلكومة بشأن قمة واشنطن يعكس
حقيقة أنه لم يبلور حتى اآلن أفكار ًا كثير ًة إزاء

مبوضوع النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني منذ أول أو
عامه السابع أو الثامن كما فعل كل من الرئيسني

األميركيني السابقني بيل كلينتون وجورج بوش.

املفاوضات املباشرة مع الفلسطينيني ،وعليه فإن

ّأما البروفسور إيتان غلبواع ،احملاضر في جامعة

سيعقد أولهما في أواسط أيلول ،في حني أن

أوباما يعتقد أن النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني مينع

اللقاءين املقبلني في إطار هذه املفاوضات ،والذي
ثانيهما سيعقد عشية يوم  26أيلول ،وهو املوعد

الذي ينتهي فيه سريان مفعول القرار احلكومي

القاضي بتجميد أعمال البناء في املستوطنات،

سيكونان لقاءين مهمني للغاية فيما يتعلق مبسألة
جتاوز اخلطوة احلرجة األولى .فمن الواضح أنه ال

ميكن االستمرار في جتميد أعمال البناء من دون أن
يقوم املستوطنون بأعمال شغب ،لكن في الوقت

مفر من متديد مفعول القرار
نفسه من الواضح أنه ال ّ

اخلاص بتجميد االستيطان.

بار إيالن واخلبير في الشؤون األميركية ،فيؤكد أن
الواليات املتحدة من حتسني عالقاتها مع العالم

ويحد من إمكان منع إيران من امتالك
العربي،
ّ
سالح نووي ،ومن إمكان تقليص قدرة اإلرهاب
اإلسالمي على جتنيد األعضاء ومصادر التمويل،

وال سيما في العراق وفي أفغانستان .ومع أن هذه

الفرضيات هي موضع خالف ،إال أنها قد أسفرت
عن اعتبار حل النزاع مصلحة إستراتيجية عليا

بالنسبة للواليات املتحدة («يديعوت أحرونوت»،
 .)2010/9/3كما يشير هذا اخلبير إلى أن أوباما

من ناحية أخرى ،فإن حتليالت كثيرة أشارت

يخشى من إخفاقات متراكمة في الشرق األوسط،

واملساهمة في إجناحها بعد أن استوعب جيد ًا

األميركية من العراق وأفغانستان ،واحتمال أن

إلى أن نتنياهو قرر الذهاب إلى قمة واشنطن

أن اإلدارة األميركية احلالية برئاسة باراك أوباما
جادة في محاولتها الرامية إلى «إيجاد حل للنزاع

اإلسرائيلي ـ الفلسطيني» ،أو على األقل «إدارة
هذا النزاع بحنكة واهتمام كبيرين ،نظر ًا إلى أنه

حد قول ألون
يؤثر في املصالح األميركية» ،على ّ

فقد أعلن أنه في غضون عام سيخلي القوات
تسيطر إيران على العراق أو أن يتفكك هذا البلد
عقب حرب أهلية أكبر من احتمال أن يحافظ
على االستقرار وعلى العالقة الوثيقة مع الواليات

املتحدة ،واحتماالت حركة طالبان بالعودة إلى
سدة احلكم في أفغانستان أكبر من احتماالت
ّ

بنكاس ،القنصل اإلسرائيلي األسبق في نيويورك،

السلطة احلالية بالبقاء ،وجتربة وقف البرنامج

(«معاريف» .)2010/9/3 ،ونتيجة لذلك فإن

العقوبات االقتصادية تبدو هزيلة ،كما أن انضمام

والذي يعتبر أحد أبرز اخلبراء في الشؤون األميركية

أوباما قد جعل التدخل األميركي يحتل مرتبة أولى

اإليراني المتالك السالح النووي من خالل
تركيا إلى احملور اإلسالمي املتطرف قد عزز قوة
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هذا احملور ونفوذه .وبالتالي فإنه بعد عام واحد

السياق من إعادة األذهان إلى تباهي نتنياهو بـإحراز

وخطرة على كل مواقفها ومكانتها في الشرق

متوز الفائت متثل في إقرار الرئيس األميركي،

ستقف الواليات املتحدة أمام تهديدات متعاظمة

األوسط ،وكذلك على مكانتها في العالم بأسره،
وتقدر إدارة أوباما بأن حل النزاع الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي من شأنه أن يوازن اإلخفاقات األخرى

في املنطقة .وعليه ،فعلى الرغم من أن احتماالت
حتقيق تسوية في غضون عام ضئيلة ،فإن أوباما
سيبذل جهد ًا هائ ً
ال وسيستخدم كل ما لديه كي
يحقق تسوية ،ويبني بواسطتها منظومة إستراتيجية

عربية ـ إسرائيلية إزاء احملور الراديكالي املضاد،
ويجب على احلكومة اإلسرائيلية أن تفهم ذلك

على األقل ،وعليها ،أيضاً ،أن تراعي دوافع

أوباما قدر اإلمكان.

لكن في موازاة الدوافع التي تتحكم بتحركات

أوباما وإدارته ،فإن نتنياهو بات أكثر انفتاح ًا

«إجناز» خالل آخر لقاء جمع بينه وبني أوباما في
بصريح العبارة ،أن «إلسرائيل متطلبات أمنية

خاصة ،بالنظر إلى حجمها وتاريخها وموقعها

واملخاطر التي تواجهها ...ولهذا السبب فإننا
ملتزمون بأمن إسرائيل» ،ما حدا به إلى إجمال هذا
اللقاء خالل جلسة احلكومة اإلسرائيلية املنعقدة يوم
 11متوز بالقول «إن التحالف األميركي اإلسرائيلي

راسخ وثابت ويحظى بدعم اإلدارة األميركية
جسدت زيارتي
والشعب األميركي .وقد
ّ
للواليات املتحدة قوة وصمود هذه الصلة غير

القابلة للفصم» .وأضاف إنه خرج بانطباع مؤداه
«أن الرئيس (األميركي) يصغي إلى االحتياجات

ويتفهمها”.
األمنية اخلاصة لدولة إسرائيل
ّ

وإلى أن ينقشع الغموض من حول الغايات

إزاء التفصيالت املطلوبة حلل النزاع اإلسرائيلي ـ

احلقيقية التي يتطلع نتنياهو إليها من وراء

وقد تأتـَّى هذا «االنفتاح» من حقيقة كون نتنياهو

اإلسرائيليني ،على اختالفهم ،تتوقع أن تسير

الفلسطيني ،بحسب ما يقول املعلق السياسي في

األولى ،أن يكون راغب ًا في وضع القيادة

الفلسطيني ،وفق ما يؤكد يوئيل ماركوس.

يركز ،في اآلونة األخيرة ،جهوده كلها على املسار
صحيفة «هآرتس» ألـوف بـن ،الذي أشار إلى أنه

في حني كان اهتمام رئيس احلكومة خالل أول لقاء

منصب ًا على
عقده مع أوباما ،قبل أكثر من عام،
ّ

اخلطر النووي اإليراني ،فإن اللقاءين األخيرين

املفاوضات املباشرة ،فإن اجتهادات احملللني
األمور في وجهتني:

الفلسطينية احلالية على احملك ،مثلما فعل رئيس

احلكومة األسبق إيهود باراك مع القيادة الفلسطينية
السابقة في إبان مؤمتر كامب ديفيد العام .2000

وإذا ما تبينّ أن هذه القيادة مالئمة لتوقعاته منها فإنه

ملصادر أميركية رفيعة املستوى ،للعملية السياسية

سيوقع اتفاق ًا تاريخي ًا معهاّ ،أما في حال الفشل
فإن املسؤولية كلها ستقع على عاتق هذه القيادة

(«هآرتس» .)2010/9/8 ،وال ُب ّد في هذا

املتحدة باراك أوباما .وتعتبر هذه الرغبة ،في

بني هذين الزعيمني ُخصصا في معظمهما ،وفق ًا
مع الفلسطينيني ،وبقي املوضوع اإليراني هامشي ًا
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وحدها ،وهذا ا ُ
حلكم سيصدر عن رئيس الواليات
134

الظاهر ،مبثابة صفقة رابحة ،ذلك بأنها تسببت

مجرد غالف جميل ملواقف إسرائيلية استهاللية
ّ
يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيالً ،مثل مطلب

عن حتسني صورته في وسائل اإلعالم األميركية

مطلب انتشار اجليش اإلسرائيلي في منطقة احلدود

حتى اآلن في جعل نتنياهو يحظى على رؤوس

األشهاد بتأييد اإلدارة األميركية ،كما أنها أسفرت
واإلسرائيلية ،وقد حدث ذلك كله من دون زعزعة

استقرار االئتالف احلكومي الذي يقف على رأسه.
الثانية ،أن تكون التسوية التي يتطلع للتوصل

إليها مع الرئيس عباس تهدف إلى حتقيق توازن بني
مصلحتني إسرائيليتني :األولى ،رغبة إسرائيل في

عدم االحتفاظ بسيطرتها على السكان الفلسطينيني
في الضفة الغربية؛ الثانية ،رغبتها في الدفاع
عن نفسها .ووفق ًا لهذه املعادلة فإن الفلسطينيني
سيحصلون على السيادة ومينحون إسرائيل األمن.

وبرأي ألـوف بن فإن هذه املعادلة هي الصفقة التي
يقترحها نتنياهو على الفلسطينيني ،وستكون مغلفة

بإعالن يتعلق بـ «نهاية النزاع» بني اجلانبني .وأشار
هذا املعلق السياسي إلى أنه بينما سبق لنتنياهو،
خالل اخلطاب الذي ألقاه في جامعة بار إيالن (في

 14حزيران  ،)2009أن أكد أن غايته هي «إقامة
دولة فلسطينية منزوعة السالح إلى جانب الدولة

اليهودية» ،فإنه طرح في قمة واشنطن معادلة
جديدة فحواها «السيادة في مقابل األمن» .وهذه

املعادلة تنطوي على جوهر الرسالة التي أراد بثها
إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،وفحواه:

خذ دولة وأعطنا هدوءاً .وقد غلف رسالته هذه
بكلمات سامية من قبيل «الرئيس عباس هو

شريكي للسالم» ،و«شالوم ،سالم،»Peace ،
و«لن نسمح لإلرهابيني أن يسدوا طريقنا إلى
السالم» .لكن ما يجب قوله هو أن ذلك كله هو

االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي ،أو

بني دولة فلسطني العتيدة وبني األردن ،أو مطلب
بقاء املستوطنني في الدولة الفلسطينية.

وبني هاتني الوجهتني ،فإن ما توافر من معطيات

يستلزم التوقف أيض ًا عند استنتاجات أخرى:

أو ً
ال ،ثمة من يعتقد أن ما بدر عن نتنياهو،

خالل قمة واشنطن ،هو إشارات تدل على انفصاله

عن حلم «أرض إسرائيل الكبرى»” ،ورمبا يكون
ذلك حدث عقب ضغوط خفيفة مارستها وزيرة

اخلارجية األميركية هيالري كلينتون ،التي كلفها

أوباما هذه املهمة ،أو عقب شعور بأن هناك فرصة
سانحة لعملية تاريخية ميكن دفعها قدماً.

ثانيا ،جولة املفاوضات املباشرة احلالية تختلف
ً

عن جوالت املفاوضات املباشرة السابقة من حيث

مدى التدخل األميركي ،ذلك أنه في جوالت

املفاوضات املباشرة كلها ،التي أجرتها احلكومات

اإلسرائيلية في السابق مع دول عربية أو مع
الفلسطينيني ،كان األميركيون يتدخلون في جوهر
املداوالت في آخر مرحلة من املفاوضات ،في حني
أنهم في هذه اجلولة ينوون أن يكونوا جالسني إلى
مائدة املفاوضات منذ البداية وأن يبقوا هناك حتى

النهاية .بناء على ذلك فإن املفاوضات املباشرة

ستكون هذه املرة ثالثية األطراف .وقد تعهد أوباما
بهذا األمر لعباس ،كما مت التأكيد عليه في سياق

خطاب كل من أوباما وكلينتون في أثناء القمة.
وبالتالي فإن الذي سيكون على احملك خاللها ليس
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عباس فحسب وإمنا نتنياهو أيضاً .وأشار ناحوم

وقد جنح في إقناع زعماء كل من الواليات

مؤمتر كامب ديفيد العام  )2000أنه ميلك ورقة

املباشرة ،فض ً
ال عن أنه أبدى قدرة سياسية فائقة

برنياع إلى أن إيهود باراك اعتقد في حينه (خالل
رابحة ،لكنه في نهاية األمر تسبب مبوجة عمليات

«إرهابية» تعتبر األخطر التي شهدتها إسرائيل في
تاريخها ،كما أنه ُمني بهزمية ساحقة في االنتخابات
العامة (العام  ،)2001وثمة شك كبير فيما إذا كان
حزبه (العمـل) سيتمكن من جتاوز آثارها في قادم

األيام .وهذا األمر وحده يجب أن يشكل شارة

حتذير لنتنياهو ،ذلك أنه أكثر تعلق ًا من أسالفه
كلهم باإلدارة األميركية ،نتيجة اخلطر النووي
اإليراني .وفض ً
ال عن ذلك فإن رئيس احلكومة

املتحدة ومصر واألردن برعاية املفاوضات
في احلفاظ على متاسك ائتالفه احلكومي في

الوقت الذي يوشك أن يدخل في غمرة مداوالت
تتعلق باالنسحاب من الضفة الغربية ومستقبل

املستوطنات ومكانة القدس .غير أن نتنياهو كان
بخي ً
ال للغاية فيما يتعلق بالتفصيالت ،ولذا فإن

الشكوك إزاء جدية نواياه وإزاء قدرته على دفع
تتبدد حتى اآلن .وميكن
تسوية سلمية قدم ًا لم ّ

القول إن مواقفه االستهاللية وتلميحه إلى أنه
سيقترح إبقاء املستوطنني في الدولة الفلسطينية

سيبدأ املفاوضات من نقطة ال تعتبر في مصلحته،

(التي ستقام) يثيران اخلشية من أن يكون يبحث

تطبيق القرار احلكومي القاضي بتجميد أعمال

وأنه لم يستوعب بعد الثمن الضروري املطلوب

إذ إن موضوع االستمرار أو عدم االستمرار في
البناء في املستوطنات (الذي ينتهي مفعوله في 26

يهدد بتفجير املفاوضات قبل أن
أيلول ّ )2010
تبدأ فعالً .ولو كان نتنياهو رئيس حكومة ضعيف ًا

عن طرق لتخليص إسرائيل من عزلتها الدولية،
للتوصل إلى حل وسط مع الفلسطينيني ،وفحواه
االنسحاب من الضفة الغربية وتقسيم القدس

وتفكيك املستوطنات .بناء على ذلك فإن أول

لكان بإمكانه أن يقول ألوباما إنه مضطر الستئناف

اختبار لنوايا نتنياهو وقدرته سيكون لدى انتهاء

قوي وائتالفه احلكومي مستقر متاماً.

البناء في املستوطنات في  26أيلول .2010

أعمال البناء وإال فإنه سيسقط ،لكنه رئيس حكومة

سريان مفعول القرار احلكومي القاضي بتجميد

ثالثاً ،وفق ًا لصحيفة «هآرتس» (انظر مقالها

وفي حال خضوع نتنياهو لضغوط املستوطنني

كان في املاضي معارض ًا لفكرة الدولة الفلسطينية

قادر على حتقيق التسوية التاريخية التي وعد بها.

االفتتاحي في  )2010/9/5فإن نتنياهو ،الذي
واعتبر إقامتها خطر ًا على وجود إسرائيل وعلى

سدة
غير مقاربته العامة منذ أن عاد إلى ّ
أمنها ،قد ّ
السلطة قبل نحو عام ونصف العام .وها هو ذا

اآلن يتكلم عن «السيادة في مقابل األمن» ،أي عن

دولة فلسطينية في مقابل ترتيبات أمنية صارمـة.
العدد (2010 )14-13

ومؤيديهم وقيامه باستئناف البناء ،سيتبني أنه غير

وإذا ما كان راغب ًا في أن يصدقوا تصريحاته في

واشنطن ،يجب عليه أن يترجمها إلى قرارات،
وأن ميتنع من توسيع املستوطنات خالل فترة

املفاوضات ،فهذا هو االستنتاج املطلوب من قمة
واشنطن.
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أوباما أن منوذج “املفاوضات املباشرة” غير مجد

رابعا ،نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن
ً
بعض األشخاص املقربني من نتنياهو تقديرهم

فإن ما سيكون ماث ً
ال أمامه هو واحد من احتمالني:

ونوه
الليكود سيؤيدون مساعي رئيس احلكومةّ ،

إلى ما بعد انتخابات الرئاسة األميركية العام

بأن معظم الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب
يوئيل ماركوس بأن الليكود يعتبر في الوقت
احلالي حزب الشعب ،كما كان حزب مباي على
مدار عشرات األعوام في املاضي ،وهو ميثل في

سلوكه وسياسته رغبة أكثرية الشعب .لكن في
حال اصطدام نتنياهو بصعوبات داخل الليكود،
فإن لديه خطة بديلة هي ضم حزب كادميا إلى

حكومته ،أو إذا احتاج األمر فإن بإمكانه الذهاب
تعزز قوة الليكود وجتعله
إلى انتخابات عامة مبكرة ّ

حزب ًا قادر ًا على االنفراد بالسلطة في املستقبل.

أو ً
ال ،الكف عن التدخل في النزاع وإرجاء ذلك
 ،2012األمر الذي يتعارض مع واقع تعامله مع
العملية السياسية باعتبارها مصلحة أميركية؛ ثانياً،

طرح خطة أميركية لتسوية النزاع تستند إلى خطة

كلينتون وحتظى بشرعية دولية .وال شك في أن
خطة كهذه لن تكون ح ً
ال مفروض ًا وإمنا ستعكس

تغيير ًا في املفهوم األميركي املتعلق بالنزاع.

في اخلتام ،فإن ما يجب قوله هو أن قراءة أداء

نتنياهو في أثناء قمة واشنطن وبعدها ،من جانب
أغلبية احملللني في إسرائيل ،رأت في شبه إجماع

خامسا ،مع أن التحليالت اخلاصة بجوهر ما
ً

أن تصريحاته عن السالم كانت مخالفة ملماحكاته

املفاوضات ،في ضوء حتوله إلى شريك فاعل

على مقاربة جديدة ،غير أنها حرصت في الوقت

سيكون عليه سلوك اجلانب األميركي في سياق

فيها ،ال تذهب في استشرافها بعيد ًا أو أنها تعتبر

أي تكهنات في هذا الشأن سابقة ألوانها ،إال إن
ألون بنكاس يرى أن أوباما ال ُب ّد من أن يقوم ،بعد

بضع جلسات تفاوضية ،باستخالص استنتاجات
محددة منها ،ورمبا يكون االستنتاج الرئيس
ّ

واألهم هو أن العملية السياسية احلالية قد استنفدت
نفسها ،وأنه يتعني على الواليات املتحدة أن تقوم

بعمل معني يرغم اإلسرائيليني والفلسطينيني على

تغيير طريقة تفكيرهما .وبرأيه فإنه في حال اقتناع

في هذا الشأن في السابق ،ولذا فإنها رمبا تنطوي

نفسه على تأكيد أنه ال يزال في مرحلة األقوال،
فض ً
ال عن أنه لم يتجاوز أي ًا من «خطوطه احلمر»
التي تشكل ،في العمق« ،اخلطوط احلمر» لليمني

اإلسرائيلي برمته ،وبالتالي فإن ما قاله كله ميكن أن
مجرد ضريبة كالمية تهدف إلى جتنب مزيد
يكون ّ

من الضغوط الدولية على إسرائيل ،األمر الذي
سوف يتبني فقط عندما يحني وقت وضع هذه

األقوال على احملك .وهذا ما ميكن مالحظته في
بعض املقتبسات أعاله.
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الندوة

هيئة العمل الوطني :املهام والتحديات
أدار الندوة
الدكتور عاطف أبو سيف
سليم النفار

شارك في الندوة

 الدكتور زكريا اآلغا ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة املركزية حلركة فتح ورئيس الهيئة. محمد النحال (أبو جودة) ،عضو املجلس الثوري حلركة فتح وعضو الهيئة. كايد الغول ،عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية وممثلها في الهيئة. صالح ناصر ،عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية وممثلها في الهيئة. طلعت الصفدي ،عضو املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني وممثله في الهيئة. -محمود الزق ،عضو املكتب السياسي جلبهة النضال الشعبي وممثلها في الهيئة.

شكّ لت هيئة العمل الوطني عالم ًة فارق ًة في

أو احلكومة احلادية عشرة التي أقالها الرئيس على

الدامية في حزيران من العام  2007وما نتج عنها

في غزة وأخرى في الضفة الغربية .قد يجتهد

إدارة العمل الوطني في قطاع غزة بعد األحداث
من سيطرة (حماس) على قطاع غزة بالقوة في

انقالب دراماتيكي أنهى وجود السلطة الوطنية
الفلسطينية ومؤسساتها املدنية واخلدماتية واألمنية

في القطاع ،لتقوم (حماس) على أثر ذلك بإنشاء
مؤسسات موازية لتلك التي كانت قائمةً ،تدار من

قبل وزراء (حماس) في حكومة الوحدة الوطنية
العدد (2010 )14-13

أثر االنقالب .وأصبحت هناك حكومة مختلفة
البعض في تبرير ما حدث ،وبالطبع من قام به

لديه حججه ،وليس هذا بيت القصيد ،بل إن ثمة
إدراك ًا متنامي ًا بأن ما حدث قد أضر بفرص تطوير
املشروع الوطني وإكمال مرحلة حتول السلطة

الوطنية إلى دولة مستقلة قادرة على إدارة شؤون
«املتاح» لنا من أرض فلسطني.
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شكّ لت هذه التحوالت الكثيرة حتدي ًا كبير ًا

بقرار من الرئيس محمود عباس بعد ثالثة أشهر من

ترك الشعب الفلسطيني في القطاع حتت سيطرة

التنفيذية للمنظمة صيغة الهيئة وعملها .تشكلت

ملمكنات العمل الوطني في قطاع غزة .ما حدث
«حمساوية» بحتة خاصة بعد قيام (حماس)
بالسيطرة على كل املؤسسات املختلفة وقيامها
بإدارة هذه املؤسسات وفق منطق «حكومة
احلركة» .كمن احلديث في غياب أي نوع من

العمل املؤسساتي الوطني واخلوف من حدوث

الفصل الكامل ليس على صعيد املؤسسات بل
على صعيد الوعي واالنتماء مع الزمن .ومرد هذا

اخلوف هو االنزياحات التدريجية التي قد حتدث
مع الزمن حيث يصير االنقسام جزء ًا من احلياة

السياسية واليومية الفلسطينية.

سيطرة حركة حماس على غزة بعد إقرار اللجنة

الهيئة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

املختلفة باستثناء البعض القليل الذي لم ير فيما
حدث في غزة ً
خطأ وآثر الوقوف إلى جانب صف
الوضع اجلديد.

شكلت الهيئة مدخ ً
ال مهم ًا خلدمة املواطنني في

القطاع وقامت بنقل احتياجاتهم إلى مؤسسات

السلطة في رام الله وجنحت في أن تكون صوتهم

ومؤسستهم التي تعبر عن مشاكلهم وتسعى بكل
جهد حللها .كما جنحت الهيئة في أن تكون صوت

منظمة التحرير ومؤسستها في القطاع .ولم تكن

لم يستغرق األمر قادة العمل الوطني في قطاع

الطريق بال أشواك وبال عقبات فقد واجهت الهيئة

تركزت النقاشات األولى حول سبل تأكيد الهوية

حركة حماس وحكومتها في القطاع لعمل الهيئة

غزة كثير ًا للخروج بصيغة معقولة ومقبولة.
الوطنية لقطاع غزة وجتسيد السيادة الفلسطينية التي
متثلها ممثلة الشعب الفلسطيني احلقيقية والوحيدة

منظمة التحرير الفلسطينية .كان البحث يدور
حول آليات ربط القطاع مبجمل املشروع الوطني

ومؤسسات املشروع الوطني .كان يجب أن يحس
املواطن الفلسطيني في قطاع غزة بأنه ليس متروك ًا

لقدره وأن منظمة التحرير والسلطة الوطنية لن
تتركاه لهذا القدر بل ستعمالن كل جهد ممكن من

أجل التخفيف عنه خاص ًة مع تشديد احلصار على
القطاع وتدهور اخلدمات الصحية املقدمة من قبل
السلطة اجلديدة احلاكمة.

ميكن لهذا النقاش السابق أن يشكل منطق وجود

ما بات يعرف بهيئة العمل الوطني .تشكلت الهيئة

في مسيرتها العديد من املشاكل خاصة مناهضة
ومنعهما العديد من نشاطاتها ومن ثم حظرها .ولم
تقتصر أزمات الهيئة على هذا ،إذ إن الهيئة عانت

من بعض املشاكل الناجمة عن عدم استشارتها
في بعض القضايا احلساسة التي تهم املواطنني في

القطاع.

وأي ًا كان احلال ،فإن جتربة هيئة العمل الوطني

بوصفها البوتقة األشمل للعمل الوطني بعد
حزيران  2007تستحق الوقوف والتأمل والتوثيق.

وسعي ًا من

 :لتأصيل التفكير والتنقيب في

العمل الوطني وتوثيقه فإنها رأت أن تخصص

ندوة عددها احلالي عن هيئة العمل الوطني خاصة
مع مرور ثالث سنوات على تأسيسها .ولتحقيق

ذلك استضافت
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 :حول طاولتها الرمضانية

ممثلي نخبة من فصائل العمل الوطني املشاركة

شؤون حياة الناس ومساعدتهم على جتاوز آالم

املواعيد املختلفة مبحاورة رئيس الهيئة وعضو

الذي حدث .دكتور زكريا اآلغا ،أنت رئيس هيئة

اللجنة املركزية حلركة فتح الدكتور زكريا اآلغا.

وماذا تفعل؟

في الهيئة ،كما قامت

 :وبسبب ترتيبات

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وعضو

وكما سيالحظ القارئ فقد قامت

 :بدمج

إجابات الدكتور زكريا اآلغا وفق السياق العام
للندوة سعي ًا وراء التكامل والفهم املتواصل لوقائع

احلوار .إلى جانب الدكتور زكريا اآلغا جلس

حول طاولة

 :السيد محمد النحال (أبو

املرحلة ،شكلت سند ًا لهم ،حاولت سد الفراغ
العمل الوطني منذ بداية تأسيسها ،ما هي الهيئة
الدكتور زكريا اآلغا :في احلقيقة ،هيئة العمل

الوطني رأت النور بعد صدور قرار بتشكيلها من

األخ الرئيس ،كان ذلك عقب انقالب حزيران

في غزة وكان الهدف هو وجود تواصل بني منظمة
التحرير والسلطة الوطنية في رام الله وبني قطاع

جودة) عضو املجلس الثوري حلركة فتح وعضو

غزة ،حيث إن كل املؤسسات الشرعية تقريب ًا قد

اللجنة املركزية للجبهة الشعبية وممثل اجلبهة الشعبية

هناك جسم في قطاع غزة يقوم برعاية املواطنني

هيئة العمل الوطني ،والسيد كايد الغول عضو

في هيئة العمل الوطني ،والسيد صالح ناصر عضو

اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية وممثل اجلبهة

في هيئة العمل الوطني ،والسيد طلعت الصفدي
عضو املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني

وممثل احلزب في هيئة العمل الوطني ،والسيد

محمود الزق عضو املكتب السياسي جلبهة النضال
الشعبي وممثل اجلبهة في هيئة العمل الوطني.

 :نحاول في هذا اللقاء تسليط الضوء

على هيئة العمل الوطني كإطار جامع للقوى
الوطنية ،خاص ًة بعد االستيالء على مؤسسات

السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل حركة حماس
بعد األحداث الدامية في حزيران من العام 2007
وحكم (حماس) قطاع غزة وإنهاء عمل مؤسسات

السلطة وأجهزتها  .2007لقد مثـّلت هيئة العمل
الوطني مرتكز تدخل منظمة التحرير في إدارة
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توقف عملها وقد كان من الضروري أن يكون

وحل مشاكلهم خاصة بعد هذا االنقسام املفاجئ
وانعدام وجود املؤسسات الرسمية في قطاع غزة.
الفكرة كانت من غزة وحملناها إلى رام الله ومتت
املوافقة عليها وأنشئت هذه الهيئة كما قلت بقرار

من الرئيس ومبصادقة اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير .هذه الهيئة تضم فصائل منظمة التحرير

وتضم شخصيات وطنية وتضم مؤسسات القطاع
اخلاص واالحتادات العامة ،أردنا أن تكون ممثلة

ملعظم أو كل شرائح املجتمع الفلسطيني في غزة.
وأيض ًا أضيف إليها في الفترة األخيرة ممثلون عن
جلان اإلصالح.

الهيئة منذ بداية عملها كانت تضع نصب

عينيها هدف ًا محدد ًا هو التواصل بني القيادة في
غزة والضفة ونقل مشاكل الناس ومطالبهم
ومعاناتهم ،ومحاولة تقدمي اقتراحات وتوصيات
حلل هذه املشاكل ،واألمر الثاني هو تقدمي
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مساعدات مالية حلل بعض األمور التي نتجت عن

عقدت أكثر من جلسة ووصلت إلى إقرار صيغة

الشهداء واجلرحى واألضرار التي نتجت عن هذا

وجرى التأكيد في هذا االجتماع وفي االجتماعات

هذا االنقسام ،وهنا أخص في هذا األمر أهالي
االنقسام .ومع الوقت تطور عمل الهيئة ليشمل

تدخلها حلل املشاكل ،خاص ًة األضرار التي نتجت

عن االعتداءات اإلسرائيلية على أبناء شعبنا وعلى
وجه اخلصوص تلك التي جنمت عن العدوان

األخير في نهاية  2008وبداية  ،2009ليس هذا

فحسب بل واستمر عمل الهيئة في دعم املتضررين
من كل الهجمات اإلسرائيلية ومن االعتداءات
اإلسرائيلية املتواصلة على قطاع غزة باإلضافة

إلى مساعدات إنسانية تقدم للمحتاجني وخاصة
العاطلني عن العمل في ظل البطالة املرتفعة

وتدهور أوضاع العمال بشكل خاص.

هيئة العمل الوطني بتاريخ ،2007/7/29

الالحقة على أن تعمل هيئة العمل الوطني
باعتبارها ذراع ًا ملنظمة التحرير في قطاع غزة وأن
يكون هدفها بالشكل الرئيس محاولة التخفيف
من أعباء شعبنا في القطاع سواء عبر ما ميكن أن

تقدمه من إسناد سياسي معنوي له أو ما ميكن أن
تقدمه من إسناد معيشي عبر مساعدات اجتماعية

وعبر مساعدة اجلرحى أو محاولة رعاية القطاعات

الصناعية والزراعية بشكل خاص في القطاع ،ثم
هدفت إلى محاولة تنظيم عمل مختلف القطاعات
من خالل متثيل اجلميع من خالل هذه الهيئة ،ومن

املهم أن نذكر أنه إضافة إلى فصائل منظمة التحرير
فقد شاركت في أعمال الهيئة شبكة املنظمات

 :مرت ثالث سنوات ونيف على

األهلية وأعضاء اللجنة التنفيذية املقيمون في

هذه الفترة أن حتقق الكثير من اإلجنازات وأن

وممثلة عن املرأة وممثلة عن القطاع اخلاص وعن

تأسيس الهيئة وإطالق نشاطاتها استطاعت خالل
تكون جسر ًا حقيقي ًا بني القيادة الفلسطينية وأطرها
التنفيذية في منظمة التحرير وبني املواطنني في
قطاع غزة .كيف تفهم التنظيمات املشاركة في

تشكيل الهيئة هيئة العمل الوطني؟ رفيق كايد أنت

متثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني في الهيئة كيف
تنظرون إلى الهيئة.

قطاع غزة إلى جانب شخصيات مستقلة أيضاً،
الغرفة التجارية وعن اإلعالم عبر شخصيات نشطة
وفاعلة في هذه احلقول ،وأيض ًا مت شمل األندية

الرياضية والنقابات.

التحرير

 :واملبادرة كتنظيم ليست جزء ًا من منظمة

كايد الغول :أنا رأيي أنه بعد االنقسام الذي

كايد الغول :املبادرة كانت وما زالت جزء ًا من

التحرير ملناقشة املستجد في القطاع ،خاصة أن

التحرير «الصاعقة» و«القيادة العامة» ألنهما لم

جرى في حزيران  ،2007تداعت فصائل منظمة
السلطة مبؤسساتها الرئاسية قد غادرت القطاع

وأصبح هناك نوع من اإلرباك .فصائل املنظمة

الهيئة ،طبع ًا غاب عن املشاركة من فصائل منظمة

يندمجا في هذا التشكيل من األساس .مرة أخرى
هدف هذا اإلطار إلى تنظيم العمل املشترك بني كل
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مكونات الهيئة ثم االهتمام بقضايا الناس .وقفت

واملفوضة من قبل منظمة لتحرير والسلطة في قطاع

الزراعي وكيف ميكن أن نساعده ...وحتى

وأصبحنا نواجه بعض املشاكل التي صارت حتل

الهيئة عدة مرات أمام القطاع الصحي والقطاع
تعطي عملها مزيد ًا من الشرعية جرى التوافق على
إصدار مرسوم رئاسي من قبل الرئيس أبو مازن في

 2007/12/9كما ذكرت تحُ َ َّدد فيه املهام الرئيسة

للهيئة ثم صلتها مع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية والرئيس باعتبارهما مرجعي ًة لها على
أن يجري التشاور مع الهيئة عند اتخاذ أية قرارات

تتعلق بعملها في القطاع ،هذا بشكل عام بخصوص
تشكيل الهيئة وكيفية عملها ،هناك قضايا أخرى
تتعلق بتطور عمل الهيئة وتنظيم عملها ،حيث
مت تشكيل اللجان اخلاصة التي تغطي نشاطات
الهيئة سواء في احملافظات أو في قطاعات الفعل

املختلفة مثل اللجنة الوطنية واللجنة املالية واللجنة

االجتماعية وجلنة اإلعالم واللجنة الداخلية.
بكلمة بسيطة لقد حاولت الهيئة أن متأسس عملها

كي تزيد من دورها في خدمة املجتمع لتغطي حالة

الفراغ التي حصلت بفعل االنقسام.

غزة ولكن مع مرور الوقت تعددت املرجعيات

خارج إطار الهيئة ،كما أن هناك بعض املشاكل
التي اعترضت طريقنا خاص ًة بالنسبة إلى بعض

القرارات التي اتخذت في رام الله و لم يتم التشاور
مع الهيئة وقيادتها فيها ،وأخص هنا موضوع قطع

بناء على تقارير تصدر من جهات غير
الرواتب ً
معلومة لدينا في غزة واستطعنا أن نحل بعضها
ولكن البعض اآلخر لم نقدر على حله .كما

ووجهنا مبشكلة موظفي تفريغات  2005و2006
و 2007الذين توقفت مرتباتهم بعد االنقالب،

استطعنا أن نحل بعضها.

طلبنا أن تكون هناك ميزانية مخصصة في

حدود برنامج العمل وإستراتيجية الهيئة وأعني
هنا باإلضافة إلى تغطية احتياجات أهالي الشهداء

واجلرحى واملعتقلني واألسرى احملررين من قبل
إسرائيل أو األسرى املوجودين لدى (حماس)،
فقد امتد عمل الهيئة كما قلت بعد العدوان

اإلسرائيلي على غزة ليشمل صرف مبلغ من املال

 :دكتور زكريا حني تنظرون إلى اخللف

ألهالي شهداء وجرحى العدوان ،كنا نريد أن

تقيمون هذا الفترة وكيف كانت
عما قمتم به وكيف ّ

من هذا العدوان .غير أن األموال التي مت دفعها

إلى عمل ثالث سنوات مضت هل أنتم راضون
عالقة الهيئة بالسلطة الوطنية في رام الله؟.

يكون لنا دور في صرف التعويضات للمتضررين
لتعويض الذين تضرروا لم متر عبرنا على الرغم

الدكتور زكريا اآلغا :لقد استمرت الهيئة في

من مطالبتنا بذلك ،بل أوكل هذا األمر إلى جهات

الرئيس في السنة األولى والسنة الثانية من عملها

إعطاء مبلغ رمزي من املال ألصحاب البيوت

عملها وتلقت الدعم من املنظمة ومؤسساتها ومن
ثم بدأت تواجهنا بعض املشاكل مثل ازدواجية

التعامل ،كان هدفنا أن نكون اجلهة الرسمية املوكلة
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أخرى أو مؤسسات دولية ،واقتصر دورنا على

املهدمة أو أن نغطي إيجار بعض املساكن لهؤالء
الذين فقدوا منازلهم.
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لم يقتصر عمل الهيئة على ذلك ،إذ إننا

عملنا أو أن (حماس) منذ البداية لم تعترف بنا

مختلفة خدم ًة ألبناء شعبنا ،منها ما ندفعه لتقدمي

معها ،كما أننا شكلنا جلنة للتنسيق فيما بيننا وبني

وحتى اآلن ندفع أموا ً
ال كثير ًة لتغطية قطاعات

على الرغم من أن همنا منذ البداية أن ال نتعارض

مساعدات للمرضى احملولني للعالج في اخلارج

(حماس) حلل املشاكل اليومية ،لكن لألسف

مبلغ من املال لهم لتغطية مصاريفهم ،بالنسبة إلى

أن هذه الهيئة هيئة غير شرعية وكانت تتعامل مع

نعمل على أن نساعد احملتاجني منهم بصرف
الطلبة نحاول أن نساعدهم بالتواصل مع اجلامعات

وإعفائهم من الرسوم باإلضافة إلى مساعدة بعض
الطلبة احملتاجني جد ًا من خالل مساعدات

اجتماعية .أيض ًا في الفترة األخيرة شكلت جلنة

شعبية ملقاومة احلزام األمني وقد تبنينا هذه اللجنة
وهذه اللجنة تقوم بنشاطاتها ،وفعالياتها تتعرض

في بعض األحيان ملشاكل مع سلطة (حماس) في
غزة ،لكن على الرغم من هذا فاإلخوة العاملون

مصرون على مواصلة هذا األمر؛ ألن
في اللجنة
ّ

ما يقومون به هو عمل وطني وهو مفخرة واعتزاز
لهم ولنا جميعاً.

 :لكن أين حضور الهيئة اإلعالمي ،مبعنى

ملاذا ال تتم تغطية كل هذه الفعاليات والنشاطات

والتدخالت التي تشكل جزء ًا مهم ًا في حياة الناس

وتخفف عنهم الكثير من مشاكلهم .ملاذا حضور

الهيئة وحظها قليل في التغطية اإلعالمية.

احلكومة املقالة لم تتجاوب بشكل طبيعي واعتبرت
أفرادنا كأفراد تنظيمات وليس كهيئة عمل وطني.

في الفترة األخيرة أيض ًا بدؤوا مبنع فعالياتنا وهناك

فعاليات قمنا بها وفعاليات وطنية كبرى منعنا من

إقامتها أو تدخلت احلكومة املقالة هنا بشكل كبير
وأوقفتها سواء فعاليات مركزية أو على مستوى

احملافظات وكانت هناك محاسبة واستدعاءات
كثيرة لإلخوة العاملني معنا ،أيض ًا مكتب الهيئة
في غزة لم يسلم من االعتداء حيث متت مهاجمته

وقررنا إغالقه .نحاول على الرغم من كل ذلك أن
نعمل ،وال يهمنا كثير ًا اجلانب اإلعالمي ،فيكفي

منه احلد األدنى ألننا نشعر بأننا عندما نعلن عن كل

نشاطاتنا وتدخلنا اإلنساني خلدمة الناس فهناك
خشية من أن يهدد هذا األمر نشاطاتنا.

كما قلت هناك مراجعات يومية كثيرة

للمواطنني في مختلف املجاالت صحية اجتماعية

تعليمية ...ونحاول بقدر اإلمكان ،لكن كما
قلت لك ،لدينا بعض املشاكل خاصة فيما يتعلق

الدكتور زكريا اآلغا :عندنا في احلقيقة عمل

بعالقتنا مع السلطة والقيادة في رام الله .فالعالقة

احلقيقة أن كل هذه اللجان تعمل بشكل جيد ورمبا

نحن اجلهة الرسمية الوحيدة التي تستشار في كل

مؤسسي داخل الهيئة وقسمنا العمل إلى جلان.
يكمن القصور في عمل اللجنة اإلعالمية ،فهي
ال تغطي عملنا بشكل كامل ألسباب كثيرة أهمها

أننا في الفترة األخيرة صرنا نشعر بالتضييق على

ليست كما أردناها أن تكون عالقة عضوية منثل
ما يتعلق بأمور قطاع غزة ،بل لألسف هذا األمر
وموقف الهيئة ال يؤخذ في الكثير من األحيان

بعني االعتبار ،وقد أرسلنا عدة مذكرات للسيد
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الرئيس بهذا اخلصوص آملني أن جند استجابة من
قبل فخامته .هذا من ناحية ،من ناحية أخرى هناك

معيقات من قبل سلطة (حماس) في غزة ،وكما

يقولون إننا ندوس على الشوك.

نكمل نحن هذا اجلزء.
 :رفيق صالح ناصر (أبو ناصر) أنت

مثلت اجلبهة الدميقراطية في معظم الهيئات

التنسيقية بني التنظيمات ،من وجهة نظركم هل

 :في احملصلة كيف تنظرون إلى كل هذا

استطاعت الهيئة أن حتقق هدفها والتفويض املعطى

الدكتور زكريا اآلغا :أستطيع أن أقول إنه في

صالح ناصر :لألسف ال ،لعدة اعتبارات منها

التي حتيط بنا فقد جنحنا بشكل معقول ،لكن لم يكن

حتددت مهام هيئة العمل الوطني مبوجب املرسوم

اجلهد؟

حدود اإلمكانيات املتاحة لنا وفي حدود التفاصيل

هذا النجاح الذي كنا نتمناه وما زلنا .كنا نتمنى أن
يكون لنا دور أكبر وأن يكون تفاعلنا مع املجتمع
بطريقة أكبر ألن هناك مشاكل كبيرة أحيان ًا نقف

عاجزين عندها كالعمال العاطلني عن العمل ،كان
من املفروض كما خططنا وطلبنا أن تكون هناك

على األقل مساعدات شبه دورية للعمال كمنح

من السلطة الوطنية في رام الله لكن هذا األمر
لم نستطع أن نحققه ،فمث ً
ال معظم الذين كانوا

لها؟

الذاتي ومنها املوضوعي ،على الصعيد الذاتي
الرئاسي كجامع وطني وإطار سياسي موحد

للنشاطات لشعبنا الفلسطيني جراء االنقالب
الذي حدث في العام  2007ولتهتم باحلياة

ومشاكل الناس .على الصعيد الذاتي واجهت
الهيئة عقبات ،أو ً
ال املهام احملددة لها وصالحياتها

والتي جرى جتاوزها من قبل اإلخوة في السلطة.

عندما لم تعد املنظمة مرجعية العمل ولم تعد الهيئة
هي مرجعية عمل السلطة وتدخلها في قطاع غزة

يتلقون مساعدات من الهيئة هم من فئة العمال.

لذلك قلل هذا من هيبة الهيئة في أنظار الشعب

تفهم لعملنا من سلطة (حماس) في غزة ،نحن ال

أهلنا في غزة كان يجب أن تؤخذ بالتشاور مع

الشيء اآلخر ،أيضاً ،أننا كنا نأمل أن يكون هناك

نتدخل في عملها السياسي ،عملنا عمل اجتماعي
ومساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني على األقل تقدمي

خدمة للفئات احملرومة في املجتمع التي ال جتد

املساعدة من السلطة هنا ،كنا نأمل أن نقوم نحن
بتقدمي املساعدة لهذه الفئة ونخفف املعاناة عنها،
إذا كانت السلطة و(حماس) حتاوالن أن تساعدا
من تريدان ،على األقل هناك فئات أخرى حتتاج

إلى املساعدة ولم تقدم لها املساعدة كنا نأمل أن
العدد (2010 )14-13

الفلسطيني .القرارات املركزية التي متس مصالح
منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة العمل الوطني

خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية واالجتماعية

واالقتصادية في القطاع وهذا مت جتاوزه ،مث ً
ال
إضرابات املعلمني واألطباء أخذ القرار مبنأى عن

هيئة العمل الوطني وهذا خلق إرباك ًا حقيقي ًا لنا،
اجلانب الثاني هو انتظام املوازنة حيث إنه لم تقرر

موازنة ثابتة للهيئة ،وطالبت الهيئة أكثر من مرة
مبوازنة خلدمة أهدافها ومشاكلها لكن لم تقر لها
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هذه املوازنة على الرغم من الهبات املمنوحة لها

ونتشاور في بعض األمور لكن على صعيد احلركة

الشهداء وتقدمي مساعدات للمتضررين.

أقول إنه لم ينجز منه شيء إال بالتواصل مع إطاراتنا

مث ً
ال بعد احلرب األخيرة ليتم توزيعها على أهالي

وترجمة البرنامج الذي كان موجود ًا أستطيع أن

بالنسبة إلى السبب املوضوعي ،هناك معيقات

في بعض احملافظات من خالل اللجان املشكلة.

حماس اللتني تريان في الهيئة بدي ً
ال ملؤسساتهما،

 :حتدث اجلميع عن أن دواعي تأسيس هيئة

محلية من قبل السلطة القائمة في غزة وحركة

هنا ميكن أن نتحدث عن العامل الثالث املتعلق

العمل الوطني هو الفراغ الذي حصل في قطاع غزة

منارس نشاطاتنا...؟ لم يكن هناك تنفيذ لبعض

باعتبارها مرجعية وطنية للناس في القطاع ،كما

باجلرأة واتخاذ القرار ،كيف نواجه وكيف
النشاطات واكتفت الهيئة بالتعبير عن بعض
املواقف السياسية أو االجتماعية أو التدخل في

باب احلريات الشخصية والدميقراطية بإصدارها

بيانات في الصحف وليست بيانات جماهيرية.
 :ماذا فعلتم إزاء هذا؟

وقفت هيئة العمل الوطني أمام ذلك في أكثر

من جلسة ملعاجلة هذه القضايا ،سواء فيما يتعلق

بعالقتها ومرجعيتها مع السلطة وأصدرت أكثر
من مذكرة للرئيس أبو مازن بصفته رئيس السلطة
ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة وطالبت بتحديد

مالمح وطبيعة عمل الهيئة وعدم التدخل في هذه
املهام وطالبت ،أيضاً ،مبوازنة ،كما أرسلنا بعض

وبناء على ذلك صدر مرسوم رئاسي
بعد االنقالب ً
حتدث أبو ناصر في إطار حديثه عن الهيئة عن أن

هناك قصور ًا أو عدم استشارة للهيئة في قضايا
مناح منها إضرابات
قطاع غزة ،قصور في عدة
ٍ

التعليم والصحة ،لكن على الرغم من ذلك وفي
هذا السياق من املفترض عدم وجود اختالفات
سياسية بني واقع الذين يعيشون في غزة ورام

الله ،لكن هناك ثمن ًا لهذه االختالفات بني السلطة
وسلطة األمر الواقع في غزة ،والهيئة تدفع ثمن

ذلك ،كيف تنظرون لهذه املقوالت؟

طلعت الصفدي :في البداية ،بعد االنقالب

مباشر ًة كان هناك اجتماع عاجل لفصائل منظمة
التحرير لتدارس الوضع ومدى خطورته على

الساحة الفلسطينية وفي اللقاء األول لم ننجح

املذكرات نشتكي بعض املشاكل احملددة مث ً
ال

حتى في إصدار بيان إلدانة االنقالب في قطاع

رواتب املوظفني ورسوم الطلبة مبا فيها اجلامعات،

هذا ،واضطررنا في اليوم التالي ألن نعقد اجتماع ًا

قضية وقف رواتب املفرغني العام  2005وقطع
ولألسف لم يتم التجاوب مع ذلك ،وأعتقد

أن التدخالت ال تزال موجودة حيث يتم جتاوز
الهيئة؛ األمر الذي أدى بهيئة العمل الوطني إلى أن
تكون مجرد اسم موجود نعمل مع فصائل املنظمة

غزة؛ ألن هناك بعض القوى كانت توافق على
وأن يصدر بيان واعتبرنا أن فصائل املنظمة يجب

أال تغيب عن الساحة ويجب أن يكون لها دور في
قطاع غزة ألنها جزء أساسي من منظمة التحرير.

وأعتقد أنه في األسبوع األول مت تنظيم فعالية في
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تعبر عن هذا التوجه على الرغم
اجلندي املجهول ّ

لها دور سياسي وال بد من أن يكون لها دور

واعتقلت البعض ،وما زال هناك من يقول ـ على

اللجان إلى حد ما أدت دور ًا ولكن هذا الدور ليس

من أن القوة التنفيذية دهمت الفعالية وأطلقت النار
الرغم من الصعوبات ـ إن فصائل منظمة التحرير

يجب أن يكون لها دور فاعل وخصوص ًا بعد
االنقالب في قطاع غزة ،لم يكن هناك أحد يفترض
أن هذا االنقالب سيستمر فترة طويلة لثالث أو
أربع سنوات ،وبالتالي تداعت كافة القوى ،وفي
النهاية مت التوافق على أساس يقول إنه ال بد من

أن نشكل إطار ًا مرجعي ًا للحركة الوطنية الفلسطينية

مجتمعي ،ومن هنا بدأت تتشكل مجموعة من
كام ً
ال ألنه ليس باستطاعتها وال مبقدور موازنتها

أن حتل املشاكل وخصوص ًا بعد عملية فصل غزة

عن الضفة الغربية وقطع الرواتب واإلشكاليات
التي برزت والتي شكلت عبئ ًا كبير ًا على هيئة
العمل الوطني .ومع ذلك فإن هيئة العمل الوطني
وخالل السنوات الثالث املاضية تقريب ًا وقعت في

إشكاليات عدم التنسيق بني الرفاق واإلخوة هنا

في قطاع غزة ويكون جزء ًا من احلركة الوطنية

وبني اإلخوة في السلطة في الضفة الغربية ويبدو

هيئة العمل الوطني وكان فيها عضوا جلنة تنفيذية

لهيئة العمل الوطني أن يكون لها دور ،وهناك

العامة ومن منظمة التحرير الفلسطينية ،فتشكلت
للمنظمة األخ أبو عمار (الدكتور زكريا اآلغا)

واألخ أبو احلسن (الدكتور رياض اخلضري).

أن قيادات فلسطينية في الضفة الغربية ال تريد
من رأى أن هيئة العمل الوطني يجب أن يكون
لها دور ،وفي نهاية املطاف صدر املرسوم الرئاسي

في البداية ،كان هناك نقاش موسع حول ماهية

من األخ أبو مازن ومنظمة التحرير على اعتبار

هناك وجهات نظر تقول إن املهمة األساسية هي

التحرير .نحن نقول إنه وخالل املرحلة السابقة

هذا اإلطار وما هي مهماته األساسية ،كانت
الوحدة ،وكان هناك تفكير في البداية أن هذا

اإلطار يجب أن يكون إطار ًا سياسي ًا وبرزت

أن هيئة العمل الوطني هي ركيزة أساسية ملنظمة

برزت ضغوط أو ً
ال أنه لم جتر تلبية مطالب الهيئة
وال مت تنفيذ اخلطط والبرامج ومهام اللجان بشكل

بعض اخلالفات ومنها :هل ميكن لهذا اإلطار أن

واضح .وفي الوقت نفسه فإن اعتبار (حماس)

واستحالة ألن هذا يحتاج إلى موازنة وإلى إدارة

بشكل أو بآخر في حلظات معينة معها شكل عقب ًة

يحل مشاكل اجتماعية وتوصلنا إلى أنه ال ميكن
وإلى عمل وتنسيق ويحتاج إلى صراعات كثيرة،

وبالتالي مت التركيز في بداية تشكيل هيئة العمل

الوطني على اجلانب السياسي ،وقامت مبجموعة
من الفعاليات املختلفة والبيانات املختلفة تعبر عن

هذا املوقف ،ومع ذلك بقي الناس ينظرون إلى
هيئة العمل الوطني على أنه ال يكفي أن يكون
العدد (2010 )14-13

هيئة العمل الوطني هيئ ًة غير شرعية وإن تعاملت

أساسيةً ،وجرى العديد من اإلشكاليات مع حركة
حماس وصلت حد املواجهة لدرجة أنهم اعتبروا
الهيئة تنظيم ًا غير شرعي ومحظور ًا وبالتالي هذا
أثر على سير عملها .نقول صحيح أن هيئة العمل

الوطني هي جامعة لكافة فصائل منظمة التحرير ما
عدا بعض القوى التي حسمت موقفها منذ اللحظة
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األولى مع (حماس) ،وبصراحة هنا فإن اإلخوة

في حركة فتح لعبوا دور ًا في عدم إعطاء هيئة
العمل الوطني دور ًا حقيقي ًا وخصوص ًا في قضيتني

احلديث عن كيف ميكن أن نعيد لها االعتبار وكيف
ميكن أن نبحث عن بديل لهيئة العمل الوطني.

أساسيتني هما قضية إضرابي املعلمني واألطباء،

 :لنسمع رأي حركة فتح في ذلك.

األطباء في قطاع غزة الدكتور ذهني الوحيدي

التنظيم واحلزب احلاكم في السلطة الوطنية

وأعتقد أن هيئة العمل الوطني استدعت نقيب
وخالل النقاش قال إنهم في النقابة ضد أن يكون

هناك ابتعاد عن العمل ،وفي الوقت نفسه فإن كل
القوى باملطلق أكدت أن محاولة اتخاذ قرارات
بعيدة عن هيئة العمل الوطني ودون مشاورتها

خصوص ًا قرار إضراب التعليم الذي أدى إلى تسليم

قطاع مهم وهو التعليم إلى خصوم سياسيني،
وهذا أدى إلى انطباع لدى فصائل العمل الوطني

أن البعض غير معني بهيئة العمل الوطني وبأن
تقوم بدور فاعل بدليل املأساة احلقيقية التي نعيشها

اآلن فاملدارس كافتها مت تسليمها خلصوم سياسيني

خرجوا بأفكار وممارسات غريبة وهنا أستغرب أنه
كيف خلريج شريعة أن يدرس كيمياء وفيزياء،

أنا شخصي ًا حتدثت إلى جميل شحادة وقلت له
مجرم من يتخذ قرار ًا بترك املدارس ،أنت و نقابة

املعلمني ونقابة املوظفني العموميني مخطئون في
قرار اإلضراب ،واخلالصة في هذا املوضوع أن
هيئة العمل الوطني كان ميكن أن تتحرك وتنشط

لو وجدت الدعم واإلسناد بشكل كامل ليس مادي ًا

بل معنوي ًا وسياسي ًا وكان ميكن أن تخوض معارك
في الشارع من أجل إعادة االعتبار ملنظمة التحرير

الفلسطينية كونها املمثل الشرعي والوحيد للشعب

الفلسطيني ،وهنا الكثير من القوى أدركت أن هيئة
العمل الوطني استنفدت طاقاتها وإمكانياتها وبدأ

الكثيرون على ما يبدو يلومون (فتح) بوصفها
الفلسطينية وهي صاحبة اليد في اتخاذ القرارات

في مؤسسات السلطة وهي في الوقت نفسه

ممثلة في هيئة العمل الوطني بل وتترأسها ،كيف

تنظرون في حركة فتح ،أخ أبو جودة النحال إلى
هذه االنتقادات؟

محمد النحال :بعد االنقالب في حزيران

 2007لم يعد هناك سلطة حيث انهارت جميع

األجهزة األمنية في قطاع غزة ومؤسسات السلطة
مبا فيها الرئاسية واملدنية واألمنية والعسكرية وكان
هناك قرار كما ذكر اإلخوة والرفاق بإنشاء هيئة

العمل الوطني وسخرت احلركة والرئيس كل
الطاقات من أجل إنشاء هذه الهيئة إلميان احلركة

بأهمية وجود تواصل بني هيئات منظمة التحرير
وبني هموم شعبنا في غزة .أنا أقر مثل البقية بأن

ثمة قصور ًا في الكثير من النواحي ،فالهيئة فقدت

الكثير من الدعم الذي كانت تتلقاه رمبا ألسباب

عديدة تتمثل في االنشغال مبهمة إدارة احلوار
الوطني بجانب النضال اليومي خاص ًة بعد قرار

الرئيس أبو مازن وقف املفاوضات ما لم يتوقف
االستيطان في نهاية العام املاضي  2009بل

وشاركت قيادات احلركة من قطاع غزة في إدارة هذا
احلوار ،فقد شارك الدكتور زكريا اآلغا كما شارك
األخ أبو وائل (إبراهيم أبو النجا) وكان ضمن
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اللجنة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة .مر ًة

التحرير .والفصائل لم حترك ساكن ًا في الدفاع عن

الكثير من القصور خاصة في عدم استشارتنا في

مع (حماس) .بالتالي شهدنا تراجع ًا تلو اآلخر

أخرى صحيح أن أهل مكة أدرى بشعابها وحدث
غزة في القرارات املهمة املتعلقة بقضايا إضراب

املعلمني واألطباء وما لهذه القرارات اخلاطئة من
تأثير على مستقبل شعبنا في القطاع ،ونحن في

احلركة هنا أبلغنا قيادتنا أن ثمة خل ً
ال في هذا.

بيتها الوطني ،بل واصلت عالقات مختلفة الوتيرة

على الرغم من أن البناء التنظيمي للهيئة كان جيد ًا
حيث مت إنشاء هيئات في خمس محافظات ولكن

التأثير العام والقصور العام ترك ظالله على عمل

احملافظات أيضاً.

علينا أن نتذكر دائم ًا أنه مت إنشاء هيئة العمل

لكنني أيض ًا ال بد من أن أسجل أن شركاءنا في

سلطوية متارس نوع ًا من السيادة على قطاع غزة،

من القصور الذي ميكن مشاهدته في عمل الهيئة،

الوطني لتكون هناك مرجعية وطنية أو مرجعية
لم ترد منظمة التحرير أن تترك املواطن في غزة
دون سند ومرجعية .كان موقفنا في احلركة أنه
يجب أن يبقى للمواطن الفلسطيني نوع من السيادة

أو املرجعية تكون ممثلة بهيئة جامعة شاملة .مرة
أخرى لم يكن األمر بال أخطاء خاصة في جزئية

عدم مشاورة غزة في القرارات املصيرية .وعدم

مقدرتنا على حل الكثير من اإلشكاليات التي
كانت تخص املواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

كما غاب عنا وجود اجتماعات دورية بني

القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة واللجنة التنفيذية
وقيادة هيئة العمل الوطني .كان يجب ،أيضاً،

توسيع هيئة العمل الوطني ألنها في البداية شملت
مستقلني ولكن بعد مدة أصبحت تقتصر فقط على
فصائل منظمة التحرير .كما يجب أن ال ننسى أيض ًا

أن أحد األسباب الرئيسة التي ساهمت في إضعاف

هيئة العمل الوطني هو (حماس) في قطاع غزة

التي استولت على املقر واملبنى الذي ميثل فصائل
منظمة التحرير وهذا عكس عدم احترام من حركة

حماس وضرب بعرض احلائط كل فصائل منظمة
العدد (2010 )14-13

الهيئة من فصائل العمل الوطني يالمون على الكثير
فقد الحظنا داخل أروقة وجلان الهيئة فصائل تتفق

مع فصائل أخرى وفق نظام احملاصصة كنظام

كوتة ولست بحاجة لذكر أسماء أو ضرب أمثلة.
وأكثر ما قد يثير استغرابي أن آخر محاوالت

إضعاف الهيئة كانت قبل يومني حيث قامت اجلبهة
الدميقراطية بتنظيم مسيرة ضد انطالق املفاوضات
وهذا ما قد يسعد خصوم منظمة التحرير .من حق

اجلميع أن يعبر عن وجهة نظره ،فنحن بحاجة
إلى معارضة ولكننا بحاجة أيض ًا لتنظيم صفوفنا

والعمل على حسن إدارة الهيئة.

 :لكن ما هو دور حركة فتح في جسر

الهوة بني الهيئة وبني السلطة؟ الكل يتفق على أن

ثمة مشكلة وغياب ًا للتنسيق بالشكل املطلوب ،ماذا
فعلتم في (فتح) لتجاوز هذا وخلق عالقة تكاملية

أكثر مقدرة على حتقيق املنجزات وإمتام التطلعات؟
محمد النحال :نحن في حركة فتح نقول إننا

نتحمل املسؤولية األولى كقيادة غزة واخللية األولى
في قيادة غزة يتحملها الدكتور زكريا وأخونا عضو
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اللجنة التنفيذية أبو حسن (رياض) اخلضري ألنهما

بصراحة ،أما الدور السياسي الكبير الذي حتدث

لألسف ثمة قصور نابع من طريقة إدارتنا للهيئة

إليه األخ أبو جودة النحال في إطار منظمة التحرير

عضوا جلنة تنفيذية ويجب أن يتابعا كل األمور،
وال عالقة للقيادة والرئاسة فيها .أنا أسال الكثير

من إخوتنا في هيئة العمل الوطني ملاذا ال جتتمعون

بشكل دوري؟ هل ال توجد هناك مشاكل واحلمد
الله األمور طبيعية وسليمة وبالتالي ال داعي

لالجتماع؟ أنا أفترض أنه بشكل دوري يجب أن
تكون هيئة العمل الوطني خلية أزمة ويجب أن

تكون في اجتماع خالل كل أربع وعشرين ساعة،
ولكن نرى أن تغييب االجتماعات عن هيئة العمل

الوطني ملدة شهر أو شهرين ،نقول هنا إن اخللل
املوجود هو في رئاسة اللجان أيضاً ،ال نقول إنه

ال يتحمل مسؤوليتها شخص بعينه بل نقول رئاسة
العمل الوطني ،أنا أؤمن بأنه يجب أن يكون هناك
جلان ورؤساء جلان وتكون هناك تقارير دورية للجان

ويسأل رؤساء اللجان ماذا فعلتم مع احملافظات،
اللجان التي مت تشكيلها بعد أن مت توزيع املهام في
هيئة العمل الوطني ال تقوم بواجباتها .سألت قبل

أيام عن جلنة محافظة غزة وقالوا لي إنهم زعالنني

من فترة بسبب العمل االجتماعي ،هل هيئة العمل
الوطني شؤون اجتماعية؟ هيئة العمل الوطني
عملها األساسي واألصيل أن يكون هناك حل
لقضية االنقسام في قطاع غزة.

عنه الرفيق أبو ناصر أو الرفيق أبو جمال وأشار
في غزة فقد انعدم في ظل تراجع وغياب وانفصال
السلطة في غزة ،هل صحيح أن هذا الدور تراجع

وأصبحت الهيئة هيئة اجتماعية لتوزيع مساعدات؟
كايد الغول :أنا برأيي أن هذا املوضوع ميكن

احلديث فيه على أكثر من مرحلة .في مرحلة

من املراحل لعبت هيئة العمل الوطني دور ًا

سياسي ًا مهم ًا جد ًا وكانت تعكس دائم ًا مواقف

سياسية متقدمة جتاه املوضوع السياسي كموضوع

املفاوضات وموضوع الدولة ...وكانت تعبر
عن ذلك بشكل متقدم يعكس هذا التوافق ما
بني هذه القوى ،ثم مارست دور ًا مهم ًا في إطار

الدعوة إلى الوحدة الوطنية حيث كانت مواقفها
دائم ًا متيل إلى تغليب دور الوحدة وتتخذ مواقف

حتى لو تعاكست مع مواقف اللجنة التنفيذية

والسلطة في رام الله سواء من االعتقال السياسي
أو من املالحقات أو من االستيالء على مقرات
أو من قطع الرواتب .اإلشكالية التي واجهتها

هيئة العمل الوطني هي أو ً
ال ـ غياب الرؤية لكيفية
معاجلة الوضع في قطاع غزة ،ليست الرؤية لديها
بل لدى القيادة الفلسطينية ،لم يجر التعامل
معها كجزء من القيادة الفلسطينية ،أنا أريد اآلن
التحدث عن مشكالت :املشكالت أو ً
ال غياب

 :قبل أن أنتقل للرفيق محمود الزق من

الرؤية لدى القيادة الفلسطينية في كيفية التعامل

العمل الوطني السياسي تراجع لصالح اللجنة

أنه يفسر ما جرى الحقاً ،انطالق ًا من غياب هذه

جبهة النضال الشعبي ،الرفيق كايد ،دور هيئة

االجتماعية وأصبحت كوزارة للشؤون االجتماعية

مع وضع القطاع بعد االنقسام ،فما حدث أعتقد

الرؤية جرى التعامل مع القطاع عبر جلان أمنية هي
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التي تقرر شؤون القطاع سواء ما يتصل بالرواتب

سياسي ًا في مرات عديدة ضئيلة ،بالتالي املواطن

أراد البعض لها أن تتبع لها هيئة العمل الوطني،

الرغم من كل املذكرات التي أرسلت ،أرسلت

أو ما يتصل بترتيب بعض األمور ،وشكلت جلان
وهذه إحدى املشكالت باملناسبة في إطار العالقة
بني هيئة العمل الوطني وبني القيادة الفلسطينية،

حتى بعد صدور املرسوم الرئاسي باعتبار الهيئة

هي أداة املنظمة في القطاع وحتديد مهامها.
البعض بدأ يتعامل معها باعتبارها تشكي ً
ال يتبع

احلكومة أو تشكي ً
ال إداري ًا ميكن أن يوجه بالرميوت

كنترول ،لم يتعاملوا معها باعتبارها هيئة تضم

قوى سياسية وشخصيات اعتبارية ومسؤولي
قطاعات ونقابات ،ولذلك لم يجر التشاور مع

الهيئة في كل ما يتعلق بالقطاع ،على العكس من
ذلك كان يجري اتخاذ قرارات تتعاكس مع وجهة

نظر الهيئة التي كانت ترسلها للقيادة ،وهنا أريد
احلديث عن موضوع املعلمني ،الذي أشار إليه

زمالئي ،هيئة العمل الوطني ناقشت املوضوع
باستفاضة وتفاعلت مع نقابة املعلمني في قطاع
غزة التي تقودها حركة فتح وتوصلنا جميع ًا إلى

خطأ اتخاذ أي قرار بتعليق عمل املدرسني وأرسل

هذا املوقف ولم يجد آذان ًا مصغيةً ،وبالتالي جري
تغليب موقف ما على حساب اإلطار الذي يفترض

أن يكون ذراع املنظمة في قطاع غزة.

تراجعت نظرته إلى دور هيئة العمل الوطني على

مذكرات للمجلس املركزي وأرسلت مذكرات

للجنة التنفيذية وأرسلت مذكرات للرئيس أبو
مازن تتحدث عن ضرورة ضبط هذه املسألة

وضرورة إعادة االعتبار إلى مكانة ودور هيئة
العمل الوطني وضرورة استشارتها قبل التقرير
مبسائل تتعلق بالقطاع ،على الرغم من ذلك ظلت

األمور على حالها وانتهى األمر بأن تقدم مبالغ مالية

ما كمساعدات اجتماعية أحياناً ،لكن إذا سألنا
ماذا عملنا للقطاع الزراعي والصناعي والعمال

واخلريجني واملوضوع االجتماعي؟ وبالتالي
هذه املوضوعات الكبرى التي يجب أن تتصدى

لها هيئة العمل الوطني باعتبارها ذراع ًا ملنظمة
التحرير ،لم تستطع القيام بذلك وأية تقدميات أو

مساعدات كانت محدودة جد ًا وال ميكن أن تعكس

الدور املفترض للهيئة .إذ ًا املشكلة في رأيي أو ً
ال

هي النظرة للهيئة من قبل القيادة الفلسطينية ومن
ثم غياب اإلستراتيجية لدى القيادة في كيفية

التعامل مع القطاع ،ألنه لو كان هناك إستراتيجية
لقالت القيادة لهيئة العمل الوطنية كيف أتعامل مع
القطاع .الشيء اآلخر ،برأيي أنا أن هيئة العمل

األمر نفسه حدث فيما يتعلق باألطباء واألمر

الوطني عانت من عدم انتظام اجتماعاتها ،ألن

تخيل أن هيئة العمل الوطني ال تستطيع إعادة

كان موجود ًا فهناك اجتماع وإذا لم يكن فليس

نفسه فيما يتعلق باملوظفني املقطوعة رواتبهم،
راتب أي موظف في حني أن رجل أمن يستطيع

ذلك .إذا أصبحت قيمة ووزن هيئة العمل الوطني

في معاجلة قضايا الناس وهي قضايا كانت تصلح
العدد (2010 )14-13

االجتماعات ربطت بشخص رئيس الهيئة ،إذا

هناك اجتماع على الرغم من أنه شكلت قيادة
يومية ملتابعة عمل الهيئة لتتابع مثل هذا األمر وهذا

خلق نوع ًا من اإلشكالية وطرحت هذه املسألة.
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هذه إشكالية تفسر التراخي في دور هيئة العمل

ترك أثره وظالله على الهيئة واجتماعاتها ،لكن

هو الشعور القوي بأن حتول الهيئة إلى إطار شكلي

نستبدلها اآلن باجتماعات مع اللجان أو رؤساء

الوطني أو في انتظام اجتماعاتها .الشيء اآلخر

في غالب األحيان ودفعها للتراجع ،وأيض ًا أمر
سطوة (حماس) بصراحة ألن سطوة (حماس)

وقولها للدكتور زكريا إن الهيئة إطار غير شرعي
ومحظور ،بدأ الدكتور زكريا يتعامل مع هذا األمر

كحقيقة وهذا عطل انتظام اجتماعات الهيئة،
أقول هنا إن الدور السياسي للهيئة في حدود ما

علمته أعتقد أنه كان إيجابياً ،وبعض الفعاليات
التي قامت عكست مثل هذا املوقف املشترك لكل

األطراف املشاركة في الهيئة ،لكن مرة أخرى
أقول إن الهيئة قتلت لألسباب التي ذكرت أساسها
وهو النظرة لدور الهيئة ثم غياب اإلستراتيجية في

التعامل مع الهيئة.

 :دكتور زكريا بعض الرفاق حتدثوا

عن عدم االنتظام اإلداري في عمل الهيئة وعقد

االجتماعات ،وقالوا إن هذا يؤثر على عمل الهيئة

ومقدرتها على متابعة كافة القضايا التي كان يجب
إجنازها.

العمل اليومي احلقيقي واالجتماعات اليومية نحن
اللجان في احملافظات ،لكن حتى إننا فكرنا في

تخفيف الظهور العلني حتى نستطيع أن نستمر
في عملنا العملي على األرض ،كان اخلوف من

أن يوقفوا عمل اللجان ،فقلنا إن الشيء اإلداري
العام ميكن لنا أن نتغاضى عنه لفترة من الوقت حتى
تترتب األمور.

 :لنسأل الرفيق أبو الوليد (محمود

الزق) الذي التحق بنا متأخر ًا ويعمل مفوض

اللجنة التنظيمية في الهيئة عن اإلطار التنظيمي
للهيئة .عندما يسمع املواطن بهيئة العمل الوطني
يعرف أنها مكونة من قيادات سياسية معروفة من

ممثلي الفصائل ،ولكن كيف تعمل الهيئة ضمن

التفاصيل اليومية في احملافظات املختلفة وفي
املخيمات و القرى واملدن؟

محمود الزق :أنا أريد العودة من األساس إلى

أسباب تشكيل هيئة العمل الوطني .شكلت الهيئة
باألساس رد ًا على االنقالب الذي حدث في قطاع

غزة ،على أساس أن تكون ذراع ًا ملنظمة التحرير،

الدكتور زكريا اآلغا :كنا جنتمع بشكل معقول

وهو موضوع ال بد من أن زمالئي قد المسوه.

خمسة شهور فوجئنا بأن (حماس) بدأت تتدخل

نفترض شيئ ًا خيالي ًا يقودنا إلى حالة من اإلحباط

كل شهر نلتقي ونناقش ونقوم بعملنا .قبل أربعة أو

باجتماعات الهيئة وتعتبر هذه االجتماعات غير
قانونية وغير شرعية ووصلتنا حتذيرات بذلك،

أنا شخصي ًا أرسلوا إلي أناس ًا وكما أرسلوا لوليد

العوض أيضاً .حتى املكان الذي كنا جنتمع فيه
لم ُ
يخل من ذلك ،من املمكن أن يكون هذا قد

أحيان ًا الطموح الغبي ال يخدم بل يضر .مثل أن

واليأس .التوقع يجب أن يكون على أساس
املمكن .هيئة العمل الوطني هي ذراع منظمة

التحرير في قطاع غزة ،إذا أردت أن أناقش وضع
منظمة التحرير واللجنة التنفيذية سأحتدث أكثر مما
سأحتدث عن هيئة العمل الوطني .ثاني ًا محاولة
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حشر العمل السياسي واحلركة السياسية جميعها

لن تسمح بهيئة عمل وطني فاعلة تتصدى أو

صحيح .هناك واقع حقيقي لفصائل ولقاءات مع

واقع فيه (حماس) مسيطرة وقادرة ،حتى اللحظة

في إطار هيئة كهيئة العمل الوطني يعتبر غير
الفصائل .هيئة العمل الوطني متثل ما هو متوافق
عليه وميكن التوافق عليه ،أنا حر في موقفي خارج

إطار الهيئة في حركتي السياسية .أريد أن أشير إلى

أمر ما ،أتذكرون في نقاشنا أننا اتفقنا على أنه ال
ميكن أن تكون الهيئة حكومة هنا في غزة ،هناك
أذرع حكومية كالشؤون االجتماعية واألسرى
واجلرحى ومؤسسات ثابتة ،أن تدخل هيئة العمل
الوطني على هذا اخلط بكل ثقلها غير صحيح،

أحيان ًا نفترض نحن في بعض النقاشات أننا هيئة

العمل الوطني ماذا عملنا للمواطن من مساعدات
وأمور ،وهذا غير مطلوب من هيئة العمل الوطني

ونحن ناقشنا ذلك في الهيئة ،حتى بند املساعدات
الذي دخل علينا بشكل طارئ ،كنا نقول إن

املساعدات ليست من اختصاص هيئة العمل
الوطني.

تتركها بخير ،نحن يجب أن ندرك أننا نعمل في

ال يوجد مرسوم بحظر هيئة العمل الوطني ،لكن

بكل حقارة يقوم ثالثة رجال أمن باالعتداء على
مكتب الدكتور زكريا .لكن على الرغم من ذلك

ميكن أن نعمل مبسمى غير هيئة العمل الوطني،
هذا الشيء يجب أال يوقفنا عن العمل ،بل على

العكس يجب أن يحفزنا أكثر ونتمسك بصيغة هيئة
العمل الوطني كصيغة توافقية.

بالنسبة إلى اإلطار التنظيمي ،هناك خمس جلان

شكلت منذ البداية لتنظيم عمل الهيئة وهي اللجنة
االجتماعية واللجنة التنظيمية وجلنة املؤسسات
واللجنة املالية واللجنة اإلعالمية .بصرف النظر

عن االنتقادات والسلبيات ،ولألمانة ،فإننا في

محافظاتنا حافظنا على عملنا وكنا نتحرك ليس
بشكل مميز ولكن بشكل معقول ،نتحرك باسم
هيئة العمل الوطني وفي املناسبات االجتماعية

القضية األخرى هي أنني أتفق مع اإلخوة

والزيارات واملواقف السياسية واإلعالمية ،هيئات

أن هيئة العمل الوطني كان يفترض بها أن تأخذ

كنت في الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان وجاءت

الذين حتدثوا عن وجود معيقات وأهم معيق هو
القرار السياسي في غزة ،لكنها حرمت منه بسبب
تداخالت موجودة في قيادة السلطة في الضفة

الغربية ،وحتديد ًا قضية املعلمني واألطباء ،هذا
الشيء أثر جد ًا على هيبة الهيئة ،ألنه كان من

املفترض التشاور مع غزة خاص ًة مع نقابة املعلمني

العمل الوطني باحملافظات كانت تتحرك ،أنا اليوم
هيئة العمل الوطني في محافظة خان يونس

وتضامنت مع الهيئة مببادرة منها باسم الهيئة في
احملافظة ،و أصدرت بيانات للتضامن مع الهيئة.

أنا سعيد ألننا على الرغم من حالة اإلحباط التي

نعيشها على صعيد املركز فإن هيئات العمل الوطني

واألطباء وهيئة العمل الوطني .الشيء اآلخر هو أن

في احملافظات تعمل بجد ،ونحن كلجنة تنظيمية

كثيراً .من املفترض أن نعي وندرك أن (حماس)

وعملهم اليومي.

هيئة العمل الوطني في ظل وجود (حماس) عانت
العدد (2010 )14-13

نشرف عليهم من حيث مصروفاتهم وحركتهم
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 :هذا صحيح ،وصحيح أن البعض

حتدث بعمق عن تعطيل دور الهيئة وعدم إعطائها

الدور الرئيس في كافة القضايا .لكن األخ أبو

جودة قال قبل قليل إن ثمة قصوراً ،أيضاً ،في
دور الفصائل على الرغم من تأكيده على القصور
الذي ميكن رده إلى تعاطي السلطة في رام الله مع

الهيئة .لكن أال تعتقد رفيق أبو جمال أن فصائل

منظمة التحرير واالختالفات بينها والتكتالت

أو التجمعات بني فصيل وآخر ساهمت أيض ًا في
إضعاف دور الهيئة؟

يجب أن تلتقي القوى املختلفة ويجب أن تناقش
مواضيع مختلفة للوصول إلى أفضل السبل إلدارة

العمل الوطني.

لكن احملصلة النهائية هي أن العديد من

الفعاليات اجلماهيرية الشعبية تتم مبشاركة اجلميع
في هيئة العمل الوطني وانعكس ذلك بوضوح في
موضوع الصالة في العراء وفي فعالية إحياء ذكرى

الرئيس األخ أبو عمار في املهرجان املليوني (في

ساحة الكتيبة) ،هيئة العمل الوطني كانت تضع
كل إمكانياتها وكان عندها االستعداد ألن تدخل

طلعت الصفدي :قبل احلديث عن هذا أريد

في صراع مع حركة حماس في هذا املوضوع،

للمجلس املركزي ،لألسف قطاع غزة لم يكن

لم ِ
تول هيئة العمل الوطني دورها احلقيقي في

هنا إضافة شيء .أنا حضرت ثالثة اجتماعات

ضمن برنامج النقاشات بشكل كاف .غابت اخلطة

احلقيقية واخلطة الوطنية إلعادة غزة إلى الضفة وهذا
بصراحة تتحمله السلطة الفلسطينية ،هذا جانب.
اجلانب اآلخر ،يبدو أن هناك فهم ًا مغلوط ًا لطبيعة

لكن العيب األساسي هو في أن القيادة الفلسطينية
مواجهة القضايا السياسية واالجتماعية ومن هنا

كان التراجع ،عندما تدرك أن القيادة غير مهتمة

بهذا املوضوع ال تقاربه وحدك .أقول إنه ميكن
إعادة ترتيب أمور هيئة العمل الوطني لتتالءم

العالقات التي تتم بني فصائل منظمة التحرير،

مع مجمل املتغيرات ،أنا أؤكد ما قاله الرفيق أبو

تكون أداة لتصويب الشيء وليس لتعطيل الشيء،

كانت تطرح دائم ًا قضية الوحدة الوطنية وإنهاء

فعلى العكس العالقات الثنائية والثالثية يجب أن
أنا ال أحس بأن القوى الثالث أو القوى األربع

تلتقي مع بعض ،على العكس ،قوى اليسار التي
كانت جتتمع كانت تضع آلية العمل وهذا جزء من
مهماتها وكانت تناقش كيف ميكن أن نطور الهيئة؟
وكيف ميكن أن نفعلها؟ وكيف ميكن أن تتحول

هيئة العمل إلى أداة حقيقية سياسية واجتماعية

ودميقراطية؟ ولم يجر في يوم من األيام احلديث
عن إمكانية أن جنهض هيئة العمل الوطني ،وحتى
هذه اللقاءات اآلن هي فعل سياسي مشروع حيث

سائد (كايد الغول) من أن هيئة العمل الوطني
االنقسام وكان لديها العديد من األوراق والعديد

من البيانات والرسائل املختلفة لكل األطراف مبن
فيهم بان كي مون وجامعة الدول العربية ...لكن

هذا هو الواقع املوجود ،وهنا سؤالي :كيف ميكن

أن نتحرك باجتاه تطوير هيئة العمل الوطني؟

تقيم عمل الهيئة
 :دكتور زكريا ،كيف ّ

بشكل عام بصفتك رئيس ًا للهيئة؟ وهل قامت الهيئة
بالدور الذي أوكل إليها من قبل الرئيس أبو مازن؟

الدكتور زكريا اآلغا :سبق وقلت لك إنه كانت
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لنا طموحات كبيرة وآمال كبيرة ،آمال بدور أكبر

ناصر ،هل ما زالت هيئة العمل الوطني إطار ًا

الواضحة ،لكن كانت هناك معوقات وممارسات

أن نطور هيئة العمل الوطني؟ ال شك في أن هناك

نحن نتحمل جزء ًا من هذه املسؤولية ،أوضاع

إدارية بشكل يومي ومشاكل تتعلق أيض ًا بالعالقة

لعبناه ونلعبه حالياً ،وأن تكون لنا فع ً
ال شخصيتنا
كثيرة سبق وحتدثت عنها.

القطاع والتضييق على الناس ،هذه تترك دائم ًا

آثارها السلبية .لسنا راضني بشكل مطلق عن
عملنا أو عن دورنا أو عن الصورة املعروفة عنا،

لكن أستطيع أن أقول إنه في ظل ما يجري من
مستجدات ،وأقول إننا منذ سنة لم يدخل في
ميزانيتنا أي قرش منذ شهر آب  2009حتى
اآلن لم يأتنا قرش واحد ،نحن نقوم بعملنا على
الفتات املتوفر .هناك مشاكل عديدة نعاني منها

وتخلق لدينا هذه املشاكل نوع ًا من اإلحباط لدى
األعضاء أنفسهم .ألن األعضاء يجهدون أنفسهم

في االجتماعات ويقومون بتقدمي توصيات مهمة
ولكن هذه التوصيات تذهب أدراج الرياح وال

يؤخذ بها بشكل سليم ،باإلضافة إلى املضايقات

التي نواجهها هنا في غزة والتي تخلق نوع ًا من
اإلحباط .لكن أستطيع أن أقول إنه لدى اإلخوة

أعضاء الهيئة االستعداد للعمل ضمن الهيئة،
وإخواننا في احملافظات واللجان على الرغم من

كل الظروف التي يتعرضون لها أيض ًا موجودون

على الساحة ،لنا بعض النشاطات هنا أو هناك
نؤكد من خاللها أننا موجودون ولكن ليس
بالصورة التي متنيناها عندما قمنا بإنشاء هيئة العمل

الوطني.

 :أريد أن أسأل السؤال إلى الرفيق أبو
العدد (2010 )14-13

يصلح لقيادة العمل السياسي في غزة؟ كيف ميكن
أزمات ومشاكل ،الرفيق كايد حتدث عن أزمات

مع قيادة رام الله ومشاكل تتعلق بالوضع الواقع في
غزة.

طلعت الصفدي :بعض التوضيح مني هنا ،أنا

ال أرى أن هناك فص ً
ال بني السياسة واالجتماع،
على الرغم من املواقف املتقدمة التي اتخذتها هيئة

العمل الوطني على صعيد الوحدة .والقضايا

االجتماعية لم َ
تعط حقها الكامل ،لكنننا حملنا

هموم املواطن كاملقطوعة رواتبهم وموظفي 2005
والتأمينات الصحية واالجتماعية ...فهذه كلها
تساعد في صمود املواطن والتفافه حول البرنامج.

هيئة العمل الوطني يجب أن يعطى لها ما ورد في
املرسوم الرئاسي اخلاص بتشكيلها.

 :رفيق أبو ناصر كيف من املمكن أن

نطور عمل الهيئة؟

صالح ناصر :هيئة العمل الوطني لها مرسوم

رئاسي محدد فيه صالحياتها ومحدد وفقه
واجباتها وخطة عملها على الصعيد االجتماعي

والدميقراطي والوطني ،إلى جانب ما أرسلناه إلى

الرئيس أبو مازن على شكل مذكرات أشرنا فيها
إلى كيف نطور هذا الهيئة .لكنني أريد أن أعلق
على بعض ما قيل ،فأنا ال أرى أن التباينات بني

الفصائل عائق ،بل يجب أن تكون دافع ًا ومفيدة
في تطوير عمل الهيئة.
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كيف نطور الهيئة؟ أو ً
ال التغيير يجب أن يكون

مثل فعاليات إحياء الذكرى احلادية والستني والثانية

ونحاول أن نتغلب عليه .اجتماع الهيئة سهل جد ًا

في احملافظات ،وحظرها عمل الهيئة بشكل

موضوعياً ،أن نتفق على التغيير ونرى ما هو ذاتي
وانشغال رئيس الهيئة ليس مشكلة ،فمن املمكن أن

نستحدث سكرتارية ،وفي حال عدم أخذ تصريح
لفعالية للهيئة من املمكن أن تعمل الفعالية حتت

مسمى آخر إال إذا قررنا أن نتحدى وهذا يجب
أن يخضع ملوازين القوى في الوقت الذي يجب

أن تكون قد هيأت فيه نفسك .مع توفير وسائل
الراحة هذا سهل جداً ،لكن الصعب جد ًا أنك
لست صاحب القرار؛ ألن لديك مرسوم ًا رئاسي ًا

والستني للنكبة وإغالقها مكاتب اللجان الشعبية
عام وحتى منع االجتماعات ،ما هي رؤية الهيئة

ملقاومة هذه احلالة؟ أو كيف تتصرفون في إطار هذه
احلالة؟

كايد الغول :صحيح ،حركة حماس أبلغتنا

نحن رسمي ًا أن هيئة العمل الوطني محظورة ،ألنه

في أحد اللقاءات الثنائية مع حركة حماس (مع
اجلبهة الشعبية) كنا نتحدث عن كيفية التواصل

بني عمل الهيئة وبني الفصائل األخرى في غزة

يدور ليل نهار على مرأى من اللجنة التنفيذية

كـ(حماس) وغيرها ،وكان اجلواب الرسمي

وترفع مذكرات دون جواب .مرة أخرى علينا

محظورة .ثانياً ،أنا برأيي أننا كقوى مكونة لهيئة

والرئيس ،هيئة العمل الوطني تعقد اجتماعات

أن نفكر في مسألة كيفية التعاطي مع هيئة العمل
الوطني من األساس هل نريدها أم ال ،إذا أردناها
فلنتفق على صالحياتها وندعم برنامجها على
الصعيد املادي وعلى الصعيد االجتماعي...

دون أن ندع أحد ًا يتدخل في شؤونها ال جلنة أمنية
وال سواها .فمن غير املعقول أن يتم تشكيل هيئة

العمل الوطني ويصار إلى تشكيل جلنة أخرى
تشرف على غزة غير معروف عضويتها باسم

«اللجنة األمنية» .ال تدعوا أحد ًا يرسم سياسة

بعيدة عنا ،نحن الذين نقبع هنا ونعلم أمور غزة

«أهل مكة أدرى بشعابها».

الذي حصلنا عليه هو أن هيئة العمل الوطني هيئة

العمل الوطني في إطار نضالنا بشأن احلريات

الدميقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير
والدفاع عن حقوق املواطنني وقضاياهم ،يفترض

أن تكون هذه املواقف متكاملة في إطار هيئة العمل
الوطني للتصدي ملثل هذه القضايا بشكل مشترك
وإذا ما جنحت هيئة العمل الوطني في ذلك فإنني

أعتقد أنها ستعيد االعتبار لذاتها في الشارع
الفلسطيني ،ألن املواطن الفلسطيني في قطاع غزة
والذي يعاني من أزمات متعددة تبدأ بالكهرباء
والسفر والصحة واخلدمات العامة إجما ً
ال وليس
انتهاء باحلريات العامة واحلريات الشخصية...
إذا ما تصدت لها هيئة العمل الوطني واستندت

 :في ظل الواقع القائم من حظر عمل

في ذلك إلى توافق كل القوى ،أعتقد أنها ميكن

الذي الحظناه في قمعها النشاطات املختلفة للهيئة

املوضوع السياسي ،ميكن أن يعاد االعتبار إليها

ونشاطات الهيئة وفي ظل تسلط (حماس) وقهرها

أن تعيد االعتبار لدورها ومكانتها ليس فقط في

155

أن نرضى أن نكون بالشكل الذي قاله الرفيق كايد.

بشكل أوسع .املوضوع السياسي برأيي موضوع
ٍ
منته وميكن التعبير عنه ببيان وال يكون من خالل

هناك جلنة يومية لقيادة هيئة العمل الوطني

هيئة العمل الوطني أن تقول إنها قوة موجودة

انشغال الدكتور زكريا يشكل عقبة ،فمهامه في

عملية اصطدام مباشر في امليدان ،لكن إذا أرادت
وتدافع عن حقوق الناس فبرأيي ميكن أن تستند

إلى املواقف املوحدة ما بني مختلف القوى باجتاه

هذه العناوين .شخصي ًا أشك في أن ننجح في

ذلك.

جتتمع متى تشاء أو حسب احلاجة وال أعتقد أن

اخلارج بوصفه عضو ًا في اللجنة التنفيذية ويحمل
ملف الالجئني على أهميته يصب في النهاية في

تنشيط الهيئة وخدمة أبناء شعبنا في القطاع.

إضافة إلى ذلك حتى لو تعاملت حركة حماس

محمد النحال :إن عدم انتظام اجتماعات هيئة

مع هذا اجلسم على أنه جسم محظور ويجب

حتى لو كان هناك غياب لإلستراتيجية من قبل

إلى الدكتور زكريا أقول هنا إنه من عمل في ظل

العمل الوطني ميكن جتاوزه كما أشار أبو ناصر،

القيادة حول موضوع غزة أو حول احللول لغزة.

باملناسبة أنا سألت األخ أبو مازن في شهر نيسان
(خالل دورة املجلس الثوري) وقلت له إن املواطن

الفلسطيني يسألك ماذا أعددت الستعادة غزة.

مرة أخرى حتى في ظل غياب الرؤية تستطيع هيئة

العمل الوطني القيام بالكثير .أنا أعتبر أن التراجع
في أداء هيئة العمل الوطني يتحمل مسؤوليته

اجلميع وأعتبر أنه يجب أن يكون هذا الوضع حافز ًا
ومحفز ًا لنا .في العمل السياسي والتنظيمي ال
يجوز أن يقودنا اإلحباط إلى التراجع .أنا أقول
إنه يجب أن يكون هناك برنامج واضح للهيئة

وأن تكون هناك اجتماعات دورية واضحة للهيئة
ويجب أن تتم إعادة هيكلة الهيئة وإعادة تشكيلها،
من حمل ملف ًا في هذه الهيئة ولم ينجز شيئ ًا ملاذا

يبقى على امللف نفسه؟ أنت تتحدث عن مسألة
وطنية تخص الوطن بالتالي ال يجوز أن يكون

هناك عند (س) أو (ص) قصور وال يتم تصحيح
األخطاء .بالتالي نقول ملاذا علينا نحن كهيئة العمل
العدد (2010 )14-13

أال يقوم بأي نشاط كما أوصلوا هذه الرسالة

االحتالل يستطيع أن يعمل في ظل هذه الظروف.
أنا أستطيع أن أعقد جلسة في بيت أخونا أبو ناصر

أو أبو جمال أو في أي بيت أستطيع عقد اجللسة،
ولكن يجب أن تكون لنا رؤية وإستراتيجية،

نستطيع جميع ًا كفصائل أن نعيد الهيبة لهيئة العمل

الوطني ،وإذا كنا كتلة واحدة ال نستطيع أن نخترق
من هنا أو هناك ونستطيع أن نقول كلمتنا وأن

نفرضها.

أيض ًا على القيادة الفلسطينية «أهل مكة أدرى

بشعابها» ،ال يجوز أن يكون هناك ضابط بسيط

أو مندوب يتمكن من أن يعيد راتب ًا وأنا ال أعيد
راتباً .نقطة أخيرة في موضوع املدرسني واألطباء،

أنا حتدثت في اجتماع حلركة فتح واللجنة القيادية
العليا ،في ذلك الوقت باملناسبة كنا كأمناء سر
أقاليم معتقلني (في حينه كان األخ محمد النحال

أمين ًا لسر حركة فتح في إقليم غرب غزة قبل
املؤمتر احلركي السادس) ،قلنا لهم أين دوركم

ملاذا لم تخرجوا مبؤمتر صحافي وتدعو جميع
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اإلخوة األطباء واملدرسني إلى االلتزام مبدارسهم

السياسة ويرون الوضع بطريقة مختلفة .املدخل

جندي ال أستطيع إعادتها بسماعة طبيب .نحن

واالجتماعية وال ميكن لرفاقنا وال إخوتنا في

ومستشفياتهم .البالد التي انهارت بسبعني ألف
خلقنا أزمة وبالتالي اآلن لألسف هناك جلنة من

حركة فتح جتتمع مع حركة حماس وهي جلنة طبية

تطرح شعار لنحيد املوضوع الصحي ،وكانت
اللجنة تبحث في عودة من امتنعوا عن العمل

لعملهم ،لكن (حماس) باتت تطالبنا بشروط:
أو ً
ال أعيدوا لنا رواتب أطبائنا املقطوعة ،بالتالي

ال أستطيع أن أعيد راتب ًا ألنني لم أقطعه من

غزة .إلى جانب هذا هناك دور للفصائل والقوى

األخرى يجب أن تقوم به حيث يجب أن متارس
الضغط على حركة حماس وأن حترجها ،ميكن أن

تكون الهيئة أداة لتقريب وجهات النظر وإحراج
(حماس) ،وعلى الفصائل أن تدرك مغزى احلكمة

القائلة إننا أكلنا يوم أكل الثور األبيض.

األساسي هو الدفاع عن حقوق املواطنني السياسية
كافة الفصائل أن يتحصنوا إال في معارك حقيقية

للدفاع عن حقوق املواطنني ،دون ذلك ال بيان
وال إكليل وال شيء ينفع .احلقيقة أننا حتى اآلن
لم نتخذ قرارات ،قد يكون هناك بعض القوى

اتخذت قرار ًا أنه ال بد من التصدي واملواجهة،

ما جرى في احلزام األمني رائع جداً ،ما قام به
الرفاق في اجلبهة الشعبية من االحتجاج على

سياسة قطع التيار الكهربائي رائع ،يجب أن نكسر
هذا احلاجز .دون أن تكون هناك معارك حقيقية

للتصدي على األرض ،نضرب ونعتقل .يجب

أن نتحمل .هل شعبنا ال يستطيع التحمل هل
يوجد من هو أكثر قسوة من أحمد جنادي وغيره

الذين وجدوا من يقول لهم ال .دون ذلك ال ينفع

فبعد أن عملت (حماس) ما عملته بحق حركة

شيء وال الكالم ينفع ،ودون تبني قضايا الناس ال

وخصوصا اجلهاد .بالتالي أنا أؤمن بأن االنقسام

عرض بيوتهم ينتظرون أن يساندهم أحد ،نحن

فتح فهم يتطاولون اآلن على باقي الفصائل
سيستمر لعشر سنوات قادمة رمبا ،يجب أن جنبر
القيادة الفلسطينية على رؤية .أنا من رأيي أنه بدل

أن نتنازل ونتحاور مع االحتالل يجب أن نتنازل
ونتحاور مع بعضنا البعض لنستطيع أن نحطم
املؤامرة التي حتاك ضد مشروعنا الوطني .لألسف
الكل خسران ألن املشروع الوطني يضيع وكلنا
نضيع.

ينفع .عندنا قضايا املعلمني واملزارعني واملهتوك

املنشغلون بصراحة في بعضنا وننهش في بعض.
املعركة احلقيقية هي كيف ميكن أن ندافع عن قضايا

الناس ،نحن استطلعنا الذين تهدمت بيوتهم قالوا
لنا ساعدونا .بصراحة دون أن تأخذ هيئة العمل

الوطني دور ًا حقيقي ًا للدفاع عن قضايا الشعب ال

ميكن إعادة االعتبار لها ،االعتبار يأتي من خالل
أن يحس املواطن بأن هذه الهيئة السياسية تشكل

طلعت الصفدي :أنا أعتقد أنه في الواقع

إسناد ًا قوي ًا له .قضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية

األساس العمل االجتماعي ،املواطنون متعبون من

يحس موظفو الهيئة املستقلة حلقوق املواطن أننا

الفلسطيني املعاش العمل السياسي مدخله

والهيئة املستقلة حلقوق املواطن ،ويجب أن ال
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تركناهم .هناك الكثير من القضايا واملشاكل

العمل الوطني ما زالت حية وتستطيع أن تتحرك.

والشارع .قضية العمال الضائعة ،ال يجد العمال

رائع جداً ،لكن أبو جمال يريد إجابة واضحة

التي حتدث في كل مكان :في اجلامع واجلامعة
من يقف معهم ،لذلك املدخل احلقيقي للعمل

السياسي هو العمل االجتماعي.

محمود الزق :الكالم الذي قاله أبو جمال كالم

وجريئة منا ،هل نحن على استعداد ألن جنابه قرار

(حماس) مبنع هيئة العمل الوطني؟ هل نحن على
استعداد ألن ندفع ثمن هذا االستحقاق لو قررنا

 :وجود رؤية لدى القيادة هذا يتطلب

العمل ضمن إطار هيئة العمل الوطني؟ إذا كانت

وتدخ ً
ال قوياً ،ألن اجلبهة الشعبية ال تستطيع

الكالم النظري واحلديث في هذا الصالون وذاك

محاولة من اإلخوة في حركة فتح نحو القيادة

التحدث إلى اللجنة املركزية في رام الله أو التأثير
على احلكومة ،فيما (فتح) تستطيع.

اإلجابة نعم ،فنحن جاهزون ،أنا أقول لك إن
كله كالم فارغ ،إذا أردت النزول للشارع فلتنزل
إلى الشارع وتواجه.

محمد النحال :أنا أقول إننا أمام فرصة وهي

كايد الغول :أنا برأيي أننا يجب أن نبحث عن

في آخر رمضان وأن يكون هناك برنامج فعاليات

اإلكليل على ضريح اجلندي املجهول على الرغم

مناسبة عيد الفطر السعيد ،أن يكون هناك اجتماع
في رمضان على مستوى احملافظات وعلى مستوى
الهيئة األم هيئة العمل الوطني ،وأن يكون تأكيد

على وضع إكليل من الزهور على ضريح اجلندي
املجهول وأن نؤكد إعالمي ًا أن هذه الهيئة ما زالت

موجودة وحية وأن يكون هناك برنامج على
مستوى احملافظات لزيارة أهالي الشهداء واجلرحى
واألسرى و لو من خالل فقط الفتة أو علبة حلوى
أو أي شيء يرمز إلى هيئة العمل الوطني وبعد

ذلك يكون هناك إعادة ترتيب لهيئة العمل الوطني
وأن نقول ماذا نريد من هيئة العمل الوطني وأين
صالحية هذه الهيئة .املطلوب اآلن أن يعقد

اجتماع من كل قوى وفصائل منظمة التحرير التي
تنبثق حتت إطار هيئة العمل الوطني في قطاع غزة،

وتقول إن لدينا مناسبة وهي عيد وهي تأكيد على
دور هيئة العمل الوطني في قطاع غزة ،وأن هيئة
العدد (2010 )14-13

شيء غير تقليدي وغير معتاد وجوهري ،وضع
من أهميته ال يعكس ما نريد من مكانة لهيئة العمل

الوطني ،اإلعالم ميكن أن يغطى بأي شيء،

والتواصل مع الناس باحللوى وخالفه سبق أن

جري التعامل معه كل سنة ،وهذا ليس جديد ًا
ولكن ليس هذا الذي ميكن أن يعيد االعتبار لدور

هيئة العمل الوطني .نحن بحاجة لبحث جدي،
ونريد جوالت من احلوارات في هيئة العمل

الوطني تتناول الشيء الرئيس واألساسي الذي
يتعلق بالدور املناط بها.

صالح ناصر :في شهر حزيران جلسنا في

هيئة العمل الوطني وحتاورنا واتفقنا على خطوط
عامة قمنا خاللها بتقييم عمل الهيئة ،واتفقنا على

خطة عمل واتفقنا على إرسال مذكرة إلى السيد

الرئيس ...ووصلت املذكرة إلى السيد الرئيس،
وأن يذهب وفد جماعي ملقابلة الرئيس.
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 :ألم تتلقوا رد ًا على املذكرة؟

متس املزارعني وحترمهم من مصدر رزقهم ،عنوان
نضالي معقول أن تناضل من أجله .ثاني شيء أن

صالح ناصر :لم نتلق رد ًا على شيء ،املوضوع

الهدف األساسي كان تصويب الهدف وبوصلة

الرئيس الذي أصدر مرسوم ًا بإنشاء هيئة العمل

أن نركز على اخلالفات الداخلية فقط .هذا عنوان

األساس ،على منظمة التحرير الفلسطينية والسيد
الوطني أن يقول إن كنا بحاجة إلى هيئة عمل

وطني في قطاع غزة أم ال؟ هيئة العمل الوطني
لها متطلبات وحتقيق هذه املتطلبات ليست موجودة
لدينا بل هي لدي صاحب القرار السياسي .علينا
أن نقرر.

محمد النحال :بعد العيد

النضال أن نتوجه شرق ًا نحو العدو اإلسرائيلي بدل
ممكن أن نتوحد عليه ولكن لألسف اإلخوة في
(حماس) لم يتجاوبوا على الرغم من أنه وجهت

دعوات رسمية إليهم وللجهاد ولم يتجاوبوا.
وفعلنا
توجهنا نحو هذا العنوان بشكل أساسي ّ

هيئات العمل الوطني في احملافظات .وبالفعل

أصبح الناس يشعرون بأن الهيئة متارس فع ً
ال

صالح ناصر :املشكلة ال يحلها جندي مجهول

نضالي ًا حقيقياً .وكان هناك إصابات وشهيد وهذا

األمني ،أال حتتاج هذه اللجنة ملصاريف لتغطية

كل فعاليات مناهضة احلزام في كل احملافظات

وال زيارات .لقد قمنا بعمل جلنة ملناهضة احلزام
نشاطاتها وما قد ينتج عنها من تبعات من شهداء

وجرحى .من سيتبنى هؤالء ويغطي التكاليف
التي تتبع ذلك.

يسجل لهيئة العمل الوطني ألن الهيئة كانت تدير
وبشكل مستمر وما زالت .أنا أرى أنه يجب أن

ونقيمه:
نستمر في هذا العمل وأن نعطيه زخم ًا ّ

أين النقص فيه وكيف ميكن تطويره بعمل شعبي أو
إشراك شرائح أخرى معنا وال نقتصر على الفصائل

 :لنسأل أبو الوليد عن احلزام األمني،

فقط وكل هذه القضايا ميكن إجراء النقاش حولها.

احلزام األمني كانت واحدة من النشاطات التي

يستمر كعنوان نضالي نزج به جماهيرنا وشعبنا

فهو مسؤول اللجنة واملتحدث باسمها .مناهضة
أبرزت دور الهيئة امليداني في مواجهة االحتالل
وفي الدفاع عن قضايا الناس الذين متت مصادرة
أراضيهم احملاذية حلدود قطاع غزة.

لكن من حيث املبدأ أرى أن هذا العنوان يجب أن

وكوادرنا جتاه هذا العمل ،وهذا يتطلب جهد

وقناعة الناس ،لكن كل هذا احلديث بال معنى إذا
لم جنب عن السؤال :هل نحن على استعداد ألن

محمود الزق :بالنسبة إلى احلزام األمني هو

نواصل العمل في هيئة العمل الوطني؟ إذا اتخذنا

حوالى  %20من أرض شعبنا في قطاع غزة مصادرة

قطاع غزة .بدأت تباشير أزمة (حماس) الداخلية

عنوان أساسي اخترناه كجزء من معاناة شعبنا،

وممنوعة زراعتها أو البناء عليها وكل ما فيها دمر
على مستوى قطاع غزة من شماله إلى جنوبه ،هذه

االستحقاق فبإمكاننا أن نسجل دور ًا حقيقي ًا في
تظهر عليها وعلى حكومتها في غزة بشكل واضح،

ألنهم يواجهون أزم ًة حقيقي ًة في التعامل مع قضايا
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الشعب ،بإمكاننا طرح حلول لقضايا الشعب التي

هو االنقسام نفسه .لم نعد نسمع باحلديث عن

في قراراتها االجتماعية واالقتصادية.

اختفت .رمبا ال يبدو هذا النقاش متعلق ًا بشكل

تعجز عنها (حماس) ،حتى اآلن (حماس) تتخبط

جوالت احلوار وال جلسات املصاحلة ،كأنها

صالح ناصر :أنا أقول إن االستعداد الذاتي

مباشر بنقاشنا عن دور ومهام وجناحات وإخفاقات

باألساس من غزة ،برنامج هيئة العمل الوطني

حقيقة األمر ،إذ إن جناح احلوار الوطني يفضي إلى

موجود ،وفكرة هيئة العمل الوطني خرجت
الذي صودق عليه من املنظمة والرئاسة خرج من

غزة .املجابهة ،ليست بالضرورة مجابهة عنيفة،
هناك أكثر من طريقة للمواجهة ،حتى املواجهة

بأشكالها مبا فيها العنيفة إذا فرضت علينا فلها
متطلبات واستحقاقات :سياسية واقتصادية

واجتماعية ومصالح الناس ...السؤال كيف
ستدفع الناس للمشاركة معك ،املواجهة إذا لم

تهتم مبصاحلها ومشاكلها ولم تدافع عن حقوقها.
اجلانب اآلخر ،هيئة العمل الوطني في غزة معنية
بشأن غزة ،لكن هناك الكثير من املمارسات التي

حتدث في السلطة تعيق ممارسات الهيئة في غزة
ومن مصداقيتها ،صحيح أننا معنيون بغزة ولكننا
وطن واحد ،إذا أردت أن تلوم ف ُلم أكثر الشرعية

التي تدافع عنها بإجراءاتها التي تعيق من حركتك

وتقدمك ،هذا الذي يجب أن يبرز وهذا الذي
يجب أن تفهمه القيادة ويجب أن تساعد وتوفر

إمكانيات لنتمكن من احلركة.

هيئة العمل الوطني لكنه في صميم هذا النقاش في
تصويب احلالة الفلسطينية.

كايد الغول :أنا في رأيي أن االنقسام حدث من

أجل الصراع على السلطة بشكل رئيس على الرغم
من أي تغليف ميكن أن تكون له عالقة باخلالف
السياسي بالساحة الفلسطينية ،لكن التجربة قالت

إن إمكانية إنهاء هذا االنقسام من الصعب أن يكون

بأيد فلسطينية ،ألن دالئل هذه املسألة أنه عندما

كان هناك حوار يفترض أن يكون في شهر تشرين

الثاني قبل بدء احلوار الشامل في آذار العام املاضي
( )2009تعطل هذا احلوار ونحن على املعبر على
الرغم من املوافقات الفلسطينية التي كانت ،وكان
برأيي في حينها سبب التعطيل له عالقة بصراع

عربي عربي حتى يوضح طرف عربي للراعي
أنني باإلمكان أن أعطل احلوار ،هذا األمر تكرر

في أكثر من مرة ،باإلضافة إلى أن األميركيني
هم طرف رئيس معطل ألنه في احلوار الشامل
الذي كان في القاهرة توصلنا إلى تشكيل حكومة

انتقالية مؤقتة وتوصلنا إلى مهمات هذه احلكومة

 :ال ميلك املرء إال أن يتشاءم وهو ينظر

التي هي إعادة توحيد مؤسسات ووزارات السلطة

استجابة لواقع مرير نتج عن سيطرة (حماس) على

جديدة وحددنا موعد هذه االنتخابات بعد ستة

إلى الواقع الفلسطيني .فهيئة العمل الوطني جاءت
غزة بالقوة وإنهاء عمل مؤسسات السلطة في
القطاع .وبكلمة أخرى يظل أساس كل األزمات
العدد (2010 )14-13

وتهيئة املجتمع النتخابات تشريعية ورئاسية
شهور والعمل على إعادة هيكلة األجهزة األمنية،
ما الذي عطل هذا األمر؟ وهو الشيء الرئيس،
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عطله الفيتو األميركي الذي كان يقول إما أن تلتزم

الذي كان يجري احلديث بشأنه عن هل سيأتي

بها .وهناك تعطيل إسرائيلي .إسرائيل وفي أكثر

برأينا ال توجد مشاكل ميكن أن تتم في املسألتني،

هذه احلكومة بااللتزامات املوقعة وإما ال اعتراف

من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي

ذكرت أن استمرار االنقسام هو رغبة إسرائيلية،
وبالتالي أصبحت إعادة توحيد الساحة الفلسطينية

إلى حد بعيد مرتبط ًة بعوامل إقليمية ودولية ،وهذا
أمر يجب أن نراه ،لكن هل يجب أن يحول دون

تشكيل جلنة االنتخابات بالتوافق أم بالتشاور؟ نحن
ألنه إذا كانت جلنة االنتخابات من عشرة فيمكن
أن نتفق على أن تكون من عشرين يقوم الرئيس

باملوافقة على  10والعشرة األخرى تتم بالتشاور،
بالتالي جند حلو ً
ال ملثل هذه املشاكل.

:هل قدمتم ورقة بهذه املقترحات؟

بذل جهود فلسطينية للوصول إلى اتفاق؟ أنا برأيي
ال ،ألننا إذا توصلنا إلى اتفاق فلسطيني فيمكن أن

يكون أساس ًا حلال إسناد عربي ثم إقليمي ثم دولي

ويواجه الضغوط التي ال تريد إنهاء االنقسام،
املهم أن نبدأ نحن كفلسطينيني ،ألننا في ظل هذا
االنقسام نحمل كفلسطينيني تبعاته سواء فيما

يخص تراجع القضية الفلسطينية ومكانتها على
املستويني اإلقليمي والدولي أو في تراجع الدعم

السياسي واملادي واملعنوي للدولة الفلسطينية أو
في مرات عدم انتقاد سلوك إسرائيل وسياساتها

املناقضة للقانون الدولي والشرعية الدولية .بالتالي
نحن نتحمل تبعات هذا األمر ،برأيي نحن بإمكاننا
أن نصل إلى النتائج خاصة أن اخلالفات على

الورقة املصرية فيها تباين ،برأيي أن مالحظاتنا
في اجلبهة هي أكثر جدية من مالحظات (حماس)
على هذه الورقة ،لكن كنا نقول إن هذه الورقة

تشكل مدخالً ،بعض املالحظات ميكن استيعابها
في آليات تطبيق ما جاء في الورقة من منط محكمة

االنتخابات وجلنة االنتخابات ،بعض آليات من

هذا القبيل ميكن أن تأتي من خالل تطبيق االتفاق
وجند لها حلو ً
ال ،وعلى سبيل املثال ،االعتراض

كايد الغول :نعم ،قدمنا ورقة بهذه القضايا

وقدمت لـ(فتح) و(حماس) واملصريني أيضاً.

تكرس واقع
أنا برأيي كلما طال أمد االنقسام؛ ّ
يصعب العودة عنه ،ألن في كل شيء يوجد انقسام
عمودي ،في التشريعي واحلكومة والوزارات هناك

انقسام ،واملنظمات األهلية اآلن يجري االستيالء
عليها ،آخرها اآلن الهيئة املستقلة حلقوق املواطن

في غزة على ضوء ما يصدر من املجلس التشريعي
في غزة ستكون بتشكيل وفي الضفة بتشكيل آخر،
األخطر برأيي هو أن البنية املجتمعية تبنى اآلن

بطريقة مختلفة بني الضفة وغزة وهذا في رأيي
األخطر الذي إذا ما استمر فسنكون أمام مجتمعني
مختلفني يحكمان بأنظمة وقيم ومفاهيم مختلفة،
وهذا األمر األخطر الذي يجب أن نعمل على

أساسه .النقطة األخيرة التي أود احلديث عنها
هي أن هناك محطات كنا نسمع فيها عن اقتراب
إنهاء االنقسام ،لكن نعود مرة إلى منطقة الصفر

ويجري التراجع عن هذه اخلطوات وبالتالي هي
نتيجة اإلجراءات الداخلية التي حتدث في الضفة

وغزة ،اعتقاالت ومالحقات وحمالت إعالمية
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كلها هدفها أن يعود األمر إلى صالح األشخاص

دور ملموس في العديد من القضايا مثل االعتقال

يريدون إنهاء االنقسام .وفي رأيي فإنه بعد حادثة

غزة نعاني ونلمس تعقيدات األمور وتأثيراتها على

أصحاب وجهات النظر األكثر تشدد ًا والذين ال

أسطول احلرية تراجعت رمبا االجتاهات التي كانت
لدى حركة حماس للدفع باجتاه إنهاء االنقسام ألنها
حماس في ذلك الوقت شعرت بأنها أضحت أكثر

قوة وبدا املجتمع الدولي أو بعض أطرافه مستعد ًا
للتعامل مع حركة حماس.

السياسي ،وكنا سباقني في هذا ،كوننا موجودين في

شعبنا ،في غزة حتديد ًا نلمس االنقسام بسوداويته،

لذلك كنا حساسني جد ًا لهذا املوضوع ،والهيئة
طرحت أكثر من موقف متقدم بخصوص املأزق
املوجود وهو االنقسام ،قضية االعتقاالت سواء
بالضفة أو غزة كنا نرفع الصوت عالي ًا في الضفة

طلعت الصفدي :أريد أن أضيف شيئ ًا إلى

وغزة ،قضية املعلمني واإلجراءات التي حدثت

كبيراً ،وتشكل ورقة ضغط على قيادتها في

تبسيط األمور أحيان ًا في السياسة يعقد األمور،

ما قاله ،أيضاً :مجموعات املصالح تلعب دور ًا
اخلارج .فهي جتد نفسها في الواقع االجتماعي

واالقتصادي ولديها إمكانية الضغط على صانع
القرار ،وأيض ًا هناك مجموعات في السلطة
الفلسطينية مرتاحة لدرجة أنهم يعتبرون غزة كيان ًا
متمرد ًا وهذه املصطلحات تعكس في جوهرها

شيئ ًا خطير ًا جداً .اجلانب اآلخر ،لم تعد الورقة

املصرية الورقة التي يجب أن منشي عليها،
الورقة املصرية هي مدخل واجتهاد ،كيف لنا أن
نحافظ على ثالثة عناصر في الورقة وهي :هيبة
العناصر في الورقة املصرية وموقف األخ أبو مازن
واملالحظات؟ ،أنا في تقديري أنه لو جرى التعامل

مع الثالث جهات بشكل ما ميكن أن نبحث عن
وسائل إلنهاء االنقسام وميكن التوافق على إنهاء

االنقسام .هذا يؤثر جد ًا على هيئة العمل الوطني،
وهيئة العمل الوطني باملناسبة قدمت أكثر من مرة
اقتراحات وبيانات ورسائل في هذا املوضوع،

ولكن لم تعط الفرصة ولم يجر الرد عليها.

محمود الزق :هيئة العمل الوطني كان لها
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كان للهيئة موقف متقدم ،أنا مرة أخرى أقول إن

أنا لم أتعامل بتات ًا مع قضية املصاحلة على أنها
مالحظات ،جوهر األمر هو هل الشرط املوضوعي
جاهز للمصاحلة أم ال؟ هل األجندات اإلقليمية مع

املصاحلة الداخلية للقوى السياسية الفلسطينية؟ هل
أصبح اجلميع يدرك أن خسارته في االنقسام أكثر
من مصلحته أم ال؟ عندما يدرك طرف أن خسارته
من استمرار الوضع هي أكثر من فائدته يركض نحو

املصاحلة .قضية ربط الوضع الفلسطيني بالوضع

اإلقليمي بديهة ،الوضع اإلقليمي يؤثر على

الوضع الفلسطيني من حيث اتخاذ القرار وهذا أمر

طبيعي .أنا أريد القول إن هناك مصالح موجودة
لشرائح واسعة مستنفدة جد ًا جتد حتى هذه اللحظة

أن االنقسام يخدمها وال يسيء إليها.
صالح ناصر:

باإلضافة إلى ما ذكر من

انعكاس الوضع اإلقليمي والوضع الدولي
على الوضع الفلسطيني وتأثيره وبعض املواقع

اإلقليمية والدولية التي ال ترغب بإجناز املصاحلة
ألن االنقسام هو إضعاف للعامل الفلسطيني وهي
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مرتاحة لذلك ،لكن يظل العامل الفلسطيني هو

والتواصل بني جماهير شعبنا في غزة ورام الله

القلعة ال تهدم من الداخل ،مهما تكالبت القوى

لها الهيئة في ظل (حماس) وعدم وجود أفق

األساس في حسم هذه القضايا على طريق أن

تظل هناك وحدة داخلية فلسطينية وهي أحدى
أعمدة النصر لقضيتنا الفلسطينية .لكن العامل
الفلسطيني يعاني غياب اإلرادة السياسية إلنهاء

االنقسام وهناك مصالح ترتبط بهذا العامل لبعض

القوى موجودة هنا وهناك عند الطرفني ،غياب

اإلرادة السياسية هي العائق الرئيس تتداخل معها
التدخالت اإلقليمية والدولية ...ألن الصراع
على السلطة هو صراع على املال والنفوذ وفيه

تغليب للمصلحة الذاتية والفئوية واحلزبية على
املصلحة الوطنية ،هذا هو العامل األساس الذي
يريد احلسم .على الرغم من هذه املعيقات أقول

إنه ال بد من اإلصرار على املضي في إمتام الوحدة

الوطنية الفلسطينية باإلضافة إلى أن مصاحله تتضرر
لكن باقي القوى مستفيدة ،يجب أن تكون هناك
قوى مضادة ،القوى املضادة ألصحاب النفوذ

يجب أن تكون متجاوبة مع الشارع الفلسطيني
لكي يشعر الذي في السلطة أن موقعه مهزوز وال

يحل املوضوع بهذه الصورة ،لذلك مطلوب منا
توليد حركة جماهيرية ضاغطة على صاحب القرار

وأصحاب النفوذ املعيقني للوحدة الوطنية.

 :وهل تقدر هيئة العمل الوطني على أن

تقوم بهذا الدور؟

محمود الزق :تستطيع.
 :استطاعت الهيئة أن تؤكد الصلة

ولكن في ظل املضايقات الشديدة التي تعرضت

حقيقي للمصاحلة ،كيف تنظرون لدور الهيئة؟

الدكتور زكريا اآلغا :حقيقة كنا نأمل أن نساعد

في حل موضوع املصاحلة وأن يكون لنا دور ،ألنه

كما تعرفون ففي ظل االنقسام وهو سبب كل
مشاكلنا ،سواء السياسية وغيرها صار الوضع
في غزة ال يطاق .من املمكن القول إن الذي يده

في املاء ليس كمن يده في النار ،والذين يعيشون

في غزة هم رمبا أكثر من غيرهم يعيشون املشاكل
واملعاناة مع االحترام لإلخوة في رام الله وخارج

فلسطني وجهودهم املخلصة في سبيل تخفيف هذه

املعاناة ،لكن يظل املوجودون هنا أكثر الناس معرفة
باأللم .كنا نود حقيقة أن يكون دور لنا في تخفيف
االحتقان املوجود هنا واملمارسات التي جتري ضد

بعض اإلخوان من قبل أجهزة األمن هنا وعمل
املؤسسات التي تعاني من التدخالت السلطوية

هنا .أيض ًا دورنا بالنسبة إلى حقوق اإلنسان،
نحن في الهيئة كان لنا تصور أن نقوم بدور فاعل

لتخفيف املمارسات إن لم نقل وقفها سواء هنا أو
في رام الله من االعتقاالت واالستدعاء وإغالق

املؤسسات وكل هذه األمور ،ولنا موقف واضح

من االعتقال السياسي قلناه بكل قوة ،مهما كانت

اجلهة التي تقوم بهذا االعتقال أو الناس الذين
يعانون من هذا ،فمن العيب علينا كفلسطينيني

أن منارس هذه املمارسات ضد بعضنا ،ونحن
في الهيئة ال نقبل هذه املمارسات ،لكن لألسف
إخواننا في غزة خاصة (حماس) من البداية
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أخذوا موقف ًا شبه عدائي من الهيئة واعتبروها

اجلهود التي بذلت والتي تبذل لتحقيق املصاحلة لم

أشخاصها متوافق ًا عليهم وأردنا أن تدخل اجلهاد

قلت فإن معظم مشاكلنا هي نتيجة هذا االنقسام

جهة معادية ،على الرغم من محاولتنا أن يكون

اإلسالمي معنا ،وحتى اللجنة التي شكلناها

بالتواصل مع (حماس) فيها أشخاص من اجلهاد
اإلسالمي وكان أملنا كبير ًا أن يكون هذا التواصل
مستمر ًا بيننا وبني (حماس) وأال ينقطع في حل

املشاكل اليومية ،لكن كما قلت اإلخوان (حماس)
كان لهم رأي آخر ،كما أن اإلخوة في رام الله

لم يعطونا الضوء األخضر للمضي قدم ًا في هذا

االجتاه .أنا أعتقد أن هذا الدور مهم جد ًا ويجب
أن نعمل ما نستطيع للسير فيه لكن من الواضح
جد ًا أن كل اجلهود اخلاصة باملصاحلة شبه متوقفة،
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حتقق شيئاً ،الوضع ال يحتمل أن نستمر فيه ،كما
ولدينا القدرة واآللية واألدوات في الهيئة لكي
منارس هذا الدور ،لدينا كل الفصائل موجودة

من فصائل وطنية ومستقلة .املهم أن يكون هناك
جتاوب من اإلخوان هنا ألنني أؤكد أنه لو أتيح
لنا هذا الدور والتواصل لرمبا كان الوضع أفضل

بالنسبة لنا ولهم ،كانت هناك مشاكل كثيرة تريد
حالً ،الهيئة مؤهلة وهي مهيأة للقيام بذلك ألن

تشكيلتها تسمح بذلك كما ذكرت سابقاً .نستطيع
أن نحل كثير ًا من املشاكل بصرف النظر عن املشاكل

السياسية األخرى.
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سياسات عامة

نحو تفعيل إستراتيجية متكاملة
لتطوير سياسات اإلسكان امليسر في األراضي الفلسطينية
الدكتور علي شعبان عبد احلميد*

ملخص الدراسة

ُيعتبر قطاع اإلنشاءات واملقاوالت من أهم
القطاعات اإلنتاجية في األراضي الفلسطينية
(الضفة الغربية وقطاع غزة) ويستحوذ على حصة

كبيرة من إجمالي االستثمارات ،تراوحت في
السنوات األخيرة بني  %50و .%60ويعتبر هذا

القطاع مستوعب ًا رئيس ًا لأليدي العاملة ،حيث
يشغل ما يقارب ( )%24من الطاقة العاملة
ّ
الفلسطينية .وبالتالي يلعب دور ًا كبير ًا في حماية

االقتصاد الوطني في الظروف الصعبة ،كما يرتبط
بعدد من القطاعات االقتصادية األخرى بطريقة
مباشرة وغير مباشرة ،إذ إن منو قطاع اإلنشاءات

يعني منو ًا في عدد من الصناعات احمللية التي ُتنتج
مواد أصبحت حتل بشكل تدريجي محل املواد

*مدير مركز التخطيط احلضري واإلقليمي -جامعة النجاح
الوطنية

املستوردة ،ومن أهم هذه الصناعات :احلجر
والطوب والبالط والدهان واألملنيوم واملواد

الكهربائية وقطع األدوات والتمديدات الصحية

وغيرها.

لقد واجه قطاع اإلسكان في األراضي

الفلسطينية حتديات وصعوبات كبيرة ساهمت

في احلد من التوسع في عرض املساكن ،في ظل
طلب متزايد عليها .وظهرت هذه التحديات
والصعوبات بسبب التطورات السياسية التي
مرت بها هذه األراضي منذ العام  1967واملتعلقة

بإجراءات االحتالل اإلسرائيلي مثل عدم منح
رخص البناء في املناطق املصنفة (ج) ،وهدم
البيوت ومصادرة األراضي ومنع البناء ،وكذلك

بسبب عوامل داخلية ذاتية ترتبط بأداء املؤسسات
احلكومية املعنية بقطاع اإلسكان وواقع اإلقراض

العقاري في فلسطني .وأدت هذه التحديات
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إلى عدم استجابة املعروض من الوحدات
السكنية للطلب املتزايد عليها؛ ما أوجد فجو ًة

دائم ًة بني الطلب والعرض على املساكن في

األراضي الفلسطينية ،تقدر بحوالى (45,000
–  )50,000وحدة سكنية سنوي ًا بحسب وزارة

األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية.

املسكن املالئم لقطاعات مختلفة من ذوي الدخل
املنخفض من خالل مدخل تنموي متكامل.

منهجية الدراسة

ترتكز هذه الدراسة في منهجيتها إلى

األسلوب التاريخي ،من خالل مراجعة

ميثل املسكن املالئم حاج ًة ضروري ًة لإلنسان

الدراسات واألبحاث التي تناولت قطاع اإلسكان

املأكل وامللبس .من هنا برزت أهمية اإلسكان

بشكل عام ،واإلسكان امليسر بشكل خاص،

املعاصر ،حيث يأتي في املرتبة الثانية بعد توفير

كركيزة أساسية ألمن املجتمع؛ ما دفع األمم

املتحدة إلى أن تؤكد في إعالن إسطنبول بشأن
املستوطنات البشرية للعام « :1996االلتزام

باحلق في السكن لكل املواطنني (خاص ًة الفئات
املستهدفة من الشباب ومحدودي الدخل) مع
كفالة الضامن القانوني للحيازة ،واحلماية من

التمييز ،واملساواة في فرص احلصول على مسكن

مالئم معتدل التكلفة ...مع ضمان مشاركة
وتعاون القطاعني العام واخلاص وغير احلكومي

من أجل توفير ذلك».

أهداف الدراسة

الفلسطيني ،وتلك التي تناولت موضوع اإلسكان

وكذلك تعتمد على األسلوب الوصفي والتحليلي
عند احلديث عن الواقع احلالي لقطاع اإلسكان في

األراضي الفلسطينية والتحديات التي تواجهه،

وكذلك احملاوالت املختلفة للتغلب عليها .من
جهة أخرى تعتمد الدراسة على خبرة الباحث
وجتربته العلمية والتطبيقية في مجال التخطيط

العمراني وتخطيط اإلسكان.

مقدمة

يعتبر موضوع السكن واإلسكان من أكثر

املواضيع حيوي ًة وأهمي ًة لإلنسان؛ كونه حق ًا

أساسي ًا من حقوقه كفلته الديانات السماوية ومن

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى البحث

ثم القوانني الدولية ،إذ دون السكن ال تستقيم

األراضي الفلسطينية وتيسيره في ظل الواقع

الدخل احملدود من خالل السكن قليل التكلفة.

في إمكانية تطوير سياسات توفير اإلسكان في

احلالي والتحديات التي تواجه قطاع اإلسكان،
وتنتهي مبجموعة من االقتراحات والتوصيات

التي من شأنها تفعيل إستراتيجية متكاملة
لتطوير سياسات ما يسمى «اإلسكان امليسر» في
األراضي الفلسطينية تتضمن تيسير احلصول على
العدد (2010 )14-13

احلياة ،وبشكل خاص توفير السكن لذوي
ويعتبر السكن وتوفيره وسيلة حلفظ النفس واملال
والنسل وهو قد يشكل مصلحة ضرورية للحياة
عندما يكون لتوفير مأوى حلماية أصل النفس

واملال.

1

احلق في السكن حق أساسي من حقوق
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اإلنسان لتمكينه من العيش في مسكن يضمن

«إن احلق في السكن ينبغي أ ّ
ال يفسر تفسير ًا ضيق ًا
ّ
أو تقييد ًا بحيث يصبح مساوياً ،على سبيل املثال،

ويؤمن حقه في اخلصوصية الشخصية
كرامته
ّ
واحلياة األسرية ،ويعتبر شرط ًا لتمتع األفراد

لتزويد املرء بسقف يؤويه ،بل ينبغي النظر إلى هذا

فالسكن املناسب ينسج العالقات والروابط

ما في أمن وسالم وكرامة».

واجلماعات بحقوقهم وحرياتهم األساسية.
في جو يعزز اخلصوصية مبا يؤدي إلى احترام
العالقات االجتماعية بني كافة األفراد ،ومن شأن

املساس به انتهاك حقوق أخرى عديدة ،مدنية

وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

2

احلق باعتباره ميثل حق املرء في أن يعيش في مكان
4

كما أكدت اإلستراتيجية العاملية لتوفير املأوى

حتى سنة  ،2000والتي اعتمدت في العام

 ،1988ضرورة حتسني إنتاج املأوى وتوفيره،
ومراجعة سياسات اإلسكان الوطنية واعتماد

وجاء في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

إستراتيجية متكينية من أجل حتقيق املأوى املالئم

مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية

رأى برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

في املادة  25فقرة « :1لكل فرد احلق في
له وألسرته خاص ًة على صعيد املأكل وامللبس

واملسكن والعناية الطبية واخلدمات االجتماعية
نصت املادة  11فقرة  ،1من
الضرورية» ،فيما ّ
العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

للجميع في القرن املقبل .وفي اإلطار نفسه

( )UNHABITATأن مالءمة السكن ال تعني
بالضرورة فقط توفير مالذ وغطاء لإلنسان بل

تشمل مبعناها املتكامل:

5

• توفير املسكن اآلمن الذي يتمتع باخلصوصية
وامللكية وتناسب الفراغات املختلفة طبق ًا

والثقافية على «حق كل شخص في مستوى
معيشي ٍ
كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي بحاجاتهم

لالحتياجات األساسية اليومية لإلنسان.

متواصل لظروفه املعيشية ،وتتخذ الدول التدابير

اإلضاءة والتهوية والتدفئة الطبيعية السليمة.

من الغذاء والكساء واملأوى ،وحقه في حتسني
الالزمة إلنفاذ هذا احلق ،معترف ًة في هذا الصدد

باألهمية السياسية للتعاون الدولي القائم على
االرتضاء احلر».

3

• توافر النظام اإلنشائي اآلمن وتوافر عناصر
• اإلمداد باملرافق األساسية مثل (التغذية باملياه
والصرف والكهرباء).

• توافر االستدامة البيئية.

االقتصادية

• تناسب موقع املسكن مع مواقع العمل

بخاصة من زاوية عالقتها بحق اإلنسان في السكن

كل ما سبق يجب توافره في حدود التكلفة

وقد

أولت

جلنة

احلقوق

واالجتماعية والثقافية اهتمام ًا كبير ًا بهذه املادة،
املالئم ،حتى إنه الوحيد من حقوق العهد الذي

كرس له حتى اآلن تعليق كامل هو التعليق العام
رقم  .)1991( 4وقد ذكر في الفقرة السابعة منه

واخلدمات العمرانية األخرى.

املالئمة لكي تتحقق املالءمة احلقيقية والكاملة

للمسكن ،فاملالءمة يجب أن تلبي احتياجات
املستخدمني وتطلعاتهم مع األخذ في االعتبار
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النظرة العامة للتنمية املتدرجة واملتواصلة للمجتمع

وعملية تنظيم وصول تلك املشروعات إلى

السكان ،يشكل ضرور ًة أخالقي ًة وواجب ًا وطني ًا

املجتمع والبيئة احمليطة .مما يحتم ضرورة دراسة

ككل .كذلك فإن توفير سكن الئق ومالئم جلميع
تبلغ أهميته حد ًا يحتم تضافر اجلهود في القطاع

الفئات املستحقة لها دون إضرار بباقي فئات

بعض األبحاث التي تعددت في اآلونة األخيرة

العام واخلاص واملجتمعات احمللية ممثل ًة في

والتي تتناول قضايا اإلسكان وتعريف املسكن من

إن مفهوم اإلسكان أهم وأعم مما هو متداول

واالقتصادية والبيئية ووصلت هذه األبحاث إلى

مجالسها البلدية.

بني اجلميع ،اإلسكان ليس مجرد جدران حجرية

أو إسمنتية وتصاميم هندسية موزعة هنا وهناك.

خالل الظروف والتغيرات السياسية واالجتماعية
ثالثة آراء واجتاهات مختلفة ،تشمل:

7

( )1االجتاه املاركسي الراديكالي.

إن مفهوم اإلسكان أعم ويشمل التنظيم احلضري

( )2االجتاه الليبرالي.

بأكمله .فما معنى السكن داخل جدران ،دون
مواقف للسيارات ،ودون مالعب لألطفال،
ودون بنية حتتية (مبا يخص املياه والصرف

الصحي وشبكة الكهرباء والطرق...إلخ)،
ودون حدائق ،ودون أسواق تالئم احتياجات
املجتمعات اجلديدة والشابة ،ودون أماكن

ترفيهية ،ودون تناغم وانسجام حضاري بني

( )3االجتاه املعتدل.

( )1االجتاه املاركسي ()Marxist view
مت تعريف املسكن ووظيفته في اإلطار املاركسي

من خالل ثالثة أبعاد مختلفة كما يلي:

8

(أ) املسكن كسلعة ضرورية ()commodity
ومن ضمن السلع األساسية الالزمة للتطور

السكن والبيئة احلضرية التي يوجد فيها بكل

الصناعي واالقتصادي للطبقات املختلفة

مكوناتها .فالسكن إذ ًا هو بيئة حضرية متكاملة.

للمجتمع ودونه ال ميكن إيجاد القوى العاملة

6

الالزمة للتنمية الشاملة ،وتكاليف الوحدة

إطار مفاهيمي وخلفية نظرية

السكنية مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بصناعات

اآلراء املختلفة واجتاهات اإلسكان العاملية:

أخرى مختلفة ،حيث إن مكونات املسكن

يرجع جزء ليس بالقليل في فشل سياسات

تدخل في العديد من الصناعات التنموية.

العالم الثالث ـ إلى عدم وجود صياغة واضحة

ليس مرتبط ًا بالقائمني على تشييدها بينما

اإلسكان في معظم دول العالم ـ خاص ًة دول

في حني أن استغالل الوحدة السكنية املنتجة
ينالون أجرهم عن العمل املسند لهم ،ولكن

ملعنى ومفهوم املسكن امليسر املالئم الحتياجات

تستغل الوحدة السكنية بأفراد قادرين على

طبقات املجتمع املختلفة وقدراتهم على الدفع

دفع تكاليفها أو تغطية رأس املال املستثمر

للحصول على هذا املسكن ،وما هي اجلهات

فيها .

املسؤولة عن توفير هذه النوعية من اإلسكان
العدد (2010 )14-13
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(ب) الوحدة السكنية سلعة ثابتة(fixed
 )commodityال ميكن تغييرها أو نقلها
مبرور الوقت؛ ألنها يجب أن تقام على قطعة
أرض مبوقع ثابت ،وبالتالي ال ميكن تغيير

موضعها من موضع إلى آخر ،فاألرض

املخصصة للوحدة السكنية تعتبر سلع ًة
وسيط ًة ثابت ًة وضروري ًة الستمرارية إنتاج

الوحدات السكنية .كما أن تداولها في السوق
واملضاربات العقارية عليها تتحكم في قيمتها

حسب العرض والطلب وحركة آليات سوق

اإلسكان .وجند أن معظم الدول االشتراكية
ذات النظام الراديكالي ،متتلك جميع األراضي

الواقعة في نطاقها وال تسمح باملضاربات

العقارية ،وعليه تتحكم في سوق األراضي
وتعمل على احملافظة على سعرها لفترة زمنية

كبيرة .

والتوزيع متمث ً
ال في جميع فئات وطبقات
املجتمع.

( )2االجتاه الليبرالي ()Liberal view
اعتمد جون تيرنر ( )J. Turnerفي حتليله

لالجتاه الليبرالي على أربعة أبعاد أساسية هي:

9

(أ) الفرق بني تعريف املسكن كفعل وتعريفه

كاسم ،فيرى تيرنر أن تعريف املسكن كاسم يكون
في حالة استاتيكية ثابتة ال يحدث له تغيير وتطوير
على مدى الزمن ،وبذلك ال يسمح له بتغيير أو

إضافة أية أجزاء ،وبالتالي لن يؤدي أو يضيف
في حجم احتياطي اإلسكان ،وعليه فلن يؤثر
في آليات سوق اإلسكان .بينما تعريف املسكن
كفعل بوصفه عملية ديناميكية يتطور باستمرار مع

مرور الزمن حسب احتياجات املنتفعني ،فالقيمة

احلقيقية تكمن في الصلة التي تنشأ بني املظاهر التي

(ج) الوحدة السكنية سلعة ذات قيمة ليست

حتقق آليات اإلسكان ،أي بني املنتفعني وأنشطتهم

ذات النظام الرأسمالي ،ولكن قيمة بغرض

من نواة سكنية صغيرة جد ًا متصلة باخلدمات

للسكن فقط ( )use valueفي الدول
االستثمار والتبادل في آليات سوق اإلسكان،
وتعتبر سلع ًة ثابت ًة بغرض االستعمال فقط
في حالة واحدة وهي أن القائمني على تشييد

الوحدة السكنية هم قاطنوها بشرط أن يكونوا

قادرين على دفع ثمنها وتكلفتها.

فالوحدة السكنية الداخلة في آليات سوق

اإلسكان ال ميكن أن تعتبر سلع ًة استهالكي ًة قاصر ًة
لفرد أو عائلة بعينها ،ولكنها تندمج وتتفاعل

حسب االقتصاد التنموي باملجتمع وترتبط بحركة
اإلنتاج الذي بدوره يعتمد على سوق االستهالك

وما يحققونه ،فيمكن أن تتحول الوحدة السكنية
األساسية إلى مبنى يتكون من عدة وحدات سكنية
ميكن احتواؤه لعدد من أفراد العائلة أو عدد من

خارج العائلة .وبالتالي يؤثر على آليات اإلسكان
عن طريق إضافة عدة وحدات سكنية جديدة إلى

مجمل احتياطي اإلسكان في املجتمع .وهذا
التطور يتم على فترات زمنية حسب االحتياج
واإلمكانيات االقتصادية املتاحة لدى كل رب

أسرة على حدة .

(ب) املسكن كنظام شبه متصل ومتفاعل مع

أفراد املجتمع والنظم اخلاصة ،حيث ال ميكن
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فصله عن التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي

( )3االجتاه املعتدل ()Positive view

الرئيسة الداخلة في حركة التنمية مبا يحتويه من

على ثالثة مظاهر وأبعاد مختلفة هي:

تتغير مبرور الزمن ويعتبر املسكن من املكونات

مواد وعناصر وخدمات متصلة اتصا ً
ال فعلي ًا
باألنشطة االقتصادية ،اإلنتاجية ،مثل مواد البناء

من حديد وإسمنت وخدمات البنية التحتية ،التي
يدخل فيها استثمار رؤوس األموال التي تعكس

حركة التطور االقتصادي التنموي للمجتمع .

اعتمد هذا االجتاه في حتليله وتعريفه للمسكن

10

(أ) تعتبر احلالة االقتصادية لألسرة أو للفرد هي
العامل األساسي الذي يحدد أولويات األسرة
من حيث حجم اإلنفاق على املسكن من عدمه
أو توجيه اإلنفاق إلى مظاهر احلياة األخرى،
وهو ما يختلف من أسرة إلى أخرى .ففي حالة

(ج) تأثر وتأثير املسكن بالقاطنني ،فليس

انتعاش احلالة االقتصادية ألسرة محدودة الدخل

الشكل والتشطيب اخلاص باملسكن أو التكوين

كنوع من االدخار املستقبلي لتأمني مسار األسرة

من الضروري حتليل الوحدة السكنية من خالل
النهائي للمسكن ،ولكن األهم هو تأثير املسكن

أي ًا كان تكوينه على القاطنني أنفسهم ،وعليه يؤثر

ويتأثر املسكن بالقاطنني .فاملسكن ذو القياسات
املناسبة ليس بالضرورة أن يوفر بيئ ًة مناسب ًة

للقاطنني ،فالهدف من آليات سوق اإلسكان هو
االهتمام بتنمية رأس املال املستثمر للحصول على
أكبر عائد مادي ممكن ،وليس االهتمام بتحقيق
االحتياجات احلقيقية والرئيسة لألفراد الذين

يشغلون الوحدة السكنية.

يتم اإلنفاق على املسكن وحتسني حالته الفيزيقية
أو كنوع من االدخار يستغل فيما بعد كنوع من

االستثمار حسب تغيرات آليات السوق في
املستقبل القريب ،أما في حالة تدهور احلالة

االقتصادية فإن اإلنفاق يوجه بالدرجة األولى إلى
املأكل وامللبس وتترك احلالة الفيزيقية للمسكن كما

هو عليه ،في هذه احلالة يعتبر املسكن مأوى يلجأ
إليه أفراد األسرة لالحتماء ،فمن هنا جند أن احلالة

االقتصادية لألسرة تلعب دور ًا كبير ًا في آليات
سوق اإلسكان على مختلف مستويات املجتمع.

(د) وجود االستقاللية في تكوين املسكن ،كل

(ب) املسكن املالئم يعكس احلالة االقتصادية

التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي تطرأ على

فاملسكن املالئم يجب أن تتوافر فيه االحتياجات

أسرة لها احتياجات مختلفة عن غيرها حسب
كل أسرة على حدة ،فحرية إبدأ الرأي في تصميم

وتكوين الوحدة السكنية ،يعبر ويعكس شخصية

ومتطلبات كل أسرة ،وعليه فإن املنتج النهائي
يعكس حياة السكان ويعبر عن تقاليد وبيئة كل طبقة
من طبقات املجتمع؛ مما يوفره أسلوب وآليات سوق

اإلسكان احلالية في معظم دول العالم الثالث.
العدد (2010 )14-13

والبيئية ليس للقاطنني فقط بل للمجتمع ككل.
األساسية لإلنسان ،فتوفير اخلدمات األساسية

شرط أساسي لتجنب انتشار األمراض واألوبئة
الصحية واالجتماعية ،ودون توافرها ينشأ جتمع
غير صحي وحامل لألوبئة واألمراض بل وقابل

للتهلكة في فترة زمنية قصيرة ،ويؤثر تأثير ًا
مباشر ًا على حجم القوى العاملة باملجتمع؛ ما
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جعل احلكومات ـ وخاصة حكومات دول العالم

الثالث والدول األقل تقدم ًا ـ تهتم باحلالة الصحية

 )1نقد االجتاه املاركسي

• اعتماد االجتاه املاركسي على أن املسكن سلعة

للمناطق السكنية املختلفة بها ،وخاصة املناطق

ضرورية لتوفير األيدي العاملة املنخفضة

السكنية ذات الدخول املنخفضة ،وبدأ الباحثون

التكلفة لضمان استمرارية اإلنتاج الصناعي

االهتمام باخلدمات األساسية التي تؤثر في احلالة

في بلد ما.

الصحية وخاص ًة القاطنني مبناطق اإلسكان غير

• يلعب املسكن دور ًا بسيط ًا في احلركة اإلنتاجية

الرسمي للنهوض باملستوى الصحي بها والعمل

باملقارنة باخلدمات االستهالكية األخرى.

على خفض تكاليف اإلنفاق على الشؤون

• اعتبار املسكن سلع ًة أساسي ًة لضمان توليد

واخلدمات الصحية للمجتمع.

القوى العاملة اجلديدة غير منطقي ،فالوحدة

(ج) املسكن سلعة استهالكية جلميع فئات

السكنية ال تكفي لينمو بها جيل قادر على دفع

ويجب على جميع اجلهات احلكومية توفيرها

فصلها عن باقي األنشطة واملكونات الرئيسة

املجتمع املختلفة ()Item of consumption

عجلة التنمية االقتصادية في البالد وال ميكن

ألفراد املجتمع كجزء من وظائف الدولة لتحقيق

للمدينة.

العدالة في توزيع اخلدمات واإلمكانات املتوفرة

• وجود املسكن ـ وحده ـ ال يكفي لتكوين

بها على جميع أفراد املجتمع .من هنا جند أن

مجتمع متكامل كنواة ألداء رسالته احلضرية.

سيطرة الدولة على جميع فئات املجتمع يعتمد

• إن تغيير أو حتسني الوحدة السكنية يعتمد على

أساس ًا على العدالة في توزيع اخلدمات مبا

احلالة االقتصادية لألسرة وليس على حجم

فيها املسكن ،لتضمن األجهزة احلكومية والء

القوى العاملة الداخلة في احلركة اإلنتاجية.

املجتمع للنظام احلكومي القائم ،وفي عدم توفير

• معظم احلكومات تتخذ من اإلنتاجية

تلك السلعة ميكن أن يعكس حالة عدم استقرار

اإلسكانية وسيل ًة لضمان والء معظم طبقات

اجتماعي وسياسي .

املجتمع لهذه احلكومات ،في حني أن اإلنتاج

اإلسكاني احلكومي في دول العالم الثالث

نقد الجتاهات ومفاهيم
اإلسكان العاملية املختلفة

والدول األقل منو ًا يتراوح بني ( 10ـ )% 15
من إجمالي اإلنتاج اإلسكاني بها ،وهو ما ال

هناك اختالف واضح بني االجتاهات الثالثة

يكفي لتلبية احتياجات األيدي العاملة بها؛ ما

لتعريف املسكن واألبعاد واحملاور التي يعتمد

يجعل سيطرة احلكومات على فئات املجتمع

عليها كل اجتاه من االجتاهات الثالثة؛ لذا ينبغي
حتليل ونقد هذه االجتاهات كما يلي:

املختلفة أمر ًا صعب ًا بهذا اإلنتاج البسيط.

11

• اعتماد هذا االجتاه على أن الوحدة السكنية
سلعة ثابتة غير قابلة للتطوير أو التغيير مع
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الزمن مع تطور احتياجات وقدرات األسرة

املسكن إلى منتج ذي قيمة بغرض االستعمال

العالم الثالث يتميز بحركته الديناميكية وليست

آليات سوق اإلسكان في دول العالم الثالث.

والتبادل واالستثمار؛ ما يجعله يؤثر على

القاطنة لهذه الوحدة ،مع أن املسكن في دول

االستاتيكية معتمد ًا على احلالة االقتصادية

( )3نقد االجتاه املعتدل

للقاطنني .

• جتاهل هذا االجتاه أن جميع أفراد األسرة

( )2نقد االجتاه الليبرالي

ذات الدخل املنخفض داخل القوى العاملة

• اعتمد هذا االجتاه على تأثير الوحدة السكنية

في القطاع االقتصادي الهامشي ،لهم دخل

الوحدة السكنية وقياساتها التي هي جزء من

جميع طبقات املجتمع تتعامل مع املسكن

رئيس في زيادة دخل األسرة؛ ما يجعل

على القاطنني مع إغفال تكوين وتشكيل

بغرض حتقيق هدفني:

التكوين النهائي للمجاورة السكنية والتي

تشكل جزء ًا مهم ًا من التكوين احلضري

 )1تأمني إيواء جميع أفراد األسرة وحتقيق
احتياجاتهم.

للمدينة .لذا فإن املقاييس واألمناط املختلفة

 )2االستثمار من خالل الوحدة السكنية.

للوحدة السكنية هي التي تكون في النهاية

• احلالة الصحية للمستوطنات البشرية ـ سواء

البنية األساسية للمجتمع وتؤثر في شكله

أكانت مستوطنات رسمية أم غير رسمية ـ

النهائي .

• يعتمد هذا االجتاه على مبدأ البناء الذاتي

تعتبر هدف ًا مشترك ًا بني قاطني هذه املناطق

املسكن متجاه ً
ال بذلك أن معظم مكونات

• اعتمد هذا االجتاه على أن الوحدة السكنية

وبني اجلهات احلكومية املختلفة .

بواسطة القاطنني كوسيلة لتخفيض تكلفة
الوحدة السكنية من أرض ،مواد بناء،

سلعة استهالكية يجب على احلكومات

يستوجب إيجاد حلقة وصل أو إستراتيجية

حكومات دول العالم الثالث والدول األقل

توفيرها ،مع أنه من واقع اإلحصاءات .فإن

وخدمات تتركز في أيدي احلكومات؛ ما

منو ًا على مستوى العالم لم توفر سوى من

متكاملة لضمان استمرارية فلسفة البناء

( 10ـ  )% 15من إجمالي املساكن املطلوبة،

الذاتي.

• يفترض هذا االجتاه أن املسكن منتج ذو

ما يقودنا إلى عجز هذه احلكومات عن توفير

صحيح؛ فبمرور الزمن يستثمر القاطنون

املجتمع من حيث الكم ـ فما بالنا بالكيف؟ لذا

الوحدات السكنية املطلوبة لتفي باحتياجات

قيمة بغرض االستعمال فقط ،وهو اجتاه غير

فمن اخلطأ تعريف املسكن كسلعة استهالكية

املساحة املتوفرة بالوحدة السكنية سواء أكان
هذا االستغالل رأسي ًا أم أفقياً؛ ما يحول

العدد (2010 )14-13

فقط ،ولكنه سلعة استهالكية وادخارية في
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الوقت نفسه ميكن أن تتبدل حسب آليات

سوق اإلسكان .

تعريف املسكن املالئم

االقتصادي الرسمي أم الهامشي ومدى تدخل

اجلهات احلكومية في توجيه القطاع السكني

وطبيعة األفراد املقيمني فيه».

وميكن استنتاج أن املسكن هو «احملصلة النهائية

مما سبق من استعراض ألهم اآلراء واالجتاهات

الناجتة عن استثمار رؤوس األموال في توجيه

جند أنه ملا لذلك من آثار سلبية فإنه يجب علينا

اإلسكان سواء عن التشييد أو التوزيع أو إدارة

املختلفة ملفهوم املسكن وحتليل ونقد هذه املفاهيم

الوصول إلى مفهوم واضح ومتكامل ملفهوم
املسكن امليسر املالئم من خالل االنتباه إلى

مستوى املصلحة املراد حتقيقها لطلب تلك النوعية
من اإلسكان؛ لذا تعتبر معرفة األولويات املتعلقة
بالشريحة املستحقة لإلسكان امليسر مسأل ًة أساسي ًة
في وضع التعريف الدقيق للمصطلح .وميكن

استعراض بعض اجلهود لصياغة مفهوم املسكن
امليسر املالئم:

12

وتنظيم السلع املختلفة الداخلة في آليات سوق
تلك السوق واملرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بإستراتيجية

التنمية في البالد».

تعريف شامل ملصطلح اإلسكان امليسر
في األدبيات العاملية واحمللية نالحظ أن

مصطلح «املسكن امليسر» له معان متعددة

ومدلوالت مختلفة ومتفاوتة من باحث إلى آخر

طبق ًا للخلفية ومجال التخصص واخلبرة التطبيقية

يرى البعض أن احلصول على مسكن ميسر

للباحث واملرجعية املجتمعية واملكانية التي

األساسية ضمن قدرته الشرائية املمكنة على املدى

بالنواحي االقتصادية كعامل أساسي مثل دخل

يعني حصول الفرد على سكن مناسب الحتياجاته
احلالي واملنظور املستقبلي.

حتيط به ،مييل بعض الباحثني إلى ربط التعريف
األسرة ومقدرتها على اإلنفاق في بند السكن

وأعلن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات

وعلى قدرات الدولة في دعم هذا القطاع ،ثم

املالئم امليسر عاملي ًا هو املسكن الذي يحقق

األخرى املطلوب أن حتققها مشروعات اإلسكان

البشرية ( )UNHABITATأن مفهوم املسكن

املصالح الضرورية للفرد وأسرته ويسد احلد
األدنى من احتياجات األسرة من املأوى وبتكلفة

معقولة تتناسب ودخلها على املدى احلالي وفي

املستقبل املنظور.

وعرف آخرون املسكن بأنه «احملصلة الناجتة

للتنمية واالستثمار بصرف النظر عن األموال

املنفقة فيه سواء أكانت عن طريق القطاع

تأتي بعد ذلك النواحي اإلنسانية واملجتمعية

امليسر ،ويؤكد بعض الباحثني اآلخرين أهمية
وأولوية إبراز اجلوانب اإلنسانية التي تهدف بشكل

أساسي إلى حفظ وتنمية الفرد واألسرة واملجتمع
وتأتي األمور االقتصادية األخرى بالنسبة إليهم
في املرتبة الثانية.

13

واعتماد ًا على ما سبق ،فإن التعريف الصحيح

ملعنى اإلسكان امليسر يستلزم االنتباه إلى مستوى
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املصلحة املراد حتقيقها لطلب تلك النوعية من

السكانية من املجتمع الواقعة في اجلزء األسفل من

مأوى لإلنسان وال يسعى إلى توفير مسكن مملوك

أو أكثر من هذا الدخل لسد حاجة السكن.

اإلسكان ،فاملسكن امليسر يسعى إلى توفير
بد ً
ال من مسكن مستأجر ،كما أنه ال يبحث عن

مكمالت اإلسكان ومتطلبات الترفيه؛ فذلك
ليس هدف ًا مطلوب ًا بالنسبة إلى من ال يجد مأوى

حيث الدخل اإلجمالي لألسرة والتي تدفع %30
17

في الواليات املتحدة األميركية ،تقليدياً،

ارتبط تعريف املسكن امليسر مبشروعات اإلسكان
العام التي متولها الدولة ثم تؤجرها للسكان

لسد احتياجاته الضرورية ،ومن ثم تعتبر معرفة

غير القادرين وذوي الدخل احملدود وبإيجار

امليسر مسأل ًة أساسي ًة في وضع التعريف الدقيق

فيدرالية للهيئة العامة لإلسكان والتنمية احلضرية

األولويات املتعلقة بالشريحة املستحقة لإلسكان
للمصطلح.

14

مدعوم من احلكومة من خالل برامج متويل
(Housing and Urban Development

وفي االجتاه نفسه ،يرى باحث آخر أن أفضل

 ،)Departmentوحديثاً ،ونظر ًا لتناقص

بالفرق بني ما يعرف بالضروريات ( )Needsوما

ملشروعات اإلسكان العامة ونتيجة للنمو الكبير

طريقة لتعريف املسكن امليسر تكون من خالل ربطه
يدخل حتت مفهوم الطموحات ( ،)Wantsفما
يحتاجه اإلنسان لسد الضروريات من املسكن ال
بد من أن ييسر له بشكل أو بآخر ومن ثم يدخل في

إطار تعريف املسكن امليسر ،أما الطموحات التي
تتجاوز الضروريات فتعتبر في عداد الكماليات

وتأتي خارج نطاق تعريف املسكن امليسر.

15

املخصصات املالية التي تقدمها احلكومة الفيدرالية
في عدد السكان املستحقني للدعم في مجال
اإلسكان باإلضافة إلى املشكالت املختلفة التي

نتجت عن مشروعات اإلسكان امليسر التي أقامتها
احلكومة من حيث ضعف الصيانة وتدهور البيئة
السكنية وغيرها ،تبنت احلكومة مفهوم ًا مختلف ًا

لإلسكان امليسر وهو ذلك اإلسكان الذي يقدم

ويعتبر باحث آخر أن احلصول على مسكن

من القطاع احلكومي أو اخلاص والذي يحقق

الحتياجاته األساسية ضمن قدرته الشرائية املمكنة

تعتمد على العالقة بني تكلفة السكن والدخل

ميسر يعني حصول الفرد على سكن مالئم
على املدى احلالي واملستقبل املنظور.

16

معايير التيسير وهي املعايير السابقة نفسها التي
اإلجمالي لألسرة بشرط أن يساوي أو يتجاوز

وطبقًا ملا يراه كارل إرجنا () Karel Eringa

 %30من إجمالي الدخل وذلك لألسر منخفضة

اإلسكان امليسر والتي ترتبط بشريحة املجتمع

ومما سبق ميكن صياغة تعريف عام ملصطلح

فإن» املسكن امليسر» هو أي مسكن يحقق معايير
التي تعاني من مشكلة توفير املسكن (Housing
 )Stressed Peopleوالتي عرفتها اإلستراتيجية

األميركية لإلسكان للعام  1992بأنها الشريحة
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ومتوسطة الدخل.

18

«املسكن امليسر» على أنه« :ذلك املسكن الذي
يحقق املصالح الضرورية للفرد وأسرته ويسد احلد
األدنى من احتياجات األسرة من املأوى وبتكلفة
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معقولة تتناسب ودخلها على املدى احلالي وفى

والتصميم والتنفيذ ملشروعات اإلسكان امليسر)

وبدراسة املدخالت املرتبطة باإلنسان ملشروع

اإلنسان واملكان ،إن الفهم الصحيح العتبارات

إلى حتديد أكثر دقة لتعريف معنى املصطلح،

املاضية واآلنية واملستقبلية الطبيعية واالقتصادية

املستقبل املنظور».

اإلسكان امليسر قيد الدراسة ميكن التوصل
وتتشكل املدخالت اإلنسانية للمشروع من عدد

من املكونات تشمل األفراد واجلهات االعتبارية
املشاركة في عملية توفير املسكن امليسر وهم:
املستخدم ،واملنتج ،واملنظم .املستخدم سواء كان

مالك ًا أو مستأجراً ،واملنتج وإما أن يكون قطاع ًا
عام ًا حكومي ًا أو قطاع ًا خاص ًا أهلياً ،واملنظم

عادة ما يكون الدولة ممثلة باجلهات واملؤسسات
احلكومية املعنية مثل دوائر التخطيط في بلديات
املدن ومكاتب املتابعة بوزارة األشغال العامة

واإلسكان ،وأحيان ًا اجلهات املمولة للمشروعات

كالبنوك والصناديق الداعمة للمشروعات.

19

إن تفهم املدخالت املرتبطة باملكان (النطاق

أو البيئة اجلغرافية التي يتم في حدودها اإلعداد

والتخطيط والتصميم والتنفيذ ملشروعات

اإلسكان امليسر) قيد الدراسة تساهم في التوصل
إلى حتديد أكثر دقة لتعريف معنى املصطلح،
وتتشكل املدخالت املكانية للمشروع من عدد من

املكونات تشمل جميع مستويات البيئة الصغيرة

واحمللية واإلقليمية والوطنية وأحيان ًا العاملية ،وال
شك في أن طبيعة وخصائص املشروعات تختلف

بدرجة كبيرة باختالف عناصر ومكونات البيئة
املادية واالجتماعية احمليطة بها.

20

ال تقل املدخالت املرتبطة بالزمان (الوقت أو

الفترة الزمنية التي يتم خاللها اإلعداد والتخطيط

من حيث األهمية عن ما سبقها من مدخالت
الزمان والتعامل معها مبا يتوافق مع الظروف

واالجتماعية والسياسية التي يتميز بها املجتمع مبا
يجعلها مواتية ومتوافقة مع أهداف املشروع هو
عامل مساعد في جناح املشروع.

21

إن دراسة املدخالت املرتبطة بالزمان ملشروع

اإلسكان امليسر قيد الدراسة تساهم في التوصل
إلى حتديد أكثر دقة لتعريف معنى املصطلح،

وال شك في أن طبيعة وخصائص املشروعات

تختلف بدرجة كبيرة باختالف خصائص الفترة

الزمنية املخصصة للمشروع من حيث امتدادها
أو قصرها ،ومن حيث طبيعتها طارئة أو عادية،
ومن حيث املتغيرات اخلاصة بالعصر الذي ينفذ
خاللهاملشروع.

22

تيسير ومالءمة اإلسكان
( )1املالءمة

مالءمة املسكن ال تعني فقط توفير مالذ وغطاء

لإلنسان فقط ،بل تشمل ـ مبعناها املتكامل ـ توفير

املسكن اآلمن الذي يتمتع باخلصوصية وامللكية

وتناسب الفراغات املختلفة طبق ًا لالحتياجات
األساسية اليومية لإلنسان ،وتوافر النظام

اإلنشائي اآلمن وتوافر عناصر اإلضاءة والتهوية
والتدفئة الطبيعية السليمة ،بجانب ذلك اإلمداد

باملرافق األساسية مثل (التغذية باملياه والصرف
والكهرباء) ،وتشمل مالءمة املسكن توافر
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االستدامة البيئية ،وتناسب موقع املسكن مع

أو ً
“تيسر
ال على تعريف مناسب وعملي لـ
ّ

سبق يجب توافره في حدود التكلفة املالئمة لكي

«تيسر احلصول على
مبفهوم عملي فيما يلي:
ّ
املسكن يتطلب حتقيق املالءمة للمسكن بكل

مواقع العمل واخلدمات العمرانية األخرى .كل ما

تتحقق املالءمة احلقيقية والكاملة للمسكن.

23

تيسر احلصول على املسكن
(ّ )2

احلصول على املسكن” وهو ما ميكن صياغته

ما تتضمنه من محددات أساسية مع األخذ في
االعتبار أن ال تتجاوز التكلفة التقديرية للمسكن

وعلى اجلانب اآلخر ،متثل كيفية احلصول

حدود ( )30%من دخل األسر أو األفراد»  .ومع

قطاعات عديدة من األسر وخاص ًة ذات الدخل

على املسكن» مجموع ًة من األبعاد تتكامل فيما

على املسكن املالئم مشكل ًة حقيقي ًة تواجه
املنخفض .فمثل هذه األسر تواجه صعاب ًا كثير ًة
في سبيل توفير احلد املادي املطلوب للحصول

على املسكن املالئم ،فمبدأ تيسير احلصول على

املسكن يشمل توفير أمناط متعددة من اإلسكان

ومستويات مختلفة من التكلفة ميكن لها جميع ًا
أن تلبي احتياجات شرائح متعددة من األسر.

فبينما ال متثل اقتصاديات وفعاليات السوق أي
مشكلة (أعباء مالية) عادة لألسر ذات الدخل
املتوسط واملرتفع ،تكمن املشكلة احلقيقية في
تطبيق اقتصاديات السوق احلرة لتوفير املسكن
لألسر ذات الدخل املنخفض؛ مثل هذه اآللية

يجب أن تشمل برامج لتطوير استخدام مواقع

مشروعات اإلسكان وتعديل كثافات واشتراطات
البناء مبا يحقق أعلى قدر من االقتصادية ،بجانب
تبني هذه البرامج سياسات مرن ًة لتطوير وصيانة

املباني السكنية املقامة (الثروة العقارية احلالية)،
وذلك في سبيل تفعيل سياسات مرنة لتيسير

اإلسكان.
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وفي سبيل تطوير مثل هذه السياسات خاص ًة

في مناطق إسكان األسر الفقيرة ،يجب االتفاق
العدد (2010 )14-13

«تيسر احلصول
أخذ ما سبق في االعتبار يشمل ّ
يلي:

25

تيسر احلصول علي املسكن يعني حتقيق

السالمة واملالءمة للمسكن وحتقيق احلد األدنى

من متطلبات احلياة الكرمية للمجتمع.

بجانب ذلك ،يتطلب حتقيق تيسير اإلسكان

إجراء تطوير شامل للجوانب االجتماعية
واالقتصادية للمجتمع؛ مما يسمح لألفراد

واألسر بالقدرة على االختيار بني أمناط ومواقع
السكن بحرية وحتقيق احتياجاتهم بكفاية.

وخالصة ما سبق ميكن القول إن «تيسر

احلصول على املسكن» يكمن في القدرة على

تطوير سياسات اإلسكان التي تؤيد حرية
االختيار ومرونة مناذج تصميم املساكن ،بجانب
مالءمة املوقع وتناسب الكثافات وتوافر اخلدمات

األساسية به ،وذلك من خالل منظور اقتصادي.
وهذا ما ميكن أن يؤدي إلى إحداث تطوير وتنمية

حقيقة للمجتمع وعالج الفجوة احلالية في سوق

اإلسكان معاجل ًة نوعي ًة وكميةً.

ميكن إيجاز أهم أهداف سياسات تيسير

اإلسكان من خالل النقاط اآلتية:

26
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تطوير أمناط اإلسكان التي تلبي احتياجات

إطار مؤسسي يتناسب مع ظروف املجتمع احمللي

ضمان أن تلبي سياسات اإلسكان املقترحة

تساهم السياسات اإلسكانية ـ حيث اإلسكان

مختلف الشرائح االقتصادية باملجتمع.

االحتياجات احلالية واملستقبلية من اإلسكان

املالئم (استدامة اإلسكان).

تيسر اإلسكان
ضمان احلد األدنى من فرص ّ

لألسر ذات الدخل املنخفض في احلصول على
املسكن املالئم.

أهمية اإلستراتيجيات والسياسات السكانية

والوطني.

28

حاجة أساسية لإلنسان وأحد املعايير الرئيسة
في حتسني نوعية احلياة ـ في سد احلاجة السكنية

واملواءمة مع معدالت الزيادة في النمو السكاني
من خالل توفير املسكن الصحي بأسعار تتناسب
مع اإلمكانيات املادية للمواطنني نحو مزيد

من تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر احلضري،

والتوزيع السكاني واإلسكاني املتوازن مع

إن التنمية املستدامة مبفهومها الشامل ترتبط

متطلبات التنمية.

شرائح املجتمع في الوقت احلاضر دون التأثير

واقع قطاع اإلسكان الفلسطيني

بتحسني نوعية احلياة لتكون ذات معنى لكافة

على مقدرة األجيال الالحقة على تلبية احتياجاتها
في املستقبل.

مع صدور التقارير اإلمنائية لألمم املتحدة،

اجتهت احلكومات إلى وضع اإلستراتيجيات
والسياسات إلى التركيز على التنمية البشرية

بأبعادها االجتماعية والبيئية إلى جانب االقتصادية

لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة مبفهومها الشامل.
هذا يتطلب التكامل في التخطيط والتنفيذ لألنشطة

على كل املستويات االقتصادية واالجتماعية

والبيئية كمنظومة عمل واحدة تعمل ضمن إدارة

متكاملة تستند إلى مبادئ احلكم السليم.

29

إن حاجة اإلنسان إلى املسكن هي من أمس

احلاجات احلياتية التي يسعى إليها أي إنسان

وخاص ًة املواطن الفلسطيني ،الذي يعاني من
مشاكل عدة في توفير املسكن املالئم ألفراد

أسرته ،في ظل:

• االحتالل اإلسرائيلي الذي يعمل على مصادرة
األراضي ،وبناء وتوسيع املستعمرات وبناء
جدار الضم والتوسع.

• صعوبة احلصول على تراخيص للبناء خارج
حدود التجمعات (التي ال يوجد حتديث وتوسيع

ملخططاتها الهيكلية).

27

ينطلق احلكم السليم من اعتبار املدن

• هدم البيوت كعقوبة أمنية أو بحجة عدم

خاللها صنع القرار بأسلوب تشاركي على كافة

• الوضع االقتصادي السيئ ،حيث احلصار

الشركاء وتتحدد فيها احتياجات التنمية ضمن

• وجود املخيمات الفلسطينية وأوضاعها السكنية

والتجمعات السكانية أنظم ًة متكامل ًة يتم من

املستويات ضمن رؤية إستراتيجية جتمع كافة

الترخيص.

وانتشار البطالة وارتفاع نسبة األسر الفقيرة.
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الفلسطينية بلغ  629,185مسكناً:

والصحية والبيئية املتردية وارتباط وضعها

 414,493مسكن ًا

بالوضع السياسي العام.

في

الضفة

• سيادة البناء اخلاص أو من خالل شركات

الغربية مقابل  214,692مسكن ًا في قطاع غزة.

حيث بات املواطن الفلسطيني يفكر كيف يوفر

نسمة لكل كيلومتر مربع داخل مدن ومخيمات

طويلة من أجل تلبية هذا احللم الذي أصبح حتقيقه

مدن الضفة الغربية وإلى  1300نسمة في

عقارية هدفها املضاربة والربح.

 -معدالت الكثافة السكانية ترتفع إلى  10آالف

األموال الالزمة إليواء أسرته وبات يدخر لسنوات
صعب ًا لدى كثير من أرباب األسر الفلسطينية.

قطاع غزة و 5000نسمة لكل كلم مربع داخل
التجمعات الواقعة في مناطق (ب).

أظهرت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان

 -عدد األسر الفلسطينية  646,755أسرة ،منها

 -عدد السكان الفلسطينيني في جميع أنحاء

حجم األسرة  )5.8و  219,222أسرة في

في الضفة الغربية وقطاع غزة فيقدر عددهم

 -االحتالل اإلسرائيلي هدم حوالى 23,100

واملساكن واملنشآت للعام  2009أن:

30

العالم يقدر بحوالى  10ماليني نسمة .أما
بـ()3.761.646

نسمة

يعيش

منهم

 427,533أسرة في الضفة الغربية (متوسط

قطاع غزة (متوسط حجم األسرة .)6.5

وحدة سكنية في األراضي الفلسطينية خالل
الفترة املمتدة منذ العام  1967حتى نهاية أيار

( )2.345.107نسمة في الضفة الغربية

 ،2009بحجة مقاومة االحتالل أو البناء

و( )1.416.539نسمة في قطاع غزة.

 -املساحة اإلجمالية لألراضي الفلسطينية

دون ترخيص .كما مت تدمير  13,400وحدة

امليت) منها  5.822كلم مربع في الضفة

نهاية أيار  ،2009في الضفة الغربية وقطاع

سكنية بشكل كامل منذ العام  2000وحتى

 6.187كلم مربع (مبا في ذلك سطح البحر

الغربية و 365كلم مربع في قطاع غزة) وتبلغ
نسبة األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل أكثر
من  %60من األراضي الفلسطينية.

غزة.

 سياسة هدم املساكن أدت إلى تشريد ما يزيدعلى  170ألف فلسطيني أصبحوا دون مأوى

 -عدد املساكن املستخدمة للسكن ،وللعمل،

فيما مت إحلاق الضرر مبا يزيد على  90ألف

الفلسطينية

وبحسب تقديرات وزارة األشغال العامة

مسكن آخر.

وللسكن والعمل معاً ،واملغلقة ،واخلالية،
واملهجورة،

في

األراضي

بلغ  701,937وتتوزع

بني  456,314في

الضفة الغربية (باستثناء املنطقة  J1من محافظة

القدس) و 245,623في قطاع غزة.

 عدد الوحدات السكنية املأهولة في األراضيالعدد (2010 )14-13

واإلسكان

الفلسطينية،

فإن

االحتياجات

اإلسكانية في األراضي الفلسطينية حتى العام

 2008هي كما يلي:

31
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العدد (وحدة)

املؤشر
النقص في الوحدات السكنية حتى العام  2007في الضفة الغربية

28,737

النقص في الوحدات السكنية حتى العام  2007في قطاع غزة

40,468

النقص في الوحدات السكنية حتى العام  2007في األراضي الفلسطينية

69,205

الوحدات السكنية الالزمة بدل اإلحالل واالحتياطي في الضفة الغربية

43,819

الوحدات السكنية الالزمة بدل اإلحالل واالحتياطي في قطاع غزة

19,662

الوحدات السكنية الالزمة بدل اإلحالل واالحتياطي في األراضي الفلسطينية

63.481

عدد الوحدات الكلي الالزم في الضفة الغربية

72,556

عدد الوحدات الكلي الالزم في قطاع غزة

60,130

عدد الوحدات الكلي الالزم في األراضي الفلسطينية حتى العام 2007

132,686

الوحدات السكنية التي مت إصدار تراخيص بناء لها في العام 2008

6,367

النقص في عدد الوحدات السكنية

11,721

عدد الوحدات السكنية املطلوبة للعام 2008

12,421

عدد الوحدات السكنية الالزمة في األراضي الفلسطينية حتى نهاية 2008

145,107

وتشير الدراسة التي قام بها صندوق االستثمار

الفلسطيني في العام  2008لسوق اإلسكان ،إلى

أن هناك عجز ًا كبير ًا في تلبية احتياجات األسر

الفلسطينية من السكن املالئم ،ويعود ذلك العجز

جانب صعوبة توفير األراضي املالئمة لتطوير تلك
املشاريع في املناطق التي تقع حتت سيطرة السلطة

الوطنية الفلسطينية.

32

من جهة ثانية ،فقد أوضحت هذه الدراسة أن

الشعب الفلسطيني بحاجة إلى  470ألف وحدة

ألسباب عدة حالت حتى اآلن دون إطالق مشاريع
سكنية بحجم ٍ
كاف لتلبية احتياجات السوق .ومن

سكنية خالل السنوات العشر القادمة ،أي ما

فلسطني ،وعدم توفر إطار قانوني مالئم ،إلى

مع النمو الطبيعي للسكان والطلب املتراكم الناجت

بينها ،البيئة االستثمارية في املرحلة املاضية في

معدله  47ألف وحدة سكنية سنوياً ،ومبا يتناسب
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واحد منها في الشمال ،يتألف من نابلس وجنني

عن األوضاع السياسية واالقتصادية السائدة في

وطولكرم وقلقيلية ،مساحته  1930كيلومتر ًا

األعوام املاضية.

33

مربعاًٍ ،
وثان في اجلنوب يتكون من اخلليل وبيت

التحديات والعقبات التي تواجه
قطاع اإلسكان الفلسطيني

حلم ،مساحته  710كيلومترات مربعة ،ما يعني
عزل  95ألف فلسطيني ،عدا أكثر من مائتي

على الرغم من اإلجنازات املميزة التي استطاعت

ألف في القدس الشرقية ،عن بقية مناطق الضفة

السابقة منذ عام في قطاع اإلسكان والتعمير

قرية بني اجلدار واخلط األخضر .وإذا ما اكتمل

الغربية .وسيحاصر  ,50011فلسطيني في 16

السلطة الوطنية الفلسطينية حتقيقها في الفترة

فسيحاصر  250ألف ًا آخرون في
اجلدار الشرقي،
َ

والبنية األساسية بشقيها الفني واالجتماعي،

اجليوب الصغيرة ،وسينتقل  450ألف مواطن

واآلثار اإليجابية التي تركتها هذه اإلجنازات
على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي ،فإن
التحديات واملعيقات التي جتابه القطاع العام
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني بأسره ال تزال

كبير ًة وصعبةً .وال تزال هناك حاجة إلى الدعم
واملساعدة املالية والفنية في العديد من املجاالت.

وميكننا حتديد هذه التحديات مبا يلي:

إلى السيادة اإلسرائيلية.

• قلة اإلمكانيات واملوارد املالية املتاحة للتنمية
العمرانية لضعف االقتصاد الوطني الفلسطيني

•

مواد البناء املختلفة ،واالعتماد على استيراد

• عدم التوصل إلى حلول سياسية مع إسرائيل،

غالبيتها ،وخاصة اإلسمنت واحلديد واألملنيوم

بسبب التعنت والرفض اإلسرائيلي حلقوق

املتحدة في هذا الصدد؛ ما جعل قضية الالجئني
ومستقبلهم السياسي واالجتماعي دون أية آفاق

واألخشاب.

• استيالء املستعمرات اإلسرائيلية على مساحات
واسعة من األراضي الفلسطينية وحتكُّ مها باملوارد

الطبيعية املتنوعة ،وخاصة املياه واألراضي

واضحة ،وبالتالي غياب أية إمكانية لوضع خطط

الزراعية واحملاجر ،وسيطرتها على شبكة الطرق

تأخذ بعني االعتبار حاجات ومتطلبات سكان
املخيمات.

ارتفاع أسعار األراضي ،وخاص ًة في

املناطق احلضرية ،فض ً
ال عن ارتفاع أسعار

34

الشعب الفلسطيني وااللتزام بقرارات األمم

وتبعيته املباشرة لالقتصاد اإلسرائيلي.

والنقل واملواصالت والكهرباء.

• هدم قوات االحتالل اإلسرائيلي املتواصل

• جدار الفصل العنصري :لن ُيبقي هذا اجلدار
للكيان الفلسطيني املفترض سوى ما ال يتعدى

لألحياء والبيوت السكنية وتخريبها للمؤسسات

 12في املائة من مساحة فلسطني التاريخية.

واملشاريع االقتصادية ،وحرمان عشرات اآلالف

الصناعية واإلنتاجية وجتريفها األراضي الزراعية

 42في املائة من مساحة الضفة الغربية ،أو

من الفلسطينيني من فرص العمل ،ما زاد

وستصبح األراضي الفلسطينية كانتونات،
العدد (2010 )14-13
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للمجتمع الفلسطيني.

معدالت البطالة التي وصلت إلى حوالى %21
من القوى العاملة في منتصف العام .2009

• حرمان املناطق الفلسطينية التي تقع حتت

فئات الدخل املستهدفة للحصول على
السكن امليسر في األراضي الفلسطينية

األبنية السكنية واملرافق العامة أو جتديد أو ترميم

تشرين األول  ،2008فإن السعر املتوقع للسكن

السيطرة املباشرة لقوات االحتالل اإلسرائيلي
من خطط التطوير العمراني وعدم السماح بإقامة

القائم منها ،ومنع إعداد أي مخططات هيكلية
تطويرية للتجمعات السكنية في هذه املناطق،
والعمل على تفريغها من السكان الفلسطينيني.

وفق ًا ملسح أجرته الشرق األدنى لالستشارات في

امليسر في الضفة الغربية هو حوالى 60,000

دوالر ،وما يزيد على  %80من الناس الذين على

استعداد ألخذ القروض يفضلون سعر فائدة ثابت ًا

• ضعف القوانني والقاعدة التشريعية اخلاصة

عند اإلقراض على املدى الطويل ( 15سنة وما

ومقاييس تخطيطية وهندسية قومية مناسبة تتفق

 %20من مجموع تكاليف السكن كدفعة أولى

بالتنمية العمرانية ،في ظل غياب معايير ونظم
مع إمكانيات املجتمع الفلسطيني واحتياجاته

الالزمة في احلاضر واملستقبل ومستلزمات إدارة
العملية التنموية.

فوق) %20 ،فقط على استعداد لدفع أكثر من
( ،)down paymentو %43يفضلون كدفعة

أولى نسبة  %10أو أقل ،وغالبية من شملهم
االستطالع ليسوا على استعداد إلنفاق أكثر من

• التعديات املستمرة على األراضي الزراعية

 % 30من الدخل الشهري لألسر على دفع ثمن

والبناء ،في ظل غياب مخططات هيكلية

لذلك ،لتوليد الطلب الكبير وحتقيق ازدهار

ذات اجلودة العالية من خالل عشوائية العمران

وتفصيلية للعديد من املناطق وعدم وجود نظم

وقوانني قادرة على إدارة وتوجيه عملية العمران

وفق خطط وطنية شاملة واضحة األهداف.

منزجلديد.
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ملحوظ في مجال اإلسكان امليسر فإن فئة الدخل
املتوسط من الفلسطينيني ،التي يزيد دخلها على

( 3,000شيكل) هي الفئة املستهدفة والقادرة

• زيادة نسبة الفقر احلضري والبطالة في ظل زيادة

على احلصول على املسكن امليسر .كذلك ،فإن

املشاركني في العمل واإلنتاج الوطني ،باإلضافة

ونسبة الدين إلى الدخل (debt-to-income

معدل اإلعالة بسبب النسبة العالية للسكان غير

إلى ضعف القاعدة اإلنتاجية القادرة على حتريك
عجلة االقتصاد الوطني.

• غياب خطة وطنية شاملة أو حتى خطط قطاعية
سليمة ومتكاملة قادرة على التجاوب مع

املتطلبات واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية

حجم الدفعة األولى ،وسعر الفائدة على اإلقراض

 ) ratioكل ذلك يؤثر على تكلفة املسكن امليسر.

وأشارت نتائج املسح إلى أن دفعة أولى تقل عن
 % 20من نسبة الدين إلى الدخل تساوي %30

تعتبر من املستويات املفضلة لدى السكان الذين

شملهم املسح.
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مقترحات تطوير سياسات اإلسكان
امليسر في األراضي الفلسطينية

االستثمار في بناء املساكن االقتصادية الرخيصة

عدد من املقترحات التي ميكن أخذها في االعتبار

بطلبها .إن القطاع اخلاص الفلسطيني ميلك خبر ًة

فإن هناك حاج ًة إلى أن يلعب دور ًا قيادي ًا في

التي تلبي حاجة أغلب األسر الفلسطينية وتفي

من خالل ما مت استعراضه أعاله ،ميكن وضع

فني ًة وتقني ًة ممتاز ًة في هذا املجال ،وباستطاعته أن

عند إجراء تطوير لسياسات اإلسكان في األراضي

يشارك ويحقق نتائج باهر ًة إذا ما دعمه القطاع

الفلسطينية ضمن منظومة التنمية العمرانية املتكاملة

وسهل مهامه ووفر له فرص
العام وضمن حقوقه ّ

للمدن والتجمعات السكانية الفلسطينية ،وهي
كما يلي:

( )1اجلانب التمويلي

• حصر كل األراضي التابعة للوزارات واجلهات

التعاون املشترك في إجناز املشاريع الناجحة.

• تطوير التمويل اإلسكاني بإنشاء مؤسسات
وصناديق مالية (ادخار وقروض).

احلكومية ومدها باملرافق وتخصيص جزء كبير

• تطوير قانون االستثمار بحيث يأخذ في االعتبار

وتخصيص جزء آخر لإلسكان املتوسط بسعر

إضافية ملشاريع اإلسكان ،والعمل على تسهيل

منها إلسكان محدودي الدخل بسعر مدعوم،

التكلفة ،في حني تخصيص جزء أخير محدود

وهو األقل ليباع لإلسكان املرتفع التكلفة بسعر
مرتفع لدعم اإلسكان االقتصادي.

متطلبات القطاع اإلسكاني ،ومنح حوافز

انتقال رؤوس األموال إلى فلسطني.

• العمل على تنظيم برامج إعادة التأهيل
للقطاعات الفنية املساعدة في تشييد وإدارة

وصيانة مشروعات اإلسكان االقتصادي؛ ما

• وضع التسهيالت العملية في السداد على آجال

يعود مباشرة على رفع كفاءة هذه املشروعات

طويلة للمشروعات العقارية التي تستهدف

الفئات محدودة الدخل.

بأقل أعباء ممكنة على األسر الفقيرة.

• إنشاء أنظمة متويل عصرية لالستثمار في قطاع

• يجب على اجلهات احلكومية واإلدارات املعنية

والبنوك احمللية والدولية ،وضمان استفادة

وخطط متكاملة ملواجهة العديد من األزمات

اإلسكان والبنية التحتية بالتنسيق مع املؤسسات
الفئات االجتماعية الفقيرة من خدماتها املختلفة

وفق شروط تراعي مستويات الدخل والوضع

االقتصادي العام.

بتوفير اإلسكان العمل على تطوير سياسات

الطارئة في مجال اإلسكان.

• اإلسراع في تأسيس صندوق مساعدة اإلسكان
لتلبية الطلب الكامل للفئات الفقيرة ،ومتويل
هذا الصندوق من عدة مصادر مالية أخرى،

• تعزيز وتيسير مشاركة القطاع اخلاص الفلسطيني

إضافة إلى قرض البنك الدولي.

في عملية التنمية اإلسكانية .وإذا كان في السابق

يقصر جهوده على االستثمار في البناء واإلسكان

الفاخر واملمتاز ويوجه موارده إلى ذلك،
العدد (2010 )14-13
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( )2اجلانب املؤسسي والتنظيمي

تدريبية متكاملة للمصممني واملشرفني واملنفذين

تطوير وزارة األشغال العامة واإلسكان

وأجهزة اإلدارة تربطهم باحتياجات املجتمع

واألقاليم ،ومن حيث املوارد البشرية بتفعيل

تنمية املجتمع وإدارة وتصميم وإنشاء مشروعات

•

وأسلوب املشاركة مع كل الفعاليات احمللية في

من حيث الهيكل التنظيمي لإلدارة الرئيسة

اإلسكان للفئات منخفضة الدخل على أساس

القدرات املوجودة ،وتخصيص موارد في املوازنة

السنوية للوفاء بالتزامات السلطة الوطنية نحو
الفئات املهمشة والفقيرة.

• العمل على تطوير سياسات مرنة لإلسكان
تلبي احتياجات مختلف املستويات االجتماعية
واالقتصادية للمجتمع.

• تشجيع التوجه نحو توفير مناذج غير تقليدية

توفير املسكن املالئم لكل فئة.

• تعديل الوضع املؤسسي ملجلس اإلسكان
الفلسطيني بحيث ميكن حتويله إلى مؤسسة مالية

مثل بنك إسكان أو صندوق إسكان.

• تطوير مؤسسات حكومية وشبه عامة للعمل
على تقييم انتهاكات احلق في السكن في فلسطني

من قبل أي سلطة ،ومن ضمن ذلك إنشاء قواعد

من املساكن االقتصادية لتلبية احتياجات
األسر اجلديدة ،والتقليل من تكاليف البناء لها
قدر اإلمكان لتتناسب مع مستويات الدخول

املنخفضة لدى هذه األسر.

املعلومات الالزمة.

• تطوير البحث العلمي بحيث يحدد العجز
اإلسكاني ودرجاته وتوزيعه لتحديد العرض

والطلب ومعرفة معدل الترخيص والبناء

• صياغة السياسات التي من شأنها حتفيز اجلمعيات

السنوي ،واالستفادة من جتارب الدول األخرى

األهلية وجمعيات املجتمع في املساهمة بتمويل

في معاجلة املشكلة اإلسكانية.

برامج اإلسكان امليسر لألسر الفقيرة .خاص ًة
ما يتعلق بإنشاء جمعيات اإلسكان التعاونية،

وتخصيص جزء من املساعدات الدولية املقدمة
لدعم هذه اجلمعيات وتعزيز دورها في خدمة

املنتسبني إليها.

( )3اجلانب التشريعي

• تطوير التشريعات القانونية ويتناول ذلك:

• النص صراحة في الدستور الفلسطيني على

• دعم إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن حالة سوق

احلق في السكن املالئم لكل فلسطيني وأسرة

بشكل دوري وسريع؛ لالستجابة للمتغيرات

• استكمال إصدار القوانني الالزمة لتطوير أداء

اإلسكان وتقييم السياسات واجلهود املبذولة

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع بالسرعة
الواجبة.

• العمل على تطوير برامج التدريب للقائمني على

فلسطينية.

قطاع اإلسكان.

• إعادة النظر في التشريعات احلالية إليجاد املناخ
املناسب لالستثمار في مجال اإلسكان واإلسراع
تأجل صدورها
بإصدار التشريعات املهمة التي ّ

تنفيذ خطط وبرامج اإلسكان من خالل دورات
183

عدة مرات ،مع اتخاذ خطوات جادة نحو إيجاد

املتدهورة من حيث البيئة العمرانية؛ واالرتقاء

• تعديل القوانني القائمة بحيث يسهل تطبيقها

أعدادها داخل املناطق احلضرية والريفية؛ وتوفير

مبستوى ونوعية املرافق واخلدمات وزيادة

تشريع موحد لإلسكان.

وفق ًا للمعايير والشرعية الدولية مثل:
• قانون تسوية األراضي.

• قانون األراضي العثماني.

• قانون حتديث األراضي ومسحها وتثمينها.
• قانون أمالك الغائبني.

• قوانني الضرائب على األمالك.

• قانون ضريبة الدخل املستحق على األمالك.

البنى والهياكل األساسية ،وخاصة شبكات

الصرف الصحي.

• تطوير املخططات الهيكلية بتوسيعها وإعادة
تنظيمها بحيث تتسع لتنمية قطاع اإلسكان

ملواجهة العجز والنمو اإلسكاني.

• تطوير البنية التحتية بشكل يحافظ على التوازن
السكاني واإلسكاني والبيئي الذي يحافظ على

• توحيد القوانني القائمة بحيث تطبق في كل

التوازن الفعلي والصحيح في استخدامات

• إلغاء األوامر العسكرية اإلسرائيلية املؤثرة

• تنفيذ مشاريع إسكان خاصة بالفئات االجتماعية

األقاليم الفلسطينية.

سلب ًا على حتسني أداء قطاع اإلسكان.

• تطوير احملاكم وإنشاء محاكم مختصة وتطوير
قانون أصول احملاكمات املدنية واجلزائية
والقانون املدني وقانون العقوبات.

األراضي احلكومية واخلاصة.

املهمشة ،تتيح لهم فرصة احلصول على مساكن
تناسب إمكانياتهم املالية احملدودة.

• تطوير وحتديث صناعة وتكنولوجيا البناء في
فلسطني وزيادة مشاركة قطاع البناء واإلنشاءات
في اإلنتاج واالقتصاد الوطني من خالل زيادة

( )4اجلانب العمراني والتنموي

كمية مواد البناء املنتجة محلي ًا وحتسني نوعيتها،

وتوفير فرص العمل للموارد البشرية وتوظيفها

• حتقيق االستدامة في التنمية العمرانية من خالل

بشكل سليم في عملية التنمية الشاملة بكافة

ضمان حتقيق سياسات اإلسكان الحتياجات
مختلف الفئات احلالية واملستقبلية من اإلسكان

املالئم لهم.

قطاعاتها.

• تطوير األبحاث املرتبطة بصناعة البناء؛ ما يسهم

• تشجيع سياسات إعادة التأهيل والصيانة للثروة

مباشرة في رفع كفاءة تخطيط وتصميم وتنفيذ

والفقيرة ،من خالل برامج مناسبة للتمويل من

وخفض التكلفة العامة للوحدات السكنية من

مشروعات اإلسكان االقتصادي من جهة،

العقارية القائمة وبصفة خاصة في املناطق الشعبية

جهة ،وتقدمي الدعم الفني للمستأجرين أو
املالك للقيام بأعمال الصيانة والتأهيل.

• القضاء على مناطق السكن العشوائي واألحياء
العدد (2010 )14-13

جهة أخرى.

• دعم مشروعات اإلسكان الشعبي املخصصة
لإليجار من خالل سياسات متكاملة مالية
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وقانونية حتقق أقصى استفادة من إمكانيات

القطاع اخلاص في هذا املجال.

اخلامتة

الدول ،في ظل الصعوبات والتحديات الكبيرة
التي تواجهها القطاعات التنموية املختلفة بشكل

عام وقطاع اإلسكان بشكل خاص ،خاص ًة تلك
الناجمة عن سياسات وإجراءات االحتالل،

إن توفير املسكن اآلمن وامليسر يعد من

واملتمثلة في مصادرة األراضي وإعاقة التوسع

السكن املناسب ال ميكن لإلنسان أن يكون عنصر ًا

واملياه) ،باإلضافة إلى التحديات الداخلية املتعلقة

الضروريات التي ال غنى عنها لكل أسرة ،فدون
منتج ًا في مجتمعه ،وفي غياب السكن تتأثر

األسرة جميعها سلبي ًا وتصبح قلق ًة وغير مستقرة

وغير مطمئنة ،لذلك فحتى حتل مشكلة اإلسكان
لكافة فئات املجتمع ستظل أية محاوالت ملواجهة
باقي املشكالت االجتماعية غير فاعلة ،وسيستمر

املجتمع في معاناة دائمة من جراء مشكالت الفقر
واجلرمية واجلهل واملرض.

وعلى الرغم من أن أولوية وأهمية توفير املسكن

امليسر تأتي في درجة متقدمة من بني أولويات

التنمية في املجتمعات املتقدمة والنامية على حد

العمراني والسيطرة على املوارد الطبيعية (األرض

مبحدودية املصادر املالية وضعف الهياكل التنظيمية
وغياب سياسة وطنية متكاملة للتنمية العمرانية

واإلسكان.

إن تبني وتطوير سياسات اإلسكان امليسر في

األراضي الفلسطينية يتطلبان بالدرجة األولى دور ًا
كبير ًا ومساهم ًة مباشر ًة وفاعل ًة من القطاع احلكومي

جنب ًا إلى جنب مع القطاع اخلاص واألهلي .كما

يتطلبان إحداث تغييرات حقيقية على الصعيد
املؤسسي والتنظيمي والتشريعي والتمويلي املتعلق
بقطاع اإلسكان.

سواء وذلك باعتبار أن توفير السكن يعتبر عام ً
ال

إن تطوير قطاع اإلسكان وتيسير احلصول على

والذي ينعكس بدوره على تقدم ورفاهية األفراد

وطني ًا إلى جانب كونه حق ًا أساسي ًا نصت عليه

مهم ًا لالستقرار االجتماعي والتقدم االقتصادي
والدول ،فإنه من الواضح أن تبني نهج اإلسكان

امليسر ،خاصة في املجتمعات النامية مثل الدول
العربية واإلسالمية ومنها فلسطني ،ال يزال في

مراحله األولى ويحتاج إلى تطوير إستراتيجيات

وسياسات فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
إن تيسير احلصول على السكن الذي هو

حق أساسي لكل أفراد املجتمع ،خاص ًة الفئات

احملدودة واملتوسطة الدخل وفئة الشباب ،يعتبر
حاج ًة ملح ًة في فلسطني أكثر من غيرها من

السكن املالئم في األراضي الفلسطينية يعتبر واجب ًا
املواثيق والقوانني الدولية ،وذلك ملا لهذا القطاع من
دور مهم في تدعيم مفهوم التنمية من أجل الصمود

على األرض الفلسطينية ،وكذلك دوره الفاعل في

تقوية بنى الدولة الفلسطينية من خالل جوانب
مختلفة أبرزها توسيع قاعدة املستوطنات البشرية
الفلسطينية في مواجهة االستيطان اإلسرائيلي

على حساب األرض واملوارد الطبيعية الفلسطينية
وحجب إمكانيات التنمية عن الشعب الفلسطيني
وحجب إمكانيات االنتفاع باألرض .وتكتسب
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هذه املستوطنات البشرية الفلسطينية أهمي ًة خاص ًة

في القدس واألغوار واملناطق احلدودية من أجل

تكثيف التواجد السكاني الفلسطيني على األرض
الفلسطينية.
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ساسات عامة

حقوق الطفل الفلسطيني اإلعالمية

القانون والواقع والسياسات الوطنية الضرورية لضمان تطبيق القانون
حتسني يقني

*

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف عن قرب إلى

االنقالب على الشرعية؛ فقد ظل األمر يراوح

وهو اجلانب اإلعالمي ،والواقع اإلعالمي ،ومن

وعلى الرغم من أن هناك مالحظات مهمة حول

أحد جوانب قانون حقوق الطفل الفلسطيني،
ثم السياسات الوطنية الالزمة لتطبيق القانون؛ ملا

لإلعالم في حياة الطفل من أهمية إستراتيجية في

تشكيل وعيه ووجدانه.

مكانه.

القانون ،تنبغي مناقشتها واألخذ بها ،فإن القانون

يعد مقبو ً
ال ،كونه يتماشى مع املعايير
بشكل عام ّ
الدولية ،وبشكل خاص اتفاقية حقوق الطفل

وقانون الطفل الفلسطيني املقترح ـ كجزء من

حيز التنفيذ في العام . 1990
الدولية التي دخلت ّ

فروعه ،في أروقة املجلس التشريعي األول ،حيث

بشكل عام إيجابياً ،ومن املفيد والضروري

القانون األساسي ـ سبق أن نوقشت الكثير من
نوقش بقراءة أولى في العام  ،2005وعلى الرغم

من أن عدة مؤسسات في مجال الطفل حاولت أن
تضغط باجتاه تعديل قانون الطفل املقترح قبل إقراره
في قراءة ثانية ،فإن ذلك لم يتم ،وفي الوقت نفسه

بقي قانون الطفل املقترح على حاله ،ونتيجة تعطل

التشريع في فلسطني بسبب الظروف السائدة منذ
*كاتب وباحث إعالمي
العدد (2010 )14-13

ويعد اجلانب املتعلق بحق الطفل في اإلعالم
ّ

تطبيقه ،ليتحقق للطفل على األقل ما يحتاج إليه.

وميكن للحكومات الفلسطينية أن تستهدي

به ،حتى إقرار القانون األساسي .من أجل ذلك
سيقوم الباحث باستعراض املواد القانونية ،في

ظل استعراض واقع إعالم الطفل بشكل مختصر،

وصو ً
ال إلى احلديث عن السياسات الوطنية
الضرورية لضمان تطبيق القانون.

188

لذلك حتتوي هذه الدراسة على ثالثة جوانب

وليس فقط في املواد اخلاصة بـ (إعالم الطفل)

اجلانب القانوني ،ونعني به ،املواد اخلاصة

اإلعالم بشكل عام وإعالم الطفل بشكل خاص؛

الطفل الفلسطيني املقترح .وفيه يتناول الباحث

تطبيقات قانون حقوق الطفل ،وهو أحد الوسائل

مترابطة ومتتابعة على النحو اآلتي:

بإعالم الطفل التي مت تضمينها في قانون حقوق
القانون الفلسطيني على ضوء املعايير الدولية

والعربية ،وقد متت اإلشارة إلى املعايير العربية،
كوننا كفلسطينيني أعضاء في املجالس العربية

املنبثقة عن مؤسسات الطفولة في العالم العربي،

والتي ترتبط وتنبثق عن مؤسسات جامعة الدول

العربية من جهة ،وكون املعايير العربية معايير
حد مقبول احتياجات الطفل
إقليمية تلبي إلى ّ

العربي والفلسطيني.

واقع إعالم الطفل ،وفي استعراض عام

كاف يدلل على ما هو موجود ،واملوجود أص ً
ال
متواضع ،وال ينطلق من رؤية وطنية واضحة،

ويقوم على االجتهاد ومحاكاة صنع اآلخرين.

السياسات الوطنية الالزمة لضمان تطبيق

القانون؛ وهو اجلانب الذي تهدف الدراسة إليه،

بناء على فهم القانون والواقع اإلعالمي معاً.
ً

وقد اجتهد الباحث بالبدء في اجلانب القانوني،

في القانون املقترح .من هنا تنبع خصوصية دور

ألنه وسيلة املراقبة واملساءلة لالطمئنان إلى
الرئيسة لضمان تطبيق القانون وأهدافه في التزويد
والنماء واحلماية والتعليم ،وهو كسلطة رابعة
(غير رسمية) في املجتمع تقع عليه وظيفة مساءلة

السلطة التنفيذية في قيامها مبسؤوليتها جتاه األطفال
سواء في حالة اإلنفاق عليهم إذا تعذر اإلنفاق

عليهم ،أو في ضمان تنفيذ احلقوق الصحية وحق
الرعاية الصحية لألمهات قبل الوالدة وبعدها،

ومساءلة السلطة التشريعية سواء في سن القوانني

أو املصادقة على امليزانية.

1

ركزت املبادئ العامة في القانون املقترح على

حتقيق سبع غايات ،كان نصيب احلريات والتثقيف
والرأي كبير ًا فيها على النحو اآلتي:

يشير بند ( )3إلى« :إعداد الطفل حلياة حرة

مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على
التالزم بني الوعي باحلقوق وااللتزام بالواجبات،

وتسوده قيم املساواة والتسامح واالعتدال».

بناء عليه ،فالقوانني هي
كون السياسات ستبنى ً
بيت القصيد ،وهي املادة التي يرتكز إليها املجتمع

على أوسع نطاق بالوسائل الفعالة واملناسبة بني

احلكومة ومساءلتها.

رسوخ الوعي جتاهه من قبل أبويه وعائلته واملجتمع

واألحزاب واملجلس التشريعي في محاسبة

أو ًال ـ اجلانب القانوني

يعتني إعالم الطفل بكل اجلوانب القانونية في

(قانون حقوق الطفل الفلسطيني للعام) 2005

يشير بند ( )5إلى« :نشر ثقافة حقوق الطفل

األطفال والكبار على السواء ،والتبصير مبا يضمن

بأسره».

يشير بند ( )6إلى« :تشريك الطفل بالطرق

الفعالة واملالئمة في جميع القرارات اخلاصة
بوضعه ،وإيالء آرائه االعتبار الواجب في جميع
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املسائل املاسة به ،وفي شتى مجاالت احلياة
املجتمعية ،وفق ًا لسنه ودرجة نضجه وقدراته

املتطورة حتى ينشأ الطفل على خصال حب العمل
واملبادرة وأخالقيات الكسب الشخصي وروح

التعويل على ذلك».

يشير بند ( )7إلى« :تنشئة الطفل على التحلي

باألخالق الفاضلة مع تنمية الوعي لديه باحترام
أبويه ومحيطه العائلي واالجتماعي».

• حق الطفل في التربية والتعليم.

• حق الطفل في الترفيه وفي املشاركة في احلياة
الثقافية (ويحتوي على إعالم الطفل أيضاً).

• رعاية الطفل املعوق.

• حماية الطفل وآليات وتدابير ذلك.
• قاضي األطفال.

• حماية الطفل اجلانح.

وهذا يؤكد الدور احليوي لإلعالم في االنتباه

إن قراءة البنود األربعة السابقة ُتري أن التوجه

إلى هذه املواضيع التي تخص األطفال بشكل

وضعها في املبادئ األساسية ( 4بنود من أصل 7

ضمن املادة ( )6على النحو اآلتي« :يكفل هذا

التشريعي قد اهتم باإلعالم بشكل كبير حني
بنود) في املادة األولى التي جاءت كتوطئة لبقية

املواد.

مباشر ،بل وقد أحلق قانون اإلعالم باملبادئ العامة
القانون حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية،

وتؤخذ هذه اآلراء مبا يستحق من االعتبار وفق ًا

فالبند ( )3يتضمن اإلعالم ،كون اإلعالم أحد

لسن الطفل ودرجة نضجه ،ولهذا الغرض تتاح

والبند ( )5يؤكد على جانب نشر ثقافة حقوق

وتشريكه في اإلجراءات القضائية وفي التدابير

أبرز عناصر املجتمع املدني الذي حتدث عنه البند،

الطفل ومن بني رسائله الرئيسة اإلعالم .والبند

( )6يتحدث عن االهتمام بآراء األطفال التي
تتحقق ،أيضاً ،بشكل رئيس عن طريق اإلعالم،
والبند ( )7يؤكد على اإلعالم ألنه أحد وسائل

تنشئة الطفل وتنمية الوعي حسب ما يتطلبه البند
املذكور.

قبل تفحص املواد التفصيلية اخلاصة بإعالم

الطفل في (مشروع قانون حقوق الطفل) ينبغي

التعرف إلى وضع القوانني اخلاصة بإعالم الطفل
ضمن اجلوانب األخرى وهي:

للطفل بوجه خاص الفرصة لإلفصاح عن آرائه

االجتماعية والتعليمية اخلاصة بوضعه».

لكن هذه املادة لم تترك احلرية كما ينبغي لها،

بل قيدتها بـ «وفق ًا لسن الطفل ودرجة نضجه»
تفسر كما يحلو للقائم على إعالم الطفل:
التي قد ّ
سواء أكان ذلك مؤسس ًة رسمي ًة حكومي ًة أم غير

حكومية.

وحيث إن هناك دمج ًا لإلعالم والثقافة والفنون

حني التحدث عن إعالم الطفل كما مت ذلك من

خالل:

• استطالعات الرأي العام.

• احلقوق املدنية واألسرية للطفل.

• املسوحات اإلحصائية للجهاز املركزي لإلحصاء

• حق الطفل في الرعاية االجتماعية.

• الفهم اخلاص للمؤسسات اإلعالمية في اإلعالم

• حق الطفل في الرعاية الصحية.

العدد (2010 )14-13

الفلسطيني.
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املكتوب واملسموع واملرئي ،التي تتناول اإلعالم

بني الثقافة والفنون واإلعالم معاً ،مما يجعل

األساليب اإلعالمية التي تعتمد تقنيات اإلعالم

على جتاوز أو االبتعاد عن اجلوانب الثقافية والفنية

والثقافة والفنون املقدمة للطفل من خالل
وأساليبه.

املشرع ،أيضاً ،حيث
فقد انعكس ذلك على
ّ
أدخل إعالم الطفل ضمن الباب اخلاص بالترفيه

والثقافة (حق الطفل في الترفيه وفي املشاركة في
احلياة الثقافية) وهو الباب السادس حيث:

تشير املادة  46إلى مسؤولية الدولة في أن تكفل

إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجاالتها
من أدب وفنون ومعرفة ومعلومات ( )...كما

تكفل حق الطفل في التعبير عن آرائه.

احمللل والباحث في قضايا إعالم الطفل غير قادر

للطفل ،مما يجعل التركيز على اإلعالم نفسه أقل

من املتوقع.

من جهة أخرى ،فإن التدقيق في بعض األبواب

يرينا أن هناك إشارات إلى دور اإلعالم واحلاجة
إليه كما في املادتني ( )31 ،30من الباب الثالث
على النحو اآلتي في املطالبة:

باتخاذ التدابير املالئمة بهدف النهوض باإلعالم

الصحي في سياق الوقاية من اإلصابة بفيروس

نقص املناعة املكتسب.

تشير املادة  48إلى حق األطفال املزاولني

توفير املعلومات والبرامج اإلرشادية في سياق

بأنواعها في حرية طلب جميع أنواع املعلومات

باإلضافة إلى اإلشارة اإلعالمية الواردة

لأللعاب والفنون واألنشطة الثقافية والترفيهية

واألفكار وتلقيها وإذاعتها دون اعتبار للحدود
سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية
وسيلة أخرى يختارها الطفل.

تشير املادة ( )49إلى حق األطفال في حتديد

البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعملية
وتنفيذها.

تشير املادة ( )50إلى وضع وزارة الثقافة

واإلعالم برامج التدريب للعاملني في املجاالت

الترفيهية والثقافية املقترحة لألطفال ،ووضع نظام
رصد ومتابعة ملختلف السياسات والبرامج احملققة
للغرض.

جتنب احلمل في سن مبكرة.

في الباب السابع (رعاية الطفل املعوق) حيث
أشارت املادة ( )53إلى« :تلتزم الدولة باتخاذ

جميع التدابير املناسبة من أجل دعوة وسائط

وفعال في مجال برامج
اإلعالم إلى لعب دور ب ّناء ّ

الوقاية من اإلعاقة واإلرشاد الصحي ،فض ً
ال عن
البرامج اخلاصة بتوعية األطفال املعوقني وذويهم،

واملجتمع عامة للوصول إلى دمجهم اجتماعي ًا
دمج ًا كامالً».

العالقة مع املعايير الدولية والعربية:

لقد فطن املشروع الدولي إلى تضمني اتفاقية

حقوق الطفل بنود ًا خاصة بحرية الرأي لدى الطفل

لذلك ،فإن هناك إشكالية في فهم املشرعني

وإعالم الطفل ،فقد نصت املادة  12بند  1على ما

ملصطلح إعالم الطفل ،حيث إن هناك مي ً
ال للدمج

«تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل

والعاملني في مجاالت اإلعالم وتثقيف الطفل

يلي:
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القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبير عن

وفق ًا لروح املادة (.)29

الطفل ،وتولي آراء الطفل االعتبار الواجب وفق ًا

هذه املعلومات واملواد من شتى املصادر الثقافية

تلك اآلراء بحرية في كافة املسائل التي متس
لسن الطفل ونضجه».

وتلتها املادة  13من االتفاقية نفسها التي تنص

على «يكون للطفل احلق في حرية التعبير ويشمل
هذا احلق حرية طلب جميع أنواع املعلومات
واألفكار وتلقيها وإذاعتها ،دون أي اعتبار

للحدود ،سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو أي
وسيلة أخرى يختارها الطفل» .إلى جانب منح
الطفل حق التعبير وتكوين اجلمعيات ،وتشمل

االتفاقية بنود ًا تلزم الدول بضمان تلك احلقوق،

تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر

والوطنية والدولية.

تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها.

تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة

لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى
مجموعة من مجمعات األقليات أو إلى السكان
األصليني.

تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية

الطفل من املعلومات واملواد التي تضر بصاحله ،مع
وضع أحكام املادتني  13و 18في االعتبار.

وفق ًا للمادة  14من االتفاقية« ،حتترم الدول

وعلى الرغم من أن مسودة القانون الفلسطيني

والدين» ،شريطة أن ال تتعدى هذه احلقوق على

حد ما مع املوجود في املعايير الدولية ،فإن

األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان

اآلداب العامة واحلقوق األساسية للغير والسالمة
العامة والصحة العامة والنظام العام» .كما تبرز
االتفاقية دور اإلعالم واملؤسسات املجتمعية

األخرى في هذا املسعى .فتنص املادة  17من
االتفاقية على ما يأتي« :تعترف الدول األطراف
بالوظيفة املهمة التي تؤديها وسائط اإلعالم

وتضمن إمكانية حصول الطفل على املعلومات
واملواد من شتى املصادر الوطنية والدولية ،بخاصة

تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية
والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية».

وحتقيق ًا لهذه الغاية ،تقوم الدول األطراف مبا
يأتي:

تشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات

واملواد ذات املنفعة االجتماعية والثقافية للطفل
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األساسي أبرزت حقوق الطفل مبا يتالءم إلى

املنظور املقارن للمعايير احمللية  Localوالدولية
 ، Internationalفيما يخص إعالم الطفل
يشير إلى أن القوانني اخلاصة بهذا اجلانب في

مشروع (قانون حقوق الطفل) كانت أقل وضوح ًا

وحسم ًا وأقل في مجال إعطاء احلقوق اإلعالمية

للطفل (وقد مت دمج اإلعالم بالبرامج الثقافية
والفنية والترفيهية للطفل).

وقد كان لهذه املعايير أثرها في توجيه إعالم

الطفل (مضموناً) في إلقاء الضوء على خصوصية

الثقافة واملعاصرة والوضع االستثنائي للطفل حتت
االحتالل( ،وشكالً) في إنتاج برامج إعالمية
مشوقة تعكس واقع الطفل الفلسطيني.

باإلضافة إلى األهداف اإلستراتيجية للطفل

الفلسطيني الواردة في مقدمة التقرير العام للخطة
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الوطنية لألعوام من  2004ـ  ،2010والتي ما زال

• عدم التمييز ،ومنع استخدام األطفال في

املعايير العربية في هذا الشأن فيما يخص الطفل

• حماية األطفال العاملني في التمثيل مما قد يقع

اإلعالم جتاهها يتبلور ،فإن من املهم االطالع على
بشكل عام واإلعالم بشكل خاص وهو ما يهمنا
هنا بالتحديد ،فقد جاء في بند  4من مشروع خطة
العمل العربية للطفولة 2ما هو خاص باإلعالم وقد

انقسم إلى قسمني:

األول ـ ما هو خاص بالطفل

وتركز على األمور اآلتية:

اإلعالنات املروجة لالستهالك.

من أضرار صحية ونفسية وأخالقية.

أما املعايير الدولية احلديثة جد ًا في موضوع

الطفل خصوص ًا في مجال إعالم الطفل ،فإنه
يحسن بنا االطالع على اجلوانب اإلعالمية

الواردة في تقرير اللجنة اجلامعة املخصصة للدورة
االستثنائية رقم ( )27للجمعية العامة  /عام صالح

• ربط اإلعالم باملعارف وسياقات احلياة اليومية

للطفل  ،2003وقد نظرت لإلعالم على النحو

• العناية بعناصر التراث والبعد القومي واالنتماء.

• طالبته بالتركيز على صحة الطفل وكرامته

للطفل.

• تنقية مواد اإلعالم من الشوائب املناقضة للقيم.
• زيادة املساحة املخصصة للطفل بنسبة  %50على
أن تكون مشوقة وقادرة على التنافس.

• حتفيز اإلبداع وتشجيع االستثمار في اإلنتاج
البرامجي للطفل.

• املسابقات واختيار برامج جيدة ليست لها آثار
سلبية.

نظرة فاعلة بحيث:

وحمايته من االستغالل والعنف واإليذاء

ورعايته في احلروب.

• مراعاة خطط التنمية ملصالح األطفال.
• استثمار األطفال للقضاء على الفقر.

• تلبية حاجة األسرة للمعلومات الالزمة لبقاء
األطفال ومنوهم وحمايتهم ومشاركتهم.

• حتقيق العدالة للدول النامية في ظل العوملة.

• االهتمام بذوي احلاجات اخلاصة.

• دعوة القطاع اخلاص للمشاركة.

• تبادل البرامج بني الدول العربية وغيرها.

• حماية األرض.

• مساعدة األطفال في العمل.

• تزويد الرأي العام مببادرات حماية الطفل.

الثاني ـ ما هو معد للقائمني على شؤون الطفل

فإذا كانت اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت

• توعية األسرة من أجل تنشئة سليمة للطفل في

من احلقوق واحلريات املتفق عليها عاملياً ،والتي

• توعية صحية وبيئية وجنسية فيما يخص تنظيم

الفلسطيني ،فإن البنود اخلاصة بإعالم الطفل

• برامج حوار بني الكبار واألطفال.

بسبب عدم االهتمام الكافي من املشرع بالبنود

حيث تضمن ما يأتي:

مراحله العمرية املختلفة.
األسرة مستقبالً.

حيز التنفيذ في العام  1990تشكل احلد األدنى
لم ينسجم معها مشروع قانون حقوق الطفل

في القانون كانت أدنى بكثير من هذا احلد األدنى
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اخلاصة بإعالم الطفل .حيث كان االهتمام

التشريعي شكالني ًا أكثر منه مضمون ًا جوهرياً.

ثاني ًا ـ القانون والواقع

موسمي ،وبشكل انتقائي غير ممنهج ،ولم ِ
يغط

جمهور األطفال سواء أكان ذلك في تعبيرهم
عن الرأي ،أو في وصول هذا التعبير جلمهور

األطفال.

حسب األجسام العاملة في مجال إعالم وثقافة

في حني ال نستطيع الزعم أن األطفال أمكنهم

باجلانب احلكومي الذي تقع عليه مسؤولية تطبيق

يدركون هذا احلق ،باإلضافة إلى عدم اقتناع

الطفل حكومية وغير حكومية ،فإننا سنهتم

القانون .وحتى نقترح السياسات الالزمة لضمان

تطبيق القانون في مجال اإلعالم ،ينبغي التعرف
إلى الواقع ،وعلى ما تقدمه وزارة اإلعالم

(اإلعالم احلكومي) والهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون ،والدوائر اإلعالمية اخلاصة بإعالم

الطفل في الوزارات واملؤسسات احلكومية ،حيث
إن العمل فيها ما زال يتجه للتبلور.

طلب املعلومات وتلقيها وإذاعتها ،ألنهم ال
القائمني على اإلعالم احلكومي بهذا احلق بشكل

أصيل ،أو بشكل علمي.

في مجال عرض البرامج ،لم يتم أخذ الرأي

امللزم للجانب احلكومي (التلفزيون) في حتديد

البرامج التي يبثها ،في حني ُسمح للتلفزيون
كوسيلة إعالم رئيسة ومحببة لألطفال بتقدمي
برامج وتنفيذها والتي جاءت ضمن البرامج التي

لكن النظرة الدونية إلعالم الطفل ،والتقليل من

يقدمها األطفال لألطفال بشكل خاص ،في مجال

إنتاج البرامج أو في املراقبة واحملاسبة ،يقود إلى

والثقافة الوطنية والتسامح والقضايا املعاصرة،

شأنه سواء في إعداد الكادر أو توظيف الكادر أو
ضرورة النهوض اإلستراتيجي في هذا اجلانب
احليوي املتعلق بتكوين األطفال ومن ثم دورهم في
إبداء الرأي واملشاركة.

تقدمي برامج إعالمية ُتعنى بالشخصية والهوية

فقد قدمت لكن بشكل غير معمق.

التمويل وخبرة الكادر مشكلتان أعاقتا تطبيق

القانون ،عدم وجود ميزانيات لإلنتاج ،وعدم

حاولت بعض البرامج إفساح املجال للتعرف

وجود كادر مؤهل جعل إعالم وثقافة الطفل

ملزم ًا للمسؤولني ،كما لم يضمن سماع املسؤولني

والكادر املؤهل يؤدي إلى إنتاج مواد تضمن تطبيق

إلى آراء الطفل ،لكن لم يكن سماع تلك اآلراء
أص ً
ال لتلك اآلراء.

يخضعان لالرجتال .إن وجود التمويل الالزم
القانون ،حيث إن اإلعالم غير احلكومي (أو

احتوت برامج األطفال اإلعالمية جوانب

احلكومي املدعوم) في ظل توفر ميزانيات وكوادر

عن الرأي ،فقد أفسحت املالحق الصحافية مث ً
ال

في مجال تطبيق البند اخلاص بقيام الدولة

وإحساساته ورأيه ،لكن ذلك كان يتم بشكل

قامت وزارة اإلعالم ممثلة باإلدارة العامة إلعالم

التسلية والترفيه والتعليم ،أكثر منها جوانب التعبير

وبعض البرامج املرئية للطفل للتعبير عن مشاعره

العدد (2010 )14-13

قام بإنتاج برامج جيدة.

بتدريب الكوادر في إعالم وثقافة الطفل ،فقد
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املرأة والطفل من خالل (التمويل اخلارجي)

في حتديد البرامج الثقافية والترفيهية والفنية

لالستمرار بذلك.

وحول تطبيق البنود اخلاصة مبسؤولية الدولة في

بتدريب صحافيني وإعالميني ،وهناك توجه

والعلمية وتنفيذها ،هذا فيما يتعلق بالطفل،

وعلى الرغم من أن القانون يعطي وزارة

تدريب القائمني على إعالم وثقافة الطفل للنهوض

املقدمة لألطفال ،ووضع السياسات والتوجيهات

مختلف السياسات والبرامج املخصصة ،وحول

اإلعالم احلق برصد ومتابعة ومراقبة البرامج
الالزمة لذلك ،والالزمة للتقييم واحملاسبة ،فإننا

لم جند أن الوزارة تقوم بذلك ،بل اكتفت بدور
املشارك أو حتى املنتج أحيان ًا (إدارة اإلنتاج) لبعض
البرامج ،فقد كان ينبغي رصد البرامج الوافدة
املقدمة إلى األطفال حلمايتهم من العنف اإلعالمي

مثل الذي نص عليه البند (ج) من املادة ( )29من
اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

به ،وحول تطبيق البنود اخلاصة برصد ومتابعة
تطبيق البند اخلاص بكفالة الدولة إشباع احلاجات

الثقافية في شتى مجاالتها من أدب وفنون ومعرفة
ومعلومات ،أي ما جاء في مقترح القانون سواء
أكان في املبادئ العامة في الباب األول أم ما جاء

مدموج ًا مع الثقافة والفنون في الباب السادس ،أم
حتى ما جاء من حتديد لوظيفة اإلعالم ودوره في

تلبية حاجات البابني (الثالث ـ الصحة ،والسابع

كان من املفترض أن يكون هناك تشبيك فاعل،

ـ الطفل املعوق) ،أو ما هو متضمن بالضرورة

حتكمه عقليات ال متيل إلى املشاركة بشكل حقيقي

دوره في مراقبة تطبيق القوانني في املجتمع ،ومنها

لكن أسلوب العمل الفلسطيني احلكومي ما زالت
وأصيل ،بل حتكمه عقلية املنافسة واحتكار العمل
جلهة فقط دون غيرها خصوص ًا إذا توفر متويل
خارجي .وعلى الرغم من تلك املالحظات ،فإن

هناك إجماع ًا واقتناع ًا بتطبيق حقوق الطفل بشكل

عام واحلقوق اإلعالمية بشكل خاص.

ثالث ًا ـ السياسات الالزمة
لضمان تطبيق القانون

تتمحور السياسات الالزمة لضمان تطبيق

(اجلانب اإلعالمي) في مقترح قانون حقوق
الطفل الفلسطيني حول تطبيق البنود القانونية

اخلاصة بالتعبير عن الرأي لدى األطفال ،وحول

حرية طلبهم املعلومات وتلقيها وإذاعتها ،واحلق

بشكل غير مباشر في الوظيفة الرئيسة لإلعالم في
قانون حقوق الطفل.

السياسات الالزمة

أوال ـ حتديد احلقوق وتطبيقها

في مجال حتقيق البنود الرئيسة اخلاصة بحقوق

الطفل ،والتي تستلزم سياسات محددة ،فإنه

يحسن التركيز على كل من حرية الرأي وتفعيل
احترام املعايير الدولية كطموح إستراتيجي ،وفق

اآلتي:

حرية الرأي

فيما يخص حقوق األطفال اإلعالمية فإن

الضمانة الرئيسة للسير نحو تطبيق القانون هو
ضمان تعرف األطفال الفلسطينيني إلى حقوقهم.

195

بد أو ً
ال من التدابير الالزمة لذلك ،وخير
لذلك ال ّ

احلكومي) من أجل التطوير والقياس ،حيث تشكل

هو تضمني املناهج املدرسية هذه املعلومات بشكل

إجنازه ،لذلك نحن بحاجة لدائرة تثقيف تذكر بهذه

مكان لذلك هو املدرسة ،وأسلوب ذلك الفعال
مركز ،وتعميق ما هو موجود منها في كتب التربية

املدنية الفلسطينية .وميكن تدريب املعلمني والطلبة
على عمل نشاطات حتاكي النشاطات اإلعالمية في
التعبير عن الرأي.

إن اقتناع املسؤولني بأهمية رأي األطفال هو

مدخل مهم لطلب آراء األطفال وإتاحة املجال لهم

املعايير الدولية مقياس ًا جيد ًا ملا أجنز ،وملا يطمح إلى
املعايير وميكن أن يكون اإلعالم احلكومي الداخلي

(في الوزارات) هو اجلهة املسؤولة عن ذلك.

ولضمان االنتباه إلى املعايير الدولية ،ينبغي

إعالم املستشارين ومقيمي برامج األطفال بضرورة
وضع املعايير الدولية في التقييم والتوصيات.

ثاني ًا ـ إعالم وثقافة وإعالم إلكتروني

بذلك ،فال بد من العمل على املسؤولني وصناع
القرار إلقناعهم بأهمية آراء األطفال ،ويكون ذلك

بشكل تطبيقي ،وهذا يقتضي رفع مستوى الثقافة
القانونية لدى املواطنني من أجل تكوين عوامل

ضغط على صناع القرار.

ومن الواضح هنا أننا ال نستطيع فعلي ًا جتاوز

ارتباط اإلعالم بالثقافة في مجال الطفل بشكل
خاص .فلكون اإلعالم مدمج ًا بالثقافة في الباب

السادس على وجه التحديد ،فإنه ينبغي تثقيف

حتى نضمن طلب األطفال للمعلومات وتلقيها

اإلعالميني واالرتقاء مبعلوماتهم وخبراتهم،

للمنظور العاملي من خالل جتارب أطفال آخرين

(خصوص ًا املختصني بعالم الطفل) مهارات

وتنفيذها ال بد من تعريض األطفال الفلسطينيني

في بالد أخرى ،وكيف يطلبون معلومات معينة
من مصادر مختلفة دون خوف أو حرج أو حذر.

أو االستعانة باملسوح اإلحصائية حول مطالب

األطفال من معلومات.

تفعيل احترام املعايير الدولية

ومن جهة أخرى ينبغي إكساب املثقفني والكتاب
إعالمية ومهارات اتصال جتعلهم يستخدمون
فعال ،ومتكنهم من وضع
وسائل اإلعالم بشكل ّ

مواد قابلة لإلنتاج والتنفيذ (كتابة نص مسرحي
مثالً).

كما أن زيادة الصلة بني (املثقفني والكتاب

من عوامل اقتناع صناع القرار بأهمية حقوق

واألدباء) (واإلعالميني) (والتربويني) ستكسب

املستمر للمنظور العاملي حلقوق اإلنسان وللجهود

فكرية وفنية ،ألن كل قطاع بحاجة إلى القطاعات

األطفال (ومنها احلقوق اإلعالمية) تعريضهم
مر ،لذلك فإن
الدولية والعربية في هذا االجتاه كما ّ

العمل الدؤوب على تداول ونشر املواثيق الدولية
سيكون القناعات واملعلومات واخلبرات لدى
ّ
املهتمني والعاملني في إعالم وثقافة الطفل (اجلسم
العدد (2010 )14-13

قطاعات (الثقافة واإلعالم والتربية) خصوبة
األخرى .واجلهة املؤهلة لعقد هذه التفاعالت

اإليجابية الضرورية هي اللجنة الوطنية للتربية
والثقافة والعلوم.

إلى جانب ذلك يجب وضع ميزانية سنوية
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لتمويل ورش خاصة باملوضوع حتى يتكامل

الثقافية واإلعالمية يعني اإلنتاج في املقام األول،

آخر ،هذه الورش (الثقافية اإلعالمية التربوية)

فدون ميزانيات ستظل سياسات املمول اخلارجي

اجلهد ،فال يكون قطاع في واد واآلخرون في واد
تستطيع خالل سنوات اإلجابة عن التساؤالت

املهمة:

وهذا يقتضي تخصيص ميزانيات خاصة لذلك،

تتحكم باإلنتاج اإلعالمي ،واملكان الطبيعي
لإلنتاج اإلعالمي املرئي واملسموع هو الهيئة العامة

من هو املخول التعامل مع الطفل إعالمي ًا

لإلذاعة والتلفزيون ،فال بد من دعمها وعمل خطة

أنواع اخلدمات.

املنتجة من مختلف اإلشكال هي برامج بنائية يبنى

وثقافياً؟

الرؤية اإلعالمية للطفل الفلسطيني.

ومن خالل إشراك األطفال في النقاشات

والتوجهات واالستفادة من نتائج املسوحات

اإلحصائية ميكن االرتقاء بإعالم الطفل.

اإلعالم اإللكتروني

خمسية أو عشرية لذلك ،حيث ستكون البرامج
عليها ،وتعرض بشكل مستمر لألجيال املتتابعة

مما يقلل استخدام البرامج الوافدة التي ال تنسجم
مع متطلبات واقع ومستقبل الطفل الفلسطيني.
من جهة أخرى ميكن أن يكون إصدار صحيفة أو

مجلة أسبوعية أو نصف شهرية حكومية لألطفال

مجا ً
ال خصب ًا للتعبير عن الرأي وطلب املعلومات.

ينبغي االهتمام بهذا اجلانب ،فكون األطفال

وميكن أن يتم ذلك من خالل التعاون املشترك بني

وبسبب اجتاه وزارة التربية والتعليم لتزويد املدارس

املرأة والطفل في وزارة اإلعالم وإدارة الطفل في

يستخدمون شبكة املعلومات العاملية (اإلنترنت)،

بأجهزة حاسوب واالشتراك باإلنترنت ،فمعنى

ذلك أن مبقدور األطفال استخدامها في التعبير
عن الرأي وإرسال رسائل تطلب معلومات
إلشباع حاجاتهم ،في الوقت نفسه ينبغي إكسابهم

مهارات التعامل مع الشبكة وحمايتهم من اإليذاء
املعلوماتي ،وميكن عمل صحيفة إلكترونية
ألطفال فلسطني وستكون كلفتها قليلة ،وتكون

مجا ً
ال لالتصال والرأي.

ثالث ًا ـ في مجال اإلجراءات
ميزانيات

إن تطبيق البند املطالب بإشباع حاجات الطفل

اإلعالم التربوي في وزارة التربية والتعليم وإدارة
وزارة الثقافة ،وباقي دوائر الطفل واإلعالم في

املؤسسات احلكومية.

الرصد اإلعالمي

إن االطمئنان إلى متكني إدارة املرأة والطفل في

وزارة اإلعالم بشكل خاص ورفدها بكادر مؤهل
سيفعل من
لإلشراف والتقييم والتوجه واملساءلة
ّ

دورها في رصد البرامج ومتابعتها وحماية األطفال
من اإليذاء والعنف اإلعالمي واملعلوماتي.

التدريب

معلوم أن الدولة (السلطة ممثلة بوزارة اإلعالم)

والهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون مهتمة بالتدريب
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املشار إليه في القانون ،وحتى يؤتي التدريب

وتطلعاتهم وتوقعات الكبار منهم ،ينبغي إنتاج

مخصص سنوي في امليزانية للتدريب داخلي ًا

السرور في حياتهم ،ألنها ستجد جمهور ًا لها.

ثماره ينبغي منهجة التدريب وهذا يقتضي وجود
وخارجياً.

برامج إعالمية تسعى إلى متكني األطفال وبث

رابع ًا ـ سياسة عامة

وحتى يكون للتدريب دوره ،ينبغي عمل

دراسة حول الذين تلقوا التدريب (املخرجات من
عمليات التدريب) وأثر التدريب على االرتقاء
على عملهم .ويجب ضمان عدم التشتت في
التدريب.

حتديد البرامج وتنفيذها

ألن هناك تقاطعات في العمل ،وبسبب وجود

رئاسة وزراء فلسطينية تتيح املجال للعمل احلكومي
املنسجم واملوحد ،فإنه ينبغي التأكيد على أن

التوجهات املتفق عليها هي سياسة عامة ينخرط
فيها اجلميع (احلكومي على وجه اخلصوص).

لضمان تطبيق حق األطفال في حتديد البرامج

لذلك فإن خلق إدارة حكومية فاعلة لها القدرة على

أو ًال ـ اختيار البرامج املقدمة لألطفال من خالل

من التكرار .وهنا من املهم التذكير بدور وزارة

وتنفيذها ،ميكن تأصيل العمليات اآلتية:

عينة متثيلية حسب املرحلة العمرية التي يستهدفها
البرنامج.

ثاني ًا ـ أن يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء

الفلسطيني بعمل مسوحات حول آراء األطفال في

البرامج ،وحتديد مطالبهم اإلعالمية وحاجاتهم.

ثالث ًا ـ إفساح املجال لألطفال لبعث رسائل

للجهات اإلعالمية املقدمة للبرامج اإلعالمية
(مكتوبة ،مسموعة ،مرئية) تنبئ عن الرأي في

هذه البرامج ،وأن تتولى تلك اجلهات حتليل
الرسائل وتلبية احتياجات األطفال.

ولتقدمي برامج يحبها األطفال وتشبع حاجاتهم

العدد (2010 )14-13

التشبيك واملشاركة ستختصر الوقت وحتمي العمل
التخطيط و(سكرتاريا خطة الطفل الفلسطيني التي
جمدت تقريباً ،أو املجلس األعلى للطفولة في

حالة إنشائه) في العمليات التنسيقية ،فالسياسات
التي تشكل إجراءات عملية لالطمئنان إلى تطبيق

القانون هي بالفعل حاضنة للقانون ورديف له.

الهوامش
 1تعتمد الدراسة على نصوص القوانني الفلسطينية التي ميكن
الرجوع إليها في الوثائق الرسمية مثل صحيفة الوقائع الرسمية أو
منشورات الوزارات املعنية واملجلس التشريعي.
 2أعد مشروع خطة العمل العربية للطفولة لألعوام  2003ـ
 2013إدارة املرأة العربية في جامعة الدول العربية.
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سياسات دولية

أسباب الصراع الدولي على إفريقيا

د.بدر حسن شافعي

*

مقدمة

من االهتمام ويتم تنفيذها عبر التدخل العسكري،

االهتمام الدولي بإفريقيا ـ أو باألحرى التنافس

صارت األهداف االقتصادية تطغى في الفترة

هو اهتمام قدمي يرجع لبداية اكتشاف إفريقيا من

من خالل العديد من اآلليات املتمثلة في الدخول

الدولي في إفريقيا ـ ليس وليد هذه اللحظة ،وإمنا

خالل الرحالة البرتغاليني والهولنديني في القرنني
اخلامس عشر والسادس عشر ،هذا االهتمام
مر بعدة مراحل ،كما كانت هناك مجموعة من

األهداف السياسية واالقتصادية والعسكرية ،بل
واأليديولوجية التي تقف وراءه.

األخيرة ال سيما بعد انتهاء احلرب الباردة وذلك

في صفقات جتارية مع إفريقيا ،والسعي للحصول

على موادها اخلام بأقل تكلفة .وسط جدل متباين
بني منظري العالقات الدولية عن مكانة إفريقيا في
املنظومة الدولية ،وخالل العام املنصرم شهدت

إفريقيا زيارة العديد من رؤساء الدول الكبرى

هذا االهتمام أو التنافس شهد صعود دول

إليها .فقد زارها رؤساء كل من الواليات املتحدة

شهدت ،أيضاً ،تباين ًا في اآلليات املستخدمة

خارجية إسرائيل التي يرجع اهتمامها بالقارة

وهبوط أخرى في كل مرحلة من مراحله التي

لتحقيق أهداف هذا الطرف أو ذاك .فبعدما كانت
األهداف العسكرية هي احلاكمة في الفترة األولى

*خبير الشؤون اإلفريقية ـ معهد البحوث اإلفريقية ـ جامعة
القاهرة

(غانا) ،وروسيا ،والصني ،وإيران ،بل ووزير

إلى مرحلة العصابات الصهيونية ،حيث كانت
إفريقيا أحد األماكن املرشحة إلقامة الوطن القومي
اليهودي.

هذا االهتمام الدولي احملموم بإفريقيا ،أو
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إن شئنا الدقة هذا التنافس أو التكالب الدولي

أزمة القرصنة الصومالية وتداعياتها اخلطيرة على

من التساؤالت حول أسبابه ،واملراحل املختلفة

كما رأينا كيف كان لباب املندب دور مهم وحيوي

والصهيوني على القارة السمراء يطرح العديد
للتنافس الدولي ،وأبرز القوى املهيمنة ،مع التركيز

بطبيعة احلال على املرحلة الراهنة وأبرز الفاعلني
فيها ،ثم دراسة بعض النماذج لهذه التدخالت

في اآلونة األخيرة مع التركيز على القوى اجلديدة
التي دخلت حلبة التنافس ،ونقصد بها الصني ،ثم
تناول الدور الصهيوني في إفريقيا من زاوية تأثيره
في األمن القومي العربي ال سيما أن إفريقيا تضم

العديد من الدول العربية ( 10دول).

التجارة العاملية التي متر من هذه املنطقة احلساسة،

في حرب  1973بني العرب وإسرائيل واألمثلة
كثيرة.

كما تكتسب إفريقيا أهمية ثانية من حيث

مساحتها الشاسعة التي تبلغ قرابة  30مليون متر

مربع (أي حوالى  )% 23من مساحة املعمورة،

وهي بالتالي ثاني أكبر قارة بعد آسيا .هذه املساحة
املترامية جعلتها زاخر ًة باملوارد الطبيعية الشحيحة

في العالم ،والتي أسالت لعاب الدول الكبرى

وعلى هذا سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى أربع

الطامعة في خيراتها. ...

أو ً
ال ـ أسباب االهتمام الدولي بإفريقيا.

من املوارد الطبيعية واملواد النفيسة التي يزداد

نقاط أساسية:

فإفريقيا ،بحق ،تعد خزان العالم اإلستراتيجي

ثاني ًا ـ مراحل التنافس الدولي في القارة.

الطلب العاملي عليها ،حيث يوجد بها حوالى

رابع ًا ـ الدور «اإلسرائيلي»” في إفريقيا.

بسهوله استخراجه نسبي ًا بسبب قربه من سطح

ثالث ًا ـ الدور الصيني في إفريقيا.

 %10من احتياطي النفط العاملي والذي يتميز
األرض ،فض ً
ال عن تركز نسبة كبيرة منه على

أو ًال ـ أسباب االهتمام الدولي بإفريقيا.

السواحل ،األمر الذي يساهم في تخفيض تكلفة

جعلها مطمع ًا للقوى الكبرى عبر مر العصور،

االحتياطي اإلفريقي ،إ ّ
ال أن العديد من الدراسات

تكتسب إفريقيا عدة مزايا حباها بها الله ،ما

فهي ذات موقع إستراتيجي مهم حيث تتوسط
قارات العالم القدمي واجلديد أيضاً؛ مما جعلها

تتحكم عبر هذا املوقع في العديد من املمرات

الدولية التي تعد مبثابة بوابة العبور لكثير من التجارة
العاملية مثل :قناة السويس ،البحر األحمر ،مضيق

باب املندب ،مضيق جبل طارق .وقد الحظنا في
اآلونة األخيرة أسباب االهتمام الدولي مبناطق
البحر األحمر ،وباب املندب والصومال بسبب
العدد (2010 )14-13

تصديره إلى اخلارج .وبالرغم من ضآلة نسبة

تشير إلى إمكانية زيادة هذا االحتياطي في املستقبل
من خالل االكتشافات اجلديدة ،كما يوجد بإفريقيا

حوالى  %8من االحتياطي العاملي للغاز .لكن
األهمية األكبر للقارة ترجع إلى توافر املوارد

الطبيعية األخرى مثل البالتني حيث تنتج منه %80

من اإلنتاج العاملي ،كما يوجد بها  %40من املاس

العاملي ،و %20من الذهب والكوبالت ،وهو ما
دفع احملللني إلى إطالق مقولة إن إفريقيا «منجم
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ضخم» للموارد الطبيعية.1

مببادلة هذا اإلنسان «العبد» إلى العالم اجلديد؛

هذه املوارد الطبيعية ـ مبا فيها النفط ـ هي التي

ليعمل على إعمارها خاص ًة في مجال الزراعة

مثل الصراع في سيراليون والذي يوصف بحرب

احملاصيل الزراعية التي تنقل إلى أوروبا لبيعها فيما

املتحدة والصني بشأن البترول املكتشف حديث ًا في

متثلت أضالعه في القارة السمراء ،والعالم اجلديد

تفسر الكثير من الصراعات الدائرة حالي ًا في إفريقيا
ّ

املاس ،كما يفسر التنافس احملموم بني الواليات
السودان ،إلى ما غير ذلك.

مقابل حصول هؤالء التجار ـ األوروبيني ـ على

عرف في حينها مبثلث األطلسي للتجارة والذي
في أميركا ،وأوروبا.3

ومن ناحية ثالثة ،فإن إفريقيا باإلضافة للموارد

وإذا كانت املرحلة األولى لهذا االهتمام أو مبعنى

لتصريف املنتجات الدولية في ظل وجود أكثر من

من خالل التجار وليس من خالل الدول ،فإن

الطبيعية التي تزخر بها ـ تعد في املقابل سوق ًا واعدة
مليار نسمة بها  .لذا كانت الدول الكبرى حريص ًة
على إبقاء االقتصاد اإلفريقي اقتصاد ًا استخراجي ًا

يعتمد باألساس على تصدير املواد اخلام األولية،
حتى يتسنى لهذه الدول الكبرى التحكم في
أسعارها .ولعل هذا يفسر أسباب انتشار الفقر في

إفريقيا بصورة كبيرة ،حيث يعيش أكثر من  %46من
سكانها حتت خط الفقر الدولي الذي يقدر بدوالر

واحد يومي ًا ،2وإن كانت هذه النظرة تغيرت بعض

آخر االستغالل الدولي «األوروبي» حتديد ًا قد متت

املرحلة الثانية لالستغالل ـ وهي األخطر ـ بدأت
من خالل الدول األوروبية ذاتها التي عملت على
تقسيم القارة فيما بينها ـ كقطعة شطرجن ـ بصرف

النظر عن أية اعتبارات إثنية أو جغرافية أو واقعية،
فكان مؤمتر برلني الشهير عام  1884ـ ،1885

قسم القارة بني الدول األوروبية األساسية
والذي ّ
في حينها وهي بريطانيا وفرنسا وأملانيا وبلجيكا.
هذا التقسيم ساهم بعد استقالل القارة في تفجر

الشيء من خالل مطالبة الدول األوروبية لنظيرتها

الصراعات في إفريقيا في ستينيات القرن املاضي

االعتماد فقط على الهيكل التقليدي القائم على

باحلروب األهلية بسبب السياسة االستعمارية

اإلفريقية بضرورة حتسني هيكل اقتصادياتها وعدم

الزراعة فقط ،بسبب عدم الرغبة الدولية في منح
املزيد من املعونات إليها.

ثاني ًا ـ مراحل التنافس الدولي في القارة

مر التنافس الدولي على القارة مبراحل مختلفة،

شهدت صعود وهبوط العديد من الدول املهيمنة،

حيث بدأ االستغالل األول لإلفريقي «األسود»

من قبل الرجل األبيض األوروبي ،الذي قام

سواء بني الدول أو داخل هذه الدول فيما عرف

القائمة على متييز بعض اإلثنيات على بعضها
البعض كما حدث في رواندا وبوروندي من متييز
أقلية التوتسي التي ال تزيد على  %14على األغلبية
من الهوتو ،وهو ما أسهم في اندالع احلرب

األهلية في كلتيهما في تسعينيات القرن املاضي.

وإذا كان االستعمار قد رحل عن إفريقيا

عسكري ًا عبر سحب معظم قواته ،فإنه لم يرحل
عنها سياسي ًا أو اقتصادياً ،حيث بدأ نوع آخر
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من االستعمار الثقافي والسياسي واالقتصادي،

أيضاً ،العديد من مسؤولي املخابرات األميركية

هذه املرة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي

اختفى أي مبرر للواليات املتحدة للتدخل في

وكانت القارة السمراء حلبة جديدة لتنافس جديد
بصفة أساسية ومن ورائهما فرنسا وبريطانيا

«الدولتان االستعماريتان السابقتان» .وبالرغم

من أن الصراع قد مت تغليفه في حينها بالغالف

األيديولوجي في إطار ما عرف باحلرب الباردة،
إال أن عملية االستغالل لم تنته .ومع سقوط
االحتاد السوفيتي أوائل التسعينيات بات التساؤل
الرئيسي لدى مفكري العالقات الدولية خاصة

األميركيني واألوروبيني عن موقع إفريقيا في
املنظومة الدولية بعد هذه احلرب.

وقد ظهر اجتاهان في هذا الشأن:

4

الذين أكدوا أنه بانهيار االحتاد السوفيتي ،فقد
القارة.

االجتاه الثاني والذي بدأ في الظهور منذ منتصف

التسعينيات ،والذي أيدته الكثير من األدبيات

والكتابات ملواكبة التحول جتاه القارة اإلفريقية
من قبل املسؤولني الفرنسيني حتديد ًا ويرى هذا
االجتاه استمرار االهتمام الدولي بإفريقيا ،حيث
اتخذ االهتمام مصدر التنافس التقليدي بني رجال

الصناعة واالستثمار والتجارة الدولية ،ومن ثم

حلت عمليات عقد الصفقات وتوقيع االتفاقيات

وتوزيع حصص االستثمار واألنصبة بني الشركات

األول ـ ظهر بعد انتهاء احلرب مباشرة واستمر

الرأسمالية محل تدفق املعونات واملساعدات

تعد متثل أهمية كبيرة للدول الكبرى األوروبية

ويتضح ذلك في جتارة البترول وبيع السالح .ولقد

حتى العام  ،1995ويرى أن القارة اإلفريقية لم
والواليات املتحدة ،ويستدلون على ذلك بتراجع
معدالت تدفق املعونات والقروض املوجهة
إلى القارة مقابل توجيه املزيد من هذه القروض

واملساعدات إلى دول أوروبا الشرقية السابقة والتي

بدأت في األخذ بالنمط الرأسمالي في عملية
التنمية السيما فيما يتعلق بآليات السوق .ولعل

هذا ما دفع وزارة الدفاع األميركية عام  1988إلى

القول بعدم وجود أية مصالح أساسية للواليات

املتحدة في القارة اإلفريقية ،كما أصدر الرئيس
األميركي في حينها بيل كلينتون قراره عام 1994
الذي يقيد التدخل األميركي العسكري في إفريقيا

حتى من خالل األمم املتحدة بسبب ما حدث
للقوات األميركية في الصومال .وهو ما أكده،
العدد (2010 )14-13

الرأسمالية من الدول الكبرى إلى الدول اإلفريقية،

ظهر هذا االجتاه واضح ًا في تصريحات املسؤولني
عبر عنه وزير التجارة
األميركيني أنفسهم وهو ما ّ

األميركي في مناقشات مؤمتر القمة اإلفريقية
األميركية الثالث في داكار عام  1995عندما

أعلن أن بالده تركت إفريقيا فتر ًة طويل ًة لفرنسا،

لكنها من اآلن ستبدي مقاوم ًة كبير ًة حيال شركاء
القارة التقليديني نظر ًا إلى ما حتويه القارة من فرص
اقتصادية واستثمارية متعددة.

وبالطبع جاءت أحداث أيلول  2001لتضفي

مزيد ًا من االهتمام الدولي بالقارة خاص ًة من قبل

الواليات املتحدة ال سيما في مواجهة تنظيم القاعدة
الذي تردد وجوده بقوة في األراضي الصومالية،

وهو ما دفع إدارة بوش في حينها إلى التفكير في
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غزو الصومال بعد أفغانستان ،لكنها عدلت عن

املواد األولية قبل األزمة املالية العاملية األخيرة في

تتدخل فيها بالنيابة عنها في إطار ما يعرف باسم

مستثمر في إفريقيا وثالث شريك جتاري لها بعد

ذلك بغزو العراق ،وترك الصومال إلثيوبيا لكي
(احلرب بالوكالة) ( ،)war by proxyكما يفسر

أسباب استحداث الواليات املتحدة لقيادة إفريقية

مستقلة في البنتاجون أطلق عليها اسم (األفريكوم)
من بني أهدافها مواجهة النفوذ الصيني في مناطق

البترول من ناحية ،ومواجهة احلركات اإلسالمية

«اإلرهابية» والقاعدة من ناحية ثانية.

ثالث ًا ـ الدور الصيني في إفريقيا

تشرين الثاني  ، 2008فإن الصني أصبحت أكبر
الواليات املتحدة وفرنسا .ففي مطلع عام ،2008
كانت هناك  800شركة حكومية صينية تستثمر في
القارة .هذه الشركات أنفقت  6باليني دوالر في

 900مشروع ،خاص ًة في قطاع املواد األولية.6

هذا التمدد الصيني املتسارع في إفريقيا يبدو

واضح ًا ملن يتجول في دول القارة الـ 53حيث

ميكنه مشاهدة العلم الصيني األحمر في أنحاء
كثيرة من القارة ،فض ً
ال عن السفارات املنتشرة هنا

«إذا كان البريطانيون أساتذتنا باألمس ،فإن

وهناك ( 49دولة) ،كما صارت هناك نخبة صينية

عبر تريفور نكوبي Trevor Ncube
املوجزة ّ
أحد أكبر رجال األعمال الصينيني في إفريقيا

وتقاليدها سواء من حيث املأكل أو امللبس ،بل

يكاد يكون هناك بعض املدن قاطنوها من الصينيني

بالنسبة إليهم هو أن تكون لهم السيطرة االقتصادية

أكبر شريك جتاري للصني في القارة» هناك مدينة

الصينيني أخذوا مكانهم اآلن» بهذه الكلمات

عن رؤية بالده للقارة السمراء ،حيث إن الهدف

عليها متام ًا كما كانت اإلمبراطورية البريطانية
تهيمن عليها إبان احلقبة االستعمارية ...وهي

الفكرة نفسها املسيطرة على فكر حكام وقادة
الصني حيث يرغبون في جعل إفريقيا ككل مبثابة

دولة تابعة لبكني  ،satellite stateوذلك لعدة

أسباب من أهمها مواجهة مشكلة الزيادة السكانية
من ناحية ،ومواجهة مشكلة نقص املوارد الطبيعية

من ناحية ثانية .5هذه الرؤية ترجمتها احلكومة

جديدة موجودة في عدة دول بالقارة تعتز بعاداتها

فحسب ،ففي أجنوال على سبيل املثال «والتي تعد
صينية كبيرة تعرف باسم املدينة الصينية (China

 ...)townأمثال هذه املدينة منتشرة في العديد
من دول القارة ،وكما سبق القول تكاد تكون

مقصورة على الصينيني من حيث وجود بوابات
خاصة ،فض ً
ال عن تقدمي األطعمة الصينية في
املطاعم املوجودة بها ،وغير مسموح لغير الصينيني

بالدخول إليها ،كما يالحظ أن الطرق اإلفريقية
تعج بالسيارات واحلافالت الصينية رخيصة

الصينية عملي ًا خالل اآلونة األخيرة ،حيث عملت

السعر ،والتي تنقل املواطنني إلى املتاجر الصينية

ليرتفع من  11بليون دوالر عام  ،2000إلى 73

احلديدية التي مت إنشاؤها من قبل حكومة بكني

على تكثيف حجم تبادلها التجاري مع إفريقيا
بليون دوالر عام  . 2007ومع ارتفاع أسعار

ذات األسعار الزهيدة .كما أن خطوط السكك
تقطع مسافات كبيرة في مختلف أنحاء القارة،
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فض ً
ال عن اتصالها باملوانئ لكي حتمل املواد األولية
إلى بكني ،مقابل السلع احململة من الصني إلى

إفريقيا مثل لعب األطفال.

7

هذا الوجود الصيني الكثيف يطرح عدة

تساؤالت لعل أبرزها ما يلي:

مبجلس األمن .وفي عام  1975اعترفت 37

دولة إفريقية بها مقابل  8اعترفت بتايوان .ومنذ
تسعينيات القرن املاضي رفعت الصني مبدأ الصني
الواحدة في التعامل مع الدول اإلفريقية ،وعملت

على استخدام ورقة املساعدات االقتصادية في هذا

أو ً
ال ـ أسباب وأهداف االهتمام الصيني بإفريقيا.

الشأن .لذا جنحت خالل التسعينيات في سحب

ثالث ًا ـ إستراتيجية الصني لتحقيق أهدافها في

غينيا بيساو ،النيجر ،ليسوتو ،جنوب إفريقيا،

رابع ًا ـ الصني والدول الكبرى في إفريقيا...

الصيني للمساعدة في تنفيذ مشاريع املياه في

خامس ًا ـ الصني وإفريقيا ...الفرص والتحديات.

تعترف بتايوان إلى أربع دول فقط  9هي بوركينا

أو ًال ـ أسباب االهتمام الصيني بإفريقيا

أما بالنسبة إلى االعتبار الثاني ،فهو الرغبة في

ثاني ًا ـ املبادئ الصينية احلاكمة للعالقة مع إفريقيا.
القارة.

تكامل أم تنافس؟

ميكن القول بوجود عده اعتبارات حاكمة للتوجه

الصيني صوب إفريقيا بعضها سياسي ،واآلخر
اقتصادي ،وثالثها سكاني ،ورابعها ثقافي.

اعتراف ست دول بتايوان هي إفريقيا الوسطى،
ثم ليبيريا عام  2003وذلك قبل نشر قوات اجليش
البالد ،8واآلن تراجع عدد الدول اإلفريقية التي

فاسو ،ساوتومي وبرنسيب ،جامبيا ،سوازيالند.
احلصول على الدعم اإلفريقي في احملافل الدولية

كاألمم املتحدة وغيرها السيما فيما يتعلق مبلف

حقوق اإلنسان في الصني الذي يعد أحد القضايا

فبالنسبة إلى االعتبارات السياسية يالحظ أن

الشائكة في العالقات الصينية األميركية ،خاصة

األول :سحب التأييد اإلفريقي لتايوان،

ترغب في وجود حشد إفريقي يكون مبثابة دعم

في هذا الشأن ،بل هو معيار التعامل مع أو ضد

الدول الكبرى سواء داخل األمم املتحدة أو مجلس

هناك اعتبارين أساسيني في هذا الشأن:

واعتبار مبدأ الصني الواحدة هو األساس احلاكم

الدول اإلفريقية .ولقد ظهر هذا االهتمام بوضوح
منذ ستينيات القرن املاضي بعدما أظهر تصويت

الدول اإلفريقية داخل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

عام  1963تأييد  17دولة لتايوان مقابل  14دولة
للصني .لكن هذه النسبة تعدلت بعد ذلك كثير ًا

وحتديد ًا عام  1971حيث حصلت بكني على تأييد

 26دولة إفريقية بشأن أحقيتها في املقعد الدائم
العدد (2010 )14-13

داخل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،كما أنها

دبلوماسي كبير لها في أية مواجهة محتملة لها مع
األمن.

أما بالنسبة إلى االعتبارات االقتصادية فهي

عديدة تتمثل فيما يلي:

الرغبة الصينية في احلصول على البترول

واملوارد الطبيعية اآلخرى من إفريقيا خاصة

اخلشب واألقطان التي تستخدم في صناعة
املنسوجات السيما أن الثورة الصناعية الكبيرة التي
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شهدتها الصني جعلتها ـ رغم إنتاجها للبترول ـ

فإن حجم التجارة ارتفع من  40مليار دوالر عام

عام  2004أصبحت الصني ثاني أكبر مستهلك

بزيادة مقدارها أكثر من  ،% 250في حني أن

دولة مستوردة له منذ عام  ،1993وبحلول
للبترول بعد الواليات املتحدة ،ويتوقع أن يزداد

هذا االستهالك سنوي ًا مبقدار  ،%10ومعنى هذا
أن بكني إذا كانت تستورد ثلث احتياجاتها من

البترول والغاز اآلن ،فإن هذه النسبة تكون قد
وصلت إلى  %60بحلول عام  ،2010ونظر ًا
ألن البترول اآلسيوي ال يفي باحتياجاتها ،كما
أن بترول الشرق األوسط تستحوذ عليه الواليات

املتحدة والدول األوروبية ،فإن الصني كان ال بد
لها أن تبحث عن مصادر أخرى .وبالفعل وجدت

ضالتها املنشودة في البترول اإلفريقي ،ومن ثم
فهي حتصل اآلن على % 25من احتياجاتها النفطية
من القارة ،10وهناك سبع دول إفريقية متد بكني بـ

 2005إلى  106.8مليار دوالر عام 2008

12

هذا املعدل كان ملياري دوالر فقط عام .1999
وبعبارة أخرى ،فقد زاد حجم التبادل التجاري
الصيني مع إفريقيا بأكثر من  50ضعف ًا خالل تسع

سنوات فقط ( 1999ـ .)2008

أما بالنسبة إلى االعتبارات السكانية ،فهي

ترتبط بالزيادة الكبيرة في حجم السكان في
الصني ،حيث ارتفع عدد سكانها من  500مليون

نسمة إلى  1.3مليار نسمة خالل خمسني عام ًا

فقط .ومن ثم كانت هناك حاجة لبحث توطني
هؤالء في أماكن متفرقة من العالم ،ومن بينها
إفريقيا التي اعتبرها العديد من القادة الصينيني

دول ًة تابع ًة لبكني من خالل فكرة توطني الصينيني

 % 25من احتياجاتها الكلية للنفط وهي اجلزائر،

في هذه القارة ،خاصة أن هذه الفكرة قدمية مفادها

أجنوال ،نيجيريا .11كما أنها تستورد  % 70من

األفارقة بحيث يكون هناك نسل صيني يحل محل

السودان ،تشاد ،اجلابون ،غينيا االستوائية،

توطني هؤالء الصينيني في القارة وتزاوجهم من

احتياجاتها اخلشبية من الغابات اإلفريقية ،فض ً
ال

اجلنس الزجني اإلفريقي  Negro raceالرديء

من زميبابوي وجنوب إفريقيا.

من قبل املسؤولني في بكني مفاده االحتياج لتوطني

عن استيرادها كميات كبيرة من احلديد والبالتينيوم
كبر حجم السوق اإلفريقية لتسويق املنتجات

الصينية ،التي تقترب من مليار نسمة اآلن ،ومن

ثم صارت الصني الشريك التجاري الثالث إلفريقيا

بعد الواليات املتحدة وفرنسا بالرغم من أن حجم
التجارة الصينية مع إفريقيا ال يزال محدود ًا حيث

ال يشكل سوى  %1من إجمالي حجم التجارة

اخلارجية للصني .لكن هذا التبادل يشهد حتسن ًا من

عام آلخر ،فوفق ًا لبيانات وزارة التجارة الصينية،

من وجهة نظرهم .لذا مت وضع هدف إستراتيجي
 300مليون صيني في إفريقيا حلل مشكلة السكان

والتلوث السيما أن عدد املستوطنني الصينيني في
القارة ال يتعدى  750ألف شخص.13

أما بالنسبة إلى االعتبارات الثقافية فتتمثل في

الرغبة في نشر الثقافة الكونفوشيسية في العديد من
الدول اإلفريقية خاصة الدول احلبيسة مثل رواندا
وبوروندي.

ويالحظ أن بعض هذه االعتبارات السابقة قد
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تكون أكثر أهمية في بعض األحيان من بعضها

وينوجن «  »Zhou Wenzhongالذي أشار

ثم صارت الغلبة لالعتبارات االقتصادية ،مع عدم

العملية وليس حقوق اإلنسان «فالتجارة جتارة

إلى أن التعامل مع إفريقيا يتعلق باجلوانب

اآلخر مثل االعتبارات السياسية في بداية العالقة،

 ،business is businessوبكني ال تتدخل

جتاهل االعتبارات السكانية والثقافية.

ثاني ًا ـ مبادئ «محددات»
العالقة الصينية مع إفريقيا

لقد عملت الصني على االستفادة من التجربة

املريرة التي مرت بها الدول اإلفريقية مع الدول

االستعمارية والدول الكبرى مثل الواليات املتحدة

سواء أكان هذا قبل االستقالل أو بعده .ومن ثم
صاغت مجموعة من املبادئ احملددة لعالقاتها
مع إفريقيا ،والتي قد جتعلها أكثر قبو ً
ال ليس لدى
النخب اإلفريقية فحسب ،وإمنا لدى الشعوب

اإلفريقية أيضاً.

ومن أهم هذه املبادئ واحملددات ما يلي:

في الشؤون الداخلية ،حيث نحاول الفصل بني

التجارة والسياسة».14

 .4التأكيد على أن العالقات مع إفريقيا تستهدف
حتقيق الربح واملنفعة املتبادلة للجانبني.
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 .5التأييد املتبادل والتنسيق داخل املنظمات
متعددة األطراف مبا فيها األمم املتحدة لتأييد

املطالب العادلة للطرف اآلخر.

 .6تنوع العالقات في كافة املجاالت وعدم
اقتصارها على اجلانب االقتصادي أو التجاري

فحسب.
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 .7التأكيد على مبدأ الصني الواحدة.

ومن هنا يالحظ أن الصني حترص على عدم

 .1التأكيد على أن الصني متثل منط ًا مختلف ًا

وجود شروط سياسية لعالقاتها مع إفريقيا خاص ًة

الدولي خاص ًة بالنظر إلى كونها دول ًة نامي ًة تتفهم

ترفض األسلوب الغربي القائم على اإلفادة دون

مؤهل ًة للدفاع عن مصالح القارة في احملافل

الشؤون الداخلية والذي كان أحد املشاكل الرئيسة

ومستق ً
ال عن القوى الكبرى األخرى في احمليط

احتياجات إفريقيا التنموية ،فض ً
ال عن كونها
الدولية.

 .2التركيز على التعاون واالستثمار االقتصادي
مع الدول اإلفريقية التي ال حتظى بقبول الغرب

مثل السودان ،زميبابوي ،أجنوال.

 .3عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
اإلفريقية حتى وإن كانت هذه الدول تنتهك

حقوق اإلنسان .فاملبدأ الصيني في هذا الشأن
عبر عنه نائب وزير اخلارجية الصيني زو
هو ما ّ

العدد (2010 )14-13

في مجال تقدمي القروض واملنح ،فض ً
ال عن كونها
االستفادة ،عالوة على مبدأ عدم التدخل في

في العالقات اإلفريقية الدولية حيث كانت الدول
اإلفريقية تتهم الدول الكبرى بالتدخل دون وجه
حق في شؤونها الداخلية .ورمبا هذا نوع من

الذكاء الصيني والذي جعلها تفوز بعقود استثمارية
في الدول التي ال حتظى بقبول دولي مثل السودان،

وأجنوال التي تعد أكبر شريك جتاري للصني في
إفريقيا.
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ثالث ًا ـ إستراتيجية الصني
لتحقيق أهدافها في إفريقيا

لكي تعمل الصني على حتقيق أهدافها السابقة

خاصة السياسية واالقتصادية في إفريقيا ،عملت

على حتقيق ذلك من خالل إستراتيجية شاملة
تتضمن مجموعة من اآلليات الالزمة لتحقيق
هذه األهداف ،مع مراعاتها للمبادئ التي دشنتها

كمحددات مهمة في عالقاتها مع إفريقيا.
فبالنسبة إلى األهداف السياسية

تقدمي األسلحة ملتمردي تشاد ،مستغلة في ذلك

احلضور االقتصادي القوي للشركات الصينية

في إقليم دارفور املجاور .وملّا حدث خالف بني

النظام في تشاد وصندوق النقد الدولي بسبب

املساعدات املشروطة وما ترتب عليه من طرد
شركتي (شيفرون) ،و(بتروناس) املاليزية،

املنفذتني ملشروع بترولي ممول من صندوق
النقد ،كانت الشركات الصينية هي البديل
لتمويل هذا املشروع دون شروط اقتصادية ،لكن

عملت الصني على جذب مزيد من التأييد

بشرط سياسي واحد هو قطع نظام ديبي عالق َته

لعل أبرزها ورقة املساعدات االقتصادية ،فقد

اجلهود عن زيادة الدول اإلفريقية املؤيدة لها من

لها بخصوص موضوع تايوان عبر عدة وسائل

عملت على التلويح للدول املؤيدة لتايوان
مببدأ العصا واجلزرة ،خاصة في ظل تردي

األوضاع االقتصادية واألمنية لهذه الدول .ففي
ليبيريا والتي شهدت حرب ًا ضروس ًا منذ أوائل

التسعينيات بعد مقتل الرئيس صمويل دو،

عملت بكني على استغالل هذا الوضع املأسوي
في البالد والذي دمر البنية التحتية بها ،فقامت

بالضغط علي الرئيس الليبيري في حينها تشارلز
تايلور لسحب االعتراف بتايوان عام 2003
وذلك قبل نشر قوات اجليش الصيني للمساعدة

في تنفيذ مشاريع املياه في البالد .17واألمر نفسه

مت مع تشاد حيث قامت بكني في بداية األمر
مبساندة املتمردين التشاديني ضد نظام إدريس
ديبي ،بعدما أعلنت تشاد عن إقامة عالقات

دبلوماسية مع تايوان واعترافها بحق األخيرة في
االستقالل عن الصني ،وهو ما دفع بكني إلى

الدبلوماسية مع تايوان .18وبالفعل أثمرت هذه
 14دولة عام  1963إلى  49دولة اآلن.

أما بالنسبة إلى الهدف الثاني اخلاص بحشد

التأييد اإلفريقي لها في احملافل الدولية في
مواجهة الدول الكبرى في مجال حقوق
اإلنسان ،فقد جنحت بكني في حشد هذه الدول
إلجهاض عدة محاوالت إلدانة الصني داخل

جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.19

وقد اعتمدت في هذا الشأن على مجموعة من

اآلليات لعل أبرزها األداة الدبلوماسية املتمثلة في
زيادة زيارات كبار املسؤولني الصينيني إلفريقيا،
والعكس صحيح أيضاً .ويكفي للتدليل على

ذلك الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس الصيني
هوجينتاو خالل الفترة من  12ـ  17شباط 2009
ألربع دول إفريقية هي :مالي والسنغال (غرب

إفريقيا) وتنزانيا (شرق إفريقيا) ،وموريشيوس
(اجلنوب) والتي تعد اجلولة اإلفريقية الثانية له
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منذ القمة الصينية اإلفريقية عام ( 2006اجلولة

الدميقراطية وحقوق اإلنسان .ففي العام 2007

ويالحظ أن الدول التي قام بزيارتها في جولته

ملوجابي ساعدته على جذب والء املؤسسة

األولى كانت أوائل  2007وشملت  8دول) .
األخيرة ليست غنية مبوارد الطاقة أو املوارد

الطبيعية األخرى ،مما جعل اإلدارة الصينية تبرر
ذلك بأنها تكشف عن األبعاد املختلفة للعالقة مع
القارة ،وأنها ليست قاصرة فقط على العالقات

االقتصادية.

قدمت بكني مساعدة تقدر بـ 200مليون دوالر
العسكرية له .وهو ما دفعه إلى القول « اليوم

حتولنا إلى الشرق ـ في إشارة لبكني ـ حيث تشرق
الشمس ،وأعطينا ظهورنا للغرب حيث تغرب
الشمس في إشارة إلى بريطانيا التي انسحبت من

بالده قبل  30عاماً»  .21كما قامت الصني بإلغاء

وفي املقابل فإن بكني تستقبل القادة األفارقة

 168دين ًا مستحق السداد عن  33دولة إفريقية

من الغرب .ففي حني تنظر بكني إلى أمثال رئيس

اإلفريقية لها سياسي ًا من ناحية ،وتفضيل التعامل

أفضل استقبال خاص ًة هؤالء املغضوب عليهم
زميبابوي موجابي وغيره على أنه ضيف كبير،

فإن الواليات املتحدة وبريطانيا تنظران إليه نظرة
استعالئية على اعتبار أنه شخصية ال وزن لها

.small dots

نهاية عام  .22 2005ولعل هذا سبب تأييد الدول
معها دون الدول الغربية والواليات املتحدة من

ناحية ثانية.

ثاني ًا ـ بالنسبة إلى األهداف االقتصادية

لقد اعتمدت الصني من أجل حتقيق أهدافها

أما املدخل الثاني لبكني في هذا الصدد ،فهو

االقتصادية املتعددة السابق اإلشارة إليها على

مواجهة الدول الكبرى ،خاص ًة بالنسبة إلى بعض

 1ـ توطيد العالقات مع كل من النظم

دعم القضايا اإلفريقية في احملافل الدولية في
األنظمة التي يتم وصفها باملارقة مثل السودان
وزميبابوي .فقد هددت الصني باستخدام حق

(الفيتو) ضد التحركات البريطانية واألميركية
بشأن فرض عقوبات دولية على نظام موجابي

في متوز  ،2005ال سيما أنه كان يزور الصني

في حينها طالب ًا املزيد من املساعدات ملواجهة
األوضاع االقتصادية السيئة في البالد.20

مجموعة من اآلليات لعل أبرزها ما يلي:

احلاكمة بصرف النظر عن موقفها من الدميقراطية

وحقوق اإلنسان ،وكذلك الشعوب اإلفريقية
في آن واحد .وهي بهذا تتباين عن الواليات
املتحدة التي تهتم باألساس بتقدمي املعونة للنظم

الدميقراطية فحسب ،بل إن بكني تلعب على

ورقة اخلالفات اإلفريقية مع كل من الواليات
املتحدة والدول األوروبية لصاحلها من أجل

واملدخل الثالث في هذا الشأن هو ورقة

الفوز مبزيد من الصفقات التجارية ،خاص ًة في

األوضاع الداخلية لها ،خاص ًة في مجال

ذلك عديدة ،فمع انسحاب الشركات األميركية

املساعدات لهذه النظم بصرف النظر عن
العدد (2010 )14-13

مجال النفط واملوارد الطبيعية .واألمثلة على
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من السودان بسبب العقوبات األميركية على نظام

اإلنقاذ اإلسالمي عام  ،1997استغلت الصني
هذا الفراغ ،وقامت بالدخول بقوة إلى السوق

السودانية التي متدها اآلن بـ %7من احتياجاتها
النفطية .ومت ذلك عبر مجموعة من اآلليات لعل

أبرزها حتسني البنية التحتية وإنشاء خط أنابيب

بترول في البالد عام  1999بتكلفة قدرت بـ 3
مليارات دوالر ،وكانت النتيجة امتالك شركة
البترول الصينية الوطنية «تابعة للحكومة» %40

من أسهم شركة النيل الكبرى السودانية التي

تسيطر على حقول البالد النفطية .كما قامت

الصني ببيع السالح للخرطوم بسبب احلظر
الدولي املفروض عليها .فمقابل شراء بكني
نصف النفط السوداني ،قامت بتزويد احلكومة

السودانية بالعربات املدرعة ،والطائرات،
وماليني الرصاصات ،والقنابل اليدوية ،وقد

بلغ حجم هذه املبيعات مليار دوالر ،كما قامت
الشركات الصينية مبساعدة نظيرتها السودانية
في بناء ثالثة مصانع لألسلحة بالقرب من

اخلرطوم.23

العاملة في هذا املجال مقابل  % 30للشركات

الوطنية.
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 2ـ تنويع املشاريع االقتصادية وعدم اقتصارها

على جوانب النفط فقط بالرغم من أهميته لها.

ومن ثم تنويع هذه األنشطة في كافة املجاالت

خاصة تلك التي لها عالقة باملواطن اإلفريقي
مثل البنية التحتية «طرق ،كباري ،أنابيب
املياه ،جسور ،مصانع» في حني أن الواليات

املتحدة على سبيل املثال حتصر اهتمامها في

املجال النفطي .لذا فإن هناك بعض احملللني

الذين يطالبون واشنطن بضرورة االهتمام مبجال
الزراعة جنب ًا إلى جنب مع املجال النفطي؛ ألن
هذا املجال سيكون أكثر فائدة لألفارقة ،فض ً
ال
عن االستثمار طويل األجل في مجال البنية

التحتية.25

 3ـ اجلودة العالية والتكلفة األقل بالنسبة

للمشروعات التي تنفذها الشركات الصينية.
فالشركات الصينية خاصة العاملة في مجال

البنية التحتية في إفريقيا تقوم بتنفيذ املشروعات
املنوطة بها بجودة عالية وبتكلفة تقل كثير ًا

وفي أجنوال والتي تعد أكبر شريك للصني،

عن مثيلتها األوروبية .وهو أمر يحظى بتأييد

قرض حلكومة لواندا بسبب اتهامها بالفساد،

الرئيس السنغالي عبد الله واد قبل زيارة

استغلت بكني رفض صندوق النقد الدولي تقدمي
فقامت هي ـ أي بكني ـ عام  2004بتقدمي هذا

القرض مبقدار بليوني دوالر مقابل احلصول على
 10آالف برميل بترول يومياً .ووفق ًا لالتفاقية فإن
القرض سيتم استخدامه في أعمال البنية التحتية،

وستذهب نسبة  % 70من قيمته للشركات الصينية

وترحيب القادة األفارقة ،ومن ذلك شهادة

الرئيس الصيني األخيرة لبالده ،حيث قال
واد« :سأقول للرئيس الصيني إن جودة أعمال

البناء التي تقوم بها الشركات الصينية ممتازة.
وإنني راض متام ًا عن أدائها» .وذلك خالل
تفقده مشروعات التحديث والبناء التي تقوم
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بها مجموعة (خنان) الصينية للتعاون الدولي

وتعزيز سيادة القانون ،وتخفيض احلواجز أمام

حوالى  200كم من شرق العاصمة داكار.

اإلنسان وغيرها.27

احملدودة فى مدينة توبا ،الواقعة على بعد
ويشمل املشروع ،الذي من املتوقع أن يستغرق
خمسة أعوام وتبلغ كلفته  200مليون دوالر

أميركي ،إعادة بناء الطرق ،وإمدادات املياه
ونظم الصرف الصحي ،باإلضافة إلى أعمال

التشجير في احلضر.26

االستثمارات األميركية وحتسني شروط حقوق
 5ـ االهتمام باملشروعات ذات التأثير املباشر

في الشعوب اإلفريقية بحيث ال يكون التواصل

على مستوى القيادات السياسية فحسب ،وحتى
ال ينظر إلى الصني أو الشركات الصينية في هذه

الدول على أنها شركات استعمارية  .لذا ال

 – 4تقدمي تسهيالت جتارية للدول اإلفريقية

غرابة في أن تقوم الصني ببناء بعض املستشفيات

بصادرات هذه الدول إلى بكني ،حيث رفعت

مثل املالريا ،فض ً
ال عن إرسال األطباء األكفاء

في عملية التبادل التجاري ،خاص ًة فيما يتعلق

عدد السلع املعفاة من اجلمارك خالل الفترة من
 2006ـ  2009من  190سلعة إلى  440سلعة
دون شروط ،في حني أن الواليات املتحدة تضع

شروط ًا للتبادل التجاري مع إفريقيا غالب ًا ما ترتبط
بالدميقراطية وحقوق اإلنسان» ،وكذلك بعض

الشروط االقتصادية األخرى «تنفيذ تعليمات

صندوق النقد الدولي والقيام بعملية اخلصخصة
االقتصادية» ،ويكفي في هذا الصدد اإلشارة إلى
القانون األميركي الذي أصدرته إدارة كلينتون

عام  ،2000وعرف باسم قانون النمو والفرص
والذي يستهدف تخفيض احلواجز اجلمركية أمام

السلع املصدرة من البلدان اإلفريقية إلى األسواق
األميركية بحلول عام  2015شريطة أن يكون

ذلك مرتبط ًا بإحراز تقدم نحو اقتصاد السوق،
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وتقدمي األمصال لبعض األوبئة املنتشرة في القارة

إلى هذه الدول .هذا باإلضافة إلى بناء بعض
مالعب كرة القدم باملجان.

 6ـ إنشاء املنتدى الصيني اإلفريقي عام

 ،2000والذي يعد منبر ًا للساسة ورجال
األعمال من اجلانبني؛ لبحث العديد من القضايا

السياسية واالقتصادية محل االهتمام املشترك.
وتعقد اجتماعات املنتدى على املستوى الوزاري

كل عامني ،وعلى مستوى القمة كل ثالث
سنوات بالتناوب بني الصني وإحدى الدول
اإلفريقية ،فاستضافت بكني االجتماع األول

عام  ،2000والثالث تشرين الثاني ،2006
في حني استضافت إثيوبيا االجتماع الثاني ،في

حني عقد االجتماع الرابع في مصر (تشرين الثاني
...)2009
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الدولة

أجنوال

جنوب

إفريقيا

نسبة الزيادة في
الصادرات

حجم الواردات

نسبة الزيادة في
الواردات

التجاري

إجمالي التبادل

جدول ( )1حجم الصادرات والواردات الصينية مع بعض الدول اإلفريقية كانون الثاني ـ تشرين األول 200828

حجم الصادرات

كانون الثاني ـ حزيران

2008

مقارنة باملدة نفسها

كانون الثاني ـ حزيران

 1.168.16مليار

مقارنة باملدة

%130.3

كانون الثاني ـ حزيران

 12.178.66مليار

عام 2007

نفسها عام 2007
%137.8

2008

2008

 13.346.82مليار

 4.071.85مليار
%101.4

%26

السودان

نيجيريا

نسبة الزيادة
في إجمالي

التبادل التجاري
%137.1
%38
 4.385.42مليار

 4.564.79مليار

 959.01مليون

 2.799.78مليون

%84

%50

%40
%77.6

 3.160.44مليار

 8.636.64مليار

 3.426.42مليار
 360.67مليار

%49

%73.8

ويالحظ من بيانات اجلدول السابق زيادة حجم

التبادل التجاري بصفة عامة بني اجلانبني خالل

الفترة األخيرة ( %137في حالة أجنوال) ،كما أن
امليزان التجاري مييل بصفة عامة لصالح الدول
اإلفريقية «باستثناء نيجيريا» وهو ما يرجع إلى زيادة

تصدير هذه الدول للمواد األولية.

ومعنى هذا أن هناك تغلغ ً
ال صيني ًا كبير ًا في

إفريقيا مقارنة بالدول األخرى سواء األوروبية أو
األميركية أو حتى اآلسيوية.

رابع ًا ـ الصني والدول الكبرى
في إفريقيا ...تكامل أم تنافس؟

وإذا انتقلنا من هذه النظرة الضيقة إلى نظرة

إن هذا التغلغل الصيني يطرح تساؤ ً
ال عن موقع

هناك انتشار ًا صيني ًا كبير ًا خالل اآلونة األخيرة؛

إلى حد التعارض خاص ًة مع الواليات املتحدة،

أشمل على نطاق القارة ككل ،فيمكن القول إن
بسبب هذه اإلستراتيجية السابق اإلشارة إليها،

هذا االنتشار ميكن تلمسه من خالل مجموعة من
املؤشرات التي صرح بها وزير التجارة الصيني تشن
ده مينغ خالل مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) يوم

 19كانون الثاني ،2009حيث أشار إلى أن بالده

قامت خالل السنوات الثالث املاضية باآلتي:

الصني من الدول املنافسة .وهل هناك تنافس يصل
وألي الفريقني مييل األفارقة ،ثم ماذا عن الدول

األخرى اآلسيوية خاصة اليابان والهند.

أو ًال ـ بالنسبة إلى الواليات املتحدة

لقد خلص أحد الدبلوماسيني املخضرمني إجابة

هذه األسئلة بقوله «إن الصني أسهل في التعامل

التوقيع على اتفاقات مساعدات ثنائية مع 48

وعقد الصفقات مع األفارقة مقارنة بالغرب؛

 22دولة إفريقية ،مع زيادة قيمة هذه املساعدات

احلال في الصني نفسها .فكل الذي يهم الصينيني

دولة إفريقية واتفاقات قروض بشروط ميسرة مع
بنسبة  % 200مقارنة بعام .2006

قيام احلكومة الصينية بإلغاء  168دين ًا استحقت

الدفع من جانب  33دولة إفريقية بحلول نهاية عام
2005.29

التوقيع على اتفاقيات جتارية مع  41بلد ًا

إفريقياً ،واتفاقيات ثنائية لدفع وحماية االستثمار
مع  29بلداً ،واتفاقيات لتجنب االزدواج الضريبي

والوقاية من التهرب الضريبي مع  9بلدان ،بينما
يتم الترتيب لتوقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى؛
األمر الذي سيهيئ بيئة سياسية وقانونية أفضل

للتعاون االقتصادي والتجاري بني اجلانبني .30
العدد (2010 )14-13

ألنها ال تهتم مبلف حقوق اإلنسان ،متام ًا مثلما هو
هو املال» . 31فهو يشير إلى تباين في إستراتيجية
كل من الصني والواليات املتحدة بشأن التعامل

مع األفارقة ،والتي جتعل املستقبل للصني بالرغم

من أن واشنطن وفرنسا في مقدمة الصدارة بشأن
التبادل التجاري.

وميكن تلخيص أهم نقاط هذه التباين فيما يلي:
التركيز األميركي على ملف الدميقراطية

وحقوق اإلنسان ،وإن كانت الرؤية األميركية

والغربية بصفة عامة تتسم بوجود معايير مزدوجة
في هذا الشأن في مناطق أخرى من العالم بشأن

هذين امللفني ،كما هو احلال بالنسبة للقضية
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الفلسطينية .في حني أن الصني ال تعطي هذا

وصف زيادة النفوذ الصيني بأنه سيشكل التحدي

من ناحية ،ولتغليبها اجلوانب االقتصادية على هذه

تزايد العالقات الصينية والدبلوماسية مع كل من

امللف أي اهتمام ،رمبا ألنها مدانة بشأنهما أيض ًا
االعتبارات السياسية؛ لذا كانت أجنوال والسودان

من أكبر شركائها التجاريني على عكس الواليات
املتحدة ،بل كما سبق القول ،فإن بكني استفادت

كثير ًا من توتر العالقات اإلفريقية الغربية لصاحلها
كما حدث في السودان ،أجنوال ،زميبابوي،
كما أنها دافعت عن هذه األنظمة في مواجهة أية

عقوبات دولية كما حدث مع موجابي.

الرئيسي للرئيس األميركي اجلديد ،كما حذر من

السودان وزميبابوي .وهو األمر نفسه الذي أشار إليه
نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية في حينها إيريك
إيدملان ،حيث أشار في كلمته أمام جلنة الشؤون

اخلارجية بالكوجنرس إلى أن االهتمام والتأثير
الصيني املتزايدين في إفريقيا وأميركا الالتينية

سيؤثران على املصالح األميركية املستقبلية فيهما.32

لذا فقد عملت اإلدارة األميركية السابقة ـ إدارة

املشروطية األميركية السياسية واالقتصادية

بوش ـ على إنشاء إدارة جديدة في وزارة الدفاع

قانون التجارة والنمو» ،في حني أن بكني ال تضع

«تشرين األول  .»2007وبالرغم من أن املسؤولني

بشأن فتح األسواق أمام املنتجات اإلفريقية «منوذج
هذه الشروط املعقدة.

التعالي األميركي واألوروبي بصفة عامة في التعامل

مع األفارقة ،في حني تقدم بكني نفسها على أنها دولة
جنوبية نامية مما يجعلها خيار ًا مفض ً
ال لألفارقة.

تكون معنية بالقارة اإلفريقية ،هي (األفريكوم)

األميركيني عملوا على نفي أن تكون هذه اإلدارة

موجهة ملواجهة الصني ،لكن اتضح بعد ذلك أن
الهدف منها هو احتواء النفوذ الصيني في القارة.

خاصة أن أحد أهدافها هو التنسيق العسكري مع

التركيز األميركي على املشروعات النفطية ،في

الدول اإلفريقية ودعم األنشطة املختلفة مبا في ذلك

املشروعات جنب ًا إلى جنب مع مشروعات البنية

اإلنسانية .وبالرغم من تبعيتها لوزارة الدفاع لتصبح

حني أن الصني ليست كذلك ،وإمنا تركز على هذه

التحتية.

التنسيق العسكري ،وتبادل املعلومات واملشاريع

اإلدارة العاشرة بها ،إال أن طاقمها وهيكلها يعكسان

لذا باتت بكني تشكل حتدي ًا كبير ًا للواليات

املهام املتنوعة املنوطة بها والتي ال تقتصر على

الالتينية أيضاً ،خاصة فيما يتعلق بعالقاتها الوطيدة

عناصر من :اخلارجية ،اخلزانة ،التجارة ،الوكالة

املتحدة ليس في إفريقيا فحسب ،وإمنا في أميركا

مع األنظمة املارقة من وجه النظر األميركية السيما
فيما يتعلق مبواجهة اإلرهاب .ولقد أكد هذا األمر

مرشح احلزب اجلمهوري في االنتخابات الرئاسية

األميركية األخيرة جون ماكني في مقال له ـ في
(الفورين أفيرز)  /تشرين الثاني  2007ـ حيث

اجلوانب األمنية والعسكرية فحسب ،فهي تضم
الدولية للتنمية ،الوكاالت احلكومية األخرى.33

ومعنى هذا أن الصني تشكّ ل تهديد ًا للواليات

حد ما في املجال
املتحدة في املجال السياسي ،وإلى ٍّ

االقتصادي .وإن كان األمر لم يصل إلى درجة

الصدام؛ نظر ًا إلى كبر مساحة القارة من ناحية،
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فض ً
ال عن حجم العالقات التجارية الوطيدة بينهما

من ناحية ثانية.

ثاني ًا ـ التنافس الصيني اآلسيوي

أما بالنسبة إلى الدول اآلسيوية خاص ًة الهند

واليابان فهما تشكالن حتدي ًا ومزاحم ًة للصني في
إفريقيا ،خاصة أنها تدخل إفريقيا من املدخل

الصيني نفسه «التركيز على اجلوانب االقتصادية

واملنافع املتبادلة ،وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية لهذه الدول».

وفي هذا اإلطار ،تبرز املنافسة الشرسة بني الصني

واليابان خاص ًة بعدما رفضت الصني حصول اليابان

على مقعد دائم في مجلس األمن ،وفي املقابل عملت

طوكيو على زيادة املساعدات املقدمة للدول اإلفريقية
سواء من خالل مجموعة الدول الثماني الصناعية

الكبرى ،أو من خالل منتدى «مؤمتر طوكيو الدولي

للحكومات خشية تعرضها للسلب والنهب «بخالف

الصني» ،كما عملت اليابان مؤخر ًا على أن يكون لها
دور في عمليات حفظ السالم على مستوى القارة
وذلك من خالل تقدمي املساعدة ملراكز التدريب على

عمليات حفظ السالم املنتشرة في القارة .35

أما بالنسبة إلى الهند فقد دخلت حلبة املنافسة

أيض ًا خالل الفترة األخيرة حيث استضافت في
نيسان  2008أول قمة هندية إفريقية على غرار

ما تقوم به الصني واليابان ،كما أنها تقدم نفسها
بالصورة نفسها التي تقدم بها الصني نفسها آلسيا،
وإن ظل فارق اإلمكانيات مييل لصالح بكني.36

خالصة القول ،ميكن القول بوجود مجموعة

من الفرص التي تساعد الصني على زيادة تعاونها
مع القارة اإلفريقية من أبرزها ما يلي:

 .1الرفض اإلفريقي إلى حد كبير لشروط التبادل
التجاري مع الدول الكبرى التي غالب ًا ما تربط

هذا التعاون مبجموعة من الشروط السياسية

لتنمية إفريقيا (تيكاد)Tokyo International

«الدميقراطية

Conference on African Development

وحقوق

اإلنسان»

وكذلك

االقتصادية «تنفيذ تعليمات صندوق النقد

 )(TICADاخلاص بالتعاون الياباني اإلفريقي

الدولي والقيام بعملية اخلصخصة االقتصادية»،

34
سباقة في التعامل في إفريقيا
 .فاليابان كانت ّ
من خالل فكرة املنتديات ،وقامت عام 1993

في حني أن الصني ال تشترط كل هذه األمور،

تقدمي املساعدة املالية والتقنية .ويعقد املؤمتر كل

اجلمارك خالل الفترة من  2006ـ  2009من

بل رفعت كما سبق القول عدد السلع املعفاة من

بإنشاء هذا املنتدى ،والذي كان يستهدف باألساس

خمس سنوات «آخرها في اليابان في متوز »2008
وتستهدف اليابان من ذلك زيادة الصداقة مع إفريقيا
من ناحية وزيادة عدد الشركاء على مستوى العالم من

 190سلعة إلى  440سلعة دون شروط

 .2التأييد اإلفريقي للصني ،خاص ًة في ظل رفض
الشروط الغربية من ناحية ،ومالءمة املنتجات
الصينية ذات اجلودة العالية والسعر املناسب

ناحية ثانية .ويتم هذا عن طريق املساعدات التنموية

للمواطن اإلفريقي من ناحية ثانية ،ومما يزيد من

والتقنية ،لكن وفق مبدأ عام هو قيام اليابان بتنفيذ

هذه الفرص عدم تدخل الصني في الشؤون الداخلية

هذه املشروعات التنموية وعدم إعطاء هذه األموال
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للدول األعضاء ،مما يتيح لها النفاذ بصورة أكبر

الدولية استناد ًا للفصل السابع ،وهو ما ساهم

مع الدول الكبرى واملؤسسات الدولية.

الدولي بعد صدور قرار اعتقال البشير (آذار )2009

للدول اإلفريقية خاص ًة تلك التي تواجه مشكالت

 .3التأييد الشعبي الكبير للصني داخل إفريقيا،
خاصة أن بكني مكنتهم من احلصول على سلع

جيدة بأسعار رخيصة ،في حني كان يتعذر
عليهم احلصول على هذه السلع الواردة من

الدول األوروبية.

أما أبرز التحديات فتتمثل فيما يلي:

األزمة املالية العاملية وإمكانية تأثيرها على

حجم املساعدات الصينية املقدمة إلفريقيا ،وإن

كان الرئيس الصيني حرص خالل زيارته األخيرة
للقارة على التأكيد على أن األزمة لن تؤثر على

حجم املساعدات.

في إحداث األزمة الراهنة بني السودان واملجتمع
بالرغم من أنه كان من املمكن أن تستخدم الصني

حق (الفيتو) ،في حني أنها ترفض اآلن إصدار

املجلس قرار ًا باعتقال البشير.

املنافسة من قبل الدول الكبرى مثل فرنسا

وبريطانيا والواليات املتحدة ،وكذلك بعض
القوى اآلسيوية املهمة مثل :اليابان ،الهند،
ماليزيا ،إيران وغيرها ،خاصة أن هذه الدول
تدخل إلفريقيا من املدخل نفسه.

رابع ًا ـ الدور اإلسرائيلي في إفريقيا
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االهتمام الصهيوني بإفريقيا ليس وليد اللحظة،

اآلثار السلبية لهذا الغزو التجاري الصيني على

وإمنا يعود إلى مرحلة ما قبل إقامة إسرائيل ،بل إن

سبيل املثال ،فقد زادت صادرات املنسوجات

في إقامة كيان على أنقاض فلسطني لدى املؤسسني

بعض املنتجات اإلفريقية مثل املنسوجات ،فعلى

الصينية جلنوب إفريقيا من  %40إلى  %80عام
 ،2004وخالل تلك الفترة شهد قطاع النسيج

في جنوب إفريقيا تدهور ًا ملحوظ ًا أمام املنتجات
الصينية؛ مما ترتب عليه تسريح  75ألف عامل.37

شئنا الدقة فقد كان هذا االهتمام منذ بداية التفكير
الصهاينة وفي مقدمتهم هرتزل الذي أكد في مؤمتر

بازل بسويسرا عام  1897ضرورة إقامة دولة لليهود

املشتتني في كل أنحاء العالم ،وكانت أوغندا

من بني االقتراحات في حينها ،لكن مت االتفاق

أن الدعم الصيني مرهون بعالقة الصني مع الدول

على فلسطني خاصة أن بها املسجد األقصى الذي

بسهولة بهذه العالقة ،وإمنا قد تعمل على إحداث

بالرغم من ذلك فإن أعينهم لم تغفل عن إفريقيا ـ

األخرى خاص ًة الدول الكبرى ،فالصني لن تضحي
نوع من التوازن بني عالقاتها بالدول اإلفريقية من

ناحية ،وبني هذه الدول الكبرى من ناحية ثانية،
فعلى سبيل املثال امتنعت الصني عن التصويت على
قرار مجلس األمن رقم 1593الصادر في  31آذار

 2005بشأن حتويل ملف دارفور للمحكمة اجلنائية

يزعمون أنه بني على أنقاض هيكل سليمان .لكن
خاص ًة بعد حرب  1948وبروز السخط العربي

والقطيعة العربية لها ،فكان ال بد من محاولة كسر
هذا احلصار .فكان التفكير في إفريقيا على اعتبار

أنها دول غير منحازة من ناحية ،كما أنها تشكّ ل
ظهير ًا لألمن القومي للعديد من الدول العربية
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املعادية وفي مقدمتها مصر.

.2كسب تأييد الدول اإلفريقية في احملافل

هذا يدفعنا إلى احلديث عن األسباب املختلفة

الدولية ،خاصة أن عدد هذه الدول املستقلة حتى

ومراحل هذا التغلغل ،ثم أبرز مناطق هذا التغلغل

أكثر من أربعني دولة ،ومعنى هذا تعاظم نفوذها

منتصف الستينيات (أي حتى حرب  )1967بلغ

لالهتمام الصهيوني واإلسرائيلي بإفريقيا،

داخل األمم املتحدة .وهو ما أكده رئيس وزراء

وانعكاس ذلك على األمن القومي العربي بصفة

إسرائيل في وقتها ديفيد بن جوريون حيث قال:

عامة ،واملصري بصفة خاصة.

أو ًال ـ أسباب «أهداف» التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا

إن الدول اإلفريقية ليست غنية ولكن أصواتها

ترغب إسرائيل في حتقيق مجموعة من األهداف

في احملافل املؤسسات الدولية تعادل في القيمة

يكون مناسب ًا في فترة دون أخرى ،وبعضها قد

.3حتقيق أهداف أيديولوجية مرتبطة بالتوراة تقوم

في عالقاتها مع إفريقيا ،بعض هذه األهداف قد

يكون ثابتاً ،وكما قلنا فإن بعض هذه األهداف

تلك اخلاصة بأكثر الدول قوة.

على اعتبار إسرائيل دولة منوذج ًا لشعب الله

املختار .لذا سوف تقوم بتقدمي املساعدات الفنية

مرتبط بالصراع العربي اإلسرائيلي .هذه األهداف

والتكنولوجية للدول اإلفريقية ،مبا في ذلك تلك

ميكن إجمالها فيما يلي:

.1كسر طوق العزلة املفروض عليها من الدول
العربية .فإسرائيل كيان استيطاني في محيط عربي،

وملا كان الصراع العربي اإلسرائيلي على أشده بعد

قيام إسرائيل ،كان ال بد من اخلروج من هذه

التي ليست لديها عالقات دبلوماسية معها.

.4فتح أسواق جديدة لترويج البضائع اإلسرائيلية.

.5محاربة اإلسالم في إفريقيا باالشتراك مع
يفسر أسباب
الصهيونية املسيحية ،ولعل هذا
ّ
مساعدتها حلركة جون جاراجن املسيحية املتمردة

العزلة ،من أجل ذلك مت التفكير في إفريقيا بالنظر

في جنوب السودان .وحركة االيبو الوثنية في

إلى أن دولها غير منحازة .بل أكثر من ذلك ميكن

جنوب شرقي نيجيريا ،التي كانت ترغب في

أن تهدد الدول العربية من خالل الدول املجاورة

االنفصال عام  1967عن احلكومة املسلمة في

يفسر لنا أسباب العالقات الوطيدة
لها .ولعل هذا ّ

الشمال .بل قامت إسرائيل بدعم جماعة األمهرة

بني إسرائيل وإثيوبيا التي متر بها منابع النيل ،والتي

احلاكمة في إثيوبيا أيام الديكتاتور هيال سالسي

تقوم بتزويد مصر بـ %85من احتياجاتها املائية،

ومنجستو في مواجهة اجلماعات املسلمة في

ومعنى هذا تهديد أمن مصر القومي واملائي في

البالد مثل االورومو .واستغلت مزاعم االمهرة

وقت واحد .السيما أن إثيوبيا كانت حتتل إريتريا

بأنهم ينتمون إلى ساللة سيدنا سليمان ،كما أن

في وقتها ـ وهي تتمتع ـ أي إريتريا ـ بسواحل على

الكنيسة األرثوذكسية هناك أخذت تروج ملقولة

البحر األحمر من ناحية اجلنوب .ومعنى هذا عدم
إعطاء الفرصة للعرب إلغالق املدخل اجلنوبي لها
كما حدث في حرب .1973

العدد (2010 )14-13

أن األمهرة هم شعب الله املختار داخل إثيوبيا.

.6السعي إلى حتقيق متطلبات األمن للدولة
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العبرية ،وضمان هجرة اليهود األفارقة إلى

بنكروما قبل االستقالل قوية ،خاصة أنها ـ أي

عربية ـ أي يخضع لسيطرة الدول العربية التي

كان نكروما أبرز املنادين بها في اخلمسينيات،

إسرائيل ،ومنع حتول البحر األحمر إلى بحيرة
تطل عليه بحكم موقعها اجلغرافي ،باإلضافة
إلى التوسع على حساب األمن اإلقليمي العربي

من أجل الهيمنة.

إسرائيل ـ ربطت بني فكرة الوحدة اإلفريقية التي
وفكرة العودة الصهيونية ألرض امليعاد .كما قدمت

نفسها للدول اإلفريقية على أنها دولة محدودة

املوارد ،لكن ذات تكنولوجيا عالية ميكن أن تقتدي

ويالحظ ـ كما سبق القول ـ أن بعض هذه

بها الدول اإلفريقية بعد االستقالل ،وبالفعل

األول والثاني املرتبطني بحربي 1967و،1973

بإسرائيل وتقيم معها عالقات دبلوماسية .وبحلول

األهداف كانت مرتبطة بفترة معينة ،مثل الهدفني

لكن إسرائيل اآلن ال تعاني من عزلة عربية ،كما

أن احملافل الدولية ال تناقش اآلن قرارات مصيرية
بخصوص الصراع العربي اإلسرائيلي .لكن تبقى

األهداف الدينية ،وكذلك االقتصادية ،فض ً
ال
عن األهداف املرتبطة بالهيمنة واألمن القومي

اإلسرائيلي هي املسيطرة على فكر صانعي السياسة
اخلارجية اإلسرائيلية حتى اآلن.

ثاني ًا ـ مراحل التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا

مرت عملية التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا

بأربع مراحل أساسية لتحقيق األهداف املشار إليها

سابقاً .هذه املراحل هي:

املرحلة األول ـ مرحلة التغلغل ( 1957ـ )1967
املرحلة الثانية ـ مرحلة االنحسار والتراجع

الرسمي ( 1967ـ )1978

املرحلة الثالثة ـ العودة التدريجية ( 1978ـ )1991
املرحلة الرابعة ـ ما بعد مؤمتر مدريد (1991

وحتى اآلن)

املرحلة األولى ـ التغلغل

بدأت هذه املرحلة مع استقالل غانا بزعامة

نكروما عام  .1957لقد كانت عالقة إسرائيل

راحت الدول اإلفريقية واحدة تلو األخرى تعترف
عام  1966ـ أي قبل حرب حزيران بعام واحد ـ
كانت كل الدول اإلفريقية ـ جنوب الصحراء ـ قد

أقامت عالقات دبلوماسية مع إسرائيل باستثناء

الصومال وموريتانيا باعتبارهما دولتني عربيتني.
املرحلة الثانية ـ االنحسار الرسمي

تعتبر هذه املرحلة من أصعب املراحل ،خاصة

على األفارقة ،ألنها شهدت حربني األولى هزمت

فيها الدول العربية عام  ،1967والثانية انتصرت فيها
الدول العربية عام  .1973ولعل الصعوبة تكمن في

أن التنافس العربي اإلسرائيلي على إفريقيا كان كبير ًا
جد ًا في هذه املرحلة ،فكل طرف يرغب في تقوية
عالقاته مع إفريقيا على حساب الطرف الثاني.

وبالطبع كل طرف عليه تقدمي احلوافز واملساعدات
لضمان والء األفارقة له .وهو ما انعكس على موقف

األفارقة الرسمي وغير الرسمي ،لدرجة وصلت في
بعض األحيان إلى قيام بعض الدول اإلفريقية بقطع

عالقاتها مع إسرائيل ،لكنها احتفظت بعالقات
جتارية معها بصورة غير رسمية .والسؤال هو :كيف

نظر األفارقة حلرب .1967

لقد حدث انقسام في املوقف اإلفريقي من نكسة

 ،1967فمعظم الدول اإلفريقية رأت أن إسرائيل
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دولة محتلة ،وينبغي قطع العالقات الدبلوماسية

ثانية .ففي الوقت الذي كانت هناك مقاطعة إفريقية

الوحدة اإلفريقية بقطع العالقات مع إسرائيل.

الدول اإلفريقية من  54.4مليون دوالر عام 1973

معها ،وقد متت ترجمت هذا من خالل قرار منظمة

وكانت غينيا برئاسة سيكوتوري ،أول دولة تقطع
هذه العالقات بعد احلرب .ولقد ساعد على هذا
التعاطف اإلفريقي مع العرب توتر العالقة بني
إفريقيا والغرب الذي تراجع عن دعم حركات

التحرر الوطني في اجلنوب اإلفريقي ضد النظم

العنصرية في جنوب إفريقيا و«روديسيا» (زميبابوي
حالياً) ،وفي املقابل كان هناك دعم عربي لهذه
احلركات .أما بعض الدول اإلفريقية األخرى فقد
تلكأت في قطع هذه العالقات بسبب مصاحلها

مع إسرائيل .ولعل هذا يفسر لنا أنه حتى العام
 1972لم تقم سوى ثماني دول بقطع عالقاتها
مع إسرائيل .ولم تزدد املقاطعة إال مع حرب

 ،1973حيث قامت كل الدول بقطع عالقتها مع

إسرائيل باستثناء جنوب إفريقيا العنصرية والدول
التابعة لها مثل :ماالوي ،موريشيوس ،ليسوتو،
سوازيالند .وتردد في حينها أن الدول اإلفريقية
وقفت مع الدول العربية من أجل احلصول على

املساعدات منها خاصة الدول النفطية ،هذا هو

سبب اخلالف بني اجلانبني ،بعد ذلك عندما شعرت
الدول العربية بأن هناك ابتزاز ًا إفريقي ًا لها ،توقفت

شبه جماعية إلسرائيل ،تضاعفت جتارة إسرائيل مع
إلى  104.3مليون دوالر عام .1978
املرحلة الثالثة ـ العودة التدريجية

بدأت هذه املرحلة مع عودة حزب (الليكود) إلى

احلكم في إسرائيل عام  ،1977حيث رفع احلزب
شعار «عائدون إليك يا إفريقيا» والذي متت ترجمته
فعلي ًا في الزيارات العديدة للمسؤولني اإلسرائيليني
إلى العديد من الدول اإلفريقية من أجل عودة

العالقات الدبلوماسية ،خاصة أن مصر ـ التي

كانت سبب القطيعة بني إفريقيا وإسرائيل ـ قامت
بتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد ،ومعاهدة للسالم
مع إسرائيل عام  ،1979بل أكثر من ذلك ،فإن
إسرائيل قامت برد سيناء احملتلة إلى مصر عام

 ،1982ومن ثم فال داعي الستمرار املقاطعة.

وكادت الدول اإلفريقية تقوم بالتطبيع مع

إسرائيل لوال االجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام

نفسه الذي عادت فيه سيناء ،ليثبت لألفارقة أن
إسرائيل دولة معتدية ،لذا فضلت الدول اإلفريقية
استمرار قطع العالقات الدبلوماسية على املستوى

الرسمي ،واإلبقاء على العالقات التجارية بصورة

غير رسمية .وإن كان هذا لم مينع ك ً
ال من زائير

مشاريع التعاون العربي اإلفريقي بعد قمة القاهرة

(الكوجنو الدميقراطية حالياً) ،وليبيريا من استئناف

 ،1977وقد استفادت إسرائيل من هذه اخلالفات

منهما (احتياج موبوتو سي سيسيكو رئيس زائير

األولى واألخيرة بني الدول العربية واإلفريقية عام

خاص ًة بعد توقيعها اتفاقيتي كامب ديفيد مع مصر
عام  ،1978واتفاقية السالم عام .1979

وهنا ال بد من التمييز بني املوقف الرسمي

اإلفريقي من ناحية ،واملوقف غير الرسمي من ناحية
العدد (2010 )14-13

العالقات الدبلوماسية معها ألسباب خاصة بكل

لدعم إسرائيل والواليات املتحدة بعد محاولة
انفصال إقليم شابا عن البالد .والعالقات اجلديدة

بني ليبيريا والواليات املتحدة).

لكن على أية حال كانت هذه املرحلة متهيد ًَا
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لعودة العالقات الكاملة بني اجلانبني بعد ذلك.
املرحلة الرابعة ـ ما بعد مؤمتر مدريد 1991

رجعة ،ولم يبق للدول اإلفريقية سوى واشنطن
وبالطبع إسرائيل .فحدث نوع من الهرولة.

وهي ما تعرف مبرحلة التطبيع .فبعد عقد

ففي العام التالي ملؤمتر مدريد وصل عدد الدول

وبدء املفاوضات املباشرة بينهما سواء األحادية أو

دول ،ثم ازداد هذا العدد حتى وصل إلى  48دولة

مؤمتر مدريد للسالم بني العرب ،وإسرائيل،
اجلماعية لم يعد هناك مبرر لألفارقة لالستمرار في

القطيعة الرسمية مع إسرائيل ،خاصة بعد انهيار

االحتاد السوفيتي ،وانتهاء احلرب الباردة إلى غير

اإلفريقية التي أعادت عالقاتها معها إلى ثماني
من إجمالي  53دولة عام 1997؛ وهو ما جعل
شهية إسرائيل مفتوحة جتاه األفارقة .وقامت عام

 1994بإنشاء غرفة جتارية للتعامل مع إفريقيا.
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ثالث ًا ـ مناطق التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا

حروبها ضد العرب ،سواء أكان ذلك في حرب

بالرغم من وجود اهتمام إسرائيلي عام بالقارة

 1967عندما مت إغالق مضيق تيران في وجه

إلسرائيل ،لعل أبرزها منطقة دول حوض النيل

مت إغالق مضيق باب املندب ،كما أن السودان

لعل أبرزها االعتبار املائي وسعي
لعدة اعتباراتّ ،

سائدة منتصف القرن املاضي والتي تعرف باسم

السفن اإلسرائيلية ،أو في العام  1973عندما

اإلفريقية ،إ ّ
ال أن هناك مناطق ذات أهمية شديدة

يعد جزء ًا من اإلستراتيجية اإلسرائيلية التي كانت

بصفة عامة ،والسودان بصفة خاصة ،وذلك

«نظرية التخوم» أو «التحالف احمليط» والتي

إسرائيل التاريخي إلى احلصول على مياه نهر النيل

تقوم على فكرة مفادها أن إسرائيل محاطة بدول

لري صحراء النقب ،أو تهديد األمن القومي

عربية معادية؛ لذا يتعينّ عليها البحث عن حلفاء

املصري من خالل ورقة املياه عبر االتصال بدول

خلف هذه الدائرة ،وكذلك اللعب على ورقة

املنبع ،أو من خالل إيجاد حالة من الفوضى في

األقليات في هذه الدول .ومن هنا فإن السودان

السودان عبر متزيقه إلى عدة أقاليم؛ وهو ما يساهم

يشكل الفناء اخللفي ملصر ،كما ميكن فهم أسباب

في تهديد مصر من ناحية ،واحليلولة دون االتصال

لعب إسرائيل بورقة التمرد في جنوب السودان

العربي اإلفريقي من ناحية ثانية  .ثم هناك اعتبار

من أجل أن يكون اجلنوب مبثابة عنصر ضعف

آخر يتعلق باملياه أيضاً ،لكن ليست مياه النيل،
وإمنا البحر األحمر على اعتبار أن العديد من دول

احلوض تطل عليه (مصر ،السودان ،إريتريا)؛

لذا فهي حريصة على عدم حتوله بحير ًة عربي ًة

للسودان نفسه حتى ال يتحالف مع مصر.

 .2أن السودان هو مبثابة العمق اإلستراتيجي
ملصر ،فض ً
ال عن أنه ظهير ملصر التي تعد وفق ًا

للعقيدة الصهيونية اخلطر األول في مواجهة

عبر توطيد العالقات مع إريتريا بعد توطيدها مع
يفسر لنا أسباب زيارة ليبرمان
إثيوبيا .ولعل هذا ّ
األخيرة نهاية العام  2009لثالث دول من دول

حوض النيل هي أوغندا ،كينيا ،إثيوبيا.

إسرائيل آنذاك.

 .3الرغبة في احلصول على جزء من مياه النيل،
وهو احللم الذي ال يزال يراود إسرائيل حتى

اآلن ،ونظر ًا لوجود رفض عربي لذلك ،فقد

وفي هذا اإلطار ميكن احلديث بشيء من

عملت إسرائيل على إفشال مشروعات التكامل

التفصيل عن التغلغل اإلسرائيلي في دول حوض

العربية في مجال املياه ،لذا فعندما كان هناك

النيل بصفة عامة ،وفي السودان بصفة خاصة.

تفكير مصري سوداني إلقامة قناة (جوجنلي)

 -1التغلغل في السودان

تنبع أهمية السودان بالنسبة إلى إسرائيل من عدة

في جنوب السودان (فكرة هذا املشروع قائمة

 .1موقع السودان اإلستراتيجي على البحر األحمر

السودان لنقل املياه إلى مجرى جديد بني جوجنلي

على حفر قناة في منطقة أعالي النيل جنوب

أمور ،لعل أبرزها ما يلي:

وملكال لتخزين خمسة ماليني متر مكعب من

الذي شكل دائم ًا عنصر تهديد ألمن إسرائيل في

العدد (2010 )14-13
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املياه سنوياً ،ويفترض أن يسهم هذا املشروع في

مواجهة الثورة املصرية .وفي املقابل عندما حتسنت

اجلنوبيني برفض هذا املشروع الذي مير بأراضيهم

منيري للحكم عام  ،1969تدهورت العالقات

إنعاش منطقة الشمال ـ أي مصر ـ ) أوعزت إلى
على اعتبار أن عوائده ستذهب إلى غيرهم ـ في

إشارة ملصر ــ.

محددات ومستويات العالقة

السودانية مع إسرائيل ،ما دفع األخيرة إلى دعم
متمردي األنانيا في جنوب السودان من خالل

إرسال السالح إليهم عبر دول اجلوار مثل أوغندا

لقد مت التعامل بني إسرائيل والسودان على

وإثيوبيا .ولم تتحسن العالقات بني الدول الثالث

األول ـ التعامل مع احلكومة السودانية الرسمية.

لكن يالحظ أن العالقات السودانية اإلسرائيلية

مستويني:

الثاني ـ التعامل مع املتمردين خاصة في

اجلنوب.

إ ّ
ال بعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد.

ساءت مر ًة أخرى بعد وصول جبهة اإلنقاذ
اإلسالمية للحكم في السودان عام  ،1989إذ

ويالحظ أن التقارب أو التباعد بني إسرائيل

إن التوجهات اإلسالمية للجبهة جعلتها ترفض

بالعالقات املصرية اإلسرائيلية من ناحية،

املصرية اإلسرائيلية لم تكن متدهورة في حينها.

واحلكومة السودانية كان مرهون ًا ـ في أحد أبعاده
ـ

العالقات املصرية السودانية منذ وصول جعفر

والعالقات السودانية املصرية من ناحية ثانية.

فكلما كان هناك تدهور في العالقات املصرية

اإلسرائيلية؛ عملت إسرائيل على التقارب مع
السودان كما حدث أيام عبد الناصر والسادات ـ

قبل توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد ـ ومبجرد حدوث

التعامل مع تل أبيب بالرغم من أن العالقات
ولقد دفع ذلك إسرائيل إلى السعي إلى إسقاط

نظام اجلبهة بعدة طرق ،لعل أبرزها زيادة الدعم
املقدم للمتمردين في اجلنوب.

آليات التغلغل في السودان عبر دول اجلوار

لقد كشف ضابط املوساد السابق العميد املتقاعد

حتسنت كذلك
التطبيع املصري اإلسرائيلي
ّ
العالقات اإلسرائيلية السودانية ،وقامت إسرائيل

بالعبرية عام  2004عن مركز ديان ألبحاث الشرق

تل أبيب عبر اخلرطوم.

السودان ـ في إشارة إلى احلركة الشعبية لتحرير

باستغالل ذلك في نقل يهود الفالشا من إثيوبيا إلى

موشي فرجي في الفصل األول من كتابه الذي صدر

األوسط وإفريقيا بعنوان إسرائيل وحركة حترير

وفي املقابل ،كلما كان هناك تدهور في

السودان املتمردة في اجلنوب ـ عن كيفية النفاذ إلى

بني اخلرطوم وتل أبيب والعكس صحيح أيضاً.

كمدخل للسودان» وجاء فيه ما يلي :إن إسرائيل

العالقات بني القاهرة واخلرطوم؛ كان هناك تقارب
لذا فعندما كان السودانيون يسعون إلى احلصول
على استقاللهم عن مصر والذي مت أوائل عام
 ،1956كان هناك تقارب بينهم وبني إسرائيل في

السودان ،فقد كان عنوان هذا الفصل « :إفريقيا
قررت احتواء إفريقيا واالنتشار في قلبها لالقتراب
من السودان واإلحاطة به ،لكي تتمكن من النفاذ

إلى جنوبه .وقد أشار املؤلف إلى أن هذا املخطط
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بدأ تنفيذه أواخر اخلمسينيات وأوائل الستينيات

في اجلنوب مر بخمس مراحل ـ كما أشار العميد

حرصت إسرائيل على إيفاد أنشط الدبلوماسيني

األولى ـ مرحلة عقد اخلمسينيات ،حيث

من القرن املاضي ،وذكر في هذا الصدد ما نصه:
واخلبراء واملستشارين إلى إفريقيا ،على غرار (ايهود

احزبائيل) و(اشير بن ناتان) رجل املهمات الصعبة

في املوساد ،حتى جتد موطئ قدم لها في جنوب
السودان ،من خالل إثيوبيا والكونغو ثم أوغندا
وكينيا .وقد لعب (اهرون زعير) أحد كبار رجال

املوساد واملسؤول السابق في جهاز الدفاع خطة

االحتواء ،من خالل إيفاد أكثر من خمسة آالف

خبير ومستشار ،في الزراعة والبناء والتشييد،
باإلضافة إلى املستشارين العسكريني ،من أجل

تنظيم وتدريب وتسليح جيوش تلك الدول املجاورة
للسودان .أما مهندس العملية كلها فهو (أروي

لوبيراني) مستشار بن جوريون للشؤون العربية.
والذي قال بوضوح :ال بد من رصد ومالحظة كل

ما يجري في السودان ،ذلك القطر الذي يشكل
عمق ًا إستراتيجي ًا ملصر ،باإلضافة إلى سواحله

املترامية على البحر األحمر ،وهو ما يوفر للسودان
موقع ًا إستراتيجي ًا متميزاً .لذلك فمن الضروري

العمل على إيجاد ركائز إما حول السودان أو في
داخله .وألجل ذلك فإن دعم حركات التمرد

واالنفصال في جنوبه يغدو مهم ًا ألمن إسرائيل.

فرجي في كتابه ـ وهي:

ركزت إسرائيل على أمرين:

أولهما ـ تقدمي املساعدات اإلنسانية للجنوبيني

(األدوية واملواد الغذائية واألطباء) .وثانيهما ـ

استثمار التباين القبلي بني اجلنوبيني أنفسهم،
وتعميق هوة الصراع بني اجلنوبيني والشماليني.

الثانية ـ مرحلة أوائل الستينيات حيث بدأت

صفقات األسلحة اإلسرائيلية تتدفق إلى جنوب
السودان عبر األراضي األوغندية .وكانت أول

صفقة عام  ،1962ومعظمها من األسلحة

الروسية اخلفيفة التي غنمتها إسرائيل من مصر بعد
عدوان عام  ،56واتسع نطاق تدريب املليشيات
اجلنوبية في كل من أوغندا وأثيوبيا وكينيا ،وكانت

أثيوبيا أكبر قاعدة إليصال األسلحة والذخائر
إلى جنوب السودان ،كما اتسع نطاق تزويد
اجلنوبيني بالسالح من الدول املجاورة .وحينما

تولى (اوري لوبراني) مهندس عملية التطويق
واالختراق منصب سفير إسرائيل في أوغندا ثم في

إثيوبيا تطور ذلك الدعم إلى حد أن بعض ضباط
القوات اإلسرائيلية اخلاصة كانوا ينتقلون لتدريب
االنفصاليني في مناطق جنوب السودان.

ومن هنا ،فإن إسرائيل عملت على النفاذ إلى

الثالثة ـ مرحلة منتصف الستينيات وحتى

يعد مقدمة للنفاذ إلى جنوبه ثم غربه ـ أي دارفور ـ

خالل وسيط إسرائيلي اسمه (جابي شفيق) كان

السودان عبر دول اجلوار ،كما أن دخول السودان
بعد ذلك.

مراحل الدعم اإلسرائيلي للجنوب

ميكن القول إن دعم إسرائيل للحركة االنفصالية
العدد (2010 )14-13

السبعينيات .وفيها استمر تدفق األسلحة من
يعمل حلساب املوساد .وبعض هذه األسلحة كانت
روسية استولت عليها إسرائيل في حرب ،1967
وقامت طائرات شحن بإسقاطها على املعسكر
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الرئيسي لالنفصاليني في اورجن ـ كي ـ بول .كما

جون قرنق ذروته .وأصبحت كينيا جسر االتصال

(وجني ـ كابول) لتخريج الكوادر العسكرية لقيادة

إسرائيل حركة قرنق باألموال والسالح لتعزيز

قامت إسرائيل بإنشاء مدرسة لضباط املشاة في
فصائل التمرد .وكانت عناصر إسرائيلية تشترك

بالفعل في بعض املعارك مقدمة خبرتها للجنوبيني.

وبالرغم من أن احلركة االنفصالية شهدت تراجع ًا
نسبي ًا عام  69بعد وصول منيري للحكم ،فإن

إسرائيل استخدمت نفوذها الستمرار التمرد وإثارة

اجلنوبيني عبر تصوير صراعهم على أنه مصيري،
بني شمال عربي مسلم محتل ،وجنوب زجني

إفريقي مسيحي.

بني الطرفني ،بد ً
ال من إثيوبيا .وقد أغرقت خاللها
موقف احلركة التفاوضي مع حكومة الشمال،

حتى أصبح ند ًا عنيد ًا لها بل وأقوى منها عسكرياً.
األمر الذي أوصل احلركة إلى نقطة كانت مخيرة

فيها بني االنفصال أو الذهاب إلى أبعد وفرض

شروطها على حكومة اخلرطوم .وقد جنحت في
حتقيق اخليار الثاني ،بحيث مدت نفوذها من جوبا

عاصمة اجلنوب إلى اخلرطوم عاصمة البلد كله.

وكان من نتيجة ذلك توقيع اتفاق نيفاشا عام

الرابعة ـ ومتتد من أواخر السبعينيات وطوال

 ،2005والذي دفع األقاليم املهمشة األخرى مثل

املسلح بزعامة العقيد جون قرنق ابتداء من العام

ومتمردي الغرب (دارفور) إلى مناشدة احلكومة

عقد الثمانينيات .وفيها جرى استئناف دعم التمرد

 ،83وكان املوقف قد هدأ نسيب ًا بعد اتفاق املصاحلة
الذي مت في العام ( 72اتفاق أديس أبابا) ومنح فيه

اجلنوب حكم ًا ذاتياً .وفي تلك الفترة ظهر النفط
في جنوب السودان مما عزز دعم اجلهات األجنبية

للحركة االنفصالية .وفيها أيض ًا ضاعفت إثيوبيا

من دعمها للجنوبيني سواء بالسالح عن طريق
وضع محطة لإلذاعة حتت تصرفهم .كما ألقت

إسرائيل بثقل قوي إلى جانب جيش جون قرنق،
فزودته بأسلحة متقدمة ودربت عشرة من طياريه

على قيادة مقاتالت خفيفة للهجوم على املراكز
احلكومية في اجلنوب.

اخلامسة ـ والتي بدأت أواخر العام .1990

األقاليم الشرقية (متمردي البجا واألسود احلرة)،
تطبيق مبدأ املعاملة باملثل ،وكما لعبت إسرائيل
دور ًا خطير ًا في دعم متمردي اجلنوب ،فقد لعب

دور ًا مماث ً
ال في الغرب ،األمر الذي دفع احلكومة
إلى التوصل إلى اتفاق سالم مع بعض هذه الفصائل

(اتفاقية أبوجا عام  )2006والسعي للتفاوض مع
بعضها اآلخر ،خاصة في ظل الضغوط اخلارجية
عليها للقبول بنشر قوات دولية في اإلقليم ،وهو

ما ترفض تنفيذه بشكل كامل حتى اآلن ،ألن هذه
القوات ـ من وجهة نظرها ـ لن تكون محايدة ـ
وسوف تؤدي إلى دعم املعارضة بد ً
ال من حتقيق

السالم العادل بني اجلانبني.

 2ـ التغلغل اإلسرائيلي في حوض النيل

وتعد مرحلة قطف الثمرة بعد نضجها ،أو البتر بعد
الشد إذا استخدمنا مفردات الدراسة .وفيها وصل

الدعم اإلسرائيلي جليش حترير السودان وقائده

يضم حوض النيل عشر دول مقسمة إلى دول

منبع ،وأخرى مصب ،فمصر والسودان تعدان
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دولتي مصب ،في حني أن باقي الدول الثماني

في احلصول على بعض العقود اخلاصة بتنفيذ

القسم الشرقي حيث الهضبة اإلثيوبية ويضم إثيوبيا

الفني والتكنولوجي من خالل األنشطة الهندسية

تعد دول منبع ،وهي مقسمة بدورها إلى قسمني:

وإريتريا ،ويزود مصر بـ  %85من احتياجاتها املائية،
والقسم الثاني والذي يضم دول البحيرات العظمى
الست حيث بحيرة فيكتوريا وهي :أوغندا ،كينيا،

تنزانيا ،رواندا ،بوروندي ،الكوجنو الدميقراطية،
وتزود مصر بـ %15من حصتها املائية.

بعض مشروعات الري ،حيث تقوم بتقدمي الدعم
للشركات اإلسرائيلية في مجال بناء السدود

املائية واألبحاث املختلفة لالستفادة من روافد مياه
النيل ،وقامت بتقدمي دراسات تفصيلية إلى إثيوبيا

والكونغو الدميقراطية ورواندا وأوغندا ،لبناء

سدود وإنشاء مشروعات زراعية مختلفة.

لذا فقد ركزت السياسة اإلسرائيلية على دول

وفي آذار  ،2000وقعت أوغندا وإسرائيل

إقامة مشروعات مائية على نهر النيل دون إذن

مقاطعات متضررة من اجلفاف ،كما جرى إيفاد

املنبع حتديداً ،من خالل حتريضها لهذه الدول على

مصر ،مبا قد يؤدى إلى االنتقاص من حصتها،
عالو ًة على حتريض تلك الدول على املطالبة بإعادة

النظر في حصص تقسيم املياه ،كما روجت تل
أبيب ملقولة إن أي عملية تنمية حقيقية في دول

أعالي النيل ،السيما إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ،ال

بد أن تبدأ بتنفيذ سدود ومشروعات مائية للتحكم
في مياه النيل في تلك الدول.

اتفاق ًا ينص على تنفيذ مشاريع ري في عشر

بعثة أوغندية إلى إسرائيل الستكمال دراسة
املشاريع التي يقع معظمها في مقاطعات شمال
أوغندا بالقرب من احلدود األوغندية املشتركة مع
السودان وكينيا ،وسيجرى استخدام املياه املتدفقة

من بحيرة فيكتوريا إلقامة هذه املشاريع ،وهو ما

قد يؤدى إلى نقص املياه الواردة إلى النيل األبيض.
وقد ذكرت نشرة (ذي إنديان أوشن نيوزالتر)

وتشير العديد من التقارير إلى أن إسرائيل كثفت

الفرنسية في شباط  ،2000أن إسرائيل أعلنت أنها

الدول ملساعدتها في بناء سدود على روافد نهر

األوغندية قرب السودان ،حيث ميكن ري أكثر من

جهودها منذ بداية التسعينيات لدى العديد من هذه
النيل ،ملا يحققه ذلك لها من مكاسب اقتصادية،

واألهم من ذلك ملا يحققه ذلك إلسرائيل من
الضغط على مصر .وركزت إسرائيل في هذا

اإلطار على مساعدة بعض تلك الدول على وضع
نظم جديدة للري ،وهو ما قد يؤدى إلى اإلقالل

من تدفق مياه النيل إلى مصر ،وإن كان هذا بنسبة
ضئيلة.

وقد جنحت إسرائيل مبساعدة الواليات املتحدة

العدد (2010 )14-13

مهتمة بإقامة مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا

 247ألف هكتار من األراضي عبر استغالل اثنني
ونصف مليار متر مكعب سنوي ًا من املياه املتدفقة

من بحيرة فيكتوريا.

كما سعت إسرائيل من خالل وجودها في

دول أعالي النيل إلى تنفيذ عمليات واسعة لشراء

وامتالك األراضي الزراعية برأس مال يهودي،
بدعوى إقامة مشروعات زراعية فيها .ومت تنفيذ

هذه السياسة في إثيوبيا والكونغو الدميقراطية
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ورواندا وجنوب السودان ،ملا يحققه ذلك من

مصالح اقتصادية لها في تلك الدول ،عالو ًة
على ما ميثله ذلك من ضغط على كل من مصر
والسودان.

اخلامتة

مما سبق يتضح أن هناك تنافس ًا دولي ًا كبير ًا على

القارة السمراء ،وأن هناك أطراف ًا جديد ًة دخلت

حلبة هذا الصراع وفي مقدمتها الصني ،في حني
ال تزال هناك أطراف قدمية مستمرة في تكالبها
ومنها إسرائيل .كل هذا يطرح في النهاية سؤا ً
ال

مهم ًا وهو :أين العرب من هذا التنافس؟ أليس

العرب هم األقرب إلفريقيا من الصني أو حتى في
إفريقيا!! أم أن عقارب الساعة العربية متوقفة عند
العام  1977حيث عقدت القمة العربية اإلفريقية

األولى واألخيرة .فهل يتحرك العرب من جديد؟
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الكاتب :الدكتور أحمد يوسف

الكتاب:

( )1اإلخوان املسلمون والثورة اإلسالمية في
إيران :جدلية الدولة واألمة في فكر اإلمامني

الب ّنا واخلميني

ونظيرتها الشيعية .والدراسة التي تأتي ضمن

سلسلة مراجعات فكرية وسياسية تتشكل من
مدخلني أساسيني ،حيث يركز املدخل األول على

الكيفية التي فهم فيها زعيما التيارين اإلسالميني

األكبرين في العالم اإلسالمي املعاصر الشيخ

( )2جتربة حماس السياسية .مربعات الرؤية

حسن البنا مؤسس (اإلخوان املسلمني) ومرشدها

( )3إستراتيجية حماس :مالمح ومحددات

اإليرانية واألب الروحي لها .وكما يفتتح الدكتور

واحلسابات

( )4الشراكة السياسية طريق الوفاق واالتفاق
واملصاحلة الوطنية

العام األول ،واإلمام آية الله اخلميني زعيم الثورة

أحمد يوسف مؤلفه محق ًا فإن تأسيس جماعة
اإلخوان املسلمني في العام  1928في مصر

الناشر :بيت احلكمة ،غزة

وقيام الدولة اإلسالمية في إيران هما أبرز حدثني

أتناول في هذه القراءة مراجعة ألربعة إصدارات

بات يعرف باإلسالم السياسي ،فجلّ التنظيمات

صادرة عن بيت احلكمة بغزة يتناول فيها حركة

رد أغلبها إما ألصول وعالقات إخوانية في املجتمع

تاريخ النشر2010 :

جديدة للدكتور أحمد يوسف شكّ لت سلسلة
املقاومة اإلسالمية حماس من عدة جوانب تساهم

في إثراء النقاش وتسليط الضوء على مفاصل كثيرة
تصلح ملراجعة احلال الفلسطيني ،وهي فرصة

للبحث في األفكار والعمل على تطويرها .لقد

إسالميني في القرن العشرين وشكال جتسيد ًا ملا

السياسية التي ظهرت في البلدان اإلسالمية ميكن
السني أو لدعم إيراني في املجتمع الشيعي .بل إن

تعدى ذلك وبات ثمة
األمر في العقدين األخيرين ّ

تقاطع في توجيه ودعم أقطاب اإلسالم السياسي
من كال املذهبني خاصة دعم إيران وتدخلها في

توجيه الكثير من احلركات السياسية السنية.

متيز الدكتور أحمد يوسف منذ بدايات اشتباكاته
ّ
في السياسة احمللية بكونه واحد ًا من األصوات

في املدخل األول يناقش الدكتور أحمد يوسف

لطبيعة القوى وميزانها في الساحة الدولية وال يقف

الفقيه التي طورها بشكلها النهائي اإلمام اخلميني

املستنيرة داخل قيادة (حماس) وممن يولون اهتمام ًا

جامد ًا أمام سطوة األيديولوجيا.

يتناول إصدار الدكتور أحمد يوسف األول

«اإلخوان املسلمون والثورة اإلسالمية في
إيران :جدلية الدولة واألمة في فكر اإلمامني

الب ّنا واخلميني» عالقة اإلخوان بالثورة اإليرانية
والعالقة بني قادة احلركة اإلسالمية السياسية السنية
العدد (2010 )14-13

فهم وفكر الشيخ حسن البنا اخلاص بالدولة ووالية
وكانت مرتكز ثورته .والثابت أن أفكار الشيخ

البنا ليست إال امتداد ًا للتراث املذهبي السني في

بناء
السياسة ،كما أن تطويرات اخلميني جاءت ً
على التراكم التطوري الذي حدث للفقه السياسي
الشيعي .ورمبا أمكن القول إن الفكر السياسي
الشيعي متقدم على الفكر السياسي السني في
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الكثير من املوضوعات ويرجع هذا إلى االجتهاد

العصر احلديث مرتكز الكتابات الفقهية السنية.

األكبر الذي سبق به الشيعة علماء السنة خاص ًة بعد

اضطراب اخلالفة العباسية وضعف سلطة اخلليفة

متيز به الفكر الشيعي ورمبا االنفتاح
الفقهي الذي ّ
إغالق باب االجتهاد في الفقه السني مع رحيل

األئمة األربعة .ورمبا انحصر الفقه السياسي السني
في حدود معالم دولة اخلالفة التي متيزت بوجود

اخلليفة والرعية وبعض مؤسسات الدولة مثل
القضاء.

في كتابه «األحكام السلطانية» الذي كتبه في فترة
وصالحياته ،حصر املاوردي انعقاد اخلالفة في
وجهني ،متثل األول باختيار أهل احلل والعقد
املمثلني لألمة ،ومتثل الثاني بعهد اإلمام من قبل.

ولم يقر املاوردي بكون أهل احلل والعقد هم كل

ممثلي األمة بل حصرهم ،عم ً
ال بخالفة أبي بكر،

بدأ التأليف في الفقه السياسي عند السنة حتت

مبن حضر .ووفق الوجه األول ،فإن اخلالفة تنعقد

الهجري وجاء في أغلبه ليبرر أحقية اخللفاء

ارتكز في تفسيراته إلى جتربة اخلالفة الراشدة عم ً
ال

باب «السياسة الشرعية» مبكر ًا في القرن الثاني
الراشدين في اخلالفة في ظل اجلدل الفقهي الذي

ساقه الشيعة حول أحقية علي بن أبي طالب
واغتصاب اخلالفة منه من قبل من سبقوه .ولم

ومتيزت في
تكن الكتابة السنية األولية فقهية بحتة ّ
مرحلة مبكرة كتابات عبد الله ابن املقفع في «مرايا
األمراء» و«األدب الصغير» و«األدب الكبير» وبعد

ذلك رسائل عبد احلميد الكاتب ،وكتاب اجلاحظ
«التاج في أخالق امللوك» ،و«سلوك املالك في

تدبير املمالك» البن أبي ربيع .ومتيزت كتابات
هذه الفترة بكونها استنهاض ًا للتراث الفارسي

واليوناني في جتسيد حكم الفرد الواحد .وفي

القرن الثالث عشر تراجعت الكتابات السياسية

الشرعية املخصصة إلى مجموعة من املواعظ
والقصص املنثورة في ثنايا الكتب األدبية مثل ما

ذكره ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد» واملبرد
في «الكامل» وابن قتيبة.

ويظل ما كتبه اإلمام املاوردي (ت)450.

أهم ما كتبه أهل السنة في احلكم وسيظل حتى

بتزكية اخلليفة السابق .وبالتدقيق فإن املاوردي

بالتأويل والقياس .ثم جاء بعده أبو يعلي الفراء
احلنبلي الذي استكمل فقه السياسة الشرعية على

طريقة املاوردي .وفق الكثير من الكتابات ،فإن
متيز مبحاولة تبرير
التأليف السني في تلك الفترة ّ
تصرفات اخللفاء أو امللوك وإضفاء الشرعية عليها
استناد ًا إلى الكتاب والسنة وإن لم يجدوا ما يبرر ما
يذهبون إليه صراحة فبالقياس والتأويل.

ولم تعد الكتابات بعد ذلك تهتم باجلانب

التشريعي الذي لم يتقدم كثير ًا عما ذكره املاوردي

ومفسروه واقتصر على تفسير الظروف التي يعيشها

الكاتب وتبرير ما يقوم به امللوك والتودد إليهم من
شدة اخلوف والطغيان .وهذا ما سيدفع الفقه

السياسي السني والتأليف في الفكر السياسي إلى

اخلمول والكسل .بل إن الكتابات السياسية السنية
متيزت بكون الكاتب يكتب مؤلفه ليهديه إلى امللك

منمقة في فضائل احلاكم
مسبوق ًا بديباجة طويلة ّ
في عصره .مثل كتاب الوزير نظام امللك «سير

امللوك» ،و«النهج املسلوك» البن نصر الشيرزي.
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لذا فقد أوجب كل من كتب من أهل السنة األمة

من خصوصية املنطقة ومن أزماتها املعاصرة

مستجابة ما جعلتها إال في السلطان فبصالحه تصلح

في كتابه اجلديد يقول املستشار عبد اجلواد ياسني إن

بالطاعة والوالء للملك من باب «لو كانت لي دعوة

األمة» .لذا عد اخلروج عن امللك والتمرد عليه
مترد ًا على الدين ومعصي ًة لله واستمرت الكتابات
السنية تبحث عن تبرير امللك حتى العصر التركي

مثل كتاب جنم الدين الطَّ رسوسي (ت )758.في
كتابه «حتفة الترك فيما يجب أن يعمل في امللك»

الذي ألفه لتبرير اخلالفة التركية (العثمانية) .وكما

يقول املستشار عبد اجلواد ياسني في نقده للفكر
السياسي اإلسالمي فإن «اخلالفة ليست نظرية في

الدولة أو احلكومة بل هي نظرية في احلاكم».

وليست تلك التي كانت موجودة قبل ألفي عام.

النظرية السياسية في اإلسالم ضعيفة ولم يؤسسها
نص وأنها ال تستجيب ملعايير احلداثة السياسية

واالجتماعية.

1

في املقابل ،آثر الشيعة أن يقفوا جانب ًا وأال

يشاركوا في اخلالفة وال في الدولة ،وبعيد ًا عن
النقاش املذهبي حول استبعادهم أم وقوفهم
طواعي ًة فإن الثابت أن أئمة الفقه الشيعي نظروا

إلى دولة اخلالفة نظر ًة سلبيةً؛ إذ رأوا فيها اغتصاب ًا

لإلمامة من اإلمام وأنها بنيت بعد مقتل علي بن أبي

ونظر علماء السنة إلى السلطة بوصفها ضرور ًة

طالب وولده احلسني ،خاصة أن الدولة األموية،

الغزالي حارس لدين الله ومكلف حماي َته ،وإن لم

أثرها كل السالالت احلاكمة بعد ذلك ،هي من

وأدا ًة حلماية الشريعة وتطبيقها .فاحلاكم عند اإلمام

قصر في أهم واجباته .وعليه فاخلالفة
يفعل فقد ّ

التي شكلت عصب دولة اخلالفة ومنهجها اقتفت

هزمت الشيعة وأعملت فيهم القتل (وفق الرواية

يتغير احلال كثير ًا
ركن من أركان الدين .ولم ّ
حتى االجتهادات املعاصرة التي ولدت في رحم

اخلالفة بني أبناء اخلليفة وحتويل األمر إلى نظام

والبحث عن إصالحها .أما الكتابات املعاصرة

منهج احلكم اإلسالمي السني.

الصراع العربي التركي في نهاية الدولة العثمانية

فقد حاولت التوفيق بني أنظمة احلكم املعاصرة
وبني احلكم اإلسالمي من باب املواءمة وإبراز وجه

الشبه بني الشورى والدميقراطية مع التأكيد على
عدم مخالفة التشريع الدنيوي ملبادئ ونصوص

الشريعة .وظهرت كتابات اعتبرت تنويرية مثل ما
ألفه األفغاني وعبد رشيد رضا وغيرهما.

الشيعية) .فالنهج األموي في احلكم من توريث
ملكي بصبغة املبايعة هو ما سيخط الطريق أمام
بعد الهزمية ومقتل األئمة ،رأى أصحاب الرأي

في املذهب الشيعي أن ال يشارك الشيعة في حكم

مغتصب وأن اخلالفة في األساس كان يجب
أن تذهب إلى اإلمام لكنها اغتصبت منه .وأن
ال يشارك الشيعة في احلكم كان يعني أن يظلوا
على هامش الدولة وال يدخلوا مؤسساتها وهو

وبشكل عام ،فإن الفكر السياسي اإلسالمي

ما سيترك أثره الحق ًا على وضعهم ومكانتهم

اخلاصة للمفاهيم السياسية املعاصرة التي تنطلق

وكان ذلك مع مقتل اإلمام احلسن العسكري (له

بحاجة إلى مزيد من االجتهادات لتطوير رؤيته
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االجتماعية واالقتصادية في املجتمع اإلسالمي.
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ولد يسمى محمد بن احلسن العسكري) والقول

والترجيح فيما بينها .وعليه فقد متيز الفقه الشيعي

املهدي» عند الشيعة أو اإلمام الغائب املنتظر.

القول في الفقه الشيعي حتى جاء السيد املرتضى

بوجود ولد له مختف وهو ما صار يعرف بـ«اإلمام
وظهر الرأي الذي سيسود لقرون طويلة في الفقه

الشيعي والذي عرف بنظرية «اإلمامية» و«التقية

واالنتظار» وما رافق ذلك من فهم لفكرة اإلمامة

والغيبة .ذهب هذا الرأي إلى حترمي إقامة الدولة
اإلسالمية أو ممارسة أي نشاط سياسي قد يقود

إلى إقامة هذه الدولة أو الثورة على الوضع القائم
إال بعد عودة اإلمام املهدي الذي سيقوم هو نفسه

بقيادة التحرك نحو إقامة هذه الدولة ويسقط دولة
اجلور والبهتان .وال يجوز وفق النظرية القيام
بأية ثورة حتى لو قادها أحد من أهل البيت ما لم
يكن اإلمام املهدي .واشترطت النظرية في اإلمام

الذي سيأتي بعد ذلك العصمة والساللة العلوية

احلسنية (مبعني من نسل احلسني وليس أحد أبناء
علي اآلخرين) .لذا فقد مت تقييد هذه اإلمام في

خانة ضيقة ال ميكن لغيرها أن يحكم أو يزعم احلق
في احلكم .ورفض فقهاء الشيعة تنصيب اإلمام
واختياره من بينهم حتى بالشورى وقالوا ليس يقوم

عندنا مقام اإلمام إال اإلمام.

بـ«اإلخبار» وستظل املدرسة اإلخبارية هي سيدة
علم الهدى (ت 440 .هجرية) ليجيز االجتهاد
فاحت ًا الباب أمام تطور سيستمر حتى تصل اجلرأة
ببعض علماء الشيعة إلى بحث مكنون نظرية
اإلمامة املهدية والعمل على تقدمي أطروحات

تثويرية في النظرية .وكان الشيخ محمد بن احلسن
الطوسي (ت 460.هجرية) قد مارس االجتهاد
موسع ًا الباب أمام مدارس االجتهاد الشيعية التي
نعرفها حتى اليوم واملتمثلة مبدرسة جبل عامل

وكربالء والنجف وقم التي ستشهد تثقيف اإلمام
اخلميني.

وأمام ثبات التفكير السني في نظرية احلكم وفق

العرف والطريقة السائدين ،فإن املذهب الشيعي
استطاع أن يطور طريقة في النظر إلى احلكم تقضي

بأن احلكم يجب أن يكون لإلمام الغائب وأن أحد ًا
ال يستطيع أن يزعم بأحقيته باحلكم واخلالفة ما لم

يعد اإلمام .لذا فقد ارتكز الفقه السياسي الشيعي
إلى مبدأ انتظار عودة وظهور اإلمام .ورمبا وبإعادة

النظر في السياق السياسي الذي كان سائد ًا فإن

وحقيقة األمر ،أنه ال يوجد سند أو إثبات

هذه الطريقة في التفكير جتد لها ما يشفع لها،

باسم محمد بل إن الفقه الشيعي يقول إن الولد ولد

وتراجع احلضور الشعبي الشيعي في الشارع

تاريخي أن اإلمام احلسن العسكري ولد له ولد
سر ًا ولم يره أحد .وظل االجتهاد في الفقه الشيعي

خاص ًة السياسي منه محرم ًا ولم يكن إال األئمة

املعصومون الذين يستطيعون الفتوى .واستمر
الوضع على هذا احلال طوال الفترة التي سادت فيه

نظرية الغيبة .واقتصر االجتهاد داخل النصوص

حيث إن الهيمنة السنية ووجود احلكم بيد السنة

املسلم بعد هزمية كربالء وتشتتهم قد جعل من
«العزلة» مبد ًأ معقو ً
ال في محاولة لتجاوز املزيد

من اآلالم والهزائم .ومن ثم شهد الفكر الشيعي
تطور ًا ملحوظ ًا خاصة في نهايات القرن التاسع

عشر والقرن العشرين ذهب لتجاوز فكرة االنتظار
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لتعطيلها ألحكام اإلسالم واعتبر أنه مع التأكيد

في إيران بعد قيامها .وكما يقول الكاتب ،فإن

إال أن خصائص احلكم الشرعي ميكن أن تتوفر

عدم مقدرة الطرفني على جتاوز اخلالف التاريخي

أن أحد ًا ال يستطيع أن ينوب عن اإلمام بالكامل
في الشخص املؤهل ليحكم في الناس حتى عودة

اإلمام .ورأى اخلميني «أنه إذا نهض بأمر تشكيل
احلكومة فقيه عادل ،فإنه يلي من أمور املجتمع ما

كان يليه النبي» (ص ،)16رافض ًا تعطيل الوالية

السياسية موضح ًا أن بإمكان الفقهاء أن يولوا حتى

عودة األئمة فتعطيل الوالية يشكل تعطي ً
ال ألحكام

الدين.

العالقة كانت دافئة ولم تكن حميمة ،ومرد ذلك

الفقهي الذي تشكل عبر أربعة عشر قرناً .غير

أن عالقة اإلخوان بالشيعة بدأت مبكر ًا مع تبني
األزهر لفكرة التقريب بني املذاهب اإلسالمية

العام  1948وتشكيل «دار التقريب بني املذاهب
اإلسالمية» التي ضمت في عضويتها الشيخ حسن
البنا مرشد اإلخوان .وقام رموز الفقه الشيعي في

حينه مثل اإلمام محمد تقي القمي وآية الله كاشاني

في املقابل ،فإن اإلمام البنا مثل مجمل الفقه

ونواب صفوي بزيارة مكاتب اإلخوان واملشاركة

الدولة ركن من أركان الدين والسلطان هو ظل الله

ووفق الكاتب ،فإن عالقة اإلخوان بالدولة

السني ركز على وجوب إقامة دولة اخلالفة ألن

في األرض ،واهتمام البنا بالدولة ال يأتي في إطار

منفصل بقدر ما يندرج في سياق اهتماماته بالعقيدة

واإلصالح والتربية( .ص )9.وواجب الدولة هو
إقامة شعائر الله وتطبيق الشريعة فهي بالتالي أداة

وليست غايةً .ويحدد البنا مرتكزات ثالثة يجب
أن تتضمنها الدولة اإلسالمية وهي ( )1العدل ()2

احلرية واستقالل اإلرادة )3( ،اجلهاد .والدولة
اإلسالمية هي ( )1دولة دعوة ( )2دولة عاملية،

( )3دولة محكومة بسلطان الشريعة .وكما يالحظ

أحمد يوسف فإن اإلمام البنا لم يقم باالستفاضة
في تطوير رؤيته بخصوص الدولة اإلسالمية ألن
انشغاله بترتيب أمور اجلماعة وما تعرضت له من

ضغوط ثم اغتياله أدى إلى عدم تطور هذا الفكر
بشكل كبير.

بعد ذلك ينتقل الكاتب إلى مناقشة عالقة

اإلخوان بالثورة اإليرانية والدولة اإلسالمية
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في بعض نشاطاتهم والتقاء قادة اإلخوان.

اإلسالمية في إيران مرت بأربع مراحل أو
تطورات ( )1احلماس والتأييد اإلخواني للثورة

منذ انطالقتها ،وهي مرحلة قصيرة لم متتد ألكثر
من سنتني ومتيزت بالبحث عن املشترك والزيارات

املتبادلة )2( .التردد والتحفظ خاصة بسبب تركيز

الدستور اإليراني على فارسية األبوين واجلدين في
املرشح للرئاسة وهو ما ينزع عن الدولة اإلسالمية

في إيران صفة العاملية ومن ثم قمع الثورة ملخالفيها

واحلرب العراقية اإليرانية )3( .التشكيك املتبادل
حيث قامت إيران بتأييد النظام السوري في قمعه

إلخوان سورية الذي ترافق مع ما يسميه الكاتب
الضخ التفكيري الرهيب الذي مارسته بعض

احملطات السلفية ضد الفكر الشيعي خاص ًة من
قبل دول اخلليج إبان احلرب العراقية اإليرانية

والتصريحات اإليرانية املعادية لدول اخلليج.

( )4مد اجلسور وهي املرحلة األخيرة التي بدأها
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الرئيس رفسنجاني وأكملها محمد خامتي ومن ثم

أحمدي جناد وفق الكاتب .وهي بعبارة أخرى فترة
تدخل إيران لدعم اإلسالم السياسي العربي السني

مثل دعمها حلركتي حماس واجلهاد اإلسالمي في
فلسطني.

والدراسة هي دعوة توفيقية للتقارب بني

املذهبني األساسيني في اإلسالم لتجاوز كل
خالفات املاضي والبحث عن املشترك في الفضاء

املذهبي وفي التطلعات السياسية .فـ«التحديات

اخلطيرة التي تواجه العالم اإلسالمي في عقيدته
وشريعته تفرض على املسلمني التطلع إلى إقامة
دولة (أي دولة) ،مهما كان مذهبها وتوجهها

الفكري والسياسي»( .ص 2)20 .وحقيقة األمر

ويفوز بأغلبية كاملة في انتخابات نزيهة.
جتربة حماس

في مؤلفه الثاني املعنون «جتربة حماس

السياسية .مربعات الرؤية واحلسابات» يناقش

الدكتور أحمد يوسف املفاصل األساسية التي مرت
فيها حركة حماس خاص ًة بعد قرارها املشاركة في

االنتخابات العامة الثانية ومن ثم تشكيلها احلكومة
الفلسطينية.

شكل قرار حركة املقاومة اإلسالمية حماس

املشاركة في االنتخابات التشريعية العامة حتو ً
ال

كبير ًا في مسيرة احلركة التي لم تكن قد جتاوزت
عقدها الثاني حلظة جناحها في احلصول على أغلبية

مقاعد املجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات

أن اإلسالم السياسي العربي مبجمله ال يخلو من

كانون الثاني  .2006وميكن استخالص الكثير

في إقامة دولة إسالمية بل ألن إيران جنحت في أن

سأكتفي بالبعض .فحركة حماس التي هي الذراع

افتتان بتجربة إيران املعاصرة ليس ألن إيران جنحت
حتافظ على هذه الدولة وحولتها إلى قوة إقليمية لها
وزن تسعى وراء السالح النووي .كما أن ثمة افتتان ًا

كبير ًا بالتجربة التركية املعاصرة بعد فوز اإلسالميني

في احلكم وجناحهم في دفع االقتصاد التركي
خطوات كبيرة إلى األمام وتقدميهم منوذج ًا مشرف ًا

حلكم احلزب اإلسالمي املعاصر غير املنغلق.

فيما اإلسالم السياسي العربي لم ينجح حتى

اآلن في إقامة دولة خاصة بل .وفي احملاوالت

القليلة التي دخل فيها احلكم لم يعكس صور ًة

من املالحظات التي تنبئ عن هذه األهمية ولكنني

الفلسطينية لتنظيم اإلخوان املسلمني أو هي وفق
ميثاق احلركة شعبة من شعب اإلخوان شكلت

التجسيد األهم حلالة املد الذي شهده اإلسالم

السياسي في املنطقة العربية خاصة واإلسالمية
عامة .فاحلركة التي تشكلت بصورتها املعاصرة

بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية في العام 1987
استطاعت في وقت قصير أن جتد لها مكان ًا مهم ًا
في املشهد اليومي الفلسطيني .إال أن هذه املالحظة
تنطلق أو كأنها قد تقترح ً
خطأ أن وجود حماس كان

إيجابي ًة تشكل منوذجاً .ورمبا كان هذا التعليق

وليد حلظة تشكلها ،إذ إن اإلخوان املسلمني خاص ًة

اآلخر حول جتربة حماس في احلكم بوصفها أول

القضايا التي كانت تهم القطاع وكانوا خاص ًة في عقد

اخلتامي مدخ ً
ال مناسب ًا لقراءة مؤلف أحمد يوسف

تنظيم إخواني عربي يسيطر على مقاليد السلطة

في قطاع غزة لعبوا دور ًا واضح ًا في الكثير من
الثمانينيات من القرن املاضي أي قبل والدة حماس
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طرف ًا فاع ً
ال في الطيف الفصائلي الفلسطيني .وليس

فاإلخوان لم يتدخلوا في املقاومة الفلسطينية

اإلسالمي واجلامعة اإلسالمية واخلالف الواسع

املسلحة ستظهر بعد ذلك بسنوات .بالطبع فإن

على املرء إال أن يستذكر الدور الذي لعبه املجمع
الذي دب بني املجمع وأقطاب التيار الوطني وممثليه

في غزة التي اشتعلت مع حرق مقر الهالل األحمر
الفلسطيني وما تال ذلك من سلسلة من األعمال
التي بالطبع أساءت لنضال الشعب الفلسطيني

ومسيرته ومستقبل حترره .إلى جانب هذا ،فإن
أنصار اإلخوان في اجلامعات الفلسطينية كانوا

فاعلني ويحصدون الفوز في بعض االنتخابات بل

إن قراءة الدراسة املسحية التي أجراها أحد أقطاب
حماس وعضو مكتبها السياسي الدكتور محمود

الزهار تشير بوضوح إلى هذا االمتداد السابق .وهو
املنطلق نفسه الذي يفتتح به الكاتب مؤلفه حيث
يقول «إن وصول حركة حماس إلى احلكم لم يكن

وليد الساعة ،بقدر ما كان عبارة عن تراكمات من

اجلدل والنقاش السياسي» (ص)7.

منذ النكبة حتى تأسيس حماس وحتى املقاومة
منظري اإلخوان في غزة ال بد من أن يتذكروا

دور اإلخوان في حرب فلسطني ومعارك كان

لضباط من اإلخوان الفضل في إدارتها والصمود

بها مثل الكتيبة  86وما شابه ،ورمبا يتم ذكر ما
عرف بـ«معسكرات الشيوخ» ضمن قوات الثورة

الفلسطينية املعاصرة ،لكن وفي أي حال ودون
اخلوض في هذه املقوالت فإن الثابت أن اإلخوان

لم يشكلوا حالة مقاومة نضالية ضد االحتالل

خاص ًة بهم على الرغم من النكبة ثم االحتالل

اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكثر من
عشرين سنة وهي سنوات شهدت ذروة االشتباك
املسلح لفصائل الثورة مع قوات االحتالل في

شوارع املخيمات واملدن والقرى.

منذ البداية شكلت حماس لنفسها خط ًا

إال أن التنظيم عمل بوصفة املرشد العام األول

واضح ًا منفص ً
ال عن باقي القوى الوطنية سواء

بقدر انشغاله بإعداد الكادر .وهو الفهم الشائك

السياسية .وكان مرتكز هذا املوقف هو النأي

الشيخ حسن البنا ولم ينشغل كثير ًا بالسياسة
واإلشكالي في مسيرة اإلخوان في فلسطني وهو

ما ال يقترب من نقاشه الدكتور أحمد يوسف في

مؤلفه قيد التحليل .فهو يكتفي بالقول إن حماس
عند نشأتها لم تكن تخطط للمشاركة في احلكم

«إال أنها اضطرت ـ مع تطورات الوضع السياسي
واألمني ـ لتقبل الواقع اجلديد ومحاولة التأقلم

معه» دون تفسير هذه املسببات التي دفعت اإلخوان
في فلسطني إلى الوقوف أكثر من أربعة عقود قبل
االنخراط في العمل املقاوم املسلح.
العدد (2010 )14-13

في النشاطات اليومية لالنتفاضة أو في املواقف
بنفسها عن التماهي مع منظمة التحرير أو اخلوض

معها في وحدة .بل إن تاريخ االنتفاضة شهد
بعض التوتر في امليدان .وأبرزت حماس نفسها
بشكل جلي كمعارض سياسي قوي ملنظمة التحرير

وللفصيل األكبر حركة فتح بعد موافقة املنظمة على
االنضمام إلى مؤمتر السالم في الشرق األوسط

الذي مت في مدريد برعاية أميركية وروسية العام
 .1991وعارضت حماس فكرة السالم والبحث

عنه عبر املفاوضات أو البحث عن حل للقضية
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الفلسطينية عبره .في املقابل ،فإن هذه اللحظات

برغبة واستجابة للجماهير .فبعض كوادر حماس

الدولة الفلسطينية على املناطق الفلسطينية احملتلة

األولى وتقدموا بطلبات ترشح إال أنهم وبعض

األولى لم تشهد معارضة حمساوية لفكرة إقامة

العام  1967إذ إن الشيخ أحمد ياسني كان قد

تقدم مببادرة بهذا املعنى في السابق .وعليه تركزت
املقاومة واملعارضة احلمساوية ملشروع السالم على

أساس رفض املفاوضات مع إسرائيل وهو موقف
ستظل احلركة تعلي من شأنه في خطابها السياسي
املوجه ضد خصومها السياسيني.

رغبوا منذ البداية في املشاركة في االنتخابات
رفض احلركة وتوزيع البيانات اجلماهيرية بحقهم

امتنعوا عن الترشح ومنهم رئيس وزراء احلكومة
العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية إسماعيل هنية.
فالسلطة التي كانت ثمرة اتفاق سالم «جبان»

ورمبا «خائن» صارت سلطة يجب التنافس عليها
بل والعمل على الفوز في انتخاباتها وحكمها بعد

والذي يغيب بشكل واضح عن نقاش الدكتور

ذلك .وهو حتول على الرغم من عدم وجود الكثير

وصولها للحكم وكيفية تفهمها له ـ هو هذا النقاش

من أهم التحوالت التي أثرت على احلركة منذ

أحمد يوسف ـ لتطور مسيرة حماس خاصة
اجلوهري حول مواقف حماس األولى وكيف
رفضت بشدة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية

بوصفها إحدى إفرازات عملية السالم مع إسرائيل
التي ترفضها جمل ًة وتفصيالً .وهو وإن أشار

من القراءات املتبصرة في تفسيره فإنه يعد واحد ًا
انطالقتها حتى اآلن بل إنه يعادل في تاريخ تطور

حركة اإلخوان املسلمني في فلسطني في أهميته
نشوء حماس نفسها العام .1987

والكاتب يقر بأن انتقال حماس املفاجئ إلى

بطرف خفي إلى هذا التحول في املوقف من

مربع احلكم خلق الكثير من اإلشكاليات التي

عن النقاش املهم الذي يقوم به هو مقاربة ملواقف

سلطة اجتهدت في السابق في إفشالها ،وفي

رفض السلطة إلى وجود السلطة إال أن ما يغيب
احلركة وما طرأ عليها بعيد ًا عن املوقف املعلن.
فحماس لم جتتهد كثير ًا في تبرير هذا االنتقال ،إذ

إن أدبياتها أشارت إلى رغبة في حتقيق اإلصالح
والتغيير كما يشير اسم دعايتها وكتلتها االنتخابية
بعد أن ساد السلطة الفساد وسوء اإلدارة وفق ما

قالت احلركة .غير أن الطريقة التي ناوأت فيها

حماس وجود السلطة ومعارضتها لها وحترميها
املشاركة في أي من مؤسساتها وموقفها املتشدد من

مشاركة بعض كوادرها في االنتخابات التشريعية
األولى العام  1996ال ميكن أن يفسر التحول عنه

شكلت حتدي ًا للحركة فهي وجدت نفسها حتكم
الوقت نفسه وجدت أن عليها أن تتعاطى مع واقع

دولي جديد .فحماس حني تكون في املعارضة
وخارج املؤسسة تستطيع أن تقول ما تشاء لكن

حينما تصبح على رأس السلطة فإن كل كلمة
محسوبة وتكلف ثمناً ،وعليه فإن حسابات
املؤسسة تختلف وهو ما يقترحه عنوان الكتاب.

في عنوان فرعي «التعاطي احلذر مع فكرة

احلكم» يناقش الكاتب املقوالت التي صدرت
عن قيادة حماس بخصوص فكرة الدخول في

االنتخابات ويسرد مجموعة من احملاذير التي
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نظرت إليها احلركة بتفصيل

تقتضي مسؤوليات واسعة ال ميكن أن تتم بشكل

 -مدى تقبل املجتمع الدولي لوجود حماس في

كامل في ظل سيطرة إسرائيل على املعابر واحلدود

 -مدى جاهزية احلركة ونضوج برامجها ورؤاها

ثم ينتقل الكاتب إلى مناقشة تطور فكر حماس،

املؤسسة

ومقدرتها على تقدمي حلول وإجابات لألزمات
التي قد تطرأ.

واالقتصاد.

فيقر بأن أولى خطوات حماس ومقارباتها

السياسية احلقيقية كانت طرح الشيخ أحمد ياسني

 -مقدرة احلركة على مواجهة حتديات احلكم

لفكرة الهدنة خالل االنتفاضة ،ولكن وكما يقول

القانون واجلمود السياسي .وكان النقاش

آنذاك ـ واضحة املعالم وال موضوعة ضمن رؤية

من انفالت أمني وضعف هيبة السلطة وغياب
ينصب على إذا ما كان على احلركة مواجهة هذه

القضايا حتت قبة البرملان أم من كراسي احلكومة.

 صعوبة املواءمة بني ثوابت احلركة وبني متطلباتمرحلة احلكم.

الكاتب فـ«إن فكرة الهدنة لم تكن في أبعادها ـ

شمولية تفتح الباب أمام حماس لتحرك سياسي
جديد«( .ص )17.وكانت القفزة الثانية هي
قبول احلركة لفكرة الدولة على حدود الرابع من

حزيران مع تأكيد احلركة عدم االعتراف بشرعية

بعض الدول تصنف احلركة على أنها إرهابية مما

إسرائيل .كانت هذه مواقف مبكرة لم تقم حماس

إن حتقيق إجناز ميداني في احلكم وتقدمي صورة

مواقفها السياسية .وكما يعلل الكاتب فإن انخراط

وسوء اإلدارة سيستغرق وقت ًا طوي ً
ال قبل أن يرى

هذه الطروحات جانباً .واالنشغال في املقاومة قاد

قد يجعل تعاملها مع احلركة متعذراً.

مختلفة للمواطن الفلسطيني الذي عانى من الفساد
املواطن ثمار طريقة حماس في احلكم وهو ما قد

يؤثر على جمهورها.

بالقفز عنها أو تقدم خطوة إضافية واحدة في
حماس في املقاومة خالل االنتفاضة جعلها تضع
إلى استبعاد العمل السياسي باملطلق وهو ما عكس

نفسه في نتيجتني .األولى أن حماس لم تنجح في

وكما يقتبس الكاتب من دراسة غير منشورة

الربط بني املقاومة وبني حتقيق إجنازات سياسية.

من ال يزال يرى من داخل احلركة أن ترك احلكومة

الفلسطيني الداخلي من مشاكل وفوضى وغالء

ألحد قادة احلركة الدكتور يوسف رزقة فإن ثمة

واحلكم أولى من البقاء العتبارين.

والثانية أن حماس لم تلتفت كثير ًا إلى الوضع
وغيره .والكاتب ينتقد عدم انشغال حماس بقضايا

يتمثل األول في حقيقة أن القضية الفلسطينية

الناس قبل خوضها املنافسة على احلكم ،إذ إن هذا

بطبيعته يتناقض مع مرحلة احلكم والبناء خاص ًة

والعمل املسلح بل أن ترث كل هذه املشاكل رزمة

مازلت في طور التحرر الوطني وتقرير املصير وهذا

أن السلطة هي نتاج اتفاق سالم مع إسرائيل.
ويكمن الثاني في أن مرحلة احلكم والسلطة
العدد (2010 )14-13

االنشغال ال ينتقص من قدرة احلركة على املقاومة

واحدة( .ص )19.وتأخرت حماس في اكتشاف
رفص املزاوجة بني الوضعني .حتى إن دخول
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حماس السياسة كان متردد ًا يتسم باخلوف من أي

حماس قائ ً
ال إن يجب على احلركة وبعد جتربتها

أو تستدرجها إلى مربع ال ترغب أن تكون فيه.

وفق الركائز التي شكلت من خاللها احلكومتني

فكرة تعتقد أنها قد تسحبها أكثر إلى مربع السياسة
«لذا غلب على خطاباتها وسياساتها سمة الرفض

املطلق لكل ما ميت للسياسة بصلة»( .ص.)20

السابقة أن تعيد النظر في طريقة تعاطيها السياسية

العاشرة والوحدة الوطنية ،وأن تنتهج رؤية
سياسية تسمح لها بالتفريق بني ما هو إستراتيجي

مع فوز حماس في االنتخابات وبصرف النظر

وما هو مرحلي وأن تتسم باملرونة ،ويقتبس عن

فإن احلركة وجدت نفسها تقود وضع ًا معقد ًا

علمانية الدولة وواقعية تعاطيه مع توازن القوى

عن كونه متوقع ًا أو كان تسونامي فاجـأ اجلميع،

أحد املصادر طريقة إدارة أوردغان لصراعه مع

تطالب فيه بالكثير من االلتزامات واملواقف التي

في الدولة ،فهو ال يلوح بالصراع األيديولوجي

محايدة ينتقد احلركة في عدم تبنيها رؤي ًة سياسي ًة

عداء للدين .فالسياسة تتطلب التمييز بني
وأقل
ً
الثوابت ومتطلبات املرحلة .وهو في هذا يدعو

لم تكن قد فكرت فيها من قبل .والكاتب وبعلمية

ضد الدولة العلمانية بقدر مطالبته بدولة أكثر عد ً
ال

التكيف مع
واقعي ًة مرن ًة «حتفظ لها القدرة على
ّ
التقلبات التي تعصف بالوضع الفلسطيني...

حماس إلى مراجعة التجارب السياسية والنضالية

والثوابت الوطنية أو يؤثر على تبنيها خط اجلهاد

حماس حني دخلت االنتخابات لم تكن مستعد ًة

لم يكن ذلك لينتقص من قوتها ومتسكها باملبادئ

واملقاومة ،لكنها حشرت نفسها في زاوية لن

تستطيع اخلروج منها إال بشق األنفس وصعدت
على قمة شجرة عالية لم يكن من السهل النزول

عنها»( .ص )22.وعليه والرواية للكاتب،

فقد وجدت حماس نفسها تتعرض إلى مجموعة
هائلة من الضغوط التي تطلبت القيام ببعض ردود
الفعل واالستجابات السريعة في وقت قصير.

التغيرات السياسية التي أقرتها حماس
وعليه فإن ّ
لم تكن نتيجة قناعات ورؤى مدروسة بقدر ما

كانت استجاب ًة لضغوط الواقع وهو ما عكس نفسه

في مداوالت وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ثم رؤية احلركة

للمصاحلة .ويذهب الدكتور أحمد يوسف في

تقدمي قراءة نقدية واعية جلدلية امللك واحلكم عند

املعاصرة لالستفادة منها .وبشكل عام ،فإن

بشكل كاف الستحقاقات املرحلة اجلديدة ولم
تكن كاملة اجلاهزية لالشتباك السياسي البناء

معها ،كما أن أداء حماس كحكومة لم يكن على
مستوى تطلعات احلركة وطموحات مؤيديها.

بعد ذلك يقدم الكاتب أربع أبجديات ومفاهيم

مهمة في العمل السياسي تنطلق من أن السياسة
هي فلسفة التعايش مع الواقع أو االلتفاف عليه،

وأن األصل في احلكم هو املصلحة .وهذه املفاهيم

هي ( )1أن النجاح التكتيكي ال قيمة له في ظل
الفشل اإلستراتيجي )2( .أن السياسي احملنك ال
يشكو تعقد الواقع )3( .العمل اجلمعي واملشاركة

والتداول السلمي للسلطات هو ضمان للتماسك

االجتماعي خاصة في ظل الصراع وغياب
االستقالل فهو أضمن للمقاومة وحلماية احلقوق.
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( )4ثمة مساحات مشتركة كبيرة بني فتح وحماس

فجأ ًة أن تشارك في االنتخابات وتستخدم كل

الوحدة الوطنية هي التحدي األكبر الذي يواجه

اإلقليميني من أجل الفوز في هذه االنتخابات

وأن أحد ًا ال يستطيع أن يلغي اآلخر .وعليه فإن
الفلسطينيني.

يقدم الدكتور أحمد يوسف قراء ًة نقدي ًة عميق ًة

ماكينتها املالية واإلعالمية وتستنفر كل حلفائها

فإن الكاتب أيض ًا يقع في إعادة ترديد موقف
حماس الكالسيكي وتبريرها املتداول عن األمر.

لتجربة حماس ينطلق فيها من موقع العارف

فحماس وفق رواية الكاتب قد أزعجها تدهور

من منطلق القلق واحلريص على احلركة فهو يقول

السلطة الوطنية والتي كانت مزعجة ،فوجب

واملسؤول الذي شارك في صناعة القرار وما زال

في ختام مؤلفه «قد أكون قسوت بعض الشيء
على احلركة التي عشت عمري مناض ً
ال من أجل

احلال الفلسطيني وحجم التنازالت التي قدمتها

على حماس التدخل إلنقاذ احلقوق الفلسطينية.
هذا من جانب أما من آخر فإن حماس قدرت أن

أفكارها وتقلدت مناصب قيادية مختلفة فيها».

اتفاقية أوسلو التي كانت وراء عدم مشاركتها قبل

اإلخوان وأحد سبعة قاموا بتأسيس حركة حماس

الفلسطينية لم تعد قائمةً .وعليه فإن كل املؤشرات

بقي أن أذكر أن محمد حسن جمعة من كوادر

يقدم للدراسة.

استراتيجية حماس

ذلك في السلطة قد انتهت وأن مجمل التعهدات
تشير إلى حماس يجب أن تتقدم لقيادة الشعب

الفلسطيني .وحماس وفق الكاتب كانت مؤهل ًة

أما في مؤلفه الثالث «إستراتيجية حماس:

لذلك فهي متتلك شبكة من املساجد واجلمعيات

أوراق سياسية فلسطينية ،يناقش الدكتور أحمد

مع املواطن .كما أن الكاتب وفي مدخله القصير

مالمح ومحددات» والصادر ضمن سلسلة
يوسف إستراتيجية حماس وتعاطيها مع الواقع
السياسي .يبدأ الكاتب مبدخل متهيدي معنون

بـ «حماس االنتقال إلى عالم السياسة» حيث

يسوق جمل ًة من التبريرات لتفسير مواقف
حماس اخلالفية خاص ًة موقفها القاضي مبقاطعة

االنتخابات التشريعية والرئاسية عام .1996
طبع ًا وهو ال يسوق إال موقف حماس وتبريرها

الكالسيكي حول هذه املقاطعة القائل إن السلطة

نتيجة اتفاقيات سالم وإن حماس لم تكن مشغول ًة
حق ًا في السياسة وإدارتها .وإجابة عن السؤال

الكبير حول ما الذي حصل ليجعل حماس تقرر
العدد (2010 )14-13

األهلية واخليرية والتعليمية وذات عالقة مباشرة

هذا يقف إلى جانب نظرية املؤامرة في توصيف ما
حدث بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية
الثانية وتشكيلها احلكومة العاشرة« :من هنا،
حتركت القوى الدولية للتآمر على كسب احلركة

وفوزها في االنتخابات التشريعية ،وتواطأت
معها جهات إقليمية وفلسطينية لعزل حكومتها

وتشديد احلصار عليها حتى ال تكتب لتجربتها ـ
في احلكم ـ النجاح»( .ص )9وال يفوت الكاتب

أن يضيف إلى هذا حقيقة أن الكثير من قيادات
حماس لم يكن لديهم جتربة في احلكم وأن جلهم

أساتذة جامعات وأئمة مساجد وأطباء ومهندسون
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وحظوظهم ومعارفهم املهنية ضعيفة.

املؤكد أن ثمة الكثير من احلقائق التي ال بد من

أنها غابت عن التحليل السابق والتي تشكل مدخ ً
ال
أساسي ًا في مجملها لفهم طبيعة الوضع الفلسطيني

الراهن .فتحول حماس للمشاركة السياسية
والقبول بها شكل منعطف ًا حاد ًا وقفز ًة كبير ًة لم تكن
احلركة على صعيد النصوص واملفاهيم قد تصاحلت

معه .وكنت في دراسة صدرت في العدد األول
من سياسات في شتاء  2007قد ناقشت بعض

كتابات قادة احلركة للخلوص إلى أن ثمة قناعة
تبلورت لدى حماس بضرورة املشاركة السياسية
في السلطة دون التصالح مع فكرة وجود السلطة

وهي النتيجة التي ميكن اخللوص إليها من بني ثنايا
حتليل الدكتور أحمد يوسف املفعم بالعبارات

احلزبية .فعدنان عصفور ،أحد قادة احلركة ،في
مقال له العام  2004يقول إن حماس «محمولة إلى

املشاركة السياسية» وإسماعيل هنية الذي سيصبح
رئيس الوزراء في حكومة حماس كتب يقول في

العام نفسه إن املشاركة في االنتخابات ليست من ًة

ولكنها حق .كما ميكن النظر إلى رسالة املاجستير
التي أعدها مشير املصري الناطق باسم احلركة قبل

أن يصبح ممثلها في التشريعي عن دائرة شمال غزة.

في أطروحته حول التعددية واملشاركة السياسية
في اإلسالم يستخلص املصري وجوب املشاركة

في االنتخابات وأن من واجب احلركة اإلسالمية

االهتمام بإدارة شأن املسلمني بل إن املشاركة في
املجالس النيابية تنسجم ومبادئ اإلسالم .وهو

املنطق الذي تؤكده وثيقة صدرت عن احلركة في
اخلليل حول «حكم املشاركة في املجلس التشريعي

الفلسطيني .دراسة فقهية» حيث تقول الوثيقة إن

الدعوى للمشاركة في املجلس التشريعي واجبة.

3

عموماً ،فإن مجمل ما دار في عقل حماس

من مناقشات على ما يبدو من كل ما نشر لم

ميس جوهر السؤال بل جاء ليبرر مشاركة احلركة

في االنتخابات ولم ميس بأي حال من األحوال
األسئلة الكبرى حول موقف حماس من احلل
السياسي وفرص حتقيق الدولة ممكنات التنازل

التكتيكي حلماية التطلعات اإلستراتيجية .وهناك
بيت القصيد فحماس وصلت إلى أعلى شجرة

لم تتصالح معها بعد مبعنى أنها وجدت نفسها
حتكم سلطة لم حتل أزمتها الوجودية معها .فهي

أرادت أن حتكم السلطة دون أن تعترف بوجود

األخيرة وهو ما دللت عليه تصريحات مسؤولي

احلركة ،فهم كانوا قادة السلطة وعلى رأس
جهازها التنفيذي وتسمع أحدهم يقول إن على

السلطة .واحلركة حاولت وضع خط فاصل بني

حكومتها وبني السلطة ،فإسماعيل هنية هو رئيس
احلكومة وهو ينتقد السلطة .ثمة لبس كبير وقعت

فيه حماس وهي لم تفلح أو حاولت ولكن العقل

املستنير في حماس لنستخدم أحد مصطلحات
الدكتور أحمد يوسف لم يفلح في فرض وجهة

نظره أو إقناع اآلخرين بها.

إن واحد ًا من أشد املواقف السياسية التي يجب

على حماس التفكير فيها هو فشلها في جتاوز
معضلة التجاوز بني احلل التاريخي واحلل املرحلي،

فهي تقول إنها مستعدة للقبول بدولة فلسطينية في

حدود الرابع من حزيران ،لكنها لن تقبل أن يكون

ذلك عبر االعتراف بشرعية دولة االحتالل .وهذا
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يفترض ضمن ًا أن األرض سيتم حتريرها بالقوة

أولى هذه القضايا هي ما يسميه الفضاء

وهو ما إن مت فإن حدود الرابع من حزيران لن

يعيب على املجتمع الدولي ردة فعله على فوز

وستجبر إسرائيل على مغادرة املناطق الفلسطينية
تصبح معلم ًا جغرافي ًا لقياس حدود الدولة وفقه،
إذ ميكن إجبار إسرائيل على االنسحاب من الكثير

من املناطق عداها .ما أقترحه هنا أن ثمة منطق ًا في
التفكير في كيفية إجناز احلل املرحلي .وحماس

ال تعرف كيف تفعل ذلك وإن جتربتها في احلكم
وفي إدارة السلطة ومن ثم السيطرة على قطاع غزة

بالقوة وإقامة حكومتها فيه والهدنة املجانية التي

منحت إلسرائيل دون مقابل إال عدم التعرض
لغزة واخلربطة التي تثور حول التنسيق امليداني في

اخلدمات وعدم التفاوض املباشر مع إسرائيل كلها

تشير إلى أزمة في خلق تناغم بني ممكنات السياسة
وفرص الواقع والقدرات الذاتية.

السياسي :املفاجأة والصدمة حيث إن الكاتب
حماس وتشكيلها احلكومة العاشرة وفرض

مقاطعة عليها ،فاحلكومة العاشرة لم تأت من
أجل «تصعيد العنف واملواجهة واحلرب» غالبية

الفلسطينيني تفضل أن تكون هناك تسوية سلمية

تنهي االحتالل وترد احلقوق إلى أصحابها على
الرغم من قناعة الكثيرين بأن إسرائيل غير جدية

في إعمال السالم( .ص)12.

القضية الثانية هي املقاومة فهي شرعية دولي ًا

وحتظى بإجماع وطني .هنا يقر الكاتب بأن واحدة

من أهم املشاكل التي واجهت الفلسطينيني هي

كيفية نظم املقاومة بطريقة تكفل لها أن تكون أكثر
جناع ًة وأكثر انسجام ًا مع األهداف العامة والبرنامج

ينتقل أحمد يوسف بعد ذلك إلى مناقشة

السياسي .وهو يرى أن حماس مع الزمن نضجت

من القضايا التي متس عمل احلكومة آخذ ًا بعني

غير أن املقاومة أصبحت أكثر انضباط ًا والتزام ًا

حماس بني اإلستراتيجية والتكتيك عارض ًا جلملة
االعتبار أن هذه احلكومة لديها التزامات محلية

وإقليمية ودولية وعليها واجبات جتاه شعبها
وقضيتها الوطنية .وهو يشير بداية إلى أن ما

سيعرضه ال يبتعد كثير ًا عن ما هو علية «املوقف
املستنير داخل احلركة» وهو طريقة للقول إن هذا
املوقف ال يشكل موقف احلركة كلها أو موقفها

الرسمي بل إنه يحظى بقبول بعض من احلركة.
والدكتور أحمد يوسف ال يفوته دائم ًا حني يقدم

رأي ًا مخالف ًا ملوقف احلركة أن يضيف بني مزدوجني
أو في جملة اعتراضية «حسب رأيي» أو شيء من

هذا القبيل.

العدد (2010 )14-13

عسكري ًا أكثر من نضجها السياسي بحكم التجربة
بالرؤية السياسية من ذي قبل.

بعد ذلك يعرض الكاتب لعشر قضايا مركزية

ذات صلة بخبرة حماس ومواقفها السياسية.

أو ًال ـ شكلت شروط الرباعية الدولية وضع

العربة أمام احلصان ،فهي لم تتناسب ومنطق
األشياء ،إذ كانت الصالفة التي فرضت فيها كفيلة
بإفشال كل شيء «إذ كان باإلمكان التفاوض على

بعضها والتفاهم عليه» (ص )16والقصد وفق

الكاتب من هذه الشروط هو إفشال حماس.

ثاني ًا ـ االعتراف بإسرائيل ،حيث يقدم الكاتب

حتلي ً
ال ملوقف حماس من هذه القضية من باب
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عن أي إسرائيل نتحدث؟ هل هناك حدود لدولة

يقول فإن اخلوض في هذا النقاش لن يسبر أغوار

وهل سيلتزم الطرف اإلسرائيلي بأي اتفاق يوقع؟

أن نقول مع الكاتب إننا «بانتظار أن يأتي رجل من

إسرائيل؟ وما هي حدود الدولة الفلسطينية؟
وما هي نتيجة هذا االعتراف؟ وما هو مصير كل
القضايا واحلقوق الكبرى اخلاصة بشعبنا.

األزمة ولن يجسر الهوة بل سيزيدها .وليس لنا إال

أقصى املدينة يسعى باحلكمة والقنديل» (ص)27.
سادس ًا ـ منظمة التحرير :الوعاء اجلامع حيث

ثالث ًا ـ الهدنة بوصفها رؤية إسالمية حلل

يؤكد الكاتب أهمية منظمة التحرير لكنها بحاجة

محاو ً
ال مثلما درجت عادة كتاب حماس أن يفرق

سابع ًا ـ العمق العربي واإلسالمي :التأصيل

الصراع ،وهنا يشرح الكاتب مفهوم الهدنة
بني الهدنة ووفق إطالق النار واالتفاق وهو تبرير

يحاول استخدام الشريعة في تبرير قضية ميدانية

إلى دخول الكل الفلسطيني فيها ليكتمل متثيلها.
والتواصل.

ثامن ًا ـ العالقة مع الغرب :تفاهم ال مواجهة.

تاسع ًا ـ اجلمعيات واملنظمات والهيئات الدولية.

دنيوية.

عاشر ًا ـ االحتادات والبرملانات الغربية.

رابع ًا ـ البرنامج السياسي :األولوية إنهاء

االحتالل ،حيث يؤكد الكاتب أن رؤية احلركة
قائمة على إنهاء االحتالل.

خامس ًا ـ فتح وحماس :نبض اإلجماع الوطني،

وفي نهاية كتابه يضع الكاتب جمل ًة من

املقترحات للخروج من األزمة الراهنة أهمها:
تشكيل حكومة مهمات بتوافق وطني.
إصالح املنظمة وإعادة هيكلتها.

فعلى الرغم من الصراع بينهما فهما يشكالن عمود

بناء األجهزة األمنية.

السياسة الفلسطينية .في هذه النقطة يسرد الكاتب

تفعيل املجلس التشريعي.

موقف حماس من عالقتها مع (فتح) خالل

حتريك املجتمع واملساندة الدولية.

اخلالف األخير الذي قاد إلى سيطرة (حماس)

توافق البرنامج احلكومي مع اإلجماع الوطني.

على أجهزة ومؤسسات السلطة .وهو موقف

وحتليل بوجهة نظرنا كان الكاتب في غنى عنه ملا
يحمل من انحياز واضح وغير علمي ويخلو من

الكثير من احلقائق إن لم يكن مبني ًا على نفيها وهو

صاحب التفكير املنطقي الرصني .وهو وإن كان

بسطر صغير يقول إن حماس ليست مبرأة من كل
ما حدث إال أنه يصب كل اللوم على فتح التي تبدو

وكأنها من قام باالنقالب على املؤسسة ومن قام

يقتل الناس والهجوم على املواقع األمنية وتفجيرها
على منتسبيها .وبالطبع كما ميكن ألي عاقل أن

والكتاب الذي يخلط بني النقد اخلفيف والواقعية

السياسية غير املباشرة وبني املديح واالجنرار ملواقف

احلركة احلزبية على الرغم من ذلك يشكل قراءة من
مسؤول ساهم في صنع األحداث التي يتحدث

عنها .مث ً
ال فهو كثير ًا ما ينساق في احلديث

فيتحدث بلغة املسول السياسي الرسمي مستخدم ًا
ضمير اجلمع في اإلشارة إلى موقف احلكومة التي

يعمل فيها وكي ً
ال لوزارة الشؤون اخلارجية وقبل

ذلك مستشار ًا لرئيس وزرائها .بقي أن أشير
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إلى إحدى املغالطات التي وقع فيها الكاتب.

خلالفات مع التنظيم حول املشاركة في األعمال

مع العرب واملسلمني يقول الكاتب إن البعض

من مسلمات البحث في عالقة اإلخوان بحركة فتح

ففي إحدى مداخالته وعند احلديث عن العالقة

استطاع تهميش ارتباطات الفلسطينيني وعالقاتهم
بعمقهم العربي واإلسالمي حتت عناوين وخدع

مختلفة مثل استقالل القرار الفلسطيني ،وهو فهم
مغلوط لألسف يجب أن ال يصدر عن مسؤول

أكادميي وباحث مثل الدكتور أحمد يوسف حيث

يوصف القرار الوطني املستقل بأنه خدعة .فالقرار
الوطني املستقل لم يكن سلخ ًا لفلسطني عن

محتواها وعمقها العربي بل حترير ًا لفلسطني من

هيمنة الزعماء العرب على القرار الوطني وحتويل
الشعب الفلسطيني إلى مجموعة من الالجئني

الذين يأمترون بقرار إخوتهم األكبر ألنهم ال

يستطيعون التقرير نيابة عن أنفسهم .وليس األمر
إعفاء للعرب من مسؤولياتهم جتاه فلسطني بل
تعزيز لهذه املسؤوليات .يقدم الدكتور عطا الله أبو

السبح وزير الثقافة السابق للدراسة.
الشراكة السياسية

العسكرية .وهذه القصة التي تبدو من كثرة تردديها

حتتاج لبعض النقاش .فليس صحيح ًا أن كوادر فتح

األوائل من ياسر عرفات وخليل الوزير وصالح

خلف وغيرهم كانوا إخواناً .والثابت أن خليل
الوزير مث ً
ال كانت تربطه عالقات جيدة وزمالة في

املدرسة مع بعض كوادر اإلخوان في مدينة غزة إال
أنه لم يكن إخواني ًا وعلى كل فإن اجلزء احلقيقي من

الرواية هو اختالف نواة فتح األولى مع أصدقائهم
في اإلخوان الذين عارضوا مقاومة االحتالل مما

اضطرهم لقطع أي عالقة معهم .وباقي القصة
حول إخوانية ياسر عرفات ليست صحيحة إذ إن

ياسر عرفات قد جنح في انتخابات طلبة فلسطني

بدعم اإلخوان له وحتالفه معهم كمرشح قوي وهو
ما قد يشير إليه بعض كتاب اإلخوان باستغالل

ياسر عرفات لإلخوان وليس كونه إخوانياً.
ويكفي القارئ أن يطالع ما كتبه خالد أبو العمرين
من كوادر اإلخوان في ذلك 4.ولم يثبت أن محمود

في اإلصدار الرابع للدكتور أحمد يوسف

عباس كان يوم ًا إخواني ًا بل إن أقرب شخصيات

واملصاحلة الوطنية» يبحث في تطور مسيرة الشراكة

ورفيق النتشة .لكن هذا ال يكفي للقول بوجود

املعنون بـ «الشراكة السياسية طريق الوفاق واالتفاق

السياسية بني حماس وفتح منطلق ًا في ذلك
من حتليل مواقف حماس ورؤيتها للمشاركة.

في محاولة للتأصيل ملفهوم الشراكة وتاريخيته

وأصالته في التجربة الفلسطينية ،يفتتح الكاتب

دراسته بإشارة إلى اجلذور اإلخوانية لبعض قادة
فتح حيث انخرط بعض مؤسسي فتح في تنظيم

اإلخوان املسلمني في القطاع ثم خرجوا عنه
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فتح لإلخوان رمبا كانت الشهيد أبو يوسف النجار
اإلخوان في نواة فتح األولى فاخلالف الكبير

الذي نشب مع خليل الوزير والذي على أثره ترك
وحيد ًا يقارع احملتل على احلدود هو لب اخلالف
اجلوهري بني اإلخوان والوطنية الفلسطينية متمثلة
بحركة فتح وهو ما جتسد حقيقة بوقوف اإلخوان

حتى مطالع الثمانينيات قبل أن ينخرطوا بأي فعل
مقاوم لالحتالل.
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ثم يورد الكاتب قصة معسكرات الشيوخ

واخلالف الذي حصل بعد الصدام مع النظام
األردني وهي قصة بحاجة إلى مراجعة ،وكنت

قد أشرت إلى بعض منها في غير سياق من هذه
القراءة .وأي ًا يكون احلال فإن أحد ًا ال يستطيع أن
ينكر أن تنظيم اإلخوان املسلمني شكل دائم ًا جزء ًا

مهم ًا من والءات الشعب الفلسطيني السياسية حتى

في حلظات انحسار التأييد للتنظيم ظل موجوداً.
والكاتب مير بسرعة وعجالة على األحداث الدامية

التي وقعت بني أنصار املجمع اإلسالمي وبني قوى
منظمة التحرير مجتمع ًة وهي خالفات عكست

التناقض الكبير بني التيارين ودللت بشكل قاطع

على مدى اجلاهزية العالية الستخدام السالح في
اخلالف الداخلي وهو ما سيعيد نفسه بعد عشرين
سنة خالل اخلالفات الدامية في النصف األول
من العام  .2007ثم كان التصادم الثاني العام

 1996بعد تأسيس السلطة وتعاظم اخلالفات
بني الطرفني .وما نتج عنها من أحداث دامية

يبدو الكاتب مستعد ًا لرد جزء مما وقع عام 2007

السعودي واتفاق مكة العام  2007بات واضح ًا أن

الوحدة الفلسطينية والشراكة السياسية في فلسطني
أمر صعب التحقيق لألسف.

وليس لنا في النهاية إال أن نتفق مع الدكتور

أحمد يوسف في مطلع دراسته هذه حني يقول
«تأتي أهمية تناول هذا املوضوع ،خللق قناعات

داخل األطر احلزبية والفصائلية وقوى املجتمع
املدني ،بأن الطريق للحفاظ على متاسك الساحة

الفلسطينية سياسي ًا ونضالي ًا هو في توطني

مفهوم الشراكة السياسية داخل الذهنية الوطنية

واإلسالمية ،والقناعة بأهمية العمل به كمنهاج
ملزم لكل من يرغب في امتطاء صهوة املشروع

الوطني واملضي معنا إلى نهاية الطريق؛ التحرير

والعودة».

والكاتب يردد املغالطات بأن فتح عير مقتنعة

بالعمل املسلح وتركته جانب ًا لصالح العمل

السياسي ،وهي مقولة خاطئة ،ففتح كما تتحدث
وثائقها األخيرة خاصة البرنامج السياسي تعتبر

احلل السياسي أحد اخليارات وأن خيار املقاومة

إليها في تبرير إعالمي ارتكزت إليه حماس في

مشروع وواجب .كما أن جتربة احلركة وممارستها

االعتقال السياسي في ذلك الوقت لقادة احلركة

انتفاضة األقصى والعمليات التي قامت بها كتائب

جل خطابها عن عالقتها بالسلطة خاص ًة قضايا

وهو أمر مرفوض إذ إن االعتقال السياسي وأي ًا كان
من ينفذه وبصرف النظر بحق من فهو مرفوض.
لكن ال ميكن تبرير متزيق الوحدة الوطنية وفق

أحداث مختلف على من تعاظم فيها دوره أكثر.

دللت بكثير من اليقني على ذلك خاصة خالل

شهداء األقصى التي حظيت بدعم الرئيس أبو

عمار وقيادة احلركة .ليس هذا باب ًا للنقاش ،بل

إن القصد هو عدم الوقوع في التعميمات التي صار

ترديدها جزء ًا من تعميق اخلالف الفصائلي .بل إن

ومع فوز حماس في احلكم وفشل التعايش

تغليب إحدى األدوات على األخرى هو ما يخلق

محاوالت رأب الصدع خاصة تدخل امللك

البحث عن كيفية املواءمة بني هذه األدوات

السلمي بينها وبني حركة فتح وصو ً
ال إلى كل

إخال ً
ال باملصلحة الوطنية واجلدير بالفلسطينيني
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وتوظيفها كي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني،

والهدف املشترك ،دون استئثار أي طرف من

وال يحلها.

ُيخرج الشراكة من مفهومها احلقيقي إلى مفهوم
احملاصصة ،مع مراعاة أن تأخذ األغلبية بنظر

أما كيل االتهامات وإطالق الصفات فيعمق األزمة
لقد شهدت أول انتخابات يشارك فيها الكل

الفلسطيني أول محاولة فشل لتحقيق الشراكة
السياسية في احلكم .صحيح أن حماس خاضت

مفاوضات مع كل القوى لتشكيل حكومة عريضة
كما يقول الكاتب ،لكن ال ميكن احلكم على هذه

اجلهود بالنوايا .فحماس رمبا بحثت حقيقة عن
شراكة سياسية مع التنظيمات املختلفة لشعورها

بثقل العبء واحلمل وخوفها من تبعات احلكم
وهي جلأت جادة وصادقة للبحث عن شراكة مع

اآلخرين ،لكنها لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذه
الشراكة .إن املؤكد أن محاوالت حماس لتشكيل
حكومة وحدة وطنية بعد فوزها في االنتخابات

التشريعية الثانية فشلت بسبب إصرار احلركة على

أن يقف اآلخرون بجوار برنامجها السياسي.
ومراجعة مواقف التنظيمات املختلفة خاصة
التصريحات التي صدرت عن اجلبهة الشعبية

واجلبهة الدميقراطية ميكن أن نتبني ذلك.

5

األطراف بحق الهيمنة أو الفيتو الذي من شأنه أن

االعتبار وجهة نظر األقلية (احلزبية) كي ال يصل

األمر إلى االستبداد من قبل األكثرية» .ويقول

إن الشراكة تقوم على العالقة بني مركز السلطة

القائم والقوى املعارضة سواء سلمي ًا أو عسكري ًا
بحيث تقوم العالقة على مبدأ تخصيص أي تقسيم

السلطة إلى حصص متساوية بني طرفني أو أكثر،
وهو التوزيع املتساوي للسلطة إال أنه ال وجود لهذا

التقسيم املثالي القائم على مبدأ املساواة املطلقة،
ألنه في كثير من األحيان يوجد طرف يأخذ أكثر
أو أقل من الطرف اآلخر؛ ألن عالقات السلطة

ال تقوم على التساوي املطلق ،وهي في جوهرها

عالقة غير متساوية فكل طرف يأخذ ما يتناسب
معه .وبالطبع وكما يدلل النقاش السابق فإن ثمة

مي ً
ال للمساواة بني الشراكة السياسية واحملاصصة

وهو أمر ال يستقيم .فالشراكة السياسية ال تعني

بالضرورة أن تشارك كل الفصائل في احلكومة

والكاتب ال يفوت عنه هذا الفهم فيقول «رمبا

بل تعني أن مينح األفراد احلق في املشاركة في

وخطابها واشتراطاتها لم تكن باملستوى الذي

ومنحهم احلريات العامة واحلقوق السياسية التي

ألن سقف حماس ـ كما يرى البعض ـ كان عالياً،
يعطي املجال واسع ًا لرؤية اآلخرين في فصائل

العمل الوطني واإلسالمي ويرضي طموحاتهم».

صنع القرار من خالل مشاركتهم في االنتخابات

تخولهم الرقابة على أجهزة الدولة والتأثير في
مخرجات سياساتها العامة .فحني يصبح الفرد

ثم بعد ذلك ،يستعرض الكاتب تعريف

صاحب تأثير في السياسات العامة للحكومة فإن

مكونات الشعب السياسية واحلزبية والفكرية في

لنا في السياق الفلسطيني أن نتحدث عن احلاجة

الشراكة السياسية فيقول :إنها «تعني إشراك جميع

بنية الوصول إلى املصلحة العامة
صنع القرارّ ،
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اجلميع حلظتها يشارك في احلكم .لكن رمبا أمكن

للتوافق بسبب غياب مؤسسات الدولة الوطنية
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الكاملة وبسبب االحتالل وما يشكله من عقبة أمام

السلطة ،والتي يجب أن تكون محترمة من قبل

ووفق الكاتب تكمن أهمية الشراكة السياسية

 -4جعل الشراكة وسيلة للنهوض بالعمل

 -تداول السلطة بطريق دميقراطي وبشكل يضمن

وعدم اتخاذ الشراكة السياسية وسيلة الغاية منها

تطوير عمل املؤسسة.
في:

ويؤمن الشفافية عبر
التعددية ويصونها،
ّ
انتخابات التمثيل النسبي.

 جعل جميع األطراف السياسية تشعر بأهميتهافي عملية صنع القرار وبناء مؤسسات الدولة.

اجلميع.

السياسي اجلاد واملثمر لبناء مؤسساتي رصني،

فقط هي الوصول إلى السلطة.

 -5العمل اجلدي في الوصول إلى احللول اإليجابية
في حال حصول أي اختالف بوجهات النظر بني

الشركاء السياسيني.

 -الشعور العام من قبل األطراف السياسية مهما

 -6تشريع قوانني وأنظمة تلزم الشركاء بعدم

وبالتالي فهي ستعمل على أن تكون طرف ًا إيجابي ًا

مصالح الشراكة العامة مع مصالح الشريك

يكن حجمها بأنها شريك ال ميكن جتاهله،

التنصل من مسؤولياتهم في حال تتعارض

اخلاصة.

وليس سلبياً.

 تساعد وبصورة كبيرة على استقرار الوضعالسياسي واألمني واالقتصادي ودفع عجلة
التقدم إلى األمام.

 شعور جميع أطراف الشراكة السياسيةمبسؤولياتها الوطنية ،كونها متثل طرف ًا مساهم ًا
في صنع القرار ومشارك ًا فيه.

وثمة مجموعة من الشروط ال ميكن ألية شراكة

سياسية أن ُتدرك أو تصل إلى النجاح في أداء
عملها السياسي إال إذا توفرت فيها:

والكاتب يقول إن حماس أقرب في منوذجها

إلى منوذج أوردغان من حيث فهمها للدميقراطية
واحترامها حلقوق اإلنسان والقانون الدولي وإميانها

بالتعددية احلزبية والشراكة السياسية والتداول
السلمي للسلطة .وهذه رمبا تكون قناعات الدكتور
أحمد يوسف لكن املمارسة ال تقترح ذلك .وفي

كل األحوال فإن فتنة اإلسالم السياسي العربي
بالنموذج التركي كبيرة وليست باجلديدة ،إذ إن
جل املهتمني بشأن اإلسالم السياسي من نشطاء أو

 -1يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بني جميع

باحثني كانوا يصبون إلى حتول اإلسالم السياسي

 -2التعامل بشفافية مطلقة بني الشركاء السياسيني

قدمها د .غازي
الكاتب دراسته مبلحق يضم ورقة ّ

الشركاء في العمل السياسي.

ليقنع كل طرف مؤيديه ومريديه من خالل العمل
اجلاد واحلرص على املصلحة الوطنية العليا.

 -3حل جميع املشاكل بني الشركاء السياسيني
مبوجب القوانني واألنظمة التي حتكم مناطق

السني العربي إلى منوذج أوردغان 6.ويختتم

حمد في  17شباط  2007كأرضية ميكن التأسيس

والبناء عليها لشراكة سياسية بني حركتي فتح
وحماس .والورقة جاءت ضمن الروح التفاؤلية

التي سادت األوساط السياسية الفلسطينية عقب
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توقيع اتفاق مكة في ذلك الوقت .ويقدم للدراسة

هدى بوصلة واحدة تصل ما انقطع من عالقات

ونائب رئيس الوزراء في حينه في احلكومة

أحد ،واملستفيد الوحيد هو دولة االحتالل ،التي

الدكتور ناصر الدين الشاعر وزير التعليم السابق
العاشرة.

وبشكل عام تشكل هذه اإلصدارات األربعة

محاولة جادة من باحث جاد ومطّ لع على خبايا
السياسة الفلسطينية في السنوات األخيرة حملاولة

التنقيب في قصة الصراع الفلسطيني في السنوات
األخيرة ،وهو يقدم في الكثير من املرات قراءات

نقدية جادة وحريصة وإن كان في بعض املرات يقع

في التعميمات خاص ًة حني يتحدث عن اخلصوم
السياسيني وهذا وارد على الرغم من أن جتنبه

أسلم.

في منت اإلصدار األخير ثمة عبارة تصلح إلى أن

ننهي بها قراءتنا لهذه اإلصدارات األربعة« :اليوم
انتهى املارثون السياسي بني كل من فتح وحماس
إلى مفترق طرق خطير ،ويحتاج األمر من كليهما

إلى االتفاق على خارطة الطريق ووجهة املسير،
وإال فإن عاقبة أمريهما ُخسران ..إن النجاح في

التصدي للمشروع الصهيوني االستيطاني يحتاج
رص الصفوف وتوحيد اجلهود والتحرك على
إلى ّ
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بني أبناء الوطن الواحد .إن الوقت ليس في صالح

سرعت من وتيرة عملياتها االستيطانية في الضفة
ّ

الغربية وداخل القدس الشرقية بهدف تهويد املدينة
املقدسة».
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الس ّنة قامت على أساس
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ّ
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بيروت ط)2000 ،2
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قراءات

هادي العلوي ونظرة حداثية للتاريخ والتراث
د .سامي مسلّم
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مقدمة شخصية

واملالحق من أجهزة القمع السلطانية أينما ذهب

أدين في معرفتي للتراث والدين اإلسالمي إلى

وحيثما حل .وقد عشنا زمن ًا مع ًا في العاصمة

في أثر ًا ال يمُ حى .األول منهم هو
واحد منهم ترك ّ

من  1977حتى  ،1982نهلت من علمه وتعلمت

ثالثة معلمني أرشدوني في رحلتي العملية .وكل
الرئيس ياسر عرفات .عندما اختارني للعمل معه

بترشيح من الشهيدين «أبو جهاد» و«أبو الهول» ،لم

أكن أعرف ما سيواجهني .فالرئيس ياسر عرفات

متدين ،حافظ للقرآن الكرمي ،ولألحاديث النبوية
الشريفة ،وللتاريخ بشكل عام .ولكنه علماني
علي ،بحكم عملي
فيما عدا ذلك .وبالتالي كان َّ

معه ،أن أتعلم في حضرته الدين اإلسالمي وأقرأ

القرآن الكرمي وأراجع بعض األحاديث وأطّ لع
على التاريخ العربي واإلسالمي .وكنت أسأله

علي.
في الكثير من األمور الدينية التي تستعصي ّ
وكانت كثير ًة .وبعد حوالى ثالثني عام ًا من العمل

معه ،أستطيع القول إن بإمكاني تدبر أمري.

الصينية ،بكني ،وفي العاصمة اللبنانية ،بيروت،

من أسلوبه في البحث والتقصي .وكان لي الشرف
أنه كان يشركني في تلك األبحاث ويطلعني عليها

ويسألني عن رأيي في بعضها .فتعلمت منه الكثير.

وبالكتابة عنه اليوم أحاول أن أعيد إليه بعض حق
علي .وسأحاول أن أكون موضوعياً .وليس
له ّ
أنسب للكتابة عنه من هذا الكتاب 1الذي يشتمل

على خمسة كتب لهادي العلوي كما سيأتي

الحقاً.

****

جرت محاوالت عديدة لتجديد الفكر

الديني اإلسالمي واإلطاللة على التراث العربي
واإلسالمي بنظرة حديثة منذ بداية ما يسمى عصر

الثاني ،هو الدكتور محجوب عمر ،املسيحي

النهضة ،أي منذ أواسط القرن الثامن عشر،

والقائد في حركة فتح .فقد أوصاني د .محجوب

محاوالت جادة وصادقة نطق بها علماء مسلمون

املصري ،الشيوعي املناضل ،املاركسي ،الوطني

منذ أن التقيته أول مرة في بداية العام  1976أن
أقرأ القرآن الكرمي يومي ًا وأن أستمع إلى تالوته
يومي ًا ألن في ذلك سكينة للنفس في معمعان

وحتى اليوم .وقد كانت معظم هذه احملاوالت
يحتلون مركز الصدارة في جتديد الفكر الديني
مثل الشيخ محمد عبده وجمال الدين األفغاني.
وقام آخرون مبحاوالت ملعاجلة هذا املوضوع من

الثورة الفلسطينية ،وألن في االستماع إليه حتسين ًا

منطلقات أخرى غير دينية ،منها على سبيل املثال

لسيد قطب في السجن.

املادي أو الطبقي أو املاركسي .ويدخل في هذه

للغة وتهذيب ًا للسان .ود .محجوب عمر زميل
والثالث هادي العلوي ،ذلك اإلنسان اخلجول

املاركسي الرافض للتفسير التقليدي للتراث الديني
وللتاريخ اإلسالمي ،العالمة املتبحر في علوم

الدين وفي التراث والتاريخ العربي اإلسالمي،
العدد (2010 )14-13

املنطق العقالني ،أو النهج الليبرالي ،أو التحليل

احملاوالت ،طه حسني وأحمد أمني ،وفيصل
1هادي العلوي ،فصول من تاريخ اإلسالم السياسي ،نيقوسيا
ـ قبرص :مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم
العربي ،شركة  FKAاحملدودة للنشر ،الطبعة الثانية،1999 ،
 479صفحة.
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السامر والعالمة الشهيد ،ومنهم محمد باقر

القريب من قضايا اجلمهور ضد األرستقراطية

وقد كانت هناك محاوالت مضادة لتجديد الفكر

تكبد هادي العلوي املشاق الكثيرة من أجل

إلى الينابيع أو األصول) ،أشهرها جاء على يد

الشؤون الدينية والفقهية حيث أراده والده أن يكون

الصدر ،ومرتضى مطهري.

الديني تنطلق من السلفية واألصولية (مبعنى العودة
اإلخوان املسلمني ومن أبرزهم سيد قطب .وهناك

دعوات سلفية شابة تدعي «االنفتاح» واالقتراب
إلى مواقف األجيال الشابة الصاعدة أكثر منها
إلى مواقف الكهول واملشايخ ،وأشهر املمثلني لها

الداعية عمرو خالد وغيره .وكان لهؤالء الدعاة
ميزة تفوقوا بها على غيرهم من حركات اإلصالح
الديني وهي وجود وسائل إعالمية كبيرة تفتح لهم
شاشاتها ليصلوا إلى ماليني املشاهدين في مشارق
األرض ومغاربها دون عناء يذكر .وهي ميزة لم

تكن موجودة عند أحد غير هذا اجليل.

وهادي العلوي هو واحد من املفكرين العرب

الذين تناولوا موضوع جتديد الفكر الديني ،ليس
من باب استعادة الفكر الديني أو من باب استعادة

نهضة دينية حديثة ،وإمنا من باب نقد الفكر الديني

الرسمي لتخليص التراث من القيود التي كبل بها
عبر مسيرته ،وبهدف إعادة قراءة التاريخ ،على

أمل إعادة كتابته ،إلبراز الدور املشرق للجماهير
الكادحة ،أو الطبقات املسحوقة في صناعة التاريخ
واحلضارة العربية واإلسالمية .واألساس في

ذلك لدى هادي العلوي هو العدل أو كما يقول
ابن العباس «املفاضلة بالعدل» .فاخلط الفاصل
برأيه بني التقدمية والرجعية ،مبعناها التاريخي،

ومبعناها السياسي واالجتماعي واالقتصادي،
هو بوقوف هذا أو ذاك إلى جانب «الفريق املظلوم

اإلسالمية».

الدفاع عن موقفه قو ً
ال وكتابةً .فهو متمرس في

طالب ًا ديني ًا في النجف األشرف ،لكنه سرعان ما
حتول عن هذا املصير عندما تعرف إلى املاركسية

فاستهوته واتخذ منها منهج ًا للتحليل بقي مالزم ًا

له طيلة حياته ،استخدمه في حتليل وإعادة قراءة
التاريخ العربي واإلسالمي على حد سواء ،ألنهما

يتداخالن ويتحدان في احلقب التاريخية املهمة
منذ بدء الدعوة اإلسالمية مرور ًا بعصر الراشدين
ومن ثم بالدولتني األموية والعباسية وكل الدول

التي اشتقت منهما في األندلس ،وشمال إفريقيا
والشرق األدنى واألقصى ،مرور ًا باخلالفة /
الدولة العثمانية .وهو يرى أن التاريخ اإلسالمي

متطابق مع التاريخ العربي الذي يزيد عنه بالفترة
اجلاهلية.

وقد استمر في دراسة الدين اإلسالمي واألديان

السماوية والوضعية .ودراسة التاريخ اإلسالمي
ويبرز فيه ،ودراسة اللغة العربية ويتعمق فيها ألنها

بالنسبة إليه كانت مدخ ً
ال وآلية تساعد على قراءة

التطورات الفقهية واملدلوالت واملعاني الدينية
والفقهية والتاريخية .كانت اللغة بالنسبة إليه أداة
حتليل .وقد وجد هادي العلوي في املنافي التي

خبرها وعاشها مكان ًا للتبحر في علومه إن كانت

دينية أو مقارنة األديان ،أو فقهية أو تراثية أو لغوية،

أو اجتماعية أو سلوكية .لم يلجأ هادي العلوي
إلى املنفى الغربي كما فعل العديد من املناضلني،
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بعد أن ترك بلده العراق وأهله فيه العام .1976

لكن كل ذلك لم يثنه عن متابعة عمله .وكان

وسورية (حيث توفي في العام  ،)1998والصني.

املضايقات واملالحقات .وكثير ًا ما ذكر ابن رشد

وإمنا اقتصر منفاه على بلدين عربيني هما لبنان

هو واثق ًا من أن غيره تعرض وسيتعرض إلى

وكان في هذه املنافي باحث ًا وعامل ًا ومتابع ًا ومراس ً
ال

وما تعرض له من قمع وحرق لكتبه .كذلك يذكر

أو لندن أو برلني ،يحتاج إليه ليطلع عليه ما كان

التيارات الظالمية التي كانت تكفر كل من يحاول

للمكتبات .إن سمع بوجود مصدر في موسكو

ليتوانى حلظة في الكتابة إلى ذلك املصدر للحصول
على نسخة ولو مصورة ملا يريده .والقارئ سيجد

مالحظات في كتابات هادي العلوي عن متابعته
ومالحقته لهذه املصادر.

في كتبه ما تعرض له طه حسني من مالحقة من

قراءة التاريخ اإلسالمي قراءة حديثة تختلف عن

قراءة التيارات السلفية واألصولية.

وهادي العلوي ليس وحيد ًا في مجال املالحقة

والتكفير واالتهام في الفترة األخيرة .فقد تعرض

كان هادي العلوي يتمتع بذاكرة تصويرية

د .صادق جالل العظم إلى مثل هذه االنتقادات

كثرة ترحاله في بالد الله الواسعة لم يكن بوسعه

الستينيات من القرن املاضي .وتعرض ،د .نصر

للمصدر والصفحة ورقمها وأين يجدها .من
االنتقال باستمرار بكتبه ومجلداته .فقد كان يعرف
متام ًا أين قرأ نص ًا ما أو اقتباس ًا ما هو بحاجة إليه

وفي أي صفحة .وقد جربناه في غير مرة من باب
املزاح ،فكان دائم ًا يصيب.

بعد إصدار كتابه «في نقد الفكر الديني» في أواخر
حامد أبو زيد  ،رحمه الله ،إلى املالحقة والتكفير
والطرد من بلده األم ألنه قرأ التاريخ اإلسالمي

بعينني مختلفتني وبفهم مختلف .وتعرض املخرج
السينمائي أسامة أنور عكاشة إلى حملة شعواء

ولم تقعده املالحقة ممن نصبوا أنفسهم سدنة

تكفره وتدعو إلى فصله عن زوجه ألنه أسقط هالة

للنمو .فهو يذكر ما تعرض له من نقد وتعنيف

السعداوي ومتنع كتبها من التداول من قبل تلك

للدين والتراث ليبقوا هذا التراث مغلق ًا غير قابل
حني كتب أن آية الله محمد كاظم اليزدي كان
عمي ً
ال بريطاني ًا (ص  .)444ويشرح بالتفصيل
املعاناة التي لقيها عندما أصدر كتابه األول «في

السياسة اإلسالمية» حيث مت منع الكتاب من
دخول العراق .كذلك عندما نشر مقالته الشهيرة
في نسخ الشريعة لدى الشيعة في مجلة (شؤون

فلسطينية) التي كانت تصدر في بيروت .الحقته

أجهزة القمع اإليرانية مما اضطر أصدقاءه لتهريبه
من بيروت إلى الصني.
العدد (2010 )14-13

التقديس عن عمرو بن العاص .وحتارب د .نوال
القوى وكذلك متنع كتب فاطمة املرنيسي.
****

الكتاب الذي بني أيدينا جمع فيه هادي العلوي

نفسه خمسة كتب عن التاريخ اإلسالمي .ولذلك

أسماه «فصول من» تاريخ اإلسالم السياسي.
وهذه التسمية تدل على تواضع هادي العلمي

فهو يكتب «فصو ً
ال» وليس «تاريخاً» في التاريخ
السياسي اإلسالمي .ويشتمل هذا املجلد على
الكتب التالية:
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الكتاب األول :في السياسة اإلسالمية ،الذي

احلسينيات مجالس مطولة للرد عليه .وأشاع أتباع

الكتاب الثاني :االغتيال السياسي في اإلسالم،

قالوا إنهم تسوروا املنزل إلى السطح .وكان

صدر العام  1974عن دار الطليعة ببيروت.
الذي صدر العام  1988عن مركز الدراسات

االشتراكية في العالم العربي ،ومقره في
نيقوسيا ـ قبرص.

بعض الشيوخ أنهم قتلوني .وملا سئلوا عن الكيفية
الوقت صيفاً .والعراقيون ينامون على السطوح
في الصيف .وقد توقفت منذ ذلك اليوم عن النوم

فوق السطح! ولم يتحدث رجال الدين السنة عن

الكتاب الثالث :من تاريخ التعذيب في اإلسالم،

الكتاب وهم أقلية ويخضع نشاطهم الديني لوزارة

الكتاب الرابع :بعنوان إضاءات ،وهو ثالث

بتأثير خير الله طلفاح ،خال صدام حسني ،وهو

في اقتصاديات اإلسالم .وأعتقد أن مقالته عن

ويستعرض هادي العلوي بعد ذلك رده على

والذي صدر عن املركز نفسه العام .1986

مقاالت حول اللقاحية وقريش ونظرة مجملة
اللقاحية تشرح وتفسر كثير ًا من مواقف هادي

ولم يتخذ تلك املواقف.
العلوي َ

أما الكتاب اخلامس واألخير ،فهو بعنوان

«في اإلسالم املعاصر» ،يعالج فيه ظاهرة السلفية

واألصولية املتطرفة ويحاول وضعها في سياقها
التاريخي ويقدم رأيه في كيفية اخلروج من املأزق.

األوقاف ،لكن الكتاب منع من دخول العراق

سني ناصبي شديد التعصب»( .ص .)18-17
ّ

الردود املعارضة لكتبه الثالثة ويوجزها في سبع
نقاط .ويثبت رأيه في هذه الكتب وأهدافه من

ورائها بالقول:

«وما يعنيني أو ً
ال وأخير ًا من هذه الفصول إمنا

هو الكشف عن مآثر تاريخنا وخطاياه دون انحياز

أو مستبقات عقائدية ،مع االستعداد دوم ًا لتقبل

وال بأس هنا ،على ما أعتقد ،من أن ُأعيد

التكفير من األضداد والنقائض في أي مسألة

وهو في العراق مباشرة بعد ظهور كتابه األول «في

العلم وهي الرقيب الداخلي الذي ال يقل سوء ًا عن

ما كتبه هادي العلوي عن املالحقة التي تعرض لها

السياسة اإلسالمية» .يقول:

يختلفون عليها .إن العقيدة هي شر ما ميلكه أهل
الرقيب الرسمي ،واملسؤولة عن تكوين الوجدان

«واجهت الكتب الثالثة (املذكورة أعاله) ردود

القمعي للفرد ومصادرة حرية الضمير .وهي إذا

السياسية والفكرية .وقد ُمنعت كما بينت للتو من

معني يجب أن تبقى في منأى عن العقل الباحث

فعل مختلفة ترجع إلى التباين في االجتاهات

معظم البلدان العربية فكان توزيعها يقتصر على
املهجر األوروبي بجانب ما وزعه منها املختصون

بتهريب الكتب .وقد شن رجال الدين الشيعة

حمالت مركزة على الكتاب األول الذي صدر قبل
هجرتي االضطرارية من العراق .وعقد خطباء

كانت مفيدة لتحريك اجلمهور في منعطف تأريخي
لئال تكون كما يقول الغزالي حجاب ًا مينع من النظر

إلى حقائق األشياء»( .ص .)20

واجلملة األخيرة تدل ،أيضاً ،على انفتاح عقل

هادي العلوي حتى على الغزالي ،الذي يعتبر مع
ابن تيمية وابن اجلوزي ،من أكثر احملافظني في
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التاريخ اإلسالمي والداعني إلى وقف االجتهاد.

واألبحاث املذكورة أعاله فإنه من املفيد هنا أن

وكتبهُ ،يلقي كذلك ظال ً
ال من الشك على مقولة

ألفها هادي العلوي ،ألنها توضح مدى التنوع

كما أن محاربة رجال الدين الشيعة لهادي العلوي

انفتاح «الفكر الشيعي» على االجتهاد على االدعاء

أن ذاك ما مييز الشيعة عن السنة الذين أغلقوا باب
االجتهاد بفضل جهود الغزالي وابن تيمية وابن

نسرد ،دون شرح ،أسماء الكتب األخرى التي

الثقافي والقدرات البحثية التي متتع بها ،ومن هذه
الدراسات:

 املخطوطات العربية في جامع بكني ،مطبوعاتمجمع اللغة العربية بدمشق .1978

اجلوزي.

 -الو تزو :التاو ،نصوص من الفلسفة الصينية

كتب هادي العلوي في الدين والتراث واللغة

القدمية ،ترجمة هادي العلوي ومراجعة د.

والفلسفة والشعر واملرأة .وكان يعتمد في كتاباته

سامي مسلم ،بيروت ،لبنان.1981 :

على إبراز ما هو جميل ومستطرف ومفيد وجديد

 -ديوان الهجاء العربي ،منتخبات من التراث

في التراث ،ألنه لم يكن يريد أن يخبئ ما هو غير

الشعري ،الالذقية ،سورية :دار احلوار،

مرغوب به .وقد انغمس هادي العلوي في مشروع

.1982

لغوي طموح يسعى لإلصالح من خالل تسهيل

 -املعجم العربي اجلديد ـ املقدمة ،الالذقية،

النحو والتقريب بني لغة الكتابة ولغة الكالم،

سورية :دار احلوار.1983 ،

ومعاجلة مشكالت لغة االصطالح ،وقد أطلق

 -حوار حول ماو تسي تونغ (مع كاظم السماوي)،

هادي العلوي على مشروعه هذا «املعجم العربي

جدال على صفحات مجلة احلرية ،بيروت،

املعاصر» .وقد استطاع قبل رحيله عن هذه الدنيا

دون مكان نشر.1987 ،

أن يصدر املجلد األول والثاني منه .وكان يعد

 -من قاموس التراث ،دمشق :األهالي للطباعة

بإصدار عشر مجلدات .املعجم األول بعنوان

والنشر والتوزيع.1988 ،

«قاموس اإلنسان واملجتمع» ،والثاني «قاموس

 -شخصيات غير قلقة في اإلسالم ،بيروت،

الدولة واالقتصاد» .وهذه السلسلة صادرة عن

لبنان :دار الكنوز األدبية ،الطبعة الثانية

دار الكنوز األدبية ببيروت ،لبنان ،وصدر كل

.1997

من املجلدين العام  .1997وكانت السلسلة

 -املستطرف الصيني :من تراث الصني ،دمشق،

ستضم القواميس الثمانية التالية :قاموس املعيشة

سورية :دار املدى للثقافة والنشر/ 1994 ،

والعمران ،قاموس الفكر والثقافة ،قاموس العلوم

.2000

والصناعات ،قاموس النبات واحليوان ،قاموس

 -املستطرف اجلديد ،نيقوسيا ،بيروت :دار

الفلك واجلغرافيا ،قاموس العنف واحلرب

الفارابي.1988 ،

(العسكريات) وقاموس الكليات.

ومن الكتب والدراسات التي لم أطلع عليها،

فباإلضافة إلى الكتب والدراسات واملقاالت

العدد (2010 )14-13
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ويشير إليها في كتبه
والتي أصدرها هادي العلوي ُ

يلجأ هادي العلوي إلى تفسير ابن عباس لآليتني

 -نظرية احلركة اجلوهرية عند الشيرازي.

«إن الله ال يعذب على الشرك وإمنا على الظلم».

هي:

 -فصول عن املرأة.

 -مدارات صوفية.

 -املنتخب من اللزوميات.

****

 117-116من سورة هود حيث يقول ابن عباس

(ص .)110-109

ولكي يتجنب املجتمع الظلم أو احلاكم الظالم

طور علماء اإلسالم مسألة أهل احلل والعقد.
ّ
وقد جاءت هذه القاعدة «كمحاولة لعالج مسألة

في جميع الكتب اخلمسة التي يتضمنها

االفتقار إلى تقنني يحدد الشكل الذي يجب أن

والتي يبرزها أساس ًا في كتابه األول «في السياسة

(ص .)49ولذلك يعتبر هادي العلوي أن الشورى

هذا املجلد بني دفتيه تتضح مقولة هادي العلوي

اإلسالمية» .بالنسبة إليه فإن الدولة اإلسالمية لم
تتقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية بعد الراشدين
إال بالفقه .وهذا القول ينطبق على مجمل حياة

الناس إن كان في السياسة أو في الشريعة أو في بناء
احلكم ،مما جعل احلكم يتحول إلى حكم استبدادي

أو طغياني أو دكتاتوري .وما مييز احلكم العادل عن
غيره هو مدى وقوف احلكم إلى جانب املظلومني.

وقد أخذ احلكم اإلسالمي من العرب تلك الروح
اللقاحية املتمردة على القانون والنازعة إلى احلرية
واالنطالق واالنعتاق من العبودية التي أراد احلكم

ال كام ً
تكبيلها بها .ويعطي هادي العلوي فص ً
ال

يصار به إلى انتخاب اخلليفة حتقيق ًا ملبدأ الشورى».
اإلسالمية «كانت مرحلة في تطور الدميقراطية ولم

يتهيأ لها أن تشكل نطاق ًا كام ً
ال قائم ًا بذاته في هذا
املجال»( .ص .)51

لكن هادي العلوي يثور ويغضب من تطور

األحداث .فقد استطاع احلكم اإلسالمي منذ

العهد األموي تدجني العرب نهائي ًا وحتويلهم إلى
رعايا صاغرين .وقد مكن هذا التطور املجتمعي
من منو احلكم االستبدادي في اإلسالم .فهو يصل

إلى هذه النتيجة السلبية حول احلكم األموي:

«وباجلمع بني القمع الدموي ،واملشاغلة في

حروب الفتح ،وطد األمويون بنيان الدولة التي

في الكتاب الرابع (ص )376-367ليشرح معنى

أسسها محمد في يثرب بغطاء نبوي روعيت فيه

شخصية العربي املتمردة ،احملبة لالستقالل الذاتي

حتى اليوم .واألمويون على أي حالة إمنا فعلوا

اللقاحية (فتح الالم) وكيف أنها تشكل جزء ًا من
والطبيعي .فاخلروج على الدولة يعني مقاومة
الطغيان .ومقاومة الطاغية كان شائع ًا في شكله
السلمي واملسلح .وحتى إنه كان يعطى كحق ألهل
الذمة .وأساس اخلروج على الدولة أو على احلاكم

واحلكم هو الظلم الذي يحيق باملجتمع .ولذلك

لقاحية العرب ،لتصبح تلك الدولة التي حتكمنا
ما أماله عليهم التاريخ .فاملشاعية العربية ،التي

أنتجت «لقاح» لم تكن قادرة على بناء حضارة
كالتي بناها االستبداد اإلسالمي .وال شك في

أن اللقاحيني كانوا يقاتلون ضد حركة التاريخ،
فما كان لهم أن ينجحوا في االحتفاظ مبواقعهم،
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ولو أنهم جنحوا في صياغة غرار معارضة للسلطة

كان ملهم ًا لروح املقاومة على امتداد العصور

اإلسالمية»( .ص .)373

****

إني أذكرها اليوم ملا لها من عالقة مباشرة مبا

نعيشه في عصر اإلمبراطورية األميركية الراهن.
فهذه املبادئ الفتة للنظر بحد ذاتها وباملقارنة مع

ما يجري اآلن بني الدول من عالقات تقوم على

وألن شخصية هادي العلوي هي شخصية

قوة القوي .فقتل املدنيني أصبح القاعدة العامة

إلى املسحوقني في التاريخ اإلسالمي .ولهذا

موجود على جدول األعمال اليومي ،وتخريب

لقاحية ،أي متمردة ،ينحاز في رؤيته التاريخية
يحدد مبدأه الذي يفصل فيه بني اخلير والشر هو
الوقوف إلى جانب املظلومني ضد األرستقراطية

اإلسالمية .فنراه مع الثورات في التاريخ
اإلسالمي ،خاصة ثورة الزجن ،وهو مع علي بن

أبي طالب ومع ابن طباطبا .وهو مع مبادئ أبو

بكر في احلرب ومع عمر بن اخلطاب الذي كان

«مع شدته بعيد ًا عن روح االستبداد»( .ص .)67
ونادى هادي بااللتزام بأصول احلرب كما وضعها

املسلمون األوائل مع رفضه «استرقاق األسرى»
الذي «يشني» أصول احلرب اإلسالمية (.)123

عوض ًا عن أن يكون االستثناء ،وأخذ الرهائن

االقتصاد والعمران هو سياسة إسرائيل املتبعة ،وال

يوجد ضبط لسلوك اجلنود ال في إسرائيل وال في
«أبو غريب» وال في غوانتانامو .واالعتداء على

رجال الدين وعلى األماكن املقدسة أصبح من
األمور املعروفة والتي تقع على أيدي املستوطنني
اإلسرائيليني ،وتفجير الكنائس وقصف اجلوامع
أصبح سياسة متبعة لدى احملتلني اإلسرائيليني
واألميركيني في فلسطني والعراق ،وحترمي أسلحة

املهابدة أصبح التبرير الحتالل أفغانستان والعراق،

ورمبا الحق ًا إيران وكوريا الشمالية.

ومن أصول احلرب التي ينادي بها حترمي قتل

ُينهي هادي العلوي كتابه في السياسة اإلسالمية

باملثل ،وحترمي التخريب االقتصادي والعمراني،

تقسيمها إلى قسمني أساسيني .األول ،يتعلق مبا

املدنيني ،وحترمي أخذ الرهائن إال على جهة املقابلة
وضبط سلوك اجلنود في البلدان املفتوحة أو التي
مير بها اجليش ،وعدم االعتداء على رجال الدين

من امللل األخرى ،وحترمي أسلحة املهابدة أي
السموم وباللغة احلديثة أسلحة الدمار الشامل،
واألموال التي يغتنمها الكفار من املسلمني في

احلرب تصبح ملك ًا شرعي ًا لهم ،كما هو حال
األموال التي يغتنمها املسلمون منهم .فيما عدا

الشافعية ،فإن املذاهب الثالثة األخرى تقبل بهذا

اإلجراء (ص .)122– 120
العدد (2010 )14-13

بفصل حول املؤلفات اإلسالمية التي ميكن
يختص بعرض الوجه القانوني للدولة ،وقد عرف

باسم األحكام السلطانية ،والثاني ،مبا يختص بفن
احلكم ـ أي الدهاء (ص  .)126يقدم الكاتب في
مجال األحكام السلطانية كتابني مهمني .األول
كتاب «أبو يوسف» القاضي الذي عينه هارون

الرشيد ،وهو بعنوان اخلراج .والثاني هو كتاب
«األحكام السلطانية»” وهو بالواقع العنوان نفسه
لكتابني ظهرا في عصر واحد .املؤلف األول
هو «أبو احلسن» املاوردي ( 450هـ) والثاني هو
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«أبو يعلي» احلنبلي ( 458هـ) .يسترسل هادي

تعنيه اليوم .فمصطلح «السياسي» يعني احلكم،

بعنوان «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» وهو ال يزال

هادي بالتفصيل ،وبروح نقدية ،األدب السياسي

العلوي بشرح محتويات كتابني للماوردي ،األول
مخطوطة ،زودته بنسخة منه مكتبة غوته ببرلني
الشرقية ،عاصمة جمهورية أملانيا الدميقراطية

سابق ًاَ ،وحالي ًا العاصمة األملانية ،وكتاب األحكام
السلطانية املذكور أعاله.

والدهاء يعني فن القيادة وفن احلكم .ويستعرض

الذي تطور مع تطور احلكم اإلسالمي .وهو
يسمي علماء السياسة علماء الدولتيات ،نسبة إلى

الدولة ،مثل «أبو احلسن» املاوردي وابن خلدون.

أما في الكتاب الثاني «االغتيال السياسي في

أما ما يختص بالدهاء أو بفن احلكم ،فهي كتب

اإلسالم» ،يبحث هادي عن األصل اللغوي

وتتضمن سلسلة الكتب من املترجمات عن

والهالك والفتك .وأشار إلى أن اللغويني ميزوا

تتعلق بأخالق امللوك وقواعد السلوك السياسي.
الفارسية حول احلكم وامللوك الساسانيني ،واشتهر
ابن املقفع بترجمتها .كما تتضمن سلسلة الكتب

من املرويات عن حكايات متداولة عن دهائيات
ملوك الفرس وقادتهم .ثم هناك كتب الترجمات

اإلسالمية مث ً
السير .وهناك ،أيضاً ،الكتب
ال كتب ّ

السير الذاتية أو الشخصية،
التي تسمى اليوم ّ
التي تتحدث عن املمارسات الشخصية للكتاب
ومعظمهم من املشتغلني بالسياسة.
****

لهذا املصطلح .ويقارن بني مصطلحات االغتيال
االغتيال عن الفتك .فاالغتيال هو القتل دون علم
أو انتباه املقتول ،أي القتل العمد ،والفتك هو
«قتله من حيث يراه وهو غار (غافل) غير مستعد».

(ص.)179

وهكذا يبدأ ،أيضاً ،كتابه الثالث املعنون

(من تاريخ التعذيب في اإلسالم) ،بشرح
املصطلحات .فالتعذيب ،برأيه ،اشتقاق حديث

تقابله ثالثة مصطلحات قدمية :العذاب ،والبسط
والمُ ثلة (ص .)285العذاب والبسط لهما معنى

ولهادي العلوي أسلوبه اخلاص في تناول

واحد وهو إيالم األسير أو املتهم على سبيل

للموضوع الذي يدرسه .ويبدأ مبحثه باستمرار

باستخدام الضرب وغيره من أساليب العذاب .أما

موضوعه .فهو يبحث في املصدر اللغوي
بهذا األسلوب اللغوي .فهو يأخذ املصطلح املعني

ويحلله ويعود به إلى أصله وإلى اشتقاقه.

فهو إلى جانب تخصصه بالتاريخ

اإلسالمي متخصص أيض ًا باللغة .ففي كتابه األول

«في السياسة اإلسالمي» ،يدرس معنى كلمة
السياسة ويعود بها إلى أصلها اللغوي ومصدرها

وتطورها وتطور اشتقاقاتها حتى يصل إلى ما

االنتقام أو احلصول على معلومات واعترافات
ا ُملثلة فهي تشويه الشخص حي ًا أو ميتاً .والتعذيب
نوعان :تعذيب ألغراض سياسية ،وتعذيب

ألغراض أخرى.

أما الكتاب الرابع بعنوان «إضاءات» وهو يشتمل

على ثالثة مقاالت منفصلة ،يبدأ بشرح مصطلح
اللقاحية ،كما ورد سابقاً .وفي بحثه عن أصل

الكلمة ،فإنه يعيدها إلى منشأها السرياني ويجد
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لها رديف ًا في كلمة  Anarchyاإلنكليزية املشتقة

يقول إنه يتعامل في اإلسالم السياسي وليس

كما يجري ترجمتها باللغة العربية .ويبدو لي أن

والالهوت وال عالقة لها بالتاريخ .ومبا أنه يتعامل

عن اليونانية حيث تعني الال سلطة وليس الفوضى

هادي العلوي كان يعتز بكونه لقاحي ًا أي متمرداً،

خارج ًا على األحكام «السلطانية» ،طليق ًا في

في النبوة (ص )11ألن النبوة مكانها الفلسفة
باإلسالم السياسي فقد اتخذ منهج ًا حتليلي ًا يقوم

على املاركسية أو التحليل الطبقي للمجتمع أو ما

آراءه وحياته .منذ عام  1976عرف املنافي بسبب

أطلق عليه هو «النزعة الدنيوية» (ص )158عندما

من األسباب التي قادته إلى االلتجاء إلى املنافي.

أراد إخراج املقدس من حتليله وليس التصادم معه

آراءه .وهو يقول إن أبحاثه في اللقاحية كانت
ويذكر احلادثة التالية في فصل «موارد من األدب
اللقاحي» عن لقاحية متيم صدر سوار بن املضرب

في حتديه لألمويني.

أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي

وقومي متيم والفالة ورائيا

ويقول هادي «وكنت قد مررت على هذا

القول لسوار وأنا أفكر بالهجرة من الوطن فصح
عزمي عليها .وأنا مع ذلك أحسد التميمي على
الفالة(».ص.)375

جادل في كتابه أصحاب النزعة الدينية .لذلك
أو اخلضوع له .ففي ذهنه باستمرار الوضع الذي
وجد طه حسني نفسه فيه عندما أراد إزاحة املقدس

جانب ًا في كتابه األول «في الشعر اجلاهلي» لكن
مصير طه حسني لم يخفه أو يثنيه عن عزمه ،وإمنا

كان دافع ًا له إلى االستمرار في بحثه وسؤاله.

ومع أن هادي العلوي ينظر بروح نقدية وحتليل

مادي للتاريخ السياسي العربي اإلسالمي فإنه مع

ذلك لم يقبل انتقادات املستشرقني الغربيني أو حتى
املستشرقني الروس (ص .)15فالكتب اخلمسة

بخصوص كتابه اخلامس «في اإلسالم املعاصر»

مألى بنقد املستشرقني وعلى رأسهم مونتغمري

الثقافة اليهودية املسيحية اإلسالمية .فقد نحت

املستشرقون فهم التاريخ اإلسالمي« ،وتعاملوا

لم أجد أبحاث ًا لغوية وإمنا وجدت نحت ًا لغوي ًا لتعبير
منها هادي العلوي مصطلح «يهمسالمي».
****

وات وماسينيون الشهيرين .وبرأيه ،فقد أساء

مع تاريخنا على أنه تاريخ للعدو» .واستمروا
يستخدمون تعابير أو صور ًا قروسطية أو صليبية.

لكن هادي العلوي باحث ،وليس الهوتي ًا أو

(ص .)13ومما مكنهم من البحث في تاريخنا

مع الالهوت أو الدين أو الفقه .وإمنا أخذ منه

(ص .)12ولو كان هادي ال يزال على قيد احلياة،

فقيهاً .ففي هذا املجلد وفي دراساته لم يتجادل
الظواهر واألحداث وسلوكيات أصحاب احلكم أو
املجمالت
املعارضة ليعيد قراءة التاريخ بعيد ًا عن
ّ

واملنجزات الكبيرة ،إن كانت حقيقية أو وهمية،
وبعيد ًا عن التضخيم واالفتراء والتأويل .لذلك
العدد (2010 )14-13

«على هواهم» هو «خضوعنا ملبدأ القداسة».
لوجد في احلمالت الشنيعة التي شنتها أو تشنها

القوى الظالمية ضد الكاتب السوري حيدر حيدر
على روايته «وليمة ألعشاب البحر» أو على مغناة

مرسيل خليفة لقصيدة «يوسف» حملمود درويش،
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أو على انتقاد أسامة أنور عكاشة للمقدس في

إلى طروحات االستبداد الشرقي والدكتاتورية.

الذي يحمل االسم نفسه ،إثباتات واضحة

كنت أتوقع منه ،وهو الباحث اللماح واملنقب

شخصية عمرو بن العاص في تعقيبه على املسلسل
وصريحة على استنتاجاته .ولوجد ،أيضاً ،في
تصريح الرئيس األميركي جورج دبليو بوش

بأنه سيشن حملة صليبية على ما أسماه اإلرهاب
اإلسالمي تأكيد ًا على مقولته السابقة الذكر من

أن املؤرخني الغربيني ينظرون إلى تاريخنا بعيون
قروسطية وصليبية.

هذا ال يعني أنني ال أتفق معه بالنتيجة ،ولكنني

الدقيق ،التوصل إلى هذه القواعد املنهجية .فهو
يطالب بإنصاف املظلومني ،ويشترط على أهل

احلكم أن يكونوا قريبني من اجلمهور وبعيدين عن
األرستقراطية اإلسالمية (ص )13وأن يتفاضلوا
بالعدل .باستثناء التفاضل بالعدل ،فإن الصفات

األخرى هي صفات تنطبق على أنظمة حكم

لقد أسقط هادي العلوي معارفه وأدواته املادية

شعبوية غالب ًا ما تكون ،كما رأينا في التجارب

العربي اإلسالمي وتطوراته منذ بدء النبوة وحتى

يستخدم تعابير «اإلرهاب احلكومي» (ص)163

الطبقية التحليلية ليطبقها ويقيس بها املجتمع
اليوم ،مرور ًا بالعهد الراشدي ومن ثم باحلكمني

احلية ،أنظمة مستبدة أو ديكتاتورية .كذلك

و«التحليل الطبقي» (ص )174ليحلل الوضع

األموي والعباسي وتفرعاتهما .فهو يأخذ مث ً
ال

في احلكم اإلسالمي .وال يخفي أن هذه تعابير

األحوال في مجتمع يثرب أو املجتمع الراشدي

ومبختصر القول فإن هادي يسقط مفاهيم حديثة

«الدميقراطية »،وهي قياس حديث ،ليقيس به

أو األموي أو العباسي .وهو يعترف بأن الشورى
هي شكل من أشكال الدميقراطية األولى .وهو

يأخذ الدكتاتورية ،وهي ،أيضاً ،قياس حديث،
ليصف بها نظام احلكم اإلسالمي ،وهو وصف

غربي ،كما أن نظام احلكم االستبدادي هو

وصف غربي .فالدكتاتورية واالستبداد كنظام لها
مواصفات ،وضعها علماء السياسة واالجتماع

بناء على حتليلهم ملجتمعاتهم ليصفوا
الغربيون ً
حاالت مجتمعاتهم؛ وأخذوا يطبقونها على
املجتمعات األخرى ،فتوصلوا إلى «االستبداد

الشرقي» لوصف مجتمعاتنا .ومع أن هادي يشرح
ويحلل املجتمع اإلسالمي وتطوره إال أن املقاييس

العامة التي وضعها في املنهج غير كافية للتوصل

حداثية.

على وضع قبلي وعشائري وعائلي .ومع ذلك أود

أن أقول إن املطالبة أو محاولة تطبيق التحليل املادي
على التاريخ اإلسالمي ال يعني أنه أمر خطأ .ال.

قد يكون صحيحاً .ولكن يجب أن يقوم على
حتليل الواقع املوضوعي لهذه املجتمعات.
****

ليس من املستغرب أبداً ،أن جند هادي العلوي،

البحاثة املادي الذي يعتمد على التحليل الطبقي
وعلى املادية التاريخية والتحليل املاركسي للظواهر
االجتماعيةُ ،يقر بأن ابتعاد املجتمع عن أصوله
اإلسالمية أدى إلى ظهور طبائع االستبداد لدى
النظم احلاكمة في اإلسالم .فطبائع االستبداد
ترتكز إلى الصراع الطبقي الذي تتولى الدولة
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إدارته من خالل «دورها الشرقي املباشر في

واستعملت املعارضة ،أيضاً ،االغتيال «لتوجيه

املنطق العقالني الذي يستخدمه في التحليل هو

(ص  )241ويعترف هادي ،أيضاً ،بأن االغتيال

صيرورة اإلنتاج االجتماعي» .ويبدو لي أن
الذي جعله يفرق بني األصول اإلسالمية وبني ما

حتولت إليه الدولة اإلسالمية .وهذا التفريق يأخذ
به على الرغم من خالفه الواضح والعلني مع

الدين ومع رموزه وأركانه ومظاهره .ومع أنه يرى
في البدايات اإلسالمية مجتمع ًا أفضل مما أصبح
عليه الوضع منذ بداية العهد األموي إال أنه يرى أن

بذور اخلالف تعود إلى ما جاء في الدين والدعوة
أصالً .فهذا اخلالف سمح بالتأويل واالختالف
في النصوص وفي التفسير وفي االجتهاد.

ويرى هادي ذلك واضح ًا في مسألتي االغتيال

في اإلسالم والتعذيب في اإلسالم ،وهما الكتاب

ضربات مدروسة ضد احلاكم أو أعوانه الكبار».
السياسي قاد في بعض احلاالت املهمة في األندلس
إلى إضعاف احلكم اإلسالمي وتقوية خصومه
اإلسبان (ص.)267-264

ومع أن هادي العلوي يدين االغتيال بشكل عام

واالغتيال السياسي بشكل خاص ،إال أن القارئ
قد يجد عنده بعض التبرير لعمليات االغتيال
التي يشبهها بحرب العصابات أو باملنهج الفدائي

الذي «يعتمد على القواعد املتحركة والهجمات

اخلاطفة» (ص .)236وهو يبرر العملية إذا كانت

تتخلق «بأخالقيات العنف الثوري» أي إن كانت

العملية «من أجل قضية عادلة ضد سلطة ظاملة»
أم ال» (ص .)236وهو بالتالي يقبل استخدام

الثاني والثالث من هذا املجلد .وهو ُيقر بأن
اإلسالم األول ،أي في صدر اإلسالم ،شهد

السالح الفردي أي مث ً
ال السكني أو اخلنجر وال

للدفاع عن الدين اجلديد واجلماعة اإلسالمية

وهذا برأيه ما يفسر الفرق بني االغتياالت التي قام

عمليات اغتيال سياسي .ويرى أنها كانت وسيلة
الضعيفة .ولم يكن االغتيال منهج ًا يتبع ،بل

كان «...أحياناً ،تعويض ًا نوعي ًا عن االفتقار إلى

قوة عسكرية ضاربة  ...وردع العناصر املناوئة
داخل يثرب»( .ص .)182وقد شهدت فترة

احلكم الراشدي أربعة اغتياالت ،منها اغتياالن

ضد خليفتني ،واغتيال واحد ضد صحابي كبير

واغتيال رابع ضد قائد شيعي .ومع أن أسلوب
االغتيال بقي مقنن ًا في العصر األموي إال أنه

انتشر على نطاق واسع في العصر العباسي حيث
مارسته السلطة احلاكمة «للتخلص من أشخاص

ال ميكنها املجاهرة بإعدامهم»( .ص)241
العدد (2010 )14-13

يقبل سالح املهابدة أي القتل اجلماعي أي السم.

بها األمويون وتلك التي قام بها اخلوارج.

وهو يرفض التعذيب أيضاً .ويرى أن أول من

استخدمه كان معاوية بن أبي سفيان .ويربط هادي
التعذيب بدور الدولة بالصراع الطبقي ،من حيث
كونها دولة شرقية أي استبدادية أي تقمع اإلنسان
العادي من أجل «إدامة اإلنتاج ومنع املنتجني من

الوصول إلى السلطة»( .ص )286وظل التعذيب
مقتصر ًا على «الصراع الداخلي» دون العالقات
اخلارجية إال فيما ندر( .ص )289ويقر بأن

القضاة وقفوا ضد التعذيب ،ويؤكد على نهي
الدين عن ا ُملثلة.
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يستعرض هادي العلوي بإسهاب فنون التعذيب

إنه ملحق باالقتصاد الرأسمالي حيث إنه باألساس

األصل أحد أشكال القمع االجتماعي الذي تسلطه

اإلسالمية اقتصاد ًا متوازناً .وهذا ما يعترض عليه

وأشكاله وأنواعه وتعدد وسائله .والتعذيب هو في

الطبقات على بعضها.

اقتصاد طرفي كولوينالي .لقد أقامت الدولة
هادي العلوي ألنه في «توازنه يكمن سر فشله في

ويذهب هادي العلوي إلى القول إن التعذيب

صنع ثورة اقتصادية»( .ص .)414وهناك ميزتان

اإلسالمية دون غيرها .فالتعذيب مرتبط في أساسه

«تفاوت املبادئ االقتصادية تبع ًا للدين حيث

بحد ذاته ليس خاصية تتميز بها املجتمعات
بالديانات والشرائع الدينية التي تقوم على معاقبة من
ال ميتثل للقوانني والشرائع السماوية ،إن كان فرد ًا

أو جماعة .ومكونات التعذيب ترتكز إلى ثالث
نزعات هي نزعة القرينة وعقيدة اإلبادة اجلماعية،

وعقيدة العذاب األخروي( .ص .)346فتقدمي
القرابني هو مثل على الفداء من أجل اخلالص من

اخلطيئة أو الشر .وكان القربان ،حيوان ًا أو إنساناً،
يقدم لآللهة لدرء املخاطر وكسب رضا الله .أما

عقيدة اإلبادة اجلماعية أو عذاب االستئصال،

فهي تعبر عن عذابات جماعية مثل احلرق أو إبادة
مدن كافرة أو عاصية مثل قصة لوط وحرق مدينتي
صدوم وعامورة ،وقصة الطوفان .ومتثل عقيدة

العذاب األخروي مجموع أنواع األحكام ضد

العاصني ملشيئة الله ويحكم عليهم بالعذاب في
جهنم.

****

عامتان القتصاديات اإلسالم:

حتكمت العقيدة إلى حد ملموس في احملصلة

االقتصادية»( .ص )406وهنا يدخل الفرق بني

الزكاة واجلزية مع أن حصيلة الزكاة قد تكون أكثر
من اجلزية.

«بروز االقتصاد التجاري ومتايز أحكامه في

الفقه» .فقد اعتبر اإلسالم أن التجارة أشرف

األعمال .ولقي التجار التشجيع من خالل عدم
التسعير واالحتكار.

واخلالصة التي يتوصل إليها هادي العلوي بعد

دراسته للتاريخ اإلسالمي هي:

«وقد انقرض اإلسالم كمدنية وكحضارة،

وبقي الدين اإلسالمي .وبالطبع فانقراض

احلضارة ال ميحوها وإمنا يحولها إلى تراث.
املورث،
والتراث من اإلرث ،الذي يعني موت ّ
مع بقاء ميراثه ،بحكم أن املوت انقطاع عن احلياة
وليس عن الوجود .وملا كانت احلضارة اإلسالمية

ألن الدولة استبدادية ومنط حكمها هو النمط

قد وجدت فالعدم ال يسري عليها ،لكنها ماتت

يكون منط ًا من منط االقتصاد اآلسيوي .وبالتالي لم

اإلسالمي من موروثات هذه احلضارة ألنه اآلن

اآلسيوي فال بد إذ ًا القتصاد الدولة اإلسالمية من أن

يكن من املمكن للدولة اإلسالمية أن تتطور اقتصادي ًا

ألن اقتصادها اقتصاد «رأسمالوي» كما وصفه
مكسيم رودونسون بوصف  capitalistiqueأي

فخلفت لنا هذا اإلرث الواسع .وليس الدين
حي .والدين بجوهره مباين للحضارة فهو يعيش
معها ودونها»( .ص)420

في كتابه اخلامس (في اإلسالم املعاصر) ،وكما
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يوحي العنوان ،يتجادل هادي العلوي مع الطائفية

عليها السلفي ألنه محجوب بالعقيدة .قد يكون

االكتناز ،ومع السلفية والعالقة مع الغرب ومع

غريب ،إمنا بشرط أن يكون قد تلقى املاركسية

الدينية ومع اللقاحية أي التمرد واملشاعية أي ضد

الهوت التحرير اإلسالمي ،والتحرر من ربقة

االقتصاد الرأسمالي الغربي واالنطالق .يوجز
هادي استنتاجاته في أربعة مبادئ يرى أنها محصلة
ما يريد نشر الوعي فيه في مجتمعنا الراهن :يريد

زرع قيم اللقاح ،وقيم املشاع ،ومبدأ زهد احلكام
ومبدأ الطاعة املشروطة .وهذا الفصل هو انتقاد

حاد للسلفية منذ نشوء اإلخوان املسلمني وحتى
اليوم ،مبا في ذلك سلفية حكام إيران واخلميني

قائد الثورة اإليرانية.

وينتهي بخالصة أن اإلسالم غريب والسلفي

مقيم ،واإلسالم كائن تأريخي والسلفي يعيش

خارج التاريخ ومعرفة اإلسالم في غربته ال يقدر

العدد (2010 )14-13

املاركسي هو من يقدر على التعاطي مع هكذا
بالغروندريسة وليس بالعقيدة السوفيتية والتأهيل
الغربي .وهكذا ميكن لإلسالم أن يناهض

االستعمار الغربي ويتفوق عليه.

وفي اخلتام ،أود أن أصف هادي العلوي

باألوصاف التي أطلقها هو على ماركس واجنلز

وبليخانوف ولينني حيث قال «وجتتمع في أئمتها
األربعة (املذكورين سابقاً) صفة العالم الشديد

في صرامته املنهجية ،وصفة الفيلسوف اإلنساني
النزيه ،احملب للعدل ،والكاره لالفتراء والزيف
والعدوان ،إن في العمل الفكري أو في النشاط

البشري العام»( .ص .)465هذا هو هادي

العلوي.
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إلى كود إلكتروني يوظف ما

والتسطيح والتعميق للمواقف

سبيل حتقيق اإلقناع واستمالة

احلركة .ومن هذا الفهم الشائك

توفره التقنية من إمكانيات في

اجلمهور.

على

الهدنة ،إلى هدنة املقاومة ،من

وقدرته

توظيف تقنيات خطاب حركة

الكاتب :د .وليد الشرفا

الناشر :صندوق اوراد للتنمية
املجتمعية ،رام الله.

تاريخ النشر2010 :

عدد الصفحات125 :
يثير عنوان كتاب الدكتور

الشرفا «دوائر اإلقناع في

خطاب حركة حماس» شهيه

القارئ للوهلة األولى عبر

االستعارات املتخلية ال إراديا،

والتي تبدأ باالشتغال في
مخيلة القارئ ملجرد استشعار

العنوان؛ ففي الدوائر متاهات
وعالقات شائكة غير مرئية.

وتتعاظم هذه املتاهات في حالة

دراسة حتوالت دوائر اخلطاب-
السياقات -من نص وطقوس

لتقنيات خطاب حركة حماس،

ما ميتاز به كتاب الدكتور

التفكيكي،

في خطاب حركة حماس»

واألحداث مبا يحقق أهداف

جاءت بعض العناوين الفرعية

الشرفا هو رصانة منهجه

الكتاب« :دوائر اإلقناع

املكتبة

حماس بشكل معاكس ملا
درجت عليه احلركة ،ليتعرى
ذلك اخلطاب بالتقنيات نفسها
التي حيك من خاللها ،ومن هنا

يكون الكتاب محاولة تأصيلية
في الكشف عن التأصيل.

للكتاب كاآلتي :من مقاومة
أمن القتل إلى قتل األمن ،في

مؤشر واضح على أن شرعية
األحداث واملواقف ال تكمن في

ذاتها وإمنا في تبريرها ،والسياق
الذي حتضر فيه .وإعالميا ،فإن

املقصود هنا هو سياق التغطية
اإلخبارية ،سواء في وسائل

تقوم دوائر اإلقناع لدى

إعالم حماس ،أو تلك التي

على ثالوث :املقدس الديني،

من األهمية مبكان اإلشارة

حركة حماس -وفقا للكتاب-
التجربة والتمثل في املقدس،

ومن ثم التمثل في اخلطاب
اإلعالمي .كل زاوية من زوايا
الثالوث تعكس ما يقابلها،

وبالتالي فإن براعة خطاب حركة
حماس تكمن في ثنائية التمثل
والتمثيل مع املقدس ،فيما
تكون مخرجات ذلك التمثل/
التمثيل في اخلطاب اإلعالمي

الذي يوظف تقنيات اإلبراز
واحلجب والتنكير والتعريف
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تدور في محيطها كقناة اجلزيرة.
إلى أن الدكتور الشرفا متخصص

في حتليل اخلطاب ،وكان أول
من حلّل بشكل علمي ومنهجي

خطاب قناة اجلزيرة و دورها
في التحريض على االقتتال

الفلسطيني الداخلي حتى قبل
االنقالب في غزة؛ عبر تغطيتها

املثيرة للجدل ،كما يكشف عن

ذلك الفصل الثاني من الكتاب.
محمد أبو الرب

محاضر في اإلعالم ،جامعة بيرزيت

التنفيذية إلى املؤسسات العربية

و  13متوز .1992

رئيس دائرة الثقافة في منظمة

أو قد يجوز له أن يسمي ما

التي م ّثل فيها فلسطني بصفته

التحرير الفلسطينية ومسؤو ً
ال

عن عدد من املؤسسات
واملراكز املهتمة بقضايا الالجئني
الفلسطينيني
العودة.

الكتاب :ملاذا نكتب وملن .رؤية
للوضع الفلسطيني

الكاتب :عبد الله احلوراني

الناشر:

املركز

القومي

للدراسات والتوثيق ،غزة

تاريخ النشر2010 :

أصدر السياسي والكاتب

عبد الله احلوراني عضو اللجنة

التنفيذية السابق ملنظمة التحرير

ثالثة كتب متسلسلة بعنوان
واحد مركزي هو «ملاذا نكتب

وملن؟» وعنوان فرعي لكل

كتاب يضم جمل ًة واسع ًة من
املقاالت التي نشرها الكاتب
في الصحف واملجالت العربية

والفلسطينية املختلفة ونصوص

مداخالته السياسية في أروقة
املؤسسة الفلسطينية من املجلس

الوطني

العدد (2010 )14-13

الكتاب األول بعنوان «رؤية

للوضع الفلسطيني» ويقع في
 384صفحة مقسم إلى مقدمة

ومقالة افتتاحية بعنوان «بالغ
سياسي ملثقف عربي» وسلسلة

مقاالت كتبها الكاتب حول
عملية السالم واتفاقيات أوسلو

عدد الصفحات 384

واملركزي

وحقهم

في

واللجنة

وبوبها
خالل السنوات املاضية ّ

بـ»أوسلويات» وسلسلة مقاالت
مبوبة في فصل مستقل
أخرى ّ
بعنوان «الدولة واملنظمة»

وفصل ثالث حتت عنوان
«احلوار الوطني» ورابع حتت

عنوان « التسوية» وخامس حتت

عنوان «االنتفاضة».

يقول الكاتب في منت

مداخلته بعنوان بالغ سياسي
ملثقف عربي والتي ألقاها في
الدورة اخلامسة عشر للمجلس
األعلى للتربية والثقافة والعلوم

التي عقدت في القاهرة بني 11
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«قد يجيز السياسي لنفسه،

يقوم به مناور ًة تكتيكي ًة في

معركة طويلة ،وأن يضعه في

خانة الهدف املرحلي !! .
رمبا .لكن تسويغ ذلك والقبول
به محكوم بشروط وضوابط

أساسها أن تتوفر في املرحلي
مقومات احلد األدنى الوطني،

وأن يوظف املرحلي لتحقيق

اإلستراتيجي في املدى البعيد،

ال أن يكون بدي ً
إلغاء
ال عنه أو
ً
له .وبحيث يبقى باب املستقبل

مفتوحاً ،ويظل اجلسر بني
احلاضر واملستقبل موصو ً
ال.
وبهذا املعنى ،فإن ميدان املناورة

أمام السياسي ليس مفتوح ًا

على مصراعيه ،وحريته في

املناورة محدودة ،أما الثقافي
فإنه محروم حتى من هذا

الهامش الضيق في املناورة .إذ

ليس في قاموس الثقافة كلمة
مناورة .هناك مناورة سياسية،
وإعالمية ،وعسكرية ،ولكن

ليست هناك مناورة ثقافية،
واملثقف يتعامل مع قيم مطلقة،

وال ميكن جتزئتها إلى أجزاء

ومراحل ،وهو حامل راية احلق

التاريخي ،واملدافع األول عنه،
ومهمته أن يستخدم كل أدواته

وأشكاله

عنه،

اإلبداعية

وحمايته،

للتعبير

وإحاطته

تكن هي الشرط األول الذي

مركزية .ميثل األول محور ًا عام ًا

والثقافي بالسياسي”.

عن الوضع العربي بعناوين

يحكم عالقة السياسي بالثقافي

مختلفة مثل «من ذكرى حطني

إلى ذكرى الوحدة متوت الذاكرة

بسور من احملرمات التي متنع

العربية» و «العرب في عصر

املساس بقدسيته .وإذا كان على

األممية األميركية» و«أوسعتهم

السياسي أن يحرق دمه للبحث

شتم ًا وفازوا باإلبل» و«حني

عن صيغة أقل اخلسائر مقابل

ال يحسن العرب التفريق بني

أفضل املمكن ،فإن الثقافي

الشقيق

الذي هو ذاكرة األمة ووجدانها

يكون شريك ًا للسياسي في ما هو
صحيح أن املظهر اخلارجي لهذه

املعادلة بني الثقافي والسياسي
ينطوي على التناقض ،ولكنه

تناقض العناصر التي تؤكد

وحدة الكتلة ،وليس معنى
وحدة الكتلة أن يريح املثقف

ضميره بصرخة في واد يقولها
بني فترة وفترة ،بل إنه بإصراره

على احلق التاريخي يصنع من
الوجدان اجلمعي قوة مادية

ترشد السياسي وحتميه ،أو
حتى تتصادم معه في حلظة

ما ،وليس إال االحتكام إلى
املبادئ ،وإال تعميق الدميقراطية
التي لن يكون هناك معنى
لكلمة واحدة مما تقدم ،ما لم

والعدو»

وغيرها.

أما اجلزء الثاني من املقاالت

وحارس روحها ال ميكن أن
مجبر عليه أو مضطر لعمله...

يجمع فيه الكاتب مقاالته العامة

فمبوب حتت عنوان «سورية»
ّ
وهو يضم املقاالت التي كتبها

الكتاب :ملاذا نكتب وملن .رؤية

الكاتب حول سورية والسياسة

الكاتب :عبد الله احلوراني

فيما يفرد الكاتب اجلزء الثالث

للوضع العربي

الناشر:

املركز

القومي

للدراسات والتوثيق ،غزة

تاريخ النشر2010 :

عدد الصفحات 260

السورية والعالقة مع سورية،
للمقاالت املخصصة للحديث
عن الرئيس املصري الراحل
جمال عبد الناصر .وكان عبد

الله احلوراني قد أفرد قبل ذلك
بعام سنة  2009كتاب ًا كام ً
ال عن

هذا هو الكتاب الثاني لعبد

عبد الناصر والقضية الفلسطينية

السلسلة ،والكاتب يجمع في

في عددها التاسع .واملقاالت

الله احلوراني الذي يصدر ضمن

هذا الكتاب جملة املقاالت التي

كتبها في الشأن القومي العربي

أو حول القضايا العربية عامة.
ويقع الكتاب في  260صفحة
موزعة على ثالثة محاور
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كانت

قد قدمت له عرض ًا

مبجملها ترثي احلال العربي
الذي ال يسر صديق ًا وال يغيظ
عدواً.

يقول الكاتب حتت عنوان

«ذاكرة اجلسد العربي»«:مع

اجلزائرية

تخلو ذاكرته من هذه الصور،

اسم روايتها اجلميلة «ذاكرة

يذكره أحد بها ،أو يتعرض لها

االعتذار

للروائية

املبدعة أحالم مستغامني القتباس

اجلسد» عنوان ًا ملقالتي هذه،
على ما بني املضمونني من

تباين ،أعترف مسبقاً ،بتفوق
حالوة موضوعها ،على مرارة
موضوعي ،وإن لم تخل روايتها

من تصوير حي ومبدع لتجربة

الكفاح العربي اجلزائري ،مبا
فيها من مرارة أيضاً .مع نهاية

القرن العشرين يتدفق نهر الذاكرة
العربية ،حام ً
ال معه كل أوجاع،
وموجعات اجلسد العربي الذي
حتول إلى أشالء حتمل أسماء

دول أو دويالت ،وبعضها

عاد إلى حظيرة املستعمرات.
وبعضها مازال ينزف ويخشى

املزيد من التقسيمات .ومعظمها

يفتك به الفقر واجلوع والبطالة

والتخلف وتفشي األمية ،أو

تعصف به النعرات املذهبية ،أو
الصراعات العرقية ،أو التطرف
األصولي األعمى .أو كل ذلك
في آن واحد.

وبقدر ما تقلق هذه احلال

املواطن العربي ،وتؤرقه على

مستقبله ومستقبل أبنائه ووطنه.

ويكدره ،ويعكر مزاجه أن
بالكتابة عنها ،أو حتليل أسبابها،
أو يحاول رسم طريق للخالص

منها ،خشية أن يخرج بنتيجة
حتمية تربط بني وجود وسلوك

معظم حكوماتنا ،وبني استمرار
هذا الواقع.

ولذلك ،فإن معظم حكامنا،

الذين ال يعتزلون وال يستقيلون،

للوضع العراقي

الكاتب :عبد الله احلوراني

وليس حلكمهم ـ خالف ًا لنواميس

الناشر :املركز القومي للدراسات

كائن حي ـ عمر افتراضي ينتهي

تاريخ النشر2010 :

الطبيعة التي ال يشذ عنها أي

والتوثيق ،غزة

عنده ،إال عندما يأتيهم قضاء الله

عدد الصفحات 192

وقدره ،ومن باب احلرص على
بهجة مواطنيهم ،وراحة بالهم،
ال يريدون لهم أن ينشغلوا كثير ًا

في التفكير بواقعهم ،واستذكار

ماضيهم ،والتطلع ملستقبلهم.
فذلك يكدر الصفو ،وقد يدفع

للغضب ،والغضب يقود إلى

االنفعال ،واالنفعال قد يؤدي

إلى إصابتهم بأمراض تبدأ
بارتفاع الضغط ،وال تنتهي عند
حدود األزمات القلبية ،مما يهدد

حياتهم باخلطر».

في هذا الكتاب الثالث له في

هذه السلسلة يجمع عبد الله
احلوراني مجموعة مقاالته التي
خصصها للكتابة في شأن العراق

ما قبل احلرب وخالل احلصار
وبعد احلرب وهو معروف

في األوساط الفلسطينية من

املدافعني عن العراق .والكتاب
الذي يقع في  192صفحة
مقسم إلى ثالثة أبواب يضم
الباب األول مقاالت متنوعة

حتت

فإن احلاكم العربي وحده
العدد (2010 )14-13

الكتاب :ملاذا نكتب وملن .رؤية

عنوان

«يحاصرونك

لكن ال يحصرونك يا عراق»”
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ويضم  17مقالة ،والباب

بل ازدادت فرقتهم وصراعاتهم،

كتاباتنا في حدود ما يرسمه لنا

بعنوان «حني يتحول متر العراق

نسبة التناسل فيها أعلى معدالت

إياه من هوامش؟».

الثاني يضم مجموعة أخرى

إلى جمر»ويضم  6مقاالت،
والباب الثالث يضم مجموعة
حتت عنوان «رسائل حب إلى
صدام حسني» وتضم  7رسائل.

وتوالدت حدودهم دو ً
ال فاقت
التوالد في العالم.

وابتعدت فلسطني ،حتى

كادت تختفي من التاريخ
واجلغرافيا،

ورمبا

أصبحت

يقول عبد الله احلوراني في

عبئ ًا على الذاكرة .وفي العشر

كتبه الثالثة والتي تعطي السلسلة

األقالم كل طاقاتها مطالبة برفع

مقدمته التي يضعها في مطلع كل
اسمها موجز ًا قلقه في الكتب
الثالثة.

األواخر من هذا القرن ،صرفت
الظلم واحلصار عن العراق،
ولم تفلح في أن متنع املوت عن

«منذ مطلع القرن وحتى

طفل من أطفاله ،أو مواساة

من جيل من الكتاب واملبدعني

التخفيف من أحقاد أشقائه الذين

نهايته توالى على الكتابة أكثر
حول موضوع واحد تقريباً،

وإن كان متعدد اجلوانب،

هو حترر العرب ووحدتهم،
وحترير فلسطني .أنشد الشعراء
حتى ُبحت أصواتهم ،وأبدع

أم من أمهاته الثكلى .أو حتى
يحاصرونه.

وهنا يقفز سؤال آخر إلى

جانب السؤال عن جدوى
الكتابة :ملاذا ال تبلغ الكتابة

هدفها وال حتقق رسالتها؟ وملاذا

الروائيون حتى استنفدوا معني

ال تؤثر كتاباتنا في صناعة الرأي

حتى دهمتهم موجة اإلسفاف

تصبح فاعلة في صناعة القرار،

إبداعهم ،وغنى املغنون للوطن

فضاعت أصواتهم وسط ركام
التفاهات واألصوات النشاز.

العام ،وصياغة تفكيره ،بحيث
والتأثير في سير األحداث؟.
هل ألن القضايا التي نتصدى

لم يتحرر العرب ،واستبدلوا

لها أكبر منا ،وهي التي حتملنا،

أكثر عدد ًا وتنوعاً ،وأشد قهر ًا

هذه القضايا أو تنتكس يتراجع

احتال ً
ال

واحد ًا

باحتالالت

وتعسفاً .ولم يتوحد العرب،

السياسي من خرائط ،وما مينحنا

وال نحملها ،وحني تتراجع

اإلبداع وينزوي ؟ وتنحصر
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الكتابI Shall Not :
Gaza

A

Hate:

Doctor›s Journey
الكاتب Dr. Izzeldin :
Abuelaish

الناشرRandom House :
Canada

تاريخ النشر2010 :
هذا كتاب مؤثر للطبيب

الفلسطيني عز الدين أبو العيش

الذي نال شهر ًة عاملي ًة عقب

احلادث املؤسف والتراجيدي

الذي حدث له خالل العدوان
اإلسرائيلي األخير على قطاع

غزة .كتاب الدكتور أبو العيش

صوته ملاليني البشر لم يتمكن من

بالسالم مقابل حالة القتل التي

طبيب من غزة» يصف بكلمات

والكتاب يركز على اجلانب

ويروي الكاتب طفولته وكيف

الذي عاش في مخيم جباليا

خالل

املعنون بـ «سوف لن أكره .رحلة
بسيطة حياة طبيب من غزة سرقت
منه احلرب بناته الثالث .الدكتور

عز الدين أبو العيش الذي كان

يعمل في مشافي إسرائيل يعالج

املواطنني اإلسرائيليني حاصرته
الدبابات اإلسرائيلية في بيته على
أطراف مخيم جباليا ولم يتمكن
من اخلروج ملساعدة الناس؛

ما اضطره إلى البقاء في البيت
مع أطفاله .وكان عادة ما يعلّق

على احلرب من موقع شاهد

عيان عبر محادثاته الهاتفية مع
الصحافي اإلسرائيلي شلومو
إلدار .قبل نهاية احلرب بيومني

وفي  2009/1/16أطلقت

الدبابات اإلسرائيلية عدة قذائف
في محيط البيت لتصيب إحداها

غرفة نوم بناته حيث قتلت ثالث
من بنات الدكتور أبو العيش وابنة
أخيه .الفتيات األربع الالتي كن
طالبات في اجلامعة فقدن حياتهن

أمام عيني والدهن الطبيب الذي

لم يتمكن من إسعافهن .كان
املشهد مؤثراً ،فأبو العيش

الذي حتدث عبر الهاتف خالل
احلديث مع شلومو إلدار مسمع ًا
العدد (2010 )14-13

أن يوقف املجزرة.

الشخصي في جتربة الكاتب
لالجئني في شمال قطاع غزة

بعد أن هاجرت عائلته من قرية
هوج ،قضاء غزة ،حيث يقيم

أريئيل شارون مزرعته الشهيرة.
والكاتب يتحدث عن حياته
في املخيم واملعاناة التي عاشها

هناك حيث تلقى تعليمه املدرسي
وحيث احلياة مجرد سلسلة من

املعاناة .وهي جتربة ال بد من

مقارنتها بعد ذلك بكم التسامح

الذي يتعاطى به الطبيب الالجئ
حني يعالج املواطنني اإلسرائيليني

الذين تسببت هجرتهم إلى
فلسطني

واستيطانهم

فيها

بهجرته وجلوئه .إال أن أخالق

املهنة واإلنسانية العالية التي
تعكسها روح الفلسطيني حتتم
على أبو العيش أن يفصل بني
مشاعره الوطنية وبني إنسانيته.
من هنا فإن عمل الدكتور أبو

العيش وطريقة تعاطيه مع
خصومه اإلسرائيليني تشكل
حج ًة فلسطيني ًة على اإلسرائيليني
ودلي ً
ال على شغف الفلسطينيني
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متارسها آلة الدمار اإلسرائيلية.

هدمت اجلرافات اإلسرائيلية
بيتهم

في

املخيم

السبعينيات من القرن املاضي
لتوسيع الطرقات أمام دورياتها
ملالحقة الفدائيني ،وكان ذلك

بأوامر من شارون نفسه حني كان
في اجليش آنذاك .وكيف عمل

وهو فتى في اخلامسة عشرة من

عمره في داخل اخلط األخضر
ليتمكن من احلصول على املال

الكافي ملواصلة احلياة .وهي

قصص يرويها الكاتب بانسيابية
ودون تكلف وال يحاول

تفسيرها بقدر إصراره على إبراز

اجلانب الشخصي فيها .وهي في

احملصلة لم تعد قصص ًا شخصي ًة
بل صارت قصص ًا تروي حقيقة

الصراع في املنطقة حيث يقابل
اإلنسان الفلسطيني األعزل

مبحبته للسالم وتطلعه إليه
جبروت الدبابات والبلدوزرات

التي ال تعرف السالم .فحتى
الطبيب الفلسطيني الذي يذهب

ملعاجلة اإلسرائيليني يتعرض

للتفتيش واإلهانة على احلواجز
اإلسرائيلية كما يروى الكاتب

عن جتربته.

العيش قد أسس جمعية خيرية

باجتاه الضوء مدفوع ًا وملهم ًا

اجلمعية إلى تعزيز ومتكني املرأة

أنا بحاجة لتحقيق العدل...

ولد الدكتور عز الدين أبو

تخليد ًا لفتياته الثالث تهدف

جباليا حيث تعلم في مدارس

في الشرق األوسط من خالل

العيش العام  1995في مخيم
املخيم ثم حصل على منحة
لدراسة الطب في جامعة القاهرة

ثم درس في جامعة لندن قبل
أن يتلقى تدريب ًا في مشفى

(سوروكا) في بئر السبع ومن
ثم يكمل دراساته وتدريباته

في جامعات ومشافي إيطاليا
وبلجيكا .ثم حصل على

ماجستير في الصحة العامة من
جامعة (هارفرد) .قبل العدوان
األخير على غزة حيث قتلت

بنات أبو العيش كان يعمل باحث ًا
في مؤسسة (جيرنتر) في مشفى

(شيبا) بتل أبيب .وبشكل عام
فإن أبو العيش طبيب مرموق

صاحب خبرة عالية في ممارسة
املهنة .عمل في مشافي غزة وفي

مشافي إسرائيل كما عمل خبير ًا

دولي ًا في العديد من املؤسسات
الدولية الطبية .بعد مقتل بناته
في احلادث املروع أمام عينيه
انتقل للعيش في تورنتو بكندا
حيث يعمل أستاذا مشارك ًا في

مدرسة (ديال النا) للصحة العامة
في جامعة تورنتو .وكان أبو

التعليم والصحة.

والكتاب في األساس موجه

للقارئ الغربي في محاول
لفضح اجلرمية اإلسرائيلية وتعزيز

الصورة الفلسطينية احملبة للسالم
الساعية إليه .يقول الكاتب في

كتابه موجه ًا حديثه للقارئ:

بأرواح هؤالء الذين خسرتهم.

وسأستمر في احلركة ولكنني

بحاجة إليك لتحلّق بي في هذه
الرحلة».

يقول الكاتب في موضع آخر:

«لو كنت أعرف أن بناتي هن آخر
الضحايا من أجل طريق السالم

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
فسأقبل خسارتهن».

«ماذا تستطيع أن تفعل؟

ويقع الكتاب في مائة وخمس

أن تدعم العدل للجميع من

فصول متبوعة بفصل ختامي.

تستطيع أن تفعل الكثير .تستطيع

خالل احلديث بصوت عال
لعائلتك وأصدقائك وجماعتك

وقادتك السياسيني والدينيني.
باستطاعتك أن تدعم اجلمعيات

التي

تقوم

بهذه

األعمال

اجليدة .تستطيع أن تتطوع
للعمل في اجلمعيات اإلنسانية.

باستطاعتك أن تصوت لتطرد
الساسة السيئني من مواقعهم.
تستطيع أن تقوم بكثير من األشياء

لتحريك العالم نحو انسجام
أكثر .أعرف أن ما خسرته وما

إلي ثانيةً.
أخذ مني لن يعود َّ
ولكني كطبيب وكمسلم عميق
اإلميان أحتاج إلى أن أحترك
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وتسعني صفحة مقسمة في سبعة

يقدم للكتاب سالي أرمستروجن

 Sally Armstrongوالدكتور
مارك

جليزرمان

Glezerman

Marek
يعنون

.

الكاتب الفصل األول بـ«رمل

وسماء» والثاني بـ«حياة جلوء»
والثالث بـ«اكتشاف طريقي»”
والرابع

بـ«قلوب

وعقول»

واخلامس بـ«الفقد» والسادس

«الهجوم»والسابع

«ما

بعد

ذلك» .وغالف الكتاب عبارة

عن صورة لبنات الكاتب

الضحايا وهن جالسات على
بحر غزة.

أحد عشر فص ً
ال متنوع ًا تغطي

عن مشاركة املرأة في املدارس.

حياة املرأة الفلسطينية ومعاناتها

لـ«مساهمة املرأة في القطاع

جملة من القضايا التي متس
ونضاالتها وموقعها السياسي
واالجتماعي.

وحلم العودة

الكاتب :بثينة يوسف الداغستاني
الناشر :مكتبة جزيرة الورد،
القاهرة

واالقتصادي

الثامن فتخصصه الباحثة للحديث

«الوضع

االجتماعي

في فلسطني عشية النكبة»

في محاولة لوضع السياق

العام الذي عاشت فيه املرأة
الفلسطينية ضمن األزمة التي

عصفت بالشعب الفلسطيني.
وفي الفصل الثاني «الالجئون

الفلسطينيون وتوزعهم في بالد
الشتات» تسلّط الباحثة الضوء

تاريخ النشر2010 :

عدد صفحات الكتاب259 :

املرأة في سوق العمل» والسابع

تناقش الباحثة في الفصل

والسياسي

ستون عام ًا بني مرارة اللجوء

الصحي» والسادس لـ«إسهامات
لـ«مشاركة املرأة الفلسطينية في

األول
الكتاب :املرأة الفلسطينية:

أما الفصل اخلامس فقد خصص

على وضع الالجئني الفلسطينيني

احلياة السياسية» .أما الفصل
عن األسيرات الفلسطينيات
واجلريحات

الفلسطينيات

جراء احلروب واالعتداءات

اإلسرائيلية ،وهو فصل تؤكد
فيه الباحثة دور املرأة الفلسطينية

املميز في النضال الوطني
ومشاركتها للرجل في كل معارك

ومراحل الثورة واالنتفاضات.
الفصل التاسع املعنون بـ«املرأة

في مخيمات اللجوء بوصف

الفلسطينية وحقوق اإلنسان/

للباحثة

القضايا التي ستؤثر بعد ذلك

إسرائيل للقوانني الدولية املتعلقة

الداغستاني تناقش فيه وضع

الفلسطيني .وفي الفصل الثالث

هذا

الكتاب

والناشطة النسوية بثينة يوسف
املرأة الفلسطينية خالل الستني
سنة املاضية مسلط ًة الضوء على

مسيرة ومعاناة املرأة ونضالها
الوطني والسياسي لتحسني
دورها في املجتمع وجتاوز آالم

النكبات والنكسات التي عانت
منها والتي هي مبجملها جزء

من النسق العام ملآسي الشعب
الفلسطيني .والكتاب موزع في
العدد (2010 )14-13

جتربة اللجوء واحدة من أهم

على وضع املرأة في املجتمع
«املرأة الفلسطينية والتعليم» تنظر
في حالة تعليم املرأة الفلسطينية
لتدلل على أن املرأة الفلسطينية

قطعت شوط ًا في التعليم وكانت

جزء ًا من املؤسسة التعليمية حتى

النظرية والتطبيق» فيناقش انتهاك

بحقوق املرأة واستهدافها املرأة

الفلسطينية في عدوانها املستمر
على الشعب الفلسطيني .ثم

يأتي الفصل العاشر وهو عبارة

عن خامتة استخالصية جتمل
مالحظات الباحثة عن وضع

املرأة خالل الستني سنة التي تلت

قبل النكبة وهي تستخدم دلي ً
ال

النكبة .ويحتوي الفصل احلادي

واإلحصائيات قبل وبعد النكبة

واإلحصائيات املتعلقة بحالة املرأة

على ذلك مجموعة من البيانات
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عشر مجموعة مهمة من الوثائق

الفلسطينية وكشوفات متنوعة

التشريعي وعضو املجلس الثوري

 1ـ احلوارات الطويلة التي أجراها

مختلف مراحل تاريخ الشعب

أبو النجا (أبو وائل) عبر قراءة

أبو النجا؛ بغية اإلعداد لهذا

ألسماء الناشطات النسويات في
الفلسطيني املعاصر من أسماء
الوفد

عضوات

الفلسطيني

املشارك في املؤمتر النسائي

الشرقي العام  1938وكشف

باسم املبعدات الفلسطينيات
العام  1967وكشف بأسماء
األسيرات الفلسطينيات في
اإلسرائيلية

السجون

وآخر

بشهيدات االنتفاضة األولى
وآخر

بشهيدات

االنتفاضة

الثانية وكشف باسم شهيدات
مدينة القدس وغير ذلك من

الكشوف ،وهي مبجملها تشكل
توضح
ماد ًة غني ًة وأساسي ًة
ّ

مشاركة املرأة الفاعلة في النضال
الوطني والتحرري في فلسطني.

الكتاب :القائد الوطني إبراهيم
أبو النجا

الكاتب :إبراهيم خليفة

الناشر :دار ابن خلدون للنشر
والتوزيع ،غزة

تاريخ النشر2010 :

عدد الصفحات184 :
هذا الكتاب ميثل مسيرة

حياة النائب السابق في املجلس

السابق حلركة فتح األستاذ إبراهيم
مراحل حياة الرجل الذي كان في
موضع صنع القرار الوطني في

مراحل عصيبة خاص ًة في السنوات

العشرين املاضية بعد تأسيس
السلطة الوطنية الفلسطينية وتوليه

رئاسة جلنة املتابعة العليا للقوى

الوطنية واإلسالمية التي شكّ لت
اإلطار اجلامع الوحيد الذي ضمن
(حماس) و(اجلهاد) إلى جانب
فصائل العمل الوطني على مدار

العمل السياسي الفلسطيني .ومن
هنا فإن الكتاب يرصد بتفصيل

ويسجل عبر
هذه املرحلة املهمة
ّ
شهادة أبو النجا الشخصية حياة
هذه اللجنة السياسية املهمة .كما

أن أبو النجا عمل نائب ًا لرئيس

املجلس التشريعي طوال فترة
املجلس التشريعي األول الذي

تشكل بعد انتخابات 1996
وترأس املجلس باإلنابة بعد تولى
السيد روحي فتوح رئيس املجلس

رئاس َة السلطة في الفترة االنتقالية
بعد استشهاد الرئيس الراحل

ياسر عرفات.

يقوم اإلعالمي إبراهيم خليفة

بإعداد الكتاب معتمد ًا على:
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لساعات طوال مع األستاذ
الكتاب ،وهي حوارات متّت

على فترات متقاربة.

 2ـ الوثائق التي وفرها األستاذ
أبو النجا للباحث ،وهي وثائق

حية وكثير منها غير منشور،

والباحث يضع بعض ًا منها
في آخر الكتاب مثل النص

األصلي املوقع إلقرار وثيقة
الوفاق الوطني التي أعدها قادة
احلركة األسيرة.

 3ـ املعلومات العامة املتوفرة من
املصادر الصحافية املختلفة.

ينقسم الكتاب إلى مجموعة

من الفصول حيث يحتوى

الفصل األول على بيانات عامة

عن حياة أبو النجا ومواقفه
املختلفة .والفصل الثاني يتحدث

فيه أبو النجا عن التحاقه املبكر
بحركة فتح .وفي الفصل الثالث

يتحدث أبو النجا عن احملطات

النضالية واملهام التي قام بها
خالل الثورة خاص ًة عمله في
ساحات اجلزائر وليبيا وتونس

والصومال .وفي الفصل الرابع
يتحدث عن ذكرياته مع الرئيس

الراحل ياسر عرفات .ويخصص

الفصل اخلامس للحديث عن

ومحمود الزق عضو املكتب

الوطنية واإلسالمية .وفي هذا

درويش عضو املكتب السياسي

جتربته البرملانية وفي رئاسة اللجان

الفصل يتحدث عن اللحظات
العصيبة التي شهدتها الساحة

الفلسطينية قبل قيام (حماس)
باالنقالب العسكري في غزة

واجلهود املضنية التي بذلت لوقف
احلريق دون فائدة .ويخصص
الفصل السادس للحديث عن
انعقاد املؤمتر العام السادس حلركة

فتح واملناقشات واملداوالت التي
متت متهيد ًا لعقد املؤمتر ،ويحتوي
الفصل على الكثير من املعلومات
املهمة حول العضوية واملواقف

املختلفة التي تصارعت خالل
التحضير للمؤمتر ،أما الفصل

السابع فقد خصص للحديث عن
عالقة أبو النجا بالفصائل الوطنية

واإلسالمية ،حيث يتحدث في
الفصل مجموعة من قادة الفصائل

عن دور أبو النجا في احلوارات
الوطنية ومنهم :صالح زيدان

عضو املكتب السياسي للجبهة
الدميقراطية ،وكايد الغول عضو

اللجنة املركزية للجبهة الشعبية،
وخالد البطش عضو قيادة اجلهاد
اإلسالمي ،ووليد العوض عضو

املكتب السياسي حلزب الشعب،
العدد (2010 )14-13

السياسي جلبهة النضال ،ويسري

حلزب فدا وغيرهم.

ويقرض للكتاب نخبة من

السياسيني مثل الدكتور زياد أبو
عمرو وزير اخلارجية والثقافة

السابق ،والدكتور أسامة الفرا
محافظ خان يونس ،والسفير
جبر أبو النجا .وتتكون لوحة

الغالف من صور تضم األستاذ
أبو النجا مع الرئيسني أبو عمار
وأبو مازن.

وفي آخر الكتاب يثبت

الكاتب مجموعة من الوثائق
الوطنية التي شارك أبو النجا في
صياغتها والتوصل إليها بحكم
موقعه رئيس ًا للجنة املتابعة العليا

للقوى الوطنية واإلسالمية مثل

«الورقة األمنية بصدد الرؤية

األمنية وآليات تنظيم العالقة بني
جلنة املتابعة وقادة األجهزة األمنية

في السلطة الوطنية الفلسطينية»،
املوقعة في آب  ،2002و«وثيقة
إعالن القاهرة للعام »2005

و«وثيقة الوفاق الوطني» مع
صورة ضوئية عن ورقة التوقيع

األصلية.

الكتاب :الطريق الطويلة القصيرة
الكاتب :موشي (بوجي يعلون)

املترجم :ثابت السباخي
الناشر :شخصي ،غزة
تاريخ النشر2010 :

عدد الصفحات254 :
يقوم

املترجم

الفلسطيني

األركان

اإلسرائيلي

ثابت السباخي بترجمة مذكرات

رئيس

موشي يعلون ،وعنوانه «الطريق
الطويلة القصيرة» ،والذي كتبه
(بوجي) كما يسمونه في اجليش

بعد اعتزاله العمل العسكري،
ويعد الكتاب وثيقة مهمة

تتحدث عن فترات حساسة في
تاريخ إسرائيل شغل فيها يعلون
مناصب مهمة أهلته ألن يطّ لع

على الكثير من القرارات املصيرية
وأن يشارك بصنعها ،خاص ًة ذات

الصلة بالعالقة مع الفلسطينيني
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العشرين

أن املستويني األمني والسياسي
ّ

عن الصورة والتي فيها يقف على

الهجمة اإلسرائيلية على املناطق

الجتياح لبنان منذ العام ،2002

تهلل له ،ويحيي اجلماهير ومن

خالل

السنوات

املاضية .فيعلون كان من قادة

الفلسطينية

خالل

االنتفاضة

الثانية وقاد احلصار الفعلي على

ياسر عرفات في املقاطعة وعملية
السور الواقي .وبكلمة بسيطة فإن
يعلون كنز أسرار كبير يكشف عن

بعضه وهو البعض الذي تسمح

به الكتابة العامة ،عن العالقة

اإلسرائيلية الفلسطينية خاص ًة
خالل فترة االنتفاضة واالنسحاب
إلى خارج حدود قطاع غزة وما

تبع ذلك ،وهو يكشف خالل
ذلك عن مواقفه بجرأة املختلف

مع املؤسسة خاص ًة خالفه الشهير
مع وزير الدفاع في حينه شاؤول

موفاز حول االنسحاب من غزة.

يتكون الكتاب من اثنني

وعشرين جزء ًا تسرد حياة الكاتب
من قريته (حاييم) حتى انخراطه
في اجليش وترأسه املؤسسة

العسكرية اإلسرائيلية ومن ثم
عودته إلى القرية مرة أخرى كما

يقول عنوان اجلزء األخير «العودة
إلى قرية (حاييم)».

أعدا خط ًة كامل ًة ومتكامل ًة
كانا قد ّ
أي بعد سنتني من انسحاب

إسرائيل من اجلنوب .ويعترف
يعلون بأنه أعد مبساعدة مجموعة

من اجلنراالت خطة يتم مبوجبها
قصف مكثف لألراضي اللبنانية

بواسطة سالح اجلو ،حيث يتم

جتنيد كافة قوات االحتياط،

وتركيز الهجوم على طول احلدود
الشمالية مع لبنان .ورأت اخلطة
أن من شأن ذلك أن يثمر عن

زيادة الضغط على «حزب الله»

ولبنان وبالتالي يتم إجبار احلزب
على وقف تسلّحه .لكن القيادة

السياسية لم تأخذ بالتوصية
لتخوض حرب  2006بكل ما
جلبته إلسرائيل من فضائح.

يقول يعلون في اجلزء التاسع

واملعنون بـ «ياسر عرفات :أنا

الثورة»:

عرفات ينحني للجماهير التي

تهتف له ،فهو مالصق لشخصيته،
ودائم ًا يلبس الشخصية الفلسطينية

والكفاح الفلسطيني طاملا يقف

على قيد احلياة ،لم يكن باإلمكان
الفصل بني األمرين.

إجنازات عرفات التاريخية

ال تقع حتت الشك .فقد جمع

الفلسطينيني في سنوات الستني
ووضعهم على اخلارطة الدولية
في سنوات الـ ،70وعلى الرغم

من أخطائه العديدة فقد أوصلهم

من إجناز إلى إجناز ،دائم ًا استخدم
اخلداع والكذب ،ولكن حسب
نظريته فإن تصرفاته حكيمة،
وقد طور الوضع الفلسطيني

والذي خدمه بأمانة تامة .فهمه
حلساسية األوروبيني لالضطهاد

«ياسر عرفات كان الشخصية

أن دخلت في مهمتي كرئيس

وشرعية دولة إسرائيل .وأيض ًا

املركزية عندي ملقارعتها ،منذ
دائرة االستخبارات في شهر

وكان الكتاب قد حظي بتغطية

مطلع صيف هذا العام؛ بسبب

القوة ملقولة الدولة لي ،والثورة

كشف يعلون فيه عن النقاب عن

خلفه صورة كبيرة مشابهة متاماً،

أعطاه إمكانية وصف االحتالل

حزيران  ،1995وحتى وفاته في

إعالمية عربية حلظة صدوره في

مظلة مبنى في نابلس ،واجلماهير

تشرين الثاني  ،2004كانت لديه
الفلسطينية هي أنا ،نفتش في ذاكرتنا
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بأوصاف تظلل احلقيقة التاريخية
في أيلول (عام)  2000عندما بدأ

بهجوم إرهابي ضد دولة إسرائيل
فقد جنح في ذلك بصورة خلقت
التهيئات الكاذبة بأن دولة إسرائيل
هي الطرف املهاجم».

دراسات

ببليوغرافيا سياسات
في السنوات الثالث األولى (األعداد  1ـ )12
إعداد إبراهيم طالل

أنهت

سنتها الثالثة بصدور العدد املاضي الذي حمل الرقم « ،»12واستطاعت خالل هذه

السنوات أن تستقطب عدد ًا كبير ًا من الباحثات والباحثني من خلفيات أكادميية مختلفة ومشارب معرفية

متنوعة .كما شارك في الكتابة ل ـ

أكادمييون فلسطينيون من اجلامعات الفلسطينية املختلفة (بيرزيت،

األزهر ،النجاح ،األقصى ،بيت حلم) وباحثون فلسطينيون من الشتات ،وأكادمييون عرب خاصة من

تنوعت املواضيع التي
مصر ،وأساتذة علوم سياسية من اخلارج من إيطاليا وسويسرا والواليات املتحدة .كما ّ
طرقتها سياسات خالل هذه األعداد األولى مقدم ًة ماد ًة ثري ًة للبحث األكادميي الفلسطيني؛ عم ً
ال بتطلعات
معهد السياسات العامة.

فيما يلي كشف ببليوغرافيا األعداد االثني عشر املاضية ،علّها تكون دلي ً
ال للباحثني وعون ًا لهم في

االستدالل على ما يبحثون عنه.

أبراش ،إبراهيم« .2009 ،املشروع الوطني الفلسطيني :التباسات التأسيس وحتديات التطبيق» ،العدد

 ،8الصفحات  29ـ .49

أبراش ،إبراهيم« .2007 ،االنتخابات الفلسطينية واالنزالق نحو الدميقراطية (دميقراطية خارج

السياق» ،العدد  ،1الصفحات  77ـ .94

أبو ركبة ،طالل« .2010 ،تهويد القدس احملتلة ،املطلوب واملمكن فلسطيني ًا وعربياً» العدد ،12

الصفحات  89ـ .93

أبو ركبة ،طالل« .2008 ،الدميقراطية العربية :إشكاليات وموانع» ،العدد  ،6الصفحات  9ـ .23
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أبو دقة ،محمد« .2010 ،بعد املؤمتر السادس :أولويات فتح وخطابها السياسي اجلديد» ،العدد ،11

الصفحات  75ـ .90

أبو دقة ،محمد« .2008 ،التمثيل الفلسطيني بني املنظمة والسلطة :وقائع وحتديات» ،العدد ،6

الصفحات  41ـ .56

أبو سيف ،عاطف« .2009 ،مؤمتر فتح السادس :األسئلة الكبرى» ،العدد  ،9الصفحات  77ـ .84

أبو سيف ،عاطف« .2009 ،احلوار الوطني :ماذا يقول املتحاورون؟» ،ندوة العدد ،العدد ،8

الصفحات  106ـ .137

أبو سيف ،عاطف« .2009 ،النظام السياسي الفلسطيني :احلاجة للتغيير» ،العدد  ،8الصفحات  9ـ .28
أبو سيف ،عاطف« .2008 ،التهدئة في قطاع غزة :حوار الشركاء» ،ندوة العدد ،العدد ،5

الصفحات  88ـ .115

أبو سيف ،عاطف« .2008 ،القوات الدولية :كيف ميكن االستفادة من الفكرة؟» ،العدد ،5

الصفحات  58ـ .64

أبو سيف ،عاطف« .2008 ،منظمة التحرير الفلسطينية ،حوار الشركاء» ،ندوة العدد ،العدد ،4

الصفحات  61ـ .80

أبو سيف ،عاطف« .2007 ،فتح العام الثالث واألربعون» ،العدد  ،3الصفحات  57ـ .64

أبو سيف ،عاطف« .2007 ،إرهاصات اتفاق مكة :حوار األطراف املشاركة» ،ندوة العدد ،العدد

 ،2الصفحات  63ـ .80

أبو سيف ،عاطف« .2007 ،أزمة النظام السياسي الفلسطيني الراهنة :قراءة في تطور احلركة الوطنية

الفلسطينية» ،العدد  ،1الصفحات  9ـ .26

أبو صبيعة ،رنا« .2007 ،قراءة في كتاب الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات ألحمد قريع»،

العدد  ،2الصفحات  141ـ .150

أبو العال ،زيد« .2009 ،قراءة في كتاب موسوعة املصطلحات واملفاهيم الفلسطينية حترير الدكتور

محمد اشتية) ،العدد  ،8الصفحات  184ـ 198

أبو عيد ،عبد الله موسى« .2010 ،قراءة قانونية في تقرير منظمة العفو الدولية عن السيطرة اإلسرائيلية

على املياه الفلسطينية» ،العدد  ،11الصفحات  49ـ .74

أبو عيد ،عبد الله موسى « .2009 ،العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي»،

العدد  ،8الصفحات  50ـ .71

أبو غوش ،هشام« .2008 ،قرارات املجلس املركزي وامللفات الفلسطينية املفتوحة» ،العدد ،6

الصفحات  60ـ .68
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أبو مدللة ،سمير« .2010 ،اقتصاد األنفاق في قطاع غزة :ضرورة وطنية أم كارثة اقتصادية

واجتماعية؟!!» ،العدد  ،12الصفحات  26ـ .48

أبو ملوح ،موسى« .2009 ،االنتخابات في كانون الثاني  ،2010ضمانة لعدم انهيار السلطة الوطنية

الفلسطينية» ،العدد  ،10الصفحات  63ـ .72

أبو ملوح ،موسى« .2009 ،شغور مركز الرئيس وأثره على تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية»،

العدد  ،7الصفحات  27ـ .42

أبو ملوح ،موسى« .2007 ،الرقابة القضائية كضمانة لسيادة القانون» ،العدد  ،3الصفحات  25ـ .48

أبو يوسف ،واصل« .2008 ،أين نحن اآلن وإلى أين منضي؟» ،العدد  ،6الصفحات  57ـ .59

األسطل ،محمد« .2007 ،حتديات السياسة الصحية في فلسطني ما بني النظرية والتطبيق» ،العدد ،2

الصفحات  105ـ .118

إسماعيل ،ممدوح مصطفى« .2007 ،مشكالت دراسة السياسات العامة في الوطن العربي» ،العدد

 ،2الصفحات  81ـ .104

التلباني ،نهاية« .2009 ،تقييم برنامج تطوير اجلودة في وزارة الصحة الفلسطينية» ،العدد ،8

الصفحات  149ـ .163

تلحمي ،داود« .2008 ،الصراع على القوقاز :موسكو تعود إلى الواجهة العاملية» ،العدد ،6

الصفحات  112ـ .139

تلحمي ،داود« .2007 ،اليسار يرسم خارطة جديدة ألميركا الالتينية ومشروع عالم بديل» ،العدد

 ،1الصفحات  125ـ .148

توام ،رشاد ،طوافشة ،عزام ،جعوان ،سعاد« .2010 ،اإليداع القانوني وفق ًا لتشريعات حق املؤلف:

نحو نظام فلسطيني خاص وفعال» ،العدد  ،12الصفحات  121ـ .141

توام ،رشاد« .2009 ،األمانة العلمية في البحث األكادميي ارتباط ًا بحق املؤلف» ،العدد ،10

الصفحات  100ـ .118

توتشي ،ناتالي« .2008 ،قوة دولية في األراضي الفلسطينية :حذار من حلول عالجية سريعة»،

العدد  ،5الصفحات  10ـ .21

بريك ،عماد« .2008 ،تطور قطاع الكهرباء في فلسطني بني احلاضر واملستقبل» ،العدد ،6

الصفحات  101ـ .111

بسام ،درويش« .2009 ،املؤمتر السادس حلركة فتح :قراءة في الوثائق السياسية» ،العدد ،10

الصفحات  9ـ .38

اجلرباوي ،علي« .2008 ،تأثير التغيرات في البيئة الدولية على الصراع العربي ـ اإلسرائيلي» ،العدد
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 ،5الصفحات  38ـ .57

جمعة ،ناجي« .2007 ،قراءة في كتاب األمن القومي الفلسطيني حلمد سامح اخلالدي وحسني آغا»،

العدد  ،1الصفحات  149ـ .154

احلروب ،خالد« .2009 ،تراجع اإلسالميني في العالم العربي :أفول األيدلوجيا ونزع قداستها»،

العدد  ،9الصفحات  93ـ .100

احلروب ،خالد« .2007 ،حماس في احلكم :جدل الديني والسياسي والصراع على الشرعية

الفلسطينية» ،العدد  ،2الصفحات  9ـ .18

حجازي ،محمد« .2008 ،الدميقراطية واإلسالم السياسي :فلسطني منوذجاً» ،العدد ،6

الصفحات  24ـ .40

«تغير الدور القَطري في النظام اإلقليمي العربي منذ العام  ،»1995العدد
حمدان ،نتاليّ .2010 ،

 ،12الصفحات  49ـ .70

حمزاوي ،عمرو« .2008 ،أمناط مشاركة اإلسالميني بالسياسة العربية وسياقاتها» ،العدد ،4

الصفحات  9ـ .17

خشان ،علي« .2007 ،النظام السياسي الفلسطيني وأزمة الشرعية» ،العدد  ،2الصفحات  19ـ .32

خضر ،حسن« .2007 ،عقالنية للخراب ،هذه هي املسألة» ،العدد  ،1الصفحات  95ـ .108

اخلطيب ،غسان« .2009 ،فلسطني :إنهاء االحتالل وإقامة الدولة املستقلة» ،العدد ،10

الصفحات  73ـ .78

رباح ،يحيى« .2010 ،الصعود إلى املصاحلة أم الهروب إلى الفوضى» ،العدد  ،11الصفحات  91ـ .96
الرمالوي ،نبيل« .2010 ،إفرازات احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في ضوء تقرير غولدستون»،

العدد ،12الصفحات  9ـ .25

الرمالوي ،نبيل« .2009 ،الدبلوماسية الفلسطينية واعتماد القرارات في احملافل الدولية» العدد ،9

الصفحات  9ـ .46

الرمالوي ،نبيل« .2009 ،احلصار اإلسرائيلي لقطاع غزة في ضوء القانون الدولي» ،العدد ،7

الصفحات  43ـ .57

الرمالوي ،نبيل« .2008 ،املؤمتر العام السادس حلركة فتح والتحديات الكبرى» ،العدد ،4

الصفحات  33ـ .45

الرمالوي ،نبيل« .2007 ،تقرير املصير :القضية احملورية في اخلطاب السياسي الفلسطيني» ،العدد

 ،3الصفحات  9ـ .24

الزعانني ،جمال« .2007 ،سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير التعليم العالي» ،العدد ،3
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الصفحات  145ـ .162

زقوت ،ناهض« .2010 ،اللجوء واالضطهاد :الالجئون الفلسطينيون في العراق  1948ـ ،»2009

العدد  ،11الصفحات  9ـ .48

تغير» ،العدد ،4
زقوت ،ناهض« .2008 ،ستون عام ًا من النكبة :بني األمس واليوم :الشيء ّ
الصفحات  47ـ .53
زيد ،سعيد« .2010 ،إيرادات الهيئات احمللية في فلسطني وسبل تنميتها» ،العدد ،11

الصفحات  139ـ .147

السلطة الوطنية الفلسطينية« .2007 ،وثيقة بناء الدولة الفلسطينية املقدمة ملؤمتر باريس نحو السالم

والرخاء» (ترجمة غير رسمية) ،العدد  ،3الصفحات  103ـ .143

سويدان ،مأمون« .2010 ،املساعدات الدولية لغزة بني هشاشة االقتصاد وقسوة الواقع السياسي»،

ندوة العدد ،العدد  ،12الصفحات  94ـ .112

سويدان ،مأمون« .2010 ،التحدي النووي اإليراني والسيناريو األكثر احتما ً
ال» ،العدد ،11

الصفحات  103ـ .110

سويدان ،مأمون« .2009 ،آفاق حتول الهند إلى قوة عظمى» ،العدد  ،10الصفحات  150ـ .170

سويدان ،مأمون« .2009 ،قراءة في نتائج اجللسة السادسة للحوار الوطني» ،العدد ،9

الصفحات 58 ،ـ .92

سويدان ،مأمون« .2008 ،األزمة الفلسطينية الراهنة قانونية أم سياسية؟» ،العدد  ،6الصفحات  73ـ .82

سويدان ،مأمون« .2007 ،بني االئتالف والوحدة :عام من عثرات احلوار الفصائلي والبرملاني

الفلسطيني» ،العدد  ،1الصفحات  45ـ .60

سياسات« .2010 ،قراءة في كتاب اليسار الفلسطيني إلى أين؟ اليسار الفلسطيني يحاور نفسه جلميل

هالل» ،العدد  ،12الصفحات  154ـ .169

سياسات« .2010 ،عرض لكتاب أزمات املشهد السياسي الفلسطيني :مساهمة في البحث عن مخرج

حترير محمد عودة وعاطف أبو سيف» ،العدد  ،11الصفحات  185ـ .187

سياسات« .2010 ،قراءة في كتاب املعوقات التي تواجه النساء للمشاركة في صنع القرار السياسي

االجتماعي حترير جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية» ،العدد  ،11الصفحات  171ـ .184

سياسات« .2009 ،قراءة في كتاب فلسطني في حياة جمال عبد الناصر لعبد الله احلوراني» ،العدد

 ،10الصفحات  182ـ .190

سياسات« .2009 ،قراءة في كتاب األرض املثقبة :هندسة االحتالل إليال وايزمان» ،العدد ،9

الصفحات  164ـ .178
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سياسات« .2009 ،قراءة في كتاب املجتمع املدني الفلسطيني :املانحون األجانب وقوة اجلذب

واإلقصاء لبنوا شاالن» ،العدد  ،7الصفحات  150ـ .170

سياسات« .2008 ،قراءة في كتاب 1948 :تاريخ احلرب العربية اإلسرائيلية األولى لبيني موريس»،

العدد  ،6الصفحات  140ـ .151

سياسات« .2008 ،قراءة في كتاب الدعم املالي للفلسطينيني بعد أوسلو :الذنب السياسي واألموال

الضائعة آلنا لي مور» ،العدد  ،5الصفحات  184ـ .196

شعبان ،إبراهيم« .2009 ،قراءة في تقرير غولدستون» ،العدد  ،10الصفحات  79ـ .83

شاالن ،بنوا« .2008 ،املجتمع املدني واملانحون األجانب في فلسطني :دراسة نقدية» ،العدد ،5

الصفحات  22ـ .37

شاالن ،بنوا« .2007 ،قراءة في كتاب الدم والدين جلوناثني كوك» ،العدد  ،2الصفحات  151ـ .154

شاهني ،أمين« .2008 ،حركة حماس والنظرية الواقعية في العالقات الدولية» ،العدد ،4

الصفحات  55ـ .60

شريدة ،عبد الستار« .2010 ،األغوار بني معيقات التنمية للمزارعني الفلسطينيني ومحفزات اإلنتاج

للمستوطنني» ،العدد  ،11الصفحات  128ـ .138

شلبي ،ياسر« .2008 ،نظام احلماية االجتماعية في فلسطني :الواقع وآفاق املستقبل» ،العدد ،4

الصفحات  93ـ .109

شلحت ،أنطوان« .2009 ،عن االنتخابات اإلسرائيلية العام  ،»2009العدد  ،7الصفحات  84ـ .91
شلحت ،أنطوان« .2007 ،هل جتاوزت أجندة حكومة أوملرت غاية صراع البقاء» ،العدد ،1

الصفحات  109ـ .124

شميتر ،فيليب« .2009 ،إصالح الدميقراطيات القائمة بحذر» ،العدد  ،9الصفحات  69ـ .76

شميتر ،فيليب« .2009 ،العجز والنقص في جودة الدميقراطيات اجلديدة» ،العدد  ،7الصفحات  9ـ .26

شناعة ،رفعت« .2010 ،تداعيات نكبة نهر البارد» ،العدد  ،2010الصفحات  71ـ .78

الشوبكي ،عمرو« .2008 ،احلركة اإلسالمية وإمكانية االندماج في عملية التطور الدميقراطي»،

العدد ،4الصفحات  19ـ .32

صافي ،خالد محمد« .2007 ،اتفاق مكة :واقع وحتديات» ،العدد  ،2الصفحات  43ـ .58

صدقة ،جعفر« .2009 ،جرائم احلرب على غزة :عقبات جدية في الطريق إلى احملاكم الدولية»،

ندوة العدد ،العدد  ،7الصفحات  92ـ .104

صدقة ،جعفر« .2008 ،نحو جمعية فلسطينية فاعلة حلماية املستهلك» ،ندوة العدد ،العدد ،5

الصفحات  83ـ .100
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صدقة ،جعفر« .2008 ،أزمة املياه في األراضي الفلسطينية :معضلة املوارد وإشكاليات األداء»،

العدد  ،5الصفحات  116ـ .136

حتد؟» ،العدد
صالح الدين ،محمد« .2009 ،الواقع الدميغرافي في األراضي الفلسطينية :فرصة أم ٍّ

 ،10الصفحات  119ـ .126

عبد الله ،سمير« .2009 ،برنامج البناء الوطني حلركة فتح  ..خطوة جوهرية في التحول إلى حزب

سياسي» ،العدد  ،10الصفحات  55ـ .62

عبد احلميد ،على« .2009 ،التخطيط العمراني وإدارة احليز املكاني في األراضي الفلسطينية احملتلة»،

العدد  ،9الصفحات  120ـ .145

عبد الرحمن ،أحمد« .2009 ،معركة قطاع غزة  :2009األوهام والرهانات اخلاطئة» ،العدد ،7
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عبد الرحمن ،أحمد« .2008 ،حماس خارج السرب وصو ً
ال إلى الهدنة املجانية» ،العدد ،5

الصفحات  65ـ .70

عبد العاطي ،صالح« .2008 ،مقاربة حول واقع القضاء في أراضي السلطة الوطنية» ،العدد ،5

الصفحات  137ـ .158

عبد العاطي ،صالح« .2007 ،حالة حقوق اإلنسان في غزة في ضوء االنقالب» ،ندوة العدد ،العدد

 ،3الصفحات  71ـ .92

عبد العاطي ،صالح ،مدللة ،سمير ،الراعي ،محمد ،نصر الله  ،عبد الفتاح« .2008 ،عام على

سيطرة حماس على غزة .التوجهات والسياسات واألداء» ،العدد  ،4الصفحات  111ـ .130

عبد الفتاح ،بشير« .2009 ،مستقبل الوساطة التركية في عملية سالم الشرق األوسط» ،العدد ،8

الصفحات  90ـ .100

عبد الفتاح ،بشير« .2008 ،تركيا تعيد اكتشاف دورها اإلقليمي» ،العدد  ،5الصفحات  159ـ .183
العجرمي ،سامي« .2009 ،كوميديا األزمات الفلسطينية» ،العدد  ،8الصفحات  101ـ .105

عدوان ،بيسان« .2007 ،حركة حماس :بني الهوية الوطنية واخلطاب العقائدي» ،العدد ،1

الصفحات  27ـ .44

عطا الله ،أكرم« .2009 ،احلرب على غزة ..ماذا بعد؟» ،العدد  ،7الصفحات  71ـ .78

عطياني ،نصر« .2009 ،األزمة املالية العاملية وانعكاساتها على االقتصاد الفلسطيني» ،العدد ،9
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فرحات ،محمد فايز« .2008 ،الصعود الصيني والعالم العربي :احلاجة إلى جتاوز مجال النفط»،
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القرم ،أماني« .2008 ،االنتخابات الرئاسية األميركية :بني صقورية ماكني ونزعة أوباما للتغيير»،
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مسلم ،أكرم« .2009 ،اللجنة املركزية اجلديدة حلركة فتح :أسئلة جديدة وحتديات التجديد» ،ندوة
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مسلم ،أكرم« .2009 ،إدارة أوباما في اختبار التغيير :اخللفيات ،املالمح األولية ،الضوابط،

واالنعكاسات الشرق أوسطية» ،ندوة العدد ،العدد  ،9الصفحات  101ـ .119
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مسلم ،أكرم« .2007 ،صائب عريقات يتحدث عن أنابوليس والعملية التفاوضية» مقابلة ،العدد ،3
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مسلم ،أكرم« .2007 ،الوحدة الوطنية في جتربة ياسر عرفات» ،ندوة العدد ،العدد ،1

الصفحات  61ـ .76

مسلم ،أكرم ،صدقة ،جعفر« .2008 ،حوار مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض حول سنة في

احلكم» ،لقاء ،العدد  ،4الصفحات  81ـ .92

ملوح ،عبد الرحيم« .2007 ،الواقع والتطورات السياسية وآفاق املستقبل» ،العدد  ،3الصفحات  49ـ .56
ناجي ،محمد عباس« .2009 ،صعود القوة اإليرانية بني محفزات الواقع وحتديات املستقبل» ،العدد

 ،8الصفحات  164ـ .183

نصار ،وليم« .2010 ،دراسة مقارنة بني السياسة اخلارجية جلورج بوش األب وبيل كلنتون» ،العدد

 ،11الصفحات  148ـ .170

نصار ،وليم« .2009 ،قراءة في النظام األساسي حلركة فتح» ،العدد  ،10الصفحات  39ـ .54

النفار ،سليم« .2010 ،املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية :الثابت واملتحول» ،العدد ،12

الصفحات  79ـ .88

النفار ،سليم« .2009 ،قراءة في كتاب فيض الذاكرة لعبد الرحمن عوض الله» ،العدد ،10

الصفحات  171ـ .181

النفار ،سليم« .2009 ،منظمة التحرير الفلسطينية بني قوة الشرعية وقوة املؤامرة» ،العدد ،7

الصفحات  79ـ .83

هواش ،محمد« .2010 ،اجلهود الدبلوماسية إلطالق املفاوضات :معضالت وفرص» ،العدد ،11

الصفحات  97ـ .102

هواش ،محمد« .2009 ،احلوار الوطني بني تطابق البرامج وتعارض املصالح» ،العدد ،8

الصفحات  83ـ .89
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يوسف ،أمين طالل« .2007 ،القيصر بوتني يترك بصماته على السياسة اخلارجية الروسية» ،العدد ،3

الصفحات  163ـ .177

يونس ،رامز« .2009 ،التحول العادل نحو الدميقراطية :مقاربة نظرية» ،العدد  ،8الصفحات  72ـ .77

كشف بأسماء
املشاركني في ندوات

خالل أعدادها السابقة دأبت

على عقد ندوة أو طاولة مستديرة تستضيف حولها نخب ًة من صانعي

القرار أو اخلبراء في قضية ما تضعها سياسات حتت مجهر النقاش والعصف الذهني املشترك بني احلضور.
وكما سيالحظ القارئ ،فإن ضيوف

تنوعوا في خلفياتهم ووالءاتهم ومواقفهم ،فمنهم من كان في
ّ

احلكومة (رئيس الوزراء فياض مثالً) ومنهم من هو من قادة املعارضة ،ومنهم من ينتمي للتيار الوطني،
ومنهم من ينتمي للحركات اإلسالمية ،ومنهم اخلبير ،ومنهم صانع القرار ،ومنهم الدارس ،ومنهم

املمارس .فيما يلي كشف بأسماء من شاركوا في ندوات ولقاءات

.

أبراش ،إبراهيم( ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر ووزير الثقافة السابق)« .2010 ،املساعدات

الدولية لغزة بني هشاشة االقتصاد وقسوة الواقع السياسي» ،ندوة العدد ،العدد  ،12الصفحات  94ـ .112
أبو سيف ،عاطف( ،رئيس حترير سياسات)« .2010 ،املساعدات الدولية لغزة بني هشاشة االقتصاد

وقسوة الواقع السياسي» ،ندوة العدد ،العدد  ،12الصفحات  94ـ .112

أبو شمالة ،خليل( ،مدير مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان ،غزة)« .2007 ،حالة حقوق اإلنسان في

غزة في ضوء االنقالب» ،العدد  ،3الصفحات  71ـ .92

أبو شمالة ،ماجد( ،عضو املجلس التشريعي وأمني سر فتح في قطاع غزة في حينه).2007 ،

«إرهاصات اتفاق مكة :حوار األطراف املشاركة» ،العدد  ،2الصفحات  63ـ .80

أبو عيد ،عبد الله( ،أستاذ القانون الدولي اإلنساني في جامعة بيت حلم)« .2009 ،جرائم احلرب

على غزة :عقبات جدية في الطريق إلى احملاكم الدولية» ،ندوة العدد ،العدد  ،7الصفحات  92ـ .104
أبو ليلى ،قيس( ،عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية والنائب عنها في التشريعي) .2010 ،

«املسيرة السياسية :طبيعة املأزق ،عثرات البدائل» ،العدد  ،11الصفحات  111ـ .127

أبو مدللة ،سمير( ،رئيس قسم االقتصاد في جامعة األزهر)« .2010 ،املساعدات الدولية لغزة بني

هشاشة االقتصاد وقسوة الواقع السياسي» ،ندوة العدد ،العدد  ،12الصفحات  94ـ .112

أبو النجا ،إبراهيم( ،عضو املجلس الثوري لفتح في حينه)« . 2008 ،منظمة التحرير الفلسطينية،

حوار الشركاء» ،العدد  ،4الصفحات  61ـ .80
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البرديل ،صالح( ،املتحدث باسم حركة حماس)« .2009 ،احلوار الوطني :ماذا يقول املتحاورون؟»،

ندوة العدد ،العدد  ،8الصفحات  106ـ .137

بشناق ،باسم ( ،مدير مكتبة الهيئة املستقلة حلقوق املواطن بغزة في حينه)« .2007 ،حالة حقوق

اإلنسان في غزة في ضوء االنقالب» ،العدد  ،3الصفحات  71ـ .92

البطش ،خالد( ،عضو قيادة اجلهاد اإلسالمي)« .2009 ،احلوار الوطني :ماذا يقول املتحاورون؟»،

ندوة العدد ،العدد  ،8الصفحات  106ـ .137

تلحمي ،داود( ،باحث وكاتب)« .2009 ،إدارة أوباما في اختبار التغيير :اخللفيات ،املالمح األولية،

الضوابط ،واالنعكاسات الشرق أوسطية» ،ندوة العدد ،العدد  ،9الصفحات  101ـ .119

حمد ،غازي( ،الناطق باسم احلكومة العاشرة واحلادية عشرة في حينه)« .2007 ،إرهاصات اتفاق

مكة :حوار األطراف املشاركة» ،العدد  ،2الصفحات  63ـ .80

خريشة ،حسن( ،النائب الثاني لرئيس املجلس التشريعي) « .2009 ،جرائم احلرب على غزة :عقبات

جدية في الطريق إلى احملاكم الدولية» ،العدد  ،7الصفحات  92ـ .104

خوري ،باسم( ،رئيس االحتاد العام للصناعات الفلسطينية وأمني سر املجلس التنسيقي للقطاع اخلاص)،

« .2008جنو جمعية فلسطينية فاعلة حلماية املستهلك» ،ندوة العدد ،العدد  ،5الصفحات  83ـ .100

الدجاني ،منذر( ،مساعد رئيس جامعة القدس للشؤون اخلارجية والبحث العلمي)« .2009 ،إدارة

أوباما في اختبار التغيير :اخللفيات ،املالمح األولية ،الضوابط ،واالنعكاسات الشرق أوسطية» ،ندوة

العدد ،العدد  ،9الصفحات  101ـ .119

الدسوقي ،ماهر( ،رئيس جمعية املستهلك)« .2008 ،نحو جمعية فلسطينية فاعلة حلماية املستهلك»،

ندوة العدد ،العدد  ،5الصفحات  83ـ .100

رأفت ،صالح( ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وأمني عام فدا) « .2010 ،املسيرة

السياسية :طبيعة املأزق ،عثرات البدائل» ،العدد  ،11الصفحات  111ـ .127

زيدان ،صالح( ،عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية)« .2009 ،احلوار الوطني :ماذا يقول

املتحاورون؟» ،ندوة العدد ،العدد  ،8الصفحات  106ـ .137

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ« . 2008 ،منظمة التحرير الفلسطينية ،حوار الشركاء» ،العدد ،4

الصفحات  61ـ .80

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية) « .2007 ،إرهاصات اتفاق مكة:

حوار األطراف املشاركة» ،العدد  ،2الصفحات  63ـ .80
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حالة حقوق اإلنسان في غزة في ضوء االنقالب» ،العدد  ،3الصفحات  71ـ .92

شعث ،نبيل( ،عضو اللجنة املركزية حلركة فتح)« .2010 ،املسيرة السياسية :طبيعة املأزق ،عثرات

البدائل» ،العدد  ،11الصفحات  111ـ .127

شقورة ،حمدي( ،عضو مجلس إدارة املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان)« .2007 ،حالة حقوق

اإلنسان في غزة في ضوء االنقالب» ،العدد  ،3الصفحات  71ـ .92
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