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

إلى جانب

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

مبساهمات الكتاب والباحثني الفلسطينيني والعرب في السياسة

ترحب

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

بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو

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

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

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

صيف  :2011التحوالت الساخنة
حلدوث هذا التفجير .في لبنان فإن تقدمي لوائح

احلركة البطيئة التي يشهدها الشرق األوسط،

االدعاء بحق املتهمني بقتل رئيس الوزراء األسبق

تفجر قادمة
خالل العام  ،2011تنذر بلحظة ّ
ال يعرف أحد كنهها .فالربيع العربي الذي

رفيق احلريري ينذر بأزمة داخلية وإعادة التوتير

تونس ،وما زالت رياحه تضرب أسوار صنعاء

عن احتماالت تشابك األزمات وخروجها عن

للعالقات احلزبية في لبنان .هذا بدوره قد يسفر

عصف بكبرى العواصم العربية -القاهرة وقبلها

النطاق الوطني إلى احليز اإلقليمي.

ودمشق وطرابلس -لم يقد حتى اآلن إلى ميالد

بيد أن الوضع الفلسطيني اإلسرائيلي يظل

دميقراطيات عربية ،وما زالت األنظار مشدود ًة

األكثر جاذبية في املشهد .فبعد شهرين سيعرض

إلى صناديق االقتراع التي لم يحدد موعدها

قرار التصويت على عضوية دولة جديدة باسم دولة

النهائي بعد .وبالسرعة الكبيرة نفسها التي حدث

فلسطني على اجلمعية العمومية لألمم املتحدة،

التحول العربي فإن ثماره لم تنضج على
فيها
ّ
األشجار بعد ،بل إن ثمة شكوك ًا متزايد ًة في

فيما يعرف باستحقاق أيلول .يبدو استحقاق

أيلول ورمبا معركة أيلول احلدث األهم في الشأن

التحول الدميقراطي العربي ،ما لم تشهد
حقيقة
ّ
احلواضر العربية ميالد أول حكومة عربية وأول

الفلسطيني اإلسرائيلي طوال العام  ،2011ورمبا

السياق اإلقليمي متوتر؛ إذ إن ثمة صراعات

سيكون احلدث األهم منذ اندالع انتفاضة األقصى

ـ وهذا متروك لأليام التي ستلي جلسة التصويت ـ

رئيس عربي منتخب في أجواء تنافسية حقيقية.

في أيلول أيض ًا ولكن قبل أحد عشر عاماً .تدور

كامن ًة تظهر على السطح وتشغل حيز ًا كبير ًا من

النقاش ،كما أن حالة االستقرار تلك وغياب

في العواصم الدولية معارك دبلوماسية ومناظرات

إسرائيلية استباقية إليران؛ لقطع الطريق أمام تطور

واجلغرافيا والدميوغرافيا بني الوفود الفلسطينية

مفصلة حول التاريخ
ومقاربات حقوقية وشروح ّ

التوتر املسلح بني دول اإلقليم رمبا تنهار أمام ضربة

ونظيرتها اإلسرائيلية في محاولة لكسب موقف

مشروعها النووي .امللف النووي اإليراني سيظل

هذه الدولة أو تلك ،وهي معارك سجل فيها

يشكل نقطة التفجير املرتقبة في املنطقة ،واملوقف

الفلسطينيون العديد من النقاط املهمة وإن ظل

اإلسرائيلي من هذا امللف سيكون فتيل االشتعال
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صراعهم الدبلوماسي مع اقتراب أيلول.

املوقف الكالسيكي لواشنطن وبعض العواصم
الغربية مثل برلني خارج النقاش.

وتتنوع زاوية املقاالت في عدد

لتمس

سيكون هذا األيلول مختلفاً .أيض ًا فلسطينياً،

قضيتني محوريتني :األولى تتمثل في قضية

في القاهرة وتعثرت جهود تشكيل احلكومة وظلت

و«حماس» برعاية مصرية وتعثر تشكيل احلكومة

و ّقعت كل من «فتح» و«حماس» وثيقة املصاحلة

املصاحلة الوطنية بعد توقيع اتفاق القاهرة بني «فتح»

الرؤى املختلفة حول دور احلكومة وبالتالي من

بعد ذلك وقضية استحقاق أيلول وما املطلوب

يقودها مادة النقاش األبرز.
تعرض

فلسطينياً.يكتب احمللل السياسي محمد هواش

في عددها هذا جمل ًة كبير ًة

عن استحقاق أيلول من مدخل اعتبار إقامة دولة

تتوزع بني التأصيل النظري
من القضايا املهمة
ّ

فلسطينية بقوة اإلجراءات حلما ممنوعا ،فيما يعالج

لألحداث السياسية الراهنة؛ في محاولة لتقدمي

بير زيت فرص حل الدولتني على ضوء التغييرات

د .سمير عوض  ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة

واملقاربات املفاهيمية وبني التحليل العميق

على أرض الواقع .يكتب بسام درويش عضو

يسهل على القارئ واملتابع هضم ما يحدث
شرح ّ

األمانة العامة لنقابة الصحافيني حول تعثر تشكيل

وربطه ضمن النسق العام لكينونة السياسة في

احلكومة واحلاجة لتجاوز اخلالفات الصغيرة

املنطقة وفي العالم كما لعالم األفكار الكبرى

والنظر إلى املهام التي ستناط بهذه احلكومة .فيما

حوله.

يقدم سليم النفار ،الكاتب والشاعر ،قراء ًة أخرى

يقدم اللواء وليم نصار من جامعة بيرزيت قراء ًة

جلمود حالة املصاحلة ،داعي ًا إلى جتاوز أسوار

معمق ًة للربيع العربي بعنوان «املوجة الدميقراطية

وقيود اللحظة.

الرابعة تقتلع األنظمة االستبدادية» يفكك فيها ما

حدث ويقرأ مستقبل ما سيحدث .كما يقدم رائد

وتخصص

عواشرة من جامعة النجاح دراسة حول «احلوكمة

شعث ،مفوض العالقات الدولية في حركة فتح،

الداخلية للمؤسسات األهلية الفلسطينية في

حول استحقاق أيلول .في احلوار الهاتفي الذي

الضفة الغربية الهيئات القيادية للمؤسسات األهلية

يجريه معه رئيس حترير

الفلسطينية :بني الدور احلالي واملطلوب» .ويحاول

الدكتور عاطف أبو

سيف يقدم الدكتور شعث خالل جتواله في لندن
ودبلن تفصي ً
ال دقيق ًا لطبيعة املعركة الدبلوماسية

عبد الغني سالمة الباحث والكاتب السياسي عبر

التي يقودها الرئيس محمود عباس مسنود ًا

دراسة تعتمد على املقابلة ..اإلجابة عن السؤال
الكبير املرتبط بعالقة إسرائيل بالقرارات الدولية.

بالعالقات اخلارجية لـ«فتح» كما بأجهزة املنظمة

«على الرغم من حمالت اإلدانة واالستنكار:

والسلطة في العواصم املختلفة ،كما يقدم قراء ًة

إسرائيل تفلت كل مرة من العقاب الدولي :ملاذا؟»

عميق ًة للخيارات املتاحة والفرص احملتملة.

سؤال مهم على الفلسطينيني أن يعرفوا إجابته في
العدد (2011 )16

الندوة حملاورة الدكتور نبيل

وتركز
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في زاوية السياسة العامة على

عرض وجهة نظر الشباب في دورهم ووجهة

املستهلكة لكل شيء ،فإن

«حماس» عقد مؤمتر شبابي حول «الشباب

حول «األبعاد اخلارجية للثورات واالنتفاضات

التحرير وائتالف شباب  15آذار ،رأت

عميق الشتباكات التحول العربي اخلارجية

تنشر دراس ًة

نظرهم في الشأن الداخلي .وعلى أثر منع

حتليلي ًة للكاتب واحمللل السياسي داود تلحمي

واملصاحلة» دعا إليه مركز التخطيط التابع ملنظمة

تصور
الشعبية العربية» يحاول من خاللها تقدمي
ّ

؛ إسهام ًا منها في تشجيع دور الشباب وتعزيز

ومواقف اجلهات الدولية الكبرى ذات العالقة.

أن تنشر بعض ًا من أوراق املؤمتر الذي لم يعقد.

مايكل برونينغ ،مدير مؤسسة فريدرش إيبرت في

وأحمد عرار حول «بناء الدولة واملجتمع»،

الصادر عن دار «بلوتوس» هذا العام .2011

املصاحلة» ،وأماني رباح حول «الشباب وحماية

الفلسطينية والعربية واألجنبية املتعلقة بالقضية

«الشباب واملشاركة السياسية :ورقة عمل حول

إنه صيف قائظ يحمل فيه ثناياه الكثير من

مشاركتهم في النقاش حول الراهن واملستقبل،

وتستعرض

في زاوية الكتب كتاب

يكتب أحمد الغلبان حول «الشباب والدولة»،

فلسطني ،اجلديد «سياسات التغيير في فلسطني»

وإبراهيم الطالع حول «دور الشباب في مرحلة

كما تضم زاوية املكتبة مجموعة من اإلصدارات

الوحدة الوطنية» .ويكتب سليم اآلغا حول

الفلسطينية واشتباكاتها اإلقليمية والدولية.

النظرة الشبابية املستقبلية للواقع الفلسطيني ما بعد

التحوالت املرتبطة بالوضع اإلقليمي العربي

واستكما ً
ال للنقاش حول الربيع العربي وتعبير ًا

الفلسطينية في احملافل الدولية في أيلول كما

الدميقراطي العربي بوصفه طوق النجاة من حالة

جهود املصاحلة .بني ثنايا صفحاتها في هذا العدد

اتفاق املصاحلة».

عن األهمية التي تنظر بها

والوضع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وتبعات املطالب

إلى التحول

حتوالت الوضع الفلسطيني الفلسطيني وآفاق جناح

الركود والتخلف التي تصيب املجتمعات العربية

حتاول
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املساعدة على فهم ما يجري.

دراسات

املوجة الرابعة للدميقراطية
تقتلع األنظمة العربية االستبدادية
اللواء وليم نصار

ماذا يحدث في الوطن العربي؟

*

من البلدين للتحول الكامل نحو النهج الدميقراطي

يشهد الوطن العربي منذ نهاية العام 2010

السليم  .والثورة الشعبية في غالب األقطار العربية

األنظمة القدمية وحتقق في بعض األقطار املطلب

هي في بعض األقطار تطالب باإلصالح السياسي

تطالب بإسقاط النظام السياسي القائم برمته ،فيما

ثور ًة شعبي ًة متتد من قطر إلى آخر ،جترف معها

وتطوير النظام نفسه نحو حريات دميقراطية فعلية،

بالتحول إلى الدميقراطية الفعلية ،بينما ال
الشعبي
ّ

وهذا هو حال بعض األنظمة امللكية التي تطالب

تزال الثورة مستمر ًة في أقطار أخرى بانتظار حتقيق

شعوبها بتقييد صالحيات ملوكها في نظام ملكي

هذا التحول .وهذه الثورة الشعبية العربية جاءت

دستوري جديد ،يكون احلكم فيه للشعب وليس

على شكل موجة دميقراطية جديدة ،بدأت بشكل

للملوك؛ وفي كل األحوال نرى الشعوب العربية

ضعيف في اجلزائر ،ثم امتدت بقوة إلى تونس

في كل هذه األقطار تطالب بالتغيير اجلذري ،إما

وحققت انتصار إرادة الشعب باحلرية وإسقاط

ضمن النظام القائم أو باستبداله بنظام جديد.

النظام القدمي ،ثم حتولت إلى مصر وأدت هناك

وكأية موجة من املوجات الدميقراطية السابقة،

أيض ًا إلى إسقاط النظام .وعلى الرغم من أن

فقد امتد لهيب الثورة الشعبية العربية املطالبة

الثورتني لم حتققا بعد كل مطالبها ببناء نظام جديد،

بالتحول الدميقراطي إلى اليمن ،ثم السودان

فإن الثورة ال تزال مستمرة من أجل تغيير كهذا،

والبحرين وليبيا وحتى جيبوتي مؤخراً ،ثم عاد

وهي ال تزال عامل ضغط على النظام القائم في كل
*

ثانية وبقوة أكبر إلى اجلزائر ،مع حتركات واسعة

للمعارضة من أجل تغيير واسع النطاق و رفع سقف

محاضر في قسم الدراسات الثقافية بجامعة بير زيت.

العدد (2011 )16

10

احلريات الدميقراطية في األردن واملغرب والعراق

املوجات الثالث السابقة .وإذا ما استثنينا احلالة

دميقراطي في السعودية والكويت ،مع مطالبات

عندما اصطف العالم بني داعم ومتدخل باخلفاء

اإلسبانية في منتصف ثالثينيات القرن العشرين،

وفلسطني وعمان وقطر  .وهناك مؤشرات حلراك

لدعم الدميقراطية ،مقابل املعسكر الفاشي والنازي

بتغيير أسس النظام اللبناني من التوزيع الطائفي

الذي كان يدعم القوى الفاشية في إسبانيا علن ًا طيلة

إلى نظام أكثر دميقراطية .وفي سورية حتول

مرحلة احلرب األهلية هناك بني القوى الدميقراطية

احلراك الصامت الذي كان يعمل حتت األرض

والقوى الفاشية التي كان يتزعمها اجلنرال فرانكو.

لفترة ما ،إلى حراك علني لم يعد يأبه للقمع الذي

أما التدخل احلالي فهو تدخل علني واضح جلانب

متارسه أجهزة األمن هناك .وبهذا تكون املوجة

الدميقراطية ،على الرغم من أن املبدأ األساس

الدميقراطية قد اتسعت لتشمل كل أطراف الوطن

بالتحوالت الدميقراطية هو أن ينشأ حراكها

العربي من محيطه إلى خليجه ،باستثناء حالي لكل

ويحقق انتصاره من خالل املد اجلماهيري نفسه،

من اإلمارات وموريتانيا ،والتي قد يأتيها الدور في

ال من خالل التدخل اخلارجي .ويبدو أن احلالة

مراحل الحقة ،وذلك إذا استثنينا الصومال التي

الليبية ،مبا فرضه النظام القمعي هناك من مجازر

تعيش حالة من احلرب األهلية أدت إلى تآكل

وعنف ضد القوى الدميقراطية الفتية التي فاجأت

الدولة نفسها ،وليس النظام السياسي فقط.

العالم بحراكها السريع ،جعلت الغرب خصوص ًا

وأخير ًا هنالك جزر القمر ،والتي هي داخل النظام

والعالم عموم ًا ميا ً
ال أكثر حلماية احلراك الدميقراطي

اإلقليمي العربي وخارجه ،وال نعرف بالضبط هل

في ليبيا من قوة بطش النظام .وما ينطبق على ليبيا

ميكن احتسابها ضمن الوطن العربي أم أنها مجرد

قد ينسحب على سورية الحقاً؛ إذ إن مبدأ التدخل

شبه دولة طرفية حتاول احلصول على دعم النظام

الدولي حلماية التحوالت الدميقراطية أقر ،فأصبح

العربي دون أن تكون فيه فعلياً.

ولعل التطور األبرز منذ آذار وحتى اليوم هو

سابق ًة ميكن أن تتكرر في املستقبل إذا ما زادت قوة

بوابة دعم احلراك الدميقراطي ،ولكنه قد يخفي

في العالم .وعلى هذا األساس لن نستغرب أن

بطش النظام ضد القوى الدميقراطية في أي بلد

التدخل الدولي في ليبيا ،وهو تدخل جاء من

تتطور األمور نحو تدخل غربي في سورية كما

في طياته مصالح الغرب وأطماعه في النفط

حصل في ليبيا ،على الرغم من كل احملاذير التي

الليبي .وعلى الرغم من ذلك ،فإن مجرد التدخل

جتعل الغرب أكثر تردد ًا من مثل هذا التدخل الذي

العسكري بقرار دولي ومبشاركة دولية غربية

تعارضه الصني وروسيا حالياً.

بهذا احلجم ،يعني باحملصلة أن الغرب لم يعد

وعلى الرغم من أن ظروف كل قطر عربي

يكتفي بالدعم الشفهي للتحوالت الدميقراطية،
بل تقدم خطوة جلعل الدميقراطية أساس ًا ضروري ًا

تختلف عن اآلخر ،وعلى الرغم من أن حدة
القمع لألنظمة العربية القائمة تختلف وتتفاوت

لوجود األنظمة السياسية ،وهو ما لم يكن يفعله
باملاضي ،حيث لم يتدخل الغرب سابق ًا حلماية

من قطر إلى آخر ،وعلى الرغم من أن املطالبات

بالتحول الدميقراطي تختلف ،من املطالبة بإسقاط

احلراك الدميقراطي في أي من دول العالم خالل
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كامل للنظام القدمي إلى رفع سقف احلريات

عليها الغرب ،ولم حتركها األيدي اخلارجية

الرغم من أن القوى والفئات احملركة لهذه الثورة

أيديولوجية سيطرت عليها وحركتها التنظيمات

بأي شكل من األشكال ،كما أنها لم تكن ثورة

الدميقراطية دون إزالة كاملة للنظام القدمي ،وعلى

تختلف أيض ًا من قطر إلى آخر ،فإن الذي يوحد

واحلركات السياسية اإلسالمية ،وهذه الثورة قادرة

على حتقيق مطالبها إذا استمرت في حراكها:

هذه الثورة الشعبية في كل هذه األقطار العربية هو

1 .1ثورة الشباب :هذه الثورة خططت لها وقادتها

املطالبة بالتحول الدميقراطي؛ فالشعوب العربية لم

قوى املعارضة ،وإن اختلفت مكونات هذه

تعد حتتمل القمع واالستبداد ،وهي تريد احلرية

القوى من قطر إلى آخر ،ففي تونس ومصر

السياسية كاملة  .والشيء اآلخر الالفت للنظر في

قامت مجموعات شبابية بالدعوة إليها

وحدة هذه الثورة الشعبية هو أن األنظمة القائمة،
والتي كانت مبعظمها دوم ًا نصير ًا للواليات املتحدة

واملطالبة بالتغيير؛ وعلى الرغم من أن هذه
املجموعات لم تكن بغالبها مؤطرة في أحزاب

والغرب حتى اتهمت بالعمالة واالنبطاح أمام

املعارضة ،فإنها كانت منظمة وواعية ملا تريد

رغبات الغرب ،حتولت فجأة إلى العداء للغرب

وحضرت ملا تريد القيام به،
ومبا تطالب،
ّ

واتهمته بتحريك الثورة ،واتهمت الثورة بأنها

ودعت إلى احلراك الشعبي ،فاستجابت لها

من فعل اخلارج ،بعناصر مدسوسة ومدفوع لها

الشعوب التي لم تعد حتتمل أنظمتها احلاكمة،

إلحداث الفوضى في بلدانها من الغرب أو من

وسرعان ما انضمت إليها باقي قوى املعارضة

أنظمة عربية أو إقليمية أخرى ،وكأن أوضاع هذه

املنظمة وساندتها.

األنظمة كانت سليمة للغاية ولم تكن تستدعي
أية ثورة ،وكأن أية مطالبة بالتغيير ال بد أن يكون

2 .2ثورة الفقر والقمع :وهذه الثورة في كل

محركها أيد خفية تعمل من اخلارج؛ فهل مت حتريك

األقطار العربية كانت وليدة احلراك الشعبي

هذه الثورة من اخلارج فعالً ،أم هي ثورة شعبية

البسيط الذي يريد التغيير نحو األفضل ،ويريد

حقيقة لشعوب لم تعد حتتمل الذل والقمع والفساد

احلرية ولقمة العيش ،ويريد املساواة ويرفض

في أنظمتها ،كما لم تعد حتتمل الفقر والبطالة؟

الفساد؛ فهي ثورة شعبية حقيقية نشأت من

وهل ستستطيع هذه الثورة حتقيق مطالبها بالتحول

واقع القهر والظلم واالستبداد الذي صبغ كل

الكامل نحو الدميقراطية ،ومن ثم تثبيت النظام

الدميقراطية اجلديد ،أم أن األنظمة ستنحني مؤقت ًا

األنظمة العربية بامتياز ،وبالتالي لم يكن أي

من احلراك الشعبي العربي في هذه الثورة ناجت ًا

إلى أن متر املوجة ،ثم تعاود سيرتها األولى ملمارسة

عن عوامل خارجية ،ولم حتركه أية أياد من

االستبداد والقمع كما حدث في املوجة الثالثة ،في

اخلارج ،ولن تكن له مصلحة سوى في التغيير

ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي؟

وحتقيق احلرية والرفاه للشعوب.

وملعرفة ماهية هذه الثورة في أقطار الوطن

العربي ،علينا أو ً
ال أن نقول إن هذه الثورة لم تكون

3 .3ثورة الدميقراطية :وهذه الثورة بدأت وانتشرت

عفوي ًة كما يشاع في وسائل اإلعالم ،ولم يحرض
العدد (2011 )16
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وتوسعت وهي تطالب بتحقيق الدميقراطية،

ألن طابع هذه األنظمة هو االستبداد ،وهي ال

األقطار التي عصفت بها .ولم ُترفع بها

توقف التحول الدميقراطي في وسط الطريق،

تستطيع أن تتغير إال إذا تغير النظام كله ،وإال

وكانت مطالبها محل وفاق وطني في كل

ثم بدأ التراجع نحو االستبداد ثانية .وحتى

شعارات عقائدية أو فئوية ،بل كانت تطالب

تتحقق املطالب كاملة بالتحول الدميقراطي

باألساس باحلرية والتغيير نحو األفضل،

الصحيح ،على هذه الثورة أن تستمر في

وبتحقيق الدميقراطية وإزالة االستبداد،

ضغوطها على األنظمة ،دون أن تقبل ببعض

وبالقضاء على الفساد ومحاسبة املفسدين

التنازالت املؤقتة .وعملية االستمرارية عامل

والفاسدين ،وبإعطاء الشعوب فرصة أكبر

مهم في جناح الثورة ،وهي عملية حتتاج

لتحقيق طموحاتها في الرخاء وتوفير لقمة

إلى الصبر واملثابرة ،حتى تنهار األنظمة

العيش للجميع ،والقضاء على هذه الفوارق

االستبدادية متاماً.

الرهيبة بني الطبقات ،والتي بدأت نتيجتها

وهذه الثورة الشعبية في الوطن العربي حتركت

تتالشى الطبقة الوسطى ،حيث إن قلة منها

على شكل موجة دميقراطية عصفت بالوطن

استفادت من الفساد فصعدت إلى األعلى،

العربي ،بعد تأخر دام عقوداً ،وهذه املوجة من

وكثرة عصفت بها األوضاع االقتصادية

الدميقراطية ميكن وصفها بامتياز بأنها املوجة

الناجتة عن الفساد ،فهوت إلى احلضيض.

الرابعة للدميقراطية .1وبعكس املوجات الثالث

هذه الثورة عن حق هي ثورة الشعوب املطالبة
بحرياتها السياسية واالجتماعية دون ضغوط

السابقة التي بدأت كلها في الغرب ،وانتشرت
عاملي ًا في أوروبا وأميركا ،فإن هذه املوجة هي

العقائد واألحزاب القدمية ،دينية أكانت أم
حركتها الطبقة الوسطى
يسارية ،وهي ثورة ّ

املوجة العربية فعالً ،بعد أن تعدت املوجة الثالثة

والنخب املثقفة املنفتحة ،فالت ّفت حولها

الوطن العربي ،وظن الكثيرون أن الوطن العربي

في التغيير ،وذات التوجه إلى القضاء على

السياسة أن الشعوب العربية غير قادرة على

كل طبقات وفئات الشعب ذات املصلحة

غير مؤهل الستقبال الدميقراطية ،وحلل علماء

االستبداد والفساد.

التحول الدميقراطي؛ ألن هناك عوائق حضارية

وفكرية ودينية واجتماعية مترسخة في الوجدان

 4 .4ثورة التغيير :وهذه الثورة قادرة على

العربي تعيق مثل هذا التحول .وقد جاءت هذه

والقضاء على االستبداد ،في كل األقطار

وتنسف فكرة أن الغرب وحده قادر على احلراك

حتقيق مطالبها في حتقيق التحول الدميقراطي

الثورة لتدحض كل نظريات التحول الدميقراطي،

العربية التي عصفت بها؛ ولتحقيق ذلك

الدميقراطي ،بأن الشعوب العربية لن تنهض من

يجب أال تتوقف أو تقبل بأنصاف احللول أو

واقع االستبداد الذي تعيشه .2وفيما يحلل البعض

بقاء األنظمة القدمية ،على أمل أن تغير هذه

أن املوجة الثانية قامت بتأثير األنظمة البروتستانتية

األنظمة من طابعها وتتجه نحو الدميقراطية،

في أوروبا والواليات املتحدة ،فإن املوجة الثالثة
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جاءت فع ً
ال بتأثير قوي من األنظمة الكاثوليكية في

عامل ضغط على نضال الشعب الفلسطيني بد ً
ال

من دول أوروبا الشرقية ،3فإن هذه املوجة الرابعة

ودون أدنى شك فإن كل هذه العوامل مجتمعة

إسبانيا والبرتغال وأميركا الالتينية ،والحق ًا الكثير

من أن يكون عامل إسناد؟

أدت إلى هذا االنفجار العربي الكبير ،وحركت

للدميقراطية هي موجة عربية بكل املقاييس ،على

الشارع العربي في كافة أرجاء هذا الوطن الكبير

الرغم من كل ما قيل في املاضي من أن العرب غير

في ثورة شعبية ضد األنظمة القائمة:

مهيئني لتقبل الدميقراطية؛ وقد تتحول إلى موجة

أ .كبت احلريات :يبدأ هذا بكبت احلريات

عاملية لتعصف بالكثير من األنظمة االستبدادية

واستبداد األنظمة العربية القائمة ضد

في إفريقيا وآسيا ،والتي بدأت عملية التحول

شعوبها ،ومنعها من إبداء رأيها ،وقمعها

الدميقراطي في املوجة الثالثة ،ثم توقفت وارتدت
إلى اخللف .وهي فع ً
ال قد بدأت تعصف في

بقوة البطش األمني ،بحيث أصبح التعذيب

إيران ،وقد متتد قريب ًا إلى أواسط آسيا ،وقد تتسع

ممارسة منهجية يعرف عنها النظام ويغطي على
مقترفيها بحجة حفظ النظام العام واألمن.

لتشمل بعض األنظمة في إفريقيا.

وبحجج مكافحة اإلرهاب أو محاربة

االنفجار العربي

اجلرمية .وطال كبت احلريات اجلميع ،من

بعد أن قمنا بتوصيف ظاهرة الثورة الشعبية في

أفراد وهيئات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم

واحد مهيمن أدى لهذا االنفجار لدى الشعوب

ب .املعاملة املهينة :ويشمل هذا الكبت املعاملة

الوطن العربي ،ال بد أن نسأل :هل هناك عامل

واملؤسسات التعليمية.

العربية؟ هل هو العامل االجتماعي الليبرالي من

املهينة للناس في الدوائر واملؤسسات

كبت احلريات االجتماعية وشعور الناس بأنها

احلكومية ،حيث لم يعد موظف الدولة خادم ًا

لم تعد تستطيع التحرك بال موافقة السلطات

للشعب الذي يتلقى راتبه من الضرائب التي

القائمة؟ أم هو العامل السياسي الداخلي الناجت

يدفعها ،بل أصبح هو املتحكم مبصائرهم،

عن االستفراد بالسلطة وعدم فتح املجال أمام

فال تنفذ طلباتهم الشرعية البسيطة إال بعد

القوى السياسية في الدول العربية ملمارسة حقها

إذالل وشق األنفس ،وفي الكثير من األحيان

باملشاركة السياسية وتداول السلطة؟ أم هو العامل

الرشوة.

ج .االستفراد بالسلطة :ويأتي بعد الكبت

االجتماعي االقتصادي من انتشار للفقر والبطالة
وتآكل مداخيل الطبقة الوسطى املثقفة التي عادة

عامل االستفراد بالسلطة وعدم فتح املجال

من تقود احلراك السياسي في الدول؟ أم هو العامل

بشكل فعلي ملشاركة سياسية حقيقية وتداول

السياسي اخلارجي من انبطاح األنظمة العربية

للسلطة يشعر فيها الناس بأنهم هم أصحاب

وضعفها دولي ًا بحيث لم يعد للوطن العربي أي

القرار واملشاركون في صياغته ،فال يسمح

ثقل سياسي دولي يذكر ،ومن ثم اخلنوع للرغبات

للمعارضة بالعمل ،وال يقبل أي رأي

واإلمالءات األميركية واإلسرائيلية ،مما كان دوم ًا
العدد (2011 )16
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املقربة منه ،املتحكمة في كافة مجريات احلياة

ومما أدى إلى تلك الفجوة الواسعة بني األغنياء

والثقافية والفكرية في الدولة.

العربي ،وبالتالي إلى هذا االنفجار الشعبي

والفقراء ،وإلى هذا التذمر الواسع في الشارع

السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية
 .4البطالة والفقر :ونتيجة استئثار قلة بالشأن

الهادر.

وميكن اعتبار الفساد أهم أسباب االنفجار العربي

العام ،فإنها تأخذ بنهب املال العام بال حساب

بالثورة الشعبية في هذه املوجة الرابعة للدميقراطية،

مما يؤدي إلى توقف التنمية الفعلية ،فتزداد هي

ففيه يتم شمول كل األسباب والعوامل األخرى

ثراء ويزداد باقي أفراد الشعب فقراً ،وبالتالي
ً

لهذا االنفجار ،وهو العنوان العريض ألية معارضة

يزداد انتشار الفقر والبطالة وتتآكل مداخيل

شعبية ،وهو احلد الفاصل بني احلكم الرشيد الذي

الناس أمام موجات الغالء التي تؤثر بشكل
واسع جد ًا على الغالبية العظمى من الناس،

يحقق التنمية والرخاء ومينح احلريات من ناحية،

وبني احلكم االستبدادي الذي يتمحور حول ذات

فال ينجو منها إال أصحاب املداخيل املرتفعة.

هـ .االنصياع للغرب :وألن هذه األنظمة يهمها

الزعيم ويؤخر أية إجنازات فعلية للشعب ومينع

باالنصياع ملطالب الغرب حتى يكون راضي ًا

الفعلي لعامة الناس من ناحية أخرى .وعندما

النمو احلقيقي ويقضي على فرص حتقيق الرخاء

بالدرجة األولى البقاء في السلطة ،فإنها تأخذ

نتحدث عن الفساد فإننا نقصد أوجه الفساد

عنها؛ وبهذا انهارت مكانة النظام اإلقليمي

كلها ،بدء ًا من الفساد السياسي ،إلى الفساد

العربي في السياسة الدولية أمام رضوخ

املالي واالقتصادي ،إلى الفساد االجتماعي ،وثم

كافة األنظمة العربية لإلمالءات األميركية

الفساد الثقافي:

والغربية ،وبالتالي الرضوخ لإلمالءات

 -1في مجال الفساد السياسي :رأينا سيطرة

اإلسرائيلية والعجز عن الوقوف أمام الصلف

االستبداد وسيطرة زعيم واحد على احلكم،

والعجرفة اإلسرائيلية وقمعها الشعب

واستئثاره بالسلطة ،دون فتح املجال ملشاركة

الفلسطيني دون أن يكون هناك من يوقفها ،ال

سياسية واسعة من قوى احلراك السياسي في

بل ترى هذه الشعوب سياسة املعايير املزدوجة

الدولة ،معتمد ًا على نخب موالية مستفيدة على

التي يتخذها الغرب ،دون أن تستطيع الدول

حساب عامة الناس؛ وفيما هو يبسط سلطته

العربية بكل ما متلكه من اتساع ونفط ومركز

ويزيد من حتكمه ،فإن شعبه يعيش حالة يرثى

إستراتيجي عاملي من التأثير على السياسة

لها من الفقر والبطالة والقمع وكبت احلريات

العاملية.

و .الفساد :وفي مجمل هذه العوامل يأتي الفساد

والتجهيل:

أ .هذا الزعيم يوزع مراكز النفوذ والسيطرة في

عم احلياة
ليطغى على كل العوامل ،فالفساد ّ

الدولة حسب أهوائه الشخصية ومصاحله

العامة في الدولة بكافة مجاالت احلياة العامة،

اخلاصة ،بحيث يصبح كل مركز قوة عبارة

مما أدى إلى بروز نخب جديدة مستفيدة

عن مجال خاص لصاحب النفوذ فيه،

متحكمة في مركز القرار ملا هو لصاحلها فقط،
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وكأن هذا املجال ملكه اخلاص ،إلى أن

د .ولضمان عدم وجود معارضة فعلية يتم

ويستبدله بآخر ،وذلك كله ضمن مسلسل

الدولة ،أو بالتحريض على الفتنة وإثارة

اتهام املعارضة باإلرهاب أو العمل ضد أمن

يغضب عليه صاحب األمر الناهي فيعزله

الشغب ،ومن ثم يتم زج قيادات املعارضة

توزيع األدوار لكسب الوالءات من قبل قادة

ورموزها ومؤيديها في املعتقالت ،حيث

النخب ،وذلك للحفاظ على سيطرة الزعيم

يخضعون ألسوأ أنواع املعاملة ،ومنها

األوحد ،واستمرار والء النخب املستفيدة

التعذيب والتحقير؛ فاملعارضة غير مقبولة

له ،وهذا ما رأيناه في كل األنظمة التي

في األنظمة االستبدادية ،وال مجال إلبداء

ثارت عليها الشعوب العربية املطالبة بالتغيير

الرأي املخالف لرأي الزعيم؛ وكل هذا

الفعلي لألنظمة.

األمر شاهدناه وعايشناه في كل األنظمة

ب .وحتى يتمكن هذا الزعيم من السيطرة

العربية التي تثور عليها شعوبها اليوم مطالبة

الكاملة ،فإنه يعمل من خالل حزب أو جتمع
سياسي يظل مسيطر ًا على مقاليد احلكم طيلة

بالتغيير الشامل.

فترة وجود هذا الزعيم في احلكم .وحتى إن

 -2في مجال الفساد املالي واالقتصادي :عندما

سمح بوجود أحزاب أخرى ،فإنها تبقى

تصبح الدولة كلها ملك ًا خاص ًا لصاحب األمر

دون مستوى األداء الفعلي لتكون قوة

والنهي ،تصبح مقدرات الدولة ومواردها

معارضة ،فهذه األحزاب موجودة لتجميل

متاحة له يتصرف بها كما يشاء ،فيمنح منها

صورة النظام أمام العالم ،واالدعاء بوجود

ما يريد للمناصرين واملوالني ،دون حساب

تعددية سياسية فعلية؛ وهذا هو واقع كل

للمساءلة أو التخاصم القانوني ،فالقانون إذا

األنظمة العربية التي ثارت عليها شعوبها في

وجد يكون قد مت تطويعه أساس ًا ليعطي صاحب

املوجة الرابعة من الدميقراطية.

ج .ولضمان االستمرارية في احلكم ،وسيطرة

القرار الصالحية املطلقة للتصرف بأموال الدولة

االنتخابات أو التالعب بأصول إجرائها أو

فالدولة في مفهوم احلاكم هي شخصه وهو حر

ومقدراتها بال حساب .وهكذا يتم نهب الدولة،

الزعيم وحزبه واملنتفعني معه ،يتم تزوير

بالتصرف بها ،فيوزع خيراتها حصص ًا على

بنتائجها ،فاالنتخابات تصبح مجرد وسيلة

مواليه ،طاملا للزعيم األوحد احلصة األكبر؛

إللهاء الناس ولالدعاء بأن هناك ممارسات

فتنشأ االستثمارات الوهمية التي ال تستفيد منها

دميقراطية في النظام ،فيما في واقع األمر،

الدولة ،بل يذهب ريعها إما للزعيم مباشرة أو

تكون هذه االنتخابات صورية ،وتكون

ألنصاره ،على حساب الدولة ،ومن ضمن ذلك

نتائجها معروفة مسبقاً ،وال ميكن أن تؤدي

توزيع األراضي بأسعار رمزية على املوالني ،أو

بأي شكل من األشكال إلى تداول السلطة.

منحهم القروض من الدولة للقيام باستثمارات

وهذه الظاهرة عامة في كل األنظمة التي

ال تستفيد منها الدولة ،بل يذهب كل ربحها

ثارت عليها شعوبها العربية.
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للزعيم وحاشيته ومناصريه ،أو متنح االمتيازات

يحاول قدر املستطاع حتقيق األرباح السريعة

لفئة من املوالني أن تستفيد بشكل واسع ،ومن

إيجاد فرص عمل كافية ضمن عملية التنمية في

دون أن يكون لهذه االستثمارات قدرة على

إلنشاء املشاريع دون منافسة قانونية مما يتيح

الدولة .وبهذا تصبح البطالة الناجمة عن هذا

ثم تفيد الزعيم بحصص من األرباح .ونتيجة

الفساد املالي واالقتصادي عام ً
ال آخر من عوامل

هذا الفساد املالي واالقتصادي ،يبدأ التكالب

التذمر ،بعد عوامل كبت احلريات واملعاملة

بني ذوي النفوس القابلة للشراء في صفوف

املهينة واالستئثار بالسلطة والفقر واالنصياع

الطبقة الوسطى ،لالستفادة مما هو معروض

للغرب .وانتشار البطالة في األقطار العربية

مقابل الوالء ،فتستفيد هذه الفئة وترفع في سلم

أصبح ظاهرة عامة ،أصابت بالذات الفئات

الوضع االقتصادي ،ضمن عملية نهب الدولة
(أو ما سمي في مصر مث ً
ال التهليب)؛ وهذا كله

الشبابية التي تبحث عن مدخل لبناء مستقبلها

شاهدناه وعايشناه أيض ًا في كل األقطار العربية

فال جتده.

ج .وفي ساحات الفقر هذه يبدأ الناس بالبحث

التي اكتسحتها الثورة الشعبية املطالبة بالتغيير.

عن البديل؛ وفي مجتمعات محافظة متدينة مثل

 -3في مجال الفساد االجتماعي :ألن االستثمارات

مصر وليبيا واجلزائر وغيرها من األقطار العربية،

للجميع ،وال تكون ضمن خطة واضحة للتنمية

للدولة ككل وليس للنظام فقط ،فيبدأ مبحاربة

ينتشر التطرف الديني الذي يضع نفسه بدي ً
ال

لفئة من الناس على حساب الدولة ال تأتي باخلير

الدولة أو الدعوة حملاربتها باسم الدين ،جاذب ًا

احلقيقية ،وألن الرخاء ال يعم الشعب كله بل

معه تلك الفئات املقهورة املسحوقة التي لم يعد

حتتكره قلة من الناس ،حيث إن الهدف من هذه

لديها ما تخسره .وفي كل األنظمة العربية التي

االستثمارات يكون باألساس استفادة نخبة قليلة

ثارت شعوبها عليها ،كنا نرى ظاهرة تطرف

من الناس على حساب الرخاء العام ،تكون

ديني حتارب الدولة ،وتضع في يد النظام القائم

نتيجة هذا:

أ .أن باقي الطبقة الوسطى تبدأ باالنحدار في

سالح ًا ملزيد من كبت احلريات وقمع الشعوب.

وجند أن الطبقات الدنيا تزداد فقراً ،ومن ثم

االنحالل اخللقي واجلرمية ،إذ يزداد الفساد

د .وبشكل مواز النتشار التطرف الديني ينتشر

مداخيلها االقتصادية وتصل إلى حد الفقر،

اخللقي والعبث بالقيم االجتماعية ،ألن املعايير

تزداد الهوة بني األغنياء والفقراء؛ فيعم الفقر

بشكل واسع ليضيف عام ً
ال آخر من عوامل

اخللقية قد تبدلت وأصبح نهب الدولة مباحاً ،مما
يسهل تبرير اجلرمية ،وخاصة السرقة والنصب

التذمر سابقة الذكر .والفقر أصبح ظاهرة عربية

واالحتيال وحتى االعتداء على األعراض

في كل الدول التي ثارت شعوبها ضد أنظمتها،

والقتل ،والتعذر بأنها ناجتة عن الفقر والظروف

على الرغم من توفر مصادر الثراء في الدولة.

املعيشية الصعبة .وكل هذا رأيناه في كل األقطار

ب .ومصاحب للفقر جند البطالة ،فاملستفيد من

العربية التي ثارت شعوبها من أجل التغيير،

االستثمارات دون مخططات للتنمية الشاملة،
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وهي تطالب بالتغيير الشامل ،ومن ضمنه

لقيام إعالم بديل ميكن أن يعرض رأي ًا مخالفاً،

االستبداد.

أو بحرية التعبير ،ومن أجل ذلك يتم تنظيم

فالنظام السياسي ال يسمح بالرأي املعارض

التغيير في املنظومة األخالقية التي انهارت نتيجة

اإلعالم من خالل قانون جائر للنشر .وإن سمح

 -4في مجال الفساد الثقافي :في أنظمة ال يرى

به فيكون في أضيق املجاالت مبا ال يصيب رأس

محور الثقافة ،فيبدأ تزوير التاريخ وتبرير الفساد

عاملي ًا وكأنه يفتح املجال للحريات الفكرية

النظام أو رموزه ،وذلك من أجل إظهار النظام

الزعيم فيها إال نفسه ،يصبح متجيد الزعيم هو

وحرية الرأي والتعبير.

وتعليل االستبداد واستغالل الدين حلماية

ب .الوجه التعليمي :تبدأ باملرحلة االبتدائية

النظام ،وتصبح كل مقاييس الثقافة وأدواته
جزء ًا من عملية التغطية على أخطاء النظام

عملية تعظيم النظام ورئيسه ،وتنتقل إلى
التعليم الثانوي ثم اجلامعي .ولتحقيق ذلك

وفساده .وحتى تتحقق أفضل النتائج للنظام

يتم تزوير التاريخ ملا يراه احلاكم بأمره ،ثم تأخذ

من عملية استغالل الثقافة للترويج للنظام تبدأ

العملية التعبوية مجالها في غسل عقول الناشئة

عملية ثالثية األوجه في السيطرة على املجال

لتحبيبهم بالنظام القائم باعتباره النظام األمثل

الفكري للناس من أجل إطباق احلصار على

وباعتبار رأس النظام هو أبو اجلميع يجب طاعته

وعيهم :تبدأ العملية في اإلعالم ،ثم تتوسع

في التعليم ،وأخير ًا تترسخ في الثقافة العامة

بال تردد والوالء له بشكل أعمى .وهكذا يصبح

أهم ما في العملية التربوية والتعليمية هو التاريخ

من فنون وحراك ثقافي .وهذا املجال من الفساد
موجود أيض ًا وبشكل واسع جد ًا في كل األقطار

والسياسة ،ويدخل هذا في دروس التاريخ
البحتة ،ثم دروس اللغة ودروس الدين والتربية

التي ثارت فيها الشعوب العربية ضد أنظمتها

الوطنية واملعارف العامة .ولو كان هناك مجال

املستبدة:

أ .الوجه اإلعالمي :تكون هناك سيطرة تامة

في العلوم الطبيعية ألقحم النظام نفسه به،

تابعة للدولة ،فتأخذ بتوجيه رسالة إعالمية

لصالح العلوم اإلنسانية التي ميكنه التالعب

ولكن هذا غير ممكن ،فيتم اإلقالل من شأنها

على املجاالت اإلعالمية الكبرى التي تكون

بها كما يشاء .وعملية غسل العقول والتعبئة

تهدف إلى السيطرة على العقول وتعبئتها مبا

ملا يريده النظام تؤدي بالتالي إلى التجهيل،

يريد النظام؛ فيتولى اإلعالم الرسمي من خالل

فالنظام غير معني بطبقة مثقفة فعلية لها رأيها

األدوات اإلعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة
متجيد النظام القائم ممث ً
ال برأس النظام ،ثم يبدأ

الذي قد يخالف رأي النظام ،ولهذا يجب أن

متجيد سياسات النظام ،وينتهي بشن احلمالت

تكون العملية التعليمية برمتها موجهة سياسياً،

باإلرهاب أو بإثارة الفنت ،وذلك بقصد إخافة

ذلك ،ألن اجلهل إذا عم يجعل الناس فريسة

وإن فشل النظام التعليمي برمته فال بأس من

على معارضي النظام واتهامهم إما بالعمالة أو
الناس منهم .وفي املقابل تتم محاربة أية محاولة
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سهلة لسيطرة النظام .وسياسة التجهيل وترسيم

حدود التعليم حسبما يردده النظام هي سياسة

يؤدي بالنتيجة إلى القضاء على طموحات الناس

ج .وجه احلراك الثقافي :وهذا يشمل الفنون

والفقر ،وتوقف الدولة عن تقدمي اخلدمات بشكل

املجتمع ،بحيث يحاول النظام إضعاف أي توجه

واسع في املجتمع بني القلة املستفيدة احلاكمة التي

قدمية ولطاملا كانت سالح ًا في يد املستبد.

بالتطور نحو األفضل ،وازدياد نسب البطالة

فعال .وكل هذا يؤدي بشكل حتمي إلى شرخ

واألدب وتطور النخب الثقافية الفاعلة في

تعيش بواقع شامل من الفساد ،وبني أكثرية الشعب

لإلنتاج الفني الذي ال يؤيد النظام ،ويحارب أي

املغيب عما يتخذ من قرارات متس حاله ومصيره.

إنتاج أدبي ال يؤدي بالنتيجة إلى مسايرة النظام؛

وهذا الشرخ يباعد بني الناس والنخبة احلاكمة،

وهنا نرى بدء انهيار املنظومة الفنية ككل،
وخصوص ًا في مجال السينما والفنون التصويرية

وهنا تنشأ النخب املعارضة األخرى ،والتي منها

ما يأخذ شكل املعارضة السلمية التي تسعى إلى

والسمعية التي تكون خاضع ًة لرقابة شديدة من

التغيير ضمن إطار الدولة ،ومنها ما يجنح إلى

الدولة حتى ال تخرج عن اخلط املرسوم من قبل

التطرف حملاربة الدولة نفسها.

النظام ،ثم يلي ذلك إضعاف الفنون التشكيلية

وبتنامي حركة املعارضة يبدأ الشارع السياسي

وحصرها مبا يصبح عبارة عن مواد دعائية للنظام

باالنفجار ،فيواجهه النظام بالقمع؛ وحتى مينع

نفسه .ونرى األمر نفسه في اإلنتاج األدبي،

النظام أي حراك سياسي معارض يزيد من قوة

فكل ما يكتب يجب أن يخضع لرقابة الدولة،

قمعه لدرجة يصبح معها االنفجار العام أمر ًا

وما ال يرضى عنه النظام ال يسمح له أن يرى

محتوماً ،بحيث ال تعود الشعوب تتحمل أكثر.

النور ،وهذا يشمل األدب القصصي والشعر

وفي مجال احلراك املعارض يفوت أجهزة النظام

واألدب السياسي ،وحتى األبحاث في العلوم

أن ما تفعله من إحكام مطبق على أجهزة اإلعالم،

اإلنسانية بكافة فروعها .وإذا تساهل النظام في

وما متارسه من قمع ،لم يعد يجدي في واقع

رقابته ،فهو يسمح بذلك في املجال الترفيهي مبا

عاملي أصبح ممكن ًا لكل شخص االتصال بالعالم

يلهي الناس ويرفع قلي ً
ال من حالة البؤس النفسي

من خالل شبكة اإلنترنت ملعرفة ما يجري خارج

التي يعيشونها.

وهكذا يؤدي الفساد في مجاالته األربعة إلى

حدود الدولة ،بحيث أصبحت عملية املقارنة مبا

التنمية االقتصادية الفعلية ،وانهيار التالحم

عملية سهلة؛ وهكذا يتم كسر حاجز احلصار على

هو موجود في اخلارج وما هو موجود في الداخل

تعطل احلياة السياسية الفعلية ،وتراجع معدالت

العقول ،وتخرج نخب جديدة أكثر وعي ًا حلال

االجتماعي وانتشار االنحالل أو التطرف،

مجتمعاتها ،فتطور مطالبها ،وتتصل مع بعضها

وإضعاف املنظومة الثقافية برمتها .وهذا االنهيار

بشكل عفوي من خالل اإلنترنت ،فال يعود هناك

في هذه املجاالت يؤدي إلى فشل الدولة في ممارسة

مجال ألجهزة القمع ملالحقتها أو وقفها عن تلقي

دورها بأن تكون اإلطار العام الذي يراعي مصالح

التوعية املضادة ملا يريده النظام .وتنشأ هذه النخب

الشعب ،وتصبح الدولة مجرد أجهزة تعمل ملا
يريده النظام ،حتى لو على حساب الشعب .وهذا
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أساس ًا بني الفئات الشابة األوسع ولوج ًا إلى

شبكة اإلنترنت ،واألكثر تقب ً
ال لألفكار اجلديدة

ثم يستبدل املقربني بغيرهم ،حتى يستفيد اجلميع

تنظر إلى واقع شعوبها ،فال ترى إال البؤس والفقر

وذلك ضمن عملية نهب ملقدرات الدولة التي يقوم

من مقدرات الدولة ،ويفيدوا شبكاتهم الزبائنية،

واألكثر مطالبة بالتغيير .وهذه النخب الشبابية

اقتصادها على نظام ريعي أساساً .وفي هذا النظام

والبطالة ،وهي تعيش كل هذا وحتاول تغييره ،وال

جتد لها طريق ًا إال املطالبة بتغيير األنظمة القائمة

يتم الترويج ملبدأ النفعية ،مبعنى أن الكل يستفيد
من هذا النظام من العالقات الزبائنية ،من خالل

حتى تتمكن شعوبها من احلصول على حياة أفضل

التوزيع الريعي6؛ وبهذا يتم التنظير للفساد على أنه

ومستقبل أكثر رخاء.

مصلحة عامة.

الواقع العربي والبترميونيالية اجلديدة

وكلمة البترميونيالية ( )Patrimonialتعني

حتى اآلن قمنا بتوصيف واقع األنظمة

التراثية التقليدية ،وهو مصطلح أطلقه أول

شعوبها عليها .وهذا التوصيف هو توصيف عام

( )Max Weberفي بداية القرن العشرين،

السياسية العربية ،وحاولنا حتليل أسباب ثورة

األمر عالم االجتماع األملاني “ماكس فيبر”

دون أن تدخل فيه مصطلحات العلوم السياسية

في تصنيفه ألنواع األنظمة القائمة في العالم،

احلديثة .وإذا نحن قمنا بإجراء مقارنة بني هذا

فصنف هذه األنظمة إلى ثالثة أنواع :البترميونيالية

التوصيف وما هو متعارف عليه في وصف األنظمة

والكاريزماتية والعقالنية القانونية .7واألنظمة

االستبدادية حديث ًا خلرجنا بعنوان واحد هو أن هذه

البترميونيالية هي تلك األنظمة التي يكون فيها رأس

األنظمة هي أنظمة بترميونيالية جديدة (Neo-

النظام هو احلاكم املطلق املتصرف بأمور الدولة

اجلديدة التي ميكن أن تكون صفة عامة لكل

الذي يوزعه على مريديه كما يشاء .وهذا احلاكم

Patrimonialism)4؛ فما هي البترميونيالية

ومقدراتها على أساس أنها ملكه الشخصي وماله

األنظمة العربية بال استثناء؟ البترميونيالية اجلديدة

يكون قد حصل على شرعيته من خالل األعراف

هي مصطلح سياسي قدمي أعيد إحياؤه ليصف

التقليدية املتوارثة ،وينقلها بالوراثة إلى أبنائه،

تلك األنظمة التي تدعي أنها أنظمة دميقراطية،

وفيها يكون الشعب عبارة عن رعايا ال مواطنني،

ولكنها من خلف قناع الدميقراطية املزيف متارس

عليهم الوالء املطلق والطاعة العمياء للحاكم،

أسوأ أنواع االستبداد؛ وبالتعريف فإن البترميونيالية

حتى يرضى عنهم ويجود عليهم ببعض من

اجلديدة هي أنظمة تتآكل فيها احلدود بني العام

اخليرات التي ميلكها .8وهذا الوصف للبترميونيالية

واخلاص وبني الرسمي والشخصي ،5ويتحكم

القدمية هو وصف للملوك القدماء وزعماء القبائل

فيها زعيم واحد يتصرف في مقرات الدولة كما

ذوي الصالحيات املطلقة ،الذين ال ينازعهم أحد

من خالل نخب متعددة ،ضمن شبكة هرمية

املوت ،ألن الزعيم أوحد وهو في موقعه بشرعية

يشاء ،وتكون عالقته مع باقي أفراد الشعب

على عروشهم ،وإن وجد من ينازع ،فإن مصيره

من التوزيع الزبائني ،ويقوم هو بالتالعب بهذه

ميراث الدم.

النخب ،فيقرب البعض منها إليه ،ويبعد آخرين،
العدد (2011 )16
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أما األنظمة الكارزماتية ( )Charismaticفهي

التي صعد فيها إلى سدة احلكم شخص ذو تأثير

وفي هذه األنظمة تقوم املؤسسات العامة كشكل من

وخطاباته .وهو يقوم بإثارة اجلماهير لتلتف حوله

احلكام ،فهي غير مرتبطة بهم ،بل بالنظام العام

أشكال بناء الدولة ،وال تتأثر هذه املؤسسات بتغير

جاذب للجماهير ،لتسير خلفه متأثرة بشخصيته
وتقاتل من أجله ،واعد ًا إياها مبستقبل سعيد

التابع للدولة ككل .ويتم تطوير هذه املؤسسات
أيض ًا طبق ًا للتحليل العقالني ملا تقوم به وما تنجزه،

إن هي نفذت ما يريد ،فيقتنص من خالل تأييد

فإذا احتاجت إلى تطوير فإن ذلك يتم ضمن

اجلماهير له سلطات مطلقة في الدولة ،ويتصرف

حوار عقالني ملا هو أفضل للدولة ومواطنيها.10

بالشأن العام وكأنه أمر خاص به .وهذا الزعيم
الكاريزماتي يتصرف وكأنه ملك ورث الدولة عن

والشرعية في هذه الدولة هي الشرعية القانونية

أسالفه ،متام ًا كما يتصرف الزعيم البترميونيالي،

التي تنبع أساس ًا من قانون عام أساسي (دستور)

إال أنه يراعي عدم إغضاب اجلماهير حتى ال تنقلب

ينشأ عن توافق الناس عليه ،ومن خالله يتم تنظيم

عليه ،كما أنه ال يدعي شرعية تراثية تقليدية ،بل

مؤسسات الدولة ودورها.

يدعي شرعية شعبية .وهو في موقعه يفعل ما

ولم يطلق «ماكس فيبر» صفة استبداد أو

يحلو له طاملا أنه حاصل على رضا اجلماهير.

دكتاتورية على أي من األنظمة ،بل صنفها
طبق ًا ملا ميارسه حكامها من أدوار وما ميلكونه

وليس من الضروري أن يكون احلاكم الكاريزماتي
منظر ًا للفساد والنفعية ،بل ميكن أن يكون مخلص ًا

من صالحيات وشرعية؛ ولكن من الواضح أن

فيما يدعو إليه ،ويحاول جاهد ًا بناء مقدرة الدولة

األنظمة البترميونيالية والكارزماتية هي أنظمة

ورفعة شأن األمة .ولكنه قد يكون فاسد ًا نفعي ًا

استبدادية تعمل حسب أهواء حكامها ،ال حسبما

يستغل محبة اجلماهير له ليقوم بنهب مقدرات

يريد الناس وطبق ًا ملا يقرونه من قانون أساسي.

أتباع يروجون حلكمه ،ويقربونه من عامة الناس.

به األنظمة الدميقراطية اليوم ،على الرغم من أن

الدولة ،ويوزع منها على املقربني منه ،ليظل له

أما النظام العقالني القانوني فهو وصف ملا تقوم

وتصنف غالبية األنظمة الكاريزماتية اليوم جزء ًا من

كل األنظمة اليوم تدعي أنها عقالنية قانونية ،وأنها

ضمن األنظمة االستبدادية ،وهي بطابعها املعاصر

تعمل من خالل دساتير ،وأن أنظمتها دميقراطية.

من أنواع األنظمة البترميونيالية اجلديدة.9

وما مييز بني األنظمة الدميقراطية الفعلية واألنظمة

والنظام الثالث من األنظمة التي صنفها «ماكس

االستبدادية هو نوعية البناء املؤسسي في الدولة،

 ،)Legalأي تلك األنظمة التي يتم فيها أداء

متكن احلكام من إدارة الدولة ملا فيه مصاحلهم

وهل هي خلدمة الناس بال متييز أم أنها قائمة حتى

فيبر» هي األنظمة العقالنية القانونية (Rational

الدولة طبق ًا للتفسير العقالني الحتياجات الدولة،

اخلاصة ،وماهية القانون األساسي الدستوري

وهل قام برضا الناس ولصاحلهم أم أنه جاء ليعطي

ورغبات الناس فيها ،ويتم تنظيم هذه االحتياجات

الشرعية للزعيم املستبد.

والرغبات ضمن القوانني ،التي تكون حائزة على

وعلى الرغم من أن غالبية أنظمة احلكم ادعت

رضا الناس بشكل عام ،وميكن تغييرها إذا أثبت

التفسير العقالني أنه ال يؤدي إلى النتائج املرجوة.
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وتدعي أنها دميقراطية ،فإن االستبداد كان الطابع

العام لغالبية الدول في العالم حتى وقت قريب.

«صموئيل أيزنشتات» أن هذا النظام هو تهجني

سنوات الثمانني من القرن العشرين بنوعني من

بحيث إن زعيم النظام أصبح بحاجة إلى مؤسسات

بني البترميونيالية القدمية والعقالنية القانونية،12

وقد صنفت األنظمة االستبدادية حتى نهايات
األنظمة :الشمولية ( )Totalitarianوالتسلطية

ليدير بها الدولة ،فأنشأ من املؤسسات ما ميكنه

()Authoritarian؛ والفارق بينهما هو أن

من السيطرة على الناس .وحتى يتمكن من

األنظمة الشمولية سيطرت فيها العقائديات

السيطرة اعتمد على الشبكات الزبائنية القائمة في

وهيمنت على كافة مناحي احلياة في الدولة ،ولم

املجتمعات ليحكم من خاللها ،بتقريب رؤساء

يعد هناك مجال لم تتدخل فيه أجهزة ومؤسسات

هذه الشبكات منه .13وحتى يعطي لنفسه غطاء من

الشرعية أقام منظوم ًة قانوني ًة تعطيه الشرعية ومتكنه

النظام ،دون إمكانية للتغيير ،فتالشت احلريات
وتآكلت البنى الوسطية وأصبح الناس عبارة

من احلكم والسيطرة.
وقد ُأهمل حتليل «أيزنشتات» ،إلى أن أعيد

عن أجزاء من آلة كبيرة هي النظام .أما األنظمة

التسلطية ،فهي تلك األنظمة التي لم يكترث

إحياؤه في تسعينيات القرن العشرين ،بعد سقوط

حكامها كثير ًا للعقائديات ،طاملا أنهم ممسكون

الكتلة الشرقية وانهيار االحتاد السوفييتي ،عندما لم

يعد مقبو ً
ال أن تكون هناك أنظمة استبدادية ،ولم

مبقدرات الدولة وقادرون على احلكم بال معارضة.
وفي كل من النظامني كان القمع يرتفع ويهبط

تعد هذه األنظمة في الكثير من األحيان جتد قوة

حسب املعارضة للنظام ،فإذا سكنت املعارضة

عظمى حتتمي خلفها .14وامتد التحول الدميقراطي

يفعل احلكام ما يشاؤون ،إما إلرضاء أطماعهم،

في حينه ليعم أوروبا وأميركا الالتينية ،مبا عرف

أو إلرضاء مؤيديهم من أصحاب العقائد.

آنذاك باستمرارية املوجة الثالثة للدميقراطية،

وحتى وقت قريب لم يؤخذ في تصنيف “ماكس

والتي كانت قد بدأت في بدايات سنوات السبعني

كثير ًا ضمن مرحلة احلرب الباردة ،وضمن الصراع

نتيجة الصراع بني الكتلتني .15وعندما سقطت

تغيرت
فيبر” ،حيث إن مصطلحات علم السياسة ّ

في اليونان وإسبانيا والبرتغال ،ولكنها توقفت

بني القطبني والكتلتني الشرقية والغربية .ولم يعد

الكتلة الشرقية امتدت املوجة الثالثة إلى كل تلك

يهم إن كانت األنظمة االستبدادية شمولية أم

الدول التي كانت في احملور الشرقي ،أو ما عرف

تسلطية ،فهي جتد احلماية خلف أحد القطبني

بالكتلة الشرقية .ثم انهار االحتاد السوفييتي نفسه

ضمن حتالفات لم حتسب حساب نوعية األنظمة

وانقسم إلى جمهورياته الست عشرة ،وأخذت

القائمة .11وفي غمرة احلرب الباردة والصراع بني

هذه اجلمهوريات تتحول إلى الدميقراطية أيضاً.

وامتدت املوجة الحق ًا إلى األنظمة التسلطية في

القطبني عاد احلديث بخجل عن البترميونيالية ،فقد

أميركا الالتينية ،بعد أن أصبحت الدميقراطية أمر ًا

حتدث عنها عالم االجتماع «صموئيل أيزنشتات»

محتوم ًا عليها من حلفائها السابقني في الغرب.16

( )Samuel Eisenstadtفي نهايات سنوات

الستني من القرن املاضي ،ولكنه خرج مبصطلح
جديد هو «البترميونيالية اجلديدة» .واعتبر
العدد (2011 )16

ولم تعد أي من األنظمة في العالم تقول إنها ال
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تريد الدميقراطية ألنها ال تتناسب مع أوضاعها

الداخلية ،كما كانت تقول في املاضي؛ وبالتالي

جداً ،أما األنظمة التسلطية فقد حتولت بغالبها

الدول التي لم تتحول بشكل فعلي إلى الدميقراطية

من خلف قناع ادعاء املمارسة الدميقراطية .وحتى

أصبحت الدميقراطية مطلب ًا عاماً ،وادعت كل

إلى أنظمة بترميونيالية جديدة ،متارس االستبداد

بأنها فع ً
ال دميقراطية ،فلم يعد من املقبول أن ترفض

أدبيات البنك الدولي والتحليالت عن ضرورات

التنمية أصبحت تشير إلى تلك األنظمة التي تدعي

الدميقراطية.

ولكن التحول الدميقراطي الفعلي لم يطل

الدميقراطية وال متارسها بأنها أنظمة بترميونيالية

فالكثير من هذه األنظمة انحنت أمام املوجة الثالثة

األنظمة البترميونيالية اجلديدة واستمراريتها يعيقان

جديدة .وكل هذه األدبيات تشير إلى أن قيام

كل تلك األنظمة التي ادعت أنها دميقراطية؛

عملية التنمية في الدول النامية؛ ولذا تطالب هذه

للدميقراطية ،وادعت أنها في طريقها للتحول،

الدراسات بتجفيف مصادر الدخل لهذه األنظمة

ولبست قناع الدميقراطية واستمرت في لبسه.17

ولكنها خلف القناع عادت إلى سيرتها األولى

ومنع املساعدات عنها.

الطفيفة ،حتى تظهر مبظهر الدميقراطية ،ومنها

شمول كافة األنظمة العربية .19وعلى الرغم من

وضمن األنظمة البترميونيالية اجلديدة ميكن

من االستبداد ،مع إعطاء بعض احلريات الليبرالية

إجراء االنتخابات بشكل دوري ،ضمن قوانني

ذلك فإن الدارسات حول البترميونيالية اجلديدة

وإجراءات لم متكّ ن املعارضة من املشاركة ،ولم

شبه معدومة في األدبيات السياسية العربية ،فهي

قليلة جد ًا ومنها رسالة املاجستير لكاتب املقال،

تغير في بنى النظام نفسه .ومن ضمن هذه الدول
ّ

كانت الدول العربية والكثير من الدول اإلفريقية.

بعنوان« :مأزق الدميقراطية في البترميونيالية

وأمام هذا الوضع من التقنع بالدميقراطية وممارسة

اجلديدة» ،والتي متت مناقشتها في جامعة بيرزيت

االستبداد ،أعيد إحياء مصطلح «أيزنشتات» وهو

سنة 2004؛ وأطروحة الدكتوراه للكاتب

البترميونيالية اجلديدة .وأهم الدراسات في هذا

التونسي حافظ عبد الرحيم بعنوان «الزبونية

املجال هي دراسة «مايكل براتون» (Michael

السياسية في املجتمع العربي» ،والتي يتحدث في

 )Brattonو«نيكوالس فان دي فاله» (Nicolas

إحدى فصولها عن البترميونيالية اجلديدة .وعلى

 )van de Walleعن األنظمة اإلفريقية .وفي هذه

الرغم من قلة الدراسات العربية عن البترميونيالية

الدراسة مت تصنيف األنظمة اإلفريقية إلى خمسة

اجلديدة ،فإن الدراسات العاملية وخاصة دراسات

أصناف ،منها واحد دميقراطي وأربعة بترميونيالية

التنمية ،تصف األنظمة العربية بأنها أنظمة

جديدة .18وهكذا عاد املصطلح لالستخدام

بترميونيالية جديدة .فكيف أصبحت األنظمة

التسلطية العربية أنظمة بترميونيالية جديدة؟

بقوة في أدبيات علم السياسة في الغرب لوصف

في سنة  1989اهتز العالم بسقوط الكتلة

األنظمة االستبدادية ما بعد املوجة الثالثة ،ليحل

الشرقية ،والذي حلقه بعد سنة انهيار االحتاد

محل املصطلحات القدمية لوصف االستبداد،

ومنها التسلطية والشمولية .وقد أصبح جلي ًا

أن األنظمة الشمولية القدمية أصبحت محدودة

السوفييتي .وفي هذه الفترة نفسها متاماً ،ضربت
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الوطن العربي موجة من االحتجاجات الشعبية،

ومنها األردن وتونس ومصر .وخوف ًا من امتداد

جديدة في التوريث ،بحيث شاهدنا ألول مرة

هذه األنظمة أمام العاصفة ،وتبعتها أنظمة عربية

مصر واليمن وليبيا.

توريث ًا جمهوري ًا في سورية ،ونيات للتوريث في

املوجة الثالثة للدميقراطية إلى هذه البلدان ،انحنت
أخرى نحو بعض التحوالت الليبرالية ،20ومنها

على ماذا تقوم البترميونيالية اجلديدة؟

اليمن وسورية .ففي األردن أعيد إحياء البرملان

حتى نفي هذا البحث حقه ال بد من التوسع

الذي كان معط ً
ال منذ حرب  ،1967وجرت

انتخابات نزيهة ،وحلق ذلك تعديل قانون النشر

عن مكونات البترميونيالية اجلديدة ،حتى نتمكن

كما جرى تعديل قانون األحزاب إلعادة إحياء

العربي بأنها أنظمة بترميونيالية جديدة .وباختصار

من فهم املقصود بوصف أنظمة احلكم في الوطن

واملطبوعات ملنح املزيد من حريات الرأي والتعبير،

ميكن احلديث عن خمسة مكونات للبترميونيالية

التعددية السياسية في األردن.

اجلديدة هي :الشخصانية والزبائنية والريعية

واتبعت مصر وتونس واليمن النمط األردني،

والنفعية والذكورية:

وعدلت في القوانني الناظمة
فأجرت انتخابات
ّ
للحريات الفكرية واحلريات الدميقراطية مبا

 -1الشخصانية ( :)Personalismهي حتكم

سورية فاقتصر التحول فيها على فتح املجال أمام

بشكل شخصي على أساس أن الدولة له،

زعيم أوحد في أمور النظام ،يدير أمور الدولة

يسمح ببعض التعددية واحلراك الشعبي .أما

وهو يتصرف مبقدراتها كما يشاء .22ولتسهيل

االستثمار الليبرالي ،وحترير األسواق بعد عقود

عمله يتم إصدار القوانني التي تتيح له مثل

من النظام االشتراكي .وظن العالم أن املوجة

هذا التحكم ،والتي تزيل الفوارق بني العام

الثالثة للدميقراطية وصلت الوطن العربي وأن هذه

واخلاص والرسمي والشخصي .وهذا الزعيم

هي بداية التحول الدميقراطي في البلدان العربية.

يتحكم بالشعب من خالل نخب يتالعب

ولكن األمر لم يستمر على هذا النحو ،فسرعان

فيها ،فيقرب بعضها منه ويبعد البعض اآلخر،

ما ارتدت هذه التحوالت على أعقابها في األردن

ثم يبدل األدوار ،حتى تظل هذه النخب تنتظر

ومصر واليمن وتونس ،فعدلت قوانني االنتخابات

احلصول على نعمته بالتقرب منه .وهذه النخب

وقوانني النشر وتشكيل األحزاب ،لتتمكن

تتحرك بني الناس لتروج لعظمة الزعيم وأنه

األنظمة من السيطرة املطلقة ثانية ،ولكن بقناع

األب احلاني للجميع ،وأن بقاءه هو للمصلحة

القانون وممارسة الدميقراطية .21وفي سورية توقف

العامة ،23وأن عدم وجوده سيؤدي إلى االنهيار

التحول عند االنفتاح االقتصادي .وهكذا انحنت

العام في الدولة ،وبالتالي إلى انتشار الفوضى.

هذه األنظمة أمام العاصفة الدميقراطية إلى أن

هدأت األمور ،فعادت ملمارسة االستبداد ،ولكن

 -2الزبائنية ( :)Clientelismوهي نظام

هذه املرة مقنعة بقناع الدميقراطية ،فدخلت بحق

اجتماعي يقوم على عالقات تتصف بوجود

ضمن منظومة األنظمة البترميونيالية اجلديدة ،ال بل
بدأت البترميونيالية اجلديدة العربية تأخذ شرعيات
العدد (2011 )16

نخب عليا تتبعها حلقات أخرى في تسلسل
24

هرمي ،بحيث إن رأس كل حلقة من حلقات

تعتمد في مواردها أساس ًا على الضرائب من

يسمى نظام احملسوبية ( ،)Patronageفيما

األساسي من اخلارج؛ وبالتالي فإن األنظمة التي

املواطنني ،29فإن األنظمة الريعية يكون دخلها

هذه الشبكة يكون راعيها ( )Patronوهو ما

األتباع هم زبائنه .24واحللقات الدنيا تنتظر من

يكون دخلها األساسي من الضرائب تخضع

احللقات العليا مساعدتها؛ وهنا يكون الراعي

أكثر لعملية احملاسبة ،وتتجه أكثر للدميقراطية

هم احملسوبون عليه أو زبائنه .وفي هذه العالقة

من ضرائب .أما األنظمة الريعية فهي التي

ألن الناس ستحاسب حكوماتها على ما تدفعه

(أو احلسيب) هو رأس الشبكة ،فيما الباقون

تصرف على الناس من خالل العمالة املقنعة أو

يقدم الراعي املساعدات مقابل الوالءات.25

الدعم للمواد التموينية األساسية أو اخلدمات،

وقد دخلت هذه العالقات الزبائنية إلى النظام
السياسي ،وهي موجودة في كل األنظمة تقريب ًا

وبالتالي لن يجد من يحاسبها إال عندما يشح
الريع اخلارجي وال تعود الدولة قادر ًة على

ولكن بتفاوت بينها ،26وهي األقوى في النظام

البترميونيالي اجلديد ،بحيث إن رأس النظام يقيم

الصرف كما كانت تفعل في السابق .30وفي هذه

يكونون واسطته إلى باقي الناس ،وكل حسيب

لكسب الوالءات من خالل الشبكات الزبائنية،

عالقاته من احلسباء (الراعني) ،وهؤالء بدورهم

األنظمة الريعية يستغل رأس النظام ريع الدولة

له حصة من مقدرات الدولة ليبقي شبكته

فيوزع على املوالني من أموال الدولة.

الزبائنية على عالقة دائمة به ،وحتى يضمن

 -4النفعية ( :)Benefitismوالعالقات الزبائنية

والءها للزعيم األوحد.27

املتداخلة في العمل السياسي والقائمة على

 -3الريعية ( :)Rentierismهي نظام اقتصادي

احملسوبية والواسطة هي عالقات غير سليمة

أساساً ،لوصف اقتصاديات الدولة املنتجة

وإلدامة هذه العالقات ولكسب الوالءات في

يعتمد اقتصادها بالدرجة األولى على الريع

على املوالني ،بدء ًا من احلسباء إلى الزبائن،

يعتمد أساس ًا على التجارة اخلارجية ،وسمي،

ألنها ال تقوم على قانون يلبي املصلحة العامة.
هذه الشبكة الزبائنية ،يتم صرف ريع الدولة

للنفط ،ثم عم االستعمال لكل الدول التي

بتدرج في كميات الدفع ،وبطرق مختلفة ،منها

اخلارجي من تصدير البترول أو املوارد الطبيعية

التشغيل للموالني في وظائف الدولة ،وحسب

واخلامات األخرى ،أو على السياحة من اخلارج

وساطاتهم في النخب احلاكمة ،كما تتم إقامة

أو حواالت املغتربني والعمالة اخلارجية ،أو

املشاريع الوهمية للتشغيل والستفادة رؤساء

حتى على املساعدات اخلارجية .28وما مييز هذا

النوع من االقتصاد هو أن أموال الدولة بغالبها

الشبكات ،ويتم الصرف اجلائر على اخلدمات

خارجي ،يرفد الدولة بغالب احتياجاتها في

الصرف ال يسمى فساد ًا في النظام البترميونيالي

السيئة .31وكل هذا النظام من العالقات إلى

ال تأتي من جيوب املواطنني ،بل هي من مصدر
موازناتها .وفيما نرى أن األنظمة غير الريعية

25

اجلديدة ،بل يتم التنظير له على أنه منفعة عامة

تصيب اجلميع .32وال تتم احملاسبة على الفساد

للضغط الدولي تأثير إلقناع النظام بالتحول إلى

حدوده بالتعدي على رأس النظام أو املقربني

مجتمعياً؟ أم أن األمور حتسم فقط من خالل الثورة

الدميقراطية ،أم أن األمر يتطلب حراك ًا دميقراطي ًا

إلى إذا تعدى أي من احلسباء أو احملسوبني

الشعبية؟ وحقيقة األمر ،أن الثورة الشعبية هي

منه ،33فتفتح امللفات القدمية وتتم محاسبة

عادة التي حتسم األمر وتنهي هذه األنظمة ،ولكن

املغضوب عليهم.34

اإلعداد لهذه الثورة يكون فع ً
ال من خالل احلراك

الدميقراطي في مؤسسات املجتمع املدني أو ً
ال،

 -5الذكورية ( :)Masculinismوفي كل

مع ضرورة الضغط اخلارجي على النظام نفسه

هذا النظام الزبائني القائم على التوزيع الريعي

للتحول:

النفعي ،ال مجال ملشاركة املرأة إال مبقدار ما

 -1احلراك الدميقراطي :هو حراك قوى املجتمع

يريد رأس النظام لتجميل صورته أمام العالم بأنه

املدني املطالبة بالتغيير اجلذري للتحول نحو

يعمل من أجل متكني املرأة؛ فنرى هناك مواقع

الدميقراطية .وهذه القوى تتشكل من طيف

مخصصة للمرأة في العمل اإلداري وأخرى

واسع من التنظيمات والهيئات املجتمعية،

في العمل السياسي ،ولكن بحدود ضئيلة

منها األحزاب والقوى السياسة املعارضة،

يحددها رأس النظام ،ومن خاللها يسعى إلى

ومنها املؤسسات واملنتديات الفكرية ،ومنها

كسب تأييد الدعم النسائي له على أساس أنه

التجمعات املهنية وهيئات التنظيم الشعبي،

مساند حلقوق املرأة .35وفي واقع األمر فإن هذا

النظام بطبيعته هو نظام ذكوري من حيث النشأة

وحالي ًا هناك منتديات ومدونات اإلنترنت.

فهو كنظام بترميونيالي نشأ باألساس على

في توجهاتها العقائدية وفي مطالباتها بالتغيير،

وقوى احلراك الدميقراطي هذه قد تكون مختلفة

والتاريخ والعالقات االجتماعية واألعراف،

ولكن يوحدها أمر واحد هو توجهها نحو

أنقاض النظام البطريركي القدمي ،وحمل معه

الدميقراطية وحث الناس على املطالبة بالتغيير،

كل سمات هذا النظام من مركزية دور الرجل

مما يجعلها في صف أعداء النظام الذي ال يتورع

وهامشية دور املرأة.36

وفي أنظمة كهذه يتحكم فيها زعيم أوحد،

في شن حرب شرسة عليها ،من قمع ملواقعها

منح ًا ونهب ًا إلى مريديه ،فيكسب حوله نخب ًا

محاولة من النظام ملنع انتشار آرائها ومنع تأثيرها

وجتمعاتها ،وتنكيل بقياداتها ومناصريها ،في

ويعتبر أن الدولة ملك له ،ويتصرف في مقدراتها

ذات نفوذ اجتماعي ،بنظام زبائني يقوم أساس ًا

على عامة الناس .وهذا احلراك الدميقراطي تقوم
عليه عادة النخب املؤثرة في الشعب ،وهي

على التركيبة االجتماعية ،ويتم الصرف على

بغالبها من الطبقة الوسطى ذات التأثير الفكري

هذه النخب واحملسوبني عليها من أموال الدولة

والقيادي الواسعني.

ضمن نظام ريعي تكون مصادر دخله األساسية
من اخلارج .كيف ميكن قلب هذا النظام وتغييره

نحو نظام دميقراطي فعلي؟ هل ميكن أن يكون
العدد (2011 )16
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 -2الضغط الدولي :وهو الضغط املطلوب نظري ًا

من القوة املتنفذة في العالم ،ملطالبة األنظمة

بلطف على تقبل الفكرة الدميقراطية ،فالقناع

واسع ًا من املشاركة السياسية .وعلى الرغم من

اجلديدة يكون املبرر للدول الكبرى ذات التأثير

االستبدادية بوقف قمع شعوبها ،ومنحها هامش ًا

الدميقراطي الذي تضعه األنظمة البترميونيالية

أن هذا الضغط الدولي يكون خجو ً
ال وغير

لتأييد هذه األنظمة وعدم الضغط الفعال عليها.

فعال في التأثير على األنظمة االستبدادية،

 -3الثورة الشعبية :بعد أن تكون األمور قد تهيأت

وعلى الرغم من أن الكثير من القوى الكبرى

باحلراك الدميقراطي ،وبعد أن تبرز نخب قوية

في العالم تفضل أن ترى أنظمة مستقرة

مطالبة بالتحول إلى الدميقراطية ،وبعد أن تصل

متعاونة معها ،وذات اقتصاديات منفتحة أمام

استثماراتها ،بد ً
ال من أنظمة دميقراطية قد تكون

حدة قمع األنظمة البترميونيالية اجلديدة إلى

درجات غير مسبوقة من االعتقاالت والتعذيب

معادية لها ،فإن مجرد املطالبة اخلجولة من قبل

القوى الكبرى تعطي دفع ًا معنوي ًا لقوى احلراك

والقتل وكبت احلريات واملهانة ،وبعد أن تصل

نسب الفقر والبطالة هي أيض ًا إلى نسب غير

الدميقراطي في األنظمة البترميونيالية اجلديدة،

مسبوقة ،يبدأ الشارع الشعبي بالتحرك:

لتقوم باملزيد من التحرك الشعبي للضغط على

أ .قد يبدأ هذا التحرك بشكل عفوي أساساً،

أنظمتها .وتستطيع القوى واألنظمة الدميقراطية

أو أن تكون هناك مجموعات منظمة قد

أن تؤثر بشكل فاعل إذا شاءت ،فهي مصدر

حثت عليه ونادت به ،فاستجابت اجلماهير

التمويل األول في املساعدات العاملية للتنمية،

املسحوقة املكبوتة الفقيرة العاطلة عن

والتي تكون لألنظمة البترميونيالية اجلديدة فيها

العمل ،والباحثة عن احلرية ولقمة العيش

حصة األسد .وبإيقاف هذه املساعدات يتوقف

والكرامة اإلنسانية؛ فتتفجر الثورة الشعبية،

جزء كبير من الصرف الريعي على املوالني

إما بشكل سلمي أو بعنف ملواجهة عنف

للنظام ،فيساعد هذا على عزلته وضعفه .وهذا

النظام وصلفه وجوره واستبداده.

التحليل ال يصيب الدول الغنية بالنفط ،فهي

ب .بأي من احلالتني يقوم النظام بالرد بعنف

ال تتلقى مساعدات من اخلارج ،ولكنها في

شديد ليمنع التحرك نحو الدميقراطية،

املقابل بحاجة إلى احلماية األمنية من الغرب،

ألن التحول الدميقراطي يعني نهايته ،وهو

والذي ال يبخل عليها ،ألنها حليفته ومزوده مبا

سيحارب حتى النهاية كي ال ينتهي .وقد

يحتاج من نفط ،وهذه وسيلته للضغط عليها.

يجد النظام أن من مصلحته أن يجري بعض

والدول الغربية تعلل مطالبتها اخلجولة لألنظمة

التعديالت علها توقف املطالبة الشعبية

البترميونيالية اجلديدة بالتحول إلى الدميقراطية،

بالتغيير الشامل .وأمام إصرار الثورة

بحجة أن هذه األنظمة متارس بعض احلريات

الشعبية يجد النظام نفسه مضطر ًا لتقدمي

الدميقراطية ،ومنها إجراء االنتخابات ،وهي

املزيد من التنازالت ،إلى أن يقدم رأس

بحاجة إلى تشجيع ملزيد من هذه املمارسات،

ولذا يجب عدم الضغط عليها ،بل حثها
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النظام نفسه ،علّ الثورة تقف عند ذلك

احلد ،ويرضا الناس مبا جرى من تغيير،

حتقيق أية نتائج فعلية ،وبالتالي يتمكن النظام

بترميونيالية جديدة تقوم على الشخصانية

إلى أن يحقق العودة إلى املقومات القدمية

من االستفراد بقوى الثورة وتفتيتها تدريجي ًا

مع اإلبقاء على أسس النظام كما كانت:

للنظام ،مع بعض التحسني الصوري في

والزبائنية والريعية والنفعية والذكورية،

بعض مؤسسات إدارة الدولة.

وبنظام تتآكل فيه احلدود بني العام واخلاص

ب .أما التأييد فهو التأييد العاملي العلني من

وبني الرسمي والشخصي.

ت .حتى حتقق الثورة مطالبها عليها

اخلارج ملطالب الثورة ،وإبداء كل االستعداد

توقفت الثورة بعد التضحية برأس النظام،

حتى ال تشعر قوى الثورة بأنها معزولة دولياً،

لدعمها في مطالبها للتحول الدميقراطي،

االستمرار في ضغطها على النظام؛ وإذا

وأن القوى العظمى في العالم ال تزال تؤيد

دون التغيير الشامل ملقومات النظام نفسه

األنظمة االستبدادية على حساب شعوبها،

من بناء مؤسسي قائم ودستور وقوانني

مقابل بعض االستفادة في مصالح هذه الدول

ناظمة للحراك السياسي ،ودون محاسبة

لدى تلك األنظمة االستبدادية.

كاملة لكل أركان النظام السابق ،فإن بقاء

هذه املقومات كما هي واالرتداد ثانية إلى

الدميقراطية التي نريد

استبداد البترميونيالية اجلديدة هو االحتمال

من خالل التحليل السابق ،ميكن أن ندعي

األكبر.

أننا نعرف طابع األنظمة االستبدادية العربية،

 -4املناصرة والتأييد :وحتى تستمر الثورة حتى

ومقومات هذه األنظمة ،وملاذا تثور الشعوب

املناصرة والتأييد لها ،واملناصرة والتأييد أمران

مطالب اجلماهير العربية في تغيير النظام هو

العربية عليها .ونعرف أيض ًا أن أهم مطلب من

حتقق كامل مطالبها ،يجب أن توسع دائرة

مطلب التحول إلى الدميقراطية احلقيقية ،وإن

مختلفان ،ولكنهما مكمالن لبعضها البعض:

أ .املناصرة تأتي من الصفوف الشعبية التي

لم يتفق محركو هذه الثورة في كل األقطار التي

ودعمها وتأييد مطالبها بضرورة التحول

املرحلة القادمة ،وهل يريدون مث ً
ال نظام ًا برملانياً،

انتشرت بها على تعريف الدميقراطية املطلوبة في

عليها االلتفاف حول القوى احملركة للثورة،

أم النية هي االستمرار بالنظام الرئاسي مع بعض

الشامل نحو الدميقراطية ،وهذا األمر

اإلصالحات التي متكّ ن من مشاركة سياسية أوسع،

يحتاج من القوى احملركة للثورة أن تسارع

ومع إمكانية حقيقية لتداول السلطة .ثم نسأل عما

بطرح برنامج سياسي دميقراطي يشعر الناس

يريده املطالبون بالتغيير في األنظمة امللكية ،والتي

باألمان ،وأن مستقبلهم ورخاءهم مرهون

لم نشاهد فيها حراك ًا فعلي ًا لتغيير النظام ككل،

بنجاح الثورة .وإذا فشلت قوى الثورة في

والتحول فيه إلى أنظمة جمهورية دميقراطية ،بل

تقدمي برنامج كهذا وبشكل سريع ،فإن عامة
الناس قد متل من طول االنتظار ومن عدم

العدد (2011 )16

جل ما نشاهده في معظم هذه األنظمة حتى اآلن
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هو املطالبة مبلكية دستورية حتدد صالحيات امللك،

 /دولة في القرنني اخلامس والرابع قبل امليالد،

السلطات؛ ومع امللوك تقوم حكومات برملانية،

والتي كانت تعتبر أن املواطنني متساوون باحلقوق

بحيث يصبح امللك رأس ًا للدولة وليس رئيس ًا لكل

مبا يعرف اليوم باسم الدميقراطية املباشرة،38

يكون احلكم احلقيقي فيها للبرملان ،وبالذات لتلك

والواجبات ،وأن لكل منهم احلق باملشاركة في

القوى التي تعتبر قوى األكثرية في البرملان ،والتي

تقرير الشأن العام .ولكن املواطنني كانوا فقط

تستطيع أن تشكل احلكومة ،شاء امللوك أم أبوا،

الرجال البالغني األحرار ،أي أن مفهوم املواطنة لم

دون أن يكون ألي منهم أي حق بحل البرملانات

يكن يشمل النساء والعبيد ،والذين كانوا يشكلون

أو رفض إرادة الشعب املعبر عنها في صناديق

نسبة عالية من سكان املدينة .وكان هؤالء الرجال

االنتخاب ،بانتخابات حرة نزيهة تقوم على

البالغون األحرار يجتمعون باآلالف في ساحة

الشفافية وعلى قوانني دميقراطية؛ وال بأس أن

املدينة بشكل دوري النتخاب حكامهم ملدة عام،

جتري هذه االنتخابات بإشراف دولي ،وخصوص ًا

ويقررون ما يريدون عمله في الشأن العام.

في املراحل االنتقالية للتحول الدميقراطي ،وحتى

وهذا الشكل من الدميقراطية املباشرة لم يعد

تثبيت الدميقراطيات الناشئة في هذه البلدان.

هو شكل الدميقراطية كما نعرفها اليوم؛ إذ إنه

وحتى نفهم كيف نحدد مطالبنا بالتحول

أصبح من املستحيل جمع كل سكان الدولة في

املقصود بالدميقراطية احلقيقية ،وما هي مكونات

ولذا تطور املفهوم نفسه إلى ما يعرف بالدميقراطية

نحو الدميقراطية احلقيقة ،علينا أن نعرف ما هو

اجتماع عام النتخاب احلاكم وإقرار السياسات،
التمثيلية ،والتي تعني أن يقوم املواطنون ،رجا ً
ال

هذه الدميقراطية ،وكيف ميكن أن منارسها ضمن

النظام السياسي ،وكيف ميكن أن نثبت أركانها

ونساء ،بانتخاب ممثلني عنهم في مجالس عامة،
ً

حتى ال تتحول هذه الدميقراطية الناشئة إلى أنظمة

ويقوم هؤالء بالتحدث باسمهم حول الشأن

استبدادية ثانية .وحتى نبدأ في فهم الدميقراطية،

العام ويقرون السياسات العامة ،وحتى ينتخبون

علينا أو ً
ال أن نفهم كيف نشأت الدميقراطية،

احلكام ،ويحاسبون احلكومة على ما تقوم به من

وماذا تعني الكلمة (وهي بالتأكيد ال تعني :دميو

أعمال .وتكون مدة هذه املجالس محدودة في

الكراسي ،كما فسرها القذافي) ،وكيف نشأت

والية تستمر أربع أو خمس سنوات .وفي هذه

أولى الدميقراطيات وكيف تطور مفهومها إلى ما

األنظمة الدميقراطية التمثيلية كما نعرفها اليوم،

هي عليه اليوم مبا يعرف بالدميقراطية الليبرالية؛

تتم ممارسة احلريات التي مت تطويرها خالل العقود

كلمة دميقراطية كما هو معروف للكثيرين

املاضية ،ومنذ الثورتني األميركية والفرنسية ،مبا

هي كلمة يونانية األصل مركبة من كلمتني:

عرف منذ ذلك احلني وحتى اليوم بالفكر الليبرالي،

«دميوس  ”demosوتعني الشعب ،و”كراتوس

أي التحرري؛ ولذا يطلق على هذه الدميقراطية

 ”Kratosوتعني احلكم؛ أي أن كلمة دميقراطية

اليوم :الدميقراطية الليبرالية ،وهي الدميقراطية

تعني بالتفسير اللغوي :حكم الشعب .37وهذا

املعنى مت تطبيقه أو ً
ال في أثينا عندما كانت مدينة

مبعناها األولي في حكم الشعب ،والتي أضيفت
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إليها املفاهيم الليبرالية التي امتزجت معها ،لتعطي

الدميقراطية احلديثة أكثر من مجرد تصور إلدارة

النهج الدميقراطية هو مكون تداول السلطة،

والليبرالية نفسها كانت قد جاءت بعد مفهوم

إلى إدارة السلطة السياسية وإدارة مؤسسات

النظام ،بل أيض ًا حقوق الناس في هذا النظام.

والذي يعني أن النظام مفتوح للجميع للوصول

الدولة ،دون أن يكون هذا حكر ًا على فئة

سبقها ،وهو مفهوم العلمانية ،والذي يعني حترر

معينة أو نخبة ما ،تقيد حق باقي الناس في

نظام احلكم من سيطرة األطر الدينية (والعسكرية
اليوم) ،بحيث يكون نظام احلكم مدني ًا بالكامل.

الوصول إلى أعلى املراكز في النظام السياسي؛
وهذا يكون من خالل فتح املجال ملشاركة

وقد امتزج الفكر الليبرالي بالفهم العلماني،

سياسية واسعة أمام جميع املواطنني ،بأفرادهم

وانتقل إلى الدميقراطية بهذا املعنى ،ولذا أصبحت

ومؤسساتهم املجتمعية وقواهم السياسية .وهذه

الدميقراطية هي دميقراطية ليبرالية علمانية ،تقوم

املشاركة تعني حق اجلميع في تولي املناصب،

على حكم مدني ينشأ على أساس القانون العقالني

وحقهم في الترشح واالنتخاب واملشاركة

الذي يراعي حقوق الناس ومينع االستبداد ويؤدي

في إقرار السياسات العامة من خالل ممثليهم

بالنتيجة إلى تداول السلطة حسب رغبة الشعوب.

املنتخبني عنهم ،وحقهم في ممارسة حرياتهم

وإذا كان ما نريده في الوطن العربي اليوم هو

الدميقراطية الليبرالية ،فعلينا إذ ًا فهم مكونات

الدميقراطية والتي تشمل حق االجتماع والتظاهر

واالعتراض ،وحقهم في التجمع في مؤسسات

هذه الدميقراطية ،حتى تكون مطالبتنا بها قائمة

سياسية ومجتمعية بال قيود ،وحقهم في التعبير

على معرفة يقينية مبا نريد ،وكيف نحقق ذلك

عن آرائهم بحرية تامة بال أية موانع ،وخصوص ًا

وكيف نحمي ما نحقق .والدميقراطية الليبرالية

في القضايا السياسية التي تهم اجلميع.39

هي نهج فكري ،وهي ليست عقيدة ،وهذا النهج

له خمسة مكونات أو أنظمة فرعية هي :نظام

وممارسة هذه احلقوق واحلريات الدميقراطية

تداول السلطة ،ونظام التعددية ،ونظام املساواة

يجب أن تكون خالية من أية قيود قانونية حتد من

القانونية ،ومنظومة احلقوق واحلريات ،ونظام

احلق مبمارستها ،طاملا أنها متارس بشكل سلمي

فصل السلطات .وفي التطبيق العملي لقيام النظام

وضمن النظام العام.

الدميقراطي ،يتم التنفيذ الفعلي من خالل ثالثة

 -2التعددية :وهي تعني حق اجلميع داخل

مكونات أخرى هي :االنتخابات احلرة النزيهة،
والترتيبات الدستورية الدميقراطية ،ومنظومة

الدولة باملشاركة السياسية بال متييز في انتماء

املساءلة والشفافية؛ وبهذا نحن أمام ثمانية

سياسي أو لون أو دين أو لغة أو قومية أو وضع

مفاهيم عاملة ،يعتبر كل منها مكون ًا من مكونات

اجتماعي أو جنس أو عرق أو أي سبب آخر من

الدميقراطية ،خمسة منها تكون اإلطار النظري

أسباب التمييز40؛ فاملجتمعات الدميقراطية هي

للنهج الدميقراطي ،وثالثة منها تكون التطبيق

املجتمعات التي يتكون فيها أوسع طيف من

العملية للنظام الدميقراطي:

 -1تداول السلطة :أول وأهم مكون من مكونات
العدد (2011 )16

أطياف التعددية ،إلعطاء اجلميع احلقوق نفسها،
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وإلزامهم بالواجبات نفسها ،وخضوعهم

لألحكام القانونية نفسها ،طاملا هم مواطنون

التمييز؛ وعليه يكون النص القانوني أعمى،

في العمل السياسي هو التعددية السياسية ،التي

اللون أو اجلنس ،أو ألي سبب من األسباب،

فال يتيح املجال للتمييز بسبب اللغة أو العرق أو

في الدولة نفسها .ولعل أهم مجاالت التعددية

ما عدا عامل العمر والوالية القانونية ألولي

تتيح للجميع حق تكوين األحزاب والتنظيمات

األمر على القاصرين .وهنا نالحظ التمييز بني
الشقني ،فقد يطبق القانون بشكل متسا ٍو على

السياسية القائمة على أسس دميقراطية ،وتكون
أبوابها مفتوحة للجميع بال متييز ،بحيث تعطى

اجلميع ،ولكن النص القانوني ذاته قد مييز بني

هذه األحزاب والتنظيمات السياسية احلق في

فئة وفئة؛ وهنا تصبح املساواة القانونية ناقصة،

استقطاب املؤيدين بال أية قيود ،ويكون لها

على الرغم من أن القانون يطبق على اجلميع
بشكل متسا ٍو ،فإن هذا التطبيق يحمل في

احلق باملشاركة في العملية السياسية برمتها ،مبا

في ذلك احلق في تداول السلطة .وبالتعددية

طياته أساس ًا سبب ًا للتمييز ،وهذا ما يخالف كل

السياسية املنفتحة والقائمة على التنظيم احلزبي

األعراف واملفاهيم الدميقراطية.

السياسي غير املقيد بـ «دين أو لون أو جنس أو
عرق» ،ميكن القضاء على باقي أنواع التمييز

 -4احلقوق واحلريات :وهي منظومة احلقوق

داخل الدولة ،بحيث تصبح التعددية السياسية

واحلريات املقرة عاملياً ،مبا يشمل احلقوق

هي مفتاح باقي التعدديات في الدولة .وال شك

املدنية والسياسية وحرياتها ،واحلقوق الثقافية

في أن لكل حزب من األحزاب أفكاره ومواقفه

واالجتماعية واالقتصادية .وهذه املنظومة

اخلاصة به وله أيديولوجيته املميزة له ،ولكن

من احلقوق واحلريات هي املكون الليبرالي

عملية االنتماء إليه يجب أن تكون مفتوحة جلميع

من الدميقراطية ،والضامن احلقيقي للحرية

املواطنني الذي يحملون التوجهات السياسية

وللممارسات السليمة للنظام في تطبيق املفاهيم

نفسها والذين يؤيدون مواقف ذلك احلزب.

الدميقراطية .42وهذه احلقوق في شقها السياسي

 -3املساواة القانونية :وتعني أن جميع املواطنني

تشمل كل ما يعرف باحلريات الدميقراطية ،وهي

والقانون يسود على اجلميع بصرف النظر عن

السياسي مبا يعنيه ذلك من حق تولي الوظائف

متساوون أمام القانون وفي القانون،

تبدأ بحق املشاركة السياسية وحرية ممارسة العمل

انتماءاتهم .41وهذا التعريف بشمل شقني؛

العامة وحق الترشح وحق االنتخاب وحق

أو ً
ال املساواة أمام القانون والتي تعني أن جميع

املشاركة في إقرار السياسات العامة .ويلي حق
املشاركة السياسية حق التجمع ،وهو يشمل حق

املواطنني يخضعون للقوانني نفسها ،واألحكام

القانونية ملزمة لهم جميع ًا بال استثناء أو متييز

إقامة اجلمعيات واملنظمات والهيئات السياسية

واالجتماعية بال قيود تعيق هذا احلق ،مبا في

ألي سبب كان .والشق الثاني هو املساواة في

ذلك إعاقة إنشاء األحزاب السياسية ومؤسسات

القانون ،وهو يعني أن النص القانوني نفسه
يجب أال يكون مدخ ً
ال ألي نوع من أنواع
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املجتمع املدني بكافة أشكالها وأنواعها .وتوازي ًا

مع حق التجمع يأتي حق االجتماع ،وهو حق

السلطة األخرى .43وفصل السلطات يجب أن

للتأييد أو الشجب أو االعتراض ،وحق إقامة

تكمل بعضها البعض ،وبالتالي فإن عملها ال

يكون كامالً ،ولكنه ليس مطلقاً ،فالسلطات

الشعب بأفراده وجماعاته املنظمة بالتظاهر

ميكن فصله بشكل مطلق على الرغم من ضرورة

املهرجانات واللقاءات والندوات ،دون أي

اكتمال عملية الفصل بني السلطات ،بحيث

تدخل من السلطة القائمة إال حلفظ النظام

تكون لكل سلطة رئاستها اخلاصة بها ،وحقوقها

العام .وال يحق للسلطات حجب هذا احلق عن

في ممارسة مهامها دون تدخل السلطات

الناس ،فحق االجتماع من احلقوق الدميقراطية

األخرى إال مبا يحقق مبدأ الرقابة واحملاسبة

السياسية املقرة في كل املواثيق الدولية امللزمة

بني السلطات .وهذه السلطات كما هو شائع

جلميع الدول .ومن ضمن احلريات الدميقراطية

هي :السلطة التنفيذية ،والسلطة التشريعية،

هناك حرية التعبير عن الرأي ،وهو ما يعرف

والسلطة القضائية .وهذه السلطات الثالث

بحقوق الرأي والضمير .وهذا احلق يسمح

هي السلطات السياسية في الدولة .وميكن أن

لكافة املواطنني بالتعبير عن آرائهم بال قيود ،إال

نضيف إليها سلطة أخرى هي السلطة املجتمعية

يشهر باآلخرين ،وهو
ما يخدش احلياء العام أو ّ

ما ميكن معاجلته بقانون ملنع التشهير .ومبا أن

املتأتية من مكونات املجتمع املدني أساساً ،من

التعدي عليها وفرض القوانني الناظمة لها مبا يحد

والتي كلها تراقب السلطات السياسية الثالث

أحزاب وجتمعات وتنظيمات شعبية وصحافة،

هذه احلقوق هي أساس العمل الدميقراطي ،فإن

وتدعو إلى محاسبتها إن هي أخطأت .44أما

من مجاالتها هو تعد على املمارسة الدميقراطية؛
وبالتالي وحتى يكون النظام دميقراطي ًا يجب

السلطات السياسية الثالث ،فإن عملية الفصل

االبتعاد قدر اإلمكان عن األحكام القانونية التي

الكامل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ال

تعطل ممارسة هذه احلقوق ،وباألخص القوانني

تكتمل إال بعملية احلق املطلق للسلطة التشريعية

الناظمة إلنشاء األحزاب أو للتظاهر واالجتماع

مبمارسة صالحياتها في التشريع واحملاسبة

أو قوانني النشر واملطبوعات ،والتي يجب

واالعتراض دون تدخل من السلطة التنفيذية

العمل على إلغائها متام ًا ملنح الناس أوسع هامش

أو إمكانية السلطة التنفيذية ملنعها من ممارسة

من ممارسة حق التعبير عن الرأي.

هذه الصالحيات .وعلى الرغم من أن األنظمة
البرملانية عادة ما يتداخل فيها عمل السلطتني

 -5فصل السلطات :وهو من ضرورات النهج

التنفيذية والتشريعية ،حيث إن احلكومة تتكون

النهج الدميقراطي ألن املبدأ األول في إقامة

تريده حكومة األكثرية ،وعلى الرغم من أن

الدميقراطي ،ففصل السلطات مهم جد ًا في

من األكثرية البرملانية والتي تقر في التشريع ما

النظام الدميقراطي هو أال تتعدى سلطة على

األنظمة الرئاسية يكون فيها الفصل بني السلطتني

أخرى ،وأن تقوم سلطات منفصلة عن بعضها
البعض لتتمكن كل سلطة من احلد من هيمنة

العدد (2011 )16
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دميقراطية ،ألن مجالسها التشريعية تكون معبرة

أكبر عن رأي الشعب فيما يطبق من سياسات،

ودون قيود في حقوق املشاركة والترشح

االنتخابات ،وال حتاول اإلساءة إلى وضعها

باالنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو

حيث إن األكثرية حتسب دوم ًا حساب يوم

واالنتخاب ،إن كانت تلك اخلاصة
باحلكم احمللي ،بحيث تكون هذه النصوص

كأكثرية مبعاداة الرغبة الشعبية .وفي كل احلاالت

الدستورية أحكام ًا عليا ال يجوز مخالفتها،

فإن الفصل الكامل يجب أن يكون بني السلطتني

وتشمل كل ما له عالقة باالنتخابات من النظام

التنفيذية والتشريعية عن السلطة القضائية،

االنتخابي الواجب اتباعه ،إلى اإلشراف

والتي هي عامل التوازن بني السلطات ،ويجب

أن تكون أحكامها منزه ًة عن أي تدخل من أي

واإلعداد لالنتخابات ،إلى الرقابة والفرز

وإعالن النتائج وحقوق االعتراض.46

من السلطتني األخريني ،ولذا يجب أن تتمتع

ب .النظام االنتخابي :والذي يحدد هل جتري

باستقاللها كسلطة ،فاستقالل السلطة القضائية

ال يعني فقط استقالل القاضي في قضائه ،بل

االنتخابات بشكل دوائر أم بشكل التمثيل

يعني ،أيضاً ،استقالل مجمل اجلهاز القضائي

النسبي املرتكز إلى القوائم ال إلى الترشح
الفردي .وعموم ًا يكون نظام التمثيل النسبي

بشكل كامل عن باقي السلطات.

معبر ًا أكثر عن رأي الناس ،ألنه يعطي لكل

 -6االنتخابات :وهي االنتخابات احلرة النزيهة

قوة سياسية في معترك العمل السياسي في

بسيطرة حزب واحد أو نخبة معينة ،بل تسمح

أن تنجح قوة بأغلبية مطلقة فتقوم بتشكيل

القائمة على قاعدة قانونية دميقراطية ال تسمح

الدولة حجمها احلقيقي في الشارع؛ فإما

بتداول السلطة ضمن مبدأ التعددية؛ وبالتالي

احلكومة طيلة والية املجلس التشريعي

نرى أن االنتخابات احلرة النزيهة هي املكون

املنتخب ،أو أن تكون هناك أغلبية دون أن

األول في أي نظام دميقراطي ،ألنها هي

تكون مطلقة ،وبالتالي عليها العمل ضمن

أساس تطبيق املكون األول والثاني من النهج

حتالف أوسع مع قوى أخرى في البرملان،

الدميقراطي ،وهما تداول السلطة والتعددية.45

لتتمكن من تشكيل احلكومة .47أما نظام

وعندما نتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة

الدوائر فيتيح مجا ً
ال لتالعب السلطة التنفيذية

قواعد ضرورية لتحقيق حريتها ونزاهتها ،وهذا

رغبات احلزب احلاكم.

بحجم الدوائر وعدد ممثليها مبا يتناسب مع

فإننا نقصد أن تقوم هذه االنتخابات على عدة

ج .القانون االنتخابي :وهو القانون الذي

يشمل:

أ .األحكام الدستورية :والتي يجب أن تكون

يوسع النص الدستوري دون أن يتعدى على

وضمن مبدأي تداول السلطة والتعددية.

ممارسة االنتخابات بشفافية وحرية دون أية

املعنى الدستوري أو روح الدستور بضرورة

واضحة في حتديد حق االنتخاب مبساواة

والنص الدستوري يجب أن يوضح كل
اخلطوات األساسية في العملية االنتخابية

قيود على نظام إجراء االنتخابات أو تقييد
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في النظام االنتخابي أو لوضع استثناءات لم

ترد دستورياً .ويتوسع القانون االنتخابي مبا

بشكل دميقراطي ،مع حق االعتراض إن

مبا في ذلك توزيع املناطق االنتخابية ،وأحكام

كافة أطياف املشاركة الدميقراطية تقبل النتائج

وجدت انتهاكات؛ ولكن في النهاية على

يتطلبه التطبيق في مجرى العملية االنتخابية،

مهما كانت.

مراكز االنتخابات ،وتشكيل الهيئة املشرفة
على االنتخابات ،واملمارسات االنتخابية من

 -7الترتيبات الدستورية :وهي الترتيبات التي

أحكام احلملة االنتخابية وحقوق الرقابة على

تضمن تطبيق مفهومي املساواة القانونية وفصل

عملية االقتراع والفرز ،ومن ثم اإلعالن عن

السلطات ،ويكون ذلك مبا يجب أن يرد في

النتائج وحقوق االعتراض عليها ،مبا جتيزه

أحكام الدستور من أبواب ومواد تؤسس لقيام

النصوص الدستورية .48وعادة ما يتبع

نظام دميقراطية51؛ فكل الدول تقريب ًا فيها

القانون االنتخابي نظام إداري تقره احلكومة

لتحديد كيفية تطبيق القانون ،ويجب أال

دساتير ،وحتى األنظمة االستبدادية تشرعن

يكون هذا النظام بأي شكل من األشكال

الستبدادها بالنصوص الدستورية ،ولذا من

مخالف ًا للنص القانوني املقر من الهيئات

املهم أن يكون الدستور نفسه دستور ًا دميقراطياً،

مبعنى أن يشمل كل األسس التي ال تدع مجا ً
ال

التشريعية ،وأال يشمل أي ًا من األحكام التي
قد تتعارض مع أحكام الدستور ،فهو مجرد

للسلطة التنفيذية للتعدي على حقوق األفراد

تعليمات إدارية لكيفية تطبيق القانون املعتمد

وحرياتهم وعلى حقوق املجتمع ،أو أن تنفرد فيه

أساس ًا على النص الدستوري.49

بالسلطة لصالح حزب واحد أو نخبة واحدة أو

د .املمارسة االنتخابية :وهي تبدأ بحق كافة

زعيم واحد .وحتى يكون الدستور دميقراطياً:

أ .يجب أن يشمل باب ًا واضح ًا للحقوق

القوى املشاركة في احلملة االنتخابية بعرض

واحلريات ،مينع التعدي عليها بنصوص

آرائها ومواقفها وبرامجها االنتخابية دون

قانونية الحقة ،أو أن تتعدى عليها السلطة

تقييد أو منع من قبل السلطة القائمة ،إلى

التنفيذية أثناء التطبيق ،52كما يجب عدم

حق اإلدالء باألصوات أثناء االقتراع دون

ضغط أو إكراه من قبل أي طرف رسمي

ربط مسألتي احلقوق واحلريات بالواجبات
وااللتزامات ،فكل من األمرين يتبع نظام ًا

أو غير رسمي حلجب حق املشاركة أو

مختلف ًا عن اآلخر ،ففيما احلقوق واحلريات

االمتناع عن املشاركة .50وتشمل املمارسة

تنبع من احلق اإلنساني الطبيعي باحلرية ،فإن

حق الرقابة على تسجيل الناخبني واالقتراع

الواجبات وااللتزامات تتبع النظام األخالقي

وفرز األصوات ،دون حكر هذا احلق على

ال النظام الطبيعي اإلنساني .53والربط بني

احلزب احلاكم ،بل إتاحة املجال لكافة القوى

األمرين مع ًا سيؤدي إلى حجب احلقوق إذا

املشاركة في االنتخابات بعملية الرقابة منذ
بداية احلملة االنتخابية .وتشمل املمارسة

االنتخابية إعالن النتائج وتقبل نتائجها
العدد (2011 )16
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حقوق اإلنسان التي يعتبر أن حقوق اإلنسان

مقدسة ال ميكن التعدي عليها أو منعها ألي

ال بد أن تكون هناك أحكام حول القضاء

عن الواجبات وااللتزامات ،ولكنه يشمل

أو أفعال ال تتماشى مع أحكام الدستور.55

الدستوري الذي ميكنه أن ينقض أية قوانني

سبب من األسباب .وقد يأتي باب يتحدث

وقد يشمل الدستور باب ًا مستق ً
ال يتحدث عن

التزامات الفرد نحو الدولة واملجتمع،

مقابل التزامات الدولة نحو الفرد واملجتمع

السلطة املجتمعية ودورها في الدولة وكيفية

والتزامات املجتمع نحو الفرد والدولة،

تشكيل هيئاتها وعالقاتها الداخلية ،ليحدد

فالواجبات ليست طريق ًا باجتاه واحد هو

دورها الدميقراطي في الدولة ،وليحقق

طريق واجبات الفرد بال مقابل.54

املمارسة الدميقراطية داخل أطر هذه السلطة

ب .ويجب أن يشمل أبواب ًا تتحدث عن

أيض ًا.56

تفاصيل صالحيات السلطات املنفصلة،

 -8املساءلة :وهي حق املواطنني في معرفة ما

وكيف ميكن فصل هذه السلطات ،بحيث

يحدد كل فصل أحكام سلطة واحدة ،مبا

يجري في الشأن العام ،ومن ثم محاسبة

لها وما عليها ،فيكون هناك فصل يتحدث

احلكومة على ما تقوم به في هذا املجال؛ وهذا

عن السلطة التنفيذية ،ليشمل كيفية تشكيلها

األمر يتطلب أن تقر السياسات العامة وتنفذ

وهل هي برملانية أم رئاسية ،وكيف يتم

بشفافية ،وأن تتم مبعرفة اجلمهور ،بال أية

عمليات تعتيم إال ما ميس فع ً
ال األمن القومي

انتخاب كل منها ،وصالحياتها وكيفية

محاسبتها وعزلها ،بحيث ال يكون أي من

للدولة .57واملساءلة تتم ضمن اإلطار القانوني

أعضاء هذه السلطة خارج إطار احملاسبة

للدولة ،بحيث إن عملية املساءلة هي جزء من

القانونية أو الدستورية .وضمن هذا الباب

عملية سيادة القانون؛ ففيما تتم محاسبة األفراد

أو في باب مستقل يتم احلديث عن تكوين

ومعاقبة الذين يقترفون ما ميس القانون ،فإن

املؤسسات احلاكمة أيض ًا خاضعة للمحاسبة،

السلطات احمللية ،وكيفية انتخابها وما هي
مهامها وكيف متارسها وكيفية محاسبتها.

كمؤسسات كاملة أو كأفراد في مراكز القرار.58

ثم يأتي باب يتحدث عن السلطة التشريعية

وعملية ممارسة املساءلة تظهر مدى ما يتمتع به

وكيفية انتخاباها وما هي مهامها وصالحياتها

النظام من حكم رشيد يعمل من أجل املصلحة

وواليتها الدستورية ،وما هو دورها بالنسبة

العامة ،دون فساد ودون محاوالت التغطية

للسلطة التنفيذية كهيئة ملراقبة ومحاسبة

على األخطاء أو النهب من املال العام ،وبهذا

السلطة التنفيذية .وأخير ًا يكون هنالك

تقوم عملية املساءلة على ثالث قواعد:

أ .احملاسبة العامة :وهي تعني محاسبة اجلهاز

باب عن السلطة القضائية وكيفية تشكيلها
وصالحياتها وكيفية ممارستها الستقالليتها

احلكومي التنفيذي على ما يقوم به من

نشاطات وأعمال مقرة طبق ًا للقانون .وهذه

كسلطة قائمة بحد ذاتها دون تدخل السلطة
التنفيذية .ومن ضمن عمل السلطة القضائية
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احملاسبة تتفرع إلى أربعة فروع:

أوالً :احملاسبة الشعبية ،من خالل صناديق

للقانون العام ،وبالتالي تتم محاسبتهم طبق ًا

يقوم الشعب مبحاسبة احلكومة على أدائها،

أو قاموا بأي من املمارسات التي تعتبر

لهذا القانون إن هم اقترفوا أي ًا من األخطاء

االقتراع في االنتخابات الدورية ،بحيث

جرمية ويتوجب احملاسبة عليها61؛ وهذا

فيمنحها الثقة لالستمرار بعملها من خالل

ال يقتصر فقط على سلوكهم اليومي الذي

إجناح مرشحي احلزب احلاكم في والية

قد ميس القانون العام من مخالفات وجنح

برملانية جديدة ،إذا شعر بأن أداءها مرض

وجنايات ،وإمنا أيض ًا سلوكهم اإلداري

له ،أو يسحب منها الثقة بإسقاط مرشحي

الذي قد يكون جرمياً ،كتلقي الرشوة

احلزب احلاكم ،وإجناح املعارضة في عملية

أو إهدار املال العام ،أو استغالل املوقع

تداول السلطة ،إذا شعر بأن األداء احلكومي

الوظيفي ،أو التعدي على حقوق الناس،

الذي كان يقوم عليه احلزب احلاكم ،لم

يكن مرضي ًا ووقع في عدد من األخطاء التي

أو أي من األفعال التي تدخل في باب

الفساد ،والتي توجب احملاسبة عليها دون

اعتبرها الشعب مسيئة ،وبالتالي ال يستحق

تبرير األفعال بأنها للمنفعة العامة.

احلزب احلاكم االستمرار في احلكم .وعادة

رابعاً :احملاسبة الرسمية :وهي ما يقوم به

ما تشارك في عملية احملاسبة هذه مؤسسات

جهاز مختص في الدولة مبراقبة أعمال

املجتمع املدني التي تتابع ما تقوم به احلكومة

املؤسسات الرسمية ،وإجراء احملاسبات

وال تتوانى عن كشف األخطاء واملمارسات

الدورية لكل ما يتم فعله ،ويشمل هذا

غير السوية التي تقوم بها احلكومة.59

ثانياً :احملاسبة البرملانية ،وهي أن يقوم

القضايا املالية وكيفية التصرف باملال العام،

البرملان كممثل للشعب ،مبحاسبة احلكومة

وكذلك القضايا اإلدارية ومدى اإلجناز في

بأن أداء احلكومة أو أي من أعضائها لم يكن

العامة أكثر من جهة رسمية ،62منها ما

األداء .وقد تقوم بعملية الرقابة واحملاسبة

ككل أو محاسبة أي من أفرادها ،إذا شعر

هو مختص باحملاسبة املالية ،ومنها ما

باملستوى املطلوب لتحقيق اإلجنازات املقرة

هو مختص باحملاسبة اإلدارية .وفي كلتا

في خطط العمل احلكومة ،أو أن احلكومة

احلالتني يقدم كل جهاز محاسبة تقريره

أو أيا من أعضائها قد ارتكب من األخطاء

السنوي مبا قام مبراقبته واحملاسبة عليه،

ما ال يسمح باستمرار احلكومة أو العضو

إلى السلطة التشريعية التخاذ ما تراه مناسب ًا

املعني باحملاسبة في موقعة الوزاري.60

من إجراءات لتصويب األوضاع أو ملكافأة

وهنا يحق للبرملان سحب الثقة عن احلكومة

املسؤولني الذين يكون أداءهم متميزاً.

مجتمعة ،أو عن العضو املقصر.

ثالثاً :احملاسبة القضائية :وهي أن يكون كل

وقد حتال بعض قضايا احملاسبة العامة إلى

الوزراء وكل املسؤولني في الدولة خاضعني

أن األخطاء فيها وصلت إلى احلد اجلرمي

أجهزة احملاسبة القضائية للبت فيها باعتبار

أفراد احلكومة من رئيس الوزراء وكافة
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ثالثاً :لتحقيق مبدأ الشفافية ،يجب إتاحة

الذي يوجب احملاسبة القضائية.

ب .الشفافية :وهي أن تكون كل ممارسات

املجال للجميع للوصول إلى املعلومات،

يتمكن الناس من معرفة ما تقوم به حكوماتهم

احلقوق الدميقراطية ،ويتم حتقيقه إما من

العمل احلكومي واضحة أمام اجلميع ،حتى

فحق احلصول على املعلومات هو من

من أعمال ،ليتمكنوا من محاسبتها في يوم

خالل وسائل اإلعالم أو من خالل حق

االنتخابات ،إما للتجديد لها أو لسحب الثقة

األفراد باالطالع على ما يقر من سياسات

منها ،حيث إن:

أو ما يتم تنفيذه من أعمال حكومية66؛

أوالً :ممارسة العمل احلكومي بشفافية متنع

وهذا األمر يتطلب باألساس منع الرقابة

من أعمال ،وخصوص ًا ما يتم عمله على

لتحصيل املعلومة بال قيود أو قوانني جترم

انتشار الفساد ،ألن كل ما تقوم به احلكومة

على احلريات الفكرية ،وإتاحة املجال

حساب املال العام ،سيكون معروف ًا

احلصول على املعلومات أو نشرها.

رابعاً :هذه اإلتاحة حلرية الرأي واحلصول

للجميع .63وباإلضافة إلى الشفافية املالية،

يجب أيض ًا مراعاة الشفافية اإلدارية،

على املعلومة ،تكّ ون رأي ًا عام ًا قادر ًا على

ألحكام القانون ،مبا في ذلك التعيينات

في مراقبة احلكومة برقابة شعبية ،67قبل

العامة ،وأعمال األجهزة األمنية في

األخرى البرملانية أو القضائية أو الرسمية.

وذلك أن تقوم كل أعمال احلكومة طبق ًا

الضغط للمحاسبة وحتقيق أفضل النتائج

في الوظائف احلكومية ،وإقرار السياسات

أن تتم محاسبتها من قبل أي من األطر

عالقاتها مع الناس ،وهل تقوم بأي أفعال

ت .احلكم الرشيد :واحلكم الرشيد ،أو

تتعدى على حقوق اإلنسان ،كما هي

ما يسمى أحيان ًا احلكم الصالح (Good

مقرة في الترتيبات الدستورية وفي املواثيق

الدولية امللزمة للدولة.64

 )Governanceهو إدارة شؤون الدولة

ثانياً :الشفافية هي الطابع العام للحكومات

واملجتمع على أسس قانونية ،مبشاركة

أعمالها في الباطن65؛ والباطنية من

وتسعى في خطط إلى التنمية وحسن األداء

الدميقراطية ،التي ال ميكن أن متارس

سياسية عامة ،وحكومة خاضعة للمحاسبة،

املمارسات في األنظمة االستبدادية ،والتي

مبا يخدم املصلحة العامة بأعلى الدرجات.68

تعتبر أن ما يقر من سياسات وما يصرف

وتعتبر الدميقراطية أساس احلكم الرشيد ،إذ

من املال العام ،ومجمل التعيينات في

إن احلكومات اخلاضعة للمحاسبة ،والتي

الوظائف ،وممارسات األجهزة احلكومية،

ميكن تغييرها بالرأي الشعبي من خالل مبدأ

هي كلها من أسرار الدولة ،ألنها من شأن

تداول السلطة ،69هي احلكومات األكثر

إجناز ًا للمصلحة العامة ،واألكثر قدرة على

صاحب الشأن األعلى ،وهي ليست من

شأن الشعب.

حتقيق التنمية في مجتمعاتها .ويقوم احلكم
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الدولة ،بدء ًا من رأس الدولة إلى أصغر

الرشيد على خمس قواعد أساسية هي:

أوالً :الشرعية االنتخابية :وهي الشرعية

موظفيها .ولكنها أيض ًا صفة يجب أن

صاحل ًا طاملا أن القائمني عليه قد اقتنصوا

املجتمع املدني ،ملنع انتشار الفساد في هذه

يتميز بها كل العاملني في مؤسسات

الدميقراطية ،إذ ال ميكن أن يكون احلكم

املؤسسات .والنزاهة هي عكس الفساد،

السلطة بشكل غير شرعي ،ودون الرغبة

حيث تعتبر كل املعامالت والتصرفات

اجلماهيرية .والشرعية االنتخابية تعني

غير النزيهة معامالت وتصرفات يشوبها

باألساس أن الذي يحكم هو من اختاره

الفساد72؛ فإذا كانت النزاهة يتم التعبير

الشعب ،وأن الشعب يستطيع تغيير
حكامه متى ما رأى أن إجنازاته ال ترقى

عنها باألمانة والصدق والعمل املثابر

إلى تطلعاته ،أو أن أداءهم تشوبه األخطاء

للمصلحة العامة واإلخالص في العمل،

التي تتوجب احملاسبة عليها.

فإن الفساد هو عكس ذلك متاماً ،وهو

ثانياً :سيادة القانون :وهي تعني أن

االرتشاء والسرقة والتقاعس ونهب املال

على اجلميع بال متييز ،70وأن هذا القانون

رابعاً :التنمية :تعتبر التنمية اليوم من

مؤسسات الدولة تعمل طبق ًا لقانون يسري

العام واستغالل املوقع في السلطة.73

في نصه ال مييز بني الناس ،وأنه ال مينح

مكمالت العمل الدميقراطي ،وقد

وما يتم إجنازه من أعمال يتماشى مع

القرن املاضي بضرورات وجود أنظمة

ارتبطت منذ أواخر سنوات الثمانني في

حصانات ألحد ،وأن ما يقر من سياسات

دميقراطية؛ والتنمية هي حتقيق أفضل نتائج

أحكام القانون .وهنا يعتبر القانون املرجع

لتطوير املجتمعات ،مبا في ذلك تطوير

األساس في كل ما يجري من أعمال،

الدخل القومي والفردي ورفع مستوى

وكل ما تتطلب احملاسبة عليه .وسيادة

املعيشة ،وتطوير األداء احلكومي ،ورفع

القانون هي الضامن الفعلي لالنتقال

مستوى التعليم ،واالرتقاء بشكل ملحوظ

السلس للسلطة ولعدم ممارسة العنف ضد

باألوضاع االجتماعية .ولتحقيق التنمية

الناس.71

ثالث ًا النزاهة :هي ممارسة إدارة الدولة بصدق

احلقيقية ال بد من وجود نظام دميقراطي،

القانونية .والنزاهة مجموعة من القيم

تستطيع الشعوب محاسبة حكامها إذا

وأمانة ،بعيد ًا عن الفساد واملمارسات غير

حيث إنه في األنظمة الدميقراطية وحدها

قصروا في أعمالهم أو أخطؤوا في أدائهم.

األخالقية التي يجب أن يتحلى بها كل

ولتحقيق التنمية يجب أن تكون هناك

العاملني في مؤسسات الدولة واملجتمع،

وذلك حفظ ًا على املال العام وحسن األداء

مراجعة دائمة ملا يتم إجنازه؛ ملعرفة أوجه

النجاح والفشل ،ومحاسبة املسؤولني عن

في كل هذه املؤسسات .والنزاهة صفة

الفشل ،ومكافأة املسؤولني عن النجاح.

خاصة باألفراد القائمني على مؤسسات
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واألنظمة االستبدادية تخاف من إظهار

للعشوائية أو االعتبارات الشخصية

تقوم باحملاسبة املطلوبة لتحقيق النجاح،

والالمركزية تشمل أمرين :أولهما

أو التخبط حسب األهواء اخلاصة.

فشلها وتخاف من فضح فسادها ،فال

الالمركزية داخل املؤسسات الرسمية،

وبالتالي تتأخر عملية التنمية ،ومع هذا

بحيث تفوض الصالحيات من املرتبات

التأخر يتراجع النمو االقتصادي وتنتشر

واملستويات العليا للمرتبات واملستويات

البطالة والفقر ،وتتراجع مستويات

األدنى ،وخصوص ًا في الدوائر املنبثقة

التعليم ومحاربة األمية واجلهل ،وتتباطأ

داخل كل مؤسسة ،وفي املناطق املختلفة

عملية تطوير اخلدمات املقدمة للناس.

إذا كان األمر يتطلب عمل املؤسسة

وحتى تتم التغطية عن كل هذا الفشل،

في أكثر من منطقة جغرافية .والشكل

يتم تكميم األفواه وزيادة القمع وانتهاك

الثاني من الالمركزية هو المركزية احلكم

حقوق اإلنسان ،وكرامته .وهكذا نرى

احمللي ،أي حق الوحدات احمللية من قرى

الربط املباشر بني التنمية والدميقراطية،

وبلدات ومدن ومقاطعات ومحافظات أو

وبني التأخر واالستبداد.

خامساً :الالمركزية :املركزية والالمركزية

واليات ،أن تدير شؤونها اخلاصة دون

تعني أن يقوم احلكم على توزيع املسؤولية

وحتى تتحقق الالمركزية الصحيحة

التدخل املركزي في كل صغيرة وكبيرة.75

هما وجها إدارة الدولة؛ والالمركزية

وتفويضها على أكبر قدر ممكن ،دون

في هذه الوحدات اجلغرافية من احلكم

ترك أمر كل قرار ألعلى سلطة قائمة74؛

احمللي ،فإن عملها يجب أن يقوم على

وهذا يعني أن يكون عمل أعلى سلطة

القاعدة الدميقراطية أيضاً ،أي أن تقوم

األدنى ،بحيث تعطى هذه املستويات

أساس االنتخاب الدميقراطي ،الذي يجب

مجالسها احلاكمة وجلانها وحكامها على

هو التوجيه والرقابة ملا تقوم به املستويات

أن يتم بشكل دوري ،متام ًا مثل احلكومة

الصالحيات ملمارسة عملها دون ضرورة

املركزية.76

الرجوع إلى السلطات العليا في كل قرار

أو خطوة للتنفيذ ،ألن هذا يعيق العمل

من كل ما جاء نرى أن ضرورة التحول إلى

ويؤخر النمو .وهذا األمر يتطلب وجود

الدميقراطية هي حتمية ال مجال لتجاهلها إذا أردنا
للوطن العربي أن يكون حر ًا متطور ًا قادر ًا على

لوائح وأنظمة وخطط موضوعة تتصرف
على أساسها املؤسسات واألجهزة

مواكبة العصر .وهذه الدميقراطية تبدأ بإقرار حق

الرسمية ،بحيث يتم تفويض الصالحيات

املشاركة السياسية واحلق في تداول السلطة ،ثم

للمستويات األدنى من قبل املستويات

تشمل قبول التعددية وتقبل اآلخرين في املجتمع،

العليا ،وتكون هذه الصالحيات املفوضة

حيث إن ثقافة التسامح وتقبل اآلخرين هي اخلطوة

واضحة باللوائح ،بحيث ال يترك األمر

األهم في الثقافة الدميقراطية التي ميكن أن تبني في
39

النهاية نظام ًا دميقراطياً .والتعددية تقوم على مفهوم

باملشاركة السياسية املبنية على املساواة للجميع أمام

القانون وفي القانون ،ضمن كافة أطياف التعددية.

املساواة القانونية أساساً ،واملساواة تتيح املجال ملنح
أعلى سقف من احلريات وحقوق اإلنسان ،وهذا ال

املوجة الرابعة تعصف بالوطن العربي

ميكن أن يتم إال إذا كان هناك فصل للسلطات جتعل

حتدثنا في البداية عن الثورة الشعبية التي عصفت

من املمكن محاسبة السلطة التنفيذية ومنع هيمنتها

بالوطن العربي من محيطه إلى خليجه ،ووصفناها

واستبدادها .وحتى نحقق قيام النظام الدميقراطي

بأنها املوجة الرابعة للدميقراطية؛ فلماذا نسميها

علينا إجراء انتخابات حرة نزيهة ،لضمان املشاركة

املوجة الرابعة ،وما هي املوجات التي سبقتها

السياسية وتداول السلطة وفتح املجال أمام الفئات

لتكون هي موجة رابعة من موجات الدميقراطية؟

املختلفة في أطياف التعددية للمشاركة مبساواة

قبل هذه املوجة العربية للتحول الدميقراطي شهد

تامة ضمن سيادة القانون .ولضمان هذا يجب أن

العالم ثالث موجات من هذا التحول .ووصف

تكون هناك ترتيبات دستورية دميقراطية تضمن كل

«موجات» هو وصف أطلقه املفكر األميركي

مقومات الدميقراطية من حقوق الناس إلى فصل

«صموئيل هانتينغتون» في وصفه حلركة التحول

السلطات ،إلى قيام انتخابات حرة نزيهة ،إلى

الدميقراطي تاريخياً .واستحدث الوصف للحديث

محاسبة ومراقبة فعلية ملؤسسات النظام ،من أجل

عن تلك املوجة التي عصفت بأوروبا في أعقاب

قيام حكم رشيد يحقق أفضل معدالت للتنمية

سقوط الكتلة الشرقية وانهيار االحتاد السوفييتي،

والرخاء للناس.

والتحول إلى الدميقراطية عملية ليست سهلة،

ووصفها بأنها املوجة الثالثة .77وهذه املوجة الثالثة

سقف احلريات في الدولة إلتاحة املجال لكل

العشرين ،عندما حتولت أنظمة كل من اليونان

حسب هانتينغتون بدأت في سبعينيات القرن

وتتطلب املثابرة والعمل الدؤوب ،وتبدأ برفع

وإسبانيا والبرتغال إلى أنظمة دميقراطية ،بعد

املمارسات الدميقراطية .وأصعب من التحول

أن رزحت شعوب هذه الدول حتت نير األنظمة

الدميقراطي هو عملية احلفاظ على املكتسبات

االستبدادية العسكرية الطابع لسنوات طويلة .وقد

الدميقراطية وتثبيت أركان النظام الدميقراطي.

حتولت البرتغال في أعقاب وفاة دكتاتورها ساالزار

وعملية تثبيت الدميقراطية تتطلب باألساس

في سنة  ،1974ثم حتولت إسبانيا في أعقاب

قيام أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني تراقب

وفاة دكتاتورها فرانكو ،أما اليونان فقد حتولت

باستمرار ما تفعله احلكومة حتى ال تخرج عن اخلط

في أعقاب املغامرة العسكرية الفاشلة للحكم

الدميقراطي .واحملك في تثبيت الدميقراطية هو

العسكري لليونان إلجراء انقالب عسكري في

عند الدخول ثانية في العملية االنتخابية بعد الوالية

قبرص أدى إلى التدخل التركي في اجلزيرة وتقسيم

األولى من التحول الدميقراطي ،والتأكد من

اجلزيرة بني القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك.

إجراء االنتخابات في موعدها وفق قواعد العمل

وبعد أوروبا انتقلت املوجة إلى آسيا بسقوط نظام

الدميقراطي نفسها ،والتأكد من االستعداد لدى

ماركوس في الفلبني .وقد جاء التحول في هذه

اجلميع في حق تداول السلطة على قاعدة احلق
العدد (2011 )16
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الدول الثالث في فترات متقاربة ،ثم توقف نتيجة

وتعتبر املوجة األولى للدميقراطية هي املوجة

لتضرب بشدة في أوروبا الشرقية سنة ،781989

األميركية والفرنسية في نهايات القرن الثامن عشر،

التي انتشرت في أوروبا في أعقاب الثورتني

استمرار احلرب الباردة ،ولكن املوجة عادت

وأدت إلى سقوط الكتلة الشرقية برمتها ،مبا فيها

واستمرت في القرن التاسع عشر .وهذه املوجة هي

االحتاد إلى جمهورياته املتعددة .وحلقت هذه

ملفاهيم الدميقراطية احلديثة79؛ وكانت قد سبقتها

املوجة املؤسسة ،والتي وضعت األسس األولى

جمهوريات االحتاد السوفييتي نفسه ،فتفكك

الدول العديد من الدول في أميركا الالتينية .وقد

التحوالت الدميقراطية في بريطانيا ،والتي جاءت

تصور العالم أن املوجة ستمتد إلى أرجاء أخرى من

على مراحل طويلة ،منذ حصول عامة الشعب على

العالم ،ولكنها توقفت.

حقوق متفوقة على النبالء في إدارة شؤون احلكم.

ومع انتشار املوجة الثالثة ،بدأ علماء السياسة

ومثلما حدث بعد املوجة الثالثة ،فقد كثرت

وكيفية تثبيت الدميقراطية بعد قيامها ،فأغنت املوجة

أنها لم تكن تسمى موجة .والتحليالت للتحوالت

يتحدثون عن عملية الدمقرطة والتحول الدميقراطي

الدراسات حول املوجة األولى ،على الرغم من

الثالثة األدب السياسي بالعديد من الدراسات حول

الدميقراطية جاءت بعد مراحل الحقة ملا جرى

الدميقراطية وانتشارها؛ وهذا عكس ما حدث أثناء

في هذه املوجة ،ولكنها حتليالت أغنت املكتبة

املوجة الثانية ،والتي يعتبر علماء السياسة أنها املوجة

الدميقراطية بأهم الدراسات حول معنى الدميقراطية

التي انتشرت في أوروبا بعد احلرب العاملية األولى،

والنظام الدميقراطي وأهمية انتشار الدميقراطية.

وأدت إلى انتشار العديد من األنظمة الدميقراطية،

وفي احلالة العربية ،بدأت أولى حاالت احلراك

وخصوص ًا في إسبانيا وإيطاليا وأملانيا ،والتي

الدميقراطي بعد االستقالل مباشرة ،ولكنه توقف

ما لبثت أن فشل التحول الدميقراطي فيها بقدوم

نتيجة القمع اخلارجي أو القمع الداخلي ،فقد بدأ

الفاشية والنازية وعودة األنظمة االستبدادية ،والتي

مبصر بثورة سعد زغلول ،ثم انتقل إلى سورية

أدى ظهورها في أملانيا وإيطاليا إلى اشتعال احلرب

ولبنان بعد االستقالل ،80وكانت هناك فترة قصيرة

العاملية الثانية .وبعد انتهاء هذه احلرب ،انتشرت

من العمل الدميقراطي في األردن في النصف

الدميقراطية ثانية في العديد من الدول األوروبية،

األول من سنوات اخلمسني من القرن املاضي.

وخصوص ًا في غرب أوروبا ،مبا اعتبر استمرار ًا

ولكن كل هذه احلاالت قضي عليها سريعاً ،ولم

للموجة الثانية التي توقفت نتيجة االنقالب الفاشي

يظل من الدميقراطية العربية إال األدبيات الالحقة

في أوروبا .ولم تنتشر هذه املوجة في شرق أوروبا

التي تدرس معنى الدميقراطية وإمكانيات التحول

التي أحكم االحتاد السوفييتي قبضته عليها ونشر

الدميقراطي في الوطن العربي ،على أمل أن يحصل

فيه أنظمة شيوعية موالية له ،لم تكن أنظمتها

هذا التحول .وفي أعقاب عودة انتشار املوجة

دميقراطية ،على الرغم من أن مسمياتها كانت

الثالثة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين،

«جمهوريات دميقراطية شعبية» ،وهي لم تكن

ازداد حجم األدبيات العربية حول الدميقراطية،

دميقراطية ولم يكن للشعوب عالقة بها.

وتصور الكثيرون أن احلراك السياسي البسيط
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وبعض مظاهر اللبرلة التي جرت في األردن ومصر

العربية وإسقاط بعض منها .وال تزال الكثير من

إلى الوطن العربي؛ ولكن هذا لم يحدث ،فخابت

احلراك الدميقراطي أصبح متفوق ًا عليها .83وقد

األنظمة حتاول املعاندة وال تقبل التغيير ،ولكن

وتونس واليمن قد تكون بداية انتقال املوجة الثالثة

اآلمال وخفتت التوقعات من أية إمكانية لتحول

شاهدنا بداية االنتصار في تونس ومصر ،ونشاهد

دميقراطي فعلي في الوطن العربي.81

احلراك بقوة في اليمن وليبيا والبحرين ،ونشاهد

وعلى الرغم من أن املوجة الثالثة لم حتقق أي

وعمان
املطالبات بالتغيير في األردن والسعودية ُ

للثقافة الدميقراطية املطلوبة لبداية التحول82؛

وقطر ،كما نالحظ احلراك في سورية ،والذي ال

والسودان والكويت والعراق واجلزائر واملغرب

جناح في الوطن العربي ،فإنها وضعت اللبنة األولى

يزال في بدايته ويواجه قمع السلطات هناك.

فالزخم الهائل الذي شاهدناه في األدبيات العربية

وفيما املوجة الرابعة للدميقراطية تعصف باألنظمة

حول الدميقراطية أدى إلى ظهور وعي بني النخب

االستبدادية العربية ،وتبدأ اإلطاحة برؤوس هذه

املثقفة في الوطن العربي ،والتي أصبحت تنادي

األنظمة الواحد تلو اآلخر ،فإن اخلوف اآلن أن

بخجل وخوف بضرورة التحول نحو الدميقراطية.

تخف الهمة وتتوقف املوجة في وسط الطريق ،أو

ولم تسلم هذه الدعوات من البطش والقمع ،وزج

أن تلتف األنظمة حول املوجة أو تنحني لها مؤقت ًا

بالكثير من روادها في السجون في كافة أرجاء

إلى أن يعبر زخم املوجة ،ثم تبدأ سيرتها األولى

الوطن العربي .ومع انتشار اإلنترنت ،بدأ الكثير من

ثانية في ممارسة االستبداد والقمع وكبت احلريات.

اجلماعات السياسية ينشر مواقع حول الدميقراطية،

واخلوف اآلخر هو أن تسقط األنظمة االستبدادية

ويدعو إلى التحول الدميقراطي في الوطن العربي.

احلالية وتقوم مكانها أنظمة استبدادية أخرى،

ومعظم األفراد الذين كانوا خلف هذه املواقع عملوا

بأشكال جديدة ،تبدأ على قاعدة الدميقراطية ،ثم

بالسر ،حتت األرض ،لكي ال يتعرضوا لقمع

تنتقل إلى االستبداد ثانية ،إما بادعاء اخلوف على

األجهزة األمنية في األنظمة العربية .ولم تسلم

األمن القومي ،أو بحجج دعم املسار الديني أو

من مالحقة هذه األجهزة حتى تلك اجلماعات التي

القومي أو االجتماعي ،أو أن تقوم اجليوش ثانية

حاولت إقامة مواقع ومنظمات حلقوق اإلنسان،

ألنها اعتبرت خطر ًا على األنظمة ،وأنها تسعى

بانقالبات تعيد كل مجرى الثورة إلى الوراء ،فيعود
االستبداد كما كان .وحتى تنجح الثورة وتثبت

لقلب أنظمة احلكم القائمة .والقمع واملالحقة

التحوالت الدميقراطية فيها دون االرتداد ثانية إلى

لم توقف هذه املواقع ،بل زادت انتشارها إلى

االستبداد ال بد من التأكد من توافر خمسة أسس:

درجة لم تعد األنظمة القمعية احلاكمة قادرة على

 -1الصمود واملثابرة :على القائمني على الثورة

مالحقتها ،وخصوص ًا أن الكثير منها كان يعمل من

ومفجريها وموجهيها ،وخصوص ًا القوى

خارج حدودها ويؤثر على األجيال الشابة ،والتي

الشبابية التي كانت النواة األولى في تفجر

بدأت بدورها حراكها نحو الدميقراطية ،مبنتديات

الثورة الشعبية ،وخصوص ًا في تونس ومصر،

ومواقع إنترنت جذبت النخب الشبابية الواعية،

والتي أدى عملها وإصرارها أخير ًا إلى هز األنظمة
العدد (2011 )16
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مطالبها .وال يجوز التراجع والتوقف أمام إغراء

بحاجة إلى النوايا الصافية التي تعمل على قاعدة

النظام السابق ثانية في تثبيت أقدامه على حساب

ال بد أن نؤكد أن النوايا الصافية ال حتتاج إلى

التغيير الشامل للتحول الدميقراطي السليم .وهنا

املكتسبات الصغيرة ،ألن أي تراجع سيقابله تقدم

«حكماء» ينصحون بالتعقل واالكتفاء ببعض

املطالب الشعبية .وعندما نقول إن من الضروري

التغييرات التي قد ترضي املرحلة احلالية ،ألن

الصمود واملثابرة ،فإن هذا يعنى االستمرار حتى

هؤالء احلكماء سيعملون في النهاية على إجراء

زوال كل معالم النظام السابق ،من أشخاص

التعديالت ضمن النظام القائم بد ً
ال من التحول

النظام ورموزه ،إلى مؤسساته احلاكمة والقوى

الكامل إلى نظام جديد دميقراطي في تكوينه وفي

التي كانت قاعدة دعمه ،إلى قاعدته القانونية

استمراريته .ومن ضمن ما يطرحه «احلكماء»

التي كانت تشرعن استبداده ،إلى طبيعة النظام

ويجب رفضه:

السياسي في احلكم؛ وهذا يتطلب حل كل

أ .إجراء بعض التعديالت على الدستور بد ً
ال

املؤسسات التي كانت تشرعن النظام ،ومنها

من استبداله بالكامل بحجة أن الدساتير

السلطة التشريعية السابقة ،واالستغناء عن

احلالية جيدة وحتتاج إلى بعض التعديالت

خدمات كل املسؤولني السابقني ذوي النفوذ

فقط؛ وكأن املطلوب إجراء عمليات جتميل

في كل مستويات احلكم ،وحل تلك القوى

لدستور استهلك غايته ولم يعد يصلح

األمنية التي كانت تعمل على قمع الناس وكبت

للمرحلة احلالية.

احلريات ،وإلغاء كافة القوانني التي كانت حتد من

ب .اإلبقاء على قاعدة احلكم كما هي ،مع فتح

احلريات ،ومنها قوانني النشر والرقابة الفكرية

املجال ملشاركة أوسع ،بد ً
ال من إلغاء قاعدة

وقوانني األحزاب واجلمعيات وقوانني الطوارئ

احلكم بكاملها واستبدالها بقاعدة حكم أكثر

وقوانني املالحقة األمنية بحجج مختلفة ،ومنها

قوانني محاربة اإلرهاب التي كانت مدخ ً
ال

دميقراطية؛ املطلوب التغيير الشامل ألسس

الدستور ،وهو قانون القوانني واملدخل األساس

رأس هرم يتحكم كما يشاء.

النظام ،ومنها قاعدة احلكم التي تنتج بالنهاية

للقمع وكبت احلريات ،وعلى رأس كل القوانني

ج .اإلبقاء على األجهزة األمنية السابقة مع

الذي كان يشرعن االستبداد ،ولذا يجب إلغاؤه

استبدال بعض مسؤوليها مبسؤولني جدد،

بشكل كامل ،وكل هذه املؤسسات والقاعدة

بحجة أنها درع ألمن الوطن؛ هذه األجهزة

القانونية يجب أن تستبدل مبؤسسات وقاعدة

نشأت على قاعدة القمع وال تعرف طريق ًا

قانونية قادرة على نشر الدميقراطية والعمل من

آخر ،ولذا يجب التخلص منها متاماً ،والبدء

خاللها.

في بناء أجهزة جديدة تستطيع فع ً
ال أن حتمي

 -2النوايا الصافية :ولتحقيق الصمود واملثابرة،

الوطن وتصون كرامة املواطن.

وللتأكد من حتقيق املطالب كاملة ،من إنهاء

د.احملافظة على القوانني الناظمة حلركة

كامل لكل جوانب النظام القدمي ،فإن الثورة

املجتمع ،مثل قوانني النشر والرقابة واألحزاب
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والتظاهر ،مع إجراء بعض التعديالت عليها،

ولذا يعتبر التمثيل النسبي املقياس احلقيقي

املطلوب إلغاء كل هذه القوانني ألنها ضد

ت .والتمثيل النسبي ينشط احلراك السياسي،

للدميقراطية التمثيلية.

بحجة أن هذه القوانني حتمي القيم القائمة؛

ومن ضمن ذلك فتح باب احلوار وتبادل الرأي

مبادئ الدميقراطية ،وهي مجرد وسيلة في يد

بحرية تامة ،وإنشاء األحزاب املتعددة ،التي

احلكم للقمع وكبت احلريات.

تكون القاعدة املنظمة الواسعة التي تستطيع

 -3التمثيل النسبي :ومن أهم قواعد التحول في

مستقب ً
ال أن حتمي النظام الدميقراطي.

ث .والتمثيل النسبي ال يتيح املجال ألية

النظام هو التحول في سلطة الشعب .وهذا

قوى سياسية أن تهيمن على مجرى العملية

التحول يتطلب اإللغاء الكامل للنظام االنتخابي

السياسية برمتها مستقبالً ،فتحول النظام

القدمي برمته ،ومن ضمن ذلك إلغاء قانون

اجلديد الناشئ ثانية إلى االستبداد ،حيث إن

االنتخابات ووضع قانون انتخابي جديد ،يقوم

التمثيل النسبي يؤدي عادة إلى وجود قوائم ال

على قاعدة دميقراطية من حيث املشاركة السياسية

يحصل أي منها على األغلبية املطلقة ،ولذا

وحق الترشح واالنتخاب ،وحقوق الرقابة

حتتاج عدة قوائم أن تشكل حتالفات متكّ نها من

على مجرى العملية االنتخابية ،من التسجيل

أن تكّ ون األكثرية التي تتولى السلطة؛ وبالتالي

إلى التصويت إلى الفرز ،وضرورة وجود هيئة

لن تكون هناك قوة سياسية واحدة في احلكم،

محايدة لإلشراف على االنتخابات وإدارة العملية

فتحوله خالل دورة واحدة إلى حالة دائمة من

االنتخابية .واألهم في القانون االنتخابي اجلديد

التسلط والعودة ثانية إلى االستبداد.

أال يحدد قاعدة االنتخاب التي تفرز مؤيدي النظام

ج .وعدم وجود قوة واحدة مسيطرة ومهيمنة

فقط؛ ومدخل النظام لذلك هو الدوائر الصغيرة،

سيؤدي حتم ًا إلى ضرورة االحتكام إلى

والتي يستطيع أن يتالعب بحدودها وبعدد ممثليها

صناديق االقتراع ثانية في نهاية الوالية

مبا ال يتناسب مع أحجامها ،بل يتناسب مع توزيع

التشريعية األولى ،وهذا يفتح املجال لتداول

مؤيدي النظام في تلك الدوائر:

السلطة ،ومن ثم إلى تثبيت الدميقراطية

أ .وحتى يتم التخلص من حتكم أي نظام في

الناشئة ،ضمن أعراف تداول السلطة

القاعدة االنتخابية فإن أفضل نظام انتخابي

والتعددية واملشاركة السياسية الواسعة.

لدميقراطية ناشئة هو نظام التمثيل النسبي
على املستوى الوطني ككل ،أو على مستوى

 -4التحول الدستوري :وحتى يتم التحول بالنظام

الواليات أو احملافظات ،ليكون عدد ممثلي كل

االنتخابي إلى نظام التمثيل النسبي ،يجب أو ً
ال

محافظة أو والية متناسب ًا مع عدد السكان فيها

وضع دستور جديد ،يلغي كل قاعدة النظام

بالنسبة للعدد الكلي للسكان في الدولة.

السياسي القدمي الذي كان يتيح وصول شخص

ب .والتمثيل النسبي يعطي كل قوة سياسية
حجمها الطبيعي احلقيقي في تأييد الناس لها،
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إلى قمة احلكم ويبقى فيه عقود ًا طويلة ،ويضع

احلقوق الدستورية أيض ًا قاعدة احلقوق

القاعدة احلقيقية حلماية حقوق الناس في الدولة

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية.

وحقهم في املشاركة السياسية الفعلية من خالل

جتمعاتهم السياسة التي يرغبون بتكوينها:

أ .واملدخل األهم في القضاء على قاعدة الرئاسية

 -5احلكم الرشيد :ولدعم التحول الكامل بالنظام

من النظام الرئاسي إلى النظام البرملاني،

التأكد من قيام نظام جديد يقوم على قاعدة احلكم

والتغيير الشامل للنظام االنتخابي ،ال بد من

الشخصانية هو التحول في النظام السياسي

الرشيد اخلاضع للمساءلة واحملاسبة ،والذي

والذي يقوم على انتخابات حرة ومباشرة

يعمل على قاعدة النزاهة والشفافية والالمركزية

لسلطة تشريعية تفرز سلطة تنفيذية خاضعة

ومحاربة الفساد ومحاسبة كل من أساء ملقدرات

لرقابة السلطة التشريعية بشكل فعلي .وفي

الوطن وامتدت يده للمال العام من مسؤولي

هذا النظام البرملاني يكون احلاكم الفعلي هو
البرملان ممث ً
ال للشعب ،وذلك ألن األكثرية

النظام القدمي ،ومحاسبة كل من شارك بالقمع

البرملانية تفرز رئيس الوزراء من بني أعضاء

وكبت احلريات وإهدار كرامة املواطنني والتعدي

مجلس وزراء مفروز من السلطة التشريعية

مبحاسبة كل من أساء إلى الشعب ،إذ إن الثورة

على حقوقهم؛ فالثورة لن حتقق النجاح فع ً
ال إال

السلطة التشريعية املنتخبة ،وهو يحكم ضمن

بدأت باألساس ألن حدود القمع وكبت احلريات

وخاضع لرقابتها .أما رئاسة الدولة ،فهي

وإهدار الكرامات واالمتداد إلى املال العام

رمزية وتنتخب من قبل السلطة التشريعية،

واحملسوبية قد فاقت كل احلدود ،فانفجرت

وليس باالنتخاب الشعبي املباشر الذي يعطي

الشعوب في ثوراتها للقضاء على كل هذا،

الرئيس سلطات شعبية يستطيع أن يدعي من

قبل أن تسعى إلى أي تغيير آخر في النظام .وما

خاللها أنه أعلى من سلطة الشعب املمثلة في

استبدال النظام القدمي بنظام دميقراطي جديد

سلطته التشريعية.

إال للتأكد من أن هذا لن يحصل ثانية ،وألن

ب .وهذا الدستور يضع القاعدة القانونية

املسؤولني عما حصل في املاضي لن يفلتوا من

األساسية لنظام احلقوق واحلريات ،فال يدع
مجا ً
ال للسلطة التنفيذية أن حتد من هذه احلقوق

احملاسبة والعقاب.

وبنجاح الثورة الشعبية وامتداد املوجة الرابعة

واحلريات الحقاً .وهذه احلقوق واحلريات

للدميقراطية من قطر عربي إلى آخر ،سيتحقق

تشمل كل ما يتعلق مبنظومة حقوق اإلنسان

الرخاء والتقدم للشعوب العربية ،وستقوم أنظمة

املقرة دولياً ،من حقوق مدنية ال ميكن التعدي

حكم جديدة تستطيع أن تواكب العصر وحتقق النمو

عليها ،وحقوق سياسية واضحة تشمل حقوق

في كامل املجاالت ملا فيه رفعة املواطنني وحتقيق

املشاركة السياسية وحقوق التجمع واالجتماع

اخلير لهم بأقصى درجات التقدم املمكنة .واملهم

وحقوق الرأي والتعبير واملعتقد والضمير ،بال

أيض ًا فيما ميكن أن حتققه هذه املوجة الرابعة هو أنها

قيود وبال إمكانية تقييدها الحق ًا بقيود قانونية
أو إدارية من قبل السلطة القائمة .وتشمل
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دراسات

الهيئات القيادية :بني الدور احلالي واملطلوب

احلوكمة الداخلية للمؤسسات األهلية الفلسطينية في الضفة الغربية
رائد عواشرة

ملخص

*

بحثت الدراسة ،أيضاً ،اآلليات التي يجري

تعرض هذه الدراسة ،جزء ًا من البحث امليداني

وفقها تشكيل الهيئات املرجعية في املؤسسات

قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية ،خاص ًة ما

مجلس اإلدارة من قبل اإلدارة التنفيذية أو انتخابه

األهلية ،ولوحظ من خالل الدراسة شيوع تعيني

الذي مت إجراؤه في بداية العام  2011حول

الصوري من خالل الكولسات في أحسن األحوال

يتعلق بظاهرة تهميش الهيئات املرجعية أو هيئات

بد ً
ال من إجراء انتخابات حقيقية في هذه املؤسسات

احلوكمة ،املمثلة بالهيئة العامة أو اجلمعية العمومية

والتي يفترض فيها أن تقود عملية دمقرطة السلطة

ومجلس اإلدارة أو الهيئة اإلدارية؛ وضعف

السياسية واملجتمع.

مشاركتها وأدائها وعدم قيامها بدورها احملدد لها

كما وتسلط الدراسة الضوء على أبرز املشاكل

وفق ًا للقانون الفلسطيني املنظم لعمل اجلمعيات

التي تواجهها الهيئات املرجعية؛ نتيجة غياب

اخليرية والهيئات األهلية وتهميش أدوارها.

املشاركة والدميقراطية الداخلية ،باإلضافة إلى

ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة،

عرض بعض مكامن الضعف في قانون اجلمعيات

ما ُيعرف بظاهرة «املجلس الشبح» في املؤسسات

اخليرية والهيئات األهلية رقم ( )1لسنة .2000

األهلية الفلسطينية التي تضم مدراء عامني،

مفردات أساسية :املؤسسات األهلية /

وهيمنة املدير العام على مجلس اإلدارة .كما

املنظمات غير احلكومية الفلسطينية ،الدميقراطية،

* محاضر في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة النجاح
الوطنية .
العدد (2011 )16

املشاركة واحلوكمة  /احلكم.

48

مقدمة

املرجعية وأدوارها ،أما القسم الرابع فيعرض أهم

وفق ًا للقانون الفلسطيني رقم ( )1للعام 2000

النتائج التي توصلت إليها الدراسة املتعلقة بالهيئات

بالهيئة العامة  /اجلمعية العمومية والهيئة اإلدارية

االختصاص في الرقابة على عمل املؤسسات

املرجعية للمؤسسات األهلية ،ودور وزارات

تعتبر الهيئات املرجعية للمؤسسات األهلية ـ املتمثلة

األهلية ،وأخير ًا بعض التوصيات واملالحظات

 /مجلس إدارة املؤسسة ـ الهيئة املسؤولة عن إدارة

اخلتامية للدراسة؛ بغرض املساهمة في حتسني

اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية .كما اشترط

دور الهيئات املرجعية وأدائها في مؤسسات القطاع

القانون أن يكون عمل اجلمعية أو الهيئة لغايات

األهلي.

حتقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام وليس
لتحقيق منافع شخصية .أي أن الترجمة الفعلية

مبررات الدراسة

تكمن في الهدف الرئيس من إنشاء املؤسسات

إن الغرض من الدراسة هو تسليط الضوء على

وهو خدمة العامة (الناس) وليس ألية منافع

الهيئات املرجعية واألساسية للمؤسسات األهلية،

شخصية مهما كانت طبيعة هذه املنافع مباشرة أو

خصوص ًا مجالس اإلدارة ومدى اضطالع هذه

غير مباشرة (مالية ،مكانة اجتماعية ،سياسية –

الهيئات بدورها احملدد وفق القانون ،باإلضافة

انتخابية.)...

إلى الوقوف على عدد من املشاكل املتصلة بهذه

ال يهدف هذا البحث إلى تقييم املؤسسات

الهيئات ،ومحاولة تقدمي بعض املقترحات

األهلية وخدماتها وأنشطتها ومدى جدواها،

العملية ومتكني مجلس اإلدارة من قيادة املؤسسات

بل يهدف إلى حصر النقاش في الهيئات العامة

األهلية.

ومجالس اإلدارة ودورها في قيادة املؤسسة انطالق ًا

فمن جهة ،يتجلى ضعف املشاركة في

من الفرضية القائلة إن عدم فعالية هيئاتها املرجعية

املؤسسات األهلية من خالل ضعف الهيئات

وخاصة مجالس إدارتها هو أحد العوامل املؤدية

املرجعية وعدم مساهمتها في صنع القرار والقيادة

إلى ضعف قطاع املؤسسات وتردي قدرته على

احلقيقية للمؤسسة وغياب مشاركة املجتمع

املساهمة في التنمية وإحراز التحول الدميقراطي

احمللي .مبعنى أن للمشكلة اإلدارية داخل

على الرغم من ضخامة املساعدات املقدمة لهذا

املؤسسات األهلية شقني :يتعلق األول بحضور

القطاع ،وقيامها بإدارة جملة من البرامج واملشاريع

اجتماعات الهيئات املرجعية بينما يتعلق الثاني

التي تصل قيمتها إلى ماليني الدوالرات.1

بدور هذه الهيئات وقيادتها للمؤسسات .فقد

وتقسم الدراسة إلى أربعة أقسام :يتناول القسم

أشارت األبحاث السابقة في هذا الصدد ـ خاصة

األول مبرر الدراسة ومنهجيتها ،ويتناول القسم

تلك التي أجرتها الباحثة سناء قصراوي عن واقع

الثاني محفزات تشكيل مؤسسات أهلية ،بينما

اإلدارة في املؤسسات األهلية ـ إلى عدم انتظام

يتناول القسم الثالث موضوع فاعلية الهيئات
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االجتماعات وضعف مشاركة أعضاء الهيئات

لكل بلد .وعلى الرغم من أن اإلطار القانوني هذا

ونتيجة لذلك يبدو أن اإلدارة التنفيذية (املدير

بني وجود حكم جيد وحكم غير جيد هو املشاركة

العامة أو ً
ال ومشاركة أعضاء مجلس اإلدارة ثانياً،

هو الذي ينظم العمل ،فإن القول إن احلد الفاصل

في صنع القرار .6

العام أو التنفيذي) هي اجلهة الفعلية التي تقوم
باإلدارة وقيادة املؤسسة في الكثير من املؤسسات

منهجية الدراسة وعينة البحث

األهلية.2من جهة أخرى ،تتحدث بعض

اعتمدت الدراسة على منهجية جتمع بني

األدبيات النظرية عن ضرورة تطوير الدميقراطية

األساليب الكمية والنوعية Quantitative and

في البنية الداخلية للمؤسسات األهلية ،لغايات

3

 Qualitative methodsفباإلضافة إلى مراجعة

بحثية معمقة عن واقع ودور الهيئات املرجعية

عينة عشوائية من املؤسسات األهلية ،بشقيها

تطوير املصداقية وتقدمي منوذج للحكم الصالح.

على الرغم من عدم استنادها إلى دراسات

بعض األدبيات ذات العالقة ،قام الباحث باختيار

للمؤسسات األهلية .ويتصل موضوع الهيئات

املؤسسات القاعدية Community Based

 Organizations or CBOsواملنظمات

القيادية مبحورين متالزمني وهما الدميقراطية /

غير

احلكومية

وتعرف حوكمة
املشاركة ،واحلوكمة  /حكم.
ّ
املؤسسات  governanceبأنها عبارة عن عملية

 Organizations or NGOsممثلة لكافة

والتقييم؛ لغرض تقليل اخلطر وتعزيز املستقبل

جمع املعلومات من هذه العينة من خالل:

Non-Governmental

محافظات الضفة الغربية اإلحدى عشرة وقد مت

تشاركية في تصميم وصنع السياسات واإلدارة

 -تعبئة استبانة مؤسسة أهلية تفصيلية عن املؤسسة

البيئي االجتماعي .4هذه الرؤية تنطلق من فهم أن

وهيئاتها وإدارتها وبرامجها وأنشطتها على عينة

البيئة واحلياة االجتماعية ال ميكن أن تنفصال ،وهذا

ممثلة من املؤسسة.

يتطلب أكبر قدر من املشاركة وخاص ًة في اإلطار

 -تعبئة استبانة رأي خاصة بالعمل األهلي

الذي يفترض أن يتم فيه ،أي إطار املستفيدين

باملوظفني في املؤسسات األهلية على عينة

(املجتمع) ،5مبعنى أن القرار يجب أن يكون نابع ًا

من اجلهة التي يتعلق بها وهو محورها واملستفيد

مكونة من املوظفني من اإلدارة التنفيذية لبعض

ولكون املستفيدين من عمل املؤسسات األهلية

باإلضافة إلى االستبانتني املذكورتني أعاله،

الوصول إلى طرق مختلفة من املشاركة ،وجتعل

من أعضاء املؤسسات األهلية القاعدية وبعض

املؤسسات املشمولة في العينة.

منها.

قام الباحث بعقد مجموعتني مركزتني على عينة

كثر ًا سواء في القرى أو املدن؛ حتاول املؤسسة

الناشطني في العمل األهلي ()focus groups

الهيئات املرجعية تقوم بصنع القرار ومنها الهيئة

ومقابالت معمقة مع عدد من الناشطني والعاملني

العامة ومجلس اإلدارة في ظل اإلطار القانوني
العدد (2011 )16
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في القطاع األهلي ( )in-depth interview

مرجعيات املؤسسة مثل اجلمعية العمومية ومجلس

 40 -استمارة مؤسسة على مؤسسات تعمل

املؤسسات األهلية نشأت بهدف استدراج املال إلى

اإلدارة .هذا يتفق مع احلديث عن أن الكثير من

وقد احتوت عينة البحث على:

األراضي الفلسطينية بعيد اتفاقيات (أوسلو) ،على

على نطاق محلي ونطاق الضفة وفي قطاعات

الرغم من أن ظاهرة اجتذاب األموال ليست ظاهر ًة

متنوعة.

جديد ًة باملطلق ارتبطت باملفاوضات السياسية.

 100 -استمارة موظف.

 18 -مشارك ًا في مجموعتي نقاش مركزة.

فكما يؤكد عدد من قادة وكوادر العمل األهلي

8

 30 -مقابلة معمقة مع أعضاء مجالس إدارة

فإن من أحد أسباب تأسيس عدد من اجلمعيات

ومسؤولني في أجهزة السلطة التشريعية

القرن العشرين هو استدراج املال الذي كان متاح ًا

وهيئات عامة ومدراء مؤسسات أهلية،

والتعاونيات في السبعينيات والثمانينيات من

والتنفيذية مبا فيها مكتب الرئاسة ،ومستشارين

من قبل اللجنة املشتركة األردنية – الفلسطينية.9

مستقلني ،إضافة إلى مسؤولني فلسطينيني

في احلالة الفلسطينية ،حتول العديد من أعضاء

يعملون في بعض املؤسسات املانحة.

الهيئات التأسيسية للمؤسسات األهلية إلى مدراء
فعليني لها واستمر معظمهم في منصب املدير العام

احملفزات الكامنة وراء تأسيس
اجلمعيات والهيئات األهلية الفلسطينية

حتى يومنا هذا على الرغم من انقضاء فترات طويلة

على ذلك .فأصحاب فكرة التأسيس يأخذون

اتفق الباحثون على أن التسابق على افتتاح

على عاتقهم إقناع آخرين بهذه الفكرة إال أنه ميكن

قد تزامن بشكل واضح مع انطالق مسيرة عملية

هدف مبطن وهو التحول إلى مدير – أي احلصول

عدد املؤسسات املانحة التي تعمل في األراضي

الهدف املبطن هو مخالف للقانون الذي أكد صفة

يتمثل في تهميش كوادر القوى السياسية املوجودة

لغايات حتقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام

مصادرة ألدوار الكثيرين من نخب الداخل.7

مباشرة أو غير مباشرة .يعرض هذا اجلدول

مؤسسات أهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

القول إن بعض أعضاء الهيئات التأسيسية لديهم

املفاوضات التي بدأت في مدريد وبدء ازدياد

على عمل مدفوع األجر بعد جناح املؤسسة .وهذا

الفلسطينية .ويترافق هذا العامل مع عنصر آخر

العمل الطوعي واشترط قيام اجلمعية وعملها

في األراضي الفلسطينية احملتلة وهو ما اعتبر

وليس لهدف جني املال أو حتقيق ًا ملنافع شخصية

إن االتفاق على حقيقة أن تشكيل جزء من

ملخص عينة املؤسسات والتي بلغت  40مؤسسة

يتعزز
التمويل في األراضي الفلسطينية احملتلة
ّ

أن  21مؤسسة حتول مؤسسها إلى مدير عام أو

املؤسسات األهلية يعود إلى غرض استدراج

تعمل على نطاق جغرافي محلي ووطني ،تبني

من خالل مالحظة مدى الشكلية في عمل وأداء

تنفيذي.
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فترة التأسيس للهيئة األهلية
واجلمعية اخليرية

قبل تشكيل السلطة

بعد تشكيل السلطة ( وفق التالي)

تطوعية يعني فيما يعنيه حتمل هؤالء القائمني على

عدد حتول املؤسس

إدارتها مسؤولية قانونية ومالية في الوقت الذي

إلى مدير عام أو

ليس لديهم استعداد لقيادتها ومتابعتها دون أجر.

مدير تنفيذي

وهكذا يتحول العمل األهلي إلى عمل مدفوع

5

األجر وتنتفي صفة الطوعية عن هذه املؤسسات

التي حتولت عالقتها باملجتمع الفلسطيني إلى

في التسعينيات 6 1999- 1990

سنوات 2006-2000
املجموع

ما يشبه العالقة بني املؤسسات املقدمة للخدمة

10

واجلمهور املستقبل لها .ومن جهة أخرى ،يرى

21

الباحثون أن العامل املالي ال يزال العامل األساسي

وفي هذا الصدد ،حتدث الكثير ممن متت

في استدامة املؤسسات األهلية بعد تشكيلها ،وهذا

أعضاء الهيئات التأسيسية الذين حتولوا إلى مدراء

املؤسسات األهلية يعني نهاية عدد كبير منها إن لم

يعني أن تراجع الدعم اخلارجي وانقطاعه عن قطاع

مقابلتهم عن النظرة الشائعة لدى العديد من

يكن معظم هذه املؤسسات ألنها أص ً
ال قائمة على

عامني لسنوات عدة دون منازع واملتعلقة بالدوافع

اجتذاب األموال واالستفادة منها.

الوظيفية كمصدر الرزق وما يرافقها من منافع

ونتيجة لهذا الوضع تصبح فكرة إنشاء

أخرى كاملكانة االجتماعية ولعب أدوار سياسية

املؤسسات األهلية شبيهة بإنشاء الشركات،

مهمة في الساحة الفلسطينية واحملافل اإلقليمية

فكالهما يهدف إلى منفعة شخصية .فالهدف من

والدولية ،باإلضافة إلى السبب املعلن وهو

الشركة واضح ومعلن وهو حتقيق املنفعة الذاتية فيما

العمل على تلبية احتياجات املجتمع الفلسطيني

تعمل املؤسسة األهلية ،أيضاً ،على حتقيق املنفعة

وحتقيق أهدافه الوطنية «في عصر املنفعة الشخصية

الشخصية ملدرائها والعاملني فيها لكن دون اإلقرار

أضحى عدد ال بأس به يعيش حالة من األنانية

واالعتراف بهذا األمر .ولعل ما قيل عن تعاظم

الفردية ـ اعتبرت وال تزال تعتبر تطورات ما بعد

شعور الكثير من العامة بأن موظفي املؤسسات

االنتفاضة الفلسطينية األولى فرصة يستوجب

األهلية يعيشون على معاناة الفقراء واملعوزين،

االستفادة منها استفادة شخصية .فاألنانية لم تعد

ما هو إال تدعيم ملوقف املنفعة اخلاصة كمحرك

صفة كريهة ،بل هي اهتمام بالذات والعائلة،

لتشكيل املؤسسات األهلية في فلسطني.11

واالستغالل أصبح فرصة وشطارة ملن يقوم به.»10

وعلى الرغم من أن احلق في التجمع وعضوية

ال جدال في حقيقة أن املال املدار من قبل

الفلسطيني لكل املواطنني ،فإن املبادرة إلى إنشاء

واحملاسبة ،من قبل اجلهات التي تقوم على إدارته

املؤسسات األهلية هو مال عام خاضع للمساءلة

املؤسسات األهلية هو حق كفله القانون األساسي

سواء قامت بهذا العمل على أساس تطوعي أو

مؤسسات وحتويلها إلى مؤسسات بيروقراطية غير
العدد (2011 )16
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بشكل مدفوع األجر .والباحث ال يقترح هنا إلغاء

الرغم من تعقيد السلطة الوطنية املتعمد إلجراءات

األهلية للموظفني مبن فيهم املدراء الذين ال يتوقع

الزيادة املستمرة في عدد املؤسسات وكذلك وجود

ومتطلبات التشكيل والتسجيل ،فإنه تالحظ

كافة أشكال العمل املدفوع األجر في املؤسسات

الكثير من رموز السلطتني التشريعية والتنفيذية مبا

أحد منهم االستمرار في العمل الطوعي سنوات

فيها األجهزة األمنية على كادر الهيئات املرجعية

طويلة .فهذا العمل هو مهنتهم ومصدر رزقهم،

واإلدارية في املؤسسات األهلية بل إن األمر أحيان ًا

لكن ال يعقل أن يعني الشخص نفسه مدير ًا عام ًا

يتجاوز ذلك إلى حد إسناد املناصب اإلدارية العليا

ملجرد مساهمته في تأسيس مؤسسة أهلية ،وال

في املؤسسات األهلية إلى األقرباء واألصدقاء.

يعقل في املقابل قيام املدير العام باختيار مجلس

صحيح أن عدد ًا من املؤسسات األهلية مت

اإلدارة الذي من املفترض به أن يختار املدير العام.

تشكيلها من قبل أحزاب سياسية كانت تخضع

ويرى كل من جورج جقمان ومحرم البرغوثي

12

أن معرفة احملفزات والعوامل الكامنة وراء تشكيل

ملتابعة احلزب بطريقة أو بأخرى .وبسبب تغيير

تدار بها هذه املؤسسات ،ولكن األهم من ذلك

أثناء االنتفاضة الفلسطينية األولى وما قبلها؛

مصادر التمويل للمؤسسات األهلية التي وجدت

املنظمات األهلية أمر ضروري لفهم الطريقة التي

أضحى هناك نفوذ ونوع من سيطرة شخص في

هو معرفة ما ميكن لهؤالء املؤسسني تقدميه للناس

الغالب مدير عام املؤسسة أو عضو مجلس إدارة

واملجتمع والقضية الفلسطينية .13لكن من وجهة

نظر العلوم اإلدارية ميكن الطعن باحلجة القائلة إن

فيها ،وذلك بحكم أن قدرة هذا الشخص على

حتى تتمكن من خدمة الصالح العام واألهداف

املؤسسة وأضعف الهيئات املرجعية (بشقيها هيئة

الوصول إلى التمويل قد عزز من سيطرته على

األعضاء املؤسسني هم األقدر على إدارة املؤسسة

وهمشها ،وأضعف من قدرتها
عامة وهيئة إدارية) ّ

التي تشكلت من أجلها .فمن األفضل الفصل

بني الهيئة املشرعة واملتمثلة هنا بالهيئات القيادية

على املتابعة والرقابة التنظيمية.

14

كما ولم مينع القانون ّأي ًا من املسؤولني واملوظفني

(هيئة عامة ومجلس اإلدارة) واجلسم التنفيذي،
وذلك لغايات ضمان مشاركة املجتمع احمللي من

في السلطة الفلسطينية وأجسامها املختلفة من

خالل الهيئات التشريعية حتى يتسنى حتقيق الرقابة

تشكيل اجلمعيات واملؤسسات األهلية ،بل إن

واحملاسبة واملساءلة.

تعليمات وزير الداخلية األسبق مبنع العاملني

من جهة أخرى ،توجد مالحظات أخرى على

في األجهزة األمنية من تشكيل مؤسسات أهلية

الفلسطينية والتي بدورها تطرح عالمات استفهام

من موظفي األجهزة األمنية احلاليني واملتقاعدين

تركيبة الهيئات احلاكمة في املؤسسات األهلية

لم تؤخذ على محمل اجلد والتنفيذ .فهناك عدد

قوية بشأن احملفزات والعوامل املساعدة أو

يقودون مؤسسات أهلية وهم أعضاء مؤسسون

املشجعة على تشكيل املؤسسات األهلية .فعلى

وأعضاء مجالس إدارة عدد من املؤسسات .كما
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وميكن مالحظة أن الكثير من السياسيني ،أعضاء

اخلتامي عن السنة املنتهية واملوازنة عن السنة

سياسية ،وأعضاء مجلس تشريعي ووطني،

ومتابعة أية مالحظات مع اجلهات الرسمية

اجلديدة ،تقدمي التقارير السنوية اإلدارية واملالية،

جلنة تنفيذية ملنظمة التحرير ،وقيادات ألحزاب

املختصة ،ودعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.

ووزراء ووكالء مساعدين ومدراء في أجهزة

لقد حظر القانون اجلمع بني عضوية مجلس

السلطة املدنية هم أعضاء في هيئات عامة ومجالس

اإلدارة والعمل بأجر ،ولم يحظر اجلمع بني

إدارة مؤسسات أهلية.

15

لكل هذه األسباب يوجد حديث صريح عن

عضوية اجلمعية العمومية والعمل بأجر ،األمر

مدرائها ،فهي تعتمد متام ًا على املمول ومت تشكيلها

املجال لالنتقال من مجلس اإلدارة إلى اإلدارة

الذي فتح الباب أمام االنتفاع الشخصي ،وأتاح

أن الكثير من املؤسسات األهلية تعمل فقط إلفادة

التنفيذية والهيئة العامة مع االحتفاظ دوم ًا بعضوية

لغرض استدراج املال .16وإن كان العمل التطوعي

بحاجة إلى املؤسسات أفال يكفي العدد احلالي

املؤسسة .كما ساهم عدم احلظر بني عضوية

حيث ال تكاد تخلو قرية من مؤسسة أو أكثر،

بني هيئات ومرجعيات املؤسسة األهلية ،وبالتالي

اجلمعية العمومية والعمل بأجر إلى عدم الفصل

والذي يقارب الـ  2500في الضفة الغربية،17

إلى تداخل اختصاصات األفراد ،وإمكانية نشوء

األمر الذي ال ميكن تفسيره إال بوجود دوافع أخرى

تضارب في املصالح ،إضافة إلى التمييز في

لدى املؤسسني أقوى من مجرد الرغبة في العمل

الوصول إلى املعلومات واملعرفة بالتفاصيل بني

التطوعي.

أعضاء اجلمعية العمومية من جهة وانعدام فرص

نتائج الدراسة:

التكافؤ في أخذ القرار بني املوظفني ،وتشكيل

دور كل من الهيئة العامة والهيئة اإلدارية

مراكز نفوذ وتكتالت تظهر بوضوح بني املدير العام

حدد القانون اخلطوط العامة الختصاص الهيئة

واملوظفني الذين هم أعضاء في اجلمعية العامة.

الهيئة العامة :هي السلطة العليا في املؤسسة،

على عاتق مجلس اإلدارة ،بحيث تشكل صلب

العامة للمؤسسة ،والنظر في تقرير مجلس اإلدارة

التخطيط والتنظيم مبا يعني إمكانية تفويض مهام

العامة ومجلس اإلدارة وهي على النحو اآلتي:

لقد حتدث القانون عن إدارة املؤسسة والتي تقع

واختصاصها هو وضع السياسات والتوجهات

صالحياته ،األمر الذي يستوجب املشاركة في

واملصادقة عليه وتقرير مدقق احلسابات ،وتعيني

للجسم التنفيذي مع بقاء السلطات والصالحيات

مدقق حسابات ،وانتخاب مجلس اإلدارة.

بيد مجلس اإلدارة ،األمر الذي يعني أنه ال بد

مجلس اإلدارة :اختصاصه إدارة شؤون

من تخصيص وقت كاف أكثر مما هو متاح في

املوظفني ،وتكوين اللجان ،وإعداد احلساب

تعمل على املستوى الوطني .وهناك بعض األمثلة

املؤسسة ،وإعداد اللوائح واألنظمة ،وتعيني

العدد (2011 )16

واقع املؤسسات األهلية وخاصة الكبيرة منها التي
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اإليجابية التي تبني مدى انخراط عدد من أعضاء

سيئة ،كما أن  %75من املوظفني يرون أنها سيئة.

وتبني نتائج االستبيان اخلاص باملؤسسات أن

واملوظفني عن الناس ،وبالتالي ابتعادهم عن

القرار ضعيفة للغاية .وفق ًا للنتائج فإن  %53من

في أبراجهم العاجية ،األمر الذي يساهم في ابتعاد

مجلس اإلدارة في قيادة املؤسسة.

ولوحظ ابتعاد اإلدارة العليا

19

مشاركة الهيئة العامة في االجتماعات واتخاذ

للمؤسسة

هموم الناس والعامة ،بحيث ميكن القول إنهم

عينة املؤسسات يرون أن مشاركة الهيئة العامة في

الهيئة القيادية عن رسالتها املجتمعية .فقد اعتبر

صنع القرار ضعيفة مقارنة بـ  %20فقط اعتبروها

 %50من عينة املؤسسات أن تفاعل اإلدارة العليا

جيدة ،كما ويتفق موظفو املؤسسات على ضعف

ضعيف وسيئ ،وفي املقابل هناك ما نسبته %12

الدور الذي تلعبه الهيئات العامة .18وهذه النتيجة

فقط من عينة املؤسسات اعتبرت أن تفاعل اإلدارة
العليا مع الناس هو باملستوى اجليد مقارنة بـ %73

مرتبطة مبدى مشاركة أعضاء الهيئات العامة في

من عينة املوظفني املستطلعني الذين اعتبروا تفاعل

االجتماعات الدورية للمؤسسة ،فقد تبني من

اإلدارة العليا مبستوى ضعيف وسيئ.

استبانة املؤسسات أن  %62يرون وجود ضعف

ويعود سبب ابتعاد املوظفني عن الناس واملجتمع

في مشاركة الهيئة العامة في االجتماعات .وعليه

احمللي ،جزئياً ،إلى قلة التفاعل وانشغالهم املستمر

فإن الضعف املوجود في حضور االجتماعات،

في كتابة مقترحات التمويل واملشاريع والتقارير

أدى إلى إضعاف املشاركة في صنع القرار ،كما

التي أصبحت وفق ًا لتعبير مديرة طاقم شؤون

تبني وجود مستوى مقبول حلضور األعضاء في

املرأة« 20أسلوب عمل دارج ًا في املؤسسات األهلية

اجتماعات الهيئة العامة لبعض املؤسسات ،وعليه
تغدو املشاركة اجلدية في االجتماعات لغايات

يؤدي إلى منط من «التنبلة» ويساهم في جتريد الفرد

صنع القرار أضعف وتكاد تنحصر في االستماع

من مهمته املجتمعية لصالح عمل مكتبي مفرغ».

للتقارير .وتؤكد نتائج استبيان املوظفني هذا

إضافة إلى االنفصال عن املجتمع والتسبب بحالة

الضعف ،حيث إن ما يقارب  %73من املبحوثني

من االغتراب للعاملني في املؤسسات األهلية.21

من عينة املوظفني أعربوا عن اعتقادهم بضعف

رقابة السلطة على املؤسسات األهلية

مشاركة أعضاء الهيئة العامة.

أما من حيث التزام أعضاء مجلس اإلدارة

قبل أن تبدأ وزارة الداخلية بالرقابة على

عينة املؤسسات يرونها مقبولة ،و %12يرونها

دورها كما أن العمليات الرقابية كان منطلقها

املؤسسات ،على الرغم من أن هذا الدور ليس

بحضور االجتماعات ،فقد تبني أن  %47من

سياسي ًا وأمنياً ،تهدف إلى وقف تعاظم قوة حركة

جيدة .ولكن املشكلة تكمن في قيادة هذه املجالس

حماس التي سيطرت على قطاع غزة .والقانون

للمؤسسات ،التي وصفتها العينة بالقيادة السيئة،

ينص على الرقابة من قبل وزارة االختصاص مثل

حيث إن  %47من استبانة املؤسسات تشير إلى أنها
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وزارة املرأة ،العمل ،الشباب ،وفق ًا للتخصص

رغبة حقيقية في معرفة املسائل املهمة ،ونقاشها

األهلية التي تعمل في نطاق حقوق اإلنسان أو

وخدماتها .حتى أن بعض املؤسسات يجري فيها

والتفكير بجدول األعمال وتطوير أداء املؤسسة

الذي تعمل في إطاره املؤسسة .أما املؤسسات

مترير محاضر اجتماعاتها لغرض التوقيع أو التداول

في حقول متنوعة فقد اتفق على أن تكون وزارة

دون أن يتم نقاشها بشكل جماعي .كما أن بعض

االختصاص هي وزارة العدل.

وعلى أثر متابعة وزارة الداخلية ،عمدت

املؤسسات شكلت هيئة مكتب (جلنة مصغرة)

املؤسسات إلى اإليفاء باملتطلبات القانونية

من مجلس اإلدارة غايتها اتخاذ القرارات في

وتصحيح سجالتها شكلي ًا حتى ال تتعرض

املوضوعات الطارئة واملستعجلة ،خالف ًا للقانون

املؤسسة ومجلس إدارتها ألية مساءلة قانونية أو

الذي حدد دور ومسؤولية مجالس اإلدارة .ويعني

حتى تتجنب أية دعاية إعالمية سلبية تؤثر على

ذلك إمكانية وجود تهميش مقصود أو غير مقصود

عمل املؤسسة واستمرارها.

ملجلس اإلدارة ،بحيث يتحول هذا املجلس إلى

يتقيد
فمثالً :كان عدد كبير من املؤسسات ال ّ

هيئة شكلية من جهة ،ويفسح املجال لفرد أو

بعقد العدد احملدد من االجتماعات الذي ينص

ملنصب معني بأن يلعب الدور املركزي واحملوري

عليه القانون كحد أدنى لكل من الهيئة العامة والهيئة

في هذه املؤسسات من جهة أخرى.

اإلدارية أو ال يتقيد بدورية إجراء االنتخابات وفق ًا

من جانبها ،خلصت املجموعات البؤرية التي

للقانون والنظام الداخلي للمؤسسات ،بدأت

عقدت ضمن هذه الدراسة إلى حقيقة قيام كثير

املؤسسات األهلية بعد متابعة من وزارة الداخلية

من املؤسسات ،مبا فيها املؤسسات التي ينتمي إليها

مبحاولة اإليفاء باملتطلبات القانونية وبحدها

هؤالء املشاركون ،باإليفاء باملتطلبات القانونية

األدنى .وعلى الرغم من ظهور حتسن على ضبط

والتسجيل وعقد بعض االجتماعات الهدف

االجتماعات ودوريتها ،فإن فعالية الهيئات القيادية

منها اخلروج ببعض القرارات دون أن يكون لهذه

للمؤسسات لم تتطور وترتق قدماً ،وبقي دورها

القرارات أي بعد جوهري ،وحتى إن كان لهذه

وقيادتها للمؤسسات األهلية ضعيفني ،مبعنى

القرارات درجة ما من األهمية ،ففي الغالب ال

أن الرقابة حسنت من شكل اإليفاء باملتطلبات

يقوم مجلس اإلدارة مبتابعة تطبيقها إلى درجة

القانونية بحدها األدنى دون أن يؤثر ذلك على

نعتها من قبل املشاركني في املجموعات البؤرية بـ

جوهر تعزيز فعالية الهيئات املرجعية وقيادتها

«اجتماعات ورق» الغرض منها التوثيق املكتوب

للمؤسسات .حيث إن االجتماعات تتم باحلدود

في سجل املؤسسة بعقد اجتماع مجلس إدارة

الدنيا ،من خالل املتابعة واالتصال املكثف لضمان

بتاريخ ويوم محددين .كما برزت في النقاشات

اكتمال النصاب املطلوب لعقد اجتماعات مجلس

ظاهرة أخرى وهي مترير محاضر مجلس اإلدارة

اإلدارة ،التي تكون شكلية في العادة ودون إبداء
العدد (2011 )16
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دون عقد اجتماع فعلي ،أي أنه مت التوقيع على
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محاضر الجتماعات لم يتم حضورها أص ً
ال.23

في االنخراط بالعمل األهلي عليه أن يكون قادر ًا

مالي ًا على اإليفاء بنفقات التنقل واملواصالت وأن

أي أن ظاهرة مجلس اإلدارة (الشبح) هي

يكون لديه من الدخل واإلمكانيات ما يجعله يهتم

املؤسسات األهلية الفلسطينية .فتارة يكون مجلس

العمل ليس لديه دخل ..دور حقيقي في قيادة

بالعمل التطوعي ،فال يعقل أن يكون لعاطل عن

ظاهرة موجودة ومنتشرة بأشكال مختلفة في

عمل تطوعي وخيري ،كما ال يعقل أن ينظر إلى

اإلدارة عبارة عن أصدقاء وأصحاب ،يقوم فرد أو

رواتب املدير واملوظفني ،مبا يجعله يرى أنه غير

اثنان على تكوينه وفي الغالب من قبل من سيكون

الحق ًا املدير العام للمؤسسة ،والعمل على جتميع

مستفيد من جراء عضويته في هذا املجلس.27

وترتيب مجلس اإلدارة وتشكيله.

انتخاب «تعيني مجلس اإلدارة»

ومن جهة أخرى ،لوحظ الترابط الطردي

حتدث العديد من الناشطني الذين متت مقابلتهم

بني أعضاء مجلس اإلدارة الذين ميلكون الوقت

عن وجود ظاهرة غريبة من نوعها ،تتعلق بانتخاب

واخلبرة والتجربة بفعالية هذا املجلس .فاألعضاء

مجالس اإلدارة في املؤسسات األهلية ،حيث

الذين ميلكون الوقت والتخصص في حقل

يتعمد جزء من هذه املؤسسات اختيار املرشحني

املؤسسة تكون درجة فاعلية مجالس اإلدارة التي

املرغوب في وجودهم في املجلس اجلديد ،وذلك

تضمهم أفضل بكثير ممن ال ميلكون ما ذكر آنفاً.

بشكل مسبق من خالل الكولسة ،ومن ثم تعميم

فمجلس إدارة تنقصه التجربة واخلبرة سرعان

هذه األسماء على األعضاء املصوتني ألجل ضمان

ما يتحول إلى مجلس شكلي مجير لصالح أحد

األعضاء املتعلمني أو ذوي اخلبرة

24

انتخابهم .28في هذه احلالة عادة ما يكون املدير

كما يظهر

العام هو الشخص الذي يقوم فعلي ًا بتعيني مجلس

أعضاء مجالس اإلدارة من املتقاعدين درجة

اإلدارة بينما جترى االنتخابات كضرورة شكلية

أعلى من االلتزام ومستوى أفضل من املشاركة

فقط .29ووفق ًا ألحد الباحثني ،جبريل محمد ،فإن

في اجتماعات مجلس اإلدارة باإلضافة إلى

أحد مدراء املؤسسات األهلية سعى إلى إحداث

االضطالع بدورهم في خدمة املؤسسة بعكس

سيطرة مطلقة على مجلس اإلدارة من خالل

الكثير من األعضاء الشباب الذين يتطلعون دوم ًا

تنسيب عدد جديد من املعارف واألصدقاء ممن

إلى حتسني وضعهم املالي والوظيفي .25ومن

اجلدير ذكره مالحظة تغيب عدد من أعضاء مجلس

ليست لديهم خبرة في العمل األهلي إلى عضوية

وعدم وجود وقت كاف للعمل به ،وبالتالي

املنوال نفسه حتدثت د .ايلني كتاب عن جتربتها مع

كل من الهيئة العامة ومجلس اإلدارة .30وعلى

اإلدارة عن حضور االجتماعات بسبب انشغالهم

أحد مجالس اإلدارة التي كانت أحد أعضائه حيث

عدم القيام بالعمل املطلوب منهم ،26وفي هذا

قام املجلس بتقدمي استقالته على خلفية خالفات

املضمار يرى شوكت صرصور أن كل من يرغب
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جوهرية مع املدير العام للمؤسسة ،وعنت هذه

في مؤسسات أخرى مثل تعيينه سفير ًا للسلطة

املؤسسة بسلطة مطلقة .31وفي حاالت أخرى من

أما الباحث جبريل محمد ،فيرى أن مجالس

الفلسطينية أو مدير ًا عام ًا ملؤسسة دولية. ...

االستقالة عملي ًا إتاحة املجال لهذا املدير ليقود

اإلدارة هذه ال بد بالضرورة أن تفقد فاعليتها

استقالة مجلس اإلدارة ،فإنه يقع على عاتق املدير

مثلما تفقد شرعيتها ،فاملجالس املعينة في معظم

العام للمؤسسة تشكيل مجلس إدارة جديد والذي

يفترض به العمل وفق ًا لرغبة املدير العام .ويؤكد

املؤسسات أصبحت شكلية وغير فاعلة ،ويكون

ظاهرة التعيني ألعضاء مجلس اإلدارة من قبل

للمدير العام الدور األكبر في شل فاعليتها من

مجلس اإلدارة ملؤسسة أهلية ومركزها مدينة رام

للمدير إلى الهيئة العامة ومن ثم دفعهم إلى مجلس

خالل كولسات أخرى ،كتنسيب أعضاء مناصرين

املدير العام د .يوسف ناصر الذي كان أحد أعضاء

اإلدارة بغرض االحتفاظ بسيطرة املدير العام على

الله «املدير العام اقترح األسماء وأنا وافقته عليها

املؤسسة.

إلضافتها كأعضاء جدد في مجلس اإلدارة» .32أي

أن مجلس اإلدارة في الغالب يكون نتاج رغبات

ويحاول مدراء املؤسسات تبرير هذا الوضع

هذا االستنتاج أيض ًا د .إياد البرغوثي ،مدير عام

وظيفي أعلى من منصب املدير العام لكي ينتقل

املدير العام واختياراته ومرهون ًا مبوافقته .ويؤكد

وتفسيره بعدة أسباب :عدم وجود منصب

إليه بحكم الهيكل الوظيفي للمؤسسة ،وبالتالي

مركز رام الله حلقوق اإلنسان «ال ميكن أن يصل

ال يعقل أن يستقيل املدير وينهي عمله بسبب

أحد إلى عضوية مجلس اإلدارة دون موافقتي».33

انقضاء املدة أو انتهاء عمله .كما أن وضع املدير

إلى جانب كل هذا ،توجد حاالت تبني فيها إدراج

العام في املؤسسات األهلية مشابه لوضع موظفي

أسماء أفراد على الئحة أعضاء مجلس اإلدارة

املؤسسات احلكومية قبل وصولهم سن التقاعد.

دون إعالم هؤالء األفراد ،فقد مت إدراج اسم

فوكيل الوزارة مث ً
ال يبقى في املنصب حتى تقاعده،

د .إصالح جاد على قائمة مجلس إدارة إحدى

وال يتم نقله إلى منصب أقل كمدير عام مثالً.

املؤسسات دون رغبتها ،واستمر مدة من الزمن،

فيما يقول البعض إن اخلبرة التراكمية للمدير العام

ومتت إزالته أيضاً ،وكال التصرفني اتخذ دون

ليست متوافرة لدى موظفني آخرين ،وبالتالي

موافقتها أو علمها.34

كما هناك ظاهرة أخرى متالزمة مع (فرز أو

يشكل ابتعاده عن هذا املنصب خسارة للمؤسسة

منصبه إلى أجل غير مسمى ،فالكثير ،إن لم يكن

مت بناؤها مع املمول إضافة إلى أنه ـ أي املدير ـ على

وخصوص ًا في باب جلب التمويل والعالقات التي

تعيني) مجلس اإلدارة وهي بقاء املدير العام في

درجة كبيرة من اإلملام بتفاصيل عمل املؤسسة.36

جميع املؤسسات التي حتتوي هيكليتها على مدير
عام ،يبقى الشخص نفسه في هذا املوقع 35حلني

كما يرى آخرون 37أن بقاء املدير العام في املنصب

وفاته أو خروجه إلى منصب آخر أكثر رقي ًا وتقدم ًا
العدد (2011 )16
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من الراتب واملزايا األخرى بل لغرض احلصول

لهم عن اجلهد املبذول .وسواء كان تراجع االهتمام

القول ،حيث إنه ميكن للمدير العام احلصول على

إلى دور املؤسسات األهلية أم ال ،فال ميكن قبول

بالشأن العام والعمل التطوعي بني اجلمهور مرده

على صالحيات إدارية .لكن ميكن الطعن في هذا

مثل هذا السبب لتبرير ضعف دور وأداء واهتمام

صالحيات أكبر في حال انتقاله إلى موقع رئيس

مجلس اإلدارة والهيئة العامة في املؤسسات.

مجلس إدارة لكن هذا األخير هو منصب غير
مدفوع وفق ًا للقانون.38

وعليه ،فالباحث يقدم عدد ًا من املقترحات

اخلاصة بإجراء تعديالت على الالئحة التنفيذية

إن نتائج األدوات املستخدمة في هذا البحث

لقانون اجلمعيات األهلية واإلجراءات ذات العالقة

تشير إلى تناغم خالصة هيمنة املدير العام على

تبدو لنا مهمة وهي على النحو اآلتي:

مجلس اإلدارة بحيث اتفقت جميعها على وجود

يجب على القانون حظر تفويض أي من

ضعف كبير في دور الهيئات املرجعية في صنع
القرار وقيادة املؤسسة وعملها.

صالحيات ومسؤوليات مجلس اإلدارة إلى

من ناحية أخرى ،أكدت نتائج الدراسة الرأي

اإلدارة التنفيذية ،والعمل على التأكد من

العامة والعمل التطوعي لدى األفراد عموم ًا

إطار شكلي يوفر للمدير العام أو رئيس مجلس

القائل بتراجع االهتمام بالشأن العام والسياسات

اضطالع املجلس مبهامه ،بحيث ال يتحول إلى
وغطاء للسيطرة على املؤسسة.
اإلدارة فرص ًة
ً

ومشاركتهم التطوعية في املؤسسات األهلية
خاصة ،حيث تظهر  %71من عينة املؤسسات

تغيب عضو مجلس
يجب على القانون حظر ّ
اإلدارة عن أكثر من اجتماعني في السنة بد ً
ال من

املبحوثة ضعف املشاركة في العمل التطوعي من
قبل الناس /العامة في املؤسسات األهلية .كما

حصر حظر الغياب في اجتماعني متتالني.

تشير النتائج إلى اعتقاد  %46من عينة موظفي

يجب على املشرع أن مينع حتول األعضاء

املؤسسات األهلية بصحة مقولة ضعف العمل

املؤسسني أو أعضاء الهيئة العامة إلى موظفني

التطوعي في املؤسسات األهلية ،وقاموا بإعطاء

بأجر في املؤسسة نفسها.

التطوع تقدير ًا مقبو ً
ال في املؤسسات .39ويرى

يتوجب على رئيس ومجلس اإلدارة متابعة

البعض أن ضعف املشاركة التطوعية من أسبابه

العمل يد ًا بيد مع املدير العام أو املدير التنفيذي

املشاريع واألنشطة من حيث تشجيع ثقافة املشاركة

يجب أن تكون اجتماعات مجلس اإلدارة شهرية

املؤسسات األهلية نفسها والطريقة التي تدير بها

وعدم ترك الصالحية املطلقة للمدير.

املدفوعة في الورش والنشاطات ،40أي أن هناك

وبحضور ما ال يقل عن  %80من أعضائها.

إجماع ًا على دور املؤسسات األهلية في إفساد

ال يجوز مترير محاضر االجتماعات وتوقيعها
فردي ًا بتدويرها على أعضاء املجلس.

العمل التطوعي من خالل التمويل وإدخال عنصر

املقابل املادي إلى معادلة العمل التطوعي تعويض ًا

يجب عدم االعتراف باالجتماعات الهاتفية أو
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تلك التي تتم من خالل اإلنترنت إال باستثناءات

واستبعاد كل من هو غير فاعل منها.

الضفة الغربية واألعضاء املقيمني في قطاع غزة

املنصب في املؤسسة نفسها مدة ال تزيد على

دراسة حتديد فترة عمل املدير العام وبقائه في

معينة مثل ضمان مشاركة أعضاء املجالس في

أو اخلارج.

 6-4سنوات ،أي ما يعادل دورتني انتخابيتني

كما يستوجب تفعيل دور الهيئة اإلدارية وضمان

ملجلس اإلدارة .وذلك لتفعيل الهيئات املرجعية

فاعل ،بحيث يتوجب على أعضاء مجلس

الدميقراطية الداخلية من جهة ،وكسر منوذج

في املؤسسة واملساهمة في بعث األجواء

عدم حتول العضوية إلى منصب فخري غير
اإلدارة جميع ًا قيادة جلان حقيقية تنبثق عنها

القيادي الفردي -املشخصن باسم املدير العام
لصالح تنوع القيادات.

خطط فعلية ومهام حقيقة وترفع تقارير عملها

يجب على املؤسسة االلتزام ببعث التقارير

ملجلس اإلدارة.

يجب اشتمال الالئحة التنفيذية على عدم جواز

اإلدارية واملالية قبل  3أسابيع من االجتماع

والعمل بأجر حتى لو كان العمل بأجر جزئياً؛

دعوة شخصية توثق استالمهم هذه الدعوة مع

كحد أدنى لكل أعضاء الهيئة العامة .مع

اجلمع بني عضوية اجلمعية العمومية العامة
ألن هذا يعتبر تضارب ًا في املصالح بطريقة أو

مرفقاتها.

ال يجوز تخويل أي هيئة (مثل ما يسمى هيئة

بأخرى.

من املهم أن تقوم وزارة االختصاص أو ممثل عنها

مكتب) مهما كانت بأخذ قرارات عن مجلس

املؤسسة من قبل الداخلية ،حتى يتبني مدى

يجب على الشخص الراغب في احلصول على

اإلدارة.

باالجتماع مع األعضاء املؤسسني قبل اعتماد
جدية املتقدمني للتسجيل للعمل ومدى معرفتهم

عضوية املجلس أن يرفق مع منوذج الترشح
للعضوية ،تقدير ًا للوقت واجلهد الذي ميكن أن

بالفكرة واألهداف ،بحيث يقوم ممثل وزارة

يخصصه ويضيفه للمؤسسة بحيث يكون متاح ًا

االختصاص باحلديث والنقاش مع املجموعة
دون استثناء .ولهذا الغرض ال بد أن يتوافر في

للتواصل مع الهيئة العامة.

ممثل وزارة االختصاص الوعي واخلبرة واملعرفة

ال يحق للمدير العام /التنفيذي التدخل في

بالعمل األهلي وتفاصيله.

ترشيح أو تسمية أعضاء الهيئة العامة أو مجلس

يجب على وزارات االختصاص تطوير أدوات

اإلدارة.

األساسية (اجلمعية العمومية ومجلس اإلدارة)

إلكتروني معروف للموظفني ،بحيث ميكن

يجب أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة بريد

رقابية ومعايير حتدد التزام وفعالية الهيئات
في القيام بالدور املطلوب منها في املؤسسات

ألي موظف إرسال ما يريده من شكواى لرئيس

األهلية .بحيث تتم متابعتها وتقييم فاعليتها
العدد (2011 )16
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•د .معن فريحات ،مدير عام وحدة العمل األهلي وحقوق
اإلنسان ،مجلس وزراء السلطة الفلسطينية ،آذار .2011
•محمد زيدان ،رئيس جتمع املؤسسات األهلية الوطني ،ومدير
تنفيذي مؤسسة الياسر ،شباط .2011
•سميح أبو عيشة ،رئيس احتاد اجلمعيات اخليرية -جنوب
الضفة ،شباط .2011
•شوكت صرصور ،مدير عام شركة السهل لالستشارات ،مدير
سابق في اإلغاثة الزراعية ،وناشط في العمل األهلي من خالل
عمل تطوعي وعضو هيئة عامة في إحدى املؤسسات األهلية.
•طارق أبو بكر ،مدير عام وحدة الرقابة والتدقيق ،ديوان الرقابة
في السلطة الفلسطينية ،كانون األول .2010
•انتصار حمدان ،مدير مالي وإداري ،مركز إبداع املعلم ،شباط
.2011
•سريدة حسني ،املدير التنفيذي لطاقم شؤون املرأة ،آذار
.2011
•عبد العزيز أبو هدبا ،مدير مركز التراث واملكتبة ،جمعية

مرفقات

إنعاش األسرة ،آذار .2011
•رنا عواد ،مدير جمعية سلفيت اخليرية ،شباط .2011
•عمار دويك ،مدير عمليات البرامج ،مؤسسات التعاون،
نيسان .2011
•مجموعات مركزة
•مجموعة طولكرم 12 ،شخص ًا من مؤسسات أهلية ،آذار
.2011
•مجموعة رام الله 10 ،أشخاص من مؤسسات أهلية ،نيسان
.2011
•استبيان
•عينة من ( )40مؤسسة أهلية في الضفة الغربية تشمل كافة
احملافظات والتي مضى على عملها أكثر من خمس سنوات
بشقيها املهني والتطوعي ...من تعمل على مستوى محلي
(قرية ،مدينة) أو تعمل على مستوى محافظة أو محافظات.
•عينة من  100موظف في املؤسسات األهلية في الضفة الغربية.

جدول ( )1نتائج استبيان املؤسسات األهلية من حيث
العبارة

مشاركة الهيئات العامة في صنع قرار مؤسساتها األهلية.

قليلة  %مقبولة  %جيدة %
26.5 52.9

20.5

26.5 61.8

11.7

47.1 20.6

32.4

كيف يجب أن تكون مشاركة الهيئات العامة في صنع قرار مؤسساتها األهلية.

-

2.9

كيف يجب أن تكون مشاركة أعضاء الهيئات العامة في اجتماع مؤسساتها األهلية.

-

14.7

كيف يجب أن تكون مشاركة الهيئة اإلدارية في اجتماعات املؤسسات األهلية.

-

14.7

كيف يجب أن تكون قيادة الهيئات اإلدارية ملؤسساتها األهلية.

-

-

كيف يجب أن يكون تفاعل موظفي املؤسسات األهلية مع الناس.

-

2.9

كيف يجب أن يكون تفاعل اإلدارة العليا للمؤسسات األهلية مع الناس.

-

كيف يجب أن تكون مشاركة املوظفني في التخطيط اإلستراتيجي ملؤسساتهم.

-

مشاركة أعضاء الهيئات العامة في اجتماع مؤسساتها األهلية.

مشاركة الهيئة اإلدارية في اجتماعات املؤسسات األهلية.
قيادة الهيئات اإلدارية للمؤسسات األهلية.

تفاعل موظفي املؤسسات األهلية مع الناس.

تفاعل اإلدارة العليا للمؤسسات األهلية مع الناس.

مشاركة املوظفني في التخطيط اإلستراتيجي ملؤسساتهم.

63

35.3 47.1

97.1
58.3
85.3
17.6
100

26.5 41.2

32.4

38.2

11.8

32.4 52.9

14.7

50

8.8
8.8

97.1
91.2
91.2

جدول ( )2نتائج استبيان موظفي املؤسسات األهلية من حيث

قليلة  %مقبولة  %جيدة %

العبارة

مشاركة الهيئات العامة في صنع قرار مؤسساتها األهلية.

45.5 54.5

-

27.3 72.7

-

45.5 54.5

-

كيف يجب أن تكون مشاركة الهيئات العامة في صنع قرار مؤسساتها األهلية.

-

9.1

كيف يجب أن تكون مشاركة أعضاء الهيئات العامة في اجتماع مؤسساتها األهلية.

-

18.2

كيف يجب أن تكون مشاركة الهيئة اإلدارية في اجتماعات املؤسسات األهلية.

-

9.1

كيف يجب أن تكون قيادة الهيئات اإلدارية ملؤسساتها األهلية.

-

18.2

كيف يجب أن يكون تفاعل موظفي املؤسسات األهلية مع الناس.

-

9.1

كيف يجب أن يكون تفاعل اإلدارة العليا للمؤسسات األهلية مع الناس.

-

9.1

كيف يجب أن تكون مشاركة املوظفني في التخطيط اإلستراتيجي ملؤسساتهم.

-

9.1

مشاركة أعضاء الهيئات العامة في اجتماع مؤسساتها األهلية.

مشاركة الهيئة اإلدارية في اجتماعات املؤسسات األهلية.

قيادة الهيئات اإلدارية للمؤسسات األهلية.

تفاعل موظفي املؤسسات األهلية مع الناس.

تفاعل اإلدارة العليا للمؤسسات األهلية مع الناس.

مشاركة املوظفني في التخطيط اإلستراتيجي ملؤسساتهم.

45.5 54.5

-

36.4 45.5

18.2

يجب أن تكون مشاركة الناس في القضايا والشأن العام.

-

كيف يجب أن تكون مشاركة الناس التطوعية في املؤسسات األهلية.

-

مشاركة الناس التطوعية في املؤسسات األهلية.

90.9

27.3 72.7

29.4

70.5

81.8

-

قليلة %

مشاركة الناس في قضايا الشأن العام.

90.9

27.3 72.7

مقبولة %

73.5

81.8

-

جدول ( )3نتائج استبيان املؤسسات األهلية املتعلقة مبشاركة الناس /العامة في:
العبارة

90.9

23.5

17.6
8.8

90.9

90.9

جيدة %
3.0

67.6

11.8
91.2

جدول ( )4نتائج استبيان موظفي املؤسسات األهلية املتعلقة مبشاركة الناس /العامة في:
قليلة %

مقبولة %

جيدة %

العبارة

يجب أن تكون مشاركة الناس في القضايا والشأن العام.

-

9.1

90.9

كيف يجب أن تكون مشاركة الناس التطوعية في املؤسسات األهلية.

-

مشاركة الناس في القضايا والشأن العام.

مشاركة الناس التطوعية في املؤسسات األهلية.
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63.3

45.5

27.3
55

27.3

9.1
-

72.3

الهوامش

 18نتائج الدراسة مرفقة في جداول آخر الدراسة.
 19اإلدارة العليا واملقصود بها مجلس اإلدارة ،واملدير العام إن
وجد في بعض املؤسسات األهلية ( .) NGOs
 20سريدة حسني.
 21شوكت صرصور
 22ابتسام زيدان وفريدة العمد.
 23املصدر :مجموعات مركزة في طولكرم شهر آذار ،2011
ورام الله شهر نيسان .2011
 24وليد الصاحلي.
 25فريدة العمد ،ومقابلة مع رئيسة جمعية سلفيت اخليرية.
 26د .يوسف الناصر.
 27شوكت صرصور.
 28عبد العزيز أبو هدبا ،مدير مركز التراث ،جمعية إنعاش
األسرة.
 29إياد البرغوثي ،و يوسف ناصر.
 30جبريل محمد.
 31ايليني كتاب ،مدير عام مركز بيسان.
 32يوسف ناصر.
 33إياد البرغوثي.
 34إصالح جاد.
 35األسماء كثيرة ال حتصى.
 36أكرم الطاهر.
 37مثل جورج جقمان.
 38جورج جقمان.
 39نتائج مرفقات جدول  3و .4
 40محمد زيدان ،سناء قصراوي ،فدوى الشاعر ،يوسف
ناصر ،ساري حنفي.

 1وصلت املساعدات التمويلية املقدمة لقطاع املؤسسات األهلية
بني األعوام  2008-1999حوالى ( 1,305,000,000
دوالر) ،املصدر دراسة ماس ,.DeVoir J.& Tartir A
2009
 2قصراوي .2010
 3شافي .2004
 4املصدرMcIntyre, 2004 pp:2 :
 5املصدر Edager cited McIntyre in p: 3
Florini cited McIntyre, 2004 pp 4 6
 7ساري حنفي  2005ورمي حمامي .2000
 8جمال طلب ،منجد أبو جيش ،محرم البرغوثي ،وملى
احلوراني .
 9جمال طلب ،ومحرم البرغوثي .
 10د.يوسف ناصر .
 11تقرير اخلطة اإلستراتيجية للمؤسسات األهلية الفلسطينية التي
أجريت لصالح مركز تطوير املؤسسات األهلية .2007
 12وكالهما مدير عام لكل من مركز مواطن لألبحاث ومركز
احتاد الشباب.
 13د .جورج جقمان ومحرم البرغوثي.
 14رميا حمامي وآخرون.
 15انظر حنان عشراوي ،علي اجلرباوي ،خالدة جرار،
سهام البرغوثي ،ربيحة ذياب ،مصطفى البرغوثي ،صائب
عريقات ،ناصر القدوة ،نبيل عمرو ،مهيب سالمة ،إبراهيم
خريشة ...قائمة طويلة .
 16عدلي دعنا ،آذار .2011
 17سجالت وزارة الداخلية ،رام الله.
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دراسات

على الرغم من حمالت اإلدانة واالستنكار ...
إسرائيل تفلت كل مرة من العقاب الدولي :ملاذا؟
عبد الغني سالمة

*

خاص ًة إذا استمر الوضع بهذا االجتاه الذي يسير فيه

في نهاية أيار من العام املاضي ،استيقظ العالم
على أنباء مهاجمة وحدات إسرائيلية لـ ِ «أسطول

في السنوات األخيرة ،وإذا ما انعكس ذلك على

ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنني .وإن كانت

في أوروبا وأميركا.

سياسة البلدان املؤثرة على القرار الدولي خصوص ًا

احلرية» املتجه إلى قطاع غزة ،في املياه الدولية؛

قادة إسرائيل يعترفون بتراجع مكانتها الدولية

إسرائيل دأبت على معاملة الفلسطينيني بهذا

أجمع كبار املعلقني اإلسرائيليني على تدهور

القدر من العنف ،فإنها تعاملت ،هذه املرة ،مع

مكانة إسرائيل الدولية بشكل غير مسبوق ،ونقلت

متضامنني ينتمون إلى أربعني دولة دون أخذ ردود

صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية 1تصريحات لوزير

أفعال دولهم بعني االعتبار .وال ميكن تفسير ما

قامت به القوات اإلسرائيلية إ ّ
ال بعد التفكير في

الدفاع اإلسرائيلي «ايهود باراك» أثناء اجتماع

حقيقة املوقف اإلسرائيلي في الوضع الراهن،

للجنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست ،اعترف

واالقتصادي ،وعلى الرغم من الوضع العربي

مكانتها الدولية» .وتأتي تصريحات «باراك» بعد

فإسرائيل على الرغم من تفوقها العسكري

خاللها بأن «إسرائيل اليوم أمام خطر تراجع

والفلسطيني املتراجع ،فإنها تتعرض إلى انتقادات

أن أدرجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناقشة

دولية متزايدة ،تتحول أحيان ًا إلى حمالت قانونية

القدرات النووية اإلسرائيلية في مسودة جدول

وإعالمية وشعبية؛ تؤكد خسارتها معركة الرأي

أعمال مجلس إدارتها ،وذلك في سابقة هي

العام العاملي ،وقد باتت مهدد ًة بالعزلة والعقوبات،

األولى من نوعها في عمر الوكالة البالغ  52عاماً.

وهناك العديد من املؤشرات التي تؤكد أن

* باحث وكاتب في الشؤون السياسية.
العدد (2011 )15
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إسرائيل لم تعد تتمتع بتلك السمعة التي حظيت

ومنها ظهور لوبي يهودي جديد في الواليات

املستضعفة احملاطة باألعداء ،أو أنها متثل «واحة

إلى إسرائيل وحكوماتها والذي يعبر عنه عادة

املتحدة (جي .ستريت) ،يرفض االنحياز الكلي

بها لسنوات طويلة ،من حيث كونها الدولة

اللوبي اإلسرائيلي التقليدي (إيباك) ،وظهور

الدميقراطية في صحراء التخلف والديكتاتورية

قرين يهودي أوروبي له ،يحمل التوجهات نفسها

العربية» ،فهناك تقرير غولدستون الذي يدين

هو (جي .كول) ،وهذه اللوبيات اليهودية اجلديدة

إسرائيل ،وهناك مالحقة لضباط ومسؤولني

تطالب بإنقاذ إسرائيل من نفسها ومن سياساتها

إسرائيليني في أنحاء أوروبا ،كما حدث لوزيرة

املتشددة».

اخلارجية اإلسرائيلية السابقة «تسيبي لفني» في

وفي استطالع للرأي نظمته املفوضية األوروبية،

شهر كانون األول  2009من خالل محاولة

ونشرت نتائجه على موقع املفوضية في شهر تشرين

إيقافها في لندن على خلفية دعوى قضائية مرفوعة

الثاني  2003شمل آراء  500شخص في كل

ضدها بسبب مشاركتها في احلرب على غزة،
وأيض ًا حملة املقاطعة األكادميية ضد اجلامعات

واحدة من دول االحتاد األوروبي حول قائمة الدول

وأوروبا ومع تركيا بشكل خاص ،وحملة

املصنفة خطر ًا يتهدد السالم العاملي؛ تبينّ أن %59
ممن شملهم االستطالع يعتبرون أن إسرائيل تشكل

العالم ،فض ً
ال عن العديد من االنتقادات التي

إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان .ومما ساهم في

اإلسرائيلية ،وتو ُّتر عالقاتها مع الواليات املتحدة

خطر ًا على السالم العاملي ،بشكل أكبر مما تشكله

مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في العديد من دول

ظهور هذا التحول النوعي في الرأي العام الغربي

وجهتها حكومات ومنظمات غير حكومية أوروبية

إزاء إسرائيل ،انتهاكاتها حق الفلسطينيني ،وقد

إليها بسبب سياساتها االستيطانية ،فقد أشار بيان

عمق هذا التحول سياسة حكومة نتنياهو اليمينية
ّ

املفوضية األوروبية الصادر في آب  2009إلى

املتشددة إزاء املفاوضات واالستيطان.

أن «املستوطنات اليهودية في املناطق احملتلة تشل

االقتصاد الفلسطيني على حساب دافعي الضرائب

تقدم إسرائيلي على الرغم من اخلسائر

ونسب بيان املفوضية كما هو منشور
األوروبيني».
َ

على الرغم من الصورة السلبية إلسرائيل التي

على موقعها إلى القائم باألعمال في القدس «روي

طغت عليها في السنوات األخيرة ،فإنها استطاعت

ديكنسون» تكراره رأي أوروبا بأن «املستوطنات

حتقيق جناحات عديدة؛ آخرها متثل في مظاهر

ليست قانونية ،وأنها تسهم في خنق االقتصاد

االستقبال غير العادية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي

الفلسطيني».

ولم تقتصر مظاهر االستياء واالنتقاد على الرأي

«بنيامني نتنياهو» في الكونغرس األميركي في أيار

األردنية 2إلى أن «االنتقادات املوجهة إلى إسرائيل

خطابه ،والتي كانت في أغلب األحيان ملجرد

 ،2011وعمليات التصفيق املبالغ فيها أثناء إلقائه

العام الغربي .يشير أحمد عزم في مقالته في «الغد»

إظهار نوع من التأييد إلسرائيل ،فعلى الرغم من

امتدت لتشمل دوائر األوساط اليهودية نفسها،
67

ونس ِفه أسس
لغة التشدد الواضحة في خطابهْ ،
عملية السالم على حد قول د .نبيل شعث في

األجوف للنواب األميركيني .لكن عندما يتبدد

حرب .وعلى الرغم من الالءات العديدة التي

وماذا بعد ذلك ؟ آنذاك سيتبني أن رئيس احلكومة

ذلك ،فكتب أن «بوسع نتنياهو االنتشاء بالهتاف
هذا الزبد من فوق املاء سيثور بكامل القوة سؤال:

حديثه لقناة «العربية» 3حيث وصف خطابه بإعالن

هذا ورطنا .ورطنا جداً .خسرنا الفلسطينيني

كررها نتنياهو وتعارضها مع خطاب «أوباما»،

منذ زمن ،واآلن خسرنا أميركا والبيت األبيض

فإن الكونغرس قابل ذلك بعاصفة من التصفيق،

أيضاً».5

وصفها الطيب عبد الرحيم أمني عام الرئاسة

«خروج ًا عن املألوف».

ويظهر مقدار هذا التراجع في املوقف

4

األميركي جتاه التسوية وحل الدولتني  -إما حتت

لسياسة نتنياهو في تثبيت االحتالل وإدامته،

العربي بشكل عام  -باملقارنة بني خطاب أوباما

وعلق مهند عبد احلميد في صحيفة «األيام»

واصف ًا سلوك الكونغرس الغريب بأنه «انتصار

تأثير اللوبي اليهودي ،أو بسبب ضعف املوقف

وانتصار لالءاته حول الالجئني والقدس

أمام الشعب األميركي في  19أيار واملوجه أيض ًا

واحلدود» .معتبر ًا أن الكونغرس بهذا التأييد

للعرب ،وخطابه أمام يهود أميركا في مؤمتر
«اإليباك» السنوي ،الذي اعتاد فيه رؤساء أميركا

إمنا يدعم صراحة غطرسة القوة اإلسرائيلية

على إظهار الدعم األميركي الكامل إلسرائيل،

وفرض حل من طرف واحد.
ومنطق اإلمالءات ْ

واعتبر أن أخطر ما في موقف الكونغرس هو

إذ يظهر بكل جالء ازدواجية املعايير وطغيان

للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،بادعاءات دينية

قال أوباما« :إن مستقبل دولة فلسطني املقبلة

لغة املصالح على املبادئ ،ففي اخلطاب األول

إجازته استبدال القانون الدولي كمرجعية ناظمة

ينبغي أن يستند إلى حدود ما قبل  1967مع

وأيديولوجية ،وذلك من خالل التصديق على

ٍ
أراض متفق عليه مع إسرائيل» ،وطالب
تبادل

ادعاءات نتنياهو بأن األراضي الفلسطينية غير

أوباما إسرائيل بأن «تتحلى بالشجاعة إلحالل

محتلة وال تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية،
وهي عوض ًا عن ذلك أرض إسرائيل التي منحها

سالم دائم» ،وقال« :إن السالم الدائم يعني

دولتني إسرائيلية وفلسطينية» ،وأقر بأن «الشعب

الله لشعبه املختار ،وسيضطر نتنياهو القتطاع جزء

الفلسطيني يجب أن يتمتع بحق حكم نفسه».

منها كي تقام عليه بعض التجمعات الفلسطينية،

معتبر ًا ذلك تناز ً
ال مؤمل ًا ! يحدث ذلك في الوقت

وهذا اخلطاب أغضب نتنياهو الذي رد على أوباما

بتذكيره مبا أسماه االلتزامات األميركية إلسرائيل

الذي يستخدم فيه الكونغرس القوة العسكرية

منذ العام  ،2004أما في خطابه الذي ألقاه أمام

القصوى إلرغام دول عديدة على االلتزام بقرارات

«إيباك» بعد ثالثة أيام ،فقد عاد أوباما ليقول «إن

مجلس األمن !.

املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني يجب

وفي املقابل ،ذهب الكاتب اإلسرائيلي

أن تقود إلى قيام دولتني على حدود عام ،1967

اليساري جدعون ليفي في «هآرتس» ،أبعد من
العدد (2011 )16
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مع تبادل لألراضي بني الطرفني» ،وقال صراحة:

حيث حصل على مساعدات عسكرية بقيمة 200

تختلف عن تلك التي كانت موجودة يوم الرابع

العالقات التركية اإلسرائيلية .ومؤخر ًا و ّقع ثالثة

أيضاً ،عما قاله عن حق الفلسطينيني في دولة

موجهة للرئيس األميركي».

مليون دوالر ،كما تدخل أوباما إلعادة الدفء في

«إن ذلك يعني أن التفاوض سيتم على حدود

أرباع أعضاء الكونغرس رسالة دعم إلسرائيل

من حزيران من عام  ،»1967ثم تراجع أوباما،

وكما يرى أحمد عزم ،فإن إسرائيل حتقق

برفض إعالن دولتهم املستقلة في أيلول املقبل،

والتلويح برفضه أيض ًا حق عودة الالجئني.

انتصارات مهمة وبدعم أميركي وأوروبي كبير،

وقد اعتبر مراقبون فلسطينيون أن ما طرحه

وهي انتصارات تعزز موقف احلكومة اإلسرائيلية.

ومختلف عما طرحه في خطابه السابق ،واتهمه

املشروعة من مثل :ما الفائدة احلقيقية من كل

ومبوازاة هذه النتائج فإن د .عزم يطرح أسئلته

أوباما في خطابه أمام مؤمتر «إيباك» متناقض
البعض بالتأرجح في مواقفه طمع ًا في أصوات

التحركات اجلارية على مستوى الرأي العام
العاملي إلدانة االحتالل؟ وملاذا أخفق العرب

الناخبني اليهود األميركيني.

وقبل ذلك كان استخدام الواليات املتحدة

والفلسطينيون في توظيف اخلسارة التي منيت

حظي بإجماع بقية األعضاء في شباط ،2011

اخللل في أداء الديبلوماسية الفلسطينية أم هو في

بها إسرائيل على صعيد سمعتها الدولية ؟! وهل

حق النقض «الفيتو» في مجلس األمن ضد قرار
وكان يدعو إلدانة االستيطان .وأيض ًا كان صالون

موازين القوى ؟

8

الكتاب بباريس قد أعلن عن دعوة إسرائيل كضيف

الدبلوماسية العربية والفلسطينية،
تقصير أم سوء تقدير للموقف ؟

شرف لدورته األخيرة ،كما أطلقت بلدية باريس

اسم «بن غوريون» على أحد ميادينها العامة،6

وفي اليونسكو متكنت إسرائيل من تأجيل مناقشة

الدكتور نبيل شعث ،مفوض العالقات الدولية

األولى منذ أكثر من ثالثني عاماً ،حيث جرت

منظمة  OECDخضعت لالبتزاز الصهيوني

حلركة فتح ،في مقابلة خاصة معه 9أكد« :أن

قرار يخص القدس في الدورة  ،184وذلك للمرة

واألميركي ،حيث ضغطت واشنطن عليها كي

العادة أن يتم إدراج القرارات املتعلقة بفلسطني على

متنح إسرائيل العضوية جائز ًة لها ولتحفيزها على

جدول أعمال املجلس التنفيذي دون عقبات ،وقبل

العودة إلى مسار املفاوضات والعملية السلمية».

ذلك قضية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

وأضاف إن «قصة انضمام إسرائيل للمنظمة

في جنيف ،ومؤخر ًا انضمامها إلى منظمة التعاون

األوروبية تفاعلت على املستويات احلكومية

والتنمية االقتصادية ( .)OECDوفي هذا السياق

فقط بعيد ًا عن أي تفاعل شعبي ،وإنه كان هناك

يرى د .مصطفى البرغوثي في حديث خاص أجراه

تقصير من اجلانب الفلسطيني ،في هذا املوضوع،

معه الباحث « 7أنه على الرغم من كل ما يقال عن

موضح ًا أن «الفلسطينيني بدؤوا الهجوم السياسي

إسرائيل ،فإن أوراق نتنياهو في واشنطن تتحسن،
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على هذا املوضوع متأخرين ،علم ًا أن محاوالت

ويضيف خريشة قائال« :إن األسطوانة التي

سنوات ،وأنه لم يكن هناك جهد فلسطيني كاف».

أصبحت مستهلكة ،وإن إسرائيل في وضع

طاملا استخدمتها إسرائيل كقصة احملرقة والالسامية

إسرائيل وسعيها إلى االنضمام قد بدأت قبل ثالث

صعب» ،ويرى أن هناك تغير ًا إيجابياً ،ولكن

وفي موضوع تأجيل التصويت على قرار يخص

بعض الدول كأميركا ما زالت تضع أمن إسرائيل

القدس في اليونسكو طالب جتمع النقابات املهنية

فوق أي اعتبار ،وهذا التغير ما زال دون مستوى

الفلسطينية في غزة والذي تسيطر عليه «حماس»

الطموح ،ولم يصل مرحلة فرض مقاطعة على

وحمل التجمع في
بتحقيق جدي بشأن التأجيل،
ّ

إسرائيل» .وتابع قائالً« :مع مراكمة اإلجنازات

بيان له صدر في  20أيار  2010املسؤولية للمراقب

واستمرار هذا الوضع السيئ إلسرائيل فإنه خالل

الفلسطيني الدائم لدى املنظمة .واتهم «فوزي

سنة ستكون هناك تغيرات أكبر وأهم» .ويرى

برهوم» الناطق اإلعالمي حلركة حماس السلطة

خريشة أن «وجود حكومة ميينية متشددة تقود

الفلسطينية بتكرار اإلخفاق الذي حدث في تقرير

إسرائيل اآلن هو عملي ًا ما سيقودها إلى الهاوية،

«جولدستون» ،وقال في حديث له نشر على موقع

ألن القوة والغطرسة التي متارسها لن حتقق لها

فلسطني اآلن «إن السلطة تساعد إسرائيل في كل

األمن والسالم ،فالسالم احلقيقي يتحقق فقط

مرة في اخلروج من مأزقها الدولي».

«إبراهيم خريشة» ،سفير فلسطني لدى

باالعتراف باحلقوق الفلسطينية وإنهاء االحتالل،

الفلسطينية ،أجاب عن هذا املوضوع في حديث

ومن جانبه ،دافع احمللل السياسي موفق

وإبرام معاهدة سالم على أساس املبادرة العربية».

األمم املتحدة في جنيف ووكيل وزارة اخلارجية

مطر ،في مقالته لصحيفة «احلياة اجلديدة» 10عن

مسجل أجراه معه الباحث في أيار  2010قائالً:

سبب هذه الضجة ،أو محاولة
«عدم املعرفة ّ
االصطياد في املاء العكر من قبل البعض ،فبعد

قائالً :إن «القضية يشرحها بيان املجموعة

الحظنا أن أحد ًا لم يتحدث باملوضوع حتى عندما

العربية استطاعت أن تسجل على جدول أعمال

دور سفير السلطة الفلسطينية لدى اليونسكو

الضجة التي أثيرت حول تقرير جولدستون،

العربية في اليونسكو والذي أكد أن املجموعة

أعدنا طرح القضية بعد أسبوع من التأجيل وحصلنا

املجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ184

على القرار الذي نريد» ،وأضاف خريشة :إن «من

جميع النقاط التي تخص فلسطني ،وذلك على

يقوم على رأس العمل الدبلوماسي هو الذي يعرف

الرغم من كل الضغوط التي مورست عليها من

حيثيات املوضوع وما يجري وراء الكواليس،

قبل الدول املعارضة ،وإنه على الرغم من ذلك

ونحن نعمل في وسط دولي له مصاحله وتعقيداته،

متسكت املجموعة العربية مبوقفها» ،ولكن مطر،

ولكن األطراف املعارضة ال تتفهم هذا وتبدأ

يرى أن «النصوص املقترحة من قبل األعضاء

باالتهام ،ما حدث في اليونسكو شبيه إلى حد ما

الكبار في املنظمة كانت أقل بكثير مما ميكن أن

مبا حدث مع جولدستون».
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الوطنية» ،وبالتالي يرى مطر أن السفير الفلسطيني

يتم استغالل هذه الفتوى بالشكل املطلوب،

 على تأجيل النقاش بد ًال من القبول بالتعديالت

متابعة العديد من امللفات الدولية ،وقد شرحت

وأصبحت ذكرى تاريخية ،ولكن مع هذا أنا أتولى

«رفض اقتراحات التعديل واملوافقة  -على مضض

للرئيس محمود عباس املسارات التي سنعمل

التي ستضر بالقضية».

السؤال الذي يطرح نفسه هو :هل إمعان

عليها ومتطلباتها ،وقد أبدى اهتمام ًا شديد ًا

ألسطول احلرية على سبيل املثال ،كان مخطط ًا له

نعمل بخطوات هادئة ومدروسة لتأسيس شرعية

باملوضوع ودعم ًا كام ً
ال لكل ما نحتاج ،وحالي ًا

إسرائيل في حتديها الشرعية الدولية ،وما جرى

قانونية للمسألة الفلسطينية في الساحة الدولية،

مسبقاً ،بقصد توجيه رسالة حتذير لكل من يفكر

أسسنا دائرة قانونية
وهذا يحتاج بعض الوقت ،كما ّ

بالتضامن مع أهل غزة مر ًة أخرى؟ .مبعنى أنها

في وزارة اخلارجية الفلسطينية لتقوم بدورها في

مبمارساتها هذه إمنا تبعث رسائل سياسية ،لتكريس

هذا املوضوع ،وال شك في أن هناك قرارات

نهج التجاهل للقانون الدولي واالستخفاف به،

دولية مهمة في صاحلنا ونعمل عليها ،ونراكم هذه

الذي اعتادت عليه .فهي ليست املرة األولى ،وقد

اإلجنازات».

ال تكون األخيرة التي تتصرف فيها كدولة فوق

القانون ،مع أن دو ً
ال أخرى كانت تعتبر نفسها

وفي احلديث عن فتوى محكمة العدل الدولية

بشأن اجلدار العازل ،أشار الوزير السابق في

كذلك ،إال أنه متت محاسبتها ،كجنوب إفريقيا
وصربيا ...ولكن السؤال :ملاذا دائم ًا إلسرائيل

السلطة الفلسطينية واحمللل السياسي د .إبراهيم

أبراش في مقالة له على موقعه اإللكتروني 11قائالً:

وضع مختلف ؟!!

«هناك محاذير يتوجب االنتباه إليها عند اللجوء إلى

الدبلوماسية الفلسطينية
إجنازات وإخفاقات

محكمة العدل الدولية ،فاألمر ال يتعلق بتحقيق

انتصارات شخصية ملمثلي املنظمة باألمم املتحدة،

وفيما يخص كفاءة الدبلوماسية الفلسطينية،

وال بتزايد عدد قرارات مجلس األمن املؤيدة

حديثنا معه إلى خطأ وقع فيه الفلسطينيون ،وهو

واخلشية أن تؤدي كثرة القرارات غير امللزمة إلى

أشار ممثل املنظمة في جنيف «إبراهيم خريشة» في

حلقوقنا ،بل بفعالية ومصداقية هذه القرارات،

العزوف عن املسار القانوني للقضية الفلسطينية،

تغييب القرارات امللزمة» ،ويشير الكاتب «أبراش»

وأضاف« :صحيح أن لدينا شرعية وطنية وشرعية

إلى أنه عندما نقبل بأن تنظر محكمة العدل الدولية

دولية ،ولكننا بحاجة إلى شرعية قانونية تعتمد

مبدى شرعية بناء جدار الفصل العنصري ،فمعناه

في عملها على القانون الدولي ،وهذا يعزز املسار

أننا انسقنا وراء الطروحات اإلسرائيلية التي تزعم

السياسي ،وقد جلأنا لهذا املسار ألول مرة عام

بأن الضفة وغزة أراض غير محتلة بل متنازع

مهم ًا حني أصدرت محكمة
 ،2003وكان إجناز ًا ّ

عليها» .بينما يرى د .مصطفى البرغوثي في

الهاي فتواها بشأن اجلدار ،ولكن لألسف لم

مقابلته معنا أن «فتوى الهاي من أهم القرارات التي
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انتزعها الفلسطينيون من احملكمة الدولية» ،ولكنه

والسياسية ،ألن إسرائيل متثل حجر الزاوية في

وكذلك فإن احملامية الكندية ديانا بطو ،وهي من

وعن طبيعة املوقف والدور األوروبي وحسب

املعادلة السياسية الكونية التي تتحكم فيها أميركا».

يعتبر أن «املتابعة الفلسطينية للفتوى كانت ضعيفة»

رأي خريشة ،فإن «التغييرات احلاصلة في املوقف

أصل فلسطيني تقيم في رام الله وعملت في السابق

األوروبي لم تصل مرحلة النضوج الالزمة إلحداث

مستشارة قضائية ملنظمة التحرير الفلسطينية وكانت

عضو ًا في الفريق الذي عمل على طرح مسألة

تغييرات جذرية في موقفها السياسي ،السيما وأنها
ما زالت تعاني من تبعات وإرث الهولوكوست،

اجلدار اإلسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية،

وأن الدور األوروبي ما زال مقتصر ًا على اجلانب

فتقول« :إن األهم في قرار محكمة العدل الدولية

أنه أطّ ر العالقة بني إسرائيل وبني الفلسطينيني ضمن

االقتصادي».

تفسر
د« .البرغوثي» يرى أن «هناك عدة أسباب ّ

املنظور الصحيح :على أنها عالقة غير متوازنة

جناة إسرائيل من العقاب الدولي ،أولها ضعف

يجسدها االحتالل» ،وانتقدت احملامية «بطو»
ّ
السلطة الفلسطينية ألنها – حسب رأيها  -فشلت

املوقف الرسمي العربي ،وعدم تبني العرب موقف ًا

واضح ًا يطالب مبقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات

في االستفادة من أهمية القرار.12

عليها ،والثاني هو االنحياز األميركي الشديد

إسرائيل تفلت من العقاب في كل مرة

أوضح الدكتور غسان اخلطيب ،مسؤول املركز

إلسرائيل؛ بسبب تالقي مصاحلهما ،وبسبب قوة

«أن الدول ال تقيم عالقاتها على أساس احلق

رأي البرغوثي هو «استمرار تأثير الرواية اإلسرائيلية

تأثير اللوبي الصهيوني» ،والسبب الثالث حسب

اإلعالمي للحكومة الفلسطينية واملتحدث باسمها

في اإلعالم العاملي» ،ولكنه يرى ضرورة التفريق

والباطل ،إمنا على أساس املصالح ،والعالم العربي

بني املواقف الرسمية واملواقف الشعبية التي بدأت

ال يوظف ثقله السياسي واالقتصادي لصالح

حركاتها االحتجاجية تؤتي ثمارها ،ويعتبر أن

فرق ويفتقد إلدارة واعية للصراع
قضاياه؛ ألنه ُم َّ

أساطيل التضامن مع غزة أدت إلى كسر احلصار

على املستوى الدولي» ،وأضاف اخلطيب ،في

بينما عجزت عن ذلك املفاوضات» .ويضيف

اتصال هاتفي مسجل 13:إن «الدول الغربية ال تدفع

البرغوثي سبب ًا آخر يكمن في بدء املفاوضات مع

ثمن ًا عندما تتخذ مواقف مؤيدة إلسرائيل ،أو عندما

إسرائيل ،حيث إن متطلبات وأجواء املفاوضات

تتغاضى عن احلقوق الفلسطينية» ،وأشار في حديثه

متنع طلب فرض عقوبات عليها.

إلى أن «العرب لم يحسنوا استخدام لغة املصالح،

وبالرجوع إلى وثائق اخلارجية الفلسطينية،

بينما إسرائيل تخدم مصالح الغرب؛ لذلك جتد

جند أن األمم املتحدة أصدرت أكثر من ستني قرار ًا

تأييد ًا لها ،وألنها جزء من اإلستراتيجية الدولية

تتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي ،منها  33قرار ًا

ولديها دور وظيفي معني تستخدمه لصاحلها».

صدرت عن مجلس األمن ،وال يخفى على أي

وحسب رأي «د.شعث» فإن «أميركا ستضع

مراقب أن إسرائيل لم تلتزم بأي منها ولم تطبق

مصلحة إسرائيل فوق االعتبارات األخالقية
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إال جزء ًا يسير ًا يكاد ال يذكر من تلك القرارات،

الواليات املتحدة» ،وأضاف في مقالته املنشورة

املفترض أن تصدر عن مجلس األمن لوال (الفيتو)

الشروط الراهنة سيعني إنقاذ ًا إلسرائيل من

عدا إجهاض ما يقارب األربعني قرار ًا كان من

في «األيام» 16إن «استئناف املفاوضات في ظل

األميركي.14

ورطتها املتصاعدة في ظل خالفاتها مع أميركا،

بعض القيادات الفلسطينية تفسر جناة إسرائيل

وسيؤدي إلى قطع الطريق أمام إمكانية تطور

لها ،ففي مؤمتر صحافي للدكتور صائب عريقات

بسبب مواقف القيادة الفلسطينية .النائب خالدة

املوقف األميركي نفسه» .بينما يفسر آخرون ذلك

من العقاب الدولي؛ بالدعم األميركي الالمحدود

جرار عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية قالت

رئيس دائرة املفاوضات في منظمة التحرير عقده

في مؤمتر صحافي في مركز وطن لإلعالم :إن

في رام الله عشية زيارة «ميتشل» للمنطقة ،وصف

«استئناف املفاوضات غير املباشرة مع إسرائيل في

إسرائيل بأنها «تتصرف كدولة مارقة وفوق القانون

ظل استمرار االستيطان ،سيعفي اإلدارة األميركية

الدولي» ،بينما يرى د .صبري صيدم ،القيادي

من مسؤولياتها السياسية والقانونية وسيمنح نتنياهو

في «فتح» أن «اخلارطة السياسية العاملية فيما يخص

إسرائيل بدأت بالتغير ،وأهم معالم هذا التغير

فرصة كسب الوقت».

متثل في خطاب أوباما الذي حتدث فيه عن إنهاء

في الطريق إلى أيلول

حالة االضطهاد ،سواء تلك التي يعيشها الشعب

في غضون شهرين سيكون الفلسطينيون على

الفلسطيني أم أي من شعوب األرض» وأضاف

موعد مع استحقاق أيلول .السلطة الوطنية تعد

في حديث خاص مع الباحث« :15إن آفاق السالم

العدة النتزاع اعتراف عاملي بالدولة الفلسطينية،

التي شقها أوباما بدأت تتقزم وتنحسر» وعزا ذلك

واحلصول على عضوية كاملة في هيئة األمم

إلى ما وصفها «بالضغوط التي يتعرض لها أوباما

املتحدة ،ومن أجل ذلك بدأت ،منذ فترة ،حشد

خاصة فيما يتعلق مبلفات النظام الصحي وبعض

تأييد عاملي لهذه اخلطوة ،وفي املقابل أعربت

اإلصالحات التي ترغب إدارته في إحداثها،

الواليات املتحدة عن معارضتها هذه اخلطوة،

وهذه الضغوط استفاد منها اللوبي الصهيوني في

وهددت باستخدام حق النقض إذا ما ُطرحت

الضغط على أوباما ليجبر الفلسطينيني على العودة

القضية في مجلس األمن ،وإسرائيل من جهتها

إلى طاولة املفاوضات ولكن دون وقف االستيطان

قلقة جداً ،وقد بدأت بالتهديد بوقف حتويل

حسب طلب القيادة الفلسطينية».

الكاتب هاني املصري ،أكد أن «اخلالفات

إيرادات الضرائب الفلسطينية ،وتشديد احلصار

جدية ،وأن اإلدارة األميركية متاشت مع املوقف

السلطة .وفي قلب هذا املشهد املعقد واملفتوح

على السلطة ،ووقف تسهيالت التحرك لقيادات

األميركية اإلسرائيلية لم تتحول إلى ضغوط

على كل االحتماالت ،يحبس الشعب الفلسطيني

اإلسرائيلي املتعنت مرة أخرى؛ ألنها تعرضت

أنفاسه ،ويراقب بحذر ومعه بقية العالم ما ستؤول

لضغوط إسرائيلية ومن مؤيدي إسرائيل في
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تكون قائمة متنيات .وعندما فكرت باملهلة املطلوبة

إليه األمور.

فالسلطة الفلسطينية ليست في أفضل حاالتها،

إلجناز املشروع بأحسن صورة وجدت أنه رمبا

حالة مخاض عسيرة ،ويشهد مرحلة انتقالي ًة

موقف نكون فيه غير قادرين على استخدامه كأداة

نحتاج جدو ً
ال زمني ًا طويل األمد ،وهذا يضعنا في

والعالم العربي وبسبب الثورات الشعبية يعيش

ورافعة للتعجيل في إنهاء االحتالل .وبالتالي ال

دقيقةً ،جتعل من قدرته على التأثير أقل مما يتطلبه

بد من التفكير بجدول زمني واقعي ولكنه يشكل

حسم هذه املعركة الدبلوماسية لصالح احلق

حتدياً ،مبعنى يحتاج إلى جهد مضاعف».

الفلسطيني ،وفي اجلهة املقابلة تواصل إسرائيل

سياسة التجاهل للشرعية الدولية ،واالستخفاف

وأهمية هذا املشروع الوطني الذي عبرت عنه

باملجتمع الدولي ،على الرغم من سمعتها السيئة

وثيقة احلكومة ،أنه في أثناء تنفيذه وقبل الوصول

وتعرضها ملوجات من النقد وحتميلها مسؤولية تعثر

إلى موعده في أيلول ميثل ،بحد ذاته ،عملية

العملية السلمية ،فإنها تتقوى بالدعم األميركي،

بناء إيجابي ستكون مبثابة رافعة للجهد الوطني

املطلوب ورديف إلنهاء االحتالل ،وليس بدي ً
ال

وعدم ارتقاء املوقف األوروبي ملستوى احلدث،

وعلى ضوء ذلك فإن التكهن بنتائج األمور ما زال

عنه ،وأنه يساعد على دعم صمود الشعب على

مبكر ًا على الرغم من وضوح بعض املعطيات.

أرضه .وما مييز الوثيقة حسب تعبير فياض «أنها

استحقاق أيلول هو نتاج جهد فلسطيني

تتجاوز الثغرات التي خلفها اتفاق أوسلو ،الذي

الفلسطيني ،ومن املبالغة القول إن حكومة

السياسية منها ،وفيما يتصل بالدولة ،وكل القضايا

لم يكن واضح ًا فيما يتعلق باحلقوق الوطنية خاص ًة

متواصل ،وهو تتويج للمشروع الوطني

األساسية التي مت تأجيلها في (أوسلو) ،والبنود

د .سالم فياض وحدها هي التي أسست هذا

امللتبسة والتي يكتنفها الغموض ،وكانت عقبة أمام

املشروع وأنها قادت هذه اجلهود .د .نبيل شعث

التوصل ملا نريد» .وكتقييم ملا حتقق على األرض

في مقابلته معنا أوضح أن «هذا املشروع لم يبدأ

خالل السنوات املاضية يقول فياض« :اليوم ونحن

مع سالم فياض ،فنحن بدأنا في بناء مؤسسات

على أعتاب أيلول يحق لنا القول إنه لدينا اآلن

السلطة العام  ،1994وخالل خمس سنوات متك ّنا

ما ميكن وصفه باملقومات األساسية للدولة ،من

من بناء قاعدة جيدة للدولة» .ولكن يجب عدم

حيث التكوين املؤسسي والبنية التنظيمية ،إضافة

التقليل من أهمية مبادرة احلكومة ومتابعتها احلثيثة

إلى أهليتنا وجهوزيتنا وخبرتنا التي اكتسبناها

ملشروعها املقدم للرئيس الذي حمل عنوان،

خالل السنوات السابقة ،وخبراء البنك الدولي

(فلسطني :إنهاء االحتالل وإقامة الدولة)،

عندما ينصحون في موضوع اإلدارة يقدمون ما

والذي ينص على فرض الدولة الفلسطينية كأمر

لدينا كنموذج مثالي وكتجربة رائدة».18

واقع ،خالل عامني .وعند سؤال فياض ملاذا

حدد مدة عامني ؟ أجاب في مقابلة خاصة« 17دون

أما عن مرحلة ما بعد أيلول ،فإن للوثيقة أهمي ًة

إستراتيجي ًة كبير ًة ،في هذا السياق يقول د .سالم

حتديد سقف زمني ال تكون هذه خطة عمل ،إمنا
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فياض« :إن إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة

أجمعت العديد من القيادات الفلسطينية على

 ،67مع حل عادل لقضية الالجئني ،من املفترض

السياسي والدبلوماسي هو عماد اإلستراتيجية

أن النضال الشعبي السلمي ،إلى جانب العمل

وعاصمتها القدس على كامل األراضي احملتلة عام

الوطنية اجلديدة للمقاومة الفلسطينية في الظرف

أن تكون النتيجة الطبيعية للنضال الوطني والعمل

الراهن ،فالنضال الشعبي تكمن قوته في انسجامه

السياسي املبذول إلنهاء االحتالل منذ عقود ،حتى

مع احلراك الدولي ،وعن هذا املوضوع أضاف د.

هباء».
ال تضيع تضحياتنا ً

ولكن السؤال الكبير هو :ماذا سيغير تأييد

نبيل شعث« :نحن نتحرك في إطار جتميع قوى

اجلمعية العمومية في أيلول القادم ؟ ما دام ال

املتحدة ،أو للحصول على اعتراف دول أخرى

عاملية في صفنا ،سواء بتجنيدها في معركة في األمم

املجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية في اجتماع

باحلقوق الفلسطينية ،أو بفضح ممارسات إسرائيل،

يوجد أحد يضغط على إسرائيل ،أو ينادي بفرض

وتعبئة الرأي العام الدولي ضدها .وهذا ال يقتصر

عقوبات عليها؟

على منوذج بلعني وغيرها من املواقع التي متارس

هذا السؤال أجاب عنه د .نبيل شعث قائالً:

«حراكنا الدولي النتزاع اعتراف عاملي بالدولة

املقاومة الشعبية غير العنيفة ،إذ إن املقاطعة ضد

عندما نصبح دولة خاضعة لالحتالل نستطيع

تظاهرة شعبية عند احلواجز ،أو رفع األعالم

إسرائيل هي شكل من النضال السلمي ،وكذلك

الفلسطينية لن ينهي االحتالل بحد ذاته ،ولكن

الفلسطينية في يوم معني ،كلها أشكال ال نهاية لها

أن نطالب األمم املتحدة ومجلس األمن باتخاذ

من أمناط النضال غير العنيف .ومن يقوم بالكفاح

إجراءات ضد دولة أخرى عضو في األمم املتحدة.

املسلح هم مئات أو آالف الشبان فقط ،ومن يقوم

حد جتميد عضويتها في املنظمة
قد يصل األمر إلى ّ

باملفاوضات مجموعة صغيرة من األشخاص،

الدولية ،كما حدث جلنوب إفريقيا .ألن أي

بينما في النضال الشعبي نستطيع إشراك كل

دولة عضو في األمم املتحدة عليها مسؤوليات

الشعب ،لذلك نحن قررنا استخدام أسلوب

جتاه الدول األخرى ،وبالتالي سيكون عملنا أكثر

النضال اجلماهيري ملتصق ًا باحلراك الدولي .فإذا

جدوى ونحن دولةّ ،مما لو كنا سلطة ،خاصة أن

كانت الدول حتى اآلن ال تقاطع إسرائيل ،وتكتفي

إسرائيل ما زالت تصر على استخدام مصطلح
ٍ
«أراض متنازع عليها» ،وحجتها في ذلك أنه لم

مبقاطعة منتجاتها ،فهناك عشرات املجموعات في
العالم كله تنادي مبقاطعة إسرائيل كلّها :بضائعها

يكن في عام  1967دولة فلسطينية جرى احتالل

واالستثمار فيها ،وجامعاتها .وبالتالي فإن احلملة

جزء من أراضيها ،بينما الوضع في حالة وجود

الدولية متعددة املراحل واألشكال تبدأ من القاعدة

دولة فلسطينية محتلة سيزيد من قوة الضغط

الشعبية ،ثم استخدام القانون الدولي واملؤسسات

ويعرضها ملزيد من
الدولي على إسرائيل وفعاليتهّ ،

الدولية املختلفة لعقاب إسرائيل ومحاصرتها .هذا

العقاب والعزلة».

املجموع الكلي ألشكال النضال ،التي تتصدرها

املتضامنون الدوليون يسهمون في عزل إسرائيل
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احملاوالت املستمرة إلنهاء االنقسام ،ويواكبها

وتأثيره في اآلونة األخيرة خاصة مع تزايد تأثير

مؤسسات الدولة ،وهذه هي اإلستراتيجية التي

والسبب في ضعف املوقف الشعبي (العربي

اإلعالم ،ولكنه ما زال دون املستوى املطلوب،

العمل الدائم لدعم صمود الشعب من خالل بناء

واإلسالمي) أن الفعل اجلماهيري يأخذ عادة شكل

حلت محل الكفاح املسلح».19

الناشطة الكندية «نيتا غوالني» منسقة حركة

الهبات العاطفية واالرجتالية ،ويفتقر إلى البرنامج
ّ

وفي مقابلة خاصة مسجلة 20حول دور املتضامنني

اجلهود ،وأحيان ًا يخطئ في حتديد الهدف ،ويزيد

واإلستراتيجية ،وال ميتلك آليات بناء ومراكمة

التضامن الدولية ( )ISMواملقيمة في رام الله،

الدوليني ،أوضحت :أن املتضامنني يخوضون

من عمق اإلشكالية محاوالت بعض القيادات

عديدة ما زالوا ال ميتلكون القدرة على حتقيق نتائج

الشعبية ملصاحلها اخلاصة ،وأخطر ما في املوضوع

السياسية واإلعالمية االستفادة من ردات الفعل

نضاالت صعبة وحقيقية ،ولكنهم وألسباب

أن ردات الفعل الفلسطينية تكون أحيان ًا متسرعة

جوهرية في الضغط على حكوماتهم ،وأضافت

وغير مدروسة ،وبالتالي تستفيد منها إسرائيل

غوالني« :إن حركات التضامن الدولية محدودة

وجتيرها للتغطية على جرائمها وحتويل الرأي
ّ
العام باالجتاه املضاد ،لذلك فقد دأبت إسرائيل

القدرة ،وأمامها مشوار طويل ،وأكثر أعضائها
هم في األصل يعيشون في بلدانهم منعزلني عن

في املاضي على أن متعن في سياساتها دون أن

احلياة السياسية ،وليست لديهم قوة انتخابية

تضع في حساباتها ردة فعل اجلماهير ،ألنها كانت

مؤثرة ،ولكن مع كل هذا فقد متكنوا من إحداث

تعتبرها مجرد ظاهرة صوتية وفقاعة هواء سرعان

نقلة نوعية في توجيه الرأي العام العاملي لصالح

ما تتالشى .ولكن اليوم ومع الثورات الشعبية

القضية الفلسطينية.

بينما يعتبر د .البرغوثي أن «حركات االحتجاج

اجلماهيرية التي قلبت كل املوازين وخلقت حقائق

واملتضامنني الدوليني متكنوا من فرض حقائق معينة

أن تضع قوة اجلماهير وإرادتها ضمن حساباتها،

جديدة على األرض ،صار لزام ًا على كل األطراف

الشعبية الفلسطينية وحلفاءها من نشطاء السالم

تغير ،ونحن اآلن على أعتاب
ألن الزمن العربي ّ

على األرض على الرغم من محدوديتها اآلن،

ولكنها حتم ًا ستؤدي إلى إحداث تغيير كبير في

مرحلة جديدة.

فإذا كانت إسرائيل اليوم ـ كما رآها الكثير من

مواقف الدول الغربية؛ ألن املوضوع يعتمد على
الوقت باعتباره عم ً
ال تراكمي ًا وتصاعدياً ،وما

املتابعني واحملللني ـ تعيش اآلن مرحلة من أسوأ
املراحل التي مرت بها ،وكما اعترف «باراك» بهذا،

يدل على ذلك أن البرملان األملاني اتخذ قراراً،

وأنها معزولة دولياً ،ولم تعد تتمتع بالهالة اإلعالمية

باإلجماع ،بضرورة فك احلصار عن غزة».

واملوضوع بطبيعة احلال ال يتوقف عند مواقف

التي لطاملا أحاطت نفسها بها ،وهي تعيش مرحلة

عامل الضغط الشعبي ،الذي ازدادت أهميته

في جنوب إفريقيا في أيامه األخيرة ،فإن هذه

شبيهة باملرحلة التي عاشها نظام الفصل العنصري

القيادات السياسية على الرغم من أهميتها ،فهناك
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احلقائق تعني أن الفرصة مواتية للبدء فور ًا ودون

تأخير بتبني برنامج كفاحي فلسطيني على املستوى

« 1هآرتس» في عددها الصادر في  8أيار .2010
« 2الغد» األردنية بتاريخ .2010/6/25
 3املقابلة بتاريخ .2011/5/24
« 4األيام» الفلسطينية بتاريخ .2011/5/31
 5جريدة «السفير»  2011/5/27العدد .11896
 6أطلقت مقابل ذلك اسم الشاعر محمود درويش على أحد
ميادين باريس املهمة.
 7مقابلة مع د .مصطفى البرغوثي في مكتبه في شباط .2011
 8مصدر سابق.
 9مقابلة مع د .نبيل شعث في مكتبه في نيسان .2011
« 10احلياة اجلديدة» بتاريخ .2010/5/20
 11الرابطhttp://www.palnation.org/vb/ :
.showthread.php?p=2058
 12الرابط على موقع «عرب http://www. :»48
.arabs48.com/?mod=articles&ID=64840
 13اتصال هاتفي مع د .غسان اخلطيب في حزيران .2010
( 14كما نشرت صحيفة «الثورة» السورية في عددها الصادر في
.) 2010/1/7
 15مت نشر املقابلة على مجلة «آفاق املستقبل» الصادرة عن مركز
اإلمارات لألبحاث والدراسات اإلستراتيجية  -أبو ظبي،
العدد  5نيسان .2010
« 16األيام» بتاريخ .2010/5/2
 17مقابلة مع د .سالم فياض في تشرين األول  2009ونشرت
في مجلة «آفاق املستقبل» الصادرة عن مركز اإلمارات لألبحاث
والدراسات اإلستراتيجية  -أبو ظبي ،عدد .4
 18املقابلة نفسها مع د .سالم فياض.
 19مقابلة مع د .نبيل شعث في مكتبه في نيسان .2011
 20مقابلة مع الناشطة نيتا غوالني في رام الله في متوز .2010

الشعبي والرسمي والفصائلي ،بدعم وغطاء عربي

يقوم على إستراتيجية مواجهة االحتالل محلي ًا
باملقاومة الشعبية ،وبهجوم سياسي ودبلوماسي
ميادينه كل الساحات الدولية .ولكن قبل هذا ال
بد من إجناز املصاحلة وتنفيذ ما جاء في بنودها،

والتحدث إلى العالم بخطاب موحد.

فإذا كانت املتغيرات املهمة التي ضربت منطقة

الشرق األوسط ،قد أعادت االعتبار إلى قوة
الشعوب وفرضت على العالم أن يحترمها ،فإن

هذا يخلق مناخ ًا سياسي ًا مينح أي حراك سياسي
على الساحة الدولية القوة التي طاملا كان يفتقدها

في السابق ،مبعنى آخر على النظام العربي أن يلتقط
الفرصة التاريخية ليس فقط على صعيد إعادة بناء

نفسه من جديد على أسس جديدة ،ولكن أيض ًا
جلعل إسرائيل تدفع ثمن غطرستها وعدوانها.

وعلى الفلسطينيني أن يدركوا أن ما يحدث في

إسرائيل وفي املنطقة العربية سيكون في صاحلهم

في جميع األحوال ،ولكن شريطة أن ينهوا

خالفاتهم وأن يرتقوا إلى مستوى احلدث ،وأن
يضعوا املصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر ،وإال

فإن القادم سيكون األسوأ.
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مقاالت

استحقاق أيلول
«احللم املمنوع» :إقامة دولة فلسطينية بقوة اإلجراءات ال باملفاوضات
محمد هواش

*

ال توجد نقطة سياسية فاصلة في السياسة

لن تبحث أو تناقش أي طلب فلسطيني قبل أيام

عما
الرغم من أن ما بعد أيلول لن يكون مختلف ًا ّ

تنتهي عاد ًة في شهر تشرين األول ،ولكن أيلول

اإلسرائيلي جاثم ًا على األرض الفلسطينية

الرئيس األميركي باراك أوباما في اجتماع اجلمعية

دون التسليم بهذا الواقع واستمراره وإصرار

عضو ًا كامل العضوية في األمم املتحدة .وكذا كان

الفلسطينية الراهنة مثل استحقاق أيلول .على

طويلة من اخلطابات لرؤساء الدول والوفود التي

قبل أيلول جلهة غياب حل سياسي وبقاء االحتالل

عدة من بينها خطاب
كان موعد ًا الستحقاقات ّ

ومقدراته من
ومسيطر ًا على الشعب الفلسطيني
ّ

العامة ،السنة املاضية ،إذ متنى أن يرى فلسطني

الفلسطينيني شعب ًا وقياد ًة على تغيير هذا الواقع.

أيلول استحقاق ًا لنهاية خطة جاهزية بناء مؤسسات

استحقاق أيلول ال يعني أننا سوف نشهد والدة

السلطة الفلسطينية «موعد مع احلرية» الصادرة في

الفلسطينية .كما أنه ال يعني أن أيلول سيكون نقطة

كل محاوالت التفاوض إلنهاء االحتالل ،وبات

أكثر من ذلك ،فإن اجلمعية العمومية لألمم

االحتالل هو األمل في إحداث اختراق سياسي

الدولة وجالء اجليش اإلسرائيلي عن األرض

 2آب  .2009واألهم أنه حتى أيلول املقبل فشلت

التحول املركزية في حياة الشعب الفلسطيني.

املسعى الفلسطيني إلى إيجاد شراكة دولية إلنهاء

املتحدة التي تبدأ في أواخر أيلول دورتها السنوية

تصدت
كبير في األمم املتحدة ،مع أن هذا األمل ّ
له الواليات املتحدة بالتهديد املباشر باستخدام

* كاتب وصحافي.
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الفلسطينيني في مقابل بدء مفاوضات معهم.

السياسية واملالية على الفلسطينيني للعودة إلى

مثل :اعتراف الفلسطينيني بيهودية الدولة ،وعدم

بأي من
مفاوضات ال تلتزم إسرائيل إلى اآلن ّ
مرجعياتها وأهدافها القانونية والسياسية.

تقسيم القدس كي تصير عاصمتني لدولتني،

السياسي املباشر رفع سقف التوقعات الفلسطينية

األردن ،وأخير ًا حل قضية الالجئني في الدول

والتمسك بوجود عسكري إسرائيلي في غور

استحقاق أيلول ،أيضاً ،رمبا يكون باملعنى

العربية مبا في ذلك في الدولة الفلسطينية التي

من إمكان التفاوض مع إسرائيل واملجتمع الدولي

يرفض إقامتها فعلياً.

على حل الدولتني .ولكن هذا االستحقاق يبقى
هدف ًا مشروع ًا وواقعي ًا لدى الفلسطينيني ونخبهم

استحقاق أيلول ،أيضاً ،ليس لعب ًة سياسي ًة

خاسر ًة .ويجب أ ّ
ال يكون كذلك .ففي هذا

السياسية ،وال يرفع سقف توقعاتهم .فكل النشاط

االستحقاق قدر هائل من الفرص .أهمها تعزيز

السياسي الفلسطيني ينصب نحو حتقيق هذا الهدف

األساس القانوني العتراف األمم املتحدة بدولة

بالتفاوض وسبل أخرى مشروعة منها االستفادة

فلسطينية جديدة عندما يكون ذلك ممكن ًا من الزاوية

من مستوى االعتراف الدولي بحق الفلسطينيني

العملية.

إقامة دولة لهم على حدود  ،1967وقد اقتربت

وهو استحقاق يولّد طاق ًة سياسي ًة كبير ًة بخالف

واشنطن خطوات من االعتراف بهذا احلق عندما

النظرة الضيقة لالستحقاق ومفاعيله ونتائجه

دعا الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه في

بعيدة األثر .فهو يجعل املبادرة السياسية في

 19أيار املاضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود

ويضيق اخلناق على حكومة
أيدي الفلسطينيني،
ّ
اليمني اإلسرائيلية ومن يؤيدها في إسرائيل

 1967مع تبادل أراض محدود ومتفق عليه .لكنه
ألسباب أخرى (بنيوية وسياسية وانتخابية) عطّ ل

وفي احللبة الدولية .وقد أسمعت إسرائيل عبر

أي عمل من شأنه التقريب من االتفاق على ذلك،

مسؤوليها ووزير خارجيتها نغمات عنصرية

وترك إلسرائيل أن حتدد شروط إقامة هذه الدولة

حيال الفلسطينيني وقيادتهم السياسية عن طريق

من خالل متسكه بأن هذا احلل ال ميكن حتقيقه

اتهامهم بـ«نزع الشرعية عن إسرائيل» ،فيما ينطوي

إال بطريقة واحدة هي املفاوضات .وبالطبع فإن

عنصر املبادرة السياسية في هذا العنوان على نزع

حتول احلقوق الفلسطينية في أية
إسرائيل تريد أن ّ

الشرعية عن االحتالل اإلسرائيلي وعن سيطرة

مفاوضات إلى احتياجات فقط من خالل اعتراف

إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدراته .وهي

الفلسطينيني بشروط إقامة دولة إلى جانب إسرائيل

عملية أوجدت تفهم ًا دولي ًا واسع ًا حلقوق الشعب

ولكن هذه الشروط تنسف أية إمكانية إلقامة

الفلسطيني ظهر جلي ًا في مواقف االحتاد األوروبي

الدولة.

ودول أميركا الالتينية إضافة إلى الدول اإلسالمية

وميكن االستدالل على ذلك من الشروط التي

والعربية ودول كبيرة مثل الصني وروسيا والهند.

يعرضها بنيامني نتنياهو وحكومته اليمينية على
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وحتى في الواليات املتحدة األميركية التي حتمي

رئيس احلكومة اإلسرائيلي وفريقه اليميني في

عقوبات دولية عليها .ومواقف أوباما من جوهر

الذاكرة أن يستعيد موقف نتنياهو في انتخابات

رفض إقامة دولة فلسطينية .وميكن ملن ال تخونه

إسرائيل في احملافل الدولية ومتنع حتى اآلن فرض

العام  1996عندما شرح معنى املسافة بني رفضه

احلل هي مثال على االنحياز األميركي املطلق إلى

الدولة الفلسطينية وقبول حزب العمل آنذاك مبدأ

جانب إسرائيل وهي رمز جلي لغياب العدالة في

إقامة دولة ،فقال :إن» إعطاء الفلسطينيني دولة

املجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية.

وال ميكن إغفال وزن اإلدارة األميركية وتأثيرها

وفرض قيود عليها أمر مناف للقانون الدولي وال

خياراتهم خارج املفاوضات .وأكثر من ذلك كبح

الفلسطينيني صالحيات قد تفوق صالحيات

ميكن أن تفعل إسرائيل ذلك .وأنا أفضل إعطاء

على كبح املجتمع الدولي عن تأييد الفلسطينيني في

الدول من دون أن أسميها دولة» .وهذا هو الفرق

املانحني مبن فيهم العرب للضغط على الفلسطينيني

بني احلقوق واحلاجات .ونتنياهو لم يبتعد كثير ًا

بهدف ثنيهم عن التوجه إلى األمم املتحدة وطلب

عن هذا املبدأ عندما دعا إلى سالم اقتصادي،

عضوية دولة فلسطني .وملن ال يعرف فقد عجزت

وجعل أقطاب حزب الليكود في احلكومة (موشيه

السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب املوظفني

يعلون) وخارجها (موشي آرنس) يروجون لفكرة

كامل ًة عن شهر حزيران ودفعت نصف راتب لكل

ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ونقل عبء غزة

موظف ،واألمر قابل للتفاقم إذا لم تسرع الدول

إلى مصر وجه ًا آخر لرفض اليمني احلاكم في

العربية التي وعدت بتقدمي مساعدات مالية إلى

إسرائيل مبدأ دولة فلسطينية ،ولذلك نراهم

إيصال هذه املساعدات في وقتها ،وهي عملية

يضعون شروط ًا تلو األخرى ال ميكن للفلسطينيني

تقودها واشنطن في إشارة إلى عدم جاهزية

أن يقبلوها.

الفلسطينيني لبناء مؤسسات الدولة واستخدام هذه
الورقة مبرر ًا لعدم موافقة واشنطن وإسرائيل على

توجه الفلسطينيني إلى األمم املتحدة لم يكن

من باب رفع سقف التوقعات ،كما لم يكن من

قبول عضوية فلسطني كاملة في األمم املتحدة وما

باب االنتظار وترك املبادرة السياسية بيد العدو

يرتبه االعتراف األممي بدولتهم من حقوق لهم.

وضغط واشنطن ينصب في هذا السياق على

اإلسرائيلي .أقله في احللبة الدبلوماسية .وهم

مضمون احلل ،أي إنهاء االحتالل وإقامة الدولة

حاجات هذا املجتمع السياسية .ولهذا هم يفكرون

مييزون بني ما يريده املجتمع الفلسطيني وبني

الوسائل والقنوات واملسارات أكثر ما ينصب على

في أيلول بطريقة رمبا لم تكن واضح ًة مبا فيه الكفاية

الفلسطينية .وهذا مفهوم إلى حد ما في إطار

للجمهور .وعليه فقد ارتفع سقف التوقعات

التعقيدات التي حتيط بانتخابات الرئاسة األميركية

وينتظر اجلمهور نتائج هذه املعركة السياسية على

تغير من
نهاية العام املقبل .لكنه غير مفهوم إذا ّ
تكتيك إلى موقف إستراتيجي يتطابق مع موقف
العدد (2011 )16

احلياة اليومية للشعب الفلسطيني.

80

وقد شكّ ل الفلسطينيون جلنة عمل سياسية تقود

لها بدخول منظمات األمم املتحدة مثل احملكمة

وخبراء دبلوماسيني وسفراء وجلان ًا فنية واستنفروا

تعطي الفلسطينيني حقوق ًا حرموا منها ،ومن هذه

الدولية ومحكمة اجلنايات واليونسكو ...وهذه

التوجه إلى األمم املتحدة ضمت قادة سياسيني

احلقوق التقاضي املباشر حيال أي خالف مع

أعضاء السلك الدبلوماسي في الشهرين املتبقيني

إسرائيل على قضايا تتعلق باحلقوق غير القابلة

قبل عرض القضية على اجلمعية العمومية.

للتصرف التي اعترفت بها األمم املتحدة.

الرفض األميركي املسبق لتوجه الفلسطينيني

َ
قبول
صحيح أن مجلس األمن هو املخول

إلى األمم املتحدة أوجد حال ًة من اجلدل داخل

عضوية الدول اجلديدة في األمم املتحدة ،ولكن

النخبة السياسية احلاكمة كما في أوساط النخب
السياسية الفلسطينية استناد ًا إلى مبدأ اجلدوى

ميكن للجمعية العمومية أن جتتمع حتت بند «االحتاد
من أجل السالم» وتعترف بدولة فلسطينية بشروط

من دخول املعركة السياسية من دون خوف ولكن

معينة صعبة ومعقدة ولكن ذلك واحد من خيارات

من دون جعل التمسك بطلب االعتراف األممي

بالدولة مطلب ًا وحيداً .فهناك مروحة من اخليارات

ميكن اللجوء إليها.

وهذه اخليارات ليست تراجع ًا ملصلحة واشنطن

أصرت واشنطن
السياسية في األمم املتحدة إذا
ّ
على استخدام الفيتو كما هددت بذلك علن ًا

وإسرائيل اللتني ال تريدان ملجلس األمن الدولي

وإبداله مبفاوضات مع إسرائيل من دون أن تفرض

خيارات تعفي الفلسطينيني من التوجه إلى مجلس

أن ينظر في أمر طلب عضوية فلسطني .بل هي

وطلبت من الفلسطينيني التراجع عن هذا التوجه
على رئيس احلكومة اإلسرائيلي شروط ًا مقبول ًة

األمن وخسارة املعركة بفيتو أميركي من بداية
املعركة .فهناك اليوم وعي سياسي فلسطيني بأن

إلطالق مفاوضات مثل وقف االستيطان وإعالن

معركة التوجه إلى األمم املتحدة معركة متدحرجة

إسرائيل قبولها مبدأ إقامة دولة على حدود 1967

ويجب أن تبقى مفتوحة على احتماالت شتى

مع تبادل أراض طفيف ومتفق عليه كما قال أوباما

وخطوات متعددة ومتدرجة وصو ً
ال إلى «احللم

في خطابه ،لكن إسرائيل رفضت أية صيغة ميكن

املمنوع» :إقامة الدولة وجتسيد إقامتها.

للرباعية أن تتبناها تتضمن الدعوة إلى مفاوضات
على حدود  67كما رفض نتنياهو بحسب مقربني

خيار العضوية Admittance :

منه فكرة تبادل أراض ووصف الفكرة بأنها نكتة

وأمام خيارين هما تعزيز اعتراف الدول

سياسية.

مروحة املواقف الفلسطينية البديلة تراوحت

منفردة بالدولة الفلسطينية أو خيار العضوية،

العمومية وإبقاء عضويتها بصفة املراقب .أو

الفلسطينية إنه في مسألة طلب فلسطني االنضمام

يقول صائب عريقات في وثيقة قدمها للقيادة

بني طلب االعتراف بدولة فلسطينية في اجلمعية

كعضو في األمم املتحدة (،)Member State

تغيير مكانة فلسطني في األمم املتحدة والسماح
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يتم تقدمي الطلب إلى األمني العام لألمم املتحدة،

من مجلس األمن» .بالتالي فإن مجلس األمن هو

قبول االلتزامات الواردة في ميثاق األمم املتحدة.

أظهرت العديد من احلاالت حيث إن الدولة

من ينظر في طلب العضوية أو ً
ال .ا ُملمارسة املاضية

ويتضمن الطلب وثيق ًة رسمي ًة في شكل إعالن

املتقدمة لم تكن قادر ًة على حتقيق احلصول على

ويتعينّ على األمني العام أن «يعرض الطلب أمام

العضوية بسبب االنقسام بني الدول دائمة العضوية

مجلس األمن فوراً» (حسب املادة  59من النظام

في مجلس األمن.

الداخلي املؤقت ملجلس األمن) وإرسال نسخة من

ومبوجب املادة  59من النظام الداخلي املؤقت

الطلب إلى اجلمعية العامة «للعلم فقط» (حسب

ملجلس األمن هناك جلنة دائمة (تضم جميع

املادة  135من النظام الداخلي للجمعية العامة).

أعضاء املجلس) لقبول األعضاء اجلدد .ترسل

تنص على
املادة  4من ميثاق األمم املتحدة والتي ّ

هذه اللجنة استنتاجاتها إلى مجلس األمن .ومن

أن «الدول» فقط هي التي يحق لها احلصول على

ثم يكون على مجلس األمن أن يتخذ قراراً،

عضوية في األمم املتحدة .وبالتالي طلب القبول

مبوجب مشروع قرار ،في تقدمي توصية أو عدمه

يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير «الدولة»

إلى اجلمعية العامة .ويخضع هذا القرار للفيتو.

وبحسب (اتفاقية مونتيفيديو) لسنة  ،1993مبا في

ومبوجب املادة  60من النظام الداخلي ملجلس

ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف

األمن ،إذا لم تكن هناك توصية للقبول،

بها ..تؤكد ،مع ذلك ،أن هذا ال يستبعد املتقدمني

يجب على املجلس تقدمي «تقرير خاص»

في احلاالت التي ال تزال هناك خالفات كبيرة

للجمعية العامة .أما إذا مت مرور مشروع

حول احلدود اإلقليمية .السوابق املاضية تؤكد،

القرار فيتم حتويله إلى اجلمعية العامة.

أيضاً ،أن وجود إجماع دولي حول االعتراف
ليس شرط ًا ُمسبق ًا لتقدمي طلب العضوية.

وفي اجلمعية العامة ،مبوجب املادة  83من نظامها
الداخلي ،فإن قبول عضو جديد هو «موضوع

املادة  4تتطلب ،أيضاً ،أن تكون الدولة

مهم» وبالتالي يتطلب أغلبية الثلثني .املادة

املتقدمة بالطلب «محبة للسالم» ،وأنها تقبل

 137من النظام الداخلي يسمح للجمعية العامة

االلتزامات الواردة في ميثاق األمم املتحدة،

إحالة الطلب مر ًة أخرى إلى املجلس «ملزيد من

وأنه حسب حكم وتقدير املنظمة الدولية أن

الدراسة والتوصية» ،إذا فشل مجلس األمن أن

الدولة «قادرة ومستعدة» لتنفيذ التزاماتها .

يوصي بقبول الطلب أو أجل النظر في املوضوع.

اجلمعية العامة

أصول قانونية

اجلمعية العامة لألمم املتحدة هي صاحبة القرار

بشأن قبول العضوية في األمم املتحدة .لكن حسب

وهناك أصول قانونية لهذا التحرك فقد أكدت

«بناء على توصية
املادة  )2( 4يتطلب أن يكون هذا ً
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قابلة للتصرف ،مبا في ذلك حقه في تقرير املصير

تشرين األول 1974م ،بقبول منظمة التحرير

وإنهاء وتصفية االستعمار اجلاثم على ترابه ،في

القرار اعتراف بشرعية احلقوق الفلسطينية ،ولكنه

الفلسطينية صفة مراقب باألمم املتحدة ،وهذا

وحقه في نيل االستقالل واحلصول على حريته،

قرار ناقص .كما أصدرت القرار رقم ()3237

عدة قرارات أشهرها القرار رقم ( )2535بشأن

في  22تشرين الثاني عام 1974م بدعوة منظمة

التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة

التحرير الفلسطينية بصفتها مراقب ًا دائم ًا حلضور

للتصرف ،أي أنها ثابتة .والقرار رقم ()3236

كافة الدورات وجميع املؤمترات الدولية التي

الصادر في  22تشرين الثاني 1974م وقد أكدت

تعقدها وترعاها اجلمعية العامة بشأن القضية

فيه اجلمعية العامة أن احلقوق الفلسطينية ال ميكن

الفلسطينية ،وطبق ًا للميثاق فإن املراقب ليس

التنازل عنها والتصرف فيها وأن هذه احلقوق تقع

من حقه سوى االستماع ملا يتم في الدورات

في فلسطني ،والقرار رقم ( )2672بشأن التأكيد

واملؤمترات ،وليس له حق التصويت ولكنه يقدم

على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،

مقترحات في املوضوعات التي تتصل به.

ومت تشكيل جلنة للعمل على توفير تلك احلماية

واحلصول على كافة حقوقه.

صالحيات اجلمعية العامة

كما نصت املادة السابعة من صك االنتداب

تتولى اجلمعية العامة لألمم املتحدة السلطة

البريطاني على منح اليهود اجلنسية الفلسطينية،

على املوازنات اخلاصة مبحفظتها املالية ،فهي

وليس تكوين دولة على أي جزء من أرض

تنظر وتصادق على موازنة منظمة األمم املتحدة،

فلسطني من النهر إلى البحر ،فقد كانت فلسطني

وحتدد املادة  )2(18من امليثاق قائمة املوضوعات

من الدول التي تقع حتت االنتداب الفئة (أ) مثل

التي للجمعية العامة صالحية اتخاذ القرار بشأنها،

سورية ولبنان ،وكانت لفلسطني جنسية متميزة

وتشتمل هذه القائمة على :توصيات بشأن احلفاظ

عن جنسية دولة االنتداب ،وقد بينت ذلك املادة

على السلم واألمن الدوليني ،انتخاب األعضاء

السابعة من وثيقة االنتداب التي نصت على (تتولى

غير الدائمني في مجلس األمن ،انتخاب أعضاء

إدارة فلسطني سن قانون اجلنسية ،ويجب أن

املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة،

يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب

قبول األعضاء اجلدد في األمم املتحدة ،تعليق

اجلنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطني

حقوق وامتيازات العضوية ،طرد األعضاء

مقام ًا دائم ًا لهم.)...

من األمم املتحدة ،واتخاذ القرارات اخلاصة

ولم تقبل األمم املتحدة فلسطني دولة عضو ًا

باملوازنات .واتخاذ القرارات بشأن موضوعات

بها ،علم ًا أنه مت اإلعالن عنها في العام 1988م

معينة ضمن هذه القائمة ،ينبغي أن يتم مبوافقة

ووافقت عليها أكثر من  124دولة ،وأصدرت

أغلبية ثلثي أصوات أعضاء اجلمعية العامة (أغلبية

اجلمعية العامة قرارها رقم ( )3210بتاريخ 14
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الثلثني هي  128صوت ًا في الوقت احلالي).

 125صوت ًا آخر معرك ًة شاقةً ،لكنها على األقل

في موضوعات أخرى «مبا فيها حتديد فئات

في مجلس األمن .وميكن للقيادة الفلسطينية التي

واحدة من الطرق املتاحة لتفادي الفيتو األميركي

وبحسب املادة  )3(18من امليثاق فإن القرارات

تنظر في هذا الطريق نيل االعتراف بدولة فلسطني،

إضافية من املسائل التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي

إذا متسكت باملسعى ضمن إستراتيجية تهدف إلى

األعضاء» يجب أن تتم بأغلبية األعضاء احلاضرين

اخلروج من دائرة املفاوضات العدمية ،باجتاه

واملصوتني .وهكذا ،يجوز للجمعية العامة أن

إحقاق كل احلقوق الفلسطينية بقوة اإلجراءات

تقرر لذاتها أي املوضوعات يجب أن يتخذ القرار

األخرى املتاحة دوليا على الرغم من صعوبتها.

بشأنها باحلصول على «أغلبية – عظمى» ،أي

القيادي الفلسطيني نبيل شعث أعلن في شهر

مبوافقة ثلثي األعضاء ،وأيها ميكن اتخاذ القرار

حزيران املاضي أن «لدى الفلسطينيني عدد ًا ال بأس

بشأنها مبوافقة األغلبية البسيطة (النصف .) 1 +

ومع ذلك ،يتوجب على اجلمعية العامة أن

به من املؤيدين ملواقفهم في اجلمعية العمومية وأن

قيد النظر أو املعاجلة في مجلس األمن؛ حيث

أوروبية مشجعة ،نحو  120 – 117دولة اعترفت

لديهم مفاجآت في هذا الصدد وقد وعدوا مبواقف

تبتعد بشكل واضح عن معاجلة أية مواضيع هي

بدولة فلسطني» .مع ذلك فاملعركة ليست سهلة

تنص املادة  12من امليثاق على أنه« :عندما يباشر

وإسرائيل ال تنام في العسل كما يقال .فقد شكلت

مجلس األمن ،بصدد نزاع أو موقف ما ،الوظائف

هي األخرى طواقم عمل برئاسة نتنياهو نفسه

التي رسمت في امليثاق ،فليس للجمعية العامة أن

ووزراء ودبلوماسيني زاروا عدد ًا كبير ًا من الدول

تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو املوقف إال

األوروبية وغيرها وطلبوا منها االمتناع عن تأييد

إذا طلب ذلك منها مجلس األمن» .فقد أراد الذين

املسعى الفلسطيني وهناك دول أوروبية تعارض

وضعوا امليثاق من ذلك جتنب حدوث أي تضارب

علن ًا هذا املسعى من دون أن تعارض مبدأ إقامة

بني الهيئتني أثناء بذلهما اجلهود الرامية للحفاظ

دولة من خالل املفاوضات .وميكن لهذه الدول

على السلم واألمن الدوليني ،وبذلك منح امليثاق

تتغيب عن التصويت في اجلمعية العمومية أو
أن ّ

ملجلس األمن األسبقية والسلطة العليا في هذا

متتنع من التصويت من دون أن تعارض مباشر ًة،

املجال.

ولكن مع ذلك فإن الغالبية املؤيدة إلقامة دولة

االعتراف بدولة فلسطني إستراتيجية أم مناورة

ومن الواضح أن قبول األعضاء اجلدد في األمم

في أي تصويت ال حتتاج إلى الغالبية العددية من

وللحصول على العضوية في األمم املتحدة مطلوب

املسعى الفلسطيني كبيرة ما لم تعترضه أالعيب

أعضاء اجلمعية العمومية .ولهذا فإن فرص جناح

املتحدة منوط باجلمعية العامة بشكل صريح،
أغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية العامة ،التي تعني حالي ًا

قانونية وتفسيرات حلدود صالحيات مجلس األمن
واجلمعية العمومية.

احلصول على  128صوتاً ،وبينما تبدو عملية جمع
العدد (2011 )16

84

مع ذلك هناك مخاطر للتراجع عن هذا املسعى

صيغة مرضية إلطالق مفاوضات (والرباعية

إطالق مفاوضات تقترب من الشروط الفلسطينية

روسيا ،أميركا ،االحتاد األوروبي ،األمم املتحدة)

ليست جلنة فرعية أو شكلية فهي جلنة مؤلفة من

الفلسطيني إذا متكنت اإلدارة األميركية من

فإن فرص فتح اخليار التفاوضي تضاءلت جد ًا

إلطالقها ،ألن إستراتيجية التفاوض الفلسطينية،

وال سبيل أمام الفلسطينيني إال التوجه إلى األمم

على عدم شعبيتها ،تبقى هي األساس لدى القيادة

املتحدة وفتح هذا اخليار من دون اعتبار أن املعركة

الفلسطينية .لكن هذه املفاوضات إذا بدأت فإنها

تنتهي في مجلس األمن بضربة الفيتو األميركية

ستكون محكوم ًة برؤية إسرائيلية ميينية ال ترى في

املتوقعة .وال فائدة من التقديرات السوداوية التي

الدولة الفلسطينية على حدود  1967مع تبادل

تعززها واشنطن برفضها املتواصل تأييد احلقوق

أراض طفيف ومتفق عليه كما ورد في خطاب

أوباما هدف ًا للعملية .فإسرائيل حتاول شراء الوقت

الفلسطينية في املنظمة الدولية .وتأييد بعضها في
خطابات رئاسية رسمية وفي إجراءات واتصاالت

إلسقاط أوباما في االنتخابات املقبلة على أمل

مع األطراف عبر مبعوثني لها إلى املنطقة .ومن

تراجع الواليات املتحدة عن هدف إقامة دولة

املنطقي أن تؤخذ باحلسبان في املعركة الدبلوماسية

فلسطينية من خالل متسكها بطريق واحدة للعملية

ظروف إدارة الرئيس أوباما ومحاولتها احلصول

هو املفاوضات .وإقصاء أي طريق أخرى مثل قوة

على والية رئاسية ثانية .وكذلك من املنطقي

اإلجراءات األخرى املتاحة دولياً.

لهذا ،فإن التمسك بطريقي عمل هو أمر ممكن؛

واملفيد األخذ باحلسبان ظروف وتداعيات ربيع

ومرجعيات القانون الدولي واالتفاقات الثنائية فإن

يحمل إمكانات هائلة لتغيير منط املطالبة باحلقوق

العرب الذي يثقل آني ًا على احلركة السياسية ولكنه

ألنه إذا أطلقت عملية مفاوضات على أسس

الفلسطينية بعد استقرار املنطقة وظهور أنظمة حكم

التمسك بخيار التوجه إلى األمم املتحدة للحصول

حتتل فيها املشاركة الشعبية واملواطنة دور ًا مركزياً.

على اعتراف بدولة فلسطينية ال يتناقض وال

فإذا كان غياب دولة فلسطينية رمز ًا لغياب العدالة

يتعارض مع هدف العملية إال إذا كانت إسرائيل

ال تعني حق ًا املوافقة على حل الدولتني وتتبنى

في العالقات الدولية فإن ظهور املواطن العربي

العب ًا مهم ًا في احلياة السياسية العربية كما تظهر

النهج املؤدي إلى إقامة دولة واحدة من النهر إلى

البحر وإعطاء الفلسطينيني حقوق ًا أقل من حقوق

مالمحه األولى في تونس ومصر واليمن وسورية

يحمل إمكان تصحيح غياب العدالة هذا وتعزيز

املواطنة.

مطلب الفلسطينيني في إقامة دولتهم بعد ترسيم

أخيراً ،مع إخفاق الرباعية الدولية في اجتماعني

شكل النظام العربي الوليد.

متتاليني في  11و 12متوز املاضي في االتفاق على
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حل الدولتني لشعبني :هل مازال ممكن ًا؟
د .سمير عوض *

عند وضع اخليارات والبدائل املتاحة أمام

املفاوضات ،وال سيادة ،وال عودة لالجئني ،وهو

إستراتيجية للعمل خالل الفترة املقبلة ،بحيث

ثاني ًا ـ إعالن واضح وصريح من اجلانب

استمرار للوضع القائم كما هو.

السلطة الفلسطينية على منحنى بياني لوضع

الفلسطيني بفشل املفاوضات احلالية ،مع ما ميثله

يكون اخليار الصفري الرافض للحل السياسي

ذلك من حاجة إلى تغيير جذري في السياسة املتبعة

في أقصى االمتداد ،وخيار االستسالم والقبول

حالياً .ويتطلب ذلك حشد الدعم الشعبي والعربي

بالرؤية اإلسرائيلية للحل السياسي في أقصى

والدولي للموقف الفلسطيني ومحاولة عمل تقييم

االجتاه املعاكس؛ فإننا جند أن اخليارات والبدائل

شامل للموقف واملفاوضات والبدء بإعداد خطط

املتاحة أمام الفلسطينيني تنحصر في مجموعتني

وبدائل للمرحلة املقبلة.

رئيستني هما:

أو ً
ال ـ خيار الوضع القائم ،وهو ما ميكن

من الواضح أن الفلسطينيني ال يستطيعون

فيه وجود سالم أو رخاء اقتصادي ،إمنا هو احلل

الوضع القائم أو السالم االقتصادي ،حيث

وال يريدون القبول باخليار األول ،وهو خيار

تسميته خيار السالم االقتصادي الذي ال يشترط

سيتم استعراض مقتضيات السياسة الفلسطينية

حسب تصميم نتنياهو واحلكومة اليمينية احلالية،

بخصوص هذا اخليار الحقاً .أما في املجموعة

فال وقف لالستيطان وال دولة مستقلة في نهاية

الثانية فيمكن قراءة احلالة الناشئة عن طريق
استطالع البدائل املوجودة في هذه احلالة ،والتي

* استاذ العلوم السياسية بجامعة بير زيت.
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سيتم توصيفها تبع ًا الحتماالت وجودها وإمكانات

على التحرك الفلسطيني ،حيث إن إسرائيل هي

أو ًال ـ إعداد خطط واضحة بخصوص تدخل

فالعسكرة ألي حترك جماهيري معناها االجنرار إلى

عبارة عن جيش له دولة وليست دولة لها جيش،

الفلسطينيني للتأثير من خاللها:

ما تريده إسرائيل ،األمر الذي يضمن انتصارها في

املجتمع الدولي أو املؤسسات الدولية مثل:

املعركة.

مجلس األمن ،اجلمعية العمومية لألمم املتحدة،

ثالث ًا ـ إعادة تفعيل املؤسسات الوطنية الدميقراطية

االحتاد من أجل السالم ،جلنة تطبيق احلقوق غير

مبا يتضمنه ذلك من توحيد الصف الفلسطيني

القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ،احملكمة

الداخلي وإصالحات ضرورية في بنية ودستور

الدولية في الهاي ،احملكمة اجلنائية الدولية ،هذا

وقوانني السلطة الوطنية الفلسطينية .فظهور

باإلضافة إلى املنظمات الدولية األخرى.

ثاني ًا ـ استخدام مدروس ومخطط له للمقاومة

املؤسسات الدميقراطية والعملية االنتخابية التعددية

العنصرية ،وهذا يتطلب امتداد ًا واسع ًا جماهيري ًا

داعم ًا أساسي ًا للموقف الفلسطيني ،ويعتبر من

والوحدة الوطنية بكافة أشكالها ومؤسساتها يشكّ ل

الشعبية في وجه االحتالل اإلسرائيلي وسياساته
حلركة املقاومة مع أوسع مجاالت التضامن

الضروريات ملواجهة املرحلة املقبلة .قد نستطيع

واملفصلية .وهنا ميكن االستفادة من دروس التاريخ

الفلسطينية احلالية واملتمثلة باالنقسام بني الضفة

من خالل الدميقراطية إيجاد حلول لألزمة

الدولية .يجب هنا التركيز على القضايا احملورية

وغزة .والعالم سينظر باحترام شديد إلى ممارستنا

تبشر الشعب الفلسطيني بإمكانية االنتصار في
التي ّ

للدميقراطية واحترامنا حقوق اإلنسان وسيادة

املواجهة مع االحتالل في حال تعلّم من دروس

القانون على الرغم من الظرف االحتاللي.

التاريخ ،وباألخص من االنتفاضة األولى -1987

 .1993واملقاومة الشعبية قد يلزمها استخدام

رابع ًا ـ الدولة الفلسطينية قائمة اآلن كشعب

غاندي ومارتن لوثر كنج ومانديال .عند االلتزام

على األرض وتنتظر مكانها حتت الشمس .وكل ما

وتاريخ واعتراف دولي جزئي ومشتت ،وموجودة

أسلوب احلركات الالعنفية وفكرها ،مثل دروس

هو مطلوب من الفلسطينيني لتحقيق هدا اخليار هو

باملقاومة الشعبية ورمبا الالعنفية ،فإن الفلسطينيني

استمرار صمود الفلسطيني على أرضه ،استكما ً
ال

سينجحون في نقل نقطة الصراع إلى مكان مألوف

لدميومة وجود الفلسطيني على أرضه منذ فجر

لديهم ومقبول لدى شعوب العالم األخرى،

التاريخ ،وهو الفشل األول واألخير للرواية

ومن الصعب للغاية مواجهته من قبل االحتالل

الصهيونية باعتراف بني موريس ،كبير املؤرخني

واملستوطنني ،بينما إذا انتقلنا إلى املواجهة العنيفة

اجلدد اإلسرائيليني .فيمكن إذ ًا «جتديد» إعالن

وباألخص املسلّحة فقد نصل إلى بعض النتائج

االستقالل بصرف النظر عن موافقة إسرائيل أو

حتمي ًة
األولية اإليجابية ،ولكن النتيجة ستكون
ّ

عدمها ،وتستطيع إسرائيل أن ترفض االعتراف

القوة العسكرية اإلسرائيلية
في النهاية ،إذ ستتفوق ّ
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بهذا اإلعالن مجا ِزف ًة باملواجهة املستقبلية عندما

العالم عبر املتطوعني ووسائل اإلعالم وباستخدام

فلسطني التاريخية وباألخص ضمن حدود قرار

االجتماعي على اإلنترنت «»Face book

الوسائل احلديثة لالتصال مثل مواقع التواصل

يصبح الفلسطينيون األغلبية الساحقة على أرض

و« »Twitterوغيرها .بحيث يتحول كل نشاط

التقسيم لعام  ،1947وما الذي قد مينعنا عندئذ من

لالحتالل موقع ًا جديد ًا للمواجهة أمام العالم

املطالبة بحدود التقسيم لعام .1947

بالتأكيد ،فلدى الشعب الفلسطيني ذخيرة من

ومع تأييد كبير للفلسطينيني وضد االحتالل .فال

العامة املنظمة واملتواصلة وطويلة األمد ،كما ولديه

املصير واالستقالل واآلخر قائم على سياسة

تساوي بني موقفني أحدهما يطالب بحق تقرير

كل األنواع واألشكال لشن حملة من الدبلوماسية

التوسع االستيطاني.

عدد ال يستهان به من القدرات واملهارات لعمل
ذلك .هذه الذخيرة ال بد من هيكلتها وإمعان النظر

هل احلل املبني على دولتني
لشعبني ما زال ممكناً؟

في أهميتها إليصال رسالة الشعب الفلسطيني في

أحقية قضيته .والواقع أن شعوب ًا كثير ًة حول العالم
تريد مساعدة الشعب الفلسطيني ،ولكن يجب

اعتقد املراقبون الدوليون واحملليون فتر ًة طويل ًة

أو ً
ال توفير امليكانيكيات والقنوات التي متكّ ن هذه

أن احلل السلمي التفاوضي املبني على رؤيا دولتني

الشعوب من تقدمي العون واملساعدة.

لشعبني هو احلل املثالي والوحيد املمكن للمسألة

على الفلسطيني اآلن أن يحاصر حصاره

الفلسطينية القومية .وبهذا يشكل هذا التصور

ملموسة في بلعني ونعلني واملعصرة والنبي صالح

ولكل القضايا العالقة بني الشعبني مبا فيها قضيتا

ح ً
ال للقضية الفلسطينية ولالحتالل اإلسرائيلي

ويستمر في نضاله ،حيث حتققت جناحات

وجيوس وباقي املناطق الفلسطينية على خطوط

القدس والالجئني بشكل خاص .ولندرة وسائل

التماس ،سيستطيع الفلسطيني مبساندة املتطوعني

الضغط والقوة الفلسطينية جتاه إسرائيل ،فإن

األجانب ونشطاء السالم اإلسرائيليني محاصرة

املراقب الدولي واملفاوض الفلسطيني أقنع نفسه

أعمال بناء اجلدار وتطويق عمل اجلرافات واجليش

بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو باألساس

واملستوطنني ،وميكن تعميم التجربة على باقي

مصلحة إسرائيلية إستراتيجية .وهذا كان احلجر

مناطق املواجهة مع االستيطان واالحتالل،

األساس في دور الوسيط األميركي وفي توجهات

إلرسال رسالة إلى املستوطنني مفادها أن وجودهم

املجتمع الدولي وقوى السالم اإلسرائيلية (إن
وجدت) .واآلن بعد مرور ما يقارب  20عام ًا

غير شرعي على أرضنا وأن املواطنني الفلسطينيني
قادرون على مواجهة التوسع االستيطاني املسعور.

على املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بات من

هنا يصبح كل توسع استيطاني وكل جدار أو

الواضح مغادرة الطرف اإلسرائيلي هذا اإلجماع

موقع استيطاني جديد موقع ًا للمواجهة بحضور
العدد (2011 )16
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دولة فلسطينية مستقلة في حدود العام .1967

املستوطنات وليس إلى جتميد االستيطان ،فاحلاجة

على عدم جدوى االنسحاب وإنهاء االحتالل لعدة

واالستهتار اإلسرائيلي بااللتزامات حسب القانون

حيث تجُ مع أحزاب االئتالف احلكومي في إسرائيل

هنا هي إلى حلول أكثر جذرية ملوضوع االستيطان
الدولي للدولة احملتلة.

أسباب ستقوم هذه الورقة باستعراضها.

فاملشكلة الكبرى بالنسبة إلى الرؤيا الصهيونية

والتوجه الفلسطيني إلى اجلمعية العمومية لألمم

واإلسرائيليني هي وجود مليون ونصف مليون

بالفيتو األميركي ،هو خطوة على طريق نقل ساحة

املتحدة ومجلس األمن على الرغم من التهديد

لدولة إسرائيل باعتراف كبار الكتاب اليهود

الصراع إلى ميدان القانون الدولي وحق تقرير

فلسطيني داخل حدود دولة إسرائيل ،وليست
إطالق ًا قضية احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة،

املصير للشعب الفلسطيني ،وهو خطوة ضرورية
وإن كانت غير كافية إلنهاء الظلم التاريخي

وبالتالي فما املكسب املتوقع من وجهة النظر

الواقع على الشعب الفلسطيني ،ستتبعها بالتأكيد

اإلسرائيلية إذا متت إقامة دولة فلسطينية مستقلة

خطوات الحقة.

ذات حدود سيادية وفي الوقت نفسه بقي املواطنون
الفلسطينيون (فلسطينيو  )1948داخل حدود

الهوامش

إسرائيل .تزداد التصريحات لدى السياسيني

اإلسرائيليني في األحزاب الدينية والقومية

 . 1آالن غريش :نهاية نظام إقليمي :ما ستغيره اليقظة العربية،
لوموند ديبلوماتيك  8آذار  -2011العدد  ،42ص .6
 . 2إيالن بابه :التطهير العرقي في فلسطني .مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بيروت .2007 ،ص .274
 . 3إدوارد سعيد :الثقافة واملقاومة ،دار اآلداب ،بيروت،
 .2006ص .57-56

املتطرفة لتبادل السكان مبختلف أشكاله ،األمر

الذي يرفضه الفلسطينيون في الداخل واخلارج
على حد سواء وعلى املستويني الشعبي والرسمي

كما أوضح الرئيس الفلسطيني أبو مازن بقوله إن
موضوع تبادل السكان مرفوض ولو توقفت عليه

كامل عملية السالم.

يجب التذكير ،أيضاً ،أن الطلب الفلسطيني

جتميد االستيطان اإلسرائيلي في املناطق الفلسطينية

احملتلة منذ العام  1967غير كاف في ظل

الظروف احلالية ،وال يكفي أبد ًا أن تقرر القيادة

تعليق أو جتميد املفاوضات حلني وقف االستيطان
كون االحتالل اإلسرائيلي مستمر ًا في نشاطاته

االستيطانية بكل األحوال سواء قمنا بتعليق

املفاوضات أم ال ،واألصل هو الدعوة إلى إزالة
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مصاحلة وطنية أم إدارة انقسام؟!
بسام درويش

*

م ّثلت عقدة تسمية رئيس وزراء احلكومة املؤقتة

على سطح األحداث ،ولم ميس جوهر املعضلة

تطبيق بنود اتفاق املصاحلة الذي و ّقع في القاهرة،

املصاحلة عند نقطة الصفر ،أي عند نقطة التوقيع

التي أدت إلى تع ّثر تشكيل احلكومة وتوقف ملف

أول اختبار للعالقة بني حركتي فتح وحماس في

عليها.

في الرابع من أيار املاضي.

إن ما رشح عن اللقاءات الثنائية التي عقدت بني

إن املعضلة تكمن ـ وكما تشير جتربة حوارات

كشف عن أن الهوة بني احلركتني واسعة بصرف

املصاحلة بعقلية االنقسام ومفاعيله ،أي احلفاظ على

تشكيل احلكومة املؤقتة ـ في محاولة إدارة ملف

احلركتني لغرض التوافق على اسم رئيس الوزراء

مغامن االنقسام بصرف النظر عن مدى تعارضها

النظر عن التصريحات التي تصدر عن مسؤولني في

مع السير باجتاه استعادة الوحدة الفلسطينية،

احلركتني والتي حتاول أن تقلل من أهمية اخلالف،

بعبارة أخرى نحن أمام محاولة للسير في اجتاهني

وفي الوقت نفسه تؤكد التمسك بخيار املصاحلة.

متعاكسني :التشبث بامتيازات االنقسام ومكاسبه

إن اختصار عقبة تشكيل احلكومة املؤقتة في

من جهة ،ومحاولة التقدم نحو املصاحلة من جهة

عدم توافق احلركتني على اسم رئيس الوزراء جراء

أخرى ،فتكون احملصلة املراوحة في املكان.

متترس كل طرف خلف مرشحه أو مرشحيه لتولي

فليس صدف ًة أنه لم تصدر عن طرفي االنقسام

متسرع ُبني على ما يطفو
هذا املنصب هو استنتاج
ّ

ـ حتى كتابة هذه السطور ـ ّأية مراجعة نقدية جادة

* كاتب سياسي فلسطيني وعضو األمانة العامة لنقابة الصحافيني
الفلسطينيني.
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إلى االنقسام؛ من أجل استخالص العبر ووضع

سارعت «حماس» على لسان أكثر من مسؤول

وعلى العكس فما زال اخلطاب السائد لدى الطرفني

بسقوط مبارك ،ولكن في خطوة فاجأت الكثيرين

فيها إلى اإلعالن عن أن الورقة املصرية سقطت

محاذير وضوابط لعدم تكرار تلك التجربة املريرة،

أعلن في القاهرة في  27نيسان عن توقيع «حماس»

ويحمل كل
يقدم قراء ًة تبريري ًة وذرائعي ًة ملا حصل،
ّ

توج
باألحرف األولى على اتفاق املصاحلة والذي ّ

طرف مسؤولية االنقسام إلى الطرف اآلخر ،وهو

بدعوة بقية القوى للتوقيع عليه في اتفاق رسمي في

ما يشير إلى عدم نضوج فكرة املصاحلة ووعي

 4أيار .2011

ضروراتها مبا يكفي إلعطاء املصاحلة دفع ًة قوي ًة

إن االتفاق الذي وقعته «حماس» ،في 27

متكنها من أن تصبح حقيق ًة واقع ًة يصعب جتاوزها أو
التراجع عنها ،ولكن ثمة تفاوت ًا في درجة النضوج

يتضمن تغييرات جوهري ًة على الورقة
نيسان ،ال
ّ
املصرية التي قالت إنها سقطت بسقوط مبارك،

لدى احلركتني ،إذ جتدر اإلشارة في هذا الصدد

باستثناء استبدال بند تشكيل حكومة الكفاءات

إلى أن حركة فتح قد ذهبت إلى احلوار الوطني في

كبديل عن اللجنة الفصائلية التي وردت في أصل

القاهرة وكما ورد حينها في دعوة الرئيس أبو مازن

الورقة املصرية وإضافة نص حول صيغة اللجنة

للحوار« :لتنفيذ املبادرة اليمنية التي تضمنت عودة

العليا ملنظمة التحرير الفلسطينية ،هذا إلى جانب

األمور في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل 14

اعتماد مبدأ التوافق في تشكيل جلنة االنتخابات

حزيران  .»2007ولم تتمترس خلف هذا املوقف

ومحكمة االنتخابات واللجنة األمنية العليا،

وتعاطت بواقعية مع املستجدات بعد ذلك التاريخ،

وهي جميع ًا كان قد اتفق عليها بني احلركتني خالل

ما أدى إلى أن تقبل بالورقة التي قدمتها مصر في

جولتي دمشق.

 ،2009\10\17بصفتها راعية احلوار ،هذه

التغيرات التي
على ضوء ما سبق ،يتبينّ أن
ّ
عصفت باملنطقة العربية بفعل الثورات الشعبية

الورقة التي عرفت بورقة املصاحلة والتي سميت

اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ،لكن «حماس»

والتي ترافقت مع فعل شعبي فلسطيني ملواجهة

رفضت حينها التوقيع على الورقة بذريعة أن لديها

االنقسام على الرغم مما تعرض له من قمع سافر في

حتفظات على الورقة يجب أن تؤخذ بعني االعتبار

املتغير
غزة ومن محاوالت استيعابه في الضفة ،هي ّ

قبل التوقيع ،ما أدى إلى جتميد الورقة ،وبعد الكثير

أحيانا،
من اجلدل والنقاش الساخن حين ًا والهادئ
ً
تخللته عدة محاوالت لكسر اجلمود وإحداث

املتغير العربي هو الذي
الورقة املصرية ،وقد يكون ّ

جولتان من احلوار الثنائي في دمشق لتسوية البنود

وهكذا عندما بدأت مرحلة تنفيذ االتفاق

املستجد الذي دفع الطرف املتردد إلى التوقيع على
لعب الدور األكبر.

اختراق جدي إلحياء جهود املصاحلة متخضت عنها

بالبدء بتشكيل احلكومة املؤقتة واملفترض أن

اخلالفية كان آخرها في  10تشرين الثاني .2010

تكون بالتوافق ،اصطدمت احملاوالت بجدار

وبعد أن أطاحت الثورة املصرية بالرئيس مبارك
91

احلسابات الفئوية الضيقة ،وانعكس ذلك عبر

عزل ًة دولي ًة كانت ماثل ًة في ذهن الرئيس محمود

ابتعاد املرشحني لهذا الطرف أو ذاك ،عوض أن

هي حكومته ،وهي مسؤولة أمامه ،إذ قصد من

عباس عندما صرح بأن احلكومة املنوي تشكيلها

التركيز على أسماء املرشحني وفق معايير قرب أو

تصريحه تعزيز فرص جناح احلكومة بتمهيد الطريق

يكون املعيار أهلية املرشح وقدرته على إجناز املهام

أمامها إلى املجتمع الدولي وجتنيبها الكثير من

املناطة بحكومته حسب ما ورد في اتفاق املصاحلة،

املطبات التي تعيق أو حتول دون تنفيذ برنامجها

نص االتفاق على أن تعمل احلكومة على تهيئة
إذ ّ

وفق اجلدول الزمني احملدد لها .إن رفض حركة

الظروف النتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات

حماس مضمون تصريح الرئيس أبو مازن يفيد

املجلس الوطني وأن تضع على سلم أولوياتها

بأنها ما زالت ترغب في حسم تشكيل احلكومة

كسر احلصار املفروض على قطاع غزة وإعادة

إعماره ،إضاف ًة إلى توحيد مؤسسات السلطة في

من خالل اإلصرار على ترشيح شخصيات وثيقة
الصلة بها.

الضفة وغزة والقدس إلى جانب العمل على تسوية

قضايا املؤسسات األهلية املغلقة في الضفة والقطاع

في هذه احلالة لم جتب حماس عن ما هي اخلطوة

والتعامل مع القضايا األمنية واإلدارية الناجمة عن

الثانية بعد تشكيل احلكومة ،إذا وجدت نفسها تواجه

االنقسام.

الظروف نفسها التي واجهتها احلكومة العاشرة،

وحتى تتمكن احلكومة املنتظرة من إجناز املهام

السيما وأن حماس لم تقدم جردة حساب لتجربة

عليها العمل على حتشيد التأييد والدعم العربي

غزة ،حيث اكتفت في هذا الصدد بتوجيه اللوم إلى

املناطة بها ،حسب ما ورد في اتفاقية املصاحلة،

تلك احلكومة أو جتربتها في إدارة االنقسام في

املؤامرات اخلارجية وأحيان ًا الداخلية التي استهدفت

والدولي ،فهي بحاجة إلى هذا الدعم للبدء في
ورشة إعادة إعمار غزة من خالل تنفيذ قرارات قمة

التجربتني ولم تقترب من التساؤل األساس ،وهو

شرم الشيخ بهذا الشأن هذه القرارات التي ظلت

فيما إذا كان ملوقفها الرافض لقرارات الشرعية

حبر ًا على ورق بذريعة االنقسام وهي بحاجة إليه،

الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية أو في

أيضاً ،للصمود في وجه املخططات اإلسرائيلية

رفضها االلتزام باالتفاقيات الدولية املوقعة،

الرامية إلى إفشال املصاحلة كون دولة االحتالل

والتي تعتبر السلطة الفلسطينية من ناحية القانون

املتضرر األكبر من إجنازها ،حيث من املتوقع أن

الدولي إحدى جتليات هذه االتفاقيات ،فيما إذا

كان ذلك قد وضع في يد حكومة االحتالل سالح ًا

تصطدم احلكومة من اللحظة األولى لتشكيلها

إضافي ًا ملواجهة الشعب الفلسطيني وساهم في

بجدار صلب من الرفض اإلسرائيلي كما وستعمل
حكومة االحتالل على وضع العراقيل أمامها بغية

رفض تعاطي املجتمع الدولي مع احلكومة التي

إفشالها.

شكلتها ،ثم لم تقدم حماس إجاب ًة عملي ًة عن

كيفية ومصادر تعويض االلتزامات املترتبة على

يبدو أن جتربة احلكومة العاشرة التي واجهت
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املجتمع الدولي جتاه السلطة في حال متت مقاطعة

مصاحلة :ال انقسام» إذا جاز التعبير ،وباختصار

الفلسطيني القائم ،هل ستتمكن حكومة ال حتظى

نص عليها االتفاق ،وقد جند نفسنا أمام صيغة تسعى
ّ

فإننا أمام محاولة إلطالة زمن املدة االنتقالية التي

احلكومة من قبل املجتمع الدولي وفي ظل الواقع
بقبول دولي من إجراء االنتخابات ،علم ًا أن واقع

إلى إدارة االنقسام استجاب ًة لضغوط مجموعات

املصالح التي استفادت من حالة االنقسام ،والتي

احلال يفيد بأن إجراء مثل هذه االنتخابات يتطلّب

رهنت مستقبل املصاحلة باحملافظة على مكاسبها

ترتيبات مع اجلانب اإلسرائيلي السيما في القدس

والبناء عليها.

التي حتتاج إلى ترتيبات خاصة ،وللتذكير فإن مثل

إن األولوية الوطنية في هذه املرحلة تتمثل في

هذه الترتيبات متت في انتخابات  1996وانتخابات

إنقاذ املصاحلة الوطنية ،وهو ما يستدعي إعادة

الرئاسة عام  2005وانتخابات التشريعي عام

النظر في اآللية املتبعة حتى اآلن لتنفيذ اتفاق

 ،2006أم أن باإلمكان القفز عن هذه الترتيبات

املصاحلة ،التي أخذت شكل احلوارات الثنائية بني

وإجراء االنتخابات.

فتح وحماس واستبعاد كل أطراف العمل الوطني

أعتقد أنها أسئلة مشروعة حتتاج إلى إجابة واقعية

بذريعة أن احلركتني هما األكبر واألكثر متثي ً
ال

قبل التمترس خلف هذا االسم أو ذاك وتعطيل

للشعب الفلسطيني ،إن املنطق الذي يسوغ هذه

تشكيل احلكومة.

إن االختبار األول للعالقة بني احلركتني كما

يكرس
الذريعة ،يتهاوى أمام حقيقة أن التسليم به ّ

إلى نتيجة تذكر ،وقاد إلى جتميد تطبيق بنود اتفاق

وترهن التقدم نحو املصاحلة برؤية أحادية ،وعليه

ثنائية حتمل في طياتها إمكانية إعادة إنتاج االنقسام

عكستها محاوالت تشكيل احلكومة املؤقتة لم يفض

فإن جتنيد جهد وطني جماعي وشراكة فعلية في

املصاحلة األخرى ،وظلت املمارسات على األرض

تنفيذ بنود االتفاق ميثل ضمان ًة لعدم انزالق األمور

أقرب إلى أجواء االنقسام منها إلى روح املصاحلة،

إلى ما ال حتمد عقباه وتفتح اآلفاق أمام خلق

حتسن ملحوظ
فلم يسجل مؤشر احلريات العامة أي ّ

رقابة شعبية ما ملراقبة تنفيذ بنود االتفاق ،وهو ما

في مجال ضمان احلريات أو اإلفراج عن املعتقلني

يتطلّب تفعيل الضغط الشعبي وتوسيع الفعاليات

السياسيني ،وتشير تقارير مراكز حقوق اإلنسان إلى

اجلماهيرية وتوحيد جهودها نحو إجناح املصاحلة،

استمرار املمارسات التي تنتهك احلقوق الدميقراطية

انطالق ًا من أن املصاحلة ليست خيار ًا فحسب ،بل

وتتعدى على حقوق املواطن.

على ضوء ما تقدم ،ميكن القول إنه من السابق

هي طوق جناة ملشروعنا الوطني وحجر الزاوية

استعادة وحدة الوطن والشعب ،على الرغم من

إلى بناء نظام سياسي دميقراطي تعددي قادر على

في التأكيد على وحدة القضية والوطن ،واملدخل

ألوانه أن نحسم أن قطار املصاحلة يسير على سكة
اإلعالن رسمي ًا عن بدء إنهاء االنقسام ،إذ لم يتبع

مواجهة االستحقاقات والتحديات املصيرية التي
تواجهها القضية الفلسطينية.

ذلك الولوج إلى املصاحلة ،أي أننا أمام حالة «ال
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مقاالت

حكومة الوفاق الفلسطينية..
هل تنجز املصاحلة أم تدفن االتفاق؟
سليم النفار

*

احلراك اجلماهيري واإلعالمي ,بصرف النظر عن

إن تعقيدات القضية الوطنية الفلسطينية,

ممكنات التقدم أو التراجع في إجناز املطروح من

ومحدودية حراك قوى احلالة الوطنية ,ال تخفى

األهداف ,مبعنى :أن تلك املصاعب لم تستطع

على أحد ،والقول فيها ليس ضرب ًا من التنجيم,

إخماد جذوة الفعل النضالي ,فقد بقيت الوحدة

بل هي وقائع وحيثيات ,من السهولة االستدالل

الوطنية الفلسطينية ,وفي حدودها الدنيا ,متفق ًة

عليها.

فمنذ قرابة العقدين ,دخلت احلالة الوطنية

على برنامج احلد األدنى ,والذي يحقق فيه ومن

املتراكمة بحكم تعقيدات املشهد السياسي الدولي

واملتابع ملسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني ,منذ

خالله الفلسطيني كيانيته الوطنية.

الفلسطينية ,نفق ًا مليئ ًا باملتاعب والصعاب,

أواخر اخلمسينيات ,وحتى إقامة السلطة في قطاع

واإلقليمي ,وعوامل الوضع الذاتي ،أيضاً،

غزة والضفة ,يشهد مبا أسلفنا ,فعلى الرغم من

للحالة ,فبلغت مبلغ ًا ال حتتمل فيه حشد املزيد من

االختالفات األيديولوجية والسياسية بني فصائل

تلك املتاعب والصعاب ,وهي في طريق إجنازها

منظمة التحرير ,بقيت احلالة الوطنية العامة,

لألهداف الوطنية ,السيما في حيزها الذاتي.

وعبر منظمة التحرير معبر ًا حقيقي ًا عن طموحات

إن املتاعب والصعاب اخلارجة عن عوامل الفعل

وآمال الشعب الفلسطيني ,بصرف النظر عن كل

الذاتي للحالة ,كانت تعلي من شأن احلالة وسط

االختالفات واملالحظات التي قد ترد هنا أو هناك.
ولكن منذ حزيران في العام  2007شهدت

* كاتب وشاعر فلسطيني.
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هذه احلالة انتكاس ًة خطير ًة ,متثلت في االنقسام

ألسباب متعددة أهمها:

حركة حماس ,متسلحة بشرعيتها التي جنتها من

يستند بعضها ,إلى مفاعيل املواقف واألجندات

اختالف الرؤى احلزبية – نظري ًا  -والتي

الذي حدث فيما بني قطاع غزة الذي سيطرت عليه

اإلقليمية ,والتي ترى ضرورة حتركها في احليز

صندوق االنتخابات ,والضفة الغربية التي تسيطر

الفلسطيني ,حلصد نقاط قوة لصاحلها في لعبة

عليها حركة فتح متسلح ًة بشرعية الرئيس وقوانني

يحسن من شروطها
بسط النفوذ في املنطقة ,ومبا ّ

السلطة التي أسستها ,والشرعية األساس منظمة

في هذا الدور ,أمام القوى الدولية .ولكن في ظل

التحرير ,كونها املرجعية األعلى للسلطة.

وألول مرة تشهد القضية الوطنية ,تراجع ًا

املتغيرات التي عصفت  -منذ أشهر  -في العالم

املستوى العربي واإلقليمي والدولي؛ ما جعل

وخلخلة في أنظمة أخرى ,تفاءل الفلسطينيون

العربي ,والتي شهدت تغيير ًا لبعض األنظمة,

خطيراً ,انعكس على آليات وآفاق التعاون ,في

بتحقيق املصاحلة ,وإنهاء حالة االنقسام املدمرة,

القضية الفلسطينية في مفترق حاد ,يكاد يعصف

السيما أن بعض األنظمة العربية واإلقليمية,

بكل اإلجنازات التاريخية التي حصدت بدم

كان لها دور بارز وواضح في دميومة احلالة

الشهداء وجهد األوفياء.

ولقد سبق هذه االنعكاسات ,االنعكاس

االنقسامية ,مبا يخدم برامجها اخلاصة باملنطقة,

الشارع ,في مستواه االجتماعي انقسام ًا وتهتكاً,

فحسب ,بل سارع الشارع الفلسطيني إلى أخذ

لكن الفلسطينيني لم يعتمدوا على هذه املتغيرات

األخطر على الشارع الفلسطيني ,حيث شهد هذا

دوره ,من خالل احلراك الشبابي ,والذي نزل إلى

في البنى واملفاهيم الوطنية االجتماعية ,وترجم

الشارع حتت شعار :الشعب يريد إنهاء االنقسام,

ذلك كله في تفاصيل احلياة اليومية ,إضافة إلى

الشعب يريد إنهاء االحتالل.

اجلانب االقتصادي ,السيما في قطاع غزة,

وعلى الرغم من محدودية تأثير هذا احلراك,

فتضاعفت األعباء على كاهل الشعب ,وأصبح

بحكم عوامل متعددة ,فقد جاء اإلعالن عن

اخلروج من هذه احلالة – الورطة  -أسمى ما يسعى

اتفاق املصاحلة في أيار مفاجأة سارة للمواطنني,

إليه الفلسطينيون.

وقد بذلت جهود متضافرة ,في هذا السياق,

واستبشروا مبرحلة جديدة ,باجتاه إنهاء األزمة

الصدع الشديد ,من خالل إنهاء حالة االنقسام,

ومشروعها الوطني .إن مفاعيل االنقسام ,كانت

احلادة ,التي تكاد تعصف بالقضية الوطنية

على املستوى العربي واإلقليمي ,باجتاه رأب

ومازالت قاسية على الشارع الفلسطيني ,ومرعبة

ومبا يعزز من متاسك احلالة الفلسطينية ومبا ميكنها

أيضاً ,فقد أحدث االنقسام ـ كما حتدثت ـ شرخ ًا

من مواجهة االستحقاقات الوطنية التي تستلزم

أفقي ًا وعمودياً ,انعكس على املؤسسة الفلسطينية,

وحدة الصف والرؤية.

واألسرة واحلي واملدرسة ,ومستويات أخرى؛

ولكن بقيت تلك اجلهود تراوح مكانها ,وذلك
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لذلك كان حجم التوق للخالص من احلالة كبير ًا

وعندما يقول د.الزهار إن اخلالف بني برنامج فتح

ولكن بعد مرور شهرين على هذا االتفاق,

شهران لم تستطع احلركتان االتفاق على رئيس

والتي أسماها البعض «مصافحة» ،فحتى اآلن لم

وعندما يتحدث السيد الرئيس عن أن احلكومة,

وحماس لن يؤثر على تشكيل احلكومة ,وميضي

جداً.

الوزراء ،ماذا يعني هذا؟

يكتشف الفلسطينيون مدى هشاشة هذه املصاحلة,

أمر مناط به ,ومن حقه هو حصري ًا تشكيلها ,ألنها

تستطع احلركتان االتفاق على رئيس وزراء حلكومة

ستنفذ برنامجه هو ,إذاً :ما هو دور االتفاق الذي

مهامها فقط إدارة اجلوانب احلياتية اإلنسانية,

وقع بالقاهرة ,وملاذا ,وماذا يعني قول الفرقاء:

واإلعداد لالنتخابات التي قد تخرج احلالة من عنق

إنهم اتفقوا على طبيعة احلكومة ومهامها؟

الزجاجة.

إن هذه احلالة امللتبسة ألفق املصاحلة والتي تقع

في ظل هذا التوصيف الذي أسلفته ,تتراشق

لم يستطع إنهاء األزمة ,وفكفكة مسبباتها ,تؤكد

وتشكيل احلكومة ,وفي هذا املناخ االتهامي

احلركتان االتهامات ,حول املعطّ ل لهذه املصاحلة

بني تشكيل حكومة الوفاق ورحى االتفاق الذي
أن القيادة الفلسطينية :تعلن غير ما تبطن ,وأن

واملتوتر يقول د .صالح البردويل :لم تطرح

هناك أشياء غير ناجزة من وجهة نظرهم ,تستدعي

فتح «سالم فياض» لنختلف عليه ،ويخرج األخ

املماطلة في حتقيق املصاحلة ,أو أنهم جميع ًا

أمني مقبول أمني سر املجلس الثوري حلركة فتح

اتفقوا على القيام بخطوة اإلعالن عن املصاحلة,

ليقول :إن تسمية رئيس الوزراء هي السبب في

تعطيل املصاحلة ,مضيف ًا إن احلركتني ال تتحمالن

لتفادي تطوير احلراك الشعبي ,والذي من شأنه

وزر هذا التأخير والتسويف واملماطلة ,حق ًا إنه

اإلطاحة بآمال الطرفني في البقاء متسيدين القرار
الفلسطيني.

ألمر غريب وعجيب ,فإذا كانت حماس وفتح ال

ولكن أي ًا كانت اخلالصات االستقرائية للحالة,

يتحمل وزر
تتحمالن وزر ما يحدث ،فمن الذي
ّ

اخلروج من عباءة الضغوط اإلقليمية والدولية,

وال ميكن نسيان دور الفصائل ومؤسسات

فإنها تؤكد عجز ًا في قيادة الشعب الفلسطيني ,عن

ذلك؟

يفسره اإلرباك اإلعالمي الناجت عن الطرفني ,ففي
ّ

املجتمع املدني ,فدورهما اخلجول في مالمسة

الوقت الذي يؤكد فيه املصريون أن توقيع اتفاق

احلالة ,يزيد من تعقيدات احلالة وتكريسها,

املصاحلة حل كل القضايا اخلالفية بني احلركتني,

فلسنا بحاجة إلى هبة موسمية أو تصريح صحافي

واتفق على تشكيل حكومة تكنوقراط إلدارة

يوصف احلالة .ذلك أن احلالة الفلسطينية ,شبعت
ّ
توصيف ًا وتنظير ًا في ظل املتاهات التي تدخل القضية

املرحلة االنتقالية ,وعندما يعلن السيد خالد مشعل
عن عزم احلركة جتاوز كل الصعاب وتقدمي كل

الوطنية فيها ,وال نعرف كيفية وآلية اخلروج منها,

االستحقاقات التي من شأنها إنهاء االنقسام,
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فال يعقل أن يكون الشعب رهينة جتارب محدودة,
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أثبتت عقمها ،فمر ًة نقاوم ومر ًة تكون املقاومة

العبر؟.

املفاوضات ونقول :ال طريق إال املفاوضات إلجناز

واملؤسسات أن تضع البرامج واحللول امليدانية,

وفي هذا السياق ،يجب على الفصائل

جرميةً ,ومر ًة نفاوض وبال جدوى ,فنوقف

للضغط على احلركتني باجتاه إجناز املصاحلة,

األهداف الوطنية ,فالبد من اخلروج من هذا التيه

وإنهاء االنقسام الذي يدفع ضريبته املواطن

وحتديد أجندة واضحة وفاعلة ,متسلحة بوسائل

الفلسطيني .واملطلوب اإلسراع أيضاً ,بتشكيل

متعددة ومتوازية ,على طريق إجناز املشروع

حكومة الوفاق ,ليس وفق ًا ألي منظور ,سوى

الوطني.

فليس مقبو ً
ال االكتفاء بالدور السلبي الذي

املنظور الذي يلبي االحتياج الوطني الفلسطيني,

وبشكل عقالني ,بعيد ًا عن املغامرات السياسية

يكتفي ببيان يدعو أو يشجب ,فعلينا أن ننظر

غير املدروسة ,وبعيد ًا عن التوصيفات املجانية.

حولنا ,ونرى ماذا يفعل احملتل على األرض ,من

ودون نقاش عميق ومسؤولية عالية في التعاطي

خالل فرضه وقائع جديدة من خالل االستيطان,

مع هذه القضية احلساسة ،فإن حكومة الوفاق التي

وسياساته العدوانية واإلحاللية ,التي تستهدف

ننتظرها في هذه السياقات ,لن تنجز املصاحلة ,بل

اإلنسان الفلسطيني ,واألرض الفلسطينية.

رمبا تشيع االتفاق إلى مثواه األخير ,وتعيدنا إلى ما

ولننظر إلى محيطنا اإلقليمي ,كيف أن األمور

هو أقسى من مربعات االنقسام األولى ,وبالتالي

تتغير بني ليلة وضحاها ,فالشعب الذي يبدو

نكون قد ساعدنا من حيث نعلم أو ال نعلم على

للبعض ,أنه قد ضحك عليه ,لن تستطيع هذه

تدمير املشروع الوطني الفلسطيني ,وسهلنا على

النخب ,مواصلة الضحك عليه ,وجتاوزه ,ألمد

اآلخرين املتربصني بقضيتنا حلها وفق أجندات

طويل ألن ساعة االنفجار ,ال أحد يستطيع تقدير

إقليمية ,سعوا إليها منذ عقود طويلة.

عواقبها ,وحسن نتائجها ,فلماذا ال نستخلص
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مقابلة

الطريق إلى أيلول

مقابلة مع د .نبيل شعث
مفوض العالقات اخلارجية في حركة فتح

أجرى اللقاء:

الدكتور عاطف أبو سيف

*

املصانع اإلسرائيلية ،وبالتالي تخفيف حدة البطالة

يخوض الفلسطينيون معرك ًة دبلوماسي ًة للحصول

هناك .في إفريقيا ثمة وعود بدعم مالي سخي مقابل

على اعتراف أممي بدولتهم على حدود الرابع من

االعتراض أو االمتناع ،وحني يتعلّق األمر بالدول

حزيران ،وهم يحشدون التأييد املطلوب لذلك،

الصناعية اجلديدة ،فثمة وعود بعقود مبادالت جتارية

ويطلبون االعتراف بهم في كل زوايا وأرجاء

وامتيازات للصادرات .في كل مربع في الكون متلك

املعمورة .وفي مثل هذه احلالة فإن كل صوت

إسرائيل مفتاح ًا لإلغراء ،إال للفلسطينيني الذين

«يفرق» ،وهم يسعون عبر البعثات الدبلوماسية

وضعوا شرطني أساسيني يصعب على إسرائيل أن

والزيارات املختلفة ـ لكل عاصمة من برلني وروما

تقبلهما في ظل عقليتها االستحواذية احلالية التي

وباريس ولندن إلى جزر الكاريبي ـ إلى حتشيد هذا

يقود دفتها اليمني :يقول األول بوقف االستيطان

الدعم ملوقفهم .في املقابل ،فإن إسرائيل تقوم

بشكل كامل ،ويتعلق الثاني بإقرار إسرائيل بحدود

بحملة مضادة تستخدم فيها نفوذها ونفوذ واشنطن

الرابع من حزيران حدود ًا للدولة الفلسطينية التي

في الضغط على الدول لعدم االعتراف ،مستخدم ًة

ذرائع عدة من أسطوانة «حل أحادي» إلى تذكير

ستتمخض عنها املفاوضات بني الطرفني .ال يبدو
ّ

أما في أوروبا الشرقية فهي تعد بلغاريا ورومانيا

ميكن تلخيصه بكلمة «زهقنا» .هكذا ميكن أن يقول

نتنياهو قادر ًا على فهم «الدرس الفلسطيني» الذي

أوروبا باحملرقة ومجازر احلرب العاملية الثانية،

أقر بأن يصارحه بحقيقة موقفه.
أبو مازن لبيبي لو ّ

باستجالب املزيد من العمال منهما للعمل داخل

إنها حلظة تاريخية بكل املقاييس .ال أحد يتوقع

* رئيس حترير «سياسات»
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عواقبها أو نتيجتها على األقل ،لكن هناك شوق ًا

جتارب أيلول املاضي ،حيث اللقاءات التي متت

فيه «سياسات» وتنتظره؛ إلميانها بأهمية هذه اخلطوة

والقدس ،وصل الرئيس أبو مازن إلى قناعة بأنه

فلسطيني ًا وتوق ًا لهذه اللحظة .وهو شوق تشارك

مع نتنياهو في شرم الشيخ وواشنطن ونيويورك

البد من تذكير املجتمع الدولي بأن هناك استحقاقات

في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة

ثالثة كان يتحدث عنها دائماً ,هذه االستحقاقات

للتصرف .ولذلك قررت «سياسات» أن تفرد
زاوية ندوتها أو لقائها لهذا املوضوع؛ استكما ً
ال

الثالثة كلها في أيلول  .2011االستحقاق األول
هو ما وعد به الرئيس أوباما في أيلول املاضي من

للنقاشات األخرى التي فتحتها على صفحاتها في

العام  2010عندما خاطب األمم املتحدة وقال

زاوية املقاالت حول ذلك .كما رأت «سياسات»

إنه في العام املقبل ( )2011وعندما أخاطبكم في

أن تفرد هذا اللقاء للدكتور نبيل شعث ،مفوض

األمم املتحدة ستكون دولة جديدة عضو ًا في األمم

العالقات الدولية في حركة فتح ،ووزير اخلارجية

املتحدة اسمها فلسطني في هذه القاعة ،وعندما

السابق ،الذي يعمل على حتصيل اعترافات الدول
بالطلب الفلسطيني ويقود فريق ًا من الدبلوماسيني

قال ،أيضاً ،قبل سنتني من اآلن إن هناك دولة
فلسطينية يجب أن تنشأ خالل عامني وتكون هذه

املهرة سواء داخل فلسطني أو في سفاراتها وممثلياتها

الدولة جتسيد ًا للحل السلمي الذي ميكن الوصول

في اخلارج؛ لتأمني أكبر عدد ممكن من االعترافات.

إليه من خالل املفاوضات إذا توقف اإلسرائيليون

تعذّ ر اجللوس مع الدكتور نبيل شعث في رام
الله ،حيث يقضى معظم الوقت متنق ً
ال من بلد

عن كل أعمال االستيطان لتشجيع الفلسطينيني على

آلخر مفسر ًا وشارح ًا املوقف الفلسطيني وطالب ًا

املضي قدماً .ثم التزام الدول املانحة وإعالن رئيس
الوزراء الفلسطيني سالم فياض أن مؤسسات الدولة

االعتراف ،حيث إن نقطة الصفر قد اقتربت ،لذا

الفلسطينية ستكون جاهز ًة خالل سنتني ،وهذا األمر

أجريت معه هذا اللقاء عبر الهاتف حيث كان في

شهدت به في الواقع املؤسسات الدولية ومن بينها

لندن ويستعد للذهاب إلى املطار لإلقالع إلى دبلن،

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واملفوضية

وكان هذا اللقاء.

األوروبية ,وقد قال الرئيس إنه عندما يحني أيلول

عاطف :دعني أبدأ بالسؤال األول ،كيف جاءت

يجب أن نكون قد أنشأنا دولةً ،وليس هناك خلل

ماذا تتحدثون خالل لقاءاتكم مع املسؤولني في الدول

عائم ًا بأننا ال نستطيع أن ننتظر أكثر من ذلك .أيض ًا

فكرة أيلول؟ وملاذا أيلول حتديداً؟ ماذا يعني أيلول؟ عن

مينعنا من الوصول إلى هذه الدولة وترك التحذير

التي تزورونها؟ ماذا يعني استحقاق الدولة في أيلول؟

وضع تاريخ محدد نسعى جميع ًا إلى حتقيقه مرتبط

د .شعث :توقيت أيلول حقيق ًة هو من صنع

بوعود قدمت وإجراءات اتخذت فلسطيني ًا ودولي ًا

طريق مسدود في املفاوضات ،وخصوص ًا بعد

عندئذ طرح علينا جميع ًا السؤال املهم عن ما الذي

هو أمر مرجعيته الرئيس أبو مازن ,الرئيس أبو مازن

الرئيس أبو مازن .فعندما أحس بأننا وصلنا إلى
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ميكن عمله واآللية التي ميكن استخدامها للوصول

مجرد إعالن الدولة سينهي االحتالل اإلسرائيلي؟

األفكار املعقولة واألفكار غير املعقولة ،ومن بينها

نحن الدولة؟ أص ً
ال األمم املتحدة أعلنت مائة مرة

إلى أيلول هذا .وبطبيعة احلال كان هناك بعض

من اقترح حل السلطة ،وأيض ًا من اقترح الذهاب
إلى دولة واحدة إذا فشلنا في الوصول إلى دولة من

خالل رؤية حل الدولتني ،ومن أشار إلى أن نذهب
إلى مجلس الوصاية الدولي الذي أنهى أعماله

عملياً ,ولكن في النهاية الفكرة التي أصبحت

هي الهدف احلقيقي الذي نسعى إلى حتقيقه هي
فكرة استكمال احلصول على االعترافات بالدولة
الفلسطينية املستقلة والذهاب إلى األمم املتحدة في

أيلول من العام  2011للحصول على عضوية كاملة
في األمم املتحدة بأغلبية ساحقة ،وهذا هو الذي

حتول إلى خطة.

جزء من استراتيجية متكاملة

عاطف :ماذا نتوقع من أيلول؟ مبعنى عندما يفيق

املواطن الفلسطيني من النوم بعد عقد اجللسة األممية

ماذا سيرى؟

وكيف سينتهي االحتالل اإلسرائيلي مبجرد إعالننا
ومائة قضية ولم تستجب إسرائيل ,ألن األمم

املتحدة لم تتخذ في تاريخها قرار ًا بحق إسرائيل
ضمن البند السابع من امليثاق الذي يعطي احلق لألمم
املتحدة «احلق احلصري» في تنفيذ هذا القرار ،كما

تقوم الواليات املتحدة األميركية باتخاذ قرارات

حصرية التنفيذ من هيئات األمم املتحدة تتعلق
بكل الدول اإلسالمية ,تتعلق بالعراق وأفغانستان
وباكستان وسورية ولبنان وكلها قرارات ترتبط

بالبند السابع ،أما عندما يأتي األمر ضد إسرائيل
فال يوجد مكان للبند السابع .إذ ًا نحن ال نتوقع أن
إعالن الدولة سيؤدي إلى االنسحاب اإلسرائيلي من

بالدنا .أيض ًا من اخلطأ القول إن هذا هو عامل رمزي
وكأمنا هو رفع علم على سيارة أو إضافة كلمة إلى

بطاقة ،وهذا ،أيضاً ،كالم فارغ؛ ألنه في املقابل
تقوم األمم املتحدة ومن خالل قراراتها وتفسيراتها

من خالل مؤسساتها املختلفة باإلضافة إلى القانون

د .شعث :أو ً
ال يجب أن يحدد اإلنسان ما هو

الدولي بتوضيحه وشرحه ,توضيح الشرعية ألية

ليس هناك إطالق ًا ما يدل على أن إعالن هذه الدولة،

أحادي ًا ويعترف بها ثنائي ًا وتقبل في األمم املتحدة

املمكن و ما هو غير املمكن؟ أو ما هو له وما ليس له؟
سأحتدث بداية عن األشياء التي ال نتوقعها من هذا
اإلعالن وبعدها نرجع إلى األشياء التي نتوقعها،

فهناك حديث حول ما ستقدمه هذه الدولة وهل
ستؤدي إلى زوال االحتالل اإلسرائيلي؟ وهذا أمر

اقترحه رئيس الوزراء سالم فياض ,ولكن هذا الطرح

لم يكن مناسب ًا أو مفيداً ,هذا أمر كان يجب حسمه
باإليجاب وليس بالسلب .نعم ،نحن ال نتوقع أن
العدد (2011 )16

دولة من الدول ,وأنا دائم ًا أقول إن الدول تعلن
قبو ً
ال جماعي ًا من دول مختلفة وأطراف مختلفة,

وهذا ما فعلته إسرائيل ،حيث أخذت قطعة من
بالدنا وأرضنا ولم تتفاوض طوال حياتها معنا وال

تفاهمت معنا وقامت بإعالن أحادي لدولة إسرائيل

وذهبت به إلى الدول الكبرى ،واعترفت بها تلك
الدول كروسيا والواليات املتحدة ،ثم ذهبت بها إلى

األمم املتحدة ،وقضت سنة ونصف السنة تتناقش
100

وتتفاوض مع األمم املتحدة ومع مجلس األمن ومع

من استحقاق الشعب الفلسطيني :استحقاقه في

بشرطني :الشرط األول أن تنفذ إسرائيل قرار

وحدود وحكومة وممثلون في اخلارج واعتراف

اجلمعية العامة إلى أن أقرت األمم املتحدة عضويتها
التقسيم ،والشرط الثاني أن تطبق قرار العودة ،194

وهي حتى اآلن لم تنفذ أي ًا من القرارين .وهناك
حقيقة من اقترح علينا أن نذهب إلى محكمة العدل

الدولية إللغاء هذا االعتراف بإسرائيل الذي لم تلتزم
إسرائيل شروطه .ولذلك هذا األمر ليس مجرد

عمل رمزي وهو ،أيضاً ،ليس عم ً
ال عسكري ًا أو

دولة تتوافر فيها كل الشروط  ...أرض وشعب

دولي ,وكما قلت ،أيضاً ،هي جزء من إستراتيجية

الضغط على إسرائيل ،وهي ،أيضاً ،جزء تكتيكي
مهم في هذه املرحلة التي تتغيب فيها أميركا عن

الساحة الدولية في األربعة عشر شهر ًا املقبلة في

محاولة أوباما إعادة انتخابه واالستعداد ملعركة
انتخابية قوية ،وأيض ًا تزمت أوباما في ما من شأنه أن

إجباري ًا إلجبار إسرائيل على االنسحاب من أراضينا

يؤثر على برنامجه الداخلي الذي استطاع احلصول

أي احلصول على العضوية ،فسنصبح دولة عضو ًا

ذلك خسر االنتخابات النصفية ،وقد قرر اآلن أال

وإمنا هو في احلقيقة ،إذا جنحنا في الوصول إليها

حتتل أراضيه من قبل عضو آخر يلتزم أن ينسحب

منها؛ ألنه احتالل غير شرعي حسب قرارات األمم
املتحدة والقانون الدولي ،وميكن أن يعطينا احلق
في الذهاب إلى محكمة اجلنايات الدولية ومحكمة
العدل الدولية وإلى مؤسسات أخرى تدعم حقنا

على حدود معينة أو حدود محددة في نضالنا املستمر
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،وبالتالي العضوية

جزء من إستراتيجية احلراك الشعبي والدولي
واملتعدد األطراف التي اخترناها في حركة فتح في

العام  2009وأعتقد أنها ،أي هذه اإلستراتيجية،

موافق عليها اآلن من معظم الفصائل الفلسطينية
وهي ،أيضاً ،شقيق للحراك الشعبي على األرض،

ويتم العمل عليها بالتجاور مع العمل على الوحدة
الوطنية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية املقبلة،
وهي جزء من اإلستراتيجية التي تسعى للضغط على

إسرائيل ،وبالتالي إلى عزلها كما عزل نظام الفصل
العنصري في جنوب إفريقيا .إستراتيجي ًا هذا جزء

عليه خالل السنتني املاضيتني من حكمه ،وثم بعد

يواجه نتنياهو حتى بعد اإلهانات التي وجهها إليه
نتنياهو في الواليات املتحدة وفشله في الضغط

على إسرائيل ،وأن يبتعد عن هذه القضية أربعة
عشر شهراً .والذين يندبون حظهم ويتساءلون عن
الواليات املتحدة ،أنا أقول إن عليهم أن يتحركوا

ويناضلوا بكل أساليب النضال املمكنة .نحن قررنا
في هذه املرحلة أن املفاوضات ال جدوى منها ولن
ندخلها إال إذا توقف االستيطان بالكامل واعترفت

إسرائيل بحدود  ,67وأيض ًا حساباتنا بعد االنتفاضة

تقول إنه ال ميكن للشعب الفلسطيني أن يذهب إلى
مواجهة مسلحة جديدة مع إسرائيل ،والشعب
من حقه هذه املواجهة ومن حقه أن يختار ،أيضاً،

أساليب أخرى تساعده على الوصول إلى حقوقه؛

لذلك ال ميكن اجللوس وانتظار السيد أوباما أربعة

عشر شهراً ,علينا أن نتحرك وجزء مهم من هذا

احلراك االعتراف بدولتنا واحلصول على عضوية
األمم املتحدة.
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عاطف :أنت ذكرت ،تواً ،اخليارات األخرى

إليه األمم املتحدة مهام أخرى في نيويورك.

التي كانت في طور النقاش ،مثل موضوع الذهاب

أما بالنسبة إلى الذهاب إلى دولة واحدة ،فإن

احلديث عن القرار ( )181كأساس للمفاوضات,

دميقراطية واحدة في العام  1969وأنا لعبت دور ًا

دولة واحدة ,حل السلطة ،وفي منت احلديث جاء

ملاذا قررت القيادة الذهاب إلى خيار الدولة عبر
االعتراف األممي؟ ولم تذهب إلى اخليارات

األخرى .فكري ًا كيف ميكن تفسير ذلك ومتثيله؟

د .شعث :نحن عندما بدأنا العمل كان لدينا

هذا موضوع يطول شرحه ,عندما طرحنا دولة

رئيس ًا في هذا املوضوع ،كان املطروح مختلفاً:

كان املطروح حترير فلسطني حترير ًا كامالً ،وبالتالي

تسمح بقيام دولة واحدة للمسلمني واملسيحيني
واليهود ،وأن يكونوا مواطنني فيها ،أي بعد القضاء

ستة وتسعون ( )96اعترافاً ،وقد قطعنا شوط ًا

على إسرائيل وبعد إنهاء الكيان الصهيوني ،وهذا

دول أميركا اجلنوبية ودول أخرى ,بالتالي نحن

نقيم دولة على  %22من فلسطني التاريخية ..نريد

كبيراً ,أضفنا إلى ذلك حوالي عشرين دولة ما بني

قطعنا أشواط ًا كثير ًة .مث ً
ال نحن لدينا ثالثة أضعاف

االعترافات التي حصلت عليها كوسوفو حني
نالت استقاللها .دون شك فإننا قطعنا شوط ًا في

أمر مفيد ,ليس قطع ًا أن يؤدي إلى عمل عسكري
فوري ،ولكنه بكل االعتبارات مفيد بدعم نضالنا.

ملاذا لم نختر البدائل األخرى؟ ناقشنا كل اخليارات
والبدائل املطروحة .كل بديل كانت لدينا مناقشة

حول جدواه وعدم جدواه في هذه املرحلة.

كان ح ً
ال إنسانياً .اآلن إذا لم يكن باستطاعتنا أن

أن تقوم دولة على كل فلسطني بالتحرير طبع ًا ال,

إذ ًا إقامة هذه الدولة لن يكون بالتحرير وليس ممكن ًا
أن نحقق هذا أيض ًا باملفاوضات ,إذ ًا ما احلل؟

هناك من يقول إنه عندما نحل السلطة ونستسلم

الحتالل إسرائيل لكل األرض ،عندئذ نصبح
مواطنني من الدرجة الثانية ،ثم بعد ذلك نطالب

بأن نعامل كمواطنني من الدرجة األولى ،فيتحول
النضال إلى مثله في جنوب إفريقيا أي نضال مدني،

بطبيعة احلال السعي إلى الوصاية الدولية أمر،

وهذا األمر يحتاج إلى جهد كبير ألن إسرائيل في تلك

السبب اآلخر يقول ملاذا ال نسعى إليه ونحن نسعى

عن كفاح مسلح أو قرارات مضادة بل تتحدث عن

أصالً ،مرفوض من إسرائيل من دون مناقشة.
إلى االستقالل ,والذين يسعون إلى الوصاية يقال
عنهم إنهم غير جاهزين إلى دولة ،وبالتالي الوصاية

أو االنتداب الدولي هو لتجهيز الدولة ،وبالتالي أنا
ال أعتقد أنه كانت هناك في التاريخ مستعمرة سعت

إلى استقاللها كانت جاهزة عشر اجلاهزية التي نحن

فيها في الدولة الفلسطينية .األمر اآلخر يتعلق

بحقيقة أن مجلس الوصاية لم يعد موجود ًا وأوكلت
العدد (2011 )16

الفترة ستستمر في االستيطان ,وأنت هنا ال تتحدث

كيان فلسطيني يذوب وسط الكيان اإلسرائيلي.

لم ننتزع السلطة
من إسرائيل لنرجعها إليها

عاطف :ماذا عن العمل على قرار التقسيم 181؟

د .شعث :هذا احلديث عن حدود الدولة وأنا

ال أستثني ذلك أبداً ،ولكن أعتقد أنه يكاد يكون
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اآلن مستحي ً
ال أن تعترف بك الدول الكبرى الباقية

عاطف :حينما تزور دول العالم ،وأنا أعلم أنها

على حدود  ,67إذا قدرنا على أخذ االعتراف

زيارات مكوكية مرهقة ,ماذا تقول لوزراء اخلارجية

احلدود ـ وهذا ممكن ـ حيث إن إسرائيل اعترف

د .شعث  :نقول للعالم إن  116دولة تعترف

بنا ضمن حدود  67أو االعتراف بنا دون حتديد

بها دون حدود حتى اآلن .أما موضوع هذا القرار
 181فمن املمكن أن يظل في جيبنا ،ويجب أن

يظل احتما ً
ال قائماً ,بالعكس من املمكن لنا ونحن
ذاهبون إلى األمم املتحدة لرفع قضيتنا أن نستند إلى

قرار التقسيم الذي أنشأ دولتني قامت إحداهما ولم
تقم األخرى ,موضوع حدود التقسيم من املمكن

أن يظل إلى ظروف أخرى نستخدمها للمناقشة
والتفاوض وإذا أمكن للفرض ,وال أعتقد أن ذلك

ممكن اآلن ،واحلل الذي كان يقول بتسليم مفاتيحنا
إلسرائيل وحل السلطة مرفوض؛ ألننا لم نأخذ
هذه السلطة من إسرائيل لنرجعها إليها ,يستطيع

اإلنسان أن يضغط وأن يبدع أو أن يبتكر ,نحن بنينا
السلطة كإجناز رئيس واستطعنا أن ندخل  250ألف
فلسطيني بعد (أوسلو) إلى هذه السلطة ,واستطعنا

من خالل هذه السلطة أن نصل إلى املجتمع الدولي
كدولة أو على األقل كدولة في طور التكوين .لذا

أنا ال أعتقد أن هذا بديل محتمل في أي شكل من

األشكال.

عاطف :هل مت تقدمي الصيغة الفلسطينية التي

سيتم عرضها على الدول والتي بالتأكيد لن تستند

بشكل كامل إلى وعود أوباما؟

د .شعث :ال ،نحن نستخدم وعود أوباما .كل

الكالم كان في الوعد األول والثاني ووعده لسالم

فياض هذا كله ذرائع التوقيت في أيلول .2011

ورؤساء الدول؟

بنا لألسباب اآلتية ...ونحن نريد منكم أن تعترفوا
بنا :نحن شعب له أرض وله حدود وله حكومة
وله ممثلون ولديه القدرة على كل ذلك من خالل
جهاز أمن عصري محترم ،ونحن صبرنا على

املفاوضات  20عام ًا ولم تأت بنتيجة؛ لذلك نحن
نريدكم أن تعترفوا بنا كدولة على هذه احلدود و أن

تساعدونا في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي للوصول
إلى هذه احلدود ،وعندما نصل لها سواء بالتفاوض
أو بدعمكم ستكون هناك دولتان جنب ًا إلى جنب

تسعيان لتحقيق السالم بينهما ,ونقول لهم إن هذا
جتسيد لقراركم في األمم املتحدة وجتسيد لقرارات
دولية أخرى وجتسيد لالعتراف الدولي بحدود

 67وقراري  242و 338ولذلك نريد أن نكون

أعضاء في األمم املتحدة باعتبارنا دولة كاملة شروط
العضوية ،وذلك سيدعم موقفنا في ظل حكومة

إسرائيلية محتلة تقوم باالستيطان واالنتهاكات كل
يوم ،وال أحد يقدر على الضغط عليها ال أنتم وال

أميركا وال أي شخص آخر.

خارطة االعترافات

عاطف :حدثنا اآلن عن خارطة االعترافات

بالضبط في املواقع املختلفة .بداية من أين بدأنا وإلى

أين وصلنا ،أنت اآلن في إنكلترا وذاهب إلى أيرلندا
بعد هذا احلوار لطلب اعترافها .ماذا بخصوص
االعترافات ،أين وصلنا حتديداً؟
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د .شعث :بالنسبة إلى الدول العربية هناك

جزيرة دولة منها جزيرتان تابعتان مباشرة ألميركا

معنى ذلك أنهما ضدنا ،وبالتأكيد ستصوتان معنا

على جزء من هذه اجلزر إذا سعينا سعي ًا حثيث ًا لتحقيق

دولتان لم تعترفا بنا هما سورية ولبنان ،وليس

لعضوية األمم املتحدة ،ولكنهم يقولون إنهم
معترفون مبنظمة التحرير فقط وليس بدولة حتى

هذه اللحظة .بالنسبة إلفريقيا هناك دولتان لم
تعترفا بنا وهما أريتريا والكاميرون ،أما باقي دول

إفريقيا فهي معترفة بنا ،وكان لدينا شك في بيسوتو
وبتسوانا وسوافينا ،واآلن لدينا تأكيد بأنهم اعترفوا

بنا ،وماالوي ،أيضاً ،اعترفت بنا .بالنسبة إلى آسيا
هناك كان شك باعتراف بوتان إال أنها اآلن معترفة

بنا ،والفلبني ،أيضاً ،تعترف بنا .ما تبقى من آسيا
إذ ًا اليابان وكوريا وتايوان ،وهي دول لم تعترف بنا
حتى اآلن وحتتاج إلى جهد لتعترف بنا ,بقية آسيا

تعترف بنا ,وأص ً
ال دول آسيا وإفريقيا أعضاء في

لم تعترف بنا ,لكني أعتقد أنه من املمكن احلصول
ذلك .بالنسبة إلى أميركا اجلنوبية كلها معترفة بنا ما
عدا كولومبيا ,ومعظمها من االعترافات اجلديدة أما
كولومبيا ،فهي صعبة ملسائل تتعلق مبركز املخدرات

والضغط األميركي عليها .دول أميركا الوسطى

تعترف بنا :كوبا ونيكاراجوا وجمهورية الدومينيك
وكوستاريكا والباقي وعد باالعتراف ,وإذا استثنينا
املكسيك و»بنما» فإنني أعتقد أن البقية ستعترف

بنا في أميركا الوسطى والكاريبي ،من املمكن أن

تلحق ببقية أميركا الالتينية في االعتراف بنا .أميركا
الشمالية طبع ًا ال تعترف بنا .بالنسبة إلى أوروبا

يعترف بنا منها قبرص ومالطا وصربيا و«البوسنة

والهرسك» واجلبل األسود وهنغاريا وبولندا

كتلة دول عدم االنحياز ،والدول اإلسالمية التي

وبلغاريا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا.

السوفييتي السابق ال توجد أي دولة لم تعترف بنا

عاطف :هل هي اعترافات سابقة

تعترف بنا من املنظمتني .بالنسبة إلى دول االحتاد

من العام  1988أم هي اعترافات جديدة؟

إال أرمينيا ومولدوفا وجورجيا .أرمينيا وعدت
باالعتراف بنا ،أما جورجيا ومولدوفا فال تريدان

االعتراف بنا اآلن ،وال أعتقد أنهما ستصوتان
معنا في األمم املتحدة ,هناك دول البلطيق (التفيا

وأوستونيا ولتوانيا) وهي أصبحت ضمن االحتاد
األوروبي ،وهي تعاملنا كدول االحتاد األوروبي،

ولكنها ليست بعيدة كبقية دول االحتاد األوروبي

عن التصويت معنا جميع ًا في األمم املتحدة .دول
احمليط الهادي لم تعترف بنا كأستراليا ونيوزلندا.
من اجلزر غينيا اجلديدة اعترفت بنا ومتواتا اعترفت بنا

و«تيمور لست» اعترفت بنا ,وفي األغلب هناك 14
العدد (2011 )16

د .شعث :كل دول أوروبا الشرقية السابقة

التي اعترفت بنا في العام  88أغلقت سفاراتنا
بعد سقوط االحتاد السوفييتي ,وأنا شخصي ًا

عندما كنت وزير ًا للخارجية سعيت إلى أن

استعدت العالقات الكاملة بها دولة دولة ورفعنا
العلم الفلسطيني على سفاراتنا فيها وأضفنا إليها
دولتني من االحتاد السوفييتي هما أوكرانيا وروسيا

البيضاء ،أما دول االحتاد السوفييتي السابقة في
آسيا فاعتبرت أن اعترافها هو استمرار لالعتراف

السابق من أيام االحتاد السوفييتي .أما بالنسبة إلى
104

بقية أوروبا الغربية فإنها تنقسم في احلقيقة إلى ثالث

واإلسرائيليون يضغطون عليها وعلى كل أوروبا

ولكنها ربطت هذا االعتراف بقرار أوروبي ،وهذه

املتحدة .عملت على دول معنا مثل روسيا ,معترفة

مجموعات :هناك مجموعة وعدتنا باالعتراف بنا
الدول هي :اليونان وإسبانيا والبرتغال والسويد
وفنلندا والنمسا وأيرلندا وسويسرا والنرويج

وهذه الدول قريبة جد ًا من االعتراف بنا ،حيث
إن لديها قرارات شعبية باالعتراف بنا وفي السويد

وإسبانيا والبرتغال قرارات برملانية باالعتراف بنا،
سلوفانيا ،أيضاً ،نضيفها إلى هذه املجموعة من

الدول وكذلك كرواتيا ,وهذه الدول تنتظر أن
تصل إلى قرار أوروبي ،وإذا لم تصل إلى قرار فقد
تختار كلها أو بعضها االعتراف بنا دون قرار إجماع

أوروبي وهذا شغلنا الشاغل في هذه املرحلة .اآلن

هناك أملانيا وهولندا ضد االعتراف بنا وضد قبولنا
في األمم املتحدة ،ولكنني بعد زيارتي األخيرة

ألملانيا أعتقد أنها أقرب إلى عالم التصويت لنا
من التصويت ضدنا .بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا

والدمنرك ولكسمبورج مازالت في حالة تردد،
ولكسمبورج قريبة لنا جداً .أما في الدمنرك فلو أن
احلزب االشتراكي الدمنركي انتصر في االنتخابات

ألعلن التزامه باالعتراف بدولة فلسطينية ,أيسلندا

هي قريبة لنا .هذه هي اخلريطة العامة لهذا العالم.
في زياراتي األخيرة أنا سعيت إلى العمل على

املجموعات الثالث ,في مجموعة الدول اجلديدة

عملنا على أميركا الالتينية وبعض الدول األخرى
كماالوي وأرمينيا ،وهي الدول التي تعترف ألول

مرة ,وأيض ًا عملنا على مجموعة الدول املعترفة

واملترددة مثل أوكرانيا التي كنت بها منذ عشرة أيام
ليست مترددة باالعتراف ولكن في التصويت،

على األقل لالمتناع عن التصويت في األمم

وتقف معنا وستؤيدنا في األمم املتحدة وستدافع عن
موقفنا في «الرباعية» وهي قوة كبرى وهي مستعدة
للحديث معنا في الصياغات والتوجهات وفي كل

املسائل ومستعدة لكل شيء وكان لقائي إيجابي ًا

جد ًا مع الفروف واحلكومة الروسية .بالنسبة إلى
إنكلترا هي دولة مترددة أسعى إلى ملها ،وأملانيا

دولة معارضة أسعى إلى حتييدها وإلى أيرلندا اليوم
هي دولة قريبة لنا نسعى إلى أن جنعلها في مقدمة

املعترفني.

عاطف :إسرائيل تقوم بخطوات دبلوماسية

مضادة ،وكان أيالون نائب وزير اخلارجية

اإلسرائيلية قام بزيارات مضادة ملا تقوم به في إفريقيا
حتديد ًا وأميركا الالتينية وحتدث عن جناحات في

حتييد بعض الدول ,كيف تسير املعركة الدبلوماسية

في هذا االجتاه؟

د .شعث :هذه معركة طاحنة ,لم أذهب إلى

دولة إال وإسرائيل قبلي وبعدي .هناك من يقول إنه
قرار غير مهم ولو كان غير مهم فلماذا جتند إسرائيل
كل ما متلك من عالقات وضغوط وجهود من أجل

إفشالنا؟.

عاطف :هي جهود مضادة وأرسلوا تصورات

ووفود ًا إلى كل دول العالم تقريباً.

د .شعث :أنا أرد على الذين يقولون إن الذي

نقوم به غير مهم بسؤال لو كان صحيح ًا أنه ليس
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مهم ًا بذلك القدر فلماذا تشن إسرائيل حرب ًا عليه

د .شعث :نحن نبدأ بأبناء حركة فتح ثم اجلالية

الستخدامها في معركتها وتستخدم الدول وابتزازها

جانب ذلك كل الناشطني من تلك الدول الذين

في كل مكان؟ وجتند كل ضغوطها على أميركا
وأيض ًا تستخدم أملانيا وتضغط على دول أوروبا

الشرقية؟ إذ ًا نحن في معركة طاحنة ,نعم ،هي
معركة سياسية ولكنها معركة سياسية طاحنة.

الفلسطينية ثم اجلالية العربية واإلسالمية وإلى
يقفون معنا ،ثم األحزاب التي في احلكم وخارجه

ثم احلكومة نفسها.

عاطف :تقصد دوائر مختلفة ولكل دائرة وظيفة؟

عاطف :نرجع إلى القضية األهم ,الربيع العربي

د .شعث :نعم ,آخرها في إنكلترا رأيت

أ ّثر على فلسطني سلباً؟ كيف أثر على املعركة

الدولة للشؤون اخلارجية مسؤول الشرق األوسط

وانشغال العرب ,البعض يقول إن الربيع العربي

الدبلوماسية؟ هل ساهم؟ عزز؟ لم يلتفت إليها؟

ماذا حتديداً؟

وزير العدل ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير

ووزيرين آخرين معنيني بنا إضاف ًة إلى وزير الظل عن
حزب العمال ووزير الظل عن حزب الدميقراطيني

د .شعث :قبل أن أذهب إلى الربيع العربي,

واملجموعة البرملانية لكل األحزاب الثالثة الرئيسة

أدواتها ,وقد رأيت ما فعلوا مع أسطول احلرية وهو

لفلسطني» وأيض ًا «اليهود ضد اجلدار واملستوطنات»

أريد أن أشير إلى أن املعركة اإلسرائيلية الطاحنة بكل
حترك سلمي آمن وهم قادرون على الضغط على
كل الدول لعدم إطالق أسطول احلرية من أي بلد,

وشاهد ماذا يفعلون ضد املتضامنني وأبناء شعبنا

في التظاهرات السلمية اليومية في كل مكان ,وقد
رأينا ما فعلوا ملنع الشيخ رائد صالح ,وأنا قابلته
في بريطانيا ألحتج على احتجازه وألطلب اإلفراج

عنه ،وذهبت إلى اليونان ألطالب باإلفراج عن

أسطول احلرية .وعلينا العمل في كل مكان ضد

احلملة اإلسرائيلية والتي هي حملة مضادة ضد كل
أشكال نضالنا السلمي وحراكنا الدولي وليس فقط

كفاحنا املسلح.

عاطف :قبل الربيع العربي ،عندما تزور تلك

البلدان ،هل تلتقي اجلاليات الفلسطينية؟
العدد (2011 )16

وذهبت إلى جمعية «اليهود من أجل العدالة
ونذهب إلى كل الناس.

عاطف :نأتي للربيع العربي دكتور ,هل

احلكومات العربية تساعدنا أم هي منشغلة بالقضايا

العربية الداخلية؟ أو ما مدى تأثير ذلك على معركتنا
الدبلوماسية؟

د .شعث :من أجل أن نكون صريحني هناك

ثالث مجموعات من الدول :هناك التي جنح فيها

الربيع كمصر وتونس .مصر حتاول أن تساعد
لكنها منشغلة متام ًا في إعادة بناء وضعها الداخلي

واخلارجي ,وهناك الدول التي ما زالت تصارع
ضد ربيعها في اليمن وليبيا وسورية وبالتالي هم
مشغولة في مشاكلها وليس لديها حراك دولي وال

مناصرة لفلسطني ,وهناك دول لم يصبها الربيع
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وتتردد ،وبعضها يقوم بشيء إيجابي ويحاول أن

داخلي أو خارجي .أنا ال أرى أن نتنياهو نزل له

يحاول سد الطريق على من يتحرك ،وال أعتقد

حتى ال يقال إننا نفشل عملية السالم .ال ،من

يصلح ويقوم بإجراءات مرضية لشعبه ،وبعضها

أنهم يجدون وقت ًا كافي ًا لدعمنا .وهناك اآلن
قرار في جلنة املتابعة العربية لدعم حراكنا وعقد

اجتماع في قطر واجتماع في القاهرة وشكلت جلنة
خصصت لدعم حراكنا ,لكن بكل أمانة كل هذه

اخلطوات ليست بالشكل الكافي ,وكنا ندرك أنه
في األجل املتوسط وليس الطويل أن الربيع العربي
سيعدل من موازين القوى لصالح املنطقة العربية

ولصاحلنا ,لكن اآلن الوضع احلالي يدفع إلى
االنشغال أكثر بالقضايا الداخلية وهي ما يستنزف

الكثير من الطاقات العربية.

وحي من السماء ,ملاذا نظل نتكلم في املوضوع؟
يخرب عملية السالم هو إسرائيل ،واملمتنع عن

التقدم في عملية السالم هو إسرائيل ,والذي يسمع

كالم نتنياهو املتصاعد نفسه والذي يرى االستقبال

الكرنفالي من الكوجنرس األميركي لنتنياهو يصدق
متام ًا أنه ال فرصة لدينا وعلينا أن نعمل بجد كبير.

عاطف :سؤالي األخير ,حول قرار الكوجنرس

األميركي اجلديد بخصوص موضوع الدعم

واالعتراف ,لم يكن مفاجئ ًا بالنسبة إلينا؟ على

الرغم من رؤية أوباما السابقة ورؤية بوش وخارطة

الطريق وما إلى ما ذلك..

عاطف :لنتخيل السيناريو اآلتي ,في ،9/15

د .شعث :ال يوجد شيء مفاجئ ،ولكن هذا

للفلسطينيني عرض مغر للمفاوضات والتوقف عن

ولو أنني ال أعتقد أن مجلس الشيوخ يقيم وزن ًا

سيقدم
أي قبل حلظات من افتتاح دورة األمم املتحدة ُ
الذهاب أليلول ,ما مدى مطابقة هذا القول للواقع؟

لم يكن مينع من أننا كنا نتمنى أال يكون كذلك،

كبير ًا لهذه املسألة ال من قريب وال من بعيد,

د .شعث :ال ,أعتقد أنه قد فات األوان

املسألة تتعلق باملعركة القائمة بني أوباما وبني اليمني

ملاذا؟ افرض أنه أصبحت هناك فرصة للمفاوضات

برنامجه السياسي وعن إمكانية إعادة انتخابه وهذه

لذلك ،ولم يعد ذلك باإلمكان حتى من ناحيتنا,

وقبلناها ،فلماذا منتنع عن ما نقوم به .أنا أرى أن هذا
لم يعد ممكن ًا خاص ًة أننا ذاهبون دون تردد .السؤال
هو هل نعود إلى املفاوضات أم ال نعود؟ وأعتقد

أن الشرطني اللذين وضعناهما ما زاال قائمني :إذا
توقف نتنياهو عن االستيطان بشكل كامل وإذا قبل
بحدود  67نعود للمفاوضات ,ولكن أنا أعتقد

أن احتمال ذلك هو صفر متاماً ,وليس عليه ضغط

اجلمهوري األميركي ،وترجمة ذلك إلى دفاعه عن
هي املشكلة الرئيسة ,أما مجلس الشيوخ فيصدر

قرارات بل هي توصيات لكن هي من باب «الهيصة»
االنتخابية األميركية التي تثير أحيان ًا االشمئزاز ,أنا

أقول لألميركيني إن ابنتي الصغرى كانت تشاهد

نتنياهو في الكوجنرس فأغلقت التلفاز حتى ال
أفقدها أي أمل في الدميقراطية ,إذا كانت هذه هي

الدميقراطية فال نريدها.
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سياسات عامة

كيف يرون احلياة العامة وموقعم منها?

«احلديث» لشباب 15آذار

تقدم سياسات في زاوية السياسات العامة

مجموع ًة من األوراق التي كتبها نشطاء شباب كانوا
ينون تقدميها في املؤمتر الشبابي األول؛ ملناقشة

دور الشباب في املصاحلة ،والذي كان ينوى مركز
التخطيط التابع ملنظمة التحرير وائتالف شباب 15

آذار عقده في الذكرى السنوية الرابعة لالنقسام،
في  14حزيران ،في قاعة رشاد الشوا مبدينة غزة،

إال أن سلطات «حماس» هناك منعت عقد املؤمتر.

لقد قام الشباب بدور كبير ومهم في الضغط على
األطراف كافة لتسريع توقيع اتفاق القاهرة واخلروج
من املأزق ،ولم تكن الدعوات اجلماهيرية التي قام
بها ائتالف شباب  15آذار واملجموعات الشبابية
املختلفة إ ّ
ال خطو ًة فارق ًة في اجتاه الدفع باجتاه

توقيع املصاحلة ،كما أنها شكّ لت عالم ًة مهم ًة في
تطوير دور الشباب في صناعة السياسات العامة

في البالد .وتقدير ًا من

لهذا الدور ،فإنها

تعبر عن نضوج
تنشر جزء ًا من أوراق املؤمتر ،التي ّ
العدد (2011 )16

وحرص كبيرين على احلفاظ على مكتسبات يوم

 15آذار ومكتسبات الشباب ودورهم.

يقول ائتالف شباب  15آذار في كلمة املؤمتر:

«تكرست ثقافة ابن الضفة وابن غزة .عالو ًة
َّ
على تر ٍّد في احلالة الفلسطينية على جميع

كرس عدم احترام اآلخر  ...كان
املستوياتَّ ،
البعض ُيحاكم بتهمة التعاون مع رام الله .من لم

يشارك من الشارع الفلسطيني في هذه اجلرمية كان
مصدوم ًا مبا نعيشه ،هذه الصدمة وهذا االختناق
السياسي أنتجا حالة عدم اكتراث وكسر ًا وهزمي ًة

داخلي ًة أضعفت الثقة في القدرة على التغيير...

كنا مهددين فع ً
ال بأن نفقد الهوية الفلسطينية.
كانت ثورتنا وهبتنا؛ ألننا ال نستطيع أن نتجاهل
كل هذه االعتبارات الوطنية .عندما بدأنا في أول

نشخص املشكلة بأن الذي حكمنا الفترة
شباط كنا ِّ
السابقة هو مصالح حزبية ولم يعد هناك ما يسمى

املصلحة الوطنية الفلسطينية العليا .إذ ًا علينا جميع ًا
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أن نسموا على جراحنا من أجل املصلحة العليا.

القانون يشترط فقط اإلشعار دون حتى املوافقة.

كنا نقول إنها ثورة؛ ألن إنهاء االنقسام يحتاج

رخصة حتديد ًا فعاليات
استغللنا الفعاليات ا ُمل َّ
«اثنني الصليب األحمر» كنا نهتف مع أمهات

بدأنا على ( )Social Mediaحتديد ًا الـ (Face

وعوقبنا كالتالميذ املشاغبني بالفُ َل ْق
أيض ًا ُسجنا ُ
وتنظيف احلمامات!! .كنا نقول في مقابالتهم إننا

شبابية باعتبار أن (الفيس بوك) األغلبية املستخدمة

ضد النظام ،هي ثورة ضد فكرة ضد حالة ...لم

إلى معجزة حقيقية نحن شباب فلسطني سنكون
وقود هذه الثورة وهذه املعجزة.

فعالة لتوصيل الفكرة إلى أكبر
 )Bookكانت وسيلة َّ

عدد ممكن من الشباب ،بدأنا في خلق حالة عامة
له من فئة الشباب .كنا نقول إننا جميع ًا سفراء لهذه
الفكرة ولنبدأ بخلق حالة شعبية عامة تطالب بإنهاء

االنقسام ،نزلنا وبدأنا نتكلم مع سائقي سيارات
وزعنا البيانات ،كنا
األجرة واملارة في الشارعَّ ،
نحملهم أمانة دم الشهداء ،أمانة األم املشتاقة البنها
ِّ

نحملهم أمانة ذات السبعة
في سجون االحتاللّ ،
أعوام التي تبكي كل ليلة ألن أباها اس ُتشهد دون

غيره من آباء صديقاتها.

األسرى «األسير ما بينام من عتمة االنقسام».

لم نخرج ضد «حماس» ،هي ثورة ولكنها ليست
موحدة.
نخرج إال ابتغاء فلسطني َّ

كنا نقول إنها ثورة احملبة ،ثورة غفر الزالت،

ثورة التسامح ،ثورة تقبل اآلخر.

ّأكدنا هذا الكالم عندما ُضربنا ،كنا ُنعلي صوتنا

بأن يسامحكم الله ولم نقبل حتى أن ندعي على من
مد يده علينا حتى بعد خروجنا.

عانى شباب إنهاء االنقسام ،أيضاً ،في الضفة.

كنا مدركني وواعني متام ًا أننا يجب أال نزيد من

أرجعنا هذا احلس الوطني ،حثثناهم على أن

تعقيدات االنقسام ...محتاجون أن ننشر ثقافة

عشر من آذار بتظاهرات في الرابع عشر منه وبتنا

نحب بعضنا بعضاً .قال تعالى في ُمحكم تنزيله
(و َج ِ
(ادف َْع بِا َلّتِي
ادل ُْه ْم بِالَّتِي ِه َي َأ ْح َسن) .وقالْ :
َ
ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِذَا ا َل ِّذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة كَ َأ َّن ُه َولِ ٌ ّي
ِ
يم) ،استمررنا في الضفة وغزة على الرغم من
َحم ٌ
كل املعوقات واملخاوف.

يكون دورهم إيجابي ًا ال سلبياً .استبقنا اخلامس
في اجلندي املجهول ننتظر اخلامس عشر .اخلامس

عشر انتخابات الوحدة الوطنية في الضفة وغزة،
أثبتنا أنفسنا ورسالتنا الوحدوية ،توجهنا للكتيبة
ملنع أي احتواء أو اشتباك ...ذهبنا هناك رافعني

علم فلسطني.

الال اقتتال ،واحترام اآلخر ،كنا محتاجني ألن

كان

يوم

األرض

وحصار

«األونروا»

قُمعت الكتيبة لكننا كنا مصممني على أننا يجب

( )2تأكيد ًا منا على عزمنا واستمرارنا،

السادس عشر كانت بنات «األزهر» يرددن «فتح

أمام السفارة الفلسطينية هناك حيث كانت اجلرائد

أن نستمر.

وحماس يد واحدة» ...أيض ًا قُمعن.

ومن ثم كان اعتصام «األونروا»ُ .سجنا يوم
السادس عشر ،أشاروا علينا بأننا يجب أن نحصل

نسقنا لفعاليات في اخلارج حتديد ًا مع شباب مصر
َّ

املصرية صوتنا في ظل اخلوف والتكتم اإلعالمي
هنا في غزة»...

هكذا يتحدث الشباب في منبر و ّفرته لهم
...

رخص قبل أية فعالية ،مع أن
على إذن كتابي ُم َّ
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()1
*
الشباب والدولة
أحمد الغلبان

**

لقد نهضت عنقاء التغيير العربية من حتت رماد

سنوات عجاف على مستوى األداء السياسي

واالجتماعي للحكومات العربية زادت على أربعة
عقود ،لتحلق بإباء في السماء الربيعية لشعوب

املنطقة ،دافع ًة مجتمعاتنا العربية نحو بناء آفاق
جديدة ترتكز إلى عمادها األساسي وهم الشباب.
وبالنظر إلى واقع الشباب العربي وعالقته

بقضاياه الوطنية في تلك املرحلة البائدة التي كان

من سماتها األساسية ،تغييب املجتمع الشبابي

عن قضاياه األساسية وتفريغه من مضمونه الوطني

ورمبا اإلنساني أحياناً.

* ورقة عمل حول رؤية الشباب للقرارات الدولية واستحقاق
الدولة في أيلول ضمن املؤمتر الشبابي األول (احلراك الشبابي
واملصاحلة).
* * ناشط شبابي من نشطاء ائتالف شباب  15آذار إلنهاء
االنقسام.
العدد (2011 )16

لتهب نسمات الربيع التونسية على املنطقة وتؤثر

بدورها على القضية العربية املركزية وهي قضية
فلسطني وصراعها املستمر ضد االحتالل لنيل

حقها الطبيعي في إقامة الدولة.

ولطاملا نادى (العالم احلر) مبؤسسات األمم

املتحدة كمرجعية أساسية الستصدار القرارات
واملواثيق العادلة التي تدرأ اشتعال األزمات في

املناطق امللتهبة من العالم .وقد تغافل املجتمع
الدولي عن استهتار إسرائيل الواضح واملستمر

بالقرارات الدولية التي تنادي بشرعية مساعي

الشعب الفلسطيني من أجل إقامة الدولة ومن قبلها
إنهاء االحتالل.

لقد أعطى قرار التقسيم  181عام 1947

إلسرائيل السند الشرعي والقانوني لقيام دولة

إسرائيل بعدما فشلت احلجج والبراهني التاريخية
110

والتوراتية في ذلك ،في حني أن ميثاق األمم

لكن اإلشكالية في أطروحاتنا املتعددة سواء

أجهزة املنظمة في أي نص من نصوصه حق خلق

املستوى الدبلوماسي ،أن من شأنها أن تربك

باملفاوضات أو الكفاح املسلح ،أو الكفاح على

املتحدة لم يعط اجلمعية العامة أو أي جهاز من

احلركة اجلماهيرية والتي هي الذخيرة الوحيدة

دولة جديدة ،بتقسيم دولة قائمة ،ففي هذا

التي ميتلكها الشعب الفلسطيني  ،والتي ما زالت

خروج واضح عن نطاق االختصاص الذي قرره

تثبت للعالم أجمع أن ذاكرة هذا الشعب ال متحى،

لها امليثاق ،بل إنه قدم إلسرائيل أكثر مما قدمه

أي نعم .لكن األهم مما نثبته للعالم ،هو أن إرادة

وعد بلفور بتحويل الوطن القومي ،إلى دولة

الشعوب ،هي ما كان يتوجب علينا منذ البداية أن

قائمة معترف بها .واجلدير بالذكر أن إسرائيل

نستقي منها دستورنا وقرار مصيرنا.

هي احلالة الوحيدة التي قُبلت عضويتها في األمم

املتحدة باشتراطات مسبقة ،وقد طرحت ورقة

وقد أوضح الشعب الفلسطيني بكل أطيافه

عرفت باسم برتوكول لوزان عام  1949تضمن

وشرائحه ،ومعه جيل الشباب ،حاجته املاسة إلى

اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في

تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ،كمظلة

العودة وتطبيق قرار التقسيم ،وقد وافقت إسرائيل

حتتوي الكل الفلسطيني من أحزاب وفصائل

على هذه االشتراطات لتمرير عضويتها في األمم

وقوى املجتمع املدني وغيرها من جماعات الضغط

املتحدة ،ليتبينّ أنها ليست أكثر من مناورة ستتنصل

الشعبي ليصبح اتخاذ القرارات املصيرية ملك ًا بيد

منها إسرائيل فيما بعد.

ليتبعه قرار ( )194عام  1948املتعلق بحق

الشعب .والذي بالتأكيد لن يتنازل أبد ًا عن حقه

أقرب وقت ممكن إلى ديارهم ،وتكوين ما يعرف

والشعبية ،لكنه يرغب في استخدام اخليارات

في املقاومة املشروعة بكل أشكالها املسلحة منها

العودة ووجوب السماح بعودة الالجئني ،في

تغير في موازين
املتاحة له طبق ًا ملا يدور حوله من ّ

باللجنة التوفيقية لبحث طرق حل هذه األزمة

القوى اإلقليمية والدولية ،مبعنى استخدام األوراق

والعمل على تنفيذها ،هذه اللجنة التي ما انفكت

املناسبة في األوقات املناسبة ،كما اعتادت إسرائيل

لعشرات السنني تذكر في تقاريرها شعورها

أن تعاملنا ،وما اعتدنا على أن يقدمه لنا مفكرو

باألسف حيال عدم متكنها من حتقيق أي تقدم في

الغرب الباحثون عن حلول للقضية الفلسطينية

تنفيذ فقرات قرار العودة.

تدور في مد وجذر حسب عوامل القوة العاملية.

ومما ال شك فيه حرص إسرائيل املستمر على

جتاهل تلك القرارات ،ما يجعلنا نحن كفلسطينيني

إن ما منلكه اآلن من حراك جماهيري داخلي

بحاجة إلى التفكير في البحث عن مسار صحيح

يعبر عن الشعب
يهيئ الظروف لبناء كيان حقيقي ّ
ّ

يخدم أهدافنا اإلستراتيجية ،والتي بالتأكيد لن

الفلسطيني وعن إرادته احلقيقية ،وإن ما مير به

تخرج عن دائرة املناداة باالستقالل والدولة،
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الواقع العربي من ترسخ ثقافة (القدرة على التغيير)

على املستوى العاملي وباألخص مع دول أميركا

حالة جديدة ما كنا ننادي بها من قبل.

والعربي حتديداً ،فبكل تأكيد ميكن املراهنة هذه املرة

في ذهنية الشباب العربي ،جلدير بإعادة تخليق
وعليه ،فإن ما يلزمنا في املرحلة املقبلة ،هو

التفاعل أكثر مع الواقع العربي الشبابي ،واستثمار

طاقاته ،والذي يتطلب تفعيل دور الشباب داخلياً،
كبرهنة فعلية على هذا التفاعل من خالل العمل

على اآلتي:

الالتينية ،بحاجة إلى تعزيز على املستوى اإلقليمي
على الشباب العربي واجلماعات الضاغطة املختلفة
في التأثير على حكوماتها ،التي لم يعد من السهل

عليها الرضوخ لإلمالءات األميركية.

أميركا التي حتاول اآلن كسب ود الشعوب

وجتهيزها ملرحلة مقبلة أكثر تعقيداً ،وهذا يبدو

دعم املشاركة الشبابية في مؤسسات الدولة

بوضوح من تغزل املؤسسات الرسمية األميركية

ترسيخ عالقات التجمعات الشبابية مع نظراتها

السياسي العاملي لنا كفلسطينيني ال يتكافأ مع نظيره

املقبلة.

بالثورة املصرية ،وعلى الرغم من أن املوقف

العربية ،لتشكيل قوة ضاغطة على قرار

املصري ،لكن على األقل ،ورقة الضغط الشعبي

عربية تتبع جامعة الدول العربية تخدم القضية

الشعبي ،وعليه فإن دعوة ائتالف شباب  15آذار

احلكومات العربية من خالل منظمة شبابية

الفلسطينية.

سيكون لها تأثير قوي على املوقف األميركي

إلى إعالن يوم الثالث عشر من أيلول املقبل (ذكرى

العمل على زيادة وعي الشرائح املجتمعية

توقيع اتفاقية أوسلو) كيوم خروج جماهيري

الداعمة للقضية الفلسطينية.

شعوب العالم احلر بإنصاف الشعب الفلسطيني،

املختلفة وباألخص الشباب بالقرارات الدولية

عربي لتعزيز موقف السلطة الفلسطينية ،وملطالبة

طرح اخليارات املطروحة فلسطيني ًا في استفتاءات

بعدما تبني أن إسرائيل متارس املراوغات السياسية

إن دعوتنا إلى العودة للمطالبة بقرار التقسيم

أوسلو ،كما أن هذه الهبة املنتظرة من شأنها إحراج

إلسرائيل ـ على الرغم من وجود مخارج قانونية ـ

بكوسوفو التي ُدعمت في استقاللها بقطع جزء

شعبية لتقرير املصير.

رقم  181من شأنها أن تسبب أزمة سياسية حقيقية
كونها ال تستطيع تهميشه ألنه القرار نفسه الذي قد
منحها الشرعية وأقام لها الدولة.

ألكثر من ثماني عشرة عام ًا منذ توقيع اتفاقية

حكومة الواليات املتحدة أمام شعبها إذا ما قورنت
من دولة عضو في األمم املتحدة فقط بسبب تأييد

حوالي  %90من سكان هذا اجلزء لالستقالل،

إن سقف املطالب الفلسطينية بحاجة إلى

والذي يتعارض مع صبر وتأني الواليات املتحدة

العربي الشبابي الراغب في تغيير واقعه املتردي،

بأكمله ينادي باستقالله منذ أكثر من أربعني عام ًا

التفاعل مع محيطه من ارتفاع موجة املد العنفواني

فعلي ًا إن ما مت إجنازه من حتقيق مكاسب دبلوماسية
العدد (2011 )16

واالحتاد األوربي عندما يتم احلديث عن شعب

على جزء من أرضه في الضفة والقطاع.
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إلى املسألة على الفور من أجل إصدار توصيات

إن إصرار الشعب الفلسطيني على إقامة الدولة

إلى األعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون األمن

املرتقبة في أيلول املقبل ال يعبر عن رغبتنا فقط،

الدولي.

بل إنه يعبر عن اإلجماع الدولي إلنهاء االحتالل

الدولة الفلسطينية املقبلة هي هدفنا املرحلي،

وحتقيق السالم في املنطقة .لكن تبرز إرهاصات

وعلينا كشباب استثمار الطاقات وتسخيرها خلدمة

أميركية على املستوى السياسي تشير إلى إقدام

هذا الهدف ،لكن علينا كذلك أن نؤمن أن الوطن

الواليات املتحدة على استخدام حق النقض

ليس فقط األرض وما عليها وال ما يعلوها من

لصالح إسرائيل ،مما ينهى حلم الدولة برفعة يد.

لكن املخرج القانوني من هذه العثرة األميركية

سماء وسحب ،بل هو ما لدى أبنائه من قيم إنسانية

يجوز لها عم ً
ال بقرار يعرف بـ «متحدون من أجل

احلانية .وإن من خرجوا في اخلامس عشر من آذار

يؤمنون بها ،وهو ما لديهم من عشق لهذه األم

هو من خالل العودة إلى اجلمعية العامة والتي
السالم» أن تتخذ إجراءات ،إذا لم يتمكن مجلس

وما بعدها ،متحدين الفئوية واحلزبية ،ومثلهم من

جانب عضو دائم كما هو متوقع ،في حالة ما إذا

االحتالل ،هؤالء هم أشجار األرض التي ال

خرج في اخلامس عشر من أيار متحدين جبروت

األمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من
بدا أن هناك تهديد ًا للسالم أو أن هناك عم ً
ال من

تقتلع ،وهم بروج السماء التي ال تتزحزح وهم
ذخيرتنا احلية  ...إلى األبد.

أعمال العدوان .وحينها ميكن للجمعية أن تنظر
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()2
بناء املجتمع والدولة
أحمد عرار

*

تناسى بعض األطراف خالل األربعة أعوام

من البرامج والرؤى لتحقيق مجتمع مدني

العيش املشترك ،كما بينت األحداث ،أيضاً ،أن

واملقصود ببناء الدولة هو إنشاء مؤسسات

املاضية أهمية التعايش السلمي االجتماعي وواجبات

أحد أهم وأبرز جوانب األزمة البنيوية ملجتمعنا بات

مرتبط ًا بعدم رسوخ وثبات قيم املواطنة  -فالسلطة
لم تنتج هذه القيم بل أهدرتها ،وال املجتمع قادر

على التمسك بها ،ولم يعد أي شعار أيديولوجي أو
خطاب مجاملة قادر ًا على حجب هذه احلقيقة املرة.

ال أود املبالغة في وصف هذه الظواهر السلبية وال

أريد في الوقت نفسه رسم لوحة قامتة لواقعنا ،ولكن
قياس نبض الشارع ورصد معاناته مبوضوعية يشير
إلى ما هو مخيف ومحزن.

متطلبات الدولة في املرحلة املقبلة

إن عملية بناء املجتمع والدولة تتطلب العديد

* مدون وناشط شبابي
العدد (2011 )16

ودميقراطي.

حكومية جديدة وتقوية املوجود منها ،وفق خطة

وطنية شاملة .تنبذ وترفض كافة أساليب العنف
في التعبير عن أي موقف سياسي ،وكذلك

رفض املساهمة في نشر ثقافة العنف والتبرير
لها أيديولوجي ًا مهما كانت األسباب واألهداف

واجلهات التي تشجعها ومتارسها .ومكافحة
التطرف فكري ًا وتعليمي ًا وعدم االكتفاء باحلل
األمني.

وذلك من خالل ترسيخ قيم الهوية الفلسطينية

ونشر ثقافة وطنية وتطوير املناهج التعليمية في
املراحل التعليمة األولى إضاف ًة إلى إعادة النظر في
بعض املقررات اجلامعية ،وإدخال تعديالت عليها

بهدف توافقها مع الهوية الوطنية الفلسطينية.
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إن البحث والعمل اجلاد في التأسيس للمشروع

توافقها مع متطلبات واحتياجات املجتمع .تعمل

املؤسسة على أساس التعددية السياسية والثقافية

وتقوم هذه الهيئة باستالم كافة أموال املانحني غير

إضافة إلى التخلي عن كافة رواسب ونزاعات

وبناء على
بناء على دراسة الحتياجات املجتمع
ً
ً
تخصص املؤسسات وتوزيعها اجلغرافي .وخاصة

هذه الهيئة على وضع خطة ملدة خمس سنوات،

ميهد لبناء دولة القانون
الوطني الفلسطيني هو ما ّ

املشروطة طبع ًا وتقوم بتوزيعها على املؤسسات

وصيانة حقوق اإلنسان أفراد ًا وجماعات.
االستئثار والسيطرة واحتكار السلطة في مجتمعنا

منها املتعلقة بقضايا الشباب واملرأة.

الفلسطيني .وإنهاء عملية احملاصصة.

كما يجب أن يتم إنشاء مرصد للشباب

ألن مشروعية أية سلطة قائمة أو مستقبلية تأتي

من إرادة الشعب وهي تترجم عملي ًا في االنتخابات

احلرة والدميقراطية ضمن سياق وطني.

الفلسطيني يهدف إلى إيجاد قاعدة وبنك

للمعلومات وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات

ولضمان مشاركة اجلميع يجب أن يتم إقرار حق

بشأن املشاريع واالحتياجات خاصة في عملية

الوطنية والسياسية والتحاور في كافة املواضيع

حكومية وجهات مستقلة أيضاً ،كما يجب أن

إعادة اإلعمار ،وأن تشرف على املركز جهات

التواصل واحلوار املستمر بني الشعب وسائر القوى
والتفاصيل التي تهم املواطن والوطن وصو ً
ال إلى

يكون للشباب الدور األبرز في عملية إنشاء هذا

املرصد.

ثوابت وتوافقات تناسب وترعى التطور من قبلهم
وال ترتهن ألي تدخل أجنبي .وأقترح أن يتم بث

هيكلة األجهزة األمنية

لقاءات املجلس التشريعي القادم على التلفزيون.

من امللفات املهمة التي يجب معاجلتها وأن

بناء مؤسسات
مجتمع مدني نزيهة ووطنية

حتظى بأولوية ملف األجهزة األمنية .فلألسف ما

زلنا نحبو ببطء شديد نحو نظام املؤسسات وتعزيز

على الدولة أن تسعى بشكل دائم من أجل

فصل السلطات .فقد شهدت املرحلة السابقة

لتوزيع الفرص االقتصادية بإنصاف ،ومواجهة

مع ملفات البناء اإلداري والقانوني .وتداخل

حتسني األوضاع املعيشية وبناء إستراتيجية وطنية

البطالة .وإنفاذ قانون اخلدمة املدنية ،إضافة إلى
تعديل قانون رعاية الشباب مبا يخدم مصاحلهم.

تعاطي ًا سلبي ًا من قبل طبقتنا السياسية احلاكمة

صالحيات هذه األجهزة .أن املشكلة الرئيسة

تكمن في أن إعادة بناء القطاع األمني وهيكلته

كما عليها أن تعمل على تطوير مؤسسات املجتمع

تتم من دون حوكمة دميقراطية ونظام دستوري.

أقصد هنا دور وزارة الداخلية في الرقابة املالية وإمنا

تؤكدان االلتزام الصارم بسيادة
هنية في غزة ّ

املدني املختلفة ،وتأسيس هيئة رقابية عليها ،وال

ومع أن حكومة فياض في الضفة الغربية وحكومة

رقابة حول برامج وأنشطة هذه املؤسسات ومدى

القانون واالحترام احلقيقي حلقوق اإلنسان ،إال
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أن افتقارهما إلى الضوابط والتوازنات الدستورية

جلنة لضمان حتقيق إعادة اإلعمار بالشكل املناسب

هذا االلتزام صعباً .فض ً
ال عن ذلك ،يتفاقم ضعف

اآلخر .إضافة إلى توفير أكبر فرص عمل للشباب

 -ووجود رقابة تشريعية وقضائية ضعيفة  -يجعل

واملطلوب وأال يتم استبعاد أي قطاع على حساب

السيطرة املدنية على قوات األمن ،خصوص ًا أن

خالل عملية إعادة اإلعمار وإقامة مشاريع في

الغربية وكانت األسلمة في غزة تتزايد .مع الفارق

الشباب.

الصراع السياسي الداخلي كان يشتد في الضفة

أن حكومة د .سالم فياض ،استطاعت حتقيق

مستوى أفضل على صعيد املؤسسات وعلى صعيد
النزاهة ومكافحة الفساد إال أن هذا النجاح ال يعني
شيئ ًا إذا كان منفص ً
ال عن قطاع غزة

القطاع الزراعي والصناعي يشرف عليها ويديرها
كما يجب أن يكون للمؤسسات الوطنية

وشركات القطاع اخلاص دور فاعل في متويل عملية

اإلعمار وأن يتم دعم وتقوية من تضرر منها.

في القطاع االقتصادي يجب تسديد ديون

إن هذه املعضلة التي استمرت خالل األربعة

القطاع الصناعي في غزة املستحقة على السلطة

حكومة موحدة ما لم ُت َّت ّخذ جملة خطوات عملية

في املصانع وصقل املهارات وتعزيز بقاء العمالة

أعوام املاضية من املمكن أن تستمر حتى في ظل

الوطنية وضرورة وجود برامج لدعم العمالة

منها  -إعادة دمج قوات أمن السلطة في الضفة

ضمن القوى البشرية الصناعية باإلضافة إلى بلورة

األمن في غزة والضفة ووضع رؤية جديدة لألمن

وفي القطاع الزراعي يجب إقرار سياسة زراعية

الغربية وقطاع غزة ،وضمان سيطرة احلكومة على

القومي من خالل إشراك أصحاب املصلحة كافة.
إضافة إلى تقليص عدد األجهزة وعدد األفراد

املنسبني إليها.

إعادة اإلعمار

وتفعيل اتفاقيات اقتصادية جديدة.

جديدة في قطاع غزة تأخذ باالعتبار املستجدات

السياسية واالقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى
احملددات البنيوية األخرى.

وضرورة حشد كافة جهود املؤسسات احمللية

للمشاركة في إعادة اإلعمار مبشاركة أكبر للنقابات

من القضايا املهمة وامللحة إعادة إعمار ما دمره

واالحتادات املهنية مع إعطاء أهمية كبيرة لوحدة

لم يكن لها أن تتم في ظل االنقسام السياسي

الفني االهتمام الكافي ،مع السعي حثيث ًا إلجناح

االحتالل أثناء احلرب األخيرة على غزة والتي
واجلغرافي .ضرورة وجود دراسات معمقة حول

احتياجات القطاع الصناعي والزراعي واألعمال

والبنية التحتية واإلسكان .يتم العمل عليها بسرعة
وتكون هذه الدراسات متاحة للجميع وقابلة
إلدخال أي تعديالت أو حتسينات وأن يتم تشكيل
العدد (2011 )16

معلومات مركزية محدثة ،وإيالء العنصر البشري
جهود املصاحلة وإنهاء االنقسام الفلسطيني.

وتشكيل هيئة مستقلة تقوم بالتنسيق والتعاون مع
اجلهات املمولة لوضع آلية لإلشراف والشروع في

إعادة اإلعمار.
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خامتة

دولتنا الفلسطينية املستقلة وبناء دولتنا على أساس

إن بقاء أي حلم أو تصور أو فكرة أو مشروع

عصري واستكمال هذا البناء من إنسان واقتصاد

على حيوية هذا احللم أو املشروع وأهليته للدميومة

االكتمال ألنه في اكتمالها فقط ميكن أن نقول إن

وعمران وثقافة وتنمية ومرافق البد لها من

على قيد احلياة نابض ًا في صدور أصحابه دليل

مقومات هذه الدولة قد حتققت .متام ًا كما ناضلنا

ومن ثم قابليته للتحقق وجدارته بأن يعاش له

من أجل إنهاء االنقسام وحتقيق املصاحلة الفلسطينية

ويناضل من أجله؛ ألنه في آخر املطاف احل ُلم

التي كانت عائقا أمام مشروعنا الوطني ،واليوم

األكثر ثورية واألعظم خطورة من كل األحالم

نناضل من أجل دولتنا الفلسطينية املستقلة وسنقدم

التي يجري النضال الفلسطيني منذ عشرات السنني

كل الدعم نحن الشباب لقيادتنا الوطنية من أجل

على أساسهاُ ،حلمنا بتحرير كافة تراب فلسطني

إعالن الدولة حتى لو كان هذا اإلعالن من طرف

وبتحرير كافة األسرى .هذه األحالم التي تبلورت

واحد ،على الرغم من كل التهديدات األميركية

في أهداف بعضها إستراتيجي وبعضها تكتيكي

واإلسرائيلية .وسنكون نحن الشباب في مقدمة

وبعضها وضع ملرحلة ال حد ملداها وبعضها ملرحلة

النضال من أجل حق العودة وتقرير املصير.

ذات مدى محدود كما هو احلال في النضال النتزاع
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()3
ملاذا الشباب؟
ابراهيم الطالع

هم :أغلبية اجلند في املعارك ،شهداء في

التضحية ،أرقام ونسب في العضوية ،عطاءات

وإجنازات ،أسرى وجرحى ،ينفذون ومن ثم

يناقشون ،يلتزمون ومن ثم يفهمون ،يسقطون
ميجدون ،تزدان اجلدران بصورهم
ومن ثم
ّ

وتغيب في البنى والهياكل ،فأدوارهم
وأسمائهمّ ،
ال تتجاوز الدفاع عن املواقف ،والهتاف.

*

في إقرارها أو تعديلها .

باإلضافة إلى ذلك ،فإن اللوائح واألنظمة

الداخلية لألحزاب الفلسطينية حتد من طموح
الشباب للوصول إلى املراتب التنظيمية القيادية
ومستويات صناعة القرار ،وتفتقد إلى املواد

والفقرات التي تهتم بالشأن الشبابي وهمومهم

وحاجاتهم.

هؤالء هم الشباب ،وهذا هو واقعهم في

وأيض ًا إلى جانب ذلك ،هناك نظرة الكبار إلى

ومناهجها ،فواقع الشباب فيها واحد ال يختلف

والشباب إلى الكبار بنظرة اجلمود والتسلّط

أحزابنا الفلسطينية على اختالف أفكارها

من حزب إلى آخر .فهم فئة تشكّ ل قاعدة احلزب

وإطارها اجلماهيري والطالبي في واقع اجلغرافية؛
حلشد أكبر عدد ممكن من الناس ليس أكثر ،تأتيهم

القرارات والسياسات دون أن يكون لهم حتى تأثير
* ناشط شبابي.
العدد (2011 )16

الشباب باالندفاع وقلة اخلبرة وعدم املسؤولية،
والوصاية .وغياب الدميقراطية كثقافة داخل
األحزاب ،والنظر إليها على أنها عملية انتخابية

حد
فقط ،أدت لتكريس قيادات «هرمة» ،ما ّ
من إمكانية إشراك الشباب في عملية صنع القرار

وإطالق طاقاتهم وإبداعاتهم.

وهذا كله ال يبعدهم فقط عن االنضمام إلى
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األحزاب ،وبل االجتاه نحو حالة الالمباالة

 ،96فهنا يجب أن ندق نواقيس وليس ناقوس

ملجاالت يعبرون فيها عن أنفسهم ولكن ميكن أن

وثقافة املوت التي زرعت خالل  4سنوات هي

اخلطر ،ونحضر أنفسنا حلصاد الكراهية واحلقد

واالبتعاد عن الشأن العام والعمل السياسي،

عمر االنقسام .فعندما نربي أجيا ً
ال خالل عقد من

تكون غير متوافقة مع البرنامج الوطني.

الزمان على ثقافة نفي اآلخر والتعصب األعمى،

هذا إلى جانب ،أن غياب القيم اإلنسانية أثّر

شيء طبيعي أن نحصد ما حصل وسيحصل في

على القضية واملجتمع الفلسطيني ،كما أن كثرة

واقعنا السياسي الفلسطيني.

احلركات والفصائل أثرت عليها أيضاً 37.حركة
ثورية من مختلف التوجهات الفكرية من أقصى

احلراك الشبابي والتحول في  15آذار

اليمني إلى أقصى اليسار ،وعلى الرغم من أن

إن السياق العام للحركة السياسية الفلسطينية

الرهبان البوذيني األكثر تشدد ًا دينياً) احتدوا حتت

مظلة «جبهة حترير فيتنام») ،ونحن اليوم أصحاب

الواقعة في القطبية الثنائية وما بينها من فصائل

السياسية والبشرية ،ما زلنا نتناحر فيما بيننا على

وعلى الرغم من االنتماء السياسي والفكري

وأحزاب ،أدى إلى بروز قطب ثالث شبابي،

أعدل وأنبل قضية على مستوى التاريخ واجلغرافية

ألبنائه ،فإنهم اختاروا الثورة بد ً
ال من العزوف

الرغم من أن الذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا.

عن العمل السياسي واحلزبي ،والعمل على انتزاع

مجتمعنا الفلسطيني قائم على التعددية الفكرية

حقوقهم والتعامل على أنهم شركاء في صنع القرار

والسياسية ،وهذه التعددية مصدر قوة ألي نظام،

وليسوا منفذين له فقط.

إال أنها حتولت إلى معول هدم ،نتيجة غياب االنتماء

وهذا كله ليس بالتمني أو بالبكاء أو التحدث

الوطني حلساب االنتماءات والوالءات احلزبية،

بلغة «لو ،وأنتم من تتحملون املسؤولية» ،ولكن

وسيطرة ثقافة احلزب أعلى من الوطن ،وما هذا إال

على أساس «جي ً
ال بعد جيل نحمل الراية،

انعكاس حلالة التحجر الفكري على أساس الفكر

ومن أخطائكم نتعلم» ،ومن خالل طرد اليأس

احلزبي الفئوي بد ً
ال من تأصيل وترسيخ الثقافة

واإلحباط ،وإثبات الذات وعدم االستسالم،

الوطنية ،وثقافة تقبل اآلخر والتعايش والتسامح

فالطريق ليست مفروشة بالورود ،والتسلّح بثقافة

والتعددية وغيرها من القيم اإلنسانية.

فلسطني أكبر من اجلميع واحلوار والتسامح والبناء

إن غياب القيم اإلنسانية في الثقافة احلزبية

للتغيير ،والعمل بوعي حتى ال يعاد إنتاج قيم

يؤدي إلى إعدام مستقبل العملية السياسية برمتها،

القمع والتسلط والتهميش بصور جديدة.

واألخطر في واقعنا الفلسطيني أننا ما زلنا نعيش

تغيرات جذرية في احمليط وخاصة ما
في ظل ّ

مرحلة حترر وطني ولم نصل إلى الدولة وإن كنا

يسمى «الربيع العربي» ميكننا أن نقول إن الزهرة

في حكم ذاتي «منزوع السيادة».

الفلسطينية بدأت بالتفتح ولكن ببطء ،فهي زهرة

وإذا كان صحيح ًا أن ما حدث من اقتتال داخلي

نبتت في خريف الصحراء ،وميكن للعواصف

العام  2007مرتبط كما يقول البعض بأحداث عام
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والرياح أن جتففها أو تقتلعها ،ولكن جذورها

سليمني فكري ًا ومنتمني وطني ًا ال حزبياً ،لذلك من

ملرحلة جديدة في كافة املستويات ،مرحلة ثورة

لتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم ،فتهميش الشباب هو

ستبقى حية ،ألن اخلامس عشر من آذار أسس

ومترد على كافة املسلمات التي لم ينزل بها من
سلطان.

الضروري االهتمام بالشباب وتوفير البيئة الصاحلة

تدمير للمجتمع ومستقبله.

والتأسيس ملرحلة سياسية متقدمة قائمة على

وبكل صراحة ،إن الذي ميكن أن يدفع الشباب

املشاركة وليس النفي السياسي ،لذلك يجب إعادة

التخلي عن هذا االنتماء ،خاصة أننا في عصر

الدميقراطية والقيم اإلنسانية ونشرها في املجتمع،

إلى االنتماء احلزبي هو أقل بكثير مما يدفعهم إلى
الوعي الفكري والتطور املعلوماتي ،فال اختالفات

جوهرية بني الفصائل في مواالتها ومعارضتها،

وميينها حتى يسارها ،ووضع الشباب في الفصائل
التقدمية هو حال الشباب في الفصائل الليبرالية
وحتى اإلسالمية.

لذلك يجب على أحزابنا وقيادتنا أن تكون على

درجة كبيرة من الوعي بأنه حتى لو لم تصلها في
الوقت الراهن رياح التغيير مبحاوالتها إجهاض
واحتواء احلراك الشبابي ،فلن تستطيع أن تقف

أمام حالة الوعي الشبابي ،وخير دليل جتربة

الشباب التونسي وجتربة الشباب املصري اللتان
أثبتتا أن لدى الشباب القدرة على الفعل والتغيير،
وإن لم يغيروا من أنفسهم فسيأتي اليوم الذي ينادي

فيه الشعب «الشعب يريد إسقاط الفصائل».

ليس إنكار ًا ألحد،
ولكن إلكمال املسيرة

التنظيم ،للفكر السياسي واملجتمعي على األسس
من خالل إميان األحزاب السياسية بها وتطبيقها
على مستواها الداخلي وجعلها جزء ًا من سلوكها

وفكرها.

ومن خالل «السلطة اخلامسة» مؤسسات

املجتمع املدني ،التي يقع على عاتقها مسؤولية
التكامل مع الدولة وليس التغريد خارج النطاق

الوطني حتت مظلة األهداف اخلارجية ،فهي مكون

أساسي من مكونات الدولة احلديثة.

في النهاية فإن للشباب قدر ًة مؤثر ًة وكبير ًة،

وإمكانيات عقلية وفعلية ليس للتأثير والضغط
من أجل إنهاء االنقسام فقط ،بل هم سياج حلماية

املشروع الوطني واحلفاظ على الهوية الوطنية
وحلمة النسيج االجتماعي والبناء املجتمعي.

لذلك يجب استثمار هذه الثروة التي ال منلك

سواها ،ثروة العقول والشباب الفلسطيني
استغال ً
ال أمثل ،لنقدر على االستمرار وحمل
الراية جي ً
ال بعد جيل.

املجتمع الفلسطيني مجتمع فتي ،فنسبة

وعلى األحزاب الفلسطينية أوال أن تعيد صياغة

في بناء هذا الشباب على أسس سليمة قائمة

وتطلعاته وهمومه ،وأن تتبنى الفكر القائم على

الشباب فيه أكثر من  ،%60لذلك األهمية تكمن
على القيم اإلنسانية ،ألن شباب اليوم هم قادة

املستقبل ،واملستقبل اجليد ال يكون إال ببناء قادة
العدد (2011 )16

أنظمتها الداخلية وبرامجها لتتالءم مع فئة الشباب
القيم ...من تسامح وتقبل اآلخر؛ حتى نبني غد ًا
فلسطيني ًا مشرقاً.
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()4
الشباب وحماية الوحدة الوطنية
أماني رباح

*

إن شباب فلسطني يستنهضون طاقاتهم ألخذ

أي الشعب كله ينادي بإنهاء االنقسام ،وعلى

وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي أساس هذا الدفاع،

ومحاوالت لتشويه حراكهم ..باتهامهم بأبشع

دورهم النضالي في الدفاع عن القضية الفلسطينية،
واحلراك الشبابي الفلسطيني ليس تقليد ًا أو محاول ًة
لنقل جتربة ،فالواقع الفلسطيني يختلف متام ًا عن
سائر الدول ،وإن تفجير انتفاضة العام 1987

وانتفاضة  2000خير شاهد على أن الفلسطينيني

هم من ُيعلّم اآلخرين كيف يثورون وينتفضون على
الواقع ،ونتيجة للواقع الفلسطيني املرير املتمثل
باالنقسام وزعزعة وحدته ،خرج الشباب يهتفون

مطالبني بإنهاء االنقسام قبل ليلة  15آذار مجهزين
ساحة اجلندي املجهول لتكون املكان الذي يرسلون

من خالله رسالتهم إلى الفرقاء ،لينتهي االنقسام،

فالشاب الذي خرج ،خرج أهل بيته وأسرته معه،
* ناشطة شبابية ،طالبة في جامعة األقصى.

الرغم مما تعرض له الشباب من اعتقال وإهانات

األوصاف ووصفهم بأنهم مجرد صبية ال يدركون
ما يفعلون ،ناهيك عن محاوالت ركوب موجة

الشباب الداعية إلنهاء االنقسام ،أثبت الشباب
أن لديهم الوعي واإلميان بأن فلسطني أكبر من

اجلميع ،وال ننسى أن املستفيد من استمرار حالة

االنقسام هو االحتالل ،فهو أضر باملشروع الوطني
وباملقاومة التي هي مشروعة للشعب الفلسطيني،
فأمام الشباب اخليارات مفتوحة لتفعيل وسائل
املقاومة الشعبية التي كفلها له القانون وكافة املواثيق

واألعراف الدولية ،وغيرها من الوسائل لتمتد إلى

كافة القرى واملدن الفلسطينية.

ويأمل شبابنا بحياة مدنية تسودها الدميقراطية

وسيادة القانون ،وأن يكون مجتمعنا مجتمع ًا
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يحترم احلقوق ويتسم بالنزاهة والشفافية في

والطفل واألخت واالبنة ،وتعزيز ثقة الشارع

ومطلب ًا جماهيري ًا بادر إليه القادة في األحزاب

عنوان شعبنا ،والتسامح بني اإلخوة والتحابب

مؤسساته .إذن ،الدعوة كانت دعوة شباب
معتبرين أن الوحدة الوطنية شيء إستراتيجي.

واليوم نعيد البوصلة احلقيقية على الرغم مما آلت

إليه احلالة الفلسطينية األليمة من انقسام وتشرذم
وتراجع في قضايانا املصيرية ،واملساس بأسس

وقوام النسيج الوطني واالجتماعي والقيم

الفلسطينية األصلية نتيجة هذا االنقسام البغيض،
كان لنا نحن كشباب وشابات أن نبادر بدورنا إلى
مساندة قضيتنا وإنهاء حالة االنقسام والتي متثلت

الصعد والتحركات املنادية
باخلروج على كافة ُ

بإنهاء االنقسام حتت شعار "الشعب يريد إنهاء

االنقسام" فكان اخلروج يوم  15آذار وما تاله من
حتركات شعبية وعلى صعيد مؤسسات مجتمعية

وجتمعات شبابية وأطر طالبية ،للحرص الشديد
على وحدتنا وبيان مدى الضرر الذي حلق بكافة

أبنائنا ،وكان الشباب املتضرر بشكل كبير من

نواح عدة ،وما عاناه الشباب في اعتصاماتهم

السلمية من قمع ،وتضحياتهم بجهدهم ووقتهم
وامتناعهم عن الطعام ،استمر حراكهم ونداؤهم

بانتهاء االنقسام ،واستطاع الشباب تنظيم أنفسهم
وأن يجتمع الكل نحو هذا الهدف ،واستمرت

اجلهود والفعاليات ،وتكللت أولى هذه اجلهود

بتوقيع ورقة املصاحلة ،كبداية لتحقيق الوحدة التي

طاملا نودي بها ،فنحن هنا يبدأ الدور األساسي
واالستكمالي ويتضاعف العمل ،للبداية التي

كانت على أساس ضمان تنفيذ بنود االتفاق على
أرض الواقع ليتلمسه الشارع الفلسطيني ،الشيخ
العدد (2011 )16

فيما بينهم بعد تزعزع الترابط والقيم التي كانت

والترابط االجتماعي الذي كان سالح الفلسطيني
أينما وجد في الوطن والشتات ،كل ما أشرت إليه

يعتبر مسؤولية شبابية ومسؤولية اجلميع لنقف صف ًا
واحد ًا جتاه ذلك ،أمامنا حتديات عدة في املرحلة
القادمة ،وكيفية مواجهة التعديات اإلسرائيلية

متحدين ال منقسمني ،من استمرار االستيطان،
وتهويد القدس ومصادرة األراضي فهو ألم وجرح

واحد واستهداف لنا جميع ًا دون تفرقة.

واليوم أعيننا تتجه نحو تشكيل احلكومة ووضع

الكفاءات الفلسطينية الستكمال مشوار يحقق

آمال وطموح الشعب والشباب الفلسطيني الذي

طاملا انتظر دون جدوى ،ينتظر الشارع الذي خرج
ال ٍ
يوم األربعاء مهلالً ،ابتهج بتوقيع الورقة آم ً
بغد

ٍ
سنوات أربع عجاف أضرت
جديد يعوضه عن
بالكل الفلسطيني على مستوى صورة الفلسطيني

التي طاملا كانت الصورة التي يحتذي بها في العالم
واآلمل باحلرية والسالم ،بدأ ٌ
كل منا معركته ضد

أخيه تلميع ًا بصورة وقدح ًا بصورة أخرى ،علم ًا

أنها صورة واحدة هي صورة الفلسطيني الذي يرزخ

حتت نير االحتالل ،فكلنا في ذلك سواء ،هذا
ٍ
صمود
دفعنا للعمل جلي ًا للحفاظ على ما تبقى من
فلسطيني ملواجهة الغطرسة االحتاللية ومللمة شمل

البيت بعد ما شاهدناه من ثورات عربية قادها
الشباب وأصبح اليوم نصب أعينهم حترير فلسطني
والوقوف جنب ًا إلى جنب مع قضيته ،لذلك وجب
اإلسراع في حتقيق وحدتنا لتكون املواجهة موحدة،
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فاليوم يختلف عن األمس في تعاضد اجلهود وقوة

 -4استمرار الدور الشبابي الب ّناء على الصعيد

نرى توقيع املصاحلة التي حتمل بني طياتها الكثير من

 -5تعزيز وتطوير برامج ترسيخ مفهوم السلم

التأييد ،فال يجوز أن نبقى بحالة تشرذم ،وها نحن

اإليجابيات لنراها تطبق فعلياً.

وانطالقا مما سبق فإن دور الشباب في تعزيز

الوحدة الوطنية وحمايتها يجب أن يكون رقابي ًا
متابع ًا وحريص ًا يسعى إلى حتقيق غاية املصاحلة

وصون الوحدة الوطنية .وأقترح جملة من النقاط
لتحقيق ذلك تتمثل في:

 -1تشكيل جلان شبابية تراقب تنفيذ بنود املصاحلة.

 -2تعزيز قوة القانون وسيادته واحترام حقوق
اإلنسان وجترمي االقتتال الداخلي ،والتشديد
على أن احلوار هو السبيل حلل أي خالف.

 -3دعم وتطوير مؤسسات املجتمع املدني وربطها
باحتياجات الشباب واملجتمع ضمن رؤية وطنية

الشعبي واملؤسساتي والنقابي.
األهلي بني أفراد املجتمع.

 -6دعم املؤسسة.

 -7العمل على كسر الهوة بني اجليل الشبابي
والقيادة الفلسطينية لالستفادة من التجارب
السابقة.

 -8تعزيز ثقافة االنتماء الوطني داخل األحزاب
بعيد ًا عن التعصب احلزبي.

 -9توحيد السالح الفلسطيني وسحبه من
املليشيات ،ويجب توعية الشباب بفكرة زجهم

في أية صراعات مسلحة مهما كانت الذرائع.

قدح
 -12توحيد اخلطاب اإلعالمي بعيد ًا عن أي ٍ
من شأنه املساس بالصورة الفلسطينية ،وإتاحة

احلرية اإلعالمية.

شاملة.
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()5
الشباب واملشاركة السياسية
ورقة عمل حول النظرة الشبابية املستقبلية
للواقع الفلسطيني ما بعد اتفاق املصاحلة

سليم االغا
تتنامى أهمية املشاركة الشبابية في الشأن العام,

بوصفها إحدى أهم مرتكزات ومقومات املواطنة
والدميقراطية .فاملشاركة السياسية وخاص ًة من

تعد املدخل احلقيقي لتعبئة طاقات
جانب الشباب ّ

األجيال الصاعدة وجتديد الدماء في شرايني
النظام السياسي واالجتماعي اجلامد في الوطن،

واملساهمة في حركة التنمية املرجوة.

*

التنموية للمرحلة املقبلة من جانب آخر.

واملشاركة السياسية تعني إسهام املواطن في

ابتداء من االنضمام
ممارسة حقوقه املهنية السياسية
ً

لألحزاب والترشيح والترشح للمناصب العامة
وحرية تشكيل التجمعات واجلماعات الضاغطة

وغيرها من األشكال واملسميات التي تلعب دور ًا

مهم ًا في املشاركة السياسية والتي ال تأتي من

األحداث اجلارية ،حالياً ،في منطقتنا العربية

فراغ وإمنا تأتي نتيجة تراكمات التنشئة السياسية

واملطالبة بحياة كرمية لكل املواطنني مبنية على أسس

التنشئة السياسية ال تتوقف عند مرحلة معينة بل

من ثورات شعبية عارمة ضد الظلم واالستبداد،
احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية ,أصبح لها

بالغ األثر في جتسيد الدور الفاعل جلميع الفئات
في بناء املجتمع والذي كان للشباب الدور األبرز

في إجناحها من خالل املواجهة املباشرة مع تلك
األنظمة أو من خالل األفكار واآلراء والبرامج

* ناشط شبابي.
العدد (2011 )16

للمواطن في جميع مراحله العمرية من منطلق أن

تستهدف نقل الثقافة السياسية من جيل إلى آخر،

وتوسيع نطاق املشاركة السياسية الذي أصبح مطلب ًا

لكل القوى املجتمعية؛ للقضاء على ظاهرة فئة
احملتكرين سياسياً.

تتطلب املشاركة ضرورة توافر عدة عوامل تزيد

من فاعليتها وتضمن استمراريتها:

 -1ضمان توفير سبل العيش الكرمي باإلضافة إلى
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توفير حرية التعبير وغيرها من املتطلبات التي

القوي واألهم في دفع الشباب للمشاركة في احلياة

القدرة على املشاركة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة

يدفعنا لإلجابة عن سؤال مهم.

حتقق اإلشباع النفسي واملادي لإلنسان وتتيح له
في احلياة العامة ,فمن املالحظ أن الشباب

الفلسطيني الذي راهن ويراهن عليه اجلميع منذ
سنوات طويلة وحتى اآلن والراغب في تغيير

واقعه األليم واملرير املتمثل باالحتالل واحلصار

واالنقسام وفقدان أبسط متطلبات احلياة

الكرمية ،أصبح يرزح حتت سطوة التنظيمات
والفصائل املتنفذة في الوطن وضنك البحث عن

لقمة العيش.

 -2االرتقاء بالوعي اجلماهيري بشكل عام
والشبابي بوجه خاص عن طريق إطالق
احلريات الفكرية وكفالة حق التعبير عن اآلراء
الشخصية واجلماعية ،وضمان احلرية السياسية
الكاملة ،وإتاحة املجال أمام اجلميع للتعبير عن

اآلمال والطموحات واآلراء في قضايا املجتمع

ومشكالته وسبل حلها حتى وإن اختلفت تلك
الرؤى واألفكار مع معتقدات القيادة السياسية.

السياسية من خالل محازبيها ومناصريها ،وهذا
أين هو عمل األحزاب السياسية اآلن وما هو

تأثير تلك األحزاب في عملية االستقطاب الواسعة
لشريحة الشباب من أجل خلق عملية التطوير

املجتمعي الشامل والذي يبدأ من تطوير الفصائل

داخلياً :فكري ًا وسياسياً ،عبر جتديد دمائها بإطالق
يد الشباب في التعبير عن آرائهم وأفكارهم الوطنية

والقومية وحتى على الصعيد األضيق وهو الفصيل
وإفساح املجال لهم في تقلد املسؤولية داخلها

والذي من الضروري أن يكون فاع ً
ال ومؤثر ًا
في احلراك االجتماعي املتعلق بالبناء السياسي

املتطور؟.

من خالل عملنا على إنهاء االنقسام وخالل

الشهور التي أمضيناها في التحضير خلروج الناس

في اجلندي املجهول والكتيبة ،من املالحظ أن

أغلب األحزاب والتنظيمات السياسية العاملة على
الساحة الفلسطينية استغلت الشباب بشكل واضح

 -3ترسيخ مبدأ املواطنة لدى األفراد كأساس

ليكون الوقود املشعل لألزمات سواء الداخلية

السلطة واملنظمة ،وزيادة وعيهم فيما يخص

أداة تنفيذية لتطبيق سياسة قيادة التنظيمات ،كبر

للمشاركة في احلياة السياسية في مؤسسات

حقوقهم وواجباتهم.

 -4إميان القيادة السياسية واقتناعها بأهمية املشاركة
اجلماهيرية في صنع القرار واحلق في التعديل

السياسي والقانوني.

لم يبدأ النضال الفلسطيني في  15آذار 2011

إمنا كان ذلك اليوم استمرار ًا لسلسلة النضال
جتسدت في
الفلسطيني املتواصل على مر العقود ّ

الشخصيات الفلسطينية الوطنية باإلضافة إلى
الفصائل والتنظيمات السياسية والتي تعد الداعم

منها أو اخلارجية وليصبح دورهم فقط عبار ًة عن
حجمها أم صغر ،ولتتحول كل تلك األحالم

والطموحات الواعدة إلى أرقام إحصائية وظيفتها
إجناح التنظيم وقياداته في العملية االنتخابية .وهذا
انحراف واضح عن الدور الوطني لتلك التنظيمات
والفصائل.

وهنا نقول إننا كشباب لسنا بدي ً
ال أو رديف ًا

للتنظيمات الفلسطينية والتي كان لها وما زال
تاريخها النضالي املشرف على صعيد قضيتنا

الفلسطينية والذي سيستمر ،أيضاً ،في املستقبل،
125

بل نحن حالة داعمة لكل املجهودات الرامية لنيل

ومحاولة إيجاد أبسط الطرق لتحقيقها من

الوطني الفلسطيني.

الداخلية من جانب آخر.

جانب ،واملراقبة عليها مبا يسمى املراقبة الشعبية

حقوقنا الفلسطينية املشروعة وبناء نظامنا السياسي
فيما يلي طرح مبسط لبعض أفكار مجموعات

 -5املشاركة الشبابية في عملية تقييم القرارات

املرحلة املستقبلية عن طريق استمراريتها وتطوير

للشباب في عملية صنع القرار في املجلس

شبابية ورؤيتها للمشاركة الشبابية السياسية في

ومتابعة تنفيذها وذلك عن طريق إفساح املجال

برامجها املعلنة انطالق ًا من مفاهيم احلرية والتغيير

التشريعي عن طريق إقرار مقاعد دائمة تتمثل
في كوتة شبابية كما هو احلال بالنسبة إلى كوتة

الشعبي السلمي:

 -1تعميق فكر املقاومة الشعبية السلمية بحيث

املرأة.

 -2استحداث وسائل جديدة لعملية بناء العالقات

واحلكومية.

تشمل كافة شرائح املجتمع.

واالتصال مع شعوب الدول الصديقة الداعمة

لقضيتنا العادلة الستقطاب التأييد الشعبي
والعاملي مبا يسمى الدبلوماسية الشعبية.

وحتديد يوم األول من متوز( 2011وهو ذكرى
عودة الشهيد ياسر عرفات إلى أرض الوطن

قبل  17عاماً) ليكون يوم تضامن عاملي مع
شعبنا الفلسطيني في وجه السياسية األميركية

واإلسرائيلية جتاه قضيتنا الفلسطينية.

1

 -6التنسيق بني عمل املؤسسات األهلية
 -7تفعيل دور اجلامعات الفلسطينية كمركز
أساسي الكتشاف القدرات الشبابية ورعايتها.

 -8املساهمة في تعميق ثقافة البحث العلمي
ورعاية الكفاءات وأصحاب االختراعات.

-10املشاركة الفاعلة في عملية التخطيط

املستقبلي للبلديات واملجالس احمللية.

يعتبر ما مت طرحه من أفكار وآليات حصيلة

جهود مجموعة من الشباب ارتأت التركيز على هذه

 -3مشاركة الشباب احلكومة في تقدمي برنامجها

املواضيع واالستمرار في عملية البناء الفعلية التي

املستوى احلكومي والشعبي؛ لتعميق ثقافة

الشبابية العاملة على الساحة الفلسطينية بكافة

السياسي ،واملساهمة في العملية التنموية على

احلوار وحتقيق مطالب الشعب العادلة وذلك
بعدة طرق منها إنشاء صفحة على «فيس بوك»
بعنوان (الشعب يريد بناء النظام) لتكون جامعة
لكل املقترحات الالزمة لبناء نظام سياسي
فلسطيني على أسس وطنية ومهنية.

 -4الضغط والتعبئة اإلعالمية املنفذة من قبل
الشباب؛ لتوضيح البرامج احلكومية للجمهور

 1مت منع اخلروج إلى الشارع يوم األول من حزيران من قبل
شرطة املقالة في غزة.
العدد (2011 )16

أسهم ائتالف شباب  15آذار وباقي املجموعات
الوسائل املمكنة في حتقيقها .مع كامل اقتناعنا بأن
العديد من الطروحات واألفكار واآلليات والتي

قد تصل إلينا من الكثيرين املهتمني بالشأن السياسي
واالجتماعي واالقتصادي في الوطن سواء أكانوا
مشاركني في هذا املؤمتر أم غيرهم ستشكل بال شك

إضافة نوعية ومميزة ملجموعة البرامج للوصول إلى
حتقيق الهدف األسمى املتمثل باحلرية والكرامة

والعدالة االجتماعية.
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سياسة دولية

األبعاد اخلارجية للثورات واالنتفاضات الشعبية العربية
داود تلحمي

*

من الواضح ،اآلن ،أن الثورات واالنتفاضات

وهل هناك تدخالت خارجية بعد اندالع

العام  ،2010وأدت ،خالل أقل من شهرين،

ومآالتها النهائية ،مبا في ذلك في البلدان التي لم

التي شهدها عدد من البلدان العربية منذ أواخر
إلى اإلطاحة بنظامني عمر كل حاكم مطاح به فيهما

بني عقدين وثالثة عقود في السلطة ،ليست فقط
أحداث ًا استثنائية على صعيد املنطقة العربية ،بل،

هذه الثورات ،ومحاوالت للتحكم بتوجهاتها

يحدث فيها أي تدخل عسكري خارجي؟

وأي انعكاسات لهذه التطورات على الوضع

العاملي ككل؟

ستسعى هذه الدراسة إلى محاولة اإلجابة عن

بكل وضوح ،هي أحداث ذات ُبعد عاملي بالغ
األهمية والتأثير.

هذه األسئلة.

هي ،أو بعضها ،وارد ومتداول على نطاق واسع

هل من ٍ
أياد خارجية وراء الثورات؟

وهنا ميكن طرح عدد من التساؤالت ،التي

في املنطقة وخارجها:
هل هناك ٍ
أياد خارجية ،أي من خارج العالم

العالم ،من يرى أن وراء أحداث كبيرة مثل هذه

كيف كانت ردود فعل الشعوب والبلدان خارج

أهمية ،أيادي خارجية ،لعبت دور ًا في التهيئة أو

العربي ،وراء هذه األحداث؟

املنطقة العربية على هذه الثورات؟
* باحث وكاتب سياسي.

هناك دائم ًا في منطقتنا ،وفي مناطق أخرى من

الثورات واالنتفاضات ،وحتى وراء أحداث أقل

لصب النار عليها
الدفع لتفجير هذه الثورات أو
ّ
وتأجيجها وتوسيع نطاقها بعد اندالعها.
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وأصابع االتهام تذهب غالب ًا باجتاه الواليات

املتحدة األميركية ،ذات القوة واحلضور الفاعلني

واملؤثرين على املستويني العاملي واإلقليمي ،أي

في منطقتنا .وأحيان ًا تذهب أصابع االتهام نحو

إسرائيل ،أو نحو دول أوروبية معينة لها نفوذ
وحضور في عدد من الدول العربية.

قيادة موحدة لها من طرف أو أكثر من طرف داخل

وكبرت بشكل متسارع
تونس نفسها ،واتسعت ُ
ككرة الثلج إلى أن أصبحت انتفاضة شعبية هائلة

حد
لم يعد بإمكان النظام وأجهزته األمنية وضع ٍّ

لها بالقمع وسفك الدماء.

ويصعب ،في هذا الصدد ،نسيان حديث

لكن ،وفق كل املعلومات واملصادر املتوافرة،

وزيرة اخلارجية الفرنسية آنذاك ،ميشيل آليو-

سلسلة الثورات واالنتفاضات في منطقتنا منذ

يوم  ،2011/1/11أي قبل ثالثة أيام من رحيل

جاء اندالع ثورة تونس وتطورها ـ التي افتتحت

أواخر العام املاضي  2010ـ كمفاجأة كاملة للعالم
كله ،مبا في ذلك للقوتني اخلارجيتني الرئيستني
املؤثرتني بشكل خاص في هذا البلد ،فرنسا

والواليات املتحدة ،وحتى للشعب التونسي
وللمشاركني في الثورة أنفسهم ،على األقل في

األيام األولى للثورة.

ماري ،أمام البرملان الفرنسي (اجلمعية الوطنية)،

بن علي عن تونس ،عن تسوية الوضع هناك من

املقر به في العالم كله،
خالل «حسن التدبيرّ ،
لقوانا األمنية» ،1حسب تعبيرها.

والوزيرة لم تكن تفعل أكثر من التأكيد على

سياسة حكومتها على األرض ،حيث مت إرسال
«أربع شحنات من أدوات حفظ األمن (املالبس

فال أحد توقع في تونس نفسها ،قبل أو بعد

اخلاصة بقوى األمن ،وجتهيزات احلماية لها،

تذهب األمور إلى حد التحول إلى ثورة شعبية

احلكومة الفرنسية ،في كانون األول  2010وكانون

إضرام املواطن محمد البوعزيزي النار بنفسه ،أن
عارمة ،وإلى اإلطاحة ،يوم ،2011/1/14

أي خالل أقل من شهر على تضحية البوعزيزي
بنفسه ،بنظام بوليسي استبدادي كان ميسك الوضع

التونسي بيد من حديد منذ وصول رئيسه زين
العابدين بن علي إلى السلطة في العام ،1987

وحتى قبل ذلك عندما مت تعيينه وزير ًا للداخلية ثم
رئيس ًا للحكومة (وزير ًا أول ،وفق التعبير املستخدم
في البلد) في أواخر عهد الرئيس التونسي األسبق

احلبيب بورقيبة.

فالثورة الشعبية في تونس تطورت بشكل

متدرج ،وإلى حد كبير تلقائي ،أي دون وجود
العدد (2011 )16

والقنابل املسيلة للدموع) إلى تونس ،مبوافقة من

الثاني  ،»2011وفق املصادر الصحافية الفرنسية.2

وأشار املقال نفسه إلى أن هذه املساعدات األمنية
تدخل في سياسة فرنسية قدمية للتعاون البوليسي

مع العديد من دول العالم .حيث تشكل صادرات
فرنسا في هذا املجال ،أي أدوات األمن الداخلي،

مصدر ًا مهم ًا من العائدات بالنسبة للصناعات
املرتبطة بوزارة الداخلية الفرنسية.

ولو جنح نظام بن علي في قمع الثورة الشعبية

بفضل املساعدة الفرنسية املوعودة ،لكانت آليو-

ماري بقيت في موقعها .وعندما فشل القمع،

خالف ًا لكل التوقعات في ذلك احلني ،ورحل
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بن علي ونظامه ،كان على آليو -ماري أن تدفع

ولكن صاحب العالقات القوية مع نظام بن علي.

الفرنسي اجلديد الذي حل محلها ،أالن جوبيه،

والواليات املتحدة كشف عنها علن ًا سفير فرنسا

ثمن كالمها ،وأن ترحل .وقد أقر وزير اخلارجية

بخطأ التقدير هذا ،وقام مبا يشبه النقد الذاتي في
كلمة ألقاها أثناء ندوة عقدها «معهد العالم العربي»

في باريس وتناولت «الربيع العربي» ،حيث قال
في كلمة له في ختام الندوة يوم :2011/4/16

وهذه العالقة اخلاصة واالستثنائية بني نظام بن علي

األسبق في تونس إريك رولو ،الذي كان يشغل
هذا املوقع إبان انقالب بن علي وإزاحته الرئيس
األسبق احلبيب بورقيبة العام 1987.4كتب رولو
مقالة شديدة الوضوح تشير إلى هذه العالقات

«ال بد من اإلقرار ،بالتأكيد ،أنه ،بالنسبة لنا

الوثيقة بني األميركيني وأجهزتهم وزين العابدين

طويلة ،اعتقدنا أن هذه األنظمة السلطوية كانت

الشهيرة على الصفحة األولى من عدد شهر شباط

جميعاً ،كان هذا الربيع (العربي) مفاجأة .لفترة

القالع الوحيدة ضد التطرف في العالم العربي.

خالل فترة طويلة ،رفعنا حجة التهديد اإلسالموي
لتبرير شيء من التساهل مع هذه احلكومات التي

كانت تدوس احلريات وتكبح تطور بلدانها».3

بن علي ،نشرتها شهرية «لوموند ديبلوماتيك»
 2011حتت عنوان «ذكريات دبلوماسي».5

ففي األيام األولى للثورة التونسية ،كان املوقف

األميركي مرتبك ًا ومتردد ًا وغير واضح ،ال بل

متخوف ًا من التغيير ،إلى أن أصبح جلي ًا أن احلركة

إذاً ،كان انفجار الثورة الشعبية التونسية

الشعبية في تونس لم تعد قابلة لإليقاف ،فتحول

مفاجئ ًا وغير متوقع في البداية ،سواء بالنسبة

التونسي السابق ،في األيام األخيرة من حكمه،

أو بالنسبة للقوى اخلارجية التي لها تأثير ودور في

ويشار في صدد الوضع التونسي ،إلى أن كتاب ًا

وتصاعدها السريع حتى رحيل رأس النظام أمر ًا
للمعارضني واملنتفضني التوانسة في البلد نفسه،

البلد وعالقات قدمية معه ،وخاصة فرنسا ،الدولة

املستعمرة السابقة.

موقف اإلدارة األميركية باجتاه دعوة الرئيس

إلى الرحيل ،تفادي ًا لتفاقم األمور.

كان صدر في فرنسا في الشهر العاشر من العام

 2009حتت عنوان «عاهلة قرطاج» ،من تأليف

وكذلك األمر بالنسبة للواليات املتحدة ،الدولة

الكاتبني الفرنسيني كاترين غراسييه ونيكوال بو.6

خالل العقود األخيرة ،وفي تونس ،بشكل خاص

زوجة بن علي ،وتناول دورها في السيطرة على

الكبرى التي تزايد نفوذها في عموم املنطقة العربية
بعد وصول زين العابدين بن علي إلى رأس هرم
السلطة في العام .1987

وحمل الكتاب على غالفه صورة ليلى طرابلسي،

مفاصل احلكم والنفوذ في تونس ،ومساعدتها
أفراد عائلتها وأقربائها لوضع اليد على مرافق

فكما فوجئت فرنسا بالثورة الشعبية في تونس،

االقتصاد واألعمال في البلد .كما حتدث الكتاب

وأجهزتها ،البلد األبعد جغرافي ًا عن تونس،

وحاشيتها .وكان هذا الكتاب ،بالطبع ،ممنوع ًا

كذلك فوجئت ،إذاً ،إدارة الواليات املتحدة

عن الثروات التي حققتها «العاهلة» وأقرباؤها
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من دخول تونس .لكن التونسيني املقيمني خارج

تناولتها الرسائل الدبلوماسية األميركية السرية

داخل تونس ،فكانت شبكة اإلنترنت مصدر ًا مهم ًا

دفع األمور نحو االنفجار ،فهو ،بالتأكيد ،دور

تونس ،وهم كثر ،اطلعوا عليه .أما املتابعون
إليصال الكتاب أو فقرات منه أو قراءات عنه لهم.
وعلى الرغم من أن قضايا الفساد املشار إليها

في الكتاب كانت معروفة إلى حد ما داخل البلد،

فقد زادت املعلومات املوثقة في الكتاب من مفاقمة
النظرة السلبية لدى القطاعات املثقفة والشابة في
البلد جتاه النظام والعائلة احلاكمة ،خاصة مع

تدهور األوضاع املعيشية لقطاعات متزايدة من
السكان ،وخاصة الشبان منهم ،في السنوات

األخيرة.

املسربة .ولكن إذا ما كان لهذه التسريبات دور في
ّ
غير رئيسي.

وهناك ،طبعاً ،تساؤالت في منطقتنا وفي

مناطق أخرى من العالم شملتها تسريبات
«ويكيليكس» :هل كانت هذه التسريبات مؤامرة
مقصودة من جهة معينة ،من األميركيني أنفسهم
مثالً ،لتحقيق أغراض معينة؟

ليس هناك ما يدفع باجتاه القبول بصحة هذه

النظرية التآمرية ،حتى إشعار آخر .حيث إن

هذه التسريبات تسببت بالكثير من اإلحراجات

وقد أجرت إحدى الفضائيات العربية ،بعد

للدبلوماسية وللسياسات األميركية ،وليس في

مقابلة مع كاترين غراسييه ،إحدى مؤلفي

مع زعماء بلدان حليفة ،مثل أملانيا ،حيث تناولت

رحيل زين العابدين بن علي من تونس بأيام،

الكتاب ،وسألتها ،في سياق املقابلة ،إذا ما كانت
قد توقعت عندما وضعت الكتاب أن تصل األمور
في تونس بهذه السرعة إلى هذه النتيجة ،فأجابت

دون تردد :ال ،أبداً.

منطقتنا فقط ،وإمنا في أنحاء العالم ،مبا في ذلك

إحدى الرسائل الدبلوماسية األميركية السرية من
برلني ،على سبيل املثال ال احلصر ،املستشارة
أنغيال ميركيل بأوصاف غير إيجابية ،وكذلك

األمر بالنسبة إلى رسائل دبلوماسية صدرت من

وهذه الصورة السلبية حول فساد العائلة احلاكمة

السفارة األميركية في باريس وتناولت الرئيس

األميركية السرية التي نشرها موقع «ويكيليكس»

إيجابية كذلك .وكال الزعيمني األوروبيني من

في تونس أكدتها بعد ذلك الرسائل الدبلوماسية
على شبكة اإلنترنت ووزعها مؤسسه األسترالي
وبدئ بنشرها علن ًا في أواخر
جوليان أساجنُ ،

الفرنسي نيكوال ساركوزي بتوصيفات ليست
احللفاء املقربني جد ًا لإلدارة األميركية ،السابقة

واحلالية.

العام  .2010ومن املمكن ،بالتأكيد ،القول إن

ولنتذكر أن تسريبات من «ويكيليكس» نفسها

النظام في تونس ،وبالتالي ساعدت في التحريض

وزارة اخلارجية األميركية تناولت مجرى حربي

لتسريبات «ويكيليكس» دور ًا ما في التعبئة ضد
على االنتفاض عليه ،وهو ما ينطبق ،أيضاً ،على
ما جرى الحق ًا في مصر وبلدان عربية أخرى،
العدد (2011 )16

كانت قد سبقت تسريبات رسائل سفارات
العراق وأفغانستان .وكانت مصدر إزعاج أكبر
للمسؤولني األميركيني لعالقتها بحربني ما زالت
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تفاعالتهما وأحداثهما متواصلة ،وتؤثر بالتالي

«وحلت تونس في املرتبة  49ملؤشر النمو

املنطقة العربية – اإلسالمية ،وداخل الواليات

واالبتكار ،فحلّت تونس في املرتبة الـ  45عاملياً،

في مجرى السلوك األميركي في البلدين وعموم
املتحدة وبلدان حلف شمال األطلسي األخرى

املشاركة في احلربني.

تقييمات املؤسسات الدولية لتونس،
قبل الثورة ،كانت تشيد باستقرار البلد
وتقدمه

االقتصادي السليم .أما بالنسبة إلى املبادرة

علم ًا أن هذه الفئة تعكس درجة القابلية لوجود
مؤسسات جديدة وإمكان احلركة التجارية ألفكار

جديدة.

أما في مؤشر احلوكمة الرشيدة ،فقد حازت

تونس املرتبة  50وهو مؤشر يبني مدى شفافية

احلكومة ونزاهتها في التعامل مع املواطنني.

وجدير باإلشارة أن تقييمات مؤسسات

من جانب آخر ،جاءت تونس في املركز 44

العربية األقل فساداً ،واألكثر تطور ًا من حيث

أما في املجاالت االجتماعية ،فقد احتلت

التصنيف العاملية كانت تعتبر تونس أحد البلدان
التنمية البشرية .فتحت عنوان «تونس األكثر
ازدهار ًا في إفريقيا» ،نشر أحد املواقع العربية على

شبكة اإلنترنت (ميدل إيست أون الين) ،بتاريخ
 ،2010/11/29أي قبل انطالق الثورة الشعبية

التونسية بأقل من ثالثة أسابيع ،خبر ًا مطو ً
ال نورد
في ما يلي معظمه لفائدة التدقيق في مثل هذه

التقييمات .وجاء في هذا اخلبر حرفياً:

«احتلت تونس املرتبة األولى إفريقي ًا والثالثة

عربي ًا في مؤشر االزدهار لسنة  2010وحلت في

املركز  48عاملي ًا في التصنيف السنوي لالزدهار

الذي يعده معهد «ليغاتوم» البريطاني.

بالنسبة لتوفر االستقرار واألمان.

تونس املرتبة  41بالنسبة للتعليم ،واملرتبة 50
لقطاع الصحة ،بينما حل رأس املال االجتماعي

لديها في املركز  ،69وهو مفهوم ُيعنى مبجموعة

تسهل عمليات
القيم واألخالق االجتماعية التي ّ
التفاعل االقتصادي والسياسي.

أما بالنسبة إلى الدول العربية ،فقد حلت

اإلمارات في املرتبة األولى عربي ًا والـ  30عاملياً،

تلتها الكويت في املرتبة الـ  ،31وحصلت تونس
على املرتبة الثالثة عربي ًا والـ  48عاملياً ،ثم اململكة

العربية السعودية التي حازت املرتبة الـ  49عاملياً.

فيما جاءت األردن في املرتبة الـ  ،74واجلزائر

ويستند التصنيف إلى تعريف عام لالزدهار

في املرتبة الـ  ،79وسورية ( ،)83ولبنان (،)84

الدول ازدهار ًا في العالم ليست بالضرورة تلك

ويرجع متابعون للشأن التونسي هذا التصنيف

يشمل التقدم املادي ونوعية احلياة ،إذ تبينّ أن أكثر

ومصر ( ،)89وإيران ( ،)92واليمن (.)105

التي فيها معدل مرتفع من الناجت احمللي اإلجمالي،

املتقدم لتونس إلى املسيرة التنموية التي سلكها هذا

واحلرية» ...ويواصل اخلبر:7

وباخلصوص حجم النقالت الهيكلية التي أدركها

بل هي تلك التي يتمتع سكانها بالسعادة والصحة

البلد العربي اإلفريقي خالل العقدين املاضيني،
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النسيج االقتصادي واملؤسساتي التونسي وكذلك
املشهد االجتماعي بتجلياته املختلفة.

فقد أقرت احلكومة التونسية إصالحات

وإجراءات وحتديثات استهدفت االرتقاء بتنافسية

املؤسسات اإلنتاجية وتعصير 8خدمات اإلدارة
وتطوير وجتويد أداء اجلهاز املالي واملصرفي من

ناحية ،وسعت ،من ناحية أخرى ،إلى تعزيز

مؤشرات التنمية البشرية من صحة وتربية وتعليم
وتشغيل ورعاية اجتماعية وتوسيع قاعدة الطبقة
الوسطى ،التي تعد في كل البلدان احملرك

األساسي للتقدم االقتصادي والرقي االجتماعي.

يذكر أن تونس قد احتلت املرتبة األولى إفريقي ًا

والرابعة عربي ًا و 32عاملي ًا من أصل  139بلد ًا وفق

التقرير األخير ملنتدى دافوس االقتصادي.

العربية التي
كما تصدرت تونس قائمة الدول
ّ
جيد حسب التصنيف السنوي
تتم ّتع مبستوى عيش ّ
الدولية «إنترناشونال ليفينغ» التي تعتبر
للمؤسسة
ّ
مرصد ًا جلودة احلياة في العالم».

9

التي أوردنا قسم ًا كبير ًا منها أعاله .وعلى الرغم

من السابقة التونسية ،كان زخم تطور احلراك
الشعبي في مصر مفاجأة لواشنطن.

رمبا كان األمر مختلف ًا بعض الشيء بالنسبة إلى

مصر ،عندما بدأت التحركات الشعبية الواسعة
يوم  ،2011/1/25اليوم اخلاص بالشرطة في
مصر .حيث كان قد بات واضح ًا أن مناخ الثورة

التونسية أثّر بقوة ،من خالل وسائل اإلعالم املرئية
ووسائل االتصال العصرية ،على مناطق عربية

أخرى ،بدء ًا مبصر ،البلد العربي األكبر ،وحيث
معدل دخل الفرد من الناجت الداخلي اإلجمالي

أدنى منه بكثير من معدل دخل الفرد في تونس.

ولكن املفاجأة لم تكن في بدء التظاهرات

في مصر .فمصر كانت تشهد حراك ًا شعبي ًا شبه

متواصل منذ عدة أعوام ،وخاصة منذ العام

 ،2004عندما بدأت حركات االعتراض على
املسألة التي ُعرفت باسم التوريث ،أي احتمال

طرح فكرة تولي جمال مبارك الرئاسة بعد والده.

وحتى إحدى الرسائل الدبلوماسية األميركية

بل جاءت املفاجأة بالزخم الذي اكتسبته هذه

واملنشورة من قبل موقع «ويكيليكس» ،كما نقلتها

إسقاط رأس النظام في البلد في مهلة أقل من

السرية الصادرة من تونس بتاريخ ،2007/8/14
صحيفة «لوموند» الفرنسية ،تقول إن «تونس

ليست ديكتاتورية» ...وإنها حتقق «تقدم ًا
في مجال حقوق اإلنسان»...و»تسير باجتاه
الدميقراطية».10

التظاهرات بسرعة هائلة نسبياً ،بحيث أدت إلى

املهلة التي احتاجتها الثورة التونسية ،على الرغم
من احلجم الكبير ملصر جغرافي ًا واتساع مساحتها
وتعداد السكان الذي يتجاوز سبعة أضعاف حجم

سكان تونس.

كل هذه التقييمات من املؤسسات والدول

وشملت املفاجأة املنظمني لتحرك (،)1/25

طبعاً ،تتوقع ذلك االنفجار الذي وقع في تونس

حجم املشاركة الواسع ،وفق تصريحاتهم العلنية

الغربية لم تكن لتجعل هذه الدول واملؤسسات،
أواخر العام  ،2010بعد أيام قليلة من نشر املادة
العدد (2011 )16

في القاهرة ومدن مصر األخرى ،حيث لم يتوقعوا

الالحقة ،وحجم التصاعد املتزايد في األيام
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الالحقة لهذه املشاركة الشعبية ،وخاصة منذ يوم

في التاريخ ،في تاريخ انخراطنا كله في الشرق

لتحمل كلفة مواجهة قوات األمن
عموماً،
ُّ
و»البلطجية» في البلد ،إلى أن متت اإلطاحة برأس

إسرائيل في خطر أن تصبح محاطة بدول هي ضد

ٍ
دول محكومة مبنظمات
مجرد وجود إسرائيل،

صحيفة «ذي إنديبندنت» البريطانية كتبت

قد التقى بالرئيس األميركي باراك أوباما ،مببادرة

 ،1/28وكذلك اجلاهزية الشبابية ،والشعبية

النظام يوم .2/11

مقا ً
ال للمع ِّلقة كاترينا ستيوارت في عدد يوم

 2011/1/29حتت عنوان بليغ« :قلة توقعت
السرعة التي ازداد بها زخم االحتجاجات».11

األوسط ،على األقل خالل األزمنة احلديثة...

راديكالية» ،13حسب تعبيره .وكان جون ماك كني

من األخير ،في اليوم ذاته ،للتشاور حول املوقف
من مصر حتديداً.

أما رئيس األغلبية اجلمهورية في مجلس النواب

وكانت ،بالطبع ،تتحدث آنذاك عما يجري في

األميركي جون بوهنر ،فقد قال حول الثورة في

وكان رئيس الوزراء البريطاني األسبق واملبعوث

ستجري عملية حقيقية إلعادة تقييم ذلك».

مصر ،وعما جرى حتديد ًا في يوم .1/28

اخلاص للجنة الرباعية الدولية إلى العملية
التفاوضية الفلسطينية  -اإلسرائيلية ،توني بلير،

قد قال ،في حديث أجرته شبكة «سي.أن.أن»
التلفزيونية األميركية معه في اليوم األول من شهر

شباط ،نقلته صحيفة «ذي غارديان» البريطانية
في عدد يوم  ،2011/2/2في وصف الرئيس
املصري حسني مبارك بأنه «بالغ الشجاعة ،وقوة

خير» ،مشيداً ،بشكل خاص ،بدور مبارك
في مساعدته في عملية التفاوض الفلسطينية -

اإلسرائيلية.12

أما عضو مجلس الشيوخ األميركي واملرشح

الرئاسي اجلمهوري املنافس للرئيس أوباما في

انتخابات العام  ،2008جون ماك كني ،فقد اعتبر

الثورات العربية في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»
األميركية ،يوم « ،2011/2/2فيروساً» يهدد
إسرائيل ،قائالً« :هذه الثورات تنتشر في الشرق

األوسط مثل الفيروس ...وهذه رمبا أخطر مرحلة

مصر« :أعتقد أن ما جرى قد فاجأ اجلميع ،ولذلك

وأضاف« :أعتقد أنني فوجئت .أعتقد أن (البيت
األبيض) قد فوجئ ...إنه وضع معقد جداً».

14

***

وفي كل األحوال ،وكما سبق وذكرنا ،ال

ميكن تفسير الثورة التونسية أو الثورة املصرية فقط

بالتسريبات حول الفساد الواسع القائم في قمة هرم

النظامني املنهارين .حيث إن هذه التسريبات التي
نشرها موقع «ويكيليكس» أكدت ،كما أوردنا ،ما

كان معروف ًا إلى حد معني في البلدين ،على الرغم

من عدم اإلقرار به من بعض مؤسسات التصنيف

الدولية ،على األقل بالنسبة إلى تونس.

فهناك أسباب عديدة أخرى وتراكمات طويلة

في البلدين ،كانت مرئية وواضحة جد ًا في مصر،
خالل السنوات السبع املاضية على األقل ،من

خالل تنامي حركات االحتجاج املختلفة ضد
احتماالت «التوريث» ومظاهر أخرى من فساد
النظام ،إلى جانب العديد من التحركات العمالية
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واملطلبية القطاعية األخرى املتزايدة ،خاصة مع
تطبيقات سياسات «الليبرالية اجلديدة» في البلد

منذ مطلع التسعينيات املاضية.

إذا لزم األمر ،إذا كانوا يرغبون بذلك ويناسب
األميركيني.

وهذا ما حدث في الفيليبني مع فرديناند

وجاءت األزمة االقتصادية العاملية التي انفجرت

ماركوس في العام  ،1986بعد  21عام ًا أمضاها

العام  ،2008بانعكاساتها الشديدة الوقع على

(أكثر من  90مليون نسمة حالياً) ،حيث سمح له

علن ًا في الواليات املتحدة في الثلث األخير من
غالبية بلدان العالم ،مبا في ذلك على تونس
ومصر وبلدان عربية وغير عربية أخرى ،لتوصل
هذه التراكمات إلى مستوى «القشة» الشهيرة التي

«قصمت ظهر البعير».

في سدة الرئاسة في هذا البلد اآلسيوي الكبير نسبي ًا
الرئيس األميركي آنذاك ،رونالد ريغن ،باللجوء
إلى جزر هاواي األميركية.

وهذا ما حدث بعد ذلك في إندونيسيا ،البلد

األكبر (حوالي  240مليون نسمة حالياً) ،مع

ولكننا لسنا هنا بصدد التعرض ألسباب هذه

اجلنرال سوهارتو في العام  ،1998بعد أن أمضى

بقدر احلديث عن العوامل اخلارجية املؤثرة فيها،

الستينيات املاضية ،على مؤسس إندونيسيا احلديثة

الثورات وخلفياتها الداخلية ،فلذلك مجال آخر،

في مراحلها املختلفة.

حتوالت مواقف اإلدارة األميركية،
وسعي الغرب إلى التأثير الالحق على
الثورات
بالطبع ،وكما هي عادة الواليات املتحدة في

مناطق أخرى من العالم وفي مراحل مختلفة
سابقة ،فهي تتمسك بـ»حلفائها» في «العالم
الثالث» إلى أن يصبح وضعهم الداخلي صعب ًا

على املستوى الشعبي ،إلى حد ال ميكن تغطيته
ومتريره أمام الرأي العام العاملي ،وحتى أمام الرأي
العام األميركي نفسه ،فتضطر ،في ذلك احلال،
وبالسياسة البراغماتية املعهودة لديها ،ليس فقط

للتخلي عن هؤالء «احللفاء» ،وإمنا تذهب ،حني
يتلكؤون ،إلى حد مطالبتهم علن ًا مبغادرة السلطة،

 31عام ًا في احلكم ،إثر انقالب ،في أواسط
ورئيسها األول أحمد سوكارنو ،شجعته وكالة

املخابرات املركزية األميركية ،كما بات معروف ًا
ومعلناً ،على القضاء على نفوذ الشيوعيني في
إندونيسيا ،الذين كانوا قوة رئيسة ومؤثرة في هذا

البلد الكبير سكانياً ،والقريب جغرافي ًا من فييتنام،
حيث كانت تدور في تلك الفترة رحى حرب عنيفة

متصاعدة احلدة في جنوبه وضد شماله خاضتها
الواليات املتحدة بثقل عسكري متزايد في النصف

الثاني من الستينيات ،في مناخ الصراع الدولي
القائم مع «الشيوعية» ومع االحتاد السوفييتي

و»البلدان الشيوعية» األخرى ،مثل الصني ،في
املرحلة التاريخية املعروفة باسم «احلرب الباردة»،

وذلك قبل أن حتدث االنعطافة األميركية مع الصني
الشعبية في السبعينيات الالحقة .هذا ،مع العلم
أن سوهارتو لم يغادر إندونيسيا بعد اإلطاحة به.

ولكن بعد ما جرى في تونس ،ومن ثم في

والبحث عن ملجأ لهم ،حتى في الواليات املتحدة
العدد (2011 )16
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مصر ،وحتى قبل انهيار النظامني السابقني فيهما،

ٍ
الفت لالنتباه« :لنتحالف مع مصر
حتت عنوان

شيئ ًا كبير ًا ٌ
آخذ بالتفاعل في عموم املنطقة العربية،

النظام املصري ،وبدء فتح اخلطوط مع احلركة

بدأت واشنطن وعواصم أوروبا األخرى تدرك أن
وأنه من غير املستبعد أن تشهد دول املنطقة ظاهرة
«الدومينو» ،أي اجنراف بلدان املنطقة ،الواحد تلو
اآلخر ،في عملية تغيير تأثر ًا بالنموذج التونسي،

ثم املصري.

القادمة» .15وهي دعوة واضحة للتخلي عن رأس

الواسعة املناهضة حلكمه في مصر ،أو مع األطراف

األخرى في النظام ،وتلك ذات احلضور الشعبي

في مصر .فقد أنهى جون كيري مقالته بالكلمات
اآلتية« :لثالثة عقود ،اتبعت الواليات املتحدة

وإذا كانت تونس بلد ًا صغير ًا نسبي ًا (حوالى 11

سياسة دعم ملبارك ،واآلن علينا أن ننظر ملا بعد

مجال مصادر الطاقة ،وال يحتل موقع ًا مؤثر ًا جد ًا

وهي دعوة لم تلبث أن تلتها دعوات على

مليون نسمة) محدود املوارد الطبيعية ،خاصة في
في إطار إستراتيجية الواليات املتحدة في عموم

املنطقة ،فاألمر يختلف كثير ًا بالنسبة إلى مصر،
البلد الكبير (أكثر من  80مليون نسمة) واملركزي
واملؤثر على عموم املنطقة ،واملرتبط باتفاقات
ومعاهدات وصيغ من التعاون متعدد األشكال

مع الواليات املتحدة ،ومع إسرائيل ،خاصة بعد

اتفاقيات كامب ديفيد في العام  1978واملعاهدة
املصرية – اإلسرائيلية ،في آذار من العام التالي،

إلى جانب كونه بلد ًا أقرب إلى مركزي االهتمام
الرئيسني لواشنطن في املنطقة ،منابع النفط

اخلليجية وممراته ،والدولة اإلسرائيلية.

عهد مبارك ونبلور سياسة مصرية جديدة».

مستوى أعلى وبصيغ ال تقل وضوحاً ،تطالب

حتى بتنحي مبارك عن احلكم .ووصلت الدعوات
إلى مستوى الرئيس باراك أوباما نفسه ،الذي

بدأت إدارته بالتدخل مع األطراف املختلفة في
مخرج ال
اإلدارة املصرية ،لدفع األمور باجتاه
ٍ
يزيد األمور تعقيداً ،وال يدفع حركة الشارع في
اجتاهات أكثر جتذراً.

وكانت أوراق «ويكيليكس» قد نقلت تساؤالت

دبلوماسيي اإلدارة األميركية في القاهرة قبل تطور
األحداث في مصر حول مستقبل البلد بعد وصول

حسني مبارك إلى سن متقدم ،وإن كانت إحدى

فلم تكد احلركة الشعبية املصرية تستعرض قوتها

رسائل سفيرة واشنطن في القاهرة ،مارغريت

خاصة يومي  1/25و ،1/28حتى سارع أحد

رئيس ًا حتى النهاية .16وكان ذلك قبل أقل من

في ساحات القاهرة واملدن املصرية األخرى،

املقربني جد ًا من البيت األبيض ومركز القرار
في واشنطن ،عضو مجلس الشيوخ ورئيس

جلنة العالقات اخلارجية فيه واملرشح السابق
للرئاسة ،جون كيري ،إلى نشر مقال في عدد

يوم  2011/1/31من صحيفة «نيويورك تاميز»

سكوبي ،في أيار  ،2009قد توقعت أن يبقى
عامني من اضطراره للتنحي عن احلكم.

أما في إسرائيل ،فبعد التطمينات الذاتية

األولية لبعض املسؤولني هناك ،واملؤكدة لسيطرة
نظام مبارك على الوضع واستبعاد تكرار التجربة
التونسية في مصر ،بدأت تسريبات وإشارات
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واضحة تفيد بحجم القلق الذي ينتاب األوساط

الداخلي املصري وباحلرية والدميقراطية ،ولم

وخروج املارد الشعبي املصري من قمقمه.

تعمر طويالً ،بعد أن
املتحدة .وهي طمأنة ذاتية لم ّ

اإلسرائيلية النافذة من عواقب رحيل نظام مبارك

يرفعوا شعارات مناهضة إلسرائيل والواليات

فقد نقلت محطة «سي.أن.أن» اإلخبارية

بدأت تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني

اإلسرائيلي السابق بنيامني بن إليعيزر ،وهو من

فلسطني ،وتطالب برحيل السفارة اإلسرائيلية من

األميركية يوم  2011/1/29عن الوزير
حزب العمل ،وعراقي املولد ،وكان على اتصال
مستمر مع الرئيس املصري حسني مبارك خالل

فترة االنتفاضة الشعبية في مصر ،قوله للتلفزيون
اإلسرائيلي :إن مبارك أكد له في اتصال هاتفي أن

القاهرة «ال بيروت وال تونس» ،وأن «السلطات

في القاهرة ومدن مصرية أخرى ترفع أعالم
القاهرة.

تعامل العالم اخلارجي الالحق باإلطاحة
بنظامي تونس ومصر

أما الدول األوروبية ،التي تأخرت ،أيضاً ،في

جهزت اجليش
املصرية تعرف ما يجري وأنها ّ
مقدماً».17

املصريني ،ومعظمها كانت له مصالح ويقيم

اجليش اإلسرائيلي ،قال بن إليعيزر عن مبارك:

بدء احلركة االنتفاضية في ليبيا ،بعد أيام قليلة من

وفي حديث الحق يوم  2011/2/3مع إذاعة

اتخاذ مواقف حاسمة لصالح مطالب املنتفضني
عالقات قوية مع نظام مبارك ،فقد وجدت في

«إنه وقف إلى جانبنا طوال  30عاماً ،كان قائد ًا

تنحي حسني مبارك في مصر ،وردة فعل العقيد

وواصل السير على دربه» .وأضاف« :هناك شيء

فرصتها للتعويض عن تلكؤها في التجاوب مع

قوياً ،وحافظ بكبرياء على التزامات السادات
واضح ،وهو أأنه من وجهة نظرنا ،هذه خسارة

هائلة» .18وكان يع ّقب على حديث مبارك األولي

عن إمكانية مغادرته السلطة في وقت الحق من
العام  ،2011حيث كان من املفترض أن جتري

االنتخابات الرئاسية.
وبعد

أن

تنحى

مبارك

فعالً،

يوم

معمر القذافي العنيفة الدموية على هذه احلركة،
مطالب وتوجهات االنتفاضات الشعبية في تونس
ومصر.

خاصة أن العقيد القذافي ،على الرغم من كونه

قدم تنازالت كبيرة للواليات املتحدة والدول
قد ّ
األوروبية الغربية بعد اجتياح العراق في الشهر
الثالث من العام  ،2003حتسب ًا من التعرض

 ،2011/2/11خرج بعض املعلّقني اإلسرائيليني

للمصير نفسه في مناخات إدارة جورج بوش االبن

مجال طمأنة الذات ،لتؤكد أن شبان وشابات

خصم ًا سه ً
ال بالنسبة لبلدان الغرب بسبب سياساته

بكتابات وتصريحات كانت تدخل ،أيضاً ،في

ميدان التحرير في القاهرة وميادين وشوارع املدن
ركزوا على مطالب تتعلق بالوضع
املصرية األخرى ّ
العدد (2011 )16

يعد
و»محافظيه اجلدد» الهجومية في املنطقةّ ،

السابقة في املنطقة وخارجها ،واتهامه بدعم
املنظمات والعمليات «اإلرهابية» ،مبا في ذلك
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في أوروبا ،ومواقفه املتقلبة باستمرار في العديد

وحتديد ًا في العام  .1848وذلك بعد أن كان أحد

أن يكون الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أول

في مراحلها األولى ،وقبل تفجر الثورات العربية

من القضايا .ولم تكن مفاجأة كبيرة ،بالتالي،
رئيس غربي يستقبل وفد ًا من املعارضة اجلديدة
للنظام الليبي في قصر اإليليزيه ،ويذهب إلى حد

املبادرة باالعتراف الرسمي ،يوم ،2011/3/10
باملجلس الوطني االنتقالي الذي شكلته هذه

املعارضة في مدينة بنغازي .وهو اعتراف سبق
كافة الدول األخرى ،حتى العربية منها .19
***

شبه الثورة الشعبية التونسية
املؤرخني الفرنسيني قد ّ
األخرى ،بالثورة الفرنسية الكبرى في أواخر
القرن الثامن عشر ،التي انطلقت في أواسط العام

.1789

وجاءت ردود الفعل على املستوى الشعبي في

أنحاء العالم مرحب ًة ومتعاطف ًة على نطاق واسع،
وأحيان ًا إلى حد االنبهار بهذا النمط اجلديد من
التحرك الشعبي اجلارف الذي قادته أفواج الشبان

فهكذا ،فيما كانت الثورة الشعبية التونسية

في بداياته ،ليتحول بعد ذلك إلى حراك شعبي

السريع للثورة الشعبية املصرية في اإلطاحة برأس

وهذا املناخ الشعبي العاملي دفع بعض احلكام

مفاجأة كاملة للعالم اخلارجي ،وكذلك النجاح

النظام ،أصبح واضح ًا بعد ذلك للعالم كله أن هناك
ريح ًا واسعة تهب على املنطقة العربية ،وليس فقط

على تونس ومصر ،وهي ظاهرة أطلقت عليها
بعض وسائل اإلعالم الغربية وبعض املسؤولني
في البلدان الغربية تعبير «الربيع العربي» ،كما

ذكرنا ،بحيث بات متوقع ًا أن متتد لتشمل بلدان ًا

عربية أخرى .وهو سرعان ما حدث مع ليبيا منذ
أواسط شباط ،كما رأينا ،ثم مع اليمن والبحرين

وسورية ،وكذلك ،بأشكال ودرجات متفاوتة

وسقف مطالب مختلفة ،مع ُعمان واجلزائر
واملغرب واألردن ،وحتى العراق.

واسع في العديد من البلدان العربية.

الغربيني إلى التعاطي اإليجابي الالحق ـ في
اخلطاب الرسمي على األقل ـ مع هذه الثورات

واالنتفاضات العربية .وهو ما عكسه ،مثالً،

خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما الشهير في

مقر وزارة اخلارجية األميركية يوم  5/19املاضي،
الذي استعاد بعض الكلمات والشعارات املؤثرة

بالنسبة للرأي العام األميركي ،حول احلرية

والدميقراطية والكرامة .لكن كل هذه الصيغ

اخلطابية والتصريحات الرسمية في العديد من
الدول الغربية ،وغير الغربية ،لم تستطع أن

تخفي بعض إشارات القلق لدى األوساط احلاكمة

وبدأت التشبيهات ترد في تقارير صحافية أو

وأصحاب الشركات واملصالح الكبرى العاملية في

واالحتاد السوفييتي بني العامني  1989و،1991

مناطق حساسة بالنسبة إلى مصالح هذه الدول

كتابات ملؤرخني مع ما حدث في أوروبا الشرقية
وحتى مع الثورات القومية التي شهدها عدد من

بلدان أوروبا في أواسط القرن التاسع عشر،

منطقتنا ،خاصة أن الثورات بدأت تقترب من
ولالقتصاد العاملي بشكل عام ،وحتديد ًا مناطق

النفط والغاز الطبيعي في اخلليج.
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وقد ذهب أحد الفالسفة الفرنسيني املشهورين

العديد من الشبان والقطاعات الشعبية ،ليس فقط

التاريخية للعالم لهذه «الريح اآلتية من الشرق»،

أخرى من العالم ،من أذربيجان ،اجلمهورية

عاملياً ،أالن بوديو ،إلى حد احلديث عن األهمية
في مقالة له نشرت في صحيفة «لوموند» الفرنسية
بتاريخ  ،2011/2/18وحملت عنوان «تونس،
مصر :عندما يقوم ريح من الشرق بكنس العنجهية

الغربية».20

في املنطقة العربية ،وإمنا الحق ًا في بلدان ومناطق
السوفييتية السابقة الواقعة إلى الشمال من إيران،
إلى إسبانيا ،البلد العضو في االحتاد األوروبي.

فقد سارع الشبان اإلسبان إلى مواجهة إجراءات

التقشف املفروضة على البلد ،الذي يعاني من أزمة

من جانبه ،عنون أستاذ السياسة في جامعة

اقتصادية طاحنة ومن نسبة بطالة تتجاوز الـ 20

أسترالي على شبكة اإلنترنت في ،2011/5/1

الشاب من السكان ،سارعوا إلى االعتصام
واإلقامة في ساحة بوابة الشمس «بويرتا ِدل

سيدني بأستراليا ،جون كني ،مقالة نشرها موقع
بالكلمات اآلتية« :العالم العربي :منوذج جديد

لثورة حضارية» .وجاء فيه« :إذا أجرينا مقارنة،
فإن التمردات الشعبية في العالم العربي قد

أخذت روح العام  1989للتمردات «املخملية»

غير العنيفة في وسط وشرق أوروبا إلى مستوى

باملائة وأكثر من ذلك ،بالتأكيد ،بالنسبة للقطاع

سول» في العاصمة مدريد ،ثم في عدد من املدن
األخرى .وهي ظاهرة ميكن أن تتكرر في بلدان

أخرى من جنوب أوروبا تعاني من ظواهر شبيهة.

أوجدت فراغ ًا إقليمي ًا في النفوذ .وهي تشكل

محاوالت احتواء الثورات وتخفيض
سقف توقعات شبانها وقطاعاتها
الشعبية

األوروبي لوضع حد لسياسة إسرائيل املتشددة

اخلارجية ذات النفوذ في املنطقة العربية إلى اإلقرار

أرقى» .21ويضيف« :إن الثورات العربية

انتكاسات كبيرة إلسرائيل ،وللواليات املتحدة،
وحلفائها»»...إن عدم جناعة مفاوضات االحتاد

في وضع اليد على األرض بات واضح ًا كما هو

الصمت املدوي إلسرائيل حول كيفية تعاطيها مع
هذه التطورات غير الواضحة اجلديدة» .وانتهى

إلى القول« :إن الصبر املفروض على الفلسطينيني

لتحمل وضعهم البائس ال ميكن أن يستمر»22.

ولكن في الوقت نفسه الذي اضطرت فيه الدول

بحتمية رحيل أنظمة االستبداد والفساد ،أو على

األقل رموزها األبرز ،بدأت مراكز القرار في هذه
الدول ،وفي واشنطن بالدرجة األولى ،وفي

البلدان األوروبية املجاورة للمنطقة العربية أيضاً،
تبحث عن سبل احلد من تأثيرات هذه الثورات

وهكذا ،فإن مشاهد اجلموع العربية املتدفقة

واحتوائها ،بحيث ال تهدد املصالح األميركية

الواسع في القاهرة ،في مواجهة آلة قمع رهيبة

وأو ً
ال في مجال تدفق النفط والغاز الطبيعي ،كما

على الساحات ،وخاصة على ميدان التحرير

استمر فعلها ،في املاضي ،لعقود طويلة ،ألهمت
العدد (2011 )16

واألوروبية وغيرها من دول العالم احلليفة لها،
في املوقف من إسرائيل ومستقبل معاهدة كامب
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ديفيد التي عقدتها مصر معها ،خاصة بالنسبة

العربية األخرى بضرورة إجراء بعض التحسينات

كما بدأت أشكال من التدخل املباشر،

التطويرات في النظام السياسي الداخلي مبا يستبق

لقوات حلف شمال األطلسي في ليبيا ،أو كما

وهو ما مت التجاوب معه ،إلى حد معني ،من

لواشنطن.

العسكري اجلوي والبحري والتسليحي بالنسبة
أشكال من التدخل األقل فجاجة ووضوحاً ،من

خالل تعاقب الوفود الرسمية وشبه الرسمية،
العسكرية والسياسية ،وتدفق منظمات غير
حكومية مرتبطة بهذه الدول ،للتأثير والفعل في
األوضاع االنتقالية الراهنة ،في تونس ومصر

خاصةً ،بعد املرحلة األولى من الثورتني في

البلدين ،سعي ًا إلبقاء العملية الثورية ضمن حدود
معينة ال تؤثر على املصالح الغربية ،وال جتعل هذه

العملية تذهب باجتاهات أكثر جذرية.
ولذلك لم ُتثِر هذه احلكومات الغربية جلبة كبيرة

في الوضع املعيشي للمواطنني ،وإجراء بعض

اتساع احلركات الشعبية في هذه البلدان.

قبل بعض هذه الدول .وهو ما حدث ،مثالً،

مع املغرب ،حيث قام امللك محمد السادس،

يوم  ،2011/6/17بطرح بعض اإلصالحات
الدستورية والسياسية في النظام ،بحيث يقترب،
ولو جزئياً ،من املطلب الشبابي – حركة -2/20

حتول النظام إلى ملكية دستورية.
الداعي إلى ّ
رحب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي،
وقد ّ
في اتصال هاتفي مع العاهل املغربي في اليوم

التالي ،بهذه اإلصالحات الدستورية ،وأعلن عن

دعمه لها  .23مع العلم أن املواقف داخل املغرب

عندما جرى قمع احلركة الشعبية في البحرين،

نفسه جاءت متنوعة ،بني قوى سياسية ونقابية

حركة ا ُتهمت من قبل األوساط احلكومية البحرينية

حركة  ،2/20رأتها غير كافية وال جتعل البلد

مبساعدة قوات من دول خليجية أخرى ،وهي

وبعض األوساط اخلليجية األخرى بالعالقة مع
إيران ،والعمل بإيحاء منها .كما مت النظر من

قبل الدول الغربية املعنية بارتياح إلى املساعدات
االقتصادية التي مت تقدميها من قبل دول اخلليج

النفطية األغنى للبحرين وسلطنة عمان ،البلدين

األقل ثراء بني بلدان مجلس التعاون ،وإلى أشكال
رخاء داخل
من الدعم االقتصادي للفئات األقل
ً
البلدان الغنية نفسها ،وخاصة السعودية ،البلد

األكثف سكان ًا بني دول املجلس.

ومت توجيه النصائح ،العلنية أحياناً ،من قبل

واشنطن والعواصم األوروبية ،للعديد من البلدان

أيدتها ،وأخرى ،وخاصة من احلركة الشبابية،
ملكية دستورية فعالً ،على غرار ملكيات أوروبا

املجاورة ،إسبانيا وبريطانيا وهولندا وغيرها ،وفق
تصريح ألحد ناشطيها .وقررت بعض النقابات

وبعض القوى اليسارية كذلك االمتناع عن املشاركة

في االستفتاء على هذه التعديالت الدستورية.

وفي السياق نفسه ،من الواضح أن اقتراح

دول مجلس التعاون اخلليجي القاضي بتوسيع

عضوية املجلس لتشمل ك ً
ال من األردن واملغرب

يدخل في سياق محاولة التحكم بتطور األمور
في املنطقة ،وحتديد ًا في سياق توفير التعاون في
املجالني االقتصادي واألمني ،كما جاء على لسان
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أحد كبار املسؤولني األردنيني .ويبدو واضح ًا

«القاعدة» في شبه اجلزيرة العربية ،أحد مصادر

البلد عن املنطقة اخلليجية ،وإن كان من املمكن

ومن املعروف أن نظام الرئيس اليمني علي عبد

أن انضمام املغرب أمر ضعيف االحتمال ،لبعد
تصور شكل من أشكال التعاون املتطور معه.
فيما يبدو موضوع انضمام األردن ،بصيغة أو

بأخرى ،مطروح ًا بشكل جاد من اجلانبني ،وفق
التصريحات الرسمية.

التهديد الرئيسة لبلدان اخلليج.

الله صالح كان يتلقى ،في السنوات األخيرة ،دعم ًا

عسكري ًا ولوجستي ًا من قبل الواليات املتحدة ،التي
كانت طائرات أساطيلها وقواعدها القريبة تتدخل

لقصف املواقع املفترضة ألنصار «القاعدة» ،كما
كشفت عن ذلك إحدى رسائل «ويكيليكس».

ويطرح هنا ،للوهلة األولى ،تساؤل حول
ُ
استبعاد احتمال انضمام اليمن لهذا املجلس ،وهو

ومن هذه الزاوية ،تعاملت الواليات املتحدة مع

شبه اجلزيرة العربية ،وكونه على مقربة من اخلليج

من احلذر والتروي .ودعمت مقترحات مجلس

البلد الذي يجمعه مع بلدان املجلس موقعه في
ومشاطئ ًا ملمرات القوافل البحرية النفطية اآلتية منه

أو الذاهبة إليه عبر البحر األحمر وقناة السويس.
وهو بلد كان قد سبق وجرى اقتراح انضمامه
للمجلس.

احلراك الشعبي والشبابي الواسع في اليمن بشيء

التعاون اخلليجي ،التي ذهبت باجتاه دعوة الرئيس
علي عبد الله صالح إلى مغادرة اليمن ونقل سلس

للسلطة في هذا البلد ،الذي يعاني ،إلى جانب
الفقر وقلة املوارد الطبيعية وتناقصها في السنوات

لكن من الواضح أن اليمن ،الكبير احلجم

األخيرة ،تناقضات عديدة ذات خلفيات قبلية أو

وأحد البلدان العربية األفقر ،والذي يعيش حراك ًا

مع «احلوثيني» في شمال البالد ،من جهة ،أو

سكاني ًا (حوالي  24مليون نسمة) والقليل املوارد،

داخلي ًا مستمر ًا منذ عدة سنوات ،وهو حراك

حتول إلى انتفاضة شعبية واسعة متأثر ًا بنجاحات
ّ

الثورتني التونسية واملصرية ،سيكون عبئ ًا على
دول اخلليج الغنية األخرى من الزاوية االقتصادية.
وهو من الصعب أن يوفر لها ،باملقابل ،ما حتتاج
إليه من دعم أمني لنجدة أعضاء املجلس في حال

التعرض ألي تهديد ،داخلي بشكل خاص ،طاملا
أن هذا األمن ليس متوافر ًا لديه نفسه .بل العكس

هو املتوقع :فقد يكون اليمن املتأزم داخلي ًا مصدر
متاعب أمنية لدول اخلليج النفطية ،خاص ّة أنه كان
طوال السنوات األخيرة مركز ًا رئيس ًا لنشاط أنصار
العدد (2011 )16

عشائرية أو جهوية ،من منط الصدامات املتكررة
التوترات املتصاعدة في السنوات األخيرة في

العالقات بني سلطة صنعاء املركزية وقطاع متزايد

من سكان اجلنوب ،الذي كان دولة مستقلة قبل
العام  .1990وكان بعض تيارات اجلنوب يدعو،
في السنوات األخيرة ،إلى االنفصال والعودة إلى

دولة مستقلة ،قبل أن تندلع االنتفاضة الشعبية
األخيرة التي طرحت مجمل بقاء النظام في البلد

كله في امليزان ،فتراجعت هذه األصوات لصالح
التغيير الشامل في البلد كله.

ففي حني تبدو آليات انتقال السلطة ،أو تشكل

السلطة اجلديدة ،أمر ًا أسهل نسبي ًا في بلدين مثل
140

تونس ومصر ،تتوافر لدى كل منهما نخب سياسية

 ،1973الذي صدر يوم  3/17ودعا إلى حماية

ومتطور ،ليس الوضع مماث ً
ال في بلد مثل اليمن،

الليبي ،التي كانت تستخدم في قصف مواقع

ومثقفة ومهنية وشبابية ومجتمع مدني حيوي

كان يجري فيه احلديث طوال السنوات القليلة

املاضية عن مخاطر «الصوملة» ،خاصة مع تفاقم
األزمة االقتصادية الداخلية ،وتراجع اإلنتاج

النفطي ،املتواضع أصالً ،للبلد ،وانعكاسات
األزمة االقتصادية العاملية عليه .ولذلك تبقى هناك

تساؤالت حول محصلة أي عملية انتقالية في حال
انتهاء النظام القائم.

وفيما هناك تساؤالت باملعنى اإليجابي لدى

احلريصني على مستقبل الشعب اليمني ،صاحب

احلضارات الضاربة في التاريخ ،هناك تساؤالت
من نوع آخر لدى دول مثل الواليات املتحدة

يفضلون ،في كل األحوال،
وحلفائها ،الذين ّ
نظام ًا قوياً ،وقريب ًا منهم ،ميسك بزمام الوضع

في البلد ويحول دون انتقاله إلى خيارات سياسية
وتنموية أخرى ال ترضى عنها هذه الدول ،نظام ًا
يستمر في سياسة تسهيل التدخل اخلارجي حملاربة
أنصار «القاعدة» ،وغيرها من القوى غير املرغوب
بها من هذا «اخلارج» .ومن هنا محاوالت اإلدارة

األميركية لترتيب عملية انتقالية ال تفلت فيها
األمور من أيدي حلفاء هذا «اخلارج» ،والتشاور

والتنسيق مع مجلس التعاون اخلليجي على هذا
الصعيد.

ورمبا كان الوضع في ليبيا أسهل بالنسبة إلى

الدول األوروبية ،القريبة جغرافي ًا منها ،واملتدخلة
اآلن عسكري ًا وتدريبي ًا وسياسي ًا حتت غطاء حلف

شمال األطلسي وقرار مجلس األمن الدولي رقم

املدنيني في ليبيا ،ومنع حتليق طائرات النظام
املناطق املنتفضة على النظام .والدول األوروبية

املشاركة في هذه العملية تراهن على دور كبير
مستقبلي لها وللحليفة األميركية في مرحلة ما بعد
نظام القذافي .واجلدير ذكره أن قرار مجلس األمن

مت اتخاذه بأغلبية عشرة أصوات ،ولم تستخدم
أية دولة من الدول دائمة العضوية إجراء النقض

(فيتو) ،حيث امتنعت كل من روسيا والصني،
العضوين الدائمني ،عن التصويت ،كما امتنعت

ثالث دول أخرى غير دائمة العضوية ،وهي

البرازيل والهند وأملانيا.

والنظرة إلى ليبيا هنا مختلفة عنها إلى اليمن

من زاوية أخرى ،هي كون ليبيا بلد ًا نفطي ًا مهم ًا

ُينتج نفط ًا عالي اجلودة ،وموانئ الشحن قريبة من
املصدر منه.
البلدان األوروبية ،التي تستورد معظم
ّ
عالوة على أن عائدات هذه الثروة النفطية كفيلة
بتمويل الحق إلعادة بناء ليبيا ،قليلة عدد السكان

نسبي ًا (بني  6و 7ماليني نسمة ،ملساحة تقترب من

ضعف مساحة مصر املجاورة) ،بعد الدمار الهائل
الذي أحدثه الصراع الدموي الراهن .وهي إعادة
بناء تشبه إلى حد معني ما كان ُيفترض أن يجري في

العراق بعد احتالله في العام  ،2003أي تقوم به
بدرجة رئيسة شركات أجنبية ،ما يساهم في تنشيط
اقتصادات بلدانها ،وبالتالي يساهم أو يساعد في

تخفيف األزمة االقتصادية التي تعاني منها هذه
البلدان ،والتي تفاقمت منذ أواخر العام .2008

ومعروف أن احلروب تساهم في بعض احلاالت
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في اخلروج من األزمات االقتصادية ،من خالل

ومؤرقة لدى األوروبيني ،خاصة في ظل األزمة

األسلحة وما يرتبط بها من صناعات جانبية

مناخات العداء (العنصرية في بعض احلاالت)

تنشيط بعض قطاعات االقتصاد ،مثل صناعة
عديدة ،إلى جانب تنشيط دور الشركات املعنية
بإعادة البناء وتشييد البنى التحتية املدمرة أثناء
املعارك .وهو ما حصل بعد احلرب العاملية الثانية

في أربعينيات القرن املاضي ،حيث لعبت احلرب

دور ًا في تنشيط االقتصاد األميركي ،واستكمال
خروج الواليات املتحدة ،والحق ًا بلدان أوروبا
املدمرة أثناء احلرب ،من األزمة الكبرى التي
اندلعت في أواخر العام  1929من الواليات

املتحدة نفسها ،ولم يكن قد مت جتاوزها متام ًا قبل

احلرب.

ولكن ،ليس كل احلروب ،بالضرورة ،حتقق

مثل هذه النتائج التنشيطية لالقتصاد .فهناك
حروب مكلفة ومؤثرة سلب ًا على االقتصاد ،خاصة
عندما يكون البلد أو البلدان املعنية بإعادة البناء هي

بلدان فقيرة وقليلة التطور باألساس ،كما هو حال
اليمن.

االقتصادية املستمرة في عدد من بلدانهم ،مع تزايد

داخل هذه البلدان للمهاجرين األجانب ،بسبب
هذه األزمة وتزايد البطالة الداخلية ،بشكل

أساسي .ومعروف أن ليبيا كانت معبر ًا في املاضي
ملهاجرين من إفريقيا السوداء .والتدخل األوروبي

احلالي في ليبيا يأخذ في احلسبان أهمية السيطرة

على هذه الهجرة في املستقبل ،كإحدى القضايا
التي تدخل في حساب املسؤولني األوروبيني،

نظر ًا لتأثيرها على مزاج الناخبني األوروبيني،
خاصة عشية االستحقاقات االنتخابية بالنسبة

للحكومات.

***

أما بالنسبة لبلد مثل سورية ،الذي يشهد

حراك ًا داخلي ًا منذ أواسط آذار املاضي ،فهناك

حسابات معقدة لدى الدول األجنبية ،لها عالقة

تغير النظام
بضمان استقرار البلد الالحق في حال ّ
فيه ،بحيث ال تتشكل داخل البلد بؤر مسلحة،

وهناك مسألة أخرى تهم بلدان أوروبا بالنسبة

على غرار ما حصل في العراق بعد اجتياح العام

إفريقيا األخرى ،هي مسألة الهجرة ،غير النظامية

اجلوار ،وخاصة إسرائيل املجاورة ،التي حترص

للوضع في ليبيا ،كما في تونس وبلدان شمال
(أي تلك التي حتدث دون أذونات مسبقة من
السلطات األوروبية املعنية) ،التي تزايدت في

اآلونة األخيرة من هذه البلدان ،أو من بلدان

إفريقيا األخرى عبرها ،إلى بلدان أوروبا ،كما
حصل مباشرة بعد الثورة التونسية باجتاه جزيرة
المبيدوزا اإليطالية.

ومسألة تزايد هذه الهجرة هي مسألة مهمة
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 ،2003تؤثر بأشكال أكثر سلبية على بلدان
الواليات املتحدة ،بشكل خاص ،على سالمتها،

العتبارات داخلية أميركية وإقليمية كذلك تتعلق
بدور إسرائيل في املنطقة.

ولكن هناك اآلن أكثر من وجهة رأي بالنسبة

ملآل الوضع في سورية ،مبا في ذلك في إسرائيل،
التي كان بعض مسؤوليها ،في البداية ،حذرين

ومتخوفني من احتمال انفالت األمور في سورية
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وتطور الوضع هناك إلى حالة شبيهة باحلالة

الله» ،وأي تغير في النظام في سورية يضر بذلك

من منط «القاعدة» إلى حدود إسرائيل ،مبا يعيد

أما أوري ساغي ،الرئيس السابق جلهاز

الليبية ،ووصول املجموعات األصولية املتشددة

إشعال الوضع على هذه اجلبهة الشمالية الشرقية،
الساكنة منذ اتفاقية فك االشتباك التي مت التوصل

إليها على اجلبهة السورية -اإلسرائيلية في أواسط
العام  ،1974بعد أشهر على حرب تشرين األول

 ،1973عبر الوسيط األميركي ،وزير خارجية
الواليات املتحدة آنذاك هنري كيسينجر.

فبعض احملللني القريبني من األوساط السياسية

النافذة في إسرائيل ،مثل دوري غولد ،املستشار

السياسي السابق لبنيامني نيتينياهو ،واملدير احلالي
لـ«مركز القدس للقضايا العامة» ،يرى األمور من

منظار ما يسميه «التهديد اإليراني» .ففيما يتخوف
دوري غولد من «احتمال استفادة إيران من
التطورات اجلارية في الشرق األوسط ،يرى أنه في

حال سقط النظام السوري ومت استبداله بقيادة ذات

ميول غربية ،فذلك سيكون خسارة إستراتيجية
هائلة إليران» ،على حد التعبير الذي استخدمه
في سياق حتقيق أجرته صحيفة «واشنطن بوست»

األميركية.24

وذهب شلومو بروم ،من مؤسسة دراسات

األمن القومي في جامعة تل أبيب ،باجتاه أكثر

وضوحاً ،عندما قال إن موقف إسرائيل هو أكثر
تعقيد ًا جتاه سورية ونظام األسد :فهو ،من جهة،

أبقى احلدود مع إسرائيل هادئة ،ولكنه ،من جهة
أخرى ،أزعج إسرائيل من خالل مساعدة حزب

الله و«حماس» ،ولذلك «ليس هناك تعاطف مع
األسد وارتباطاته مع إيران و«حماس» و«حزب

احملور».

25

االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية ،فدعا
الواليات املتحدة إلى التعاطي مع سورية ،سواء

تغير في القيادة أو مت إضعاف النظام احلالي،
حصل ّ
«بحيث تتوافر فرص على الواليات املتحدة

وإسرائيل استكشافها عندما يهدأ الغبار» ،على حد
تعبيره ،مضيفاً« :أقترح أن يستغل األميركيون هذه
األزمة لتغيير امليزان هنا ،أي إلخراج السوريني من

عالقاتهم الوثيقة مع «حزب الله» ،من جهة ،ومع
اإليرانيني ،من جهة أخرى».26

لكن من الواضح أنه ،على الرغم من نزوع عدد

من الدول األوروبية ،بتأييد من واشنطن ،التخاذ

إجراءات عقابية جتاه سورية وحملاولة إصدار إدانة

لها في الهيئات الدولية بسبب تعاطيها العنيف مع
التحركات الشعبية الداخلية في البلد ،فإنه ال يتم
التفكير ،حتى كتابة هذه األسطر ،بأي تدخل

عسكري خارجي في بلد ،هو ،في كل األحوال،
مختلف عن ليبيا في أكثر من جانب ،سواء لقلة

وفرة مصادر الطاقة من النفط والغاز فيه ،من
جهة ،أو للمستوى األكثر تطور ًا للمجتمع املدني
والوعي السياسي لدى قطاع واسع من سكانه ،من

اجلهة األخرى.

روسيا والصني والهند...
حسابات مختلفة

يبقى أن نتحدث عن مواقف الدولتني األخريني

من بني األعضاء الدائمني في مجلس األمن
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الدولي ،واللتني اعترضتا في البداية على أي

رفع البلد من قائمة «اإلرهاب» األميركية في العام

حلف شمال األطلسي في التدخل العسكري

من نصف إنتاجها النفطي إلى ثالث دول أوروبية،

تدخل خارجي في ليبيا ،مبا في ذلك على دور

تصدر أكثر
 .2006ومن املعروف أن ليبيا كانت
ّ

غيرت موقفها الحقاً.
جو ًا وبحراً .لكن روسيا ّ
كما حدث بعض التطور في املوقف الصيني من

مصالح واسعة في ليبيا ،لها عالقة ،من جهة،

إذاً ،بفتح قنوات رسمية مع املعارضة الليبية في

اجلغرافي.

املعارضة الليبية للنظام .فكلتا الدولتني بدأت،
بنغازي ،واملجلس الوطني االنتقالي .وهما ،في

املقابل ،اعترضتا على أي تدخل وأية إدانة للنظام
في سورية في مجلس األمن الدولي.

هي إيطاليا وفرنسا وأملانيا .وإليطاليا ،حتديداً،
باملاضي االستعماري ،ومن جهة أخرى ،بالقرب
جانب من احلسابات لدى روسيا والصني له

عالقة ،بشكل رئيس ،بخشيتهما من تعميم مبدأ
التدخالت اخلارجية بحجج «إنسانية» أو بحجة

فلدى البلدين حسابات مختلفة عن حسابات

«حماية املدنيني» ،كما هو جوهر مضمون القرار

األمن ،الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا ،وهي

تدخالت في محيط البلدين العمالقني ،أو حتى

الدول الثالث األخرى دائمة العضوية في مجلس
الدول الغربية الثالث النووية املشاركة في حلف

شمال األطلسي «ناتو» .وحسابات الصني وروسيا

ليست بالضرورة ،بشكل رئيس أو حصري ،ذات
طابع اقتصادي ،أي لها صلة مبصالح واستثمارات

أو عالقات جتارية فقط .

 1973اخلاص بليبيا .ما يثير مخاوف لديهما من
في أوضاعهما الداخلية.

ومن املعروف أن هناك إشكاالت مستمرة في

منطقة شمال القوقاز (القفقاس) ذات األغلبية

املسلمة في روسيا االحتادية ،وخاصة في الشيشان
ويقال ،حسب بعض
وبعض املناطق املجاورة لهاُ .

ففي حالة ليبيا ،من املعروف أن معظم الشركات

املصادر الصحافية ،أن التغير في املوقف الروسي

للنفط ،سواء في مجال االستكشاف أو التسويق،

وهو التغير الذي حصل أثناء وبعد قمة الدول

األجنبية التي تتعامل معها الشركة الوطنية الليبية

هي شركات أوروبية ،وخاصة إيطالية وإسبانية
وفرنسية ،إلى جانب بعض الشركات األميركية.

وقد تنامى وتضاعف حضور الشركات واملؤسسات
الغربية في ليبيا بعد انعطافة العام  2003في سياسة
العقيد القذافي ،وتعهده في ذلك العام بالتخلي

عن تطوير البرامج النووية ،كما ُأعلن في حينه.
وسمحت الواليات املتحدة للشركات النفطية

األميركية بالتعامل مع ليبيا على نطاق أوسع بعد
العدد (2011 )16

من ليبيا ومن احلركة املنتفضة على حكم القذافي،
الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية في أواخر شهر

أيار املاضي ،له عالقة بتطمينات معينة مت تقدميها

لروسيا بشأن الوضع في القوقاز .ففي مقال ُنشر

على موقع «مجلة السياسات العاملية» بتاريخ
 2011/6/9وبتوقيع دايلن مايلز -برمياكوف،
حتت عنوان «التحول في موقف روسيا من ليبيا

بدأ في شمال القوقاز» ،جاء أنه «في يوم ،5/26
وهو اليوم نفسه الذي تبنت فيه احلكومة الروسية
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موقفها اجلديد بشأن ليبيا ،أصدرت كل من فرنسا

روسيا والدول الغربية ،ونقاط افتراق وتباين

ملساعدة روسيا في حل واحدة من أكثر مشاكلها

بالضرورة ،إلى مناخ «احلرب الباردة» السابق بني

والواليات املتحدة إعالنات تفيد برغبة مستجدة
األمنية إزعاج ًا وامتداد ًا زمنياً ،التمرد اإلسالموي

املستمر في منطقة شمال القوقاز»  .27

في املصالح ،من جهة أخرى .وال يعود ذلك،

االحتاد السوفييتي ودول الغرب هذه ،وهو مناخ لم
يعد قائماً ،طبعاً ،بالصورة السابقة التي كان بها.

وكان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف قد

أما الصني ،التي ال تزال عند موقفها بشأن رفض

في مدينة فالديكافكاز (القوقازية ،كما يشير

فقد بدأت بإجراء اتصاالت رسمية مع املجلس

قال في أواخر شهر شباط املاضي أثناء اجتماع
اسم املدينة) لـ«اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب»
الرسمية الروسية بأن «الثورات التي جتتاح العالم
العربي قد يكون لها  -انعكاس مباشر -على

روسيا ،وخاصة شمال القوقاز» .وأضاف :إن

«االضطرابات في العالم العربي ميكن أن تقود إلى
تفتت البلدان الكبيرة وكثيفة السكان مبا يتيح املجال

أمام املتعصبني لالستيالء على السلطة» .وأضافت

وكالة «ريا نوفوستي» الروسية التي نشرت هذه
األقوال على موقعها على شبكة اإلنترنت إن

الرئيس «ميدفيديف مقتنع بأن ذلك سيقود إلى
انتشار التطرف في أنحاء العالم».28

التدخالت اخلارجية في شؤون البلدان األخرى،
الوطني االنتقالي في ليبيا ،واستقبلت مسؤو ً
ال

كبير ًا من املجلس في العاصمة الصينية.

ومعروف أن القضيتني احلساستني لدى الصني،

بالدرجة األولى ،هما قضية منطقة التيبيت،
التي تدعم بعض األوساط اخلارجية ،وبعض
التيبتيني ،خاصة املقيمني منهم في املهاجر ،مطلب

انفصالها عن الصني ،وهو مطلب تراجع لدى

الزعيم الروحي للبوذيني التيبيتيني ،الداالي
الما ،املقيم منذ العام  1959في شمال الهند،
إلى املطالبة بحكم ذاتي داخلي وإجراء حتسينات

في وضع املنطقة وسكانها .ومعروف أن الصني

ورمبا تكون هناك قضايا واعتبارات أخرى وراء

الشعبية ال تعترف بالداالي الما ،وتعتبر أي لقاء

العملي ،فقد مت ترسيمه بزيارة ملبعوث رسمي

تدخ ً
ال في شؤونها الداخلية .والقضية األخرى

التغير في املوقف الروسي بشأن ليبيا .أما التغيير
روسي ملدينة بنغازي لاللتقاء باملعارضة الليبية،
املجلس الوطني االنتقالي .ولكن من الواضح أن

هناك جد ً
ال استمر في األوساط السياسية العليا

في روسيا حول حتركات الدول الغربية بشكل
عام ،خاصة مع عودة احلديث عن احتمال نصب

الصواريخ األميركية في وسط أوروبا .مما يعني
أن هناك نقاط تقاطع والتقاء ،من جهة ،بني

معه من قبل مسؤولي أية دولة من دول العالم
احلساسة بالنسبة للصني هي تايوان ،التي تعتبرها

الصني جزء ًا منها ،وتعتبر أي تعاون تسليحي أو
دبلوماسي معها استفزاز ًا لها .هذا ،مع العلم أن
الصني عملت في السنوات األخيرة على تطوير

العالقات االقتصادية والتكنولوجية والتجارية مع
ٍ
توجه وا ٍع للتأثير على قطاعات من
تايوان ،في

شعبها باجتاه االقتناع بإمكانية إيجاد صيغة توحيد
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مع البلد األم ،حتفظ لتايوان نوع ًا من االستقاللية،

التحويالت السنوية التي ترد الهند منهم بأكثر من

كونغ التي كانت مستعمرة بريطانية ،واستعادتها

وميكن أن تشمل مثل هذه احلسابات بلدان ًا

يشبه ،إلى حد ما ،ما هو عليه احلال بالنسبة لهونغ
الصني في العام  ،1997وحافظت على درجة

عالية من االستقاللية الداخلية لها ،وعلى نظامها
االقتصادي .ال بل استفادت الصني من تقدم
هونغ كونغ االقتصادي والتكنولوجي لتطوير
املناطق الصينية املتاخمة لها على الساحل الصيني

اجلنوبي ،أو ً
ال ،والحق ًا مجمل البلد.

خمسة مليارات دوالر.30

آسيوية أخرى تستورد النفط من املنطقة العربية،
واخلليج بشكل خاص ،مثل اليابان وكوريا اجلنوبية

وبقية بلدان آسيا الشرقية واجلنوبية األخرى.
ولبعضها أيض ًا ٍ
أياد عاملة في منطقة اخلليج ،مثل
باكستان وبنغالدش والفيليبني ،وغيرها.

وهناك انعكاسات متوقعة ،أيضاً ،ألسعار النفط

وبلد آسيوي مهم آخر امتنع عن التصويت على

على بلدان القارة اإلفريقية غير النفطية والفقيرة،

هو الهند ،وذلك العتبارات أخرى ،أوضح

يستورد بعض بلدانها قسم ًا من استهالكه للنفط

القرار  1973بشأن ليبيا في مجلس األمن الدولي،
جوانب منها املعلّق الهندي م.ك .بهادراكومار
في مقال نشره على موقعه على اإلنترنت في

 ،2011/2/17منطلق ًا من التطورات احملتملة

للحركات االنتفاضية العربية التي اقتربت من
منطقة اخلليج النفطية اإلستراتيجية .وقد عنون

الكاتب الهندي مقاله« :إذا عطس اخلليج
الفارسي ،ميكن أن تصاب الهند بالزكام».29

وكذلك على بعض بلدان القارة األميركية ،التي

والغاز الطبيعي من بلدان عربية ،سواء في اخلليج
أو في شمال إفريقيا.

***

يبقى أن نشير بشكل سريع إلى منطقة أخرى

لطاملا تعاطفت مع القضايا العربية ،وهي أميركا
الالتينية .ومن املنطقي أن نتوقع وجود تعاطف
شعبي كبير لدى شعوب هذه املنطقة ولدى معظم

وأشار في املقال إلى الترحيب املبدئي للهند بأية

حكوماتها ،التي باتت معظمها في السنوات

هناك حساسية خاصة ملنطقة اخلليج بالنسبة إلى

من بلد إلى آخر .وما زلنا نذكر مسلسل االعترافات

حتوالت دميقراطية في أي مكان من العالم ،لكن
الهند ،ألكثر من سبب ،منها أهمية واردات
النفط الهندية من هذه املنطقة القريبة جغرافي ًا من
غرب الهند ،والتأثيرات احملتملة ألي ارتفاع في

أسعار النفط على االقتصاد الهندي السريع النمو،

ومنها كذلك التحويالت املالية التي تصل الهند من
قدر
مواطنيها العاملني في منطقة اخلليج ،والذين ّ
وقدر حجم
عددهم بحوالى  5ماليني مواطنّ ،
العدد (2011 )16

األخيرة ذات توجهات يسارية ،بتالوين مختلفة
بدولة فلسطني على حدود العام  ،1967والتي

تعاقبت منذ أواخر العام املاضي وخالل األشهر
األولى من العام احلالي ،بعد أن كان عدد من
الدول الالتينية ودول منطقة الكاريبي قد اعترف

بدولة فلسطني منذ فترة أبكر ،وبالنسبة لبعضها،
منذ إعالن االستقالل الذي صدر عن املجلس

الوطني الفلسطيني في أواخر العام .1988
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ولكن ما لفت االنتباه في اآلونة األخيرة هو

املوقف املختلف بعض الشيء من قبل بعض دول

تلك املنطقة جتاه ما جرى ويجري في ليبيا .حيث

أبدى عدد من مسؤولي هذه البلدان معارضتهم
التدخل العسكري حللف شمال األطلسي في
ليبيا .وكانت البرازيل ،أكبر بلدان هذه املنطقة،

قد امتنعت عن التصويت ،كما سبق وذكرنا،
على القرار  1973ملجلس األمن الدولي اخلاص
بحماية املدنيني في ليبيا من هجمات قوات العقيد

القذافي.

فيديل كاسترو مواقف شبيهة باملوقف الفنزويلي
الذي يرى أن الدول الغربية املشاركة في العمليات

العسكرية في ليبيا تطمع في نفط البلد.32

إلى أين تتجه املنطقة؟

بالنسبة إلى شعوب منطقتنا ،وبالنسبة إلى

العالم اخلارجي أيضاً ،فإن العملية الثورية ،حتى
بالنسبة إلى تونس ومصر ،ما زالت في بداياتها،

وليس واضح ًا بعد كيف ستتطور األمور حتى في

هذين البلدين ،اللذين أجنزا ،على األقل ،إزاح ًة

وقد أوضحت بعض التحليالت أن الدافع

لرأس النظام السابق في كل منهما .وهما اآلن

أميركا الالتينية مما يجري في ليبيا هو املوقف

واالختيار بني كونه نظام ًا رئاسي ًا أم برملانياً ،أم

األساسي ملوقف عدد من األنظمة اليسارية في
السلبي واملتشكك من نوايا وأهداف الواليات
املتحدة وحلف شمال األطلسي .وإذا كانت هناك

عالقات ودية في املاضي بني هذه البلدان ونظام
العقيد القذافي ،فمنطلقها كان ،إلى حد كبير ،من
هذه اخللفية.

ميهدان ملرحلة بلورة النظام السياسي اجلديد،

رئاسي ًا  -برملانياً ،على غرار فرنسا ،وهو ما اقترحه

أحد املرشحني املصريني النتخابات الرئاسة املقبلة.
وذلك ما يتطلب ،أو ً
ال ،بلورة الدستور اجلديد في

البلدين ،وهو ما ستقوم به اجلمعية التأسيسية في
تونس املفترض انتخابها في 2011/10/23

فعلى سبيل املثال ،وصف رئيس فنزويال،

وفق القرار األخير لرئيس احلكومة االنتقالية

األطلسي في ليبيا بأنه محاولة لوضع اليد على نفط

مصر ،فالنقاش الواسع ما زال دائر ًا حول توقيت

أوغو تشافيس ،التدخل العسكري حللف شمال
هذا البلد  .31وكانت وكالة «رويترز» البريطانية

هناك ،الباجي قائد السبسي .أما بالنسبة إلى

االنتخابات وحول الدستور اجلديد وآلية بلورته

أكثر دقة عندما عنونت خبر ًا لها في 2011/2/26

وإقراره.

للقذافي» ،جاء فيه نق ً
ال عن تشافيس« :ال أستطيع

وفي البلدان العربية األخرى التي شهدت ،أو

كالتالي« :تشافيس -فنزويال يعطي دعم ًا فاتر ًا
أن أقول إنني أدعم ،أو أقبل ،أو أصفق لكل

القرارات التي يتخذها صديق لي في أي مكان
في العالم» .ونقلت الوكالة عن كل من رئيس
نيكاراغوا دانييل أورتيغا والرئيس الكوبي السابق

وكيفما تطورت األمور في هذين البلدين،

ميكن أن تشهد حراك ًا شعبي ًا واسع ًا في األشهر
والسنوات القادمة ،فإن املنطقة العربية ،في أعني

العالم ،وفي أعني سكانها ،قد تغيرت تغير ًا كبيراً،

وشهدت خالل هذه األشهر القليلة املاضية انعطاف ًة
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نوعي ًة نحو أوضاع مختلفة عن تلك التي عاشتها

عالقات الدول العربية ،مبا فيها تلك التي لم تشهد

طبعاً ،إلى جانب سكان املنطقة ،ستراقب

تتجه بشكل متزايد ،وخاصة دول املشرق العربي،

املنطقة العربية ،الواسعة جغرافياً ،واملهمة من

وفي مقالة حديثةُ ،نشرت في شهر أيار 2011

في العقود املاضية.

كافة بلدان العالم باهتمام ما سيجري في هذه
حيث ثرواتها الطبيعية ،وخاصة في مجال النفط
والغاز الطبيعي ،إلى جانب الطاقات الكامنة

ألبنائها وبناتها ،التي لم تكن تزدهر مبا تتطلبه
تطورات عاملنا املعاصر بالقدر املطلوب في ظل

أنظمة القمع واالستبداد والفساد ،وأنظمة التبعية

للخارج ،التي كانت مخيمة على أرجاء املنطقة.

حتى اآلن حتركات داخلية ذات شأن ،قد بدأت

وحتديد ًا دول منطقة اخلليج ،نحو دول شرق آسيا.

املاضي ،من قبل برنامج الشرق األوسط في

«مركز الدراسات اإلستراتيجية والعاملية» ،ومقره
في واشنطن ،كتب احمللل األميركي جون ب.
ألترمان حتت عنوان «الشرق األوسط يتحول نحو

الشرق» ،جاء فيه:

«خالل العقد األخير ...بينما تنمو اقتصاديات

وستبذل القوى الكبرى ،خاصة تلك التي كان،

آسيا ،يتزايد طلبها على الطاقة ،والبلدان اآلسيوية

من أجل احتواء هذه الثورات الشعبية ،وضمان

يركز الكاتب على دور الصني بالدرجة
وطبعاًّ ،

أو ما زال ،لها نفوذ كبير في املنطقة ،كل جهودها
إعادة بناء النظام السياسي فيها ،أو في معظمها ،مبا
يضر بهذه املصالح،
ال يتعارض مع مصاحلها وما ال ّ

من جهة ،وحرص بعضها ،وخاصة الواليات

املتحدة ،على موقع ودور الدولة اإلسرائيلية في

املنطقة.

نفسها تدخل بشكل أوسع إلى الشرق األوسط «.
األولى كمحرك لهذا التحول ،لكن يلفت االنتباه،
أيضاً ،إلى بلدان آسيوية أخرى ،مثل كوريا
اجلنوبية ،جتري اتفاقات وعقود ًا كبيرة مع بلدان

املنطقة العربية ،واخلليجية خاصةً.

ويضيف« :إن استثمارات دول اخلليج في آسيا

ولذلك ،ففي تونس ومصر حتديداً ،وفي مصر

تصل إلى مئات املليارات من الدوالرات ،وهي

ودورها التاريخي ،الذي كان متقلّص ًا إلى حد كبير

العقارات» .ويقول أيضاً« :إن نظرة اآلسيويني

بالدرجة األولى ،بحكم حجمها وموقعها اجلغرافي
في العقود املاضية ،سنشهد محاوالت من قوى
خارجية رئيسة للتأثير على عملية البناء اجلديدة

على املستويني السياسي واالقتصادي .كما من
املمكن أن تكون هناك مراهنات لدول أخرى على
توسيع حضورها ،وخاصة تلك الدول الصاعدة

اقتصادي ًا خالل السنوات األخيرة.

وحتى قبل الثورات ،وبشكل هادئ ،كانت

العدد (2011 )16

تتعامل مع كل شيء ،من مصافي النفط إلى شراء
إلى الشرق األوسط مختلفة عن نظرة الغربيني.

فالدول اآلسيوية ال تشعر خاص ًة بارتباطات وأعباء
التاريخ املاضي مع الشرق األوسط ،والتي هي
ثقيلة بشكل خاص بالنسبة ألوروبا في شمال

إفريقيا واملشرق (ليفانت)».33

من جانب آخر ،ال شك في أن الصورة القادمة

للوضع العربي ،بعد املخاض الذي ميكن أن يستمر
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عدة سنوات ،ستكون مختلفة كثير ًا عن الصورة

الذين يجوبون أقطار أوروبا والواليات املتحدة

تونس ومصر ،وأية ثورات أخرى ميكن أن تقود

فيما غالبية شعوبهم تعاني من الفقر والفاقة

السابقة ،أي عن صورة العالم العربي قبل ثورتي
إلى تغيرات شبيهة في بلدان عربية أخرى .مع
العلم أن مجرد حدوث الثورتني واحلراك الواسع

في عموم املنطقة متأثر ًا بهما سيجعل العديد من

الدول العربية ،ومنها رمبا الحق ًا دول خارج

العالم العربي ،تتغير ولو بأشكال أخرى ،متفاوتة
السرعة ،وليس بالضرورة بالسرعة التي مت فيه

إجناز املرحلة األولى من ثورتي تونس ومصر.
وكل هذه التطورات ستجعل العالم اخلارجي
ينظر إلى املنطقة العربية مبنظار مختلف عن النظرة

السابقة.

ومناطق العالم األخرى وينفقون أموالهم ببذخ،

كرستها بعض األفالم
والتخلف .وهي صورة طاملا ّ
النمطية التي ُأنتجت في هوليوود.

هذه الصورة أصبحت ،بفعل ثورات األشهر

املاضية ،إلى حد كبير ،مختلفة كثيراً .ال بل

أصبح البعض يراها مبنظار رومانسي ،انطالق ًا من
مشاهد تظاهرات الشبان في تونس والقاهرة واملدن
األخرى وسلوكهم احلضاري .وقد أوردنا أعاله

بعض النماذج على هذه النظرة ،من فرنسا ومن
أستراليا.

ونضيف أن استطالع ًا أجراه معهد بروكينغز في

ومن اآلن ،بدأت النظرة إلى اإلنسان العربي

الواليات املتحدة في شهر نيسان املاضي حول نظرة

الواليات املتحدة ،بعد أن ارتبط بأذهان العديد

حتو ً
ال كبير ًا وتعاطف ًا شعبي ًا أميركي ًا واسع ًا مع هذه

تتغير كثير ًا في العديد من البلدان ،مبا في ذلك في
من الناس ،بفعل تأثير اإلعالم العدائي بدرجة

معينة ،أن العرب هم جموع خانعة ،تتحمل القهر
واألنظمة االستبدادية وتخضع للقوة اخلارجية،

وأن من يتمرد منهم على هذا الوضع يذهب
باجتاه العمل اإلرهابي ،وفق الصورة التي عممتها

وسائل اإلعالم األميركية والصهيونية العدائية،
وعززتها أحداث  2001/9/11في الواليات
املتحدة .هذا ،عالوة على صورة العرب األثرياء

األميركيني نحو الثورات العربية وشعوبها ،أظهر

الثورات ومع شعوبها ،وخاص ًة مع شعب مصر .34
وال شك في أننا ،كعرب ،بعد انعطافة مطلع

العام احلالي ،أمام مرحلة جديدة متاماً ،وهي
مرحلة لن تتغير فيها فقط معطيات املنطقة ،إمنا

رمبا حسابات وتصورات العديد من دول العالم
جتاهها .وهو ما يحتاج رمبا إلى بعض الوقت

للتبلور بشكل واضح ،كما هو احلال دائم ًا مع
املراحل الثورية واالنتقالية في التاريخ.
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الكاتبMichael Broning :

البرامجية داخل حركة حماس ،والتطورات

تاريخ النشر2011 :

جتسيد الدولة التي تقوم بها احلكومة الفلسطينية

الناشرPlutoPress :

األيديولوجية والقيادية داخل حركة فتح وجهود
برئاسة الدكتور سالم فياض وصعود منط املقاومة

ثمة تغير كبير حدث في السياسة الفلسطينية مير

الالعنفية في مقارعة االحتالل اإلسرائيلي لألرض

والواليات املتحدة وهو جدير بالتأمل والتحليل؛

يبدأ برونينغ كتابه بتقدمي تصور عام للوضع

دون مالحظة املراقبني وصناع القرار في أوروبا
ألنه يعكس حتوالت إيجابية في فهم ووعي

الفلسطينيني وطريقة تعاملهم مع قضايا الصراع،

ويكمن الكثير من أسباب هذا التجاهل في مصلحة
إسرائيل في محاصرة املصالح الفلسطينية .لقد

مس التحول جوانب مختلف ًة من املشهد السياسي

الفلسطيني وطال التنظيمني الكبيرين حركة فتح

وحركة حماس إلى جانب حدوثه في معاجلة
املؤسسة الفلسطينية لتطوير نفسها أو تسريع التحول

الدوالني وابتداع طرق مقاومة غير تقليدية جتعل

من وجود االحتالل أزم ًة كبير ًة حتى للمجتمع
الدولي .هذا ما يحاول مايكل برونينغ توضيحه

في كتابه اجلديد الصادر ،مطلع هذا العام ،بعنوان
«سياسات التغيير في فلسطني :بناء الدولة واملقاومة

الالعنفية» .يقول برونينغ في مقدمة كتابه التي متثل
الفصل األول :إن «سياسات التغيير تفترق بشكل
جوهري مع احملاوالت السابقة لتحقيق التطلعات

الوطنية الفلسطينية .وبينما ال تخلو هذه التغيرات
من تناقض ونواقص إال أنها تتحدى بشكل كبير

الفلسطينية.

في املنطقة يساهم في فرش البساط الكبير والعام
للتحليل العميق الذي سيقدمه بعد ذلك .يشمل

هذا الوضع في غزة من احلصار والوضع اإلنساني

املتدهور ومحاوالت كسر احلصار واعتداء إسرائيل

على «أسطول احلرية» في عرض البحر وما نتج عنه
من تدهور العالقات بني أنقرة وتل أبيب ،والوضع

العام في لبنان ،واإلصرار اإليراني على احلصول
على السالح النووي ،واجلهود األميركية (خالل
العام  )2010جللب الفلسطينيني واإلسرائيليني إلى

طاولة املفاوضات ،وسياسات الرئيس األميركي
باراك أوباما.

وفي الفصل الثاني املعنون بـ«حماس في مرحلة

االنتقال» ،يقدم الكاتب تصور ًا عميق ًا لتطور
حماس وانتقالها من مواقع متشددة إلى أخرى أكثر

قراءه الغربيني إلى عدم معاملة حماس
لين ًا داعي ًا ّ
وفق الصور النمطية اجلاهزة التي تبثها الدوائر

املختلفة في تل أبيب وواشنطن وبعض العواصم
األوروبية .فحماس لم تعد ذلك التنظيم املتشدد،

الروايات الغربية واإلسرائيلية الرائجة وتضع حد ًا

بل إنها في محطات كثيرة عكست مواقف سياسي ًة

(ص )5.ويحدد الكاتب أربع مناطق حدث فيها

املرسومة في أذهان الغرب عنها.

غير مسبوق على املدى البعيد للقيادة اإلسرائيلية»
هذا التغير الذي يتحدث عنه وتتمثل في التحوالت

مرن ًة وقدمت تصورات تتناقض مع الصورة السلبية
وكما يفتتح الكاتب الفصل ،فإن التقييم العام
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في عقول صناع القرار الغربيني عن حماس أنها

وفي العنوان الفرعي «تغيير حماس :نظري ًا

على تدمير دولة إسرائيل إلقامة دولة اخلالفة

النظر تلك ينطلق من أن ثمة حاجة لتجاوز امليثاق

منظمة راديكالية إرهابية ومعادية للسامية وتعمل
مكانها .وهو ما يقول الكاتب إنه غير صحيح

ويدلل على ذلك من خالل مراجعة وثائق حماس
ومواقفها السياسية منذ نشوئها حتى اليوم .وكما
تصوره عن حماس
يقول الكاتب فإن الغرب بنى ّ

على أساس ما جاء في ميثاق احلركة الذي يصف
هوية وأجندة حماس السياسية .وعلى الرغم مما

في ذلك من مغالطة كما يقول الكاتب فإن امليثاق
هو أكثر وثيقة حلماس انتشاراً .وال ميكن للمتابع
لشأن حماس في الغرب أن تفوته االقتباسات

املتكررة التي ترد في الدراسات عنها كما تقوم
املواقع اإللكترونية للجنة الشؤون العامة األميركية

اإلسرائيلية ومجموعة مكافحة التشهير بإبراز
مقاطع كاملة من امليثاق على صفحاتها .وقبل أن

يقدم برونينغ تفنيده لهذا املوقف الغربي من حماس

وباملمارسة» يقدم الكاتب حتلي ً
ال مختلف ًا لوجهة

عند النظر إلى حماس ألن هذا امليثاق في حقيقة
األمر ال يعكس جوهر حماس وممارستها .فحماس

مثل بقية التنظيمات السياسية شهدت حتوالت

درامية في السنوات األخيرة نتيجة التأثرات
اخلارجية واستجابة للتطورات املختلفة خاصة بعد
مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية

عام  2006واالقتتال الفلسطيني الداخلي في
صيف  2007وبعد ذلك العدوان اإلسرائيلي على
قطاع غزة في العامني  2009-2008والضغوط
التي واجهتها حماس من قبل حكومة سالم فياض

خاص ًة على مؤسساتها في الضفة الغربية .فحماس

اليوم ال تتشابه إال في القليل مع احلركة األصلية
التي انطلقت في عامي ( .88-87الصفحة )14

وفيما يشكل امليثاق نقطة األساس في نقاش

لقرائه حتلي ً
ال ألهم ما يرد في
وفق امليثاق ،يقدم ّ
امليثاق ويشرحه ويقتبس أهم فقراته خاص ًة تلك

في نسيان عميق وسحيق في األراضي الفلسطينية

استخدامها ضد حماس .وكما يخلص برونينغ

إدراكها أن امليثاق لم يعد قادر ًا على متثيل هوية

التي تبرع املنظمات املعادية للشعب الفلسطيني في

فإن اخلالصة األهم التي يستنتجها هؤالء من وراء

امليثاق أن حوار ًا مع حماس لن يكون مجدياً.

ويقتبس الكاتب بعض مواقف هؤالء حني يتساءل

بعضهم عن ماذا سيتحدث الغرب مع حماس؟
وكيف جتلس معها إسرائيل حول طاولة واحدة؟

هل ليتحدثا عن العمليات التفجيرية؟ .واخلالصة

التي ستقود الكاتب إلى نقطته األخرى املهمة هي
أن ثمة شكوك ًا حول دقة هذه االستنتاجات.
العدد (2011 )16

الغرب ومواقفه من حماس ،فإن هذا امليثاق سقط
كما يقول الكاتب .بل إن قيادة حماس ومع
حماس فكرت أكثر من مرة في إعادة صياغته
وفوض ،العام  ،2003املكتب السياسي
وتطويره ّ

ذلك األمر .ولم يتم األمر خاص ًة بعد فوز حماس
في انتخابات  2006ومواجهة حماس بضغوط

دولية كبيرة كان سيقال إنها استجابت لها؛ لو أنها
أكملت مهمة تغيير امليثاق.

لقد اتبعت حماس أربع إستراتيجيات لتجاوز

متثيل امليثاق ملواقف حماس خاصة مع عجزها عن
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تغيير هذا امليثاق ومتثلت تلك في اآلتي:

التحول في مواقف حماس مقيد ًا في التصريحات

أو ًال ـ جتنب مدح امليثاق واحلديث عنه ،بل كما

العامة التي يدلي بها ساستها بل ،أيضاً ،في

كتائب القسام ،وال يوجد على أي من مواقع

األميركي «أوباما» .ويخلص الكاتب إلى أن

يقول الكاتب إن امليثاق ال يوجد إال على موقع

احلركة.

رسائل خاصة وسرية أرسلتها قيادة احلركة للرئيس
حماس مستعدة لقبول دولة في غزة والضفة وأن

ثاني ًا ـ انهمكت قيادة حماس أكثر من مرة في صوغ

األطروحات اإلسرائيلية حول إصرار حماس على

الدبلوماسيني الغربيني ،وبعض هذه األوراق ظهر

املوقف الغربي واإلسرائيلي من قضية الالجئني

أوراق سياسية ،حلّت مكان امليثاق ،و ُأرسلت إلى

في برنامج حماس االنتخابي عام .2006

ثالث ًا ـ بعض قيادة حماس قلل من قيمة امليثاق،

ويقتبس الكاتب من محمود الرمحي عضو املجلس

التشريعي عن حماس قوله :إن امليثاق ليس مقدس ًا
كما أن خالد مشعل قال ،وفق اقتباس الكاتب،
يجب عدم اعتبار امليثاق اإلطار األيديولوجي
املرجعي حلماس.

تدمير إسرائيل وعودة الالجئني غير دقيقة .فمجمل
يعجز عن التمييز بني «احلق القانوني» وقضية

«التنفيذ» .فحماس تطالب باحلق وقد ال تصر على
تنفيذه ،وبذلك فإن مواقف حماس ليست بعيدة

عن املواقف الثابتة ملنظمة التحرير من القضية.

كما من املهم التأكيد على أن هذه التحوالت

لم تطرأ فجأة بل إنها تطورت خاصة مع دخول

حماس معترك احلياة السياسية بعد مشاركتها في

رابع ًا ـ هناك مرات عديدة ظهر فيها نقاش حول

االنتخابات .ويقترح الكاتب لفهم ماهية حماس

واحد هو النائب عبد الفتاح دخان ولم يعرض

العكس لم يركز على «املقاومة املسلحة» بل على

شرعية امليثاق ،خاصة أن من قام بتأليفه شخص
امليثاق على األطر املختلفة للتشاور.

ونتيجة التركيز الكبير على امليثاق سيكون هناك

جتاهل لوثائق أكثر أهمية تعكس مواقف احلركة
احلالية.

ويقتبس الكاتب مواقف كثيرة لقيادة حماس

عبرت فيها عن رغبتها في حل سلمي للقضية

الفلسطينية وقبولها بدولة على الضفة الغربية وقطاع
غزة مثل رسالة الدكتور محمود الزهار حني كان

وزير ًا للخارجية لكوفي عنان األمني العام لألمم

املتحدة وتصريحات خلالد مشعل وإلسماعيل هنية
رئيس وزراء احلكومة من طرف حماس .لم يكن

ضرورة قراءة برنامجها االنتخابي .والبرنامج على
اإلصالح القضائي ووعود بتعليم أفضل وإسكان

أفضل وسياسات صحية وبيئية أفضل كذلك .ولم
ترد املقاومة املسلحة إال مرتني في العشرين صفحة
التي يتكون منها البرنامج وخصصت للحديث عن

اإلصالح والقضايا األخرى وهو بذلك يحمل شبه ًا

كبير ًا مع البرامج االنتخابية لألحزاب العلمانية التي

نعرفها كما يقول الكاتب.

التطور اآلخر هو نشر حماس البرنامج السياسي

للحكومة التي ترغب في تشكيلها حيث لم ترد
املقاومة املسلحة وال التصرفات املعادية إلسرائيل
حتى ذكر ًا في هذا البرنامج وخصص البرنامج
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لنشاطات بناء الدولة .ويشمل التطور الثالث

حكم حماس خالل السنوات الثالث األولى إلى

إسماعيل هنية في آذار  2006حيث ألول مرة

بنعومة وبال رحمة للمعارضة املسلحة خاصة «فتح»

في ذلك البرنامج الفعلي للحكومة الذي أعلنه

دخلت مصطلحات مثل املواطنة قاموس حماس
السياسي .ويذهب الكاتب للقول إلى أن ممارسة

حماس ال تختلف كثير ًا عن ممارسة حزب العدالة
والتنمية التركي.

وينتقل الكاتب ملناقشة حكم حماس في غزة،

حيث وجدت حماس نفسها من حركة مقاومة إلى

حزب حاكم فعلي ملؤسسات السلطة في غزة،
ويذكر الكاتب جمل ًة من املشاهد التي تدلل على

هذه املأسسة مثل الشواهد والدالئل والترتيبات
األمنية على املعابر والتوظيف ودفع الرواتب وبناء

نظام قضائي خاص والتدخل في عمل املنظمات غير

احلكومية والطلب من املنظمات الدولية التسجيل
لدى مكاتب االختصاص في سلطة غزة .وبالطبع

فإن الكاتب يجعل من هذه الشواهد أدلة مأسسة

وبناء دولة حلماس دون أن يالحظ أنها كلها تأتي
في إطار إحكام حماس سيطرتها على قطاع غزة.

فهو ال يقول لنا كم مدرسة مث ً
ال بنت حماس أو كم
مستشفى بنت ،بل إن اإلجناز الوحيد الذي قامت
به حماس في حتسني حياة الناس واملتمثل برصف

شارع النصر ال يفوته ذكره (ص .)29.بالطبع فإن
عمليات إحكام السيطرة هي جزء من بناء الدولة،
لكنها في هذا السياق وفي ظل جتربة حماس ال

تأخذ أكثر من البعد األمني وال تأتي ضمن فهم عام

لتطوير مؤسسات الدولة أو إرسائها.

والكاتب يفرد مدخ ً
ال خاص ًا ملناقشة سياسة

القبضة احلديدية التي اتبعتها حماس ،ويقسم
العدد (2011 )16

مرحلتني في هذا السياق .األولى متثل قمع حماس
والعائالت املرتبطة بها مثل عائلة حلس وبعد ذلك
عائلة دغمش .غير أن هذه املرحلة ووجهت بتهديد

شديد من قبل املجموعات السلفية حيث شكلت

هذه املجموعات تهديد ًا حقيقي ًا حلكم حماس

وتصادمت ثالث مرات بشكل عنيف مع قوات

حماس رمبا كان أشهرها حادثة مسجد ابن تيمية في
رفح.

وبالطبع ،فإن مجمل هذه اإلجراءات إلحكام

السيطرة ترافقت مع انتهاكات خطيرة حلقوق

اإلنسان ومؤسساته وللصحافة وإغالق اإلذاعات
ومكاتب الصحف وقمع مؤسسات املجتمع املدني
والتدخل في عمل اجلمعيات غير احلكومية وفرض

مجالس إدارة على بعضها.

وفي عنوان فرعي يتطرق الكاتب إلى واحدة

من أهم القضايا املرتبطة بالنقاش حول تقييم حكم
حماس في غزة :األسلمة .وهو ينطلق من البحث

في طرفي النموذج املتبع في ذلك خاصة الطرف
القائل إن ثمة عمليات أسلمة تشبه إلى حد كبير
ما قامت به طالبان في أفغانستان ،وهو ما يفنده
الكاتب .حماس قامت فع ً
ال بعمليات أسلمة في

قطاع غزة مثل إدخال تشريعات في احملاكم كما

تعديالت في النظام التعليمي واإلعالم واحلياة

االجتماعية في غزة مثل منع االختالط والتدخل
في نشاطات مقاهي اإلنترنت .ولكن وكما يخلص
الكاتب فبمقارنة حكم حماس مع حكم اجلماعات

السلفية األخرى فإن صناع القرار في حماس
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حاولوا الدفع باجتاه ما اعتبروه نظام حكم معتد ً
ال

فتح خالل أكثر من نصف قرن من عمر احلركة

في الصحافة الغربية .صحيح أن غزة  2010ليست

يفتتح برونينغ فصله بالقول« :بالنسبة للكثير من

في املجتمع الغزي لم يتم تصويره بالطريقة السليمة

مهد ًا للحريات ولكنها ال ميكن أن تختصر ،أيضاً،

في تعميمات حول الراديكالية اإلسالمية التي تشتق
من ميثاق حماس.

والتي قدر لها أن تقود مسيرة الشعب الفلسطيني.
الفلسطينيني فإن فتح ليست مجرد حركة سياسية

بل هي جتسيد للوطنية الفلسطينية» .وصارت

الكوفية املرقطة باألبيض واألسود لقائد فتح

بعد ذلك ينتقل الكاتب ملناقشة حماس في

الراحل ياسر عرفات وصورة الشبان الفتحاويون

على أنها حركة في طور التحول والتطور وهو ما

عن طموح الفلسطينيني السياسي في العالم .وكما

عمرها العشريني ويقترح أن يتم النظر إلى حماس
يكشف عنه التناقض داخل احلركة على أكثر من

مستوى .مث ً
ال موقف حماس من املقاومة املسلحة.
حماس على مستوى البالغة تدعم املقاومة املسلحة

فيما حكومتها في غزة تنفذ وقف ًا فعلي ًا إلطالق النار

مع إسرائيل .ففيما تدعو قيادة حماس للمقاومة
فإن حكومتها في غزة متنع إطالق الصواريخ من

غزة على إسرائيل وتعتقل مطلقيها خاصة من
اجلهاد اإلسالمي.

املستوى الثاني من التناقض ميس األطر القيادية

وصراع غزة  -دمشق ،غزة – الضفة ،والصراع بني
أجنحة القيادة في غزة وكل هذه الدالئل تشير إلى

أن حماس في طور التكوين ،ويجب أن تتم إعادة

النظر في تعاطي الغرب معها .فثمة قصور في هذه

النظرة فهي ال تأخذ نتائج انتخابات عام  2006بعني

االعتبار ،كما أن مقاطعة حماس تضعف األجنحة
املعتدلة فيها وتقوي املتطرفة منها إلى جانب أنها ال

تشكل عقاب ًا حلماس بل لكل الشعب الفلسطيني

احملاصر في قطاع غزة.

يخصص الكاتب الفصل الثالث من كتابه «تغيير

فتح» ملناقشة التحوالت التي طرأت على حركة

يرشقون احلجارة في االنتفاضة األولى تعبير ًا جلي ًا

يستطرد الكاتب فإن فتح عبرت ،أيضاً ،بالقدر
نفسه عن قصور النضال الوطني الفلسطيني الساعي

إلى االستقالل من خالل عدم الوضوح واألزمات

التي مرت بها .إن ما يحاول هذا الفصل عمله كما
يقول الكاتب هو تقدمي حركة سياسية ومجتمعية
مثل فتح جتاوز عمرها النصف قرن من خالل

الطبيعة املتغيرة والطبيعة الرمزية التي اكتسبتها .لقد

متيزت فتح دائم ًا بغموض كبير فهي لم تأخذ موقف ًا
بني متناقضني وهي نظرت إلى نفسها بوصفها بوتقة

كبيرة تتسع للجميع وميكن للجميع التعبير عن

تطلعاته الوطنية من خاللها.

يبدأ برونينغ تقدمي حتليله للطبيعة الرمزية

واملتغيرة لفتح من خالل تقدمي قراءة لتطور احلركة

وتاريخها ،حيث يقول إن ما ميز فتح هو أنها
أعلت من قيمة فلسطينية النضال التحرري في
الوقت الذهبي للمد القومي العربي ،ومع اندحار

التطلعات القومية أمام صخرة حزيران  ،1967فإن
فتح قدمت نفسها بوصفها متتلك خيار ًا آخر .وعبر
اإلصرار على ضرورة وجود طريق فلسطيني خاص
لتحرير فلسطني فإن فتح استطاعت أن تكتسب
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املكانة الرفيعة في التعبير عن طموحات وتطلعات

لديها أجندة سياسية .فهي مث ً
ال عضو مراقب

سيظالن جوهر التنظير الفتحاوي ،وهما الكفاح

العضوية بعد صدور الكتاب عام  )2011على

الفلسطينيني .وميز فتح خالل تلك املرحلة موقفان
املسلح والقرار الوطني املستقل .ومع احتالل
إسرائيل للضفة الفلسطينية عام  1967بدأت فتح

في تكوين اخلاليا في األرض احملتلة واالشتباك
اليومي مع قوات االحتالل .وأسفرت األشهر

األولى الشتباكات فتح مع اجليش بعد حرب
 1967عن مقتل أكثر من مائة جندي إسرائيلي،

لكنها قادت إلى حملة إسرائيلية شرسة ضد نواة
التنظيم الناشئة في األرض احملتلة .ثم يواصل

الكاتب سرد تاريخ احلركة ،حيث انتقلت بعد ذلك
إلى األردن بجوار احلدود مع فلسطني وأخذت مد ًا

جماهيري ًا على أثر معركة الكرامة التي حققت فيها
انتهاء بالتصادم من
نصر ًا على اجليش اإلسرائيلي
ً
النظام األردني ومعارك جرش وعجلون في أيلول

األسود وخروج احلركة وفصائل املقاومة إلى لبنان

ومن ثم االجتياح اإلسرائيلي للبنان وحصار بيروت
عام  1982وبعد ذلك اخلروج إلى تونس وبعدها

توقيع اتفاقية أوسلو عام  1993وتأسيس السلطة
الوطنية الفلسطينية عام  1994وعودة الكثير من
قادة احلركة وكوادرها إلى األرض احملتلة وتفاعل

أطر التنظيم ورمبا صراعها في الداخل مع الكادر

العائد من املنفى.

في االشتراكية الدولية (حتولت إلى عضو كامل
الرغم من أنها ال متتلك أجندة اشتراكية ،بل إن

فتح استخدمت عضوية االشتراكية كمظلة للعمل

الدولي .وكما يقول الكاتب فإن غاية هذا القول
ليست نفي صفة االشتراكية عن فتح بل التأكيد

على أن نقاش البرامج السياسية واالجتماعية لم
يكن يوم ًا أولوية بالنسبة لفتح التي لم تهتم بأكثر

من البحث عن حترير فلسطني وحتقيق االستقالل
الوطني .وبعد ذلك يناقش منطلقات فتح كما

وردت في وثائقها األولى منذ اخلمسينيات وتطور

بنيتها التنظيمية وأطرها احلركية قبل أن يقوم بتحليل
تاريخ فتح الثوري في عنوان جانبي «تاريخ من

العنف :فتح والكفاح املسلح» حيث يقول الكاتب

إن املقاومة املسلحة كانت في البداية سبب وجود
فتح األساسي حيث كانت احلركة متأثرة باحلركات

الثورية املناهضة لالستعمار التي كانت شائعة في
الستينيات حيث انطلقت فتح .وعليه قامت فتح

بشن مجموعة كبيرة من العمليات العسكرية ضد
أهداف إسرائيلية حتقيق ًا ألهداف احلركة ،حيث
يرى الكاتب أن هذه العمليات خاصة عملية ميونخ
فشلت في حتقيق نتائج سياسية ملموسة (ص)64.

باستثناء مقدرتها على جذب االنتباه الدولي.

وفي عنوان فرعي «أيديولوجيا التحرير

وبالطبع ومع وصف هذه العمليات بأنها أفعال

فتح الفكرية التي تتسم كما يقول بـ«الغموض»

يفشل في فهم الوعي الثوري الفلسطيني الذي اعتبر

وبعيد ًا عن موقفها من حترير فلسطني فإنه ال توجد

غايته حتقيق نتائج فورية بقدر عمله الدؤوب على

رجاء» يناقش الكاتب مواقف
الفتحاوية :ال تفاصل
ً

على العكس من كل الفصائل الفلسطينية .فهي

العدد (2011 )16

إرهابية كما يفعل الكاتب فإن مثل هذا التحليل

أن العمل املسلح ضد أهداف إسرائيلية لم تكن
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إحداث انزياحات ولو بطيئة في املوازين ،والثورة

حتلي ً
ال سردي ًا حول مشاركة احلركة في احلياة اليومية

الدولية بعد أن كان العالم يعتبر أن الصراع هو بني

الثانية وتشكيل مجموعات كتائب األقصى.

الفلسطينية جنحت في فرض فلسطني على األجندة

إسرائيل الطيبة والضعيفة واملساملة وبني جيرانها
العرب األشرار الذين سيرمون بها في البحر.

وبهذا انتقال الفهم العام إلى قراءة املعادلة بطريقة
مختلفة .ففي الصورة األولى لم يكن هناك وجود

لشعب فلسطيني بل مجرد الجئني يجب توطينهم أو

تعويضهم دون احلديث عن احلقوق السياسية لهؤالء

الالجئني .ونتيجة لعمليات الثورة الفلسطينية التي
ال ميكن محاكمتها اليوم باملعايير واملقاييس السائدة

اآلن فإن الصورة اختلفت ،حيث صار العالم أكثر

قناعة بأن إسرائيل لم تعد الدولة املساملة بل هي
حتتل شعب ًا آخر وأن هذا الشعب يقاتل من أجل
نيل استقالله وحريته وإقامة دولته وهو ليس مجرد

مجموعة من الالجئني ضحايا حروب العرب ضد
إسرائيل بل هم مجموعة سياسية ذات هوية وطنية

يعبر عنها بجميع مناحي احلياة .ورمبا كانت تلك
الفضيلة الكبيرة لفتح التي حفظت لها مكانتها في

الوعي الشعبي الفلسطيني ورسخت هذه املكانة في
املجتمع الدولي.

بعد إقامة السلطة وبعد ذلك اندالع االنتفاضة

والكاتب يقع في مغالطة شائعة في الكتابات الغربية
واإلسرائيلية عن فتح والتي تصف «التنظيم» بأنه

ذراع من أذرع احلركة وعادة ما تكتب الكلمة للدقة

باللغة العربية ،ويقول الكاتب إن احلركة أسست
التنظيم عام  1995كقوة جماهيرية شبه عسكرية
ملناهضة امتداد نفوذ حماس واجلهاد اإلسالمي

وبالطبع لم يكن هذا صحيح ًا بأي حال .فالتنظيم
في الفهم الفتحاوي العادي هو األطر العاملة حلركة

فتح مبعنى هو القيادة الفعلية للحركة في احملافظات

والساحات املختلفة ،وهو التشكيل اإلداري لقيادة
احلركة في اجلغرافية حيث يتكون من قيادة محلية
على مستوى اخللية واجلناح والشعبة التي في مرات

ال يزيد مساحة حيزها اجلغرافي عن بلوك سكاني
في مخيم وفي مرات يتسع ليشمل قرية وفق التعداد

السكاني للمنتسبني للحركة في احليز اجلغرافي،

وبعد ذلك على صعيد املنطقة واإلقليم والساحة.
وبالطبع فإن بناء التنظيم وتفعيله كان خطة طبيعية
بعد انتقال ثقل احلركة إلى الداخل بعد سنوات

كما أن فتح انخرطت في االنتفاضة الشعبية

الشتات ،ولم يكن بأي حال العتبارات املنافسة

الكبير في وعي احلركة ووعي الشعب الفلسطيني

لم يكن عام  1995حيث إن البناء الفعلي لألطر

التي تفجرت العام  1987وشكلت بداية التحول

جتاه طرق مقاومة االحتالل .كما أنها ساهمت في

بروز قيادة فتحاوية داخل األرض احملتلة سيكون
لها دور في إدارة احلياة التنظيمية للحركة بعد ذلك
حيث ستطالب بترجمة حضورها الشعبي إلى

مواقع تنظيمية وسلطوية .بعد ذلك يقدم الكاتب

مع حماس واجلهاد اإلسالمي بل إن تطوير التنظيم

التنظيمية بدء منذ العام  1993الذي شهد والدة

أول قيادة للتنظيم وفق التشكيالت املقرة في النظام
األساسي.

ينتقل الكاتب بعد ذلك لقراءة التغير اجلوهري

الذي طرأ على وعي فتح وانتقالها إلى البرامج
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السياسية الواقعية وقبولها احللول املرحلية خاصة

تراجعت احلركة ليس فقط في جماهيريتها بل أيض ًا

الوطنية على أي جزء من التراب الوطني .ومن ثم

بعد ذلك وحتت عنوان «صراع شاق ضد

بعد حرب تشرين  1973وتبني فكرة إقامة السلطة

إعالن الدولة والتحول في قبول مفهوم الدولتني
كأساس حلل الصراع وبعد ذلك إقامة السلطة بعد

توقيع اتفاق أوسلو وجلسة املجلس الوطني في غزة

عام  1996والتعديالت على امليثاق الوطني

في ترابط بنيانها الداخلي.

الشمس» يناقش الكاتب عقد املؤمتر العام السادس
للحركة الذي مت في مدينة بيت حلم في 2009

واحليثيات التي سبقت عقد املؤمتر والنقاشات التي

دارت متهيد ًا لتلك اللحظة التاريخية .والكاتب

والكاتب يحاول أن يقرأ حالة الغموض وعدم

يقدم قراءة شاملة ملعظم النقاشات التي دارت قبل

التاريخي كما يقول تأسس على حقيقة أن كل

ثم اإلصرار على عقده وما شكله من انتصار للحركة

الوضوح التي متيزت بها فتح ،حيث إن الغموض
التنازالت املهمة التي قدمها الفلسطينيون مت التعبير
عنها وتبنيها من قبل منظمة التحرير فقط بوصفها
املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

مثلما هو احلال في اتفاقية أوسلو ،حيث أعفت
فتح نفسها من احلاجة لالنخراط في توضيحات

برامجية( .ص .)71

املؤمتر واملسببات التي قادت قبل ذلك لتأجيله ومن

حيث انتصر في األخير في الصراع الداخلي في

احلركة احلرس الشاب الذي لم يعد شاب ًا كما يقول
الكاتب .وبعد تقدمي تفصيل حول ما جرى في
املؤمتر ومنع أعضاء غزة من املغادرة وانخفاض
متثيل غزة في الهيئات القيادية املنبثقة عن املؤمتر

يعرض الكاتب للسيرة الذاتية لبعض أقطاب اللجنة

ومحق ًا يعنون الكاتب اجلزء التالي من حتليله

املركزية اجلديدة .والكاتب يعيد تكرار أطروحة

مرحلة احلكم الفتحاوي في السلطة وما صاحبها

تنتشر أكثر في الكتابات الغربية منها في التحليل

بـ»أن تربح الدولة وتخسر احلزب» حيث يصف
من مشاكل وأزمات ،حيث إن فتح كان عليها
أن تتحمل بناء السلطة وإدارتها في الوقت الذي

كان هناك إجماع فصائلي ضد أوسلو ومواقف
مختلفة من السلطة ذاتها .ويقدم الكاتب قراءة

النتخابات عام  1996وبعد ذلك أداء فتح داخل
املجلس التشريعي وبعد ذلك انتخابات عام

 2006التي خسرتها احلركة .لقد شهدت أطر فتح
القيادية تراجع ًا خالل تلك احلقبة ولم يكن للجنة

املركزية وال املجلس الثوري الدور املناط بهما في
تقرير مصير احلركة واحلياة السياسية وبشكل عام
العدد (2011 )16

صراع الداخل واخلارج في السياسة الفلسطينية التي
السياسي الفلسطيني احمللي ويعتبر أن تشكيلة

اللجنة املركزية اجلديدة تعتبر انتصار ًا للداخل،
حيث إن الغلبة لقيادة احلركة من الداخل وهو كالم
ليس دقيق ًا متام ًا إذ على املرء أو ً
ال أن يدقق في فهمه
لقيادة الداخل وقيادة اخلارج فهو يقول باستثناء
واحد (أبو ماهر غنيم) فإن كل اللجنة املركزية متثل

فتح الداخل» (ص )82.واملرء ليس بحاجة جلهد

كبير للتذكر أن مثل هذه املعلومة جتافي الواقع إذ
إن أكثر من نصف أعضاء اللجنة املركزية (محمود

عباس ،أبو ماهر غنيم ،محمد املدني ،العالول،
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أبو ردينة ،أبو العينني ،عباس زكي ،أبو غربية،

احلكومة الفلسطينية احلالية برئاسة الدكتور سالم

صخر بسيسو ،ناصر القدوة ،جمال محيسن ..

الفلسطيني إلى اجلمعية العمومية للحصول على

توفيق الطيراوي ،نبيل شعث ،عزام األحمد،

وغيرهم) هم فعلي ًا من قيادة احلركة التي عادت مع
إنشاء السلطة وال ميكن وصفهم بأنهم من الداخل

إال بنسب اإلنسان إلى جذور عائلته وميالده.

أما من جهة القيادة الفعلية فرمبا باستثناء جبريل
الرجوب ومحمد دحالن وزكريا اآلغا ومحمد
إشتية وصائب عريقات وحسني الشيخ لم يعمل أي

من أعضاء اللجنة اجلديدة في تنظيم األرض احملتلة

خالل فترة االحتالل أي بعد العام  1967وهذا
ليس مهم ًا إذ إنه لم يكن موضوع ًا للنقاش خالل

عقد املؤمتر.

فياض لبناء مؤسسات الدولة تزامن ًا مع التوجه
بطاقة عضوية اجلمعية بعد افتتاح الدورة اجلديدة

في العشرين من أيلول .يبدأ الكاتب فصله
بسؤال جوهري يشكل لب النقاش حول اخلطط

الفلسطينية ورمبا حول مسيرة السلطة وبرامجها:
«هل ميكن بناء دولة حتت االحتالل؟ هل ميكن

أن ينجح بناء املؤسسات قبل حترير األرض؟»
(ص )99.وكما يقول الكاتب محق ًا فحتى عهد
قريب كانت إجابة معظم الفلسطينيني عن هذين

السؤالني بالنفي القطعي .لقد شكل بناء مؤسسات

السلطة بعد العام  1994افتراق ًا فلسطيني ًا جديد ًا

وينتقل الكاتب ملناقشة التحوالت التي أدخلت

يعكس حتو ً
ال في الفهم السياسي الفلسطيني،

حيث التركيز على العمل السياسي والدبلوماسي

القرار السياسي مليالدها ،بيد أن ذلك لم ينجح

على برامج احلركة والتي أقرها املؤمتر العام السادس
واملقاومة الشعبية على حساب العمل املسلح
وإعالء قيمة املقاومة غير العنيفة واملقاطعة الشعبية

واالقتصادية وتفعيل دور اجلماهيري في الضغط
على االحتالل واملطالبة مبساندة املجتمع والهيئات
الدولية .وفي اجلزء األخير من الفصل يعرض

الكاتب لردود الفعل اإلسرائيلية خاصة على عقد
املؤمتر.

حيث مت الشروع في بناء مؤسسات لدولة تنتظر
في فرض وجود الدولة على قوة االحتالل اجلاثمة
على األرض .لقد شكلت خطة احلكومة الثالثة
عشر التي قدمها الدكتور سالم فياض في آب
 2009واملعنونة «فلسطني :إنهاء االحتالل وبناء

الدولة» املرحلة األخيرة ولكن األكثر صرامة في
إنهاء املعادلة غير األخالقية بني وجود االحتالل
والدولة .واخلطة شكلت ابتعاد ًا عن النهوض

ويخصص الكاتب الفصل الرابع ملناقشة

البالغي الذي كان سائد ًا نحو اخلطوات العملية.

املعنون بـ«جهود السلطة الفلسطينية في بناء الدولة:

دعمها اجلهود الفلسطينية كما يقتبس الكاتب من

إستراتيجيات بناء الدولة الفلسطينية .والفصل
وضع فلسطني على اخلريطة» يناقش بعمق وحتليل
اجلهود الفلسطينية لبناء الدولة واخلطط الفلسطينية
خاصة احلديثة منها لتجسيد الدولة خاصة خطة

بل إن اإلدارة األميركية عبرت في البداية عن

خطاب الرئيس أوباما في القاهرة وفي غير مكان.
ويقدم الكاتب حتلي ً
ال للخطة ضمن السياق األوسع

للخطط الفلسطينية ،حيث إن السلطة كانت كل
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عامني تقدم خطة لتطوير املؤسسات وكانت اخلطة

االجتماعية خاصة في قطاع الصحة والتعليم .وكل

يقول الكاتب فإن خطة فياض لم تبدأ من الصفر بل

للتحول إلى دولة أو كما يعبر عن ذلك الكاتب في

األولى عام  1996والتي قام عليها «بكدار» .وكما
بنت على خطط سابقة للسلطة( .ص )103

ذلك جنح في إقناع املجتمع الدولي بجهوزية السلطة
العنوان اجلانبي «حتويل املاء خلمر» .ومن املؤشرات

ورؤية فياض القت دعم ًا كبير ًا من الغرب وحتى

االقتصادية املختلفة ميكن االستدالل على حتقيق

خلطة سالم فياض .كما أن الرباعية الدولية أعطت

واجهت جملة من التحديات الكبيرة التي متثلت

أيلول عام  2010لم يرد أي نقد فعلي أوروبي
دعمها الكامل للخطة كما فعلت اإلدارة األميركية.
على أثر ذلك يقوم الكاتب بتحليل وتقييم تنفيذ

اخلطة بعد سنة من إعالنها في القطاعات املختلفة،
مبتدء ًا باإلصالح في القطاع األمني ،حيث الفكرة
السائدة أن األمن كان القطاع الذي تدخل فيه

سالم فياض أكثر من غيره ،ويقترح الكاتب قراءة
إصالحات فياض في القطاع األمني ضمن إطار
جهود اإلصالح السابقة .واحملقق أن جهاز األمن

الفلسطيني شهد الكثير من األزمات خالل سنوات

االنتفاضة وظهور املجموعات املسلحة املتنوعة
والتناقض فيما بينها ،وعليه فمن وجهة نظر

فياض يجب توحيد األجهزة األمنية وضبط احلالة
األمنية في الشارع ،وعليه قام فياض بحملة صارمة

لتحقيق ذلك .ووفق الكاتب فقد مت اعتقال قرابة
 10آالف فلسطيني من حماس وكتائب األقصى

من قبل حكومة فياض في الفترة .2010-2007

ويرد مصطلح األمن  40مرة في الثمانية وثالثني
صفحة التي هي حجم اخلطة .ثم يناقش الكاتب
اإلصالح املالي ومحاربة الفساد ويعرض خلطوات

اإلصالح في املجال املالي وهي خطوات ساهمت
في تعزيز االستقرار املالي إلى جانب تطوير البنية

التحتية وتعزيز سيادة القانون وإصالح السياسات
العدد (2011 )16

اخلطة ألهدافها املعلنة .وبالطبع فإن اخلطوة

أو ً
ال وقبل كل شيء في سياسات االحتالل نفسه

خاصة عدم مقدرة السلطة على البناء والتطوير

في املناطق املصنفة «ج» وفق اتفاقية أوسلو حيث
السيطرة األمنية املطلقة لقوات االحتالل.

بيد أن الكاتب في ظل التقييم اإليجابي الذي

يقدمه لتنفيذ اخلطة يغفل النقص الكبير واخلطأ

الكبير الذي وقعت فيه بتغييبها التنمية والتطوير في
غزة التي تقع خارج نطاق السيطرة الفعلية للسلطة،

فاخلطة هي خطة لبناء الدولة في الضفة الغربية بهذا
املعنى وهو املأخذ الكبير عليها .والكاتب ال يناقش

كيف ميكن بناء دولة على جزء من األرض املعلنة

سياسي ًا كأساس لشرعية هذه الدولة.

وبالقدر الذي أثارت فيه اخلطة النقاش واجلدل،

فإن سالم فياض نفسه موضع جدل ونقاش في
الساحة الفلسطينية حيث إنه يقابل بآراء متباينة

في الشارع الفلسطيني ،والكاتب يخصص اجلزء
التالي من فصله لتحليل ذلك ،حيث يقدم قراءة

ألفكار مؤيدي فياض وخصومه ،وكما يقتبس من

مصدر خارجي فإن كل العالم باستثناء الفلسطينيني
يؤيدون سالم فياض( .ص )125.وأي ًا يكن

املوقف من سالم فياض فإن اخلطة سعت إلى
حتقيق هدفني :األول اإلثبات للمجتمع الدولي
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ولإلسرائيليني أن الشريك الفلسطيني جاد في

املقاومة في فلسطني سيكتشف املتابع أنها لم تكن

النهائية ،كما أنها أرادت (أي اخلطة) أن تقدم بدي ً
ال

واحدة من مكونات النضال ضد االحتالل بالنسبة

السالم.

البرامجية على هذه التنظيمات وسياساتها املعلنة من

التوصل إلى حلول على أساس الدولة في املرحلة

للقيادة الفلسطينية في حال فشلت مفاوضات

فقط مجربة سابق ًا فقط بل إنها أصبحت اآلن
لكل التنظيمات الفلسطينية ،حيث إن التطورات

ويخصص برونينغ الفصل األخير من كتابه

فتح حتى حماس وتلك التي يحرض عليها الرئيس

واملتمثل بظهور املقاومة السلمية بفعالية في املشهد

وفي حتليله لتطور املمارسة الفلسطينية للمقاومة

ملناقشة التطور املهم اآلخر في السياسة الفلسطينية

اليومي الفلسطيني ملقارعة االحتالل والتغلب
عليه .الفصل معنون «أبعد من اإلرهاب :تسييس

املقاومة غير العنيفة» .ينطلق الكاتب من حقيقة
أن تاريخ ظهور املقاومة السلمية في فلسطني ليس

جديداً ،بل إنه ميتد لعشرات السنوات التي سبقت
قيام دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني لم يتوقف

يوم ًا عن استخدام املقاومة السلمية منذ االنتداب

البريطاني لفلسطني وحتى اندالع االنتفاضتني
األولى عام  1987والثانية عام  .2000وفي
اجلزء األول من الفصل واملعنون «الالعنف:
املقاومة املنسية» وهي ليست منسية في املمارسة

الفلسطينية كما يدلل الكاتب بل في الوعي الغربي

عن الفلسطينيني .يقول برونينغ إنه وعلى العكس
من التصور الغربي الشائع فإن املقاومة الالعنفية
الفلسطينية ضد احتالل أراضيهم ليست ظاهرة
جديدة ،فقد واجه الفلسطينيون االحتالل لعقود

طويلة ومنذ اليوم األول ليس بالعنف بل بوسائل
خالية من العنف متام ًا وهو ما كان يتم التعبير

بعبارات «املقاومة الشعبية» و«املقاومة املجتمعية»
و«املقاومة الالعنفية».

واملقاومة الالعنفية ومع حتليل تاريخ تطور

محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض.

الالعنفية ،فإن برونينغ يقدم قراء ًة تاريخي ًة حتليلي ًة

للظاهرة منذ أيام االنتداب البريطاني خاصة

إضراب  .1936وليس النفي اإلسرائيلي والغربي
لوجود مقاومة سلمية في فلسطني خالل فترة
االنتداب إال لنفي وجود أي نوع من النشاطات

املناهضة لالحتالل البريطاني لفلسطني ،وبالتالي
التقليل من وعي الشعب الفلسطيني السياسي

وتطلعاته الوطنية السابقة لوجود دولة إسرائيل.
(ص )135.الظاهرة األخرى التي ارتبطت

باملقاومة الالعنفية هي املفهوم الشعبي الفلسطيني
حول فكرة «الصمود» والتي مت جتسيدها فعلي ًا من
خالل رفض سياسات االحتالل كما مت التعبير عنه

في الشعر والكتابة األدبية الفلسطينية .فالصمود
نفسه هو من حافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية
وساهم في حمايتها من سياسات التشويه التي

كانت قوات االحتالل حتاول فرضها عليه .وفي
سياق التحليل نفسه ،فإنه ووفق دراسة ميدانية

فإن قرابة  15باملائة من نشاطات االنتفاضة األولى
في أول سنتني كانت رشق احلجارة فيما متثلت

البقية الباقية في نشاطات ال عنفية( .ص)136.
وخالف ًا للدعاية اإلسرائيلية فإن االنتفاضة الثانية
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لم تبدأ مسلحة بل إن اجلماهير خرجت إلى الشارع

الذي يقدرون عليه .بيد أنها تشكل قو ًة حقيقي ًة بيد

وعلى الرغم من هذا التاريخ الغني ،فإن املقاومة

بطبيعة الصراع في املنطقة.

لالحتجاج على زيارة شارون للحرم الشريف.
الالعنفية ال حتظى باالهتمام الكافي في اخلطاب
الغربي عن الفلسطينيني بل إن اإلعالم الغربي

يركز على النشاطات العنفية واألعمال العسكرية
الفلسطينية ،وعليه فإنها لم حتقق نتائج تاريخي ًا

ألنها لم تلفت االنتباه ألنه وحسب شومسكي
كما يقتبس الكاتب فإن مثل هذا النشاطات تكون

ناجحة حني جتذب االنتباه( .ص)138.

الفلسطينيني في ظل تنامي الوعي الشعبي العاملي
بعد ذلك ينتقل الكاتب لتحليل أشكال املقاومة

الالعنفية في فلسطني عبر حتليل أربع ظواهر يقول

إنها جتسد هذه املقاومة وتتمثل في ( )1حملة
مناهضة جدار الفصل )2( .النشاطات الهادفة
إلى كسر احلصار املفروض على قطاع غزة)3( .
حركة املقاطعة الدولية )4( .نشاطات السلطة

الفلسطينية .وباستثناء عبارة واحدة فإن الكاتب ال

وفي سياق التحليل نفسه ،فإنه ووفق دراسة

يأتي على ذكر النشاطات املناهضة للحزام األمني

األولى في أول سنتني كانت رشق احلجارة

في الصفحة  149فإنه ينسبها إلى شبكة املنظمات

ميدانية فإن قرابة  15باملائة من نشاطات االنتفاضة
فيما متثلت البقية الباقية في نشاطات ال عنفية.
(ص )136.وخالف ًا للدعاية اإلسرائيلية فإن

االنتفاضة الثانية لم تبدأ مسلحة بل إن اجلماهير
خرجت إلى الشارع لالحتجاج على زيارة شارون

للحرم الشريف .وعلى الرغم من هذا التاريخ

الغني فإن املقاومة الالعنفية ال حتظى باالهتمام

الكافي في اخلطاب الغربي عن الفلسطينيني بل
إن اإلعالم الغربي يركز على النشاطات العنفية

واألعمال العسكرية الفلسطينية ،وعليه فإنها لم
حتقق نتائج تاريخي ًا ألنها لم تلفت االنتباه ،ألنه
وحسب شومسكي كما يقتبس الكاتب فإن مثل
هذا النشاطات تكون ناجحة حني جتذب االنتباه.

(ص)138.

في غزة وحتى حني يتحدث عن هذه النشاطات

غير احلكومية الفلسطينية (بينجو) وهذا غير دقيق
باملطلق ،حيث إن من أطلق هذه احلملة هو هيئة
العمل الوطني برئاسة الدكتور زكريا اآلغا وكان

املتحدث باسم احلملة السيد محمود الزق عضو

املكتب السياسي جلبهة النضال الشعبي وعضو هيئة
العمل الوطني.

ويناقش الكاتب السياسات الالعنفية املختلفة

وردود إسرائيل عليها ،كما يعرض لنجاح

النشاطات الفلسطينية في إجبار إسرائيل على
تفكيك أجزاء من اجلدار الفاصل وهو في هذا
السياق يعدد مجموعة من جناحات السياسة

الالعنفية الفلسطينية خاصة في مجال مقاطعة

بضائع املستوطنات .ويناقش في اجلزء األخير

ووفق الكاتب ،فإن الفلسطينيون حني يدافعون

من الفصل التحديات التي تواجه هذه املقاومة في

أخالقي بل من القول إنها اخليار الفعال الوحيد

الالعنفي للنشاطات حيث إن بعض النشاطات قد

عن فكرة املقاومة الالعنفية ال ينطلقون من مبرر

العدد (2011 )16

فلسطني وتتمثل وفق الكاتب في اآلتي ( )1النقاء
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تشهد رشق احلجارة وأفعا ً
ال شبيه ًة مما قد يخرج

يبقى« :هل ستنتهز إسرائيل والغرب الفرصة في

النظري في معاجلة املفهوم ،حيث الحظ البعض

يدعو إلى حتقيق ما طالب البعض به من «تدخل

املقاومة الالعنفية من سلميتها )2( .القصور
أن شمل منتجات إسرائيل كلها في املقاطعة

اخلارجية بدل التركيز على منتجات املستوطنات

قد يقلل من فعالية حقيقة املقاطعة املطلوبة)3( .
الطابع النخبوي للمقاومة الالعنفية وعدم شمول
جميع املواطنني فيها .والكاتب في مرات كثيرة
يقوم بتقدمي أثر االنقسام في التحليل على قضايا

كثيرة مهمة ويعطي لهذا األثر أهمية في التحليل

مبالغة في بعض السياقات مثل النقاش حول
الصراع على ريادة املقاومة الالعنفية (ص-149 .

 )150والذي قد يعطي االنطباع بأن الفلسطينيني
فقط ينظرون لألشياء من منظار املصالح الفئوية

جتن على فتح وحماس
والصراع احلزبي وفي ذلك ٍّ
على حد سواء.

حتقيق سالم موعود منذ ستني عاماً» .وهذا ما

خارجي» لفرض السالم فقد قام الفلسطينيون

بإحداث التحول املطلوب منهم وبقيت إسرائيل
على مواقفها.

الكتاب مرافعة قوية لصالح الفلسطينيني

والتغيير املهم الذي طرأ على السياسة الفلسطينية

ودعوة صريحة للساسة الغربيني إلى االلتفات

لهذا التحول والدفع باجتاه إنهاء الصراع املزمن
مبا يكفل للفلسطينيني حقوقهم املشروعة .وهو
يأتي من باحث جاد درس الشرق األوسط وعمل

فيه عن قرب وساهم في توطيد العالقات الغربية
الفلسطينية وتوضيح وجهة النظر الفلسطينية لصناع

القرار في الدوائر األوروبية .عمل مايكل برونينغ

مدير ًا ملكتب مؤسسة فريدرش إيبرت التابعة

بشكل عام وكما يقول الكاتب في مطلع الكتاب

للحزب الدميقراطي األملاني في فلسطني وعمل قبل

جوانب مهملة من السياسة الفلسطينية من خالل

باحث متخصص في قضايا الشرق األوسط وكتب

فإن غاية هذا الكتاب املهم هي تسليط الضوء على
مساءلة الصور النمطية اخلاطئة واحملرمات في

الوعي الغربي واإلسرائيلي .وفيما ال ميكن إخضاع
جهوزية الفلسطينيني وحقهم في الدولة للشروط

والتصورات الغربية حول احلكم الصالح ،فقد
أثبت الفلسطينيون إصرار ًا حازم ًا على إحداث

تغيير واضح ومهم في سياستهم .وهذا ال يزيد
شرعية املطالب الفلسطينية بل ساهم في تسريع

حتقيق هذه التطلعات .وفيما أثبت الفلسطينيون

جاهزية للحل على أساس الدولتني ،فإن السؤال

ذلك في مكاتب املؤسسة في األردن والعراق .وهو
في مجالت عديدة مثل الشؤون اخلارجية ودير

شبيغل.

وفيما تضم فصول الكتاب أشكا ً
ال وجداول

وإحصائيات متعلقة مبا يرد في متونها من شرح،

يحتوي الكتاب في مالحقه على الوثائق املهمة
املتعلقة بالتحليل الذي ورد في منت الكتاب خاصة
البرنامج السياسي الصادر عن املؤمتر العام السادس

حلركة فتح عام  2009وبرنامج احلكومة الفلسطينية

الثالثة عشرة .إنه كتاب عميق ويستحق القراءة.
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املكتبة

بسبب

املقرون

االحتالل،

كذلك ،بغياب األمن ،وفقدان

أدنى مقومات احلياة.

املؤ ِّلف

ويكشف

عن

واملستقبل ،املشفوعني مبرارة
سني االحتالل ،منذ العام

.1948

جوانب التمييز العرقي والتفرقة

العنصرية املق ّننة اللذين متارسهما
الكتاب:

فلسطني

املعكوس :احتالل يومي

الوجه

الناشر :مركز دراسات الوحدة

العربية

يسلّط

تتحاشى االعتراف به ،بل

يتعينّ عليها أخذه في االعتبار،

السلم والعدالة ال
وبالتالي ،فإن ِّ

تاريخ النشر2011 :
املؤ ِّلف

ميكن ملقاربة صادقة للصراع

اإلسرائيلي – الفلسطيني أن

الكاتب :سري املقدسي

عدد الصفحات432 :

إسرائيل ،كونهما واقع ًا دائم ًا ال

مجرد منح الفلسطينيني
يقتضيان ّ

الكتاب :فلسطني :وطن للبيع
الكاتب :خليل نخلة.

ت .عباب مراد

الناشر :روزا لوكمسبورغ
تاريخ النشر2011 :

الذين يعيشون حتت االحتالل

عدد الصفحات282 :

فحسب ،بل يقتضيان تفكيك

كتابه «يتصدى هذا الكتاب

الضوء

وفي املنفى حقوق ًا سياسي ًة

يقول خليل نخلة في تعريف

األرض

نظام التفرقة العنصرية املعمول
به من ِق َبل اإلسرائيليني.
وما يزيد من أهمية هذا الكتاب،

للكشف عن كيف أن ادعاءات

وما يتركه الواقع االقتصادي

متيز بها املؤ ِّلف لألحداث
ّ
الراهنة ،عبر اإلجابة عن أسئلة

بشكل أساسي دور التحالف

الدولة

من )1( :النخبة السياسية

في

املنظمات الفلسطينية التنموية

الفلسطينية،

املساعدات العابرة للحدود

على إيقاع احلياة اليومية

للفلسطينيني،

في

احملتلة ،كاشف ًا عن منو املعاناة
على الصعيد الفردي ،واملهني،
واالجتماعي،

التنمية الرسمية الفلسطينية هي

اآلن ،وكيف أنها قد أصبحت

والسياسي،

هو تلك املواكبة الرصينة التي

السيئ من تفكيك للبنى
ّ
احلياتية ،إضاف ًة إلى ما يشهده

محورية ،تتناول املوقف من

الثالثي غير الرسمي املشكل

اليومي – بحقهم اإلنساني

الواحدة ،أو حل الدولتني،

الرأسمالية الفلسطينية)2( .

واالنقسام

غير احلكومية )3( .وكاالت

وسوى ذلك من أسئلة احلاضر

الوطنية .في إعاقة ما أسميه

الفلسطينيون ،هناك ،من العنف

–

املتأصل في االحتالل
ِّ

العسكري اإلسرائيلي ،إلى
جانب االنتظار الذي ال ينتهي،
واإلحساس بالعجز والشلل
العدد (2011 )16

املفاوضات،

وحل

واملستوطنات

اليهودية

الضفة
في

الغربية،

القيادات
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ادعاءات مجتزأة أو مشوهة

ومستأطرة .يتناول هذا الكتاب

«التنمية التحررية املرتكزة إلى
الناس» وعرقلتها بل وتقويض
دعائمها.
تهدف

التنمية

إن النضال الالعنيف يعطي

بقوة في إحياء وإعادة والدة

على

ومؤسسات املجتمع ،التي هي

املواطنني وسائل يستطيعون
استخدامها

للحصول

التحررية

حرياتهم والدفاع عنها ضد

هذا الكتاب إلى حترير عقول

في املستقبل .وفي ما يلي عدد

املرتكزة إلى الناس كما جاء في
الناس وأجسادهم من الظلم

اخلارجي والسيطرة والهيمنة،

ومن القمع الداخلي وإساءة
املعاملة واالستغالل والفساد

واالنحراف ومن إمكانية النفاذ

إلى مصادر القوة باالعتماد على
االمتيازات وبطرق ملتوية».

حكم دكتاتوريني حاليني أو
من التأثيرات اإليجابية للنضال
الالعنيف:

وفرض قيود على سلطة أي

حاكم دكتاتوري في املستقبل.

املواطنون أكثر ثق ًة بأنفسهم

في حتدي تهديدات النظام

احلاكم ،وفي حتدي قدرته

على فرض أساليب االضطهاد

يستطيع املواطنون من خاللها

األعمال

القمعية

لشرطة

وجيش األنظمة الدكتاتورية.
يوفر النضال الالعنيف طرق ًا

يستطيع املواطنون واملؤسسات

يوفر النضال الالعنيف

يقيدوا
املستقلة من خاللها أن ّ

التي يستطيع املواطنون من

احلاكمة ،وبالتالي تهديد

مقاومة

السيطرة

غير الدميقراطية من قبل أية
مجموعة دكتاتورية.

ميكن استخدام النضال

دراسات في النضال بوسائل

الالعنيف في تأكيد ممارسات

الكاتب :جني شارب

حرية التعبير عن الرأي وحرية

احلريات الدميقراطية ،مثل

الناشر :مركز دراسات الوحدة

الصحافة واملنظمات املستقلة

تاريخ النشر2011 :

السيطرة والقمعية.

عدد الصفحات296 :

على حتريك قدرة املواطنني،

حشد القوة في مواجهة

النضال الالعنيف أن يصبح

خاللها

العربية

إلى الدميقراطية بسبب قدرتها

ينتج من اخلبرة في تطبيق

أساليب الالتعاون والتحدي

الالعنف

مبثابة مؤسسات حيوية بالنسبة

يوفر النضال الالعنيف وسائل

العنيفة.

الكتاب :املقاومة الالعنفية:

وتعزيز املجموعات املستقلة

وحرية

التجمع
ّ

ملواجهة

يساهم النضال الالعنيف
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أو يقطعوا مصادر قوة الفئة

قدرتها على االستمرار في

السيطرة ،وذلك من أجل
خدمة أهداف الدميقراطية.

ثم حدثت أحداث  11أيلول

 ،2001ومبارك ال يزال
في احلكم؛ فشهد صعود

حركة

«مكافحة

ويلقي في النهاية نظر ًة على

املستقبل.

اإلرهاب»

وتوجيه سهام إلى العرب
واملسلمني بد ً
ال من الشيوعيني.

الكتاب :مصر واملصريون
في عهد مبارك

الكاتب :جالل أمني

الناشر :الشرق ،القاهرة
تاريخ النشر2011 :

عدد الصفحات272 :

يقول املفكر املصري جالل

أمني في تقدمي كتابه اجلديد

«خضعت مصر حلكم حسني
مبارك ثالثني عاماً ،حتى قامت
ثورة  25يناير  2011وأطاحت
به .كانت فترة حكمه تلك

طويلة بأي معيار.

تسلَّم مبارك احلكم واالحتاد

السوڤيتي ال يزال في عنفوانه،
ولم يكن قد مضى أكثر من عام

على استالم الرئيس ريجان
احلكم في أميركا .كانت

احلرب األهلية اللبنانية ما زالت

محتدمة ،وامللك حسني كان
يحكم األردن ،وحافظ األسد

يحكم سورية ،وصدام حسني ال
يزال حاكم ًا ُمطلق ًا في العراق.
العدد (2011 )16

هكذا جاء الرئيس ريجان

وذهب ،والرئيس بوش األب
وذهب،

والرئيس

كلينتون

وذهب ،والرئيس بوش االبن

وذهب ،وظل مبارك جاثم ًا

علـى صــدر مـصر حتــى تنحـى
ع ــن احلكم في  11شباط
.2011

لقد آن األوان إللقاء نظرة

شاملة على عهد الرئيس
مبارك بأكمله ،وهذا الكتاب

يفعل ذلك؛ فيتناول التطور

االقتصادي والسياسي في مصر
في عهده ،مقارن ًا مبا كان قبله،
وأحوال الفقراء والباشوات
والطبقة الوسطى ،وأحوال

املثقفني والصحافة ،وتطور
اخلطاب الديني ،ومخطط نقل

احلكم من الرئيس البنه قبل
أن يتم إحباطه على يد الثورة.
تغير على
وكذلك ما طرأ من ّ
العالقات بني مصر والعرب،

وبني مصر والواليات املتحدة،
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الكتاب :أزمة الدولة الوطنية

الكاتب :مجموعة من الباحثني

الناشر :مركز دراسات الوحدة

العربية

تاريخ النشر2011 :

عدد الصفحات575 :

يهدف هذا الكتاب  /الندوة

إلى تشخيص «أزمة الدولة

في الوطن العربي» من جميع
وجوهها وأبعادها التاريخية
واالجتماعية

واالقتصادية

والسياسية واإلقليمية والدولية،

وقد قرنت البحوث النظريات
باحملسوس

التجريبي،

والتبصر بالظاهرات امليدانية
ّ

واحلقلية؛ وكل هذا بهدف

تلمس إجابة عن أسئلة تطرح
ّ
دائماً :إلى أين؟ وما العمل؟
قدمتها
فاملعطيات التحليلية التي ّ

البحوث وتعقيباتها ومناقشاتها،

وبالغة

جاء احلديث عن قوى التغيير

(الزبائنية) ،تلك القوى التي

كثيرة،

ومتشعبة،

جراء
املواطن العربي ،وما يعانيه ّ

املدعوة إلى التشكلّ ؛
التاريخية
ّ

ولم يغب عن بحوث الندوة

األهمية ،فهي تعكس هموم
معايشته أزمة الدولة العربية.

وحركات االحتجاج والكتلة

واقتصادي ًا

وصفت
ّ

ريعية

أما في توصيف أزمة الدولة

الدولة ،وبالتالي فشل سياساتها

على مستويات ثالثة :سياسي ًا

من اإلفقار والبطالة وغياب

وتشريح أبعادها فكان التركيز
جرى احلديث عن تسلط الدولة

واستبدادها واستئثار قلّة في
حكمها ،واستنزاف ثرواتها

ونهب مواردها وإشاعة الفساد
تضاد ذلك
في هياكلها ،وفي
ّ

«التنموية» التي ّأدت إلى مزيد
العدالة؛ واجتماعي ًا بدا صارخ ًا
ما متارسه «الدولة العربية» من

سيادة ونفوذ الطائفية واإلثنية
والقبلية ،وما تنتجه من قوى
موالية بفعل نظام احملسوبية
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عاثت باملجتمع فساداً.
إشكال

التدخل

األجنبي،

وال سيما األميركي ،الذي
ميعن في إجهاض التحركات
واملشاريع

الدميقراطية

في

املنطقة ،وذلك حرص ًا منه على
أنظمة االستبداد ،باعتبارها

حارسة «االستقرار» الضروري
للمصالح الغربية.

