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في البداية

ٍ
بشارة
في عملية التسوية؟ ـ لم يحمال أكثر من
ٍ
ٍ
التأكد من
بحاجة إلى
مزيد من الوقت حتى ميكن ّ

تنجز املصاحلة الفلسطينية ،كما لم تفلح
لم َ
القمة العربية في أن تكون إضاف ًة كبير ًة إلى احلياة
وظل صراع املفاوضات يراوح
السياسية العربية،
ّ

مدى اجلدية األميركية .صحيح أن أوباما مرتاح

داخلياً ،خاص ًة بعد انتهاء واحدة من أهم معاركه

مكانه في املنطقة ...هكذا يتم تلخيص املشهد
السياسي وقت صدور

الداخلية في الكونغرس حول البرامج الصحية
ال أن ثمة سؤا ً
إ ّ
ال مشروع ًا حول صالبة الرئيس

في عددها اجلديد

مع الربيع .فالنقاش حول الورقة املصرية لم يتقدم

وليس رغبته.

مليمتر ًا واحد ًا على الرغم من محاوالت حثيثة

يكتب في حقل الدراسات السفير نبيل الرمالوي

إلقناع (حماس) بتوقيع الورقة ،وعلى الرغم من

دراسة بعنوان (إفرازات احلرب اإلسرائيلية على

التطورات امليدانية اخلفيفة املتمثلة
وجود بعض
ّ
بلقاءات بني قيادة (فتح) وقيادة (حماس) في غزة

قطاع غزة في ضوء تقرير غولدستون) يعاود فيها

إ ّ
ال أن الشجرة مازالت بال ثمار وربيع احلقل لم

املختلفة خاص ًة الفلسطيني واإلسرائيلي ،وكما

قراءة تقرير غولدستون وتبعاته على املستويات

ودمشق ،مثل لقاء نبيل شعث خالل زيارته غزة،

يؤكد الرمالوي فإن التقرير أكد حق الشعب

يحن بعد.

الفلسطيني في العمل من أجل جلب مرتكبي

تغيب سبعة رؤساء عرب عن القمة
عربي ًا ّ
ألسباب مختلفة ،لكنه غياب ترك أثره على حالة

اجلرائم اإلسرائيليني للمثول أمام القضاء الدولي

في أن يكونوا «صمغ» الوحدة الفلسطينية ،بل إن

ذلك ،فاجلانب الفلسطيني كما ينصح الرمالوي

وأولويته احملكمة اجلنائية الدولية وعدم التوقف عن

اإلجماع العربي املتشققة أصالً ،ولم يفلح العرب

مناط به الدور األساس في هذا الشأن ،ومن غير

االنقسام العربي ليس إال صور ًة مكبر ًة عن احلالة

الفلسطينية ،ورمبا جاز القول إنه يغذيها ويطيل

اجلائز التهاون في هذا احلق ومتكني املجرمني من

يتغير
قاطرة املفاوضات في محطتها الصدئة ولم ّ

رئيس قسم االقتصاد بجامعة األزهر بغزة فيقدم

اإلفالت من العقاب .أما الدكتور سمير أبو مدللة

من عمرها .على املستوى السياسي لم تزل

قراء ًة رمبا كانت األولى من نوعها حول (اقتصاد

شيء .حتى لقاء نتنياهو مع أوباما في األسبوع

األنفاق في قطاع غزة :ضرورة وطنية أم كارثة

األخير من آذار ،وسؤاال األخير لألول ـ إلى أي

اقتصادية واجتماعية؟!!) .صحيح أن البعض

مدى هو مستعد لتقسيم القدس؟ وما مدى جديته
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ليناقشوا املساعدات الدولية لغزة كيف ومتى

كتب مقاالت عن األنفاق ،لكن أبو مدللة ،اخلبير

يقدم دراس ًة منهجي ًة
في االقتصاد الفلسطينيّ ،
لتأثير اقتصاد األنفاق على االقتصاد الفلسطيني

إبراهيم أبراش أستاذ العلوم السياسية بجامعة

املختلفة.

رئيس قسم االقتصاد باجلامعة ،والدكتور عاطف

والعقبات واحملفزات .املشاركون هم :الدكتور
األزهر ،والوزير السابق الدكتور سمير أبو مدللة

من خالل قراءة املؤشرات االقتصادية واالجتماعية
(تغير
الباحثة نتالي حمدان تقدم دراس ًة حول ّ

أبو سيف رئيس حترير

الدور القَطري في النظام اإلقليمي العربي منذ

الباحث مأمون سويدان.

العام  .)1995من املؤكد أن قطر تقوم بدور أكبر

في زاوية السياسات العامة تكتب الدكتورة

من حجمها على املستوى اإلقليمي ،وتدخلها

أماني مسعود من جامعة القاهرة حول (السياسات

في السياسة الفلسطينية بات مقلقاً ،وهو ما رأت

العامة وحقوق اإلنسان :من العوملة إلى الدولة)،

أن تقدم له قراء ًة تساعد على تفكيك
احلالة القطرية وإعادة فهمها.
في زاوية املقاالت تنشر

 ،في حوار يديره

ويكتب كلّ من رشاد توام من جامعة بيرزيت
واحملاميان عزام طوافشة وسعاد جعوان حول

(اإليداع القانوني وفق ًا لتشريعات حق املؤلف:

للباحث

رفعت شناعة من لبنان مقالة بانورامية حول

وفعال).
نحو نظام فلسطيني خاص ّ

الكامل خالل استيالء عصابات متطرفة عليه.

أسامة عنتر عن السياسة األوروبية جتاه الشرق

في زاوية السياسات الدولية ،يكتب الدكتور

الوضع في مخيم نهر البارد الذي تعرض للتدمير
وشناعة يقدم املشهد في املخيم باألرقام والتواريخ

األوسط  -الدور األملاني .كما تستعرض

والشواهد ،حاث ًا على اإلسراع في إعادة إعمار

كتاب جميل هالل اجلديد حول اليسار الفلسطيني

وتقدم مجموع ًة أخرى من اإلصدارات اجلديدة
ّ

املخيم .أما الكاتب والشاعر سليم النفار فيقدم

قراء ًة للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بني
الثابت واملتحول .فوفق النفار هناك ثابت في

في زاوية املكتبة.

بصدور هذا العدد تكون

املوقف الفلسطيني ومتحول ،كما هناك ثابت في

سنتها الثالثة متمني ًة أن تستمر في تقدمي نفسها

املوقف اإلسرائيلي ومتحول ،والتجربة دللت

كنافذة للبحث والتنقيب في الدراسات السياسية

على هذا التمايز الذي يجعل من عدم الذهاب

والفكرية املتعلقة بالقضية الفلسطينية وأن تكون

إلى املفاوضات أو الذهاب إليها مرهونني بهذا

قادر ًة على أن تشكل مساهمة في البحث األصيل

الفهم الفلسطيني البحت .أما الكاتب طالل أبو

نحو أفكار خالقة.

ركبة فيستعرض املواقف والتطورات املختلفة التي
تشهدها القدس خاصة في ظل الهجمة االستيطانية

الشرسة التي تقوم بها إسرائيل ليظل السؤال.
تخصص

ندوتها في هذا العدد

الستكمال النقاش حول الوضع االقتصادي في
غزة .يجلس حول طاولة سياسات ثالثة باحثني
العدد (2010 )12

قد أكلمت
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دراسات

إفرازات احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة
في ضوء تقرير غولدستون
نبيل الرمالوي

متهيد

*

واجلامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس،

بتاريخ  27كانون األول  2008أشعلت إسرائيل

ومبان ومؤسسات حكومية ودولية مبا في ذلك مقر

الفصائل الفلسطينية هناك ملتزم ًة بالتهدئة وبعضها

كل ما متلكه من أسلحة مبا فيها األسلحة احملرمة

هيئة األمم املتحدة ،وقد استعملت إسرائيل في ذلك

حربها على قطاع غزة في وقت كانت فيه معظم

دولياً ،كما اعتمدت كل أساليب القتل دون مراعاة

في طريقه إلى االلتزام بها ،فجاءت احلرب

قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني الذي يلزم

اإلسرائيلية لتنسف تلك االلتزامات ،وأعادت

املتحاربني بقواعد معينة من شأنها عدم استهداف

املنطقة إلى أعلى درجات التسخني العسكري،

املدنيني ،ودور العبادة ،ومعاهد التعليم ،واملنازل

ونظر ًا للتفاوت احلاد ـ في التوازن والتكافؤ ـ في

السكنية ،والتجمعات املدنية ،كما تقضي باحلذر

القدرة العسكرية بني اجليش اإلسرائيلي والفصائل

الزائد لتفادي اإلصابات في صفوف املدنيني وغير

الفلسطينية في القطاع كانت نتائج احلرب مروع ًة

املتحاربني .ويبدو أن بشاعة احلرب وعشوائيتها

ومفزع ًة حيث ذهب ضحيتها ألف وخمسمائة

على القطاع وسقوط العدد الهائل من املدنيني

شهيد وخمسة آالف جريح ،عدد كبير منهم من

الفلسطينيني ضحية لها خالل أسابيع ثالثة ،كان

األطفال والنساء ،كما خلّفت اآلالف من ذوي

السبب الكافي لكي يتحرك مجلس األمم املتحدة

اإلعاقات الدائمة فض ً
ال عن تدمير آالف املنازل

حلقوق اإلنسان ،ويتخذ قراره بتشكيل بعثة تقصي

واألحياء السكنية ،واملراكز احلكومية واملدارس

احلقائق؛ للتحقيق في كل ما يدخل ضمن انتهاكات

* سفير فلسطني السابق في جنيف وباحث في القانون الدولي.
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القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي وحقوق

املوثوقة ،واشتمل التقرير ،إضافة إلى ذلك،

سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في

والثاني ـ خصصته لتوصياتها إلى املؤسسات

على بابني هما :األول ـ خصصته لالستنتاجات.

اإلنسان التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في

الدولية املعنية.

غزة أثناء الفترة من  27كانون األول  2008إلى

إن نظرة شاملة ومعمقة إلى تقرير بعثة األمم

 18كانون الثاني  2009سواء ارتكبت قبل هذه

املتحدة لتقصي احلقائق بشأن انتهاكات حقوق

العمليات أو أثناءها أو بعدها ،وحتديد املسؤولية

اإلنسان خالل احلرب اإلسرائيلية على قطاع

عنها توطئة ملقاضاة مرتكبيها.

قبلت البعثة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون

غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون ،تظهر

استمر شهور ًا طويل ًة زارت خاللها قطاع غزة

وأمانتها من حيث املنهجية والواقعية واملرجعية

بوضوح مدى جدية ومهنية وموضوعية البعثة

املهمة التي أسندت إليها ،وباشرت عملها الذي

القانونية والشمولية املطلوبة بالنظر إلى خطورة ما

عمان مر ًة واحد ًة،
مرتني ،كما قامت بزيارة ّ
وحظيت البعثة بالترحيب والتعاون من جميع

ارتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في تلك

الوطنية الفلسطينية باستثناء إسرائيل التي رفضت

وتوصيات بالغة األهمية.

احلرب ،مما قاد البعثة في النهاية إلى استنتاجات

األطراف املعنية في املنطقة وفي مقدمتها السلطة

استقبالها أو التعاون معها .وفي سياق عملها

أهمية تقرير غولدستون ومتيزه

الواسع املكثف أجرت البعثة املقابالت مع ضحايا

لم يكن تقرير جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق

احلرب وشهود العيان ،كما أجرت جلسات

ـ والذي اشتهر بتقرير غولدستون حول االنتهاكات

استماع لشهادات في مقر األمم املتحدة في جنيف،

اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني

واستعملت كل الوسائل املتاحة للحصول على أكبر

التقرير
الدولي ومبادئ القانون الدولي العام ـ
َ
األول في هذا الشأن ،بل كان قد سبقه على مدار

عدد ممكن من الوقائع واألدلة واإلثباتات ،وقامت

بالتحاليل املطلوبة لعينات أصبحت بحوزتها خالل

عشرات السنني املاضية وعلى وجه التحديد منذ

التحقيق للتعرف إلى أنواع معينة من آثار األسلحة

العام  1972تقارير دولية وضعتها بعثات وجلان

استخدمتها إسرائيل ضد املدنيني الفلسطينيني.

وضعت البعثة تقريرها الشامل حول حتقيقاتها

تقصي حقائق مكلفة من اجلمعية العامة أحيان ًا

اعتمدتها البعثة للحصول على املعلومات األكيدة

ومقررون خاصون معنيون باملمارسات اإلسرائيلية

أو مجلس األمن أو جلنة حقوق اإلنسان أحياناً،

والذي تضمن سرد ًا مستفيض ًا للخطوات التي

التي تنتهك حقوق اإلنسان ومبادئ القانون

والثابتة ،واألدلة الدامغة من املصادر املتعددة،

الدولي والقانون الدولي اإلنساني في األراضي

فلسطينية ،وإسرائيلية ،وصحافية ،ومؤسسات

الفلسطينية احملتلة أحيان ًا أخرى .وغالب ًا ما كانت

العمل املدني واحلقوقي وغيرها من املصادر
العدد (2010 )12
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تلك التقارير ال تختلف من حيث املضمون النوعي

يشكل بحد ذاته جرمية إبادة جماعية وفق ًا لتعريف

مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

تتحمل إسرائيل مسؤوليتها
جماعي ًة وجرمية حرب
ّ

القانون الدولي لهذه اجلرمية إضافة إلى كونه عقوب ًة

عن تقرير القاضي غولدستون ،وكان آخرها تقرير

ومسؤولية تبعاتها أمام القانون الدولي.

بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق اإلنسان بخصوص

وقبل أن أدخل في جوهر املوضوع ،أرى

االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان في األراضي

لزام ًا علي أن ال أغفل مسألة بالغة األهمية تتعلق

الفلسطينية احملتلة ،وبخاصة االنتهاكات الناشئة

بعنوان الوثيقتني الصادرتني عن األمم املتحدة بهذا

عن الهجمات العسكرية اإلسرائيلية األخيرة

الشأن :األولى ـ تضمنت املوجز التنفيذي للتقرير

على قطاع غزة احملتل والصادر بتاريخ  19آب

بتاريخ  23أيلول  ،2009والثانية ـ تضمنت

 ،2009غير أن ما مييز تقرير غولدستون عن

االستنتاجات والتوصيات كمحصلة للتقرير نفسه

تلك التقارير هو أن تقرير غولدستون متتع بجرأة

أوضح وتضمن مستوى شمولي ًا أكبر وأوسع من

بتاريخ  24أيلول  .2009وفي كلتا الوثيقتني

التحليل والتوصيات واالستنتاجات ،وموجز ًا

تضمن عنواناهما ما يلي  :تقرير بعثة األمم املتحدة
لتقصي احلقائق بشأن النزاع في غزة .وهنا ورد هذا

تنفيذياً ،بحيث احتوى كل ذلك على ما يجب

النص وكأن ما حدث في غزة هو نزاع بني قوتني

أن يقوم به كل من مجلس األمم املتحدة حلقوق

اإلنسان واجلمعية العامة ومجلس األمن وصو ً
ال

غي َر هذا النص حقيقة ما وقع
متصارعتني ،وبالتالي َّ

إلى احملكمة اجلنائية الدولية ملقاضاة الذين ارتكبوا

على قطاع غزة من حرب بكل ما حتمله هذه الكلمة

استناد ًا إلى تعريف القانون الدولي والقانون

كل ما ميلك من أسلحة برية وبحرية وجوية مبا في

من معنى احلرب .استعمل فيها اجليش اإلسرائيلي

اجلرائم خالل تلك احلرب واملثبتة في التقرير

ذلك األسلحة احملرمة دولي ًا كالفسفور األبيض

الدولي اإلنساني لها إضافة إلى ما قدمه التقرير

وغيره من األسلحة املشابهة ضد شعب ومدنيني

من براهني وأدلة على سياسة إسرائيل املنهجية في

آمنني في منازلهم وعلى أرضهم وفي وطنهم.

ارتكاب اجلرائم املختلفة ضد الشعب الفلسطيني

وساوى النص املذكور بني الدولة واجليش املعتديني

على مدى سنوات االحتالل كلها كدليل على توفر

من ناحية والشعب األعزل املعتدى عليه من ناحية

النية في ارتكاب تلك اجلرائم عند ساسة إسرائيل

أخرى ،وجعل من احلرب على غزة نزاعاً ،ومن

وقيادات جيشها .إن إثبات توفر النية في ارتكاب

العدوان العسكري اإلسرائيلي على الشعب

هذه اجلرائم هو شرط أساس ملقاضاة مرتكبيها

الفلسطيني عم ً
ال مقابل عمل .ولكن لم يكن ملثل

أمام العدالة ،بل ذهب التقرير إلى أبعد من ذلك

هذا العنوان أن مير مبثل هذه البساطة في محفل

ذكر بأن احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة
عندما ّ

دولي كاألمم املتحدة لوال صمت أو غياب أو

وقعت حني كان قطاع غزة يخضع إلى حصار

انعدام اإلملام الكافي بأهمية ودقة الكلمة واحلرف

إسرائيلي صارم منذ حوالى ثالث سنوات والذي
11

عند صياغة النصوص والقرارات والتقارير

نيسان  ،2009أنشأ رئيس مجلس حقوق اإلنسان

الوثائق ودافعوا عنها مع تقديري واحترامي لهم.

غزة مسند ًا إليها والية قوامها «التحقيق في جميع

بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع في

السياسية في احملافل الدولية عند الذين تبنوا هذه
وبالتالي يرد هذا النص متام ًا كمن يجعل من مقاومة

انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون

اإلنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي

الشعب الفلسطيني لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي

الفلسطينية نزاع ًا بني الفلسطينيني واإلسرائيليني

وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى

القيام بها في غزة أثناء الفترة من  27كانون األول

كما تريد تصويره إسرائيل لتنزع عن نفسها صفة

 2008إلى  18كانون الثاني  ،2009سواء ارتكبت

األرض
وتقدم عدوانها واحتاللها
االحتالل
َ
ّ

الفلسطينية وكأنها صاحبة حق تخوض نزاع ًا مع

قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها) .وفي املادة
 11من املوجز التنفيذي يقول التقرير «إن البعثة هي

غيرها عليه ،وكأن األمر هنا ال يتعلق باحتالل

من قررت أن من املطلوب منها ،تنفيذ ًا لواليتها

األرض الفلسطينية بالقوة العسكرية عن طريق

أن تنظر في أي إجراءات اتخذتها جميع األطراف

احلرب في العام  ،1967وال يتعلق بخضوعها

وميكن أن تشكّ ل انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان

ملبادئ وأحكام القانون الدولي التي ال جتيز احتالل

الدولي أو للقانون اإلنساني الدولي» .وتطلبت

أرض الغير بالقوة ،بل هو في حقيقته عدوان مخل

بسلم اإلنسانية وأمنها وفق ًا لتعريف العدوان في

هذه الوالية منها ،أيضاً ،أن تستعرض اإلجراءات
ذات الصلة في كامل األرض الفلسطينية احملتلة

القانون الدولي.

وإسرائيل ،وهكذا أرادت البعثة من هذه الصياغة

تقرير القاضي غولدستون
وإسطوانة التوازن

التي وضعتها هي ،أن تخفف من حدة الضغوط
التي بدأت تظهر مع إنشاء البعثة واإلعالن

استطاع القاضي غولدستون في تقريره الشهير أن

عن مهمتها ،فقد تعرض القاضي غولدستون
ٍ
ضغوط قادتها الواليات املتحدة وإسرائيل
إلى

حتت شعار التوازن من ناحية أخرى .ففي حني

في العالم حتت شعار إخضاع التقرير للتوازن،

حلقوق اإلنسان ،هي مسألة االنتهاكات اإلسرائيلية

قد تعرض للتهديد بالقتل ،واجلدير بالذكر هنا

غزة والتي كان ضحيتها الشعب الفلسطيني ،وهنا

القتل كما حدث مع الكونت برنا دوت املبعوث

املتحدة حلقوق اإلنسان والتي جاء فيها (في 3

الصهيونية املسلحة عام  ،1948أو محاولة القتل

يوائم بني طبيعة املهمة املوكلة إليه بأمانة ومهنية من
ناحية ،واالستجابة للضغوط التي مورست عليه

وعززتها الدول األوروبية واللوبي الصهيوني

كانت املسألة املعروضة على مجلس األمم املتحدة

ووردت أنباء حينها تفيد بأن القاضي غولدستون

حلقوق اإلنسان إبان احلرب اإلسرائيلية على قطاع

أن من يتولى مثل هذه املهمة قد يتعرض حق ًا إلى

تبرز أهمية الوالية كما وضعها مجلس األمم

اخلاص لألمم املتحدة عندما قتلته العصابات
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التي تعرضت لها السيدة ماري روبنسون املفوضة

العدالة والقانون واملعايير الدولية ،وترك للقضاء

كانت تقوم على رأس بعثة تقصي احلقائق بتكليف

أنه ليس هناك وجه مقارنة بني املسدس والدبابة،

الدولي أن يقول كلمته في هاتني احلالتني وهو يعلم

السامية السابقة حلقوق اإلنسان عام  2000عندما

أو بني املخرز والكف ،أو بني الهلع الناشئ عن

من جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في األراضي

صوت قذيفة بدائية الصنع ،مقابل قتل اآلالف من

الفلسطينية احملتلة بإطالق العناصر اإلسرائيلية

املدنيني مبختلف أنواع األسلحة مبا فيها األسلحة

املسلحة النار على سيارتها .ومن ناحية أخرى

احملرمة دولياً ،والقضاء الدولي قادر دون شك

يتعرض من يقوم مبثل هذه املهمة في إطار الصراع

على أن يدرك ذلك كله .ولهذا وضع القاضي

الفلسطيني اإلسرائيلي إلى نوعني من الضغوط،

غولدستون حد ًا زمني ًا إلجناز توصياته واآللية

ضغوط خارجية وضغوط نفسية ذاتية مترتبة

لذلك من خالل مؤسسات املجتمع الدولي لتقدمي

على الضغوط اخلارجية من خالل اجلهد املبذول

مرتكبي اجلرائم هذه على اختالف أنواعها إلى

إلظهار احلرص والتأكيد على املوضوعية لديه

القضاء والعدالة الدولية .وهكذا خرج غولدستون

وإبراز احليادية والنزاهة كأساس للعمل املوكل

من مأزق الضغوط من باب واسع مؤدي ًا مهمته

إليه ،وكانت هذه أولى الصعوبات التي واجهها

مبوضوعية ومهنية عالية وذكاء بارز متتع به القاضي

القاضي غولدستون قبل أن يباشر عمله .ولكن

غولدستون ،السيما عندما جلأ إلى حلحلة املشاكل

القاضي غولدستون خرج من هذا املأزق بذكاء

املستعصية واخلروج منها مبا ال ميس مصداقيته بالتزام

عندما قال إن القذائف محلية الصنع التي أطلقت
على إسرائيل ولم توقع أحداث ًا جساماً ،هي جرمية

عال ودقيق ملهنته القانونية ونزاهته القضائية.

حرب وقد ترقى إلى اجلرائم ضد اإلنسانية ،وهنا

القاضي غولدستون
وحماية إسرائيل من نفسها

كان غولدستون يخاطب الضغوط اخلارجية عليه

والنفسية لديه ،وتعمد أن يأتي على ما فرضته

من املعروف أن القاضي ريتشارد غولدستون

إسرائيل من حصار على قطاع غزة وما يسببه من

يهودي الديانة وقيل عنه أيض ًا إنه صهيوني ،وابنته

هالك متفاوت الدرجات ألعداد كبيرة من الناس

التي أقامت في إسرائيل كانت قد صرحت ،إلذاعة

وهو يندرج ضمن تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية

اجليش اإلسرائيلي ،بأن القاضي غولدستون أخذ

وجرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية في القانون

على عاتقه املهمة من أجل حتقيق السالم وأن

الدولي ،وما ارتكبته إسرائيل أيض ًا من قتل

اجلميع يعمل لصالح إسرائيل ،وذكرت مصادر

وجرح اآلالف من الفلسطينيني وتدمير للمنازل

إعالمية إسرائيلية أن غولدستون يهودي من جنوب

ودور العبادة واملدارس واجلامعات ،واستعمال

إفريقيا يعرف نفسه على أنه يهودي صهيوني،

األسلحة احملرمة ضد املدنيني من أطفال ونساء

وهو رئيس فخري لعدة هيئات في إسرائيل بينها

ورجال ،وهنا كان القاضي املخضرم يخاطب
13

مجلس إدارة شبكة مدارس ،وجلنة أصدقاء

ولذلك فقد اعتمد نظرية بقاء الكل على حساب

تثير عدد ًا من التساؤالت عند الكثيرين بالنظر إلى

على اجلزء مهما كان هذا القصاص مؤملاً ،ولكن

اجلزء ،حتى لو أدى ذلك إلى إيقاع القصاص

اجلامعة العبرية في القدس .وكانت هذه احلقائق

في سبيل احملافظة على الكل يجوز ذلك ويهون

ما امتأل به تقريره من الوقائع املوضوعية التي تدين

عند القاضي املتمرس .لذلك أبرز غولدستون

مرتكبي اجلرائم اإلسرائيليني واملطالبة مبقاضاتهم

أمام العدالة .وهذه مسألة شكّ لت عند القاضي

في تقريره اجلرائم التي ارتكبتها قوات االحتالل

غولدستون مأزق ًا آخر إلى جانب مأزق التوازن

اإلسرائيلي في حربها على غزة إبراز ًا ال لبس فيه،

الذي حتدثنا عنه سابق ًا وكيف خرج منه القاضي

وكرر ذلك في معظم فقرات تقريره ،وعدد كل
أنواع اجلرائم املعرفة في القانون الدولي ،وطبقها

املخضرم بذكاء بارز ،وهنا ،أيضاً ،كان على

على املمارسات اإلسرائيلية في غزة ،فأكد وقوعها

القاضي أن يستعمل كل حنكته وبراعته القانونية

ذكر بأنها من اجلرائم التي ال تسقط بالتقادم.
كما ّ

يعرض
والسياسية ليخرج من هذا املأزق دون أن ّ

نفسه ومصداقيته التي ارتكزت إلى العدالة والنزاهة

وفي اجلانب التنفيذي والتوصيات املتعلقة بالتقرير

والالحقة إلى أي شك أو اهتزاز أو تساؤل ،وهو

الضرورية واملهمة ملثول كل من ارتكبوا تلك

وضح القاضي غولدستون اخلطوات العملية

في جميع مهماته القانونية والقضائية السابقة

في الوقت نفسه يرغب في أن يسلك منهج ًا من

اجلرائم أمام القضاء في بلدانهم ،وإن لم يحدث
ذلك ،فيتوجب التوجه إلى احملكمة اجلنائية

شأنه أن مينع حكومات إسرائيل من االستمرار في

الدولية ،أو إلى محاكم الدول التي متتد والية

سياساتها الهوجاء املتمردة على املجتمع الدولي

قوانينها إلى صالحية محاكمة مجرمي احلرب في

واملدمرة لقيمه ،والتي في حال استمرارها سوف

العالم كله ،عم ً
ال بقاعدة عدم متكني املجرمني من

تقودها في يوم من األيام إلى مواجهة مع املجتمع

اإلفالت من العقاب ،ليكونوا عبر ًة لغيرهم في

الدولي في ظروف سياسية محتملة ال تقوى معها

إسرائيل وليفرض على حكومة إسرائيل إعادة

إسرائيل على الصمود ،وقد ال تكون في صاحلها

النظر مبوقفها السلبي من التزاماتها الدولية والوفاء

كدولة على املدى الطويل بالنظر إلى إنشائها على
أرض الغير تعسف ًا واغتصاباً ،وما تبع ذلك من

بها ،والتعامل مع املجتمع الدولي ،واالنصياع
إلى أحكام القانون الدولي وااللتزام مببادئه،

عدوان وتوسع واحتالل وتنكر ملبادئ القانون

والقاضي غولدستون يعلم أنه لو لم يفعل هذا،

الدولي ومعاداة املجتمع الدولي من دون دول

وتهاون مع اجلرمية أو خفف من حقيقتها ،فإنه

العالم كافة.

فالقاضي غولدستون يريد أن يحمي إسرائيل

بذلك يجعل من مرتكبي اجلرائم اإلسرائيليني في

اليهودية ،وال يخرج عن صهيونيتها السياسية،

على ارتكاب جرائم مماثلة أخرى ،وبالتالي يكون

مأمن من العقاب؛ مما يشجعهم ويشجع غيرهم

من نفسها ومن شر أعمالها ،باعتباره يدين بالديانة
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هو نفسه قد أجج من حتريض املجتمع الدولي على

موازين القوى وتغيرت بالتالي معها العالقات

يأخذ بيدها ليضع قدمها على الطريق الصحيح

القانون الدولي في حل النزاعات ،واضمحلت

الدولية تبع ًا لذلك ،وعاد االحتكام إلى مبادئ

إسرائيل دون أن يسدي النصح لها ،أو دون أن

هيمنة القوة الغاشمة على القانون ،وهذا ممكن

لكي تتعايش مع املجتمع الدولي ،وهذا ما ال

احلدوث في ظل املتغيرات الدولية احلتمية ،فال

يرضاه هو ،بل هو يعمل من أجل الوصول إلى

شيء ثابت ًا في علم السياسة ،كما هو في العلوم

نقيضه متاماً.

إذ ًا من وجهة نظر القاضي غولدستون ،فإن

الطبيعية ،بل كل شيء متغير ومتطور ومتحرك،
فما كانت هناك إمبراطورية إال وكانت لها نهاية،

اإلسرائيليني الذين ارتكبوا اجلرائم بحق الشعب

وهذا ما يدركه القاضي غولدستون جيداً.

الفلسطيني سواء خالل احلرب اإلسرائيلية
على قطاع غزة أو أولئك الذين فرضوا ومازالوا

هنا تصرف القاضي غولدستون كاملدرس الذي

يفرضون احلصار على القطاع ،أو حتى كل من

أوقع عقوبة قاسية بحق تلميذه املتمرد على الدرس

ارتكب مثل هذه اجلرائم في املاضي في دير ياسني

واملدرسة ،بهدف تهذيبه وتصحيح مساره وسلوكه

عام  ،1948وفي صبرا وشاتيال عام ،1982

من أجله هو ومن أجل مصلحته هو ،وليكون عبرة

وفي جنني واملسجد األقصى واحلرم اإلبراهيمي

لغيره من تالميذ املدرسة الذين لو سلك كل واحد

في اخلليل وفي قطاع غزة بعد ذلك ،هم أنفسهم

منهم سلوك ذلك التلميذ املتمرد الفالت من العقاب

النهارت املدرسة كلها ودفع كل التالميذ فيها ثمن ًا

يرتكبون جرمية كبرى ضد إسرائيل في الوقت

باهظ ًا من حياتهم ومستقبلهم ومستقبل عائالتهم

نفسه ،وقال غولدستون في تقريره إن ممارسات

إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والقانون

ومجتمعهم.

اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان بسياسة

قبل أن ندخل إلى ما يتعلق بإفرازات احلرب

منهجية ضد الفلسطينيني إمنا هي تقوض القانون

اإلسرائيلية على قطاع غزة ومستوياتها املختلفة

الدولي( .وهذا يعني أنه لو سلكت باقي دول

تبرز أهمية اإلشارة إلى نقطتني :األولى ـ هي

العالم املنهجية اإلسرائيلية نفسها في التعامل

استمرار رفض إسرائيل التعاون مع املجتمع

مع القانون الدولي والتنكر له النقلب العالم

الدولي برفضها التعاون مع بعثة تقصي احلقائق

رأس ًا على عقب وعاد املجتمع الدولي إلى قرون

برئاسة القاضي غولدستون في حني قدمت

الغاب) .وفي حال استمرار حكام إسرائيل على

السلطة الوطنية الفلسطينية كل التعاون والدعم

هذا املنهج املتمرد قد تصل يوم ًا أمورهم إلى ما

لهذه البعثة كما جاء في التقرير .والثانية ـ تتعلق

ميكن أن يهدد دولة إسرائيل من حيث وجودها كله

بتأكيد التقرير في العديد من بنوده على طبيعة

على املدى الطويل ،حيث ستجد إسرائيل نفسها

الوجود اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية على

في مواجهة مع املجتمع الدولي إذا ما تغيرت

أنه وجود احتاللي .وهذا يدحض مزاعم إسرائيل
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إفرازات احلرب اإلسرائيلية على قطاع
غزة على املستويات املختلفة

التي حتاول أن تغير من هذه احلقيقة بتصوير الصراع

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني على أنه نزاع على
األرض وليس مسألة احتالل إسرائيلي لها بالقوة

أو ًال ـ على املستوى الفلسطيني

العسكرية ،وهذا أمر بالغ األهمية متتد أبعاده

( )1التأكيد مجدد ًا على ارتكاب حكومات

السياسية والقانونية إلى املنظور احلقيقي لواقع

إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية،

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وبشكل خاص ميتد

وجرمية العدوان ضد الشعب الفلسطيني ،وإظهار

إلى ما يجب أن تكون عليه أسس أية مفاوضات

حكومات إسرائيل بوجهها العنصري القبيح أمام

جتري بني اجلانبني مما يستدعي اعتماد املرجعية

العالم مبمارساتها املتمردة على القانون الدولي

القانونية لهذه املفاوضات واإلشراف الدولي

وكأنها فوق القانون من دون دول العالم كله ،وهذا

عليها ،ولم يغفل التقرير حق الشعب الفلسطيني

ما يرفضه املجتمع الدولي ،كما ترفضه الدول،

في مقاومة االحتالل طاملا كان االحتالل ألرضه

والسكوت عليه في هذه املرحلة ال يعني القبول به

قائم ًا كما جاء في املادة  1897والتي نصت على

ما يلي( :ومع تركيز البعثة حتقيقها وحتليلها على

على اإلطالق ،وال يعني أنه هو القاعدة التي حلت

االحتالل اإلسرائيلي املستمر لقطاع غزة والضفة

بني الدول والتزمت دول العالم بها من أجل سيادة

مكان مبادئ القانون الدولي التي حتكم العالقات

املسائل احملددة التي تندرج في إطار واليتها ،برز

السلم واألمن الدوليني في العالم .وأهم قضية في

الغربية على أنه العامل األساسي الذي تكمن

هذا هي طريقة إدارة املفاوضات مع إسرائيل.

وراءه انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدولي
والقانون اإلنساني الدولي املرتكبة بحق السكان

املفاوضات مع إسرائيل

املشمولني باحلماية والذي يقوض احتماالت

وضعت احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة

حتقيق التنمية والسالم .لقد أدى فشل إسرائيل في

الشعب الفلسطيني وقيادته أمام الواقع السياسي

اإلقرار مبسؤولياتها وممارستها بوصفها قوة احتالل

وجه ًا لوجه ،وفرضت عليه نوع ًا من التقييم ملفاهيم

وال يزال يؤدي إلى زيادة وطأة آثار االحتالل

وأساليب العمل في املرحلة السابقة للحرب،

على الشعب الفلسطيني .وفض ً
ال عن ذلك فإن

وعلى وجه التحديد مع عملية املفاوضات التي لم

ممارسات االحتالل القاسية وغير املشروعة هي

تسفر عن شيء حتى اآلن ،إذ ال معنى ملفاوضات

أبعد من أن تخمد املقاومة ،بل تغذيها وتغذي

من أجل التوصل إلى سالم بني طرفني بينما يستمر

معها مظاهر العنف التي تفرزها .وترى البعثة أن

طرف منهما في شن احلروب على اآلخر وارتكاب

إنهاء االحتالل هو شرط مسبق لعودة احلياة الكرمية

كل ما من شأنه تقويض أي مجهود نحو السالم.

للفلسطينيني فض ً
ال عن حتقيق التنمية والتوصل إلى

فاملفاوضات ترتكز إلى أركان معروفة ال تستقيم

حل سلمي للنزاع).
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دونها ،كما ال تستقيم عند اإلخالل بأي منها.

أركان مفاوضات السالم مع إسرائيل

اجلانب اإلسرائيلي إلى جانب افتعاله العراقيلَ

 2ـ توفر حسن النية عند املتفاوضني.

األرض ما يؤكد عدم توفر حسن النية لديه ،وذلك

ووضع العقبات أمام املفاوضات ،كان ميارس على

 1ـ األطراف املتفاوضة.

 3ـ املفهوم املوحد للسالم واملتقارب مع الهدف

باالستمرار في ارتكاب جميع االنتهاكات ملبادئ

 4ـ املرجعية القانونية للمفاوضات واإلشراف

اإلنسان كاستمرار جرائم االستيطان وتشييد

فهل كانت هذه األركان متوفرة للمفاوضات

الفلسطينيني ،واملداهمات العسكرية واعتقال

القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي وحقوق

املنشود من املفاوضات.

اجلدار ،وتهويد مدينة القدس ،وهدم منازل

الدولي عليها.

الفلسطينيني وقتلهم ،وكل ما من شأنه تقويض

في املرحلة الطويلة السابقة ؟؟

عملية السالم مما كان يؤكد عدم توفر حسن النية

 1ـ األطراف املتفاوضة

عند اجلانب اإلسرائيلي.

إذا استعرضنا عملية املفاوضات في السنوات

 3ـ مفهوم السالم عند اجلانبني

السابقة جند أن املفاوضات لم تستند إلى أي من

في حني كان اجلانب الفلسطيني يتطلع إلى سالم

األركان األربعة املذكورة ،لذلك لم حتقق هذه

حقيقي يقوم على تطبيق الشرعية الدولية وما يتعلق

املفاوضات أهدافها على اإلطالق .ففيما يتعلق

منها في توفير الفرصة للشعب الفلسطيني ملمارسة

بالركن األول وهو املتفاوضون والتكافؤ ،كان

الطرف اإلسرائيلي الذي يتمتع بالقوة العسكرية

حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي وإقامة

واحتالل األرض والتحكم بكل نواحي احلياة

دولته املستقلة ذات السيادة في حدود العام ،1967

الفلسطينية اليومية وبالدعم األميركي املطلق

وفق ًا ملبادئ القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة

يتحكم بسير ومصير املفاوضات ،مقابل الطرف

ذات الصلة ليعم السالم في املنطقة ،كان اجلانب

الفلسطيني الضعيف الذي كان عليه إما أن يقبل

اإلسرائيلي يعتنق مفهوما آخر للسالم يتضح من

بالرغبات اإلسرائيلية واإلذعان لها أو ال حتقق

خالل ممارساته اليومية على األرض وهو الذي

املفاوضات أي شيء ،لذلك وألن الطرف

يقوم على االستيالء على األرض الفلسطينية،

الفلسطيني كان يرفض ذلك يبدو املشهد وكأنه لم

واإلمعان في تقطيع أوصال املجتمع الفلسطيني،

يكن هناك متفاوضون.

والتضييق على حياته وشن مختلف أنواع احلروب
عليه إما لقتله أو تهجيره وإبعاده أو زرع بذور

 2ـ حسن النية

اليأس في نفسه ،ودفعه إلى كل أنواع االنحراف

في الوقت الذي قدم اجلانب الفلسطيني كل ما

والتفكك ،وإلهائه باألمور احلياتية اليومية لالبتعاد

يؤكد حسن النية لديه إلجناح املفاوضات ،كان

عن التفكير في قضيته الوطنية .وباختصار يتأسس
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املفهوم اإلسرائيلي للسالم على االستيالء على

فإسرائيل تعرف نفسها جيد ًا وتعرف أنها نشأت

وتدمير املجتمع الفلسطيني بكل أنواع وأساليب

طريق احلرب عام  ،1948واستولت على كل

وقامت أساس ًا في فلسطني كمستوطنة يهودية عن

أكبر مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية من ناحية

فلسطني عن طريق احلرب عام  ،1967وتقيم

التدمير من ناحية أخرى .لذلك ولطاملا أن األمر

املستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

على هذا الشكل من االختالف والتعارض بني

اآلن في ظل االحتالل العسكري املستمر حلاالت

املفهومني للسالم ،كان من املتعذر التوصل إلى

احلروب السابقة ،إذ ًا هي حتقق اكتساب األرض

السالم املنشود من خالل هذه املفاوضات.

والتوسع وتهويد فلسطني عن طريق احلرب

لو نظرنا إلى ما ذكرناه قبل قليل من ممارسات

واالحتالل العسكري وهذا ما ال يتاح لها في حالة

إسرائيل على األرض مما يقوض عملية السالم

ويجعل منها أمر ًا مستحيالً ،جند بكل بساطة أن

استتباب السالم وااللتزام به أمام العالم.

هذه املمارسات ترتكبها إسرائيل في حالة من

 4ـ املرجعية القانونية للمفاوضات

احلرب أحياناً ،أو في حالة من الالسلم أحيان ًا

املفاوضات غير املتكافئة تؤول نتائجها لصالح

أخرى ،وهي ما زالت لم تستكمل مشروعها في

الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف

االستيالء على أكبر مساحة من األرض قبل أن

خصوص ًا عندما تكون بال مرجعية أو عندما

تصل إلى مرحلة التوقيع على اتفاقية سالم مع

تكون املرجعية منحازة إلى الطرف القوي ،وهذا

الفلسطينيني ،هي تعلم أن هذا األمر ال يتأتى لها

ما كان عليه األمر خالل ثمانية عشر عام ًا مضت

إال في حالة من احلرب أو في حالة من الالسلم،

من املفاوضات مع إسرائيل عندما كانت مرجعية

وفي ظل حماية دولية لها مازالت قائمة مع األسف

هذه املفاوضات هي الواليات املتحدة األميركية

حتى اآلن .أما في حالة استتباب السلم ونزع

حليفة إسرائيل ،لذلك لم حتقق املفاوضات شيئ ًا

احلماية الدولية املذكورة عنها فإن فرص التوسع

على طريق السالم بقدر ما كانت أحيان ًا رزمة

العدواني ،واكتساب األرض بالقوة وتهويدها،

من اإلمالءات اإلسرائيلية املرفوضة فلسطينياً،

وتدمير املجتمع الفلسطيني الذي يشكل بالنسبة

وأحيان ًا أخرى تعطيل إسرائيلي ألية محاولة في

لها كابوس ًا مرعب ًا تصبح غير ممكنة أو معدومة

اجتاه التقدم نحو األمام .من هنا تبرز األهمية

أمام العالم ،وهي تتخذ من حالة احلرب أو حالة

القصوى للمرجعية القانونية واإلشراف الدولي

الالسلم مبرر ًا ألعمالها العدوانية ،وما دامت

ألية مفاوضات مع إسرائيل ،ألن املفاوضات

هي في مرحلة من التوسع لم تكتمل بعد ،وما

في هذه احلالة يجب أن تتأسس على كيفية زوال

دامت القوة الدولية احلامية لها ما زالت قائمة،

االحتالل فقط باعتباره عدوان ًا وجرمي ًة مخل ًة

إذ ًا ملاذا يعنيها السالم في مرحلة ال تستطيع أن

بسلم اإلنسانية وأمنها ،ويجب أن يزول دون

حتقق أهدافها التوسعية إال في حالة من احلرب،
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قيد أو شرط ،وفق ًا ملبادئ القانون الدولي التي ال

الغربية ،وبناء اجلدار في األراضي الفلسطينية،

تتأسس بأي حال من األحوال على أي نوع من

واالعتقال للفلسطينيني شبه اليومية ،واملداهمات

واستمرار احلصار على قطاع غزة ،وأعمال القتل

جتيز اكتساب أرض الغير بالقوة ،وال يجوز أن

العسكرية للمدن والقرى ،واالستيالء على منازل

املساومات أو املقايضات مبا ميس األرض احملتلة
والتصرف بها؛ لكون األرض ليست ملك ًا ألحد

املواطنني في مدينة القدس ،وتدمير العشرات منها
وجعل أصحابها دون مأوى ،إضافة إلى ممارسات

سوى الشعب الفلسطيني ولكل أجياله املقبلة التي

التطهير العرقي في املدينة متهيد ًا لتهويدها ،كل

ال ميلك أحد احلق في التصرف بحقوقها الوطنية

ذلك ال يستقيم مع التوجه للسالم ،لذلك كله

في هذه املرحلة الزمنية.

( )2األهمية القصوى إلعادة النظر في املرحلة

جاءت احلرب على قطاع غزة عام ً
ال حاسم ًا للنظر

التي ثبت عقمها ،والتوجه نحو أسس مرحلة

ومن ضمن ذلك عملية املفاوضات بشكل خاص،

وتقييم مجمل املرحلة السابقة بشفافية وموضوعية،

السياسية السابقة ،وبالتحديد عملية املفاوضات

ويبدو أن هذا ما كان يستند إليه الرئيس أبو مازن

سياسية جديدة ملفاوضات مجدية ،وإال فماذا يعني

بعدم العودة إلى املفاوضات مع إسرائيل إال بعد

أن تدخل إسرائيل في مفاوضات بهدف التوصل

وقف النشاطات االستيطانية وقف ًا كام ً
ال مبا في

إلى سالم مع الشعب الفلسطيني بينما تشن هي في

الوقت نفسه حرب ًا عدواني ًة عليه تستعمل فيها كل

ذلك ما يسمى النمو الطبيعي كما تزعم إسرائيل،

وأهمية حتديد مرجعية للمفاوضات على أن تكون

ما متلكه من أسلحة تقليدية ومحرمة لتقتل وجترح

املرجعية القانونية ،واإلشراف الدولي هما األساس

منه اآلالف وتدمر منازله وأماكن عبادته ومدارسه

ألية مفاوضات مقبلة.

وجامعاته لم يسلم من حريقها ال شجر وال حجر

( )3عدم جواز التعامل مع املجتمع الدولي في

وال بشر .ولقد انتهكت إسرائيل بهذه احلرب أهم

جزئية ،وجتاهله في جزئية أخرى كالتعامل معه

ركن من أركان املفاوضات وهو مبدأ حسن النية

فيما يتعلق باحلرب على غزة مث ً
ال ومالحقة مرتكبي

الذي يجب أن يتوفر عند املتفاوضني قبل اجللوس

اجلرائم اإلسرائيليني للمثول أمام العدالة الدولية،

إلى طاولة املفاوضات .هذا ما و ّفر القناعة بعدم

وجتاهله في جزئية أخرى تكتسي القدر نفسه من

جدوى مفاوضات تفتقر إلى املرجعية القانونية

األهمية إن لم تكن أكثر أهمية تتعلق باالحتالل

واإلشراف الدولي احلقيقي ،كما كان عليه األمر

اإلسرائيلي نفسه ،واملفاوضات مع إسرائيل بهذا

في املرحلة السابقة التي امتدت إلى أكثر من ثماني

الشأن .فالتعامل مع املجتمع الدولي ال يجوز أن

عشرة سنة وجاءت بنتائج عكسية متاماً ،فإسرائيل

يكون انتقائياً.

لم تتوقف حتى يومنا هذا عن ممارسة كل ما من

القناعة اجلديدة بضرورة العودة إلى املجتمع

شأنه تدمير أي جهد نحو السالم ،فاالستمرار

الدولي ،وهو حتول إستراتيجي محق وبالغ

في التوسع االستيطاني في القدس وباقي الضفة
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األهمية في العمل السياسي الفلسطيني من

أمام مسؤولياتهم الوطنية ويدعوهم للتحرك

طويلة دفع شعبنا خاللها ثمن ًا باهظ ًا لكي نصل إلى

إسرائيل إلى ترسيخه واإلبقاء عليه كوضع مثالي

بأقصى سرعة لرأب الصدع والتمزق الذي تسعى

األساس ،ولم يكن من احلكمة إهدار سنوات

لتنفيذ مخططاتها وحتقيق أهدافها في االستيالء

هذه القناعة اآلن .والعودة إلى املجتمع الدولي

على كل األرض الفلسطينية وتقويض كل مقومات

لها استحقاقات علينا الوفاء بها لكي نحقق ذلك،

وعوامل تكوين الدولة الفلسطينية وخلق أمر واقع

وأهم هذه االستحقاقات هي التعامل مع املجتمع

جديد يصبح معه احلديث عن حل الدولتني عدمي

الدولي وفق حقيقتنا الواقعية كحركة حترر وطني

املعنى.

كما تعامل معنا املجتمع الدولي في املاضي ،وكان

( )6من أهم ما أفرزته احلرب اإلسرائيلية على

عنوانها منظمة التحرير الفلسطينية ،وأهدافها حترير

قطاع غزة هو تأكيد قدرة الشعب الفلسطيني على

األرض الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني فرصة

الصمود املشرف أمام احملن واحلروب التي يتعرض

ممارسة حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره،

لها من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وعندما نقول

واختيار نظامه السياسي واالقتصادي واالجتماعي

احلروب هنا فإننا نعني كل أنواع احلروب التي

والثقافي بحرية وليس أي شيء آخر.

( )4األهمية البالغة للتأكيد على حقيقة الصراع

تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من حصار

بني شعب حتت االحتالل وقوة قائمة باالحتالل

أوصال املجتمع ،إلى االغتياالت واملداهمات،

قاتل ،إلى فرض العقوبات اجلماعية ،إلى تقطيع

بني الشعب الفلسطيني وإسرائيل على أنه صراع

وليس نزاع ًا على األرض كما تريد تصويره

إلى قضم األرض واالستيالء عليها ،إلى تدمير

املنازل ،إلى االستيطان والتوسع ،إلى تهويد مدينة

إسرائيل ،وهذه مسألة حاسمة تلقي بظاللها على

القدس وضمها والتطهير العرقي فيها ،إلى آخر ما

طبيعة املفاوضات وتتصل باملرامي اإلسرائيلية في

يعدده القانون الدولي من جرائم حرب وجرائم

تغيير طبيعة الصراع مبا يخدم أهدافها.

ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية.

( )5فوق كل هذا وذاك ،بروز احلاجة القصوى

وجتدر اإلشارة هنا إلى أن تعرض أي جزء من

وامللحة إلنهاء االنقسام الفلسطيني وإعادة اللحمة

الوطن أو الشعب لعدوان أو احتالل إمنا يتعرض

إلى املجتمع والوطن في أقرب وقت ممكن .وعلى

له الوطن والشعب كله .وعجز وفشل ممارسات

جميع األطراف التخلي عن املصالح التنظيمية

االحتالل العدوانية عن أن تخمد روح املقاومة

الضيقة والنظر إلى الواقع من خالل املصلحة

عند الشعب الفلسطيني في كل مكان ،بل إن هذه

الوطنية العليا وما يستتبع ذلك من تنازالت من

أجل إعادة الوحدة الوطنية أرض ًا وشعباً .إن

املمارسات في حقيقة األمر تغذي املقاومة وتغذي

حالة االنقسام الراهنة أمر خطير جد ًا يهدد القضية

معها مظاهر العنف التي تفرزها (كما ورد في تقرير

غولدستون نفسه) .حيث أكد الشعب الفلسطيني

الوطنية برمتها ويضع الفلسطينيني كل الفلسطينيني
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20

وحدته أرض ًا وشعب ًا عبر العديد من املواقف

العربي في وجه األخطار احملدقة التي تهدد األمة

جميع أماكن وجوده والسيما في الضفة الغربية

ملواجهة هذه األخطار على املستويات املختلفة

العربية برمتها والعمل على االستعداد واإلعداد

والفعاليات التي مارسها الشعب الفلسطيني في

السياسية والعسكرية واالقتصادية وغيرها.

خالل وبعد احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة.

( )7ارتباط كل مظاهر العنف والعدوان

ثالث ًا ـ على املستوى العاملي والدولي

وانتهاكات مبادئ القانون الدولي وحقوق

( )1حتريك الرأي العام العاملي لتأييد ودعم

اإلنسان باستمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي

الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد االحتالل

الفلسطينية والتأكيد على أن إنهاء االحتالل هو

اإلسرائيلي ،وتنظيم حمالت الدعم املادي

شرط لعودة احلياة الكرمية للشعب الفلسطيني

واملساندة من مختلف دول العالم والتي لم تنقطع

والتوصل إلى السالم املنشود.

حتى اآلن إلى قطاع غزة حتت شعار كسر احلصار

ثاني ًا ـ على الصعيد العربي

املفروض على قطاع غزة وإنقاذ أهله.

( )1إنعاش التحرك الشعبي على مستوى الوطن

( )2حتريك الضمير العاملي باجتاه جلب مرتكبي

اتخاذ املواقف العملية للوقوف في وجه العدوان

املنظمات احلقوقية العاملية لتنظيم حمالت لتجميع

اجلرائم اإلسرائيليني إلى العدالة الدولية وحتريك

العربي للضغط على احلكومات العربية نحو

وتوثيق جرائم احلرب اإلسرائيلية والتوجه إلى

اإلسرائيلي ودعم كفاح الشعب الفلسطيني في

املدعي العام في احملكمة اجلنائية الدولية وحثه على

مقاومته لالحتالل.

( )2بروز الهوة الواسعة بني إرادة الشعب

القيام مبسؤولياته وفق صالحياته املنصوص عليها

والتخاذل العربي واإلسالمي الرسمي في معركة

الدولية ،وتصعيد املطالبة مبالحقة مرتكبي اجلرائم

في نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية

العربي وشعوب العالم اإلسالمي في كل مكان،

اإلسرائيليني ومقاضاتهم أمام محاكم الدول التي

هي أقدس القضايا العربية واإلسالمية في التاريخ

متتد والية قوانينها لتشمل مجرمي احلرب في أي

احلديث.

مكان من العالم.

( )3ظهور الضعف والعجز العربي واإلسالمي

الرسمي املهني واملنقسم على نفسه أمام املمارسات

( )3ظهور أصوات في عدد من الدول األوروبية

اإلسرائيلية التي تهدد سالمة األمة ،من خالل

داعية لتغيير قوانينها اجلنائية التي تسمح مبالحقة

تدمير مقدساتها ،وتزوير تاريخها ،وسرقة تراثها،

ومقاضاة مرتكبي جرائم احلرب واجلرائم املماثلة

واغتصاب أرضها ،وقتل أبنائها.

األخرى في أي مكان من العالم لكي تنأى مبرتكبي

( )4ظهور احلاجة امللحة لنبذ اخلالفات العربية

اجلرائم اإلسرائيليني عن ساحاتها ومتنعهم من حرية

والعمل على توحيد املواقف العربية والعمل

الدخول إليها واخلروج منها بحرية ودون مالحقة.
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( )4التأكيد مجدد ًا على التكامل األميركي

الفلسطينيني التي شكلت عم ً
ال من أعمال إبادة

حلقوقه املشروعة ،والذي ظهر من خالل رفض

حل عادل ومنصف ملشكلة فلسطني فسيتعرض

اجلنس ،وتعرب عن شديد قلقها ألنه إلى أن ُينفذ

اإلسرائيلي في معاداة الشعب الفلسطيني والتنكر

الشعب الفلسطيني ألخطار جسيمة من قبيل

الواليات املتحدة األميركية بحث أي مشروع

املذبحة املروعة التي ارتكبت في مخيمي صبرا

قرار في مجلس األمن يتعلق بإيقاف احلرب

وشاتيال لالجئني).

اإلسرائيلية على غزة في حينها مما يؤكد الشراكة

( )7التأكيد مجدد ًا على أن املمارسات العدوانية

اإلسرائيلية األميركية في هذه احلرب على الشعب
الفلسطيني.

اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مبا تشكله من

( )5تعزيز الزخم العاملي باجتاه الضرورة البالغة

انتهاكات جسيمة ألحكام القانون الدولي ومبادئه

حلل عادل للمسألة الفلسطينية يستند إلى متتع

من شأنها تقويض القانون الدولي برمته وتتنافى مع

الشعب الفلسطيني بحقوقه املشروعة وفي مقدمتها

روح ميثاق األمم املتحدة ومقاصده.

حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي ،وأهمية

التغير احلاسم في املوقف التركي الرسمي
ّ
املعزز بدعم شعبي هائل إزاء العالقة التركية مع

دور املجتمع الدولي في هذه املسألة املستعصية،
وفشل جتربة االبتعاد عن املجتمع الدولي في هذا

إسرائيل والذي ظهر بوضوح عبر موقف رئيس

الشأن.

الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان في

املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس وما تبعه

( )6وضوح العالقة العضوية بني االحتالل

من تداعيات متالحقة باجتاه تدهور العالقات بني

اإلسرائيلي املستمر لألراضي الفلسطينية في كل

البلدين.

من الضفة الغربية وقطاع غزة ومعاناة الشعب

( )9الوضوح في املنهجية والتواتر في ارتكاب

الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية وفي

إسرائيل جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية في

مقدمتها حقه في تقرير مصيره على أنه العامل

األراضي الفلسطينية احملتلة ،وهو من أهم شروط

األساسي الذي تكمن وراءه انتهاكات إسرائيل

األدلة واإلثبات على وقوع هذه اجلرائم ،مما يقود

اجلسيمة ملبادئ حقوق اإلنسان وأحكام القانون

إلى التوجه بقوة إلى مقاضاة مجرمي احلرب

الدولي والقانون الدولي اإلنساني مبا يهدد السلم

اإلسرائيليني أمام القضاء الدولي وأولويته هي

واألمن الدوليني باخلطر الشديد ،ويأتي هذا
تأكيد ًا ملا ذهبت إليه جلنة األمم املتحدة حلقوق

احملكمة اجلنائية الدولية.

( )10نشوء املسؤولية اجلنائية الفردية عن

اإلنسان في قرارها  4/1985في دورتها احلادية

االنتهاكات اجلسيمة التي ارتكبتها القوات

واألربعني ،والذي جاء فيه (إن جلنة حقوق

اإلسرائيلية ضد املدنيني الفلسطينيني مثل القتل

اإلنسان تدين مسؤولية إسرائيل عن املذبحة

العمد ،والتعذيب ،واملعاملة الالإنسانية والتسبب

واسعة النطاق في مخيمي صبرا وشاتيال لالجئني
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بإيقاع األذى اجلسدي اجلسيم للفلسطينيني،

التقرير والرسائل املختلفة

والعامة ،وارتكاب هذه اجلرائم بشكل مفرط

أهم ما أفرزته احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة

والتدمير الهائل للمنازل واملمتلكات اخلاصة

بعد هذا كله ،بل في مقدمة هذا كله ،فإن

مما يجعل املجتمع الدولي أمام مسؤولياته وجه ًا

في كانون األول  2008وكانون الثاني 2009

لوجه.

هو نفس ما أفرزته احلرب اإلسرائيلية على لبنان
في متوز  ،2006وهو أن إسرائيل بكل ما متلكه

رابع ًا ـ على املستوى اإلسرائيلي

من آلة عسكرية متفوقة ودعم أميركي ال محدود

( )1قلق حكومة إسرائيل البالغ ورفضها تقرير

تبقى أعجز من أن تقضي على أية حركة للمقاومة

( )2غضب إسرائيلي جتاه التقرير على جميع

احلركة باإلرادة احلرة والعزمية على املقاومة والقرار

( )3إعالن رئيس حكومة إسرائيل بنيامني نتنياهو

والكفاح بكل أشكاله والسيما في إطار سعي

غولدستون جملة وتفصيالً.

إذا التف الشعب من حولها وعندما تتمتع هذه

املستويات.

الوطني الصلب في التصدي للعدوان واالحتالل،

عزمه على إجهاض تقرير غولدستون وجتريده من

الشعوب لنيل حقها في تقرير مصيرها ،والتمسك

( )4إحجام عدد من املسؤولني اإلسرائيليني

في مقاومة العدوان واالحتالل األجنبي ،وهو

قضائي ًا على خلفية اجلرائم التي ارتكبوها بحق

املتحدة ،أو قراراتها ،أو الصكوك الدولية ذات

مشروعيته.

بهذه العزمية واإلرادة كحق من حقوق الشعوب

عن السفر إلى اخلارج لتفادي احتمال مالحقتهم

ما كفلته لها الشرعية الدولية سواء ميثاق األمم

الشعب الفلسطيني خالل احلرب على قطاع غزة.

الصلة خصوص ًا مبادئ القانون الدولي ،والعهدين

( )5رفض حكومة إسرائيل تنفيذ توصيات

الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان.

التقرير القاضية مبساءلة ومقاضاة مرتكبي

ميكن القول إن تقرير البعثة الدولية لتقصي

في احلرب على قطاع غزة أمام احملاكم

تقرير القاضي غولدستون قد تضمن رسائل ثالث ًا

اجلرائم العسكريني في جيشها ممن شاركوا

احلقائق في احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أو

اإلسرائيلية.

إلى كل من املجتمع الدولي ،والشعب الفلسطيني،

( )6تصعيد جرمية االستيطان ،وتهويد مدينة

وإسرائيل.

القدس مبخططات جنونية محمومة استباق ًا ألي

أو ًال ـ رسالة إلى املجتمع الدولي

حل محتمل بعد ما أحدثته احلرب على غزة من
تأجيج للشعور الدولي نحو الضرورة امللحة لوضع

إن ظاهرة مترد دولة عضو في األمم املتحدة بشكل

حد لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

منهجي ومستمر وواضح على ما أرساه املجتمع

والتوصل إلى سالم عادل في هذه املنطقة.

الدولي ـ من عالقات بني الدول ومن ثم عالقات
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الدول مع هيئة األمم املتحدة مبا يحفظ الود والسلم

الوقت نفسه منعه من اللجوء إلى املجتمع الدولي

القانون الدولي وتعريض املجتمع الدولي للتصدع

من أي مصدر قوة أمام إسرائيل ،وهذان العنصران

في عالقاته مع إسرائيل لكي يكون عاري ًا ومجرد ًا

في العالم ـ تعتبر أمر ًا خطير ًا من شأنه تقويض

هما السالحان الرئيسان بيد الشعب الفلسطيني في

واالنهيار ،ويضع املجتمع الدولي أمام مسؤولياته

هذه املرحلة من تاريخ كفاحه ما يحتم التمسك

في احملافظة على السلم واألمن الدوليني ،وعلى
املجتمع الدولي ممث ً
ال مبجلس األمن أن يستعمل

الشديد بهما.

صالحياته مبمارسة أساليب املنع والقمع املخول

الشق الثاني

بها وفق أحكام الفصل السابع من امليثاق لوضع

حق الشعب الفلسطيني في العمل من أجل

حد ملثل هذه الظاهرة الفريدة واخلطيرة في تاريخ

جلب مرتكبي اجلرائم اإلسرائيليني للمثول أمام

األمم املتحدة والتي تهدد السلم واألمن الدوليني

القضاء الدولي وأولويته احملكمة اجلنائية الدولية

باخلطر ،كي ال تستمر وال تتكرر ،ومنع أي سلوك

وعدم التوقف عن ذلك ،فاجلانب الفلسطيني

مماثل على غرار السلوك اإلسرائيلي من أية دولة

منوط به الدور األساس في هذا الشأن ،ومن غير

أخرى.

اجلائز التهاون في هذا احلق ومتكني املجرمني من

ثاني ًا ـ رسالة إلى الشعب الفلسطيني

اإلفالت من العقاب.

فالفلسطينيون يتمتعون بالصالحية في التوجه

وهي من شقني:

إلى املدعي العام في احملكمة اجلنائية الدولية

واملطالبة مبباشرة العمل وحتمل مسؤولياته وفق ًا

الشق األول
التمسك بحقوقه الثابتة وفي مقدمتها حقه في

للمادة  15من نظام روما األساسي متسلحني

مقاومة االحتالل اإلسرائيلي بالوسائل املشروعة

املتحدة حلقوق اإلنسان ومن قبله قرارات جلنة

تقرير مصيره دون تدخل خارجي ،واحلق في

بتقرير هذه اللجنة وجميع قرارات مجلس األمم

وفق أحكام امليثاق من أجل نيله حقوقه في حريته

حقوق اإلنسان ذات الصلة ،وقرارات اجلمعية

واستقالله واختيار نظامه السياسي واالقتصادي

العامة وتقارير املبعوثني اخلاصني لذات الشأن

والثقافي واالجتماعي وفق أحكام العهدين

والتي أكدت في العديد من أجزائها العاملة

الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان .ومن ناحية

ارتكاب سلطات االحتالل اإلسرائيلي جرائم

أخرى ،الوعي الدقيق الذي يجب أن يتمتع به

احلرب واجلرائم األخرى املعددة في القانون

الشعب الفلسطيني وقيادته فيما يخص املنهج

الدولي ونظام روما األساسي .والفلسطينيون

السياسي اإلسرائيلي اخلطير الذي يرمي إلى جتريد

ليسو بحاجة لالقتناع بأن مجلس األمن ما زال

الشعب الفلسطيني من حقه في املقاومة وفي
العدد (2010 )12

ضحية إعاقة دائمة في هذه املرحلة من تاريخه ال
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تسمح له بالتعامل مع هذه املسألة ،وعليهم التوجه

القهر واالستبداد واالحتالل والتحكم يوماً.

األطراف في ميثاق روما األساسي كي تتوجه

وكأنه يصر على أن يقول إلسرائيل بوضوح ،أن

وأخير ًا ومن خالل تقريره الشامل كان يبدو

نحو البدائل املتاحة مبا في ذلك حتفيز بعض الدول

عدم تعاونكم مع البعثة الدولية لتقصي احلقائق

إلى املدعي العام باالنضمام إلى املطالبة بتحمل

كما كان عهدكم مع جميع بعثات تقصي احلقائق

مسؤولياته وفق أحكام ميثاق روما املذكور.

املرسلة من األمم املتحدة ،ومتردكم املستمر على

ثالث ًا ـ رسالة إلى إسرائيل

املجتمع الدولي وإرادته ،هو استمرار لسياستكم

إن السياسة املنهجية اإلسرائيلية في التعامل

الهوجاء ضد أنفسكم أو ً
ال وقبل كل شيء ،أكثر

في تقرير مصيره عن طريق التنكر ملبادئ القانون

متردكم على املجتمع الدولي اآلن فسوف تدركونها

مع الشعب الفلسطيني واملؤسسة على إنكار حقه

منه ضد أي جهة أخرى ،وإذا لم تدركوا أخطار

الدولي واالنتهاك املستمر للقانون اإلنساني

عندما ال يجدي اإلدراك وال يسعفكم التراجع أو

الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان في األراضي

االستجداء.

الفلسطينية احملتلة ،وجتاهل إرادة املجتمع الدولي
وعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية ،واستمرار
املنهجية في ارتكاب جرائم احلرب واجلرائم ضد

اإلنسانية وفرض العقوبات اجلماعية كاحلصار
على قطاع غزة واحلرب األخيرة على القطاع

وإقامة املستوطنات وبناء اجلدار داخل األراضي
الفلسطينية ،واغتصاب األرض بالقوة ،ومنع

الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره
على أرضه وكل ما يشكل انتهاك ًا ملبادئ القانون
الدولي داخل األراضي الفلسطينية احملتلة ،إمنا

هو تراكم سلبي وخطير في تاريخ دولة إسرائيل
لن تتمكن إسرائيل من حتمل نتائجه ،ولن تتمكن

من مواجهة تبعاته إذا ما اختلت موازين القوى
وتغيرت معها طبيعة العالقات الدولية ذات احلراك

املستمر واملتغير.

إن تاريخ الشعوب املقهورة املكافحة كان دائم ًا

يقود إلى انتصارها ،ولم يكن في صالح قوى
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دراسات

اقتصاد األنفاق في قطاع غزة:
ضرورة وطنية أم كارثة اقتصادية واجتماعية؟!!
الدكتور سمير أبو مدللة

*

يعاني قطاع غزة حصار ًا مطبق ًا هو جزء من

يستهدف إنهاء االنقسام أو إسقاط حكومته ،بقدر

سواء بصورة مباشرة ـ كما هو احلال في الضفة

والثقافي واالجتماعي للشعب الفلسطيني وإيصاله

ما يستهدف تفكيك البنيان السياسي واالقتصادي

احلصار املفروض على الشعب الفلسطيني كلّه،

إلى حالة من اإلحباط والفقر واملعاناة واحلرمان،

الغربية ،عبر احلواجز واالعتقاالت ومواصلة

لتصبح أولويته توفير احلد األدنى من مستلزمات

االستيطان وجدار الفصل العنصري ـ أو غير

احلياة ولقمة العيش ،وميسي الصراع ومقاومة

مباشرة كحال الالجئني في املنافي والشتات،

االحتالل أولوي ًة ثانويةً.

تكرس
يتعرضون للعديد من اإلجراءات التي ّ
الذين ّ

معاناتهم االقتصادية والسياسية واالجتماعية،

أو ًال ـ���ـ أث����ر احل���ص���ار واإلغ���ل��اق ع��ل��ى األوض����اع
االقتصادية

لكن احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع
غزة يعتبر األكثر بشاع ًة وهمجي ًة سواء في دوافعه

ترتب على االنتخابات الفلسطينية التشريعية

وأسبابه االقتصادية واألمنية والسياسية املباشرة

في العام  2006وتشكيل حكومة حماس

أو في دوافعه السياسية بعيدة املدى وفق املخطط

موقف من الدول املانحة متثل بتوقف
العاشرة،
ٌ

اإلسرائيلي ،وهو ،أيضاً ،حصار يختلف من

املنح واملساعدات ،وحجز السلطات اإلسرائيلية

حيث شكل ممارساته وأهدافه عن أشكال احلصار

عائدات السلطة من الضرائب واجلمارك واشتداد

املعروفة في التاريخ احلديث واملعاصر؛ ألنه ال

املعاناة .كل تلك العوامل أدت إلى تفاقم ظاهرتي

* رئيس قسم االقتصاد بجامعة األزهر بغزة.
العدد (2010 )12
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البطالة والفقر وارتفاع وتيرتيهما ،حتى وصلت

و %86خفضت من شرائها األلبان ومشتقاتها).

وفور تشكيلها احلكومة العاشرة ازدادت

املتحدة ـ إلى أن استمرار الوضع االقتصادي السيئ

وتشير العديد من التقديرات ـ وخاصة تقارير األمم

مستويات الفقر والبطالة إلى معدالت فلكية.

أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى  %50منذ منتصف

اإلغالقات والعقوبات واشتد احلصار اإلسرائيلي

العام  ،2008وجتاوز الفقر نسبة الـ.%70

والدولي املفروض على األراضي الفلسطينية؛

وتقدر اخلسائر اإلجمالية الناجمة عن احلصار

ما أدى إلى تضرر القطاع احلكومي؛ بسبب

واإلغالق بـ  50مليون دوالر شهرياً ،ويقدرها

تأخر صرف رواتب  160ألف موظف حكومي

البعض بـ  120ـ  150مليون دوالر شهري ًا كخسائر

وزيادة التكاليف على املستهلك بنسبة %37

مباشرة وغير مباشرة ،وارتفع عدد العاطلني عن

وانخفاض القوة الشرائية بشكل ملموس؛ بسبب

العمل من  90ألف ًا ـ  160ألفاً.

نفاد املدخرات وتراكم الديون وهجرة رأس املال

كما مت توجيه ضربة قاصمة إلى ما تبقى من بنية

وإغالق الكثير من املنشآت وتدهور القطاعات

حتتية لالقتصاد الفلسطيني بفعل حظر استيراد املواد

االقتصادية وارتفاع الفقر بشكل حاد ،حتى
وصلت نسبته إلى  %65في نهايات .2006

اخلام ومنع تصدير املنتجات الصناعية والزراعية

1

وإذا مت رصد الوضع الفلسطيني يوم سيطرة

إلى اخلارج ،وكان من نتائج احلصار على غزة

نسبة البطالة قد تراوحت بني  37و ،%40ونسبة

أي حوالى  %90من املنشآت الصناعية التي كانت

توقف حوالى  2000منشأة صناعية عن العمل،

حركة حماس على قطاع غزة ،فإننا نالحظ أن

الفقر بني  66و .%70ومنذ اليوم التالي لالنقالب

تعمل في قطاع غزة؛ ما أدى إلى تسريح عمالها

وغير مسبوقة ـ أغلقت املعابر مبا فيها معبر رفح،

احلصول على فرص عمل في ظل االنهيار الكامل

والبالغ عددهم نحو  70ألف عامل ليس بإمكانهم

ـ والذي أدى إلى سياسات عزل وحصار شاملة

لالقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة ،أما املؤسسات

وخالل شهور احلصار تضررت كافة القطاعات

األخرى فال تتجاوز طاقتها التشغيلية %20؛ بسبب

االقتصادية ،وتعرض بعضها إلى االنهيار؛ ما

أدى إلى تزايد عدد السكان في قطاع غزة الذين

نقص املواد اخلام وانقطاع التيار الكهربائي.

2

يتلقون املساعدات الغذائية إلى  ،%80وأغلقت

كذلك تعرض قطاع التجارة إلى خسائر فادحة

مئات املشاريع ونقصت كثير من السلع الغذائية،

نتيجة سياسة احلصار واإلغالق التي تفاقمت

حيث متت تلبية  %41فقط من احتياجات السوق

بسبب وقف إسرائيل العمل بالكود اجلمركي

من األغذية؛ ما أدى إلى ارتفاع كبير في األسعار،

لقطاع غزة؛ ما حرم جتار القطاع من قدرتهم على

ونتيجة هذا النقص (جند أن  %62من األسر خفضت

مواصلة عملهم خاصة في ظل إغالق املعابر مبا

استهالكها ،حيث إن  %93.5خفضت من شرائها

فيها معبر رفح.

الغذاء ،و %98خفضت من شرائها اللحوم،

أما قطاع البناء واإلنشاءات فقد تعرض إلى
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شلل كلي بسبب منع إسرائيل ـ التي تسيطر على

و 6شواكل للحمص ،و 9شواكل للعدس ،أما

وكذلك قطاع الزراعة الذي كان أكثر القطاعات

تضاعفت أسعارها بسبب اإلغالق.

لتر الزيت فقد ارتفع إلى  45شيكالً ،والفواكه

املعابر ـ دخول األسمنت ومواد البناء األخرى،

3

تضرر ًا بفعل جتريف آالف الدومنات الزراعية التي

كما أدى اتساع حجم البطالة والفقر إلى ارتفاع

يعتاش منها حوالى  72ألف فلسطيني ،وقد امتنع

نسبة اإلعالة  6 / 1تقريباً ،حيث يبلغ عدد القوى

العديد من املزارعني عن زراعة أراضيهم؛ خوف ًا

العاملة في قطاع غزة حوالى  348ألف ًا من بينهم
 105آالف في القطاع العام 75 ،ألف ًا يتقاضون

من عدم متكنهم من تصريف منتجاتهم إلى أسواق
الضفة الغربية وإسرائيل واخلارج بسبب اإلغالق

رواتبهم من السلطة برام الله ،إلى جانب 119
ألف ًا يعملون في القطاع اخلاص من بينهم  20ألف ًا

واحلصار.

كما شهد قطاع غزة ارتفاع ًا متوالي ًا وفاحش ًا

يعملون في (األونروا) واملؤسسات غير احلكومية.

نتيجة احلصار اإلسرائيلي وإغالق املعابر وجشع

عامل يعيلون ما يقارب  615ألف نسمة؛ األمر

ومتسارع ًا في أسعار املواد األساسية وغير األساسية

أما العاطلون عن العمل فيقدر عددهم ب ـ  124ألف

التجار وغياب الرقابة واحملاسبة والشفافية وسيادة

الذي رفع نسبة من يعيشون حتت مستوى الفقر

القانون ،وبسبب عدم القدرة على تعويض املواد

والفقر املدقع.

4

والبضائع التي تختفي من األسواق؛ ما أدى إلى

كما أدت ظاهرتا احلصار واالنقسام إلى انخفاض

املزيد من تدهور القوة الشرائية وتراجع مستويات

دخل معظم العاملني في قطاع غزة مقارن ًة بالعاملني

املعيشة والدخل.

في الضفة الغربية ،فقد بلغ متوسط األجر اليومي

وفي هذا السياق ،لم تقم السلطة في رام الله

ال مقابل  85شيك ً
في قطاع غزة حوالى  60شيك ً
ال

أسعار السلع األساسية ،فقد ارتفع سعر أسطوانة

معدل الدخل  30شيك ً
ال يومياً ،وبالتالي فقد

وال حركة حماس في غزة بالعمل على تثبيت

بالضفة الغربية ،أما في قطاع الزراعة فال يتجاوز

ال إلى  65شيك ً
الغاز من  32شيك ً
ال ووصل إلى

ارتفعت معدالت الفقر في مخيمات القطاع بنسبة

ال أحياناً ،وكيس الطحني من  85شيك ً
 80شيك ً
ال

ملحوظة.

ال ثم  160شيك ً
إلى  130شيك ً
ال ليستقر أخير ًا

5

كما منعت إسرائيل رجال األعمال الفلسطينيني

على سعر  100شيكل ،أما ربطة اخلبز فقد أصبح

من اخلروج إلى العالم اخلارجي ،وفرضت حظر ًا

ال إلى  44شيك ً
وكيلو اللحوم ارتفع من  24شيك ً
ال

حصار ًا على البنوك الفلسطينية في قطاع غزة؛ ما

سعرها يتراوح بني  6و 9شواكل دون أدنى رقابة،

على دخول املواد اخلام الالزمة للصناعة ،وفرضت

ليصل إلى  60شيكالً ،وكيلو الدجاج ارتفع من 6

خلق أزمة مالية مفتعلة بنقص الشيكل أحيان ًا

من  2.5شيكل للكيلو إلى 4 :شواكل للفول،

إن احلديث عن هذه املؤشرات ال يلغي وجود

والدوالر أحيان ًا أخرى.

إلى  7شواكل ثم  14شيكالً ،وارتفعت البقوليات
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أمناط استهالكية في قطاع غزة وصلت إلى حد الترف

وحتمل ذل السؤال ،والرجال إلى حتمل مهانة الفقر

وخاصة جتار األنفاق عبر التحكم في األسعار

وبدأت مالمح ذلك في الظهور على قوة النسيج

املفجع لدى بعض الشرائح االجتماعية الطفيلية

الشديد واملدقع ومشاعر احلرمان مللء عيون أطفالهم

واحتكار السلع والتهريب وغير ذلك من املمارسات

االجتماعي .حيث ارتفعت معدالت الطالق في

التي ساهمت في ارتفاع األسعار بشكل مخيف.

قطاع غزة لتصل إلى  25ألف حالة طالق ،وحاالت

تأسيس ًا على ما سبق ،فقد أضحى الشعب

العنوسة لتصل إلى  75ألف ًا ممن تزيد أعمارهن على

يسير بتثاقل وأغلب الظن أنه يتقهقر بخطوات

اإلسرائيلي فقط ،بل إلى االنقسام واستمرار الصراع

الفلسطيني فريس ًة لإلرهاق الشديد؛ لذا فهو

 25عاماً .والسبب في ذلك ال يعود إلى حالة احلصار

متسارعة ،فما إن ينتهي من مواجهة حتى تدهمه

واالستقطاب السياسي احلاد.

أزمة أشد وأقصى ،فالكل مرهق واجلميع ينتظر

إلى جانب ذلك ،أدى احلصار اإلسرائيلي إلى تزايد

املساعدة من اآلخر ،هذا مع عدم جتاهل أهمية

عدد السكان في قطاع غزة الذين يتلقون املساعدات

التكافل االجتماعي بني شرائح املواطنني.

الغذائية لتصل نسبتهم إلى  ،%80كما أدى احلصار

إن الكثير من املصاعب االقتصادية واالجتماعية

إلى نقص في األدوية واملعدات في املستشفيات؛ ما

خط الفقر؛ ما حولهم إلى مجموعات اجتماعية

والسرطان ،وأدى احلصار ،أيضاً ،إلى نقص خطير

تكبل شرائح واسع ًة من العمال الذين يعيشون حتت
ّ

أثر على حياة املئات من املرضى خاصة مرضى الكلى

مهمشة تنتاب أفرادها حالة من اإلحباط واليأس

في إمدادات حليب األطفال واألدوية ،كما أن العديد

إن استشراء ظاهرة الفقر واستفحالها في قطاع

إلنقاذ احلياة غير متوفرة في املستشفيات وخاصة ملرضى

فحسب ،وإمنا نتيجة تراكمات داخلية منت طوال

حدوث تدهور كبير في معدات املختبرات التشخيصية

والتلوث اإلداري واملالي ،األمر الذي امتد إلى فق ٍر

خاصة أن معظمها ال يعمل وال ميكن إصالحه بسبب

والشعور باالغتراب عن املجتمع احمليط.

من لوازم ومعدات العالج التخصصي الضرورية

غزة لم يكونا بسبب سياسات االحتالل العدوانية

السرطان وعمليات جراحة األطفال ،إضافة إلى

األعوام السابقة للسلطة بسبب تعمق اخللل والفساد

وأجهزة الرنني املغناطيسي والتصوير باألشعة السينية

في النظام وسيادة القانون وفقر في القيم والعالقات

غياب القدرة على استيراد قطع الغيار.

االجتماعية واملشاركة ،بشكل أصبح يهدد استقرار

6

املجتمع الفلسطيني ،فقد باتت ظاهرة التسول واضحة

ثاني ًا ـ اخلسائر املادية والبشرية جراء العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة

املدارس ،ومعدالت األمية الوظيفية ،ووصل سوء

قام اجليش اإلسرائيلي بعدوان شامل على قطاع

في الشارع الفلسطيني ،وزادت نسبة التسرب من

غزة استمر  22يوم ًا من  2008/12/27وحتى

التغذية لدى األطفال إلى  ،%63وفقر الدم إلى

 ،2009/1/18وقد اشتمل العدوان في األيام

 %59بني النساء احلوامل؛ ما دفع النساء إلى اخلروج
29

األولى على قصف جوي متواصل ثم انتهى بعملية

من مراكز الشرطة واملقرات األمنية.

انتقام جماعية قتل فيها مئات األبرياء ،وكان هدف

املدارس «حيث تعرض  %60من مجموع 400

 -اخلدمات االجتماعية :مت تدمير العديد من

اجتياح برية ،قامت إسرائيل خاللها بعمليات

مدرسة ألضرار جزئية أو بالغة» ،واملؤسسات

العدوان حتطيم املجتمع الفلسطيني وقدرته على

التعليمية ومنها مباني اجلامعة اإلسالمية .كما

االستمرار ،بغية متزيق نسيج املجتمع الذي يؤهل

استهدف التدمير املساجد ،إضافة إلى  5مقابر،

الفلسطيني في احلياة والعمل والتعليم ،ولذلك

ومرافق الهالل األحمر الفلسطيني ومستودعات

متيز العدوان بالصفات التالية:

األدوية وسيارات اإلسعاف.

 االستهداف املمنهج للمدنيني إلحداث خسائرتعمل على إرهاب الناس وترويعهم؛ لذا

 -البنى التحتية :حيث مت تدمير العديد من

مارست إسرائيل إرهاب ًا ممنهج ًا ومبرمج ًا ومنظم ًا

الطرق واألرصفة واجلسور ،وشبكات املياه

على مدار الساعة.

واآلبار وخزانات املياه ،ومولدات الطاقة

 -استخدمت إسرائيل في عدوانها أسلح ًة ممنوع ًة

ومحطات الصرف الصحي ،ومحطات الغاز

دولي ًا مثل قنابل الفوسفور األبيض في أماكن

والوقود ،وأبراج االتصاالت وما تبقى من
مطار غزة الدولي.

مأهولة بالسكان.

 -كان حجم اخلسائر البشرية مروعاً ،حيث

 -املمتلكات اخلاصة :شمل التدمير آالف

بلغ عدد الشهداء حوالى  1400شهيد منهم

كام ً
ال و 17ألف منزل تدمير ًا جزئي ًا  ،8ومت

البيوت ،حيث مت تدمير  4100منزل تدمير ًا

إن العدوان هو عبارة عن محرقة حقيقية فقد

( 417طفالً 108 ،من النساء 120 ،مسناً،

تدمير أحياء بأكملها ،كما مت تدمير آالف

 14من العاملني في الطواقم الصحية) ،أما

األشجار واألراضي الزراعية ،ومزارع الدواجن

عدد اجلرحى فقد بلغ  ،5450منهم  400في

واألبقار ،ومت تدمير آالف من املنشآت التجارية

حالة اخلطر الشديد ،والكثير منهم يعاني من

والصناعية والورش والسيارات اخلاصة ،حيث

تضررت  700منشأة منها  %38دمرت تدمير ًا

حروق القنابل الفسفورية كما أن العديدين

فقدوا البصر أو اليدين أو الساقني.

كلي ًا وبلغت اخلسائر الناجمة عنها  98مليون

7

دوالر و %62منها دمرت تدمير ًا جزئي ًا وبلغت

 -وشمل العدوان تدمير مرافق السلطة الفلسطينية،

اخلسائر الناجمة عنها  40مليون دوالر ،موزعة

بهدف حتطيم كل مقومات ركائز املجتمع الفلسطيني
ومتثل ذلك باآلتي:

على مختلف القطاعات.

 -أجهزة الدولة :فقد مت تدمير املجلس التشريعي،

 -ولم تسلم املؤسسات الدولية ،فقد مت قصف املقر

والعديد من احملاكم ،ومقر الرئاسة ،ومقر

الرئيس لألمم املتحدة في غزة ،كما مت قصف

مجلس الوزراء ،وعدد من الوزارات ،والعديد
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العديد من مدارس وكالة غوث الالجئني.
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إن تقدير حجم اخلسائر االقتصادية يحتاج

األوضاع األمنية ،وتتزايد هذه املعاناة مع األزمة

املباشرة  1.9مليار دوالر 10،كما أن هناك تقديرات

على االقتصادات العربية ونشر التخوف والقلق

املالية العاملية اخلانقة ،والتي بدأت تداعياتها تؤثر

إلى حتليل معمق ،فقد بلغت اخلسائر االقتصادية

في األراضي الفلسطينية؛ ما أدى إلى انكماش

تتحدث عن أن اخلسائر املباشرة قد بلغت  2مليار

االقتصاد الفلسطيني والذي جتلى في تراجع

دوالر ،11إال أن تقارير بعض املؤسسات الدولية

قدرت اخلسائر املباشرة وغير املباشرة للحرب على

االستثمارات اخلاصة إلى مستوى منخفض،

أدت نتائج احلرب الكارثية على قطاع غزة

الفرد ،ويكفي اإلشارة إلى أن متوسط دخل الفرد

املبرمج لبيوتهم حيث قدر عدد الالجئني إلى

كان عليه في العام  1999والبالغ .13$1589

غزة بـ 4مليارات دوالر.

وترافق هذا مع انخفاض كبير في مستوى معيشة

12

الفلسطيني في العام  2008تدنى إلى  %71عما

إلى نشوء حالة من نزوح املواطنني نتيجة التدمير

وأقل من الدول املجاورة ،مصر واألردن وسورية

املدارس واخليام حسب تقديرات مكتب األمم

ولبنان.

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بـ

جدير بالذكر أن النتائج العامة لألوضاع

 18053نازحاً؛ مما خلق حالة من الذهول

واإلحباط والتشاؤم لدى املواطن الفلسطيني

االقتصادية ال تعكس بالضرورة حالة متشابهة بني

األوضاع االقتصادية السيئة مع حالة االنقسام

والعالم الغربي والدولي معهما ،فعلى الرغم

الضفة والقطاع ،بسبب اختالف تعامل االحتالل

داخل األراضي احملتلة وخارجها ،كما تفاعلت

من املعاناة جراء االحتالل ،إال أن القطاع يعاني

لتزيد من تكريس أوضاع الركود ولتزداد مشكلة

حصار ًا خانق ًا غير مسبوق أدى إلى شلل في احلياة

الفقر والبطالة وارتفاع األسعار.

في شتى املناحي االقتصادية.

تشير التقديرات األولية للحسابات القومية

ثالث ًا ـ��ـ أث��ر احل��ص��ار واإلغ�ل�اق على القطاعات

الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

االقتصادية
ميكن القول إن االقتصاد الفلسطيني في الضفة

للعام  ،2008إلى منو في الناجت احمللي اإلجمالي

السوء ،فإضافة إلى االحتالل الذي يكرس وضع ًا

عما كان عليه في العام  ،2007حيث ارتفعت

باألسعار الثابتة خالل سنة  2008بنسبة %2.3

الغربية وقطاع غزة بلغ أوضاع ًا غير مسبوقة من

قيمة الناجت احمللي اإلجمالي من  4.535مليار عام

بائس ًا من املعاناة اليومية الناجمة عن ممارساته في

 2007إلى  4.639مليار دوالر عام  .2008مع

اإلغالق الداخلي واخلارجي ،وأعمال القتل،

اإلشارة إلى تراجع في بعض األنشطة االقتصادية

واملداهمات ،واالعتقاالت وهدم البيوت واقتالع

مثل الزراعة وصيد األسماك ،واإلنشاءات والنقل

األشجار ،عانى الفلسطينيون نتيجة املقاطعة

والتخزين واالتصاالت ،وارتفاع حجم بعض

الدولية واالنقسام السياسي الفلسطيني ،وتدهور
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للناجت احمللي اإلجمالي لسنة  ،2008قد

القطاعات األخرى كالصناعة التحويلية واملياه

اتسم باإلرباك وعدم التوازن ،بسبب اختالف

والكهرباء وجتارة اجلملة واخلدمات والوساطة

املالية.

األوضاع وظروف االحتالل واحلصار بني

14

الضفة الغربية وقطاع غزة إذ حتسنت األوضاع

وفي هذا املجال ،ال بد من اإلشارة إلى أن

االقتصادية نسبي ًا في الضفة ،بينما تصاعد

التراجع في النشاط االقتصادي صفة من صفات

احلصار وتزايدت املعاناة في قطاع غزة.

البلدان التي تعاني من الصراعات واألزمات وعدم

االستقرار مد ًة طويلةً ،ومن هذه الصفات التي

 .1الزراعة وصيد األسماك:

باإلمكان احلديث عنها في املجتمع الفلسطيني:

يعد النشاط الزراعي في الضفة الغربية وقطاع

 -معدالت عالية من البطالة والفقر تضعف من

غزة من األنشطة املهمة ،حيث يؤدي هذا النشاط

ترابط النسيج االجتماعي.

دور ًا رئيس ًا من حيث اإلسهام بالصادرات ،كما

 -ارتفاع معدالت أسعار املواد االستهالكية

يوفر الكثير من املواد اخلام ملختلف القطاعات

خاصة خالل األعوام  2008ـ 2009؛ ما

االقتصادية ،فقد بلغت املساحات الزراعية

أدى إلى انزالق االقتصاد الفلسطيني نحو

 1.835مليون دومن في العام %90.1( 2008

الركود التضخمي ،في الوقت الذي دخل فيه

في الضفة الغربية ،مقابل  %9.9في قطاع غزة).

االقتصاد العاملي مرحلة ركود بسبب األزمة

علم ًا أن الزراعة املروية هي السائدة في قطاع

املالية العاملية ،وباألحرى األزمة االقتصادية

غزة ،حيث حتتل  %73.3من مجموع املساحة

العاملية.

املزروعة في القطاع ،أما في الضفة الغربية فإن

 -تشويه كبير في البنية الهيكلية لالقتصاد،

نسبة الزراعة املروية ال تتجاوز  %8.3من إجمالي

وحدوث حتول في القاعدة الصناعية لصالح

املساحة املزروعة.

16

األنشطة املنخفضة اإلنتاجية واملتدنية األجور.

وقد بلغت إجمالي مساهمة الزراعة وصيد

 -انتقال عدد كبير من العمال من القطاع املنظم

األسماك  252مليون دوالر في العام 2007

إلى القطاع غير املنظم.

لتتراجع إلى  212مليون دوالر في العام 2008؛

 -انتقال منشآت عديدة إلى البلدان املجاورة،

مما سجل تراجع ًا بنسبة  %16تقريباً ،وبلغت نسبة

وجلوء آخرين لالستثمار في اخلارج.

مساهمة صيد األسماك في الناجت احمللي اإلجمالي

 -حدوث هجرة داخلية باجتاه منطقة رام الله،

 %4.6تقريب ًا مقارنة بـ  %8.2في العام .2007
17

وهجرة أصحاب الكفاءات للخارج.

ويوفر القطاع الزراعي والصيد وظائف دائمة

 استمرار سوء توزيع الدخل واالستهالك لصالحاألغنياء وازدياد التهميش واإلقصاء.

ومؤقتة حلوالى  30ألف عامل من سكان قطاع غزة

15

بنسبة  %10.7كما يوفر الغذاء لـ %25من سكان

ومن املالحظ أن أداء القطاعات االقتصادية املكونة
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قطاع غزة 18.وبالتالي أدى احلصار وإغالق املعابر

 2ـ القطاع الصناعي

إلى فقدان اآلالف فرص عملهم في قطاع الزراعة،

واجه القطاع الصناعي في الضفة الغربية وقطاع

كما أن القيود املفروضة على حركة الصيد ،وتدهور

غزة العديد من الصعوبات واملشاكل املتعلقة بهيكل

احلياة البحرية نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي إلى

الصناعة وأحجامها ،وعدم القدرة على إيجاد

البحر تعد من العوامل الرئيسة التي تؤثر في قطاع

أسواق لتصريف املنتجات ،ونقص التمويل،

الصيد ،كما أن احلظر املفروض على الصادرات

واالفتقار للمواد اخلام ،والنقص في مجال اخلبرة

ونقص املدخالت األساسية أديا إلى شلل أجزاء

الفنية والتقنية.

كبيرة من قطاع الزراعة.

وتشير نتائج تعداد املنشآت لغاية 2008/12/31

19

ويضاف إلى ما سبق أن قرار االحتالل توسيع

إلى أن عدد املنشآت التي مت حصرها في الضفة وغزة

املنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة بعرض

قد بلغ  132.938ألف منشأة منها  38.668ألف

يصل إلى  300متر أدى إلى مزيد من التدهور في

منشأة في قطاع غزة.

القطاع الزراعي ،حيث حرم أهالي قطاع غزة من

تراجعت املنشآت العاملة في القطاع الصناعي

زراعة حوالى  25ألف دومن من أجود األراضي

بقطاع غزة ،وكذلك مساهمة القطاع الصناعي

الزراعية ،إضافة إلى تكرار االجتياحات واحلرب

في الناجت احمللي اإلجمالي من حوالى  %13إلى

األخيرة ما أدى إلى تدمير األراضي واحملاصيل
واملعدات ،ونفوق الكثير من احليوانات والطيور.

أقل من  %5في نهاية  2008بسبب إغالق وتدمير

20

حوالى  %90من املنشآت العاملة بالصناعة ،أما

اليومية نتيجة عدم قدرة املزارعني على تصدير

والنسيج ،حيث انخفض عدد املنشآت العاملة في

وحسب بيانات وزارة الزراعة فإن معدل اخلسائر

أكثر القطاعات تضرر ًا فهي صناعة األثاث واملالبس

منتجاتهم بلغ  150ألف دوالر يومياً 21.وهو ما

قطاع األثاث من  600منشأة عام  2005إلى 120

يعني أن معدل اخلسائر السنوي الناجت عن عدم

منشأة في متوز  2007لتصل إلى أقل من  50في

مليون دوالر.

الفلسطينية اخلسائر الشهرية للقطاعات الصناعية

القدرة على التصدير بسبب احلصار بلغ حوالى 55

متوز  ، 23 2009وقد قدر االحتاد العام للصناعات

هذا وقد بلغت اخلسائر املباشرة للقطاع الزراعي

في قطاع غزة منذ حزيران  2007بنحو  15مليون

مليون دوالر ،حيث وصلت خسائر اإلنتاج احليواني

حتى نهاية  ،2008إلى جانب اخلسائر الناجمة عن

نتيجة احلرب العدوانية على قطاع غزة حوالى 200

دوالر شهرياً ،أي ما مجموعه  277مليون دوالر

إلى  52مليون دوالر ،واإلنتاج النباتي إلى 110

احلرب األخيرة والتي قدرت بـ  35مليون دوالر.

24

ماليني دوالر ،والقطاع البحري إلى  7ماليني دوالر،

وأشار تقرير اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار

باإلضافة إلى تدمير حوالى  1000بئر زراعية،
باإلضافة إلى تدمير مزارع الدواجن واألبقار.

في  2008/11/25إلى أن  %97من املنشآت
أغلقت بسبب انقطاع الكهرباء؛ نظر ًا لنقص الغاز
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والوقود ،ما أضاف  35ألف عامل إلى قائمة

قيود ًا على التحويالت املالية بالشيكل إلى قطاع

للحصار اخلانق ،وحرم من دخول املواد اخلام،

 2008/11/19إلى تعليق مساعداتها املالية

غزة ،ما حدا بوكالة غوث وتشغيل الالجئني في

البطالة .وقد تعرض القطاع الصناعي قبل احلرب

حلاالت الفقر املدقع من الجئي قطاع غزة.

وكذلك من تصدير املنتجات إلى اخلارج.

حيث استهدفت إسرائيل في حربها األخيرة

ومن اآلثار السلبية واخلسائر غير املباشرة،

حوالى  700منشأة صناعية ،كما أن إغالق املنطقة

مبستوردي قطاع غزة؛ ما تسبب في ضياع إيرادات

إلغاء العالمات التجارية العاملية والعربية اخلاصة

على قطاع غزة الكثير من املصانع ،ومت استهداف

الصناعية والتي تضم حوالى  45مصنع ًا أدى إلى

هجرة  %30من أصحابها.

السلطة من اجلمارك والضرائب الناجتة عن

االستيراد ،وتوقفت حركة التصدير من القطاع
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بشكل شبه تام خاصة املنتجات الزراعية؛ ما تسبب

 3ـ قطاع التجارة

في خسائر فادحة 28.وتراجع حجم واردات قطاع

تشير التقديرات إلى منو القيمة املضافة لنشاط

غزة إلى أقل من  700مليون دوالر من إجمالي

غزة في العام  2008مبا نسبته  ،%4.4حيث

دوالر في نهاية  29 2007ما جعل السوق الغزية

إلى  501.8مليون دوالر في العام  ،2008وبلغ

األنفاق خالل األعوام  2008ـ .2009

خالل سنة  2008حوالى  26.%10.8لقد عانى

 -4قطاع اإلنشاءات

جتارة اجلملة والتجزئة في الضفة الغربية وقطاع

واردات السلطة الفلسطينية والبالغة  2.09مليار

ارتفعت من  480مليون دوالر في العام ،2007

تغطي أكثر وارداتها من السوق املصرية عن طريق

إسهام هذا القطاع من الناجت احمللي اإلجمالي

القطاع التجاري في قطاع غزة منذ فرض احلصار

شهد إجمالي القيمة املضافة لقطاع اإلنشاءات

فرض بعد االنقالب العسكري حلركة حماس

 ،2008حيث تراجع من  279مليون دوالر في

في الضفة الغربية وقطاع غزة تراجع ًا خالل العام

في حزيران  ،2006ومنذ احلصار املشدد الذي
في  ،2007/6/15وما أعقبه من إغالق املعابر

العام  ،2007ليصل إلى  226مليون دوالر في

والتحكم بحركة الصادرات والواردات من قبل

العام  ،2008أي ما نسبته  .%19وقد ساهم قطاع

اجلانب اإلسرائيلي؛ األمر الذي أثر على قدرة

اإلنشاءات في الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة %4.9

القطاعات االقتصادية احمللية وأدى إلى تخوف

في العام  2008،30باإلشارة إلى توقف عمل هذا

املستثمرين من اإلقدام على تنفيذ العديد من

القطاع بعد النصف الثاني من العام  2007في قطاع

املشاريع االقتصادية ،ما أدى إلى معاناة قطاع

غزة بسبب اإلغالق الكامل لقطاع غزة ،وحرمانه

غزة ،حيث إن ما يدخل قطاع غزة ال يتجاوز

من دخول كافة املستلزمات الالزمة لعمل قطاع

 %15من حاجة القطاع 27.كما فرضت إسرائيل
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اإلنشاءات ،ووقف التعامل بالكود اجلمركي،
34

ومنع دخول املواد اخلام وخاصة األسمنت واحلديد

وأدى إلى وفاة املئات من املرضى ،حيث بلغ عدد

مصنع

كما منعت سلطات االحتالل دخول أكثر من

وفيات احلصار  351حتى نهاية العام .2009

الصلب؛ ما أدى إلى حالة من الشلل التام وإغالق

كافة مصانع البناء ( 13مصنع بالط،

30

 %60من البضائع واملواد اخلام وخاصة مواد البناء؛

أسمنت 145 ،مصنع رخام 250 ،مصنع طوب)؛

ما تسبب في فقدان  3500وظيفة .وتقدر قيمة توقف

ما عطل عشرات املشاريع .ورغم الدمار الشامل

أدى ذلك إلى توقف برامج األمم املتحدة ،مثل تأهيل

االحتالل ما زالت متنع دخول مواد البناء ،ما أدى

الذي خلفه العدوان على قطاع غزة إال أن سلطات

املشاريع اإلنشائية بأكثر من  350مليون دوالر .كما

إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني ـ في حال توفرها ـ

الشوارع ،واملياه والصرف الصحي وبقيمة تبلغ 60

في السوق السوداء .فعلى سبيل املثال ارتفع ثمن طن

مليون دوالر ،كما أوقفت (األونروا) برامج إيجاد

األسمنت من  400إلى  2400شيكل ،أما بعد توفر

فرص عمل بلغت قيمتها  93مليون دوالر ويستفيد

جزء من األسمنت من جمهورية مصر العربية عن

منها حوالى  16ألف شخص 31،كما مت إغالق ما

طريق األنفاق فقد تراوح السعر بني  1100شيكل

نسبته  %97من شركات املقاوالت في قطاع غزة

إلى  1400شيكل من قبل محتكري السوق الغزية.

نتيجة احلصار اإلسرائيلي.
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وانخفض عدد العاملني في قطاع اإلنشاءات

 6ـ قطاع اخلدمات

إلى حوالى  %1في نهاية  2008بعد أن كان يشكل

شهد إجمالي القيمة املضافة لقطاع اخلدمات

حوالى  %4.3،%6في العامني 2007 ،2006

منو ًا بنسبة  %4.7خالل العام  ،2008فقد

على التوالي 33.كما توقفت بعض املشاريع العمرانية

ارتفعت قيمة نشاط اخلدمات من  1.119مليار

لعدم وجود املواد اخلام والتي ارتفعت أسعارها في

دوالر في العام  2007إلى  1.171مليار دوالر

السوق السوداء إن وجدت إلى أكثر من .%800

في العام  2008في كل من الضفة وغزة ،فقد

وتعمدت آلة احلرب اإلسرائيلية في عدوانها

شكّ ل نشاط التعليم واألنشطة العقارية والتجارية،

األخير تدمير ما تبقى من قطاع اإلنشاءات ،حيث مت

والصحة والقطاع االجتماعي ما نسبته (،%38.3

استهداف ما يزيد على  61منشأة ،وبلغت اخلسائر

 )%10.9 ،%35.8على التوالي ،يليه قطاع

األولية لقطاع اإلنشاءات نتيجة احلرب حوالى 27

املطاعم والفنادق .أما في قطاع غزة فقد أصاب

مليون دوالر حسب تقديرات أصحاب املنشآت.
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القطاع السياحي شلل شبه تام وأوشكت شركات

السياحة على اإلفالس ،كما أصاب الضرر

 5ـ أثر اإلغالق على حركة األفراد والبضائع

أصحاب الفنادق السياحية البالغ عددها  20فندقاً،

للحصار أبعاد إنسانية امتد تأثيرها إلى املرضى

كما تأثرت املطاعم السياحية وأغلق معظمها؛ مما

والتجار والطالب مبنع حركتهم وسفرهم للخارج؛
ما حرم مئات الطالب من السفر وإكمال دراستهم،

أدى إلى فقدان أكثر من  500عامل لوظائفهم.
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جتارة التهريب عبر األنفاق بني جمهورية
مصر العربية وقطاع غزة

 7ـ قطاع االستثمار
أدى اشتداد احلصار اإلسرائيلي ومواصلة

العدوان على قطاع غزة إلى إصابة قطاع االستثمار

أو ًال ـ األنفاق :النشأة والهدف:

بالشلل؛ مما أدى إلى هروب رؤوس األموال احمللية

متثل املدن احلدودية تاريخي ًا مالذ ًا لكل من يلجأ

إلى الدول العربية املجاورة بحث ًا عن االستقرار

إليها من اخلارجني عن القانون أو املهربني ،كما هي،

وخاصة إلى جمهورية مصر العربية واألردن

أيضاً ،مالذ وجسر للمناضلني من أجل احلرية.

والسودان ،كما أدى ذلك إلى هروب العديد من

وبالتالي فإن احلديث عن التهريب واألنفاق في مدينة

الشركات العاملة في املجال االستثماري ،وتوقف

رفح جنوب غزة هو حديث عن ظاهرة تاريخية في

العمل في املنطقة الصناعية ،وكذلك خسارة كل

املرحلة املمتدة من  1949ـ  ،1967ثم بعد احتالل

ما أنفقته السلطة الفلسطينية لتسويق فلسطني عاملي ًا

قطاع غزة والضفة الغربية حتى قيام السلطة 1994

وتشجيع االستثمار وخاصة بعد احلرب العدوانية

وحتى اآلن .فبعد انسحاب االحتالل اإلسرائيلي

األخيرة.

العام  1982من سيناء شكلت عملية االنسحاب

إن تدهور الوضع االقتصادي وإصابة القطاعات

احملطة التاريخية في تفعيل التهريب وبداية ظهور

االقتصادية أحدث شل ً
ال شبه كامل وتوقف بعضها

األنفاق السرية ألغراض تهريب املمنوعات

نهائياً؛ ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر

عموماً ،باإلضافة إلى ما حتتاجه املقاومة .فأول
38

في قطاع غزة إلى مستويات مروعة .فقد أشار

نفق اكتشف من قبل االحتالل كان في العام 1983

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

أي بعد أقل من عام من تطبيق اتفاقية كامب ديفيد

حول تأثير احلصار على قطاع غزة ،إلى أن البطالة

بني مصر وإسرائيل  ،1982أو ما يسمى عند أهالي

ارتفعت من  %32.7عام  ،2007إلى %49.1

القطاع عملية الفصل .مع ذلك فإن األنفاق في

عام  ،2008وذكر التقرير أن البطالة القسرية ملا

تلك الفترة كانت محدودة جد ًا وكانت سلطات

يزيد على  100ألف شخص من القادرين على

االحتالل حتاول السيطرة عليها ومنعها وهدم ما

العمل ،تعتبر أحد العوامل الرئيسة لألزمة التي

تكتشفه منها ،خوف ًا من دخول السالح إلى فصائل

يشهدها القطاع 36.بينما يشير تقرير اللجنة الشعبية

املقاومة املسلحة وخصوص ًا مع بداية االنتفاضة

للحصار في  2008/11/25إلى وجود 140

األولى عام .1987

ألف شخص عاطل عن العمل جراء اإلغالق

اتسم عمل األنفاق قبل العام  2000بعمليات

واحلصار ،أما الفقر فقد وصلت نسبته إلى %80

تهريب املخدرات والذهب ،أي املمنوعات التي

بني سكان قطاع غزة ممن يعيشون حتت خط الفقر

تدر أرباح ًا هائلة ،ونادر ًا ما كان يهرب السالح

ويتلقون املساعدات من (األونروا) واملؤسسات

للمقاومة .ومع بداية انتفاضة األقصى في الربع

املدنية.
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الرابع من العام  ،2000بدأت األنفاق تأخذ منحى

حسب التعبير الدارج ،أو مقبرة جماعية ،حيث

وازداد عددها وتوسع نشاطها ،وعملت سلطات

االقتصادية ،إضافة ملنع املواد اخلام؛ ما أدى إلى

رافق احلصار انهيار اقتصادي شمل كافة القطاعات

آخر وهو تهريب السالح إلى فصائل املقاومة،

إغالق أكثر من  %90من املنشآت الصناعية،

االحتالل مع بداية االنتفاضة على تفجير أي نفق يتم

يضاف إلى ذلك البعد اإلنساني والذي متثل في

اكتشافه؛ ما أدى إلى استشهاد واعتقال العشرات

موت العشرات من املرضى ،إما لنقص األدوية في

ممن كانوا يعملون باألنفاق ولكن لم مينع ذلك من

املستشفيات أو منع حتويلهم للعالج في اخلارج،

مواصلة العمل بها ،بل استمرت وتواصلت دون

كذلك امتد إلى التعليم ومنع دخول املواد التعليمية

توقف ،كما عملت فصائل املقاومة على حفر

وخاصة على أبواب العام الدراسي ،ومنع طالب

العديد من األنفاق ليس بهدف التهريب ،ما أدى

اجلامعات من مواصلة دراستهم في اخلارج أو في

إلى ردود فعل إسرائيلية متثلت بهدم مئات املنازل

الضفة الغربية.

احلدودية في مدينة رفح ،أو تفجيرها باآلليات

لذلك لم يكن مستغرب ًا أن تتجدد وتتسع عملية

اإلسرائيلية املتمركزة على الشريط احلدودي.

ومع إخالء االحتالل اإلسرائيلي قطاع غزة

بناء األنفاق دون أي تنظيم أو إشراف كشكل من

املفروض على قطاع غزة ،ليصبح هذا احلصار

والتخفيف عن السكان احملاصرين في قطاع غزة

أشكال حتدي احلصار وتعزيز صمود املواطنني

في أيلول  ،2005تزايدت اإلغالقات واحلصار
مبرمج ًا ومشدد ًا بعد سيطرة حماس على قطاع غزة

الذين جتاوز عددهم املليون ونصف املليون،
وأصبحت األنفاق شريان احلياة الرئيس لقطاع

في حزيران  ،2007ليشتد احلصار العدواني الذي

غزة احملاصر منذ حوالى السنوات الثالث وتعتبر

طال كل مرافق احلياة مبا في ذلك منع استيراد السلع

املفتاح الذي يبقي حماس في السلطة ،وتعمل

واملواد اخلام ،حيث مت حصر االستيراد في قائمة

الواردات حتت األرض والتي تتراوح بني الغذاء

سلع أساسية ال تتجاوز عشرات املواد الغذائية

واملالبس والوقود على منع انهيار اقتصاد غزة،

والطبية إضافة إلى الوقود في بعض األحيان.

استمدت األنفاق في رفح مشروعيتها من

فقد أصبحت األنفاق املصدر الرئيس للسلع في

للمقاومة ،أما اآلن فهي محاولة لكسر احلصار

أهمية األنفاق أيضاً ،رغم آثارها الكارثية على

غزة ومع كل وقت يتواصل فيه احلصار ،تزداد

ظروف االحتالل ،كونها مصدر إسناد ودعم

الذي يشمل كافة مناحي احلياة بدء ًا من الوقود

أي شكل من أشكال االقتصاد اإلنتاجي أو التنمية

املستدامة.

والكهرباء واملاء واألدوية واملواد اخلام واملواد

إن عملية التهريب عبر أنفاق رفح ،هي عملية

التموينية والذي وصل في بعض األحيان إلى منع

تختلط فيها الدوافع واألسباب ،فالبعض من

حتويل النقود للموظفني.

أعضاء التشريعي من قيادة حماس اعتبر أن األنفاق

وبسبب احلصار حتول قطاع غزة إلى سجن كبير
37

مهمة للتخفيف من احلصار ،وأن األنفاق حتل

إلى جانب ترخيص األنفاق األخرى دون أية رقابة

باحلياة األساسية 39.وتختلط الدوافع واألسباب

وقد تزايد عدد األنفاق من  20نفق ًا في منتصف

على السلع من حيث صالحيتها أو أسعارها.

بعض املشاكل جراء احلصار اإلسرائيلي فيما يتعلق
لدى العاملني بصورة مملوءة بالتناقض واملفارقات،

 2007إلى أن وصل حسب بعض التقديرات إلى

إلى جشع التجار والعصابات عبر تهريب كل أنواع

الثاني  ، 41 2008ويقدر البعض اآلخر أن العدد

بدء ًا من أسباب البطالة والفقر واحلاجة ،وصو ً
ال

 500نفق متعدد األشكال واألغراض حتى تشرين

وصل إلى  800نفق تقريب ًا سواء اجلاهزة والعاملة

السموم واملخدرات ،مرور ًا مبا بينهما من متنفذين
كبار ،التجار الذين يتحكمون بالسوق واألسعار

أو تلك التي قيد اإلنشاء.

42

ويحتكرون السلع ،بأسعار عالية ،ال هم لهم

يتراوح طول األنفاق بني  200ـ  1000متر

ويصل أحيان ًا إلى  1500متر ويتراوح عرضها من

سوى حتقيق احلد األعلى من األرباح ،دون مراعاة

نصف متر إلى مترين ،بينما يصل ارتفاعها إلى متر

لالعتبارات اإلنسانية أو الوطنية.

40

ونصف ،وهي حتفر على عمق يتراوح بني  8ـ 15

ً
جغرافية وعدد ًا
ثاني ًا ـ األنفاق

متر ًا حتت سطح األرض ويصل أحيان ًا إلى  30متر ًا

يبلغ طول الشريط احلدودي من البحر غرب ًا

حتت األرض ،وقد جتد أن بعض األنفاق تعتمد

تقريباً ،لكن املسافة التي متتد فيها األنفاق تقارب

وحتته نفق على عمق  15متراً ،وحتتهما نفق على

حتى حدود العام  1967شرق ًا  13كيلو متر ًا

نظام الطوابق ،أي جتد نفق ًا على عمق  8أمتار،

 8كيلومترات ومتتد من تل زعرب غرب ًا حتى نهاية

عمق  20متراً ،أما بالنسبة إلى كلفة حفر النفق

املسافة تربتها طينية وهي التي تصلح حلفر األنفاق.

طول النفق (كلفة املتر الواحد  100دوالر).

الطبوغرافية للمهربني من العشائر والعائالت التي

األسهم ،حيث يحدد سعر السهم وعدد الشركاء

الدم والقربى من خالل وجودها على جانبي

احلصار أصبحت املواد والسلع بأنواعها املختلفة مبا

اجلانبني املصري والفلسطيني ارتباط مصاحلهم،

واحملروقات بأنواعها املختلفة تدخل عبر األنفاق

التعاون مع عدد من املتنفذين من رجال العصابات

إلدخاله .واحملروقات هي السلعة الوحيدة من

إغفال سيطرة حركة حماس على عدد من األنفاق

مقارنة مبا يأتي من إسرائيل ويضاف إليها التبغ .أما

منطقة اجلرادات شرق ًا أي شرق معبر رفح ،وهذه

فإنها تتراوح بني  70ـ  100ألف دوالر حسب

وهي مساحة حدودية معروفة بكل تفاصيلها

يوجد في النفق أكثر من شريك وتدار عبر

جتمعها العالقات التاريخية واملصالح وصالت

ونظام توزيع األرباح على املساهمني ،ومع اشتداد

احلدود ،وعزز تواصل وسيطرة هذه العائالت في

فيها األجهزة الكهربائية خاصة التي تدر األرباح،

مما وفر املقومات املطلوبة لعمليات التهريب عبر

باستثناء الغاز ،حيث فشلت عدة محاوالت

أو التنسيق مع بعض عناصر األمن الفلسطيني دون

السلع اإلستراتيجية التي تباع بنحو نصف سعرها
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باقي السلع فتباع بأسعار مرتفعة ،وال يجري تصدير

اشتراك كهرباء تبدأ من  1000شيكل وتصل إلى

(الورود ،اخلضراوات وغيرها من السلع) مبعنى أن

وال مغاالة إذا قلنا إن غالبية األنفاق حتولت من

 3000شيكل أحيان ًا أي حوالى  800دوالر.

أي مادة أو سلعة من غزة إلى مصر واخلارج مثل

عمل سري إلى علني ،ومع ذلك فهناك العشرات

اقتصاد غزة استهالكي  ،%100والنقد يسير باجتاه

منها ذات طابع سري ،وأصبحت األنفاق صناعة،

واحد فقط لسد فاتورة الواردات ،أي أن األنفاق

حيث يوجد متخصصون في عمل األنفاق :من

تقوم بتهريب السلع من اجلانب املصري وتصدير

يقوم باحلفر ،ومن يحدد وجهة النفق ،والعامل،

النقد من اجلانب الفلسطيني .ويقدر البعض بأن

واملشرف على إخراج البضاعة ،ومن يقوم بعمل

االستيراد الشهري عبر األنفاق يتراوح بني  35ـ 40

صيانة لألنفاق بشكل مستمر ،وحتصل عشرات

مليون دوالر مع العلم أنه ال يتم تصدير أي سلع

املشاكل بني أصحاب األنفاق لدخول اخلطوط في

إنتاجية للخارج ويقدر حجم االستيراد السنوي

بعضها ويجرى حلها عبر أشخاص متخصصني

بـ  650مليون دوالر سنوياً ،وتقدر األرباح التي

بحل مشاكل األنفاق.

يجنيها أصحاب األنفاق والعاملون فيها بـ  200ـ

 300مليون دوالر في حالة احتساب نسبة ربح من

ثالث ًا ـ العاملون في األنفاق وضحايا أنفاق املوت

 30ـ  %50تقريباً ،وتصل في بعض األحيان نسبة

أصحاب األنفاق هم من صغار السن ـ من 25

األرباح إلى  %100وبالتالي حتقق ضعف األرباح

عام ًا إلى  40عام ًا ـ ودافعهم جني األرباح بأقصى

السنوية.

سرعة ممكنة ،وهم جمهور حماس أو احملسوبني

وفي مقابل هذه الصورة من جشع التجار

عليها ،أو أشخاص عاديون ومن بعض التنظيمات

واملوزعني ومالكي األنفاق تزداد معاناة املواطن

األخرى ،أو من التجار وأصحاب رؤوس

الغزي عامة والفقراء خاصة من محدودي

األموال ،ويبلغ عدد العاملني في األنفاق أكثر

الدخل.

من  12ألف عامل ،ويستثنى من ذلك من يعمل

ومع بداية شهر أيلول  2008عملت بلدية رفح

بالتجارة أو النقل أو التوزيع ،ليصل العدد إلى

على جباية رسوم من أصحاب األنفاق حتت مسمى

حوالى  15ألفاً ،أغلبهم من مدينة رفح واجلزء

نشاط جتاري عبر احلدود أو حسب تسمية البعض

الباقي من مدن ومخيمات غزة ،لكن اجلزء األكبر

«وزارة املعابر األرضية» ويدفع صاحب كل نفق

من محافظتي رفح وخان يونس ،وتوجد نسبة من

مبلغ عشرة آالف شيكل أي ما يعادل  2600دوالر

هؤالء العمال من األطفال صغار السن.
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رسوم ترخيص ،ومن لم يدفع مينع من استكمال

إن ارتفاع عدد العاملني في األنفاق من أبناء

حفر نفقه ،أو يغلق إن كان يعمل ،وتقوم شركة

محافظة رفح أدى إلى انخفاض نسبة البطالة في

الكهرباء بفرض رسوم اشتراك كهرباء لكل نفق.

رفح إلى أقل من  %20بعد أن كانت حوالى  %50من

وعليه فإن كل نفق بحاجة إلى خط كهرباء ،ورسوم
39

أصل القوى العاملة في رفح البالغة حوالى  18ألف

العصر وأمراء األنفاق والباحثني عن جني مزيد من

االقتصادي الوهمي الذي تعيشه مدينة رفح في ظل

حتى ال يستمر النزف املؤلم .وبعد تزايد حوادث

األرباح دون توفير أي شكل من أشكال السالمة

عامل ،ويعود االنخفاض إلى حالة «االنتعاش»

املوت باألنفاق قامت وزارة الداخلية في احلكومة

ازدهار جتارة األنفاق ،حيث أصبحت مدينة رفح
«سوق ًا حرة» ألبناء محافظات غزة ،ودب النشاط

املقالة ،باستدعاء مالكي األنفاق وطلبت منهم دفع
الدية الشرعية لعائلة كل عامل يقتل باألنفاق ويصل

االقتصادي في احملال التجارية واملطاعم واخلدمات
وحركة النقل واملواصالت.

التعويض عن الوفاة إلى  20ألف دينار أردني.

46

45

وبالرغم من أن األنفاق سبيل للتخفيف من

وعلى الرغم من املخاطر ،فإن العمل يجرى

من احتياجاته ،التي منعها االحتالل اإلسرائيلي،

جند اإلقبال على العمل باألنفاق يتزايد .وكثير

بسبب احلاجة والنسبة العالية من البطالة ،حيث

معاناة املواطن الغزي في إدخال جزء ال يستهان به

منهم من يقول إنه يشعر خالل وجوده داخل

لكن هذه األنفاق أصبحت تسمى لدى بعض
الغزيني أنفاق املوت ،حيث تبتلع كل شهر عدد ًا

النفق كأنه في قبر ويتوقع أن يأتيه املوت في أية
حلظة ،كما أن ضيق النفق وقلة التهوية فيه يزيدان

من حافري األنفاق ،أو العاملني بها ،الذين

من املخاطر التي يتعرض لها العاملون ،لكن في

يبحثون عن لقمة العيش حتى لو كانت كلفتها أعز

النهاية يؤكدون أنهم مضطرون للعمل في األنفاق

شيء في الدنيا وهو احلياة.

باتت أنفاق رفح ممرات املوت اليومي ألبناء

للتمكن من توفير متطلبات أسرهم التي تعيش

باالنشقاق واالنقالب .فالشبان العاملون حتت

شيك ً
ال ـ  200شيكل ،حسب املنطقة التي يعملون

ظروف ًا صعبة 47،أما أجورهم فتتراوح بني 30

غزة املنكوبة بالعدوان واالحتالل ،غزة املنكوبة
األرض تتعرض حياتهم للعديد من املخاطر بدء ًا

بها وخطورتها ،فبعضهم يتعرض للموت ثم يعود

باالنهيارات املتتالية ،مرور ًا بتسرب الوقود واملواد

مرة أخرى للعمل والسبب عدم وجود فرص

السامة والصعقات الكهربائية وحوادث السقوط

عمل .ولكن في ظل تزايد حاالت املوت يجب

وليس انتهاء بالغارات اإلسرائيلية التي عادة ما

الدعوة إلى ترشيد العمل في األنفاق وتنظيمه على

تشن بشكل مفاجئ وحتصد العديد من األرواح،

قاعدة احلفاظ على أرواح الناس ،فاألنفاق أدت

حيث حصدت األنفاق  141قتي ً
ال و 353مصاب ًا

إلى ظهور أغنياء جدد على حساب معاناة العمال

في السنوات  2006ـ  ،2009غالبيتهم من

وعذاباتهم ،وهذه الفئة من الناس اغتنت على

أو االنفجارات أو احلرائق .والفاجعة تتكرر

البعض املوت باألنفاق قائالً« :مئات األنفاق

الشباب واألطفال والذين قضوا إما باالنهيارات

حساب أرواح املواطنني وكرامتهم.

كل يوم يظللها االستهتار التام بحياة املواطنني

املنتشرة على احلدود ،مئات الشبان ينتظرون

وسالمتهم بل واستغالل معاناتهم من قبل أباطرة
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ويصف

االنخراط في اللعبة ...اكتب وصيتك األخيرة،
40

فأنت تواجه املجهول ،لكنها األرض التي أحببت،

واألدوية البيطرية ،والسجائر ،وأسطوانات الغاز،

عمق  20متر ًا في أرض غزة ،توكل على الله وأجنز

األنفاق مصدر ًا رئيس ًا إلدخال الوقود إلى قطاع

والعجول ،وبعض احليوانات .كما أصبحت

شمر عن ساعديك ،وكن رجالً ،أنت اآلن على

غزة ،في ظل احلصار .حيث يوجد حوالى  12نفق ًا

ورديتك 12 ...ساعة في اجلحيم ،لكن تذكر

أن هناك أفواه ًا جائعة تنتظرك .هنا املوت رحيم

تستخدم إلدخال الوقود مبتوسط  20ألف لتر لكل

نفق يومياً .وهناك اتفاق إلدخال األسمنت حيث

وسريع ...ال ألم ...وال فسفور أبيض...
وال جندي إسرائيلي ًا يستخدمك كدرع بشرية،

مت إدخال هذا النوع من البضائع من خالل  6أنفاق

مبعدل  30ـ  35طن أسمنت يومياً ،إضافة إلى ذلك

هنا ال سجن وال سجان ،هنا الله والنفق والظلمة

والتنفس البطيء وقلبك الصغير».

فقد استخدمت األنفاق إلدخال بعض األشخاص

49

الذين لم يتمكنوا من دخول األراضي الفلسطينية

رابع ًا ـ سلع األنفاق وأسعارها

نتيجة إغالق املعابر وخاصة معبر رفح 51.ويقوم

عند احلديث عن األنفاق ال ميكن جتاوز احلديث

جتار األنفاق باالستيراد حسب طلب السوق احمللية،

بالسالح في مرحلة سابقة والحقة ،وباعتبارها

غالبية املواد املهربة سلع ًا عادي ًة أو مكمل ًة أو كمالي ًة

الضرورية التي يحتاجونها في ظل احلصار الراهن

والسلع بكافة أنواعها لكنها تعتبر أسوأ البضائع

عن األنفاق باعتبارها وسيلة إلمداد املقاومة

أي أن السوق هي التي حتدد احتياجاتها كما تعتبر

منفذ ًا وحيد ًا لتزويد سكان القطاع بالسلع

وفي الغالب ال تكون سلع ًا أساسية .وتدخل املواد

(والتي تقدر بأكثر من  9000سلعة منعت إسرائيل

وبأغلى األثمان ،وما يصل يرتبط بحجم األرباح

فبضائع األنفاق ،تغزو اليوم السوق احمللية

سعرها أضعاف مضاعفة مقارنة مع سعرها بغزة قبل

وأثاث املنزل ،وبضاعة اضطر املواطن الغزي إلى

البنزين ،الكاز) التي تدخل عبر متديدات أرضية

ويشتكي البعض من بضاعة األنفاق التي ال يجدون

وجرت محاوالت من قبل أصحاب األنفاق إلدخال

املستهلكني ،وال تقنعهم أسعارها.

لم تنجح حتى اآلن.

توريدها).
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التي حتققها ،حيث إن بعض السلع التي تدخل غزة

الفلسطينية ،وتشمل أنواع الطعام كافةً ،واملالبس،

احلصار ،باستثناء السجائر واحملروقات (السوالر،

التعامل معها رغم قلة جودتها وارتفاع أسعارها،

وسعرها أقل مما يصل من إسرائيل بأكثر من النصف،

فيها منتج ًا بدي ً
ال ال يرتقي إلى درجة القبول لدى

غاز الطهي عبر متديدات وأجهزة ضخ متطورة لكنها

أما أهم سلع األنفاق فهي ،مواد التنظيف،

وتتسم بعض البضائع بعدم اجلودة ،وعدم

الهوائية ،قطع غيار السيارات ،وأدوات السباكة،

دون أية رقابة خاصة على السلع الضرورية ،حيث

واملواد الغذائية ،واملولدات الكهربائية ،والدراجات

الرقابة على األسعار ،حيث إن األسعار تتضاعف

واألحذية ،ومالبس األطفال ،واألسمنت،

ارتفعت أسعار العدس والبقوليات والزيوت
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والفواكه واملعلبات واملالبس واألحذية والشمع

ازدهار جتارة األنفاق لتصبح نشاط ًا مدر ًا للمال.

استغالل التجار ،بنسبة  %200ـ  %400من سعر

مزدهر ،وكانت سبب ًا في غنى العديد من السكان

إذ حتولت مدينة رفح احلدودية إلى مركز جتاري

ووسائل التدفئة ،بصورة غير مسبوقة بسبب

وجتسيد ًا ملا متثله األنفاق من مصدر دخل ملالكيها،

السلعة بسبب االحتكار والسوق السوداء.

ولم يتوقف عمل األنفاق على تهريب البضائع

قال أحد مالكي األنفاق :لو رفع احلصار اليوم عن

وتتنوع احليوانات املهربة لتشمل األبقار واملاعز

إن الواقع الصعب فتح شهية العديد من

والوقود فقط ،بل امتد إلى تهريب احليوانات.

غزة النتهى بي األمر في املستشفى.
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وصو ً
ال إلى القردة والتماسيح والطيور ،إلى حديقة

املنتفعني مللء جيوبهم على حساب أرواح املواطنني

حيوان غزة ،فعلى سبيل املثال قامت مجموعة من

وكرامتهم اإلنسانية ،فازدهرت التجارة عبر

الشباب بتهريب أسد مت تخديره ،وبعد أن دخل

أساليب متعددة حتت حجج كسر احلصار حسبما

النفق ،وقبيل وصوله إلى اجلانب الفلسطيني ذهب

يراه البعض ،لكنها باألساس وسيلة لالحتكار

أثر املخدر ،وكاد األسد يفتك بالشباب لوال إطالق

والسيطرة وتكريس الهيمنة ،وقد جاءت جتارة
األنفاق في غزة لتمثل الظاهرة األبرز في هذا

النار عليه للنجاة.
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وأخير ًا يعزو التجار ارتفاع األسعار إلى جشع

املجال حيث أغرقت األسواق بكافة أنواع السلع،

يقول البعض إن التجار املصريني يستغلون الوضع

الصالحية ،ناهيك عن استخدام هذه األنفاق

منها ما هو صالح لالستخدام ومنها ما هو فاقد

املهربني املصريني واملتعاملني مع األنفاق ،حيث

لتهريب املخدرات وحبوب (الترامال) واملنشطات

قائلني ،معكم املال ومعنا البضاعة ،واشتروا

بسعرنا ،واملضطر يركب الصعب .ويقول آخر

اجلنسية وغيرها من املوبقات.
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إن السبب في غالء األسعار هو الصعوبات في

خامس ًا ـ جتارة األنفاق «اإليجابيات» والسلبيات
م��ن «إي��ج��اب��ي��ات» األن��ف��اق إذا ج��از احل��دي��ث عن
«إيجابيات» باملعنى اإلنساني

الوصول إلى األنفاق ،ونقل البضائع ،وقد تصادر
البضائع في الغالب وبالتالي يحاول التاجر تعويض

اخلسارة في املرة التالية.

 -تعتبر األنفاق مصدر ًا ملد املقاومة بالسالح،

في سوق النجمة وسط رفح جتد األجهزة

وأيض ًا تطوير نوعية السالح وكميته ،وتساعد

الكهربائية واخلالطات وسائر األدوات الكهربائية

في احلد والتخفيف من احلصار الظالم واجلائر

وصو ً
ال للفواكه ،وقد متكن سكان غزة من شراء

وإن كان هذا األمر محدود ًا للغاية.

سيارات مت تهريب كل قطع غيارها عبر األنفاق،

 -عملت على توفير بعض السلع كاحملروقات

وقد مت إدخال سيارات كاملة عبر أنفاق صممت

بسعر أقل من النصف من الذي يصل من

خصيص ًا قبل أن تقوم إسرائيل بقصفها ،وقد أدى

إسرائيل ،إضافة إلى توفير السلع غير املتوفرة

اليأس من رفع إسرائيل حصارها عن القطاع إلى
العدد (2010 )12

حسب الطلب.
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 أصبحت متثل دخ ًال للعاملني فيها ،حيث

تفرضها حكومة حماس املقالة.

 -عدم وجود رقابة على السلع ملنع االحتكار

وصل عدد العاملني بني صاحب نفق وعامل

وغالء األسعار ،حيث أصبحت األسواق

وموزع إلى  15ألف عامل رغم املخاطر؛ ما

مكتظة بالبضائع لكن الغالبية العظمى من

خفض نسبة البطالة وخاصة في مدينة رفح،

علم ًا أن العمل في األنفاق ال ميكن وصفه

املواطنني غير قادرة على الشراء نتيجة االرتفاع

الفاحش باألسعار.

باملنتج.

 -متثل األنفاق مخرج ًا مؤقت ًا لتأمني بعض السلع

 عملت األنفاق على توتير العالقة مع مصربشكل دائم ،فمصر حتاول صرف النظر عن

والبضائع لقطاع غزة منها ما هو ضروري وآخر

التهريب لكن يجرى بني الفينة واألخرى تدمير

غير ضروري.

بعض األنفاق ،وضبط بضائع ومصادرتها،

أما سلبيات األنفاق فتتمثل باآلتي:

واعتقال مهربيها.

 -حولت قطاع غزة إلى سوق استهالكية فقط

 -كرست عزلة قطاع غزة عن العالم اخلارجي في

حيث ال يتم تصدير أية مادة أو سلعة عبر

ظل غياب اخلطة الوطنية والتنموية الشاملة ،في

 -أدخلت قطاع غزة في أزمة نقدية؛ بسبب

 -تعميق االنقسام واالنفصال السياسي عن

األنفاق.

ظل الصمت الدولي والعربي جتاه احلصار.

تصدير األموال واستيراد السلع.

الضفة ،مما يساهم في تفكيك النسيج

 -عملت على إضعاف االقتصاد الوطني وخاصة

االجتماعي والهوية الوطنية.

 -خفضت األنفاق من الضغط على إسرائيل لفتح

أنواعه (املخدرات واحلبوب املخدرة أو حبوب

وزجه
محاوالت تدريجية للتخلص من قطاع غزة ّ

 -انعدام شبه كلي للرقابة وحتديد األسعار

الصناعة.

 -تزايد مظاهر االنحراف االجتماعي بكل

املعابر ورفع احلصار ،وتعمل إسرائيل عبر

السعادة والسرقة والقتل والتفكك األسري).

في وجه مصر ،والتنصل من مسؤوليتها كدولة

والغالء الفاحش غير املسبوق دون وضع أي

 -تعمل األنفاق على تهديد وحصد أرواح

مما يدفعهم إلى االستدانة وبيع مصاغهم أو

احتالل ،وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس.

اعتبار ألوضاع الفقراء وقدراتهم الشرائية؛

الشباب العاملني فيها ،النعدام وسائل

االضطرار إلى ممارسة السلوكيات االجتماعية

 -ارتفاع أسعار السلع واملواد التي يجرى

 -استغالل التجار للحصار ورفع أسعار بعض

األنفاق ،إضافة إلى الرسوم والضرائب التي

 -تطورت األنفاق وتوسعت وتعددت غاياتها

األمان ،وعدم توفر معدات اإلنقاذ.

التي حتط من كرامة األسرة واملواطن.

تهريبها ،وهذا ناجت عن جشع التجار وأصحاب

السلع إلى نسب تصل إلى  %400أحياناً.
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بحيث حتولت إلى غطاء اقتصادي طفيلي ريعي

جمة ،فإسرائيل تقصف األنفاق كلما تعرضت

محدودي الدخل والفقراء من املواطنني ،رغم

احلرب على غزة .كما تقوم مصر بني احلني واآلخر

إلطالق صواريخ ،كما قصفت العشرات منها إبان

غير منتج ،ولم تساهم في تخفيف األعباء عن
أنها قدمت حلو ً
ال مجزوءة من خالل توفير

بإغالق بعضها في إطار سياسة الشد واجلذب التي
متارسها مع حماس .ويضاف إلى ذلك أن األنفاق

بعض السلع الضرورية.

تظل تقلق اجلانب اإلسرائيلي ،فقد أفادت األنباء

 -أصبحت األنفاق أداة رئيسة لالستغالل

بأن إسرائيل خصصت ماليني من الدوالرات

واالحتكار والثروات السوداء وغير املشروعة

واستخدمت وسائل استكشافية ملجابهة شبكة

لدى املستفيدين منها.

 -ظهور طبقة من األثرياء اجلدد هم أمراء األنفاق

األنفاق في قطاع غزة ،لكنها لم حتقق جناح ًا كبير ًا

ثرواتهم باملاليني وأصبحوا مالكني لألراضي

القوات اإلسرائيلية ،مبا فيها سالح اجلو ،ستواجه

بهذا اخلصوص 55.وزعم مسؤولون إسرائيليون أن

يزيد عددهم على  2000شخص ،أصبحت

والفلل والسيارات احلديثة.

صعوبة بالغة في تدمير األنفاق ،وقالوا إن مهندسني

 -نشرت املوت على الطرقات من خالل إدخال

أميركيني يعملون مستشارين للجيش املصري

آالف الدراجات النارية التي مألت الشوارع

أبلغوا إسرائيل أن حركة حماس جنحت في حفر

أنفاق على عمق  60متر ًا لتهريب السالح ،بهدف

وباتت تهدد حياة املارة.

 -أفقدت الشعب الفلسطيني الكثير من الدعم

جتنب رصد اجليش اإلسرائيلي لها وتدميرها ،إال

استغلت إسرائيل املوضوع إعالمي ًا لتوحي

إن احلدود املصرية ال يوجد بها أي أجنبي 56.كما

أن مصدر ًا مصري ًا نفى املزاعم اإلسرائيلية ،قائ ً
ال

واملؤازرة الدولية والعربية ،خاصة بعد أن

بأن أهل قطاع غزة متكنوا من معاجلة مشكلة

ان العاملني في األنفاق نفوا قائلني إن أي نفق ال
يتعدى عمقه  12أو 25متر ًا وذلك لضمان تدفق

احلصار.

 -أدت األنفاق إلى عمليات نصب واحتيال حيث

األكسجني أو ً
ال ،والحتواء األرض على مياه

غزة ،جمعها جتار وحافرو األنفاق من املواطنني

يقول مهربو األنفاق :إن أعمال الهدم والقصف

مت هدر نحو  600مليون دوالر من أهالي قطاع

جوفية ثانياً.

بحجة تشغيلها حتت وعودات بأرباح تصل إلى

تعرقل التجارة لكنها ال توقفها ،وملعظم األنفاق

 %50لكنها ذهبت في عمليات نصب واحتيال

العديد من املخارج مثل فروع الشجرة ويقول

وتهريب وهروب إلى اخلارج.

املشتغلون بها إنه مبقدورهم حفر فتحات جديدة
للنفق وبسرعة.

سادس ًا ـ محاربة األنفاق

وذكرت تقارير أن مصر اشترت معدات لرصد

ال شك في أن جتارة األنفاق تنطوي على مخاطر
العدد (2010 )12

األنفاق من أملانيا ،وكاميرات مراقبة للحدود
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من كندا واستعانت في وقت سابق بخبراء،

واالجتماعية لهذه الشعوب.

والية تكساس األميركية على احلدود األميركية

الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي« ،أن إغالق

وتدرب بعض املصريني على رصد األنفاق في

وقد رأى ديفيد كريج ،مدير عام برنامج الضفة

املكسيكية ،وقدرت املصادر قيمة املعدات بحوالى

األنفاق ميثل ضربة قوية لالقتصاد الفلسطيني،
بل ويؤدي إلى خنقه .مضيف ًا إن األنفاق مهمة

 32مليون دوالر.
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وتتحدث املصادر املصرية عن البدء بتشييد سياج

للغاية 58،وعلى الرغم من اإلقرار بأن األنفاق

وتدور أسئلة كثيرة حول قدرة هذا اجلدار على إيقاف

بقائها ،بل في إنهاء احلصار اجلائر اجلاثم على صدور

متثل ح ً
ال إنساني ًا محدود ًا للغاية؛ فإن احلل ليس في

فوالذي مع غزة بعمق  18متر ًا حتت سطح األرض،

مليون ونصف مليون محاصر في قطاع غزة.

عمليات التهريب .حيث ميتد السياج أو اجلدار على

طول احلدود املصرية إلنهاء نشاط األنفاق.

ختام واستنتاجات

ووفق ًا ملوقع (سي.أن.أن) سيتراوح طول

نستطيع القول إن اقتصاد قطاع غزة تطورت به

السياج بني  10ـ  11كيلو متر ًا بينما سيبلغ عمقه 18

العالقات االقتصادية واالجتماعية باجتاه مجتمع

متر ًا وسيستغرق العمل به قرابة  18شهراً ،ويقول

مشوه وتابع ،وتزايدت مظاهر االنحطاط في قيمه

املوقع إن مشروع اجلدار مت تصنيعه وتصميمه في

املجتمعية ،بسبب التبعية والتخلف والفقر وانسداد

الواليات املتحدة األميركية ،وقد مت إخضاعه

األفق ،األمر الذي سيؤدي إلى انهيار تدريجي

الختبارات تؤكد مقاومته للمتفجرات وعدم قابليته

للنسيج املجتمعي.

لالختراق أو االنصهار.

ويبقى السؤال هل يستطيع اجلدار أو السياج

 -إن االنقسام السياسي ،أدى إلى انقسام

أو الشهور الـمقبلة ولكن إذا مت إغالق األنفاق

فاحش لقلة من السكان ،وفقر مدقع لألغلبية

اجتماعي ،على قاعدة توزيع السكان بني غني

منع أنفاق غزة من التهريب .هذا ما ستظهره األيام

من الغزيني والذين أضحوا غرباء في وطنهم.

مع استمرار إسرائيل في حصارها فسوف يتفاقم

 -برزت الكثير من املؤشرات السلبية اخلطيرة

الوضع في قطاع غزة ويصل إلى حد مأساوي،

على العاطلني عن العمل بسبب فقدانهم األمن

ولكنه في الوقت نفسه يضع إسرائيل أمام مسؤولية

االجتماعي ونظرتهم السوداوية وفقدانهم

دولية كقوة احتالل مسؤولة عن هذه الكارثة،

الثقة باآلخرين وتزايد حدة توترهم العائلي

حيث إن القانون الدولي اإلنساني يلزم قوة

ورغبتهم في االنتقام ،وتدهورت العالقة بني

االحتالل باحلفاظ على احلياة الكرمية للشعوب

اآلباء واألبناء.

اخلاضعة لالحتالل مبوجب اتفاقيات جنيف للعام

 -إن الوضع االقتصادي السيئ يدفع الكثير من

 1949والعهدين الدوليني عام  1966في احلفاظ

أبناء قطاع غزة إلى مغادرته أو التفكير في

وصيانة احلقوق السياسية والثقافية واالقتصادية
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الهجرة؛ بحث ًا عن فرصة عمل في اخلارج،

ميكننا التأكيد أن األنفاق ليست خيار ًا فلسطينياً،

من يفكرون بالهجرة تتراوح بني  %23ـ %25

الذي يجب أن ينتهي بأقصى سرعة ،ويجب أال

وإمنا هي حكم ضرورة وممر إجباري لألمر الواقع

حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن نسبة

يدوم طويالً ،حتى يتم التخفيف من عذابات

من الشبان.

 -انعكس احلصار والعدوان اإلسرائيلي بآثار

املواطنني ،والضغط في كل احملافل الشعبية

النفسية والصحية واالجتماعية حيث يصل

االنقسام واستعادة الوحدة ،والعمل مع ًا لرفع

من أجل توفر اإلرادة السياسية اجلادة نحو إنهاء

سلبية على األطفال خاصة في النواحي

احلصار الظالم والتغلب على آثاره املؤملة بعيد ًا عن

سوء التغذية إلى حوالى  %63بني أطفال

األنفاق وفواجعها.

قطاع غزة ،و %51منهم لم تعد لديهم الرغبة

وبكلمة واحدة :اقتصاد األنفاق يدمر إمكانية

باملشاركة في أية نشاطات.

 -تزايد انتشار البطالة والفقر ،وخاصة في

بناء وتأسيس اقتصاد منتج يقوم على تعظيم املوارد

والترامال واالنحرافات األخالقية واالجتماعية

يؤسس ملعاجلة اخللل القائم في امليزان التجاري،

سوي
الذاتية املتوفرة واملمكنة ،متهيد ًا القتصاد ّ

صفوف الشباب أدى إلى انتشار املخدرات

ويعزز إمكانات االقتصاد املجتمعي املؤسس على

واألمنية.

 -في ظل احلصار أصبح التهريب عبر األنفاق

حتفيز إنتاج اخلبرات املادية من سلع وخدمات

واألثرياء اجلدد ،والسوق السوداء ،وظهور

مستدامة تضع في املقام األول مكافحة آفتي البطالة

من شأنها توفير املقومات املادية لتنمية اقتصادية

مشروعاً ،مما خلق طبقة من أمراء احلرب

والفقر ضمن سياسات اقتصادية مالية وجتارية

شريحة من العمال الذين يعملون في األنفاق

ونقدية متوازنة تنحو نحو العدالة االجتماعية،

في ظروف معقدة تفتقر للسالمة بسبب مخاطر

وتضع حد ًا للعمل غير املنتج والثراء الفاحش وغير

العدوان املتواصل على األنفاق ،ودون أي شكل

املشروع ،وتقضي على قيم جتار املوت ليحل محلها

من أشكال احلماية والضمانات االجتماعية.

 -حتول االقتصاد الغزي في ظل جتارة األنفاق

قيم التنوير والنهضة متهيد ًا للحداثة واللحاق بركب

فقط ويستورد السلع ،وبالتالي أصبح اقتصاد ًا

إن إنهاء االنقسام وبالتالي اقتصاد األنفاق

القرن احلادي والعشرين.

إلى اقتصاد استهالكي ،يقوم بتصدير املال

ريعي ًا وطفيلي ًا غير منتج.

الكارثي ومخلفاته وإرثه الثقيل يكون بالعودة

 -بات معبر رفح وأنفاق رفح ممرات املوت اليومي

إلى طاولة احلوار الوطني الشامل الذي يجمع كل

غزة املنكوبة باالنشقاق واالنقسام ،غزة التي

الذاتي الفلسطيني ،وعدم االنتظار واالرتهان

القوى الوطنية واإلسالمية ،وإعادة إحياء العامل

ألبناء غزة ،غزة املنكوبة بالعدوان واالحتالل،

للعوامل اخلارجية.

متوت كل يوم مئة مرة وال تنام...
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الصوراني ،غازي .2008 ،ورقة عمل «أنفاق رفح وآثارها
االقتصادية واالجتماعية والسياسية» ،احلوار املتمدن ،العدد
.2008/12/14 ،2495
الطباع ،ماهر .2009 ،ماذا بعد احلرب على قطاع غزة،
الغرفة التجارية الفلسطينية /آب  .2009ميكن حتميلها على
الرابط التاليwww.pyao.org/pdf/show.php?id=3381 :
العقيلي ،عبد احلليم« .2009 ،أنفاق رفح بني ضرورة احلياة
وأكاذيب إسرائيل» ،2009/7/11 ،على الرابط التالي

أبو علبة ،عبلة« .2008 ،اقتصاد األنفاق في غزة»،
(،)2008/12/20

http://www.awan.com/pages/oped/151444

أبو عمرة ،وليد .2009 ،جتارة األنفاق وآثارها على االقتصاد
الفلسطيني ،بحث تخرج بكالوريوس جامعة األزهر ،غزة.
أبو مدللة ،سمير .2008 ،الفقر وحقوق اإلنسان ،ورقة لم
تنشر للباحث.
أبو مدللة ،سمير .2006 ،أثر احلصار على مستقبل الوضع
االقتصادي لقطاع غزة ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤمتر أثر احلصار
واالحتالل على األوضاع االقتصادية لقطاع غزة ،حزيران .2006
بكدار (املجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار) .2009 ،تقرير
حول اخلسائر املباشرة للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة من  28كانون
األول  2008وحتى وقف إطالق النار في  18كانون الثاني .2009
التحرير (صحيفة الشافغهائية الصينية) .2008 ،ازدهار
«اقتصاد األنفاق» بهدوء في قطاع غزة،2008/10/8 ،
ملخص التقرير بالعربية على الرابط التالي

http://islamtoday.net/albasheer/artshow-14-115953.htm

العوض ،وليد« .2009 ،الفاجعة في أنفاق رفح»،
 ،2009/7/28على الرابط التالي
http://www.fm.shab.ps/archive/index.php/t-2702.html

فتحي ،وسام« .2009 ،أنفاق املوت وحوادث القتل
اليومي ،مسؤولية من؟؟» ،2009/8/2 ،على الرابط التالي

http://b7l2a.net/nezam/1097.txt

القدس ،صحيفة« .2008 ،جتارة التهريب عبر األنفاق بني
مصر وغزة لم تعد سرية»،2008/10/7 ،

http://www.alquds.com/node/107815

كريج ،ديفيد« .2009 ،اقتصاد األنفاق» ،املجلة،
.2009/10/30
ماس (معهد أبحاث السياسات االقتصادية).2009a ،
املراقب االقتصادي واالجتماعي ،العدد  ،15شباط .2009
ماس (معهد أبحاث السياسات االقتصادية).b2009 ،
املراقب االقتصادي واالجتماعي ،العدد  16آذار .2009
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.2008 ،
تأثير احلصار على قطاع غزة ،أزمة الكرامة اإلنسانية،
.2008/12/17
معهد دراسات التنمية .2007 ،التغيرات االقتصادية
واالجتماعية لقطاع غزة ،غزة.
املنسق اخلاص لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية.2008 ،
تقرير صادر في .2008/12/17
مناع ،عطا« .2009 ،مذكرات فاسد ـ األنفاق ـ الورقة
الثانية» ،الثالثاء .2009/12/1

http://orientfairs.net/web/Content/?guide=24a6b2d4
41_08_10_08_03_56_35

متام ،عامر« .2009 ،األنفاق ...السبيل الوحيد إلنعاش
قطاع غزة» ،الوسط ،2009/1/2 ،على الرابط التالي

_http://www.alwasat.com.kw/Dynamic.aspx?Layout
ID=45&NewsID=132#

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني( ،د ،ت) ظاهرة الغالء ـ
أسباب ـ آثار ـ آليات مواجهتها ،اللجنة االقتصادية للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني.
جرغون ،زياد« .2008 ،ظاهرة األنفاق ،هل أصبحت أمر ًا
واقعاً» ،احلوار املتمدن ،العدد .2008/12/16 ،2497
اجلمل ،محمد« .2010 ،الوجه اآلخر ألنفاق رفح ،مخاطر
تهدد بنية املجتمع وتعيق التطور االقتصادي» ،2010/1/25
صحيفة (األيام).
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2009a ،النشرة
اإلحصائية للسكان  ،2009رام الله.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2009b ،بيانات متثل
العدوان منذ  2008/12/27حتى .2009/1/28
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2008b ،اإلعالن الصحافي
للتقديرات األولية للحسابات القومية (الربع الرابع .)2008
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2008b ،تقرير حول
اإلحصاءات الزراعية.2008/12/3 ،
الصوراني ،غازي .2009 ،احلصار واالنقسام وآثارهما
االقتصادية واالجتماعية على قطاع غزة  .2009/8/25ميكن
حتميلها على الرابط التالي:

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.
aspx?ID=243641
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اجلهاز املركزي لإلحصاء.2009b ،
املصدر السابق.
مجلس تنسيق القطاع اخلاص.
بكدار.2009 ،
قديرات وزير االقتصاد كمال حسونة في مؤمتر القمة
االقتصادي العربية املنعقدة في الكويت  20كانون الثاني
.2009
حسب تقديرات تقرير صادر عن األمم املتحدة.
ماس ،2009 ،ص.3
املصدر السابق.
املصدر السابق ،ص.6
اجلهاز املركزي لإلحصاء.2008b ،
اجلهاز املركزي لإلحصاء.2008a ،
ماس.2009 ،
املنسق اخلاص لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية،2008 ،
ص .15
املصدر السابق.
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار .2008/3/9
الطباع.2009 ،
ماس ،b2009 ،ص.2
الصوراني ،2009 ،ص .6
املصدر السابق.
اجلهاز املركزي لإلحصاء.2008a ،
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار .2008/11/15
الطباع.2008 ،
ماس ،2009b ،ص .7
اجلهاز املركزي لإلحصاء.2008a ،
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار .2008/3/9
الشعبية ملواجهة احلصار .2008/11/25
ماس ،2009b ،ص.15
الطباع ،مصدر سابق.
املصدر السابق.
مصدر سابق.
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار .2008/11/25
الصوراني ،2008 ،ص.1
النائب مشير املصري ،اسوشيتدبرس  7تشرين األول
.2008
الصوراني ،املصدر السابق ،ص.2
اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار .2008/11/25
جرغون.2008 ،
املصدر السابق.
أبو علبة.2008 ،
الصوراني.2008 ،
صحيفة القدس.2008/10/7 ،
اجلمل.2010 ،
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فتحي.2009 ،
مناع.2009 ،
الصوراني ،2008 ،ص.2
أبو عمرة ،2009 ،ص.26
العقيلي.2009 ،
متام.2009 ،
العوض.2009 ،
صحيفة التحرير الشافغهائية الصينية.2008 ،
العقيلي ،مصدر سابق.
املصدر السابق.
كريج.2009 ،

دراسات

تغير الدور َ
القطري في النظام اإلقليمي العربي
ّ
منذ العام 1995
نتالي حمدان

*

مقدمة

على البنوك األجنبية».2

جتاوز الدور القطري حدود اجلغرافية

لقد حققت قطر جناح ًا دبلوماسي ًا عجزت العديد

دور فاعل في أي نظام إقليمي ،فعلى الرغم من

من خالل التدخل في عدة ملفات كان أهمها

من الدول العربية والدولية عن حتقيقه ،وذلك

السياسية ،التي تعتبر أحد أهم املعايير للعب

إدارة احلوار الوطني اللبناني في العاصمة القطرية

أن قطر دولة صغيرة ال تشكّ ل قو ًة عسكري ًة أو

الدوحة ،والوساطة القطرية حلل أزمة دارفور،

اقتصادي ًة ال من حيث املساحة وال من حيث عدد

والدور القطري في اإلفراج عن الرهائن اليابانيني

السكان ،فإنها استطاعت أن تلعب دور ًا جتاوز

الذين اعتقلوا في العراق عام  .2004كما قامت

حجمها اجليوسياسي .ال يتجاوز عدد سكان

قطر باستضافة وتنظيم العديد من املؤمترات

قطر املليون نسمة حسب «تعداد  ،2007منهم

واملنتديات وامللتقيات السياسية واالقتصادية

 350000يحملون اجلنسية القطرية ،في حني

واالجتماعية والثقافية على املستوى العربي

أن الباقي من جنسيات مختلفة عربية ومن شمال

واإلقليمي والدولي؛ مما ساهم في جعل قطر محط

وشرق آسيا  »1كما أنه وحتى «بداية السبعينيات

كانت قطر حتت التأثير البريطاني وكانت عناصر

أنظار العالم.

يكن لدى قطر عملة وطنية ،حيث كان اعتمادها

العالقة بني الدور والسلوك القطري املتمثل في

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى الكشف عن

االقتصاد في قطر مرتبطة باجلنيه اإلسترليني ،ولم

القضايا وامللفات العالقة في املنطقة وبني مشروع

* طالبة ماجستير بجامعة بيرزيت.
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الشرق األوسط الكبير ،حيث يثير الدور الذي

وموقف ًا متضارباً ،في العالقة مع الفاعلني الرئيسيني

العديد من التساؤالت التي
الصعيد اإلقليمي ـ
َ

الدوافع وأهمها هو السعي إلى حتقيق القدر األكبر

في النظام اإلقليمي العربي ،وقد يكون أحد هذه

تلعبه قطر ـ سواء على الصعيد العربي أو على
البحث فيه محاول ًة لفهم الدور القطري في
جتعل
َ

من املصلحة القطرية والتي ارتأى النظام السياسي

القطري اجلديد أنه ال ميكن أن يتحقق إ ّ
ال بالتحالف

محيطه اإلقليمي .وتتمثل هذه التساؤالت في:

ما هي الدوافع واألسباب الرئيسة التي أدت إلى

مع قوة كبرى مثل الواليات املتحدة األميركية .وتنبع

ما هو موقع قطر بالنسبة إلى النظام اإلقليمي

نزعة مصالح الدولة القطرية تدفعها إلى التوافق مع

من هذه الفرضية األساسية فرضية فرعية تقول إن

تغيير السياسة اخلارجية القطرية ؟

العديد من املشاريع اإلقليمية في املنطقة ،وبشكل

اخلليجي؟ وهل أثر ذلك على سلوكها السياسي

خاص مشروع الشرق األوسط الكبير.

في املنطقة ؟

ملاذا تشكّ ل قطر كدولة صغيرة ،حالة فريدة عن

وسأقصر التحليل على الفترة الزمنية املمتدة

الدور الذي تلعبه قطر في النظام اإلقليمي العربي

الفترة بتغيرات جذرية كبيرة حدثت على الصعيد

مثيالتها في النظام اإلقليمي اخلليجي؟ وما حقيقة

بني عامي ( 1995ـ  ،)2008حيث متتاز هذه

الراهن ؟.

الداخلي ،كما على الصعيد الدولي ،أدت بدورها

كيف تستطيع قطر أن حتافظ على ازدواجية

إلى التأثير على السياسة اخلارجية القطرية وطبيعة

العالقة مع الفاعلني الرئيسيني على الصعيد

الدور التي تلعبه قطر في املنظومة اإلقليمية العربية.

اإلقليمي؟

اإلطار النظري

هل ميكن اعتبار الدور القطري في املنطقة أحد

متثالت أو أدوات مشروع الشرق األوسط الكبير،

ستستند الدراسة إلى نظرية توازن القوة ونظرية

والذي تراهن عليه أميركا ؟ وفي هذا اإلطار ،كيف

الواقعية اجلديدة في العالقات الدولية في محاولتها

ميكن فهم إشكالية دعم قطر ملا تسمى قوى املمانعة

فهم طبيعة الدور القطري اإلقليمي كما أنها ـ أي

في املنطقة العربية ،في الوقت الذي حتافظ فيه

الدراسة ـ ستستفيد من أدبيات النظرية البنائية ،في

على عالقات متينة مع الواليات املتحدة وحتتضن

محاولة لتفكيك تعقيدات السياسة القطرية ،ويلزم

قاعدتها اجلوية ؟

كذلك استخدام أدبيات حتليل اخلطاب وأدواته

سأحاول خالل هذه الدراسة أن أجيب عن

وتقنياته؛ لفهم تعارضات اخلطابات السياسية

تقول إن هشاشة الدولة جتعلها عرض ًة لالنضواء

تستند الدراسة إلى حتليل يبينّ العالقات التاريخية

بعض هذه األسئلة منطلق ًة من فرضية أساسية

وتوافقها في جتميع املصلحة القطرية .كما سوف

في مختلف املشاريع املتناقضة .فهناك العديد من

القطرية مع دول اخلليج خاص ًة إيران ومع كل من

الدوافع واألسباب وراء لعب قطر دور ًا مزدوج ًا
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عقولهم ،وقد يتخذ ذلك أسلوب األمر أو التهديد

منهجياً ،ستستند الدراسة إلى دراسة السلوك

السياسي الواحد ذي اخلطابات املتعارضة ـ كما

أو اإلقناع ،أو مزيج من تلك الوسائل معاً».

يبدو ظاهري ًا ـ في محاولة للكشف عن املصالح غير

3

تنطلق نظرية توازن القوى من افتراضني
أساسيني:

املعلنة للنظام السياسي واألدوات التي يستخدمها

في تنويع خطاباته املتعارضة وجتميعها في خدمة

أو ًال ـ أن يكون للطرف اإلقليمي أهميته.

النظام أخيراً ،وهذا يتطلب االعتماد على البحث

وثاني ًا ـ أن يدرك القطب الدولي القوي أهمية

الكيفي في دراسة حتوالت السلوك السياسي،

توازن القوى .إذا حتقق هذان الشرطان يعتبر

وحتليلها ومن ثم مقارنتها باخلطاب السياسي

توازن القوى اإلقليمي قائماً ،ومبا أن تأثير التوازن

وتعارضها مع املصالح السياسية؛ األمر الذي

الفرعي في التوازن الرئيسي العاملي ،هو أحد

يجعل من حتليل اخلطاب منهج ًا مالئم ًا لتحليل

االشتراطات املهمة حلدوث هذا التوازن ،إذ ًا يجب

اخلطابات السياسية واإلعالمية ،إضافة إلى

أن يكون للطرف اإلقليمي أهمية وقدرات عسكرية

اعتماد الدراسة على املصادر الثانوية مثل الكتب

واقتصادية وجغرافية ،كي يستطيع آداء دوره حلساب

والدراسات واملقابالت وغيرها.

القوى العاملية ،وليحقق لنفسه مكاسب مهمة على

 -1نظرية توازن القوى اإلقليمي

الصعيد اإلقليمي ،كما أن القوة العظمى تبحث
في توازن القوى عن طرف إقليمي مناسب ،يجب

سوف تستند الدراسة في تفسيرها إلى نظرية

بناء على إستراتيجية
دعمه واالستفادة من دوره ً
واضحة لضمان تفوق الطرف اإلقليمي.

توازن القوى اإلقليمي منطلق ًة من مفهوم القوة

املستند إلى التعريفات التالية:

يعرف فسكاران  Phaskaraالقوة على أنها

 -2الواقعية اجلديدة ()Neo Realism

«القدرة على عمل شيء يؤثر في أي شيء آخر»،
أما روبرت داهل  Robert Dahlفقد عرفها على

تشكل النظرية الواقعية اجلديدة صور ًة متطور ًة

أنها «املقدرة على جعل شخص يقوم بعمل لم يكن

من الفكر الواقعي ،الذي هيمن على حقل

 Morgenthauبفهم آخر للقوة التي من وجهة

ويستند الفكر الواقعي إلى القوة كإحدى مقومات

الدراسات الدولية خالل فترة احلرب الباردة،

ليقوم به دون استخدام القوة» ،وجاء موغينثاو

الدول التي تستند إليها في تعزيز مصاحلها.

نظره هي «املقدرة على السيطرة على تفكير اآلخرين

طوره كينيث
وقد يساعد الفكر الواقعي الذي ّ

وسلوكهم ،والقوة السياسية هي عالقة نفسية بني

وولتز ،في فهم وتفسير سلوك قطر كدولة

من ميارسونها وبني من متارس ضدهم ،فهي متنح

صغيرة ،وعالقتها بالواليات املتحدة األميركية،

األولني سيطرة على بعض ما يقوم به اآلخرون

فحسب وولتز «النظام الدولي يتشكّ ل من مجموعة

من أعمال عن طريق النفوذ الذي ميارسونه على
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من القوى الكبرى ،كل منها تسعى للحفاظ على

آنذاك ،والذي سمي «االنقالب األبيض».6

السلطة املركزية التي حتمي كل دولة من األخرى)،

وشاملة لطبيعة املمارسة السياسية في النظام

وجودها ،وهذا النظام فوضوي (مبعنى انتفاء

وقد ارتبط هذا االنقالب بعملية تغيير بنيوية

وفي ظل هذه احلالة الفوضوية جند كل دولة ال تهتم

السياسي القطري ،سواء على الصعيد الداخلي،

سوى مبصاحلها ،غير أن الدول الضعيفة تسعى

أو على مستوى العالقات اخلارجية( ،داخل

إليجاد نوع من التوازن بد ً
ال من الدخول في صراع

مع اخلصوم األقوياء».

املنظومة اإلقليمية اخلليجية أو املنظومة العربية أو

املجتمع الدولي).

4

إن محاولة تفسير سلوك قطر كدولة ضعيفة

وعليه ،فإن معظم األدبيات تناولت الدور

وانعكاساتها على قوة الدولة واستمراريتها ،ومن

وقد انقسمت األدبيات في هذا اإلطار إلى جزأين،

القطري ،من منطلق مجموع العوامل املؤثرة فيه،

وصغيرة ،تتطلب البحث في تركيبة املصالح

هذا املنطلق من املمكن أن تشكّ ل النظرية الواقعية

جزء ركز على أن فاعلية الدور القطري في الفترة

األخيرة تعود إلى مجموعة من املتغيرات الداخلية

أدا ًة جيد ًة في تفسير ظاهرة بروز قطر كفاعل في

املرتبطة ببنية النظام اجلديد نفسه ،واجلزء الثاني ركز

املنظومة العربية ،حيث إن قطر دولة صغيرة ال

على أن تفعيل الدور القطري جاء نتيجة مجموعة

تستطيع بقدراتها العسكرية واالقتصادية جتاوز

من العوامل اخلارجية.

الدور احمللي ،وآداء دور قيادي على الصعيد

مث ً
ال يرى مفيد الزيدي ،في كتابه «قناة اجلزيرة

اإلقليمي؛ لذا تلجأ إلى التحالف مع قوة كبرى

كسر احملرمات في الفضاء اإلعالمي العربي»،

مثل الواليات املتحدة األميركية ،بحيث حتقق

أن الرغبة في االنخراط في التطور العاملي،

من هذا التحالف مكاسب مهمة ،مثل زيادة

وإنهاء حالة الركود السياسي ،واخلروج عن طور

أهميتها كطرف إقليمي ،وحتقيق مصالح اقتصادية

املمارسة التقليدية ،التي استمرت مدة  23عاماً،

وعسكرية ،شريطة أن تستطيع آداء الدور حلساب

(منذ  1972ـ  ،)1995كانت عوامل مهم ًة دفعت

القوة العظمى.

باجتاه تغيير جذري في منط السياسة التي كانت

قطر :مراجعة لألدبيات

متبع ًة لفترة طويلة.

منذ حصول قطر على االستقالل في «أيلول

فقد استندت السياسة القطرية السابقة إلى منط

اخلليج» ، 5تأثرت السياسة اخلارجية القطرية بحدثني

والوراثة األميرية ،وتغييب احلياة السياسية،

السياسة التقليدية ،املرتكزة إلى «القبلية واملشيخة

 ،1971إثر االنسحاب البريطاني من منطقة

مهمني ،األول ـ حرب اخلليج الثانية ،وخاصة

ومنع العمل احلزبي ،وتقييد الصحافة بخطاب

الغزو العراقي للكويت عام  .1990والثاني واألهم

السلطة ،وفرض الرقابة على وسائل اإلعالم،

ـ انقالب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر
العدد (2010 )12

وتوثيق العالقات مع اململكة العربية السعودية في
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السياسة اإلقليمية ،والتنسيق معها على الصعيد

تغير كبير في السياسة اخلارجية القطرية،
إحداث ّ

كما يعزو الزيدي ،التحول الكبير في السياسة

السياسة اخلارجية القطرية ،وفق ًا للتحول الكبير

بالدرجة األولى ،داخل األسرة احلاكمة ،والتي

مطلع تسعينيات القرن العشرين ،وانهيار االحتاد

فعلى الصعيد اخلارجي ،مت حتديد مالمح

الدولي».7

في النظام الدولي عقب انتهاء احلرب الباردة،

اخلارجية القطرية ،إلى اإلشكاليات الداخلية

السوفيتي ،وتفرد الواليات املتحدة األميركية في

متثلت في إحساس األمير احلالي لدولة قطر،

التحكم بتوجهات السياسة الدولية وحل القضايا

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،االبن األكبر

العالقة على الصعيد الدولي.

لألمير السابق خليفة بن حمد آل ثاني ،برغبة والده

يقول الكاتب« :لقد أعادت الظروف اجلديدة

وخططه في حجب اإلمارة عنه ،لصالح شقيقه

على الصعيد الدولي تشكيل وصياغة السياسة

األصغر سن ًا ليكون أمير ًا للبالد خلف ًا له .وهذا

تغير معه كل
اإلحساس تسبب في انقالب سلمي ّ

اخلارجية للدول على نحو مختلف ،عما كان

لقد ترافقت مع االنقالب مجموعة من

شهد العالم بعد هذه املرحلة عدة متغيرات دولية،

عليه الوضع قبل نهاية احلرب الباردة ،وبالفعل

نظام احلكم.

كان من أبرز سماتها ،انفراد الواليات املتحدة

التغيرات املتسارعة في احلكم ،تبعتها سلسلة
ّ
إجراءات ،تصب في اجتاه التغيير واإلصالح

األميركية بإدارة معظم القضايا الدولية بشكل

النظام األساسي ،الدستور ،والفصل بني اإلمارة

الشرق األوسط ،منذ أزمة اخلليج ،وتزايد حجم

احتكاري ،وحتملها االنفرادي في إدارة أزمات

املؤسساتي والدستوري ،فصدرت مراسيم بتعديل

ونوع التأثير والتدخل السياسي والعسكري

ورئاسة الوزراء ...والعديد من اخلطوات العملية

األجنبي ،في شؤون العديد من دول العاملني

والتغييرات الداخلية ،التي كانت لها انعكاساتها

على السياسة اخلارجية لقطر».

العربي واإلسالمي».9

8

لعل هذه التغييرات شكلت مؤشر ًا واضح ًا على

ووفق ًا لدراسة التوجهات اجلديدة للسياسة

ثاني في إحداث تغيير جذري في السياسة اخلارجية

اقترن بشكل كبير بخليط من العوامل الداخلية

اخلارجية القطرية ،فإن نشاط دولة قطر الدبلوماسي

التوجهات املسبقة لدى الشيخ حمد بن خليفة آل

واخلارجية أهمها:

القطرية تترافق مع بعض التغييرات على الصعيد

أو ً
ال ـ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،

الداخلي.

احلكم عام  ،1995حيث أصبح لدولة قطر وضع

وفي دراسة ،للدكتور محمد البزار ،حول

متميز ومستقل في املنطقة العربية عامة واملنطقة

«التوجهات اجلديدة للسياسة اخلارجية القطرية

اخلليجية خاصة.

في عالم متحول» ،ركز الكاتب على كل من

10

ثاني ًا ـ االهتمام املتزايد للقوى الكبرى مبنطقة

العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية ،وأثرها في
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اخلليج العربي على وجة العموم ،وقطر على وجه

ودلي ً
ال على أحد متثالت مشروع الشرق األوسط

موقعها اجلغرافي ،وأهميتها التاريخية ،باإلضافة

على «املنطقة العربية» واستخدام مصطلح« ،الشرق

اجلديد .حيث «طغى اصطالح« ،الشرق األوسط»

اخلصوص ،ألسباب إستراتيجية عديدة منها،
إلى ذلك ما تتمتع به قطر من موارد أولية ضرورية

األوسط اجلديد» أو حتى الكبير.

وحيوية الستمرار ودميومة االقتصاد العاملي مثل

11

فيما تركز بعض الدراسات األخرى على

النفط والغاز الطبيعي.

الدور األميركي في الترتيبات األمنية والسياسية

ثالث ًا ـ اقترن ذلك بسلسلة من املقومات

واالقتصادية لكافة دول مجلس التعاون اخلليجي

والتطورات العاملية ،على مختلف األصعدة،

الترتيبات األميركية جاءت ضمن إستراتيجية

الداخلية ،منها جناح قطر في مواكبة التغيرات

ومن ضمنها قطر ،حيث ترى الدراسة أن

كتعزيز الدميقراطية وتغيير نظام احلكم والفصل بني

تهدف للهيمنة على العالم ،وقد لعبت دول اخلليج
دور ًا كبير ًا لتسهيل مهمة تنفيذ هذه اإلستراتيجية،

السلطات ،وتعزيز دور ومشاركة املرأة ،وتطوير

الوضع والبناء االقتصادي بشكل يخدم املصالح

فقد انطلقت احلرب على العراق من قلب اخلليج،

القطرية.

وقطر حتتضن إحدى كبريات القواعد العسكرية

رابع ًا ـ وعلى صعيد السياسة اخلارجية ،كان

األميركية التي هوجمت العراق منها.

12

انخراط قطر في ركب العوملة إيجابي ًا في تفعيل

وعليه يرى البعض اآلخر 13أن حرب اخلليج

دورها على الصعيدين اإلقليمي والدولي .فقد

الثانية ،واحتالل العراق للكويت في العام 1990

حتولت قطر ،في السنوات االثنتي عشرة األخيرة،

أضعفا النظام اإلقليمي العربي ،وساهما في

بفعل العوامل املختلفة ،من دولة حديثة االستقالل

بروز فاعلني جدد في النظام اإلقليمي العربي مثل

إلى دولة فاعلة على صعيد السياستني اإلقليمية

قطر .بعد حرب اخلليج الثانية» ال أحد يستطيع

والدولية ،فقد اعتمد النظام السياسي القطري

نكران النشاط القطري لكسب موقع على اخلريطة

اجلديد في ممارسة السياسة اخلارجية على «العقالنية

الدبلوماسية في اخلليج واإلقليم والعالم ،فهو دور

واالعتدالية».

صار يتمتع بشهرة توازي شهرة دبي في االقتصاد،

وينفي البعض أهمية العوامل الداخلية،

لكن هذا الدور ما كان ليأخذ هذا احلجم وهذا

القوى العظمى في توسيع دائرة احلراك السياسي

منذ مطلع التسعينيات ،مع مغامرة صدام في

مؤكدين أهمية التأثير اخلارجي املتمثل في رغبة

االجتاه ،لو أن النظام العربي ،لم يتعرض للتفكيك

خارج املنظومة العربية احلالية ،لتشمل دو ً
ال أخرى

احتالل الكويت ،أو لم يكن ليتكرس ذلك لوال

في املنطقة مثل تركيا وإيران (على سبيل املثال ال

الصعود اإليراني االستثنائي في اإلقليم».

14

احلصر).

فحرب اخلليج الثانية ساهمت في تفسيخ

وكما يرى البعض ،تعد هذه الظاهرة مؤشر ًا

العدد (2010 )12

املنظومة العربية وانسالخ بعض دول اخلليج عن
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املنظومة اإلقليمية اخلليجية ،حيث شكّ ل اعتداء

الله «أن التركيز على عالقات دول اخلليج بالغرب

اخلليجية على الكويت ،الدولة الصغيرة ،ذريع ًة

تتعمد عبر
التساؤالت مؤشر ًا على مؤامرة غربية ّ

يثير العديد من التساؤالت ،وقد تكون هذه

العراق كدولة كبيرة داخل املنظومة اإلقليمية

جهازها الدعائي واإلعالمي الضخم ونتيجة لعمق

للقوى الكبرى اخلارجية للتدخل في شؤون
اخلليج العربي ،كما كان سبب ًا في جلوء بعض

مصاحلها االقتصادية في منطقة اخلليج العربي إبراز
عالقات دول اخلليج بالغرب بشكل خاص ،بهدف

الدول الصغيرة إلى نظام حمائي متثل في اتباع
نظام وقائي أمني جديد؛ خوف ًا من أطماع توسعية
لقوى كبرى داخل املنظومة اإلقليمية اخلليجية،

تعميق العداء العربي للخليج وشعوبه ودوله؛

األمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى عزل اخلليج ،عن

15

وهذا ما أخل مبنظومة العالقات اخلليجية ،التي

عمقه العربي وزيادة حاجته إلى احلماية األميركية

السياسية واإلقليمية سواء في عالقاتها اخلارجية أو

وهناك من ينظر إلى االقتصاد في قراءة بروز

كانت تشكل وحدة سياسية واحدة ،متتاز بالوحدة

واعتماده عليها».

16

الداخلية.

الدور القطري حيث تستند هذه القراءة إلى التأثير

وهناك من يرى أن هذا القول يشكّ ل نوع ًا من

العاملي على حتديد مالمح السلوك القطري،

العداء العربي غير املبرر لدول اخلليج ،والذي بدوره

وخاصة من اجلانب االقتصادي ،حيث يشكل

وقف هذا العداء أمام االتهامات املتكررة لدول

السياسي الذي تلعبه الدول ،ومبا أن االقتصاد

االقتصاد عام ً
ال أساسي ًا في حتديد الثقل والوزن

ساهم بشكل كبير في تفسيخ املنظومة العربية ،فقد

اخلليج بالتعاطي مع أجندات غربية ،حيث ميكن

القطري يعتمد بدرجة كبيرة في أنشطته اإلنتاجية

أن تشكّ ل عالقات دول اخلليج مع الغرب سبب ًا

السلعية على األسواق اخلارجية ،ويرتبط بشكل

حقيقي ًا للعداء العربي لدول اخلليج.

كبير بتقلبات األسعار في هذه األسواق ،والتي

ويدعي أصحاب هذه النظرة أن دول اخلليج

تقررها في الغالب الدول الرأسمالية املتطورة ،مما

تربطها عالقات اقتصادية وإستراتيجية وثيقة

على آدائها السياسي ،املرتبط بشكل وثيق بالسياسة

ليست الوحيدة في النظام اإلقليمي العربي التي

يجعل متطلبات املصلحة االقتصادية القطرية تؤثر

بالواليات املتحدة األميركية ،فهناك دول أخرى

األميركية ،في املنطقة ،احلريصة على احلفاظ على

مثل مصر ارتبطت مبثل تلك العالقات منذ انهيار

تبعية االقتصاد القطري لها.

17

االحتاد السوفيتي ،وقد اختارت مصر تعميق

ويقول بعض أصحاب هذا الرأي :إن االقتصاد

الروابط السياسية واأليديولوجية مع الواليات

القطري بلغ مرحلة متقدمة من االنكشاف

املتحدة األميركية ،وتتلقى بسبب ذلك دعم ًا

واالرتباط والتبعية للدول الرأسمالية ،حيث

اقتصادي ًا هائ ً
ال ولم جتابه بالعداء نفسه.

«يعتنق التبادل التجاري غير املتكافئ لصالح الدول
الرأسمالية ،على حساب مصالح الدول األقل منو ًا

وفي هذا الصدد ،يرى الكاتب عبد اخلالق عبد
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واملعتمدة أساس ًا على تصدير النفط اخلام ،ومنها

يجب أن يعتمد وبشكل يكاد يكون حصرياً ،على

وقد يفسر هذا القول حاجة قطر املاسة إلقامة

سيطرة وقدرات دول املنطقة» . 20وهذا ما قامت به

وتتمثل هذه احلاجة في حتقيق جملة من املصالح

من وجهة النظر القطرية إطار ًا حمائي ًا أمني ًا لقطر من

دولة قطر».

مجموعة من العوامل اخلارجية التي تقع خارج

18

قطر ،حينما تبنت قواعد عسكرية أميركية ،تشكّ ل

عالقات وطيدة مع الواليات املتحدة األميركية،
القطرية ،منها األمنية واالقتصادية واألهمية

أية تهديدات خارجية.

السياسية ...إلخ.

وميكن االستنتاج مما ورد سابقاً ،أن توازنات

وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك ،حيث

املصلحة القطرية وطبيعة الظروف السياسية احمليطة،

مرتبطة مبجموعة من العوامل الداخلية واإلقليمية

واإلرضاء للدول الكبيرة في املنطقة .وفي إطار

تفرض على قطر سلوك ًا معيناً ،يقتضي املسايرة

يرى أن الدوافع وراء تغير السياسة القطرية،

والدولية ،ويركز على املوضوع األمني بالدرجة

حتقيق املصالح القطرية اإلستراتيجية ،سعت قطر

األولى ،حيث يرى أن اإلشكاليات األمنية التي

إلى امتالك أدوات متكنها من إثارة العالقات احمللية

والدولية ،عبر إظهارها أو إخفائها وفق ًا ملقتضيات

حدثت لدول اخلليج إثر احلرب اإليرانية العراقية،

ثم حرب العراق للكويت ،أخلّت باملنظومة

املصلحة ،ومدى ارتباط النظام القطري اجلديد بها،

األمنية اخلليجية بشكل كبير ،بحيث أصبحت كل

ولتحقيق ذلك سعت قطر إلى امتالك أدوات ،حتاكي

دولة داخل املنظومة اإلقليمية اخلليجية تسعى إلى

فيها املستويات املختلفة املؤثرة في حتديد مالمح

احلفاظ على أمنها الداخلي ،بشكل منفصل عن
دول املنظومة.

سياستها ،والتي تتمثل باملستوى الداخلي ،واملستوى
اإلقليمي اخلليجي ،ثم اإلقليمي العربي ،ثم املستوى

19

لقد أصبحت معظم دول اخلليج منكشفة على

الدولي ،ومن هنا برزت احلاجة خللق ماكينة إعالمية

املنطقة إلى مظلة األمن األميركي؟» إلى مكامن

قناة اجلزرة ،باللغتني العربية واإلنكليزية ،التي

توضح وتبرز ذلك وحتققه .ومن هنا ميكن فهم دور

اخلارج ،وقد أشارت دراسة بعنوان «كيف دلفت

تتحدث لكافة املستويات ،عبر العالم.

اخللل األمني في املنطقة والتي تعود إلى خلل في

مفهوم األمن الذي قامت عليه املنظومة األمنية

وقد اعتبر الكثيرون أن التركيز على اإلعالم

لدول اخلليج ،حيث يقول الكاتب« ،يتضح

اخلارجي وإنشاء قناة اجلزيرة يندرجان في إطار

جوهر اخللل األمني أكثر ما يتضح في املفهوم

مترير أجندات سياسية .فقناة اجلزيرة من وجهات

اإلستراتيجي الذي تعتمده دول اخلليج حلماية أمنها

نظر متعددة ،هي جزء من مشروع قطر اجلديد،

الوطني ،وهو مفهوم يستند منذ البداية إلى أن أمن

وال ميكن فهم دورها غير ذلك .ومن العصي

دول املنطقة ،ال ينبغي له أن يعتمد بشكل رئيسي

محاولة فهم دورها أو سياساتها على أنها تتم رغم

على القدرات الذاتية لهذه الدول ،على العكس،
العدد (2010 )12

رغبة الدولة.
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في املنطقة ،لذلك جندها تلعب أدوار ًا متناقضة،

وفي ذلك يرى الدكتور عادل إسكندر ،أستاذ

غير مكترثة بالنتائج.

اإلعالم في جامعة جورج تاون ،أن السياسة
القطرية تعتمد على التنوع ،وهذا التنوع ما هو

تطور العالقات اخلارجية القطرية
(اإلقليمية والدولية)

إال شكل من أشكال التغطية على مشاريع قطر

السياسية واالقتصادية ،املرتبطة بالواليات املتحدة

األميركية وإسرائيل.

فيما يدلل «بورديو» و «دوبريه» ،على الهيمنة

النظام اإلقليمي اخلليجي ودور قطر
تزامنت مرحلة بروز نظام عاملي جديد،

األميركية التامة على قناة اجلزيرة ،وبالتالي السياسة

ميتاز بهيمنة قطب واحد وهو الواليات املتحدة

القطرية ،بالتحكم بها وتوجيهها ،فيشير األول

األميركية ،مع تفاقم مشكلة اخلليج ،ففي الوقت

إلى أنه «ال ميكن نقد التلفزيون من على شاشته،

الذي شهد فيه العالم انحسار احلروب ،وتراجع

وال مجال للشك في أن اجلزيرة ال تتيح املجال

األزمات والصراعات ،ومي ً
ال نحو الهدوء

لنقد قطر من على شاشاتها ،أو نقد العالقات

النسبي ،شهد النظام اإلقليمي اخلليجي زياد ًة

األميركية اإلسرائيلية ،أي احملور املهيمن ،مما

في حدة الصراع وتأجج ًا وتوتر ًا في العالقات،

يعني انطباق ذلك على مقولة دوبريه التي مفادها،

وبدا تدويل أزمات اخلليج مرتبط ًا أكثر من السابق

«شاء التلفزيون أم أبى فإنه لن يقول للعالم ال

بالقوى العظمى العاملية ،خاصة الواليات املتحدة

كما هو يسير ،فالهيمنة والسيطرة مستمرة ولكن

األميركية التي عززت نفوذها العسكري والسياسي

األهم نوعية وطبيعة اخلطاب الذي مترر من خالله

واالقتصادي في معظم دول اخلليج.

الهيمنة» 21.إال أن البعض يعتقد عكس ذلك،

فقطر كدولة حلقت باجلزيرة ،فهي أخذت دورها

ويطرح هذا جملة من املعطيات ،حول طبيعة

وحتى اليوم ،أصبح وزن قطر السياسي أكبر من

في الفترة السابقة ،بحيث ال ميكن تناول السياسة

العالقات التي سادت النظام اإلقليمي اخلليجي،

من دور اجلزيرة .فمنذ انطالق قناة اجلزيرة،

اخلارجية القطرية ،مبعزل عن هذه العالقات ،وعن

حجمها ،وأصبت قناة اجلزيرة أكبر من دولة قطر

األثر اإلستراتيجي للحروب والتوترات التي على

نفسها ،فاجلزيرة اليوم هي التي ترسم سياسات قطر

إثرها أصبح النفوذ األميركي ،خاصة على دولة

وتوجهاتها وميكن أيض ًا أن تؤثر على قراراتها.

ويبقى التساؤل عن الدوافع احلقيقية التي جتعل

صغيرة مثل قطر ،مطلب ًا ملحاً ،فقطر كباقي دول

حانا ومانا ،»...البعض يعتقد أن قطر عانت من

التدخالت واالبتزازات غير املرغوبة من دول النظام

النظام اإلقليمي اخلليجي ،شعرت أنها عاجزة عن رد

من السياسة القطرية ،مزدوجة غير مفهومة و «بني

نفسه ،والتي جنمت عن التوتر الشديد ،واملواجهة

عقدة «التقزمي» وتريد لنفسها أن تكون ضخم ًة

والتعبئة السياسية والعسكرية والعقائدية ،بني دول

كجارتها السعودية مثالً ،وأن تلعب دور ًا حيوي ًا
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العالقات بني دول النظام .حيث «ميتاز النظام

اخلليج الكبرى مثل العراق وإيران والسعودية.

ويشار هنا إلى أن قطر كباقي دول النظام

اإلقليمي اخلليجي بأنه نظام نفطي من الدرجة

بأربعة عوامل أساسية ،فكان لالنسحاب البريطاني

العالم ،وقطر هي إحدى دول اخلليج املصدرة

األولى ،حيث تعد دوله من أغنى دول النفط في

اإلقليمي اخلليجي ،تأثرت من حيث بنية النظام

واملنتجة للنفط اخلام ،حيث إن دول اخلليج هي

سنة  1971أثره الكبير ،ثم الثورة اإليرانية

الدول الوحيدة في العالم التي متتلك احتياطات

وسقوط نظام الشاه الذي اعتادت عليه الدول

نفطية تزداد اتساع ًا سن ًة بعد سنة ،وهذا ما يضفي

الصغيرة في النظام اإلقليمي اخلليجي ،والذي

على دول النظام اإلقليمي اخلليجي أهميته السياسية

أدى بدوره إلى فقدان النظام اإلقليمي اخلليجي

متاسكه ،أما احلرب العراقية اإليرانية فقد كان لها

واإلستراتيجية املتنامية».

23

آثار بالغة جلبت قدر ًا كبير ًا من اخلراب السياسي

وميكن القول إن النفط كان مصدر توتر

واالقتصادي لدول النظام ،ثم جاء غزو العراق

وصراع وتأزم للعالقات داخل النظام اإلقليمي

للكويت ،والذي اعتبر مبثابة تتويج للصراعات

اخلليجي ،فبقدر كمية النفط واحتياطات دول

احلدودية بني القوى الكبرى والقوى الصغرى،

اخلليج النفطية الغزيرة ،بقدر زيادة الصراعات

مما دفع الدول الصغرى في النظام ومنها قطر ،إلى

واخلالفات واحلروب فيه ،خاصة بني الدول

اللجوء للحماية اخلارجية بغية ردع التهديدات من

الكبيرة من ناحية ،وبني دولة الكبيرة والصغيرة
من ناحية أخرى.

قبل الدول اإلقليمية واملجاورة.

22

وقد انعكس دور هذه العوامل مجتمعة على عالقات

دول اخلليج اخلارجية ،فقد شكل غزو العراق للكويت

دور حرب اخلليج الثانية في التأثير
على السياسة اخلارجية القطرية

في آب  ،1990منعطف ًا تاريخي ًا في النظام اإلقليمي

حملت البيئة اإلقليمية اخلليجية اجلديدة،

وأسس لتوترات واضطرابات وحالة من
اخلليجيّ ،

والتي متخضت عن غزو العراق الكويت ،نوع ًا

القلق األمني التي كانت مدعاة لالعتماد على احلماية

من الصدام والصراع بني مجلس التعاون اخلليجي

األجنبية خاصة احلماية العسكرية األميركية.

والعراق ،وكان لذلك انعكاساته على دول النظام

وفي هذا اإلطار ،يرى الكاتب عبدالله عبد

اإلقليمي اخلليجي ،فقد شهدت منطقة اخلليج

اخلالق في كتابه «النظام اإلقليمي اخلليجي» أن

إثر احلرب ،مشاكل عرقي ًة وطائفيةً ،وشهدت

األطماع التوسعية لدول اخلليج الكبرى كانت

توترات سياسي ًة ومشاكل داخلي ًة عديد ًة ،وشهدت

سبب ًا يقف وراء اعتداءاتها على الدول الصغرى،

دول أخرى محاوالت لتغيير أنظمة احلكم كنتيجة

وأساس هذه األطماع يعود إلى أسباب اقتصادية،

للتغيرات التي حدثت في بنية النظام ،فقد شهدت

متمثلة بوجود النفط بالدرجة األولى ،حيث كان

البحرين في العام  1996محاولة انقالب على

وبناء عليه مت حتديد
النفط أساس ًا للتوترات،
ً
العدد (2010 )12
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قطر في املنطقة ،وقد شكل املوضوع األمني مخرج ًا

نظام احلكم ولكن لم تتكلل احملاولة بالنجاح ،أما

جيد ًا لذلك ،ترافق مع النهج اجلديد في اإلصالح

قطر فقد حدث فيها في العام  1995انقالب أبيض
نتج عنه تغيير شامل لنظام احلكم.

والتغيير .ومبا أن قطر تختلف عن بقية دول مجلس

24

وجاء النظام القطري اجلديد ،ليتبنى أسس ًا

التعاون اخلليجي من حيث عدد السكان والشروط

اإلقليمية والدولية كما العالقة مع كافة دول

بديناميكية الدولة في قطر ،ودورها القيادي في

اجلغرافية ،فقد حاول األمير أن يعطي انطباع ًا

جديدة ،تستند إلى مراجعة منظومة العالقات

املنطقة وخاصة دول املجلس.

مجلس التعاون اخلليجي ،حيث أصبحت مسألة

كما حملت البيئة اإلقليمية اخلليجية اجلديدة،

األمن هي القضية الرئيسة ،التي حتكم عالقة قطر

قطر ،بزعامة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،على

مبحيطها اخلارجي ،وكانت نتيجة غزو العراق

االرتكاز واستخدام العامل الدولي ،وال سيما

الكويت ،وشعور دول اخلليج بالدور األميركي

الغرب ،في تدعيم سياسته الداخلية واإلقليمية،

الكبير في التخلص من هذا الغزو ،هو انفتاح هذه

ركز على عقد التحالفات مع كل من واشنطن
بحيث ّ

الدول على الواليات املتحدة األميركية ،حيث

ولندن وباريس ،وكان يعتقد أن هذه التحالفات

أصبحت دولة مثل قطر تشعر مبزيد من االستقرار

مع القوى الكبرى سوف جتعل قطر على الصعيد

األمني في ظل وجود حليف قوي يتولى مسؤولية

اخلارجي مستقلة عن العالقة مع اململكة العربية

احلماية األمنية والدفاع عنها وعن حدودها،

السعودية ،محمية أمني ًا من أي عدوان أو تهديد

خاصة أن هذا احلليف قوة عظمى هي الواليات

حلدودها من قوى كبرى داخل النظام اإلقليمي

املتحدة األميركية.

فقد خلقت التوترات السياسية في منطقة

اخلليجي.

اخلليج حال ًة من عدم الثقة بني دول النظام اإلقليمي
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أما على الصعيد الداخلي ،فقد انطلق أمير

اخلليجي .وقد أصبحت قطر في ظل هذه

قطر في سياسته الداخلية من هاجسني :احلماية

التوترات ،ترى أن دعم الكيان األمني املشترك مع

من أي تهديد محتمل ناجم عن إمكانية عودة

الدول األخرى سيؤدي إلى التنازل عن قدر من

أمير قطر السابق وكيفية احلفاظ على بقائه خارج

سيادتها ،أو على األقل إخضاع بعض متطلبات

قطر ،واستبعاد احتماالت عودته ،حيث عمد

أمنها الوطني وخططها اإلستراتيجية العتبارات

«منذ البداية إلى جتديد مجلس الشورى ليتوافق

إقليمية وليست قطرية خالصة .وهذا ما ال ترغب

ورؤيته في خلق التزام وتعايش مبدئي نحو التعاون

به القيادة القطرية اجلديدة.

الدولي على أرضية التبادل املشترك للمصالح،

فاألمير اجلديد ،الذي استلم السلطة بالقوة،

واالنفتاح احلضاري والتفاعل معها ،إضافة لتعزيز

أسرة آل ثاني ،كانت لديه رغبات في تغيير معادلة

السلمية» 26والهاجس الثاني هو خلق توازن مع

وبدعم من القوات املسلحة ،وأغلبية األمراء في

حقوق اإلنسان وحسم النزاع والصراعات بالطرق
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الدول اإلقليمية اخلليجية في املجلس وخاصة

إستراتيجية األمن القومي األميركي
وتأثيرها على أمن اخلليج

خارج املنظومة العربية ،وعلى رأسها إسرائيل،

إشكالية األم��ن اخلليجي وأثرها على العالقات
داخل النظام

السعودية ،أو املجاورة مثل العراق وإيران ،وأبعد
من ذلك أراد النظام اجلديد فتح عالقات مع دول
فأقام معها عالقات على أسس جتارية واقتصادية،

كما ذكرنا سابقاً ،يعاني النظام اإلقليمي

وفتح لها «مكتب رعاية مصالح جتارية» ،وعقد

اخلليجي من عدم االستقرار ،كأي نظام في العالم،

سلسلة من اللقاءات مع شخصيات إسرائيلية على

وقد تعود أسباب عدم استقرار هذا النظام ،إلى

مستوى رفيع.

كلّ ما ذكر سابقاً ،وقد تعود كافة املشاكل األمنية

واستمر األمير في توفيق عالقته مع واشنطن

واحلدودية في منطقة اخلليج ،إلى طبيعة األنظمة

وجعل (العديد) قاعد ًة عسكري ًة متطور ًة في املنطقة

السلطوية احلاكمة داخل النظام نفسه ،ففي بعض

تضاهي قواعدها اإلستراتيجية في السعودية
والبحرين.

27

األحيان شكّ ل طموح الشخص احلاكم في مد نفوذه

كما عقد األمير اجلديد اتفاقات

والسيطرة على مقدرات النظام بأكمله دور ًا مركزي ًا

عسكرية مع دول غربية أخرى.

في حدوث إشكاليات قادت إلى تفتيت بنية النظام

يدل هذا التوجه ،على تغيير جوهري في

بأكمله ،وهذا عملي ًا ما حدث حينما قرر صدام

السياسة اخلارجية القطرية ،اقترن بالدرجة

حسني أن يغزو الكويت .فأساس الصراع وقرار

األولى باآلثار املترتبة على حرب اخلليج

احلرب ،كان بيد شخص صدام حسني وبقرار

تغير جذري في نظام
الثانية وما تبعها من ّ
احلكم وبالتالي في أولويات السياسة اخلارجية

ورغبة شخصية منه ،فاحلروب حسب مورجينثاو

تأتي بقرارات شخصية يتخذها األفراد .خاصة

القطرية اجلديدة ،وهذا يضعنا أمام جملة من

الرؤساء.

28

التساؤالت حول مدى ارتباط هذا التغيير

وقد أكد ذلك ،كينيث والتز حيث أضاف :إنه

اجلوهري في السياسة القطرية بالنظام الدولي

ال شك في أن الطبيعة اإلنسانية متثل أحيان ًا العنف

وفق رؤية الواليات املتحدة األميركية ،وهل

وحتمل في جزء منها على األقل غريزة عدوانية

تنم عن تفويض
عملية التغيير التي شهدتها قطر ّ

تسبب في اندالع التوترات بني األفراد واجلماعات

يخولها لعب دور فاعل في
أميركي لقطر
ّ
الشرق األوسط مقابل أن تشكّ ل قطر النموذج

لكن اإلنسان ليس هو املصدر الوحيد للحروب،

االنفتاح على أميركا ،أو العالقة مع إسرائيل،

بني دول وليست بني أفراد ،من هنا يعتقد والتز أن

التنمية املختلفة؟.

اندالع احلروب ،فالشاهد أن هناك دو ً
ال بطبيعتها

والكيانات وحتى على مستوى الدول في العالم.

الذي يحتذى به في املنطقة ،سواء على صعيد

ذلك أن معظم احلروب في التاريخ احلديث هي

أو حتى في الدميقراطية واإلصالح وأمناط

«احلكومات والدول هي التي تتسبب ،أيضاً ،في

العدد (2010 )12
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ونتيجة لبنيتها السياسية واأليدولوجية .هي دول

اعتبرتها مصدر قلق وتشويش ،غير مكترثة بخطر

هناك دو ً
ال وحكومات أخرى أكثر مي ً
ال للتعاون

بأكمله ،وهذا ينم عن التحول من سياسة االعتماد

الوجود األجنبي املباشر وتأثيره على استقرار النظام

عدوانية وتوسعية وذات ميول حربية في حني أن

على التعاون في إطار النظام اإلقليمي اخلليجي

والتعايش السلمي».

29

ليشكل نظام ًا أمني ًا حمائي ًا لدوله ،إلى اعتماد نظام

وحسب وولتز ،فإنه وفي ظل النظام الدولي

أمني لكل دولة من دول اخلليج ،بشكل منفرد،

الراهن ،فإن النظام العربي يفتقد إلى ضواط بنيوية

ومبعزل عن دول اخلليج األخرى.

وآليات مؤسساتية حتد من اندالع احلروب في

وفي احلقيقة هذا ما سعت إليه الواليات املتحدة

العالم ،في حني تتوفر األنظمة السلطوية التي تزيد

األميركية طويالً ،حيث انسلخت دول اخلليج

من احتمالية حدوث التوترات واحلروب.

وقد شكّ ل ما ذكره والتز ،إضافة إلى أثر العوامل

عن النظام اإلقليمي العربي ،من خالل منظومة

اخلليجي ،واملتمثلة باملجمل في عدم التوازن بني

اخلليجي ،ثم فصل دول اخلليج واحدة تلو األخرى

حتظى باملباركة األميركية ،وهي مجلس التعاون

التي أدت إلى عدم االستقرار في النظام اإلقليمي

الدول الكبيرة والصغيرة في النظام.

عن املنظومة اخلليجية ،من خالل االتفاقيات األمنية

30

املنفردة والثنائية مع دول اخلليج.

فتفاوت دول النظام اإلقليمي اخلليجي في قدراتها

السكانية واالقتصادية والعسكرية والسياسية ،جعل

من الدول املتواضعة في القدرات واإلمكانيات عاجز ًة

قطر وإستراتيجية األمن القومي األميركي
اعتمدت الواليات املتحدة األميركية إستراتيجية

الفعالة ملواطنيها وأراضيها
عن توفير متطلبات احلماية ّ

أمنية جديدة ،أعلن عنها الرئيس األسبق جورج دبليو

وغالب ًا ما تتعرض للضغوط والتدخالت واالبتزازات

بوش بتاريخ  20أيلول  ،2002في (وست بونيت)،

غير املبررة من مجموعة من الدول الكبيرة في النظام.

ونتيجة لذلك أصبح القلق هو املصدر األساسي

وجاءت هذه اإلستراتيجية في أعقاب أحداث احلادي

احلدودية بني الدول الكبيرة مثل السعودية والعراق

أمنية جديدة ،هدفها األول محاربة اإلرهاب،

عشر من أيلول ،حيث تضمنت االعتماد على عقيدة

الذي يحكم العالقات ،كما أضحت املشكالت

وتنطلق من أن األمن األميركي يتجاوز احلدود

وإيران ،والدول الصغيرة مثل البحرين وقطر هي

الداخلية للواليات املتحدة األميركية ويتطلب احلماية

أساس العالقة ،وشكلت دافع ًا لطلب احلماية

والوجود العسكري في مناطق بعد احمليط.

اخلارجية من خطر دول النظام نفسه.

31

فلجأت دولة مثل قطر إلى طلب احلماية

وقد قدم البرفسور األميركي (توماس ب.م

من االستقرار السياسي ،وفضلت قطر التحالف

األمنية ،حيث يرى بارنيت « أن األمن هو أبرز

 .بارينت) رؤية شاملة لكيفية تطبيق هذه العقيدة

األجنبية من التهديدات اإلقليمية ،لتحظى بنوع

مبادرات القطاع العام ألميركا ،وأميركا هي البلد

مع قوى دولية على التحالف مع قوى إقليمية
61

الوحيد على وجه األرض القادر على تصدير األمن

احلماية األميركية ،مثل قطر التي ارتأت أن

الثغرة (وهي الشرق األوسط) تصدير ًا نظامي ًا وطويل

قوي يضمن أمنها ووجودها وبقاءها.

مصاحلها ال تتحقق إال بالتحالف مع حليف دولي

بشكل مستدام ،لذا فعلى أميركا أن تصدر األمن إلى

األمد واإل فإن الثغرة تستمر في تصدير معاناتها

وتصدير اإلرهاب وعوامل أخرى معوقة لألمن».

تخلي دول اخلليج ومنها قطر عن دورها األمني

32

وقد شكّ ل الشرق األوسط الثغرة التي أراد

شكلت طبيعة الدول في النظام اإلقليمي

القول إن هذه العقيدة كانت امتداد ًا ملا كان يسعى

اخلليج ،وانعدام الثقة بني دول مجلس التعاون،

اخلليجي ،من حيث التركيبة السياسية ملنطقة

األميركيون تصدير إشكالية األمن إليها ،وميكن

دوافع لهذه الدول في التخلي عن دورها األمني

لتحقيقه بوش األب ،منذ غزو العراق للكويت،

ملصالح دول أجنبية ،فعلى الرغم من تشابه دول

التي هيأت أرضية خصبة لتحقيق املصالح األميركية

اخلليج سياسي ًا واجتماعياً ،إال أنها لم تستطع جتاوز

في املنطقة ،املتمثلة في احلفاظ على إمدادات

اإلشكاليات اخلالفية فيما بينها .وأصبحت بسبب

النفط مقابل وجودها حفاظ ًا على عمقها األمني

هذه اخلالفات فريسة املنافسة والصراع بني الدول

اإلستراتيجي في املنطقة ،وجاءت أحداث  11أيلول

الكبرى؛ نظر ًا ألهميتها اإلستراتيجية بالنسبة

لتعزز الوجود األميركي بشكل من السهل تبريره.

وفي هذا الصدد ،أشار لورنس كورب ،أحد

لالقتصاد العاملي ،فقد أتاحت نقاط ضعف دول

وخبير في الشؤون األميركية إلى «أنه ال توجد منطقة

مسؤولية حماية دول النظام اإلقليمي اخلليجي

اخلليج املجال للدول الكبرى أن تأخذ مقابل حتمل

املسؤولني السابقني في وزارة الدفاع األميركية

إطار ًا شرعي ًا حلماية مصاحلها في املنطقة.

في الوقت الراهن لها تأثير على إستراتيجية األمن

وهناك من يرى أن دول اخلليج قد تخلت عن

األميركية أكبر من اخلليج العربي .إن أهمية نفط

دورها الوطني في حتمل املسؤولية األمنية ،وفق ًا

اخلليج العربي ،والصراع مع اإلرهاب والتطرف

لقرار سياسي،

الديني يضمنان للمنطقة مكانة بارزة في التخطيط

املصلحة ،فبالنسبة إلى قطر ،اندفعت لفعل

اإلستراتيجي األميركي ،إذا يستضيف اخلليج العربي

ذلك بسبب مشاكلها احلدودية مع دول اجلوار في

اآلن أكبر جتمع للقوات األميركية في العالم ،وسوف

املنطقة ،وقد أكد ذلك الكاتب واألكادميي خالد

تكون املنطقة ذات أهمية محورية في إستراتيجية
األمن األميركية في املستقبل القريب».

الدخيل ،حيث يرى أن دول مجلس التعاون

33

اخلليجي (ومنها قطر طبعاً) قد تخلت عن دورها

ووفق ًا ملا ورد سابقاً ،ميكن القول إن املخطط

في حتمل مسؤولية األمن الوطني وتركت هذه

واإلستراتيجية األميركية ،بعد غزو العراق

املسؤولية لدول أخرى ،ولتوازنات إقليمية ودولية

الكويت ،القت آذان ًا صاغية في اخلليج العربي،

ال متلك السيطرة عليها ،وقد فعلت دول اخلليج

خاصة من قبل دول اخلليج التي طلبت بنفسها
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نظر ًا لضرورات ومقتضيات

62

هو الذي جعل منها طرف ًا إقليمي ًا مناسب ًا بالنسبة

ذلك بقرار سياسي طوعي أملته عليها منطلقات

للواليات املتحدة األميركية؛ مما أهلها للقيام بأدوار

ومصالح سياسية وإستراتيجية وأمنية تخص
حكومات هذه الدول.

أخرى ،تخدم املخطط اإلستراتيجي في املنطقة،

34

والتي أدركت الواليات املتحدة أنه ال ميكن لقطر

ووفق التحليل السابق فقد سعت الواليات

بحجمها اجليوسياسي املتواضع ،القيام بها من دون

املتحدة إلى حدوث ذلك ،ضمن إستراتيجية

أن تتلقى دعم ًا كافي ًا سواء على الصعيد السياسي أو

مسبقة تضمن وجودها الفعلي في املنطقة،

االقتصادي أو حتى العسكري .هذا االتفاق أعطى

حيث أرادت بسياساتها جتاه احلرب الدائرة على

الواليات املتحدة دور ًا كبير ًا في الترتيبات األمنية

العراق ،تغيير حلفائها القدامى في املنطقة،

في املنطقة.

لصالح حلفاء جدد قد ميكنهم خدمة السياسات
األميركية اجلديدة في املنطقة ،بشكل أفضل من

التحوالت في السياسة اخلارجية القطرية
بعد العام ( 1995دوافع االنقالب ومدى
ارتباطه بالتحول في سياسة قطر)

احللفاء القدامى.

35

يظهر ذلك جلي ًا من خالل التعاون العسكري

الذي تشهده العالقات األميركية القطرية ،والذي
وظف بامتياز في توقيع اتفاقية القاعدة العسكرية

مقومات السياسة اخلارجية اجلديدة

األميركية الكبرى في اخلليج العربي على أراضي
قطر( .قاعدة العديد ،ومسيلية اجلوية .)2002

تعتبر قطر من الدول اخلليجية التي تنتمي إلى

دول العالم الثالث حديثة العهد باالستقالل،

36

حيث يعود تاريخ استقالل قطر إلى الثالث من

تنامي الدور األميركي في الترتيبات األمنية في
املنطقة

أيلول .1971

وقد شهدت قطر منذ ذلك التاريخ تغيير ًا كبيراً،

شكل االتفاق األمني املوقع بني قطر والواليات

املتحدة األميركية العام 1992

37

خاصة منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أساس ًا ملسألة

احلكم عام  ،1995حيث أصبح « لدولة قطر وضع

الوجود األميركي املشروع في قطر على وجه

متميز ومستقل في املنطقة العربية عامة واملنطقة

اخلصوص ،واخلليج العربي على وجه العموم،

اخلليجية خاصة ،رغم حساسية املنطقة وتعرضها

بشكل عزز الدور األميركي في حتديد األولويات

ألحداث وعواصف وظواهر عدم االستقرار في

القطري خالل حرب اخلليج املتمثلة بغزو العراق،

وقد أظهرت قطر خالل السنوات االثنتي عشرة

األمنية للمنطقة ضمن عالقة تعاون تكللت باملوقف

السنوات القليلة املاضية.

فكان تعاون قطر منقطع النظير في فتح التدعيمات

املاضية قدرة سياسية خاصة أدت إلى بروز حماسة

وقد يكون املوقف القطري من غزو العراق،

دبلوماسي وقيادة متحمسة تسعى إلى تغيير دور

38

اجلوية األميركية لغزو العراق.

للدور القطري على املسرح الدولي ،تنم عن ثقل
63

قطر ،بحيث أصبحت تلعب دور ًا مهم ًا على

معتمد ًا على البدء من التغيير الداخلي ،بإجراء

الصعيد احمللي واإلقليمي.

إصالحات سياسية لتفعيل دور قطر السياسي في

ويالحظ احملللون أن الدور الذي تلعبه قطر

املنطقة.

يدل على جناح السياسة اجلديدة في ترسيخ مكانتها

كما استندت السياسة اجلديدة ،إلى استغالل

البارزة بني الدول املتقدمة ،فالبرغم من صغر

الثروات النفطية ،وتدعيم التطور االقتصادي،

حجمها اجلغرافي ،إال أنها استطاعت أن تثبت

كأساس لالنفتاح على العالم بشكل فاعل على

أنها أكبر من هذا احلجم بكثير من خالل شبكة

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

العالقات الدولية الواسعة التي جنحت في سحبها

طيلة االثنتي عشرة سنة املاضية.

العوملة وأثرها على سياسة قطر
شهد العالم في العقدين األخيرين وبشكل عام تغير ًا

وقد تسلح النظام اجلديد مبجموعة من املقومات

كبيراً ،لعبت العوملة فيه دور ًا كبيراً ،فعلى املستوى

التي بدأت من الداخل ثم التركيز على العالم

السياسي ،تزامنت العوملة مع التغير في موازين

اخلارجي.

القوى العاملية ،حيث أصبح هنالك شكل جديد

وفي هذا يرى محمد البزار أن السياسة اخلارجية

من العالقات الدولية التي متتاز باالنفتاح الفكري

في قطر تصاغ وفق ًا لنتائج مخاضات خارجية،

والثقافي واأليدولوجي واالقتصادي والسياسي.

ميكن أن تكون مرتبطة بطبيعة التفاعالت الدولية

وفي الوقت الذي اعتمدت فيه قطر على

أو اإلقليمية أو كليهما على حد سواء ،بحيث

االنفتاح االقتصادي كخيار إستراتيجي ،شكل

أصبحت السياسة اخلارجية القطرية ،انعكاس ًا ملدى

أحد مقومات جناح السياسة اخلارجية القطرية ،لم

تفاعل قطر الناجم عن توافق داخلي ،مع املتغيرات

يكن أمامها إال قبول كافة أشكال العوملة ،وتبعاتها

الدولية واإلقليمية.

الثقافية والسياسية .حيث انطلقت قطر من مصاحلها

و «في ظل املتغيرات الدولية اجلديدة يتبينّ

بشكل واضح ،للدارسني وصناع القرار أن

التنموية ،فأزالت احلواجز أمام انتقال رؤوس

الواضح في الديناميات الداخلية واخلارجية ،إلى

وفتحت أبوابها الستثمارات الشركات متعددة

األموال واالستثمارات والعمالة والتكنولوجيا،

صياغة القرارات اخلارجية هي نتاج لذلك التداخل

اجلنسيات ،فكان التعاون القطري مع الشركات

حد أضحى من الصعب إقامة حدود فاصلة بني ما

العاملية ،لتحقيق احتياجات األسواق اخلارجية

يتدرج ضمن السياسة الداخلية وما يرتبط باملمارسة

من الغاز الطبيعي ،بحيث تصبح قطر املنتج األول

اخلارجية».
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للغاز الطبيعي املسال في العام .2010

وميكن القول إن الدور البارز للشيخ حمد بن

ثم جتاوز املوضوع إطار االنفتاح االقتصادي،

خليفة آل ثاني ،هو أحد املقومات املهمة للسياسة

ليتبعه انكشاف أمني ،فقد تسلمت الشركات

اخلارجية القطرية اجلديدة ،حيث لعب األمير

متعددة اجلنسيات كافة الترتيبات األمنية لدولة

اجلديد دور ًا كبير ًا في تنشيط الدبلوماسية القطرية،
العدد (2010 )12
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قطر ،مما اعتبره البعض شك ً
ال جديد ًا لالستعمار،

اجلديد ،فقد ارتبط األمير اجلديد بشبكة من

حيث يرى البعض أن العوملة شكل جديد من

العالقات اإلقليمية والدولية منطلق ًا من حتقيق

يركز على احتالل مساحات من األرض ،يندفع

خلدمة ذلك ،متبني ًا منوذج االنفتاح السياسي

أشكال الغزو ،وخطورة هذا الغزو ،أنه ال

املصالح القطرية ،وغير توجهات قطر السياسية

أهلها فور ًا للدفاع عنها محاولني جهدهم إخراج

والفكر الليبرالي احلر ،وفي هذا اإلطار قام ببعض

الدخالء واملهاجمني ،وإمنا الغزو اجلديد ميدان

اخلطوات باجتاه اإلصالح السياسي واالقتصادي

مبتكر من ميادين االستعمار املتلونة بألف لون

واإلعالمي ،بشكل يخدم صورة قطر أمام املجتمع
الدولي ويجعل من قطر منوذج ًا يحتذى به في

ولون ،فمن خالله حتتل مساحات من العقول
واألرواح ،وهذه أخطر آالف املرات من احتالل

املنطقة.

وخلدمة هذا الهدف كان ال بد من البحث عن

مساحات األرض ،وفق هذا الرأي ،فاإلنسان

إذا انهزم داخلي ًا يصبح مسلوب اإلرادة وعدمي

وسيلة تؤدي هذا الغرض ،فجاءت فكرة إنشاء قناة

الفائدة.

اجلزيرة في قطر ،كقناة فضائية إعالمية ،تشكل
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فالعوملة لم تقف عند كونها مفهوم ًا اقتصادي ًا

الصرح املناسب الذي حتاكي منه قطر عقول وقلوب

الثقافات احمللية أن تتخلى عن انكماشها وتندمج

الذي تتبناه قطرAljazeera fits in with Qatar's«،

صرفاً ،بل توسعت إلى ضاغط كوني يفرض على

الناس ،بشكل ال تخرج فيه قناة اجلزيرة عن اخلط

رغم أنفها مع النموذج املعولم .وتبني العوملة

attempt to play an active regional politics and

 ، ».to achieve regional influenceفاجلزيرة في
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كخيار إستراتيجي يعني دفع االستحقاقات املترتبة

رأي الكثيرين هي قطر وقطر هي اجلزيرة ،وهناك

على ذلك.

وهي في رأي مختار الدبابي «مصطلح يخفي

من وصل إلى حد القول إن قناة اجلزيرة ما هي إال

املهيمنة انفكاك عنصر القوة عن الدولة القطرية ،ومن

خاللها حتاول قطر التأثير على املنطقة ،وترتيب

على املطالب اخلارجية واملساعدة في إجناحها.

واالجتماعية ،وحتديث العالقات احمللية والدولية

أداة من أدوات السياسة اخلارجية القطرية ،ومن

الهيمنة والعسكرية»  ،42ومن خالله تضمن الدولة

شبكة من العالقات االقتصادية والسياسية والدينية

ثم حتويلها إلى دولة هشة ،ليس أمامها سوى التصديق

من خالل اجلزيرة عبر إظهارها أو إخفائها.

من هنا ،فإن انسياق قطر وانكشاف أمنها

فنرى قناة اجلزيرة تعكس اخلالفات القطرية

وسيطرة الشركات العابرة للجنسيات عليها يشكل

العميقة مع الدول العربية ،والتي لعبت اجلزيرة

نوع ًا من الهيمنة.
اجل��زي��رة ك����أداة م��ن أدوات ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة
القطرية

دور ًا فاع ً
ال في تعميقها ،فوصلت في بعض
حاالتها إلى حد سحب السفراء .وهناك من يرى
أن قناة اجلزيرة لم ِ
تأت بتخطيط قطري وإمنا جاءت

ارتبطت السياسة اخلارجية القطرية مبجموعة

من املقومات املقترنة بشكل أساسي بنظام احلكم

وفق ًا إلرادة خارجية ،فرضت على قطر.
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فاجلزيرة ليست إال أداة من أدوات الهيمنة

حرب اخلليج وإع��ادة ترتيب االعتبارات األمنية
ضمن ترتيب داخلي وليس إقليمي ًا

لهذه األدوات ومن صنعها ،وما مت إنشاء اجلزيرة

شكّ ل اجتياح العراق للكويت في العام 1990

األميركية ،ودور قطر السياسي والدبلوماسي رهن

ذريعة لتنفيذ ما حملته إدارة بوش األب من مشاريع

إال من أجل كسر الكثير من احملرمات في الفضاء

أميركية للسيطرة على املنطقة العربية وحتديد ًا في

اإلعالمي العربي ،فاجلزيرة وفق ًا ملفيد الزيدي قد

منطقة اخلليج العربي ،ومن جملة هذه املشاريع،

أثارت الكثير من اإلشكاليات الفكرية والسياسية

مشروع الشرق األوسط الكبير ،الذي يهدف إلى

ملا طرحته من أفكار جريئة متطلبة ومتضادة بني

تفتيت املنظومة العربية ،ومنع ظهور أية قوة عربية

مختلف التيارات السياسية الفكرية العربية.
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صاعدة تهدد املصالح األميركية في املنطقة.

واجلزيرة أريد بها التخلص من هيمنة الفضائيات

فبفضل اجتياح العراق الكويت أصبحت دول

السعودية واللبنانية.

والبعض يرى أن ارتباط دور قطر السياسي

اخلليج تشعر بخطر يتهدد أمنها القومي ،ليس خطر ًا

هي إال األداة القطرية لتسهيل مترير هذه املشاريع،

وأصبحت قطر الدولة الصغيرة ترى ضرورة حلماية

خارجي ًا وإمنا من داخل املنظومة اخلليجية نفسها،

باملشاريع األميركية في املنطقة ،وعلى أن اجلزيرة ما

نفسها من أطماع أية دولة كبيرة من دول اجلوار

ومن خاللها تتعزز الهيمنة األميركية في املنطقة،

اخلليجي ،والتي تعاني من خالفات حدودية حادة

ويبرر الوجود العسكري األميركي في قطر ،ويتم

معها ،خاصة مع كل من السعودية والبحرين.

الدفاع عن العالقات القطرية اإلسرائيلية وتشريعها،

وخالف ًا ألي وقت مضى فقد تغيرت الرؤية

وما تبثه قناة اجلزيرة من صور معارضة للسياسات

القطرية للتعاون األمني ضمن إطار مجلس التعاون

األميركية واإلسرائيلية في املنطقة ما هي إال صور

اخلليجي ،حيث لم يعد املجلس كافي ًا حلماية قطر.

شكلية الهدف منها التغطية على الدور القطري

احلقيقي في املنطقة ،حيث يقول «ال فرق بني اجلزيرة

وبهذا الت ّفت مشاعر القلق القطرية مع

وقطر فاجلزيرة احلقيقية هي «دولة قطر» حيث حتتضن

االهتمامات األميركية في املنطقة ،خاصة الرؤية

القاعدة األميركية وتدعو لإلصالح وتتميز بعالقاتها

األميركية حول التنسيق األمني اخلليجي ،والذي

مع إسرائيل ،أما اجلزيرة «الصورية» فهي التي تضم

ال تشجعه مع دول اخلليج بشكل جماعي ،بل

القرضاوي وأنصار الزرقاوي ،اجلزيرة احلقيقية

تفضل التعامل معها بشكل ثنائي ،ومن هذا املنطلق

تساند األميركيني ،وجزيرة الصور تقاومهم،

و ّقعت مع قطر اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري بني

اجلزيرة احلقيقية تصنع السالم مع إسرائيل ،وجزيرة

الواليات املتحدة وقطر ،وهذه االتفاقية أمنية

الصور تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومقاومتها».

دفاعية ،حيث مت بتاريخ  1991/9/20توقيع
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وعليه «فإن أميركا (إن) لم تستطع أن تلغي

اتفاقية القاعدة العسكرية الكبرى في اخلليج العربي

اخلطاب العربي فإنها ترسمه عن األرض بعد أن

على أراضي قطر وشملت قاعدتني هما «قاعدة

كان فوق األرض».
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قطر إلى طلب احلماية األمنية األميركية ،بعيد ًا عن

القوات األميركية املقدرة على إعادة ترتيب أوضاع
األمن اإلقليمي ترتيب ًا يضمن عدم تكرار ما حدث

الترتيب األمني اإلقليمي اخلليجي.

في أزمة اخلليج.

وبعد تولي األمير حمد بن خليقة احلكم،

يتضح مما سبق ،أن حرب اخلليج الثانية

رغب األمير في اخلروج عن نطاق ما اعتبره هيمنة

كبير ًا في املنظومة اإلقليمية اخلليجية ،بحيث

التخلص من الشعور بأن السعودية بلد كبير وله

املتمثلة بغزو العراق الكويت ،أحدثت حتو ً
ال

وسيطرة سعودية على قطر ،فكانت لديه رغبة في

شكلت ذريع ًة لدولة مثل قطر للخروج من

قوة إقليمية ،أما قطر فال متتع بالنفوذ اإلقليمي

إطار التعاون األمني املشترك حتت إطار مجلس

نفسه وهي مضطرة في مواقفها السياسية لالنصياع

التعاون اخلليجي ،والتخلي عن إحدى الوظائف

ملواقف اململكة العربية السعودية.

على وجودها ،بحيث أصبحت الدولة أكثر

نطاق الشقيق اخلليجي الكبير ،مع رغبة أميركية

األميركية.

السعودي في املنطقة ،واالستعاضة عن السعودية

األساسية للدولة وهي دورها األمني في احلفاظ

وقد تزامنت رغبة األمير في لعب دور خارج

هشاشة لصالح قوة أجنبية هي الواليات املتحدة

خاصة بعد أحداث  11أيلول في تهميش الدور

وهذا بحد ذاته شكل ضرب ًة قاصم ًة لفاعلية

ببديل يلعب دور ًا إقليمي ًا مغاير ًا للمواقف

مجلس التعاون اخلليجي ودوره في التعاون

السعودية ،ففعلت كل ما من شأنه تأجيج حدة

األمني ،حيث إن ضرب املعادلة األمنية اخلليجية

الصراع بني البلدين الشقيقني ،وقد سعت قناة

ال يقتصر على تراجع التعاون األمني ،وإمنا يعد

اجلزيرة عبر برامجها ونشراتها اإلخبارية لضرب

مؤشر ًا على ضرب فاعلية املنظومات الفرعية

وخلخلة موقع السعودية في احمليط العربي من

ومنع قيام أي مظهر من مظاهر التعاون اإلقليمي

جانب وإحداث أزمة سياسية للسعودية على

العربي.
العالقة مع اململكة العربية السعودية ومصر

املستوى الدولي من جانب آخر.

ويذهب البعض مثل مفيد الزيدي إلى القول إن

تشهد العالقات القطرية السعودية تأزم ًا كبيراً،

أميركا انتقدت السعودية بشدة ،وكان وراء هذه

حيث وصفت اخلالفات بني الرياض والدوحة

االنتقاءات مشروع أميركي لتقسيم السعودية إلى

بالعميقة ،ووصفت املشاكل باملعقدة ،حيث شكلت

ثالث مناطق ،وقد أريد للجزيرة معاجلة املوضوع

اخلالفات احلدودية السعودية القطرية مصدر توتر،

بطرق مختلفة .وقد شكل سوء عالقة قطر مع
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كما لعب املوقف القطري من كل من العراق وإيران

السعودية ورغبة قطر من التخلص من اإلرث

دور ًا في زيادة حدة اخلالف؛ مما انعكس سلب ًا على

والسيطرة السعودية ،أحد الدوافع املهمة وراء

عالقات قطر االقتصادية مع دول مجلس التعاون

تغيير السياسة القطرية والتحالف مع الواليات

اخلليجي ،وقد جاءت حرب اخلليج الثانية لتزيد

املتحدة األميركية.

من حدة التوتر وإعادة االعتبارات األمنية ،فلجأت
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أما على صعيد العالقة مع مصر ،فقد شكل

بشكل منفرد ،إلى دولة منافسة للنفوذ السعودي

العربية السعودية ،دافع ًا آخر لكي تلعب قطر

وقد شكلت اإلصالحات السياسية التي أقدم

املوقف املصري من قطر واملوالي دائم ًا للمملكة

في املنطقة ،وتلعب دور ًا قوي ًا في املنطقة.

عليها الشيخ حمد بن خليفة مفتاح ًا قطري ًا نحو

دور ًا في حتجيم كال البلدين ،فقد جنحت قطر عبر
قناة اجلزيرة في فضح النظام املصري وسياسات

االنطالق الدولي ،وتتابع السلوك القطري الذي

احلكومة الداخلية واخلارجية وعالقة مصر مع

ينم عن إدراك احلاكم اجلديد ملتطلبات حتقيق

الواليات املتحدة األميركية؛ األمر الذي قاد إلى

املصالح القطرية اإلقليمية والدولية ،والتي كللتها

توتر عال في العالقات بني مصر وقطر واجلزيرة.

قطر باتباع نهج جديد يعتمد على الواقعية السياسية

التي تراعي التوازنات الدولية ،وسياسة متطورة،

اخلالصة

تأخذ بعني االعتبار مراعاة مصالح الدول الكبرى

حصل هناك العديد من التغيرات في سياسة

بالدرجة األولى ،ويعتبر أن مسألة إرضاء الواليات

حمد بن خليفة آل ثاني سدة احلكم ،ورغبة احلاكم

الستقالل قطر على الساحة السياسية العربية ،وإمنا

املتحدة وكسب ودها يعد منطلق ًا أساسي ًا ليس فقط

قطر اخلارجية ،وذلك نظر ًا إلى تولي احلاكم الشيخ

أيض ًا لكي تتمتع قطر بثقل سياسي على الصعيدين

اجلديد الشيخ حمد بن خليفة منذ توليه احلكم في

اإلقليمي والدولي.

إبراز قطر كدولة صاحبة دور ريادي في املنطقة

وقد أدى هذا التحول امللموس في السياسة

ومستقل عن تأثير أي من دول النظام اإلقليمي

القطرية إلى ترسيخ وتثبيت مكانة قطر في

اخلليجي ،هي الدافع األساسي وراء حرصه على

فعال
احملافل الدولية ،مما أهلها إلى لعب دور ّ

التغيير مبستويني داخلي وخارجي ،بالشكل الذي

ومؤثر ،حيث لعبت قطر دور ًا متميز ًا في تقريب

ميكن قطر من النفوذ اإلقليمي والدولي.

فقد وضع األمير اجلديد حدود ًا للعالقة مع اجلارة

وجهات النظر بني كل من إيران والدول العربية،

الراعية ملصالح قطر واملوجهة لسياستها اخلارجية،

إيران والواليات املتحدة األميركية ،ثم بني ليبيا

باإلضافة إلى أنها لعبت دور ًا مهم ًا وبارز ًا بني

اململكة العربية السعودية ،والتي كانت تعتبر نفسها

وأميركا ،باإلضافة إلى أنها لعبت دور الوسيط

لفترة طويلة ،وظلت قطر تتلقى التوجيهات من

بني قوات البوليساريا واحلكومة املغربية في قضية

السعودية العربية لغاية فترة ليست بالبعيدة ،فكان

إطالق سراح السجناء ودور ًا أيض ًا في حل أزمة

اخلروج من بوتقة تأثير اململكة العربية السعودية

دارفور ،ثم الوساطة في حل اخلالف اللبناني

هو أحد مؤشرات التحول الكبير في سياسة قطر

اللبناني.

اخلارجية ،وفي املقابل أدى هذا إلى حتفظ اململكة
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إن املتتبع للسياسة اخلارجية القطرية يرى أن

العربية السعودية جتاه سياسة قطر اخلارجية وعدم

قطر وخالل االثنتي عشرة سنة األخيرة استطاعت

الرضى عن هذه السياسة ،حيث حتولت قطر من

وعبر انتهاج سياسة وصفت بـ»العقالنية املعتدلة»،

دولة صغيرة غير قادرة على صنع قرارها السياسي
العدد (2010 )12
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مقاالت

تداعيات نكبة نهر البارد
رفعت شناعة

*

نكبة مخيم نهر البارد ـ التي حدثت في

الفيل ،أي في منطقة أصبحت بحكم عملية الفرز

سجل إلى جانب املآسي واألحداث
مأسا ًة حقيقي ًة ُت ّ

الواقعية كانت تؤكد أنه ال إمكانية لبقاء هذا املخيم

الداخلي معادي ًة متام ًا للمخيم الفلسطيني ،والرؤية

 2007/5/20ـ لم تكن حدث ًا عابراً ،وإمنا كانت

على قيد احلياة؛ لذلك سارعت القيادة الفلسطينية

التي أطاحت بالعديد من املخيمات الفلسطينية

إلى إيجاد الطرق والوسائل إلخراج األهالي

مثل :تل الزعتر ،وصبرا وشاتيال ،وجنني.

ولنكبة مخيم نهر البارد سمات قد تختلف عن

وتدخل الصليب األحمر
إلى بيروت الغربية،
ّ

اللبنانية التي تواصلت خالل السبعينيات ،بشكل

املجال كان جزئياً ،وما ال يقل عن خمسة آالف

ولكن النجاح في هذا
الدولي والقوات العربية،
ّ

غيرها .فمجزرة تل الزعتر جاءت في إطار احلرب

فلسطيني من األطفال والنساء والشيوخ والشبان

أو بآخر ،خاصة منذ العام  1973مع تصاعد

لقوا مصرعهم بطرق مختلفة ،وانتهى املخيم في

املقاومة الفلسطينية من جهة ،وتصاعد االعتداءات

العام  1976وتشتت أهله ،وقسم ممن جنا سكن

اإلسرائيلية من جهة ثانية ،والتأثيرات الدولية

في منطقة الدامور واجلية.

واإلقليمية للتسريع في عملية الفرز الداخلي من

تعرضا إلى أبشع
أما مخيما صبرا وشاتيال فقد ّ

جهة ثالثة .فمخيم تل الزعتر كان يقع في شرق
ِ
واملكلّس وسن
مدينة بيروت قريب ًا من الدكوانة

مجزرة في  1982/9/16حصدت ما ال يقل عن

* كاتب فلسطيني يعيش في لبنان.

وهنا كان املقصود والهدف ليس اقتالع املخيم

ثالثة آالف شهيد من بينهم لبنانيون وفلسطينيون،
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والتفن في ارتكاب
كأولوية وإمنا اإلبادة البشرية،
ُنّ

أما مخيم نهر البارد وما جرى فيه ،وما أصابه،

حالة من الرعب واخلوف ،وجرى ذلك كله على

ارتكبتها عصابة (فتح اإلسالم) بحق اجلنود

وما انتهى إليه األمر ،خاصة بعد املجزرة التي

املجازر حتت اإلشراف اإلسرائيلي املباشر ،وإثارة

اللبنانيني على مدخل املخيم وأودت بحياة حوالى
ٍ
خمسة وعشرين جندياً ،فهو أمر مح ّيِر إن لم يكن
كتلة من األسرار من البداية إلى النهاية ،فلماذا

مرأى ومسمع من القوات الدولية التي تعهدت

بحماية املخيمات بعد خروج الرئيس الراحل
ياسر عرفات ومعه القيادات الفلسطينية وقسم من

اس ُتهدف مخيم نهر البارد وهو املخيم الوحيد

القوات ،بينما غادر بعضها إلى منطقة البقاع حيث

في لبنان كله الذي لم يتعرض ألية نكبة أو مأساة

جتدد صراع من نوع آخر ،وهو صراع فلسطيني
فلسطيني ،كان استكما ً
ال ألهداف االجتياح
ٍ
جزء كبي ٍر من
اإلسرائيلي الذي أسهم في تدمير

سابقاً؟! وملخيم نهر البارد مميزات البد من ذكرها

يتميز
لتكوين الصورة املطلوبة :مخيم نهر البارد َّ

البنية التحتية ملنظمة التحرير الفلسطينية .إ ّ
ال أنه

بقدراته االقتصادية ،وهو األول في مخيمات

رغم املجازر عاد مخيما صبرا وشاتيال إلى سابق

لبنان ،كذلك فإنه السوق التي يعتمد عليها أهالي

عدد اللبنانيني والسوريني واملصريني وغيرهم.

ودير عمار ،واملناطق املجاورة إضافة إلى املسافرين

واحملمرة
منطقة عكار ( 365قرية) وأهالي املنية
ّ

تغير في الدميوغرافيا ،حيث تضاعف
عهدهما مع ُّ

من لبنان إلى سورية الذين يعتمدون على أسواق

ومجزرة جنني التي حدثت في إطار مواجهات

نهر البارد التي تضم كافة أنواع الكهربائيات،

عبر عنه أبطال
بطولية ،وصمود أسطوري رائع َّ
أمثال :أبو جندل ،والطوالبي وغيرهم ،وصلت

ومواد البناء ،واملواد الغذائية ،واللحوم،

على حساب أرواح املدنيني ،واجتثاث املقاومة

هذه السلع بأسعار رخيصة ّ ِ
تشجع املشترين .وال

والثياب ،واألحذية ،والصرافة ،واخلضار ،و ُتباع

تعقب املقاومني
إلى حد تدمير املخيم على أرضية ُّ

يبالغ املرء إذا قال إن هناك زبائن من خارج منطقة

هناك ،واستخدم االحتالل اإلسرائيلي اجلرافات

ِّ
الضخمة أو املواد
املتفجرة إلحداث التدمير
الكامل .وهذا األسلوب نفسه استخدمته إسرائيل

البارد ،وتقدر قيمة البضائع والسلع في أسواق

تقترب من أحد املخيمات في صور أو صيدا

توقفت األحداث بإعالن قيادة اجليش النصر

الشمال ،بل ومن بيروت يقصدون أسواق نهر

البارد مبئتي مليون دوالر على األقل ،وعندما

في االجتياح اإلسرائيلي في لبنان ،فكانت عندما
تقصفه بشدة وتدمره بنسبة عالية ،ثم تدخل ّ ِ
لتفجر
املالجئ التي كان يستخدمها املدنيون خشية أن

الدخول إلى املخيم لتفقد ممتلكاتهم؛ حرص ًا على

وسرعت في إعادة بناء مخيم جنني
السلطة الوطنية َّ

بأن يزور بيته مدة خمس دقائق أو عشر دقائق،

على عصابات (فتح اإلسالم)ُ ،منع األهالي من
حياتهم ،وبعد شهور عندما ُسمح لكل رب أسرة

يكون قد اختبأ فيها املقاتلون .ولذلك عادت

شيء في أسواقهم وال في
وجد األهالي أنه لم يبق
ٌ

بتمويل خليجي.
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وإما محروقة ،ولم ُتثر
منازلهم فهي َّإما مسروقةَّ ،

محدودة ،ونسبة الدمار في املخيم اجلديد كانت

دمرت
كانوا مغلوبني على أمرهم ألن النكبة َّ

متفاوته .وهذا املخيم اجلديدة تصر احلكومة اللبنانية

ٍ
بنسب
حوالى  %40والباقي يحتاج إلى ترميم

القيادة الفلسطينية هذا املوضع مع أحد ،واألهالي

حياتهم ،وبيوتهم ،ومستقبلهم ،وبات عليهم

على تسميته (البقعة احمليطة مبخيم البارد).

باإلحباط الكامل عندما شاهدوا األبنية تتهاوى

رسمي ،لذلك هي عندما ُسمح لألهالي بالعودة

أن يقلعوا شوكهم بأيديهم .وقد ُأصيب األهالي

ثاني ًا ـ (األنروا) ال تقدم خدمات للمخيم بشكل

وحتترق ،وتذكر اجلميع ما قاله السيد عباس زكي

إليه عادوا ولم يجدوا أمامهم سوى بيوت محروقة،
وأثاث مسروق ،وبنية حتتية ّ ِ
مدمرة فال ماء ،وال

سفير فلسطني في لبنان واملسؤول األول في أحد

مؤمتراته الصحافية في قاعة الرئيس ياسر عرفات

كهرباء ،وال أي مق ّ ِوم من مق ّ ِومات احلياة.

في البداوي في  2007/6/2أي بعد حوالى

إ ّ
أن األهالي واجهوا هذا الواقع باإلرادة
ال ّ

أسبوعني من بدء املعركة ،ولم يكن قد حصل

القوية ،واضطرت (األونروا) إلى توزيع خزانات
ٍ
ماء على األحياء يتسع الواحد منها إلى ألف ليتر أو

تدمير للمخيم ،قال يومها:

بأن
«إنني أطمئن أهالي مخيم نهر البارد ّ

تدب تدريجي ًا في املخيم
ألفي ليتر ،وبدأت احلياة ُّ

وحدائق ،وشوارع واسعة ،وأبراج شبيهة بأبراج

طوي ً
ال من أجل السماح بفتح الدكاكني ،والسماح

سيعاد إعماره ،وستكون هناك ساحات،
املخيم ُ

اجلديد ،وقد ناضلت اللجان الشعبية وقيادة املقاومة

ناتانيا» .واستغرب األهالي ما قيل وبدؤوا هجمة

بإدخال اخلضار والسلع األخرى في ظل إجراءات

تشكيك واسعة بالنيات استناد ًا إلى ما قيل على

أمنية مشددة .وألن (األونروا) ال تلتزم رسمي ًا

لسانه .وهكذا انتهى املخيم باجلرف الكامل،

بتقدمي اخلدمات في املخيم القدمي فقد استعانت

أن املعارك التي حدثت فيه كانت محصورة
علم ًا ّ

باجلمعيات غير احلكومية ( )N.G.OSلتقدمي

في منطقة التعاونية وصامد ،واحلاووز ،أي املنطقة

اخلدمات واملساعدات بالتنسيق معها وضمن

الشمالية الغربية من املخيم القدمي.

توجيهاتها ،علم ًا أن مسؤولي (األونروا) في

تداعيات هذه النكبة كانت عديدة ومثيرة

برنامج الطوارئ في منطقة الشمال كانوا يشعرون

للتساؤالت التي ليست لها أجوبة محسومة

مع األهالي ،ويضغطون على رئاسة (األونروا)

وواضحة حتى اآلن:

لتيسير األمور اإلدارية واإلجرائية إليجاد حل

أو ً
ال ـ لقد مت تشريد ( 37500نسمة) ،وهم

للتعقيدات كما حصل بالنسبة إلى شبكة الكهرباء

سكان مخيم نهر البارد القدمي واجلديد أو ما يقارب

للبيوت املؤقتة التي أقيمت بجوار املخيم القدمي

شراؤها من قبل األهالي للتوسع في البناء خاصة

ثالث ًا ـ إن ما يقارب ( )25000نسمة من سكان

ٍ
أراض ُمستأجرة.
على

الستة آالف أسرة ،ونعني باجلديد األراضي التي مت
أن عدد السكان بدأ يزداد بشكل كبير واملساحة

مخيم نهر البارد الذين نزحوا أقاموا في مخيم
73

البداوي الذي يبلغ عدد سكانه أص ً
ال ()16000

مخيم نهر البارد ساعدتهم على االنطالق من نقطة

نسمة ،وعدد من النازحني أقام في جتمع املدارس

الصفر لشق طريقهم نحو املستقبل رغم التحديات

املساجد ،وفي األندية ،ورياض األطفال ،والكثافة

رابع ًا ـ األهالي كانوا يأملون اإلسراع في عملية

كلم 2واحد ،وانعكس ذلك على البنية التحتية من

ومحيرة ،ومثيرة للتساؤالت،
كانت بطيئة ،ومربكة،
ّ

(في كل غرفة أسرتان أو ثالث) وأيض ًا في قاعات

والعراقيل.

السكانية احلاصلة كانت ال ُتطاق وهي على مساحة

أن اإلجراءات املتعلقة بهذا اجلانب
إعادة االعمار إ ّال ّ

ماء وكهرباء ،وأيض ًا على العالقات االجتماعية،

ويعبرون
مما جعل األهالي يرفعون الصوت باستمرارّ ،

واالحتكاكات اليومية ،وتوقف املؤسسات

عن غضبهم ،ويأسهم من الوعود.

املسكونة بالنازحني عن العمل .حياة هؤالء كانت

شملت املرحلة األولى موافقة احلكومة على أن

صعبة وال ُتطاق ،خاصة أن ذلك حصل في بداية

يقوم األهالي بزيارة بيوتهم وتف ّقد ممتلكاتهم إذا

الصيف ،وحياة النازحني في املدارس كانت حياة

كانت هناك بقايا بيوت ،أو اذا كانت هناك وثائق

إذالل ومهانة.

جامعية ،أو شخصية ،أو أموال مخبأة .وهذه

فالذين كانوا يعيشون في بيوت محترمة ومريحة

العملية استغرقت عدة شهور .ثم جاءت مرحلة

أصبحوا اليوم مشردين في الشوارع ،وأبناؤهم

مر
جرف املخيم القدمي بكل ما فيه من ذكريات ّ
عليها حوالى ستني عاماً ،وبعد اجلرف الذي

طالب الشهادات الرسمية واجلامعات وقعوا في
أزمة حقيقية ألنه ال يوجد مكان مناسب للدراسة،

استمر ،أيضاً ،عدة شهور ،بدأت عملية إزالة

وبعض األهالي استأجروا مخازن هي أص ً
ال

أن أصحاب
الردم ،ثم نشأت مشكلة معقدة وهي َّ

وغير مؤهلة حلياة كرمية.

أن املخيم قد ُجرف ،وهنا نشأت
املخيم طاملا ّ

للبضائع وليست للسكن ألنه ليست لها نوافذ،

األرض وهم لبنانيون رفعوا دعوى باستعادة أرض

بعض األهالي الذين وجدوا شيئ ًا من أموالهم

مشكلة جديدة وهي مشكلة مت ُلّك األرض اخلاصة

استأجروا شقق ًا خارج املخيم في منطقة مجاورة

في منطقة الشمال بتحركات واسعة للضغط على

في املصارف ،أو املوظفني الرسميني في (األونروا)

باملخيم ،وقامت قيادة الفصائل واللجان الشعبية

تسمى جبل البداوي ،أو في بلدة املنية ،ومن

احلكومة وعلى (األونروا) للعمل على مت ُلّك

األهالي من ذهب إلى أقاربه في صيدا ،وصور،

األرض ،وقد بذل سعد احلريري وفؤاد السنيورة

وبيروت ،والبقاع .وانخفض املستوى املعيشي

رئيس احلكومة في حينه جهود ًا كبيرة لتملك

بشكل ُمذهل بات يهدد املجتمع ،وارتفعت نسبة

مت
األرض ،ومت ذلك بعد شهور طويلة .ورغم أنه ّ

البطالة ،فما يزيد على  %90فقد ممتلكاته ومكان

وضع احلجر األساس باحتفال مهيب حضرته كافة

عمله ،واملؤسسات واجلميع بات يدور في حلقة

األطراف مع وعود كثيرة ،إ ّ
أن تأخير ًا لعدة أشهر
ال َّ

مفرغة .إ ّ
أن احليوية واإلرادة الصلبة لدى أهالي
ال َّ
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يطالب بوقف إعادة اإلعمار بحجة أن هناك آثار ًا

جتدر ،اإلشارة إلى أن (األونروا) تؤكد رسمي ًا

هناك مدينة اسمها أرتوزيا في هذه املنطقة .وكل

سنوات على األقل .الفترة الزمنية بالتأكيد مهمة

أن استكمال بناء املخيم القدمي لن يتم قبل ثالث

ُوجدت أثناء عملية اجلرف ،وا َّدعت كتلة عون أن

جد ًا بالنسبة لألهالي ،والسبب األول أن امتداد

ما متت مشاهدته ثالثة أعمدة رخامية مت نقلها ،أما

الفترة الزمنية سيؤدي إلى التشتت ،والهجرة،

الفخاريات فهي عبارة عن قساطل فخارية حديثة

والتشرذم ،وضياع القسم األكبر من املخيم

وليست أثرية .وما ينفي وجود مثل هذه اآلثار

أن البيوت املؤقتة أو
التاريخي .والسبب الثاني هو ّ

باملعنى احلقيقي لآلثار هو أن أهالي املخيم حفروا

التجمعات املؤقتة املقامة على أطراف املخيم القدمي

املالجئ العامة ،ومالجئ البيوت على عمق أكثر

أنشئت على أساس أنها تصلح للسكن مدة سنتني،

من ثمانية أمتار خالل السنوات السابقة ولم يعثروا

على شيء ُيذكر .وهكذا تعالت الصيحات مجدد ًا

وها هي قد مضى عليها ما يزيد على سنة ونصف،

ترفض هذه االدعاءات بوجود آثار ملنع إعادة

فماذا سيكون مصير هذه البيوت ،وما هي األضرار

على العماد عون ،مما جعله يتراجع ،وبالتالي

هذه البيوت املؤقتة بعضها عبارة عن بركسات

التي ستلحق باألهالي؟

اإلعمار .وقد مورست ضغوط من عدة جهات

أعطت محكمة شورى الدولة إذن ًا بإعادة اإلعمار

معدنية غير معزولة من الداخل ،أي هي أشبه

باألفران في الصيف ،وأشبه بالبرادات في فصل

كأمر واقع وبعد تراجع كتلة عون عن ادعائها

الشتاء مثل عقار ( ،)774والبعض اآلخر مبني

السابق ،حيث إنها لم تستطع احلصول على وثائق

من خفان وزينكو كما هو حال جتمع ( ،)23وهذا

كافية تدعم وجهة نظرها.

عملية إعادة اإلعمار بدأت عملي ًا في شهر كانون

التجمع ُأقيم على أرض ليست صلبة وإمنا تنحدر

تقسم املخيم القدمي إلى ثمانية أقسام ()8portions

اآلن مشققة بشكل ملحوظ ،وهناك خطر على

إليها املياه من أعلى ،ولذلك هي رخوة ،والبيوت

الثاني  2010وبشكل بطيء ،و(األونروا) التي

األهالي ،و(األونروا) تعرف ذلك متاماً ،واملعاجلة

تقول إنها ستسلم خمسماية وحدة سكنية في

بالترميم ال تنهي املشكلة.

القسم األول قبل نهاية هذا العام إذا لم حتصل
هناك عوائق .طبع ًا شركة اجلهاد اللبنانية هي التي

خامس ًا ـ إن الدول املانحة الغربية قدمت

تتولى إعادة اإلعمار ضمن شروط منها %80 :من

( )122مليون دوالر من أصل ( )450مليون

العمال فلسطينيون ،ولكن لألسف فإن املقاولني

دوالر ،التكلفة الفعلية األولية إلعادة اإلعمار
التي رصدت في مؤمتر فيينا الذي ُع ِقد في

واملشرفني على العمال هم لبنانيون .طبع ًا بإمكان
الشركة أن تستقدم طاقم ًا آخر من العمال للتسريع

 2008/6/23وحضرته الدول املانحة والدول

في العمل واإلسراع في إنهاء مأساة املشردين من

العربية ،وبعد ذلك التاريخ أي منذ العام  2008لم

أهالي املخيم.

ُيدفع سوى ( )25مليون دوالر دفعتها السعودية.
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وميكن القول إن تكلفة اجلرف ونقل الردم ،وكثير

مبنح صاحب الدكان مبلغ ًا يتراوح بني ألفي دوالر

املجاورة وبلدياتها مت اقتطاعها من املبلغ األساسي

عادوا إلى املخيم اجلديد على أن يبدؤوا تأسيس

وخمسة آالف دوالر ،وهذا ما ساعد بعض الذين

من التعويضات واملساعدات للقرى اللبنانية

الدكان الذي ميكن أن يعيله هو وأسرته.

إن
املخصص إلعادة اإلعمار .و(األونروا) تقول ّ

أما احملال التجارية الضخمة واملؤسسات،

ما لديها ميكن أن يكفي إلعمار قاطعني من أصل

واملستودعات املكلفة ،وخاصة محال الذهب

الثمانية .ومستقبل تكملة اإلعمار يحتاج إلى

وعددها حوالى ( )12مح ً
ال فلم يستطيع أصحابها

حملة دولية جديدة خاصة على الصعيد العربي

حتى اآلن أن يحصلوا على أي تعويض إطالق ًا من

جلمع األموال املطلوبة ،وهذا ما يثير الشكوك عند

أية جهة كانت ،وهذا ما َّ
شكل حالة نقمة وإحباط

أهالي املخيم بإمكانية املوافقة على دفع األموال.

الدول العربية واخلليجية تعهدت بدفع ()225

عند هؤالء مرتني ،مرة عندما فقدوا كل شيء

تخصيص  22مليون دوالر من املبلغ الذي مت

املسجلة عليهم لدى التجار
يسددون الكومبياالت
ّ

وباتوا على احلصير ،وأكثر من ذلك ليس لديهم ما

مليون دوالر .أما الواليات املتحدة فقد أعلنت

الكبار أو البنوك ،وأصبحوا مالحقني قانونياً.

جمعه ملساعدة الالجئني في نهر البارد ،واللبنانيني

ومن عادة جتار البارد أنهم ق َلّما يضعون أموالهم

في القرى املجاورة.

إن موضوع التعويضات لم يتم البحث
سادس ًا ـ ّ

في املصارف ،فهم يبحثون دائم ًا عن توسيع

املدمرة ،أو خسائر التجار خاصة
أو السيارات
ّ
الكبار ،أو تعويض أصحاب البيوت واألبنية في

اخلسارة كبيرة وهائلة .واملرة الثانية التي شعروا

دائرة استثماراتهم داخل املخيم ،ولذلك كانت

فيه بشكل جدي سواء بالنسبة ألثاث البيوت،

فيها باإلحباط أنهم وجدوا كافة األطراف عاجزة

أمام قضيتهم رغم أنهم اتصلوا بـ(األونروا)،

املخيم اجلديد (البقعة احمليطة باملخيم) وهي ٌ
ملك

والوزراء ،والفصائل ،واجلمعيات غير احلكومية.

ألصحابها .فالسيارات التي ُد ّمرت وعددها
أصحابها على الذهاب إلى
يتجاوز األلف ُأجبر
ُ

هذه الشريحة املهمة التي كان املخيم واملنطقة

النافعة (الدائرة املختصة بالسيارات) ودفع كل

بأسرها يعتمدون عليها في اجلانب االقتصادي

السيارة عن اسمه حتى ال يتحمل مسؤوليتها

وتئن حتت ضغوط الديون املتراكمة.

أصبحت اليوم تبحث عن لقمة العيش وال جتدها،

واحد منهم ما ال يقل عن ثالثماية دوالر إلسقاط

أما املخيم اجلديد (البقعة احمليطة باملخيم

يتلق التعويض عنها إطالقاً.
األمنية ،علم ًا أنه لم َّ

القدمي) فقد بدأت العودة إليه في 2007/10/20

لقد ُوعد األهالي أكثر من مرة بأن يتم تعويضهم

مدمرة بالكامل ،وهناك أبنية حتتاج
حيث األبنية ّ
إلى ترميم مكلف ،وحتى اآلن لم يقدم إلى هؤالء

عن أثاث البيت لكن دون جدوى .أما بالنسبة

للدكاكني الصغيرة ،فقد نفذت (األونروا) مشروع

التعويض املناسب لكي يبدؤوا إعادة البناء .أما

إعادة تأهيل مثل هذه احملال بشكل محدود وذلك
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البيوت العادية التي قام أصحابها بترميم غرفة

ألف دوالر .وهناك طالب يدرسون في اخلارج

جمعيات الـ(  ،)N.G.O.Sواضطروا أن يدفعوا

التركية ،أو اليونان وغيرها واألقساط هنا تتراوح

أو غرفتني منها فقد تلقوا جزء ًا من التكلفة من

أي في إيطاليا ،أو أستراليا ،أو كندا ،أو قبرص

الباقي ،خاصة أن هذه اجلمعيات املكلّفة من قبل

بني (ألفي دوالر وثمانية وعشرين ألف دوالر).

لتجد صاحب البيت قد ن ّفذ شيئ ًا من الترميم كي

والفنية وهؤالء عادة ال يحصلون على املساعدة

وهناك طالب املعاهد العليا ،وطالب املعاهد املهنية

تعمد
(األونروا) كانت تأتي متأخرة وبشكل ُم ّ

باعتبار أن املساعدات فقط للطالب اجلامعيني علم ًا

يسكن هو وأسرته ،فتتعاطى هي مع ما تبقى من

أن أقساط املعاهد تتراوح بني (ألف دوالر وثالثة

التكلفة ،مبعنى أن رب األسرة كان يحرم أسرته

آالف دوالر).

إن كل ما مت
من املصروف اإلجباري ليرممّ بيتهّ .
تقدميه من مساعدات مالية هو املساعدة السعودية

متت املساعدات في السنة األولى والثانية

ماليني دوالر) وحصلت كل أسرة على (مليوني

باملساعدة اإلماراتية البالغة (خمسة ماليني دوالر)

بالتعاون بني (م.ت.ف) و(األونروا) واالستعانة

( 12مليون دوالر) ومساعدة السلطة الوطنية (6

والتي مت االستفادة منها في عدة مجاالت منها

ليرة من األولى ،وألف دوالر من الثانية) ومن هذه

األقساط .لكن من الواضح أن هذا املوضوع مقلق

املبالغ كان يتم الترميم ،وشراء الثياب ،ومصاريف

للطالب وألهلهم ألنه يحتاج إلى جهود مضنية،

البيوت ،واملصاريف اليومية لالطفال ،وشراء

واتصاالت مع اجلمعيات واملؤسسات إضافة ملا

الثياب ألن الذين خرجوا من مخيم نهر البارد،

تقدمه السلطة الوطنية سنوي ًا من مساعدات.

خرجوا حتت القصف ،ولم يتمكنوا من إخراج

إ ّ
أن املشكلة احلقيقية هي أن هناك حرمان ًا
ال ّ

شيء ال أموال ،وال ذهب النساء ،وال الوثائق

أن
واضح ًا من املنح الدراسية في اخلارج ،علم ًا ّ

الشخصية ،وال الوثائق اجلامعية ،ومن كان منهم
ِّ
املعلبات الزائدة لشراء
مدخن ًا كان يضطر لبيع بعض َّ
علبة دخان ،أو كتب أو قرطاسية ألبنائه.

هناك طالب ًا مميزين لكنهم من عائالت فقيرة جد ًا

ال متتلك حتى املصروفات العادية للطالب ،وهذه

مالحظة نأمل من القيادة أخذها بعني االعتبار.

سابع ًا ـ تسديد أقساط الطالب :كان هناك

اهتمام بتسديد أقساط الطالب اجلامعيني الذين

إن إعادة إعمار املخيم القدمي لن تعيد
ثامن ًا ـ ّ

ميلكون .هناك ثالثة أقسام من الطالب ،هناك

الشوارع واحلدائق والساحات ستؤخذ من مساحة

لم يعد بإمكان ذويهم تسديدها بعد فقدان كل ما

لكل أسرة حقها وإمنا تعيد احلد األدنى .فمساحة

الطالب اجلامعيون الذين يدرسون في اجلامعات

البيوت نفسها ،والشقق ستكون في أبنية من أربع

اللبنانية خاصة اجلامعة العربية وإقساطهم تتراوح

طبقات منها صغير مكون من غرفتني ،ومنها أكبر

بني (ثالثة آالف دوالر وتسعة آالف دوالر) وفي

مكون من ثالث غرف ،واألسرة التي كانت متتلك
ّ

منز ً
ال متكام ً
ال تستطيع البناء فوقه ملن يريد الزواج

اجلامعة األميركية أو اليسوعية تصل إلى عشرين
77

من أفراد األسرة ،أصبحت اليوم مضطرة الستئجار

وال ننسى حسب ما ورد في مؤمتر فيينا بأنه سيتم

وهذا موضوع مكلف جداً .واعتماد الشوارع

لنهر البارد من أجل تدريب فريق من الشرطة

اقتطاع خمسة ماليني دوالر من املبلغ املخصص

منزل خارج املخيم بـ ( )$250على األقل شهرياً،

األمنية لضبط الوضع األمني في البارد.

الواسعة والساحات هدفه السيطرة األمنية على
ُّ
والتمكن من املالحقة رغم أن اخلرائط
املخيم،

ما حصل في مخيم نهر البارد هو مؤشر

املوضوعة شارك فيها مهندسون من أبناء املخيم

خطير يقرع ناقوس اخلطر في سماء املخيمات

القرى حسب التوزيعات القدمية.

القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ اخلطوات واإلجراءات

الفلسطينية ،كما أن نكبة مخيم نهر البارد تدعو

للمحافظة على التكوينات االجتماعية ألهالي

املناسبة حلماية املخيمات ومستقبلها وأهلها.

لكن السؤال األهم هو كيف سيكون وضع

املخيم مستقب ً
ال إذا ما متّت إعادة إعماره؟.

بالتأكيد مخيم نهر البارد لن يكون كباقي

املخيمات في لبنان؛ ألنه حتم ًا سيكون مجرد ًا
من السالح ،بل من أية طلقة ،ومن أية مكاتب

للفصائل ،واحلركة السياسية فيه ستكون مضبوطة
بالكامل ،وخالف ًا لباقي املخيمات سيكون في
داخله مخفر للدرك يتعاطى مباشرة مع اإلشكاليات

الداخلية ،وسيكون هناك مكتب للمخابرات في
املخيم لرصد احلركة األمنية والفصائلية داخل

املخيم ،وستكون مداخل املخيم مضبوطة متام ًا من
خالل احلواجز العسكرية ،متام ًا كما هو حاصل في

مختلف املخيمات الفلسطينية في لبنان .رمبا تسمح
الدولة بوجود اللجنة الشعبية ،ولكن بصالحيات

ولكن احلظ األوفر سيكون للمؤسسات
مقيدة،
ّ
َّ
واجلمعيات غير احلكومية ،وملا يسمى املجتمع
املدني املعادي للفصائل الفلسطينية .أضف إلى

سيصار إلى
ذلك ما ُيسمى الشرطة االجتماعية التي ُ
تكوينها من أبناء املخيم ،وستكون حتت السيطرة
الكاملة.
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مقاالت

املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية..
بني الثابت واملتحول
سليم النفار

*

الشك في أن األزمة التي بلغتها املفاوضات

وفي املقابل ،فإن الذين تفاءلوا بنجاح العملية

إلى انسداد شديد في أفق التسوية التي كان يراد

أجل الوصول إلى نهاية سعيدة ،ملشوار التفاوض

الفلسطينية اإلسرائيلية ،في اآلونة األخيرة ،تشير

السياسية ،مراهنني على الدور األميركي من

منها إنهاء النزاع أو الصراع ،على وجه الدقة ،من

املضني ،أصيبوا بخيبة هم ،أيضاً ،جراء عدم

خالل حل الدولتني.

قراءتهم الصحيحة لواقع املجتمع اإلسرائيلي

فما كان للرئيس محمود عباس (أبو مازن)

ونخبه السياسية بكل تكويناتها .إضافة إلى سوء

محددات لها ـ لوال يقينه بعقم استمرارها وفق

يكون بعيد ًا عن املصالح اإلسرائيلية ،والتي هي

أن يرفض العودة إلى طاولة املفاوضات ـ دون

فهمهم طبيعة الدور األميركي ،الذي لم يكن ولن

النهج السابق.

جزء من مصلحته ،دون قوة ضغط عربية حقيقية،

فكل الذين وصفوا القيادة الفلسطينية ،منذ ياسر

تستطيع أن تلعب مع الراعي األميركي ،بلغة

الوطنية ،والتنازل لصالح إسرائيل ،لم يحصدوا

مبكيالني مختلفني ،ومبا يشكل قوة ضغط دولي،

املصالح ،لصالح أن يكون راعي ًا نزيهاً ،وال يكيل

عرفات إلى محمود عباس ،بالتخلي عن الثوابت
من توصيفاتهم سوى اخليبة التي تؤكد عدم درايتهم

تسهم في كشف الغطاء عن تعنت إسرائيل وعدم

بها (أقصد القيادة) وعدم موضوعيتهم جتاهها.

جديتها في الوصول إلى تسوية حقيقية.

وهل كان من املمكن فيما سبق ،أن يقول

د.صائب عريقات ،عضو اللجنة التنفيذية

* كاتب فلسطيني مقيم في غزة.
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لـ(م.ت.ف) ما قاله في  2009/ 11/11لوكالة

زمنية محددة وواضحة للعملية السياسية ـ هو

جاءت وعلينا مصارحة الشعب الفلسطيني ،بأننا

السياسية الفلسطينية والعربية خلفه ،ليأتي أكله.

الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)« :إن حلظة احلقيقة

جرس إنذار ،البد من حشد اإلمكانات والطاقات
وإ ّ
ال فإن الثابت واملتحول في العملية السياسية

لم نستطع أن نحقق حل الدولتني خالل املفاوضات

التي استمرت ثمانية عشر عاماً».

التفاوضية سيكون في مهب التساؤالت واملتغيرات

إذا كان صاحب كتاب (احلياة مفاوضات)،

املفتوحة ،على أفق بالتأكيد ليس لصالح القضية

والذي قال منذ عام ونيف ،في حفل إطالق كتابه

الفلسطينية ،والقضايا العربية برمتها.

في رام الله« :إن الدولة الفلسطينية وعاصمتها

اخليارات واإلرهاصات

القدس الشرقية ،ضمن حدود  1967قادمة ال

لم يكن اختيار القيادة الفلسطينية طريق

محالة وإن املسألة مسألة وقت فقط» .قد وصل

املفاوضات ،اختيار ًا طوعياً ،وإمنا جاء كممر

إلى هذه النتائج ،فإن ذلك يشير وبوضوح إلى

إجباري ،في ظل الشروط الذاتية واملوضوعية،

ضرورة البحث ،عن وسائل جديدة إلدارة

التي أحاطت بالقضية الفلسطينية.

الصراع أو توفير مقومات إضافية غير التفاوض،

وبالتالي لم تكن املفاوضات نتاج ًا من نواجت

أو مع التفاوض ،تستطيع حتريك العملية السياسية

معركة لم حتسم ،بل هي مرحلة انكسار عامة،

باجتاهها الصحيح.

حاولت القيادة الفلسطينية الدخول إليها ،لنقل

ولكن كل االجتاهات واآلراء التي تبحث عن

املعركة فوق األرض ،على الرغم من درايتها

وسائل جديدة وطرق مختلفة إلنهاء الصراع لن

باخللل القائم في موازين القوى ـ بشكل كبير ـ

تستقيم دون:

لصالح العدو.

توحيد املوقف الفلسطيني ...حيث إن حالة

وفي هذا السياق ،كانت املفاوضات ـ وما زالت

االنقسام ،التي سادت منذ ثالثة أعوام ،كانت

ـ اختيار ًا واقعي ًا ـ وفق التوصيف الفلسطيني ـ فرضته

وال تزا ل مشجب ًا ـ لدى اجلهات جميعها الدولية

شروط املعادلة السياسية بكل أبعادها :الدولية

واإلسرائيلية واإلقليمية ـ لتعليق حالة الفشل عليه،

واإلقليمية والعربية ،وما آل إليه الشرط الذاتي

في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

وعلى الرغم من أهمية توحيد املوقف

واملوضوعي ،لطبيعة الوجود والدور الفلسطيني

العربي ،مبا يجعل منه جبهة سياسي ًة متماسكةً،

وانطالق ًا من هذا التوصيف ،اعتبرت القيادة

في الشتات.

الفلسطيني ،فإنه مطلوب ،أيضاً ،توحيد املوقف

الفلسطينية طريق املفاوضات ساح ًة جديد ًة من

خلف املوقف الفلسطيني الرسمي ،الذي لن

ساحات النضال بوسائل مغايرة وشروط مختلفة

يتعاطى مع آلية التفاوض مكشوف الظهر.

عما سبق ...ودائم ًا كان الهدف هو الوصول إلى

موقف الرئيس (أبو مازن) ـ املتمسك بضرورة

احلقوق واألهداف الوطنية.

وقف االستيطان وحتديد مرجعية تفاوضية ومدد
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الشك في أن املفاوضات ،في القانون الدولي

السالم» ،حيث اعترف املجلس بالقرار()181

النزاعات ،ولكن ال شك أيض ًا في أن أطراف

رسمياً ...والذي ينص على تقسيم فلسطني إلى

العام ،تعتبر إحدى الوسائل السلمية حلل

الصادر عن األمم املتحدة في 1947/11/29

النزاع ،ستكون محصنة ،ليس بحقوقها ،حسب

دولتني :عربية ويهودية.

قوة القانون فحسب ،بل بتحالفاتها وقوى حاضنة

كما اعترف رسمياً ،بالقرار( )242الصادر عن

متكن كل طرف من احملاججة بقوة القانون وقوة

األمم املتحدة في .1967/11/22

املصالح والتحالفات ،لكن (م.ت.ف) جلأت

وفي سياق هذه اإلرهاصات ،واإلشارات

إلى وسيلة التفاوض دون ذلك كله ،أو في البعض

الواضحة ،التي قدمتها املنظمة ،جاء إعالن وزير

الضعيف مما سبق ذكره ،حيث جاءت تلويحاتها

اخلارجية األميركية جورج شولتز في 16كانون

وإشاراتها إلى هذه الوسيلة ودخولها إليها بعد

األول من العام  1988عن فتح حوار رسمي

سلسلة من املتغيرات الدراماتيكية ،التي أصابت

مع (م.ت.ف) ،وقد كان ذلك إثر إلقاء الزعيم

املنطقة :بدء ًا باالجتياح اإلسرائيلي للبنان في العام

الراحل ياسر عرفات خطابه في جنيف ،والذي

 1982وما تبعه من ظروف صعبة ومعقدة ،في

أقر فيه باعتراف املنظمة بكل من القرارين)242( :

سياق متابعة الكفاح الوطني ،وما رافقه أيضاً،

و( )338وبحق إسرائيل في الوجود ،إضافة إلى

من تفكك في جبهة احللفاء الداعمني على كافة

نبذه اإلرهاب.

املستويات :العربية والدولية واإلقليمية ،وصو ً
ال

ولكن هذه اإلرهاصات ،سرعان ما أصيبت

إلى املتغير األكبر واألهم في جبهة احللفاء :وهو

بانتكاسات ،جراء العملية الفدائية ،التي نفذتها

ما أصاب املنظومة االشتراكية من تداعيات التفكك

جبهة التحرير الفلسطينية ،على شاطئ تل أبيب في

والتحول في الدور ،وقدرة الدعم والتأثير ،وعلى

 1990/5/30ورفض املنظمة إدانة تلك العملية،

رأسها «االحتاد السوفييتي».

مما حدا بجورج بوش إلى إعالن تعليق املفاوضات

كل ذلك جعل من إمكانية استمرار (م.ت.ف)

مع (م.ت.ف) في .1990/6/21

على النهج نفسه ،أمر ًا غير ممكن ،أو غير مجد،

ولكن بعد حرب اخلليج الثانية ،وتداعياتها على

وال بد من اجتراح سياسات والدخول إلى ساحات

املشهد السياسي ،وما نتج عنها من حصار قاس

جديدة ،ملتابعة العملية النضالية.

على املنظمة ،بسبب مواقفها السياسية املنحازة إلى

في العام  1988وبعد انقضاء عام من عمر

جانب العراق ،عادت املنظمة إلى املفاوضات،

في العام  1987داخل الوطن احملتل ـ في الضفة

في العام  ،1991إ ّ
ال أن ذلك املؤمتر شكل بداية

االنتفاضة الفلسطينية ،التي انطلقت شرارتها

وإن كان ذلك من الباب اخللفي ،في مؤمتر مدريد

والقطاع ـ عقدت (م.ت.ف) املجلس الوطني

العودة ،إلى الدور الرئيس لـ (م.ت.ف) في

الفلسطيني التاسع عشر ،في اجلزائر ،وفيه أعلن

املشهد السياسي الدولي.

عن اخلطوة األولى جتاه العملية السياسية «عملية

حيث شاركت بعض الشخصيات احملسوبة
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على املنظمة من الداخل ،ضمن الوفد األردني،

واملعارضة السياسية للحالة ـ والتي قد تخدم

أن حتدث اختراق ًا مفاجئ ًا جتلّى في اتفاق (أوسلو)،

في التحريض ودعم القيام بأعمال عسكرية،

في  1993/9/13وبذلك عادت املنظمة إلى

ال تخدم العملية السياسية ،مما وضعها في دائرة

لكن ذلك لم يدم طويالً ،فقد استطاعت املنظمة،

املفاوض الفلسطيني ـ بل ذهبوا أبعد من ذلك

الذي مت التوقيع عليه ،في حديقة البيت األبيض

في الغالب كانت جتيء في سياقات وتوقيتات،

صدارة املشهد السياسي فاع ً
ال رئيس ًا وشريك ًا في

االستفهام والشكوك ،حيث إنها كانت ذريعة

السياسة الدولية واإلقليمية.

لدى اإلسرائيليني للتهرب من استحقاقات سياسية
واجبة.

املرحلة اجلديدة وإشكالياتها

الثابت في السياسة الفلسطينية
واملتحول في الثابت اإلسرائيلي

بعد توقيع اتفاق (أوسلو) دخلت املنظمة في

اإلجراءات التفاوضية العملية ،التي ستفضي إلى

على الرغم من كل الظروف املعقدة ،التي ذكرنا

عودتها إلى أرض الوطن وقيام أول سلطة وطنية

آنفاً ،فقد جنحت القيادة الوطنية الفلسطينية،

فلسطينية ،على أرض فلسطني ،وقد كانت القيادة
الفلسطينية ،شغوفة بذلك ،وخصوص ًا الزعيم

بالعودة إلى جزء من األرض الفلسطينية ،وأعادت

آالف الفلسطينيني إلى وطنهم ،فشكلت أول

الراحل ياسر عرفات ،ولكن ذلك كله بدا في

سلطة وطنية فلسطينية في العصر احلديث ،تقام

خضم جملة من االتهامات للمنظمة سواء من

على أرض فلسطينية.

بعض الفصائل الفلسطينية ،أو الدول العربية

وعلى الرغم من كل املالحظات ،التي نسجلها

واإلقليمية ،التي ال ترى ضالتها مبا حصل.

فاتهمت بالتفريط ،والتنازل ،والتخلي عن

على مجمل العملية التفاوضية ،في كافة مراحلها

أيضاً ،من تفهم خطوتها ومنحها الثقة في دورها

إغفال حجم التحول في الثابت اإلسرائيلي،

ـ ولكن ال نستطيع وال يستطيع إال كل مكابر،

احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،ولكن هناك،

من خالل هذه العملية التفاوضية ـ فإن حجم

الساعي إلجناز احلقوق الوطنية لشعبها.

التحوالت التي طرأت على أطروحة االحتالل

ولكن ،ال شك في أن احلالة أخذت تتبلور

كانت عميقة ،ونظرية السيطرة على األرض في

أكثر ،وأن حالة االشتباك السياسي أخذت تتصاعد

الفكر اإلستراتيجي اإلسرائيلي قد تغيرت هنا،

في اجتاهني ،يبدو أنهما متوازيان:

أو ً
ال ـ املفاوض اإلسرائيلي :والذي ال يريد

كما يقول د.محمود حيدر ،الباحث في الفكر

السياسي والفلسفي.

التنازل ،إال عن الفتات من األرض والصالحيات،

فاحتالل إسرائيل لفلسطني ،أكثر من نصف

ومبا يضمن التبعية له.

ثاني ًا ـ املعارضون بكل مشاربهم :فلسطيني ًا

قرن ،لم يكن مجرد ظاهرة سياسية عارضة،

وعربي ًا وإقليمياً ،والذين لم يكتفوا بالرفض
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املؤسسة األيديولوجية للحركة الصهيونية ،والتي

في املرحلة االنتقالية ،من ضرورة تقوية احلالة

وقد بدأ تفكيك هذا الثابت اإلسرائيلي ،منذ أول

النهائية ،سيكون كل املعلق :القدس ،الالجئني،

(كامب ديفيد) في العام  ،1978ولكن الزخم

فلم يرغب في تفجير العملية ،حليثية هنا أو هناك،

دأبت عليها منذ تأسيسها.

على األرض ،وأخذ أكبر نسبة منها ،ألن املرحلة

انسحاب إسرائيلي من سيناء املصرية ،إثر اتفاق

احلدود ،املياه...،إلخ على بساط البحث فيها،

األكبر ،واألكثر عمق ًا بدا من خالل االعتراف

ستؤول إلى البحث والتفاوض فيما بعد ،وهذا ما

بـ (م.ت.ف) وحق شعبها في الوجود وتقرير

جعل املفاوض اإلسرائيلي ،يعتقد أنه من اليسير

املصير ،وما تال ذلك من انسحابات ـ ولو محدودة

حل االختالفات الشائكة في املرحلة النهائية...

ـ من غزة والضفة ...ولكن كانت هذه احلالة

ولكن هذه الرؤية الفلسطينية للفعل السياسي،

بحاجة إلى جبهة سياسية راشدة ومساندة داخلي ًا

كان لزام ًا عليها لكي تؤتي أكلها ،أن تبني مؤسسة

وخارجياً ،األمر الذي لم يتوفر إلى حد كبير ،وقد

سلطوية أكثر قوة ،وأكثر شفافية ،وأن تضبط إيقاع

ترافق ذلك مع نظرة املفاوض اإلسرائيلي ،الذي

املعارضة الفصائلية ،مبا ال ميكنها من التفجير ،الذي

يرى ،ويعمل على إبقاء هذه احلالة حتت السيطرة،

يؤخذ من اآلخر «اإلسرائيلي» كذريعة للتملص من

وأن السلطة التي يريد ،لن تكون إ ّ
ال تابع ًا له،

االستحقاقات ،وتفجير العملية السياسية برمتها.

ومنفذ ًا لسياساته في املنطقة ،ورمبا أغراه في ذلك

الثابت اإلسرائيلي واملتحول الفلسطيني

تساهل املفاوض الفلسطيني في املرحلة األولى في

بعد أن اقتربت العملية السياسية من مراحلها

بعض التفاصيل التفاوضية ،والتي كانت تتعلق

األخيرة ،وفق أجندة أوسلو ،وبعدما كان األمل

بنقل صالحيات ،وأراض هنا أو هناك.

الفلسطيني كبير ًَا في التخلص من االحتالل

ضعف املفاوض الفلسطيني وكمائنه

نهائياً ،وإقامة الدولة ،ظهر إلى السطح وبقوة

الشك في أن املفاوض الفلسطيني ،حتيط به

الثابت اإلسرائيلي ،الذي يرى :أن الصورة

األرض ،وقدرة القوى املساندة له على كافة

سلوكهم السياسي واألمني حيال «السالم» مع

حالة من الضعف ،مردها قدراته املادية على

اإلجمالية للعملية التي يختبر فيها اإلسرائيليون

العرب والفلسطينيني خصوص ًا على أنه منطقة

الصعد ،وهذا سينعكس ،بل انعكس على سير
العملية التفاوضية ،ولكن املفاوض الفلسطيني

رمادية محتشدة بسوء الرؤية ،أصبحت تتحول

الذي كان يرى أنه محصن بقوة احلق ،وبقوة

مع الزمن إلى «لعنة» دائمة تالزم العقل السياسي

احلاجة إليه في العملية ،لم يقدم تنازالت في

اإلسرائيلي ،حسب توصيف د.محمود حيدر.

املرحلة األولى كما قد يبدو للمتابع ،وهذا كمني

إن اللحظة الفلسطينية اإلسرائيلية الراهنة ،تكثف

وقع فيه اجلانب اإلسرائيلي.

أسئلتها وبحذر شديد ،فاالنسحاب من غزة،

فقد انطلق املفاوض الفلسطيني ،في تساهله

وإزالة املستوطنات ،ال يفهم على كونه مجرد فعل
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وهذا املناخ بدوره ،أظهر الثابت الفلسطيني،

عسكري تكتيكي ،تفترضه االحتياجات األمنية

املظهر ،والذي ال ميكن جتاوزه في هذه العملية،

جليش االحتالل بفعل االنتفاضة الفلسطينية.

التي تسعى إليه.

بل هو فعل سياسي أمني ،أيديولوجي يظهر

دولة في حدود العام  1967والقدس عاصمة،

أعمق اآلثار املترتبة على فكرة االنسحاب ،وأن

والالجئون ...إلخ من الثوابت الفلسطينية واملقرة

ذلك يدخل املجتمع اإلسرائيلي في فضاءات

وفق الشرعية الدولية.

محتدمة ،ضمن ما يوصف بـ «منطقة املقدس

هذا الثابت هو باألساس متحول عن ثابت،

األيديولوجي» وأن أطروحة االنسحابات ال جتد ما

ارتضى قسمة غير عادلة ألرض اآلباء واألجداد،

يبررها في العقل اإلسرائيلي ،سوى كونها ناجمة

فكيف تريد له إسرائيل أن يتحول أيضاً؟

عن صيرورة من االنحدارات ،وهذا ما يعني
أن املجتمع اإلسرائيلي ،ونخبه السياسية ،غير

انتفاضة األقصى وتأثيراتها
في العملية التفاوضية

جاهزين بعد للقبول بتسوية عادلة ـ على الرغم من

االنزياح األيديولوجي ـ من خالل اعترافهم بوجود

لقد جاء اإلسرائيليون إلى كامب ديفيد مسلحني

الشعب الفلسطيني ،وهذا ما يشترك فيه السياسيان

برؤية غير دقيقة ،جتاه القيادة الفلسطينية ،التي

البارزان في إسرائيل

فاوضتهم على مدار السنوات السابقة ،فقد

شارون وشمعون بيريس حيث يعتبران :أن

اعتقدوا أن األمور متيسرة ،إلجناز اتفاق ـ يقفل

إسرائيل ليست ملزمة بالسعي إلى التسوية الشاملة،

باب الصراع ـ وفق أهوائهم.

وإنهاء الصراع.

فبعد توقيع أوسلو ،مت توقيع االتفاقيات

معتمدين بذلك على عدة عوامل منها :مرونة

 1995/5/4واتفاقية طابا في 1995/9/28

االنتقالية ،وقدرتهم العسكرية ،ودعم حلفائهم،

املفاوض الفلسطيني ،التي ملسوها في املرحلة

اإلجرائية والتنفيذية :اتفاقية القاهرة في

األميركيني على وجه اخلصوص ،وما ميتلكونه من

واخلليل في  1997/1/15واتفاقية واي

قدرة تأثير على مختلفة األوجه.

ريفر في  1998/10/23وشرم الشيخ في

ولكن كل ذلك لم يجدوه في كامب ديفيد،

.1999/9/4

ولكن مفاوضات كامب ديفيد ،والتي عقدت

فقد كان املفاوض الفلسطيني ،أمنوذج ًا للتحدي

اإلسرائيلي ،وظهر إلى السطح الثابت اإلسرائيلي،

التي توخاها أساس ًا من العملية السياسية ،وبرغم

في 12ــ 2000/7/25فشلت في تأكيد املتحول

والصالبة ،في متسكه بأهدافه وثوابته الوطنية،

والذي جتلى بالتعنت ،وعدم االستعداد للقبول بحل

كل اإلغراءات والتهديدات ،التي مورست على

الدولتني ،وما قيل ليس سوى كالم مفرغ من محتواه

املفاوض الفلسطيني ،بقيادة الراحل :ياسر عرفات،

احلقيقي ،ودولة مفرغة من كل جتلياتها السيادية،

لم تفلح في تغيير الثابت الوطني الفلسطيني.

وهذا ما قاد العملية السياسية إلى الفشل ،وتفجر

وحقوق ليست معلقة أو مؤجلة ،بل مستأصلة.
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األوضاع في األراضي الفلسطينية ،ألن إسرائيل

ذلك حسب التوصيف اإلسرائيلي.

وجه الدقة ،وفق املقاس اإلسرائيلي ،وغير ذلك،

اإلعالمية ،اإلسرائيلية واألميركية ،على تبرئة

وقياداتها ،وحلفاءها يريدون سالم ًا أو تسوي ًة على

وفي هذا السياق ،فقد عملت املاكينة

فإن الفشل يتحمل تبعاته الفلسطيني ،ويتهم بأنه

أنفسهم من الفشل ،وكأن الفلسطيني الذي جاء
سلف ًا للمفاوضات ،متناز ً
ال عن اجلزء األكبر من

وحده الذي يهدر الفرص ،وكأن القبول بالشروط

بالده ،مطلوب منه أن يتنازل أيض ًا ليصبح طيباً،

اإلسرائيلية املجحفة هو الفرصة املتوخاة.

ومقبو ً
ال ،ولكن احلقيقة غير ذلك ،فإن احلليف

وفي هذا املناخ السياسي املأزوم ،اندلعت

«انتفاضة األقصى» إثر قيام شارون بزيارة احلرم

والظهير األكبر إلسرائيل «أميركا» لم حتتمل قوة

الشريف.

الرفض الفلسطيني ،لشروطه غير العادلة ،في

ولكن أثناء ذلك ،لم يتوقف احلراك السياسي

إجناح العملية السياسية ،فالعملية السياسية ليست

املفاوضات ،وطرح مبادرات جديدة ،من شأنها

الوطني ،والذي يتمثل في قيام الدولة املستقلة،

هدف ًا عند الفلسطيني ،فالهدف هو إجناز املشروع

الدولي ،على أمل إعادة األطراف إلى طاولة

جسر الهوة بني مواقف الطرفني ،فكان اتفاق(طابا)

كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران.

عشية االنتخابات اإلسرائيلية ولكن مت جتاوزه،

شارون ومحاولة نزع الشرعيات

ولم يعاودوا االنطالق منه ،أو البناء عليه ،فقد فاز

إن جناح شارون في انتخابات  2001كان مبثابة

«شارون» في انتخابات شباط  ،2001ليدير الظهر

ضربة قوية للعملية السياسية ،ليس على اعتبار أن

بالكامل للعملية السياسية ،والتي أصبحت تعاني

«باراك» أفضل ،ولكن أصبح واضح ًا من نسق

الكثير من العقبات ،ودخلت في مرحلة موات.

ال شك في أن اإلسرائيليني قد أدركوا بانتفاضة

السياسة اإلسرائيلية ،أنها عندما تريد التملص من

املفاوضات معهم حتت تأثير النار ،بهدف حتسني

إلى ما بعد االنتخابات ،على اعتبار أنها «دولة

استحقاقاتها حتيل األمور التي ال تريد تنفيذها،

األقصى ،أن الزعيم ياسر عرفات ،يحاول إدارة

دميقراطية» ال تذهب خالف ًا لتوجهات شعبها،

شروطه في العملية التفاوضية ،ولكن ذلك ظل

ممكن ًا في عهد «باراك» ،ولم يتجه إلى اإلعالن

وهي حتسن صناعة هذه اللعبة ،طاملا خصمها
غير محصن بقوة ،ومرتهن لسياسة أحادية،

أن ياسر عرفات :ليس شريكاً ،وإن بدأت هذه

وهي محصنة بقوة الفعل ،وبقوة احللفاء ،وعليه

الصورة تتخلخل ،إلى حد ما ،فإن تصاعد

فقد جاء «شارون» من مربع سياسي مختلف عن

االنتفاضة ومجيء «شارون» حسما املوقف بهذا

مربع «باراك» ،فأعلن موت أوسلو ،وأدار الظهر

االجتاه ،فقد بدأت القيادة السياسية إلسرائيل حتيل

باملطلق للعملية السياسية ،وعلى الرغم من من

الفشل وتصاعد العنف إلى الفلسطينيني على اعتبار

كل املبادرات السياسية التي طرحت في عهده ،من

أنهم غير ناضجني بعد للقبول بحقائق األمور ،وال

خارطة الطريق إلى سواها ،فقد استمر بالتصعيد

ميتلكون الشجاعة ،لتسوية حقيقية للنزاع ،كل
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العسكري وبشكل أفظع وأبشع مما سبق ،معلن ًا أن

أنها أحزمة إستراتيجية ضرورية ،ألمن إسرائيل

في العملية السياسية ،وبدأ يعمل باجتاه نزع

وعليه ،فإن الثابت اإلسرائيلي ،الذي حتول

الرئيس عرفات :ليس ذا صلة ،أي ليس شريك ًا

العظمى.

الشرعية الدولية ،عن الرئيس وسلطته ،ويطالب

من خالل ،اعترافها بـ (م.ت.ف) وبالشعب

بقيادة فلسطينية جديدة ،يستطيع التحدث إليها،

الفلسطيني ،لم يكن سوى محاولة التفافية،

والتفاوض معها.

لكسب الوقت في جتزئة الصراع ،وإدامة أمده

إن هذه الوقاحة السياسية ،والتي ترافقت

بشكل أيسر ،وهذا يحيلنا إلى ما قاله بيريس في

بداية العملية السياسية :أن إسرائيل تعبر نفق ًا

مع أعلى وتائر التصعيد العسكري ،في الضفة
الغربية وحصار مقر الرئيس ،قضت على كل

إجبارياً ،البد لها من التكيف معه.

احملاوالت ،باجتاه مفاوضات جادة ومثمرة ،فقد

أبو مازن واملرحلة اجلديدة

استعاض «شارون» عن املفاوضات على الطاولة،

مبفاوضات من نوع آخر على األرض ،متسلح ًا

الشك في أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن)

ليس جديد ًا على العملية السلمية ،فهو أحد أهم

بجبروت القوة ليفرض حقائق ووقائع جديدة،

مهندسيها منذ البدايات ،وعندما نقول :أبو

تفرض نفسها في أية مفاوضات على الطاولة،

مازن واملرحلة اجلديدة ،فإننا نرمي إلى توصيف

على اعتبار أن الفلسطيني في النهاية ،سيذعن

املرحلة التالية ،حلياة الزعيم الراحل ياسر عرفات،

للمتغير على األرض ،من خالل إطالق حمالت
ّ

ومعطياتها اجلديدة ،بعد انتفاضة األقصى،

االستيطان على غاربها ،وتدمير ممنهج لقوة

واختالف مفاهيم التعاطي الشخصي ،للزعامة

السلطة وقدرتها على السيطرة ،وقد أفاد «شارون»

الفلسطينية اجلديدة ،مع املفاوضات ...فالرئيس

في حملته هذه ،من املناخ الدولي ،الذي خلفته

محمود عباس ،أكثر وضوح ًا من الزعيم الراحل،

أحداث  11أيلول في أميركا.

ولكن احملصلة االستقرائية لتقلبات املشهد

باجتاهه نحو املفاوضات ،وهو ال يستخدم وسائل

املتابع يدرك أن الفكر اإلستراتيجي اإلسرائيلي،

عرفات ،فوسائل ضغطه مختلفة ،وطرق إدارته

ضاغطة ،من نوع الوسائل التي يستخدمها ياسر

التفاوضي ،وما يعتريه من مد وجزر ،يجعالن

للعملية ،مختلفة أيضاً ...مؤمن باملفاوضات،

موحد إزاء القضايا املتعلقة باالنسحاب ،وهي

وبالوسائل السلمية للنضال ،بشكل كبير وعميق

ناجت من نواجت أي عملية تفاوضية ،مع احملتل.

من أجل حتقيق األهداف الوطنية ،وله فلسفته

فموضوعة االنسحاب ،والتخلي عن األرض،

وحكمته في ذلك ،لكن ذلك ال يعني البتة أنه

هي أطروحة أيديولوجية بامتياز ،وهي تعني

مستعد ملتابعة العملية السياسية بأي ثمن.

ما تعني ،مفارقة حيال اجلغرافية التي تعامل

وبصراحة ،فإن هذه النظرة ،أو الفلسفة رممت

اإلسرائيلي معها ،ألحقاب طويلة ،إما بوصفها

كثير ًا من الصورة الفلسطينية ،التي حاولت

أجزاء مستعادة من أرض إسرائيل الكبرى أو
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إسرائيل تشويهها في خضم «انتفاضة األقصى»

الرؤية ،حيث أصبحت السلطة برأسني :رئيس

وعرت نواياها غير الصادقة جتاه العملية السياسية
ّ

حركة حماس ،بتوجهات مغايرة ،وعاش املجتمع

في املجتمع الدولي ،بل أحرجت إسرائيل،

السلطة بتوجهاته املعروفة ،واحلكومة التي شكلتها

التفاوضية ،وضرورة وضع نهايات لها ،ولكن

الفلسطيني بحالة من اإلرباك على مدار عامني،

هل يكفي ذلك؟

حاول الرئيس (أبو مازن) أن يدفع األمور بيسر عن

ال شك في أن ذلك مبفرده ال يكفي ،فالبد

احلافة ،داخلياً ،ومبا ميكنه من متابعة املهام الوطنية،

من قوة ضغط دولية جادة على إسرائيل ،والبد

من خالل املفاوضات إلنهائها وفق أجندة املشروع

من أدوات أخرى بيد الرئيس ،إلجناز املهام

الوطني ،وثوابته املتفق عليها.

الوطنية.

االنقسام وانعكاساته على العملية

إن العملية السياسية ،التي يقف على طرفها اآلخر

لقد فجع املشهد الوطني الفلسطيني ،باالنقالب

«شارون» ال شك في أنها ستعاني ،وتعاني ،ويعاني

الذي قامت به حماس ،وما ترتب عليه ،من شرخ

معها الشعب الفلسطيني ،ومفاوضوه ،قبل اإلميان

في البنى االجتماعية ،وانقسام جغرافي ،ال يخدم

املطلق بضرورة اإلعالن عن مواتها ،وعدم إمكانية

سوى إسرائيل ،ولكن الرئيس محمود عباس

ضخ الدماء في عروقها ،ال سيما أن الرئيس األميركي

متكن من جتاوز ذلك األثر إلى حد ما ،من خالل

«جورج بوش» من أكبر الداعمني لشارون ،وقد منحه

تركيز جهده ،على ترميم حقيقي لقوة السلطة في

ضمانات أميركية واضحة مفادها :أن أي حل نهائي

الضفة الغربية ،وعدم ترك غزة ملصيرها منفردة دون

ستكون قضايا القدس والالجئني واحلدود ،خارج

الدعم املتعدد األوجه ،وبكل املستويات ،وخاض

حسبة التفاوض ...وفي هذا السياق جاء طرح

مفاوضاته باقتدار مع اجلانب اإلسرائيلي على مدار

«الدولة املؤقتة» ولكن الرئيس محمود عباس استطاع
اإلفالت من هذا الكمني ،وظل متمسك ًا بالثوابت

عامني ،ولكن بقي االنقسام شوكة في خاصرة

اجلهد الوطني ،ومشجب ًا تعلق عليه إسرائيل تهربها

الوطنية ،ولم يعط الذرائع إلسرائيل ،حسب فهمه

من االلتزامات السياسية ،ولكن حسب كل التقارير

إلدارة العملية ،فقد أوقف عسكرة

املشهد النضالي الفلسطيني ،إلى حد ما ،وعمل

والبيانات السياسية ،فإن املفاوض الفلسطيني ،متكن

عالية ،وعزز مناخات الدميقراطية من خالل اجتاهه

منذ مؤمتر «أنابوليس» وحتى نهاية عهد أوملرت،

بجد على ترميم املؤسسة السلطوية ،وبشفافية

في عهد أوملرت من إجناز خطوات تفاوضية ،فارقة
ولكن يبدو واضح ًا في ثابت السياسة اإلسرائيلية:

إلى االنتخابات التشريعية في العام  2006ليعزز

اجلبهة الداخلية ويزيد من قوتها ،في صيرورة

أن املفاصل التي يضطر فيها اإلسرائيلي لتقدمي تناز

العملية التفاوضية ،أمام احلكومة اإلسرائيلية

ل «حسب الفهم اإلسرائيلي» البد من خلق ذرائع،

اجلديدة «عهد أوملرت» ولكن االنتخابات

تتيح الهروب إلى األمام ،لتعفيه من التنفيذ ،وهكذا

الفلسطينية ،لم تأت كما يشتهى ،ومبا يخدم هذه

دواليك يستمر صانع السياسة اإلسرائيلية.
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نتنياهو ومرحلة االنسداد

وجود نائب الرئيس األميركي «بايدن» ،الذي

نتنياهو هو من املعسكر نفسه الذي ،ينتمي إليه

جاء في سياق دفع األطراف للمفاوضات،

األخيرة في إسرائيل ،تعتبر من أكثر احلكومات

اجلهود الدولية الساعية إلجناز ذلك ،مما حدا

كان ذلك مبثابة صفعة للدور األميركي ،ولكل

شارون ،وقد شكل حكومة إثر فوزه باالنتخابات

بالرباعية الدولية ،مؤخراً ،في اجتماعها في

اإلسرائيلية ميينية ،وتشدد ًا حيال العرب،

موسكو إلى اإلعالن من خالل السيد بان كي

والفلسطينيني على وجه اخلصوص.

فقد رفضت العودة إلى املفاوضات ،من ذات

مون ،األمني العام لألمم املتحدة ،عن ضرورة

إطالق حمالتها املسعورة لالستيطان ،الذي ينهش

الفلسطينية ،وإلى اعتبار ضم القدس الشرقية

جتميد االستيطان بكافة أشكاله في األراضي

النقطة التي توقفت عندها ،أيام أوملرت ،إضافة إلى

أمر ًا ال يقره املجتمع الدولي ،ال شك في أن هذه

األرض الفلسطينية ،ويحاول ابتالعها فارض ًا

اخلطوات انتصار للسياسة الفلسطينية وطرق

حقائق ومعطيات جديدة ،تؤثر على سير العملية

إدارتها ،وانتصار لنهج ورؤية الرئيس محمود

التفاوضية ،ووفق ًا للمعطيات الدولية اجلديدة،

عباس ،ولكن من أجل االنتصار احلقيقي ال بد

وخصوص ًا املوقف األميركي اجلديد ،الذي عبر

من أن تتضافر عوامل مساعدة أخرى.

عنه الرئيس «أوباما»وهو عدم جواز التفاوض ،في

نعتقد أن أهم هذه العوامل على اإلطالق ،هو

ظل االستيطان ،فقد أعلنت القيادة الفلسطينية:

ضرورة إنهاء االنقسام ،مبا يعزز من متتني اجلبهة

رفضها دخول املفاوضات دون متام هذا األمر،

الفلسطينية الداخلية ،ويصلب من قدرتها على

وما زالت متمسكة مبوقفها رغم الضغوط الهائلة،

املواجهة ،خلف رؤى واضحة وموحدة...

التي متارس على الرئيس «أبو مازن» وهو ينتقل من

ومطلوب أيض ًا تعزيز اجلبهة العربية واإلسالمية

سطوة الضغوط ،من موقع إلى آخر ،مبهارة وقدرة

املساندة ملوقف الرئيس «أبو مازن» من أجل انتزاع

عالية ،متمسك ًا بثوابته الوطنية.

على الرغم من تراجع املوقف األميركي،

احلقوق الوطنية لشعبنا ،ألن كل ما ذكرت آنف ًا هو

باجتاه املزيد من تعرية املوقف اإلسرائيلي ،في

فإن املوقف القوي ،غير احملصن بعوامل قوة من

عوامل قوة وضغط بيد املفاوض الفلسطيني ،وإ ّ
ال

غير أن الرئيس محمود عباس ،يقود األمور

جنس ما ذكرت سيذهب أدراج الرياح ،ولن يأتي
ُأكله.

كل احملافل ،فقد حصل على دعم عربي،

لبدء مفاوضات غير مباشرة ،ولكنها مسقوفة

وسيظل الثابت اإلسرائيلي ،ثابت ًا دون ذلك،

بزمن ،وتشترط وقف ًا لالستيطان ،وهذا املوقف

ولن نفلح في حتريكه وحتويله دون عوامل القوة

أرضى األميركيني واألوروبيني ،ولكن إسرائيل

التي ذكرناها ،فهل ندرك ذلك ،ونعمل لذلك،

الذي رفضته من خالل اإلعالن عن تعزيزها

قبل ندامة السعي؟.

لالستيطان ،وفي القدس حتديداً ،وفي ظل
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مقاالت

تهويد القدس احملتلة:
املطلوب واملمكن فلسطيني ًا وعربي ًا
طالل أبو ركبة

*

إن ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي

املشروع الوطني الفلسطيني برمته والذي يهدف

فالسياسة اإلسرائيلية منذ احتاللها املدينة في العام

عام  ،1967وعاصمتها القدس الشريف ،وهذا

إلى إقامة دولته املشروعة على األراضي احملتلة

من ممارسات في املدينة املقدسة ليس باجلديد،
 1967لم تتوان يوم ًا عن محاوالت تهويد القدس

ما ترفضه إسرائيل على أرض الواقع في الوقت

الذي تتحدث فيه عن قبول حل الدولتني ،ولكن

وتضييق اخلناق على املواطنني الفلسطينيني في

وفق رؤيتها للحل وليس وفق الرؤية الفلسطينية

املدينة ،فهي مستمرة منذ ذلك الوقت ولم تتوقف

والعربية أو حتى رؤية املجتمع الدولي.

نهائياً ،فالعمل بقانون أمالك الغائبني ومصادرة

املشكلة ليست باملمارسات اإلسرائيلية فهي

املنازل ومنع البناء ودفع ما يعرف بضريبة (األرنونة)

متوقعة وليست بالغريبة على دولة االحتالل،

وغيرها ...معمول بها منذ احتالل القدس،

ولكن الغريب فع ً
ال هو املوقف العربي والفلسطيني

وما متارسه إسرائيل ،حالياً ،من ممارسات باجتاه

والذي لم يستخلص العبر ـ على مدى أكثر من

تهويد القدس وفي هذا التوقيت بالتحديد يأتي

نصف قرن من الصراع ـ في مواجهة السياسات

في إطار السياسة اإلسرائيلية الستغالل حالة

واملمارسات اإلسرائيلية بصفة عامة ،وفيما

الضعف والعجز العربي عام ًة والفلسطيني خاص ًة

يتعلق بالقدس بصفة خاصة ،والسؤال املطروح

يدمر
دمر وال يزال ّ
في ظل انقسام فلسطيني خطير ّ

على دائرة البحث اآلن :ماذا ميتلك الفلسطينيون

* كاتب وباحث في مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان.

والعرب واملسلمون من خيارات ملواجهة التصعيد
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اإلسرائيلي اخلطير في املدينة املقدسة أو ماذا تبقى

أحمر إسرائيلي ال ميكن التفريط أو التفاوض

اخليار األول وقف املفاوضات وهو ما يطالب به

يأتي هذا التصريح ،أيضاً ،في إطار السياسة

مفاوضات متوقفة أص ً
ال منذ هزمية حزب (كادميا) في

احلالة العربية والفلسطينية املتردية والعاجزة بفعل

عليه بأي شكل كان ومع أية جهة كانت ،وقد

لهم من خيارات...؟.

اإلسرائيلية الهادفة إلى تصعيد املوقف واستغالل

معارضو املفاوضات مع اجلانب اإلسرائيلي وهي

االنقسام وغياب الرؤية واالتفاق وبالتالي اقتناع

تشكيل احلكومة في إسرائيل وتولي حزب (الليكود)

اإلسرائيليني بأن هذا هو الوقت املناسب لتمرير

قيادة االئتالف احلكومي في إسرائيل بحكومة ميينية

كافة السياسات اإلسرائيلية واإلجراءات التي من

متشددة وذلك عقب انتخابات شباط  ،2009بل

شأنها أن تخلق واقع ًا جغرافي ًا ودميغرافي ًا جديد ًا

واألدهى من ذلك أن التصعيد اإلسرائيلي األخير

على األرض يقوي املوقف اإلسرائيلي مستقب ً
ال في

في املدينة املقدسة يأتي عقب قرار وزراء اخلارجية

حالة مارست الواليات املتحدة األميركية واللجنة

العرب استئناف املفاوضات غير املباشرة مع إسرائيل

الرباعية واملجتمع الدولي ضغط ًا على إسرائيل،

منذ أسابيع سابقة ،وقبل انعقاد القمة العربية في

طرابلس الغرب بعد أيام وحتديد ًا في نهاية آذار

وهذه السياسة هي ما متارسه إسرائيل بامتياز منذ

انطالق مفاوضات (أوسلو) وحتى اآلن ،وهي،

 ،2010وتأتي ،أيضاً ،في مواجهة زيارة جورج

أيضاً ،ما مارسته إسرائيل مع كافة الدول العربية

ميتشل مبعوث الرئيس األميركي باراك أوباما

التي دخلت معها في مفاوضات سالم من قبل،

للسالم بأيام قليلة ،أيضاً ،والتي تهدف إلى إطالق

مثل الواقع في طابا مع جمهورية مصر العربية،

املفاوضات من جديد ،فهل وقف املفاوضات

أو وادي العربة مع اململكة األردنية ،وأيض ًا في

املتوقفة سيجعل إسرائيل تعيد حساباتها وتوقف

املفاوضات مع سورية.

ممارساتها الهادفة إلى تهويد القدس ؟!.

وهل السياسات اإلسرائيلية في القدس تنطلق

اخليار الثاني الذي ميلكه الفلسطينيون ومن

أساس أن القدس جزء من املفاوضات الثنائية ـ

أصبح خيار ًا صعب ًا للغاية في ظل ما حدث من

خلفهم العرب هو املقاومة .هذا اخليار والذي

من الواقع التفاوضي مع السلطة الفلسطينية وعلى

انتكاسة فلسطينية داخلية عقب االنقالب الذي

مباشرة أكانت أم غير مباشرة ـ واحلل النهائي ؟.

تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو

قامت به حركة حماس في غزة في منتصف

مع اجلانب الفلسطيني وعلى كل املسارات ما عدا

بالقطاع ،وعقب العدوان اإلسرائيلي على غزة

حزيران  2007وجعلها على سدة احلكم منفردة

في منتصف آذار بأنه مستعد الستئناف املفاوضات

وتوجيه الضربات املوجعة واحدة تلو األخرى

للكل
القدس ،يحمل دالل ًة عالي ًة ورسال ًة واضح ًة
ّ

لبنية فصائل املقاومة في القطاع ،لدرجة أن وزير

الفلسطيني والعرب واملسلمني معاً ،معتدلني

الداخلية في حكومة حماس فتحي حماد خرج في

أكانوا أم غير معتدلني ،مفادها أن القدس خط
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مؤمتر صحافي يعلن فيه وقف إطالق الصواريخ

قيام إسرائيل بقتل واعتقال قياداتها وعلى رأسهم

وأيض ًا تصريح وزير اخلارجية في حكومة حماس

رائد الكرمي وثابت ثابت وجهاد العمارين ومروان

الراحل ياسر عرفات وغيره من قيادة احلركة مثل

باجتاه البلدات اإلسرائيلية احملاذية لقطاع غزة،

البرغوثي عضو اللجنة املركزية احلالية ،إضافة إلى

محمود الزهار وهو أحد أبرز قيادات حماس في

فقدانها ما استطاعت أن حتصل عليه في (أوسلو)

الداخل لقناة (العالم) بتاريخ 2010/3/20

بعد قيام إسرائيل بعملية السور الواقي في الضفة

«بأن كل من يطلق الصواريخ من القطاع هو

الغربية والتي جعلت املدن الفلسطينية كانتونات

خائن» فعندما تأتي هذه التصريحات من قيادات

مقطعة األوصال يسهل التحكم بها ،واالنسحاب

حركة حماس والتي تعتبر نفسها رأس املقاومة

أحادي اجلانب من قطاع غزة ،ثم ما حصل من

في فلسطني يوضح ملاذا ازدادت وتيرة اخلطوات

انقسام حاد وتشرذم حقيقي في املجتمع الفلسطيني

اإلسرائيلية في مدينة القدس ،ومن جهة أخرى

عقب أحداث حزيران .2007

هل ميكن للمقاومة الفلسطينية املسلحة أن تشكل

هذا كله جعل من املقاومة املسلحة عبئ ًا على

تهديد ًا خطير ًا على إسرائيل ،فاملقاومة املسلحة

والتي عجزت عن مواجهة العدوان اإلسرائيلي

الفلسطينيني أكثر مما هي عبء على إسرائيل وهو

اإلسرائيلي على إطالق الصواريخ غير مستعدة

على أساسه في كافة ممارساتها على األرض سواء

وتتحرك
ما تعيه إسرائيل جيد ًا في الوقت احلالي،
ّ

على قطاع غزة ،بل والتي تفأجات من طبيعة الرد
بحسب ما سبق للمضي بهذا اخليار في مواجهة

عبر تهويد القدس وإقامة اجلدار ووضع احلواجز

املمارسات اإلسرائيلية في القدس أو غيرها ،بل

في الضفة الغربية ،أو عبر احلصار واإلغالق على

هي فشلت في مواجهة قضايا أقل من ذلك مثل

قطاع غزة.

احلصار واحلواجز واإلغالقات وغيرها وهي قضايا

أما عن الدعوة إلى انتفاضة ثالثة في األراضي

ذات طبيعة إنسانية باملقام األول وليست سياسية.

الفلسطينية فهي درب من دروب الوهم لدى الداعني

هذا في القطاع أما في الضفة الغربية حيث السلطة

إليها ،فكيف ميكن القيام بانتفاضة ثالثة واملجتمع

إسرائيلية قاسية ووجه ًا لوجه في كافة مناحي احلياة.

األقصى وانعكاساتها اخلطيرة والضارة على املجتمع

الفلسطيني بأكمله ال يزال يعاني من آثار انتفاضة

الوطنية الفلسطينية بقيادة (فتح) تواجه سياسات

بأكمله ،كيف ميكن الدعوة إلى انتفاضة جديدة ونحن

ورغم محاولة (فتح) املزاوجة بني العمليات الفدائية

نقيم إلى اآلن انتفاضة األقصى ولم نتخلص من
لم ّ

من خالل مجموعات كتائب شهداء األقصى وبني
احلكم والسلطة إ ّ
ال أن التجربة أثبتت أنها بحاجة

آثارها املدمرة؟ وكيف ميكن أن ندعو إلى االنتفاضة

إلى مراجعة .فواقع املقاومة املسلحة واالنخراط في

مواطن ًا محاصر ًا في القطاع أو مقطع األوصال في

و(فتح) دفعت ثمن ًا غالي ًا جراء ذلك ،متثل في

اضطهاد قياداته له ،مواطن ًا فقد الثقة في سياسييه

الضفة ،مواطن ًا يعاني من البطالة والفقر ويعاني من

عملية السالم بحاجة إلى كثير من التدبير والتفكير.
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عقب ما اقترفوه بحقه بعد االنتخابات التشريعية في

ومواجهة اإلرهاب ،ثم مواجهة التوغل اإليراني

أنه املتحدث باسمه وجروا عليه الويالت من كل

هذه األزمات وفي ظل حالة الفراغ للهوية العربية،

والتركي في املنطقة والباحث عن دور له في ظل

العام  2006ولم يحترموا رغبته بل وجميعهم ادعى
جهة دون أن يحترموا عقله أو رأيه ،مواطن ًا محاصر ًا

واستخدام القضية الفلسطينية وكأنها قميص عثمان

ملن يريد إيجاد قدم له في املنطقة ،ففي ظل واقع

باالحتالل واالنقسام.

إن الدعوة إلى انتفاضة جديدة تتطلب الكثير

كهذا ال يوجد لدى العرب القدرة على مواجهة

بها في مواجهة عدو اتخذ قرار ًا واضح ًا باجتاه

حتى إنهم ال يستطيعون سحب املبادرة العربية

املخططات واملمارسات اإلسرائيلية في القدس،

من التمهيد واملقدمات حتى نستطيع املضي

للسالم رغم الرفض اإلسرائيلي لها.

تصفية القضية بأيدي أبنائها عبر تعزيز انقسامهم

وتشرذمهم وعدم السماح لهم بالتوحد والعودة

هذا إضافة إلى قضايا حقوق اإلنسان واألقليات

مر ًة أخرى مهما كلف الثمن ،وهذا لألسف ما

والفساد والبطالة والتخلف التي تعاني منها املجتمعات

لم تدركه بعض القيادات الفلسطينية حتى اآلن

العربية ،وبصراحة ودون اخلوف في الدخول إلى

وال تزال تعتقد أنه ميكنها التمويه والتسويف على

املناطق احلساسة في العالم العربي فإن خيار القوة

املواطن بحيث يندرج وراء كل ما تقول وبكل

واحلرب غير وارد باملطلق لدى جميع الدول العربية

أسف إنها قيادة واهمة أو حاملة أو جاهلة بخبايا

وحتى اإلسالمية وال توجد دولة واحدة تضع في

وهموم املواطن حتى اآلن.

خياراتها أو إستراتيجياتها احلرب كوسيلة لتحرير

هذا على الصعيد الفلسطيني ،أما على الصعيد

فلسطني ،وما نشهده من سجاالت وخالفات بني

العربي وحالة العجز والوهن واضحة متام ًا على

ظاهرة صوتية الستعراض العضالت أو استكساب

العربي فالصورة تبدو أكثر قتامة حيث االنقسام

جميع احملاور العربية واإلسالمية ال تخرج عن كونها

جميع الدول العربية والتدخالت اإلقليمية

تعاطف اجلماهير هنا أو هناك.

واألدوار واألطماع اخلاصة بكل دولة على حساب

أما على الصعيد الدولي فالواليات املتحدة

أخرى هي الطاغية ،والتشتت العربي بني ما يسميه

األميركية ومن خلفها املجتمع الدولي برمته ال تضع

البعض محوري االعتدال واملقاومة والصراع

ضمن اهتماماته ما يحدث في األراضي الفلسطينية

بينهما على أشده ،بل واملنطقة العربية تشهد في

فاألزمة االقتصادية واحلرب على اإلرهاب وملف

الفترة احلالية أشد حاالت التوتر الداخلي :فمن

إيران النووي والواقع في العراق وأفغانستان،

الواقع املأساوي في العراق ،إلى واقع لبنان املنقسم

وأزمة جورجيا ،والعالقة مع كوريا الشمالية

على نفسه وفي أكثر من اجتاه ،إلى اليمن واحلرب

وغيرها من القضايا تأتي على سلم أولويات

على احلوثيني ودخول السعودية ،إلى السودان

الواليات املتحدة األميركية والتي تعتبر الوحيدة

وأزمة دارفور ،وواقع اجلزائر والشمال اإلفريقي،
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الفلسطيني اإلسرائيلي ،فالبيت األبيض أهمل في

اخلطوات والتي تبدأ من األرض احملتلة وتنتهي في

فيما بينها وجعلت القضية ثانوية في سلم أولويات

أن نقوم بها إذا ما امتلكنا اإلرادة لذلك ،وأولى هذه

كل بقعة من بقاع األرض ميكن لنا كفلسطينيني وعرب

أدراجه عملية السالم بفعل عدة عوامل تداخلت

اخلطوات تتطلب املسارعة إلى التوقيع على الوثيقة

السياسة األميركية ،ورأينا كيف تعاملت وزيرة

املصرية وإنهاء حالة االنقسام والتشرذم الداخلي

اخلارجية األميركية مع االستيطان وتخليها عن

والتوحد في مواجهة كل املخططات اإلسرائيلية

املوقف السابق بضرورة وقف االستيطان الستئناف

الهادفة إلى ضرب املشروع الوطني برمته وتدميره

املفاوضات وهو ما دفع الرئيس محمود عباس إلى

بالكامل ،ومن ثم تعزيز صمود املواطنني في مدينة

إعالنه التنحي عن قيادة السلطة في االنتخابات

القدس بكافة الوسائل ،وإعادة االعتبار للمقاومة

املقبلة ،نتيجة شعوره بخذالن الواليات املتحدة،

الشعبية على غرار نعلني وبلعني ،وجتنيد املواطنني

احملرك الرئيس لعملية السالم.

وهو ما تعيه إسرائيل جيد ًا وميكن اعتباره أحد

داخل اخلط األخضر في هذه املعركة ملا يشكلونه من

في مدينة القدس ،حيث حتاول إسرائيل استغالل

وإطالق حملة دبلوماسية في كافة مدن العالم

قوة حقيقية داخل عمق الكيان اإلسرائيلي.

الدوافع األساسية للسياسات اإلسرائيلية احلالية

الوقت والفرصة احلالية لتمرير مخططها والذي

دون استثناء لفضح املمارسات واالنتهاكات

يهدف إلى تهجير سكان القدس وتغيير مالمحها

اإلسرائيلية باملدينة املقدسة وجتنيد كافة املناصرين

قبل أن يحدث تراجع في املوقف األميركي

للقضية الفلسطينية في كل شارع ومدينة غربية،

والدولي من عملية السالم.

ومخاطبة اإلعالم الغربي والتأثير على املواطن في

ناهيك طبع ًا عن االنحياز الدولي من طبيعة

أوروبا والواليات املتحدة بهدف حشد أكبر كم

مراكز صنع القرار في العالم الغربي ،وفشل

في الدول الكبرى تكون ضاغطة على حكوماتها

الصراع أساس ًا وجناح الصهيونية في التأثير على

ممكن من املناصرين ،وذلك خللق حالة رأي عام

في مواجهة املمارسات اإلسرائيلية.

الدبلوماسية الفلسطينية والعربية من خلفها في خلق

وكذلك رفع قضايا في احملاكم األوروبية

حالة رأي عام في الغرب بحيث تؤثر على السياسات

ملنع املستوطنني أو من ولدوا في مستوطنات من

اخلارجية للمجموعة األوروبية والواليات املتحدة،

دخول أوروبا بهدف الضغط أكثر على احلكومة

واللجنة الرباعية ،وهو فشل تاريخي يعود إلى

اإلسرائيلية بضرورة وقف املخططات ،هذا ما

الرؤية والدعاية العربية في الغرب.

قد يكون تشخيص احلالة بحسب ما جاء سابق ًا

ميكن أن منتلكه حالي ًا للقدس وفلسطني ،ويجب

أنه ال يزال هناك أمل في مواجهة كل ما يحدث في

يصبح من املتأخر القيام بأية خطوة أو تصبح كل

أن تكون خطواتنا متسارعة بهذا االجتاه قبل أن

وعلى مختلف األصعدة سوداوياً ،ولكني أعتقد

خطواتنا في وقت ال أثر لها.

القدس واألراضي العربية وذلك عبر العديد من
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الندوة

املساعدات الدولية لغزة بني هشاشة االقتصاد
وقسوة الواقع السياسي
املشاركون:

أدار الندوة :مأمون سويدان

•الدكتور إبراهيم أبراش ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر.
•الدكتور سمير أبو مدللة ،رئيس قسم االقتصاد بجامعة األزهر.
•الدكتور عاطف أبو سيف ،رئيس حترير سياسات.

شكّ لت املساعدات الدولية املقدمة للفلسطينيني

بأغلبية مقاعد املجلس التشريعي وتشكيلها

عقود ستة .إ ّ
ال أن انطالق عملية السالم وتأسيس

املجتمع الدولي مقاطع ًة مالي ًة على السلطة في

حكومتها (احلكومة الفلسطينية العاشرة) فرض

الزم ًة ألزمتهم ونكبتهم الوطنية منذ أكثر من
السلطة الوطنية الفلسطينية في العام  1994أطلقا

الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان املجتمع الدولي يرغب في تعزيز السالم،

حركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة بالقوة

في قطاع غزة سيزداد األمر سوء ًا بعد انقالب

صافرة قطار املعونات لبناء مؤسسات هذه السلطة.

في حزيران من العام  2007حيث سيعاني القطاع

والفلسطينيون يرغبون في تعزيز وجودهم عبر

من ويالت كثيرة أهمها احلصار اإلسرائيلي الذي

بناء مؤسسات تصلح للتحول إلى دولة في اللحظة

سيخلق ظواهر اقتصادي ًة جديد ًة مثل جتارة األنفاق

التاريخية املناسبة .مع اندالع االنتفاضة وإدراك

وغالء األسعار واحتكار السلع األساسية والفقر

إسرائيل أن السلطة لم تعد مجرد كيان ذاتي محدود

وأن ثمة حتو ً
ال واضح ًا نحو الدوالنية ،أغارت

والبطالة إلى جانب تهتك النسيج االجتماعي.

واختلفت أشكال املبادالت التجارية وازداد شكل

املقاتالت اإلسرائيلية وداست جنازير الدبابات

التدخل اخلارجي في القطاع وتنوعت مصادر

وقصفت البوارج كل ما بنته السلطة في حلظات.

التمويل الدولي والعربي الذي أخذ جله الطابع

وحتول الدعم الدولي إلى املنظمات اإلغاثية ومت

اإلغاثي .وتفاقم األمر بعد عدوان إسرائيل على

تهميش مؤسسات السلطة.

القطاع في شهري كانون األول  2008وكانون

مع انتخابات العام  2006وفوز حركة حماس
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الثاني  2009وفشل عملية إعمار غزة بسبب

احلصار على قطاع غزة ،هذا احلصار الذي فرض

الدولي في شرم الشيخ .ما الذي حصل؟

نتيجة لذلك عانى القطاع والضفة من تدهور في

اخلالف على إدارة األموال التي تعهد بها املجتمع
جتمع

بالتمهيد من اللجنة الرباعية عبر شروطها الثالثة.

حول طاولتها ثالثة باحثني

الوضع االقتصادي واملعيشي وصل إلى مستوى

لتحاول معهم استكشاف حقيقة املساعدات

خطير .في قطاع غزة تدهورت األمور بخطورة

ٍ
خاص
الدولية املوجهة إلى قطاع غزة بشكل

بعد احلرب نهاية  ،2008اآلن التقارير الدولية

ومرك ٍز ،مع البحث في املساعدات الدولية

تشير إلى أن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت

املقدمة إلى الشعب الفلسطيني بشكل عام .جتمع

إلى ما بني  70إلى  ،%80حتى أن هناك تقارير

حول طاولتها ك ً
ال من :الدكتور إبراهيم

تتحدث عن أن نسبة الفقر تصل إلى  .%85إحدى

أبراش ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة األزهر.

الناشطات في املؤسسات اخليرية التي تتلقى دعم ًا

والدكتور سمير أبو مدللة ،رئيس قسم االقتصاد

خارجي ًا لفتت االنتباه إلى مسألة مهمة جداً،

بجامعة األزهر .والدكتور عاطف أبو سيف،
رئيس حترير

فهي تقول إنه عندما نحرر شيك ًا بقيمة مئة دوالر

.

مأمون :مساؤكم سعيد ،موضوع احلوار

كمساعدات للشعب الفلسطيني فهناك  45دوالر ًا

وكما نعلم ،فإن املساعدات اإلغاثية لصيقة

ُتشترى من إسرائيل والضرائب ُتدفع إلسرائيل

يتعلق باملساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة،

منها تعود إلى االقتصاد اإلسرائيلي ،ألن املنتجات

بالشعب الفلسطيني منذ النكبة ،ويتميز الشعب

عالو ًة على دفع رسوم إضافية للتخزين.

الفلسطيني عن باقي شعوب العالم بأنه يتلقي

سنركز نقاشنا على املساعدات املقدمة إلى

هذا النوع من املساعدات منذ عقود ...منذ عام

قطاع غزة خالل السنوات الثالث املاضية ،لكننا

النكبة ،وبعد ذلك منذ تأسيس (األونروا) ،حيث

سنتطرق بتفصيل متهيدي إلى املساعدات املقدمة

أصبح هذا النوع من املساعدات يقدم وفق منظومة

إلى الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وآلية دولية محكمة .إلى جانب (األونروا) خالل

برأيك دكتور إبراهيم ،هل هناك طابع سياسي

عقود الصراع تشكلت في فلسطني العديد من

لهذه املساعدات ،مبعنى هل هذه املساعدات

املؤسسات احمللية واإلقليمية والدولية لتقدم

مسيسة وحتمل أجندات معينة؟
ّ

للشعب الفلسطيني املساعدات اإلغاثية على غرار

دكتور أبراش :تسييس املساعدات الدولية

سواء أكانت منح ًا أم قروض ًا ميسر ًة أم مساعدات

(األونروا) .اآلن األمور بدأت تتطور وتتفاقم

غذائية ال يقتصر على الشعب الفلسطيني بل

وتأخذ طابع ًا أكثر جدية بعد تشكيل احلكومة

يطبق على جميع
هو سياسة عامة أو قانون عام ّ

الفلسطينية العاشرة في العام  2006وفرض
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املساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول

هنا تدخل العملية السياسية التي بدأت مع

كما يحدث أثناء الكوارث الطبيعية ولكن دون

من مرحلة التحرر الوطني إلى مرحلة سلطة

الفقيرة ،صحيح أن هناك بعد ًا إنسانياً ،أحياناً،

(مدريد) ثم (أوسلو) حملاولة نقل الشعب الفلسطيني

تقوم على أساس اتفاقيات موقعة مع إسرائيل،

ذلك هناك أهداف سياسية وراء تقدمي املساعدات،

وااللتزام بالتسوية هو الذي جعل األوروبيني

وتتقوى هذه األهداف مبقدار ضعف الدولة املتلقية

واألميركيني يقدمون مساعدات للفلسطينيني ،إذ ًا

للمساعدة ،كما أن الشروط التي تفرض على كيفية

هذه املساعدات هي مقابل اعتراف الفلسطينيني

صرف املساعدات ال تخلو من سياسة أو مصلحة

بالشرعية الدولية واعترافهم بالتسوية السياسية

اقتصادية للدول املانحة كإلزام الدول املتلقية بشراء

ونهج السالم ،وبالتالي مساعدات مالية مقابل

مواد وسلع من صناعة الدول املانحة أو قبول فرق

االلتزام بنهج التسوية السلمية وهذا هو الثمن

فنية لإلشراف على توظيف املساعدات ...إلخ.

السياسي .ومن هنا عندما بدأت املساعدات تأتي

وتندرج املساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني

إلى الفلسطينيني كان الهدف من هذه املساعدات

في هذا السياق بل إن اجلانب السياسي في احلالة

تطويع الفلسطينيني وتدجينهم في عملية السالم

الفلسطينية أكثر بروزاً .ولنطرح السؤال ،ملاذا

كنوع من اإلغراء املالي .وهنا حلت السلطة

يقدم األوروبيون وغيرهم مساعدات إلى الشعب

محل حركة التحرر الوطني وأصبح االهتمام ببناء

الفلسطيني بعد تأسيس السلطة الفلسطينية ولم

مؤسسات السلطة أكثر من االهتمام بتطوير الفعل

يحدث ذلك قبل قيام السلطة؟ قبل السلطة

الكفاحي أو الفعل املقاوم ،وهنا نالحظ أنه كلما

كانت املساعدات تقدم فقط من خالل (األونروا)

كانت عملية التسوية متعثرة أو خرجت أصوات

كمساعدات إنسانية ،فيما كانت فصائل العمل

من الفلسطينيني تشكك في التسوية أو تتحدث

الوطني تعتبر حركات إرهابية ،ال تقدم لها

عن وقف املفاوضات؛ فإننا نسمع أصوات ًا تهدد أو

مساعدات فحسب بل تخضع للمراقبة وجتميد

األرصدة واملتابعة .إذ ًا لم يكن هناك حديث عن

تلوح بإمكانية وقف املساعدات.

إذا كانت املساعدات عص ًا أو سيف ًا مسلط ًا على

مساعدات أوروبية أو أميركية للفلسطينيني عندما

السلطة الفلسطينية لتبقى ملتزم ًة بنهج السالم ونهج

كانوا في مرحلة حركة حترر ،فقط وكالة الغوث هي

التسوية ،فهذا ثمن سياسي ،واخلطير في األمر

التي كانت تتلقى املساعدات وكانت تخضع لرقابة

أن هذه املساعدات على الرغم من أنها ساعدت

مشددة أيضاً ،باإلضافة إلى ما يتلقاه الفلسطينيون

السلطة في إطار بناء مؤسسات في القضايا

من مساعدات من حركات وأنظمة صديقة ،ما

اخلدماتية فإنها لم تذهب إلى جانب مهم وهو دعم

الذي جرى ليصبح األوروبيون واألميركيون هم

البعد الوطني النضالي للشعب الفلسطيني بل نحن

الداعم األساسي للشعب الفلسطيني والسلطة

نتذكر أنه أيام الرئيس أبو عمار رحمه الله كانت من

الفلسطينية؟.
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ضمن االنتقادات األساسية التي وجهت إليه أنه

في مثل هذه احلالة ،مبعنى هل هذا الرأي ينطبق

إلى املقاتلني الفلسطينيني في املخيمات وإما لدعم

مبعنى جميع األطراف متهمة؟

يحول جزء ًا من األموال إما إلى القدس وإما
كان ّ

على جميع األطراف املشاركة في املساعدات،

بعض اجلماعات املسلحة ،وهذا كان جزء ًا من

أبراش :ال ،نحن ال نقول جميع األطراف،

شعروا أنه يوظف أموا ً
ال جاءت من أجل السالم

األساسي للسلطة ،يأتي من األوروبيني واليابان

السالم.

ولكن كل هذه املساعدات التي تشكل األساس في

االنقالب األوروبي األميركي على أبو عمار ألنهم

ماذا نقصد بجميع األطراف؟ من أين يأتي التمويل

والتسوية في مجال آخر يعتبرونه متعارض ًا مع نهج

والواليات املتحدة األميركية ومن دول عربية،

من هنا ،فإن هذه املساعدات مرتبطة بالتسوية

نفقات السلطة تخضع لشروط الرباعية وخصوص ًا

اجلهات املانحة لم تكن معنية بإجناز املشروع

وجماعات أخرى رمبا ال تسير في هذا املجال وتقدم

واشنطن وتل أبيب من جانب ،واملشروع الوطني

أيديولوجي ،وبالتالي نحن نتحدث هنا عن مصادر

كانت أقرب إلى ربط مساعداتها بالتسوية حسب

ولكن هذه املساعدات األخيرة ال تشكّ ل إال جزء ًا

التزام الفلسطينيني بالتسوية دون أن تكون مرتبطة

إلى أحزاب ومؤسسات ،أيضاً ،هناك جزء كبير من

استمرار السلطة خالل هذه السنوات األخيرة

الفلسطيني ،بصرف النظر عن وجود تسوية أو عدم

وطني بل كان مسار التسوية يسير ،أحياناً ،معاكس ًا

وتركيا ودول عربية ،وهناك دول وجماعات

على (أوسلو) ترتفع أصوات عديدة تطالب بإعادة

وجماعات اإلسالم السياسي وهذه املساعدات قد

واألميركيني ،بل تطرح تساؤالت أعمق مثالً:

ويعود األمر في جميع احلاالت إلى قدرة

ومبساعدة الفلسطينيني في حياتهم املعيشية ولكن

واشنطن راعية عملية السالم ،بالتأكيد هناك دول

الوطني ،وأنا هنا أميز بني االثنني :التسوية كما تراها

مساعدات إما من منطلق إنساني أو من منطلق

أو التسوية كما يراها الفلسطينيون ،الدول املانحة

أخرى للتمويل غير الذين يرعون عملية السالم،

الرؤية األولى وليس الثانية ،مرتبطة باستمرار

يسير ًا من املساعدات وغالبيتها ال تذهب للسلطة بل

باملشروع الوطني ،وعلى هذا األساس الحظنا

التمويل يأتي من دول ملتزمة تاريخي ًا بدعم الشعب

دون تقدم في إجناز املشروع الوطني كمشروع حترر

وجود تسوية ،دول مثل روسيا االحتادية والصني

لرياح املشروع الوطني ،وهنا بعد هذه السنوات

تقدم مساعدات العتبارات أيديولوجية مثل إيران

النظر في وجود السلطة املمولة من قبل األوروبيني

تعمل في خط معارض للسلطة ونهجها.

هل حتولت السلطة ،وخصوص ًا عندما أصبحنا

الفلسطينيني على توظيف املساعدات خلدمة

الفلسطينية.

بعيد ًا عن الفساد وسوء االستخدام ،وبنوع من

سلطتني وحكومتني ،عبئ ًا على احلالة النضالية

نهج عقالني في اإلنفاق
قضيتهم الوطنية بسلوك ٍ

مأمون :برأيك دكتور أبراش ،هل التعميم دقيق

التحايل اإليجابي على شروط اجلهات املانحة.
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مأمون :هال حدثتنا دكتور سمير ،عن طبيعة

اجلدوى والقضايا االستشارية للمشاريع املمولة.

أبو مدللة :أو ً
ال ،في البداية دعنا نفصل األمور

على الطفل واملرأة وحقوق اإلنسان ،وعندما

من حيث مؤسسات املجتمع املدني كان التركيز

هذه املساعدات وأشكالها.

نتحدث عن أنه منذ العام  1994إلى  2006تلقى

ونوضحها .بلغ حجم املساعدات (منذ العام 94

قطاع الزراعة على سبيل املثال نصف ًا في املائة فقط،

حتى العام  11) 2009مليار دوالر ،وهو ما قدم

وبالتالي كانت هذه املساعدات فقط لبناء سلطة

للسلطة ،ما قدم قبل العام  2000هو مساعدات

وكانوا غير معنيني ببناء اقتصاد فلسطيني مستقل أو

تأتي من األميركيني واألوروبيني حتديداً ،الراعي

غير معنيني ببناء مشروع دولة فلسطينية متكامل،

األكبر للمساعدات أميركا ومن ثم االحتاد األوروبي

مبعنى استمرار مفاوضات .وأنا أتفق مع الدكتور

بشكل جماعي ومن ثم النرويج بشكل منفرد ومن

إبراهيم على أن تدفق هذه املساعدات يكون في

ثم اليابان .كانت الواليات املتحدة واالحتاد

الفترة التي يكون فيها استمرار املفاوضات بني

األوروبي األكثر دعم ًا ما قبل العام  ،2000أما بعد

اجلانب الفلسطيني واجلانب اإلسرائيلي ،في أية

العام  2000فاختلفت املعادلة ،فمنذ العام 2000

فترة حتصل فيها تعقيدات في الوضع السياسي

إلى العام  2006كانت الدول العربية تقدم وحدها

تصبح هذه املساعدات وسيلة ضغط على السلطة

دعم ًا مبعدل مليار دوالر سنوي ًا للقضية الفلسطينية

الفلسطينية وبالتالي على املواطن الفلسطيني.

وخاصة بعد انتفاضة األقصى .هذا من جهة

لنالحظ أن حجم الدمار الذي أصاب

املساعدات بشكل عام ،إذا ما حتدثنا عن طبيعتها

االقتصاد الفلسطيني بني  2000و 2006و ما بعد

هي طبيعة إغاثية وبناء مؤسسات سلطة ورواتب

 96واالجتياحات املتكررة بلغ  16مليار دوالر،

فقط ،عندما نتحدث عن املساعدات بشكل

يعني أكثر من مجمل املساعدات التي قدمت

عام جند أن اجلزء األول كان لبناء البنية التحتية

للسلطة الفلسطينية ،مبعنى أن معظم مؤسسات

واالجتماعية بشقيها ،اجلزء الثاني كان ملؤسسات

السلطة في الضفة أو غزة ُضرب ،مشاريع

لها عالقة بالطفل واملرأة ،أما بخصوص طبيعة

اقتصادية ومصانع دمرت ،آالف الدومنات

هذه املساعدات فنجد أن  %28من هذه املساعدات

جرفت ،مدارس ...إلخ.

كانت عبارة عن دراسات جدوى واستشارات فنية

ولو تطرقنا إلى مساعدات (األونروا) نرى

من الدول نفسها التي تقدم املساعدات وهذا نسميه

أن العادة التي امتاز بها الشعب الفلسطيني حتى

في علم االقتصاد التدوير ،مبعنى أن شركة (س)

تأسيس السلطة عام  1994كانت أن املساعدات

يقتص منها ضرائب في اليابان أو الواليات املتحدة

تقدم عبر (األونروا) ،هناك دراسة خرجت ما

األميركية ،يتم ضخ ما مت اقتصاصه إلى دول العالم

بعد (أوسلو) تشير إلى أن (األونروا) خالل

الثالث عبر املساعدات اخلارجية ويعود جزء منه

خمس سنوات سيتم إنهاؤها والذي يتتبع سياسة

على الشركة نفسها حني يعهد إليها بإجراء دراسات
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التقليصات التي تقوم بها (األونروا) سواء باملوازنة

نعلم أنه بدء ًا من تقرير الرقابة في العام  96وتقرير

املاضي قالت كارين أبو زيد :إن املوازنة في العام

اجلانب الثالث هو أن ثلث هذه املساعدات يعود

وآخرها قبل أشهر ...وحتديد ًا في كانون األول

روكر حتدث اجلميع عن هدر ألموال السلطة.

املقبل ستشهد عجز ًا  140مليون دوالر ،مبعنى أن

إلى الدول املانحة مرة أخرى في صورة استشارات

ودراسات جدوى .النقطة األخيرة التي سأحتدث

املوازنة السنوية لـ(األونروا) هي  498مليون دوالر

عنها هنا في بند املساعدات هي أن التعويل على

والذي توفر هو  350مليون دوالر فقط ،وبالتالي

املساعدات األوروبية واألميركية والعربية دون

هذا ينعكس على اخلدمات التي تقدم لالجئني،

كندا مث ً
ال ستوقف مساعداتها في العام .2010

النظر إلى بناء مؤسسات فلسطينية وبناء اقتصاد

وبالفعل قبل أسبوعني أوقفت كندا مساعداتها

فلسطيني منتج ومستقل سيكون مخاطر ًة ،ألن

 14مليون دوالر سنوي ًا لـ(األونروا) ،وهناك

مدى بعيد ،هناك ساحات أخرى بدأت في الظهور

الساحة الفلسطينية لن تبقى محور االهتمام إلى

وكندا تعتبر املمول الثالث لـ(األونروا) ألنها تقدم

كساحة العراق وأفغانستان ،وهناك مناطق كوارث

محاوالت لتعريب (األونروا) سواء باالجتماع

ونكبات وقد رأينا أن املساعدات تأثرت باألزمة

السنوي في البحر امليت للدول املضيفة والدول

املالية العاملية.

الداعمة لـ(األونروا) حيث حتدثوا عن إعادة تعريف
لـ(األونروا) ،وهناك حديث أعلنه عمرو موسى عن

مأمون :أنت أشرت إلى أن مشكلة املساعدات

أن هناك دو ً
ال مثل مصر ستقدم  30مليون دوالر،

الدولية مشتركة ،أي يشارك فيها الفلسطيني

وقطر  50مليون دوالر ،وموريتانيا  20مليون

واملانح ،الفلسطيني من جانب سوء اإلدارة

دوالر ،عندما نتحدث عن ذلك ،فإن مصر سنوي ًا

واخلطط التنموية ،أنا أسمع في األخبار أن الوزير

تقدم  10000دوالر وموريتانيا لم تقدم مساعدات

الفالني توجه بخطة تنمية ومت اعتمادها في مؤمتر

قبل ذلك ،إذ ًا هناك توجه لرفع الصبغة الدولية عن

املانحني في باريس أو جنيف ،بالنسبة إلى املواطن

(األونروا) بأنها ترعى قضية الجئني وحتويلها إلى

الفلسطيني املشكلة ليست عند املانح املشكلة هي

منظمة عربية ،بالتالي أعتقد أن هذه املساعدات

داخلية ،إلى أي حد يعتبر هذا الكالم دقيقاً؟

خالل السنوات املاضية ،صحيح أنها ساعدت

دكتور أبو مدللة :أو ً
ال ،إذا تتبعنا اخلطط

الشعب الفلسطيني من ناحية ومن الناحية األخرى

التنموية التي وضعت ،فإن أول خطة اعتمدت

كانت مكبلة للشعب الفلسطيني من ثالثة جوانب،

عليها السلطة هي البرنامج اإلمنائي الفلسطيني

اجلانب األول أنه لم توجد رؤية تنموية فلسطينية

الذي صاغه عدد من اخلبراء الفلسطينيني في

خالل السنوات السابقة ،عشرات اخلطط التي

اخلارج وكلفت فيه منظمة التحرير حينذاك يوسف

وضعت كلها تعتمد بالتمويل على األوروبيني.

الصايغ حيث قام أكثر من خبير بوضع برنامج إمناء

اجلانب الثاني هي طريقة إدارة املساعدات ،وهنا
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وطني فلسطيني ملشروع دولة فلسطينية ووضعوا

الرؤية التنموية لم يساعد في أن تأخذ خطط التنمية

قبل (أوسلو) ،لألسف الشديد لم يتم االنتباه إليه.

األموال .يضاف إلى ذلك ،فاالقتصاد الفلسطيني

تكاليفه التي بلغت  11.9مليار دوالر ،هذا طبع ًا
ثم مت وضع خطط للفترات من  94إلى  96ومن

ثم من  96إلى  98و بعدها من  98إلى 2000

وبعدها من  2000إلى  2003وآخرها اخلطة التي

دورها .اجلزء الثالث الذي يتعلق بسوء إدارة
مثل اقتصاد أي دولة من الدول النامية ميتاز بأنه

اقتصاد استهالكي يستهلك  %130من قيمة الناجت
وبالتالي عندما نتحدث عن استيراد من إسرائيل ما

وضعها سالم فياض ملدة  3سنوات من 2008

يقارب  3مليارات دوالر سنوي ًا ونصدر من 500

تضع اجلزء األكبر من اعتمادها على الدول املانحة

سنوياً ،وبالتالي عندما نتحدث عن أكثر من %45

إلى  ،2011هذه اخلطط تعاني من عيب وهو أنها

وبالتالي تكون مرتبط ًة بالدول املانحة ،وبالتالي
أي تأخير بعد السنة األولى يأخذ أجزاء منها،

أي ليست بشكل متكامل ،النقطة الثانية وهي
ـ كما حتدثت قبل قليل ـ أننا ال منلك رؤية تنموية
فلسطينية فلو تتبعنا عملية الدعم خالل السنوات

السابقة فسنجد لألسف الشديد أن كل وزارة من
وزارات السلطة كانت تعمل مبفردها بعيد ًا عن

خطة التنمية الفلسطينية ،حتى إن السياسات كانت
أحيان ًا متضاربة ،مبعنى أن وزارة التجارة كانت

إلى  600مليون دوالر يوجد لدينا عجز  2.4مليار
من كل دوالر ،هذا يذهب إلى اجلانب اإلسرائيلي
بصورة واردات.

مأمون :دكتور عاطف ،هل هناك أرقام محددة

حول كمية ونوعية ومجاالت الدعم؟

دكتور عاطف :بداية أريد التعليق على

ما حتدث به الدكتور إبراهيم والدكتور سمير

حول الدعم اخلارجي ،بشكل عام يتميز الدعم
اخلارجي في كل دول العالم بأنه مرتبط سياسي ًا

ونحن نسميه املشروطية السياسية (political

تشجع على االنفتاح التجاري وفتح املعابر للتجارة

 ،)conditionalityمبعنى أن هذا الكالم ينطبق

الوطني وهي سياسات متضاربة.

كل اتفاقيات أوروبا وأميركا مع اخلارج ،حتى

ووزارة الصناعة كانت تضع دعم ًا حمائي ًا للمنتج

على رواندا كما ينطبق على فيتنام كما ينطبق على

أكبر مثال على ذلك أن قطاع غزة كان يرتبط

الدعم العربي مرتبط ببعض املشروطية السياسية

في القطاع ما يقارب  1800مصنع .كلها تقريبا

وما إلى ذلك ،وبالتالي هذه سمة طبيعية وفلسطني

في فترة ما قبل االنتفاضة وما بعد االنتفاضة إلى

جانب آخر ،وتأكيد ًا ملا قيل ،فمنذ بداية مشروع

صناعة صينية إلى كل األماكن وصناعة تركية،

مجلدات سميت (االستثمار من أجل السالم)

أكثر من أي شيء على صناعة املالبس .كان يوجد

التي لها عالقة بنشر الدين اإلسالمي وبناء املساجد

أغلقت ألن وزارة التجارة بدأت تشجع االستيراد

ليست استثناء في ذلك ،هذا من جانب .من

فترة فرض احلصار الشامل ،حيث صارت تدخل

السالم قام البنك الدولي بإعداد وثيقة من خمسة

وبالتالي أضرت باملنتج احمللي ،بالتالي عدم وجود

والتي اعتبرت كما يقال كتاب العهد اجلديد لعالقة
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املجتمع الدولي باألراضي الفلسطينية الالحقة التي

بوقف حتويل إيرادات املقاصة خلزينة السلطة.

وجود السالم ،إذا أردت التعليق في هذه املنطقة

الوطنية  3مليارات دوالر .قدرت املساعدات

قالت إن غايات الدعم الدولي اخلارجي هي تعزيز
يصبح جميع الدعم الدولي حتى الدعم الذي تتلقاه
حماس من إيران ومن بعض الدول العربية مثل

قطر مشروط ًا بنوع من الوالء السياسي ،بالتالي
السؤال اجلوهري الذي نبع من خالل النقاش وأنا

أثمنه هو إلى أي مدى استطاع الفلسطينيون أن

يجيروا ويوظفوا هذا الدعم لصالح رؤيتهم في
بناء الدولة؟ باملناسبة الدعم املالي سواء أتى أم لم

يأت سيأتي بشرط سياسي ،هل استطعنا نحن

الفلسطينيني توظيف هذا الشرط السياسي لصالح

بناء الدولة الفلسطينية؟ هذا سؤال آخر.

خالل العام  2008مث ً
ال بلغت موازنة السلطة

اخلارجية من مجموع الثالثة مليارات بـ  1.7مليار

دوالر من ضمن هذه املساعدات  %65مساعدات
من دول غير عربية ،فقط  %35من دول عربية،

كما حتدث الدكتور إبراهيم فإن املساعدات العربية
للسلطة زادت مع االنتفاضة ،االحتاد األوروبي
كان املمول األكبر للسلطة في تاريخها بالذات
في هذه الفترة ،السعودية أكبر ممول للسلطة عربي ًا

تليه اإلمارات ثم الكويت اجلزائر ثم ...وبالتالي

السؤال األساسي هذه املساعدات بكل مضارها
حتول الدول املستفيدة إلى دولة متكلة اقتصادياً،

إذا حتدثنا عن الفترة احلالية ،إذا نظرنا سريع ًا

نحن كفلسطينيني ومع تراجع املشروع الوطني

السلطة ،دائماً ،هو من الدعم اخلارجي ،طبع ًا

كيانني لهما خزينتان ولهما اقتصادان قد يربطهما

إلى موازنات السلطة ،فإن أكثر من ثلثي موازنة
كانت هناك ضرائب داخلية وخارجية جتمعها
السلطة تساعد في تغطية بعض نفقاتها ،فقط في

سنة  2000استطاعت السلطة تغطية نفقاتها دون

االرتكاز إلى الدعم اخلارجي هذا األمر له عالقة

بانفراج عملية السالم ،بالتالي اإلجراءات التي

قامت بها إسرائيل وفي الوقت نفسه رفع الكفاءة

الضريبية لدى السلطة هذه حقيقة ،لكن لألسف
مع دخول االنتفاضة وهذا يرجعنا إلى النقطة

األساسية وهي أن جناح االقتصاد الفلسطيني

مرهون بالعملية السلمية بشكل عام ،نالحظ أنه

مع االنتفاضة بدأ يتراجع أداء السلطة املؤسساتي
بحكم إغالق املعابر ،وبالتالي اإليرادات
الفلسطينية خفت بجانب أن إسرائيل قامت

خاصة بعد حدوث االنقالب وبالتالي وجود
بعض األطر الهيكلية من خالل دفع الرواتب التي

تقوم بها السلطة في رام الله أو حكومة الدكتور
سالم إلى موظفي غزة ،لكن على الرغم من

ذلك فإن إمكانية جناحنا في التخلص من تبعية
الدعم اخلارجي أصبحت أكثر ضعفاً ،بالتالي

الذي جنم عن هذا االنقسام هو تعزيز هذه التبعية
االقتصادية ،أصبح انكشافنا السياسي يعزز
انكشافنا االقتصادي ،بالتالي أصبحت غزة كما

رام الله مرتهنة للدعم اخلارج ولكن كل على
طريقته.

مأمون :دكتور سمير إلى أي مدى تساعد

هذه املساعدات في التخفيف من معاناة املواطنني

الغزيني؟
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أبو مدللة :املساعدات كما حتدث الزميل دكتور

الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وهي التي تدفع

و 2009الشيء نفسه الذي يقدم من الدول املانحة

يدخل قطاع غزة ،أنا أعتقد أنه بطريقة أو بأخرى

عاطف ،نحن في موازنة  2008على سبيل املثال

يقدر بـ  1.7مليار دوالر ،اجلزء الباقي من املوازنة
يتم االعتماد عليه من أموال املقاصة التي نحصلها

شهري ًا وهي تشكل ما يقارب من  62إلى  70مليون

دوالر ،بالتالي أعتقد أن هذه املساعدات عندما
تتوجه إلى املوازنة تخفف العبء عن املواطن
الفلسطيني.

للجانب اإلسرائيلي مقابل السوالر الصناعي الذي
وإن كان بطريقة غير مباشرة قطاع غزة واجلزء األكبر
منه يعتاش على قطاع املوظفني الذين يعملون لدى

السلطة الوطنية في رام الله.

اجلز الثاني يأتي من العاملني في الوكالة

واملؤسسات الدولية واجلزء الثالث بعض املوظفني

في قطاع خاص أو جامعات ،طبع ًا بخصوص

عندما نتحدث عن الوضع احلالي في غزة ،فإن

موظفي السلطة في حكومة حماس فإن العدد وصل

رواتب من السلطة الفلسطينية برام الله يقاربون

موظفو (األونروا) والقطاع اخلاص ،وبالتالي أعتقد

التقديرات تشير إلى أن املوظفني الذين يتقاضون
 170ألف موظف ،عندما نتحدث عن هذا الرقم
واجلزء األكبر منهم أي  %65من املوظفني هم في
قطاع غزة ،نتحدث عن رواتب شهرية ما يقارب

 110إلى  120مليون دوالر واجلزء األكبر منها

يذهب إلى قطاع غزة .بالتالي أنا أعتقد أن قطاع
غزة في ظل هذا الوضع يتلقى جزء ًا من هذه
املساعدات عبر السلطة الفلسطينية برام الله من

خالل ،أو ً
ال ما يقدم من رواتب ،النقطة الثانية

أعتقد أن التعليم والصحة والكهرباء كلها تسدد
من خالل السلطة في رام الله بالتالي هذا جزء من

املساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة ،مبعنى أن

كل حتويالت العالج باخلارج وهنا أنا أحتدث عن
أرقام مخيفة أحيان ًا تصل حتويالت العالج باخلارج
سنوي ًا ما بني  55إلى  70مليون دوالر ،أيض ًا ما

يقدم للتعليم في قطاع غزة والكهرباء ،نحن نعلم
أن االحتاد األوروبي ومنذ  3شهور واألموال

التي يوجهها للكهرباء بدأ يدفعها مباشرة للسلطة
العدد (2010 )12

إلى  40ألف موظف وهؤالء يشكلون ما يشكله
أن حركة احلالة االقتصادية حتدث في فترة الرواتب

فقط من رام الله .بالتحديد هذه املساعدات،

أو ً
ال رغم حالة االنقسام إال أن السلطة لم تتخل
عن قطاع غزة ،من ناحية املوظفني أو ً
ال ومن

ناحية ما يقدم للصحة وما يقدم للتعليم وما يقدم
من مساعدات للجرحى وأسر الشهداء ومنتفعي

الشؤون االجتماعية وتكاد تكون بشكل دوري وإال

لو توقفت السلطة عن هذا الدعم وهذه االلتزامات
منذ االنقالب لكان قطاع غزة عاش كارثة اقتصادية

ولكان احلال أسوأ مما هو عليه حالياً.

ونحن نعلم أن قطاع غزة كما حتدثنا في البداية

وصلت نسبة الفقر فيه إلى  %80كما أن نسبة
البطالة تتراوح بني  45إلى  ،%50و %80من سكان

القطاع يتلقون املساعدات سواء من (األونروا) أو
من السلطة.

دعني أحتدث عن موازنة السلطة في غزة ،موازنة

السلطة في غزة هي  550مليون دوالر حسب ما
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يعلن %18 ،منها عبارة عن إيرادات محلية من

دوالر ومباشرة بعد ثالثة أيام قالت وزارة اخلارجية

معروف مصدرها ،بالتالي قطاع غزة يعتمد بشكل

ستذهب إلى خزينة السلطة باعتبار أنها موجهة إلى

ضرائب ورسوم والباقي يتحدثون عن هبات غير
كبير على ما يأتي من الضفة.

األميركية إن  600مليون من هذه املساعدات

غزة ،فجزء من الدعم الدولي توجه عبر السلطة.

عاطف :سأعود إلى النقطة التي حتدثت عنها في

اجلزء الثاني مت توزيعه عبر وكالة الغوث وعبر

حالة االنقسام واالنقالب املوجودة حالي ًا في قطاع

من الدعم توجه إلى املجتمع املدني الذي أثبت

البداية مع التأكيد على كالم دكتور سمير أنه رغم

غزة فإن السلطة في رام الله طبع ًا لم تغسل يدها
من غزة ،لدرجة أن أكثر من نصف موازنة السلطة

يقال إنها تذهب إلى غزة عبر الرواتب والعالج في

اخلارج والتعليم والكهرباء ...إلخ.

منظمات األمم املتحدة املختلفة واجلزء الثالث
تراجع ًا بعد قيام السلطة ،مع االنتفاضة كما تفضل
الدكتور سمير بدأ إعادة حتويل املساعدات من

تنموية إلى إغاثية ،تعزز ذلك في غزة وهذا اخلطر
الكامن في حتويل الدعم اخلارجي عبر املنظمات

اقتصادياً ،املجتمع الدولي الذي يقدم املساعدات

اإلغاثية ،وبالتالي مت تسييس هذه املنظمات ألنها

الذي اعتبر أن احلكومة التي حتكم قطاع غزة تقاد

إلى سلطة األمر الواقع في غزة وهذا خلق نوع ًا من

عاش في ورطة بعد االنقالب .فاملجتمع الدولي
من قبل فصيل يعتبره هو تنظيم ًا إرهابي ًا على الرغم
من اعتراضنا وحتفظنا على املصطلح ،وبالتالي
من الصعب أن يقوم بضخ األموال له مباشرة.

هذا قرار اتخذ كما تفضلت يا مأمون قبل انقالب
حماس في العام  2006من خالل الرباعية الدولية

من خالل شروطها الثالثة ،بالتالي بعد وجود
سلطة في غزة تقودها فقط حماس والسلطة التي

تقودها منظمة التحرير التي تقودها حركة فتح في
الضفة بالتالي أصبح يتوجب إيجاد آليات للخروج

من الوضع في قطاع غزة .فأصبح جزء من األموال
يتجه عبر خزينة السلطة كما تفضل الدكتور سمير
واعتبر طبع ًا الدعم الذي يوجه على شكل رواتب

املوظفني للسلطة جزء ًا من الدعم إلى غزة ،أحد
املفارقات أن الواليات املتحدة في مؤمتر إعادة
إعمار غزة في شرم الشيخ تعهدت بـ  900مليون

اعتبرت أنها تتلقى دعم ًا خارجي ًا كان يجب أن يأتي
التعارض السياسي أو اخلدماتي بني حكومة األمر
الواقع في غزة وبني هذه املؤسسات ،وبرزت
توجهات من قبل حكومة حماس للسيطرة على

هذه املنظمات بالقوة.

لكن على الرغم من ذلك فإن هذا كان هو مخرج

املجتمع الدولي الوحيد ،تقديراتنا حول صوابية أو
عدم صوابية هذا املخرج أمر آخر .لكن هذه هي
اآللية التي يتبعها املجتمع الدولي ،طبع ًا هذا يخلق

نوع ًا من األزمة على مستوى هيكلية االقتصاد في

املستقبل إذ تتم تقوية هذه املؤسسات اإلغاثية ،ألن
املواطن حتى لو تلقى  1000شيكل كوبونات فإنها

ال تدخل ضمن الدورة االقتصادية ،بالتالي بالقدر

الذي يتم فيه ضخ ماليني الدوالرات شهري ًا على
شكل مساعدات إغاثية بالقدر الذي ال تتم فيه

زحزحة االقتصاد الفلسطيني سنتمتر ًا واحد ًا إلى
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األمام ،بالتالي رغم كمية األموال التي دخلت إلى

التسوية قائمة ولو شكلي ًا وما دامت املفاوضات

في غزة تراجع .وال ميكن تسجيل حالة تطور

التعثرات ،وما يقدمه املانحون للفلسطينيني هزيل

قطاع غزة بعد احلرب إال أن الوضع االقتصادي

واحدة في هذا املضمار رغم ما قد حتاول حكومة
حماس قوله من حتسن ألن هذا يقع ضمن الدعاية

السياسية.

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني قائمة مع بعض
جد ًا بالنسبة إلى موازنات الدول املانحة وما تنفقه

على التسلح والرفاهية مثالً ،ما قدمته الدول املانحة
للفلسطينيني منذ (أوسلو) إلى اليوم يقل عما تنفقه

أبو مدللة :تراجع ألن املساعدات ذات طبيعة

هذه الدول في شهر واحد في حربها في العراق

عبر مؤسسات رسمية ميكن أن نحصيها لكن

في إطار اإلستراتيجية أو الفلسفة التي قامت

إغاثية وليست تنموية ،املساعدات التي تقدم

املساعدات التي تقدم عبر مؤسسات املجتمع
املدني من الصعوبة معرفتها أو معرفة مصادرها

أحياناً ،هناك بعض املؤسسات ال تعرف من أين

مصادر متويلها .هذه نقطة ،النقطة الثانية التي
أريد احلديث عنها هي ما بعد احلرب وما قبل

احلرب على غزة منذ فرض احلصار .أو ً
ال ،رغم
ازدياد هذه املساعدات إال أنها إذا ما قورنت مبا
قبل  2006تبدو ضعيفة .كل مؤسسات املجتمع

املدني تشتكي من قلة الدعم ،مبعنى أنه بالتحديد
بعد احلصار وبعد مجيء حماس واالنقسام ،كم

املشاريع الهائل الذي نسمع عنه كثير إال أنه يبقى
أقل مما كان في  2006و.2007

أو أفغانستان ،وعليه يجب أن نضع املساعدات

عليها بداية وضمن املصالح اإلستراتيجية الكبرى

لواشنطن والغرب ،ملاذا اجلهات املانحة وخاص ًة
األوروبيني واألميركيني قرروا أن يدعموا السلطة؟
وقد حتدثنا في هذا املوضوع في إطار دعم عملية

السالم والتسوية ولكن ضمن أي رؤية للسالم؟

هل هي ضمن الرؤية اإلسرائيلية للسالم أم ضمن
الرؤية الفلسطينية؟ هناك اختالفات جوهرية بينهما
وغياب مرجعية واضحة للتسوية ساعد على

ذلك ،وبالتالي السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيون
بشكل عام كانوا يريدون أن يوظفوا هذا الدعم في

إطار محاولة تأسيس سلطة وطنية مع مرور الزمن
قد تشكل أساس ًا الدولة الفلسطينية ،اإلسرائيليون

مأمون :دكتور إبراهيم ،على الرغم من التجربة

فهموا التسوية بشكل مغاير ،فهموا أن التسوية ال

والنتائج احملبطة له في هذا املجال ...ملاذا يبدو

ذاتي محدود فقط ال متنح الفلسطينيني أية سيادة ومن

املريرة للمجتمع الدولي في مجال املساعدات
املجتمع الدولي ـ في رأيك ـ مصر ًا على تقدمي هذا
النوع من املساعدات للسلطة؟ رغم أن التجربة

فاشلة بالنسبة إليهم.

أبراش :ال أعتقد أنها كانت جتربة مريرة وفاشلة

بالنسبة إلى املجتمع الدولي ما دامت عملية
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تتناقض مع االستيطان وأن السلطة هي سلطة حكم
هنا فإن ما تبنيه السلطة أو ما حتاول أن تبنيه تدمره

إسرائيل دون أن يثير ذلك غضب األوروبيني،

وعليه ال ميكن أن نتصور جناح املساعدات اخلارجية

في تقدم عملية تنمية وتأسيس مرتكزات دولة في

ظل ظروف كهذه ،أيضاً ،مع استمرار االستيطان
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ومع استمرار خضوع السلطة لبروتوكوالت باريس

منشأة صناعية أنشئت في األراضي احملتلة ،بل

على هذا األساس ،أعتقد أن اخللل في الدعم

تعني األرض ،واألرض خط أحمر بالنسبة إلى

املراقبة والضغط أو نوع ًا من املواءمة بني تقدمي هذه

الضفة أو القدس تذهب لإلسرائيليني باالستيطان

االقتصادية.

عند الدول املانحة أنها لم حتاول أن متارس نوع ًا من
األموال وفي الوقت نفسه الدفع بعملية السالم إلى

األمام ،ومن هنا فإن ما يبنيه الفلسطينيون يدمره

اإلسرائيليون ،وأنا أعتقد أن األميركيني خصوص ًا
في دعمهم السلطة إمنا يقصدون من ذلك تخفيف
العبء عن إسرائيل مبعنى أن الدعم كان نوع ًا من

التوافق مع إسرائيل إلسقاط صفة دولة االحتالل

عنها وفي الوقت نفسه ال تريد أن تعطي الفلسطينيني
دولة ،كانت تريد من خالل املساعدات للسلطة أن

تقوم هذه األخيرة بإعاشة ثالثة ماليني فلسطيني
كان يفترض أن دولة االحتالل هي املسؤولة عنهم.

هذه الوظيفة للمساعدات مهمة وإستراتيجية
لواشنطن واألوروبيني ما دامت تنزع فتيل االنفجار
في الشرق األوسط.

إن هذه املساعدات ال تهتم بالزراعة؛ ألن الزراعة
اإلسرائيليني ،ومن هنا كنا نشاهد األراضي سواء في
واملصادرة لعدم وجود اهتمام بإصالحها وسياسة

لتثبيت املزارع الفلسطيني في أرضه ،واألخطر من
ذلك أن هذه املساعدات بطريقة غير مباشرة دمرت
مقومات الصمود الفلسطيني وإمكانيات بناء
الدولة ،حيث حتولت غالبية الشعب الفلسطيني

إلى متلقي املساعدات إما على شكل راتب أو إغاثة

أو أي شكل من أشكال املساعدات دون أن تساعد
الشعب الفلسطيني على أن يتحول إلى مجتمع
منتج وفاعل ،حولت الشعب الفلسطيني إلى

شعب متسول واتكالي يعتمد في معيشته على الغير

دون أن تهتم هذه املساعدات ببناء بنية حتتية صناعية
أو زراعية ،هذه هي اخلطورة في املساعدات،
أيضاً ،العنصر الثالث هو أن األوروبيني لم يكونوا

أما اجلانب الثاني من اإلشكالية فيدور حول

معنيني مبراقبة املساعدات وكأنها عملية مقصودة

الدراسات حول املساعدات األجنبية لدول العالم

تنمية املجتمع ،أيض ًا هناك تقارير تقول إن حوالى

كيفية توظيف املساعدات اخلارجية ،فبعض
الثالث تقول إن حوالى  %28من املساعدات

تذهب إلى املكاتب االستشارية واخلبراء األجانب
الذين تفرضهم الدول املانحة نفسها وغالب ًا من

جنسيتها وبعض الدراسات ترفع النسبة إلى %40
تذهب إلى املكاتب االستشارية ،وهذا فيه إهدار
للمساعدات ،باإلضافة إلى أن غالبية املساعدات

تأخذ طابع ًا إغاثي ًا واستهالكي ًا وال تهتم ببناء بنية

حتتية وبنية اقتصادية إنتاجية ،فكم مؤسسة أو

أن تؤدي املساعدات إلفساد النخبة وليس إلى

ثلث املساعدات تذهب إلى أنشطة تتعلق بقضايا

املرأة والطفل وكأنها محاولة مقصودة لتغيير ثقافة
املجتمع الفلسطيني ليس باجتاه احلداثة والتقدم

ولكن نحو نزعه من ثقافته وهويته الوطنية.

مأمون :عفواً ،إذا كان غرض األوروبيون

أو األميركيني مساعدات مسيسة ،وإذا كانت

إسرائيل في الوقت نفسه تدمر ما تبنيه السلطة،
ونحمل أنفسنا
ملاذا نشغل بالنا كثير ًا بهذا املجال
ّ
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املسؤولية عن اإلخفاقات؟ أال تعتقد أن في هذا

األساسي عن تدمير مقومات الصمود الفلسطيني

أبراش :لعدة أسباب .السبب األول هو أننا قبلنا

للمساعدات ،كما أن الدول املانحة لم تعمل على

ضمن موازين القوى الراهنة ،وهي موازين قوى

الفلسطيني ،ثالث ًا الوضع الفلسطيني الداخلي،

جلد ًا للذات؟

بنصوص اتفاقيات (أوسلو) وبنهج عملية التسوية
تسمح إلسرائيل أن تكون املتحكمة مبسار التسوية

وبسيرورة األحداث وباحليز املسموح للسلطة
التحرك داخله ،وهناك خلل في نصوص االتفاقات
املوقعة مع إسرائيل .ثانياً ،لم يكن أداء السلطة

بالشكل اجليد ،حتى ضمن األهداف احملددة من

الدول املانحة والقيود التي تضعها إسرائيل كان من
املمكن أن ُتستخدم املساعدات بشكل أفضل لو لم
يكن سوء استخدام ودرجة من الفساد في السلطة،
اخلطورة أن الفساد ليس فقط على مستوى السلطة

بل انتشر في مؤسسات املجتمع املدني التي تتلقى

قدر ًا كبير ًا من املساعدات واألموال دون رقيب أو

ووضع العراقيل أمام السلطة والتوظيف اجليد
أن تذهب هذه املساعدات لدعم مشروع االستقالل
سأعطيك مثا ً
ال على ذلك ،أنت حتدثت عن غزة،

أنا أطرح تساؤ ً
ال هل استمرار دفع الرواتب ملوظفي
السلطة في غزة واستمرار تقدمي اخلدمات للسكان
كان بقرار من الدكتور فياض؟ أعتقد أن األمر

يتجاوز السلطة والدكتور فياض رئيس الوزراء،

إنه قرار من اجلهات املانحة واملقصود منها متكني
حماس وسلطتها من السلطة في القطاع كحالة
منفصلة عن املشروع الوطني ،بالتالي غياب األفق

السياسي والرؤية السياسية الوطنية .وأخير ًا أقول:
إن املساعدات التي تأتي من اجلهات األجنبية

حتولت إلى وكالة غوث جديدة وخصوص ًا
املانحة ّ

حسيب ،ولألسف فإن الفساد في هذا املجتمع

في غزة.

يوجد لدينا مجتمع مدني حقيقي باملفهوم الدقيق

ومحدد عن املساعدات التي وصلت
خاص
ّ

املدني أسوأ من الفساد في السلطة ،وبالتالي ال

للكلمة ،إذ ًا هناك خلل في أداء السلطة وفي أداء

املجتمع املدني ثم ،أيضاً ،الصراعات السياسية
الفلسطينية الداخلية سهلت حرف املساعدات
عن الوجهة الصحيحة التي كان يفترض أن تذهب

إليها ،مث ً
ال عندما حدث االنقسام فرضت اجلهات
املانحة أن توجه املساعدات لصالح جهة دون

أخرى ومارست رقابة مشددة على متويل بعض

املشاريع وخصوص ًا في قطاع غزة ،ال أقول إننا
كفلسطينيني السبب في احلالة التي نحن عليها،
فالوضع أكثر تعقيداً ،يبقى االحتالل هو املسؤول
العدد (2010 )12

مأمون :هال حدثتنا ،دكتور سمير ،بشكل

إلى غزة بعد احلرب أو خالل فترة احلصار في
السنوات الثالث املاضية .هل ميكن لك أن حتدثنا

عن طبيعة هذه املساعدات ،مجاالتها ،واجلهات

التي تشرف عليها واجلهات التي تستقبلها ،أرقام

معينة؟ وإلى أي مدى تساهم في إيقاف حركة
حماس على أقدامها أو تقوية وجودها في غزة؟

دكتور أبو مدللة :كما حتدثت سابقاً ،فإن اجلزء

األول فيما يتعلق باملصاريف في قطاع غزة من

رواتب ومصاريف أخرى تتحمله السلطة ،اجلزء
الثاني هو مصادر املساعدات .مصادر املساعدات
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في قطاع غزة فقط اآلن عبر (األونروا) وعبر بعض

احتياجات السوق الغزية من السلع ،بالتالي أصبح

واألردن وسورية ولبنان وغزة موازنتها 498

أعتقد أن هذه املساعدات تستطيع بالفعل التخفيف

املؤسسات الدولية فقط( ،األونروا) في الضفة
مليون دوالر ،واجلزء اآلخر عبر مؤسسات دولية

مانحة لـ(األونروا) ،املؤسسات غير احلكومية التي
تقدم مساعداتها في قطاع غزة و(األونروا) فقط

تقدم ثالثة أنواع من املساعدات :النوع األول
هي مساعدات إغاثية و(األونروا) أيض ًا خففت

من هذه املساعدات مبعنى بدأت قطع املساعدات

عن كبار املوظفني وأساتذه اجلامعات ،ومن ثم،
اآلن ،قطعت املساعدات عن الذي يتقاضي أكثر
من  1500شيكل .النوع الثاني من املساعدات هو

ما يسمى التشغيل املؤقت والذي أصبح في ذهن

املواطن الفلسطيني عبارة عن بطالة .النوع الثالث
الذي قامت به (األونروا) واملؤسسات الدولية
وبالتحديد بعد احلصار وبعد احلرب على غزة هو

مساعدات لبعض املؤسسات التعليمية وبعض
البيوت التي مت تدميرها بفعل العدوان ،حتى

املساعدات التي تأتي من اخلارج عبر القوافل اجلزء

األكبر منها موجه إلى الصحة أو سيارات وزعت
على الوزارات ،لكن املواطن الفلسطيني بشكل

عام ال يستفيد من هذه املساعدات.

الوضع االقتصادي في قطاع غزة يزداد سوءاً .أنا
عن كاهل املواطن الفلسطيني إال أنها غير كافية سواء
بالبطالة املؤقتة ألن املبلغ غير كاف أو عبر الكوبونة

الغذائية .بالتالي جند أن أكثر من  %38األسر
الفلسطينية خفضت شراء أنواع معينة من الغذاء،

اخلسائر تقدر بعد احلرب على غزة بـ  1.900مليار
دوالر حسب (بكدار) ،مؤسسات دولية قدرت
اخلسائر املباشرة وغير املباشرة بـ  4مليارات دوالر،
وبالتالي هذه املساعدات تخفف عن كاهل املواطن

الفلسطيني لكن ال تنشله من حالة الضيق والفقر التي

مير بها ،وهناك انعكاسات اجتماعية بدأت تظهر في
قطاع غزة مثل بعض اجلماعات املتطرفة.

مأمون :كثير ًا ما نسمع عن أن حماس قامت

باالستيالء على قافلة أو مساعدات مقدمة من

جهات معينة وتسيطر عليها وتسيسها وتقدمها

لشرائح معينة من الناس احملسوبني عليها،
واضح بشكل جلي أن حماس مستفيدة من هذه

وجتيرها لصالح مشروعها وموقفها
املساعدات
ّ
في غزة ،قبل أسبوع تقريب ًا كان هناك تصريح
إلسماعيل هنية يقول فيه إن حكومته ال تعاني

عما بعد احلصار فإننا جند أن %90
عندما نتحدث ّ

من عجز مالي واألمور املالية مستقرة على عكس

والـ  70000الذين كانوا في القطاع اخلاص انضموا

كبير لدى حكومته ،السؤال إلى أي مدى تستفيد

من املنشآت أقفلت أبوابها ،أكثر من  2000منشأة،
إلى البطالة .في القطاع كان يوجد  90ألف عاطل
عن العمل ،اآلن هناك حوالى  160ألفاً ،إلى جانب

ارتفاع األسعار بنسبة  %37خالل الفترة املاضية،
السوق اإلسرائيلية ال تلبي أكثر من  %40من

ما صرح به سالم فياض الذي حتدث عن عجز

حكومة األمر الواقع في غزة من هذه املساعدات؟

دكتور أبو مدللة :حماس تقول إن موازنتها

تصل إلى نصف مليار دوالر في غزة ،وتقول
في تقارير أخرى إن  %18من املوازنة فقط تأتي
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من الواردات والباقي ال بد أن يكون على شكل

ال تقدم على قاعدة االحتياج وإمنا تقدم على قاعدة

تأتيهم عبر دول أو عبر احلقائب وعبر األنفاق،

يعانون من أزمة اقتصادية كما يعاني منها باقي أبناء

مساعدات .وفي الواقع املوازنة غير معروفة والتي
عندما نتحدث عن أن املوازنة ال تعاني من عجز
فهذا تناقض ألن احلكومة املقالة أعلنت قبل شهر

أن هناك عجز ًا وأن اجلميع تقاضوا  1500شيكل
حينذاك ،أعتقد أن هدفها من وراء هذا التصريح

كان سياسياً.

االنتماء ،أنا أجزم أن حكومة حماس وأنصارها ال

الشعب الفلسطيني.

عاطف :أنا أريد التحدث في بعض اخلصائص

التي لها عالقة بالدعم اخلارجي لغزة حالياً ،أول

شيء يجوز من مجمل النقاش الحظنا غياب

البيانات اإلحصائية املتعلقة بقطاع غزة خاصة

أنا أعتقد أن احلديث عن زيادة الرواتب هو مجرد

باجلانب املالي ،تاريخي ًا هناك عملية تسييس

هي  550مليون دوالر ،أحيان ًا عندما نسمع من

جميع إحصاءاتها حول القدس حتى تثبت التوازن

مهاترة إعالمية ،ألن موازنة احلكومة كما حتدثت
البعض أن هناك أحد الشخصيات في حماس على
املعبر معه في حقيبته  70مليون أو  10أو  11مليون

دوالر ،إضافة إلى ذلك أن املساعدات كلها جتمع
لألسف باسم الشعب الفلسطيني في اخلارج اجلزء

األكبر منها إما يأتي إلى حماس أو تسيطر عليه

حماس .على سبيل املثال في احلرب األخيرة على

قطاع غزة احتاد جلان الرعاية الصحية مت قصف
عيادتني متنقلتني له كانت منحة من إسبانيا املنحة

كانت بـ  700ألف يورو عبارة عن مستشفيات
متنقلة .فيما بعد قدمت السويد ضمن املساعدات
التي أتت في القافلة األخيرة  7سيارات إسعاف

الحتاد جلان الرعاية الصحية ،حماس وضعت

يديها بالقوة على السيارات وقالوا لالحتاد من
املمكن أن نعطيكم فقط سيارتني .بعد محاوالت

جهيدة وتدخل عند املستوى السياسي مت أخذ 5

سيارات وبالتالي املساعدات تسيطر عليها حماس
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى املساعدات
العينية التي جتمع باسم الشعب الفلسطيني أنا أعتقد
العدد (2010 )12

لعملية اإلحصاء ،تتذكرون أن إسرائيل تسيس
الدميوغرافي لصاحلها ،ما يحدث في غزة أن

حكومة األمر الواقع تقوم بتسييس اإلحصاءات
وهي ال تصدر أي إحصاء باملطلق حتى حول

اإلحصاءات األساسية املتعلقة مث ً
ال بالتعليم أو
الصحة ،اإلحصاءات التي تسميها السياسة
املؤشرات األساسية للبحث العلمي ،ال يوجد
في غزة منذ ثالث سنوات أية إحصاءات دقيقة

وهذا ينطبق على وضع املساعدات الدولية ،نحن

ال نعرف باملطلق ما هي كمية األموال التي تدخل

غزة بشكل رسمي ،هذا اخللل ليس مرتبط ًا بأداء
احلكومة املقالة بغزة حتى املجتمع الدولي نفسه
ال يصدر لنا إحصائيات دقيقة ،عندما ننظر إلى

املؤشرات االقتصادية للدعم اخلارجي ألوروبا في

املنطقة نرى أن أوروبا تنفق في السنة نصف مليار
للشعب الفلسطيني ،ال جتد مؤشر ًا منها يقول

لك بالضبط كم منها يذهب إلى قطاع غزة ،حتى
املؤسسات الدولية الكبرى مثل (كير) و(ميرسي
كورب) في إحصائياتها ال تذكر بالدقة كم يذهب

108

إلى غزة ،وهذا يعثر عملية التحليل .ثانياً ،هناك

دخلوا إلى املشهد في غزة ،هذا مهم ،بدأت

دعم املؤسسات اإلغاثية وهذا أضعف السلطة،

االنقالب قطر دخلت بقوة ودول اخلليج أيض ًا

حتول مهول منذ االنتفاضة من دعم السلطة إلى
وكما قال الدكتور إبراهيم فإن املجتمع الدولي
ساهم في تقويض مؤسسات السلطة ،مبعنى

أن املؤسسات غير التابعة للدولة أصبحت تقوم
بخدمات الدولة وبالتالي أعفيت الدولة من مهامها

األساسية ،ما حدث في غزة هو أكثر من ذلك،
ال يوجد في غزة أية مشاريع تنموية باملطلق ،حتى
السلطة في رام الله ال تقوم بصرف أي مشروع

تنموي لغزة ،جميع الدول املانحة خاصة الغربية

لم تقم منذ االنقالب بأي مشروع تنموي في غزة،
في املقابل هناك صحوة مهولة للمشاريع التنموية
في الضفة الغربية ،إذ إن أكثر من ثلثي موازنة
السلطة في الضفة الغربية تذهب إلى املشاريع

التنموية من بناء وتعبيد شوارع ومدارس ،بالتالي

هذا سيحدث عندنا منوذجني ،وهذا ما سيحدث
خل ً
ال في املستقبل حني يتم توحيد شطري الوطن،

ستحدث عندنا كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية،
وهذا سيخلق لنا أزمة صعبة .النقطة الثالثة هي

تسييس الدعم اخلارجي خالل السنوات الثالث

املاضية ،لم يقتصر فقط على قيام حماس بتسييس
ما تتلقاه من دعم عبر االستيالء عليه ،فحتى

الدول العربية ساهمت في هذا التسييس من خالل

أن كثير ًا من دعمها للسلطة يتم اشتراطه بتحقيق
املصاحلة وأصبحت الدول العربية طرف ًا مسيساً.

املنظمات اإلغاثية التركية بالتغلغل في غزة ،بعد
ألن الدعم اخلارجي أصبح مسيس ًا عربي ًا لصالح
دعم أحد األطراف على حساب اآلخر ،طبع ًا
املؤسسات اإلغاثية العربية مثل الهالل األحمر
اإلماراتي وهيئة األعمال اخليرية اإلماراتية واحتاد

األطباء العرب بدأت تنافس املجتمع املدني الغربي
واملجتمع املدني الدولي في الدعم اخلارجي ،هذه
كلها ستخلق أزمة في املستقبل حني التحام الكتلتني

اجلغرافيتني على شكل دولة سيخلق لدينا نوع ًا

من النشاز على مستوى عدد املمولني واجلهات

املتدخلة.

مأمون :يالحظ من خالل دعاية حكومة األمر

الواقع في غزة ـ أو حركة حماس ـ أنها حتاول أن

تضفي هذا الطابع أو هذه الصفة على املساعدات،
من خالل استصراخ العالم ومناشدته« ،أغيثوا غزة»

واخلطابات الدميوغاجية العاطفية ،تبدو كأنها معنية
بأن تعطي املساعدات هذه الصفة اإلغاثية ،يبدو أن

لديهم قصور ًا في الرؤية ،هل تعتقد أن هذا صحيح؟

دكتور إبراهيم :بعد االنقالب لم نعد نتكلم

عن اقتصاد فلسطيني واحد ،وحتى اجلهات املمولة

متاهت مع عملية االنقسام وأصبحت تعزز عملية
االنقسام بطرق مختلفة ،مبعنى أن هناك جهات
مانحة تدعم السلطة الفلسطينية الشرعية برئاسة
الرئيس أبو مازن ،وجهات أخرى تدعم حكومة

أبو مدللة :اآلن مشروع إعادة اإلعمار ارتبط

حماس ليس باعتبارها جزء ًا من املشروع الوطني

عاطف :النقطة األخيرة ،هناك ممولون جدد

التمويل اخلارجي أصبح يعزز االنقسام وهذا األمر

باملصاحلة.

ولكن باعتبار أن لها مشروعها اخلاص وبالتالي
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خطير جداً ،إذا كان الغرب ودول عربية يدعمون

سيزداد األمر تفاقماً ،أملانيا الشرقية التي انفصلت

تأتيها من اإلسالم السياسي ،بالتالي التمويل الذي

 14عام ًا لتلحق بأملانيا الغربية ،بالتالي أنا أقول إنه

السلطة في إطار السالم فإن حماس جتد أن األموال
يأتي إلى غزة ال يعزز املشروع الوطني بقدر ما يعزز
االنقسام ،وقد رأينا أنه بعد احلرب أطلقت شعارات

«لبيك غزة» وال أحد يتحدث عن فلسطني ،بالتالي

التلبية تأتي إلى غزة وملشروع حماس في غزة وليس
لدعم املشروع الوطني الفلسطيني.

عن أملانيا  45سنة إلى اآلن يقال إنها بحاجة إلى
يجب االنتباه إلى اجلانب السياسي لألزمة ،نحن

يجب أن نفكر بعقلية البنك الدولي الذي كان ينظر
إلى القضية الفلسطينية على أنها قضية اقتصادية

مبعنى أن نرفع حاجز ًا من هنا ونفتح املعابر حتل

األزمة ،لن يتحسن االقتصاد الفلسطيني إذا حتسنت

مأمون :سؤالي إلى دكتور عاطف ،اجلميع

املعونات ،لن يتحسن إال إذا التحم الفلسطينيون

وصول وتوزيع هذه املساعدات في غزة ،برأيك

مأمون :إلى متى سيستمر املجتمع الدولي

اتفق على اخللل الكبير في طبيعة وآلية وكيفية
من املسؤول عن هذا؟ هل هو السلطة أم حكومة

األمر الواقع أم مؤسسات املجتمع املدني؟

عاطف :بداية ،كل طرف يحمل املسؤولية

لآلخر ،رام الله حتمل غزة والعكس صحيح،
واملواطن يحمل املسؤولية للجهتني ،أنا عضو
مجلس إدارة في جمعية خدماتية ،نتلقى
عشرات اآلالف من الطرود الغذائية ،ونقوم

بتوزيعها على املجتمع ،املهم أن املواطن ال يهمه
الهوية السياسية للطرد الغذائي ،ما يهمه هو

الطرد نفسه ،الهوية السياسية للتمويل اخلارجي

ال تعني املواطن.

جغرافي ًَا وسياسياً.

بإرسال املساعدات إلى الشعب الفلسطيني؟
هل هناك سقف زمني لهذه املساعدات؟ هل من
املمكن أن تأتي اللحظة التي يرفع فيها املجتمع

الدولي يده عن الشعب الفلسطيني كما فعل في
مناطق أخرى؟

أبراش :أو ً
ال الدعم الدولي ملناطق السلطة

ال يشكل عبئ ًا كبير ًا على اجلهات املانحة ،عندما

يكون لها مصلحة بخلق استقرار في منطقة مثل
منطقة الشرق األوسط وإدارة أزمة من أجل

استمرار الهدوء فهي مستعدة أن تدفع هذه
األموال ،بالتالي هذه جزء من إستراتيجيتها في

استمرار االنقسام هو من يتحمل املسؤولية،

املنطقة ،وبالتالي ميكن أن تستمر إلى حني إنهاء

ليس مذنب ًا متاماً؛ ألنه لم يصنع التاريخ ،لكنه ليس

اجلهات املمولة التقليدية فإن هناك جهات ممولة

ألبرت كامو الفيلسوف الوجودي يقول« :اإلنسان

الصراع ،املشكلة التي حتدث أنه حتى إن ضعفت

بريئ ًا متاماً؛ ألنه يكمله» ،يجب العودة إلى النقطة

جديدة مستعدة ألن تقدم الدعم جلهات فلسطينية

الوضع السياسي هو الذي يحكم ،دون عودة

األطراف تبرر دعمها حلركة حماس بأن السلطة

األساسية ،إذا كان االقتصاد أساس كل شيء فإن
اللحمة اجلغرافية واملؤسسات وااللتحام السياسي
العدد (2010 )12

مث ً
ال اإلسالم السياسي وإيران وقطر وتركيا ،هذه

تتلقى دعم ًا من مصادر أميركية وأوروبية تتبني
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الرؤية اإلسرائيلية .نعم ،سؤالك حول إلى متى

هو منوذج جيد ،مبعنى أنهم اتفقوا على أن يتولي

الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو إلى متى

شق ،احلكومة كانت فقط مشرفة وال تتلقى األموال

عملية اإلعمار الدول نفسها ،كل دولة تتولى إعمار

سيستمر الدعم صحيح ولكن السؤال األهم

بيديها ،حماس ترفض وجود أي طرف غيرها .ما

سنستمر في االعتماد على املساعدات اخلارجية

بد ً
ال من االعتماد على الذات؟ وإلى متى سنبقى

بعد املدى القريب ،هناك االهتمام بعملية التعليم

سلطة حكم ذاتي بد ً
ال من االنتقال ملرحلة بناء

والصحة خاصة عملية التراجع ما يسمى األمية

الوظيفية ،ال أحتدث عن مشاكل التعليم والتسرب

مشروعنا الوطني واالستقالل الوطني؟ إلى متى

من املدارس ولكن األمية الوظيفية ما بعد إضراب

سنبقى متسولني؟ إلى متى سنبقى نعيش على

املعلمني ،مت إغراق اآلالف من املعلمني الذين

الكوبونة؟ املساعدات قد تطيل عمر السلطة

يفتقدون إلى املؤهالت في قطاع التعليم.

ولكن ال نريد أن حتل السلطة محل الوطن

أنا أعتقد أنه ال توجد تنمية في ظل احتالل،

وتتحول إلى بديل عن الدولة املستقلة.

مأمون :دكتور سمير ،ما هي التوصيات؟

عملية فك التبعية مع اجلانب اإلسرائيلي يجب أن

دكتور أبو مدللة :هناك توصيات لألجل

تكون أولوية ،ولكن أنا لست من الذين يدعون إلى

كل شيء على االنقسام هناك فقر وبطالة كانت

 94هذا االرتباط كان ارتباط ًا قصري ًا وما بعد توقيع

فك العالقة مع إسرائيل ،هناك ارتباط منذ  67إلى

القصير وأخرى لألجل الطويل .ال نريد أن نعلق

اتفاق باريس االقتصادي أصبح االرتباط برضى

قبل االنقسام ،لكن االنقسام ساهم في ازدياد

الطرفني ،االرتباط مع اجلانب اإلسرائيلي له عدة

الوضع االقتصادي صعوبة ،لكن األولوية على

عوامل ،االرتباط العمالي ومحور التجارة ومحور

املستوي السياسي هي إنهاء حالة االنقسام والعودة

العملة ومحور املياه ،أنا أدعو إلى قطع العالقات

بناء على وثيقة
إلى طاولة حوار وطني شامل ً
الوفاق الوطني واتفاق القاهرة .النقطة الثانية،

جزئي ًا مع اجلانب اإلسرائيلي على فترات .آخر

العاجلة هي مشكلة الفقر والبطالة وهذا لن يكون

االقتصاد الفلسطيني بعد إنهاء االنقسام أن يبحث

نقطة هي البحث عن مشاريع تنموية .يجب على

هناك قضايا حتتاج إلى معاجلة آنية ،املعاجلة اآلنية

عن مشاريع تنموية لها عالقة بالزراعة والصناعة ملا

عبر املشاريع اإلغاثية ،مبعنى أنه يجب على السلطة

لهما من أهمية كبيرة ،دون ذلك نبقى دون وضع

أن تبحث حتى ولو عبر رفض هذه املساعدات

سياسي وعلى مدى طويل خاصة في اجلانب

املسيسة وأن تكون هناك عملية للتخفيف من
حدة البطالة والفقر .في املدى القصير أيض ًا إعادة

االقتصادي صعب جداً.

آخر شيء يتعلق املساعدات الدولية ،كما حتدثت

اإلعمار وخاصة ما دمرته احلرب األخيرة ،وهنا أنا

في بداية اللقاء فإن املساعدات الدولية وكلنا أجمعنا

أطرح وطرحنا في ظل التنازع على من يشرف على

على أن لها هدف ًا سياسي ًا إلمتام عملية تسوية ضمن

عملية إعادة اإلعمار أنا أعتقد أن النموذج اللبناني
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مشروع اجلانب اإلسرائيلي ،نحن نتطلع إلى دولة

وهي حتدثت عنهما كرموز سياسية لهذه الدولة ولم

اآلن يطرح دولة أحيان ًا مؤقتة وأحيان ًا يتحدث عن

ختام ًا على ما قاله الدكتور إبراهيم والدكتور سمير

في حدود  67وعودة الالجئني ،اجلانب اإلسرائيلي
دولة ناقصة السيادة وال يتحدث عن حدود الرابع
من حزيران ،جدار فاصل اآلن حدودها وتبادل

أراض ،أعتقد أن هذه املساعدات لن تبقى إلى
ما ال نهاية ،إذا وصلت طريق التسوية إلى طريق

مسدودة من املمكن أن تتوقف هذه املساعدات في

أية حلظة للضغط على السلطة ورفض املشاريع،
ونحن رأينا ما حصل بعد (كامب ديفيد) من

حصار للسلطة وقصف ملقراتها و(السور الواقي)

واحلصار الذي فرض ألكثر من  30شهر ًا وأموال
املقاصة التي كان اجلانب اإلسرائيلي يحتجزها في
ظل صمت املجتمع الدولي.

تتحدث عن محاوالت جادة لبنائهما ،أريد أن أعلق
من أنه بالفعل علينا كفلسطينيني أن ننتبه إلى أننا ال
ميكن لنا أن نبقى متكلني على الدعم اخلارجي ألن

هذا قد يكلفنا ثمن ًا سياسي ًا كبيراً ،طبع ًا هذا الثمن
ليس موجه ًا إلى غزة فقط بل إلى غزة والضفة

بشكل عام ،ثم يجب وضع سيناريوهات بديلة
في حال توقف الدعم اخلارجي ،ليس من املعقول

أنه حتى موظفو السلطة في قطاع غزة وفي الضفة

يتلقون إعانات خارجية على شكل الراتب ،ألن
هذه الرواتب تدفع من ضرائب املجتمع الغربي وال

تدفع من ضرائب املجتمع الفلسطيني.

مأمون :سؤال أخير للدكتور إبراهيم ،في ظل

كما حتدثت ،فإن الساحة الفلسطينية لن تبقي

هذا الوضع ،كيف لنا أن نحمي القرار الوطني

ساحات صراع أخرى ،مع األخذ باالعتبار كما

أبراش :نحمي القرار الوطني الفلسطيني

الساحة األولى التي لها اجلاذبية من املمكن أن تبرز

حتدث الدكتور إبراهيم فإنه خالل األزمة العاملية مت

ضخ املليارات حللها ،وما يقدم للدول النامية هو
جزء يسير يكاد ال يذكر.

الفلسطيني؟

بالوحدة الوطنية وإعادة بناء املشروع الوطني

الفلسطيني بحيث نتفق بالضبط على الهدف

ووسائل أو أدوات الوصول إليه؟ وأن نتفق على

مأمون :مشروع خطة بناء الدولة ،هل جتد له

طبيعة املرحلة ،هل هي مرحلة حترر وطني أم

عاطف :خطة بناء الدولة لم تتطرق إلى قطاع

الوطني الفلسطيني كمشروع شعب ما زال حتت

الغربية ،بإمكان الدكتور سالم فياض أن يقول إن

أدوات في خدمة املشروع الوطني وليستا بدي ً
ال عن

مكان ًا في هذا احلديث؟

غزة على اجلانب التنموي ،هناك تركيز على الضفة

غزة هي خارج إطار سيادة السلطة بسبب االنقالب

لكن رغم ذلك اخلطة ال تشير إال في ديباجتها إلى

مرحلة بناء الدولة؟ يجب العودة إلى بناء املشروع

االحتالل ،وميكن أن تكون السلطتان احلكومتان
املشروع الوطني.

غزة والوضع السياسي في غزة ،لكنها لم ترصد

أية مشاريع تنموية باستثناء مشروعي املطار وامليناء
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سياسات عامة

السياسات العامة وحقوق اإلنسان:
من العوملة إلى الدولة
الدكتورة أماني مسعود

*

مع األلفية اجلديدة ،احتلت قضايا حقوق

في وضع سياسات دولته .كما حظيت ،مؤخراً،

موقعها في األجندة السياسية والبحثية العاملية

و«رأسمال االجتماعي» و«التحول الدميقراطي»

اإلنسان ونشر الوعي بها وبالثقافة الدميقراطية

مفاهيم (مثل «احلوكمة» و«التنمية التشاركية»
و«تدعيم املجتمع املدني»« ،والتمكني») بالتأييد

والعربية على حد سواء .وأضحى االهتمام

األكبر من جانب كثير من الدول واملؤسسات

بقضية حقوق اإلنسان وحرياته ضروري ًا لتطوير

الدولية الكبرى .إذ ال تنشأ مسؤوليات الدولة

إنسانيته وقدراته العقلية والعلمية ،إذ بات من

بحماية حقوق اإلنسان من مجرد كونها عنصر ًا

الثابت أن مفهوم احلق يولد مع اإلنسان وليس بأي

فاع ً
ال في وضع السياسات وتنفيذها ،بل ألن

حال من األحوال وليد نظام قانوني معني ،أو حتى

تلك العالقة بني «عدالة» وفاعلية السياسات العامة

نظام ثقافي وقيمي محدد.

ترتبط بحماية حقوق اإلنسان .وألقى ذلك،

ومع اقتراب نهاية األلفية األولى ،اعترفت كثير

مؤخراً ،بظالله على تطور مفهوم التـنمية واحلد

من احلكومات في العالم بأهمية مبادئ حقوق

من الفقر ،وإكساب هذا املفهوم أبعاد ًا جديد ًة.

ويفسر ذلك
اإلنسان بالنسبة إلى سياساتها العامة.
ّ

ومنهاجي ًا تعتبرعالقة مفهوم حقوق اإلنسان

بظهور مفاهيم مستمدة من مجال حقوق اإلنسان،

بعملية صنع السياسات العامة عالق ًة لدور النظرية

أهمها الدعوة الدائمة إلى مشاركة رجل الشارع

عموم ًا في تفعيل دور العلم ،فالنظرية العلمية هي

تلك التي تقوم على حقائق تطبيقية ،وباستخدام

* أستاذة السياسات العامة بجامعة القاهرة.
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النظريات احلالية من قبل العلماء ميكن أن يظهر ما إذا

والرعاية الصحية ،والطرق ،واإلسكان ،وتنظيم

السؤال املطروح في هذا املجال هو كيف ميكن تطويع

القول إن السياسات العامة هي عبارة عن برنامج

كانت إحدى السياسات العامة ناجح ًة أم ال .ولكن
املادة اإلمبريقية عن عالقة جناح السياسات العامة
بحقوق اإلنسان ،أو حتى دور حقوق اإلنسان في

رسم السياسات العامة؟ فصحيح أنه من الصعوبة

مبكان تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها عملي ًا

على اعتبار أنه مهما كانت دقة التجربة فإن نتائجها
ترتبط مبحدودية املكان والزمان ،ولكن يتم تفضيل
السياسة العامة وفق ًا ألوسع النتائج التي مت التوصل
إليها في إطار تلك العالقة بني املتغيرين :السياسة

العامة وحقوق اإلنسان.

ولقد بدا االهتمام والربط بني صنع وتنفيذ

السياسة العامة وتفعيل مفهوم حقوق اإلنسان
على املستويني النظري واألكادميي في اجلامعات

األميركية والبريطانية والتي حوت بني مقرراتها
الدراسية أكثر من موضوع يتعلق بإنسانية التنمية

وسياج مفهوم حقوق اإلنسان.

ولقد ربط ٌّ
كل من شارلز كوشران (Chares

النشاطات الفردية واجلماعية .ومن ثم ميكن
عمل مقترح لشخص أو جلماعة ،أو حلكومة في
نطاق بيئة محددة لتوضيح الفرص املستهدفة،
واحملددة؛ سعي ًا إلى لوصول إلى هدف ،أو حتقيق
غرض مقصود ،له بعده االجتماعي».

ومن جانب آخر ،جاءت احلقوق االقتصادية

واالجتماعية والسياسية والثقافية لإلنسان مبثابة
محددات مهمة في عملية صنع وصياغة السياسات
العامة في أية دولة من الدول ،وخاصة أن صنع

السياسات العامة وصياغتها تأتي باألساس لتلبية
تلك احلقوق .وفي هذا املجال يجب التفرقة بني
سياسة حقوق اإلنسان وبني السياسة العامة حلقوق

اإلنسان.

2

فالسياسة العامة حلقوق اإلنسان هي صنع وتنفيذ

سياسات عامة على أساس حقوق معينة مثل سياسة
الهجرة والتعليم واإلعالم والثقافة ،...وهذا يتم

في إطار مجموعة من السياسات األخرى والتي من

 1 )Cochranوالويس مالون Eloise F.Malone

املمكن أن تكون متعارضة مع هذه احلقوق كاألمن

هذه السياسات االجتماعية واخلدمية في حتقيق

حقوق اإلنسان فهي مبثابة سياق سياسي أو بيئة

السياسات العامة وبعدها اإلنساني بأهداف
احلد األدنى من اإلنسانية للفرد داخل دولته.

وأضحى الفرد لهذه السياسات السبب والغاية،

القومي والتنمية االقتصادية وغيرها .أما سياسات

اجتماعية ،سياسية ،اقتصادية محيطة بالسياسة
العامة ،توجد فيه ظواهر عديدة منها حقوق

عرف العاملان مع ًا السياسة العامة على أنها:
إذ ّ
«القرارات التي تنفذ برامج عامة بغرض حتقيق

لتناول حقوق اإلنسان وحركات أو منظمات الدفاع

احلكومة وتشمل تقدمي اخلدمات العامة كالتعليم

حركات وخطابات سياسية واجتماعية أخرى.

أهداف اجتماعية ،أو النشاطات التي تقوم بها
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والريب في أن الربط بني حقوق اإلنسان

الطبيعية ،و»توحش» عملية صنع وتنفيذ السياسة

استحضار منظومة العدالة االجتماعية التي ينشدها

اإلنسان في االعتبار ووضع سياسة عامة تعتبر

العامة للدولة ،ليدعو كل ذلك ألخد حقوق

االقتصادية وحقوق اإلنسان السياسية يستدعي

حقوق اإلنسان جزء ًا ال يتجزأ منها 4.ولقد اقترح

أي مجتمع ،ويؤكد ضرورية املواءمة بني حقوق

 Douglas A. Gentileفيما يتعلق مبعاجلة احلد من

الفرد وحقوق املجتمع؛ مما جعل البعض يربط

أثر وسائل اإلعالم على ظاهرة العنف مث ً
ال لدى

بني محاربة الفقر ومساندة الضعفاء ـ كجزء من

األطفال أن احلد من أثر وسائل اإلعالم على ظاهرة

البرنامج اإلصالحي وحتقيق الرخاء االقتصادي ـ

العنف لدى األطفال يستلزم االهتمام بالسياسات

وبني احترام حقوق اإلنسان.

ويتوسط العالقة بني حقوق اإلنسان والسياسة

العامة للدولة والتي قد ترتبط ،أو ال ترتبط بهده

كنتيجة منطقية الحترام حقوق اإلنسان وما يلزم

األطفال ،والسياسة السكانية ،والسياسات

الظاهرة بشكل مباشر كسياسة اإلعالم ،وعمالة

العامة كيفية تفعيل مفهوم املواطنة ،والذي يأتي

االقتصادية وسياسات احلد من الفقر.5

عنها ،فحقوق اإلنسان األساسية نابعة من احترام

ولقد ربط البعض بني تفعيل مفهوم املواطنة

خياراته ،ومن ثم ال يجوز للدولة أن تعتدي عليها

وتراجع دور الدولة بإعادة التنظير لدور الدولة نفسه

أو تختصرها حتى لو احتج بذلك برشادة العملية

في ظل االقتصاد احلر ،من خالل استكمال اخللل في

االقتصادية .واجلدير بالذكر أن األحداث املسيسة
وخصوص ًا تلك التي تتعارض أو حتى تتوافق مع

نظام السوق والقيام بالوظائف التي ال يستطيع السوق

والقطاع اخلاص القيام بها ،إذ يتعينّ على الدولة في

حقوق اإلنسان تقود في كثير من األحيان إلى

مبادرات ومقدمات لسياسة عامة معينة ،فمث ً
ال

هذا املجال أداء الوظيفة اخلدمية مبا في ذلك مشروعات

االجتماعية األساسية هو نتيجة وسبب لالستبعاد

والصحة واإلسكان الشعبي .باإلضافة إلى وظائفها

البنية التحتية وتنمية املوارد البشرية مثل التعليم

عدم املساواة في إمكانية احلصول على اخلدمات

التقليدية في مجال القضاء واألمن والدفاع.

على حد سواء ،كما أن معاناة النساء في معظم

6

ولقد دار نقاش واسع النطاق حول تطور مفهوم

الدول من سياسات التكيف الهيكلي أدت إلى

السياسات العامة ومفهوم حقوق اإلنسان ،وطرح

هجرتهن إلى مناطق ترويج الصادرات ،وممارسة

البعض مفهوم التنمية البشرية املستدامة .7ولقد

جتارة اجلنس .كما أن استغالل عمل األطفال

أشار «تقرير التنمية البشرية» الذي يصدرعن

وانتهاك حقوقهم إمنا هو نتاج واضح لفشل

البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة سنوي ًا إلى تبني

سياسات احلد من الفقر والذي يزداد سوء ًا بفعل

غياب وسائل احلماية االجتماعية األساسية.3

نظرة أكثر شمولية للتقدم البشري ال تركز فقط على

ويعتبر كل ذلك انتهاك ًا صارخ ًا حلقوق اإلنسان

األبعاد االقتصادية للنمو ،بل مثل تقرير البرنامج
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اإلمنائي للعام  ،1998محاولة إلدماج املناقشة

املعقود في بيجني في العام 1995؛ ومؤمتر األمم

اإلنسان كأول محاولة تقوم بها وكالة حكومية دولية

في العام  .1996واتسمت اإلعالنات الصادرة

املتعلقة بالتنمية البشرية املستدامة مع حقوق

للتصدي لهذه املسألة بجدية .مؤكد ًا أنه ال بد عند
وضع أية سياسات عامة قطرية أو دولية من النظر
في آثارها على التنمية البشرية املستدامة والتي تعتبر
حقوق اإلنسان لبها .8وأضحى السؤال املطروح

عند وضع أي سياسة هو :إلى أي مدى تسترشد
عملية صنع السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها

على املستويني الداخلي والدولي مببادئ حقوق

اإلنسان العاملية مع الظهور التدريجي للفاعلني
غير احلكوميني من أعضاء منظمات املجتمع
املدني وخاصة بعد أن أصبحت احلكومات غير

قادرة على جتاهل احترام احلقوق املدنية والسياسية
للمواطنني؛ مما دفع بعضها إلى اإلعالن عن تبني

سياسات عادلة في إطار دميقراطي يتيح للجميع
املشاركة في صنع القرار داخلياً؟.

املتحدة للمستوطنات البشرية املعقود في إسطنبول
عن هذه املؤمترات بإعطاء األولوية حلقوق اإلنسان
في السياسات العامة للدول ،وفي تفاعالتها مع

الدول األخرى .والنظر بجدية في أشكال التمييز
القائمة على اجلنس والعرق والطبقة االجتماعية
تؤدى في
وغيرها من أشكال التمييز ،والتي َّ

إطارها السياسات العامة على املستوى الداخلي

وعمليات التجارة واالستثمار والتمويل على

الصعيد الدولي.

كما كان من أهم الظواهر املرتبطة إلى حد بعيد

بقضية حقوق اإلنسان والسياسات العامة قضية

العوملة .وقد اع ُترف البعض أن العوملة متثل تطور ًا
يتم بإيقاع سريع وتترتب عليه عدة آثار متنوعة ،بل

ومتناقضة بالنسبة للبشرية والتقيد بحقوق اإلنسان
واحترامها وغني عن البيان أن ظهور العوملة بجميع

املالحظ أن قضية العالقة بني حقوق اإلنسان

أشكالها املختلفة تترتب عليه آثار هائلة فيما يتعلق

بل بدأت إرهاصات تلك العالقة خارج حدود

كما متت إعادة قراءة لكثير من املواثيق الدولية التى

والسياسات العامة لم تكن قضية إقليمية أو محلية
الدولة وعلى مستوى املنظمات اإلقليمية والدولية.

فعلى املستوى الدولي ،شهدت فترة التسعينيات

ابتداء
انعقاد عدد من املؤمترات العاملية املهمة،
ً

بالسياسات العامة وحقوق اإلنسان.9

نصت بشكل أو بآخر ،وبشكل مباشر أو غير مباشر،
ّ
نصت املادة  25على
على توضيح تلك العالقة ،إذ ّ

احلق في املشاركة في شؤون الدولة السياسية .وعلى

مبؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية ،املعقود في

الرغم من أنه ينصب أساس ًا على العالقة بني الفرد

حلقوق اإلنسان املعقود في فيينا في العام 1993؛

في الكثير من األحيان هو سبب السياسات العامة

ريو دي جانيرو في العام 1992؛ واملؤمتر العاملي

ومؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية املعقود في
كوبنهاجن؛ واملؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة
العدد (2010 )12

والدولة ،10إال أن عدم االهتمام باحلق في املشاركة،
الناقصة والتمييزية التي تترتب عليها آثار سلبية

في مجال حقوق اإلنسان .كما تتناول املادة  3من
116

اإلعالن املسؤولية الرئيسة التي تتحملها الدول عن

وضع السياسات العامة على الصعيدين اإلقليمي

في التنمية ،في حني تفرض الفقرة  3من املادة نفسها

السياسات بالنسبة إلى كرامة اإلنسان .وميثل عدم

والدولي مراعاة اآلثار التي قد تسفر عنها هذه

تهيئة األوضاع الوطنية والدولية املواتية إلعمال احلق

القيام بذلك انتهاك ًا لاللتزام الذي يفرضه هذا املعيار

واجب تعاون الدول مع بعضها البعض في تأمني

العاملي ،إذ يجب أال مييل وضع وتنفيذ السياسات

التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية.

ومن ثم تعددت بنود حقوق اإلنسان الدولية ذات

العامة في أي ميدان على حساب دولة دون أخرى.

واالستثمارية على الصعيد اإلقليمي والدولي،

ممارسة «أي نوع» من أنوع التمييز بسبب «العنصر،

كما تستشهد املادة  2من اإلعالن العاملي مببدأ عدم

الصلة مبجال السياسات واملمارسات التجارية واملالية

واعتبرت التنمية عملية تستهدف توسيع نطاق حقوق

اإلنسان واحلريات التي يتمتع بها الناس ،فيجب أال

يؤدي وضع وتنفيذ السياسات العامة التي حتكم

األنشطة التجارية واالستثمارية واملالية على الصعيد

أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو

الرأي سياسي ًا وغير سياسي ،أو األصل الوطني

أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو املولد ،أو أي وضع
آخر .ويستشهد صراحة مببدأ عدم التمييز املستمد

الدولي إلى تضييق نطاق هذه احلقوق ،ونصت املادة

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بغية كفالة أن ال

 55من ميثاق األمم املتحدة على أن تعمل األمم

تعامل هذه الفئات من األشخاص بطريقة مختلفة

املتحدة ،على حتقيق مستوى أعلى للمعيشة .هدا

ومتييزية على نحو واضح.

باإلضافة إلى إعالن احلق في التنمية ،وميثاق حقوق

ويؤكد كل ذلك أهمية تضمني حقوق اإلنسان

في سياسات الدول داخلي ًا أو دولي ًا بعد أن بينت

الدول وواجباتها االقتصادية ،واتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز.

األدلة على نطاق واسع فشل إستراتيجيات احلد

كما أكدت املادة األولى من ميثاق األمم املتحدة

من الفقر عاملياً؛ ألنها لم تتناول إسهام السياسات

األساسية للناس جميع ًا بال متييز بسبب اجلنس أو

وعدم املساواة في شتى أنحاء العالم .كما فشلت

على تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات
اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء،

االقتصادية للمؤسسات املالية الدولية في زيادة الفقر
املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقيرة الشديدة املديونية،

كما قضت االتفاقية الدولية على جميع أشكال

حتى باالستناد إلى معاييرها هي ،حيث كان حجم

التمييز العنصري ،وأكدت املادة  1من اإلعالن

واتساع عملية تخفيف أعباء الديون في البلدان وعبر

البلدان محدودين .وذُ كر أيض ًا أن سياسات مبادرة

العاملي حلقوق اإلنسان من جديد على أن جميع

الناس يولدون أحرار ًا ومتساويني في الكرامة

البلدان الفقيرة الشديدة املديونية وإستراتيجيات

واحلقوق .11ومبوجب املادة  ،1يترتب على

تخفيض الفقر ومرفق احلد من الفقر وتعزيز النمو

األفراد أو املؤسسات أو املنظمات العاملة في مجال

لن تفشل فحسب ،وإمنا ستجعل ،أيضاً ،حياة
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الفقراء أكثر صعوبةً ،ذلك ألنها مصممة بغرض

صنع السياسة ،إذ إن وجود املصادر واملوارد في حد

من شأنها تقليص القدرة االقتصادية اإلنتاجية

ومن ثم ميكن تضمني مفاهيم حقوق اإلنسان في كل

فرض املزيد من تدابير التقشف والسياسات التي

وفرص العمل املستدامة .وإذا لم تستوف اآلليات

التي ُتعتمد للمساعدة على تخفيف وطأة الفقر
املعايير املتعلقة بالشفافية واملشاركة واملساءلة ،فإن

البلدان املتلقية سترفضها.

12

ذاته ليس كافي ًا وإمنا استخدامها األمثل هو املطلوب.

بعد من أبعاد منوذج ناجح للسياسة العامة ويفترض
أن يناقش منوذج يتكون من ثالثة أبعاد:

األول ـ شمولية السياسة العامة

وال ريب في أن ضرورة احترام احلقوق

عاد ًة ما تبدأ الدولة بتنفيذ بعض البرامج

احلقوق الراسخة واملعترف بها املتعلقة بالصحة

الفئات األولى بالرعاية مث ً
ال أو الفقراء أو املرأة،

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،السيما

والغذاء والعمل والتعليم واإلسكان أضحت
واجب ًا المناص منه ولكن ما برحت بعض البرامج
مثل برامج التكيف الهيكلي تنال من تلك احلقوق

بصفة مستمرة ومنهجية وأهمها:

(ب) احلق في التنمية ،أي حق البلدان الفقيرة

واإلجراءات لتحسني بعض القطاعات كقطاع
ثم يتوقف هذا البرنامج عن التنفيذ ،وهو ما

يثير قضية غياب «العمل املؤسسي» وإضفاء

(الشخصنة) على أية جهود أو إصالحات تتعلق

بهذا القطاع ،في حني لو مت تضمني (مأسسة)
هذا البعد وتدعيم فلسفته في نفوس منفذيه

في انتهاج إستراتيجيات للتنمية وبرامج اقتصادية

لتغير الوضع ،إذ تصبح السياسة أقرب إلى
ّ
تتغير بتغير الداعني إليها.
(العقيدة) التي ال
ّ

الدولية إلى اتخاذ قرارات ،مثل فرض برامج

تقوية أو تشخيص سياسة أم هو عالم بذلك

لتلبية احتياجات شعوبها.

(ج) احلقوق السياسية ،حيث تنزع املؤسسات

ويطرح هذا سؤا ً
ال فلسفياً :هل من حق القائد

التكيف الهيكلي التي تتسببت في اضطرابات

العقد االجتماعي الذي من أهم بنوده كيفية

اجتماعية .وبالتالي ،فإن احلق السياسي للشعوب

في أال تتعرض لقمع من جانب احلكومات نتيجة

لهذه البرامج ال ميكن أن يكون ذا معنى إال إذا كان
للحكومات احلق في عدم اخلضوع ملا متليه عليها

املؤسسات الدولية والتعامل مع شعوبها على نحو
ب ّناء وليس من خالل القمع.

وترتبط كفاءة استخدام املوارد باألداء األمثل

للحكومة وفاعلية التعامل مع املدخالت في عملية
العدد (2010 )12

حتقيق الرفاهية وتوزيع الثروة القومية بشكل عام

وتضمني هذا العقد كل الفئات دون استثناء؟.

الثاني ـ آليات الرقابة واملتابعة

إذ إن االقتصار على وضع حزمة من البرامج

واخلطط وتضمينها ببعد حقوقي حتى لو شارك
األفراد في وضعها دون متابعة ورقابة بتنفيذ هذا

البعد لرصد مردوده وإيجابياتها وسلبياته يفرغ
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السياسة العامة من مضمونها واألهداف املنوطة

السياسة ترتبط بالبعد اإلنساني للسياسة العامة

حق األفراد العاديني (تقومي) هذه السياسات

بالتعامل مع األفراد باعتبارهم أدوات ،فالسياسة

بها ويطرح ذلك سؤا ً
ال فلسفي ًا آخر؟ هل من

والتخلص من توحشها والذي يرتبط بشكل أو بآخر

برقابتها ومتابعتها أم يختار األفراد من بينهم

العامة مت إبداعها من العنصر البشري ويجب أن

(األجدر) في املتابعة وفيما لو انحرف هذا

ترتبط بحق بهذا العنصر في حتديد احتياجاته.

األجدر عن املعايير هل يجوز لألفراد استبعاده

وفسخ العقد؟.
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اإليداع القانوني وفق ًا لتشريعات حق املؤلف:
وفعال
نحو نظام فلسطيني خاص ّ
رشاد توام
**
عزام طوافشة وسعاد جعوان
*

ُملخص

هذا القانون قد قصر اإليداع على ما يصدر من

تكام ً
ال مع منظومة حماية حقوق املؤلف،

مصنفات في أراضي اململكة املتحدة ،ولم يسم

اإليداع القانوني للمصنفات على تكريسها؛ يحظى

أيضاً ،واضعو «مشروع قانون حقوق املؤلف

وتوخي ًا لتحقيق جملة من األهداف التي يعمل
اإليداع بأهمية بالغة لدى الدول واألنظمة القانونية

احلريصة على كفالة حقوق املؤلف والداعمة لفكرة
نشر املعرفة والثقافة ،مع التأكيد على عدم تعليق
احلماية القانونية للمصنف ومؤلفه على إجراء
اإليداع ،املسلك الذي كرسته اتفاقية بيرن حلماية

املصنفات األدبية والفنية.

فلسطينياً ،على الرغم من وجود قانون مختص

(وسا ٍر) بحماية حق املؤلف( ،قانون حقوق الطبع
والتأليف [االنتدابي] لسنة  ،1924والقاضي

بسريان القانون [البريطاني] لسنة  ،)1911فإن
* باحث قانوني ،معهد احلقوق بجامعة بيرزيت.
* * محاميان متدربان.

أية جهة لإليداع في فلسطني ،األمر الذي أغفله،

واحلقوق املجاورة» لسنة .1998

تأتي هذه الدراسة لتوصي ،وتقدم حلو ً
ال،

بخصوص تنظيم اإليداع القانوني في فلسطني
مبا يسوي النقص في نظام احلماية القانونية حلق

املؤلف .وتعرض هذه الدراسة ،في سبيل ذلك،
لنظام اإليداع القانوني للمصنفات ،مبنهج مقارن
لألنظمة القانونية في كل من مصر واألردن

وفلسطني.

مقدمة

«التخليد» ،بهذا االصطالح عرفت احلضارة

اإلسالمية نظام ًا مشابه ًا لنظام إيداع املصنفات.1
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يعبر عن جوهر
وفي هذا االصطالح ،برأينا ،ما ّ

مالي وآخر جزائي .املسلك الذي أكده صراحة

املعاصر .وذلك ملا نستشفه من هذه اللفظة من

امللكية الفكرية رقم ( )82لسنة ( 2002فيما يلي

فكرة اإليداع القانوني للمصنفات مبفهومه

حرص على تخليد الكتب واملصنفات األخرى،
وحمايتها من االندثار .التخليد نفسه يشمل املؤلف

صاحب املصنف املودع لدى اجلهة املختصة ،األمر
الذي أيقنه مؤلفو تلك العصور بحرصهم الشديد

على «إهداء» «دار التخليد» نسخة من مصنفهم

املبتكر.2

املشرعان :املصري ،املادة ( )184من قانون حقوق
يشار إليه اختصار ًا بالقانون املصري) ،واألردني
في املادة ( )45من قانون حماية حق املؤلف رقم

( )22لسنة «1992وفيما يلي يشار إليه إختصار
بالقانون األردني» وعلى الرغم من عدم إيراده

حكم ًا بصريح العبارة ،كما فعلت اتفاقية بيرن،
فإن القانون الساري في األراضي الفلسطينية لم

إننا جند لفكرة التخليد ـ كأحد أهم أهداف اإليداع

يعلق (قانون حقوق الطبع والتأليف [االنتدابي]

على ترك آثارهم لتدلل عليهم لدى األجيال التالية.

لسنة  ،)1911احلماية القانونية على أي إجراء

القانوني ـ منبع ًا فطري ًا من غريزة البشر في حرصهم
وبهذا املنطق ،باستطاعتنا تفسير آثار احلضارات

السابقة من نقوش ورسوم ومتاثيل.

لسنة  ،1924القاضي بسريان القانون [البريطاني]

شكلي .األمر الذي أكده واضعو «مشروع قانون
حماية حقوق املؤلف» الفلسطيني للعام .51996

يعرف حق املؤلف ـ اإلطار املفاهيمي والقانوني

ليس في هذا التوجه ،الذي كرسته اتفاقية

التي تخول املؤلف احلق في نسبة منتجه الفكري

إعالء لقيمة الفكر واالبتكار الذي يقدمه املؤلف،

الناظم إليداع املصنفات ـ بأنه «تلك امللكة القانونية
(املعبر عنه مادياً) إليه ،وتكفل له احلق في استغالله

للكسب املالي بأية وسيلة قانونية مشروعة» .3وقد

بيرن ،ما يعتبر إنقاص ًا من أهمية اإليداع ،بل
باعتبار احلقوق املترتبة على التأليف لصيقة باملؤلف
متام ًا مثل ،إن لم تكن أكثر من ،امللكية املادية.

كان اإليداع القانوني في ما مضى شرط ًا لتمتع

وخصوص ًا فيما يتعلق باحلق املعنوي الذي يعتبر

صاحب حق التأليف ـ حال عدم االلتزام به ـ أية

نسبه إليه .وما أدل على ذلك ،وأطرف ،من

املؤلف بتلك امللكة القانونية ،يفقد املؤلف أو
حقوق تترتب له وفق ًا ملنظومة احلماية القانونية
املقرة حلقوق املؤلف ،بشقيها :احلقوق املعنوية
واحلقوق املادية.

أما اليوم ،وبتكريس عاملي من خالل اتفاقية

بيرن ،4فقد باتت احلماية القانونية حلق املؤلف

غير معلقة على اإليداع القانوني أو أي إجراء
شكلي آخر ،بل يعاقب من يخالف أحكامه بجزاء
العدد (2010 )12

املؤلف أب ًا شرعي ًا ملصنفه ،ليس باإلمكان إنكار
العبارة التي جاءت قدمي ًا في القانون الذي أصدره

ملك أيرلندا ،تعبير ًا مجازي ًا لعالقة املؤلف مبصنفه،
حيث جاء فيه[ »To every Cow her Calf« :لكل

بقرة عجلها] .6

تاريخياً ،يشار إلى أن اإليداع كان وليد احلضارة

اليونانية ،وبالتحديد في القرن الرابع قبل امليالد،
عندما قام احلكام اليونانيون مبنح املؤلفني براءات
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حتمي حقوقهم على إنتاجهم الفكري« ،مقابل»

أن تطرقنا لألحكام الفلسطينية املنظمة لإليداع

لدى مكتبة الدولة الوطنية ،التي كان يحتفظ

نظر ًا إلى عدم شمولية املادة التي تنظم اإليداع في

قيامهم بوضع عدد من نسخ املصنف املبتكر

فيها بنسخ رسمية من مسرحيات كبار الكتاب

املسرحيني أمثال «أسخيلوس» و«يوربيديس»،

خشية حتريفها .والتي كانت تتيح للجمهور
فرصة االطالع على هذه النسخ داخل املكتبة دون

إخراجها 7.ويشار تاريخي ًا إلى أن اإليداع ما كان
على ما هو عليه اليوم من عالقة بحقوق املؤلف،

حتى القرن الثامن عشر ،حيث بات إجراء شكلي ًا

مقارنة بالنظامني املصري واألردني ،يأتي خجو ً
ال،

القانون الساري لألراضي الفلسطينية ،واقتصارها
على ما ينشر في اململكة املتحدة ،كما سنوضح

ذلك الحقاً .إال أننا ورغم ذلك سنشير إلى تلك

األحكام ،ملا لذلك من أهمية في دراسة املوروث
التشريعي الفلسطيني ،املتطلب األول للسياسة
التشريعية الفلسطينية بخصوص أي موضوع.

للتمتع باحلماية القانونية حلق املؤلف .وكان قانون

 :Iماهية اإليداع القانوني للمصنفات

واستمر تعليق احلماية على واجب اإليداع حتى

القانوني من خالل إفراد ثالثة مطالب)1.I( :

امللكة آن ( )1709أول قانون ينص على ذلك.

اتفاقية بيرن ( ،)1886التي التزمت أغلب الدول

مبوجبها بتعديل نظامها القانوني مالءمة ملبادئ هذه
االتفاقية .وتعد بلجيكا من الدول القليلة التي ما

زالت تعلق احلماية على اإليداع.8

مت إعداد هذه الورقة لتكون رسالة يبرق

معدوها ،من خاللها ،توصية للمشرع وصانع
القرار الفلسطينيني بضرورة تنظيم اإليداع
القانوني ،سواء أكان ذلك مبوجب تعديل القانون
الساري أم بسن قانون جديد وعصري حلق

املؤلف .ولتكون هذه «الرسالة» على قدر ما يأمل
معدوها من األهمية ،صير نـحو إعدادها ،بشكل

دراسة مقارنة لألنظمة القانونية في مصر واألردن
وفلسطني؛ لتقدم للمعنيني خطوط ًا رئيسة تساعد

على بدء التفكير اجلدي بتنظيم اإليداع القانوني
ومنظومة حق املؤلف بشكل عام.

مع اإلشارة ،فيما يتعلق باملنهجية املقارنة ،إلى

نعرض في هذا املبحث للتعريف مباهية اإليداع

مفهوم اإليداع القانوني )2.I( .أهمية وأهداف
اإليداع القانوني )3.I( .التفريق بني اإليداع

القانوني واألنظمة األخرى املشابهة)4.I( .
اإلطار الناظم لإليداع القانوني.

( )1.Iمفهوم اإليداع القانوني
للمصنفات

اختلفت التشريعات الوطنية ،كما االتفاقيات

الدولية ذات العالقة ،بإيراد تعريف لإليداع من

عدمه ،واختلف ما تناولت منها تعريفه ،بدورها،

في التعريف الذي تقدمه كل منها  .االختالف
9

نفسه جنده لدى الفقهاء القانونيني الذين تناولوا
موضوع احلماية القانونية حلق املؤلف.

أورد (قاموس هارودز) اإليداع معرف ًا إياه بأنه

«الطريقة التي بواسطتها تخول قانوني ًا مكتبة معينة
في القطر الواحد الستالم نسخة واحدة أو عدة نسخ
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لكل قطر ،أو أي مادة أخرى مطبوعة أو منشورة في

القانونية املكملة ،مبعنى أن املواد التي تنص عليه

 ،Copyright Depositوحق اإليداع القانوني

امللزمة التي ال يترك فيها مدخل ألي مصدر آخر أو

ذلك القطر ،ويطلق عليه ،أيضاً ،ضريبة االستنساخ

.»Copyright Library

10

أما «،»Jean Lunn

فقد عرفه بأنه «التزام ،يفرضه القانون بإيداع نسخ

ألنواع املطبوعات التي تستنسخ بأية وسيلة وبأية

عملية من أجل توزيعها على اجلمهور أو تأجيرها
أو بيعها ،وذلك لدى وكالة متخصصة أو أكثر».

11

تصنف مباشر ًة في الشق املسمى القواعد القانونية
إلرادة املخاطب بها.

ثاني ًا ـ من حيث املوضوع ،يقع اإليداع على

املصنفات املنشورة واحملددة مبوجب القانون ،وال
يخرج عنها إال ما مت استثناؤه مبوجب القانون،

بقواعد صريحة أو مبفهوم املخالفة.

كما عرفه «نواف كنعان» بأنه «إلزام أصحاب احلق

ثالث ًا ـ يحدد القانون صراحة عدد النسخ املطلوب

ناشر ًا أو طابع ًا أو موزع ًا في حاالت معينة ،بتسليم

رابع ًا ـ من حيث املخاطبني به ،يكلف القانون

على املصنف سواء كان صاحب احلق مؤلف ًا أو
نسخة أو أكثر من املصنف املنشور إلحدى السلطات

احلكومية أو إحدى املكتبات الوطنية أو اخلاصة التي
يحددها القانون لهذا الغرض».

12

إيداعها ،وجودتها الفنية.

باإليداع أشخاص ًا محددين ،جماع ًة أو فرداً،
كاملؤلف (وتشمل املترجم /أو من في مقامه)،
والطابع ،والناشر وغيرهم.

وبإمكاننا تعريف اإليداع القانوني بأنه:

خامس ًا ـ ال بد للقانون من أن يحدد صراحة اجلهة

قانون ًاَ) ذوي العالقة (احلقوق) باملصنف املبتكر،

إحدى الدوائر احلكومية كوزارة الثقافة أو سواها.

اإللزام القانوني جلملة من األشخاص (احملددين
بتسليم عدد من النسخ احملددة إلى جهة رسمية

أو غير رسمية ،وفق إجراءات معينة ،مبا يترتب
على اإلخالل بهذا االلتزام إيقاع اجلزاء اجلنائي

والتعويض املدني على املخل به .ذلك كله مبا ال
يخل باحلماية القانونية للمصنف (غير املودع) وفق ًا
ألحكام حق املؤلف.

إن تعريفنا أعاله يؤطر لنظام اإليداع من خالل

سبع سمات رئيسة:

أو ً
ال ـ من حيث الطبيعة ،اإليداع إلزام مبقتضى

القانون ،قد يصدر مبقتضى قانون حماية حق

املؤلف أو مبوجب قانون خاص باإليداع القانوني.

ويقع هذا اإللزام في الضفة األخرى املقابلة للقواعد
العدد (2010 )12

 /اجلهات املختصة باإليداع لديها ،كاملكتبات أو
سادس ًا ـ يترتب على عدم االلتزام باإليداع أن

يوقع على املخالف جزاءات مالية معينة ،ملا لهذه

العقوبة من ربط ملفهوم القاعدة القانونية اإللزامية
التي يترتب على حتقيقها معاقبة املخالف.

سابع ًا ـ إن اإليداع إجراء شكلي ،ال يترتب على

اإلخالل به عدم شمول املصنف واملؤلف للحماية

القانونية املقرة وفق ًا لنظام حق املؤلف.

( )2.Iأهمية وأهداف اإليداع القانوني
للمصنفات

فلسفياً ،تنبع أهمية الشيء من قابليته لالستخدام

السياساتي في سبيل حتقيق جملة من الغايات
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واألهداف املنشودة ،وهكذا اإليداع كنظام قانوني
املشرع من خالله إلى حتقيق جملة من
يسعى
ّ
األهداف السياساتية والتنظيمية.

إضافة إلى جتربة املكتبات الفرنسية عقب إدخال

نظام اإليداع القانوني (قوانني فرنسيس األول
.19)1538/1537

تكمن أهمية اإليداع القانوني فيما يرتبط به من

كما يعتبر اإليداع من إحدى وسائل احلماية القانونية

من خالل عمله على جتميع كل ما ينشر على

على أي من املصنفات ،باعتباره قرينة بسيطة ـ تقبل

مزايا وفوائد ،كحفظ الفكر القومي واإلنساني،
أرض الوطن من ثقافات في مكان واحد ،وملا
لذلك من ارتباط بتقييم أو معرفة املستوى العلمي

واألدبي والفني الذي وصلت إليه األمة .13إضافة
إلى أنه يضطلع مبهمة احلفاظ على التراث الوطني

والفلكلور ،وحمايته من التشويه والتحريف.14

حلق املؤلف ،ملا له من اعتبار حال التنازع القضائي
إثبات العكس ـ حتسم القضية لصالح املنازع املودع
أو ًال ،إذا لم يستطع خصمه إثبات أحقيته باملصنف

بدحض القرينة ،بإثبات عكسها ،وإن لم يكن قد
أودعها في املركز املخصص لإليداع القانوني.20

على الرغم مما اختلفت عليه التشريعات الوطنية

كما ميكن الباحثني من إمتام رسالتهم العلمية،

بتنظيمها اإليداع القانوني كنظام متميز ،فإنه باإلمكان

ناهيك عن أنه ضمان لالحتفاظ بنسخ من املصنف

جمع وحفظ املصنفات الوطنية في كافة أنواعها ،نشر

وإكمال ما وصل إليه الباحثون من قبلهم.15
الذي قد يفقد حتى عند مؤلفه أو ناشره لسبب أو

آلخر .كما أنه يعتبر أحد أهم مقومات سياسة
تبادل املطبوعات بني الدول باعتباره رافد ًا أساسي ًا

ملراكز التبادل.16

كذلك ،وبتتبعنا مسيرة تطور أشهر املكتبات

العاملية جند أنها ما كانت لتكون على ما هي عليه
من الضخامة ،وما كانت لتكتسب تلك الشهرة،
لوال تفعيل اإليداع القانوني .ومن ذلك مث ً
ال جتربة

«مكتبة املتحف البريطاني» (حالياً« ،مكتبة بريطانيا

الوطنية») ،حتى أنه ينسب الفضل بإصدار قانون
جديد لإليداع في بريطانيا في العام  1842ملدير هذه
املكتبة سير انطوني بانينري (أو بانيتزي) .17جتربة

أخرى تشهد على دور اإليداع في تطوير املكتبات،

جتسدها جتربة مكتبة الكونغرس األميركي عقب
إصدار قرار اإليداع القانوني في العام .181856

إجمال أهداف أي من أولئك املشرعني مبا يلي:21

الثقافة الوطنية في الدول األخرى ،وضع إحصائيات

للمصنفات املنشورة في الوطن .يضاف إليها ،دور
اإليداع في العمل على احملافظة على النظام العام
واآلداب العامة في الدولة ،حيث إن إلزام كل شخص

بإيداع املصنفات احلديثة التي أنشأها ميكّ ن اجلهات

املختصة في الدولة من مراقبة كل ما ينشر على أرضها
من ثقافات ،مراعا ًة للنظام العام واآلداب العامة.

22

وبالتأكيد ال نقصد هنا تقييد احلريات ،واحلد من
فسحة التعبير عن الرأي ،وهو ما يخالف ما استقرت

عليه املواثيق الدولية ودساتير الدول الدميقراطية.

( )3.Iالتفريق بني اإليداع القانوني
واألنظمة األخرى املشابهة
متييز ًا لإليداع عن جملة من األنظمة القانونية

واإلدارية املشابهة له ،والتي قد تتقاطع معه في
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بعض اخلصائص ،نفرد هذا املطلب لنفرق بني

اإليداع وأربعة أنظمة أو إجراءات أخرى تتشابه

معه ،وهي( :أ) تسجيل املصنف( .ب) التأشير
بحفظ احلقوق( .ج) نظاما الترقيم الدولي

املوحد للكتاب ( )ISBNوالترقيم الدولي املوحد
للدوريات (( .)ISDSد) اإليداع القانوني وفق ًا

لقوانني املطبوعات والصحافة والنشر.

القوانني املقارنة لهذه الدراسة خالية من إلزام من
هذا القبيل.

(ب) التأشير بحفظ احلقوق
يتمثل التأشير بحفظ حقوق املؤلف ،بقيام

املؤلف (أو الشخص صاحب احلق) بوضع عالمة
معينة على جميع نسخ مصنفاته ،وفي مكان بارز

من املصنف  ،للتدليل على حماية احلقوق لهذا
27

(أ) تسجيل املصنف
يقصد بتسجيل املصنف ،قيام املؤلف (أو الشخص

صاحب احلق) بتقدمي طلب إلى جهة حكومية

مختصة ،من أجل تسجيل مصنفه اجلديد،23

املصنف .وقد اعتبرت بعض الدول التأشير على
املصنفات شرط ًا لتمتع املصنف باحلماية ،ودول

أخرى لم تعتبره شرطاً ،ولكنها عاقبت على إغفاله
بغرامة مالية.

28

ويرافق تقدمي الطلب ،إيداع نسخة واحدة أو أكثر

سبق وأشرنا ـ أكثر من مرة ـ إلى مسلك اتفاقية

شروط التسجيل مقابل ذلك «شهادة تسجيل

اإلجراءات الشكلية التي تثبت حقوق املؤلف أمر

من املصنف املراد تسجيله .ويسلم املؤلف املستوفي
املصنف» ،ويلزم في بعض الدول بدفع رسوم
تسجيل 24.وتعتبر شهادة تسجيل املصنف حج ًة

على صحة املعلومات الواردة فيها ،ويحق لصاحبها
التمسك بها ،إال أنه ميكن إثبات عكس ما ورد فيها

بكافة طرق اإلثبات أمام مسجل املصنفات.

25

بيرن ،إ ّ
ال أن بعض الدول اعتبرت أن إلغاء جميع

يشكل صعوبة .ومن أجل احلصول على موافقة
اجلميع ،أوجدت االتفاقية العاملية ح ً
ال وسطاً ،فهي

لم تلغ اإلجراءات الشكلية ولكنها بسطتها 29.ذلك
أن قيام املؤلف بوضع إشارة على مصنفه ال تلقي
عليه عبئ ًا ثقيالً ،لكنها تكسبه مزايا واضحة ،فهي

التسجيل بهذا املفهوم يأخذ إحدى صورتني،

تثير انتباه اجلميع إلى أن املصنف مشمول باحلماية.

عليه كشرط للحصول على حقوق املؤلف والتمتع

مصنفه أن يثبت أن املعتدي كان يعلم أنه يرتكب

فإما أن يكون إجبارياً ،وذلك في حالة النص

بحمايتها .أما إذا لم يكن التسجيل شرط ًا للتمتع
باحلماية ،فيكون هنا التسجيل اختيارياً 26.ومما ال

وبالتالي يسهل على املؤلف في حالة االعتداء على

عم ً
ال غير مشروع .إضافة إلى أن رمز التأشير هذا

[©] معروف دولياً ،وبالتالي يتمتع املصنف املؤشر

شك فيه أن التسجيل اإلجباري ،اآلخذ بالتالشي،

عليه باحلماية دولياً ،مبوجب أحكام االتفاقيات

يتعارض واملنهج الدولي املعاصر الذي أسست

من هنا ،جند أن التأشير بحفظ حقوق املؤلف

ومبا يتضمنه من اشتراط للتمتع بحقوق املؤلف،
له اتفاقية بيرن كما سبق وذكرنا .وقد جاءت
العدد (2010 )12

الدولية املتعلقة بحماية حقوق املؤلف.

30

املعترف به دولياً ،وفق ًا ملا نصت عليه االتفاقية
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العاملية حلقوق املؤلف يتكون من ثالثة عناصر،

جتعل باإلمكان شمول النظام لسائر املصنفات

الالتينية) ،داللة ملصطلح ( ،)Copyrightمحاط ًا

العام التالي ( )1970نظام خاص بها عرف بالترقيم

هي:

31

احلرف ( Cثالث حروف األبجدية

األخرى ،35باستثناء الدوريات التي صدر لها في

بدائرة على الشكل التالي [©] .هذا العنصر

الدولي املوحد للدوريات ( .)ISDSوالذي يشمل

والثالث عبارة عن السنة التي مت فيها نشر املصنف

والسالسل.

األول ،أما الثاني فهو اسم صاحب حق املؤلف،

ألول مرة .ذلك كما أن بعض التشريعات اخلاصة
بحقوق املؤلف تضمنت عناصر أخرى في التأشير
تأخذ ذات الداللة ملا سبق ،كعبارة «جميع احلقوق

محفوظة» ،مضاف ًا إليها اسم صاحب حقوق
املؤلف ،وتاريخ النشر ألول مرة ،أو السنة التي مت

فيها تسجيل حقوق املؤلف.

32

(ج) نظاما الترقيم الدولي املوحد للكتاب ()NBSI
والترقيم الدولي املوحد للدوريات ()SDSI
يعود تاريخ بدء التفكير الدولي بهذين النظامني،

وخصوص ًا ما يتعلق بالـ( ،)ISBNإلى العام 1966

ضمن مداوالت «املؤمتر الدولي الثالث ألبحاث
سوق الكتاب وتأصيل جتارة الكتب» املنعقد في
برلني .33إ ّ
ال أن التاريخ األهم لهذا النظام كان في

العام  ،1969حيث صدرت فيه توصية «املنظمة

الدولية للتوحيد القياسي ( »)ISOبإنشاء النظام

وتفاصيله وكيفية تطبيقه .وكان الهدف املعلن
في تلك التوصية ،لهذا النظام ،هو وضع رقم
يصف ويحدد كل كتاب في أي مكان في العالم،

لالستفادة من هذا الرقم بتعميمه في كافة مجاالت

التعامل اخلاصة بهذا الكتاب.34

إن هذا النظام ورغم استهدافه املباشر للكتاب

كأحد أشكال املصنفات األدبية ،كما يبدو

من تسميته ،إال أنه تضمن منذ البداية قواعد

إلى جانب الدوريات الكتب السنوية واحلوليات
تتم إدارة نظام الـ( )ISBNبواسطة إدارات فرعية

وطنية ،تقوم بالتنسيق مع اإلدارة الدولية للنظام

(وكالة الترقيم الدولي املوحد للكتاب) ،والتي
تتخذ من برلني مقر ًا لها .36وتقوم بنية النظام على

منح كل مصنف رقم ًا مكون ًا من ( )13رقماً ،تنقسم
إلى خمس وحدات مختلفة األطوال ،لكل وحدة

منها داللة معينة .37أما نظام الـ( )ISDSفيدار دولي ًا

من قبل «املركز الدولي لتسجيل الدوريات» ومقره
باريس .وتقوم بنيته على منح عنوان الدورية
رقم ًا خاصاً ،بتفريعه برقم خاص لكل عدد من
الدورية.38

فلسطينياً ،تضطلع مؤسسة الرقم املعياري

الدولي للكتاب ،التابعة جلامعة القدس،

واملرخصة من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية ،مبهمة
تطبيق نظام الـ( )ISBNفي األراضي الفلسطينية.

ولفلسطني مقدمة رقم ( )ISBNخاصة بها هي
( .)9950-978وتقوم املؤسسة مبنح أرقام

الـ( )ISBNمقابل رسوم رمزية ونسختني مجانيتني

من املصنف املرقم ،إليداعها في املؤسسة  .ومن
39

املهم هنا أن نعاود التأكيد أن هذا النظام ،فيما

يتعلق بجزئية اإليداع باألخص ،ال يعتبر إيداع ًا
قانوني ًا لعدم النص عليه مبوجب قانون .كذلك

فإن هذا النظام اختياري يقدم عليه املهتمون رغبة
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منهم باحلصول على ترقيمة دولية ملصنفاتهم .أما

ومن ضمنها «قانون املطبوعات والنشر» األردني

القانوني» .40وتضطلع به في مصر «دار الكتب

وكذلك «قانون املطبوعات والنشر» الفلسطيني

في األردن فيضطلع بهذا املهمة «مركز اإليداع
والوثائق القومية».41

(د) اإلي���داع القانوني وفق ًا لقوانني املطبوعات
والصحافة والنشر
يختلف هذا النظام عن نظامي التسجيل (أ)،

والتأشير بحفظ احلقوق (ب) ،لكونه يتضمن إيداع ًا

فعلي ًا للمصنفات في الوقت الذي يخلو فيه هذان
النظامان من أي مفهوم لإليداع مبفهومه املعاصر.

وبينما يتعلق هذان النظامان مبنظومة حقوق
املؤلف ،يقع هذا النظام خارجها .ويختلف هذا
النظام عن نظامي الـ( )ISBNوالـ(( )ISDSج) ،في

أن اإليداع الذي يقرره هو إيداع قانوني (مبوجب

قانون) ،بينما اإليداع في النظامني السابقني إيداع
إداري وليس مبقتضى قانون.

إال أنه وعلى الرغم من كونه إيداع ًا قانونياً،

فإنه ليس باإليداع الذي يدخل ضمن منظمة
حقوق املؤلف ،وإمنا تنص عليه قوانني املطبوعات
والصحافة والنشر لغايات رقابة الدولة على

املصنفات ذات العالقة بهذه املوضوعات ،حفظ ًا

للنظام العام واآلداب وحفاظ ًا على «احلريات

واحلقوق والواجبات العامة واحترام حرية احلياة
اخلاصة لآلخرين وحرمتها» ،42باإلضافة إلى

االستفادة من املطبوعات املودعة كأرشيف وطني

حلفظ الوثائق واملطبوعات.43

وقد نصت على هذا اإليداع أغلب التشريعات

العربية ،على أقل تقدير وفي حدود اطالعنا،

ذات العالقة بتنظيم الصحافة واملطبوعات والنشر.
العدد (2010 )12

رقم ( )8لسنة ( 1998املواد.)34 ،31 ،26 :
رقم ( )9لسنة ( 1995املادة.)33 :

( )4.Iاإلطار الناظم لإليداع القانوني

أسوة بأغلب املوضوعات القانونية ،ينظم

اإليداع القانوني للمصنفات على مستويني
رئيسني :األول ،محلي (وطني) ،عن طريق سن

تشريع أو جملة من التشريعات التي تنظم اإليداع

داخل النظام القانوني العام في الدولة .أما الثاني
فيخرج عن نطاق الدولة لتقرر جملة من القواعد
العابرة للوطنية (إقليمية وأخرى دولية) ،تلتزم
الدول األطراف بها وتنفذها خالل نظامها القانوني
الوطني.

ما مييز املستوى الدولي عن املستوى اإلقليمي أنه

أوسع نطاق ًا لعدم انحصاره في حدود إقليم جغرافي

معني .وأهم االتفاقيات الدولية ذات العالقة
«اتفاقية بيرن حلماية املصنفات األدبية والفنية»،

التي تتصدر املستوى التنظيمي الدولي حلق املؤلف.
وفيما يتعلق باإليداع القانوني حتديداً ،أصدرت

منظمة (اليونسكو) كتاباً ،من إعداد الدكتور

( ،)Jean Lunnبعنوان «املبادئ اإلرشادية إلعداد

تشريعات اإليداع القانوني» .وهدفت هذه الدراسة
إلى «صياغة تشريع منوذجي لإليداع القانوني».
وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب بنسخة في العام

 2000من قبل (.44)Jules Lariviére

أما على املستوى اإلقليمي ،ضمن ما تعتبر

األنظمة املقارنة في هذه الدراسة أطراف ًا فيه ،فتأتي
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«االتفاقية العربية حلماية حق املؤلف» (،)1981

اإليداع على ما ينشر من مصنفات في أراضي

التشريع الوطني لنظام اإليداع القانوني مبراعاة

جهة لإليداع في فلسطني .فقد جاء في صياغة

والتي نصت املادة ( )21منها على وجوب حتديد

النموذج الذي تقرره «املنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم» .كما أكدت هذه االتفاقية في
املادة (/4أ) على مسلك اتفاقية بيرن سابق الذكر.

اململكة املتحدة ،ولم يسم القانون احمليل أية

الفقرة ( )1من املادة الوحيدة التي تطرقت لتنظيم
اإليداع ،مادة رقم (« :)15يترتب على كل من

ينشر كتاب ًا في اململكة املتحدة أن يرسل على نفقته

أما على الصعيد احمللي ،فقد اختلفت

نسخة من الكتاب خالل شهر من نشره إلى أمناء

الدراسة ،في تنظيم اإلطار القانوني الناظم

وأشارت الحق ًا املادة ( )1/25من القانون نفسه

التشريعات الوطنية ،ومن بينها املقارنة في هذه
لإليداع .فمنها من قصر تنظيمه من خالل القانون

اخلاص بحق املؤلف أو امللكية الفكرية عموماً،
ومنها من أضاف إلى ذلك قانون ًا أو نظام ًا خاص ًا
باإليداع ،فصل فيه األحكام العامة التي تضمنها
القانون .كما أن هناك من املشرعني من تناول

اإليداع في قوانني غير تلك اخلاصة بحق املؤلف
كتشريعات املكتبات واحملفوظات ودور الكتب
الوطنية.

املتحف البريطاني مقابل وصل».

إلى أن هذا القانون يسري على «ممتلكات جاللته
قاطبة باستثناء األحكام املخصصة صراحة باململكة

املتحدة ،على أنه ال يسري على املمتلكات إال إذا

أعلنت الهيئة التشريعية فيها سريانه عليها إما دون
تعديالت أو إضافات أو بعد إدخال تعديالت

وإضافات عليه فيما يتعلق باألصول وطرق املقاضاة
أو بإدخال التعديالت والتغييرات الضرورية جلعله
منطبق ًا على أحوال تلك البالد وفق ًا ملا تقرره

في األنظمة املقارنة لهذه الدراسة ،جند أن

الهيئة التشريعية املذكورة» .وملا لم تكن «الهيئة

حقوق امللكية الفكرية رقم ( )82لسنة ،»2002

باململكة املتحدة على فلسطني ،ولم جتر التعديالت

املشرع املصري قد نظم اإليداع مبوجب «قانون
في حني أن املشرع األردني قد نظمها مبوجب

«قانون حماية حق املؤلف رقم ( )22لسنة »1992
وتعديالته ،إضافة إلى «نظام إيداع املصنفات رقم
( )4لسنة  »1994الصادر مبوجبه (فيما يلي يشار

إليه اختصار ًا بالنظام األردني).

أما فيما يتعلق بالقانون الساري في فلسطني

(قانون حقوق الطبع والتأليف ]االنتدابي[ لسنة

 ،1924والقاضي بسريان القانون ]البريطاني[
لسنة  ،)1911فقد قصر القانون احملال إليه

التشريعية» قد أعلنت سريان األحكام اخلاصة
«الضرورية جلعله منطبق ًا على أحوال» هذه البلد،

فإن أحكام هذه املادة ليست سارية في فلسطني.

وقد أشار إلى ذلك ،في العام  ،1926السيد
( )Norman Bentwighالنائب العام لفلسطني
آنذاك ،في كتابه (Legislation of Palestine:

.45)1925-1918

كما توجد في فلسطني ثالثة مشاريع قوانني حلق

املؤلف ،46واحد منها فقط ( )1998قدم للمجلس

التشريعي ،ومازال بوصف «مسودة» (دون أية
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قراءة) ،وقد أغفل هذا املشروع التطرق إلى تنظيم
اإليداع القانوني ،إذ كان يفترض النص عليه ضمن
مهام «املؤسسة الفلسطينية حلماية حقوق املؤلف» التي

نص املشروع على تشكيلها .47أما مشروع القانون

(أ) املصنفات املشمولة باإليداع القانوني
اإليداع بداي ًَة ال يشمل إال املصنفات القابلة

لالستنساخ ،سواء بطريق الطبع أو التصوير أو

التسجيل أو أية وسيلة جتعل من املصنف قاب ً
ال

لعام ( 1996غير مقدم للمجلس التشريعي) ،فقد

للتداول بني اجلمهور ،سواء أكان ذلك مبقابل

وإجراءاته ،48ولكن لألسف ،فقد أورد حكم ًا

وسواء أكان املصنف طبع ألول مرة أم أعيدت

تعرض لإليداع محدد ًا نطاقه ،ومبين ًا بعض أحكامه

(بالبيع أو اإليجار أو سواهما) أم دون مقابل،

يخالف املسلك املعاصر بعدم تعليق حماية حق

طباعته طبعات جديدة .وبالتالي ،فإن املصنفات

نظام بشأن إيداع املصنفات (لعام  ،)1996وباستثناء

يشملها اإليداع لتعذر ذلك.

املؤلف على وجوب اإليداع .49كما يوجد مشروع
مادة واحدة (رقم  )11وبعض التعديالت السيادية،

جاء هذا املشروع مطابق ًا للنظام األردني.

 :IIتنظيم اإليداع القانوني للمصنفات

غير القابلة للنسخ ،كاللوحة الفنية (األصلية) ،ال
50

يصار غالب ًا إلى متييز املصنفات املشمولة باإليداع

عن املصنفات غير املشمولة به ،من خالل تضمني

مواد تستثني جملة من املصنفات بتعدادها ،ومن

ذلك ما نصت عليه املادة ( )184من القانون

نتناول في هذا املبحث تفصيل أحكام اإليداع

املصري ،بعدم شمول اإليداع املصنفات املنشورة

لذلك أربعة مطالب )1.II( :نطاق اإليداع

املصنفات على انفراد .ومن ذلك ،أيضاً ،ما نصت

القانوني للمصنفات كنظام قانوني متميز ،ونفرد
القانوني )2.II( .اجلهة املختصة باإليداع

القانوني )3.II( .إجراءات اإليداع القانوني أمام
اجلهة املختصة )4.II( .اجلزاءات املترتبة على

عدم االلتزام باإليداع.

( )1.IIنطاق اإليداع القانوني

في الصحف واملجالت الدورية إ ّ
ال إذا نشرت هذه

عليه املادة ( )5من النظام األردني ،باستثناء جملة

من املواد من أحكام اإليداع كاإلعالنات التجارية

وقوائم األسعار والتقارير السنوية ،وبطاقات
البريد ،وغيرها».51

إن إيراد مثل تلك األحكام باستثناء عدد

من املصنفات من أحكام اإليداع يعني مبفهوم

ما املصنفات املشمولة باإليداع؟ ومن األشخاص

املخالفة وجوب اإليداع لكل ما سواها من

السؤالني هي ما نقصد به «نطاق اإليداع القانوني».

اإلشارة إليها بحكم عام مثل «منتجات اإلبداع

(أ) املصنفات املشمولة باإليداع القانوني( .ب)

إلى تعداد جملة من املصنفات على سبيل

املخاطبون بإجراء اإليداع؟ اإلجابة عن هذين

املصنفات التي يحميها القانون ،والتي متت

نعرض لذلك من خالل إفراد الفرعني التاليني:

الفكري في العلوم واألدب والفن» ،إضافة

األشخاص املكلفون باإليداع القانوني.

املثال أو «اخلصوص» كما جاء في القانونني
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املصري (مادة ،)140 :واألردني( ،مادة:

/3ب) .52أما القانون الفلسطيني ،بأحكامه

(ب) األشخاص املكلفون باإليداع القانوني
يتعدد األشخاص املكلفون باإليداع ،وتختلف

اخلاصة باململكة املتحدة ،فلم يستثن أي ًا من

آلية أو تراتبية إلزامهم من تشريع إلى آخر ،إال أنه

للطبعة األولى إذا كانت مطابقة لها .األمر

جميع األشخاص الذين يعملون في مجال التأليف

أنواع املصنفات ،ما عدا استثناء الطبعات التالية
الذي لم يتطرق إليه املشرع املصري ،ونص

على خالفه املشرع األردني (مادة .)38

كذلك غالب ًا ما يتعلق اإليداع باملصنفات

املطبوعة أو املنشورة داخل القطر للمؤلفني
املواطنني واألجانب ،ومن ذلك ما نصت عليه

املادة ( )38من القانون األردني التي قصرت

اإليداع على املصنفات املنشورة أو املطبوعة
في اململكة ملؤلف أردني أو غير أردني ،إضافة

للمصنفات املنشورة أو املطبوعة في اخلارج
ملؤلف أردني إذا مت توزيعها داخل اململكة.
األمر لم يتطرق إليه املشرع املصري تارك ًا إياه

للقواعد العامة للقانون .أما القانون الفلسطيني
(البريطاني) ،فقصر اإليداع على ما ينشر في
«اململكة» ،وهذا كان مناط عدم سريان هذه

األحكام على األراضي الفلسطينية.

وبشكل عام فإن األشخاص امللزمني باإليداع هم
والنشر والطبع ،بصرف النظر عن كونهم أشخاص ًا

طبيعيني أو اعتباريني تابعني جلهات حكومية أو

مؤسسات عامة أو قطاع خاص.

53

فيما يتعلق بالتشريعات املقارنة لهذه الدراسة،

جند أن املشرع األردني قد أوجب اإليداع ،مبوجب
نص املادة ( )39من القانون ،على كل من املؤلف

والناشر وصاحب املطبعة واملنتج واملوزع ،إضافة
إلى املستورد ومن هو في حكمه في حال كان

املصنف قد طبع أو نشر أو أنتج خارج اململكة ملؤلف
أردني .كذلك ألزم املشرع األردني ،مبوجب املادة
( )6من النظام ،كل دائرة رسمية أو مؤسسة عامة

بإيداع كل مصنف يصدر عنها .ومبوجب املادة

( )10/4من النظام نفسه ،ألزم املشرع اجلهة

التي تقرر حظر أي من املصنفات بإيداع نسخة من
املصنف املمنوع.

ومن األمثلة على املصنفات التي يلزم

أما املشرع املصري فقصر واجب اإليداع،

والرسائل اجلامعية ،واجلرائد واملجالت

الناشر والطابع واملنتج بالتضامن فيما بينهم.

إيداعها:

الكتب،

والنشرات

الدورية،

الرسمية واألهلية ،واألطالس واخلرائط،

والتسجيالت الصوتية والسمعية واملنشورات

املوسيقية والغنائية التي يتم تداولها بني اجلمهور
بهدف النشر عن طريق البيع ،واملجسمات
واملنحوتات التي ميكن أن تكون بعدة نسخ والتي
يكون الغرض منها التجارة.

مبوجب املادة ( )184من القانون ،على كل من

واملشرع املصري بذلك يستثني املؤلف من إلزام
اإليداع ،ويبرر البعض لذلك باعتبار أن أي مصنف

لكي ينشر ال بد من مروره مبرحلتني ،األولى
هي الطبع ،والثانية النشر ،فيكون التضامن بني

الطابع والناشر أو الطابع واملنتج 54.أما فيما يتعلق

بالقانون الفلسطيني ،بأحكامه اخلاصة باململكة
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املتحدة ،فقصر اإللزام على الناشرين.

أشرنا فيما سبق إلى أهمية اإليداع ،كقرينة

بسيطة ،في حل النزاعات وإثبات أسبقية املودع

إلى مصنفه ،ولذلك نرى وجوب عدم استبعاد
املؤلفني من االلتزام بواجب اإليداع ،األمر الذي
يتناقض مع الهدف الذي يسعى إليه املشرع من

اإليداع ،وهو احترام احلق األدبي.

55

بذلك يصار إلى استطاعتنا حصر األشخاص/

اجلهات املكلفة باإليداع فيما يلي )1( :56املؤلف،

ويدخل مبفهومه املترجم واحملقق ،وبإمكانه تفويض

غيره للقيام بذلك )2( .الناشر ،ويتوجب عليه
اإليداع قبل طرح املصنفات للتداول )3( .املنتج

(خاص بالتسجيالت الصوتية والسمعية والبصرية

واألفالم واملجسمات والصور الفوتوغرافية

مستقلني( :أ) اجلهة املختصة باإليداع( .ب) عدد
النسخ املطلوب إيداعها.

(أ) اجلهة املختصة باإليداع
تختلف اجلهة املختصة من دولة إلى أخرى،

وتتعدد داخل القطر الواحد تبع ًا الختالف طبيعة
املصنف املراد إيداعه ،إ ّ
ال أنه غالب ًا ما تكون مراكز

اإليداع دور الكتب الوطنية في الدولة ،أو الوزارة

املعنية بشؤون املطبوعات والثقافة.

58

أشار املشرع األردني ،في املادة ( )2من النظام،

جلهة اإليداع معرف ًا إياها بأنها أية جهة رسمية

يعتمدها وزير الثقافة .وبخصوص الرسائل

التخرج فأشار صراحة ،في
اجلامعية ومشاريع
ّ
املادة ( )8من النظام نفسه ،إلى اعتبار مكتبات
اجلامعات األردنية ،املعتمدة من قبل وزير

وغيرها) )4( .املوزع ،خصوص ًا فيما يتعلق

الثقافة ،جهة رسمية إليداعها ،على أن تزود

أكانت ملؤلفني من مواطنيها أم أجانب )5( .الطابع

التوصيفية (الببليوغرافية) اخلاصة بتلك الرسائل

أو شبه الرسمية ،بخصوص املصنفات احلكومية

كذلك جاء املشرع املصري ،في املادة ()184

باملصنفات التي تطبع وتنشر خارج الدولة سواء

تلك اجلامعات دائرة املكتبة الوطنية باملعلومات

(صاحب املطبعة) )6( .رئيس الدائرة الرسمية

واملشاريع في نهاية كل فصل دراسي.

املعدة للبيع أو النشر أو التوزيع )7( .اجلهة التي

من القانون ،ليخول «الوزير املختص» صالحية

قررت منع أو حظر تداول املصنف.

( )2.IIاجلهة املختصة باإليداع
القانوني وعدد النسخ املطلوب إيداعها

إصدار قرار تنفيذي يحدد فيه عدد النسخ املطلوب
إيداعها ،وجهة اإليداع تبع ًَا لنوع املصنف.

وقد قصد املشرع بالوزير املختص (وفق ًا للمادة
 18/138من القانون)« ،وزير الثقافة» ،و»يكون

غالب ًا ما تتم اإلشارة إلى اجلهة املختصة باإليداع

وزير اإلعالم هو املختص بالنسبة إلى هيئات

وخصوص ًا إذا ما تعددت اجلهات املختصة

هو املختص بالنسبة إلى برامج احلاسب وقواعد

املوضوعني في مطلب واحد ،ومن خالل فرعني

الصالحية بتحديد جهة اإليداع للمصنفات ذات

بالربط بينها وعدد النسخ املطلوب إيداعها،

اإلذاعة» ،و»يكون وزير االتصاالت واملعلومات

باإليداع57؛ ونظر ًا لذلك أرتأينا أن نتناول هذين

البيانات» .وعليه فإن كل وزير مختص له
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العالقة بوزارته 59،فيختص وزير اإلعالم بإيداع

(ب) عدد النسخ املطلوب إيداعها

املصنفات السمعية والبصرية ،ويختص وزير

يختلف عدد النسخ الواجب إيداعها لدى

ببرامج احلاسوب وقواعد البيانات ،أما املصنفات

مصنف وطريقة استنساخه 64،وعدد النسخ التي

االتصاالت واملعلومات بإيداع املصنفات املتعلقة

الفنية واألدبية فيختص بها وزير الثقافة.

اجلهة املختصة ،من كل مصنف ،تبع ًا لطبيعة كل

متت طباعتها من املصنف .ووفق ًا الجتاه الدولة

إلى ذلك ،فإنه وبسبب عدم صدور القرارات

في االستفادة من النسخ التي يتم إيداعها ،كتبادل

لإليداع هو املكان احملدد في القانون القدمي .حيث

البحث العلمي واملكتبات واجلامعات باملصنفات

التنفيذية اخلاصة بإاليداع يبقى املكان املختص

تودع الكتب واملصنفات األدبية في «دار الكتب
والوثائق القومية» ،أما املصنفات املوسيقية فتودع

في «املعهد املوسيقي» ،وتودع مصنفات الرسم
واألعمال التشكيلية في «املعهد القومي للفنون»،

ويتم إيداع املصنفات السينمائية في «املعهد القومي
للسينما» ،وتودع مصنفات احلاسب اآللي في

«جهاز املعلومات» 60.ولم يتطرق املشرع املصري
للرسائل اجلامعية.

املطبوعات مع البلدان األخرى ،65أو إمداد مراكز

املجانية ،ملا لذلك من أهمية خصوص ًا في تطوير

املكتبات العامة ورفدها باملصنفات ،املسلك
الذي استفادت من تطبيقه أهم املكتبات العاملية

مثل «مكتبة بريطانيا الوطنية» و»مكتبة الكونغرس
األميركي» ،كما سبق وأشرنا.

وفق ًا للمعايير السابقة ،اختلف املشرعان

املصري واألردني في حتديد عدد النسخ املطلوب
إيداعها من كل مصنف .إذ جند املشرع املصري،

فيما يتعلق بإيداع الرسائل اجلامعية في التجربة

مبوجب املادة ( )184من القانون ،قد منح «الوزير

حيث يعتبر ضمن اإليداع القانوني (أي ملزم

الواجب إيداعها ،ولكن بشرط أن ال يتجاوز عدد

الفلسطينية ،وعلى خالف الوضع في األردن،
مبوجب القانون) ،هو إيداع إداري مبوجب
تعليمات وأنظمة صادرة عن كل جامعة على

حدة ،وفق ما يسمح لها قانونها األساسي .ومثال
على ذلك ما نصت عليه املادة ( )4-3/22من

«األنظمة األكادميية للدراسات العليا» بجامعة
بيرزيت ،61واملادة ( )6من «تعليمات رسائل

املاجستير» بجامعة القدس .62ويأتي هذا اإليداع

من منطلقات ذات عالقة باألمانة العلمية في
األبحاث األكادميية ،املوضوع الذي يعتبر لصيق

الصلة مبنظومة ومبادئ حق املؤلف.63

املختص» صالحية إصدار قرار لتحديد عدد النسخ
النسخ املودعة ( )10نسخ .بينما جاء مسلك
املشرع األردني أكثر وضوح ًا وحتديداً ،إذ حددت

املادة ( )4من النظام ،عدد النسخ الواجب إيداعها

بشكل واضح وصريح ،فاألصل أن تودع ثالث
نسخ من كل مصنف ،إ ّ
ال أنه ونظر ًا لطبيعة بعض

املصنفات ،اكتفا من بعضها بنسختني ،66وأخرى

أكثر خصوصية اكتفا منها بنسخة واحدة .67كما

أجازت بعض التشريعات تخفيض عدد النسخ

بناء
الواجب إيداعها عن العدد احملدد قانوناًً ،
على طلب من الشخص امللزم باإليداع ،بشرط
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أن ال يزيد ما أعد منها للنشر على مائتي نسخة.

68

إضافة إلى تسليم املودع نسخة من املصنف املودع

أما القانون الفلسطيني ،بأحكامه اخلاصة باململكة

ممهورة بختم مركز اإليداع ،كتصريح باإليداع،

واحدة في املتحف البريطاني ،والبقية لدى ست

ومن ثم تسليم املودع شهادة حتتوي على جميع

املتحدة ،فقد ألزم الناشرين بإيداع سبع نسخ،
مكتبات بريطانية.

عموماً ،يشترط أن تكون النسخ التي مت إيداعها

مطابقة ألفضل نسخ املصنف األصلي التي يتم

تداولها ،وفي حالة كان املصنف مكون ًا من عدة
مجلدات يعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاته،

وفي حالة أعيدت طباعة املصنف فإن أحكام

اإليداع القانوني للمصنفات تسري عليه أيضاً.

69

وهذا اإلجراء مبثابة إيصال يثبت عملية اإليداع.71

البيانات الواردة في الطلب وتاريخ الطلب ،وتوقع
من رئيس املركز.

وبعد ذلك يتوجب على املؤلف أو الناشر أو

صاحب املطبعة أن يقوم بتثبيت بيانات الفهرسة

والتصنيف ورقم اإليداع وتاريخه على ظهر
صفحة عنوان املصنف ،وإذا كان املصنف من غير

الكتب فتثبت هذه املعلومات في أي مكان ظاهر
من املصنف.
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( )3.IIإجراءات اإليداع القانوني أمام
اجلهة املختصة

فيه املصنفات املوجودة في املكتبة ،واملكان الذي

للقيام بها ،على كل من املودع واجلهة املختصة

دورية تكون على شكل قوائم أو فهارس تتضمن

امللزم باإليداع ،أو من ينوب عنه ،بتسليم اجلهة

وبشكل مقارن ،فإن املشرع األردني نظم أحكام

إقرار ًا مؤرخ ًا وموقع ًا عليه من قبل املودع ،يتضمن

من القانون ،واملواد ( )9 ،7 ،4من النظام ،بينما

املراد إيداعه كاسم القائم باإليداع وعنوانه وصفته،

اخلصوص ،باستثناء ما جاءت به املادة ( )186بـ

وعنوانه ،ورقم الطبعة ،ومكان الطبع وتاريخه،

الوزارة املختصة مقابل رسم حتدده الالئحة التنفيذية

يقع عبء إجراءات اإليداع ،حال تقدم املودع

كما يتولى مركز اإليداع تنظيم فهرس موحد يبني

يوجد فيه كل مصنف ،وإصدار بيانات ببليوغرافية

باإليداع .إذ تبدأ عملية اإليداع بقيام الشخص

املصنفات التي مت إيداعها في املركز.

املختصة باإليداع عدد النسخ املطلوبة ،مرفق ًا إياها

هذه اإلجراءات ،في املواد ()44-43 ،41-40

جملة البيانات الشخصية وأخرى متعلقة باملصنف

جاء القانون املصري خالي ًا من أية أحكام بهذا

واسم املؤلف ،وعنوان املصنف ،واسم الناشر

«جواز» احلصول على شهادة إيداع املصنف من

وعدد النسخ التي أعدت للنشر ،وغيرها من

للقانون مبا ال يجاوز ( )1000جنيه .األمر الذي

ومن ثم يأتي دور اجلهة املختصة باإليداع،

دون مقابل ،إضافة إلى مجانية إجراءات اإليداع

البيانات ذات العالقة.

70

بإعطاء كل مصنف «رقم إيداع» خاص ًا به ،والقيام

باستخالص البيانات الفنية اخلاصة باملصنف،
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يخالف مسلك املشرع األردني بتقدمي هذه اخلدمة

جميعها .وباملعنى نفسه جاء القانون الفلسطيني،
في األحكام اخلاصة باململكة املتحدة.
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( )4.IIاجلزاءات املترتبة
على عدم االلتزام باإليداع

من تغرميه ،من تنفيذ أحكام اإليداع .أما القانون

الفلسطيني ،بأحكامه اخلاصة باململكة املتحدة،

سبق أن أشرنا إلى أن اإليداع جاء مبقتضى قاعدة

فقد حدد الغرامة مبا ال يتجاوز ( )5جنيهات،

تعريض املخالف لعقوبة جزائية نصت عليها أغلب

ومن األمثلة على املعايير التي يتم من خاللها

قانونية آمرة ،وبالتالي يترتب على عدم االمتثال لها

التشريعات على شكل غرامة مالية .إضافة إلى
شراء النسخ غير املودعة من السوق على حساب

امللزم باإليداع .والبعض مييز بني هذين اجلزاءين

بوصف األول «جزاء جنائياً» ،والثاني «جزاء
مدنياً».74

يتخذ «اجلزاء املدني» بحق املخالف ألحكام

اإليداع ،بعد إنذاره بخطاب موصى مصحوب
بعلم الوصول .وفي حال عدم امتثاله ،عندها
يجوز شراء عدد من النسخ الواجب إيداعها بسعر

السوق ،وبحساب تكاليف احلصول عليها ،على
حساب امللتزم باإليداع.

75

فيما يتعلق بالغرامة كـ»جزاء جنائي» ،وضع

لها املشرع حدين :أدنى وأعلى ،بحسب ما إذا
كانت املخالفة خاصة بالتخلف عن اإليداع للنسخ

املطلوبة ،أو كانت نتيجة عدم تعاون املطابع أو دور
النشر واإلنتاج مع الدوائر املسؤولة عن اإلشراف
عليها بالبيانات اخلاصة بعدد املصنفات التي

تطبعها أو تنشرها أو تنتجها 76.وقد حدد املشرع

املصري الغرامة ،في املادة ( )184من القانون،

مبا ال يقل عن ( )1000جنيه وال يتجاوز ()3000
آالف جنيه عن كل مصنف .أما املشرع األردني،
فحددها في املادة ( )52من القانون ،مبا ال يقل عن

( )500دينار وال يتجاوز ( )1000دينار .ذلك،
مع عدم إعفاء املشرعني للمخالف ،على الرغم

إضافة إلى ثمن الكتاب.

حتديد قيمة غرامة التخلف عن اإليداع ،أن تقدر

الغرامة على أساس عشرة أضعاف قيمة النسخ التي
يتوجب إيداعها ،وترتفع هذه الغرامة إلى خمسني

ضعف ًا عند تكرار املخالفة ،مضاف ًا إليها املصاريف

الالزمة لذلك.

77

خامتة

ال يوجد إيداع قانوني في األراضي الفلسطينية،

ال بحكم القانون ،وال عن طريق املمارسة أو
التطوع  .وقد حاولت وزارة الثقافة استغالل قرار
78

الرئيس عرفات «رقم ( )4لسنة  1997بإنشاء دار
الكتب الوطنية الفلسطينية» ،بالتوسيع من أهداف

ومهام الدار لتشمل اإليداع القانوني ،األمر الذي
لم يتضمنه القرار أصالً .فنجد في أوراق داخلية

(بوزارة الثقافة) ،خاصة بدار الكتب ،تاريخ

إحداها على األقل سابق على صدور القرار ،جند
79

أنها تضع «اإليداع القانوني» كأحد املهام الرئيسة

للدار .وتدرج إحداها حتت مسمى «وحدة شؤون
اخلدمات املكتبية» ضمن هيكلية الدار ،وحدة باسم
«مركز اإليداع» .إال أن كل هذه اآلمال اصطدمت

بجدار واقع عدم التأسيس الفعلي للدار ،رغم

مرور اثنتي عشرة سنة على صدور القرار ،على
الرغم مما استقبل فيه هذا القرار في حينه من حفاوة

واحتفال .
80
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وبرأينا ،حتى لو تأسست الدار فعالً ،لكان

كما نوصي بضرورة سريان اإللزام القانوني باإليداع

لتلك اآلمال أن تصطدم بجدار ال يقل ضخامة عن

بأثر رجعي على املصنفات التي بقي لدى صاحبها

الدار أصحاب حق املؤلف بااللتزام به .ذلك أن

يكون من املناسب منح مركز اإليداع صالحية إعطاء

األول ،ويتمثل بعدم قانونية اإليداع الذي تطالب
القرار كما ذكرنا لم يجعل من صالحيات الدار

اضطالعها بتطبيق نظام اإليداع القانوني.

ما نسبته ( )%5فأكثر من عدد النسخ املطبوعة .وقد

األرقام الدولية للكتب والدوريات ،بالتنسيق مع

املنظمة األم ،أسوة بالتجربتني املصرية واألردنية.

إن واقع حق املؤلف في فلسطني ،ورغم وجود

وفي سبيل نظام إيداع قانوني فلسطيني خاص

وفضاء قامت ًا متمث ً
ال بجهل جمهور الكتاب وأصحاب

بواسطة نظام يصدر مبقتضاه ،نقدم فيما يلي جملة

وملصنفاتهم .رمبا يكون قد آن األوان ليصار إلى

أو ً
ال ـ من حيث النطاق ،أن يأتي النص القانوني

قانون مختص وسا ٍر ،يواجه إشكاليات صعبة
حقوق املؤلف مبا يكفله القانون من حماية لهم

تسوية التنظيم القانوني حلماية حق املؤلف بشكل
عصري ومتكامل .ذلك أن القانون الساري قدمي،
ويرتبط مبجموعة من التشريعات األخرى التي

قد يكون من الصعب التنسيق بينها جميعها حال

التطبيق .ولذلك يتوجب على املشرع الفلسطيني
(املجلس التشريعي) ،عقب جتميعه أوراق فرقتها

السياسة وعملت على تعطيله طيلة أربعة أعوام

خلت ،أن يتدارك تقصيره في األعوام العشرة

األولى من عمر السلطة التشريعية الفلسطينية،
على الرغم من نشاطه التشريعي في موضوعات
أخرى ،بأن يبادر إلى سن تشريع (معدل أو جديد)

خاص بحماية حقوق املؤلف ،يأخذ في حسبانه

املوروث التشريعي اخلاص باألراضي الفلسطينية

فيما يتعلق بتنظيم هذا املوضوع القانوني املهم.

وفاعل ،سواء أكان مبوجب القانون نفسه أم
من التوصيات:

بحكم عام بإيداع كافة أشكال املصنفات القابلة
لالستنساخ ،يستثنى منها قائمة بأشكال املصنفات

أسو ًة مبسلكي املشرعني املصري واألردني،
اللذين عرضنا لهما فيما مضى .وأن يسلك

بخصوص «جنسية» املصنف وصاحبه مسلك
املشرع األردني ،بشموله كافة املصنفات املنشورة
في األرض الفلسطينية بصرف النظر عن جنسية

صاحبها ،إضافة إلى شموله املصنفات التي تنشر

في اخلارج ملؤلفني فلسطينيني.

أما املخاطبون بواجب اإليداع ،فإننا ننصح

مشرعنا الفلسطيني باقتفاء مسلك نظيره األردني
بنصه على تضامن املخاطبني باإليداع على وجوب

تنفيذه.

ثاني ًا ـ فيما يتعلق باجلهة املختصة باإليداع وعدد

فيما يتعلق باإليداع القانوني ،يتوجب على

النسخ املطلوب إيداعها ،نرى بداية أن يقتفي

إلزامية اإليداع القانوني للمصنفات ،دون تعليق

النسخ املطلوب إيداعها ،كما سبق وأوضحنا .أما

القانون الصادر ،اجلديد أو املعدل ،أن ينص على

املشرع الفلسطيني مسلك نظيره األردني في عدد

احلماية املقرة عليه أو على أي إجراء شكلي آخر.

من حيث اجلهة املختصة فمن املهم َت َخ ّير املكان/
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األمكنة احملددة .وجند من املناسب جد ًا توسيع

الدار لدى إحدى كبريات شركات التأمني.

لتشمل اإليداع القانوني .وإلى أن يتم تشييد مبنى

اجلهة املختصة ،ننصح مشرعنا الوطني باالستفادة من

نطاق مهام «دار الكتب الوطنية» سابقة الذكر،

هذه الدار واالنتهاء من تشكيل هيكليتها ،بإمكان
القانون أن يشير إلى وزارة الثقافة كمركز إيداع

رئيس مؤقت جلميع أشكال املصنفات.

وفي كلتا املرحلتني يتوجب عدم إيداع جميع

ثالث ًا ـ فيما يتعلق بإجراءات اإليداع القانوني أمام

التجربة األردنية املنظمة قانون ًا بشكل معقول ،ومبراعاة

آخر تطورات العصر مبا يسهل اإلجراءات أمام جمهور

املخاطبني .ونؤكد ضرورة مجانية إجراءات اإليداع،
بعدم تكليف املودع بدفع رسوم مالية.

النسخ املودعة من املصنف الواحد في املكان نفسه،

رابع ًا ـ فيما يتعلق باجلزاءات املوقعة على

نسختني) ،أو نسختني (في حال كان املطلوب

عما جاء في مسلكي املشرعني املصري واألردني،

الثقافة) ،وتودع النسخة املتبقية وفق ًا لنوع املصنف

حال التكرار (العود).

بحيث تودع إحدى النسخ (في حال كان املطلوب

املخالفني بواجب اإليداع ،نوصي بتشديد العقوبة

ثالث نسخ) في املركز الرئيس (دار الكتب /وزارة

برفع احلد األعلى للغرامة ،إضافة إلى تشديدها

لدى اجلهة الرسمية ذات العالقة ،اقتفاء ،بهذه
اجلزئية فقط ،بالتجربة املصرية .أما املصنفات
املطالب إيداعها بنسخة واحدة منها ،فتودع لدى

املركز الرئيس.

نفضل أن تتم اإلجراءات
وإننا بطرحنا هذاّ ،

اإلدارية إليداع جميع النسخ في مكان واحد

(املركز الرئيس) ،على أن يقوم املركز الرئيس بدوره
بتوزيع «حصص» مراكز اإليداع األخرى .وذلك
ملا في هذا املسلك من توفير للجهد على املخاطبني

باإليداع ،ولعدم تنفيرهم من هذا االلتزام.

تأتي توصيتنا بتوزيع النسخ املودعة على أكثر

من مركز لإليداع ،انطالق ًا من احلرص على عدم

تلف أو فقدان املصنفات املودعة ،بسبب حريق أو
كارثة طبيعية أو بسبب االحتالل .ذلك أن التاريخ
قد سجل إلسرائيل إقدامها على سرقة محتويات

مركز األبحاث الوطني الفلسطيني ببيروت عام

 .1982ويتوجب كذلك التأمني على محتويات
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املصادر واملراجع

حقوق امللكية الفكرية ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة.

أو ًال ـ املصادر
أ .االتفاقيات الدولية

توام ،رشاد .2008 ،حق املؤلف :املاهية واحلماية اجلزائية،
مركز أوغاريت الثقافي ،رام الله.

«اتفاقية بيرن حلماية املصنفات األدبية والفنية» ،وثيقة باريس
 ،1971واملعدلة في .1979

«االتفاقية العاملية حلقوق املؤلف» ،املعدلة في باريس .1971

«االتفاقية العربية حلماية حق املؤلف» (.)1981

ب .التشريعات الوطنية املقارنة

«قانون حقوق الطبع والتأليف» [البريطاني] لسنة .1911
«قانون حقوق الطبع والتأليف» [االنتدابي] لسنة .1924

«قانون حماية حق املؤلف» [األردني] رقم ( )22لسنة .1992

«قانون املطبوعات والنشر» [الفلسطيني] رقم ( )9لسنة .1995

«قانون املطبوعات والنشر» [األردني] رقم ( )8لسنة .1998

«قانون حقوق امللكية الفكرية» [املصري] رقم ( )82لسنة
.2002
«نظام إيداع املصنفات» [األردني] رقم ( )4لسنة .1994

«قرار الرئيس بإنشاء دار الكتب الوطنية الفلسطينية»
[الفلسطيني] رقم ( )4لسنة .1997

ج .مشاريع تشريعات فلسطينية

«مشروع قانون حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة» (،)1998
مقدم للمجلس التشريعي ،حالته «مسودة».

«مشروع قانون بشأن حماية حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة»
( ،)2006غير مقدم للمجلس التشريعي( ،بوزارة الثقافة).
«مشروع قانون حماية حق املؤلف» ( ،)1996غير مقدم
للمجلس التشريعي( ،بوزارة الثقافة).

«مشروع نظام بشأن إيداع املصنفات» (( ،)1996بوزارة
الثقافة).

ثاني ًا ـ املراجع

أبو إبراهيم ،سمير السعيد .2008 ،أثر احلق األدبي
للمؤلف على القواعد العامة للعقود ،دار الكتب القانونية ،احمللة
الكبرى.
أبو بكر ،محمد .2005 ،املبادئ األولية حلقوق املؤلف
واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان.

أبو اخلير ،عبد السميع عبد الوهاب .1988 ،احلق املالي
للمؤلف في الفقه اإلسالمي والقانون املصري ،مكتبة وهبة،
القاهرة.

البراوي ،حسن حسني .2000 ،احلماية القانونية للمأثورات
الشعبية (الفلكلور ـ املعارف التقليدية) في ضوء قانون حماية
العدد (2010 )12

توام ،رشاد« .2009 ،األمانة العلمية في البحث األكادميي
ارتباط ًا بحق املؤلف» ،مجلة سياسات ،ع .118-100 :10

التومى ،عماد الدين .2000 ،التشريعات العربية إليداع
املصنفات ،القاهرة( ،د .ن).
حسني ،محمد عبد الظاهر .2001 ،االجتاهات احلديثة
في حماية برامج الكمبيوتر املعلوماتية ،دار النهضة العربية،
القاهرة.

احللوجي ،عبد الستار .1988 ،دراسات في الكتب
واملكتبات ،مكتبة مصباح ،جدة.
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البطراوي ،سامي (مدير عام اإلدارة العامة للمكتبات
واملخطوطات وحق املؤلف بوزارة الثقافة) ،مقابلة بتاريخ
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البطراوي ،محمد (مدير عام التنمية الثقافية وحماية
حقوق املؤلف في وزارة الثقافة سابقاً) ،مقابلة بتاريخ
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سمعان ،إيهاب« .قراءة في قوانني امللكية الفكرية في
فلسطني» ،ندوة ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية ،معهد
احلقوق بجامعة بيرزيت 27 ،كانون الثاني .2010

كمال ،رندة (مديرة مؤسسة الرقم املعياري للكتاب الدولي ـ
فلسطني) ،مكاملة هاتفية بتاريخ .2010/2/25

مواقع إلكترونية

«مركز اإليداع القانوني» ،باألردن (استرجعت بتاريخ
www.nl.gov.jo/arabic/dep.html :)2010/2/22

«دار الكتب والوثائق القومية» ،مبصر (استرجعت بتاريخ
http://www.darelkotob.gov.eg/forpublisher4. :)2010/2/27
aspx

«وزارة الثقافة»
:)2010/2/28

بفلسطني

(استرجعت

بتاريخ

http://www.moc.ps/?action=hykaleya

الهوامش

 1يذكر أن «دار القلم» ببغداد كانت من أكبر مراكز التخليد
في الدولة اإلسالمية .انظر :كنعان ،ص .33-32

2

3

املرجع السابق.

توام.23 ،2008 ،

اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية،
4
املؤرخة في  9أيلول سنة  ،1886املكملة بباريس
 ،1896واملعدلة ببرلني  ،1908واملكملة ببرن
 ،1914واملعدلة بروما  1928وبروكسل ،1948
واستوكهولم  ،1967وباريس  ،1971واملعدلة في
.1979

 5يوجد في فلسطني ثالثة مشاريع قانون حلق املؤلف،
واحد منها فقط قدم للمجلس التشريعي في العام
 ،1998ويشار إليه في سجالت املجلس التشريعي
مبشروع رقم (/99/46ع) ،وقد أكد هذا املشروع عدم
تعليق احلماية على أية إجراءات شكلية ،من ضمنها
اإليداع ،في املادة ( .)2/4كذلك مت التأكيد على هذا
املسلك في املادة ( )2من مشروع القانون لعام .2006
أما مشروع القانون لعام  1996فأمره عجب ،إذ جاءت
املادة ( )6منه لتؤكد املسلك السابق ،وإذ باملادة ()42
تأتي متأخرة لتنسف ذلك بإيرادها حكم ًا مفاده عدم
سماع الدعوى بحماية حق املؤلف في «أي مصنف
لم يتم إيداعه لدى املركز وفق ًا لألحكام واإلجراءات
املنصوص عليها في هذا القانون»( .املشروعان
اآلخران لم يقدما للمجلس التشريعي ،مصدرهما:
وزارة الثقافة الفلسطينية).
LATMAN, 1989, p. 1..

7

انظر :كنعان ،ص  19ـ  20وأيضاً :حمادة ،ص ،32
.388 ،65
Lariviére, 2000, p. 7-8.

بخصوص تعريف اإليداع في التشريعات املقارنة
9
لهذه الدراسة ،جند أنه في الوقت الذي لم يتناول فيه
املشرع املصري تعريف اإليداع مكتفي ًا بتنظيمه وفق ًا
ألحكام معينة ،أورد املشرع األردني تعريفه ضمن
مادة التعريفات (املادة  ،)2من القانون ،على أن
اإليداع هو« :تسليم املصنف إلى املركز وفق ًا ألحكام
هذا القانون» ،كذلك جاء القانون الفلسطيني خالي ًا من
تعريف اإليداع.
 10نق ً
ال عن الزبيدي ،1996 ،ص .49

 11نق ً
ال عن الزبيدي ،ص .49

 12كنعان ،2009 ،ص .436

 13أبو اخلير ،1998 ،ص .150

 14البراوى ،2000 ،ص  .89وأيض ًاَLariviére, p.6 :

 15كنعان ،ص .441

 16كحيل.69 ،31-30 ،1967 ،

 17حمادة ،1994 ،ص  .218-216وأيضاً :هيسيل،
.119-118 ،1993
 18حمادة ،ص .356
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6

8

 19هيسيل .75-74 ،كما انظر عالقة حرفة الكتاب
وجتارته في فرنسا بقوانني اإليداع القانوني :حمادة،
 ،1994ص  237وما بعدها.
 20حسني ،2001 ،ص .78

34
35

 21الزبيدي ،ص .50

 22أبو اخلير ،ص .150
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32
33

متثل إجراءات التسجيل بقيام املؤلف مبلء استمارة حتتوي
على بيانات معينة كاسم املؤلف ،وعنوان املصنف،
وتاريخ ومكان النشر األول ـ إذا مت نشره ـ واسم الناشر،
ولغة املصنف ،وعدد صفحاته...إلخ .ويتم حفظ هذه
االستمارة لدى جهة (مكتب) حكومية مختصة( .انظر:
هارون ،2006 ،ص  )239ويختلف مسمى اجلهة
احلكومية املختصة من نظام قانوني أو دولة وأخرى ،من تلك
املسميات« :مكتب مسجل املصنفات»« ،السجل الوطني
للملكية الفكرية»« ،مكتب حقوق املؤلف»« ،املكتب
الوطني حلقوق املؤلف»( .انظر :كنعان ،ص ).437
هارون ،ص .239
كنعان ،ص .437
املرجع السابق.
انظر كنعان ،ص « .440في الكتب واملواد املطبوعة
يكون التأشير في الصفحة األولى التي حتمل عنوان
املصنف ،أو الصفحة التي تليها مباشرة ،أو في أي مكان
آخر بشرط أن يكون ظاهراً».
أبو بكر ،2005 ،ص .69
التومي ،2000 ،ص .16
املادة ( )1/3من االتفاقية العاملية حلقوق املؤلف-1« :
كل دولة متعاقدة تشترط حلماية حقوق املؤلف مبقتضى
تشريعها الداخلي استيفاء إجراءات معينة كاإليداع أو
التسجيل أو التأشير أو الشهادات املؤقتة أو دفع الرسوم
أو اإلنتاج أو النشر في أراضيها ،أن تعتبر هذا الشرط قد
استوفي بالنسبة لكل عمل محمي مبوجب هذه االتفاقية
ينشر ألول مرة خارج أراضيها ويكون مؤلفه من غير
رعاياها ،إذا كانت جميع النسخ املنشورة بترخيص من
املؤلف أو غيره من أصحاب حقوق التأليف حتمل منذ
الطبعة األولى العالمة © مصحوبة باسم صاحب حق
التأليف وبيان السنة التي مت فيها النشر ألول مرة ،ومدونة
ثالثتها على نحو وفي موضوع ال يدع مجا ً
ال للشك في أن
حقوق املؤلف محفوظة».
هارون ،ص .242
كنعان ،ص .439
هارون ،ص .241
خليفة ،1993 ،ص  .58عقب هذا املؤمتر بادر
الناشرون البريطانيون في العام  1967إلى وضع نظام
مبدأي لترقيم الكتب املنشورة في بريطانيا ،انظر في هذه
التجربة :املرجع السابق.

العدد (2010 )12

36
37

38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
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املرجع السابق ،ص  .59بذات املعنى :غنيمة،1986 ،
ص .179
يطبق نظام الـ( )ISBNعلى املواد التالية« :الكتب
والكتيبات املطبوعة ،املصغرات الفيلمية ،كتب
برايل ،األطقم ،األشرطة املقروءة آلي ًا واملعدة
لالستنساخ على ورق ،وأية مواد شبيهة» .خليفة،
ص .62
انظر في إدارة النظام وماهية عمل الوكالة :املرجع
السابق ،ص .66
في البداية كان الرقم مكون ًا من عشرة أرقام،
ومع بداية العام  2007أصبح عددها  13رقم)،
وذلك لتطبيق نظام البار كود اخلاص بالكتب على
مستوى العالم ،بإضافة أرقام ( )978الكود اخلاص
بالكتاب .مرجعنا :املوقع اإللكتروني لدار الكتب
والوثائق القومية مبصر.
انظر في تفاصيل بنية النظام داللة األرقام :خليفة ،مرجع
سابق ،ص  59وما بعدها .ولكن مع االنتباه إلى أن هذا
املرجع قدمي ،مبعنى أنه قبل زيادة عدد األرقام إلى ثالثة
عشر .كما انظر في تطبيق النظام وأصول طباعة الرقم:
املرجع نفسه ،ص  63وما بعدها (و) ص  65وما بعدها
(على التوالي).
خليفة ،ص .68
لقاء شخصي مع رندة كمال (مديرة مؤسسة الرقم
املعياري للكتاب الدولي – فلسطني)
«مركز اإليداع القانوني» باألردن.
«دار الكتب والوثائق القومية» مبصر.
املادة ( )3من قانون املطبوعات والنشر الفلسطيني.
يوافقنا في ذلك :البطراوي ،محمد (مدير عام التنمية
الثقافية وحماية حقوق املؤلف في وزارة الثقافة الفلسطينية
سابقا) (لقاء شخصي)
انظرLariviére, p. 1 :
 BENTWICH, 1926, p. 419وأيضاً :سمعان،
إيهاب« .قراءة في قوانني امللكية الفكرية في فلسطني»،
ندوة .و SAMAAN, 2003, p. 51-52 :بهذا التوجه
نكون نخالف ما ذهب إليه األستاذ عصام عابدين ،في
دراسة حول «مشروع قانون حقوق املؤلف واحلقوق
واملجاورة» ،دراسة غير منشورة ،ص  .4األمر الذي لم
نؤكده بالشكل املطلوب ،في كتابنا «حق املؤلف :املاهية
واحلماية اجلزائية» ،مرجع سابق ،ص  .66وقد اقتضت
األمانة العلمية اإلشارة إلى ذلك دفع ًا ألي تضليل قد يقع
به القارئ الكرمي( .رشاد توام)
متت اإلشارة إليها مسبق ًا في الهامش رقم (.)5
يوافقنا في ذلك :عابدين ،ص .4
املواد ()37-35 ،2
سبق وأشرنا لذلك بالتفصيل في الهامش رقم (.)5

50
51

52
53
54

55
56
57
58
59
60
61

62

63
64
65

أبو اخلير ،ص  .154وأيضاً :احللوجي 1998 ،ص
 .41وأيضاًLariviére, p. 3 :
وأيض ًا « -3رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة
وبطاقاتها -4 .الشهادات والبراءات -5 .أوراق
االنتخابات -6 .األسهم والسندات -7 .مناذج عقود
البيع والشراء واإليجار واملقاوالت وما مياثلها من
العقود».
 :انظر :توام ،2008 ،ص  56وما بعدها.
هارون ،ص .236
أبو إبراهيم ،2008 ،ص  .423-422وانظر أيضاً:
هارون ،ص « .237حيث يالحظ أن هذه املادة
أغفلت املؤلف من اإليداع ،وجاء ذلك بناء على اقتراح
من أعضاء مجلس الشعب أثناء مناقشة املادة ()184
وذلك على أساس أن اإليداع التزام يقع على عاتق
الناشر والطابع واملنتج فقط ألن املؤلف ما دام مصنفه
لم يطبع أو يخرج إلى التداول فال مجال ألن يلزم
باإليداع ،وإمنا اإليداع منطقي ًا يقع على عاتق الناشر أو
الطابع أو املنتج».
يوافقنا في ذلك لطفي ،2002 ،ص .606
كنعان ،ص .446-445
انظر مث ً
ال اإليداع في الكويت والبحرين والعراق:
احللوجي ،ص .41
كنعان ،ص .449-448
أبو إبراهيم ،ص .426
املرجع السابق ،ص .425
املادة (« )22متنح درجة الدبلوم العالي أو درجة املاجستير
في املواعيد احملددة ملنح الشهادات في اجلامعة بعد استيفاء
الشروط التالية -3 ... :إيداع الطالب نسخ مجلدة من
الرسالة (لطلبة املاجستير برسالة) حسب الترتيب التالي:
 .1نسخة في مكتبة اجلامعة .2 ،نسختان في عمادة
الكلية .3 ،نسخة في مكتب البرنامج .4 ،نسخة لكل
من أعضاء جلنة مناقشة الرسالة -4 .إيداع الطالب نسخة
إلكترونية من الرسالة على قرص مدمج لدى كل من
مكتبة اجلامعة وعمادة الكلية».
املادة (« :)6تسلم ست نسخ مجلدة من الرسالة
ونسختني على قرصني  CDفي عمادة الدراسات العليا
موقعة من املشرف االول واملشرف الثاني واملمتحن
اخلارجي والداخلي بعد إجراء كافة التعديالت التي طلبها
أعضاء جلنة املناقشة .ترسل إحدى النسخ إلى رئيس
البرنامج ،ونسختان الى املكتبة ونسخة لكل مشرف
أكادميي ،ونسخة إلى مركز إيداع الرسائل اجلامعية».
انظر في هذا املوضوع :توام ،2009 ،ص .119-100
أبو إبراهيم ،ص .425
كنعان ،ص  .446انظر في «تبادل املطبوعات»:
كحيل ،مرجع سابق.

66

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
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 :املصنفات التي تطبع وتنشر خارج الدولة ملؤلفني أو
مترجمني أو محققني من مواطني الدولة ،واملجالت
واجلرائد ،واخلرائط واملصورات واألطالس ،واملصنفات
التي ال يزيد عدد النسخ التي طبعت منها على حد معني
يتراوح عاد ًة بني مائة ومائتي نسخة ،والصور الفوتوغرافية
وامللصقات.
وهي :الرسائل اجلامعية ،واملنشورات املوسيقية
والغنائية ،والتسجيالت الصوتية والسمعية
والبصرية ،املنحوتات واملجسمات املعدة للتوزيع،
باإلضافة إلى املطبوعات التي يتم منعها من قبل
السلطات املختصة.
كنعان ،ص.447
املرجع السابق ،ص .448
انظر بتوسع املرجع السابق ،ص  451وما بعدها.
كنعان.451 ،
املرجع السابق ،ص .451
هارون ،ص .233
أبو إبراهيم ،ص .428
املتيت ،1967 ،ص .144
كنعان ،ص .452
املرجع السابق ،ص .453-452
البطراوي ،محمد .مقابلة ،مرجع سابق :والبطراوي،
سامي (مدير عام اإلدارة العامة للمكتبات واملخطوطات
وحق املؤلف بوزارة الثقافة) ،مقابلة .كما انظر املوقع
اإللكتروني للوزارة ،حيث لم يتم التطرق لإليداع من
قريب أو بعيد.
«الوصف الوظيفي لإلدارة العامة للمكتبة الوطنية»،
و»أهداف املكتبة الوطنية الفلسطينية ومهامها األساسية»،
أوراق غير منشورة (وزارة الثقافة)
انظر في ذلك ما نشر في الصحف اليومية في ذلك
احلني :جريدة القدس .1996/9/18 ،وجريدة
القدس .1996/9/25 ،و جريدة احلياة اجلديدة،
.1996/11/20

سياسات دولية

السياسة األوروبية جتاه الشرق األوسط – الدور األملاني
الدكتور أسامة عنتر

مقدمة

*

أول اجتهادات مجاالت البحث في طبيعة

انصب التوجه العام لدى الباحثني الفلسطينيني
ّ

جلي
العالقات األوروبية العربية متحور بشكل
ٍّ
حول طبيعة العالقة بني املستعمر األوروبي والدول

وخاص ًة بعد احلقبة الزمنية التي تلت احلرب العاملية

خالل فترة االحتالل وما بعدها .في هذا السياق،

والعرب بشكل أساسي على التعرف إلى سياسة
الواليات املتحدة األميركية جتاه الشرق األوسط،

الثانية وتطلعات اإلدارات األميركية املتعاقبة إلى

نفوذ سياسي واقتصادي وأمني في املنطقة.

في احلقبة األخيرة من الزمن بدأت األبحاث

العربية احملتلة ،مبا فيها من سلبيات ومعاناة امتدت
ال يستطيع أي باحث أن يغفل تأثير هذه احلقبة من
الزمن ،مبا لها من تبعات سواء أكانت إيجابية أم
سلبية على املنطقة .على الرغم من ذلك ،فقد

تتعمق ،أيضاً ،في دراسة السياسات
العربية
ّ
األوروبية في املنطقة العربية ومنها بالطبع أبعاد

قلّ االجتهاد لبحث طبيعة العالقة بني الدول
كل على ٍ
األوروبية ـ ّ ٍ
حدة ـ واملنطقة العربية ،وليس

الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ،باإلضافة

عليها طابع التجانس بني جميع أقطابها فيما يتعلق

هذه السياسات فيما يتعلّق بشكل خاص بالقضية

إلى طبيعة العالقة اجلغرافية املتقاربة والتاريخ
الطويل املشترك بني طرفي املتوسط.

* دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مونتسر – أملانيا.
متخصص بالشؤون األوروبية واألملانية.
العدد (2010 )12

على اعتبار الدول األوروبية كرزمة واحدة ينطبق
بعالقاتها مع الدول العربية .ينطبق هذا الوصف
بشكل كبير على العقدين األخيرين من الزمن ،أو

باألصح عندما بدأ األوروبيون إيجاد مصطلحات
جديدة لطبيعة العالقة بني الطرفني ،مثل سياسة
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الشراكة األوروبية الشرق أوسطية ،أو سياسة
اجلوار الشرق أوسطي ،طبيعة هذه العالقات بني
الطرفني تنامت وامتدت في الفترة السابقة بوتيرة
سريعة وبأبعاد مختلفة وجديدة ،حيث تتمركز

أبعاد العالقة احلالية بني الطرفني ليس فقط في
حقول السياسة والتعاون االقتصادي ،وإمنا تنامت

في السنوات املاضية القليلة إلى أنوع أخرى في

حقول التعاون وخاصة في مجالي الثقافة والعوملة
والسياسات األمنية.

النظرة الشمولية لطبيعة العالقة األوروبية

العربية شيء ال غنى عنه في املجال البحثي ،ولكن
مع التفضيل على التركيز على سياسة إحدى الدول

املؤثرة داخل إطار االحتاد األوروبي .فغالبية

األبحاث العربية ركزت على سياسة كل من بريطانيا
وفرنسا كدول مؤثرة داخل االحتاد األوروبي ،لهما

نفوذهما وسياساتهما ومصاحلهما جتاه املنطقة.
النادر من هذه األبحاث تلك التي تناولت سياسة

جمهورية أملانيا االحتادية جتاه الشرق األوسط بشكل

عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص .لهذا سيتم
التركيز في هذه الدراسة على الدور األملاني كأحد

القوى األربع الكبرى ذات النفوذ والتأثير داخل

االحتاد والتعرف إلى أية درجة تؤيد أم تعارض

أملانيا مبواقفها السياسية القضية الفلسطينية وبشكل

خاص في العقدين املاضيني .في السياق نفسه سيتم
التعرف إلى مدى التجانس والتنوع في املواقف

األوروبية املختلفة جتاه قضية معينة تخص الصراع
اإلسرائيلي الفلسلطيني ،عالو ًة على إضفاء صبغة

بسيطة على التعرف إلى املواقف احلزبية الرئيسة

في تلك البلدان ،خاصة عند األخذ بعني االعتبار

أن من يصنع السياسة في جوهرها األساسي هو
وبناء عليها
احلزب الذي يقدم رؤيته للناخبني،
ً
يتم انتخابه ،وليست احلكومة هي من يطبق هذه

الرؤى احلزبية فيما بعد.

 .1السياسة األوروبية الشرق أوسطية
في ظل احلرب الباردة
ال يختلف احملللون السياسيون على أن وجود

دولة إسرائيل ارتبط ارتباط ًا مباشر ًا برؤية غربية لهذه
املنطقة ،وذلك بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية.

فدون الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري
الغربي لدولة إسرائيل ،ما كان هناك أمل لهذه

الدولة في الصمود والبقاء في هذه املنطقة .هذه

احلقيقة تعرفها ٌ
كل من إسرائيل والدول الغربية وال

تشكك فيها .العامل املهم هنا كان التقاء مصالح

بحتة بني إسرائيل والدول الغربية ،حيث إن ّ ٍ
لكل
منها مصاحلها اخلاصة بها في قيام وبقاء دولة

إسرائيل .املصالح اإلستراتيجية للدول الغربية في
هذه املنطقة تلخصت في احملافظة على الهيمنة على

املنطقة العربية وخاص ًة بعد رحيل االحتالل وانتهاء
حقبة االستعمار األوروبي في املنطقة العربية .فقد
استطاعت إسرائيل وبسبب تبادل املصالح في املقام
األول ،باإلضافة إلى االستفادة من عقدة الذنب
األوروبية إبان احلقبة النازية في املقام الثاني ،أن

تستفيد استفاد ًة قصوى من تلك املعادلة السياسية

انصب ُجل اهتمام
اجلديدة .على الطرف اآلخر
َّ

الرؤية الغربية في هذه املنطقة من منطلق رؤية
اقتصادية وأخرى سياسية ،فاالقتصادية جتلت
في احملافظة وتأكيد تأمني احلصول على املواد
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اخلام وخاصة النفط الضروري للتقدم والتطور

واحملور الثالث متركز في حشد الرأي العام جتاه

السوق العربية كسوق مستهلكة للبضائع واملنتجات

الصهيوني مع الدول األوروبية ذات النفوذ الواسع

احلضاري في أوروبا ،إضافة إلى احملافظة على
الغربية .أما السياسية منها فتتمثل باإلضافة إلى
احملافظة على وجود دولة إسرائيل كدولة قوية

ذات سيادة ،مزاحمة التوغل السوفيتي الذي بدأ
في املنطقة ،واحملافظة على القواعد العسكرية
الغربية في ّ ٍ
كل من املتوسط واخلليج وإبقاء القنوات

قضية بعينها .وعلى الوتيرة نفسها تعامل اللوبي
داخل االحتاد األوروبي ،سواء في أملانيا أو بريطانيا
أو فرنسا أو إيطاليا ومع أية دولة أوروبية أخرى

ميكن االستفادة منها .على النقيض من ذلك
كان تأثير اللوبي العربي ضعيف ًا للغاية ،وذلك

نتيجة التفكك وضعف اجلالية العربية في البلدان

املائية حتت السيطرة الغربية ،وأخير ًا منع وصول

األوروبية وعدم متكنها من الوصول ملستويات عليا

املذكورة كان الدعم الغربي سواء األميركي أو

يوجد سبب آخر مهم في ذلك السياق وقد

أسلحة متطورة للدول العربية .لهذه األسباب
األوروبي إلسرائيل في مجال التسليح العسكري

أو الدعم واملشاركة االقتصادية ،أمر ًا ال بد منه من
قبل السياسة األوروبية جتاه املنطقة .النتيجة النهائية

هنا أن إسرائيل يجب أن متثل اجلسر احليوي لتحقيق
املصالح الغربية في املنطقة ودون دولة إسرائيل
سوف تتأثر املصالح احليوية للمعسكر الغربي في

املنطقة العربية بشكل كبير.

ولصناع القرار في تلك البلدان.

ساهم في إيجاد نوع من عدم التفاهم بني الدول
األوروبية والدول العربية .فمنذ الرؤية القومية
العربية في عهد عبد الناصر وبعد ذلك االشتراكية
املتحالفة مع االحتاد السوفيتي وأخير ًا املد اإلسالمي

احلديث في غالبية الدول العربية تنامى لدى الغرب

منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا أن العرب يتميزون
بصبغة عدائية جتاه الغرب واملسيحية الغربية بشكل

بالنسبة إلى إسرائيل ولليهود في العالم كان

عام ،حيث كان هناك على الطرف اآلخر نوع من

املصالح املتبادلة بني الطرفني .فاجلهود املبذولة

في الكثير من العادات بني الغرب املسيحي واليهود

هناك نوع من النشاط اخلارق للمحافظة على هذه

من قبل اللوبي الصهيوني كان لها أثر فاعل في

احملافظة واإلبقاء على النهج نفسه من قبل الساسة
األوروبيني واألميركيني جتاه املنطقة ،فمث ً
ال اعتمد

نشاط اللوبي الصهيوني في السياسة األميركية على
ثالثة محاور أساسية للتأثير فيها :محور صناع
القرار في الكوجنرس األميركي بضلعيه مجلس

النواب ومجلس الشيوخ ،ومحور متخذي القرار
في البيت األبيض وخاص ًة عند الرئيس األميركي،
العدد (2010 )12

التقارب الديني والثقافي واملجتمعي وحتى التقارب
الغربيني ،أي مبعنى آخر كانت وال تزال عوامل

التقارب بني الغرب واليهود أكثر بكثير منها بني

الغرب املسيحي والعرب املسلمني .هذه املعادلة
سوف تؤثر ،أيضاً ،في املستقبل بسهولة على اتخاذ
القرار ملن هو األقرب ومن هو الصديق املفضل

للغرب .وحتاول اجلامعة العربية العمل جاهد ًة ضد

هذه الصورة منذ عدة عقود من الزمن والتغلب على

هذه الصورة النمطية ولكنها لم تستطع حتى اآلن.
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التحول في املوقف األوروبي
 .2بدايات
ّ
لصالح القضية الفلسطينية

إلى بداية تطور موقف سياسي خاص باألوروبيني
متعلق بالساحة اخلارجية الدولية بعيد ًا عن

كنف املوقف األميركي املنحاز بقوة للجانب

لغاية حرب العام  1967اعتبرت القضية
الفلسطينية من ِقبل الدول األوروبية قضية الجئني

اإلسرائيلي.

نوع من التعاطي مع القضية الفلسطينية على أنها

بال شك النتائج واآلثار التي ترتبت على حرب

حتتاج إلى حلول إنسانية فقط ،فلم يكن هناك أي
قضية وطنية .فقط بعد تلك احلرب التي أسمتها

إسرائيل حينها «حرب ًا وقائية» كان املوقف الفرنسي

أولى ثمار هذا التنسيق اجلماعي األوروبي كانت

تشرين األول في العام  ،1973حيث ُمنع النفط

العربي بشكل كامل عن هولندا ومنع جزئي ًا عن

هو الوحيد اإليجابي جتاه الرؤية العربية ،حيث

أملانيا وبعض الدول األخرى ،فيما لم يقطع بتات ًا

مدها بالعتاد العسكري بشكل كامل وظل هذا القرار

الدول األوروبية مت إصدر قرار جماعي من قبل

تأكدت فرنسا من نوايا إسرائيل العدوانية وأوقفت
معمو ً
ال به حتى بداية ثمانينيات القرن املاضي .أما
بالنسبة إلى الدول األوروبية األخرى فقد كان هناك
موقف مؤيد وبقوة إلسرائيل وخاص ًة من ِقبل أملانيا

وهولندا.

تباين املواقف بني هذه الدول التي كانت منضوية

حتت نواة سوق الدول األوروبية املشتركة أدى إلى

اتخاذ بيان في ستراسبوغ عام  1967لصياغة

سياسة أوروبية مشتركة جتاه الشرق األوسط .حيث
مت اتخاذ موقف أوروبي متناسق بني الدول املؤيدة
إلسرائيل املتمثلة آنذاك ّ ٍ
بكل من أملانيا وهولندا

عن فرنسا .نتيجة الضغط الذي عانت منه بعض
هذه املجموعة األوروبية في السادس من تشرين

الثاني من العام  1973تطالب فيه إسرائيل بإنهاء

احتاللها جلميع األراضي العربية التي احتلت في
العام  1967ومتت اإلشارة في هذا القرار ألول مرة
إلى «حقوق للفلسطينيني».

في ضوء أزمة النفط جترأت تلك الدول املساندة

إلسرائيل في مواقفها وأبدت عدم اقتناعها

بالسياسة اإلسرائيلية ،املوقف األملاني والهولندي
كان مبثابة صدمة إلسرائيل .فمثال على ذلك كان

منع أملانيا استخدام املوانئ األملانية لتصدير األسلحة

وبلجيكا ولوكسمبروغ ،واملتعاطفة إلى حد ما مع

األميركية إلسرائيل .حيث اعتبر هذا املوقف أحد

تطبيق هذه املعادلة على باقي الدول األوروبية التي

العربية .املزيد من الضغط العربي كان فتح قنوات

العرب واملتمثلة ّ ٍ
بكل من فرنسا وإيطاليا ،حيث مت
دخلت في سوق الدول األوروبية املشتركة كما

كانت تسمى سابق ًا وبعد ذلك متت تسميتها االحتاد
األوروبي .حيث يتم اتخاذ القرار بشكل جماعي

يعبر عن موقف متناسق بني املؤيدين واملعارضني
ّ

للسياسة اإلسرائيلية .هنا يستطيع املتتبع التعرف

أشكال التحول في املوقف األوروبي نحو الرؤية

احلوار األوروبي العربي بجوالته املتعددة في
تلك احلقبة من الزمن .في بداية الثمانينيات كان

التحول اجلذري األوروبي الواضح جتاه القضية
الفلسطينية بإعالن البندقية بتاريخ  13حزيران

من العام  1980والذي مت فيه االعترف باحلقوق
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الفلسطينية املشروعة وحق تقرير املصير ،ومتت

 40عام ًا حتى يتعاطى االحتاد األوروبي مع القضية

وبالوضع اخلاص للقدس الشرقية .شكّ ل هذا

مشروعة للفلسطينيني .هذا التحول ـ الذي نستطيع

إدانة االستيطان اإلسرائيلي وعدم االعتراف به
اإلعالن نهج ًا وسياس ًة أوروبي ًة جديد ًة للحق
الفلسطيني ،وفي الوقت نفسه اعتبر موقف ًا مغاير ًا

للسياسة األميركية لهذه املنطقة .هذا اإلعالن الذي
شبهته إسرائيل بوثيقة استسالم ،حمل في طياته أن
هناك موقف ًا سياسي ًا أوروبي ًا ميثل نفسه كوسيط بني

طرفني متنازعني ،ويقدم رؤي ًة حلل هذا الصراع.

الفلسطينية على أساس أنها قضية حقوق وطنية

أن نسميه التحول اجلزئي في املوقف األوروبي ـ ما
كان باإلمكان حدوثه لوال التطورات التي حدثت

في املاضي ومن أهمها األزمة النفطية ،واالنتفاضة

الفلسطينية والرؤية السلمية للمنظمة في التعاطي
مع إسرائيل.

وهنا يتساءل الفرد ما هي اخلطوات القادمة من

قبل العرب أو الفلسطينيني التي سوف جتبر الدول

يتطور هذا املوقف بشكل كبير في فترة
لم
ّ
الثمانينيات ،وبقي على حاله سنوات عدة ،يعود

األوروبية على التعاطي مجدد ًا في حتول جذري

ٍّ
كل من بريطانيا بقيادة مارغريبت تاتشر ،وأملانيا

احلقوق الفلسطينية أم الصمود والتمسك بها ،أم

السبب في ذلك إلى اعتالء اليمينيني احملافظني في

جديد جتاه املنطقة؟ هل هي التنازل عن بعض

بقيادة هيلموت كول سدة احلكم .هذا املوقف

ماذا؟

منظمة التحرير وخروجها من لبنان وفشل االرتباط

جتد نفسها في موقف حرج بعد اعتماد الكتلة

لم يكتب له التطور ،أيضاً ،بسبب تدهور وضع

لقد أثبت التاريخ أن الواليات املتحدة األميركية

األوروبية سياس ًة جديد ًة جتاه املنطقة ،حيث

التغير في
األردني الفلسطيني في العام .1988
ّ
الوضع الفلسطيني والعربي أدى إلى تغير في النهج

اضطرت أخير ًا أميركا العتماد املوقف األوروبي

إعادة تفعيل منظمة التحرير ،وإعالن الدولة في

األوروبية للسالم املتمثلة بإعالن البندقية عام

والسياسة األوروبية ،ففي نهاية الثمانينيات وبعد

املنفى في العام  ،1988في اجلزائر ،وتبني الرؤية
السلمية مع إسرائيل ،بدأت جهود اخلطوات

العملية لتطبيق هذا القرار بعد أكثر من عشر

سنوات تأخذ حيز التنفيذ وذلك في مؤمتر مدريد
برعاية أميركية أوروبية روسية عام .1991

نفسه ولكن بعد مضي عدة سنوات .فالرؤية

 1980متت املوافقة عليها من قبل اإلدارة األميركية
بعد أكثر من عشر سنوات .على سبيل آخر كانت

اخلطوة األوروبية املتمثلة بدعوة عرفات من قبل

الكتلة االشتراكية إلى البرملان األوروبي إللقاء
كلمة أمام البرملان األوروبي في مدينة ستراسبورغ

مما يدعو للسخرية هنا هو تلك الفترة الزمنية

بتاريخ  14أيلول  1988هي التي أجبرت اإلدارة

األوروبي ليتحرك ويقر بأن هناك ظلم ًا ما ،وهو

نفسه وهي فتح قنات حوار مباشرة مع املنظمة.

الطويلة التي احتاجها املجتمع الدولي وخاصة
مساهم في هذا الظلم .فقد احتاج األمر أكثر من
العدد (2010 )12

األميركية في النهاية على اتخاذ خطوة في االجتاه
لوال هذه اخلطوة السياسية األوروبية ملا كان هناك
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ٍ
تعاط أميركي مع هذه القضية ،أي التعامل
أيض ًا

عاصمة إلسرائيل .أما قضية الالجئني فقد كانت

أيض ًا أن الدعوة التي مت توجيهها إلى عرفات من

عبرت القرارات األوروبية عن
األوروبي حيث ّ
قضية الالجئني في أكثر من مناسبة وإعالن عن أنه

مع املنظمة وفتح قنوات االتصال الرسمية .نالحظ
قبل الكتلة االشتراكية في البرملان األوروبي وليس

من قبل رئاسة البرملان ،مما يؤكد هنا إلى أي مدى

بلغت درجة عدم التجانس بني القوى األوروبية
في التعاطي مع القضية الفلسطينية .هذه احلقيقة
ليست فقط من املاضي ،بل ما زالت تكرر نفسها

حتى يومنا هذا.

 .3مدى تأثير املبادرات األوروبية جتاه
القضية الفلسطينية على السياسات
األميركية

القضية األكثر حساسية من قبل دول االحتاد

ٌ
عادل لقضية الالجئني.
حل
يجب أن يكون هناك ٌ ّ
عبر
الكاتب السياسي األملاني كريستيان شميدت ّ
عن املوقف األوروبي في كتابه (راعي سالم من

االختيار الثاني) ،العام  ،2001قائ ً
ال إن القرارات
التي كانت ُتتخذ من ِقبل رؤساء أو وزراء خارجية
الدول األوروبية التابعة لالحتاد األوروبي فيما

يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كانت األكثر
نقاش ًا بني األعضاء وذلك الختالف املواقف بني
ٍ
لقضية ما تخص هذا
مؤيد جد ًا ومعارض جد ًا

على الرغم من االنتقاد املباشر للدور األوروبي

الصراع .لهذا السبب كانت ُتؤخذ القرارات

والواليات املتحدة األميركية فإن األوروبيني

بني الدول املؤيدة إلسرائيل املتمثلة ّ ٍ
بكل من:

العربية جعال منهم شعب ًا أكثر تفهم ًا لطبيعة الصراع

وتلك املتحفظة نوع ًا ما ضد السياسة اإلسرائيلية

في املنطقة .فلم تترك رئاسة االحتاد األوروبي

من :فرنسا وإسبانيا وغالبية الدول األوروبية

فيها موقف ًا معارض ًا لسياسة االستيطان اإلسرائيلية

على صعيد آخر ،ومن أجل إيجاد صدى وقبول

في الشرق األوسط غير املرغوب به من قبل إسرائيل

واملواقف األوروبية الرسمية نتيجة مواقف وسط

بوضعهم اجلغرافي وتاريخهم املشترك مع الدول

أملانيا ،والدمنارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبروغ

الفلسطيني اإلسرائيلي بأبعاده السياسية والدينية

أو املتعارف عليها بالصديقة للعرب واملتمثلة بكل

فرصة منذ فترة ثمانينيات القرن املاضي إال وأبدت

وخاصة املطلة على البحر املتوسط.

في األراضي الفلسطينية ،أما بالنسبة إلى قضية

للوسيط األوروبي املنتقد من قبل إسرائيل واإلدارة

ٍ
ٍّ
خاص مبدينة القدس الشرقية في
صريح
بإعالن
ٍ
حزيران من العام ،1989على أنها منطقة فلسطينية

املتمثلة في الترويكا األوروبية (الرئيس احلالي
للدورة والسابق والقادم) بأن دور االحتاد األوروبي

اإلسرائيلي بضم القدس الشرقية قانوني ًا إلى دولة

عنه .وعلى الرغم من هذه التصريحات والتي تنم

القدس الشرقية فقد مت حسمها بشكل واضح

تصرح رئاسة االحتاد األوروبي
األميركية ،كانت ّ

تقبع حتت االحتالل اإلسرائيلي ومت رفض القرار

ومساهمته مكمالن للدور األميركي وليس بدي ً
ال

إسرائيل ،ولم يتم التعاطي معها على أن القدس

عن دور اختيار ثان ،إ ّ
ال أن اإلدارات األميركية
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املتعاقبة وإسرائيل كانت منزعجة من املبادرات

العنصر الثالث في اجلهود األوروبية كان القرار الذي

األوروبي .في محاولته لتوضيح األمر بشكل

انعقاد القمة األوروبية في شهر آذار من العام .1999

والتصريحات التي كانت تقدمها رئاسة االحتاد
صرح وزير اخلارجية األملاني السابق ،يوشكا
ٍّ
جلي ّ
فيشر ـ بعد أكثر من ثالث سنوات من تقلّده مهامه
والذي حاول أخذ دور ريادي لالحتاد األوروبي،
وبانزعاج واضح في شهر أيار من العام  2002ـ
بأنه وعلى الرغم من أن الرباعية التي مت تشكيلها

حديث ًا متمثلة ّ ٍ
بكل من الواليات املتحدة وروسيا
واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة ،فإن محرك

هذه الرباعية سوف يكون فقط الواليات املتحدة،
وحتى األمم املتحدة غير قادرة على أخذ زمام
املبادرة .كان ذلك نوع ًا من االزدراء حيال املوقف
األميركي .لذلك يرى االحتاد األوروبي نفسه في

دور مكمل للواليات املتحدة وليس بدي ً
ال عنه.

في حقيقة األمر ،فإن الدور احلقيقي الذي

استطاع االحتاد األوروبي لعبه يأتي في ثالثة عناصر
أساسية فقط:

أولها ـ محاولة إيجاد صيغة مشتركة من قبل

دول االحتاد األوروبي جتاه الصراع في الشرق
األوسط.

مت اعتماده من قبل رؤساء االحتاد األوروبي أثناء
كان املوقف األوروبي مبثابة مفاجأة وتطور نوعي،
حيث إن القرار األوروبي أوضح أن األوروبيني
يوافقون على الرؤية الفلسطينية في إقامة دولة ذات

سيادة ،وسوف تعترف دول االحتاد األوروبي في
وقت مناسب بهذه الدولة في املستقبل .هذا املوقف

كان مبثابة رسالة لكل من إسرائيل والفلسطينيني
معاً ،حيث في تلك الفترة كانت هناك أزمة حقيقية

في عملية السالم طيلة تولي نتنياهو سدة احلكم،

فكانت الرسالة موجهة إلى املجتمع اإلسرائيلي بأن

أوروبا تؤيد العملية السلمية وإقامة دولة فلسطينية
بجانب إسرائيل ،مما يعني أيض ًا أن حقبة نتنياهو يجب
أن تنتهي ويتم انتخاب باراك الذي أيد السالم ويؤمل

منه املواصلة وبذل اجلهد في العملية السلمية ،وهو
ما حدث بالفعل بعد حوالى شهرين من هذا اإلعالن

بخسارة نتنياهو في االنتخابات أمام باراك.

بالنسبة إلى الفلسطينيني ،فالرسالة كانت موجه ًة

خاص ًة إلى عرفات والقيادة الفلسطينية بعدم إعالن

الدولة من طرف واحد؛ ألن أوروبا سوف تعترف

وثانيها ـ دور املمول األساسي املالي لعملية السالم

بدولة فلسطينية دميقراطية قابلة للحياة وذات سيادة

وثالثها ـ في حالة وجود أزمة معينة أثرت على

عرفات تراجع عن قراره بإعالن الدولة في شهر

صيغة مقبولة من قبل األطراف املعنية للتغلب على هذه

احملددة حسب اتفاقية (أوسلو  ،)2حيث خرج قرار

وخاص ًة فيما يتعلق ببناء السلطة الفلسطينية.

العملية السلمية يتدخل االحتاد األوروبي في إيجاد
األزمة .هنا يستطيع الفرد التعرف إلى املصطلح الذي
درج في السنوات األخيرة في العملية السلمية املتعلق
بالالعب واملمول ( .)Player and Payerولتوضيح
العدد (2010 )12

في وقت مناسب ،وهذا ما حدث أيضاً ،إذ إن
أيلول من العام  1999في نهاية الفترة االنتقالية

مماثل من قبل رئاسة االحتاد األوروبي يؤكد القرار

السابق وذلك بيوم واحد من انتهاء الفترة القانونية
احملدة بتاريخ  13أيلول من العام .1999
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املوقف األوروبي كان له بحق تأثير واضح في

وانعدام األمل في حتقيق الرؤية الفلسطينية عن طريق

كما مت ذكره في السابق لم يستطع اخلروج وتبوء

والتطرف في الفكر لدى املجتمع الفلسطيني .على

صنع السياسة الفلسطينية ،ولكن املوقف األوروبي
املركز األول كوسيط بني الطرفني وإمنا بقي االختيار
رقم  2خلف الواليات املتحدة .اجلدير بالذكر هنا

أن التاريخ يكرر نفسه ،حيث إن مصطلح «دولة
فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة» قد مت اعتماده

من قبل اإلدارة األميركية في إعالن بوش لرؤيته
للسالم في الشرق األوسط أمام اجلمعية العمومية

لألمم املتحدة في شهر تشرين الثاني من العام

 ،2001واستخدام مصطلح قابلة للحياة وذات
سيادة في خطة خارطة الطريق التي أعدت العام
 2002ومت تقدميها بشكل رسمي للطرفني في شهر

أيار من العام .2003

 .4السياسة األوروبية األملانية جتاه
القضية الفلسطينية ،هل من حتول؟

العملية السلمية ،مما سوف يزيد من حالة الفقر

النقيض من ذلك ،فالتطور االقتصادي والسياسي
والتعددية احلزبية داخل املجتمع الفلسطيني سوف
تقلل من آثار النزعة إلى التطرف .أما بالنسبة إلى

مصطلح دولة «دميقراطية» ،فتتمحور الرؤية هنا في

أن النظرية السياسية للسلم الدميقراطي تتبنى مفهوم
أن الدميقراطيني يتجهون إلى حل املشاكل فيما بينهم
بعيد ًا عن استخدام العنف وبأساليب دميقراطية .كل

هذه املصطلحات مت اختيارها من قبل األوروبيني
بعناية ودقة ،حتى ال يتفاقم الوضع املجتمعي
وتنتهي احلالة في الدخول إلى حالة فوضى عارمة

تعم املنطقة وتؤثر مستقبلي ًا على أمن وبقاء دولة
إسرائيل والتعايش السلمي مع جيرانها.

أثناء رئاسة أملانيا لالحتاد األوروبي وفي ظل

سياسة أميركية متقاعسة جتاه السالم بسبب أحداث

املتمعن في وجهة النظر األوروبية بالنسبة إلى

انتفاضة األقصى ،تدخل االحتاد األوروبي لتقليل

يرى أنها تهدف في املقام األول إلى احلفاظ على

في حقيقة األمر يوجد ألملانيا عدة أسباب جتعل

األوروبيون ،أيضاً ،بحق الفلسطينيني في إنهاء

أو ً
ال ـ املسؤولية األملانية جتاه إسرائيل بسبب

رؤية احلل السلمي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

حدة التوتر بني اجلانبني اإلسرائيلي والفلسطيني.

وجود دولة إسرائيل .منذ عقدين من الزمن يؤمن

منها قوة تأثير في طبيعة الصراع:

املعاناة التي استمرت معهم منذ سنوات طويلة.

عقدة الذنب إبان احلقبة النازية.

دولة فلسطينية دميقراطية قابلة للحياة وذات سيادة

مما يجعل لها عند إسرائيل آذان ًا صاغية.

إسرائيل .وجهة النظر األوروبية تنظر بتمعن،

داعم في بناء البنية التحتية والدعم املالي للسلطة

الفلسطيني في ظل سياسة احتالل إسرائيلي مشدد

أملانيا دولة استعمارية في بلدان الوطن العربي.

وجهة النظر األوروبية تتلخص في مفهوم أن وجود

ثاني ًا ـ تعتبر أملانيا أكبر شريك اقتصادي إلسرائيل،

هو الضمان احلقيقي لبقاء واحملافظة على أمن

ثالث ًا ـ بالنسبة إلى الفلسطينني تعتبر أملانيا أكبر

أيضاً ،إلى ما سوف تؤول إليه حالة املجتمع

الوطنية الفلسطينية ،عالوة على ذلك فلم تكن

149

أهل أملانيا للعب دور مجتهد وفاعل
هذا الوضع ّ

من عدم تبني إسرائيل وأميركا األفكار األملانية

وسيط بني الطرفني ،وذلك لالنحياز األملاني

يغذي خطة خارطة الطريق بغالبية هذه األفكار

في الصراع ،مع عدم االرتقاء الستخدام مصطلح

الواضح للجهة اإلسرائيلية ،وبسبب اإلرث

التاريخي ،ولكن ميكن القول إن الدور األملاني
يجد آذان ًا صاغية لدى الطرفني لقوة التأثير الذي

ميلكه الطرف األملاني لدى الطرفني.

األوروبية ،إال أن االحتاد األوروبي استطاع أن
املقدمة من قبل فيشر.

هنا يستطيع الباحث التأكيد أن التاريخ أثبت أن

االحتاد األوروبي هو األقرب وهو من يستطيع أن
يفهم عقلية وطبيعة رؤية الدول العربية وإسرائيل

بعد فترة وجيزة من عرض مبادرة يوشكا فيشر

أكثر بكثير من غيره وخاصة الواليات املتحدة .فقد

من العام  2001مت الترحيب بها من قبل العرب

تتذرع إسرائيل دائم ًا برفضها املبادرات لعدم ضمان

والتي مت اإلعالن عنها رسمي ًا بتاريخ  11نيسان
والفلسطينيني .بشكل أقل مت الترحيب بها من

قبل اإلسرائيليني واألميركيني .املبادرة اشتملت
وألول مرة على تصور وحلول ونقاط محددة

من أجل اخلروج في حل مناسب من وجهة نظر
أوروبية للطرفني .الورقة أكدت أهمية قيام دولة

فلسطينية دميقراطية ذات سيادة ،تناولت وألول
مرة بشكل واضح مواضيع اخلالف الفلسطيني

اإلسرائيلي ،وخاص ًة موضوع احلدود على أساس
العام  ،1967حيث لم يتم طرح موضوع احلدود
في أية مبادرة سابقة ،باإلضافة إلى قضية القدس

واملناطق املقدسة ،واملستوطنات اإلسرائيلية،

والالجئني ،واملياه ،واألمن اإلسرائيلي ،وحتى

االرتباط اجلغرافي بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

على أن تنتهي املفاوضات في غضون سنتني .هذه
الرؤية كانت متقدم ًة على جميع الرؤى السابقة
سواء األوروبية أو األميركية منها ،وخاصة

تلك املبادرات واخلطط التي متت إثارتها في تلك
الفترة من الزمن ،مثل (تقرير ميتشل) ،و(خطة

تينيت) ،و(رؤية بوش للسالم).على الرغم
العدد (2010 )12

مت ربط قيام دولة فلسطينية مع أمن إسرائيل ،حيث
أمنها في حالة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة قادرة

على التسلح في املستقبل.

هذه احلقيقة ،أكدها املستشار األملاني السابق

من احلزب االشتراكي الدميقراطي ،غيرهارد
شرودور ،أثناء كلمته أمام البرملان األملاني
(البندستاغ) في جلسة مخصصة للوضع في

الشرق األوسط بتاريخ  25نيسان من العام
« ،2002بأنه وبسبب أن أملانيا صديقة حميمة

لدولة إسرائيل فيجب على إسرائيل السماح بقيام
دولة فلسطينية دميقراطية قادرة على احلياة وذات

سيادة» .في السياق نفسه حذر شرودر من أن
الوضع السياسي غير املستقر في املنطقة سوف ال
يؤثر على التطور االقتصادي في املنطقة فحسب،

وإمنا سوف يلقى بظالله على النواحي األمنية في
املنطقة وسيطال أوروبا أيضاً .لهذا أكد شرودر

أنه لن يسمح ألوروبا أن تقف موقف املتفرج على

األوضاع ،بل يجب عليها أن تلعب دور ًا فاع َ
ال

من أجل إجبار الطرفني على دفع العملية السلمية
في مسارها الصحيح.
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 .5تقييم السياسة األوروبية واألملانية جتاه
القضية الفلسطينية في الوقت الراهن

األمد ،والتي تتصرف حسب تغيرات احلاجة األمنية

والتوسعية االستيطانية .ما لم تدركه إسرائيل بشأن

املتتبع للسياسة األوروبية جتاه القضية الفلسطينة

أمنها واحملافظة على وجود دولتها ،أدركته الدول

مناسبة للطرفني من وجهة نظر أوروبية .أثبت

في املستقبل البعيد يأتي من قبل جيرانها وليس

سباقني في إيجاد حلول
يرى أن األوروبيني كانوا ّ

التاريخ أن الواليات املتحدة األميركية تخطو

خطى األوروبيني بعد عدة سنوات من املقترحات

األوروبية للحل ،هذه السياسة مت اتباعها منذ نهاية
ثمانينيات القرن املاضي ،كان ذلك ببدء قنوات
االتصال ومن ثم اإلقرار بحق تقرير املصير للشعب

الفلسطيني وأخير ًا االعتراف بوجوب قيام دولة

فلسطينية قادرة على احلياة وذات سيادة .ولكن

يبقى احملرك احلقيقي والعصا السحرية فقط بيد
الواليات املتحدة ،التي استأثرت لنفسها بهذا

الدور والذي ارتأت إسرائيل املوافقة على الدور

األميركي على أساس تبادل املصلحة وعلى أساس

كون إسرائيل احلليف اإلستراتيجي واألول في
املنطقة للواليات املتحدة األميركية.

في حقيقة األمر وبتحليل معمق للحالة جند

أن الدعم الغربي سواء األوروبي أو األميركي
إلسرائيل هو املعيق احلقيقي إليجاد حل سلمي
يرضي الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي .فالقوة
اإلسرائيلية احلالية ،وهي نتاج دعم سنوات
طويلة ،هي التي تعيق إيجاد حل سلمي مع اجليران

العرب .الشعور اإلسرائيلي بالقوة وضعف
املنافس الفلسطيني والعربي ال يسمحان إلسرائيل
باملوافقة ،من وجهة نظرها ،على تقدمي تنازالت

للفلسطينيني والعرب .خاصة أن إسرائيل تعتمد

منذ عدة سنوات على سياسة اإلستراتيجيات قصيرة

األوروبية في أن احملافظة احلقيقية ألمن إسرائيل
ضد جيرانها .السياسة احلالية اإلسرائيلية لن جتدي

نفع ًا على مدى التاريخ املستقبلي .لهذا السبب

بادر األوروبيون في مبادراتهم املختلفة إلى إيجاد
شروط عامة ملزمة للطرفني ومنها ربط قيام دولة

فلسطينية دميقراطية قابلة للحياة بأمن إسرائيل في

الوجود .مشروع (أوسلو) فشل وكان ال بد أن
يفشل بسبب عدم احتوائه الشروط العامة امللزمة

للطرفني ،التي يتحدد من خاللها مسار املفاوضات
وإلى ماذا سوف تؤول إليه املفاوضات الثنائية.
من ناحيتها استطاعت إسرائيل أن توهم العالم

بدخولها مع الفلسطينيني في مفاوضات وفي

حقيقة األمر لم تقدم على شيء يحقق هدف هذه
املفاوضات ،والتي أصبحت في النهاية مفاوضات

من أجل املفاوضات.

منذ عدة سنوات وبالتحديد منذ حرب لبنان

الثانية في صيف العام  2006وفشل العدوان
اإلسرائيلي ،أصبحت الدول األوروبية في وضع
الرهان على املواقف .استخدمت إسرائيل وقتها
مصطلح «حق الدفاع عن النفس» .املواقف

األوروبية أثبتت أن أمن إسرائيل في املقام األول،

فعلى الرغم من الهجوم اإلسرائيلي على املدنيني

واملنشآت احليوية اللبنانية وتدمير البنية التحتية،

إ ّ
ال أن غالبية الزعماء األوروبيني دعموا وجهة
النظر اإلسرائيلية في أحقية إسرائيل في الدفاع عن
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نفسها .وهنا كانت املعضلة احلقيقية في عملية تبرير

املدنيني وتسهيل (كردور) إنساني لنقل الطعام

مسلحة من قبل حزب الله ضد اجلنود اإلسرائيليني

جتلّى بعد يوم واحد من انتهاء احلرب على قطاع

شن حرب هوجاء إسرائيلية على لبنان بسبب عملية
وخطف اثنني منهم .املواقف األوروبية أخذت

في احلسبان األمن اإلسرائيلي فوق كل اعتبار،

وسارعت في تقدمي اخلدمة إلسرائيل عن طريق
إرسال فرقاطات وأسطول بحري ملراقبة تهريب
السالح إلى حزب الله أمام الشواطئ اللبنانية.

وهنا كان املوقف األملاني الذي ال يتيح دستوره
إرسال قطع عسكرية مع جنود أملان إلى اخلارج في

تغيير مواد الدستور من أجل الوقوف مع إسرائيل

وخاصة بعد الشعور القوي بأن إسرائيل فشلت في
حربها ضد لبنان.

والدواء ،وليس أكثر من ذلك .املوقف األوروبي

غزة ،حيث كانت هناك زيارة تضامنية من قبل

عدة زعماء دول أوروبية ومنها أملانيا ،وإيطاليا،
وفرنسا ،وبريطانيا ،وإسبانيا والتشيك ...على

الرغم من أن األوروبيني تأكدوا بعد احلرب أن
املبررات التي ساقتها إسرائيل أمامهم للدخول في

حرب على قطاع غزة ما هي إال حجج واهيه فإن
تغير ًا في املوقف األوروبي لصالح الفلسطينيني
ّ
لم يطرأ .هنا يجب التذكير بطبيعة احلكومات
اليمينية احملافظة املوجودة في كل من أملانيا بقيادة

ميركل ،وإيطاليا بقيادة برلسكوني ،وفرنسا بقيادة

املوقف نفسه تكرر عند العدوان اإلسرائيلي

ساركوزي ،والتشيك بقيادة توبوالنيك ،وحتى

ما حدث في احلرب األخيرة على قطاع غزة ما

القيام بهذه الزيارة التضامنية إلسرائيل .جميع

على قطاع غزة نهاية  2008وبداية .2009
كان ليحدث لوال موافقة ليس فقط الواليات

املتحدة ،وإمنا غالبية دول االحتاد األوروبي .مت
تغليف املوافقة األوروبية ملفهوم اخلطر اإلسالمي

واأليديولوجي القادم من القطاع الذي يهدد
وجود دولة وأمن إسرائيل .في أثناء احلرب على

القطاع وعلى الرغم من ارتفاع عدد الضحايا

الفلسطينيني بشكل كبير ،فإن ميركل لم تخرج في
أي تصريح ينتقد احلرب اإلسرائيلية على القطاع.
جل ما خرجت به هي وبعض الزعماء األوروبيني

اآلخرين ،هو أن إسرائيل لها احلق في الدفاع عن
نفسها .في احلقيقة قام آنذاك وزير خارجيتها،

شتاينماير من احلزب االشتراكي الدميقراطي،

بتوجيه نداءات إلى إسرائيل بعدم استهداف
العدد (2010 )12

العمالي براون واالشتراكي ثاباتيرو لم يترددا في
هؤالء القادة األوروبيني وعلى الرغم من تأكيدهم
جميع ًا رؤيتهم إلقامة دولة فلسطينية ،فإنهم

يهتمون في املقام األول بأمن إسرائيل من منطلق
أن األمن اإلسرائيلي في خطر.

منذ عدة سنوات بدأ االحتاد األوروبي يفقد

بريقه في املنطقة وأصبح ينتهج نهج ًا جديد ًا
مغاير ًا ملا انتهى إليه في نهاية حقبة التسعينيات
وبداية القرن اجلديد .هذا النهج األوروبي جتاه

إسرائيل ال يوجد مبرر له وال حتليل سياسي ًا

ناضج ًا له .فدولة مثل أملانيا وبقيادة ميركل أول
من انتهج وخصص جلسة حكومية سنوية تضم
جميع الوزراء األملان مع نظرائهم اإلسرائيليني

في برلني ،شيء لم يحدث في السابق وال حتى
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في الواليات املتحدة األميركية .في عهد حكومة

الهوامش

بقيادة شتاينماير  2005ـ  ،2009لم يستطع

اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على بحثي ماجستير و
دكتوراه باللغة األملانية مقدمان من قبل الباحث ،حيث تناولت
دراسة املاجستير موضوع «اإلحتاد األوروبي والقضية الفلسطينية»،
و بحث الدكتوراه موضوع «شروط قيام دولة فلسطينية قادرة على
احلياة».
جميع القرارات واملواقف األوروبية املذكورة في الدراسة
موثقة في «أرشيف أوروبا املعاصر» التابع ملركز اإلحتاد األوروبي
للدراسات.
الدول األوروبية التي أسست سوق الدول األوروبية املشتركة
في العام  1957هي :فرنسا ،أملانيا ،إيطاليا ،هولندا ،بلجيكا،
لوكسمبرغ ،وعرفت تلك املعاهدة باتفاقية روما األولى.

االئتالف بني احملافظني بقيادة ميركل واالشتراكيني

شتاينماير آنذاك كوزير اخلارجية األملاني ،العمل
بحرية جتاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

فقد سحبت ميركل منه حقيبة الشرق األوسط
واعتبرت هذه القضية من اختصاص املستشارية

فقط .على الرغم من زياراته املتعددة للمنطقة لم
يفعل شتاينماير أي شيء يذكر كسلفه فيشر من

حزب اخلضر  1998ـ  .2005أما في االئتالف
اجلديد في أملانيا منذ عدة شهور بني احملافظني

بقيادة ميركل والليبراليني بقيادة فيسترفيلله
والذي تقلد حقيبة اخلارجية ،فقد كانت زيارته
األولى إلى خارج أوروبا إلى إسرائيل ،حيث لم

يخرج حديثه عن سياق التأييد والدعم السياسي

واالقتصادي للحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو
وليبرمان.

يستطيع الباحث أن يؤكد أن السياسة

األوروبية جتاه القضية الفلسطينية في تراجع

واضح .فقد أصبح اليمني احملافظ يهمني على
غالبية احلكومات في أوروبا ،وبالتالي أصبحت
غالبية املواقف األوروبية تصب في صالح

الرؤية اإلسرائيلية كمحاربة اإلرهاب والتطرف

اإلسالمي .هذه احلقيقة ال ميكن إنكارها وحتذر
منها غالبية املراكز البحثية الغربية ومنها مؤسسة
العلوم والدراسات السياسية األملانية ،أو مركز

العالقات الدولية للدراسات ،ومعهد األبحاث

لدراسات القانون والسياسة ،والسياسات

اخلارجية البريطانية.
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قراءة في كتاب

الكتاب :اليسار الفلسطيني إلى أين؟
اليسار الفلسطيني يحاور نفسه
الكاتب :جميل هالل  /الناشر :مؤسسة روزا لوكسمبورغ
تاريخ النشر2009 :

مراجعة

عدد الصفحات353 :

العدد (2010 )12
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كان اليسار ومنذ بدايات تشكّ ل الهوية الوطنية

أمثل ًة تتعلق بعجز اليسار عن ريادة اجلماهير وتركه

االنتداب البريطاني أو ضد املشروع االستيطاني

و(حماس) بعد صعود جنم اإلسالم السياسي،

الفلسطينية والنضال التحرري الوطني ـ سواء ضد
الصهيوني وما تاله من النكبة وإقامة إسرائيل على
دمار الشعب الفلسطيني واحتاللها ما تبقى من

التراب الوطني الفلسطيني ـ فاع ً
ال أساسي ًا في حركة
التحرر الوطني ،تارك ًا بصمته على مراحلها كافة.

ورمبا أمكن ،بحق ،رد الكثير من إجنازات هذه
احلركة الوطنية الفلسطينية إلى مساهمات اليسار
التنظيرية والنقدية والفكرية التقدمية أو مساهماته
على صعيد الكفاح املسلح واملقاومة اجلماهيرية

والشعبية أو على صعيد بناء النقابات واملؤسسات
الوطنية.

هذه اجلماهير لـ(فتح) ،ومن ثم تركه لها لـ(فتح)
وقد يلومونه بسبب عدم التزامه احلديدي مبنطلقات
املاركسية اللينينية ومحاوالته الدمج بني األجندة

الوطنية التحررية واألجندة االجتماعية ،لكنهم
في كل ذلك ينسون أن اليسار الفلسطيني استطاع

أن يكون جزء ًا من صناعة السياسة الفلسطينية
وجزء ًا مهم ًا رغم كل شيء ،وهو على خالف
اليسار العربي لم يكن مستبعد ًا أو مالحق ًا ومطارد ًا

بل كان رغم كل شيء محرك ًا ومؤثر ًا في محيطه.

لم يتوقف اليسار يوم ًا عن احلضور في املشهد

السياسي الفلسطيني ولم يتوقف تأثيره عن أن

في كل مراحل الصراع كانت لليسار بصمته التي

يكون ذا أثر وفاعلية ،واستطاع اليسار أن يقدم

الفلسطينية .لم يكتف اليسار بالتنظير اجلدلي رغم

احلركة الوطنية والتاريخ الوطني الذي سنقع في

جعلت منه ركن ًا مهم ًا من احلالة السياسية والكفاحية
اجنراره في الكثير من املراحل إلى مثل هذا التنظير،

لكنه آمن ،بأغلبه ،بأن البندقية املسلحة هي الطريق
األقصر لتحويل هؤالء الالجئني إلى مقاومني

أصحاب حقوق سياسية ال طالّب كوبونات
وإعاشة.

ورمبا الم البعض اليسار لتجاهله ولو قلي ً
ال

للمشهد السياسي احمللي والعربي العديد من رموز
باب الظلم إن عددنا بعضها ونسينا البعض ،كما أنه

أفلح في صوغ الكثير من مركبات الثقافة السياسية
الفلسطينية واخلطاب التحرري الوطني .لقد ولد
اليسار الفلسطيني في ذروة األزمة الفلسطينية
في الثالثينيات مع اشتداد الهجمة االستيطانية
الصهيونية الهادفة إلى اقتالع الشعب من أرض

متطلبات الصراع الطبقي وتأخيره اخلالفات الطبقية

آبائه وأجداده ،وهو أفلح في أن يصوغ خطابه

األخرى خاص ًة (فتح) حول ريادة املنظمة وقيادتها

مواجهته ،ولم يتوقف يوم ًا أمام أية محطة وحيداً،

واجنراره وراء موجة الكفاح املسلح ومنافسته القوى
رغم اعتراضاته على الكثير من سياسات املنظمة

وفي بعض األحيان افتراقه عنها ،ورمبا وجه بعض
اليساريني لليسار انتقادات متس جوهر ممارسته
احلزبية ،وهي في بعضها صحيحة ،وقد يسوقون

اخلاص في مرات كثيرة وتفسيره ما يحدث وكيفية
بل كان دوم ًا باحث ًا عن صيغ أوسع للمواجهة مع
العدو ،وبذلك لم يقف متفرج ًا خارج املؤسسة
الرسمية الفلسطينية املتمثلة مبنظمة التحرير

الفلسطينية ،حتى حني قاطع السلطة الوطنية
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الفلسطينية ،فإنه لم يعاديها ولم مينع أعضاءه من

املصانع الذين كان أغلبهم من اليهود ،وهو ما

متثيلية بل بصفتهم مواطنني لهم احلق في املشاركة

هؤالء العمال اليهود مستعمرين يسرقون قوت

املشاركة في مؤسساتها ليس بصفة سياسية فصائلية
في مؤسسات تدير حياتهم ،بل إن بعض تنظيمات

اليسار (فدا وحزب الشعب) شارك في املؤسسات

السياسية ومجلس الوزراء منذ البداية.

أخفى سوء فهم للخصوصية الوطنية وحقيقة كون
ومسكن غيرهم .فالتطبيق الصلب والقاسي للفكر

املاركسي قاد إلى هذا اخلطأ الذي مت تصحيحه بعد

ذلك عبر تشكيل عصبة التحرر الوطني.

لكن املؤكد أن ثمة تراجع ًا واضح ًا ال ميكن

فتوطني الفكر املاركسي احتاج إلى االختبار

الفاعلة في املؤسسات الرسمية أو على صعيد

اخلصوصيات ـ اخلصوصية اليسارية ،واخلصوصية

إخفاؤه في دور اليسار سواء على صعيد املشاركة
احلضور اجلماهيري .لم يكن اليسار الفلسطيني
تقليدي ًا بالشكل الذي تكون عليها اليسار في دول
العالم املختلفة ،فهو ورث اخلصوصية العربية

مبا حتمله من الطبيعة املختلفة لتشكل املجتمعات
العربية وعدم وصولها إلى مصاف الدول الصناعية
رغم امتالك بعضها خواص املجتمع الطبقي،

بجانب املوروث الديني الثقيل الذي يجعل من

مهمة فصل الدين عن احلياة العامة والدولة حتديد ًا
مهم ًة صعب ًة وبحاجة لنضال واسع ورمبا صعب

في احلالة العربية ،كما أن هذا اليسار ورث األزمة
الوطنية الفلسطينية واحلاجة للدفاع عن الشعب
واألرض والهوية أمام الهجمة اإلحاللية الشرسة

التي نفذتها الصهيونية العاملية وإسرائيل بحق
الشعب الفلسطيني األعزل ،وعليه ،فإن اليسار

الفلسطيني كان مطالب ًا بحمل أكثر من بطيخة في
اآلن نفسه ،وهو ما خلق في مرات كثيرة التباس ًا في

املهام والفهم .فمث ً
ال كانت بداية احلزب الشيوعي

أمام صالبة املفاهيم واحلاجات الوطنية .تعدد
العربية ،واخلصوصية الفلسطينية ـ أثقل كاهل
اليسار الفلسطيني ،وهو ما ترك أثره على تعدد
املرجعيات .فمرجعية اليسار العربي تارة تكون
موسكو واحلزب الشيوعي السوفييتي ،وتارة (وفق

التنظيم اليساري الفلسطيني) تكون عاصمة عربية
تتبنى اليسار أو تدافع عنه أو توصف باالشتراكية.

وهو تراجع ال بد من اإلشارة إلى أنه تراجع

شامل في دور اليسار العاملي بشكل عام وليس
مقصور ًا على احلالة الفلسطينية ،خاصة بعد انهيار
املعسكر الشرقي وتفكك االحتاد السوفييتي وهو

ما اعتبر انتصار ًا للنموذج الرأسمالي الغربي على
حساب النموذج االشتراكي الذي مثلته موسكو.

بصرف النظر عن التأطير والتحليل النظري

ورمبا الدفاع الذي قد يسوقه البعض عن النظرية

املاركسية والفكر االشتراكي ،إ ّ
ال أن احلقيقة التي

ميكن أن تستنتج من مسار األحداث بعد عام 1989
ورمبا قبلها ومنذ منتصف العقد الثامن من القرن

الفلسطيني قبل النكبة تشير إلى محاولة لتطبيق

املاضي ،تقول إن ثمة تراجع ًا في فاعلية وجاذبية

العرب والعمال اليهود املستوطنني ضد أصحاب

اليسارية خاص ًة في أوروبا الشرقية والعالم الثالث

الفهم األممي الذي تتحد فيه نضاالت العمال

العدد (2010 )12

التأطير النظري الذي ارتكزت إليه األحزاب
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(حيث أفلح اليسار في أوروبا الغربية في الدمج

على جملة املفاهيم واملمارسات السياسية.

االجتماعية وإن ظل ضعيف ًا غير قادر على التوحد

كامل التراب الوطني بل تقلص إلى حترير الضفة

بني متطلبات املجتمع الرأسمالي وبني مطالبه

واحلكم مثلما كان احلال في إيطاليا مثالً) .كما أن
هذا عكس نفسه ،أيضاً ،في تراجع الفكر القومي
الذي حاولت فصائل اليسار الفلسطيني املزج بينه
وبينه الفكر االشتراكي بسبب املد الذي القاه هذا

الفكر أيام عبد الناصر والثورات العربية التحررية
من االستعمار خاصة الثورة اجلزائرية ،أو ألن
أقطاب اليسار الفلسطيني جاؤوا لليسار من املوقع

القومي ،وكان ذلك كله لصالح ظاهرة اإلسالم

السياسي التي بدأ أكثر من سبب يتسابق في تتويجها
على رأس الظواهر السياسية العربية في الثمانينيات

استثناء.
والتسعينيات ،ولم تكن فلسطني
ً

فالهدف الوطني املعلن على األقل لم يعد حترير
الغربية وقطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية ،كما

صارت املفاوضات مكون ًا أساس ًا من مكونات

النضال السياسي الفلسطيني .كل هذا تطلب تغيير ًا

في املمارسة .رمبا التبس األمر أكثر على اليسار

الذي حدثت كل هذه املتغيرات فيما هو لم يكن قد
أفاق بعد من صدمة التحوالت الكبرى التي هزت

مركز ثقله الفكري وحاضرته «موسكو» ،وبالتالي

أحدثت تراجع ًا في الدعم السياسي واملالي الذي

يتلقاه.

لم يكن اليسار قد تصالح مع الوضع اجلديد،

حتى وجد نفسه في وضع أكثر قساوة وصعوب ًة

تغيرات مهولة حدثت في
إلى جانب هذا ،ثمة ّ

وعليه تقدمي إجابات عنه في أي حال .هنا اختار

السياسية كما أوجدت هياكل ومؤسسات جديدة.

فضلت اجلبهتان (الشعبية والدميقراطية)
ّ

احلقل السياسي الفلسطيني غيرت فيها اخلارطة

فانطالق عملية السالم بني العرب وإسرائيل وتوقيع
اتفاق (أوسلو) بني منظمة التحرير الفلسطينية
وإسرائيل ومن ثم إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية
على بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ،وما

صاحب هذا من رجوع الكادر األساسي ملنظمة

التحرير إلى مناطق السلطة الفلسطينية وانتقال
مركز الثقل السياسي الفلسطيني وألول مرة ومنذ
النكبة إلى داخل املتاح من الوطن ،كل هذا أحدث

جملة من التغيرات الهيكلية على النظام السياسي

الفلسطيني ومكوناته بجانب مجموعة أخرى
من التغيرات املجتمعية (نشوء متايز بني السلطة
السياسية واملجتمع املدني واحليز العام) وتغيرات

اليسار في أغلبه أن يظل خارج التحول اجلديد.

بوصفهما قلب اليسار الفلسطيني الوقوف خارج
املؤسسات التي تشكّ لت جديد ًا ولم تنخرطا في

السلطة الوطنية الفلسطينية وفضلتا معارضة هذه
السلطة دون أن تقدما نقيض ًا لها (وهو ما فعلته

حماس مثالً).

رمبا من باب تسطيح األشياء القول إن اليسار

اختار هذه اخليارات ،وركن إليها فثمة عوامل

كثيرة ال بد أن تؤخذ بعني االعتبار عند إعادة رواية
املواقف وصوغ التقييمات ،لكن املؤكد أن أزمة

اليسار تفاقمت بذلك .حتى حني حاول اليسار

الدخول في املؤسسة عبر املشاركة في االنتخابات
التشريعية الثانية عام  2006وقبلها في االنتخابات
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البلدية عامي  2004ـ  2005فإن األزمة تفاقمت

بدي ً
ال عن منظمة التحرير وتشكل تهديد ًا لها.

التي وقع فيها ،إذ إنه حتول إلى أقلية ال يزيد متثيلها

بالقول :إنه يتمثل مبا هو اجتماعي وقيمي ومبا

وقتها وصار على اليسار أن يدرك حجم الورطة
على  5باملائة ويفتقد إلى املد اجلماهيري الذي
جعل اجلبهة الشعبية تطمح مث ً
ال في بداية االنتفاضة
األولى إلى رفع شعار التحول إلى التنظيم األول.

ماذا حدث لليسار؟ وأين تكمن املشكلة؟

خالل ذلك يورد الباحث تعريف ًا لدور اليسار

هو أيديولوجي ،منطلق ًا من الصراع مع االحتالل

والقوى اخلارجية املهيمنة ،وبالتالي فإن «أي
تعريف لليسار ال بد أن ينطلق من النضال من أجل
إجناز االستقالل في مواجهة قوى االحتالل...

هذا ما يحاول الباحث جميل هالل استطالعه

وال بد أن يدافع عن الطبقات الفقيرة وأن يحول إلى

الفلسطيني يحاور نفسه ويتأمل مصيره) والذي يقع

والعدالة االجتماعية التي يشكل النظام االشتراكي

في كتابه اجلديد (اليسار الفلسطيني إلى أين؟ اليسار
في  353صفحة من القطع املتوسط.

خطط تفصيلية نضالية قيم التحرر واملساواة واحلداثة
جتسيدها األفضل واألضمن» (ص  .)14طبع ًا

يبدأ الفصل األول للكتاب مبالحظات حول

وعلى املرء ،إذ ما أكمل تعريف الباحث لليسار ،أن

وضع السياقات العامة حول ظهور اليسار في

ينطلق من اعتبار اليسار التتويج األمثل للممارسة

نشوء اليسار يوضحها الكاتب ويحاول من خاللها
احلياة السياسية الفلسطينية .فكما يقول جميل
هالل (ص ،)9فإن احلديث عن أحزاب اليسار
والتنظيمات اليسارية الفلسطينية يستوجب

االلتفات إلى عدد من اخلصوصيات املتعلقة
بالظروف احمليطة بنشوء ودور اليسار الفلسطيني.

وتتمثل أهم هذه اخلصوصيات في أن:

يدرك أن كل شيء جميل في السياسة ،وهو تعريف

السياسية.

غير أن مالحظات الباحث حول السياق الذي

تقيم
يعمل فيه اليسار ال تخلو من قراءة نقدية جادة ّ

التجربة للخلوص إلى مالحظات ب ّناءة .فهو مث ً
ال

يالحظ (ص )16أن اليسار الفلسطيني وبخالف
اليسار العربي كان جزء ًا من إدارة احلياة السياسية

 .1اليسار الفلسطيني انخرط في احلركة الوطنية

الرسمية» وكما ميكن القول ،فإن اليسار الفلسطيني
جنح إلى ّ ٍ
حد كبير في فرض هيمنة ثقافية على احلقل

 .2ترك انهيار االحتاد السوفييتي أثر ًا كبير ًا على

الهيمنة الثقافية بقيت محصور ًة في «الثقافة العليا»

 .3شكّ ل إنشاء السلطة الفلسطينية في العام

العادي عرض ًة للسطو الفكري ومسح األدمغة

منذ بداياتها ،وهو مث ً
ال ليس مثل اإلسالم

السياسي الذي جاء متأخر ًا خمسني عاماً.
أداء اليسار.

حتو ً
ال سياسي ًا كبير ًا في احلقل السياسي
ّ 1994

أعباء جديدة.
الفلسطيني؛ إذ أوجد
ً

 .4ظهرت قوى سياسية فلسطينية تطرح نفسها
العدد (2010 )12

الثقافي الفلسطيني حتى بداية التسعينيات» لكن هذه
(الشعر والرواية والقصة والفنون) وظلّ اجلمهور

عرضه له اإلسالم السياسي .ولم يكن هذا
الذي ّ

خطأ اليسار وحده ،بل إن (فتح) يصيبها الكثير،

أيضاً ،من اللوم في ذلك ،خاص ًة في الفترة التي
158

كانت تقود فيها السلطة التي أنشأتها حيث تركت

الباحث التيار الليبرالي املمثل في املجلس التشريعي

بصورة مضاعفة في تلك الفترة بالسيطرة على

املستقلة ،وقائمة الطريق الثالث).

اإلسالم السياسي يقوم وعبر املساجد التي تكاثرت

عقول الناس دون برامج توعوية مضادة ال حتارب
الدين بل حتارب الظالم والفئوية التي مثلتها دعاوى

تسييس الدين.

الثاني ( )2006بأربعة نواب ميثلون (قائمة فلسطني
بقيت مالحظة الكاتب حول عدم إسهام اليسار

استثناء ـ بالتنظير
العربي عموم ًا ـ والفلسطيني ليس
ً
املاركسي االشتراكي لربط هذا اليسار نفسه منذ

يقدم الكاتب سمات احلقل السياسي
بعد ذلكّ ،

انطالقته باحلزب الشيوعي السوفييتي ،وهو ما

متيز بافتقاره إلى الدول الوطنية املستقلة
وهو حقل ّ

على نفسها التي حملت منذ  1924اسم املاركسية

الفلسطيني الذي كان على اليسار أن يعمل فيه،
أو ذات السيادة ،وعليه فهو حقل في طور التشكيل
ويخضع لعمليات حتول مستمرة مرهونة أكثر

بالتأثيرات اخلارجية منه بالرغبة الداخلية .كما أنه
يتميز بتعددية سياسية وأيديولوجية وحزبية ،وعليه

بحالة تسييس عالية جد ًا تقود إلى حاالت استقطاب

وشد وجذب بني التنظيمات بدرجة عالية .من
ناحية اقتصادية فإن السلطة معتمدة مالي ًا على

املساعدات اخلارجية ،وبالتالي ال يوجد لدى هذا
احلقل (حتى تنظيماته املختلفة) استقالل اقتصادي

ميكنها من اتخاذ مواقف مستقلة ومعاندة وممانعة

للقوى الداعمة (واألمر سيان في غزة ورام الله).

بجانب هذا ثمة مجموعة من املالحظات اجلوهرية

التي يطرحها الكاتب حول احلالة اليسارية ،إذ إن
ثمة نشوء ًا وتكون ًا لبعض التجمعات والتكتالت
السياسية التي هدفت إلى إعادة توحيد اليسار
دون أن تفلح في ذلك بجانب ظهور مجموعات

سياسية جديدة خاصة تلك غير احملسوبة على أي
من أقطاب احلقل السياسي الفلسطيني (القطب
الوطني الذي متثله فتح ،والقطب اإلسالمي

بزعامة حماس ،واليسار) وتتمثل هذه فيما يسميه

جعل تنظيمات «مستلبة لأليديولوجية املنغلقة
اللينينة»( .ص)22

كما أن الظاهرة األبرز في اليسار الفلسطيني

خاصة في عقد التسعينيات هي حتول جزء كبير من

كادره األساسي للعمل في املنظمات غير احلكومية
واملنظمات الدولية التي بدأت في فتح مكاتب

لها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .وبهذا
خسر اليسار جزء ًا كبير ًا من كادره ومن أصحاب

اخلبرات .غير أن هؤالء كما ميكن للمراقب أن
يقول بكثير من الطمأنينة لم يعملوا في مواقعهم

اجلديدة على دفع تطلعات اليسار بل انخرطوا
بشكل كامل في مهنتهم اجلديدة التي لم تكن أكثر

من ثمرة من ثمار تراجع االشتراكية وانهيار املعسكر

الشرقي وانتصار املشروع الرأسمالي.

ثمة نقمة كبيرة في الكتاب بشكل عام على

الدور السلبي الذي لعبته املنظمات غير احلكومية
فرخها اليسار ،والتي حتولت إلى أداة للهدم
التي ّ

في بنيانه أو هي في أحسن تقدير ساهمت في
تراجعه .وهو نقد ال يجده القارئ في منت ردود

اليساريني على أسئلة الباحث ،وهو ما سنرد عليه

الحق ًا بل حتى إنه يجده في مقدمة املؤسسة األملانية
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املمولة ملشروع البحث مؤسسة روزا لوكسمبورغ

و 6أعضاء جلان مركزية و 5نساء و 10مستقلني

اليسار الفلسطيني لألسف من الضعف ويتمثل

لقاء  7 :نساء و 7أعضاء
الباحث زياد عثمان ً 31

املوضوعة في بداية الكتاب .نقرأ «تعاني أحزاب
واحد من أسباب هذا الضعف في الدعم الدولي

و 11شاب ًا و 5أكادمييني .أما في نابلس فقد أجرى
جلنة مركزية و 6أعضاء مكاتب سياسية و 5شباب.

أن الفلسطينيني لن يحققوا أهدافهم الوطنية سوى

لقاء
أما الباحث نفسه جميل هالل فقد أجرى ً 46
توزعت ،أيضاً ،بني حزبيني (أعضاء مكاتب

بهذه األهداف« .مبعنى أن املنظمات غير احلكومية

حزبني ومستقلني .يورد الباحث في نهاية الكتاب

استبدال دور التنظيم السياسي حتولت إلى أداة ذات

يعنون الباحث الفصل الثاني «في تعريف اليسار

للمنظمات غير احلكومية ( .)NGOsونحن نعتقد

عبر أحزاب سياسية ناشطة وقوية وملتزمة متام ًا

التي صارت لألسف تلعب دور ًا سياسي ًا وحتاول
طموح سياسي انكشف بشكل واضح في حتول
الكثير من أقطاب اليسار سابق ًا وأرباب املنظمات
غير احلكومية إلى مرشحني بقوائم خاصة بهم.

سياسية وجلان مركزية وكوادر وسطى) وغير

في جدول ( 2ص .)353

ملفهوم اليسار» حيث يورد الباحث املقتطفات كاملة

من إجابات اليساريني املشاركني في البحث حول
تعريفهم ملا هو اليسار .وفي العنوان الفرعي «حول

وحول منهجية البحث ،فإن الباحث يوضح

نشأة وسمات اليسار الفلسطيني» يضع الكاتب هذه

وأفراد غير منظمني ،حيث مت اعتماد التنظيمات

اليسار إلى قواعد اجتماعية واضحة املعالم وبرامج

أنه شمل اليسار الفلسطيني املشكل من تنظيمات
اليسارية التي تقدم نفسها في وثائقها الداخلية
كيسار والتي تتبنى لوائحها املنهج املاركسي

واالشتراكية العلمية .وجه فريق البحث ثالثة
أسئلة أساسية للمستطلعة آراؤهم متثلت في:

 .1أسباب وعوامل تراجع اليسار الفلسطيني.

اإلجابات التي كانت أبرز خطوطها العامة :افتقار
لم متتحن على أرض الواقع .اليسار الفلسطيني

نشأ في مجرى الصراع الوطني وليس في مجرى

الصراع االجتماعي ،وعليه فإن غياب املعارك
االجتماعية ساهم في التباس هوية اليسار .هزمية
حزيران كانت حاسمة في حتول اليسار من القومية

 .2مدلوالت دور اليسار في األزمة الراهنة واملتمثلة

إلى املاركسية .إ ّ
تكيف مع مفاهيم
ال أن هذا اليسار ّ

 .3شروط وعوامل وآفاق استنهاض اليسار.

فلسطيني خاص ،كما أنه تأقلم مع جتربة (فتح) في

في حالة االستقطاب بني حركتي فتح وحماس.

ويشير الباحث إلى أن اللقاءات جرت في ربيع

وبداية صيف  2009حيث التقى الفريق 108
يساريني في ثالثة مراكز جغرافية مختلفة (نابلس،

غزة ،رام الله) .في غزة أجرى الصحافي طالل

لقاء شملت  5أعضاء مكتب سياسي
عوكل ً 31
العدد (2010 )12

املاركسية السوفييتية ولم يوطن املاركسية في سياق

الكفاح املسلح .كما أن تنظيمات اليسار تنافست
فيما بينها وتناحرت بد ً
ال من أن تبحث عن سبل

التوحد ملواجهة التيارات السياسية غير اليسارية.

كما أن ثمة إجماع ًا بني املستطلعني على أن اليسار

يتحدد في تبني املنهج املادي اجلدلي واالشتراكية
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العلمية ،وهو يعني تبني قيم الدميقراطية والعلمانية

والتحول إلى النخبوية العالية التي فصلت اليسار

تفوته هذه النوستلجيا العالية التي تتخلل تعريفات

أن أحزاب اليسار متكهفة في قضاياها الداخلية

والعدالة االجتماعية واملساواة .غير أن القارئ لن

املشاركني والذي يجعل من اليسار كل شيء جميل
في السياسة .صحيح أن غاية كل تنظيم حتقيق أكبر

قدر من اخلير العام لكن ثمة طوباوية ال ميكن للمرء
يحسها في منت الكتاب بشكل عام .غير أن
إال أن ّ

بعض املالحظات النقدية اجلادة ال تتورع في القول
مث ً
ال إن ثمة انزياح ًا غير مبرر في مواقف اليسار

للدرجة التي جتد فيها اليسار يتحالف مع حماس
على أساس القاعدة الوطنية وينسى األجندة

االجتماعية وفي مرات كثيرة فإن شباب اليسار
(بسبب غياب التثقيف والتعليم املاركسي) أقرب
إلى حزب الله منهم إلى تنظيم يساري (ص )48
كما أن بعض التنظيمات اليسارية وضعت وردة
بدل صورة مرشحاتها النساء في االنتخابات،

وكأن صورة املرأة حرام .وعليه فكما يقول البعض

فال وجود لتنظيمات يسارية أو هي دون هوية فكرية

وشخصية اجتماعية.

عن جماهيره هي من أهم أزمات اليسار .كما
وأزماتها التنظيمية وضعف نظام احملاسبة والرقابة

اجلدية وغياب النقد الذاتي اجلريء في أدبيات

اليسار ووجود عقلية للشباب والكوادر النسوية.
وبالطبع فإن اليسار فشل في املزاوجة بني مهمة
النضال الدميقراطي والنضال التحرري (ص)64.

ثمة رأي مهم يرد في منت االقتباسات ،أقول،
كثيرة تتحدث عن كيفية فشل تنظيمات اليسار في

استثمار االنتفاضة األولى التي كان لها دور كبير في
إدارتها وفي التحضير لها وهو الفشل الذي سيكون

بداية تراجع اليسار( .ص .)75كما أن جزء ًا كبير ًا

من املداخالت يركز على إهمال التكوين الفكري

والتوعية بني كوادر اليسار ،حيث صار أبناء اليسار
غير محصنني أمام ماكينة املواقف والطروحات

األيديولوجية التي حتاربهم وهو باملناسبة األمر
نفسه الذي تعاني منه (فتح) ،أيضاً ،بحيث صار

هناك ميل إلى حتديد االنتماء باملظاهر الشكلية بد ً
ال

الفصل الثالث معنون بـ«تشخيص اليسار

من التكوين الفكري .وعليه فقد تخلى اليسار عن

يعترف الكثيرون فإن املسؤولية الرئيسة لتراجع

املشروع األصولي (ص )81وبات يخجل من

للعوامل الذاتية التي ساهمت في تراجعه» فكما

اليسار تعود ألسباب ذاتية تتعلق باليسار وممارسته
فلسطيني ًا هذا إلى جانب العوامل اخلارجية التي

يفرد لها الباحث فص ً
ال الحقاً .ووفق اليساريني

االضطالع بدوره التنويري وتقاعس عن مواجهة
علمانيته وال يدافع عنها (ص )83وترك الساحة

وتكيف مع الواقع.
ألسلمة الثقافة الفلسطينية بل
ّ

وبذلك ضعف دور اليسار االجتماعي وحتول من

فإن غياب املمارسة الدميقراطية وتكلس القيادة

املنظمات اجلماهيرية إلى منظمات مهنية وتراجع

احلزبية إلى محطات إلعادة جتديد القيادة األولى

اليساري امللتزم لصالح العمل في املؤسسات غير

التاريخية لتنظيمات اليسار بحيث تتحول املؤمترات
لذاتها (ص )67وإهمال العمل اجلماهيري

عن العمل التطوعي ،األمر الذي بنى صورة
احلكومية برواتب خيالية في بعض األحيان ليصبح
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عبئ ًا على املجتمع ويتقوقع في الفنادق واملؤمترات

اليسار الفلسطيني (ص .)130والنقطة الثانية

قصر في الدفاع عن قضايا املرأة
اتهم اليسار بأنه ّ

اإليرانية اإلسالمية وما شكلته من طرح أنه ميكن

ينظّ ر للدميقراطية واحلرية .حتى أن البعض

والكادحني والشباب ،فاملنظمات النسوية تدار
بعقلية أبوية وليست نسوية (ص 103.ـ .)105

في العنوان الفرعي حول تعامل اليسار مع اتفاق
أوسلو وتداعياته ،فإن ثمة إدراك ًا بأن اليسار رفض

االتفاق ولم يقدم بدي ً
ال عنه كما أنه لم يقدم منوذج ًا

التي يركز عليها اليساريون هنا هي وقوع الثورة

مقاومة االستعمار من موقع االلتزام باإلسالم

وتنظيماته السياسية( .ص .)137إن هيمنة
اإلسالم السياسي كانت لها مجموعة من التبعات
فهو حارب اليسار بال هوادة وعمل على تشويه

صورته والتحريض عليه (ص .)145مر ًة أخرى

جدير ًا بالثناء في املقاومة (وترك األمر حلماس)

يعود الباحث لسرد اآلراء املتعلقة باملوقف من

السياسية .وبعبارة صغيرة ترد في منت االقتباسات

لم ينجح في التعامل مع السلطة و(أسلو) فهو ظل

ولم يقدم نفسه بدي ً
ال حتى على مستوى املمارسة
فإن اليسار لم يعرف كيف يتعامل مع استحقاقات

االتفاق( .ص )111فهو تأرجح بني املعارضة

والسلطة .وهو التذبذب الذي عكسه اليسار
في موقفه غير الواضح بخصوص الصراع بني

(حماس) و(فتح) (ص .)121والنقطة األخيرة
التي يتناولها الفصل هي شح املوارد املالية لفصائل

اليسار وغياب املنابر اإلعالمية اليسارية.

(أوسلو) وقيام السلطة .ثمة اتفاق على أن اليسار

أسير ًا لألفكار واملمارسات نفسها (ص )153ولم
يعبئ الفراغ السياسي املتولد بعد أوسلو .ومبراجعة

ممارسة اليسار في االنتفاضة الثانية فإن اليسار
انساق إلى نهج إفراغ االنتفاضة من جماهيريتها

عبر العسكرة( .ص )162واجنر وراء العمليات
التفجيرية (االستشهادية) انسجام ًا مع املزاج العام

ولم يقدم موقف جريئ ًا أمام ذلك (ص )166كما

أما الفصل الرابع ،فيخصص لـ«تشخيص اليسار

أنه حتى لم يفلح في مجاراة (فتح) و(حماس) في

التغيرات الدولية واإلقليمية والوطنية.
ّ
تركز على ّ

من انتخابات  1996فمنهم من يرى أن املقاطعة

للعوامل املوضوعية التي ساهمت في تراجعه» وهي

التغيرات املهولة التي
على املستوى الدولي ،فإن ّ

ذلك .ويختلف اليساريون في تقييم موقف اليسار
كانت صحيحة ومنهم من يقول كان يجب على

حدثت خالل العشرين سنة املاضية عززت من

اليسار أن يشارك.

حماس في املجتمع عبر الشبكات االجتماعية

بـ«تقييم اليسار لدوره في الصراع بني (فتح)

نفوذ اإلسالم السياسي وتغلغل تنظيماته خاصة
والكوبونات واملساجد .لكن تظل حقيقة أهم

بكثير هي تراجع مد ونفوذ االحتاد السوفييتي
وبالتالي فشل النموذج االشتراكي الذي كان اليسار

يعمل على تقليده وانعكس هذا على مصداقية فكر
العدد (2010 )12

تقول حزبية شابة في الفصل اخلامس املعنون

و(حماس) إن» السبب الرئيس لعدم قدرة اليسار
على أن يكون له دور مؤثر في منع االستقطاب

واالنقسام يكمن في ضعف تأثيره على األرض،

وقلة وزنه السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
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عالو ًة على أن انقسامه على نفسه وتشرذمه أضعف

نفسه بجانب فقدانه القاعدة اجلماهيرية التي ال

تخوف اليسار من أن يحسب على أحد طرفي

العشرين املاضية أمام طغيان اإلسالم السياسي

دوره ومكانته على ضعفهما األساسي .كما أن
النزاع ،جعله يبدو وكأنه جهاز دفاع مدني يهب
إلطفاء احلرائق بعد اشتعالها وال يصارح اجلماهير
بأسباب اندالعها وهوية املتسببني فيها»( .ص
 )189بهذه الكلمات ميكن تلخيص حقيقة موقف

اليسار أو باألحرى أزمته بخصوص الصراع الدائر
بني التنظيمني الكبيرين ،إال أن املؤكد أن اليسار لم

يلتقط اللحظة .لقد وفرت سيطرة حماس على غزة
بالقوة واالنتهاكات التي مارستها بحق املواطنني

بجانب بعض أخطاء السلطة في الضفة الغربية
فرصة لينهض اليسار وميارس دوره االجتماعي

ويدفع باجتاه أجندته التقدمية ،إ ّ
ال أنه لم يفعل

واكتفى بدور «الصليب األحمر» الوسيط بني
الطرفني .وكما يقترح أحد املشاركني كان يجب

على اليسار أن يعمل على تعميق الهوية الوطنية

الدميقراطية في عالقته مع (فتح) وتعميق الهوية

العلمانية في مواجهة (حماس)( .ص)192
وبكلمة مشارك آخر ،فإن «اليسار لم يتمكن من

طرح موقف سياسي وفعل كفاحي ومناذج في

التعامل مع القضايا املجتمعية الدميقراطية يتمايز
خاللها عن الطرفني .والسؤال اللصيق بذلك

يكون :ملاذا فشل اليسار في تقدمي البديل في ظل
االستقطاب احلاد أو في طرح نفسه وإقناع اجلماهير

بأنه بديل صالح عن احلالة القائمة؟

بد أن يتذكر البعض أنه أضاعها خالل السنوات

وانسحاب اليسار لدوائر النخب والثقافة العليا.
ثمة إدراك كبير في إجابات املشاركني بأن اليسار

تخلّف عن أهداف معركته األساسية خاص ًة في

سياقها االجتماعي وقصر في رؤية أهمية النضال
االجتماعي مقابل «تعنته» أمام اختالفه السياسي.
مث ً
ال في خالفه السياسي مع (فتح) ومع السلطة لم

يستطع اليسار (وهي مالحظة تستحق التأمل من

اليسار) أن مييز بني اختالفه مع اجتهادات (فتح)
السياسية بخصوص احلل املرحلي واملفاوضات
وبني اختالفه اجلذري مع رؤية اإلسالم السياسي

لطبيعة املجتمع ،فـ(فتح) على املستوى االجتماعي
أقرب لليسار ،وهذا القرب أكثر قرب ًا من قرب
حماس لليسار على املستوى السياسي .وبكلمة

أحد املشاركني «في املعركة الدائرة مث ً
ال بني العلمانية
واألصولية جتنب اليسار بشكل عام خوض هذه

املعركة حتت ستار عدم املس مبشاعر التدين الشعبي
ولم يحاول إبراز املسافات الواسعة واالختالفات

البينة بني سمات التدين الشعبي وسمات التدين
ّ
السياسي»( .ص)210
ويخصص الفصل السادس لسرد «توقعات

ومتنيات واقتراحات» اليساريني لسبل النهوض
باليسار الفلسطيني .ثمة دعوة إلى مراجعة نقدية
للتجربة؛ للتعلم من األخطاء والبحث عن حلول

أسباب كثيرة ترد في منت إجابات وحتليل

لألزمات التي تقف حجر عثرة في طريق استعادة

توحد اليسار وفشله في توحيد صفوفه ،هو

املشاركني فـ»إن مسؤولية قوى اليسار الفلسطيني

املشاركني ميكن تلمس أهمها في حقيقة عدم

دوره التاريخي الريادي .فكما يقول أحد
اليسار َ
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في هذه املرحلة الكارثية التي يتعرض لها املشروع

على الصعيد الطالبي»( .ص )238فاليسار

الفلسطيني هي القيام مبراجعة نقدية لتاريخ

بينها أكثر مما تختلف وتتصارع مع التنظيمات

الوطني التحرري واالجتماعي والدميقراطي
اليسار الفلسطيني وفي مقدمته اليسار الفلسطيني
املاركسي ...ومواقفه ورؤاه املختلفة على

الساحة الفلسطينية والعربية والدولية وأساليب

العمل الكفاحي واجلماهيري ومعرفة دقيقة لعوامل
النجاح وعوامل العجز في مواجهة الواقع».

(ص)220

ينافس نفسه وتختلف وتتصارع تنظيمات اليسار

غير اليسارية .اإلجماع الذي يراه الكثيرون هو

االنطالق في توحيد اليسار من القاعدة إلى القمة

وليس من القمة إلى القاعدة حتى ال تفشل جهود
التوحد أمام رغبة القادة في االحتفاظ مبواقعهم
أو اختالفهم حول من يكون أول ومن يكون

املسؤول .ويكون التوحد تدريجياً( .ص)249

والواضح أن هناك نقمة على تكلّس اليسار

فكوادر وقواعد تنظيمات اليسار مع وحدة اليسار،

والفصائلية بني تنظيمات اليسار التي تعيق تقدم

اليسار بحاجة إلى خوض معارك اجتماعية وثقافية

ودعوة إلى التنازل عن الصراعات الفئوية
وحدة اليسار .يقول مشارك« :املشكلة تكمن في
اعتبار أن احلزب أهم من الوطن وكل تنظيم يريد

احلفاظ على هويته احلزبية ويعتبرها أهم من الهوية
اليسارية»( .ص )223فدون وحدة تنظيمات

اليسار لن يتقدم اليسار ولن يخرج من مأزقه،
فحجم كل تنظيم مبفرده ال يؤهله للتأثير ،وعليه

فهناك حاجة ماسة لظهور تكتل يساري يحمل لواء
ويعبر عن مواقفه وتطلعاته ورؤيته للسياسة
اليسار ّ

واملجتمع .كما أن هناك حاجة إلعادة االعتبار

للتثقيف اليساري والسياسي الذي يبني العنصر
القادر على الدفاع عن فكرة اليسار والتنظير لها.
يقول كادر حزبي شاب «كل قوى اليسار تقول إنها

مع وحدة اليسار إال أنها تتمترس حول احلصص
وترتيب القوائم ،ومنها من يطالب بأن تكون

له حصة األسد ويحاول احتواء اآلخرين» وكما
يسجل فإن «تدخل املرجعيات احلزبية هو الذي
يفشل في الكثير من األحيان حتالف قوى اليسار
العدد (2010 )12

لكن قيادة اليسار هي العثرة( .ص )252كما أن
ودميقراطية وهو بحاجة للدفع بأجندة املساواة
وقضايا املرأة والعمل وحقوق العمال بقوة في
نقاشاته ومواقفه في املؤسسة الرسمية وخارجها.
كما أنه بحاجة إلى الدفاع عن معايير العدالة

االجتماعية في مجال التعليم والصحة والضمان

االجتماعي (ص .)269أيض ًا اليسار مدعو إلى
إعادة النقاش حول مستقبل املقاومة والكفاح
املسلح والعملية السياسية واملقاومة الشعبية

ومحاولة اخللوص إلى مواقف توازن بني جميع

الوسائل النضالية وحتدد متى وكيف ميكن اللجوء
إلى كل خيار ،وهو حقيقة ما يحتاجه الفلسطينيون
بشكل عام .وهناك نقاش جميل حول ذلك في

الصفحات  272ـ .286

أما الفصل السابع والذي يسميه الباحث

«بدل اخلامتة» فيسرد فيه مجموعة من اخلالصات
التجميعية التي ال تختلف في الفهم وال في النص

في مرات عما ورد في منت الفصول السابقة،
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فهي تكرار للخالصات التي وردت في نهاية كل

النسق العام حلركة اليسار .املؤكد أن ثمة اختالف ًا

املساعدين اللذين أجريا
واستخالصات الباح َثني
َ

أوروبا الغربية بالطبع يختلف عن مثيله في الشرق،

فصل .ثم يتبع الفصل مبالحق حول مالحظات

اللقاءات في غزة ونابلس :طالل عوكل وزياد

عثمان .وهي أيض ًا ال تختلف كثير ًا سواء في النص

عما ورد في الفصول وفي
أو الفهم العام والتقسيم ّ

استخالصات الباحث في نهايتها أو في الفصل
السابع.

صحيح أن الكتاب كما يقول جامعه والقائم

عليه جميل هالل يصلح ألن يكون تسجي ً
ال لوقائع
جلسة يتحاور فيها اليسار مع نفسه ،لكن هذه احلالة
أوقعت الكتاب في جملة من املالحظات املنهجية

والعلمية بجانب إضعافها من قيمة خالصاته أو
رمبا نفيها في البعض اآلخر.

أو ً
ال ـ فإن الكتاب ال ينطلق من توصيف محدد

في سمات اليسار في مناطق مختلفة ،فاليسار في
كما أن النموذج الصيني واألميركي الالتيني يختلف

كذلك ،لكن املؤكد أن هناك سمات عامة جتعل من
املمكن إطالق صفة «اليسارية» على الكثير من
التنظيمات في العالم .ما هي هذه السمات؟ وإلى
أي مدى يقترب ويبتعد فهم اليسار الفلسطيني
لنفسه عن هذا الفهم العام؟.

ثاني ًا ـ ليس للمرء أن يحاجج كثيراً ،فالكاتب

من بداية الكتاب قال إن غايته استطالع آراء نشطاء

التنظيمات الفلسطينية التي تعتبر نفسها يسارية أو
املستقلني الذين يرون أنفسهم يساريني .لكن هل
كان هذا يكفي! الكاتب لم يبرر كثير ًا مثل هذا
االنتقاء ،وهو انتقاء بحاجة إلى عالمة استفهام

ملا هو اليسار وفق الدراسات السابقة أو وفق ما هو

واحدة تتحدث عن استبعاد يسار (فتح) من النقاش

أن الكاتب ارتكز إلى تعريف اليسار لنفسه بغية

منذ انطالقتها ضمت (فتح) بني جنباتها يسار ًا

متعارف عليه في مناهج البحث السياسي .صحيح
محاولة استكناه كيف يفهم اليسار نفسه ،لكن مثل
هذه التعريفات الذاتية عادة ما تكون جامع ًة مانع ًة

على نفسها وقد تقوم باستبعاد البعض لغايات

ومواقف سياسية وليست من منطلقات فكرية
ومنهجية .من هنا ففي الكثير من التعريفات جند

بعض احلزبيني يقومون بتصنيف جبهتهم أو حزبهم
بجانب جبهات وأحزاب أخرى ويستعبدون
مجموعة ثالثة بوصفها خارج اليسار .إن من شأن

التعريف العلمي املنهجي املستند إلى أدبيات اليسار

العاملي والسياسة بشكل عام أن يشكل مرجع ًا ملقاربة
افتراق واقتراب فهم اليسار الفلسطيني لنفسه وفق

مثالً.

ال ميكن إغفال ثقله في تسيير دفة احلركة األكبر في

احلركة الوطنية الفلسطينية .وهذا اليسار كان له

دور فاعل في الكثير من توجهات احلركة املتعلقة
بالرؤيا االجتماعية( .فتح) ليست يسارية ،هذا

صحيح ،لكن ثمة يساريني كثيرين في (فتح) كان
لبعضهم دور فاعل في صوغ تصورات احلركة
ومنطلقاتها وتبوأ بعضهم مناصب في الهيئات
القيادية األولى أمثال ماجد أبو شرار عضو اللجنة

املركزية للحركة .هل ألحد أن ينكر أن فكرة الدولة
العلمانية الدميقراطية التي تبنتها احلركة ليست من

تأثير اليسار الفتحاوي على أدبيات احلركة .كما
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أن التطلعات الدميقراطية التي رفعتها احلركة في

كثير ًا ما يصدر عن قيادتها في دمشق ،ناهيك عن

في إعمال مبدأ املركزية الدميقراطية) وفي ممارستها

الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في اخلارج.

أهدافها (حركة فتح سبقت التنظيمات اليسارية

(باستثناء املؤمتر السادس الذي تأخر ،فإن مؤمترات
حركة فتح العامة كانت تعقد بانتظام أكثر من أي
تنظيم آخر) ليست إ ّ
ال من ثمار التهجني اليساري

أهمية تدارك مواقف ورؤية اجلزء الكبير من أبناء
ثالث ًا ـ ويقترب من السابق ومكمل له ،أن

الكاتب وحني يحاول استكشاف رؤية اليسار من

وجهة نظر قريبة من التنظيمني الكبيرين فهو يكتفي

لـ(فتح) .احلقيقة أن قصر النقاش حول النشطاء في

باقتباسات من مقال صحافي قريب من (حماس)

كان إشراك يسار (فتح) فيه قد يجلبه له .يحدث

وكان األجدر به إذا أراد هذه املقاربة أن يرتكز

التنظيمات اليسارية أفقده الكثير من اإلضاءات التي
ال أن ينتمي املرء لتنظيم ما (مث ً
مث ً
ال اجلبهة الشعبية)

ليس ألنه يساري ًا بل ألنه يحب جورج حبش.

وعليه فإن اليسار ليس انتماء تنظيمي ًا صرف ًا بقدر ما

هو قناعات بطبيعة إدارة احلياة العامة واألسس التي
تبنى عليها هذه القناعات واملنطلقات .ثمة مرور

يتيم ترد فيه اإلشارة إلى يسار (فتح) على لسان

أحد كوادر جبهة التحرير الفلسطينية رغم ذلك.

وآخر قريب من (فتح) (الصفحات  51ـ ،)60
موسع يقدمه أحد أركان التنظيمني كل
إلى حتليل ّ

في حالته ،أو يرجع إلى مواقف رسمية صادرة

عن التنظيمني تصور موقفهما من اليسار .بجانب

حقيقة أن ثمة منظرين يدخلون في باب «املنظرين»
في احلركتني كان ميكن الرجوع إلى كتاباتهم

للتعرف إلى شيء قريب من موقف التنظيمني.
كان ميكن ملثل هذا النقاش أن يعكس كيف يرى

وميكن لنا أن نسجل ،أيضاً ،غياب استطالع

اآلخرون اليسار ،خاصة أن مداخالت اليساريني

تبرير غياب شمل يسار فلسطني احملتلة  1948في

توصيف ًا وعبارات قاسية بحق التنظيمني الكبيرين

آراء اليسار الفلسطيني في اخلارج .لم يفت الباحث
النقاش وقد يجوز أن نتقبل هذا؛ إذ إن مكونات

بني جنبات الكتاب حتمل نقد ًا الذع ًا وفي مرات

تصل حد الشتائم.

اليسار داخل اخلط األخضر اختلفت تاريخي ًا بسبب

رابع ًا ـ ومع ارتكاز الكتاب إلى إجابات

في أطر النظام السياسي وهياكله ،أما قادة اليسار

مدخل منهجية البحث ،فإن الكتاب يضع هذه

األساسية (األردن وسورية ولبنان) فإنهم جزء ـ

مطولة من مقاالت صحافية لبعض اليساريني أو

وشاركوا في صياغة الكثير من املواقف التي تبناها

عن اليسار .ثمة خلط في مصادر املعلومات .قد

للجبهة الشعبية ـ بوصفها قطب ًا مركزي ًا في اليسار ـ

عن اليسار من خالل املنابر اليسارية ،لكن ثمة

عدم مشاركته في صناعة القرار السياسي الفلسطيني

اليساريني على مجموعة األسئلة املوضحة في

ومنتسبوه في اخلارج خاص ًة في أماكن الشتات

اإلجابات وفي مرات كثيرة يستعني باقتباسات

كانوا وما زالوا ـ من النظام السياسي الفلسطيني

بعض األخبار من الوكاالت التي تشير إلى شيء

اليسار .بل ميكن أن يقول املرء إن القرار املركزي

تكون غاية الكاتب جتميع أكبر قدر من احلديث
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مستويات واضحة في املنهج العلمي وفروقات ال

األساس في هذه النقطة حول جدوى عقد مثل

األولية والثانوية .فالناشط السياسي حني يقوم

اإلجابة املتوفرة نفسها في االستبانة .واملناسب في

ميكن التقليل من أهميتها بني مصادر املعلومات
باإلجابة عن استبانة فهو يفعل ذلك مدرك ًا أن
املعلومات التي سيضعها ستستخدم للتحليل،

وبالتالي فهو ينطلق من «إدراك ذاتي» للمعلومة

وهو ما ال يفعله حني يكتب مقا ً
ال ،خاصة إذ كانت
مقال رأي حيث يكون متحرر ًا من ذلك .ال يعيب

الكاتب اجلمع بني املصادر لكن كان يجب التأصيل
املنهجي لذلك ،فإدخال بعض االقتباسات من
الصحف واملقاالت الصحافية وهو باملناسبة قليل

جد ًا مقارنة باالقتباسات من احلوارات واللقاءات
واإلجابات عن االستبانة يشتت انتباه القارئ

ويلفته إلى اختالف في مصادر املعلومة.

هذه احللقات املركزة إذ كانت ستستكشف مناطق
ذلك كان ميكن أن يكون أن تقوم حلقات النقاش

بالبحث مع املستجوبني واملشاركني في مناطق
لم تقم االستبانة باستكشافها ،مثل تقدمي أسئلة

إضافية ال يصلح التنقيب فيها إال جماعياً.

سادس ًا ـ ولصيق بالسابق ،فإن وضع تعليق

املساعدين اللذين نظما حلقات النقاش في
الباح َثني
َ

نهاية الكتاب لم يكن ذا جدوى ،إذ إنه في الكثير

منه مكرور وورد في االقتباسات بالنص أو في
استخالصات الباحث األساسي في ختام الفصول
املختلفة .حتى إن التعليقني يذكران النقاط نفسها
التي وردت في منت الفصول .لنتخيل كم سيضيف

خامس ًا ـ يرتكز جميل هالل إلى منهجني

التعليقان اخلتاميان لقوة التحليل لو أنهما جاءانا

عن أزمة يسارهم ومستقبله ،ويشمل هذا توزيع

حلقات النقاش قدموا أفكار ًا مغايرة لتلك التي

أساسيني في جمع واستخالص رأي اليساريني
استبانة حتتوي األسئلة املركزية التي أراد معرفة
إجابتهم عنها بجانب عقد لقاءات مركزة وحلقات

نقاش خاصة في مدينتي غزة ونابلس قام بها

الصحافي طالل عوكل وزياد عثمان بجانب ما

قام به هالل نفسه في رام الله .احللقات هذه على
ما ميكن للمطالع أن يستكشف من املالحظات

اخلتامية للقائمني عليها ناقشت القضايا واملواضيع
نفسها التي حاولت االستبانة استكشافها .وبقراءة
تقارير ومالحظات الباحثني حول هذه اللقاءات

(ص 331ـ  )353ميكن للمرء أن يستكشف عدم

وجود اختالف يذكر بني االقتباسات الواردة في
منت الكتاب وبني هذه التقارير .وهنا يبرز السؤال

بعبارات تقول مث ً
ال من الالفت أن املشاركني في

قدموها هم أو غيرهم في اإلجابة عن االستبانة ،أو
أن النقطة الفالنية أخذت تركيز ًا أهم بكثير مما أخذته

في إجابات االستبانة .هنا ميكن للمحلل والباحث

التدخل للتفسير ومحاولة تقدمي حتليل يغوص
فيما وراء السطور .فيمكن للنشطاء السياسيني
أن يقدموا على آراء جريئة أو خجولة حني يكونوا
وحدهم ميسكون بالقلم ويعبئون االستبانة وقد

يساعدهم جو النقاش الذي توفره حلقات النقاش
في تقدير آراء مختلفة .واخلالصة في ذلك كان
يجب على الباحث أن ينظر في الطريقة املثلى

لتحقيق أكبر استفادة من دمج الوسيلتني ال االكتفاء

مبجرد السرد ووضع اخلالصات كما ترد.
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سابع ًا ـ يحدد الكاتب األسئلة التي سيستطلع

الزائد للمقوالت الواردة في منت الكتاب .وبعبارة

بأسباب وعوامل تراجع اليسار ،ومدلوالت دور

ارتكز إلى سرد إجابات اليساريني عن أسئلة فريق

آراء اليساريني حولها بثالثة أسئلة تتعلق كما ذكرنا
اليسار في األزمة بني (فتح) و(حماس) وشروط
استنهاض اليسار .وهي أسئلة مهمة رغم كل شيء
لكنها عامة وتفتح مجا ً
ال ملواقف كثيرة وحتليالت

واسعة تنزل من مصاف التحليل الرزين إلى وجهات
النظر الفضفاضة التي تعبر عن سخط شخصي في

مرات وفي مرات ثانية عن قناعات ردية (ردة فعل)
أو عن تراجع إميان البعض مبوقفه السياسي .كما
أن سؤا ً
ال مثل مدلوالت موقف اليسار في حالة
االستقطاب بني حركتي فتح وحماس ال يكتسب

أهمية كبرى في سياق أن تراجع اليسار أمام املد
اإلسالموي وحالة األسلمة العالية التي شهدها

املجتمع (وهي سبقت بسنوات كثيرة جد ًا حالة

االستقطاب والنزاع املسلح الذي انتهي بانقالب
حزيران  2007في غزة) قد سبق هذا بكثير .وهذا

ما دفع إلى غياب أسئلة مفصلية ذات عالقة برؤية
اليسار الفلسطيني للحالة الراهنة تتمثل على سبيل

املثال في السؤال اجلوهري حول ما هي تصورات
اليسار للنظام السياسي الفلسطيني وتركيبته وعالقة
السلطة باملنظمة مث ً
ال ليس على صعيد اخلطابة بل

أخرى فإن املنهج الذي اعتمده جميل هالل والذي
البحث كما وردت نص ًا (بالطبع مع التحرير اللغوي

والسياقي) إجابة إجابة وفرد ًا فرد ًا لم يكن موفق ًا
ملجموعة من األسباب .يجوز أن املرء في مرات

كثيرة بحاجة ألن يستمع لليسار كيف يتحدث
لنفسه ،ولكن الكاتب يقوم بوضع اإلجابات كلها

لكل املستجوبني ،وهي في محتواها ال تختلف

كثيراً .فأنت وبعد أن تقرأ ثالث إجابات حول سؤال

ما لن جتد كل اإلجابات التي تأتي بعد ذلك تختلف
كثير ًا عنها بل إن بعضها لن يعدو تكرار ًا بصيغ
مختلفة .رمبا كان أجدر بالكاتب أن يقوم بتقدمي

تصورات وحتاليل معمقة حملتوى هذه اإلجابات.
وهو يفعل ذلك بصورة مقتضبة في نهايات كل

فصل عبر تقدمي بعض اخلالصات التي في مرات

ال تزيد على صفحة ونصف يقدم فيها سمات عامة
لإلجابات الواردة في منت الفصل .كما أن الرغبة

في سرد اإلجابات دفعت لوضع اإلجابة نفسها في
أكثر من موضع في النص نفسه .وهو ما يتكرر

مث ً
ال في خالصات الفصول واخلالصة النهائية التي

ليست بأكثر من تكرار بصيغة جديدة ملا استخلصه

إجرائي ًا وكيف نوافق بني هذا الكيان الناشئ وبني

الكاتب في نهاية كل فصل ،ويتكرر بشكل أكثر في

حتى اآلن لم تكن مثمرة كثير ًا واملمارسة امتألت

ثمة مجموعة من األفكار ترد بشكل متكرر،

وطننا املعنوي األكبر (منظمة التحرير) ألن التجربة

باألخطاء.

ثامن ًا ـ سيستمتع القارئ وهو يطالع ردود

املستجوبني في بداية الكتاب رمبا في الفصل األول
لكنه سرعان ما سيفقد حماسه للقراءة مع التكرار
العدد (2010 )12

املساعدين في نهاية الكتاب.
مالحظات الباح َثني
َ
وكان ميكن أن تكون مداخل للتحليل املعمق الذي

يسترشد بإجابات املستطلعة آراؤهم.

أخيراً ،ثمة انحياز واضح في مقوالت جميل

هالل خالل مداخالته القليلة سواء االستخالصية
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في نهاية كل فصل أو في مقدمة الكتاب ملواقف
اليسار الفكرية والسياسية ،وهو ما يقلل من

الرصانة .يتم هذا سواء من خالل استخدام
العبارات نفسها الواردة على ألسنة املشاركني في
اإلجابة عن أسئلة الكتاب من اليساريني أو في

استخدام منطق التحليل .وكان أجدر بالكاتب أن

يضع نفسه في موضع نقدي جتاه اخلطاب اليساري
حتى حني يبدي توافق ًا مع آراء اليسار .يتبدى

هذا مث ً
ال عند حديث الكاتب عن عالقة اليسار

بـ(فتح) أو السلطة أو حتى باإلسالم السياسي.

رمبا كان من األكثر حكمة للعمل الذي يقصد
مراجعة وضع اليسار أن يقدم حتلي ً
ال نقدي ًا محايد ًا

لهذا الوضع محاو ً
ال التحرر من مقوالت اليسار
نفسه واالنطالق في فضاء التحقيق العلمي البحثي

القادر على توفير فضاءات لم يكن مبقدور اليساريني
أنفسهم املنشغلني بهموم اليسار التفكير فيه ،ومن

هنا يكتسب البحث أهمية أكبر ويتحول من مجرد

منبر ومؤمتر يتجادل فيه اليسار إلى حتليل نقدي لهذا
اجلدل اليساري الثري واجلميل.
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املكتبة

ومتشكلةبفعلالتياراتالفكريةاألوروبية،وواقع

الصراع االستعماري .وفي هذا السياق يؤكد
الـمؤلف أن احلقل اخلاص بالدراسات الـمقارنة

لقومية الـمستوطن أو لالستعمار ،اآلخذ في
الظهور أخيراً ،يشكل اإلطار األكثر شمولية من

أجل فهم االستعمار الصهيوني لفلسطني ودولة
إسرائيل والنزاع اإلسرائيلي  /الفلسطيني .أما
النصوص ،التي يستعملها ،فتمثل ثالثة حقول

مختلفة ،هي السياسي  /األيديولوجي واألدبي
والبحثي .قدمت للكتاب د .هنيدة غامن ،مدير

عام مركز مدار ،فأشارت إلى أنه «ينضوي حتت

مظلة الدراسات اليهودية النقدية ،التي ترفض
احلل الصهيوني القومي للـمسألة اليهودية،

الكتاب :الـمفاهيم الصهيونية للعودة :أساطير

من جهة ،وتعارض انصهار اليهود وذوبانهم

الـمؤلف :غابريئيل بيتر بيرغ

حتاول هذه الدراسات استكشاف وطرح بديل

وسياسات ودراسات إسرائيلية.

في مجتمعاتهم ،من جهة أخرى ،وبدل ذلك

الناشر :الـمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

حترري لليهود ،يكون في آن إنساني ًا ومتناغم ًا مع

تاريخ النشر :آذار 2010

في مطب الهويات القبلية .وللوصول إلى هدفه

«مدار»

عدد الصفحات350 :

خصوصيات اجلماعات اليهودية من دون أن يقع

الـمنشود يعمد بيتر بيرغ إلى التنقيب في األدبيات

الصهيونية األيديولوجية ومبا قاله أو كتبه رواد

تتمحور فصول كتاب (الـمفاهيم الصهيونية

الصهيونية وآباؤها ،ويكشف عن تناقضاتها

حول األسطورة التأسيسية الصهيونية الـمؤلفة من

في ذلك توليفاتها القومية ،ويحلل الصهيونية

للعودة :أساطير وسياسات ودراسات إسرائيلية)
ثالثة منطلقات ،هي :نفي الـمنفى ،العودة إلى
أرض إسرائيل (فلسطني) ،العودة إلى التاريخ.

ويجادل الـمؤلف غابريئيل بيتر بيرغ ،بأن هذه

األسطورة هي قومية على نحو عنيد جداً ،وهي
استعمارية  /استيطانية ،خاصة وقابلة للـمقارنة،
العدد (2010 )12

البنيوية الداخلية ومغالطاتها التاريخية ،مبا
من خالل تأطيرها تاريخي ًا في سياق عالقتها

باحلركات االستعمارية والقومية األوروبية.

ويرى أن عالقتها بالـموروث اليهودي هي
عالقة انتقائية وأدائية هدفت إلى شرعنة الفكر

االستعماري بإعطائه طابع ًا مسياني ًا مشوهاً».
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وأضافت إن مؤلف الكتاب يقوم ،بالتوازي

صفحة أن هذا هو التقرير األول عربي ًا بعد أن كان

بديل لها هو «منوذج الـمنبوذ الواعي» ،الذي

في العام  2008تقرير ًا فلسطيني ًا خالصاً .ولكن مع

مع القراءة النقدية لألدبيات الصهيونية ،بطرح
وضعت مالمحه الفيلسوفة اليهودية النقدية حنة

أرندت ،من خالل إعطائه معاني حتررية وثورية

بدل الـمعاني السلبية .و«تكون نقطة انطالق
الـمنبوذ الواعي هي أو ً
ال الوعي بالنبذ بوصفه

حالة اجتماعية ،وثاني ًا إمكان حتويله إلى أداة
سياسية ،وثالث ًا اإلصرار على أن هذا التحويل هو

أداة إنسانية غير مقتصرة على فئة محددة ،حتى لو
كانت فئة بعينها هي التي عاشت جتربة النبذ دون
غيرها» .ونوهت غامن باستفادة الـمؤلف من سعة

اطّ العه على التاريخ األوروبي واألدبيات الـما بعد
الكولونيالية من أجل أن يؤسس حتليله للصهيونية
باعتبارها حركة أوروبية استعمارية قومية ،حتى

لو كانت لها بعض اخلصوصية ،وحتى لو استمات
روادها في إحياء أساطير يهودية تاريخية لتمييزها

عن حركات استعمارية أخرى.

الكتاب :التسامح في العالم العربي  2008ـ 2009

مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان قد أصدر

إنشاء الشبكة العربية للتسامح فقد بات من املهم

تعميم التجربة .ويضم الكتاب تقارير حول حالة
التسامح في سبعة بلدان عربية هي :مصر وتونس

واملغرب واليمن ولبنان والسعودية وفلسطني.
وكما يقول معدو الكتاب فإن هذه التقارير تأتي في

سياق محاوالت جادة خللق حالة ثقافية جديدة في
العالم العربي تتسم باحلرص على السلم املجتمعي
والتسامح والتقاليد الدميقراطية احلقيقية وحقوق

اإلنسان أفراد ًا وشعوباً ،لعل املدخل إلى نشر
وتعميم ثقافة التسامح يبدأ بتوسيع هامش احلريات
العامة وفي مقدمة تلك احلريات حرية الرأي والتعبير

واملعتقد وحرية التنظيم السياسي والنقابي.

ويكتب التقرير حول حالة التسامح في اململكة

العربية السعودية األستاذ جعفر الشايب ،فيما
يقوم مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان

بكتابة تقرير حالة التسامح في أراضي السلطة
الفلسطينية ،كما ُتعد تقرير حالة التسامح في

الكاتب/الناشر :مركز رام الله لدراسات حقوق

أراضي الدولة اللبنانية حركة السالم الدائم

مكان النشر :رام الله

الدكتور محمد املخالفي ،رئيس املرصد اليمني

اإلنسان والشبكة العربية للتسامح

تاريخ النشر2009 :
عن مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان،

صدر تقرير (التسامح في العالم العربي  2008ـ
 )2009بالتعاون مع الشبكة العربية للتسامح.

ورد في مقدمة التقرير الذي يقع في 254

بلبنان .أما تقرير حالة التسامح في اليمن فيعده

حلقوق اإلنسان واألستاذ فادي حيدر ،فيما
يعد صالح الدين اجلورشي التقرير حول حالة

التسامح في تونس :مكاسب حتققت وصعوبات
في إدارة التنوع واالختالف .كما يعد تقرير
حالة التسامح في مصر عصام عبد الشافي ،أما

تقرير التسامح في املغرب فيعده الدكتور جمال
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بندحمان ومستور عبد العال والدكتور رشيد

صورة اآلخر في الصحافة العربية .يتضمن

اللذين ال يتجاوزان  10ـ  15صفحة فإن مجمل

حول واقع اآلخر في الصحافة العربية في ست

اإلدريسي .وباستثناء تقريري املغرب والسعودية
التقارير تراوحت بني  30ـ  50صفحة .كما

يحتوي الكتاب في نهايته على موجز تنفيذي
باللغة اإلنكليزية.

الكتاب الذي يقع في  350صفحة ست دراسات

بلدان عربية هي :فلسطني ولبنان واجلزائر ومصر
والسودان واليمن.

أعد الدراسة حول فلسطني الصحافي وليد

العمري ،مدير مكتب قناة اجلزيرة في فلسطني،

ويكتب وفيق الهواري وفؤاد الديراني الدراسة

حول لبنان ،ويكتب قادري أحمد حيدر واألستاذ

الدكتور محمد أحمد علي املخالفي الدراسة حول

الصحافة في اليمن .ورشا عوض وسهير مهدي
وعثمان حسن محمد حول السودان .ويكتب
محمد زارع ،وعماد حجاب ،ومحمود بسيوني
وعاطف حافظ حول الصحافة في مصر .والباحث

عروس الزبير حول اجلزائر.

تقول مقدمة الكتاب بعنوان (كيف تبدو

صورة اآلخر في الصحافة العربية) :هذا هو

السؤال الرئيس الذي حاولت األبحاث املرفقة
اإلجابة عنه من خالل دراسة عدد من الصحف

الكتاب :اآلخر في الصحافة العربية
الكاتب :مجموعة باحثني

الناشر :مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان
والشبكة العربية للتسامح
مكان النشر :رام الله

تاريخ النشر2010 :
أصدر مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان

بالتعاون مع الشبكة العربية للتسامح كتاب ًا حول
العدد (2010 )12

كل من فلسطني ،ولبنان ،واليمن،
في ّ
والسودان ،ومصر واجلزائر .سؤال يستدعي

حتديد هوية هذا اآلخر الذي نبحث عن صورته.
قبل االطالع على مضمون الدراسات ،لم تكن

االحتماالت كثيرة ،بل رمبا كانت واحدة حتت
عناوين مختلفة .نعرف أن اآلخر هو املختلف

فكري ًا وحضاري ًا عنا.

هذا ما اعتدنا قراءته في الكثير من الدراسات التي

كانت تشير إلى الغربيني واملستشرقني ،في معرض
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احلديث عن اآلخر .وهو ،في حال العداء ،قد
يكون مختلف ًا سياسي ًا عنا ،ليس في وجهات النظر،
بل في املوقع الذي يجعل منه محت ً
ال وغاصب ًا حلقوق

الشعوب .بناء عليه ،ميكن في محاولة حتديد

اآلخر ،أن تذهب األفكار إلى الغرب أو ً
ال ،وإلى
عدو العرب املعلن :إسرائيل ثانياً.

لكن املفاجأة كانت أن اآلخر في الدول التي

أجريت فيها الدراسات ،كان بالدرجة األولى،
الشريك في املواطنة ،ابن البلد نفسه ،الذي

تختلف معه الصحيفة في السياسة ،الدين،
الفكر ...وطبع ًا في وجهات النظر.

مالحظة ثانية ال تقلّ أهمية ،هي أن هذا اخلطاب

التخويني والتكفيري ،ورد في وسائل اإلعالم

اجلماهيرية .أي أنه حظي بانتشار واسع في أوساط

اسم الكتاب :معجم األعالم والـمصطلحات
الصهيونية واإلسرائيلية

اسم الكاتب :د .جوني منصور

املواطنني الذين لم يكن لهم بد من أن يتأثروا مبا يرد

فيه ،مهما كان حجم هذا التأثير.

لكن هذه املالحظة ليست جديدة على وسائل

اإلعالم العربية .وتكشف الدراسات ـ التي

تطور الصحافة في
عرضت في معظمها لتاريخ ّ

الناشر :الـمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

«مدار».

تاريخ النشر :شباط 2010
عدد الصفحات544 :

كل دولة والقوانني التي ترعاها ـ عن صعوبة
ّ
التفاؤل بوضع أفضل .فاملمارسة أثبتت أن
الصحافة ال تزال بنظر السياسيني وسيل ًة من

وسائل الوصول إلى السلطة واالستمرار فيها،
وليست مهن ًة لها قواعدها وشروطها...
ومواثيقها األخالقية التي يفترض االلتزام بها.
وهذا ما لم تغفله الدراسات املرفقة ،بل إن

وقدمه ح ً
ال للخروج
بعضها (مصر) طالب بهّ ،
من الواقع احلالي.

يهدف هذا الـمعجم وفق ناشره إلى تعريف

القارئ والباحث العربي بأسماء ومفاهيم

ومصطلحات يهودية وصهيونية وإسرائيلية في

كافة الـمجاالت الـمعرفية ،بغرض تغطية نقص

واضح لعمل من هذا النوع في الـمكتبة العربية،
وحيث إن ما هو موجود لـم يتم حتديثه وبقي

على قدمه ،نظر ًا لقلة الـمبادرات إلنتاج معجم
أساسي وشامل حول الصهيونية وإسرائيل .يضم

الـمعجم مئات األسماء والـمصطلحات القدمية
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واحلديثة على حد سواء لتوفير صورة شاملة عما

التي لها صلة بنشاطاتهم وفعالياتهم .لـم يغب عن

الـمشهد اإلسرائيلي بكافة أطيافه بديناميكية كبيرة

والـمفاهيم ذات العالقة بالديانة اليهودية واحلركات

يجري في الـمشهد اإلسرائيلي العام .ويتميز

وسريعة ،ما يلزم أي ُمطلّع أو باحث عربي مبعرفة
تفاصيل كثيرة ودقيقة ،وأحيان ًا كثيرة ال تتوفر في

قنوات مكتبية تقليدية أو حتى إلكترونية ،إمنا من

بالنا مطلق ًا التعريف بأهم وأبرز الـمصطلحات
والتيارات الفكرية الصهيونية التي لعبت دور ًا بارز ًا

ومركزي ًا في وضع األسس إلقامة إسرائيل».

خالل اطّ الع خاص ومعرفة مباشرة ،إلى جانب

حاجة السياسيني والـمهتمني بالقضايا اإلسرائيلية
إلى معرفة متخصصة ومعمقة لـما يجري في

إسرائيل أو في محافل اجلاليات اليهودية الـمنتشرة
في أنحاء العالـم.

ومما أورده الناشر في تقدميه للـمعجم «أن الصراع

اإلسرائيلي ـ العربي  /الفلسطيني منذ أكثر من قرن

من الزمان قد فرض أجندته على الساحة السياسية

والعسكرية واالقتصادية ،..وفي الوقت نفسه،
لـم يبق البحث التاريخي والسياسي واالجتماعي

والعسكري على احلياد في العالـم العربي أجمع.

مبعنى آخر ،فإن الصراع قد أوجد حاجة ماسة
لدراسته أو ً
ال ،ولـمعرفة سيره وتوجهاته ثانياً،

والستشراف الـمستقبل ثالثاً ،لهذا ،كان لزام ًا
على مؤسسات التعليم العالي والبحوث األكادميية
في العالـم العربي مواكبة الصراع من منطلق

الـمسؤولية التاريخية ،ومن منطلق وقاعدة معرفة
«اآلخر» ،أو الطرف اآلخر للصراع بكل مكوناته

الكتاب :تقرير «مدار» اإلستراتيجي :2010

الـمشهد اإلسرائيلي »2009
الكاتب :مجموعة باحثني

الناشر :الـمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

«مدار»

تاريخ النشر :آذار 2010
عدد الصفحات212 :

ومركباته وعناصره.

وألن العاملني والناشطني في احلياة العامة في

للعام السادس على التوالي ،أصدرت «مدار»

في العالـم كثيرون جداً ،فإننا نسعى من خالل

من كافة مناحيه ،عبر عرض حيثيات وخلفيات

إسرائيل وفي أوساط ومحافل اجلاليات اليهودية

مشروعنا هذا إلى تغطية العدد األكبر من الـمواضيع
العدد (2010 )12
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وتوجهاته ،على الـمستويات السياسية والعسكرية
واالقتصادية واالجتماعية إلى جانب محور سنوي

خاص بالفلسطينيني في إسرائيل.

التوجهات الدولية للضغط على الدولة اإلسرائيلية
وتعزيزها.

استبعد التقرير أي تنازل سياسي حقيقي جتاه

وقد شهد العام  2009مجموعة من األحداث

الفلسطينيني ،حيث يهيئ احلديث باسم القيم

والدبلوماسي في إسرائيل ،أهمها احلرب على

اليهودية والتاريخ اليهودي ،جنب ًا إلى جنب

الـمفصلية

التي

بلورت

الواقع

السياسي

غزة وما نتج عنها من إسقاطات داخلية وإقليمية

ودولية ،وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

برئاسة بنيامني نتنياهو تدمج بني الفكر النيوليبرالي
والصهيونية الـمتجددة .واستعرض التقرير احلرب
على غزة وإسقاطاتها ،بسرد النتائج التكتيكية
األمنية الـمباشرة والعسكرية والدولية غير
الـمباشرة ،حيث مت أمنياً ،تثبيت الهدوء على اجلبهة

اجلنوبية .وعسكرياً ،تبني عقيدة الضاحية بوصفها

إستراتيجية عسكرية ،ويعني هذا عملي ًا حتويل عدم
تناسب القوة ،في مواجهة القوى غير النظامية مبا

في ذلك القدرة على استهداف الـمدنيني وعلى
تدمير البنى التحتية بشكل مقصود ومدروس،
إلى وسيلة الضغط األهم على الـمنظمات غير

النظامية .ومقابل هذه التغيرات التي كانت إلى
حد بعيد متوقعة ومحسوبة إسرائيلياً ،رصد
ّ

التقرير إسقاطات دولية وقانونية قد تتحول في
حال مت استغاللها (فلسطيني ًا وعربياً) بشكل جيد
إلى خسارة إستراتيجية ،متثلت في اتساع حملة

الـمناهضة الشعبية إلسرائيل ،حيث شكل نشر
تقرير غولدستون نقطة مفصلية ،ليس بسبب

إمكانات ترجمته عملي ًا لـمالحقة دولية قانونية

للقيادات اإلسرائيلية ،وهو أمر مشكوك فيه في
الوقت الراهن ،بل األهم بإسهامه في دفع بعض

القومية الصهيونية ،وأهمية احلفاظ على قيم
مع احلديث عن ضرورة تشجيع الهجرة إلى

إسرائيل والعمل على وضع خطط الستجالب
الـمهاجرين ،يهيئ أفضل الظروف لوضع ضدين

متناحرين فكري ًا ضمن سلة واحدة يحملها نتنياهو،

وتضم الـمهاجرين العلـمانيني القوميني الروس
بقيادة أفيغدور ليبرمان من جهة والتيار الديني
اليميني الشرقي الذي ميثله إيلي يشاي من جهة
أخرى .ولكن هذا التحالف يشترك مبوقفه اليميني

الـمتشدد ورفضه احللول السياسية الـمطرحة.

دبلوماسياً ،تصاعد التوتر مع الواليات الـمتحدة،

فصعود حكومة ميينية في إسرائيل في ظل صعود
إدارة أوباما البراغماتية يهدد وفق التقرير بتوتير

العالقة بني البلدين من غير الـمس بالتحالفات

اإلستراتيجية ،حيث أن هذا التوتر ما زال مرشح ًا
للتصعيد في ظل بقاء حكومة نتنياهو على تركيبتها
االئتالفية نفسها .وفيما تشكل األزمة التي ثارت

حول إعالن إسرائيل بناء  1600وحدة استيطانية
في القدس الشرقية في أثناء زيارة جو بايدن إلى

إسرائيل نقطة الذروة في التوتر بني احلكومتني،

فإنها تكشف عن أمرين من الـمفترض أن يستمرا

في التأثير على ديناميكية الـمجريات السياسية
الداخلية واخلارجية في ظل حكومة نتنياهو وهما:

أو ً
ال ـ تعاظم ارتباط السياسة اخلارجية في إسرائيل
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بحيثيات العالقات الداخلية؛ ما يعني أن إسرائيل
قد تقوم مبمارسات تبدو خارجي ًا غير متوقعة وغير

مفهومة بسبب سياسات داخلية ضيقة وحسابات
حزبية ومناورات ائتالفية تكتيكية .وثاني ًا ـ عمق

الهوة الفاصلة بني البرنامج االئتالفي حلكومة
نتنياهو وتشكيلتها األيديولوجية احلزبية وبني ما
يصدره نتنياهو من مواقف دبلوماسية ناعمة،

خاصة تلك الـموجهة لألذن األميركية.

وتوقع التقرير تشديد اخلناق على الفلسطينيني

في إسرائيل ،كون عودة النيوليبرالية والصهيونية
الـمتجددة حتمل إسقاطات إستراتيجية على

مستقبل الفلسطينيني في إسرائيل ،وتنطوي على
تضييق متصاعد حليز العمل السياسي الذي يعملون
ضمنه ،كما حتمل برامج وإجراءات لقمع هويتهم

القومية مقابل تعزيز طابع الدولة اليهودي من خالل
االستمرار في سن القوانني الـمناسبة من جهة،

وصك الـمشاريع التي تضمن التفوق الدميغرافي
والسياسي اليهودي ،ناهيك عن االستمرار في

تشجيع الهجرة إلى إسرائيل من جهة أخرى.
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