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في البداية

مهرجانات النطالقة «حماس» في الضفة

ميضى عا ٌم ويأتي آخر ،فيما املشهد
الفلسطيني ـ على ما شهده من تط ّورات إيجابية
ّ

الغربية ومهرجان انطالقة «فتح» في غزة،
وقبلهما زيارة وفود «فتح» القيادية إلى غزة،

في الشهرين املاضيني ـ لم ينجح في القفز
إلى جناحه الكبير في حتقيق املصاحلة وإمتام

ووفد املكتب السياسي لـ «حماس» برئاسة
مشعل أيض ًا .كل هذه كانت مؤشرات ومازالت

ميكن القول إنه كان عام ًا حاف ًال دسم ًا شهد
توقيع اتفاقات مصاحلة كما شهد نقض ًا لها،

تقول إن املصاحلة ممكنة.
في زاوية الدراسات ،يكتب فيليب شميتر ـ

وشهد حلظات تفاؤل وصلت ح ّد اإلميان بأن

واحد من أبرز علماء السياسة في عصرنا ومن

االنقسام انتهى ،كما شهد حلظات يأس من

أهم منظري التحول الدميقراطي ـ حول التجربة
العربية دراس ًة بعنوان «التح ّول الدميقراطي ذو

لكن يظل أبرز ما شهده العام املاضي ،هو

الوجهني وتأثيراته على منطقة الشرق األوسط

ما عصف باملنطقة في حلظاته األخيرة ،حني
جنح الفلسطينيون في لي يد إسرائيل ميداني ًا

وشمال إفريقيا» ،فيما يناقش عياد البطنيجي،
الباحث في العلوم السياسية «الثورات

وسياسي ًا ،فقد مت ّكنوا من ص ّد العدوان العنيف

العربية :اخلطابات السياسية جتاه مسار

الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في تشرين

التط ّور السياسي» .وتخصص

دراستني

الثاني ،وفي الشهر نفسه جنحوا في انتزاع

لقراءة تبعات ما حدث في األمم املتحدة من

اعتراف أممي بحقهم في دولة وإن لم تكن
عضو ًا .أهم ما في االنتصارين أنهما ش ّكال

فلسطيني في انتزاع اعتراف أممي
انتصار
ٍّ
في شهر تشرين الثاني املاضي .يكتب سفير

انتصار ًا لإلرادة الفلسطينية وجتسيد ًا ملعادلة

فلسطني السابق في األمم املتحدة في جنيف

تقول إن الفلسطينيني إذا احتدوا استطاعوا أن
يش ّكلوا حتدي ًا ملخططات إسرائيل.

نبيل الرمالوي حول «استحقاقات ما بعد

الوحدة الوطنية.

االنقسام واإلميان بدميومته.

قرار اجلمعية العامة رقم  ،»19 /67ويكتب
الدبلوماسي الفلسطيني محمد أبو دقة دراس ًة

سادت أجوا ٌء إيجابي ٌة كبير ٌة بعد العدوان
وبعد جولة األمم املتحدة ،وظنّ اجلميع أن

أخرى بعنوان «قرار اجلمعية العامة بشأن

جتسد ذلك في
املصاحلة تطرق األبواب بعنفّ ،

مركز فلسطني في األمم املتحدة» ،حتاول
الدراستان تقدمي مقاربة ملا مت.
في السياق
واستكما ًال لتنقيب

املسيرات التي خرجت عقب احلرب لـ «فتح» في
غزة واحتفا ًال بانتصار األمم املتحدة ،وتنظيم
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الفلسطيني ،تضم زاوية املقاالت مجموع ًة من

سمير عوض من بيرزيت األولى بعنوان «حتالف

املقاالت التي تالمس العدوان على غزة وتداعياته

األقليات ،ومنافذ ميكن الدخول منها» ،وتكتب
الدكتورة لورد حبش من بيرزيت ،أيض ًا ،الثانية

شلحت ،من عكا ،حول «نتائج احلرب على غزة

بعنوان «الفلسطينيون والواليات املتحدة:

وقرار االعتراف بفلسطني :إسرائيل بني فكي

بانتظار غودو» .وفي زاوية السياسات العامة

عزلة إقليمية وعزلة دولية» ،ويكتب محمد هواش

يكتب الدكتور محمد علي حمود من كلية العلوم
السياسية في جامعة النهرين بالعراق دراس ًة

إنهاء االحتالل» ،كما يكتب أكرم عطا الله «هل

حول «الرقابة (اإللكترونية -الشعبية) على

حسمت التطورات األخيرة التباين داخل حركة

االنتخابات :حتليل التجربة املصرية».

واإلجناز في األمم املتحدة .يكتب أنطوان

«فلسطني الدولة :فرص املصاحلة وفرص شراكة

حماس؟!».

وتقدم

وتخصص
ضمن

مراجعتني لكتابني األول لغازي

ندوتها ملناقشة السياق

اخلليلي بعنوان «من أوراق العمر» ،والثاني

األخيرة،

للقيادي اإلخواني السابق ثروت اخلرباوي
بعنوان «سر املعبد» ،إضاف ًة ملجموعة متنوعة من

التط ّورات

الفلسطيني
ّ
فتستضيف حول طاولتها الدكتور ناصر أبو

الكتب في زاوية املكتبة.

العطا من جامعة األقصى ،والدكتور وليد
مدللة من اجلامعة اإلسالمية ،ومحسن أبو

ّ
وتبخرت
انتهى عام آخر ،وظهرت أحالم

رمضان من شبكة املنظمات األهلية ،ومأمون

أخرى ،وم ّرت سحب كثيرة ولم متطر على الرغم
من أن نهاية العام شهدت تقدم ًا وانتصار ًا

ندوة يديرها الدكتور عاطف أبو سيف ،رئيس

فلسطيني ًا على العدو وعلى الذات ،وعكست
حال ًة من التجسد والسلم األهلي كانت مفقود ًة

في زاوية السياسات الدولية

قبل ذلك ،لكن لن يكون لكل ذلك أي داللة دون

على تداعيات إعادة انتخاب الرئيس األميركي

الولوج إلى أتون املصاحلة احلقيقية ،فهل يكون
ذلك ممكن ًا في العام  2013أم أنه سيكون

الرئاسية األميركية وما بعدها .يكتب الدكتور

مجرد عام آخر.

سويدان من معهد السياسات العامة ،في
حترير

.

وتركز

أوباما من خالل مداخلتني حول االنتخابات

العدد (2012 )22

8

دراسات

التحول الديمقراطي ذو الوجهين
وتأثيراته على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

برفسور فيليب شميتر

1

حت���ى إعادة صياغتها واملصادقة عليها ،وإذا

عملي���ة التح ّول الدميقراطي هي عملية ذات

متّت هذه العملية بنجاح ،فإن هذه التح ّول في
النظام ينتج عنه اكتس���اب الدولة حال ًة جديد ًة

وجهني .فه���ي من الوج���ه األول ـ لنقل "اليد
اليس���رى" ـ تطلق مجموع���ة أحداث وعمليات
ورموز ش���املة ،يكتسب املواطنون من خاللها

بدخولها مصافي النادي العاملي للدميقراطيات

حريات مدنية وحقوق إنسان لم تكن لديهم من

احلقيقية (الدميقراطيات املستقرة).
عل���ى الوجه النقيض ـ «اليد اليمنى» ـ فإن

قبل ،إلى جان���ب الولوج إلى مختلف مصادر
املعلوم���ات ،والتم ّك���ن من إنش���اء األحزاب

عملية التحول الدميقراطي تنطوي على مجموعة
أكث���ر تخصصي ًة من التعديالت األكثر واقعي ًة

واملنافس���ة فيم���ا بينها ،إج���راء االنتخابات
والتي تكون مخرجاتها غير مؤكدة على الرغم

لكل بلد على حدة ،هذه عاد ًة ما تكون تعديالت
عملي ًة أو حلو ًال وس���ط ًا لتنفيذ ما سبق ذكره.

إل���ى صناديق االقتراع ويت���م فرز أصواتهم
بعدال���ة ،يتم إعالن الفائزين ومي ّكنهم ذلك من

من أبرز األحداث والعمليات والرموز في ذلك

م���ن ذلك جت���ري كاملعتاد ،يتوج���ه الناخبون

احلقوق واحلريات التي يكتس���بها املواطنون
قد تك���ون متطابق ًة رس���مي ًا ،لك���ن احلواجز

شغل مقاعد في البرملان أو حتى مناصب في

االجتماعي���ة واالقتصادي���ة والثقافي���ة متنع

الس���لطة التنفيذية ،ويعاد تنقيح الدساتير أو
9

املواطنني من التمتّع بها بشكل ف ّعال .عاد ًة ما

يسمى «األنظمة الهجينة» من الدخول إلى هذا
النادي رغم ًا عن أكثر الدول اإلقليمية امتياز ًا

املتنفذة ،والسيما املتملكة منها ،وتضمن حالة

في ذلك النادي ،وهي دول االحتاد األوروبي.

ملؤسس���ات قوية وبخاصة للقوات العس���كرية

ولتلخيص ما سبق ،فإن العوامل الثالثة ،لليد

والطائفة الدينية واخلدمات املدنية والشركات

اليمنى ،تقف وراء التفاوض لفرض تلك التنازالت

ش���به احلكومي���ة الت���ي حتميهم م���ن نتائج

الواقعية التي تش����وه ماهية الدميقراطية التي

االنتخابات التشريعية والتداول على السلطة
التنفيذية .قد تبدو االنتخابات تنافسي ًة ،ولكن
غالب ًا ما تكون ألصحاب املناصب القدرة على

حتاول حتقيقها ،اليد اليسرى:

حتتوي الدساتير على ضمانات خاصة للفئات

ً
أوال ـ أمناط من االنقس���ام االجتماعي الداخلي،
خاص���ة فيما يتعلّق باجلماع���ات الثقافية أو

الوص���ول إلى موارد الدولة والس���يطرة على

الديني���ة أو اللغوية مع تفضيالت و خوف من

وس���ائل اإلعالم؛ لضمان انتصارهم فيها .قد

استبدالها بأعداد مهولة.

يكون الناخبون غير مكرهني على الذهاب إلى
صنادي���ق االقتراع ،وقد تك���ون عملية الفرز

ثاني��ًا ـ مقتضي���ات النظام الرأس���مالي لإلنتاج
والتوزي���ع والت���ي تتح ّكم بامل���وارد الالزمة

دقيق���ة ،بينما تكون الدوائ���ر االنتخابية التي
يتم نش���ر أس���مائهم فيها مت جتميعها بشكل

الس���تمرارية الدولة الوطني���ة وتلبية مطالب

منهجي ليس���تفيد منها البعض على حس���اب

العاملني في القطاع اخلاص واملستهلكني.

بش���غل مقاعدهم ،لكن هذا يتم في البرملانات

ثالث��ًا ـ التهدي���دات األمني���ة والقي���ود املنبثقة

اآلخر .قد يسمح للفائزين ،أو حتى للمعارضة،

ع���ن التحالف الدولي ضمن س���ياق التحول

التي ليس���ت لديها سلطة فعلية أو سلطة قليلة

الدميقراطي اجلاري.

للتشريع أو تعديل التشريعات ،قد يكون لدى

ق����د تتجاهل ح����االت محظوظ����ة قليلة هذه

التنفيذيني املنتخبني بطريقة مباش���رة أو غير

العوامل ،قد يكون س����كانها متجانسني بشكل

مباش���رة من قب���ل البرملان الس���لطة مبوجب
مرس���وم خاص في «حالة الطوارئ» ،وأخير ًا

اس����تثنائي من الناحية الثقافي����ة أو الدينية أو
اللغوية ،والتي م����ن املمكن أن تكون خالية من

فإن معايير العضوية في هذا النادي« ،نادي

املعتدين احملتملني عل����ى حدودها أو حتى في

دول الدميقراطي���ات املس���تقرة»( ،والفوائ���د

نطاق حدوده����ا .ولكن ال ميك����ن للدميقراطية

اإلقليمي���ة والعاملية أو العائدات الرمزية) ،هي

املعاص����رة جتنّب املس����اومة مع الرأس����مالية

معايير غامضة ومن الس���هل جتاهلها عندما

وغيره����ا ،فقد أصبحت مقتضياتها أكثر وأكثر

تكون لصالح األعضاء احلاليني .لقد متكنت مبا
العدد (2012 )22
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تق ّي����د ًا بالعوملة الرأس����مالية املتدفقة ومع نظم

اقتصاد متط ّور ومتقدم ،معدل تنمية اقتصادية

دون مساءلة ـ إال من قبل املساهمني الغامضني
أيض���� ًا ـ اتخ����اذ الق����رارات الت����ي تُبطل تلك

وديني واجتماعي ،اس����تعمار م����ن قبل أوروبا

ع����ال ،توزيع عادل للدخل والثروة ،تناغم عرقي
ٍ

اإلنتاج .ميكن للجهات الفاعلة الغامضة والتي

اخل ّي����رة والق����وة األميركية ،اعتم����اد أقل على

احلكومة األكثر دميقراطي ًة ،والتي بالتالي حترم

البت����رول أو الغاز الطبيعي ..ناهيك عن املوارد

املواطنني من فوائد تلك احلكومة املتوقعة ،وهذه

الطبيعية الدائمة األخرى ،تاريخ من احملاوالت

التصنيفات املالية وتدفقاتها مدعومة مبنظمات

الس����ابقة للتح ّول الدميقراط����ي ،غياب احلرب
األهلية أو تهديد اجليران ،فترة قصيرة نس����بي ًا

لقد كان عملي السابق عن التح ّول الدميقراطي
ير ّكز على احملور األول «اليد اليسرى» .لقد ركزت

من احلكم االستبدادي  -من املمكن أن تطول

دولية وإقليمية قوية.

القائمة أو أنها طالت بالفعل.

3

على تل����ك األحداث والعملي����ات والرموز والتي

عن طريق التركيز على الدمج بني عدم اليقني

تش����ترك جميعها في التح���� ّوالت الدميقراطية،

والوكالة التي حتدد عملية التحول وسياساتها

على األقل منذ الس����بعينيات .لقد متردت على
فكرتي أنان وتيري كارل ،وهي فكرة عاد ًة يعمل

عليها مختصون في شؤون كل بلد من البلدان،

امليس����رة التي ميكن التغلب عليها
هي العوامل ّ

مبصطلح « حتدي الش����ر» اخلاص مبيكافيلي

وتعتمد على أنه بس����بب االختالفات في الثقافة

 -القدرة الفردية للفاعل السياس����ي على تقييم

واملكانة اجلغرافية ونوع النظم االستبدادية التي
كانت حتكمها س����ابق ًا أو مستوى التنمية فيها،

احلالة املتغ ّيرة بسرعة (أو كما تُعرف اليوم فهي

مجموعة منظمة من الفاعلني السياسيني ،كاحلزب

فإن املخرجات (مخرجات التحول الدميقراطي)
ً 2
محكومة بأن تكون مختلفة.

على سبيل املثال) ،ومقدرته على مراجعة الفرص
والتوصل إلى
من أجل االس����تجابات اخل ّالقة،
ّ

«غير الطبيعية» ،أصبحت هذه الشروط السابقة

م����ن منظور عاملي وواقعي ال توجد متطلبات

مجموعة من قواعد «اليد اليمنى» وممارساتها
والتي اس����توعبت تفاصيل دقيق���� ًة لنظام حكم

من الصعوبة .فمن املمكن لدولة التح ّول من نظام

مع��ّي�نّ في حلظ����ة معينة ،مع احت����رام املبادئ
الثالثة للدميقراطية ،أي املس����اواة السياس����ية

سابقة للدميقراطية ،لكن مجرد درجات متفاوتة
استبدادي إلى نظام دميقراطي ،وهذا ال يعني
أن يكون ذلك متس����اوي ًا من جميع النواحي .ال

أو املواطنة ،املش����اركة في العم����ل اجلماعي،

يس����تطيع أحد ممن درس هذه العملية أن ينكر

ومحاس����بة املس����ؤولني 4.أحد العناصر األكثر
تعقي����د ًا ـ ولكن ال غنى عنها في الدميقراطيات

إجناح مثل هذا املخرج وجعله سهل التطبيق:

املستقرة ـ هو أن كل هذا مرتبط بعملية متداخلة

أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في
11

تس����مى التمثيل .نادر ًا م����ا يتص ّرف املواطنون
بش����كل مباش����ر ،ولكن غالب ًا ما يعتمدون على

والقدر ،واالستس��ل�ام للسلطة ويق ّوض

ّ
التدخل غير املباش����ر من املمثلني املنتخبني (أو

3 .3حقيقة أن املجتمع����ات العربية متأصلة

في كثير من احلاالت ،غير املنتخبني) 5.وبعبارة

باالنتماءات القبلية ،وبالتالي ثمة مرونة في

أخرى ،الدميقراطي����ة املعاصرة ال تعني «حكم

تشكيل األحزاب السياسية ومؤسسات

الشعب» كما يوحي أصل الكلمة ،ولكن معناها

املصالح واحل����ركات االجتماعية والتي

«حكم السياسيني واخلبراء» الذين ي ّدعون العمل

كلها تتقاطع مع هذه الوالءات.

الثقة بالنفس واملبادرة.

4 .4حقيق����ة أن الطبقة املتوس����طة في هذه
املجتمعات عاد ًة م����ا تعتمد على الدولة

«من أجل الشعب».
في هذا املقال س����وف أحت���� ّول إلى منظور

«اليد اليمنى» .مهمتي هي دراسة اخلصائص

للعم����ل ،وبالتالي فمن غي����ر املرجح أن

املمي����زة ملجموعة مح ّددة من البلدان التي بدأت

تخاط����ر بالدخول في صراع مفتوح مع
السلطات العامة القائمة.

جتربة الدميقراطية ،بعد فترة طويلة من احلكم

5 .5حقيقة أن جميع البلدان في املنطقة تقريب ًا

االستبدادي .تتكون هذه املجموعة الفرعية من
بلدان العالم العربي واإلس��ل�امي في الش����رق

قد عانت من احلروب الداخلية «األهلية»

األوس����ط وش����مال إفريقيا .لألس����ف منظوري

أو اخلارجي����ة «الدولية» ،وبالتالي يكون

اخلاص «لليد اليمنى» معرقل بشكل كبير؛ ألني

اعتمادها بشكل كبير على عساكرها.

متخصص في هذه املنطقة ،وفي الواقع أنا
غير
ّ
لس����ت متأكد ًا من أين تبدأ أو أين تنتهي؛ مما

6 .6حقيقة أن معظم بلدان الشرق األوسط
وشمال إفريقيا تعتمد اعتماد ًا كبير ًا على

يعني أنني ال أس����تطيع حتى «الريبة» ولكن أن

صادرات النفط والغاز الطبيعي ،وبالتالي

أدرس بعناية «املش����تبه به����م املعتادين» الذين

ف����إن حكام هذه ال����دول «الريعية» التي

قاموا بعملية التحول الدميقراطي في املنطقة»:

تعتمد على عائداتها من املوارد» لديهم

1 .1حقيقة أن اإلسالم كدين ال مي ّيز بني نفسه
وبني الدولة ،وأنه في اآلونة األخيرة ،ولّد

ق����درة مالية قوية ف����ي اختيار املواطنني
املعارضني».

تبدو ه����ذه الفرضي����ات معقول���� ًة لألطراف

ش����ك ًال من أشكال املعارضة السياسية

املعادية للممارسات الدميقراطية الفعلية.

اخلارجية .على ما يبدو فإن دول الشرق األوسط

2 .2حقيق����ة أن الثقاف����ة العربي����ة متأصلة

وش����مال إفريقيا بدأت تشكيل منطقة مترابطة

بالعالقات األس����رية والس����لطة األبوية،
وهذا يولّد القدرية ،أي اإلميان بالقضاء

باللغ����ة والدين ،ناهيك ع����ن التقارب اجلغرافي
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1 .1واليوم ،فإن الدميقراطي����ة أقل جاذبي ًة

وصناع السياسات مييلون إلى معاملتهم كما لو
كانوا نوع ًا من وحدة اجتماعية وثقافية واحدة،

لل����رأي العام؛ ألنه يراه����ا غير مرتبطة

وبالتالي فمن املتوقع منهم أن يتفاعلوا بش����كل
مماثل مع احملفزات نفسها والتعلّم بسرعة من

بفترة طويلة م����ن االزدهار االقتصادي
واألم����ن الوظيفي ،وال حتق����ق قدر ًا من

خبرات بعضهم البعض .كلما اقترب البعض من

املساواة االجتماعية وال تُعزز أكبر قدر

دراسة هذه املشتركات الكوميونية يجد أنه أمام
فوارق واختالفات ج ّم����ة .عالو ًة على ذلك ،فإن

من احلماية من املخاطر .أولئك الذين مت
القبض عليهم في املوجة التي بدأت في
العام  1974والتي أعطيت زخم ًا إضافي ًا

املشتبه بهم املألوفني ثابتون ،والذين يبدو أنهم

في العام  1989ميكن بثقة أن يتوقعوا
ـ طبع���� ًا بعد دفع بعض تكاليف التحول

ينفون تأثير التغيرات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية  -والبعض منهم من املمكن أن يكون
جيد ًا جد ًا وله آثار سياسية كبيرة ،مبا في ذلك

ـ أن ينته����ي بهم املط����اف أثرياء وليس
فقط أحرار ًا« .الثالثون س����نة املجيدة»

املس����اعدة على تعزيز التطلعات الدميقراطية؛
لذل����ك فإن طغيان «الي����د اليمنى» يقتصر على

كما يطلق عليها بالفرنس����ية (الثالثون

مجموعة من املالحظ����ات املتضاربة التي تبدو
«بالنس����بة ل����ي» أنها تصف اختالف����ات كثير ًة

س����نة التي تلت نهاية احل����رب العاملية
الثانية) والعقد االجتماعي الذي أنشأته

بني اجله����ود األخيرة حملاولة إضف����اء الطابع

قد انتهى .منذ الثمانينيات ،لم تنخفض

الدميقراطي في الش����رق األوس����ط وسابقاتها

معدالت النمو فقط ،بل ارتفعت معدالت

في جن����وب أوروبا وأمي����ركا الالتينية وأوروبا

عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية،
أيض ًا بشكل كبير في معظم بلدان أوروبا

واحلقيقة البسيطة هنا تقول إنهم بدؤوا بشكل
متأخر في عملية العوملة الرأسمالية ،وأيض ًا في

الغربية وأميركا الش����مالية .السياسات
اجلديدة للخصخص����ة وإلغاء الضوابط

حلظة مختلفة في الدورة االقتصادية ،وفي موقع

التنظيمي����ة واحلد م����ن الضريبة قامت

جغرافي إستراتيجي مختلف والذي يبدو أن له
أهمي ًة كبير ًة بالنس����بة إلى مخرجاته احملتملة.

بقطع العالقة بني املواطنني املهمش��ي�ن

الش����رقية من حي����ث اإلع����دادات «اخلارجية».

����وي للمنتج��ي�ن األجانب
م����ع
ٍ
ازدياد ق ٍّ

لنقل صراح ًة إن هذه العناصر تش����ير إلى أن

أصحاب اجلنس����ية .يتم اآلن «حتجيم»

إمكانية التغيير الدميقراطي الناجح من احملتمل
أن تواج����ه صعوبات جم ًة ،ولكن ألصدق القول

وإع����ادة تقييم دول الرف����اه التي تربط
الدميقراطي����ة بالرأس����مالية ،حتى من

إنه ليس مستحي ًال.

قبل اليساريني ،والتي تراجعت وعودها
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بالعمالة الكاملة .مع ش����ديد اإلحراج،

قوي����ة جنت وكافحت ضد االس����تبداد،

فإن الربط بني طبيعة النظام السياسي

حي����ث إنها واصلت لعب دور رئيس في

واألداء االقتصادي املتم ّيز قد حتول إلى

عملي����ة التوحيد والدم����ج ،ولكن هذه لم
تكن احلال بالنس����بة إلى أحزاب شرق

استبداد تكنوقراطي ورأسمالية دولية -
كالصني مث ًال باعتبارها النموذج األمثل.

أوروب����ا ،حيث كان أفضل ما فعلوه هو

2 .2حدث شي ٌء آخر إلحدى أهم املؤسسات

أن يعتمد معظمهم على تسميات ورموز
غربية .النظم احلزبية الناجتة أصبحت
مصدر ًا دائم ًا للمش����اكل ،وليست ح ًال

األساسية لكل الدميقراطيات املستقرة:
األحزاب السياسية .كانت الصيغة إلرساء
الدميقراطية الناجحة تاريخي ًا« :االعتماد

له����ا .ما الذي ميكن توقعه من األحزاب

على األطراف الصحيح����ة» وهم الذين

السياس����ية احلالية في منطقة الشرق

سيخرجون بالدعوة إلى عقد انتخابات

األوس����ط وش����مال إفريقي����ا؟ حيث إن
اإلرث التاريخي لها أقل إش����راق ًا حتى

والقيام بحمالت وش����غل مناصب نيابية

من سابقاتها في جنوب إفريقيا وشرق

وتنفيذية وتش����كيل احلكوم����ات .حاملا

أوروبا.

تنافسية لتسمية مرشحني وإنتاج برامج

يقوم����ون بتحقيق ه����ذا ،فإنه يتوقع من

3 .3كان����ت التكنولوجي����ا السياس����ية تتغ ّير

املواطنني أن يتقبلوا بدائلهم السياسية

بس����رعة .أهمية االتصال الش����خصي
وجه ًا لوج����ه بدأت بالتض����اؤل لبعض

بانتخابهم؛ لذا عليهم انتقاء شخصيات

الوق����ت في بع����ض دول الدميقراطيات

أخرى في االنتخابات املقبلة التي تُعقد

املس����تقرة ،وحل محله����ا االعتماد على
وس����ائل اإلع��ل�ام ،أو ًال اإلذاعة والحق ًا

احملدودة الت����ي عرضوها عليهم وقاموا

من وق����ت إلى آخ����ر .وبالفعل فقد كان
املواطنون ،ف����ي الدميقراطيات الغربية
الراس����خة منذ الثمانينيات ،أقل إقبا ًال

التلفاز .في املراحل األولية لالنتقال من
األنظمة الرأس����مالية االستبدادية كانت
وسائل اإلعالم عبار ًة عن ملكية خاصة،
وكان األث����ر الرئيس لها امتياز ًا خاص ًا

على عضوية األحزاب أو حتى االنتظام
معها .بدأت مشاركتهم في االنتخابات
باالنخف����اض وكذلك ثقتهم بسياس����يي

لألحزاب احملافظة ،لكن ليس إلى احلد
الذي أصبح ميثل مش����كل ًة .على الرغم

األحزاب .املنظرون للدميقراطية األوائل

من احتكار الدولة وس����ائ َل اإلعالم في

ف����ي جن����وب إفريقي����ا ،وبع����ض بلدان

األنظمة االشتراكية االستبدادية الغابرة،

أمي����ركا الالتينية كان����ت لديهم أحزاب
العدد (2012 )22
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ف����إن ملكيتهم أصبحت واحد ًة من أكثر
املس����ائل جد ًال خالل الفترة االنتقالية.

نعلم أن الدميقراطية تستفيد من “تأثير
اآلخرين” .نشر األفكار والنماذج يبدو
مكثف ًا وبخاصة فيما بني البلدان القريبة

الدميقراطية الناشئة في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا تأتي في سياق إعالمي

من بعضها البعض وتتقاس����م س����مات

مختلف ،أال وه����و تكنولوجيا املعلومات

لغوية وعرقية أو حتى دينية مشتركة .ما

واالتص����االت اجلدي����دة .ما ق����ام هذا

ال ميتلكه الش����رق األوسط هو منظمات

السياق بفعله هو تقويض امللكية اخلاصة

إقليمية قادرة عل����ى البقاء وقادرة على

ونظم الدولة ،واس����تبدلها بأشكال من

ضمان وجود أمن مجتمعي ،وممارس����ة
السياس����ة املشروطة وفق ًا له .حقيقة أن

االتصاالت السياسية والتي هي مشتتة
جد ًا وتصعب الس����يطرة عليها والسيما

اجلمع بني منظمة حلف شمال األطلسي

تلك املتاحة للشباب .األثر الواضح لهذا

(الناتو) واالحت����اد األوروبي يقدم مثل

هو تعزيز إمكانية التم ّرد من خالل القدرة

هذه املمي����زات للدميقراطي����ات الوليدة
في جنوب وش����رق أوروبا ـ والتي كانت

عل����ى جتميع عدد كبير من املش����اركني
ف����ي وقت قصير والقي����ام بذلك بطريقة
جتع����ل القمع البوليس����ي أكثر صعوب ًة.

لها األهمية في تفس����ير هذه التح ّوالت
الس����ريعة والناجحة نسبي ًا .ومت ّثل ذلك

هذه املشكلة زائلة كما تفنيد طبيعة هذه

باإلص����رار على أنه يج����ب على الدول

االس����تجابات اجلماعية اليسيرة  -وما

املرشحة لعضوية االحتاد األوروبي أن

يترتب عليها م����ن صعوبة حتويلها إلى

تقوم بحل نزاعاته����ا الكثيرة املعلقة مع

منظم����ات رس����مية قادرة عل����ى وضع

ال����دول املج����اورة وأن حكوماتها عليها

إستراتيجية مشتركة.

أن تك����ون دميقراطي����ة ،حتت����رم حقوق

الدميقراطي����ة ـ على األقل كما نعرفها ـ
تتطلّب اتص����ا ًال حقيقي ًا وليس ظاهري ًا،

اإلنسان وس����يادة القانون وقادرة على
الوف����اء بااللتزام����ات واملعاه����دات (ما

وتنظيم���� ًا ب��ي�ن املواطنني ـ س����واء في

يسمى معايير كوبنهاجن) ،فريق ما بعد

األح����زاب السياس����ية أو احل����ركات

الش����يوعية األخيرة استرشد واكتسب
خبر ًة من التحوالت احلاصلة في كل بلد.

4 .4على الورق يبدو الشرق األوسط وشمال

على الرغم من ذلك ،جتدر اإلشارة إلى

إفريقيا كمنطق����ة ،وبالتأكيد حتى أكثر

أنه ال ميكن لهذه التركيبة منع نش����وب

من أوروب����ا وأمي����ركا الالتينية .ونحن

الصراع����ات العنيفة الت����ي تلت انهيار

االجتماعية أو املؤسسات.
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االحتاد اليوغسالفي ،واألنظمة السياسية

تقليد املمارس����ات الدميقراطية الغربية.

احلاكمة في البوسنة والهرسك تظل في

في الواقع فإن عملية االقتران مع النظم
الغربية وسعي ًا وراء االزدهار االقتصادي

األميركية اجلنوبية ،كانت املؤسس����ات

والرغبة في أن تصبح نظمها على غرار

اإلقليمي����ة أضعف بكثير (وحتت هيمنة

السياس����ة احلاكمة في أوروبا بش����كل

دول خارج املنطقة كالواليات املتحدة)،
لكنها لم ّ
تتدخل للتأثير اإليجابي عندما

"عادي" كانت هذه أحد العوامل الرئيسة

طي النس����يان السياس����ي .في احلالة

احملددة الفاعلة خالل الفترة االنتقالية.
النتيج����ة كانت غزو ًا حقيقي ًا من وكاالت

وقعت األزمات في البي����رو وباراغواي
وغواتيم����اال ،وأقل تأثي����ر ًا ،أيض ًا ،في

املعونة األوروبية واألميركية واملنظمات
األجنبية واإلقليمية غير احلكومية ،أو ًال

هن����دوراس .الوط����ن العربي وش����مال

وقبل كل شيء االحتاد األوروبي ،ولكن

إفريقيا ،بالطبع ،له جامعة الدول العربية
(وأق����ل نطاق ًا ،االحتاد اإلفريقي) ،لكنه

أيضا املجلس األوروبي وجلنة البندقية.
مت نسخ كل التشريع اجلديد حرفي ًا من

ال ميتلك القدرة املادية وال حتى الوحدة

النصوص األجنبية؛ كما مت متويل العديد

السياس����ية للتدخل م����ن أجل تعزيز أو
حماية الدميقراطية.

من اجلمعيات واملؤسس����ات من ممولني

6

أجانب؛ وقد لعب املستشارون األجانب،
أيض ًا ،دور ًا محوري ًا في إدارة احلمالت

5 .5بلدان الش����رق األوسط وشمال إفريقيا
تتحسس من الدوافع
ـ ولس����بب وجيه ـ
ّ

االنتخابية .وأستطيع اجلزم هنا أن عدد ًا
قلي ًال جد ًا من الفاعلني في ساحة الشرق

املشبوهة للدول الغربية ،وخاصة الواليات

املتحدة األميركية ،عندما حتاول أو تقدم
هذه ال����دول على التدخ����ل في حتوالت

األوسط وش����مال إفريقيا لديهم دوافع

نظام كل منه����ا .كان التدخل اخلارجي

قوية لالحتذاء باملمارس����ات السياسية

في جنوب أوروبا وأميركا الالتينية غير
مه����م نس����بي ًا وبذلك لم يول����د الصراع

الغربي����ة .هم بالتأكيد ليس����وا معجبني
بهم بقدر ما هم ح����ذرون من دوافعهم

الداخل����ي من أجل����ه 7.رحب����ت أوروبا

اخلفي����ة وراء أولئك الذين يقدمونهم لهم

الش����رقية وجمهوريات البلطيق التابعة

كنم����اذج .وقد كانت احلري����ة والكرامة
جذاب ًة للمتظاهرين على ما يبدو ،وليست
الدميقراطي����ة والتصويت .وعندما تعلّق

لالحتاد الس����وفييتي الس����ابق بحرارة
بالتدخل الغربي .وقد أعلنت جميع القوى
السياس����ية تقريب ًا رغبتها الصريحة في
العدد (2012 )22

األمر باالنتخابات التأسيسية ،فقد كان
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ّ
املفضل للناخبني هو األمن
اله ّم الشاغل

في أوروبا الش����رقية ،وجنوب إفريقيا،
التعبئة من حتت حدثت بعد ،وليس قبل

واالحترام ،وذلك لقيم تقليدية ،على األقل
في احلالة املصرية .ليس واضح ًا بعد إذا

حدوث التحول .تأكدت أنه ال توجد حالة

ما كان هذا األمر سيصل في النهاية إلى

غياب تام لإلش����ادة الش����عبية الشاملة
بالدميقراطية ،لكن كانت متفرق ًة أو غير

األصيل ،ولكن ،إذا كان األمر كذلك ،إذا

فعالة عاد ًة عندما ب����دأ التحول الفعلي

كان اجلهد للتوصل إلى اتفاق بش����أن

عندما قررت النخبة ،ش����اغلو الوظائف

مضمون هذا النموذج فهذا سيطيل من

مع أو دون منافس����ة ،الشروع في ذلك،

حدوث التح ّول الدميقراطي.

وباعت����راف اجلميع ،والذين قاموا بذلك

منوذج بديل للنموذج العربي اإلسالمي

6 .6واح����دة م����ن خصوصي����ات الدمقرطة

متخوفني بشكل كبير من التعبئة األكبر

الت����ي تلت  1974كان����ت موجة التح ّول

في املس����تقبل من حتت .أصبح التح ّول
معقو ًال ج����د ًا في أوقات الحقة ،وأصبح

كارل "التح ّول املفروض"  8 .من الناحية

القمع اجلس����دي للمس����تبدين احلاليني
َّ
احل����ل لقمع التهدي����دات الثورية
الحق ًا

الدميقراطي التي أطلقت عليها أنا وتيري

التاريخي����ة ،كانت األوض����اع املعتادة

أو حت����ى محاول����ة حتيي����د التحدي����ات

لتحقيق حت���� ّوالت النظ����ام "اإلصالح"
(التعبئة الشعبية السلمية عبر التأثير من

اإلصالحية.

اخلارج) أو "الثورات" (اإلطاحة العنيفة

التحزّب كان الشيء الذي لم ميكنهم منعه من
داخل صفوفهم ،وخاص ًة في احلالة التي تنطوي

اجلهود الرامية إلى إرساء الدميقراطية

على خالفة وشيكة ألعلى هرم السلطة التنفيذية.
ٌ
فصيل ما زمام املبادرة لفرض
ع����اد ًة ما يأخذ

له����ا من ف����وق ،إما من داخ����ل النظام

التغيير أو الدخول ف����ي تفاوض مع العناصر

املستبد احلالي بسبب االنشقاق داخل

املعتدل����ة في املعارضة من أج����ل ذلك .الوعي

النخب احلزبية وإما بوساطة التفاوض

املتنام����ي داخل احملافظني إل����ى ضرورة بقاء

ب��ي�ن "املعتدلني" في النظ����ام القدمي مع
املعتدلني في املعارضة الدميقراطية طبع ًا

النظام االس����تبدادي هو ما يبدو الدافع لديهم

بالعصي����ان اجلماع����ي) .وباختص����ار
من حتت ،يبدو أنه يتم إفس����اح املجال

لفع����ل ذلك؛ لظنه����م أن الدميقراطية املعاصرة
س����تكون تهديد ًا كبير ًا ملمتلكاتهم وامتيازاتهم

مع بعض االستثناءات القليلة ،كالبيرو
في أميركا الالتيني����ة ،وكوريا اجلنوبية

أو حتى قدرتهم على املنافسة السياسية .يبدو

والفلبني في آس����يا ،وتشيكوس����لوفاكيا

أن التحول في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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قد عاد إل����ى أوضاع ما قبل املرحلة االنتقالية

ما أثار اهتمامي في هذا املقال هو العوامل

التي تس����بق التح ّول الدميقراطي .إما أن تتم

الظرفية ،أكثر م����ن العوامل الهيكلية والثقافية

هذه التعبئة اجلماهيرية عن طريق مستبعدين

املرج����ح أنها تلعب
(بالنس����بة ل����ي) والتي من ّ
ـ وبش����كل ملح����وظ ـ دور ًا مختلف���� ًا ع ّما كان

من النظام القدمي والتي تستجيب إلى ذلك من
أجل خلع الزعيم الس����ابق وإدخال إصالحات

علي����ه احلال في تلك احملاولة الس����ابقة للتح ّول

جوهرية للحفاظ على مواقعها في السلطة (راجع
تونس ومصر ورمبا اليم����ن أيض ًا) أو التعبئة

الدميقراطي التي قمت بدراستها .ميكن صياغة
ه����ذه املميزات للتوقيت والط����وارئ كمتغيرات

من أس����فل والتي تقابل بعنف من قبل النظام

ّ
التدخل بني الثوابت البنيوية والثقافية املش����تبه

القدمي ،ولك����ن هذا يثبت ع����دم فعالية قمعهم

بها وبني املخرج النهائي .أش����عر بالتردد عند

وأن احلكام الس����ابقني قد هزموا واس����تبدلوا

الزعم أنهم س����يتحولون إل����ى أن يكونوا ذوي

بصفوة السياسيني (مثل ليبيا أو رمبا سورية).

أهمية أكبر ،ولكن أعتقد في حتليل أكثر شمولي ًة

فرضيتن����ا كان����ت أن احتمالية ظهور بصيص

للسياسة االنتقالية في الشرق األوسط وشمال

أمل لرؤي����ة دميقراطية موحدة في املس����تقبل

إفريقي����ا بأنهم يجب أن يؤخذوا بعني االعتبار.

القريب بفع����ل "اإلصالح" واألوضاع "الثورية"

لألس����ف ف����إن كل العوامل الس����تة تؤدي إلى

هو احتمال ضئيل.

نتائج أقل إيجابي���� ًة ،ومن هنا ،يأتي دور أكبر

شيء من الختام
ق���ام املتخصصون ف���ي ال���دول واملنطقة
ـ لبع���ض الوقت ـ مبناقش���ة العوامل الس���تة
املشتبه بها املفترضة التي قد تكون قد أعاقت
عملية التحول الدميقراطي في الشرق األوسط
وش���مال إفريقيا .نظر ًا لألح���داث التي بدأت
في تونس وانتشرت في جميع أنحاء املنطقة؛
فإنهم بدؤوا الش���ك في صحتها أو على األقل
االهتمام أكثر به���ذه الثوابت املزعومة وكيف
أصبحت أكثر تغ ّير ًا في العقود األخيرة .وكغير
مختص في هذه املجال ،ال يوجد لدي ما أقدمه
في هذا النقاش.
العدد (2012 )22

لسياسيي «اليد اليمنى» للخروج بحلول توافقية
ال مف����ر منها وحلول أخرى هجينة ،والتي تقوم
بتحويل املبادئ األساسية «للدميقراطية املثالية
املفقودة» إلى «دميقراطية مثالية موجودة» في
وقت وزمن محددين .وهنا أس����ارع إلى إعادة
التأكيد على املبدأ األساسي لإلمكانية :ال توجد
متطلبات تس����بق الدميقراطية ال ميكن التغلب
عليها ،ولك����ن هناك إعاق ًة وتس����هي ًال للعوامل
فقط .من املمكن للنظام أن يصبح دميقراطي ًا،
ولكن بالنس����بة إلى البعض سيأخذ وقت ًا أكبر
في حتدي الشر.
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العلماء إلى االعتقاد صدق ًا بأن الدميقراطية الليبرالية القابلة للحياة
كانت عبارة عن نظام مناسب فقط ملجموعة صغيرة ومتميزة جد ًا من
البلدان ،حوالى العشرين دولة بدء ًا من العام .1960
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سفير :نبيل الرمالوي

*

والدة الدولة تحققت على الرغم من

إن ق���رار اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة رقم
 19/67بتاريخ  29تشرين الثاني  2012والذي
اعتمد فلس���طني دول ًة غي���ر عضو بصفة مراقب

أساليب القمع والمنع لعقود من الزمن
كانت والدة دولة فلسطني وما زالت والد ًة غير
طبيعية ،وتكاد تكون هي الدولة الوحيدة في العالم
التي استغرقت عملية والدتها زمن ًا طوي ًال امتد إلى
أكثر من ستني عام ًا ،قدم شعب فلسطني خاللها
مئ���ات اآلالف من الش���هداء ،وم���ن التضحيات
اجلس���ام ،األمر الذي لم يتحمله شعب آخر في
هذا العالم ،على عكس ما يجري عند نشوء الدول
وممارستها سيادتها ،وحق تقرير املصير لشعبها.
إذ لم يسبق لدولة في التاريخ احلديث أن واجهت
مثل ما واجهت دولة فلسطني من حتديات رهيبة
ميكن حتديدها بالقوى االستعمارية في القرنني
الثامن عشر والتاسع عشر مع احلركة الصهيونية

في األمم املتحدة يس���تحدث استحقاقات ينبغي
عل���ى الدولة الناش���ئة أن تنهض بها على الرغم
من الظ���روف الصعبة التي تعترضها؛ بس���بب
وقوعها حتت االحتالل اإلس���رائيلي حتى اآلن.
ورمبا كان الواقع املؤلم لهذه الدولة ،فلس���طني،
حافز ًا وس���بب ًا كي تخوض الدول���ة كل املعارك
السياس���ية والدبلوماسية في هذه املرحلة؛ حتى
تؤك���د جدارتها وكفاءتها كدولة وكش���خص من
أشخاص القانون الدولي.
*باحث في القانون الدولي
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العاملية التي ّ
خططت ملنع قيام ّأي كيان سياسي

وف���ق هذه املعرفة يجب أن نتص ّرف مبا يؤكد

مجتمع آخر بديل للمجتمع الفلسطيني على هذه

القان���ون الدولي ،وقدرتها على التواصل مع دول

األرض ،وهو املجتمع اليهودي بكيان إسرائيلي.

العالم وإقامة عالقات دبلوماس���ية معها بنجاح،

العالم ينظر بإعجاب إلى اإلجناز الفلسطيني،

والتوجه بفعالية إلى االتفاقيات واملعاهدات الدولية
لالنضمام إليها وبش���كل خاص تلك التي تتعلّق

فلس���طيني في فلس���طني ،بعد أن ق���ررت إقامة

جدارة الدولة مبكانتها كشخص ضمن أشخاص

كم���ا ينظر بحذر وترقب إلى مرحلة ما بعد متتّع
الدولة بشخصيتها القانونية وكيف تتصرف.

بحقوق اإلنس���ان ،والقانون الدولي اإلنس���اني،

لذلك ،فإن العالم اليوم ينظر إلى هذه الدولة
بعني اإلعجاب أو ًال؛ نظر ًا لصعوبة الوالدة ،وبقاء

واملؤسسات والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم
املتح���دة ،كمنظم���ة الصحة العاملي���ة ،واملنظمة

الدولة في غرفة العناية الفائقة حتى اآلن ،وبعني
املراقبة والتر ّقب واملتابع����ة؛ للتعرف إلى كيفية
التصرف ،نظر ًا لالختراق الفلس����طيني املبهر

العاملي���ة للملكية الفكري���ة ،وغيرها من املنظمات
الدولية ،آخذين بعني االعتبار أن إسرائيل ومعها
عدد من الدول ستعمل كل ما تستطيعه لكي جتعل
من دولة فلسطني دول ًة فاشل ًة كرد اعتبار لعزلتها

على املس����توى الدولي إلخراج الدولة من غرفة
العناية الفائقة سامل ًة ثاني ًا .ونحن على يقني بأن

التي ظهرت بوض���وح عندما قال العالم بغالبيته

احلالة الفلسطينية هذه ستكون موضع اهتمام

العظمى كلمته بصوت عال نعم لدولة فلسطني في

بال����غ ودراس����ة معمقة ل����دى املتخصصني في

التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني .2012

عالم السياسة والقانون والدبلوماسية لعشرات

إذا نظرن���ا إلى اس���تحقاقات مرحلة ما بعد

الس����نني القادمة ،إن لم يكن لقرون قادمة على
مس����توى العالم؛ نظر ًا النفرادها في كل شيء،

اكتساب فلس���طني مكانة الدولة غير العضو في
األمم املتح���دة وفق ًا ملا تقدم ،فإننا جند أن هذه

واستعمال الدول االستعمارية الكبرى واحلركة

االستحقاقات تنقسم إلى قسمني هما:

لعشرات السنني في احملافل الدولية والعالقات

ً
أوال ـ االستحقاقات الوطنية

الصهيوني����ة العاملية كل وس����ائل املنع والقمع
الدولية بشتى مستوياتها من أجل عدم قيامها

الوحدة الوطنية

ومنع وجودها ،وبالتالي منع الشعب الفلسطيني

العمل اجلاد إلنهاء االنقس���ام وإعادة الوحدة

م����ن حقه ف����ي تقرير مصيره ،بانتهاك س����افر

الوطنية للش���عب والوطن ،فاالنقس���ام يش���كل

وجس����يم ملبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي

التش���ويه املرفوض لطبيعة شعبنا ووطننا ،وهو

ارتقى إل����ى مكانة القاعدة اآلم����رة من قواعد

نقط���ة الضع���ف التي تل ّوح بها الق���وى املعادية

للشعب الفلسطيني للنيل من حقوقه الوطنية على

القانون الدولي .لذلك فإنه:
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املس���توى الدولي ،وما ج���رى في جلنة العضوية

هذا إلى االس���تعانة باخلبراء من الدول العربية

التابعة ملجلس األمن كان ال ينقصه الوضوح فيما
يتعلّق مبوقف اللجنة السلبي من عضوية فلسطني

الشقيقة إلجناز هذا األمر في أسرع وقت ممكن.
فالدستور هو الوجه احلضاري للدولة وبه تصبح
الدولة دولة القانون في ظل دس���تور يقر الفص َل

في األمم املتحدة بسبب االنقسام الفلسطيني.

بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،

مطلوب حكومة للدولة

واملس���اوا َة بني اجلميع أم���ام القانون والقضاء.

وليس سلطة الحكم الذاتي

وهذا يستدعي إنشاء محكمة دستورية دون تأخير

احلكوم���ة ه���ي من عناص���ر تكوي���ن الدولة

للبت في دستورية القوانني.

األساس���ية ،وغيابها عن الدولة بعد نشوئها مدة
طويلة من الزمن يولّد انطباع ًا سلبي ًا عند اآلخرين

منظمة التحرير الفلسطينية
مع اكتس����اب دول����ة فلس����طني مكانتها في
األمم املتحدة كدولة ليس����ت عض����و ًا ،تتعاظم
احلاجة إلى دور منظمة التحرير الفلس����طينية
باعتبارها املمثل الش����رعي للشعب الفلسطيني
كله في الداخل واخلارج وفي كل مكان ،وقائدة
نضاله الوطني طاملا لم تتحقق أهداف الشعب
العربي الفلسطيني في حترير أرض دولته ،وما
دامت مظاهر الوجود اإلس����رائيلي العس����كري
واالس����تيطاني قائم ًة على أرض فلسطني ،وما
دام عل����ى أرض فلس����طني جندي إس����رائيلي
واحد ،وهذا يستدعي تفعيل مؤسسات املنظمة
وف����ي مقدمته����ا املجلس الوطني الفلس����طيني
الذي يج����ب أن ينعقد بعد تش����كيله من جديد
وبالسرعة املمكنة ،بحيث يضم جميع املنظمات
واحلركات الوطنية الفلسطينية واإلسالمية بال
اس����تثناء ،وتتح ّدد مهماته عند انعقاده بإقرار
ميثاق جدي����د للمنظمة بعد التوق����ف واالنتهاء
العملي للميثاق القدمي الذي وضع للمنظمة سنة

عن الدولة الوليدة ،ألن تكوين الدولة يس���تند إلى
ثالثة عناصر أساسية من ضمنها عنصر احلكومة
الت���ي تنطق باس���م الدولة .وه���ذه حالة مرتبطة
بنش���وء الدولة وتكوينه���ا ،وهي حالة تختلف عن
غياب احلكومة عند دولة قائمة أص ًال وتعاني أزم ًة
وزاري ًة قد متتد إلى شهور أو حتى إلى أكثر من
ذلك ،وتس���تمر دول العالم في التعامل معها على
الرغم من أزمتها الوزارية .أما بالنسبة إلى الدولة
الناشئة ،فإنها بحاجة ماسة إلى حكومة تخاطب
دول العالم ومنظماته الدولية باسم الدولة ،وتصدر
الوثائق الرسمية باسمها كجوازات السفر ،وطابع
البريد ،والنقد الوطني ،والوثائق اخلاصة بحكومة
الدولة وغيرها .من املستندات الرسمية.

الدستور
العمل على إجناز وثيقة الدس���تور في أسرع
وقت ممكن ،وهذا يتطلب االستعانة مبجموعة من
املتخصصني في القانون الدس���توري ،ولو أدى
العدد (2012 )22
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التحرير الفلس���طينية اليوم في هذا الشأن هي
أزمة نفس���ية وليست أزم ًة سياسي ًة أو قانوني ًة أو

 ،1964وانتخ����اب جلنة تنفيذي����ة جديدة تتولى
قي����ادة املنظمة في املرحل����ة املقبلة ،كما تتولى

حقوقي ًة.

قيادة كفاح الشعب الفلسطيني إلى حني حتقيق
أهدافه الوطنية في حترير األرض واس����تكمال

رابعًا ـ املطلوب هو أن يقع التبديل للميثاق وليس

سيادة الدولة.

التعديل عليه.

الميثاق

خامس��ًا ـ إن أهم عنصر في امليثاق اجلديد هو

ضرورة النظر في وضع ميثاق جديد للمنظمة

أن ال يقع فيه أي تنازل عن أي حق من احلقوق

يتالءم م���ع طبيعة املرحلة ،فاملنظمة هي امليثاق،

الوطنية للشعب الفلسطيني ،سواء بنص مباشر

ودون امليثاق ليس هناك منظمة.

أو غير مباشر ،وعلى وجه التحديد:

إن النظر ف���ي وضع ميثاق جدي���د للمنظمة

أ .احلق في العودة.

يت�ل�اءم مع طبيعة املرحلة يجب أن يس���تند إلى

ب .احلق في االستقالل.

املنطلقات اآلتية:
ً
أوالـ امليثاق املوضوع ف���ي العام  1964قد
مت جت���اوزه عملي ًا بفعل قرارات املجلس الوطني

ج .احلق في تقرير املصير بحرية ودون تدخل
خارجي.
د .احل���ق ف���ي حتري���ر األرض إلقام���ة الدولة

املتعاقبة وتنفيذها في السياسة الواقعية ملنظمة

الفلس���طينية املس���تقلة اخلالية م���ن أي احتالل

التحرير الفلس���طينية والتي آلت إلى ما آل إليه

ينقص من س���يادتها ويكبل حريتها في الدفاع

الوضع السياسي اآلن.

عن شعبها وحمايته.

ثانيًا ـ إن مبدأ احلقوق للش���عب الفلسطيني ال

سادسًا ـ املهم أن يتض ّمن امليثاق اجلديد نظرتنا

عالقة له بامليثاق سواء القدمي أو أي ميثاق جديد؛

نح���ن إلى م���ا نريده في ضوء املرحل���ة الراهنة

ألن احلقوق طبيعية وقانونية موجودة قبل امليثاق
وبعد امليثاق ،باعتبارها حقوق ًا يعترف بها القانون

واملستقبل املنظور.
سابع ًا ـ ربط أحكام امليثاق اجلديد بالوصول

الدولي ويق ّرها جلميع الشعوب دون استثناء ،وأن

إلى التمتع الكامل للش���عب الفلسطيني بحقوقه
الوطني���ة ف���ي وطنه وإبق���اء كل ش���يء مفتوح ًا

امليثاق هو قانون وضعي يتصل برسم األساليب
والوس���ائل للوصول إلى هذه احلقوق ،وهو قابل

للمستقبل ،وذلك للتعامل مع املراحل املقبلة على

للتغيير في ضوء معطيات املرحلة.

ضوء ما توصل إليه الش���عب الفلس���طيني من
حقوقه الوطنية .وهذا نوع من املرونة الضرورية

ثالث���ًا ـ األزمة الداخلية الت���ي تواجهها منظمة
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ملواجهة أي قصور أو إجراء قس���ري يحول دون

الذي تقدمت به دولة فلسطني سنة  ،1989وليس

متتع الش���عب الفلس���طيني بحقوقه أو بحق من

تقدمي طل���ب جديد؛ ألن طلب االنضمام في ذلك

حقوقه الوطنية.

الوق���ت كان بخصوص الدولة التي أعلنت س���نة
 1988وهي نفسها التي تسعى إلى تفعيل طلب

على المستوى الخارجي
إن اعتماد اجلمعية العامة قرارها  19/67ومنح
فلسطني مكانة دولة غير عضو في املنظمة الدولية
بصف����ة مراقب تترتب علي����ه واجبات تدخل ضمن
واجبات الدول في القدرة على الدخول بعالقات فاعلة
مع أشخاص القانون الدولي من الدول واملنظمات
الدولية وفق ًا التفاقية (مونتيفيديو) املتعلقة بحقوق
الدول وواجباتها لعام  ،1933وال س����يما تلك التي
تعمل في املجال اإلنساني كاتفاقيات جنيف األربع
لعام  1949وهي االتفاقيات التي تش����كل أساس
ومضم����ون القانون الدولي اإلنس����اني .وهذا من
ش����أنه أن يعزز مكانة دولة فلسطني على املستوى
الدولي ويكس����بها مكانة الدول����ة الفاعلة .وإن ذكر
عدد من االتفاقيات الدولية والوكاالت املتخصصة
هنا قد جاء نظر ًا ألهمية البدء مع هذه االتفاقيات
والوكاالت لكونها ستشكل عام ًال مهم ًا لالنضمام
إل����ى وكاالت ومؤسس����ات أخرى فيم����ا بعد .هذا
فض ًال عن أنن����ا كنّا قد بدأنا العمل مع عدد منها
في املاضي ويجب استكماله اآلن.

االنضمام في الوقت احلاضر.
اجلدير بالذكر هنا أن طلب االنضمام س���نة
 1989ق���د ج ّمد العمل به ألس���باب سياس���ية
عكس���تها الضغوط األميركية واإلسرائيلية على
حكومة االحتاد السويس���ري لك���ي ّ
تعطل طلب
االنضم���ام ،فأص���درت حكومة سويس���را وهي
الدول���ة الوديع لالتفاقيات املذكورة إعالن ًا بتاريخ
 1989/9/13جاء فيه أن االحتاد السويس���ري
لم يكن ف���ي وضع يجعله يقرر إذا ما كان طلب
فلسطني االنضمام إلى االتفاقيات املذكورة يشكل
صك تصديق «نظر ًا لعدم اليقني بداخل املجتمع
الدول���ي بوج���ود أو عدم وجود دولة فلس���طني».
غي���ر أن هذا الوضع قد تغ ّير متام ًا اآلن بعد أن
انضمت حكومة االحتاد السويس���ري إلى قائمة
الدول التي قالت (نعم) لدولة فلسطني عندما جرى
التصويت في اجلمعية العامة لألمم املتحدة على
الق���رار رقم  19/67بتاريخ  29تش���رين الثاني
 ،2012وبذلك يكون قد انتفى سبب جتميد طلب
دولة فلس���طني اخلاص باالنضمام إلى اتفاقيات
جني���ف األربع لع���ام  ،1949وه���ذا ما يتوجب

االنضمام إلى اتفاقيات جنيف األربع المعقودة
سنة  1949والبروتوكوالت الملحقة بها
العمل بأس���رع ما ميكن من أجل اس���تئناف
العم���ل لالنضمام إلى اتفاقي���ات جنيف األربع
املعقودة سنة  ،1949وذلك بتفعيل طلب االنضمام
العدد (2012 )22

بحكمه اإلسراع في تفعيل الطلب سالف الذكر،
وذلك بإرسال رسالة من األخ رئيس الدولة أو من
يفوضه رس���مي ًا إلى حكومة االحتاد السويسري
بصفتها الدولة الوديع لالتفاقيات املذكورة يشير
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فيها إلى طلب دولة فلس���طني ال���ذي تقدمت به

ينبغ���ي أن تلتزم الدول���ة املتقدمة بنظام

س���نة  1989به���دف االنضمام إل���ى اتفاقيات
جنيف األرب���ع والبروتوكوالت امللحقة بها ،طالب ًا

الوكال���ة املنوي االنضم���ام إليها ،وعلى
الدولة أن تتبع عند االنضمام اإلجراءات

ّ
التفضل بإبالغ
من حكومة االحتاد السويس���ري

املنص���وص عليه���ا في دس���تور الوكالة
ونظامه���ا الداخلي وخصوص��� ًا البنود

سنة  1989بخصوص انضمامها إلى االتفاقيات
املذك���ورة وفق��� ًا ألح���كام اتفاقية فين���ا لقانون

املتعلقة بشأن انضمام الدول اجلديدة.

الدول األطراف بتفعيل طلب دولة فلسطني املقدم

2 .2مع تغ ّير الوضع القانوني لفلسطني في األمم

املعاه���دات .وه���ذا يتطلب املتابع���ة احلثيثة مع

املتحدة ـ بعد أن أصبحت فلسطني مبوجب

حكومة االحتاد السويسري من جهة ،ومع الدول

قرار اجلمعية العامة رقم  19/67دولة غير

األط���راف في اتفاقيات جني���ف األربع من جهة

عضو تتمتع بصفة املراقب في األمم املتحدة

أخرى ،وتتلقى حكومة االحتاد السويس���ري آراء
الدول األطراف ،وتصبح دولة فلسطني طرف ًا في

على غير ما كانت عليه قبل القرار املذكور
حيث كانت حركة حترر وطني من الناحية

هذه االتفاقيات بعد ستة أشهر من تاريخ تقدمي

القانونية ـ فإن تعامل الوكاالت املتخصصة

مذك���رة تفعيل طلب االنضمام املؤرخ في ش���هر

لفلس����طني بصفتها اجلديدة كدولة يختلف

حزيران سنة  ،1989وفي حالتنا كدولة فلسطني
تصبح دولة فلس���طني طرف ًا في هذه االتفاقيات

ع ّما كان عليه الوضع عندما كانت فلسطني

تعني في األمم املتحدة حركة حترر وطني
من الناحية القانونية.

بعد ستة أش���هر من تقدمي رسالة تفعيل الطلب
املقدم سنة .1989

االنضمام إلى منظمة الصحة العالمية
يتوج���ب العمل دون ت���ر ّدد من أجل االنضمام
إلى منظمة الصحة العاملية من خالل تفعيل طلب
االنضمام اخلاص بدولة فلس���طني الذي تقدمت
به الدولة س���نة  1989كما وقع بالنسبة النضمام
الدولة إلى اتفاقيات جنيف األربع ،حيث مت تأجيل
الب���ت في هذا األمر في جمعي���ة الصحة العاملية
حينذاك إلى دورة عادية قادمة ،ويتكرر هذا النص
في كل سنة في بداية أعمال جمعية الصحة العاملية
التي تنعقد في ش���هر نيس���ان من كل س���نة في

االنضمام إلى الوكاالت المتخصصة
التابعة إلى األمم المتحدة
1 .1ال يتم التحاق الدول بهذه الوكاالت تلقائي ًا
مبجرد اكتساب الدولة العضوية في األمم
املتح���دة ،أو ملجرد كون املتقدم دولة ،بل
تتميز الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم
املتحدة بأن لها أنظم��� ًة داخلي ًة وأحيان ًا
دس���اتير خاص ًة بكل واحدة منها ،وعند
التحاق أي دول���ة بأي من هذه الوكاالت
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جنيف .ونحن عندما نختار منظمة الصحة العاملية

عش���ر ،يجوز للدول التي ال تصبح أعضاء وفق

بعد اتفاقيات جني���ف األربع ،فذلك لكون كل من

املادتني 4و 5أن تطلب العضوية ،ويقبل طلبها متى

هذه املؤسسات الدولية تتم ّيز بالطابع اإلنساني،
واالنضمام إليها يأتي رغب ًة من الدولة في املساهمة

وافقت عليه جمعية الصحة باألغلبية البسيطة».
لذلك يتوجب التوجه إلى منظمة الصحة
العاملي���ة ،كما هو األمر بالنس���بة إلى اتفاقيات

الفعلية في املجاالت اإلنسانية على مستوى العالم
وجتاوب ًا مع النداءات املتكررة من الدول املنضمة

جنيف األربع في أس���رع وقت ممكن ودون تردد

للدول التي لم تنضم إليها أن تفعل ذلك.

وذلك عن طريق إرسال رسالة من رئيس الدولة أو
من يفوضه إلى املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

عضوية المنظمة مفتوحة لجميع الدول
تنص (املادة  )3من دس���تور منظمة الصحة
العاملية عل���ى أن عضوية املنظمة مفتوحة جلميع
ال���دول .في ح�ي�ن تعاملت (امل���ادة  )4مع الدول
األعض���اء في األمم املتح���دة ،أن تصبح أعضاء
في املنظمة بتوقيع هذا الدس���تور ،أو بقبوله بأي
طريقة أخرى وفق ًا ألحكام الفصل التاس���ع عشر
ووفق ًا لقواعدها الدس���تورية .كما تعاملت (املادة
 )5م���ع الدول التي دعي���ت حكوماتها إلى إيفاد
مراقبني إلى مؤمتر الصحة الدولي الذي عقد في
نيويورك سنة  1946أن تصبح أعضاء بتوقيع هذا
الدستور أو بقبوله بأي طريقة أخرى ،وفق ًا ألحكام
الفصل التاسع عشر ،ووفق ًا لقواعدها الدستورية.

يش���ير فيها إلى طلب دولة فلسطني سنة 1989
بخص���وص انضمام دولة فلس���طني إلى منظمة
الصحة العاملية ،على أن يعرض طلب الدولة على
أول اجتم���اع قادم جلمعية الصحة العاملية وفق ًا
للمادة ( )6من دستور املنظمة ،ومتابعة هذا األمر
م���ع املدير العام من ناحية ،ومع الدول األعضاء
في املنظم���ة من ناحية أخرى .علم��� ًا أن الدول
األعضاء في منظمة الصحة العاملية هي نفسها
الدول األعضاء في اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
ولذل���ك فإن تصويت جمعية الصحة العاملية على
عضوية فلسطني فيها لن يختلف كثير ًا في نتائجه
ع���ن تصويت اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة في
.2012/11/29
إن أهمي���ة االنضم���ام إلى منظم���ة الصحة

لدولة فلسطين الحق باالنضمام إلى منظمة
الصح��ة العالمية وفقًا ألح��كام المادة ()6
من دستورها
تنص املادة ( )6من دس���تور منظمة الصحة
العاملية على ما يلي:
«مع عدم اإلخالل بش���رط أي اتفاق بني األمم
املتحدة واملنظمة يتم إقراره طبق ًا للفصل السادس
العدد (2012 )22

العاملي���ة كوكال���ة متخصصة ـ إضاف���ة إلى ما
يعنيه االنضمام بحد ذاته على املس���توى الدولي
واإلنس���اني ـ تكمن في أنه يسمح لدولة فلسطني
باالنضمام أيض ًا إلى كل من اتفاقية فينا لقانون
املعاهدات ،واتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية،
واتفاقية فينا للعالق���ات القنصلية ،وذلك تنفيذ ًا
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لش���روط كل من ه���ذه االتفاقيات عل���ى الدول

للملكي���ة الفكرية حرص ًا عل���ى التراث وحماي ًة له

غي���ر األعض���اء في األمم املتح���دة والتي ترغب
في االنضم���ام إليها أن تكون عضو ًا في إحدى

من السرقة أو الضياع.

معايير العضوية وإجراءات االنضمام
الكتس���اب صفة العضوية ،يجب على الدولة
أن تودع وثيق���ة تصديق أو انضمام لدى املدير
العام للمنظمة في جنيف .وحس���ب ما هو مبينّ
في اتفاقية إنش���اء املنظمة ،فإن عضوية املنظمة
مفتوحة لل���دول األعضاء ف���ي األمم املتحدة أو
في أي من ال���وكاالت املتخصصة التابعة لألمم
املتحدة.

الوكاالت املتخصصة التابعة إلى األمم املتحدة.

االنضم��ام إل��ى العه��د الدول��ي الخ��اص
بالحقوق المدنية والسياس��ية ،والعهد
الدول��ي الخ��اص بالحق��وق االقتصادي��ة
واالجتماعية والثقافية
هذان العهدان من أهم العهود الدولية في نطاق
األمم املتح���دة واالنضم���ام إليهما متاح جلميع
الدول األعضاء في األمم املتحدة ،أو الدول التي
أصبح���ت عضو ًا في أي وكال���ة متخصصة من

االنضم��ام إل��ى نظ��ام روم��ا األساس��ي
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية
يكتس���ي االنضمام إلى نظام روما األساسي
اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية واملفتوح أمام
جمي���ع الدول مبقتضى أح���كام املادة  125من
النظام األساس���ي ،أهمي ًة بالغ ًة بالنس���بة لدولة
فلسطني ،بالنظر إلى واقع الشعب والدولة حتت
االحتالل اإلسرائيلي.
إن االنضم���ام إلى نظام روما األساس���ي
يحررن���ا من احلاجة إلى دولة طرف لتتقدم نياب ًة
عن���ا إلى احملكمة ملقاضاة مجرمي احلرب الذين
ارتكبوا ويرتكب���ون جرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية بحق ش���عبنا .إذ يكاد ال مير عام إن
لم نقل ش���هر أو حتى أس���بوع دون أن ترتكب
قوات االحت�ل�ال اإلس���رائيلي ،أو مرتزقتها من
املس���توطنني أو هما مع ًا اجلرائم املختلفة بحق
ش���عبنا؛ ما يس���تدعي تدخل احملكمة اجلنائية

ال���وكاالت التابعة لألمم املتحدة كمنظمة الصحة
العاملية على س���بيل املثال .ومن هنا تأتي أهمية
البدء باالنضمام إلى منظمة الصحة العاملية.
يبدأ نفاذ كل من هذين العهدين بعد انقضاء
ثالثة أش���هر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو
التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.

االنضم��ام إل��ى المنظم��ة العالمي��ة
للملكية الفكرية
مفت���وح جلمي���ع الدول األعض���اء في األمم
املتح���دة أو لل���دول األعض���اء ل���دى أي وكالة
متخصصة تابعة لألمم املتحدة كمنظمة الصحة
العاملية مث ًال .وانضمام دولة فلس���طني إلى هذه
املنظم���ة العاملية يؤ ّمن لنا االس���تعانة بخبرائها
جلمع التراث الفلسطيني وحصره وتصنيفه بكل
أصنافه متهيد ًا لتس���جيله ل���دى املنظمة العاملية
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أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستني للتصديق

الدولي���ة ملقاضاة هؤالء ووضع حد لهذه اجلرائم
التي ال تس���قط بالتقادم .ونظر ًا ألحكام النظام

أو القب���ول ،أو املوافقة ،أو االنضمام ،يبدأ نفاذ

املذكور فإن اجلرائم التي تدخل ضمن صالحيات

النظام األساس���ي في اليوم األول من الش���هر
الذي يعقب اليوم الس���تني من تاريخ إيداع تلك

واختص���اص احملكمة هي تلك التي ارتكبت منذ

الدولة صك تصديقها أو قبولها ،أو موافقتها ،أو

دخول هذا النظ���ام حيز النفاذ وهو اليوم األول

انضمامها( .صك الس���تني هنا يعني صك طلب

من شهر متوز سنة  ،2002على أن تكون ضمن

انضم���ام الدولة إلى النظام األساس���ي املذكور
والذي يبدأ س���ريانه بعد س���تني يوم ًا من تاريخ

اجلرائم الت���ي عددها وعرفه���ا النظام اخلاص
باحملكمة وبالتحديد ما جاء في املواد  5و  6و7

إيداع صك االنضمام).

و  8م���ن النظام .أم���ا اجلرائم التي مت ارتكابها

إذن ،ال تس���تطيع دولة فلسطني التقدم بطلب

قبل التاريخ املذك���ور ،فإن احملاكم الوطنية مثل

فت���ح حتقيق ب���أي قضية جنائي���ة تدخل ضمن
اختص���اص احملكم���ة إال بعد س���تني يوم ًا من

احملاكم البريطانية واإلس���بانية والبلجيكية على
سبيل املثال ،وغيرها من محاكم الدول التي تشمل
والية القض���اء فيها مقاضاة مجرمي احلرب أي ًا

تاريخ التقدم بصك االنضمام إلى نظام احملكمة
األساس���ي ،لذلك فإن العملية مبجملها تنقس���م

كان���ت تابعيتهم في العالم هي التي تتولى مهمة

إلى قسمني :القس���م األول ،وهو املتعلق بتقدمي

مقاضاته���م إذا ما رفعت أمامها قضايا جنائية
تتعلّ���ق بارتكاب جرائم كتلك املعددة في القانون

صك االنضمام .والقس���م الثاني ،وهو ما يتعلق
بطلب فتح التحقيق بقضية ما وفق ًا للمادة  14من

الدولي مدعمة باألدلة واإلثباتات الواقعية.

النظام ،وهي املادة التي جتيز ألي دولة طرف في
النظام األساسي أن حتيل إلى املدعي العام أي

دول��ة فلس��طين تنض��م إلى النظ��ام الخاص
بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة
 125منه
وفق��� ًا للفقرة  3م���ن امل���ادة  125يفتح باب

حالة يبدو فيه���ا أن جرمية أو أكثر من اجلرائم
الداخلة في اختصاص احملكمة قد ارتكبت ،وأن
تطلب إلى املدعي العام التحقيق في احلالة بغرض

االنضمام إلى هذا النظام األساسي أمام جميع

البت فيما إذا كان يتعني توجيه االتهام لشخص

الدول ،وتودع صكوك االنضمام لدى األمني العام

معني أو أكث���ر بارتكاب تلك اجلرائم .ولذلك فإن

لألمم املتحدة.
ووفق��� ًا للفقرة  2من امل���ادة  126من النظام

احملكمة ميك���ن أن يتم في أي وق���ت ،باعتباره

املذكور ،فإن بدء النفاذ بالنسبة لكل دولة تصدق

اخلط���وة األولى باجتاه احملكمة اجلنائية الدولية

على النظام األساس���ي أو تقبله أو توافق عليه،

ووجوب إجنازه في أسرع وقت ممكن.

العدد (2012 )22

التقدم بصك انضمام دولة فلس���طني إلى نظام
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لذلك ،فإن دولة فلس���طني تستطيع اآلن ودون

العديد من الباحثني يتصل باخلش����ية من أن تكون

تردد التقدم إلى األمني العام لألمم املتحدة بصك

هذه املادة قد وضعت بطريقة حتتمل أكثر من تفسير
بحيث يشكل ذلك مدخ ًال ملصلحة تدخل مجلس األمن
من باب واسع ليحد من صالحيات احملكمة ّ
ويعطل

االنضم���ام إلى نظام روما األساس���ي اخلاص
باحملكمة اجلنائية الدولية .في حني ال تس���تطيع
التقدم بطلب حتقي���ق في أي قضية وفق ًا للمادة

أعمالها بدوافع سياسية في حاالت معينة.

 ،14إال بعد مرور س���تني يوم ًا من تاريخ تقدمي

المحكمة الجنائية الدولية

صك االنضمام.

تمارس اختصاصها على األشخاص
واض���ح أن ه���ذه امل���ادة تتعلّ���ق مبقاضاة

مجلس األمن والمحكمة
واضح أن مجلس األمن ميارس دوره بش���أن
احملكم���ة في حالتني ،احلالة األولى حتدثت عنها
امل���ادة  13والتي تقول ،ملجل���س األمن متصرف ًا
مبوجب الفصل السابع من امليثاق أن يحيل إلى
املدعي العام حالة يبدو فيها أن جرمية من اجلرائم
املع���ددة في النظام أو أكثر من هذه اجلرائم قد
ارتكب���ت (امل���ادة  .)13واحلال���ة الثانية حتدثت
عنها املادة  16حت���ت عنوان إرجاء التحقيق أو
املقاضاة ،ونصها كما يلي:
املادة  _16إرجاء التحقيق أو املقاضاة -
(ال يج���وز الب���دء أو املضي ف���ي حتقيق أو
مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثني
عش���ر ش���هر ًا بنا ًء على طلب من مجلس األمن
إل���ى احملكمة بهذا املعن���ى يتضمنه قرار يصدر
عن املجلس مبوجب الفصل الس���ابع من ميثاق
األمم املتحدة ،ويجوز للمجلس جتديد هذا الطلب
بالشروط ذاتها).
غي����ر أن الغم����وض ال����ذي اكتنف امل����ادة 16
خصوص ًا فيما يتعلق بالصالحيات ،قد أثار تخوف

األش���خاص الذين ارتكبوا جرائم تدخل ضمن
اختصاص احملكم���ة اجلنائية الدولية ،فاحملكمة
اجلنائي���ة الدولية ال تقاض���ي الدول ،بل تقاضي
األشخاص وفق ًا ألحكام املادة األولى من النظام
األساس���ي التي تنص على ما يلي( :احملكمة –
تنش���أ بهذا محكمة جنائي���ة دولية («احملكمة»)،
وتكون احملكمة هيئة دائمة لها الس���لطة ملمارسة
اختصاصها على األشخاص إزاء أشد اجلرائم
خطورة موضع االهتمام الدولي ،وذلك على النحو
املش���ار إليه في هذا النظام األساس���ي ،وتكون
احملكمة مكمل ًة لالختصاصات القضائية اجلنائية
الوطنية ،ويخضع اختصاص احملكمة وأس���لوب
عملها ألحكام هذا النظام األساسي.

مجلس األمن يتعامل مع الدول
لحفظ السلم واألمن الدوليين
مجل���س األمن ووفق ًا للميث���اق ال يتعامل مع
األش���خاص كما هو احلال بالنسبة إلى محكمة
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اجلنايات الدولية وإمنا واليته متتد من أجل حفظ

واليته لتش����مل جلب األشخاص الذين يرى هو

الس���لم واألمن الدوليني إلى ال���دول وغيرها من

أنهم ارتكبوا جرمية أو أكثر حتى داخل نطاق

أش���خاص القانون الدولي ،وفض النزاعات بني
الدول بالطرق الس���لمية وفق ًا للفصل الس���ادس

س����يادة دولهم ،مما يعتبره املجلس انتهاكات
جسيمة ملبادئ القانون الدولي ،وشرعة حقوق
اإلنس����ان ،مما يش����كل تهديد ًا للسلم واألمن

من امليثاق أو ًال ،وبتطبيق أحكام الفصل السابع

الدوليني باخلطر.

من امليثاق بحق الدول التي تتحمل مسؤولية إزاء
تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر ثاني ًا.

الم��ادة  16من النظ��ام والتخوف م��ن هيمنة
مجلس األمن على المحكمة
امل���ادة  16من نظام روما األساس���ي التي
يوقف مبوجبها التحقيق أو املقاضاة لوقت محدد
بخصوص قضية صدر بشأنها قرار من مجلس
األم���ن مبوجب الفصل الس���ابع ،فإن ذلك يعود
إل���ى االنتهاء من إجراءات مجل���س األمن التي
تكون قد بدأت نح���و الدولة املعنية مبوجب قرار
من���ه وفق الفصل الس���ابع ،على أن تتم مالحقة
األشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم
أخرى تدخل ضمن اختصاص احملكمة للتحقيق
معهم ومقاضاتهم.

إذن ،تختلف والية كل من احملكمة اجلنائية
الدولية ومجلس األم����ن عن بعضهما البعض،
وه����ذا ال يحد من صالحيات مجلس األمن في
الطلب من احملكم����ة اجلنائية الدولية أن تفتح
حتقيق ًا بخصوص أشخاص لهم صفات رسمية
في الدولة يعتقد املجلس أنهم ارتكبوا جرمية أو
أكثر من اجلرائم التي تدخل ضمن اختصاص
احملكمة ضد ش����عوبهم كما حدث مع الرئيس
عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وهذا يعن����ي أن مجلس األمن ال يقصر واليته
على ف����ض النزاعات بني الدول ،وإمنا قد مدد
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دراسات

قرار الجمعية العامة بشأن «مركز فلسطين
في األمم المتحدة»

محمد أبو دقة

*

محمود عباس في اجلمعي���ة العامة لتؤ ّكد ميالد

س���جلت الدبلوماس���ية الفلس���طينية إجناز ًا
ّ
ومكس���ب ًا كبيرين على الساحة الدولية من خالل

حقب���ة جديدة في النضال الوطني الفلس���طيني

االعتراف بالصفة القانونية لفلس���طني «كدولة»،

من خالل التأكيد على ما ميكن تسميته «املقاومة

ومنحه���ا صفة املراقب الدائم في األمم املتحدة،

السلمية الش���عبية املعتمدة على القانون الدولي

وجاءت تصريحات املسؤولني الدوليني والقيادات
الفلسطينية لتؤ ّكد حقيقة هذا االنتصار التاريخي

واإلنساني» والبدء في استخدام األدوات القانونية
الدولي���ة التي يتيحه���ا القرار؛ م���ن أجل إنهاء
االحتالل وحتقيق احلقوق الوطنية الفلس���طينية

الذي من شأنه ـ حسب تصريحات وزير اخلارجية

الثابتة للشعب الفلسطيني.

النرويجي السابق هارلم برونتالند ـ «أن ينطوي

وق���د راف���ق النق���اش ـ وم���داوالت العدي���د من

على مقدرة تغيير الديناميكية القائمة في الشرق

السياس���يني والكت���اب والباحث�ي�ن ...ـ تباي���نٌ في

األوس���ط» .ويؤكد أن «حل الدولتني سيبقى احلل

وجهات النظر ،فيما يخص طبيعة ما مت حتقيقه في

األمثل على املدى البعيد بني الشعبني الفلسطيني

األمم املتحدة ،والت���ي تباينت بني االعتراف بالدولة

واإلس���رائيلي» 1 ،وكذل���ك ج���اءت كلمة الرئيس

الفلسطينية ،وكسب العضوية في األمم املتحدة بصفة
مراقب ،ورفع التمثيل الفلسطيني في األمم املتحدة.

*باحث سياسي.
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األمر ال���ذي يس���تدعي حتليل وق���راءة هذا

منظمة التحرير الفلسطينية املكتسبة وامتيازاتها

اإلجن���از التاريخ���ي م���ن الناحية السياس���ية،

ودورها في األمم املتحدة ،بصفتها ممثل الشعب
الفلسطيني ،وفق ًا للقرارات ذات الصلة باملوضوع

والدواف���ع الرئيس���ة للتوجه إل���ى األمم املتحدة

وباملمارسة املعمول بها بهذا الشأن» 2.حيث أ ّيدت

السياس���ي والدبلوماس���ي للق���رار م���ن خالل

 41دولة عن التصويت.

وتوضي���ح ماهية القرار ومضمونه ،واألس���باب
من قبل القي���ادة الفلس���طينية ،وتناول اجلانب

القرار  138دولة وعارضته فقط  9دول ،وامتنعت

ق���راءة منط التصويت على الق���رار في اجلمعية

مضم����ون القرار كما ج����اء بنصه الواضح

العامة ونتائج���ه ،ومواقف القوى الفاعلة الدولية

والصري����ح يعني منح فلس����طني «مركز الدولة»

واإلقليمي���ة ،ودراس���ة أثر الق���رار على الوضع

غي����ر العضو في األمم املتح����دة ،كما مينحها

القانوني لألراضي الفلسطينية ومكانة إسرائيل،

صف����ة «املراقب» ،وذلك دون املس����اس مبكانة

واآلف���اق املمكنة واألدوات القانونية الدولية التي

منظمة التحرير الفلس����طينية «م.ت.ف» كممثل

يتيحه���ا القرار م���ع ربطها باحملاذي���ر القائمة:

للشعب الفلسطيني.

العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة

وميكن قراءة نص القرار مبنح فلسطني «مركز

الوطنية الفلسطينية والدولة ،وإشكاليات التمثيل

الدولة» ليس فقط في سياق اعتراف الدول ـ التي

الفلسطيني ،وربط ذلك بقضايا الوضع النهائي
وخاص ًة قضية الالجئني.

أيدت القرار ـ بدولة فلس���طني (كاعتراف واقعي
أو قانوني) كونه اعتراف ًا بدولة «فلسطني» ،حيث

ً
أوال ـ ماهي��ة الق��رار رق��م  67/19الصادر
عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.
بنا ًء على طلب منظمة التحرير الفلس���طينية،
وبدع���م العديد من دول العال���م املؤيدة للقضية
الفلس���طينية ورعايته���ا؛ أص���درت اجلمعي���ة
العام���ة لألمم املتحدة ف���ي دورتها الـ 67بتاريخ
 2012/11/29قراره���ا رق���م  67/19املعنون
باس���م «مركز فلسطني في األمم املتحدة» والذي
تض ّم���ن ـ من جملة أمور ع���دة ـ قرار ًا تاريخي ًا

س���بق أن اعترفت العديد من ه���ذه الدول بدولة
فلس���طني قانوني ًا ،بل يج���ب قراءة ما مت إجنازه
باعتب���اره اعتراف ًا دولي ًا م���ن قبل األمم املتحدة

باكتس���اب فلس���طني وضعيتَها القانونية كدولة
وكأحد أش���خاص القانون الدولي 3،األمر الذي
يعن���ي تعام���ل املجتمع الدولي معه���ا على هذا
األساس ألول مرة في تاريخ فلسطني 4،ومن بني
ما توفره الصفة اجلديدة أنها تساهم في إضفاء
الشخصية القانونية على هذه الدولة كفاعل دولي،
مبا يؤهلها إلى االنضمام والتوقيع على االتفاقات

بـ»منح فلسطني مركز الدولة غير العضو لها صفة

واملعاه���دات في املجاالت املختلفة ،واملش���اركة

املراقب في األمم املتحدة ،دون املساس بحقوق
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كما تضمن القرار باإلضافة إلى ما ُذكر سابق ًا،

النش���طة في اجتماعات األمم املتحدة ووكاالتها
املتخصصة وأجسامها املختلفة.

رفع التمثيل الفلس���طيني ف���ي األمم املتحدة من

5

وعلى الرغم من أن ما مت حتقيقه ليس عضوي ًة
كامل ًة في األمم املتحدة ،فإنه يتساوى كما يقول

مستوى «كيان» بصفة مراقب دائم ،إلى مستوى
«دولة غير عضو» وبصفة مراقب دائم .وباكتساب
فلس���طني صفة «دولة غير عضو بصفة مراقب»،

الرمالوي مع العضوية الكاملة للدولة في أكثر من
جانب ،فهو يش ّكل اعتراف ًا من الدول األخرى بها

أصبحت الدولة الثانية بعد الفاتيكان التي حتصل
على هذه الصفة القانونية والسياسية.

على أوسع نطاق ،كما أنه يعني «تعامل املجتمع
الدولي ـ ممث ًال باألمم املتحدة ـ مع دولة فلسطني

أسباب القرار ودوافعه
يأتي القرار بعد مرور أكثر من عشرين عام ًا
على انطالق عملية الس�ل�ام اإلسرائيلية العربية،
والفش���ل في التوصل إلى اتفاق س�ل�ام شامل
ينه���ي االحتالل اإلس���رائيلي لألراضي احملتلة،
وفي ظل استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية وخاصة
التوس���ع االستيطاني الذي يق ّوض ح ّل الدولتني؛
ّ
لذا جاءت اخلطوة الفلسطينية إلى األمم املتحدة
ـ كما أوض���ح الدكتور صائب عريقات ـ «لتعزيز
مكانة دولة فلس���طني .ولتدل على إصرارنا على
تأكيد حقنا السيادي على أرضنا .كما سيحافظ
على احلل القائم على أساس حل الدولتني وتوفير
7
مرجعيات واضحة للمفاوضات».
وتأتي اخلطوة ،أيض���� ًا« ،كتعبير عن رفض
املرجعي����ات ،التي جتري على أساس����ها عملية
الس��ل�ام ،ورغبة الفلس����طينيني في دفع العالم
نحو حتمل مس����ؤولياته وإعادة اش����تباكه مع
األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا يؤسس لعملية

بوضعها القانوني كدولة ،وبالتالي كشخص من
أشخاص القانون الدولي .سواء وقع هذا التعامل
عن طريق العضوية الكاملة أو عن طريق اكتساب
الدولة العضوية املراقبة ،إذن املهم في هذه احلالة
أن تأخذ فلسطني مكانتها القانونية في املجتمع
الدولي كدولة وليس حتت أي صفة أخرى».

6

و ُيعتبر هذا هو اإلجناز واالنتصار احلقيقي

الذي مت حتقيقه في س����ابقة تاريخية لها الكثير
من التداعيات على مجم����ل ديناميكيات العمل
السياس����ي الفلس����طيني وآفاقه لني����ل احلرية
واالس����تقالل واس����تخدام العديد م����ن األدوات
القانوني����ة الدولي����ة الت����ي يتيحها ه����ذا املركز
القانوني اجلديد «لفلسطني كدولة» في احملافل
واملؤسس����ات الدولي����ة ،وفي إط����ار االتفاقيات
واملعاهدات الناظم����ة للعالقات الدولية القائمة.
كما يش����كل االعتراف الواقع����ي من قبل األمم
املتحدة والدول املؤيدة للقرار «بدولة فلس����طني»
رافع���� ًة جدي����د ًة ميكن البن����اء عليه����ا إلجناز

سالم محددة املرجعيات والزمن ،تضمن إنهاء

االستقالل التام.

االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة على
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ً
أوال ـ الدول المؤيدة للقرار
أيدت القرار  138دولة ،منها  120دولة سبق
أن اعترفت بفلسطني قانوني ًا ،حيث اعترفت 99
دولة بفلس���طني قبل العام  ،1995ويش���مل هذا
العدد الدول التي اعترفت بإعالن االستقالل في
العام  ،1988باإلضافة إلى الدول التي اعترفت
بها بعد تف ّكك االحتاد الس���وفيتي ،وبعض دول
أوروبا الشرقية ،واعترفت  9دول بدولة فلسطني
في الفترة الواقعة بني  2010-2004من بينها:
تيم���ور الش���رقية ،باراغ���وي ،اجلبل األس���ود،
كوستاريكا ،وغيرها ،وموجة االعترافات األخيرة
ف���ي الفت���رة الواقعة ب�ي�ن  2011-2010والتي
شملت اعتراف  12دولة أغلبيتها من دول أميركا
الالتيني���ة مثل :البرازيل ،التش���يلي ،األرجنتني،
اإلكوادور ،البيرو وغيرها ،باإلضافة إلى سورية
التي أصبحت الدولة رقم  120التي تعترف بدولة
9
فلسطني بتاريخ 2011/7/18
وقد جنحت الدبلوماسية الفلسطينية في احلفاظ
على هذه املنج���زات التاريخية ،وكذلك في إقناع
معظم الدول األوروبية بالتصويت لصالح القرار،
حي���ث صوتت  18دولة أوروبي���ة لصالح القرار،
وعارضته دولة واحدة فقط هي التشيك ،في حني
امتنعت باقي الدول األوروبية عن التصويت مثل
أملانيا ،بريطانيا ،بولندا ،دول البلطيق ،وغيرها.

األراضي التي احتلتها إس����رائيل في اخلامس
من حزيران .1967

8

كما ميكن ق����راءة املواق����ف الدولية املؤيدة
للخطوة الفلس����طينية بكسب االعتراف من قبل
األمم املتحدة ،كرس����الة واضحة إلس����رائيل،
مفادها رفض القوى الدولية الفاعلة اس����تمرار
جتاهل القانون الدولي ،والسياسات اإلسرائيلية
الهادف����ة إل����ى تقويض ح����ل الدولتني ،ورفض
االستيطان اإلسرائيلي ،والتأكيد من جديد أن
األراضي الفلسطينية احملتلة عام  67مبا فيها
الق����دس هي أراضي دولة فلس����طينية محتلة.
والرف����ض الدولي لنهج إس����رائيل القائم على
«إدارة الصراع» ،وفي الوقت نفس����ه الس����عي
الدولي إل����ى خلق مرجعي����ات وأدوات قانونية
من ش����أنها أن تعزز منهج «حل الصراع» على
أساس حل الدولتني.

الدالالت السياس��ية والدبلوماسية لالعتراف
الدولي بفلسطين في األمم المتحدة
ميكن دراسة الدالالت السياسية والدبلوماسية
وآثارها على عدة مس���تويات ،وم���ن عدة زوايا
مختلفة ،منه���ا التحليل الكم���ي والنوعي للدول
طبق ًا لنم���ط التصويت .وإجما ًال ميكن تقس���يم
الدول حس���ب تصويتها على الق���رار إلى ثالث

ثانيًا  -الدول المعارضة للقرار
إن موقف الواليات املتحدة املعلن مسبق ًا جتاه
العضوية في األمم املتحدة وتأييدها إسرائيل في

مجموعات (املؤيدة ،واملعارضة ،واملمتنعة) وهي
على النحو اآلتي:
العدد (2012 )22

34

مساعيها إلفشال القرار الدولي فشل في إقناع

المجموعة الثالثة :الدول التي
امتنعت عن التصويت

إسرائيل والواليات املتحدة األميركية  7دول ميكن

امتنع����ت عن التصويت على القرار  41دولة،
ويش����كل امتناع بعض الدول تراجع ًا مهم ًا عن

دول العالم ،حيث عارضت القرار باإلضافة إلى
تقسيمها على النحو اآلتي:

منط وسلوك تصويتها في األمم املتحدة لصالح

المجموعة األولى :وتضم كندا ،التشيك ،بنما

إس����رائيل ،كونها ل����م تصوت بطريق����ة مماثلة

س���يادة ،ولكنها تأث���رت باملواق���ف والضغوط

لنمط التصويت األميركي – اإلس����رائيلي (ضد
القرار) ،في حني ش ّكل امتناع دول أخرى سبق

وتتم ّيز هذه الدول بأنها دول مس���تقلة وذات
اإلس���رائيلية واألميركية العتبارات سياس���ية.
وه���ي تبقى دو ًال منفرد ًة في إطارها القاري إذا

أن اعترفت بدولة فلس����طني ولدينا معها عالقات
دبلوماس����ية انتكاس���� ًة ويحتاج ذل����ك فع ًال من

اس���تثنينا كندا التي تش ّكل مع الواليات املتحدة

أصحاب القرار في املؤسسة الرسمية إلى إعادة

قارة أميركا الشمالية.

دراسة كل حالة على حدة ملعرفة األسباب الكامنة

المجموعة الثانية :وتضم جزر

وراء هذا التراجع ،وميكن تقس����يم الدول التي

المارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،باالو.
وتقع هذه الدول جغرافي ًا في الباسفيك ،وهي

امتنعت ،إلى قسمني :دول امتنعت عن التصويت
وس����بق أن اعترفت بالدولة الفلس����طينية .ومن
الدول املمتنعة تلك التي تش����كلت أو انحلت من
دول كانت قائمة سابق ًا وتعترف بدولة فلسطني

جزر صغيرة من حيث املس���احة والسكان ،وال
تتمتع باالستقالل التام على الرغم من االعتراف

في أوروبا الشرقية .وأخير ًا الدول التي لم يسبق

بها كدول في إطار األمم املتحدة ،كون هذه الدول
ـ باستثناء ناورو ـ ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالواليات

لها االعتراف بدولة فلسطني.

 1ـ الدول التي سبق أن اعترفت

املتحدة األميركية من خالل اتفاقيات الش���راكة

احلرة «Compact of Free Association

بفلسطين وامتنعت عن التصويت
وتش���مل الدول التي س���بق أن اعترفت بدولة
فلس���طني وتختلف فيما بينها فيما يخص وجود
س���فير مقيم أو غير مقيم ،ولكن لألس���ف يعتبر
امتناعه���ا تراجع ًا ف���ي مواقفها ،والذي إما جاء
نتيجة اخلضوع لضغوط خارجية ،أو نتيجة تغير
ف���ي أنظمتها السياس���ية ،وبالتالي في مواقفها

 »with the United Statesوالتي مبوجبها

تتمتع الواليات املتحدة باملس���ؤولية الكاملة في
مجال األمن والدفاع طبق ًا التفاقيات الش���راكة
املوقعة مع هذه الدول في العام  .1986أما ناورو
فهي دولة هامشية ويبلغ عدد سكانها حوالى 12
ألف نسمة.
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السياس���ية ،أو نتيجة قصور ذاتي؛ األمر الذي

وإجم���ا ًال ميك���ن الق���ول إن اإلجن���از الذي

يستدعي حتليل ودراسة كل حالة على حدة ،حيث
ال ميكن إجما ًال تعميم سبب محدد لهذا التراجع.

أحرزته الدبلوماس���ية الفلسطينية في هذا العدد
الهائل م���ن الدول املؤيدة للق���رار يعني تراجع ًا

ومن ضمن ه���ذه القائمة :منغولي���ا ،بلغاريا،

واضح ًا للدبلوماس���ية اإلسرائيلية ،وفش ًال ذريع ًا

فانوات���وا ،غينيا اجلديدة ،رومانيا ،باإلضافة إلى

للضغوط اإلس���رائيلية واألميركية على املستوى
ويتجس���د هذا االنتص���ار خاص ًة في
الدول���ي.
ّ

بعض الدول اإلسالمية املنضوية في إطار منظمة
املؤمتر اإلسالمي وهي ألبانيا وتوغو والكاميرون،

الق���ارة األوروبية التي تعتبر قل���ب العالم احلر

حيث خرجت بامتناعها عن التصويت عن قرارات

والدميقراطي���ة الغربية التي تدع���و إلى العدالة

منظمة املؤمتر اإلسالمي الداعمة للعضوية؛ األمر

واحلرية واحترام حقوق اإلنسان ومبادئ القانون

الذي يستدعي املتابعة مع منظمة املؤمتر اإلسالمي

الدول���ي ،حيث لم تعارض القرار إال دولة واحدة
هي التشيك ،أما على مستوى القارة الالتينية فهو
مكسب جديد أيض ًا وتاريخي للقضية الفلسطينية،

ومع هذه الدول مباش���رة لتأكيد مواقفها الداعمة
مستقب ًال للقضية الفلسطينية في احملافل الدولية.

فقد عارضت القرار دولة وحيدة هي بنما.

2ـ مجموعة دول أوروبا الشرقية سابقًا

أما على مس���توى القارة اآلس���يوية التي تقع

كانت هذه ال���دول ضمن جمهوريات االحتاد

فيها دولة االحتالل «إسرائيل» فقد صوتت كافة

الس���وفيتي الس���ابق أو غيرها من دول أوروبا

ال���دول اآلس���يوية لعضوية فلس���طني في األمم

الشرقية التي كانت كدول مركزية حينها تعترف

املتحدة ولم تعترض أي دولة آس���يوية على قرار

بدولة فلسطني ،ولكن بعد انهيار الكتلة الشرقية

التصويت ،وهذا املكس���ب السياس���ي يعزز من

مطلع تس���عينيات القرن املاضي تغيرت مواقفها

هوية فلسطني التاريخية وسكانها األصليني كدولة

مثل :أس���تونيا ،التفيا ،ليتوانيا التي كانت تتبع

آسيوية ،ويق ّوض أهم أسس العالقات الدبلوماسية

وسلوفينيا ،وغيرها من الدول.

آس���يا ،خاصة حيث تعتبر إسرائيل أن عالقاتها

 3ـ الدول التي لم يسبق لها

الدبلوماس���ية م���ع دول آس���يا ال تعك���س فقط

االعتراف بدولة فلسطين
ومنها على س���بيل املثال :بريطانيا ،هولندا،
أس���تراليا ،أملانيا .والتي تؤي���د معظمها عملية
السالم القائمة على مبدأ حل الدولتني.

اهتماماتها الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية

االحتاد الس���وفيتي ،وكذلك كرواتي���ا ومقدونيا

العدد (2012 )22

اإلسرائيلية مع دول العالم الثالث عامة ومع دول

بقدر ما متس هوية الدولة اإلسرائيلية .وهو ما
يعتبر نصر ًا إس���تراتيجي ًا فلسطيني ًا إذا ما متت
10

إضافة القارة اإلفريقية.
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كما ميكن اإلشارة إلى مكاسب أخرى حتققت

بالدولة الفلس����طينية ،فل����ن يغير هذا االعتراف

تش���مل تصويت دول لصالح القرار ،لم يس���بق

اإلس����رائيلي من عدمه من مكانة إسرائيل كقوة

أن اعترفت بفلس���طني خارج إط���ار اجلغرافيا

احتالل في الضفة والقطاع حس����ب العديد من

السياس���ية ألوروبا ،وهي جزر الساملون وتوفاال

الدراسات القانونية.

في الباسفيك والتي ال يوجد لفلسطني أي عالقات

11

ولكن من املمكن أن حتاول إس���رائيل تطويع

دبلوماسية قائمة معها.

هذا االعتراف الدولي بش���كل ما يضفي سمات
الدولة على السلطة الوطنية الفلسطينية دون إنهاء

أث��ر الق��رار عل��ى الوض��ع القانون��ي لألراض��ي
الفلسطينية المحتلة عام 1967
من اإلجن���ازات املهمة القانونية األخرى التي
حققها قرار منح «فلس���طني مكان���ة الدولة غير
العض���و» إعادة صياغ���ة التعام���ل الدولي مع
األراضي الفلسطينية احملتلة من أراض محتلة،
ويجب على إس���رائيل االنس���حاب منها حسب
القرار  242وما يحتويه من غموض جتاه تعريف
كامل األراضي أو بعضها إلى اعتبارها أراضي
دولة فلسطينية محتلة اعترف مبركزها القانوني
كش���خصية قانوني���ة دولي���ة وبحدودها ضمن
ح���دود العام  ،67مما يعزز من تقويض االدعاء
اإلسرائيلي بأن هذه األراضي متنازع عليها.
وهذا اإلجناز املهم يوفر آليات جديدة للقيادة
الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومينحها املزيد
من األدوات القانونية الدولية ملواجهة العديد من
اخلطوات األحادية اجلانب وغيرها من االنتهاكات
اإلس���رائيلية والتي قد تدفع العالم إلى اعتبارها
جرائم حرب ،وهذا ما سنتناوله الحق ًا في دراسة
األثر القانوني واآلفاق املستقبلية.
وحتى في ح����ال اعتراف إس����رائيل واقعي ًا

االحتالل ومبا يخدم منهج «إدارة الصراع «الذي
تتبناه إسرائيل والذي يعتبر من خياراته األساسية
احلفاظ على الوضع القائم إلطالة أمد االحتالل أو
املوافقة على دولة «ذات حدود مؤقتة» والتي جاءت
كخيار في خارطة الطريق ومت رفضها من القيادة
الفلسطينية احلالية ،ولكن عند دراسة واستشراف
املستقبل السياس���ي للمنظمة والسلطة الوطنية
الفلسطينية من الصعب احلديث عن احلفاظ على
هذا املوقف نفس���ه الراف���ض للدولة ذات احلدود
املؤقت���ة ،وخاصة في حالة مش���اركة قوى فاعلة
جديدة في إطار منظمة التحرير الفلس���طينية أو
تغير موقف القيادة الفلسطينية احلالية الرافض
حل���ل «الدولة ذات احلدود املؤقتة» في حال إعادة
طرحه���ا ضمن خطة دولية جديدة ذات مصداقية
وجدول زمني محدد ينهي االحتالل الكامل ويحقق
قيام الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود العام
 ،67مما يتيح نظري��� ًا إمكانية أن تتقاطع نتيجة
ه���ذا االعتراف بدولة فلس���طني م���ع ما طرحته
س���ابق ًا مراكز األبحاث اإلسرائيلية من ضرورة
37

منح الس���لطة الفلس���طينية بعض سمات السيادة

إن دراس���ة السياسة التي تنتهجها إسرائيل

وإعالء وضعها السياس���ي والسيادي إلى مستوى

جتاه الصراع الفلس���طيني اإلس���رائيلي خالل
العقود املاضية تؤكد أن إسرائيل تعتمد أساس ًا

واملعترف بها واقعي ًا ،كما كان احلال في االعتراف

على منهج «إدارة الصراع» وليس على منهج «حل

الواقعي بدولة إندونيس���يا في العام  1949والتي

الصراع» ،وبالتالي فإن اخليارات السياس���ية
التي تعتمدها إسرائيل تنصب أساس ًا في كافة

االستقالل منتصف خمسينيات القرن املاضي ،أو

احللول املؤقتة واملرحلية ـ مبا يسمح لها بالتهرب

منوذج تيمور الش���رقية والتي اعترف بها املجتمع

من اخليار السياسي الوحيد حلل الصراع القائم
على ح���ل الدولتني ،وطبق ًا ملنهج إدارة الصراع،

فترة انتقالية حتت إشراف األمم املتحدة.

فإن لدى إسرائيل خيارات سياسية منها احلفاظ

«الدولة الناش���ئة» التي ال تتمتع بالسيادة الكاملة،

13

بقي���ت تناضل من أجل إنهاء االحتالل حتى منحت

الدولي ولكنها نالت استقاللها التام بعد أن أمضت
والبد هنا من مراجعة اخلطوة األحادية التي قامت

على الوضع القائم ،أو القيام بخطوات أحادية في

بها إسرائيل من خالل خطة فك االرتباط عن قطاع

الضفة الغربية مثل تنفيذ انسحاب أحادي اجلانب

غزة؛ األمر الذي أدى إلى خلق واقع سيادي للقطاع

م���ن مناطق محددة على غ���رار ما حدث في فك

يختلف عما كان في أثناء عملية (أوسلو) (كل مناطق

االرتباط مع قطاع غزة سواء دون أو مع االعتراف

ب ،ج حتولت إلى مناطق أ) مبعنى آخر ،أصبحت

بالدولة الفلس���طينية على ح���دود املناطق «أ ،ب
وبع���ض مناطق ج» التي تديرها حالي ًا الس���لطة

القط����اع ،كما وقعت إس����رائيل اتفاق معبر رفح مع
الس����لطة وتنازلت شكلي ًا عن سيطرتها على احلدود

الوطنية الفلسطينية ،ومن ثم االدعاء أن إسرائيل

لدى السلطة سيطرة أمنية ومدنية على كافة مناطق

أنهت احتاللها لألراضي الفلسطينية ،مما يخلق
واقع ًا س���يادي ًا مش���ابه ًا إلى حد ما لتجربة فك

البرية للقطاع .وهذا بكل تأكيد وضع سيادي أعلى
بقليل من (أوسلو) .وقد سعت إسرائيل من خالل فك

االرتباط مع قط���اع غزة ،ويحول مناطق جديدة

ارتباطها مع قطاع غزة إلى حتقيق هدف سياس����ي

إلى منطقة «أ» ،وادعاء إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

ّ
يتلخ����ص في اعتراف دولي بإنهاء مس����ؤوليتها عن

ونقل كافة الصالحيات واملس���ؤوليات للس���لطة

قطاع غزة ،وبالتالي االدعاء بإنهاء احتاللها القطاع،

الفلس���طينية في املناطق «أ» ،وحتى في ظل هذا

إال أن اس����تمرار السيطرة اإلسرائيلية الفعلية على

السيناريو األحادي اجلانب ستبقى إسرائيل قوة

احمليط اخلارجي للقطاع حد من حتقيق إس����رائيل

االحتالل الفعلية في كافة األراضي الفلسطينية،

هدفها السياس����ي؛ كونها ما زالت قوة االحتالل في

حيث مازالت متارس سيطرتها الفعلية على كافة

القطاع.

املناطق احملتلة.

12

العدد (2012 )22

38

ليس ملس����ألة االعتراف بالدولة الفلسطينية

املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية والتوصل إلى

ومكانته����ا القانونية «كدول����ة» أي عالقة بإنهاء

اتفاقات جديدة على أس���س ومرجعيات واضحة

صفة ومكانة إسرائيل كقوة احتالل على أراضي

مبا يضمن إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي وحتقيق

الدولة الفلسطينية ،حتى وإن اعترفت إسرائيل

احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

بهذه الدولة ضمن حدود محددة ،وفقط تتوقف

التغيرات في اإلطار
القانوني والمؤسساتي الدولي

حالة االحتالل عندما تقوم إسرائيل بحل إدارة
احلكم العس����كري ونقل كافة صالحياتها إلى

يكمن التحدي األكبر الذي يواجه الفلسطينيني

السلطة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية ،وفي

في كيفية االس���تفادة من هذا املكسب القانوني

حال توقف إس����رائيل عن ممارس����ة سيطرتها

اجلديد باكتس���اب فلس���طني مرك���ز الدولة غير

الفعلية على األرض الفلس����طينية .حيث يعرف

العضو ف���ي األمم املتحدة ،وذل���ك لتداخل عدة

القان����ون الدولي االحتالل بأن����ه «ليس وظيفة

اعتبارات سياسية وقانونية من جهة ،واعتبارات

وجود عسكري دائم ،ولكنه القدرة على التحكم

دولية وإقليمية ووطنية من جهة أخرى ،حيث هناك

بفعالية اإلقلي����م» .هذا التعري����ف القانوني ال

العدي���د من الفرص واملخاطر املرافقة لالنضمام

يفرق بني احتالل األراضي املعترف بها كدولة،

إل���ى املعاه���دات واملواثيق الدولي���ة ،الكثير من

واألراض����ي الت����ي لم يتم االعت����راف بها على

املتطلبات الالزم توفيرها على املس���توى الوطني

ه����ذا النح����و ،وبالتالي فإن الوض����ع القانوني

والداخلي قبل الش���روع في االنضمام إلى هذه

لألراض����ي غير ذي صلة ،وطاملا أن إس����رائيل

أو تلك االتفاقية أو املؤسسة الدولية.

متتلك الس����يطرة الفعلي����ة على هذه األراضي،
فسوف تعتبر السلطة القائمة باالحتالل ،حيث

المتطلبات على المستوى الوطني لتوفير
الجاهزية لالنضمام إلى المعاهدات
والمؤسسات الدولية
دون اخلوض في مراحل التفاوض واالنضمام
إل���ى االتفاقي���ات واملعاهدات الدولي���ة متعددة
األطراف ،والتي تتطلب أساس ًا مصادقة الدولة
عل���ى االتفاقية من أجل إنفاذ هذه التش���ريعات
الحق��� ًا ،ففي احلالة الفلس���طينية تتم املصادقة
من قبل الرئيس بعد عرض االتفاق على املجلس

إن االعت����راف بدولة فلس����طينية من قبل األمم
املتحدة ،أو االعتراف اإلس����رائيلي لن يكون له
تأثير على مكانة إس����رائيل كق����وة محتلة وفق ًا
للقانون الدولي».

14

أما السيناريو األكثر تفاؤ ًال ،فهو أن يتم تعزيز

هذه الدولة الفلس���طينية على أرض الواقع سواء
عبر خطوات فلس���طينية أحادي���ة اجلانب ولكن
منس���قة مع املجتمع الدولي ،أو عبر اس���تئناف
39

الوطني الفلس���طيني والذي يعتبر جزء ًا ومكون ًا
رئيس��� ًا م���ن املجلس التش���ريعي الفلس���طيني

يجع���ل من االنضمام إلى بعض هذه االتفاقيات
قبل إعادة توحيد البيت الفلسطيني وترتيبه وتوحيد
برنامجه وخطابه السياسي أمر مستعج ًال ،كما

املنتخب ،والذي مازال كس���لطة تشريعية مغيب ًا

نتيجة االنقسام السياس���ي القائم؛ لذا ستعتبر

يحمل احلكومة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية

املصاحلة الوطنية وإنهاء حالة االنقس���ام وإعادة

مسؤوليات وتداعيات قد حتد من االستفادة املثلى

وحدة بنية النظام السياس���ي الفلسطيني أولى

من هذا القرار التاريخي.

املتطلب���ات الرئيس���ة لتفعي���ل األدوات القانونية

فعلى س���بيل املثال ،وعلى الرغم من املطالبة

املمكنة واملتاحة.

الفلس���طينية باالنضمام إل���ى محكمة اجلنايات

وبعكس االتفاقيات الثنائية ،تتيح االتفاقيات

الدولي���ة؛ به���دف محاكم���ة مجرم���ي احل���رب

املتعددة األطراف حق التح ّفظ على نفاذ أو تنفيذ
بعض املواد؛ بس���بب التزام الدولة «الفلسطينية»

اإلس���رائيليني ،فإن االنضم���ام يحمل في طياته
حقوق��� ًا وواجبات ،وطبق ًا ملنظم���ة العفو الدولية

بتعهدات مس���تقبلية ،األمر الذي يستدعي أكبر

فإنه «لو حدث ومتكنت فلس���طني من االنضمام

مشاركة وطنية في النقاش حول الواجبات التي
س���تلزم دولة فلسطني مس���تقب ًال بها أي اتفاقية

إل���ى احملكم���ة اجلنائية الدولية ،فس���وف تتعزّز
اجلهود الهادفة إلى مس���اءلة س���لطات حماس

أو معاهدة دولي���ة ،كما أن أي ًا من هذه األدوات
القانوني���ة تتضمن حقوق��� ًا وواجبات ،مما يعني

واجلماعات الفلسطينية املسلحة عما ارتكبته من
أفعال ،وكما سيتسنى للمحكمة اجلنائية الدولية
حينه���ا التحقيق في اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها

ضرورة وجود س���لطة واحدة وسالح واحد قادر
عل���ى فرض إرادته طبق ًا للقانون مبا ال يس���مح

مبقتضى القانون الدولي ،حتى وإن مت ارتكابها
على أيدي جه���ات ومجموعات ال تنضوي حتت

بخ���رق أي من التعه���دات الدولية املس���تقبلية
والقيام بالواجبات على املس���توى الوطني طبق ًا

لواء دولة من الدول».

كما أن االنضمام إل���ى املواثيق الدولية ذات

لبنود االتفاقيات التي س���تكون فلس���طني طرف ًا
متعاقد ًا فيها.

الصلة بحقوق اإلنسان ونفاذها في أراضي الدولة
الفلس���طينية من شأنه أن «يعزّز اجلهود الرامية

إن واق���ع احلال الفلس���طيني ـ وما يتضمنه

إلى مساءلة السلطة الفلسطينية عن االنتهاكات

من انقس���ام في النظام السياسي ،وتنازع على

اجلسيمة املستمرة التي ترتكبها في مجال حقوق

ش���رعيات التمثيل ،وعدم التواف���ق على برنامج

اإلنس���ان .وتتض ّمن تلك االنتهاكات االعتقاالت

وطني موحد وخطاب سياسي موحد جتاه أساليب

التعسفية ،وتعذيب احملتجزين ،وإساءة معاملتهم،

النضال املمكنة س���واء الس���لمية أو العسكرية ـ
العدد (2012 )22
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وجتاهل أوامر احملاكم فيما يتعلّق بإطالق سراح

ومدى املقدرة على القي���ام بواجباتنا وتعهداتنا
طبق ًا لهذا االتفاق أو ذاك.

املعتقلني ،وفرض قيود تعسفية على حرية التعبير
والتجمع أو تكوين التجمعات واالنضمام إليها».

ج .املعاهدات الدولية

16

وبكل تأكيد ،فإن طرح بعض هذه املخاوف ال

اكتساب فلسطني الشخصية القانونية الكاملة

الدولية ذات الصلة والتي توفر احلماية للش���عب

كدولة مبوجب القانون الدولي سيسمح لها بأن
تكون طرف ًا في غالبية املعاهدات الدولية مبا في

يهدف إلى السعي إلى عدم االنضمام إلى املواثيق
الفلسطيني من قوة االحتالل العسكرية ،وضمان

ذل����ك معاهدات جنيف األربع ،ومعاهدات األمم

قيام السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام مواثيق

املتح����دة اخلاصة بحقوق اإلنس����ان واملصادقة

حقوق اإلنس���ان في أراضيه���ا ،ولكنها تهدف

عليها وغيرها من االتفاقيات واملعاهدات الدولية

بش���كل أكبر إلى ضرورة الوع���ي واحلاجة إلى

والت����ي تختلف فيم����ا بينها بطبيع����ة إجراءات

اجلاهزي���ة القصوى قبل الدخول في هذه األطر

االنضمام إليها.

التعاقدية من خالل توحيد الصف الفلس���طيني

وقد يتطلب األمر أو ًال إجراء املزيد من الدراسات

ومتك�ي�ن بنية النظام السياس���ي الفلس���طيني

حول االتفاقيات واملعاهدات التي س����بق أن وقعت

وتوحيد اخلطاب والبرنامج السياسي الفلسطيني

عليها إس����رائيل وصادقت عليه����ا وأصبحت نافذة

في مواجهة االحتالل العس���كري ،واالتفاق على

املفعول ،مما يتيح عند مشاركة فلسطني فيها حتميل

أش���كال املقاومة الس���لمية أو العسكرية ،والتي

األطراف املتعاقدة في هذه االتفاقيات مسؤولية إلزام

يجب أن تكون ضمن حدود العمل التي ستسمح

إسرائيل بواجباتها في تلك االتفاقيات.

بها هذه األطر التعاقدية.

ومن شأن االنضمام إلى االتفاقيات الناظمة
للقان���ون الدولي اإلنس���اني وخاص��� ًة اتفاقيات

األطر واالتفاقيات التي من الممكن
أن تنضم إليها فلسطين
لذا ستحاول الدراسة فقط اإلشارة إلى األدوات
القانونية املتاحة ،بصرف النظر عن اإلشكاليات
اإلجرائي���ة لالنضمام إليها مس���تقب ًال ،وبصرف
النظ���ر ع���ن التبعات واآلثار الت���ي قد تنتج عن
االنضمام إليها ،والتي تتطلب دراس���ات من قبل
مختصني في مجال القانون الدولي واإلنساني؛
لتحديد مدى االس���تفادة من كل اتفاقية محددة

جنيف ،أن ّ
ينظم ش���كل العالقة القانونية بني قوة
االحتالل واملدنيني الفلسطينيني ويح ّمل إسرائيل

مس���ؤولياتها ويعيد معاجلة الكثير من القضايا
الرئيس���ة مثل قضية األس���رى الفلسطينيني في
س���جون االحتالل أو االس���تيطان وغيرها ،أما
االنضمام إلى املواثيق اخلاصة بحقوق اإلنسان
فمن شأنه أن يعزّز من حقوق اإلنسان الفلسطيني
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
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االنضمام إلى المحاكم الدولية

«أن االحت���اد األوروبي تقدم باقتراح يقضي بترفيع

ً
أوال ـ محكمة العدل الدولية في الهاي.

صفة متثيل فلس���طني لكي تصب���ح دولة غير عضو
تتمتع بصفة مراقب ،ش���ريطة تخلي الفلس���طينيني

«إن رفع صفة ومتثيل فلسطني إلى دولة سيمكنها
م����ن أن تصبح طرف ًا في قضايا ينظر فيها من قبل

عن اللجوء إلى خيار االنضمام إلى احملكمة اجلنائية
الدولية .وقد وردت تقارير عن اقتراح املمثل األعلى

محكمة العدل الدولية» 17.والتي تختص في القضايا

للسياس���ة اخلارجية في االحتاد األوروبي ،كاثرين

واملنازعات بني الدول فقط ،حيث إن للدول «وحدها
احل����ق في أن تكون أطراف ًا في الدعاوى التي تُرفع

آش���تون ،بخل���ق وضع قانوني جدي���د في اجلمعية
العامة ال تُتاح مبوجبه للسلطة الفلسطينية إمكانية

إلى احملكمة ،مبعنى أن والية احملكمة مقصورة على

القي���ام باملصادقة عل���ى نظام روما األساس���ي».

الدول وحدها ،فهي التي لها دون س����ائر أشخاص

وبصرف النظر عن الش���كل اإلجرائ���ي والقانوني

القان����ون الدولي حق التقاض����ي أمامها ،وهكذا ال

النضمام فلس���طني إلى محكم���ة اجلنايات الدولية،

يجوز لألفراد واجلماعات والوحدات السياسية من

أك���دت الدراس���ة 19الت���ي أعدها الدكت���ور صائب

غير ال����دول طلب القض����اء» 18.ويتطلب االحتكام

عريقات رفض القيادة الفلس���طينية أي شروط من

إل����ى قرارات محكمة العدل الدولية موافقة الطرفني

ش���أنها أن حتد من مشاركتها في محكمة اجلنائية

املتنازع��ي�ن ـ حول قضية ما ـ اللجوء واالختصاص

الدولية ،وعل���ى الرغم من ذلك ،فإن هناك اعتبارات

أم����ام هذه احملكمة الدولي����ة .وقد يتيح هذا اخليار
مس����تقب ًال آليات جدي����دة حلل النزاعات وتفس����ير

سياسية مهمة سواء دولية أو داخلية فيما يخص قرار
االنضمام والذي يتطلب أيض ًا أو ًال جاهزي ًة فلسطينية

املعاه����دات وغيرها م����ع دولة إس����رائيل في حال

لاللتزام بالواجبات إلى س���تكون ملزمة بها في حال

موافقتها على االحتكام إلى محكمة العدل الدولية،

انضمامها إليها من جهة ،كما س���يتوقف ذلك على

مما يعنى االس����تناد إل����ى القانون الدولي وقرارات

طبيعة السياسة اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني على

الشرعية الدولية.

األرض وعلى السياس���ات التي قد تنتهجها القيادة
الفلس���طينية لوقف هذه االنتهاكات اإلس���رائيلية،

ثانيًا ـ المحكمة الجنائية الدولية.
تشير العديد من الدراسات واآلراء القانونية إلى
إمكانية انضمام فلس���طني إل���ى محكمة اجلنايات
الدولي���ة ،والتي تخضع إلجراءات محددة حس���ب
نظامها ،بينما أش���ار تقرير نش���رته منظمة العفو
الدولية إلى أن بعض التقارير اإلعالمية الواردة توحي
العدد (2012 )22

والتي قد يكون اللج���وء إلى هذه األدوات القانونية
التي يتيحها القرار الدولي اجلديد أحد خياراتها.
من جهة أخرى ،تش���ير الدراسة التي أعدها
مأمون احلس���يني 2.إلى أن الباحث املختص في
القانون الدولي محمد رياض (قس���م الدراسات
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العليا في جامعة أريزونا األميركية) أش���ار إلى

ثالثًا ـ وكاالت األمم المتحدة

أن احملكم���ة اجلنائية الدولية «ليس���ت أكثر من

المتخصصة والمؤسسات الدولية.
مينح اكتساب فلسطني مركز «الدولة» احلق
ف����ي االنضمام إلى العديد من املنظمات الدولية
مثل :منظمة األغذية والزراعة ،والوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،والبنك الدولي ،ومنظمة السياحة
الدولية ،ومنظم����ة العمل الدولي����ة ،والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة الطيران املدني
الدولية ،وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة املالحة
الدولية ،واالحت����اد الدولي لالتصاالت ،ومنظمة
التنمية الصناعية لألمم املتحدة ،واحتاد البريد
العامل����ي ،ومنظم����ة الصحة العاملي����ة ،واملنظمة
العاملي����ة للملكي����ة الفكري����ة ،واملنظم����ة العاملية
لألرصاد اجلوية وغيرها.
وجتدر اإلشارة إلى أن هناك دو ًال معترف ًا بها

منظم���ة خاصة تنظر في الدع���اوى املقدمة بني
أعضائها ،ومبا أن إس���رائيل ليست عضو ًا في
احملكم���ة ،حيث كان���ت قد صادق���ت فع ًال على
معاه���دة روم���ا ف���ي  ،2000/12/31إال أنها
عادت وسحبت هذا التوقيع بعد رفض الكنيست
لها بتاري���خ  »2002/08/28وبالتالي« ،فليس
للمحكمة أي صالحية قانونية للنظر في أي دعوى
ضدها» ،السيما أن «بنود املعاهدة تشترط على
الدول املوقعة مصادقة مجالسها التشريعية على
املعاهدة بحل���ول 2011/01/11م حتى تصبح
قرارات احملكمة ملزمة من الناحية القانونية لهذه
الدول» ،ما يعني أن إسرائيل ال تخضع لصالحية
احملكمة اجلنائية الدولية واختصاصها من ناحية

ـ وليست عضو ًا في األمم املتحدة ـ انضمت إلى

قانونية .أما ملاذا تالحق احملكمة اجلنائية الرئيس
السوداني عمر البشير ومعمر القذافي وغيرهما

هذه املؤسس���ات الدولي���ة ،أي أن العضوية بحد
ذاتها ليست شرط ًا لالنضمام إليها ،كما انضمت

من أن السودان وليبيا ليسا عضوين في احملكمة،

الفاتي���كان والتي تتمتع باملركز نفس���ه والصفة

فألن اختصاص احملكمة حسب ميثاق روما ،وفق

نفسها التي تتمتع بها فلسطني في األمم املتحدة

الباح���ث رياض« ،قد يتع���دى الدولة غير عضو

إلى العديد من هذه املؤسسات الدولية.

بتهم���ة اإلبادة وارتكاب جرائم حرب ،على الرغم

21

بشرط واحد ال ثاني له ،وهو إلزام احملكمة بفتح

وتتوقف مشاركة فلسطني في هذه املنظمات

حتقي���ق والنظر في القضية مبوجب طلب خاص

الدولي���ة على العديد من االعتبارات السياس���ية

مرق���م من مجلس األم���ن ،أي وبعبارات قانونية

والقانونية ،وكذلك حس���ب موقف الدول الفاعلة
الدولي���ة واإلقليمية ،ويعتب���ر االنضمام مث ًال إلى

يس���تطيع فقط مجلس األم���ن تفويض احملكمة
اجلنائية الدولية النظر في قضايا تتعلق باإلبادة

منظمة الصحة العاملية مثا ًال حي ًا على اس���تنباط

اجلماعية في دولة غير عضو في ميثاق احملكمة».

املوقف األميركي ومواقف الدول األخرى الفاعلة.
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وطبق��� ًا للنظام األساس���ي ملنظمة الصحة

التشاور والتنس���يق مع الدول األوروبية الفاعلة،

العاملية ،يحق «للدول األعضاء في األمم املتحدة

وخاصة تلك التي أيدت املس���عى الفلسطيني في

أن تصب���ح أعضاء في منظم���ة الصحة العاملية

األمم املتحدة ،بحيث يكون هذا املسعى الفلسطيني
مكون ًا إضافي ًا لكس���ب التأييد والتحالفات الدولية

مت���ى وافقت جمعية الصح���ة العاملية على طلب

إلنه���اء االحتالل ،وأال يتم التس���رع في خطوات

عضويته���ا باألغلبية البس���يطة .كما يجوز قبول

من ش���أنها أن تضعف تأييد تل���ك الدول املهمة،

بقبول دستورها .ويجوز قبول دول أخرى كأعضاء

والتعارض مع مصاحلها وبرامجها الدولية.

األقطار غير املسؤولة عن مباشرة عالقاتها الدولية

من جهة أخرى ،هناك أصوات في مراكز صنع

كأعضاء منتسبة ،بنا ًء على طلب ُيقدم نيابة عنها

الق���رار األميركي تدعو إلى عكس ذلك ،وتعتبر أن

من الدولة العضو أو الس���لطة األخرى املسؤولة

عن العالقات الدولية لتلك األقطار».

وقف متويل املنظمات الدولية هو أسوأ خيار ميكن
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اتخاذه ،حيث من شأنه أن يق ّوض شرعية الواليات

وبذلك ميكن لفلس���طني من الناحية اإلجرائية

املتحدة على الساحة الدولية ويضعف مقدرتها على

االنضمام إل���ى منظمة الصحة الدولية ،ولكن مع

دعم إس���رائيل في األمم املتحدة ،كما من ش���أنه

األخ���ذ بعني االعتبار املوقف الرس���مي األميركي

أن يؤث���ر على عملي���ات األمم املتحدة في العراق

املعلن ،حيث أش���ارت دراس���ة بعنوان «السياسة

وأفغانستان ،وجهود الواليات املتحدة األميركية في

الصحي���ة الدولي���ة للوالي���ات املتح���دة في أيدي

مج���ال فرض العقوبات الدولية ضد إيران وكوريا

الفلس���طينيني» 23إلى احتم���ال أن توقف أميركا

الشمالية ،كما أشارت إلى أنه «ال ميكن للواليات

مس���اعدتها إلى منظمة الصحة العاملية في حال

املتحدة األميركية الس���ماح لألجندة السياس���ية

قبولها بعضوية فلس���طني ،والتي من ش���أنها أن
تقلّص موازنة املنظمة بحوالى  %23سنوي ًا ،حيث

لش���عوب أخرى بأن حتد من مش���اركة الواليات
املتحدة في متويل أو عدم متويل مؤسسات األمم
املتحدة ،والذي يجب أن يتم أساس ًا على أساس

ميك���ن أن توق���ف أميركا متويله���ا البالغ حوالى
 300مليون دوالر سنوي ًا24.األمر الذي يجعل منح

املصالح اإلس���تراتيجية واألمني���ة واالقتصادية

عضوية فلس���طني في هذه املنظمة الدولية املهمة
يكل���ف ثمن ًا باهظ ًا للدول املتعاطفة مع فلس���طني

األميركية التي تخدمها هذه املنظمات».

س���واء الدول األوروبية التي تعتبر برامج الصحة

التمثيل الفلسطيني بين المنظمة
والسلطة والدولة وقضايا الوضع النهائي
بتاري���خ  1974/11/22أص���درت اجلمعية
العامة قرارها رقم  3237بشأن منح مركز املراقب

الدولية من ضمن اهتماماتها الدولية أو تلك الدول
النامية التي قد تتضرر في حالة انقطاع التمويل
عن برامج املنظم���ة الدولية 25مما يتطلب ضرورة
العدد (2012 )22
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ملنظمة التحرير الفلسطينية في األمم املتحدة ،وفي

«منظم���ة التحرير الفلس���طينية بصفتها املمثل

العام  1988أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة

الشرعي للشعب الفلسطيني» ،مما يبدد وبشكل

قراره���ا رقم  177/43ال���ذي تضمن االعتراف

جزئي املخاوف التي متت إثارتها من قبل بعض

بإعالن دولة فلسطني ،الصادر عن املجلس الوطني

املؤسس���ات األهلية والنخب الفلسطينية بشأن

الفلسطيني بتاريخ  ،1988/11/15وقررت كذلك

تقويض شرعية متثيل منظمة التحرير الفلسطينية.

أن يس���تعمل في منظومة «األمم املتحدة» اس���م
«فلسطني» اعتبار ًا من  1988/12/15بد ًال من

كم���ا أن موضوع م���ن ميثل الدول���ة أو الكيان
السياس���ي في األمم املتحدة موضوع منفصل،

تسمية «منظمة التحرير الفلسطينية» دون املساس

حي���ث إن تعيني املمثلني ش���أن داخلي للدولة أو

مبرك���ز املراقب ملنظم���ة التحرير الفلس���طينية،
ووظائفها في منظومة األمم املتحدة وفق ًا للقرارات

للكيان السياس���ي املعني ،وال���ذي عادة ما يتم
عبر إجراءات روتينية من خالل جلنة االعتمادات

واملمارسة ذات الصلة.

للجمعي���ة العامة ،ولكن من املمكن أن يكون هذا

كما ن���ص القرار اجلديد رق���م  67/19على

املوضوع ذا ش���أن في حال وجود تنازع داخل

«منح فلسطني مركز الدولة غير العضو لها صفة

الكيان أو الدولة بشأن شرعية التمثيل.

املراقب في األمم املتحدة ،دون املساس بحقوق

لذا البد من تناول قضية التمثيل الفلسطيني،

منظمة التحرير الفلسطينية املكتسبة وامتيازاتها

م���ع إدراك األهمية الكبرى حملتوى القرار ،كون
موضوع التمثيل يعتمد أساس��� ًا على الش���رعية

ودورها في األمم املتحدة بصفتها ممثل الشعب
الفلسطيني ،وفق ًا للقرارات ذات الصلة باملوضوع
وباملمارسة املعمول بها بهذا الشأن».

التي مينحها فقط الشعب الفلسطيني لهذا اإلطار
القيادي أو ذاك والتي تتجسد حالي ًا فقط في إطار
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وخ�ل�ال مفاوض���ات الس�ل�ام اإلس���رائيلية

منظمة التحرير الفلسطينية وعلى طبيعة املمارسة

الفلس���طينية ،اعترفت كل من إسرائيل وأميركا

السياسية في الواقع ،حيث إن هناك ثالثة كيانات

مبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد

سياسية قائمة ميكن أن تتداخل فيما بينها وتؤثر

للشعب الفلسطيني؛ مما فتح اآلفاق أمام العملية

بشكل مباش���ر في «املمثل الفلس���طيني» وهي
منظمة التحرير الفلسطينية والتي تعتبر فلسطيني ًا

السياس���ية التي كان من أبرز نتائجها التوصل

وعربي ًا ودولي ًا املمثل الش���رعي والوحيد للشعب

إلى اتفاقات (أوس���لو) وما نتج عنها من سلطة
احلكم الذاتي الفلسطيني.
وبذلك تشير كافة القرارات الدولية ذات الصلة

الفلس���طيني ،باإلضافة إلى «الدولة الفلسطينية
كشخصية قانونية دولية» ،وأخير ًا السلطة الوطنية

بالتمثيل الفلسطيني إلى التأكيد على حفظ مكانة

الفلسطينية والتي تشكل بشكل أو بآخر الذراع
45

التنفيذية «للمنظمة والدولة» ،علم ًا أن هناك العديد
من املؤسسات التي مازالت فاعل ًة وحتت إشراف

سكانها فقط ،وبالتالي ستتغ ّير أجندة املفاوضات

املس���تقبلية مع إسرائيل ،لذا كان مطلب احلفاظ

منظمة التحرير الفلسطينية.

على اس���تمرار دور منظمة التحرير الفلسطينية

أما طبيعة العالقة بني «السلطة» و «املنظمة»
فهي تعتم���د ،أيض ًا ،على القرار الفلس���طيني،

كممثل ش���رعي ووحيد لضم���ان أن تبقى قادر ًة
على احلفاظ على متثيل الش���عب الفلسطيني في

والذي س���يكون معتم���د ًا أساس��� ًا على طبيعة

الوطن والشتات.

توجه���ات القي���ادة الفلس���طينية جت���اه طريقة
وكيفية رس���م حدود هذه العالقة طبق ًا للتطورات

(أوس���لو) العديد من القي���ود التي فرضت على

السياسية اإلقليمية والدولية ضمن رؤية حتقيق

الس���لطة الوطنية الفلس���طينية في مجال إقامة

«حل الدولتني» .فهل ستسعى القيادة الفلسطينية

العالقات اخلارجية 28،فإن قيادة منظمة التحرير

إلى منح مزيد من الصالحيات للس���لطة الوطنية

الفلسطينية عملت منذ بداية (أوسلو) على تعزيز

الفلس���طينية في املجال السياسي بهدف تعزيز
هذه الكيانية السياسية ومنحها مزيد ًا من سمات

مقومات السلطة الفلس���طينية وتكريس سماتها

وعل���ى الرغ���م من أن���ه يوجد طبق��� ًا التفاق

الس���يادية من خالل انتزاع صالحيات أكبر من

الدولة والبناء على ما مت إجنازه وصو ًال إلى بناء

تلك املمنوحة لها في االتفاقيات ،ومن جهة أخرى

مؤسس���ات الدولة ،أم ستقوم بحل  /أو حتويل

تعزيز الس���لطة ككيان واقعي على األرض مقابل

مؤسس���ات الس���لطة إلى مؤسس���ات دولة ،مع

منظمة التحرير الفلسطينية؛ بهدف تعزيز فرص

االحتفاظ مبرجعية منظمة التحرير الفلسطينية

إقامة الدولة الفلسطينية في نهاية الفترة االنتقالية

كممثل شرعي.

متسكت خالل
في العام  ،1999أما إسرائيل فقد ّ

إن جت���ارب ال���دول األخرى التي اكتس���بت
اعتراف��� ًا محدود ًا أو واقعي ًا بها كدول ،ال تتماثل

الفترة االنتقالية وما بعدها وحتى السنوات األولى

بطبيعة احلال مع الواقع الفلسطيني؛ بسبب وجود

النتفاضة األقصى مبوقفها الرافض إضفا َء أي
س���مات سيادية إلى السلطة الفلسطينية منطلق ًة

احتالل استيطاني ووجود قوة االحتالل على حدود

من إستراتيجيتها األساسية خالل عملية السالم

أراضي الدولة الفلسطينية احملتلة ،وكذلك بسبب

في إطار (أوس���لو) املتمثلة في رفض إقامة دولة

وجود قضية الالجئني الفلسطينيني وارتباط هذه
القضية أساس ًا بطبيعة «املمثل الشرعي» منظمة

فلسطينية مستقلة.

إال أن التطورات واملمارس����ة السياس����ية على
األرض جتاوزت هذه القيود املفروضة طبق ًا التفاق

التحرير الفلسطينية .وبكل تأكيد في حال حتولت
السلطة إلى دولة مس���تقلة ،فستمثل هذه الدولة
العدد (2012 )22
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(أوس����لو) واالتفاقية االنتقالية ،وخاصة بعد طرح
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م����ن الرئيس بصفته رئيس���� ًا ملنظم����ة التحرير
الفلسطينية أو بصفته رئيس ًا للدولة الفلسطينية.

املجتمع الدولي «خارطة الطريق» والتي تعتبر إقامة
الدولة الفلس����طينية هدفها الرئيس ،وبعد أن تغ ّير
املوقف اإلسرائيلي الذي تبنى الحق ًا خطط الفصل

اإلش����كالية الرئيسة التي من املمكن أن تظهر
مس����تقب ًال وحتدث تنازع ًا في التمثيل في حال

واملوافقة عل����ى إقامة دولة فلس����طينية ذات حدود
مؤقتة ،للهرب من حل «الدولتني» وخطر إقامة «الدولة
الواح����دة» ،ونتيجة ،أيض ًا ،لتطور املواقف الدولية،

عدم ازدواجية ش����غر املنص����ب من قبل رئيس
موحد منتخ����ب كما هو احلال حالي ًا ،حيث إن

وخاصة األوروبية جتاه جتس����يد ح����ل «الدولتني»

الرئي����س محمود عباس منتخب على مس����توى

أصبح هناك مسعى سياسي ملنح السلطة الوطنية
مزيد ًا من س����مات الدولة ،والتي قد تؤدي مستقب ًال

السلطة الوطنية وكذلك من قبل املجلس الوطني
الفلس����طيني «كرئيس لدولة فلسطني» ومن قبل

إلى حتول جميع أجهزتها وحتولها نفسها إلى أجهزة

اللجنة التنفيذية «كرئيس لها».
ونظ���ر ًا لألهمي���ة الت���ي تنط���وي عليها هذه

لذا أصبح لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

القضية ،أوصت الدراس���ة التي أعدها الدكتور

ممثليات على مستوى سفراء ،كما هو احلال في

صائب عريقات 31بتشكيل جلنة مختصة لدراسة

قرار إعالء الوضع الدبلوماسي الفلسطيني في

و«حتديد العالقة التي ستربط بني منظمة التحرير

فرنسا ،حيث نص القرار على أن «يحمل السفير

والسلطة الوطنية الفلسطينية ،وتقدمي توصياتها

«رئيس بعثة فلسطني» رسالة من رئيس السلطة

حول الكيفية التي يتوجب على الس���لطة الوطنية

الفلسطينية ليقدمها إلى رئيس اجلمهورية خالل

الفلس���طينية إعادة تنظيم نفسها من أجل تعزيز
التطلعات الوطنية للش���عب الفلسطيني ،متاشي ًا

ه����و الذي له احل����ق في منح كت����اب االعتماد

دراسة إمكانيات انتخاب هيئة تأسيسية لبرملان
دولة فلس���طني بد ًال م���ن املجلس التش���ريعي،

«دولة» سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

احتف����ال تقدمي أوراق االعتم����اد» 30مما يعني
عملي ًا أن رئيس الس����لطة الوطنية الفلسطينية

مع رؤية إستراتيجية وطنية ،ومبا يشمل ،أيض ًا،

لسفير فلسطني في فرنسا وليس رئيس منظمة

وانتخاب رئيس دولة فلس���طني ب���د ًال من رئيس

التحرير الفلسطينية ،وبذلك يحق للرئيس محمود
عباس ممارسة هذا احلق بصفته رئيس ًا للسلطة

السلطة الفلسطينية ،إضافة إلى انتخاب مجلس

الوطني����ة الفلس����طينية ولي����س كرئيس ملنظمة
التحرير الفلسطينية أو للدولة الفلسطينية ،علم ًا

وطن���ي جديد» ،مما يعني أن اآلفاق السياس���ية
املمكنة تكمن في اس���تبدال مؤسس���ات السلطة

أن هناك الكثير من االتفاقيات التي وقعت مع
دول أخرى ويكون فيها كتاب االعتماد صادر ًا

الوطنية الفلس���طينية مبؤسس���ات جديدة تكون
مبثابة مؤسسات للدولة الفلسطينية ،مع احلفاظ
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على مكانة منظمة التحرير الفلس���طينية ودورها

مرتبط ًا بشكل أساس باملقدرة على املساهمة مع ًا

كممثل للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وإجم���ا ًال ،فعل���ى الرغم م���ن إدراك القيادة

أو بش���كل منفرد في خدمة الهدف الرئيس ،وهو
إنهاء االحتالل اإلس���رائيلي وحتقيق حق تقرير

الفلسطينية أهمية هذه التطورات والتداعيات التي

املصير ،وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ،مع

قد تنتج عنها ،فإن املوقف الرئيس جتاه كل هذه

احلفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل

«الكيانات السياس���ية» القائمة وتفعيلها سيكون

شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
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دراسات

الثورات العربية :الخطابات السياسية
تجاه مسار التطور السياسي

عياد البطنيجي

*

المقدمة

التس����اؤالت التي تدور حول الفرص واملعوقات

تش���� ّكل الث����ورات العربية مرحل���� ًة تاريخي ًة؛
نظر ًا آلثارها البالغ����ة على صيرورة االجتماع

التي تقف أمامه ليبلغ أهدافه وتطلعاته؛ ملا لذلك
من تأثيرات على التطور السياسي.

السياسي .إذ تفتح عصر ًا جديد ًا يفرض جمل ًة

واحلاصل أن التح ّوالت التي عصفت بالنظم

من التساؤالت على املشتغلني في حقول املعرفة
االجتماعية ،وخاص ًة تلك املتعلقة بطبيعة التطور

االستبدادية متس مضامينها وحموالتها هوية
املجتمع وهوي����ة الدولة .ومن الطبيعي أن تتأثر

السياس����ي واجتاهاته ومساراته ،وحتديد ًا في

نظ����م اخلطابات السياس����ية به����ذه التح ّوالت،

البلدان التي اس����تكملت احللق����ات األولى من

وبصي����رورة ما تفرضه الث����ورات العربية ،وما

ثوراتها كما هو حال تونس ومصر وليبيا واليمن.

تفت����ح أمامها من فرص للنف����اذ والتغلغل؛ من

وعلى الرغم من أن مشهد الفعل الثوري غير
مسبوق في التاريخ السياسي العربي ،فإن تو ُّقع

خالل استثمار املوارد والقدرات املتاحة؛ إلعادة
تشكيل املجال السياسي والعقل العمومي وفق

ما س����وف يفضي إليه؛ يطرح بدوره الكثير من

رؤى كل خطاب وتصوراته.
يفرض ذلك دخول الفاعلني في عملية تفاعل

*باحث فلسطيني في العلوم السياسية.
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ديناميكي؛ بغية إعادة بناء االجتماع السياسي

ومراقبة له حلظة بلحظة ،حتى يتم رصد تفاعالت
الظاه����رة في الواقع ،مبا مي ِّكن من اإلمس����اك

املنشود ،كتكثيف وخالصة لنتاج هذه التفاعالت

بتالبيب الظاهرة ،من خ��ل�ال معرفة املتغيرات
األصلية والتابعة في تش ّكلها .هذا ما يقتضيه

الثورة من أجلها .ومن البديهي أن تصاحب ذلك

املنطق الوضعي العلمي.

الوطن����ي ،للوص����ول إل����ى النظام السياس����ي
الكيميائي����ة ،حتى يحق����ق األهداف التي قامت

ال مناص م����ن أن التفاع��ل�ات األفقية التي

عملية فرز سياس����ي وأيديولوجي تتمحور حول

أحدثتها الثورات العربية سوف تفرز حقائقها.

هندسة املجتمع ودولة ما بعد الثورة.
ل����كل ذلك توص����ف التح����والت الراهنة بكل

فهذه التفاع��ل�ات الديناميكية ب��ي�ن اخلطابات

خصائص املرحلة التاريخية االس����تثنائية التي

السياسية ال بد أن تقدم حقائق جديدة أو على

مت ّهد لتح ّوالت جذرية جديدة .حيث تتسم اللحظة

األقل حقائق مختلفة ،من حيث إنها بعد التأثير

بالغموض والاليق��ي�ن ،األمر الذي يصعب معه

والتفاعالت التي حتدث ـ وال تزال ـ ليس����ت هي

ضبطه����ا وتكميمها في تراكيب ومقوالت نظرية

ذاتها من حي����ث اخلصائص قب����ل التفاعالت

ناج����زة تلغ����ي خصوصيته����ا ،أو قراءتها وفق

والتأثيرات املتبادلة .وبالضرورة أن يكون لهذه

مقوالت قاطعة ،على الرغم من عدم استقرارها،
وبالتالي ّ
تعطل فعاليتها الذاتية.

الديناميكية ردود أفعال ،باعتبار أن رد الفعل ال
يتجه فقط إلى الفاعل اآلخر املتلقي وإمنا يعود،
أيض ًا ،على الفاعل ذاته.

وعِ لّ����ة ذلك ترجع إل����ى خصائص الظاهرة

املدروسة (اخلطابات السياسية ما بعد الثورة)،

وفق هذا التفاع���ل الكيميائي ،فإنه ال يتم

حيث فعالية احلراك الثوري فعالية تلقائية ليست

هنا عزل الفاعل ع���ن البنية أو اإلطار العام

مس ّيس����ة ،أو منظم����ة ،أو مؤدجلة ،وال يؤطرها

الذي يتحرك فيه ،كما تدعي املدرسة السلوكية
الكالسيكية باعتباره فاع ً
ال «ترانساندنتالي»

حزب سياس����ي ميكن دراس����ته وحتليل أفكاره

أو مستق ً
ال ومتعالي ًا في تفاعالته عن السياق

وخبراته ومواقفه ،وبالتالي نستشرف مسارات

البنائ���ي .إن ه���ذه الكيفية تب�ّي�نّ تأثر نظم

التط ّور السياسي بعد الثورة وما تفضي إليه من

هيكلة الدولة وتأطير للحقيقة النظامية .وهذا ال

اخلطابات السياسية بالبنية واملؤسسة والقوة.
كم���ا أن هذا التفاع���ل ال يأخذ صيغ ًة ثنائي ًة

بالظاهرة ،بل إن خصائص الظاهرة املدروسة

ب�ي�ن فاع���ل وفاعل آخر ،وإمن���ا تكون وراءه

تف����رض على الباح����ث مقاربتها وف����ق مقاربة
منفتحة ،تك����ون متصل ًة باحل����دث «الظاهرة»،

تصورات ومخيال ودوافع كامنة تتوارى خلف

يعني تعطيل الفهم والتفسير ،وبالتالي اإلمساك
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فض ً
��ل�ا عن ذلك ،فإن وجود اخلطاب مرهونٌ
بوجود اآلخر مطلق ًا ،ما يؤثر على نظام اخلطاب

اخلطاب����ات السياس����ية م����ن مس����ار التط ّور

السياسي ،من خالل حتديد تصوراتها لطبيعة

ذات����ه .وبالتالي ليس اخلطاب ذات ًا متعالي ًة ،بل

الدولة وهويتها ،وتنظيم السلطة العامة.

يتفاعل م����ع الوجود السياس����ي ،حيث تتب ّدى

ويرمي البحث إلى تفكيك اخلطابات السياسية

م����ن خالله احلدود التي تفصل ،والروابط التي

السائدة التي تعيش حلظة بناء املجال العمومي،
وخاص����ة املجال السياس����ي .فض ًال عن رصد

هذا التفاعل إلى التفاوض واملس����اومة وتداول

مواقفه����ا جت����اه أزمة إعادة البناء السياس����ي

الواقع ومراجعة اخلط����اب لفرضياته ومقوالته

الوطني ،ورصد وتش����خيص التفاعالت البينية

في ضوء احلقائق اجلديدة الناجتة عن التفاعل

للخطابات السياس����ية املتباينة؛ بغية فهم حركة
القوى السياسية مستقب ًال وتوقعها.

على أي حال ،فإن دائرة اجلدل بني الفاعلني

ترج����ع أهمية البحث إل����ى أنه مي ّهد الطريق
أمام الوعي السياس����ي بتو ّقع صيرورة احلالة

اللحظة التاريخي����ة ترمي ـ بادئ ذي بدء ـ إلى

العربية في البلدان التي جنح فيها الفعل الثوري،

حتديد املرجعية احلاكمة للممارسات السياسية،

وف����ق ما تفرضه هذه التفاعالت في الواقع على

وبالتالي تش����كيل العقل العمومي للدولة .وهنا

الظاه����رة النظامي����ة ،أي مبناها الدس����توري

البد أن نؤكد أن العقل العمومي املراد صياغته
وحتدي����ده ،س����يكون مرهون ًا بنض����ج التكوين

والقانوني واملؤسسي ،وحتديد اإلطار املرجعي

جتم����ع من ينتمي إلي����ه ويحالفه .كما قد يدفع

والتمازج الكيميائي.
السياسيني ونظم اخلطابات السياسية في هذه

الناظم حلركة الفعل السياس����ي؛ ألن الظاهرة

االجتماع����ي والثقافي خلطابات الفاعلني داخل
احلقل ،س����واء احلقل اخلاص بالفاعلني املُنتج

النظامية سوف تخضع إلطار الفاعالت البينية
بني اخلطاب����ات والفاعلني في احلقل مع تثبيت

ملمارس����اتهم ،أو احلقل السياسي الذي اندرج
فيه الفاعلون حديث ًا .وكما الحظ ماركس فـ «إن

ميكن تعي��ي�ن املعضلة الت����ي تواجه الوجود

املجردات األكثر عمومية ال تولد إال مع التطور

السياس����ي العربي في املرحلة الراهنة ،والتي

الواقعي األكثر ثرا ًء» 1 .فاجلماعة السياس����ية
ليست إ ّال مرحل ًة من مراحل التقدم احلضاري،

تكمن ف����ي تدبي����ر الوجود السياس����ي وعبور

العامل اخلارجي.

املرحل����ة االنتقالية إلى مرحل����ة أرقى .فالتطور
مفه����وم حركي يتعلّق بامل����دى والزمن واملكان،

والتنظي����م ال����ذي ّ
يؤط����ر العالقة ب��ي�ن احلاكم
واحملكوم هو وليد التق ّدم احلضاري.

وهي أركان الزمة إلحداث التطور املنشود .وهو
يأخذ فتر ًة طويل ًة وال يتم دفع ًة واحد ًة وفي حلظة

يس����عى البح����ث إل����ى استكش����اف موقف
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زمنية س����ريعة ،فجميع اخلطابات السياسية ال
متلك ح ًال سحري ًا لغرس احلداثة السياسية أو

تفاعلت ه����ذه النظم مع طبيعة اللحظة الراهنة
التي تش ّكلت بعد الثورات العربية؟

إجناز مشروع النهوض العربي أو «االنتقال من

الخطاب السياسي :الدال والمدلول

االجتماع السلطاني إلى االجتماعي الوطني».
ومنع���� ًا لاللتباس ،فإن البح����ث ليس موضوعه

2

ميكن تعريف اخلطاب السياس����ي بأنه نسق
من املفاهيم يتش ّكل حول مسألة الدولة والسلطة

اجتاه����ات مس����ار التطور السياس����ي ،وإمنا

السياس����ية .وهو ممارسة سياسية تهدف إلى

اخلطاب����ات السياس����ية املهيمن����ة وتصوراتها

نشر األفكار واآلراء بني فئات املجتمع ،والتأثير

ملسار التطور السياسي املنشود .وبالتالي ليس

ف����ي الناس وتوجيههم وفق ممارس����ة ترنو إلى

بالضرورة أن يكون مسار التطور السياسي في

التأثير في الس����لطة السياسية أو احلفاظ على

الواقع يدنو من اخلطابات السياس����ية موضع

السلطة أو االس����تيالء عليها .ويستند اخلطاب

البحث ،وإمنا قد يكون كذلك ،وقد يأخذ مسارات

السياس����ي إلى ثقاف����ة معينة ترتب����ط بفاعلني

أخرى مختلفة ،قد يتجه نحو حكم العس����كر أو

سياس����يني ،وحت ّركه����م تص����ورات معينة حول

حكم عسكري  /ديني .ولكن ليس هناك خطاب

تشكيل السلطة والعقل العمومي وفق تصوراتهم

سياسي يع ّبر عن هذه املسارات .فالبحث ،إذن،

اخلاصة حول الكون السياسي.

يستعرض مسارات التطور السياسي في ضوء

تعكس اخلطابات السياس����ية شكل الوجود

اخلطابات السياسية السائدة.

املوضوع����ي لألف����كار ،احلض����اري والتاريخي

يتن����اول البحث اخلطابات السياس����ية من
الداخ����ل ،باعتبار أن كل خطاب يش���� ّكل بني ًة

والعيني املش����خص أو املعاش .فهي إذن تقيم
جسر ًا بني الوجود املوضوعي وشكل التعبير عن

لها مقوماتها وأبعاده����ا وعالئقها البينية .كما

هذا الوجود من خالل اإلشارات.

يتناولها من اخلارج ،أي ديناميكيات اخلطابات

3

ويتم ّيز اخلطاب السياس����ي عن اخلطابات

السياس����ية ومواقفها ،وقد تع ّين����ت في الواقع

األخرى بأنه محك����وم بثنائية مفارقة ،فهو من

املوضوعي .كل ذلك بغية الوقوف على تصوراتها

جهة خطاب تواصلي لكسب األصدقاء واملؤيدين

جتاه مسار التطور السياسي ما بعد الثورات.
ارتباط ًا مبا س����بق ،ميكن حتديد إش����كالية

من خالل التعبئة واحلش����د ،ومن جهة أخرى،

البح����ث في التس����اؤلني اآلتي��ي�ن :ماهية نظم

فهو خطاب حتريضي يقوم على الفرز والتمييز

اخلطابات السياس����ية وتصوراتها جتاه مسار

ب��ي�ن دائرة ال����ـ «نحن» و»اله����م» .وهو خطاب
ليس واضح ًا بذات����ه ،إذ يحتاج إلى تأ ّمل لفك

التطور السياسي ملجتمع ما بعد الثورة؟ وكيف
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شفرته؛ ألنه يتسم بالغموض واإلبهام ،ويحتاج

في نف����وس الناس ،وتق����دمي أطروحات تخص

إلى تأويل وفه����م .ووظيفته احلضّ أو التحذير

تشخيص املشكالت االجتماعية والسياسية بدقة

والتعبئة والتحريض.

مع وصف احللول له����ا .كل ذلك عوامل جتعل

يتك ّون اخلطاب السياسي من ثالثة عناصر:

اخلطاب ذا قدرة تأثيري����ة عالية على املجتمع،

املرسل واملرس����ل إليه والرسالة .فاملرسل إليه
يكون حاضر ًا في ذهن املرسل ،لدفعه باجتاه

وميل����ك القدرة على حتريكه .وبالتالي فاخلطاب
س����لطة بذاته����ا ،حتمل صراعات وتس����فر عن
انتصارات وهزائم أيض ًا.

تبني خطاب املرس����ل س����واء أكان ف����رد ًا أم
مؤسسة أم حزب ًا سياسي ًا.

يتسم اخلطاب السياسي بعدة خصائص،

وموضوع اخلطاب السياس����ي هو السلطة

من بينها أنه خطا ٌب كلي؛ ألنه موجه إلى الشعب

إما لالستحواذ عليها وإما التأثير فيها وتسيير

عامة ،فض ًال عن أنه يهتم بقضايا متس مصالح
املجتمع عامة .وقد يكون اخلطاب موجه ًا إلى

األم����ور وتوجيهه����ا لناحية حتقي����ق مصلحة
صاحب اخلطاب (املرس����ل) وإم����ا احملافظة

فئ����ات معينة من املجتم����ع يبغي حتريكها في

عليها .وهو أداة للسلطة إلدارة القوة واإلقناع

اجتاهات واعية ومقصودة .ومن خصائصه أنه

وحتقي����ق الهيمنة على املجتمع .فهناك خطاب

مجار للعملية السياسية ،حيث ال توجد األخيرة

س����ائد ،وخطاب مضاد ،ول����كل واحد أهدافه

دون خطاب سياس����ي مقن����ع يقوم بعملية فرز

وكلماته التي لها معان ترتبط مبضمون نظام
اخلطاب التي تتغ ّير وفق ًا لهذا األخير.

بني االجتاهات واملواقف السياسية .وللخطاب
لغته وألفاظه وشعاراته ورموزه التي تدل على

َ
املخاطب محور تنازع اخلطابات التي
وهناك

األشياء ،وهي كلها سهام في جعبة السياسي،

ترمي إلى استمالته ألغراض اخلطاب وخدمة

يستعملها في معترك احلياة السياسية.

مصالح املنافحني عنه .وهكذا تظهر العالقة بني

ويختلف اخلطاب السياسي حسب كل مرحلة

اخلطاب والسياسة ،فهو ينقل السلطة ،ينتجها،
يقويها ،لكنه ،أيض ًا ،يلغمها ،يفجرها ،يجعلها

من مراح����ل العملية السياس����ية .ففي العملية
االنتخابي����ة يكون اخلطاب السياس����ي ذا لغة

هزيل ًة ،ويسمح بإلغائها ،فهو مرتبط بـ «الرغبة

ومفاهيم ورموز مختلفة عن اخلطاب السياسي

والسلطة» .5فموضوع اخلطاب هو السلطة التي

املتعلق بعملية التطور السياس����ي كانتقال من

نحارب ـ والتاريخ ما فتئ يعلمنا ذلك ـ من أجل
االستيالء عليها.

نظ����ام إلى نظ����ام آخر وصورة أخ����رى للنظم

6

السياسية ،أو حني يصل إلى السلطة.

تظهر فاعلية اخلطاب في قدرته على التأثير
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التطور السياسي:

الش����مولي إلى النظ����ام الدميقراطي) هو أحد

(الماكروكوزمي) و(الميكروكوزمي)

مخرج����ات التطور السياس����ي على املس����توى

ثمة مدلوالن للتطور السياسي .املدلول األول،

(امليكرو) كتفاعل ديناميكي بني مقومات الوجود
السياسي في موقف محدد مكان ًا وزمان ًا ،وأن

ويقصد ب����ه التفاعل الديناميك����ي أو التعانق

التطور السياس����ي كتفاعل ديناميكي هو أحد

هو التط����ور على املس����توى (امليكروكوزمي)،

جزئيات التطور السياس����ي كتنق����ل مرحلي.

والتصادم ،واملواجه����ة احلركية ،حيث تتفاعل

7

وعليه ،فإن جوهر املسألة في ما يتعلق باملرحلة

القوى السياس����ية في موقف أو قد حتدد في

االنتقالي����ة التي متر بها البل����دان العربية ـ في

زمان وم����كان معينني ،يتولد عن����ه تعانق بني

الوق����ت الراهن ـ يكمن في التطور السياس����ي

مختلف مقومات الوجود السياسي في موقف

وحتديد مساره ومالمحه .أي تعيني خصائص

مح����دد بقص����د تصفيته والتخل����ص من حالة
التوت����ر .التوتر هنا أول موقف قد يحدد مكان ًا

الدولة وهويتها.

وزمان ًا ،ثم هناك مشكلة فرضت وجودها على
ذلك املوقف ،ثم هناك س����عي إلى التخلّص من

واحلقيقة النظامية؛ ما ولد حالة توتر بني مقومات

ذلك املوق����ف .أما املدلول الثان����ي فيقصد به

الوجود السياس����ي ،تقتضي التفاعل والتعانق

التطور كتفاعل على املستوى (املاكروكوزمي)،

بني هذه املقومات إلع����ادة بناء الدولة كظاهرة

أي االنتق����ال من وضع إلى وضع أو من نظام

نظامية ومؤسساتية ،وتعيني هويتها وطبيعتها.

إلى نظام ،كاالنتقال من النظام الشمولي إلى

فالدولة كحقيق����ة كلية (ماكرو) تتعينّ في إطار

النظام الدميقراطي.
وهنا ،التطور السياس����ي يرمي إلى االنتقال

ديناميكيات ومقومات الوجود السياسي ،وتعانق
ٍّ
كتجل
القوى السياسية ،واخلطابات السياسية

م����ن صورة إلى ص����ورة أو من نظام إلى نظام

ذهني ونظري ملا يراه املتفاعلون واملتصادمون

آخ����ر جديد .عل����ى الرغم من ذل����ك ثمة عالقة

م����ن تص����ورات للدولة والس����لطة واملجتمع في

وثيق����ة ب��ي�ن كال املدلولني ،مبعن����ى أن التطور

إطار التفاعل الواقعي البنائي املوضوعي .وهذا

كتتاب����ع مرحلي (املاك����رو) يفت����رض التطور

التفاعل على املس����توى اجلزئ����ي (امليكرو) هو

كتفاعل ديناميكي (امليكرو) بحيث ميكن القول
إن ك ًال منهم����ا مص����در ونتيج����ة لآلخر .أو إن

أحد مدخالت التطور السياس����ي على املستوى
(املاكرو) ،وهو ما س����وف يحدد مسار التطور

ش����ئنا الدقة ميكن القول إن التطور السياسي

السياسي مع تثبيت العامل اخلارجي .هذا ما

على املس����توى (املاكرو) (االنتقال من النظام

سيتجه إليه البحث الستكشافه.
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تصنيف الخطابات السياسية
بعد عملية رصد للمواقف السياسية إثر سقوط النظم التسلطية ،ميكن تصنيف اخلطابات السياسية
التي سادت املجال السياسي وهيمنت عليه بعد الثورات إلى ثالثة اجتاهات:
 1 .خطاب الدولة املدنية ذات املرجعية اإلسالمية.
 2 .خطاب الدولة املدنية.
 3 .خطاب الدولة الدينية.

رسم توضيحي رقم  :1يبني اخلطابات السياسية جتاه مسار التطور السياسي (من تصميم الباحث)

ً
أوال ـ خطاب الدولة المدنية
ذات المرجعية اإلسالمية

بعدها ح����زب الكرامة والتنمي����ة ،وحركة اللقاء
الدميقراطي اإلصالحي.

يق����ع هذا اخلطاب بينَ ب��ي�ن ،أي يجمع بني
خطاب الدولة املدنية وخط����اب الدولة الدينية.

ينظر اخلطاب إلى اإلس�ل�ام باعتباره عقيد ًة
ش���امل ًة تنظم كل أبعاد احلي���اة،ويعبر عن هذه

وأبرز من ميثل هذا اخلطاب في مصر جماعة

الرؤية «ش���عار اإلس�ل�ام هو احلل» الذي ترفعه

اإلخوان املسلمني ،ثم يأتي حزب الوسط ،وحزب
احلضارة الذي تش ّكل إبان الثورة املصرية .وفي

اجلماع���ات اإلس�ل�امية؛ لذا يرف���ض اخلطاب
منطق فصل احلقول االجتماعية ،وبالتالي فصل

تون����س ،أبرز من ميثل هذا اخلطاب هو حركة

السياسي واالجتماعي واالقتصادي

الديني عن

النهضة اإلسالمية ،التي حت ّولت بعد الثورة إلى

والثقافي .وينعكس هذا املنطق في داخل التكوين

حز ٍب سياس����ي ذي مرجعية إسالمية ،ثم يأتي

البنائي حلركة اإلخوان املسلمني وحركة النهضة
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اإلسالمية ،حيث تنتظم كلتا احلركتني وفق نظام

بالغموض جتاه العالقة بني املرجعية اإلس�ل�امية

عقيدي منتظم ،مصوب إلى خدمة القيم واملبادئ

والدميقراطي���ة بكل حمولتها .وعل���ى الرغم من
أن اخلطاب السياس���ي للجماعة يعكس تصور ًا

وفق الش���ريعة اإلسالمية .ويؤمنان بأن اإلسالم

متصاحل ًا جتاه مس���ألة الدميقراطية ،واحلريات

نظا ٌم شامل متكامل بذاته ،وهو السبيل الوحيدة
والنهائي���ة للحياة بنواحيها كافة ،وقابل للتطبيق

العام���ة ،والتعددية ،والقانون ،بيد أنه في الوقت
ذاته يضع شروط ًا ملمارسة هذه املفاهيم تتناقض

في كل زمان ومكان ،فهو دين ودنيا.
ش����هد اخلطاب تطور ًا ملحوظ���� ًا من جراء

مع أسسها الفكرية وتفرغها من مضامينها ،بل

انفت����اح املج����ال السياس����ي ،وبني����ة الفرص

وتلغيه���ا .ناهيك عن غي���اب الدميقراطية داخل

السياسية؛ إثر الثورات العربية ،لعل ما يشير

اجلماعة وف���ي أطرها التنظيمية .وهذا يعني أن

إلى هذا التطور ذلك االنتقال من رفض احلزبية

فكرة املرجعية اإلس�ل�امية تتسم بغياب الوضوح

السياسية إلى تأسيس حزب سياسي كأداة في

وامليوعة ،لع���ل هذا ما دفع اخلطابات املناهضة

يد جماعة اإلخوان وحركة النهضة اإلس��ل�امية

إلى تصور أن املرجعية الدينية ما هي إال وصاية

التي حتولت إلى حزب سياس����ي .وهو تطور له

دينية على املجتمع .وما يعزز ذلك اقتراح جماعة

ارتكاساته السياسية.

اإلخوان تشكيل مجلس أعلى من الفقهاء يراقب

لعل أبرز ما يثار حول هذا اخلطاب هو مسألة

ق���رارات املجال���س النيابية وقرارات الس���لطة

املرجعية اإلس�ل�امية ،حيث تتباي���ن التصورات

التنفيذية في حال غيبة انعقاد املجالس النيابية؛

حولها .إذ تنظر حركة النهضة التونسية إلى فكرة

األمر الذي يجعل خطابهم مييل إلى متثل التجربة

املرجعية اإلس�ل�امية كخلفية عريضة وإطار عام

اإليرانية ف���ي اجتراح والية الفقي���ه ،ولكن على

ينبثق منه مشروعها السياسي ،وما ينبثق عنه من

الطريقة السنية.

مبادئ سياسية ودستورية وحقوقية ،حتدد النظر

أما على صعيد املمارسة ،فقد بينت تناقضات
جم���ة .فقد ش���ارك اإلخ���وان ف���ي ائتالف مع
الس���لفيني املتش���ددين من جهة ،والقوى املدنية
م���ن جهة أخرى .في االئتالف األول لم يعترض
اإلخوان على الدولة الدينية ،وفي االئتالف الثاني
كذلك لم يعترض اإلخوان على الدولة املدنية!.
على أي حال ،يش���كل حتديد مدلول املرجعية
اإلس�ل�امية أبرز حتديدات ه���ذا اخلطاب :ملاذا
املرجعية الدينية اإلسالمية حتديد ًا؟ كيف ميكن

إلى املرأة ،وقضية الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان،
والتصورات جتاه اآلخر .فاحلركة تنظر إلى فكرة
املرجعية اإلسالمية كـ «عقل جمعي» ينعكس على
املمارسة السياس���ية والدستورية ،بوعي كإطار
للمش���روعية العامة للجماعة السياسية ،أو دون
وعي من خالل التعبير عن نفس���ها بشكل عفوي
في ممارسات البشر اليومية وحتدد استجابتهم.
في حني ،يتس���م خطاب اإلخوان املس���لمني
العدد (2012 )22
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تداولها في املمارس���ة السياسية ،وتضمينها في

مما يؤكد املخاوف التقليدية التي يطرحها كثيرون
من أن اإلس�ل�اميني يتبنون أجند ًة خفي ًة ،وهو ما

للنشاط السياس���ي؟ واألهم في تقديرنا التركيز

يص ّعب مساءلتهم السياسية على أي برنامج وأي

املدنية ذات املرجعية اإلسالمية للشرع أم للشعب
ممث ًال في مجل���س نوابه؟ ما هو موقف اجلماعة

ميكن الق����ول إن الديناميكيات السياس����ية
التي تش����هدها املنطقة قد تدفع هذا اخلطاب

التي تلتزم باملرجعية اإلسالمية عندما تخفق في

إلى تعقلن تصوراته ،وإلى املزيد من االنغالق.

حتوي���ل اخلطاب إلى واقع يتطابق مع املرجعية؟

فالتفاعل ب��ي�ن اخلطاب والواقع س����وف يترك
آثاره على مسار التطور السياسي ،خاص ًة أن

املفارق���ة خلط���اب املرجعية؟ كم���ا أن الطبيعة

حتديات املرحلة أعقد من مواجهتها بشعارات

املزدوجة لهذا اخلطاب ال���ذي يجمع بني املدنية

إنشائية تتسم بالغموض.

املؤسسات الدس���تورية؟ كيف ميكن استيعابها

شرعية ميكن محاسبتهم.

على الس���ؤال املفصلي :هل السيادة في الدولة

وفي هذا احلالة كيف ميكن تس���ويغ ممارساتها

واملرجعية اإلس�ل�امية يعني تصور ثالثة أمناط

الخطاب والحياة السياسية
ومع ذلك ،يبدو أن حظوظ هذا اخلطاب كبيرة
في هذه املرحلة ،حي���ث مييل إليه خطاب الدولة
الديني���ة عندم���ا يحتدم الصراع ب�ي�ن اخلطاب
املدني واخلطاب الدين���ي ،وخاصة أن بينهم ما
ُيس���مى «توزيع األدوار» ،بحي���ث يظهر خطاب
الدولة املدنية ذات املرجعية اإلس�ل�امية كخطاب
معتدل ومتسامح مع اآلخر ،مقابل خطاب الدولة
الدينية «الدجماطيك���ي» .فالعالقة الودية بينهما
تتيح لألول فرصة أكبر داخل احلقل السياسي،
وهذا ما تس���تفيد منه حقيق���ة جماعة اإلخوان
وحزب النهض���ة ،أي جذب ممثلي خطاب الدولة
الدينية إلى س���احتهم السياس���ية .ففي املؤمتر
األول حل���زب الفضيلة الس���لفي الذي انعقد في
حزي���ران  2011قال د .محمد عب���د املقصود،
القي���ادي باحلزب ما نصه «واج���ب علينا إعانة

من الشرعية.
•الش���رعية الش���عبية التي تعكس مقولة
السيادة لألمة.
•الشرعية القانونية.
•شرعية املرجعية اإلسالمية.
وهنا يثور التس���اؤل :كيف س���وف تحُ س���م
هذه الش���رعيات ولصالح من؟ ف���إذا قلنا بقبول
اإلس�ل�اميني مدنية الدولة ،فإن الشريعة ستكون
للنمط األول والثاني ،وبالتالي مع الدولة القطرية
احلديثة ،وهو ما يخالف مفهوم األمة اإلسالمية،
وإذا قلنا باملرجعية اإلس�ل�امية ،فسيكون النمط
الثالث هو منط الش���رعية املمكن ،وبالتالي ضد
الدول���ة القطري���ة احلديثة ،هك���ذا يتجلى عمق
االلتباس���ات بأبها صوره ،الذي سيرتكس على
التطور السياس���ي .وهذا ما يبقي على الشكوك
العميقة إزاء النيات احلقيقية للجماعات اإلسالمية،
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القوى التي تريد احملافظة على الشريعة اإلسالمية

والعدال���ة« :اإلعالن الدس���توري املقترح إهانة

ملص���ر ،ومنهم اإلخوان فهم كمثل النش���ا الذي

وحتقير للمصريني»؛ والس���بب وراء هذا املوقف

يضاف عل���ى املهلبي���ة» 8.ناهيك ع���ن تضمني

كم���ا جاء في اخلبر ،أن مقت���رح إعالن املبادئ

هذا اخلطاب مفاهيم تتس���م بالتنوع والعمومية

األساسية للدس���تور ينص على «أن الشعب هو

يس���تطيع أن يجذب إليه الكثير من الناس ،مما

مصدر الس���لطات» ،األمر ال���ذي يضع مبادئ

يضاعف قوته ويفتح له آفاق السيطرة السياسية

دستورية غير قابلة للتعديل ،وهذا إهانة وحتقير

والهيمنة على املجال السياس���ي ،وخاصة أمام
ضعف اخلطاب البديل ،فض ًال عن إبداء العامل

للشعب املصري»! 11كما انفردت جريدة «املصري
اليوم» بنش���ر موضوع عنوانه «اإلخوان :نسعى

9

إلقامة احلكم اإلس�ل�امي وتطبي���ق احلدود بعد

حتق���ق حالة امليوعة لدى هذا اخلطاب وظائف

امت�ل�اك األرض» .وجاء ف���ي تفصيل اخلبر أن

عدي���دة من بينه���ا النفاذ إل���ى املجتمع ،وجذب

جماعة «اإلخوان املس���لمني» عقدت في «إمبابة»
مؤمتر ًا حاش���د ًا حتت عنوان «م���ن نحن وماذا

املس���ؤولية .وبالفعل ،فقد جنح خطاب اإلخوان

نري���د؟» .وقد صرح الدكتور محمود عزت ،نائب

اخلارجي اس���تعداده للتعامل مع هذا اخلطاب.

القوى السياسية إلى ساحته ،والته ّرب من حتمل
ف���ي إقناع العديد من الليبراليني مبواقفهم جتاه
املس���ألة الدميقراطية ،ما يبرر تعاون الليبراليني

املرشد العام بأن ما مي ّيز «حزب احلرية والعدالة»

(حزب اإلخوان) ،عن باقي األحزاب أنه ميارس

معهم ،وبالفعل انتقد بع���ض الليبراليني إقصاء

السياس���ة لكن على أس���اس أخالق اإلس�ل�ام.

اإلخوان عن العمل السياسي.

وح���ول موق���ف «اإلخوان» من تطبي���ق احلدود،

بي���د أن غياب الوضوح وحال���ة امليوعة أوقعا

أك���د أن ه���ذا األمر يأتي بع���د امتالك األرض،

اإلخ���وان املس���لمني ف���ي تناقض���ات عجيبة ال
حتتمل! .فمث ًال يشير موقع حزب احلرية والعدالة

ألنه البد أن تقام احلدود بعد أن يكون اإلس�ل�ام
في حي���اة الن���اس وأخالقه���م ومعامالتهم».

(حزب اإلخوان املس���لمني) على شبكة اإلنترنت

وهكذا ،يظهر م���دى التناقض في بنية اخلطاب

إل���ى «أن األم���ة مصدر الس���لطات ،والش���عب

السياس���ي اإلخوان���ي ،فحس���ب تصريح نائب

صاحب احلق األصيل في اختيار حاكمه ونوابه

املرشد ،فهو يعبر عن حقيقة املشروع اإلخواني،

والبرنام���ج الذي يع ِّبر عن طموحاته وأش���واقه،

وه���و إقام���ة دولة ديني���ة إس�ل�امية ليس همها

12

كما هو صاحب احلق في احملاس���بة واملس���اءلة

س���وى تطبيق احل���دود ،األمر ال���ذي يتناقض

10

مع مدنية الدولة ،وقد خاطب س���عد احلس���يني،

وفي الوقت نفس���ه نش���رت صحيف���ة (األهرام)
بتاريخ  2011/9/8تصريح ًا ملمثل حزب احلرية

عضو مكتب اإلرش���اد ،كل التيارات اإلسالمية
قائ ًال« :يا س���لفيني ،ويا صوفي�ي�ن ،ويا أنصار

وعزل احلكومات واحلكام بالوسائل السلمية».
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الس���نة ،ال نوم بعد اليوم حتى من ّكن هذا الدين

معتبرة ف���ي االنتخابات البرملانية متكن التيارات

ف���ي البل���د العظيم ،ف�ل�ا تضيع���وا علينا هذه

الدينية من إعداد دستور يفتح املجال أمام إقامة

الفرص���ة العظيمة ،وعلين���ا أن نعلم أن فرصتنا

دول���ة دينية .وهنا ما يدلل على ممارس���ات تؤكد

ليس���ت في االنتش���ار السياس���ي بل في نشر

ما نق���ول وال تنفيه ،حيث تبني أن الضغوط التي

13

متارس���ها احلركة السلفية التي ازدادت فعاليتها

قد أث���ارت هذه التصريح���ات غضب األحزاب؛

بع���د االنتخابات الرئاس���ية في مص���ر وتونس،

ألنها ،كما قال ممثل حزب «الوفد» :أزالت دعاوى

لدفع الس���لطات اجلديدة إلى تطبيق الش���ريعة

«اإلخوان» حول الدولة املدنية .أما حزب الوسط،
باعتباره حزب ًا مدني ًا ذا مرجعية إسالمية ،فقال:

اإلسالمية 14،رافضة الدستور اجلديد ،ومكفرة كل

اإلس�ل�ام في املساجد واملصانع واجلامعات».

التيارات غير اإلس�ل�امية ،وممهدة إلى استخدام

إن ما ورد في تصريحات اإلخوان يناقض مقاصد

العنف ضد املخالفني ،وفي أحد مؤمترات السلفية
في مصر ُأكد «أن املنهج السلفي يتعرض لهجمة

الشريعة اإلسالمية.

شرسة من العلمانيني وأهل البدع ( )...وأن تلك

الخطاب والتطور السياسي
يب���دو أن خطاب الدول���ة املدنية ذات املرجعية
اإلس�ل�امية مقب���ول ل���دى قطاعات واس���عة من
املواطنني في إطار احلالة املصرية ،ومن احملتمل
أن يهيمن اخلطاب على املجتمع والسياسة ملرحلة
ما بع���د الث���ورات ،وخاصة بعد س���يطرته على
الدول���ة وهيمنته على الفض���اء العام .وهذا يعني
أن اخلطاب بات مقرر ًا في حتديد مسار التطور
السياس���ي .وال توجد أي ضمانات أن يلتزم هذا
اخلطاب مبقوالته حول املسألة الدميقراطية ،ال بل
ميكن أن ينزاح باجتاه الدولة الدينية ،خاصة أن
هذا اخلطاب ال يقف على أرضية فكرية واضحة؛
األمر ال���ذي يعني أن لديه ميو ًال واس���تعدادات
كامنة نحو الدولة الدينية ،وخاصة إذ مورست عليه
الضغوط من التيارات السلفية لدفعه بهذا االجتاه،
مع العلم أن التيار الس���لفي حصل على نس���بة

الهجمة سترد في نحورهم وأن على الباغي تدور
البواقي ،ومن يخرج س���هام البغي على الدعوة؛
فتلك الس���هام ستعود عليه وبا ًال ،ومن سن سيف
البغي قتل به».

15

ثانيًا ـ خطاب الدولة المدنية
يش���كل خطاب الدولة املدني���ة النقيض التام
خلط���اب الدولة الدينية .ويتك���ون من اجتاهات
متنوعة من الليبراليني والعلمانيني واليس���اريني.
ف���ي مصر ،يعتبر الوفد ،وحزب التجمع الوطني،
واحل���زب الدس���توري ،واجلبه���ة الدميقراطية،
م���ن ممثلي هذا اخلطاب .أم���ا احلزب املصري
الدميقراط���ي االجتماع���ي ،وح���زب املصريني
األح���رار 16،فه���ي أح���زاب جدي���دة تش���كلت
عق���ب الثورة ف���ي مصر .باإلضاف���ة إلى الكتل
السياس���ية اجلديدة أبرزها الكتلة املصرية التي
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17

حيث يس���تقل احلقل السياسي كحقل متميز له

ف���ي مواجهة خطاب الدول���ة الدينية :18أما في

أدوار متميزة عن الترتيبات االجتماعية األخرى،

تون���س يتمثل ه���ذا اخلطاب ،في ح���زب التكتل

ويتأسس على التعاقد .يؤمن خطاب الدولة املدنية
بأنه احلل األكثر قبو ًال لفكرة ممارس���ة الس���لطة

تش���كلت قبل االنتخاب���ات البرملانية في مصر

الدميقراطي من أجل احلريات ،حزب املؤمتر من

عب���ر املجتمع بكل فئاته انطالق ًا من مبدأ احلرية

أجل اجلمهورية ،احلزب الدميقراطي التقدمي.19
يستند اخلطاب إلى احلداثة السياسية كإطار

واملواطنة كأساس لبناء مؤسسات الدولة واحلكم.

مرجع���ي ،والدولة احلديثة ،دولة – األمة ،والدولة

يواجه اخلطاب املدن���ي صعوبات حتول دون

املواطنية .فالدولة في هذا الزمن ال تكون حديثة

نفاذه في الدولة واملجتمع .ويصعب عليه في هذه

إال متى كان عمادها ومرتكز اآلليات التي تعمل

املرحلة التاريخية استهواء شرائح اجتماعية إلى

مبوجبها هو الدولة املدنية.

جانبه ،في ظل هيمنة خطاب اإلسالم السياسي.

الدول���ة املدنية ،هي جت ٍّل للحداثة السياس���ية

وه���و غير متجذر في الثقاف���ة والتاريخ العربي،
وحضوره ضعيف في املُعاش اليومي ،وكأنه فعل

الغربي���ة ،التي تس���تند إلى العقالني���ة ،والنزعة

في سياق بنائي نابذ.

الفردي���ة ،والوضعية القانونية .وكل فهم أو تأويل
للدول���ة املدنية ال يراعي البنية التحتية املفاهيمية

عل����ى أي حال ،تش����ير املالحظ����ة املتتابعة

هذه ،فه���و فهم قاصر ،فه���ي مفاهيم مترابطة

إلى أن متحركية اخلط����اب املدني حتكمه حالة

وقائمة على أرضية احلداثة .هي انعكاس جلذور

سيولة تتخلل حتالفاته وبالتالي تناقضاته التي

تاريخي���ة وصيرورة اجتماعية وسياس���ية طويلة

ال تنس����جم مع األسس الفكرية للخطاب ،حيث

انبثقت في سياق فكر تصب فيه ثالثة روافد :فكرة

ائتلف مع التيارات الس����لفية والطرق الصوفية

احلرية التي تصب في احلقوق الذاتية لإلنسان،

واإلخوان املسلمني.

20

وعن���د املقارنة بني مص���ر وتونس ،تتجلّى لنا

كما تعبر عنها املواثي���ق الدولية .وفكرة التعاقد
االجتماعي التي مبوجبها يتم إسناد السلطة إلى

ح���دة لغة اخلطاب املدني وجرأته في تونس على

الشعب .وفكرة احلق الطبيعي الذي يقابله احلق
اإللهي ويقر بأن لإلنسان حقوق ًا طبيعي ًة راسخ ًة،

خالف احلال في مصر .حيث يتس���م في تونس
باملواقف الواضحة واجلريئة ،ويعبر صراحة عن

فهي حقوق قبلية راسخة في الطبيعة اإلنسانية.

مطالب���ه في دولة مدنية علمانية وفصل الدين عن

ُيعرف خطاب الدولة املدنية نفس���ه بأنه ينافح

الدول���ة ،كما ويخرج إلى الش���ارع يطالب بذلك

ع���ن رؤية حداثية للدولة الت���ي تقف على احلياد

صراحة .بينما في املقابل جند اخلطاب السياسي
العلماني في احلالة املصرية خجو ًال ومتردد ًا في

من املس���ألة الدينية ،ويسلم بـ «استقاللية العقل
اإلنس���اني» ،والفصل بني احلق���ول االجتماعية،
العدد (2012 )22

التعبير الصريح عن نفسه ،بل إن أغلب العلمانيني
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املصريني يتهربون من لفظ العلماني ،ويستبدلون

وتنظيمي��� ًا ،يتجلّى هذا اخلطاب في التيارات

املفهوم بآخر كالدميقراطي أو التحديثي كبديل عن
مفردة العلماني .فمث ًال ،يتسم اخلطاب العلماني

واألحزاب السلفية املتش ّددة ،وأعضاء اجلماعات
اإلس�ل�امية الراديكالية التي يتع ّدد وجودها في

التونسي بلغة حادة جتاه حزب النهضة ويطلقون

مصر كـ «حزب البناء والتنمية» ،الذراع السياسية
للجماعة اإلسالمية األكثر تشدد ًا ،والذي رفضت

املسلمني) ،وانتقد الس���لطات التونسية حني مت

السلطات املصرية منحه الترخيص 22.باإلضافة

االعتراف بحزب النهضة كحزب سياسي مرخص
قانون��� ًا ،وعد ذلك انته���اك ًا للقانون ،إذ قال أحد

إل���ى حزب التحرير ،واجلماعة اإلس�ل�امية التي
23
تع ّب���ر صراح ًة عن رغبتها في العنف والتكفير.

إن يوم  1آذار  ،2011يوم متكني حزب النّهضة
من التأش���يرة القانونية ،سيبقى يوم ًا أسود في

املدنية ذات املرجعية اإلسالمية تار ًة أخرى ،فإنه

عليه «اإلخوجني» (نس���بة إل���ى جماعة اإلخوان

عت���اة العلمانية في تونس« :أقولها بك ّل صراحة:

فـ «حزب النور السلفي» وعلى الرغم من تذبذبه
بني خطاب الدولة الديني���ة تار ًة ،وخطاب الدولة

تاريخ هذه الدولة وهذه البالد» 21.بينما تغلب في

يتبينّ ـ بعد حتليل برنامجه السياسي ـ أن مواقفه
جتاه املواطنة واحلريات الدميقراطية ال تذكر إال
قلي ًال ،وعندما يتع ّرض لهما فإنه يقيدهما في إطار

احلالة املصرية اجتاهات متصاحلة مع اإلخوان
ولو من باب التواطؤ.

الشريعة اإلسالمية حتى يفرغهما من مضمونهما،
24
وهذا ما يجعله أقرب إلى خطاب الدولة الدينية.
ومن املالحظ ،أيض ًا ،أن اخلطاب السلفي املتشدد
برز بقوة في تونس 25واتس���م خطابه بلغة حادة
إقصائي���ة ،ويعب���ر عنه ليس القوى السياس���ية
فحسب ،وإمنا أساتذة جامعيون ومثقفون .وفي
تونس اش���تد اخلطاب الديني ،وولج إلى ساحة
العمل السياسي بقوة بعد سقوط نظام بن علي.
كما فاجأ أنصار حزب التحرير املراقبني بكثرتهم
بعد تغ ّيب طويل عن الس���احة التونسية وشمال
إفريقيا عموم ًا .ويتس���م هذا اخلطاب باإلقصاء،
وعدم تورعه عن اس���تخدام العنف ،وقد برز ذلك
في مصر من خالل معركة هدم األضرحة ،وقطع

ثالثًا ـ خطاب الدولة الدينية
يتموضع خطاب الدول���ة الدينية ضمن النظم
السياسية الثيوقراطية املتعارف عليها في النظم
السياس���ية .حيث ينقسم هنا املجتمع السياسي
إلى طبقتني متمايزتني :حاكمة ومحكومة ،وتستمد
الطبقة احلاكمة ش���رعيتها وسلطتها من أساس
إلهي ،مم���ا يجعل إرادتها تس���مو ف���وق إرادة
احملكومني .وفي هذا اخلطاب ال تس���تمد السلطة
شرعيتها من املجتمع ،وليس لألخير احلق في أن
يحدد شرعيتها ،وال يحدد اخلطاب أسلوب مواجهة
استغالل هذه السلطة بشكل يتعارض مع إرادة
املجتمع .وإمنا يكتفي بالقول بالش���ريعة اإللهية
مبد ًأ لكل فعل في املجتمع والدولة ،دون تفصيل.

األذن ،واقتحام بعض املنازل وإثارة أحداث الفتنة
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الطائفية 26.وهناك تخوف من نفاذ هذا اخلطاب

من خالل توتيره ،بل وعلى التيار السلفي نفسه.

إلى املجتمع والسياس���ة ،وما ينجم عن ذلك من

وتكفي هنا اإلشارة إلى ما يحدث ـ وما زال يحدث

تقيي���د احلريات واحلقوق ،واألثر الس���لبي على

ـ داخ���ل حزب النور في مصر ،فقبل االنتخابات

األقليات الدينية ،مبا يؤدي إلى مفاقمة املس���ألة

البرملانية حدث صراع واحتقان داخل احلزب على

الطائفية.

خلفية االنتخابات .وبعد االنتخابات ،ما زال حزب

من منظور ه���ذا اخلطاب ،فإن الدولة الدينية

النور السلفي يش���هد انقسامات داخلية بسبب

يختار رأسها الله ،وهي على نقيض الدولة املدنية

اخلالف ب�ي�ن التيار الس���لفي وجماعة اإلخوان

التي ينتخب الشعب رئيسها .واملعارضون خلطاب

املس���لمني على خلفية عدم وفاء األخيرة بوعودها

الدول���ة الدينية إما كفار مصيره���م جهنم وإما

للس���لفيني والتي على أساسها قبلوا دعم مرشح

منافقون في الدرك األسفل من النار.

اجلماعة د.مرسي في انتخابات الرئاسة 29.ويشهد

ف���ي مصرُ ،يعد الش���يخ ياس���ر برهامي من
أب���رز ّ
منظ���ري الس���لفية في مص���ر وحتديد ًا

التي���ار الس���لفي في هذه الغضون انقس���امات
ش���ديدة الوطأة على اخلطاب الس���لفي ،وسوف

ف���ي اإلس���كندرية ،وي���رى أن التغيير من خالل

تس���تغل جماع���ة اإلخوان هذا االنقس���ام جلهة

االنتخاب���ات البرملاني���ة مخالف لش���ريعة الله،

استقطاب الس���لفيني إلى حقلها ،ومن السلفيني

فالتش���ريع حق خالص من حق���وق الله تعالى،

من س���ينضم جلماعة اإلخوان التي باتت احلزب
احلاكم ،وخاص ًة أن لدى الس���لفيني اس���تعداد ًا

والقوانني الوضعية مخالفة للشريعة اإلسالمية،
27

مس���بق ًا لطاعة ول���ي األمر 30.لق���د أثر احلراك

اندرج التيار السلفي في املسرح السياسي بزخم
غير مش���هود ،وفي مصر وتونس أسس أحزاب ًا

الشعبي على اخلطاب السلفي ،وبدل مواقفه بعد

وكل م���ا يخال���ف الش���ريعة فه���و باط���ل.

اإلطاحة بالنظم الس���ابقة .فـ «حركة حفص» في

سياس���ي ًة ،وحقق تقدم ًا كبير ًا ف���ي االنتخابات

مصر (احلركة السلفية من أجل اإلصالح) ،التي

النيابي���ة ،إذ ميلك حزب النور ثان���ي أكبر كتلة

كانت ترفض تس���ييس احلركة السلفية واالكتفاء

برملاني���ة في مص���ر .ويتبني من خ�ل�ال وجوده
الواس���ع ،أن اخلطاب السلفي ليس حال ًة عابر ًة
وإمن���ا صي���رورة م ّكنت نفس���ها ف���ي املجتمع

بالتركي���ز على العقيدة الصحيحة ،انخرطت بعد
الثورة في املعترك السياسي وأعلنت عن تأسيس
حزب سياسي .وبعد أن كان حزب النور السلفي
محصور ًا في إطار الس���لفية الرافضة االندراج

العربي ملا لها من مؤسس���ات راسخة ومنتشرة
28

في املعترك السياس���ي ،فإنه بعد الثورة ش���ارك

إن هذا االندراج في املس���رح السياسي سوف

في احلراك السياسي ،ودخل ائتالفات سياسية

يترك آثاره ليس على احلقل السياس���ي فحسب،

ودخل البرملان .هل هذا يعكس حتوالت في الرؤية

وتعمل ف���ي جمي���ع القطاع���ات االجتماعية.
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الس���لفية للعمل السياسي أم محاولة للتك ّيف مع

فإنها تتسم بخصائص التمذهب الصارم داخل
اإلطار الس���ني الع���ام ،وتعطي اهتمام��� ًا بالغ ًا

للنف���اذ إلى املجتمع والدولة؟ على الرغم من هذا

للنص املقدس على حساب االجتهادات األخرى

التغ ّير السياسي اجلديد واستغالل انفتاح الفرص

التب��� ّدل ،فما زال حزب الن���ور يصر على الدولة

التي اعتبرتها مذهبية ،مما يجعل رؤيتها أصولية

الدينية ،وأسلمة املجتمع .وعلى الرغم من الظهور

بامتياز وذات طبيعة عقدية.

البارز للخطاب السلفي املنافح عن الدولة الدينية

31

وخطورة املس���ألة تكمن في أن هذا اخلطاب

ف���ي احلياة السياس���ية بعد جن���اح الثورة ،فما

خرج من حيز الكمون إلى حيز املمارس���ة .ففي

فتئت تهيمن عليه اللغة غير السياسية ،واحلديث

مصر ،ش���رعت اجلماعات السلفية التي تتراوح

عن البدع والش���ياطني داخل املجال السياسي،

أعداد أعضائها بني  5و 6آالف ،وكلهم مسلحون،

وتسويغ دخولهم االنتخابات البرملانية بأنه تكليف

في تشكيل جلان لفض املنازعات بني أهالي رفح

إلهي ،واالس���تتابة ،ألنهم أقدر على التمييز بني
اله���دى والضالل ،فض ًال ع���ن الكرامات اإللهية

والشيخ زويد والعريش عبر محاكم شرعية يديرها
ويحكم فيها مشايخ السلفية لتكون بدي ًال عن نظام

التي منحهم إياها اخلالق للكشف عن املاورائي.

املجالس العرفية املتبع في س���يناء 32،وهو مبثابة

هذه اللغ���ة املاورائية تتعارض بطبيعتها مع لغة

إع�ل�ان عن إمارة س���لفية إلنفاذ خط���اب الدولة

احلقل السياس���ي .فهي لغة غير سياسية تربك

الدينية في س���يناء ،وهناك تخوف من تكراره في

احلقل وتؤثر على مس���ار التطور السياسي .كما

مناطق أخرى في مصر.

وسريع عقب التغ ّير السياسي ،ودخولهم املجال
السياس���ي فجأ ًة ودون متهي���د ،ودون أن ميروا

الخطاب الديني والتطور السياسي
ال ميتل���ك خطاب الدولة الديني���ة القدرة على
التغلغ���ل والنفاذ ،وبالتالي ه���و أضعف من أن
يقرر مسار التطور السياسي .إذ ال يحمل سوى
ش���عارات دينية فضفاضة تخاط���ب العاطفة ال
العق���ل ،وال يقدم أي حلول عملية قادرة على حل
مش���كالت املجتمع والدولة .وال يعني هذا أنه ال
تأثير له على التطور السياسي ،وتكمن قوته في
تأثيراته السياس���ية اخلطيرة وغير املباشرة ،إذ
يش���كل كفة راجح ًة تصب في رفد خطاب الدولة
املدني���ة ذات املرجعية اإلس�ل�امية بعناصر قوة

أن بروز بعض ممثلي هذا اخلطاب بشكل مفاجئ

بعملية إنضاج وتنشئة سياسية ،يجعلهم فاقدي
رأس املال الرمزي للحقل السياسي ،وافتقادهم
لالس���تعدادات املسبقة لش���روط اشتغال احلقل
السياس���ي ولغته املتطابقة مع منطق صيرورته،
مما يربك اشتغاله ويعطل تطوره.
باملجم���ل ميكن القول ،وفي ظل هذه الظروف
االس���تثنائية ،أن اخلطاب الدين���ي أضحى ،ذا
ديناميكية سياسية أقوى وأكثر اشتغا ًال مما كان
علي���ه قبل الثورة .وعلى الرغم من ش���دة تنوعها
63

إضافية ،مما يؤثر على موازين القوى السياسية

ويطال���ب بوضع قوانني إس�ل�امية 35،وهو منطق

لصال���ح خطاب الدول���ة املدني���ة ذات املرجعية

ال ينس���جم مع خطاب اإلخوان املسلمني املعلن،

اإلس�ل�امية .وه���ذا ما ع ّبر عنه ح���زب الفضيلة

األمر الذي يشكك في مصداقية خطاب اجلماعة
بخص���وص الدولة املدني���ة والتي يعتبر اخلطاب
املناهض أن املرجعية اإلسالمية ستكون مدخ ًال

الس���لفي في مصر عندما صرح بضرورة إعانة
القوى التي تريد إقامة احلكم اإلس�ل�امي .عالوة
على ما جاء به املؤمتر التأسيس���ي األول حلزب

للدول���ة الدينية .هذا املخاوف عبر عنها اخلطاب

األصالة السلفي في مصر ،إذ يؤكد هذا الطرح،

املدني «إن بعض مخاوف الليبراليني واليس���ار

حينم���ا أكد املؤمتر أن «الس���لفيني واإلخوان يد

من عدم التزام اإلسالميني املبدئي بالدولة املدنية

واحدة ولن يستطيع أحد أن يفرق بينهم، وأن كل

مش���روعة» 36.أو أنه يعن���ي ،كما الحظ أحدهم،

ما يشاع عن وجود شقاق بينهم هو محض افتراء

اختراق «السلفية املنظومة اإلخوانية حتى صارت
الس���لفية تيار ًا فاع ًال بل أكث���ر التيارات فاعلي ًة
37
وتأثير ًا داخل اإلخوان».

كل األحزاب اإلس�ل�امية «اإلخوان والس���لفيني»
أن يكونوا يد ًا واحد ًة ،وأن احلزب الذي سيش���ذ

ال يجعل موقف اإلخوان من حزب األصالة
السلفي فارق ًا بني خطاب الدولة املدنية ذات

عن هذا العمل س���يتحمل املسؤولية أمام الله عز

املرجعية اإلس��ل�امية ال����ذي ميثله اإلخوان،

وجل» 33.وفي املؤمتر نفس���ه ،أك���د فهمي عبده

وب��ي�ن خطاب الدولة الدينية الذي ميثله حزب

مصطفى ،ممث���ل حزب احلري���ة والعدالة (أداة

األصال����ة الس����لفي .وهذا ما دف����ع أحدهم

اإلخوان السياس���ية) «أن البعض يظن أن هناك
شقاق ًا بني الس���لفيني واإلخوان وأقول لهم ليس

إلى القول إن« :أحزاب اإلس��ل�ام السياسي

وكذب» ،ويضيف« :ال فرق بني سلفي وإخواني أو
مس���لم عامي ،فالكل مسلمون ( )...وينبغي على

«املعتدل����ة» و «املتطرفة» ال تختلف من حيث
جوهر الهدف الذي تس����عى إلى إجنازه ،بل

بيننا فرقة ف���ي االنتخابات وال غير االنتخابات،
مشير ًا إلى أن اإلخوان املسلمني بكل مقدراتهم

فقط في وسائل حتقيقه ،وبالتالي فإن الطرفني

وإمكاناتهم وح���زب احلرية والعدالة بكل قياداته

يتكامالن أكثر من كونهما يتناقضان».

38

حت���ت أمر ح���زب األصالة الس���لفي ( )...وأن

وقد صرح أكثر من قيادي سلفي بأن جناح

اخلالف���ات بني اإلس�ل�اميني ال محل لها في هذه

اإلخوان هو جناح للتيار اإلسالمي كله والعكس

املرحلة» 34.مع العلم أن حزب األصالة الس���لفي

صحيح؟ وعلى رأسهم ياسر برهامي الذي يعد

يتسم بأفكار إقصائية ،وال يعترف بحق التيارات

من صقور الس����لفيني ،إذ ق����ال قبل االنتخابات

األخرى في الوجود ،وهو حزب يهدف إلى حتقيق

البرملانية في مصر :إن دخول اإلخوان والسلفيني

الدولة الدينية ،ويرف���ض كل القوانني الوضعية،

في منافسة غير شريفة سيضر بالتيار اإلسالمي
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سمات الخطابات السياسية
1 .1عدم الوضوح والغموض :ويتضح ذلك من
خالل تناقضات اخلطابات مع ممارساتهم.
وقد ساق التحليل أكثر من مثال على هذا
التناقض بني اخلطاب واملمارسة .ونضيف
هن���ا مثا ًال لعله األهم حني مت طرح وثيقة
«األزهر» من مبادئ تتناقض مع اخلطاب
الس���لفي املتش���دد واإلخواني ،غير أن
كليهم���ا وقع على الوثيقة 41.مع العلم أن
مضمون الوثيقة يرمي إلى اعتماد النظام
الدميقراط���ي ،والدولة املدنية أو الوطنية
الدس���تورية الدميقراطي���ة احلديثة التي
تعني قبول الدس���تور الوضعي والقوانني
الوضعي���ة ،واإلق���رار بالتعددية ،ورفض
الدول���ة الدينية 42.وعل���ى الرغم من ذلك
وقع اإلخوان والتيارات الدينية املتشددة
والس���لفية على الوثيق���ة .ولكن أين هي
التيارات هذه من كل ما جاء في الوثيقة؟!.
وهو ما يدلل على أن خطاب هذه التيارات
شديد االلتباس والبرجماتية ،على مستوى
األداء السياس���ي ،م���ن دون أن حت���دد
موقفها الواضح من هذه املفاهيم.
2 .2االنخراط املكثف في العمل السياس���ي:
وهو ما اتضح من خالل التضخم احلزبي.
ففي مص���ر انخرط اإلخ���وان ،والطرق
الصوفية ،والس���لفيون وأحزاب إسالمية
عديدة تش���كلت بعد الثورة .وفي تونس
فق���د وصل عدد األحزاب التي تش���كلت

كله الس����يما أننا مقبلون على انتخابات مجلس
الش����عب .وبع����د أن أصبح اإلخ����وان حكام ًا،
والس����لفيون نواب ًا وبالتالي الشراكة في احلكم،

يبدو أنه حان الوقت ألن يقبل السلفيون بقاعدة
اإلخوان الذهبية الشهيرة« :نتعاون في ما اتفقنا
39
عليه ،ويعذر بعضنا بعض ًا في ما اختلفنا فيه».
وعلي����ه فإن عالقة اإلخوان بالس����لفية حتكمها ـ
فيم����ا يبدو ـ حالة التواطؤ التي تس����تفيد منها
جماعة اإلخوان املس����لمني ف����ي تأثيراتها على
مسار التطور السياسي جلهة حتقيق برنامجها
وهويتها .واحلالة متشابهة في تونس ،حيث برز
إلى السطح بعد الثورة التيار السلفي اجلهادي
محاو ًال تغيير «املنكر» باليد ،وهو ما فتح الباب
على مصراعيه لسلس����لة من أعمال العنف التي
طالت سياسيني وفنانني .ولوحظ هنا عدم وجود
احلزم الض����روري لتأمني احلريات العامة ،وهو
ما أثار الشكوك حول حركة النهضة اإلسالمية
وجعل البعض يذه����ب إلى حد االعتقاد بكونها
«متواطئة» مع هؤالء السلفيني 40.من ذلك يتبني
وج����ود تيار داخل جماعة اإلخوان املس����لمني،
وحرك����ة النهضة التونس����ية ،أق����رب إلى الفكر
الس����لفي وال يختلف عنه إ ّال في بعض املسائل
اإلجرائي����ة .ه����ذا العامل قد يطب����ع صيرورة
التطور السياس����ي ،في حالة هيمنة هذا التيار
على اجلماعة وحركة النهضة ،وبالتالي االنتقال
من تسلف اإلخوان وحركة النهضة إلى تسلف
الدول����ة ،وبالتالي الع����ودة إلى إغ��ل�اق املجال
السياسي من جديد بد ًال من حتريره.
65

بع���د الث���ورة وحصلت عل���ى الترخيص
القانون���ي ما يقارب  94حزب��� ًا ،العديد

مبادئ حاكمة للدستور املصري اجلديد في

منها إس�ل�امي التوجه ،وهن���اك الكثير

هذا التوقيت ه����ي فكرة مرفوضة من حيث

من األحزاب رفضت السلطات املختصة

األصل» ،م����ع العلم أن مجموع����ة املبادئ

منحها الترخيص القانوني.

س����يجد أنه يعتبر أن «فك����رة إعداد وثيقة

املذكورة كانت ستسترشد مبختلف الوثائق

43

الص����ادرة عن جهات ش����تى منه����ا األزهر

سيولة المواقف وتذبذب االئتالفات:
يتب��ي�ن ذلك من حالة التض����ارب والتناقض
ف����ي املواق����ف والتحالف����ات السياس����ية،
إذ تتغ ّي����ر بصورة مدهش����ة ،كم����ا تأتلف
ب��ي�ن خطابات سياس����ية متناقض����ة ،مثل
ائت��ل�اف الليبرال����ي والصوفي والس����لفي
واإلخوان����ي في إط����ار سياس����ي موحد،
وائتالف آخر يجمعه����ا جميع ًا ،على الرغم
م����ن اخت��ل�اف النظم اخلطابية واألس����س
الفكرية بينه����ا .وكمثال فإن من يقرأ وثيقة
44
«التحالف الدميقراط����ي من أجل مصر»
التي ش����ارك ف����ي صياغته����ا العديد من
األحزاب من بينها حزب «احلرية والعدالة»
سيجد أنها تقر مبدأ املواطنة ،وعدم التمييز
بني املواطنني بس����بب الدي����ن أو العِ رق أو
اجلنس ،وحرية العقي����دة والعبادة ،والدولة
املدنية واملرجعية القضائية وال شيء سواها
لتقرير ما يخالف الدستور والقانون والنظام
الع����ام واآلداب ،وحري����ة تكوي����ن األحزاب
واجلمعي����ات .وم����ن يقرأ البي����ان الصادر
45
عما س����مي «ائتالف القوى اإلس��ل�امية»
وال����ذي حمل توقي����ع اإلخوان املس����لمني
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الشريف ومنها أيضا التحالف الدميقراطي،
فأيهما نصدق واحلال هذه :إخوان التحالف
الدميقراط����ي أم إخ����وان ائت��ل�اف القوى
اإلسالمية؟ واملدهش أن بعض األحزاب التي
حتالفت مع اإلخوان عقبت على تلك املفارقة
بالقول إن موقف اجلماعة لم يفاجئها ألنها
دائم ًا تعلي صاحلها اخلاص على الصالح
العام ،فلماذا إذن كان التحالف من األصل؟
وتعل����ق كاتبة :ملاذا احلج إلى مقر اجلماعة
من مرشحي الرئاسة الواحد تلو اآلخر؟

46

االستقطاب بين الديني والسياسي:
تضاد توظيف السياس���ي للدي���ن ،حيث ما
زال اخل�ل�اف قائم ًا ح���ول العالق���ة بينهما.
وس���يكون له األثر الكبير عل���ى إدارة املرحلة
االنتقالية ،وحتديد مس���ار التطور السياسي،
وسوف يص ّعب إمكانية حتقيق اندماج وتالقي
اخلطابات السياسية على أسس بينية .فاخلطاب
الديني يدمج السياسي بالديني ،ويعتبر الديني
احملدد الرئيس للسياسي ،ويستند خطابه إلى
مرجعي���ة ميتافيزيقية مطلق���ة .بينما اخلطاب
املدني يفصل بينهما .ومع ذلك يستند اخلطاب
66

املدن����ي ،أيض ًا ،إلى مرجعي����ة نهائية ويقدم
خطاب����ه باعتب����اره ح ًال نهائي ًا لكل مش����اكل

الت����ي تظهر على الس����طح ،فاألرضية الفكرية

املجتمع .هذا االنقس����ام ما زال هو اخلالف

واحدة ،واملسار النهائي للتطور السياسي لدى

األعمق .وهو املتغ ّير األصلي في حتديد مسار

اخلطاب��ي�ن متقارب .حيث إن العالقة بينهما ال

التطور السياسي .إن عدم وجود مقاربة لهذه

تأخذ شكل الصراع الصفري.

إل����ى التواطؤ عل����ى الرغم م����ن كل اخلالفات

العالقة ،يعني استمرار االنقسامات ،وتأخير

الثاني ـ النمط التنافسي احلاد :بني خطاب

التطور السياس����ي وإعاقته ،وبالتالي تعطيل

الدول����ة املدنية وخط����اب الدول����ة املدنية ذات

النهوض السياس����ي ،بعد حتويل الدين إلى

املرجعية اإلسالمية .فهما متقاربان في بعض

كهنوت سياس����ي وتوظيفه بش����كل انتهازي

املفاهيم السياس����ية ،ومختلفان على املس����ار

وذرائعي ،في الصراع السياسي وعلى حتديد

النهائ����ي للتطور السياس����ي .يج����ب أن نفهم

مسار التطور السياس����ي جتاه الدولة .كما

طبيع����ة ه����ذه العالقة في ظل س����مة الغموض

أن حالة االس����تقطاب هذه أنتجت نقيضها،

وعدم الوضوح ل����دى اخلطابني ،وهو ما يعني
تشارك ًا مفاهيمي ًا بني اخلطابني من حيث الفهم

حيث ظهرت بعض املواقف السياس����ية التي
ال حتمل مضمون ًا أيديولوجي ًا ،وال تستند إلى

اإلجرائي بعيد ًا عن احلمولة الفلسفية للمفاهيم

نظ����ام فكري معني ،ترمي إلى احلد من حالة

املشتركة .وهو ما يفسر التالقي احملدود بينهما،

الطري����ق الثالث في مصر الذي يرفض حالة

وبالتالي العالقة التنافسية على قاعدة االعتراف
املتبادل أحيان ًا واإلقصاء أحيان ًا أخرى.

االستقطاب بني اخلطابات السياسية ،أهمها
االستقطاب السياسي ،ويعبر مبفردات ولغة
إجرائية ال حتمل مضمون ًا فكري ًا معين ًا ،يركز

الثالث ـ النمط الصراعي احلاد :بني خطاب
الدولة املدنية وخطاب الدولة املدنية .هنا العالقة
تأخذ شك ًال صفري ًا.

على مش����كالت ما بعد الثورة وكيفية عالجها
ً 47
إجرائيا.

خالصات واستنتاجات
يتض���ح م���ن التحليل الذي س���قته ،أن أكثر
اخلطابات السياس���ية اس���تفاد ًة م���ن الفرص
السياس���ية الت���ي انفتح���ت مع ث���ورات الربيع
العربي ،ه���و خطاب الدولة املدنية ذات املرجعية
اإلسالمية ،ويأتي بعده خطاب الدولة الدينية .هذا

أنماط التفاعل بين الخطابات السياسية:
تأخذ أمناط التفاعل ثالثة أمناط:
األول ـ النم����ط املتواطئ :بني خطاب الدولة
املدني����ة ذات املرجعي����ة اإلس��ل�امية ،وخطاب
الدول����ة الدينية .حتكم الطرفني عالقة ود أقرب
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رسم توضيحي رقم  :2يبني أمناط العالقة وآليات االتصال والتواصل بني اخلطابات السياسية (من تصميم الباحث).

أن تراجع اخلطاب املدني أمام س���يطرة خطاب

املتغ ّير يش���كل أحد مدخالت التطور السياسي.

الدولة املدنية ذات املرجعية اإلسالمية (اإلخوان،

وإذا أخذنا في االعتبار أن اخلطاب السلفي ما
برح يعيش صراع ًا بنيوي ًا مع جوهر فكرة الدولة

والنهضة) على الدول���ة واملجتمع ،واالنتقال من

احلديثة باعتبارها دولة غير شرعية ،وبقي يغلب

الدعوة إلى الدولة ،سوف يترك آثاره على مسار

املثال اإلس�ل�امي املتخيل على حس���اب الواقع
واللحظة التاريخية الراهنة ،وباندراج الس���لفيني

التطور السياس���ي ،الذي ُيخشى أن يفضي إلى

إغالق احلقل السياسي بعد انفتاحه وحتريره إثر

في احلقل السياسي في إطار الدولة احلديثة ،كل

الثورات الشعبية.

ذلك سيترك أثره على الدولة التي ستتأثر بالتصور

ومع تعدد التش����كيالت أو املتغيرات املؤثرة في

الس���لفي ،كما س���وف يتأثر اخلطاب الس���لفي

جماعة اإلخوان في مصر :اجلماعة وأداتها الدعوة،

نفسه بهذا التحول ،وسيترك أثره على األطروحة

وحزب العدالة واحلرية كأداة للدولة .فهذه العالئق

السلفية نفسها .وبالفعل فقد بدأت إرهاصات ذلك

سوف تطبع مصير اجلماعة في املرحلة املقبلة.

بالتجلي من خالل االنقسامات داخل األطروحة
السلفية ،وقد يفرض هذا املتحول اجلديد منطقه

كما أن املتغ ّير اجلديد املتمثل في الس���يطرة

على الدولة ،س���وف يدخ���ل جماعة اإلخوان في

جلهة اجتراح مقارب���ة مختلفة .ومن نافل القول

ديناميكيات داخلية غير مسبوقة .ويبقى السؤال
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من سوف يدفع اآلخر إلى منطقه؟ هل ديناميكيات

بادعائهم امتالك نظرية شمولية ورؤية كاملة لكل

التش���كيالت األربعة (اجلماعة ،الدعوة ،احلزب،

جوانب احلياة اإلنسانية حسب املقولة الشائعة:

الدولة) س���تكون جلهة االتساق أم جلهة التوتر؟

«اإلس��ل�ام دين ودنيا ودول����ة» .وبالتالي باتت

وهل اجلماعة س���تفرض منهجها عل���ى الدولة،
وبالتالي ش���ل حركة املجتمع السياس���ية منع ًا

اإلش����كالية مع هذا التحول السياسي الكبير،
ال تتعلق مبدى ش����رعية اإلسالميني في العمل

للتغيير أم ستسحب الدولة اجلماعية إلى منطقها

السياس����ي من عدمه ،أو إدماجهم في املجال

الذاتي ،وبالتالي توس���يع احلي���ز العام؟ هذا ما

السياسي ،بل بالكيفية التي سوف يديرون من

سيتكشف مع املستقبل اآلتي.

خاللها الشأن العام.

عل���ى أي حال ،ميكن القول إن توقع مس���ار

وهكذا ميس���ي تقصي كافة مناحي التغيير

التطور السياسي بعد الثورات الشعبية ،يستلزم
أو ًال حتديد املتغ ّير الرئيس اجلديد الذي ظهر بعد

التي س���تمس الدولة والسلطة ،واآلثار املتوقعة
عل���ى حتديد وجه���ة التطور السياس���ي منوط ًا

الربيع العربي ،وثاني ًا أثر هذا املتغير على مسار

بفه���م هذا املتغير ،وهذا ما يدفعنا إلى كش���ف

التطور السياسي جتاه مسألة السلطة والدولة ما

منطق الصيرورة لدى كل من خطاب اإلس�ل�ام

بعد الثورات الشعبية ،وبالتالي أي مستقبل للدولة

السياسي وخطاب الدولة املدنية؛ ألنه يكشف عن

العربية في إطار هذا املتحول اجلديد؟

الثاب���ت واجلوهري لديهما الذي ال يقبل التعديل

لعل التحليل يبني أن املتغير الرئيس هو هيمنة

والتحويل ،أي ما يشكل «أفكار مفتاحية» .كشف
التحليل السابق أن اإلسالم السياسي صيرور ٌة
فكري��� ٌة وتاريخي ٌة نحو منطق هوياتي فئوي حيث

في املسرح السياسي الرسمي في أكثر من بلد

القيمة العليا للمبادئ والتعاليم الدينية – املذهبية

عربي ،وأخذ الصدارة في احلكم.

حسب تأويله اخلاص ،وهي قيم تعطي قيمة ثابتة

وهكذا س����تتميز املرحلة املقبل����ة في بالدنا
بوجود اإلس��ل�اميني في الس����لطة التي ّ
حطمت

وأبدي���ة من أجل بناء دولة منتظمة حول تأويلهم
للشريعة ،وبالتالي ممارسات ماهوية (من هوية)

الث����ورات العربي����ة أقفاله����ا .هذا ه����و املتغير

تنش���د فرض نفس���ها كانتماء أولوي واحللول

السياسي اجلديد الذي ال سبيل إلى اإلعراض

مح���ل انتماء املواطنة وإعالء تصور جمعوي في

عن رؤيته بكل اليقظة الفكرية املطلوبة ،وينبغي

مواجه���ة الثقافات واأليديولوجيات األخرى على

التش����ديد على هذا التحول الكبي����ر ،التّصاله

قاعدة نحن وهم.

بالهندس����ة السياس����ية ملا ينبغي أن يقوم عليه

وبعكس ذل���ك ،فإن صيرورة خط���اب الدولة
املدني���ة هي صيرور ٌة تاريخي��� ٌة وفكري ٌة نحو بناء

اخلطاب اإلس�ل�امي بش���قيه املدني (اإلسالمي
والديني  -السلفي) ،ومن ثم اندراج اإلسالميني

املجتم����ع السياس����ي من منظور اإلس��ل�اميني
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مجتمع سياس���ي قائم عل���ى األمة املواطنية من

الت����ي قام بها الرئي����س املصري باختيار عدد

خالل بناء حيز عام مس���تقل متحرر من مصادر

من قيادات جماعة اإلخوان املس����لمني ملنصب
احملافظ ،فض ًال عن التشكيل اجلديد للمجلس

(قبلية ،طائفية ،دينية ،عرقية ،جهوية) ،وبناء الفرد

األعلى للصحافة ،وكذلك املجلس القومي حلقوق

حامل مبدأ املسؤولية واملشاركة الوطنية.

اإلنسان ،والفريق الرئاسي ،وحكومة الدكتور

السلطة التقليدية القائمة على بنية أنثروبولوجية

قنديل (غلبة التيار اإلسالمي ،وغياب التيارات
ذات الطاب����ع املدني) ليثير مج����دد ًا اتهامات

هذه هي الصيرورة التي س���تندرج فيها كل
القوى السياسية في املرحلة املقبلة ،والتي تختلف

من بعض القوى السياس����ية للجماعة بالسعي

درجتها حسب مستوى تطور املجتمع.

إلى «أخونة الدولة» .وما مت تسريبه عن راشد

وبن���ا ًء عليه م���ن املتوقع ارت���كاس منهج

الغنوش����ي عبر املواقع اإللكترونية ،من خالل

هوياتي على املمارس���ة اإلسالمية للسياسة،

شريط مس����جل له ،حول نيته أسلمة املجتمع،

فنحن نعرف أن التشكيل العضوي ألي تنظيم

وتطبي����ق الش����ريعة بعد التمكن م����ن دواليب

سياس���ي حركي ،من حيث سمات أعضائه،

الدولة ومفاصلها وفي الشريط املسجل نفسه،

ومن حيث عالق���ات تبادل اخلبرات والذاكرة

قال الغنوش����ي عن مجلة األحوال الشخصية

اجلمعية وأس���اليب اتخاذ القرار ،يصير هو

الت����ي تتعارض بعض فصولها مع الش����ريعة:

ذاته التش���كيل الذي تنبني ب���ه الدولة التي

إن القانون يفس����ره القوي فيمكن أن نفس����ر

سيطر عليها هذا التنظيم .ومع جناح مرشح

نح����ن هذا القانون فنأخذ منه أش����ياء ونضع

اإلخوان في الرئاس���ة وتب��� ّوء حركة النهضة

أشياء 48.وهذا يناقض ما قاله الغنوشي أثناء

الس���لطة في تونس ،وحصول السلفيني على

احلم��ل�ات االنتخابية ف����ي تونس ،حول إميانه

نس���بة معتبرة في البرمل���ان ،كل ذلك يجعل

بالدميقراطي����ة ،واحلري����ات العام����ة ،وأنه لن

اخلطاب اإلس�ل�امي أقوى من كل اخلطابات

مينع اخلمور ،والنس����اء من لبس البكيني على

األخرى .األمر الذي يعني ولوج األيديولوجية

الشواطئ .وهو ما يبني ازدواجية خطاب حركة

اإلسالمية إلى الدولة والتوظيف الكفاحي في

النهضة التونس����ية ،واملنطق املذهبي الهوياتي

رسم مسار التطور السياسي .كما ستدخل

الكامن وراءه.

كل القوى املتمثلة للخطابات املدروسة في نوع

وما يعطي هذا التوقع ويزيده فعاليته األمثلة

من الكفاح سوف يتولد عن هذا الكفاح نوع

التاريخي���ة في العالم العربي للتجارب التي تولى

من التطور السياسي.

اإلس�ل�اميون فيها احلكم ،الت���ي لم تقدم مناذج

وم����ا يدلل على ذلك مث ً
��ل�ا حركة التعيينات

العدد (2012 )22

ميكن االفتخار بها أو الدفاع عنها.
70

هكذا نتوقع أن املجتمع السياس����ي سوف

بالدنا لم تتحول بعد إلى فكرة ولم تس����تقر في

يدخل في عملية كفاح مع هذا املنهج الهوياتي

املخيال اجلماعي العربي عبر التاريخ ،وبالتالي

املذهب����ي .وإل����ى أن يت����م إنض����اج التجربة

وج����ود اس����تعدادات كامنة النت����كاس الدولة

الدميقراطي����ة ف����ي الدول التي م����رت باخلبرة

والعودة إلى أمن����اط قدمية ،أو باجتاه كيانات

الثورية ،سوف متر الدولة بالعديد من التحوالت

صغرى مجتمع ما قبل الدولة ،أو باجتاه كيانات

في املس����تقبل املنظور .وخاصة أن الدولة في

أكبر من الدولة القطرية.
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مقاالت

فلسطين الدولة

فرص المصالحة وفرص شراكة إنهاء االحتالل

محمد هواش

*

األحداث واألهداف.

يؤسس االعتراف بفلسطني دولة غير عضو
ف����ي األمم املتح����دة معادل ًة جديد ًة سياس����ي ًة

املعادلة السياس����ية اليوم تقوم على وضوح

ووطني���� ًة وقانوني���� ًة .تُرتب التزام����ات ومروحة

هدف السياس����ة الفلس����طينية املباش����ر ،وهو

واس����عة من املهم����ات واخلي����ارات والواجبات
التعاقدي����ة داخلي���� ًا مع املواط����ن وخارجي ًا مع

إقامة دولة فلس����طينية على األرض الفلسطينية
الت����ي احتلت ف����ي الع����ام  .1967وهو ترجمة
سياسية وقانونية ال تقبل التأويل لقبول الشعب

احملي����ط اإلقليمي بتعقيدات����ه واملجتمع الدولي
ممث ًال في مؤسس����اته ومنظمات����ه ومواثيقه ،وال
ميكن التعامل مع كل ذلك وكأن شيئ ًا لم يتغ ّير

الفلس����طيني مبدأ التس����وية وتقس����يم األرض
وإيجاد حلول ملش����كالت الش����عب الفلسطيني
األخ����رى تلك املتعلق����ة بحق الع����ودة والقدس

من دون التس ّرع وتغيير معادالت وأوضاع .وهو

والترتيبات األمنية واملياه . ...

بذلك أس����س ويؤسس لعمل سياسي واسع في
مجاالت العمل املؤسسي الفلسطيني ووسائله.

وعلى الرغم من بساطة ووضوح هذا األمر،

كما يؤس����س إلعادة تعريف الذات واملوقع من

فإن����ه من الواجب أن يك����ون في صلب التعاقد

*كاتب ومحلل سياسي.

الداخل����ي االتفاق على مش����روع واحد وعلى
مبادئ واح����دة من نوع التس����وية ،ألن كالم ًا
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أم����ا ملاذا تقبل إس����رائيل معادل���� ًة من هذا
النوع؟ فهذا شأن آخر ،إذ إن إسرائيل ّ
فضلت

آخر قيل في الذكرى السنوية الـ  25لتأسيس
حركة حماس في غزة ينطوي على ترجمة جديدة
لألهداف وتوسيع لها ،ليس انطالق ًا من إطالق

وس����اطة مصر بدل فرنسا لترتيب وقف إطالق

بضعة صواريخ إضافي����ة باجتاه القدس وتل

نار في غزة خالل عملية «عمود السحاب»؛ ألن

أبيب بل من توسيع تعريف الذات ليشمل قوى

من ش����أن جناح مصر في ه����ذا الترتيب خلق

إقليمية لم تستقر بعد في احلكم ولم تقرر بعد
(ولم نس����مع أيض ًا أنها فعلت) إن كانت توافق

آلي����ة تخاط����ب جديدة مع «حماس» وإفس����اح
املجال أمامها لالنضمام إلى محور «االعتدال»

على التعريف املش����تق م����ن الرغبة واإلرادة ال

(املصري – القطري) ،على حس����اب عالقاتها

من الواقع .إذ قال زعيم احلركة خالد مش����عل:

مع (إيران وس����ورية وح����زب الله) .وعلى الرغم

«نحن مع مبدأ التحرير وبعد ذلك إقامة الدولة».
و «سنحرر فلسطني شبر ًا شبر ًا» وإذا استبعد

من ابتعاد «حماس» عن س����ورية ،فإن عالقتها
بإي����ران ال تزال قائم ًة وميك����ن التأثير في هذه
العالق����ة س����لب ًا أو إيجاب ًا بق����در اإلغراء الذي

من معركة ومأخوذ بنش����وة النصر ،مع وجوب

تقدمه إسرائيل إلى «حماس» عن طريق القاهرة.

مالحظ����ة أن هذا التش����دد في توس����يع قائمة

ومحاولة فرض اجتاه لتطور عالقات مصر مع

األهداف الوطنية يترافق مع انتخابات داخلية

احملي����ط مبا ال يتعارض م����ع اتفاقيات (كامب

ف����ي حركة حماس ،ومن غير املنطقي انضباط

ديفيد) ،أو العادات القوية التي أنش����أتها هذه
االتفاقية بني مصر وإس����رائيل خصوص ًا فيما

من أهداف����ه مخاطبة مش����اعر جمهور خارج

املتنافس��ي�ن لقواعد اللعب����ة أمام اجلمهور كما

يتعلّق بالتط����ورات األمنية ومجاالت االحتكاك

يفعلون في الغرف املغلقة؛ فإن ما ميكن قوله في
خطاب جماهيري في قطاع غزة الذي حتاصره

بينهم����ا .واالختبار في هذا االجتاه هو إمكان

إس����رائيل شيء ،وحديث السياسة شيء آخر،

تطوير الوساطة لوقف إطالق النار في غزة إلى

فهناك اليوم مسار جديد ولعبة جديدة جوهرها

وساطة لفتح قناة حوار رسمية تعطي «حماس»
شرعي ًة في مقابل دخولها منعطف ًا جديد ًا وليس

ال����رأس الناجتة عن عدم اعتراف أحد بحكمها

العكس كما يبدو من اإلعالنات الصاروخية برفع
شعار «حترير فلسطني شبر ًا شبر ًا».

إعطاء مصر حق احتواء حركة حماس وأوجاع
ف����ي غزة ،والرغبة اليوم بتخفيف هذا احلصار
صارت جزء ًا من االحتواء والتك ّيف مع التغيير

ولهذا فإن حرك����ة حماس تنتقل إلى احملور
الس����ني املعت����دل وهي فخورة مب����ا حققته في

في مصر لتحافظ على معادلة األمن وتقول ما
تريد في غير ذلك .مع أن كل ش����يء سائل في

مواجهة إسرائيل خالل عملية «عمود السحاب»،

السياسة اإلقليمية اليوم.

وتس����تطيع احت����واء األعراض األخ����رى لهذا
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االنتقال من نوع التحول إلى سلطة متنع إطالق

وبالطبع ،ف����إن مئات ماليني الدوالرات التي

الصواريخ على إسرائيل بعد اآلن ،ولو كان ذلك

استثمرتها قطر في قطاع غزة ،وزيارة أميرها
حمد بن خليفة إلى غزة ،ش���� ّكلت وتش����كل قو ًة
دافع���� ًة إلى احلض����ن (املص����ري – القطري)

على حساب عالقتها بإيران وفرعها الفلسطيني.
ومع هذا االنتقال ال يتسع املشهد الفلسطيني

باعتباره قو ًة منافس���� ًة لتيارات أخرى إسالمية

لرهان خارجي يستند إلى قاعدة رخوة ،فاإلسالم
السياسي الذي يراهن مشعل على أن يحمله إلى

ووطنية وليبرالي����ة في العالم العربي املضطرب

رئاس���ة منظمة التحرير الفلسطينية والتص ّرف

اليوم.
واإلمارة اخلليجية الصغيرة الساعية إلى دور
على قياس ثروتها ال حجمها ،ال ّ
تخطط بالطبع

بكل الصندوق والرصيد السياس���ي والقانوني
الفلسطيني برمته لم يوطد أركانه بعد في املنطقة،
وهو يواجه مشكالت داخلية في تونس وفي مصر

إلى ضخ ماليينها في مشاريع حتولها «حماس»

حيال قضايا الدس���تور والوض���ع االقتصادي

متاريس في نزاعها
كل س����نتني أو ثالث سنوات
َ

قادر على مواجهتها من دون خضات وتداعيات
وخسارة أيض ًا .فمكانة اإلسالم السياسي بدأت

من الواضح أن قراءة مش����عل يشوبها لبس،

مع إسرائيل.

ومش���اكل األمن في سيناء ،ولم يبرهن على أنه

واألم����ل أن يك����ون اللبس ف����ي التعبير ال في

تتده���ور انطالق ًا من مص���ر وتونس ،ومن غير

املوقف ،إذ إن القراءة الواقعية لهذه التطورات

الواض���ح إذا ما كانت حرك���ة حماس ترى ذلك

تفيد ب����أن فرص املصاحلة الت����ي حتدث عنها

وحتسب حسابه وتأخذه في عني االعتبار ،فمصر
تتطلّع إلى شرق أوسط مستقر بكل معنى الكلمة،

مش����عل بقوة هي اخلي����ار احلقيقي ،وهو خيار
من اثنني :التسوية أو املقاومة .مبعناهما احمللي

أي أنها تريد شرق أوسط ال تتجدد فيه املواجهات

واإلقليمي والدولي .وقد انحاز بصوت عال إلى

بني إسرائيل والفلسطينيني وال بني الفلسطينيني
أنفسهم ،وتالي ًا ترجح خيار التسوية السلمية على

التس����وية (مصر) وغلف ابتع����اده (النفصاله)
ع����ن احملور اآلخر (إي����ران) .إذ إن بعض ًا من

خيار املقاومة الذي تتزعمه وتستخدمه طهران،

قيادات حركة حماس املنافس����ة ملش����عل ذهبت

فكيف إذا تستطيع «حماس» أن «حترر فلسطني
شبر ًا شبر ًا» بهذا اخليار .وكان الرئيس املصري

إل����ى إي����ران (هنية والزهار) بع����د خروجه من
دمش����ق .ووجه مش����عل في حديث إلى شبكة
«س����ي.أن.أن» األميركية للتلفزيون شكر ًا إلى

محمد مرس���ي املتحدر من «اإلخوان املسلمني»
واضح ًا في قوله بعد عملية «عمود الس���حاب»:

إيران عل����ى موقفها الداعم في احلرب األخيرة

«إننا نضمن الس�ل�ام للجمي���ع» .واجلميع هنا

على غزة ،فإلى الصواريخ التي حملت بصماتها

تشمل إسرائيل بال مواربة.

كانت إيران حاضرة بقوة في خلفية تلك احلرب،
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مادي���� ًا ومعنوي���� ًا ،ولم يبق مس����ؤول إيراني إال

بناء على تقديرات وقراءات سياسية فلسطينية
وإما رفض���� ًا خلدمة فكرة ومش����روع إقليمي،

اإلس��ل�امية ،ووعد رئيس مجلس الشورى علي

أي االبتع����اد عن املنظمة إلضعاف ش����رعيتها

الريجاني ق����ادة الفصائل الفلس����طينية الذين

الفلسطينية والسماح لقوى إقليمية بالنفاذ من

التقاهم في دمش����ق بأن ب��ل�اده تواصل «دعم

ضعف الشرعية هذا من أجل تأخير وعرقلة أي

قدرات املقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني».

تسوية تتوصل إليها منظمة التحرير الفلسطينية،

لكن حصول فلسطني على مكانة دولة غير عضو

وقد برهنت األحداث أن هذا التكتيك السياسي
أضعف الفلسطينيني جميع ًا ،وكان في اإلمكان

الفلسطينية ،ورمبا في السياسة اإلقليمية ،ويوفر

حتقيق نتائج أفضل في معارك سياسية فاصلة

استراحة لإلسالم السياسي العربي؛ كي يلتقط

لو غاب االنقسام من حياة الفلسطينيني ،واألمثلة

األنف����اس ،كما يوفر منصة انتقال فلس����طيني

كثيرة ملن يريد التأمل والتفكر.

وش����د على يد «حم����اس» وغيرها من احلركات

في األمم املتحدة هو حدث مؤسس في السياسة

في مجال آخر ،أسس حصول فلسطني على

إلى خيار املصاحلة ،وقد لوحظ أن مش����عل لم
يتمك����ن من نكران أهميته ،لكنه قلل وزنه كثير ًا

مكانة دولة غير عضو في األمم املتحدة إلطالق

أم����ام خياراته األخرى ،مع أنه في املس����توى

فرص كبيرة في العالقات الفلسطينية األردنية،

التنفي����ذي أظهر رغبة لديه في الس����يطرة على

وقد كشفت عنها الزيارة السريعة التي قام بها

منظمة التحرير وأن يس����اعده التحاقه بإخوان

العاهل األردني امللك عبد الله الثاني بن احلسني

مصر في حتقيق ذلك ،مع أن طريق الس����يطرة

إلى رام الله ملعرفة اخلطوات الفلسطينية املقبلة

الشرعية واضح وضوح الشمس؛ املوافقة على

وللتنس����يق مع السلطة الوطنية في مواجهة أي

برنامجها واالنضم����ام إليها ،وقيادتها من أي
غالبية انتخابية في صندوق االقتراع ،خصوص ًا

تغيير إسرائيلي حيال الوضع القانوني للسلطة،
وللفلس����طينيني في الدولة الفلسطينية احملتلة.

أن البرنامج الرئيس للمنظمة هو إنهاء االحتالل

فأي مس إسرائيلي باملكانة القانونية للفلسطيني

اإلس����رائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود

(جواز السفر الفلس����طيني على سبيل املثال)
يؤثر مباشر ًة على األردن وتترتب عليه التزامات

حول محور الدولة وحل مشكالته .ومن األهمية

وتغييرات ،ومن الطبيعي أن ينسق الفلسطينيون
واألردنيون مع ًا حيال حتديات محتملة تفرضها

أوسع من إقامة دولة على حدود  ،1967وحتى

إس����رائيل في إطار ردها العقابي على السلطة

الفصائل الرافضة للتسوية من ميينها ويسارها

الفلسطينية ،مع أن جوهر اخلطوة الفلسطينية

جاء رفضها إما العتبارات سياس����ية بحتة أي

ينزع وإلى األبد مشروع «الوطن البديل» .ويحرر

 1967تكون ناظمة لتطور الشعب الفلسطيني
التذكي����ر بغي����اب برنامج فلس����طيني له حجية
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آفاق سياس����ية رحبة من دون أن يعني هذا أن

اململكة من فزاعة إسرائيلية طاملا هددت بها.
ومن املتوقع أن يكون الزعيمان الفلسطيني

الطريق إلى إنهاء االحتالل مفروش����ة بالورود.

واألردن����ي وقفا أمام الف����رص واملخاطر التي

فق����د صار في إمكان الرئي����س محمود عباس
أن يتح����دى ويتجاوز خطوط���� ًا حمر ًا وضعتها

اإلقليم����ي املش����ار إليه أعاله ،واجت����اه تطور

واش����نطن وصار ف����ي إمكان����ه احملافظة على

السياسة الفلسطينية حيال املصاحلة بني التيار

املبادرة السياس����ية في اليد وجعل إس����رائيل

الوطني الفلسطيني العريض بكل تنوعاته وتيار

تتخ ّبط في ردود الفعل السياسية والدبلوماسية
على احللبة الدولية ،بل وصارت اآلفاق مفتوح ًة

على مركبات اململكة األردنية وتنوعها السكاني

عل����ى إمكان ن����زع الش����رعية ع����ن االحتالل

وامليول واإلغ����راءات التي يوفره����ا بناء عالقة

اإلسرائيلي والعنصرية اإلسرائيلية وحتويل ذلك

قانونية بني التيارين الفلس����طينيني الوطني من

إلى مسار دولي وشراكة دولية إلنهاء االحتالل

جهة واإلس��ل�امي من اجله����ة الثانية في نظام

وإقامة دولة فلسطينية على أنقاضه.

يوفره����ا االعتراف األممي بفلس����طني واحلراك

اإلس��ل�ام السياسي الفلسطيني ،وتأثيرات ذلك

واملبادرة السياسية في العالقة مع إسرائيل

سياسي فلسطيني واحد وإمكان تداول السلطة
سلم ًا بني التيارين مبا ال ميس وال يتعارض مع

ال تقتصر على تأسيس شراكة دولية بل حتتاج

برنامج إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلس����طينية

إلى خطوات تطمينية إلى املواطن الفلسطيني في

على األراضي التي احتلت في العام .1967

املجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية،

وجود جاللة امللك في رام الله بحد ذاته يتجاوز

إذ ال ميكن الصم����ود وخوض هذه املعركة من

السياس���ة والعمل السياس���ي إلى ما هو أبعد،

دون شراكة حقيقية وشفافة مع املواطن في كل
ما يتعلّق بحياته اليومية ومستقبله أيض ًا.

فوجوده على بس���اط أحمر لفلس���طني ونشيدان

أخير ًا ،فإن املصاحلة التي تقترب بحذر تو ّفر
فرص���� ًا إلنهاء االحتالل من خ��ل�ال نزع ذريعة

فلسطيني وأردني يقول إلسرائيل ولإلسرائيليني
أم���ور ًا أخرى تتعلّ���ق بجوهر العالق���ة األردنية
الفلسطينية ،وإعادة تعريف هذه العالقات خارج

االنقس����ام ووجود أكثر من عنوان فلس����طيني

األمناط اجلاهزة املليئة بالهواجس والتناقضات

يزاحم منظمة التحري����ر على مكانتها القانونية

املفتعلة والتدخالت اإلقليمية.

والش����رعية بالنسبة إلى الش����عب الفلسطيني،

إل����ى كل ذلك ،ف����إن االجناز الفلس����طيني
أعطى الفلسطينيني شعب ًا وقياد ًة وفصائل ثق ًة

فه����و يوفر فرصة حتريك ملف االعتراف بدولة
كامل����ة العضوية في مجلس األمن ،ويوفر كذلك
تضامن ًا أوس����ع لفلسطني دول ًة موحد ًة بأرضها

بالنفس ،إذ كسروا حاجز التهديدات اإلسرائيلية
واألميركية وغيرها وفرضوا خيار ًا وطريق ًا على
العدد (2012 )22

وشعبها ونظامها السياسي.
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مقاالت

هل حسمت التطورات األخيرة التباين
داخل حركة حماس؟!
أكرم عطا الله

*

حرك����ة مث����ل حركة حماس ،ف����إن ذلك يصبح
مدع����ا ًة لتس����اؤالت كثيرة؛ ألن ه����ذا النموذج
يش���� ّكل اختالف ًا كبير ًا ع ّما درجت عليه احلركة

ال تصنّف حركة حماس ضمن القوى املدنية
والتيارات السياس����ية احلداثي����ة في منظومة
عالقاتها الداخلية ،فالقوى املدنية حتوي إلى حد
م����ا تكتالت وتباينات آلراء البعض عن املوقف

منذ سنوات إقامتها في نهاية ثمانينيات القرن
املاض����ي ،وحتى قبل ذل����ك باعتبارها امتداد ًا

حلركة اإلخوان املس����لمني العاملية والتي يقوم

جلمعي����ة املجمع اإلس��ل�امي التي تعتبر حركة
حم����اس امت����داد ًا ثقافي ًا في إط����ار عالقاتها

مختلف قائم على رمزية القائد األول (املرش����د

الداخلية.

العام ،لكن حرك����ة حماس الدينية هي امتداد
نظامها وتنبني عالقاتها الداخلية على تركيب
العام) على مس����توى احلرك����ة الكبيرة ،والذي

في أي����ار من العام املاض����ي ،ما أن أنهى

يسمى األمير ،وتقوم طبيعة العالقة على نظام

رئيس املكتب السياسي حلركة حماس خطابه

من نوع السمع والطاعة والبيعة لهذا األمير.

في القاهرة عندما استدعت العاصمة املصرية

ل����ذا ،حني يبرز تباين مهما كان حجمه في

أط����راف اخلالف في الس����احة الفلس����طينية
لتوقيع اتفاق املصاحلة ،حتى صدرت أصوات
م����ن قياديني في حرك����ة حماس تعتبر أن هذا

*كاتب وصحافي.
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اخلطاب ال ميثل احلركة بل ميثل شخص مشعل
(األمير) ،وكان هذا مدعا ًة لتس����اؤالت كبيرة

التوازنات داخ����ل احلركة محاو ًال نقل قيادتها
إلى القطاع ارتباط ًا بتلك املستجدات.

وقراءات أكبر بدأت منذ ذلك التاريخ ،ثم بدأت
التساؤالت تزداد اتس����اع ًا لتؤكد أن هناك ما

(في كانون األول من العام  )2011حني اجتمع

هو جديد لدى احلركة اإلسالمية ينبغي مراقبته

مجلس الشورى ،وهو أعلى هيئة تشريعية في

ومالحظته وفهم أسبابه لتحليل نتائجه ،وخاصة

احلركة في السودان ،عندما ألقى السيد خالد

أن أي اجته����ادات ف����ي احلركة س����توثر على

كش����عل قنبلت����ه باإلعالن عن ع����دم رغبته في

مجمل النظام السياسي الفلسطيني والسياسة

واآلن تعيد زيارة رئيس املكتب السياس����ي

االس����تمرار بقيادة «حماس» ،وعدم الترش����ح
مر ًة أخرى لرئاس����ة املكتب السياس����ي ،وكان
ذلك تعبير ًا عن تغ ّير في التوازنات وعدم قدرته

على االس����تمرار في ظل معارضة قوية بدأت

للحرك����ة إلى غزة واخلطاب ال����ذي ألقاه بعث

ترفع صوتها حد إحراجه على مستوى اإلقليم،

التس����اؤالت نفس����ها التي يبح����ث الكثير عن

حني بدا أن الرجل يقود سياسة جديدة لكنه لم

إجابات لها ،فقد بدا خالل الصيف املاضي أن
رئيس املكتب السياسي سيغادر موقعه تارك ًا

يستطع إلزام فرع غزة بتلك السياسة ،وألن غزة

لغيره قيادة احلركة التي شهدت صعود ًا كبير ًا

هي مركز الفعل السياسي حلركة حماس وهي

في ظل تزعمه له����ا ،وذهب األمر حد اإلعالن

من يجب أن تتأثر باتفاقيات مشعل اخلارجية،
فقد وقفت دون ذلك بل وعارضت أيض ًا.

عن املرشحني لترؤس احلركة من املكان الذي
أش����غله مشعل ستة عشر عام ًا متجاوز ًا بذلك

التباي����ن في حركة حم����اس ظهر فقط في
العام ونصف العام األخيرين مرتبط ًا بتغ ّيرات

املكتب السياسي بدورتني متتاليتني فقط .

التوازنات والتي كان ال بد وأن تصل تأثيراتها

كان اإلعالن مفاجئ ًا للجميع قبل عام

الفلس����طينية س����واء الداخلية (املصاحلة) أو
اخلارجية .

النظ����ام الداخلي للحركة الذي يحدد رئاس����ة

اإلقلي����م الكبيرة ،فاحملي����ط يتغ ّير ،وتتغير معه

ولكن احلديث عن غياب مشعل لم يكن نابع ًا

إلى حركة حماس كحركة سياس����ية اجتماعية

م����ن رغبة احلركة في االلت����زام بتداول املوقع

هي ج����زء من محيط إقليمي ورمبا هي األكثر
ارتباط ًا به قياس ًا بالقوى الفلسطينية األخرى،

األول ،بق����در م����ا أن األمر ظه����ر كأنه مرتبط
بتباين اآلراء داخ����ل احلركة ،وخصوص ًا بني

فه����ي جزء من حركة أكبر لها امتداداتها على
كل اإلقليم وبدت أنها في طريقها لتسلّم احلكم

اخلارج والذي ميثله السيد مشعل وبني قطاع
غزة هذا األخير الذي بدأ يشعر مبمكنات قوة

في بعض دوله.

مصر وس����ورية األكثر تأثي����ر ًا على حركة

ألقتها له تغ ّيرات اإلقليم ،وقد سعى إلى تغيير
العدد (2012 )22
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حم����اس ،فمصر هي املنفذ الوحيد لغزة ،وهي

احلكومة بغزة وهما «العالقات واملال» ما كان

التي حت ّدد قوة غزة أو ضعفها ،وجناح التجربة
أو فشلها ،وقد انتظرت غزة طوي ًال بعد حصار
ليس اقتصادي ًا فقط ،بدأ ينكس����ر بعد اعتداء

يحتكرهما اخل����ارج ،وبالتالي كان ال بد لهذه
الداخل (ونقصد بالداخل غزة) واخلارج ،فقد

إس����رائيل على س����فينة (مرمرة) التركية ،بل

أحدثت تلك التغ ّيرات انفراجة للداخل ولم تكن

احلركة بغزة على القطاع ،وش����كلت حكومتها،
لكن شرعية احلكم بقي مشكوك ًا فيها لدى دول

هذه االنفراجة كانت تنظر إليها قيادة غزة

التغي����رات من أن تنعك����س على العالقات بني

كذلك بالنسبة إلى قيادة املكتب السياسي.

حصار سياسي كان األقسى منذ أن سيطرت

باعتبارها تعيد توزيع القوة فيها ،وقد سعت إلى

اإلقليم وعلى رأسها القاهرة التي كان يحكمها

ذل����ك في حني كانت قيادة اخلارج ترى األمور
أبع����د من ذلك ،فقد رأت بهذه التغ ّيرات فرص ًة

غزة تكتس����ب أوراق قوة جديدة ،وعلى اجلانب

ربيع إسالمي بامتياز ،وهذه تؤهل كل احلركة

نظ����ام لم يخف عداءه حلركة حماس ،وها هي

للتماث����ل مع الربيع العرب����ي الذي وصف بأنه

القاهرة تتغ ّي����ر لصالح جتربة غزة ،فقد بدأت
اآلخ����ر كان اخلارج يفق����د أوراق القوة لديه،

للذه����اب نحو ما هو أبعد من غزة ،نحو ترؤس

فقد بدأت س����ورية تترنّح ،وه����ي قاعدة القوة

النظام السياسي ككل وال ميكن أن يكون ذلك

بالنس����بة إلى رئاسة املكتب السياسي ،ففيها

إال عبر املصاحلة كجسر للذهاب إلى ما بعدها.

مكتب الس����يد مشعل وهي عاصمة (املمانعة)
تعطي ش����رعي ًة كبير ًة لرواده����ا ،وكان اخليار

يفسر مرونة رئيس املكتب السياسي
هذا ما ّ

قب����ل حوالي ع����ام ونصف الع����ام حني اقترب

مبغادرة س����ورية هو خيار اللحظة حني كانت

بخطاب����ه ف����ي القاه����رة من موق����ف الرئيس

تتق����دم القاهرة ومعها كانت خس����ارة طهران

الفلس����طيني ،ولكن غزة كان له����ا رأي آخر،

التي لم تقبل حتى اللحظة موقف مش����عل من

فاخلط����اب لم ميثله����ا ،هكذا أعلن����ت ولم تتم

الصراع في سورية ،وبالتالي بينما كان اخلارج

املصاحلة ،وبعدها طوال صيف وخريف 2011
بدا أن غزة تتسلّم أوراق ًا ويفقد اخلارج بعض

يفقد مواقع قوته دمشق (اجلغرافيا) وطهران
(التمويل) ومعهما العالقات اخلارجية ،وينتقل

أوراقه ،وقد قرأ الس����يد مشعل تلك التغ ّيرات
معلن ًا في اخلرطوم رغبته في االنس����حاب من

جديدة وتنفتح على العالم اخلارجي ،جسدتها

املوقع ،وقد انش����غل كثير من احملللني بتفسير

جولة السيد إسماعيل هنية اخلارجية ألول مرة

رغبة مشعل حينها هل هي جدية وقرار نهائي

واالنفت����اح على دول اإلقلي����م وأهمها القاهرة
وتركيا التي رصدت مبلغ ًا ش����هري ًا ثابت ًا لدعم

أم ه����ي مناورة من نوع «متس����كوا بي»؟ وإن

إل����ى مواقع أخرى ،كانت غزة تكس����ب مواقع

اختل����ف احملللون واملراقبون حول تلك اخلطوة
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لكنها في احلقيقة كانت تعكس توازنات القوة

من الضف����ة الغربية؟ وبدا للحظة أن رئاس����ة
مشعل للحركة أصبحت جزء ًا من املاضي ،وظل

بعد اجتماع الس����ودان بشهرين وفي ذروة
انش����غال القاهرة وما خلّفه هذا االنشغال من

اجلميع بانتظار رجل حماس القادم.
أحد جتليات التباي����ن داخل حركة حماس

فراغ سياسي كانت الدوحة حتاول أن متأل هذا

ظهر على مس����توى االصطفافات في اإلقليم،

الفراغ ،وبشكل مفاجئ أعلن عن اتفاق وتوافق
بني رأسي الهرم في حركتي فتح وحماس ينهي

فقب����ل الربيع العربي متي����ز اإلقليم بحالة من
الثبات الراس����خ وقد كان مقس����م ًا بني كتلتني

آخر نقطة خالف علقت عندها املصاحلة ،وهي

أطلق عليهما «املمانعة» و «االعتدال» ،وقد كانت

رئاسة احلكومة ،تقضي مبوافقة حركة حماس

حركة حماس كلها تقف في محور املمانعة الذي
تقوده إيران وتو ّفر س����ورية جغرافي ًا وسياسي ًا

املس����تقلني ،ولكن م����ا أن أعلن عن توقيع ذلك

العاصمة الرئيسة لهذا احملور ،لكن التغ ّيرات
اإلقليمية جعلت اخلالف أكثر وضوح ًا ،فبينما

بإعالن معارضتها القطعية خطوة رئيس املكتب

كان الس����يد مش����عل ـ واخل����ارج ـ يق����رأ تلك

السياسي (أمير احلركة الواجبة طاعته) ومتت

التغيرات وينق����ل حتالفاته إلى احملور اجلديد

محاججته بنصوص قانونية ،إذ جرى استدعاء

(القاهرة ـ قط����ر ـ تركيا ) ويبتعد عن طهران

الدس����تور والقانون في منطق����ة هي أبعد عن

وسورية ،كانت غزة ال تزال على عالقة وتواصل

ممارس����ة القانون إلجه����اض ورفض ما أقدم
عليه رئيس املكتب السياسي ،وفع ًال جنحت غزة

جسدتها زيارات بعض املسؤولني من
مع إيران ّ

غزة إلى العاصمة اإليرانية واإلش����ادة بالدور

بتجميد االتفاق ،وكان الس����يد مشعل يضعف

والدعم اإليرانيني ،وهذا التباين يندرج في إطار

أكث����ر ،هذه املرة التباي����ن واخلالف ظهر على

اخلالف السياسي ،لكنه في الوقت نفسه يحمل
بعد ًا أيديولوجي ًا ال ميكن إغفاله .

خ��ل�ال الصيف املاضي ،ب����دأ يتراجع دور
رئيس املكتب السياسي ،وكثرت التكهنات حول

فالسياس����ة ه����ي كائن ح����ي متغ ّير ،فهي

منظومة عالقات اجتماعية ،وألن املجتمع دائم

الرجل القادم هل هو الس����يد إس����ماعيل هنية

التغيير فال بد أن السياس����ة هي انعكاس����ات

رئي����س احلكومة بغزة ورجل الداخل القوي أم
الدكتور أبو مرزوق خليفته الطبيعي وأول رئيس

لذلك ،بعكس األيديولوجيا التي تتم ّيز بالثبات

الدائم وال تتأثر باملتغيرات ،القوى االجتماعية

للمكتب السياسي قبل خالد مشعل أم األسير

والسياس����ية هي قوى أيديولوجية ،فقلما يبرز

املبعد لتركيا السيد صالح العاروري باعتباره

أي تباي����ن ف����ي صفوفها ،لكن م����ا أن تنتقل

وتباينات سياسية تظهر ألول مرة.

عل����ى أن يرئس الرئيس الفلس����طيني حكومة
االتفاق برعاية األمير القطري حتى بدأت غزة

مستوى اإلقليم.
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للعمل السياس����ي والذي يحتمل رؤى متعددة

حركة حم����اس حني فازت في االنتخابات عام

واجتهادات متنوع����ة فال بد أن تظهر الفوارق

 2006وشكلت حكومتها ،فحني تتسلم احلركات

في املواقف.

العقائدية احلكم في منطقة أو نظام سياس����ي

حتى عهد قريب منذ انطالقتها ،كانت حركة
حماس حركة أيديولوجية كفاحية ظلت محافظ ًة

يعتم����د على اخلارج تصبح أمام خيارين :إما
جتمي����د السياس����ة لتتواءم م����ع األيديولوجيا
الثابتة ،وإما حتري����ك األيديولوجيا لتتالءم مع

على وحدة املوقف ،ولكن دخولها السياسة بدأ
يحدث ش����يئ ًا من التنوع ف����ي املواقف ،وهذه

السياسة ،والذي حصل أنه مت تثبيت السياسة

مس����ألة طبيعية ،فالصدام ب��ي�ن األيديولوجيا

لينتهي األمر باحلصار وهذا عكس ما مت مبصر

كحال����ة ثبات إس����تاتيكي ،والسياس����ة كحالة

حني تسلم الرئيس من حركة اإلخوان احلكم،

اجتماعية ديناميكي����ة ،هو صدام حتمي حني

فق����د ذهب نحو السياس����ة وليس كتجربة غزة

تنتقل القوى نحو العمل السياس����ي (ألم يكن

نحو األيديولوجيا.
حتى قبل شهرين بات من شبه املؤكد مغادرة

اعتراف القيادة األيديولوجية املصرية بـ «كامب
ديفيد» وإس����رائيل مساس ًا باأليديولوجيا؟ ألن

السيد مشعل ،ولكن األسابيع األخيرة شهدت
عود ًة قوي ًة جد ًا للرجل ،ما أعاد طرح التساؤالت

النص العقائدي يعتبر أن «دخول الكفار بالد
املس����لمني يجعل اجلهاد فرض عني وحتى من

من جديد ،هل هذا مؤش����ر عودة لقيادة حركة

يهادن يعامل معاملة الكفار أي يتوجب قتاله»

حماس؟ وأتت الزيارة لغزة لتثير تساؤالت أكبر

ورمبا لهذا تطلق حركة حماس على أوقات وقف

م����ن نوع هل هي بيعة التجديد خلالد مش����عل

إطالق النار تهدئة وليس هدنة).

أم خطبة الوداع؟ وقد ثارت بعض اإلش����اعات

قيادة احلرك����ة في اخلارج متت����از مبرونة

قبيل مهرجان االنطالقة اخلامس����ة والعشرين

سياس����ية أكبر من غ����زة التي تبدو أنها أقرب

بأنه س����يتم اإلعالن عن جتديد رئاسة السيد

لأليديولوجي����ا ف����ي فهمه����ا ملمارس����ة العمل

مشعل خالل املهرجان لكن ذلك لم يكن ،وكان

السياسي ،لهذا كان رد فعل غزة على خطاب

من الواضح أن األمور في طريقها لذلك ،وحتى

مشعل السياسي في أيار من العام املاضي ،هو

كتابة هذا املقال لم يحسم األمر ،لكن تصريح

أن هذا «اخلطاب ال ميثل احلركة» ،فهل ميكن
أن تعطي احلركة العقائدية تفويض ًا سياس����ي ًا

الدكت����ور محم����ود الزهار أحد أب����رز قيادات
احلرك����ة بالقطاع يثير تس����اؤالت كبيرة بقوله

باملفاوضات؟ األمر ليس بهذه الصرامة ولكن

«لقد أكد لنا مشعل أنه لن يترشح للقيادة مرة

إلى حد ما درجت غزة على ممارسة السياسة
وفق ًا لنصوص وفتاوى واضحة ،وهنا برز مأزق

أخرى» هل هذا يعني تأكيد مغادرة مشعل أم
ين����درج في إطار التباينات؟ وخاصة أن الذي
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رد على خطاب مش����عل بالقاهرة هو الدكتور

الت����ي علقت في القطاع تش����كر إيران باللغات

الزهار نفسه.

األربع اإلجنليزية والعربية والعبرية والفارس����ية

يب����دو أن التباينات حس����مت لصالح تيار

لكن التساؤالت حول مصدر تلك الالفتات التي

اخلارج برئاس����ة مش����عل ،هكذا ميكن تفسير

علقت في الليل وعدم تذييلها باسم فصيل يعكس

احلضور القوي لصاحله في األسابيع األخيرة،

رمب����ا قوة وضعف األطراف التي لم تس����تطع

وأب����رز دليل على ذلك أو رمبا س����اعد في ذلك

حتمل مسؤولية اإلعالن عن نشاطها.

ع����دوان األي����ام الثماني����ة األخير عل����ى غزة،

أما أحد أب����رز تعبيرات اخلالف بني تياري

والتي تس����لم راية مفاوضاته����ا رئيس املكتب
السياس����ي والتي أخذت بع����د ًا إقليمي ًا ودولي ًا

اخلارج والداخل في حركة حماس فهو املوقف
من املصاحلة والتي بدا أن رئاسة احلركة في

وضع حرك����ة حماس من جهة كطرف معترف

اخل����ارج باتت على قناعة بض����رورة إمتامها

به في املفاوض����ات حتى من الواليات املتحدة

ووقع����ت اتفاقيتني (القاه����رة والدوحة) خالل

األميركية الت����ي كانت تتابع بالتفاصيل والتي

عشرة أشهر ،لكن حماس قطاع غزة كانت ترد
ببرود أحيان ًا وبرفض وإن غير مباشر أحيان ًا

جزء من األهداف السياسية اإلسرائيلية لهذه

أخرى ،وبدا أن القوة احلقيقية التي تس����تطيع

احلرب هو دفع حركة حماس باجتاه محور مصر

متري����ر أو رفض االتفاق هي قيادة قطاع غزة

وتركيا وقطر ،وهذا احملور هو األقرب لرئاس����ة

الت����ي كان لها موقف آخ����ر ورؤية أخرى ،فقد

املكتب السياس����ي ،ومنذ اليوم الثاني للعدوان

كان����ت تعتب����ر أن تغيرات اإلقليم تس����ير في

كانت هذه الدول تتداعى الجتماع على مستوى

اجتاهها ،فلماذا تذهب إلمتام مصاحلة تضطر

القمة وقد حضره السيد مشعل ،وبالتالي شكل
ه����ذا االجتماع وحده دعم ًا قوي ًا لرئيس املكتب

فيها لتق����دمي تنازالت خلصمها في الس����احة

أشرفت على إخراج إعالن التهدئة .

والذي يبدو أن برنامجه التفاوضي آخذ بالغرق،

السياسي الذي تسلّم راية املفاوضات واإلعالم
وو ّق����ع االتفاق والذي حم����ل مضامني من نوع

باإلضاف����ة إلى أن االنتظ����ار يزيد من تلك

وق����ف «األعمال العدائية» واالنتقال ملفاوضات

األوراق ،فلم����اذا ال تنتظ����ر الزمن الذي يعمل

غير مباش����رة أي نحو السياسة ،وهذا وبرعاية
مصر وقطر ومتابعة تركيا بعيد ًا عن إيران الدولة

في صاحله����ا ،بينما كان اخلارج يرى األمور
م����ن زاوية مختلفة ،فهو يري����د أن يجني ثمار

التي كان لها ال����دور األبرز في جناح املقاومة

التغيرات لصاحله مبا هو أكبر من غزة ،فالربيع

ومتويلها وتس����ليمها ،وق����د حاولت غزة أن ترد

اتضح أنه في صالح اإلسالم السياسي وحركة

اجلميل لهذه الدول����ة من خالل بعض الالفتات

حماس جزء من����ه ،وبالتالي آن األوان للذهاب
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نحو ما هو أكبر من غزة ،نحو النظام السياسي

ويتضح أن تصريحات السيد مشعل من غزة

الفلسطيني ككل ،ولكن ذلك لن يتم إال من بوابة
املصاحلة ومن بوابة النظام القائم بإرثه ،لهذا

حول إنهاء االنقس����ام تع ّبر عن كل احلركة مبا
فيها غزة التي يصرح منها أمام منزل الشيخ

كان يقترب أكثر من منظمة التحرير ورئيسها.

املؤسس وعلى املأل في مهرجان االنطالقة.

اإلجن����از الذي حتقق اآلن ف����ي قطاع غزة

هل حس����م التباين داخ����ل احلركة لصالح

بفع����ل أداء حرك����ة حماس جعله����ا أكثر ثقة

رئيس مكتبها السياس����ي كما تشير الصورة

بنفس����ها وجعل اعتقادها بقدرتها على الفوز
بأي انتخابات لو متت ،رمبا أحدث ذلك تغ ّير ًا

في األسابيع األخيرة؟ وهل حسم لصالح إنهاء
االنقسام وإعادة بناء النظام السياسي؟ أسئلة
سيتم حس����مها قريب ًا كما قال الدكتور أحمد

لدى قيادة قطاع غزة ،وهذا الذي اتضح على
لسان أكثر من مسؤول في احلركة عن إجماع

يوسف ..ننتظر أسابيع قليلة فالتطورات تشير

قيادة «حماس» بشكل حقيقي على املصاحلة،

إلى ذلك.!..
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مقاالت

نتائج الحرب على غزة وقرار االعتراف بفلسطين
إسرائيل بين فكي عزلة إقليمية وعزلة دولية...
أنطوان شلحت

*

فع ًال اإلقدام على عملية كهذه أم ال.

ف���ي أثناء احل���رب األخيرة على غ���زة (التي

وكان وزي���ر اخلارجية اإلس���رائيلية أفيغدور

اس���تمرت خالل الفترة ب�ي�ن -2012/11/14
ُ 2012/11/22
وش���نّت حتت اسم «عملية عمود

ليبرمان أفضل من ع ّبر عن ذلك عندما قال ـ غداة

الس���حاب» تباهى زعماء إس���رائيل ب���ـ «املظلة

دخول التفاهمات بني إسرائيل وحركة «حماس»

الدولي���ة» الت���ي حظيت بها تلك احل���رب ،والتي
تش ّ
���ف في قراءتهم عن إدراج العالم الغربي لها

بش���أن وقف إطالق النار ح ّي���ز التنفيذ ـ إنه ما

كان في إمكان احلكومة اإلسرائيلية أن تتغاضى

ضمن غاي���ة «الدفاع عن النف���س» في مواجهة

عن طلبات رئيس الواليات املتحدة ،ورؤساء دول

عمليات إطالق الصواريخ على املنطقة اجلنوبية،

االحتاد األوروبي ،االمتناع عن ش���ن عملية برية
ضد قطاع غزة ،نظر ًا إلى كون هؤالء جميع ًا وقفوا

لكن سرعان ما تبينّ أن هذه املظلة الدولية كانت
في الوقت ذاته مبثابة «قيد» حال دون الس���ماح

إلى جانب إس���رائيل منذ بدء العملية العسكرية

حلكومة بنيامني نتنياهو بتنفيذ عملية اجتياح برية

ضد القطاع.

للقطاع ،وذلك بصرف النظر عما إذا كانت تنوي

ف���ي املقاب���ل ،ثمة من يؤكد أن ه���ذا «القيد»
ش��� ّكل ،أيض��� ًا ،حبل جن���اة حلكوم���ة نتنياهو،

*باحث متخصص بالشأن االسرائيلي.

وز ّيـن لها س���بيل الهروب م���ن عملية االجتياح
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البري���ة للقطاع ،مع ما ميكن أن تنطوي عليه من

إليه بوس���اطة كل من مص���ر والواليات املتحدة،

تداعيات عشية معركة انتخابات عامة (ستجري
في  )2013/1/22تتراكم يوم ًا بعد يوم مؤشرات

اعترف���ت مصادر مس���ؤولة في قي���ادة اجليش
اإلسرائيلي ،بحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)،
أنها انتهت من دون حسم واضح ،وأن ذلك يشجع

قوي���ة عل���ى أن كتلة اليمني واحلري���دمي (اليهود
املتشددين ديني ًا) ستحقق فوز ًا كبير ًا فيها يحافظ

الش���بان الفلس���طينيني في الضفة الغربية على

على بقائها في س ّدة احلكم.

إشعال األرض حتت أقدام االحتالل اإلسرائيلي.
وعلى ما يبدو كانت املؤسس���تان السياس���ية
واألمنية في إس���رائيل تدركان مسبق ًا استحالة

بناء على ذلك ،ليس من املبالغة القول إن سعي
اليمني لضمان هذا الف���وز يقف وراء حالة عدم

حتقيق حسم ،ولذا حددتا للحرب هدف ًا متواضع ًا،

االكتراث ورفض ردات الفعل الدولية ،وال س���يما
ف���ي الوالي���ات املتحدة وأوروبا ،عل���ى إجراءات

هو تغيي���ر الوضع األمني ،وإع���ادة الهدوء إلى

العقاب التي اتخذتها احلكومة اإلسرائيلية ضد

اجلنوب ،ووقف إطالق الصواريخ ،وجاء ذلك نتيجة

السلطة الفلس���طينية ،في إثر مصادقة اجلمعية

دروس املاضي من حروب شبيهة.

العامة لألمم املتحدة على مبادرة هذه الس���لطة

في الوقت نفس���ه ،أكدت املؤسستان أن هناك
هدف ًا آخر ،هو استعادة قوة الردع اإلسرائيلية.

املنظمة الدولية ،والتي متت في يوم  29تش���رين

ومع أن قادة املؤسس���تني يش���ددون على أن

الثاني  ،2012أي بعد أس���بوع واحد من انتهاء

احل���رب أجنزت الهدف�ي�ن الس���الفني ،وعلى أن

احلرب على غزة.

ملموس���ية إجنازهما ستتبني على محور الزمان،
إ ّال إن كبار احملللني العس���كريني والسياس���يني

االعتراف بفلس���طني دولة غي���ر عضو في هذه

لك���ن ،إذا كانت حالة عدم االكتراث والرفض

ينوهون مبا يلي:

ه���ذه تخدم اليم�ي�ن في حملت���ه االنتخابية على
املستوى اإلسرائيلي الداخلي ،فإن ما ميكن أن
يترتب عليها على املستوى اخلارجي يظل مفتوح ًا

ً
أوال ـ أن إح���داث تغيير فعلي للوضع األمني في
جنوب إسرائيل يتطلّب أكثر من أي شيء آخر

على احتماالت كثيرة.

تدمير مخزون الصواريخ في غزة واملنش���آت

الحرب على غزة واستحالة الحسم
برهنت وقائع احلرب على غزة على اس���تحالة
حتقيق حسم عسكري.
وبعد ُمضي ش���هر واحد عل���ى احلرب ،التي
انتهت باتفاق على وقف إطالق النار مت التوصل

التي تصنعها ،وغلق كل الطرق عبر س���يناء
التي يجري بوساطتها جتديد هذا املخزون.
ونظ���ر ًا إلى صغر مس���احة القط���اع فليس
من املفت���رض أن تكون هذه باملهمة الصعبة
بالنس���بة إلى اجليش اإلس���رائيلي ،لكن في
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الوقت نفسه لم يكن في اإلمكان أن يتحقق ذلك

وف���ي ضوء ه���ذا الوضع كان م���ن األجدر

م���ن خالل القصف اجلوي فقط ،من هنا فقد
كان ضروري ًا إدخال قوات برية إلى القطاع،

قصف أهداف تخدم سلطة هذه الدولة ،مثل
املبان���ي احلكومية ،ومحطات الوقود ،ومراكز
االتص���االت ،واجلس���ور ،وش���بكة الكهرباء

من دون أن يتطلب ذلك بقاء هذه القوات مدة

وغيرها .كما أنه كان من املمكن توسيع نطاق

طويلة هناك ،ومن دون أن تكون هناك حاجة

عملية «عمود الس���حاب» من خالل شمل هذه

إلى إسقاط سلطة «حماس» ،إذ كان املطلوب

البنى التحتية ضمن هجمات سالح اجلو ،ال

تدمير مخزونها الصاروخي فقط.

من خالل شن عملية عسكرية برية.

ثانيًا ـ أنه نتيجة عدم تدمير املخزون الصاروخي
سيظل الس���كان في جنوب إسرائيل عرض ًة

وعل����ى حد تعبيره «لو مت ذلك وحلق بالقطاع
دمار كبي����ر ،لكان في إمكانن����ا بثقة عالية أن

خلط���ر الصواري���خ كما كانوا س���ابق ًا .وقد

أظهرت احل���رب أن هذه الصواريخ تهدد تل
أبيب أيض ًا ،وأن نصف دولة إس���رائيل واقع

نق ّدر بأن هدف ترميم قوة الردع اإلس����رائيلية

قد حتقق».
ً
فض�ل�ا ع���ن ذلك ،أش���ير إلى أنه لم يس���بق

في مرمى الصواريخ التي تنطلق من القطاع.

إلس���رائيل أن أخ���ذت في حس���اباتها الظروف
السياسية اإلقليمية مثلما فعلت في عملية «عمود

ثالث��ًا ـ أنه باس���تثناء «جتدي���د الردع» على نحو

السحاب» ،إذ لم يكن في استطاعتها أن تتجاهل

مح���دود نتيجة اغتيال من تعتبره إس���رائيل

التغيرات السياسية العميقة التي شهدتها الدول

رئيس هيئ���ة أركان حرك���ة «حماس» أحمد

العربية ،وبصورة خاصة مصر ،منذ انتهاء عملية

اجلعبري ،لم تؤد باقي وقائع احلرب إلى ترميم

«الرصاص املصبوب» في .2009 -2008

قوة الردع اإلسرائيلية .وبرأي الرئيس األسبق

وفي ضوء ذلك ،متثل أحد األهداف املضمرة

لش���عبة االس���تخبارات العس���كرية (أمان)

للحرب في اختب����ار العالقات مع مصر بقيادة

ومجل���س األمن القومي غي���ورا أيالنـد ،كان

حركة «اإلخوان املس����لمني» ف����ي حال اندالع

يتعني على إسرائيل أن تقاتل في قطاع غزة
دولة ،نظر ًا إلى أنه منذ حزيران  2007حت ّول

مواجهة عس����كرية مع الفلسطينيني .وبحسب
ما يؤكد رئيس حترير (هآرتس) ألوف بن ،فإن

القطاع وإن بصورة غير مباش���رة إلى دولة.

الرئيس املصري محمد مرس����ي برهن على أنه

وهو يرى أن هذا األمر يعتبر أفضل بالنسبة

يؤثر مصالح الدولة عل����ى األيديولوجيا ،وعلى

إلى إس���رائيل ،سواء من حيث عامل الردع،

الرغ����م من أنه غير مس����تعد إلجراء اتصاالت

أو من حيث إم���كان التوصل إلى اتفاقيات.

علني����ة بإس����رائيل ،فإن����ه يري����د إقامة صالت
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معه����ا عبر قن����وات بعيدة عن األنظ����ار .وأبلغ

أن إسرائيل معزولة سياسي ًا في العالم أجمع،

دليل على ذلك هو أن املندوب اإلس����رائيلي في

وخاصة في أوروبا.

مباحثات التهدئة كان رئيس (املوساد) ،وليس

وق���د تفاقمت عزلتها حتت وط���أة ردة الفعل
األوروبي���ة واألميركية الرافض���ة للقرارات التي
اتخذته���ا احلكومة اإلس���رائيلية ف���ي إثر إقرار
املبادرة الفلس���طينية ،وكان فحواها إعالن بناء
ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة في املستوطنات
في القدس الشرقية والضفة الغربية ،ودفع مخطط
البن���اء ف���ي منطقة « ،»E1الواقع���ة بني القدس
الش���رقية ومس���توطنة «معاليه أدوميم» ،والتي
امتنعت إسرائيل في السابق عن أي أعمال بناء
فيها بسبب وجود معارضة أميركية شديدة ،كونها
س���تقطع التواصل اجلغرافي بني شمال الضفة
الغربية وجنوبها ،وبني القدس والضفة الغربية.
ومبوج���ب هذه التحليالت ،تتضمن ردة الفعل
احلا ّدة هذه مسألتني مهمتني:
األولى ـ متسك األسرة الدولية بضرورة إقامة
دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي في
حدود  1967تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
الثاني���ة ـ أن هذه األس���رة ،مبا في ذلك دول
صديقة إلسرائيل ،قد عيـل صبرهـا إزاء احتالل
الضف���ة الغربية ،وأنها ضاق���ت ذرع ًا بالبناء في
املس���توطنات ،ولم تعد لديه���ا ثقة بالتصريحات
اإلس���رائيلية بشأن اليد املمدودة للسالم والرغبة
في التقدم نحو دولة فلسطينية.

وزير اخلارجية ،أو أي دبلوماس����ي مدني .لكن
حتى من دون لق����اءات حتظى بتغطية إعالمية
مع رئيس احلكومة نتنياهو ،أظهر مرس����ي أن
السالم مع إسرائيل هو مصلحة مصرية ،ال بل
إنه يخدم مصر في مسعاها السترجاع زعامة
املنطقة .كما أظهر نتنياهو أنه باإلمكان قصف
قطاع غ����زة ،واغتيال رئيس هيئة أركان حركة
حماس ،من دون املساس مبعاهدة السالم مع
القاهرة .وهذا ،في قراءة بن ،شأن غير بسيط
في البيئة اإلستراتيجية اجلديدة التي أوجدها
«الربيع العربي».
ولفت الرئيس السابق لـ «معهد دراسات األمن
القومي» في جامعة تل أبيب عوديد عيران (وهو
دبلوماسي سابق رفيع املستوى) إلى أن الزعامة
اإلسرائيلية أخذت في حسابها ،أيض ًا ،ارتدادات
العملية العسكرية ضد غزة على عالقتها بكل من
السلطة الفلسطينية واألردن وتركيا.

قرار االعتراف بفلسطين -
هزيمـة سياسية إلسرائيل
رأت أغلبية التحليالت اإلسرائيلية أن عملية
التصويت في اجلمعية العامة لألمم املتحدة على
مبادرة السلطة الفلسطينية االعتراف بفلسطني
دولة غير عضو في هذه املنظمة الدولية ،أظهرت

وق����ال الباح����ث في «معهد دراس����ات األمن
القوم����ي» في جامعة تل أبيب يه����ودا بن مئير
(الذي ش����غل في الس����ابق منصب نائب وزير
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اخلارجي����ة) إن نتيجة التصوي����ت على املبادرة

فإن ضرورة أخذ وجود عالم غربي في احلسبان،

الفلسطينية شكلت «هزمية سياسية» إلسرائيل،

وحقيقة أن لهذا العالم أجندة خاصة به ،هما عبء

ذلك بأن القرار «جسد العزلة الكبيرة إلسرائيل»

يضطر رؤس���اء احلكومات في إسرائيل إلى أن

في العالم ،وهي عزلة غير مسبوقة منذ العدوان

يتحملوه بسبب منصبهم ،لكنه ال ميت بصلة إلى

الثالث����ي على مصر في العام  .1956ورأى أن

أجندة اإلسرائيليني.

األمر األخطر ،بالنس����بة إلى إس����رائيل ،هو أن

وال شك في أن شيلغ تقصد اليمني اإلسرائيلي

ما تصفه هذه األخي����رة بـ «األقلية األخالقية»،

بزعام���ة نتنياهو ،وهي جزء م���ن أصوات كثيرة
تعال���ت ،مؤخر ًا ،في صف���وف زعماء املعارضة،

التصويت على املبادرة الفلسطينية.

واحملللني السياسيني ،والشخصيات األكادميية،

كما أش���ار إلى أن التصويت املؤيد للمبادرة
الفلسطينية كان قبل أي شيء تصويت ًا احتجاجي ًا

وأصبحت الالزمة التي تتك ّرر على ألس���نتها هي

أن سياس���ة احلكومة اليمينية احلالية تؤدي إلى

من جانب الدول الغربية على السياسة اخلطأ التي

عزلة إس���رائيل على نحو لم يكن له مثيل ،األمر

تتبعها احلكومة اإلسرائيلية في األعوام األخيرة.
ويبدو أن العالم لم يعد مستعد ًا لتقبل حقيقة أن

الذي من ش���أنه أن يس���حب من حت���ت قدميها
ركن ًا أساسي ًا من أركانها وهو الشرعية الدولية،

رئيس احلكومة يصرح في الكنيس���ت واجلمعية

في وقت تتواتر فيه التغيرات في منطقة الش���رق

العام���ة والكونغرس األميركي بأن���ه يؤيد إقامة

األوسط ،وتُبذل جهود حثيثة إلعادة ترتيب البيت

دولة فلسطينية ،ويتمسك بحل الدولتني للشعبني،

الفلس���طيني ،وبالتالي ف���إن املهمة امللحة املاثلة

بينما يتح���دث وزراؤه ،وأعضاء الكنيس���ت من

أمام إس���رائيل في الوقت احلالي هي «إنقاذها»

حزب الليكود ،ويعملون من أجل منع أي إمكانية

من سياسة اليمني.

وهي الدول األوروبية ،لم تقف إلى جانبها لدى

وعل���ى هامش ه���ذه التط���ورات بدأت بعض

للتوصل إلى حل كهذا للصراع.
وكتبت رئيس���ة حترير مجلة (إيرتس أحيرِت)

التحلي�ل�ات تتحدث ع���ن احتم���ال انتقال زمام

«إس���رائيل أخرى» بامبي ش���يلغ ،في صحيفة

املبادرة إلى أط���راف خارجية ،وذلك في موازاة

(يديع���وت أحرون���وت) ،أنه توجد في إس���رائيل

اجتهادات داخلية تشدد على أن الزمان ال يعمل

مجموع���ة كبيرة من املواطن�ي�ن تعتقد أن اجلدل

لصالح إسرائيل.

األساس بشأن مس���تقبل املناطق التي احتلتها

ولغرض توضيح ما يتضمنه هذا احلراك ،يكفي
أن نشير مث ًال إلى تصريح رئيسة حزب «هتنوعا»

والعالم غير قائم في وعيها ،وما سيقرره اليهود

(احلركة) اجلديد تسيبي ليفني ،في مطلع كانون

هو ما س���يكون .وبحسب اعتقاد هذه املجموعة،

األول  ،2012والذي أش���ارت فيه إلى أن األداء

إس���رائيل ف���ي العام  1967هو ج���دل داخلي،
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تُب�ي�ن أنها «تقف إلى جان���ب حقوقنا» معين ًا لها

األمني والسياس���ي حلكومة اليمني خالل ش���هر
واحد فقط كان خطر ًا للغاية ،إذ تس���بب نتنياهو

ف���ي االنتخابات العامة القريبة ،ومن املنطقي أن

بإقام���ة دول���ة «حماس» في غ���زة ،وبإقامة دولة

نفترض أن نتنياهو يخشى من صعود املتطرفني

فلس���طينية في األمم املتحدة .وها هو اآلن ،من

في حزبه ويحاول إرضاءهم ،غير أن من يس���مع

خ�ل�ال ردة فعله على قرار اجلمعية العامة ،يح ّول

وزراء احلكومة ُيس ّوغون قرارات احلكومة الهوجاء

يج���ب أن يعترف بأن أكثره���م يعيش في فقاعة

إسرائيل إلى متهم في نظر العالم كله.
كما ش���مل هذا احل���راك عدد ًا م���ن النخب

فروع أحزابه ،وال يرى العالم من حوله ،وال يرى

األكادميية ،وفي مقدمهم البروفس���ور يحزقئيل

حاجة «دولة اليهود» احليوية إلى أن حتظى بدعم

درور ،أس���تاذ العلوم السياس���ية وعضو «جلنة

دولي ،وأال تترك الساحة للفلسطينيني.

فينوغراد» التي تقصت وقائع حرب لبنان الثانية

وبرأي����ه ،ف����إن خط����وات احلكوم����ة تناقض
بص����ورة تامة ّ
كل تراث السياس����ة الصهيونية

(هآرت���س) إل���ى أن العميان فق���ط ميكنهم أن

واإلس����رائيلية ،التي اس����تطاعت أن تستوعب
دائم���� ًا أن مفت����اح إحراز أهدافه����ا كامن في

(في صيف  .)2006وأش���ار درور في صحيفة
يعتق���دوا أن دولة صغيرة مثل إس���رائيل ما زال
وجوده���ا متعلق ًا باآلخري���ن بإمكانها أن تفرض

جتني����د دعم دول����ي لسياس����تها ،وأن احلديث

بقوتها العس���كرية رغبتها على كل احمليطني بها

ف����ي هذا الش����أن يدور على أوان مس����تطرقة.

م���ن قريب ومن بعيد عبر التمس���ك بقيم «أرض

وحينم����ا حتظى إس����رائيل بدعم دولي أوس����ع

إسرائيل الكاملة» .وش ّدد على وجوب أن تستعيد

وأعمق تس����تطيع أن حت����رز أهدافها ،وحينما

إسرائيل زمام املبادرة كي تخرج من املتاهة التي

تكون معزولة تفش����ل ف����ي إحرازها .وما تنجح

جتد نفسها فيها ،بصرف النظر عن اجلهة التي

احلكوم����ة اآلن في فعله هو ليس حتدي القيادة

تتحمل املسؤولية عنها.

الفلس����طينية ،بل اخلصام والنزاع مع أنصار

أما أس���تاذ العلوم السياس���ية البروفس���ور

إس����رائيل في العال����م الدميقراطي  -الواليات

شلومو أفينيري ،الذي شغل في السابق منصب

املتحدة والدول األوروبية .مع ذلك يبدو ،مبوجب

املدير العام لوزارة اخلارجية ،فقال إنه من املمكن
جد ًا أن تش���كل مواقف احلكوم���ة احلازمة التي

آخر استطالعات الرأي العام ،أن إسرائيل لن
جتد لنفسها فكاك ًا من سلطة اليمني.
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الندوة

فرصة لتوحيد االستراتيجية الوطنية  ..أو مناسبة لتجديد االنقسام!

انتزاع الدولة ،وصد العدوان على غزة:
ماذا تصنع فلسطين بـ «انتصاريها»

أدار الندوة :د .عاطف أبو سيف
الفلس����طيني هو «أننا آملناهم ولم نتألّم وحدنا».
أيض���� ًا في املقاب����ل جنحت القيادة الفلس����طينية

تعصف بالس���احة الفلس���طينية مجموع ٌة من
التطورات التي تقترح أن الواقع الفلسطيني ذاه ٌب
فلسطيني كبي ٌر بأن ما
إحساس
نحو فسحة أمل .ثمة
ٌ
ٌّ

مسنود ًة مبسيرات عارمة في شوارع الضفة كما

يتح ّقق على األرض من إجنازات أم ٌر كبي ٌر البد من
البناء عليه؛ بغية الوصول إلى واقع أكثر إشراق ًا.

في شوارع غزة والش����تات في انتزاع االعتراف
األممي بفلسطني رغم أنف إسرائيل.
لكن االنتصار الفلس���طيني احلقيقي لم يتح ّقق

وه���ذا الواقع بالطبع هو حتقيق الوحدة بعد إنهاء
االنقسام والتعالي على اجلراح.

بعد ،على الرغم من العبارات اجلميلة التي ذكر بها.

ع����دوان على
الفلس����طينيون جنحوا في صد
ٍ

فاملصاحلة وحتقيق الوحدة صارا النغمة املكتشفة

غزة ،وتكاتف����وا كما لم يتكاتفوا من قبل على كل

في اللحن الفلسطيني .ومثل االبن الضال ،اكتشف
اجلميع أن ثمة مصاحل ًة راقد ًة في الطابق السفلي

م����ا نتج عن ع����دوان غزة األخي����ر ورمبا دالالته

للبناية تنتظر البعث .جاءت وفود إلى غزة من «فتح»

املستقبلية ،فإن الشعور الذي يسري في الشارع

ومن «حماس» ،وثار حديث عن دعوة مصرية مرتقبة

املس����تويات ،وعلى الرغم من االختالف في تقييم
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إلى احل���وار ،وأخرى لعقد اإلطار القيادي ملنظمة

التغ ّي���رات اإلقليمية ،هن���اك إقليم مضطرب اآلن،

التحرير ،وأخرى عن قبر االنقسام إلى األبد.

وتغي���رات إقليمي���ة ج ّمة نتجت عما ُس���مي الربيع

العرب���ي ،هناك أيض ًا حت��� ّوالت وطني���ة داخلية،

ملناقش���ة كل ذل���ك ضم���ن س���ياقات متداخلة
ومتفاعلة ،يجلس حول طاولة سياس���ات نخبة من

الن���اس بدؤوا يعتق���دون أن املصاحلة باتت أقرب

األكادمييني والباحثني؛ لتفكيك احلالة الفلسطينية

إلى التطبيق اآلن؛ ألن هناك بعض املؤشرات تقول

وتبص���ر واقعها؛ في محاول���ة للوصول إلى قراءة
ّ

ذلك .لكن الوضع السياسي الفلسطيني وعلى الرغم

أعم���ق م���ن بريق اللحظ���ة .يجلس ح���ول طاولة

من إجناز األمم املتحدة يبدو في أفق منغلق اآلن،

سياسات كل من:

ووضع املفاوضات بالتحديد أو ترجمة هذا اإلجناز

•الدكتور ناصر أبو العطا ،أستاذ الفلسفة

على أرض الواقع يب���دو صعب ًا ،وبالتالي إلى أين

في جامعة األقصى.

يتجه السياسي الفلسطيني؟

•الدكتور وليد مدلل ،أستاذ العلوم السياسية

د .ناصر :ارتباط ًا باحلديث عن املُنجز الفلسطيني
فيما يتعلّق بقضية «االنتصار» في احلرب األخيرة

في اجلامعة اإلسالمية.
•محس���ن أبو رمضان ،باحث وكاتب يعمل

على غزة ،وعلى املس���توى الدبلوماس���ي بحصول

في شبكة املنظمات األهلية.

فلس���طني على دولة غير عضو ،يبدو أن هذا األمر

•مأمون سويدان ،باحث وكاتب عضو مجلس

يو ّفر مناخ��� ًا وأجوا ًء جديد ًة ومناس���ب ًة .وارتباطا

إدارة معهد السياسات العامة.

بحج���م الوفود التي قدمت إلى غزة من املس���توى

•ويدي���ر اللقاء الدكتور عاطف أبو س���يف،

العربي واألجنبي والشرق أوسطي ،فإن هذا يعطي

رئيس حترير سياسات.

أجواء ومناخات كما قلت للمصاحلة الفلس���طينية،

سنحاول في هذا اللقاء مناقشة الوضع

خاص ًة أن ردود الفعل اإلسرائيلية أعلت كثير ًا من
تهديدها للرئيس أبو مازن فيما يتعلّق بالتوجه إلى

السياس���ي الفلس���طيني الراهن في ظل القضايا
اجلوهرية الثالث التي كانت هيمنت على املش���هد
الفلس���طيني ف���ي الفترة األخي���رة .أو ًال موضوع

األمم املتح���دة .وفي تقديري فإن هذا يفرض عليه
نوع ًا من التحديات الكب���رى ألهمية الذهاب أبعد

االنتصار في صد العدوان األخير على قطاع غزة،

من اخلطابات السياس���ية لتصل حالتنا حتى هذه

ثم االنتصار في األمم املتحدة واحلصول على دولة

اللحظة إلى املمارس���ة ،وبالتالي يظهر التس���اؤل

مراق���ب غير عضو ،واملوضوع الثالث اس���تحقاق
املصاحلة الوطنية الفلسطينية .سنحاول أن نف ّكك

املطروح :ما الذي مينع من الذهاب أبعد في فكرة
االتف���اق على املصاحلة الفلس���طينية التي تتوافق

ه���ذه احلالة .دكتور ناصر ،لنبدأ من النهاية ،إلى

مع حجم التحديات التي يفرضها اإلس���رائيليون،

أين يتجه الواقع السياس���ي الفلس���طيني في ظل
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وخاص ًة من خالل اإلعالن عن مشروع االستيطان

امليداني أو االنتص���ار العاملي ،كيف ميكن للمواطن

في الضفة .في تقدي���ري حتى هذه اللحظة هناك

العادي أن يتفهم أن هذا اإلجناز س���يدفع املصاحلة

ش���كوك ح���ول االنتقال من مس���ألة اخلطاب إلى

إلى األمام؟ باعتبار ما قلته ،وهو صحيح ،وطاملا أن

املستوى الفعلي على صعيد املصاحلة وهذا األمر

كل واحد منهما ج ّدد شرعيته ،فما الذي سيدفعه إلى

ينطوي على املقولة التفكيكية التي س���تُعيدنا إلى

الذهاب للمصاحلة؟

حلظ���ة ما قبل احل���رب أو إلى ما قبل الذهاب إلى

محس����ن :أن����ا أعتقد أن����ه حدث هن����اك جتاوز

األمم املتح���دة ،على قاعدة أن كلتا السياس���تني

ملوضوع االنس����داد من خ��ل�ال اإلجنازين املهمني

اللتني تعبران عن الكيان�ي�ن املنفصلني في احلالة

اللذي����ن حصال ،وبالتالي تقدمنا خطو ًة في مس����ار

الفلس���طينية وصلت إلى ما يسمى انسداد األفق

يتجاوز هذا االنس����داد باجتاه انفراجة نسبية فيما
يتعلّق بالعمل الوطني والسياسي الفلسطيني ،وأرى

أو إلى نوع من االنسدادات التي حتتاج إلى إعادة
تخليق هذه الكيانات في إطار من الشرعية اجلديدة،

أنه ليس مناس����ب ًا املبالغة بطبيعة هذه االنفراجات

وم���ن هنا كان لدى أبو مازن إصرار على الذهاب

اجلزئية والنس����بية ،لكن من املمك����ن البناء عليها.

إلى األمم املتحدة كنوع من الضغط على مس���ألة

ف����ي غزة من املمكن احلديث عن إجناز مبعنى عدم

املفاوضات؛ ألنه ذهب إلى األمم املتحدة وعينه على

ق����درة االحتالل على حتقي����ق أهدافه ،وبهذا املعنى

املفاوضات .وهنا وبالنسبة إلى «حماس» في مسألة

هو حتقيق انتصار وصمود الش����عب الفلس����طيني
أو ًال وعدم هجرة الش����عب الفلسطيني ثاني ًا ،وثالث ًا

احلص���ار وعدم إجناز املصاحلة ،فقد وصلت إلى
نوع من االنس���داد في إطار املجتمع والسلطة في

التفافه حول خيار املقاومة والتي س����اهمت في رفع

غزة ،خاص���ة أن هذا األمر يترافق مع اهتمامات

املعنويات لدى الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وقواه
االجتماعية مبا يخلق حال ًة من توازن اخلوف وتوازن

أخرى للمنطقة العربية وسط الربيع العربي ،سواء
على املستوى السياسي أو على مستوى التضامن

الرعب بني اإلسرائيليني الذين دائم ًا ما يستهدفون

مع القضية الفلس���طينية ،أعتقد أن مجموع هذه

املدني��ي�ن دون ردة فع����ل ت����ؤدي إلى قل����ق املواطن

العوامل دفع احلالة الفلس���طينية إلى حتقيق نوع

اإلس����رائيلي إال في هذه املرة ،حي����ث كان حوالى

من املنجز حلس���اب جتديد شرعية هذه الكيانات

ثالثة ماليني إس����رائيلي في املالجئ ،وبالتالي هذا

أو التشكيالت.

حت ّول في طبيعة الوعي الفلسطيني؛ ألن أحد أسباب
وأهداف هذا العدوان اإلس����رائيلي والس����ابق كي

انفراجات داخلية جزئية
إذا اتفقن���ا على أن ما قلته صحيح ..جاء

الوعي الفلسطيني ،لكن تغ ّيرت املعادلة وأصبح هناك

موضوع االنتصار في غزة ورام الله سواء االنتصار

استنهاض للوعي الفلسطيني وهو باإلطار النسبي،
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وأصب����ح هناك تراجع في العقلية الهجومية املنفلتة

األمم املتحدة؛ إلعادة وضع امللف الفلس����طيني من

من العقاب اإلس����رائيلي ،وهذا أدى إلى اهتزازات

جديد كوديعة من ملفات األمم املتحدة وش����كل من

في البنية املؤسسية والسياسية في إسرائيل .وأحد
مؤشراته استقالة باراك وأيض ًا أحد مؤشراته حالة

أش����كال اإلقرار الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني
وف����ق القانون الدولي ووفق ح����دود  .67و ّفر هذان

االنتق����ادات الهائل����ة املوجهة إل����ى نتنياهو وأيض ًا

اإلجنازان مناخات مناس����بة إلع����ادة طرح خطاب

اس����تقالة ليبرمان نتيجة مالحقات الفساد املتعلقة

املصاحل����ة وبقوة في الضمي����ر اجلمعي وفي الرأي

بسياس����ة الهزات التي أحدثه����ا الصمود واإلجناز
امليداني الفلسطيني .وأيض ًا في الضفة لوال وصول

العام الفلس����طيني ،في وسائل اإلعالم والتحركات
وف����ي الندوات ،وهذا مت التعبي����ر عنه في خطابات

أبو مازن إلى قناعة بأن مسار املفاوضات لم يحقق

قيادة احلركتني «فتح» و «حماس» وخاصة في زيارة

نتائ����ج لم يكن ليتوجه إلى األمم املتحدة ،ويجوز أن

مش����عل األخيرة إلى غزة ،وف����ي املقابل تصريحات

الرئيس أبو مازن يتح ّمل مس����ؤولية على املس����توى
الشخصي فيما يتعلّق مبلف األمم املتحدة ،حيث إن

قيادة حركة فتح في الضفة الغربية ،وفرت انفراجات
على املس����توى امليداني مبعنى مث ًال السماح حلركة

قضية فلسطني كانت مودعة لدى األمم املتحدة وهي

حماس ،وبعد املنع مدة ست سنوات ،بإقامة مهرجان

أحد ملفاتها ،و(أوسلو) كانت من سحب امللف من

انطالقتها في مدن نابلس واخلليل ورام الله بالضفة

األمم املتحدة إلى طاولة املفاوضات املباشرة ،وأبو

الغربية ،وفي املقابل احلديث عن السماح حلركة فتح

مازن أحد مهندسي اتفاق (أوسلو) ،وحاول املراهنة
على خيار املفاوضات مدة عشرين عام ًا مت خاللها

يش����جع على
بإقامة احتفاالت في مدينة غزة ،وهذا
ّ
الدف����ع بعملية املصاحلة .هن����اك دور اآلن ملنظمات

تكريس الوقائع االس����تيطانية اجلديدة على األرض

املجتمع املدني واملثقفني واألكادمييني ،ودورهم ليس

واجلدار والقدس وسحب هويات املقدسيني وسياسة

فقط الدفع في خط����اب املصاحلة بل محاولة بلورة
آليات تنفيذية له ،خاص ًة أن العقل السياسي اجلمعي

إلى كنتونات ومعازل وآليات من التمييز العنصري
ول����م يحقق مس����ار املفاوضات ش����يئ ًا .على الرغم

الفلسطيني ضمن فصائل العمل الوطني واإلسالمي

التجزئة والتفكيك واملصادرة وتقسيم الفلسطينيني

لدي����ه وثائقه في ه����ذا املجال في اتفاق القاهرة في

م����ن ذلك تر ّكز خياره ف����ي املفاوضات فقط ،وأعلن
موقف ًا فلس����طيني ًا قد يس����ميه البع����ض واقعي ًا وقد

اخلامس من نيس����ان  ،2011وف����ي اتفاق الدوحة،
أيض ًا ،وأنه من املفروض عقد اجتماع لإلطار املؤقت

يسميه البعض براغماتي ًا وقد يسميه البعض اآلخر

ملنظم����ة التحرير حتى يت����م التحضير لالنتخابات،

«الواقعية الشديدة» ،وهو عدم العودة إلى مناطق الـ

والبرنامج السياس����ي باعتقادي ه����و وثيقة الوفاق

 ،48لك����ن على الرغم من هذه التصريحات جميعها

الوطني والتي مت االتفاق عليها ووثيقة األسرى وبعد

انتابته قناعة بضرورة اختطاف خيار آخر وهو خيار

ذلك التحضير النتخابات بالتوازي للمجلس الوطني
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واملجلس التش����ريعي ،وهذا يحتاج أيض ًا من العقل

الدولية والعضوية باملنظمات الدولية وترفق مبحاججة

السياسي الفلسطيني إلى أن ينظر بعمق إلى طبيعة

بضرورة إس���قاط عضوية إس���رائيل ألنها تخرق

مكونات النظام السياس����ي الفلس����طيني :إلى متى

القانون الدول���ي ووثيقة جنيف ،وال حتترم مبادئ

ستستمر السلطة أقوى وأكبر من املنظمة؟ هل نحن

حقوق اإلنسان ،سيصبح هناك تنب رسمي حلملة

بحاج����ة إلى إعادة قيادتها وتعريفها؟ بحيث يصبح
دورها خدماتي���� ًا ومرجعيتها منظمة التحرير فقط؟

املقاطعة التي تنش���ط بها حرك���ة املجتمع املدني
على املس���توى األكادميي وعلى املستوى الثقافي

كيف نس����تطيع أن نتص ّدى للعقوبات اإلس����رائيلية

وعلى املستوى العسكري وعلى املستوى السياسي
وعلى املس���توى الدبلوماسي اس���تلهام ًا لتجربة

بالنسبة إلى السلطة ومواردها؟ ما هي البدائل املالية
واملوارد والعالقات على املس����توى العربي والدولي

جن���وب إفريقيا في هذا املج���ال .وأعتقد أن هذا

وتوفير ش����بكة حماية وأمان؟ .لكن ،أنا ومع رغبتي

ميكن البناء عليه من خالل نقطة االعتراف باألمم

في حتقيق املصاحلة ،فإنن����ي أرى وجود معيقات،

املتحدة ،وليس م���ن خالل كونها ورقة للعودة إلى

وهي معيقات سياسية وبنيوية .املعيقات السياسية

طاول���ة املفاوضات .املدخل اآلخر ،لدى «حماس»

تتمح����ور في أن تصور الرئي����س أبو مازن بالتوجه

قناعة وما زالت تراهن على املتغ ّيرات العربية أكثر

إلى األمم املتحدة ونيل االعتراف هو خطوة عظيمة،

من العامل الذاتي والوطني الفلسطيني.

العودة إلى مائ����دة املفاوضات من جديد ،وخاصة

تجديد شرعية

الهدف منها هو حتس��ي�ن شروط القوة وموازنة قوة

بالنس����بة إلى املوض����وع الذي حتدث

أنه يحدث اآلن حراك من خالل وجود اقتراحات من

ب����ه الدكتور ناصر ،إذا كانت ه����ذه االنفراجات

االحتاد األوروبي ومن فرنسا للعودة إلى املفاوضات
من جديد ،وهناك جتاوب من قبل الس����لطة مع هذه

أخرجت الس����لطة وحركة حماس م����ن مأزقيهما

االقتراحات ولكن بش����روطها ،وهي ش����روط جيدة،

وأثبتت شرعية كل منهما ،كيف ميكن للمصاحلة
أن تكون ح ًال وحيد ًا؟

واالستمرار بالتمسك بها وفي مقدمة هذه الشروط
جتميد االس����تيطان والتفاوض عل����ى قاعدة حدود

محسن :من خالل اإلرادة املشتركة.

الرابع من حزيران  ،1967وأن تكون مدة املفاوضات

ملاذا ذلك ،في ظل االنسداد لم توجد هذه

مح����دودة .مبعنى أن تكون خطوة أبو مازن باجتاه

الدافعية ،فكيف ستوجد في ظل هذا االنفراج؟

القطع مع مسار املفاوضات والبناء عليها من خالل
مث ًال شن مقاومة سياسية ودبلوماسية وقانونية ،وهذا

محسن :ألن االنفراج أو ًال يعطي مجا ًال للتوجه

شكل من أشكال املقاومة ،التوقيع على ميثاق روما

إلى املصاحلة بشكل مريح وليس بشكل مضغوط،

على س����بيل املثال والذهاب إل����ى محكمة اجلنايات
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ً
مث�ل�ا عندما تتوجه «حماس» إلى املفاوضات نحو

واملقاومة تش���ترط االندماج في حركة حترر وطني

املصاحل���ة اليوم بع���د انتصار املقاوم���ة وعندما
يتوجه أبو مازن أيض ًا إلى املصاحلة بعد انتصاره

عنوانها منظمة التحرير وهي املدخل لهذه املسألة،
وأعتقد أن أبو مازن رفع (الفيتو) عن إشراك حركة

الدبلوماس���ي في األمم املتح���دة ،هناك إجنازات

حماس في منظمة التحرير ،وهي خطوة نوعية تقدر

شرعية حتققت على املستوى السياسي والشعبي

له ،حيث كانت عملية احلجب هذه من  2005حتى

واجلماهيري متكنهما من إعادة االندماج وحتقيق

الي���وم ،هذه االنفراجات دفع���ت أبو مازن إلى أن

الش���راكة السياس���ية في بنية النظام السياسي

يتجرأ على دع���وة «حماس» و «اجلهاد» ولكن هم

الفلس���طيني دون وسائل إكراهية وقصرية .كانت

املترددون ،هذا التردد يضع عالمة استفهام حول

لـ «حماس» في الس���ابق ش���روط من العودة إلى
النظام السياسي أهمها االنتخابات مث ًال ،ولكن هذا

األس���س التي حتدثنا عنها وهي مسألة أن لديهم
خيار ًا غير محسوم فيما يتعلق بالشراكة السياسية،

لم يعد ش���رط ًا قائم ًا ،مث ًال اإلطار القيادي املؤقت
وتشكيل حكومة وأيض ًا كانت «حماس» مجبر ّة وفق

وأنهم يسيرون باجتاه عملية اإلزاحة ،ويعتقدون أن
اإلجناز الذي حتقق على األرض رمبا ميكنهم أكثر

ش���روط الرباعية ،ولكن اليوم هذا لم يعد موجود ًا،

من إزاحة حركة فتح لصالح االستفراد ببنية النظام

بالنس���بة ألبو مازن كانت غزة وديعة أو رهينة عند

السياسي الفلسطيني.

«حماس» ،ويوم اختلفت املعادلة بأنه يريد أن يحقق
إجناز ًا للكل الفلسطيني لقطاع غزة والضفة الغربية

انجازان في إطار استراتيجيتين

والق���دس وأثبت أنه رئيس لكل مكونات الش���عب

كيف أعطت ه����ذه االنفراجات ـ بجلب
الش����رعيات ،وبعيد ًا عن قناعات املواطن وحاجة

مت تخطي هذه النقطة التي كانت في السابق .هذه

املواطن للمصاحلة والتي حتدث عنها األس����تاذ
محس����ن بش����كل جيد ـ دافع ًا حقيقي���� ًا لتحقيق

بوج���ود معيقات تعيق املفاوض���ات وتعيق الرهان

املصاحلة؟ ألنه وفق مفهوم الكس����ب واخلس����ارة
فإن كل طرف حقق إجناز ًا أو كسب ًا داخل املربع

الفلسطيني من خالل خطوة األمم املتحدة ،وبالتالي
االنفراجات توفر مناخ���ات ،ولكني ما زلت أعتقد
على اخليار الذاتي وعلى حركة اإلسالم السياسي

الذي يعتقد به ...

في الوطن العرب���ي عند «حماس» إال إذا مت تبني
مداخالت مميزة من ضمنها مداخلة خالد مش���عل

د .ناص���ر :هذا مه���م بالتأكيد .طبيعة اإلجناز

وه���ي أننا كحرك���ة مقاومة نختل���ف عن حركات

الذي مت ف���ي إطار إس���تراتيجيتني متباينتني .لم

اإلسالم السياس���ي بأنهم حققوا التحرر الوطني

تتوافر شروط كي يكون هذا اإلجناز الدبلوماسي

والصراع العقائدي األيديولوجي السياسي والفقهي

ف���ي األمم املتحدة ،زائد االنتصار للحق في غزة،

على األس���س املجتمعية ،اليوم نحن حركة مقاومة
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داخل إس���تراتيجية وطنية تقود إلى كليهما ،لذلك

مازن ل���ن يذهب بعيد ًا بش���كل راديكالي باجتاه

نس���ميها انفراجة للس���لطة في رام الله من ناحية

استحقاقات الدولة عبر مالحقة اإلسرائيليني ضمن
النشاط الدبلوماسي املشروع دولي ًا.

غزة من ناحية أخرى ،وهذا مدعاة لنا لنعيد تفكيك
األشياء مر ًة أخرى وطرح السؤال مجدد ًا :ملاذا لم

يجب هنا تناول هذه املسألة من خالل مستويني:

وانفراجة لـ «حماس» في إطار إدارة الش���أن في

مس���توى يع ّبر عن اإلرادة اجلمعية الفلس���طينية

ف���ي الضفة وغزة والتق ّدم خطو ًة باجتاه املصاحلة

تتم املصاحلة من قبل؟
ألن لدينا مش���روعني :لدينا مش���روع اإلسالم

والتي هي مشروعة ومن مصلحة الفلسطينيني أن

السياس���ي الذي يحاول التبلور ضمن املفارقات

يش���عروا بأنهم جزء واحد وأن يكون لهم مشروع

وفي إط���ار التحول ف���ي البيئة العربية إلنش���اء

واحد وأن يكون لهم رئيس واحد ومؤسسة واحدة،
وبالتالي هذا يطرح سؤا ًال حول إعادة وحدة النظام

شأنه ،والذي ال أحبذ أن أطلق عليه مشروع دولة

السياس���ي الفلسطيني على أسس متثيلية جديدة

غ���زة ،ولقد عبروا عن هذا أكثر من مرة وحتى في

تراعي مسألة التش���كيالت السياسية الفلسطينية
واالحت���ادات النقابي���ة واملهنية وتراع���ي ،أيض ًا،

ومن حقنا أن ندير ش���أن هذا اجلزء و «مهل على

التطورات املتالحقة على صعيد املس���ألة الوطنية

فلسطني» س���واء كانت الضفة الغربية أو يافا أو

وطبيعة املشروع الصهيوني من ناحية والعالقة مع

حيفا ،بالتال���ي لديهم مبررات ذرائعية وبراغماتية

املتغير اإلقليمي العربي ،كل هذه املسائل حاضرة

كافية ألن تعطيهم كل املبررات للحديث عن إدارة

في وجدان املواطن الفلسطيني ولديه الرغبة ـ دون

ش���أن غزة ضمن تفردهم بالس���لطة بغزة .أعتقد

أن تتواف���ر اإلرادة الكافية ـ في جعل هذه الرغبة

أن أبو م���ازن لم يغادر مربع املش���روع الوطني

حقيق���ة واقعة ،وهذا ه���و الذي جعل حالة احلراك

الفلس���طيني إمنا مت اهتزاز حوامل هذا املشروع

الفلسطيني في حالة إخفاق نتيجة إخفاق الفصائل

وأدواته ووس���ائله في صيغة لها عالقة مبس���ألة

الفلسطينية سواء بالنسبة إلى احلراك الذي حدث

املفاوضات ،لذلك كل ما فعله أبو مازن جاء كما قال

ف���ي آذار أو احل���راك الذي ح���دث على موضوع

زميلي لتعديل مسألة ميزان القوة في املفاوضات،

غالء املعيش���ة في الضفة الغربية ،وأعتقد أن هذا

وليس الذهاب إلى أبعد من ذلك ضمن استحقاق

احلراك كان الرد الطبيعي على حالة االنسداد التي

الدولة فيما يتعلق مبيثاق روما أو جنيف أو محكمة

كانت تعيش���ها احلكومة ف���ي رام الله أو احلكومة

الهاي ،وقام بالتعبير بأكثر من ذلك عندما قال إنه

في غزة .ه���ذا من جانب ،ولكن من جانب آخر له

لن يذهب إلى املؤسس���ات الدولية دون استشارة

عالق���ة مبوضوع االختطاف احلاصل للمش���روع

وموافق���ة كافة األطراف املعني���ة ،مبعنى أن أبو

الوطني الفلسطيني من قبل أكبر قوتني موجودتني

مشروع تشكيل سياسي تتفرد به «حماس» بإدارة

جدل داخلي ل���دى «حماس» بأن هذا جزء محرر
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على الس����احة السياسية الفلس����طينية بحيث لم

دعم��� ًا ،كيف ميكن توصيف ه���ذه احلالة وإعادة

يتم توجيهه بعد باجتاه عملية بناء إس����تراتيجية

تفكيكها لكي نصل إلى نقطة اللقاء املفترضة التي

وطنية تعيد تعريف التحرك الفلس����طيني بوصفه
نابع ًا من حركة حترر وطني وتعيد طرح مشروع

حتدث عنها الدكتور ناصر في بداية حديثه.
مأم���ون :بداية ،م���ن املهم ج���د ًا وصف هذه

الوطن بكل مقوماته كإس����تراتيجية للعمل ،وهذا

احلقائ���ق كما هي ،حتى ال يكون ما قد حتقق في
غزة انتصار ًا فقط وال يستثمر ،كما يقولون «العبرة

الذي ّ
تفضل به األس����تاذ محس����ن في حديثه عن
أهمية اشتغال العقل السياسي الفلسطيني بفتح

بالنتائج» ،وحتى يكون ما قام به الرئيس أبو مازن
في األمم املتحدة انتصار ًا وأيض ًا العبرة بالنتائج،

مسارات جديدة لعملية وحدة الشعب الفلسطيني
ومؤسس����اته ومش����اريعه التي جتي����ب عن حجم

امله���م ليس ما حدث ،لكن ما يجب أن يترتب على

التحديات املطروحة ،باملناس����بة هذا السياق مهم
جد ًا ويب����دو أن املطلوب نوع من احلذر في حالة

هذين احلدثني املهمني الكبيرين .مبعنى :بالنسبة
إلى العدوان اإلس���رائيلي األخير أنا أعتقد أن

الدعم واالنكباب عل����ى حالة غزة ومحاولة دفعها

أه���م متغير حصل هو نش���أة مفه���وم جديد لقوة

أكثر باجتاه إعطائها صبغ ًة أو مشروعي ًة سياسي ًة

الردع الفلسطينية وهو مفهوم جديد ،وحتى العقل

معين���� ًة في الوق����ت الذي يتع ّرض في����ه أبو مازن

األمني اإلسرائيلي يعترف بوجود شيء جديد اسمه

حلص����ار من قبل اإلس����رائيليني على ضوء ذهابه

قوة الردع الفلس���طينية ويس���تطيع الفلسطينيون

إلى األمم املتحدة أو من قبل الدول العربية وعدم

أن ينف���ذوا بقوة سياس���ة الردع ،أمر آخر أنه إذا
كان ه���ذا االنتصار حقيقي��� ًا ،فاألهم من ذلك هو

وفائها بتعهداتها املالية جتاه السلطة ،وهذا يظهر
حالي ًا كجزء من عملية تقويض مقومات السلطة.

ما س���يترتب عليه .مبعنى أنه هل التزمت إسرائيل
فع ًال ببنود هذا االتفاق وهو وقف إطالق النار وهل

«العبرة بالنتائج»
قبل العودة إل���ى هذا النقاش ،ما الذي
ح���دث حتديد ًا؟ هناك ش���عور باالنتصار في غزة

حقولهم! حتى اآلن هذا األمر ملتبس ،فهل ستسمح

والضف���ة بع���د الذهاب إل���ى األمم املتحدة ،كيف

إس���رائيل للصيادين بالذه���اب إلى عمق  6أميال

ميك���ن توصيف حالة االنتصار؟ كحالة كي للوعي

بحري���ة كما مت االتفاق عليه في اتفاق وقف النار!

اإلس���رائيلي وأن مهاجمة الشعب الفلسطيني في
غزة لن تكون سهل ًة وأن النهضة التي حصلت في

حتى اآلن األمر ملتبس .أمر آخر هو أي انتصار

س���محت للمزارعني مبزاولة مهامهم والوصول إلى

الذي مينع الفلسطينيني من دخول أراضيهم وكيف

الضفة قد تتطور .هذا ألن هناك اتفاق ًا فلسطيني ًا

منع رمضان شلح من الدخول ومت تهديده في الوقت

على االنتصارين ،حتى «حماس» أعطت أبو مازن

الذي سمح فيه خلالد مشعل بالوصول ،إذن ليس
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املهم ما حدث ولك���ن األهم ما يترتب عليه .أعتقد

واشتراكاتها وحتتاج إلى كوادر متخصصة أيض ًا،

أنه حتى اآلن لم يترتب ش���يء إيجابي مهم مبعنى

فهل منتلك كفلس���طينيني كوادر متخصصة ميكن

كبير على ح���رب غزة األخيرة أو العدوان األخير.

أن نرسلهم إلى هذه املنظمات ليمثلوا فلسطني؟

بالنس���بة إلى خطوة التوجه إلى األمم املتحدة هي
ليست هدف ًا بحد ذاتها إن لم تتبعها خطوات عملية

ما معنى دولة وما قيمة أن تكون هناك دولة دون
أن يكون لها رموز سيادة؟ مبعنى هل سنقدم الحق ًا

تترجم هذا اإلجناز السياسي املعنوي الكبير إلى

على طباعة جواز سفر فلسطيني جديد مكتوب عليه

إجناز مادي ،أكثر من س���ؤال يصاغ اآلن ويجب

دولة فلس���طني وليس السلطة الفلسطينية؟ مبعنى

أن ُيطرح بقوة ،وهو ما هي اخلطوة التالية؟ ذهبنا

هل س���تكون لدينا عملة جديدة؟ هذه األمور كلها

إلى األمم املتحدة وحصلنا على عضوية دولة مراقبة
وأعطانا العالم ش���هادة ميالد دولة وليس مهم ًا أن

األهم .أنا أرى أنه من املطلوب أن يس���تمر التوجه
احلالي ،مبعنى أن يتعاطف العالم معنا وأن يتفاعل

نكون عضو ًا دائم ًا في األمم املتحدة ،املهم أن العالم
منحن���ا دولة .مس���ألة أن تصبح عضو ًا دائم ًا هي

معنا العالم اآلن أكثر من أي وقت مضى ،مطلوب
أن نتوج���ه إلى (الهاي) أيض ًا وأن نعيد تفعيل كل

إجراءات عادية وروتينية ولكن هذا ال ينفي باملطلق
أننا أصبحنا دولة ،لكن هذه الدولة كي تصبح دول ًة

ق���رارات األمم املتحدة ومجلس األمن ومطلوب أن
ننضم إلى اتفاقية جنيف الرابعة واحلديث عن أهم

حقيقي ًة يلزمها أن تكون لها س���يادة على األرض
وأن تبسط س���يادتها عليها ،هذا أو ًال ،ثاني ًا فيما

وهو الق���رار ( )605الذي يؤك���د باملطلق انطباق

يقال إنه كيف ميكن أن نستفيد من االمتيازات التي
مينحنا إياها هذا القرار؛ مث ًال التوجه إلى محكمة

األراضي الفلس���طينية على اتفاقي���ة جنيف وهو
مهم جد ًا أن نستعني به ،وأعتقد أن الفرصة مهيأة

اجلنايات الدولية كما متنحنا القدرة على تش���كيل

ق���رارات األمم املتحدة الت���ي ال يتم احلديث عنها

جد ًا ألن ننضم إلى اتفاقيات جنيف األربع ،الثورة

جلان حتقيق عن مجرمي احلرب اإلسرائيليني ،ولكن

اجلزائرية عندما وقعت على اتفاقيات جنيف األربع

في املقابل مينح إسرائيل القدرة على أن حتاكمنا،

كان يعتبر أهم انتصار دولي لها والذي سمح لها

وقد صرح اإلسرائيليون بذلك بشكل علني ،قالوا إنه

ومنحها الش���رعية الدولية وباملناس���بة عندما وقع

إذا ذهب الفلسطينيون إلى روما للتوقيع على ميثاق

اجلزائريون على اتفاقيات جنيف األربع لم يكونوا

روما .أمر آخر ،نتحدث عن عضوياتنا في وكاالت

قد حصلوا على اس���تقاللهم ووقعوا عليها كحركة

األمم املتح���دة واملنظمات الدولية املتخصصة ،هل

حترر ،مبعنى أننا كفلسطينيني مؤهلون اآلن ومنتلك

نح���ن جاه���زون بالفعل إلى أن ننض���م إلى هذه

كل الش���روط املوضوعية والقانونية لالنضمام إلى

املنظمات ،نحن نتحدث ع ّما يقارب  19منظمة دولية

هذه االتفاقيات.

متخصصة ،ولها تكلفة مالية عالية لالنضمام إليها
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ج����رى يضعنا أمام حقيقة أننا أمام مش����روعني؛

املصاحلة يحتاج إلى جهد أكبر ويحتاج إلى ضغط
جماهيري أكث����ر فاعلي ًة ولكن مهم جد ًا أن يكون

يق����ول إن «حم����اس» تذهب باجت����اه هدنة طويلة

بشكل متوازن بني غزة وبني الضفة.

مشروع إفرازات ما بعد العدوان على غزة والذي
األمد ،في املقابل اخلطوة الفلس����طينية في األمم
املتحدة التي يقوده����ا محمود عباس وحركة فتح

د .وليد :أعتقد أن هناك حالة اعتالل في النظام

ونحن س����نكون على اش����تباك سياسي وصدام
وهنا يوجد اختالف في البرنامجني واضح جد ًا.

السياس���ي الفلسطيني ،إذا أردت أن تتعاطى مع
ش���كل من النظ���ام ال يوجد في���ه مواطنة وحقوق

م����ن الواضح أن من يقرأ بنود وقف إطالق النار

وشراكة؛ تصبح لديك إشكاالت ،إذن أنت تفترض

ي����رى أن «حماس» ذاهبة إلى هدنة طويلة األمد،
وبالعكس متام ًا مش����روع محم����ود عباس ذهاب

فرضيات خاطئة للوصول إلى نتائج بأشكال معينة،

إلى صدام مع اإلسرائيليني .باعتقادي أن احلالة
التي يتم التعبير عنها بالوصول إلى مصاحلة من

مبعن���ى أنه ال ميكن احلديث ع���ن منظمة التحرير
دون أن تضم كل البيت الفلسطيني وأيض ًا قضية
الدميقراطي���ة ،هي أساس��� ًا قامت عل���ى اتفاقات

عدمه����ا هي مجرد حالة عاطفية ولم ترتق لتصبح

التسويات أكثر من أنها قامت على أساس التوافق،

إرادة جماهيري����ة فاعلة ونافذة وقوية ومعبرة عن

هناك جهة تتص ّدر املشهد وحتاول أن تعقد اتفاقات

ذاتها ،مطلوب مزيد من اجلهد ومزيد من اخلطوات

مع كذا وكذا ،النظام السياسي القدمي لم يعد ميثل
ناظم ًا سياسي ًا للعالقات الوطنية الفلسطينية ،هذه

العملية الفعلية جلعل ه����ذه األجواء الهادئة التي
وفرها االنتصاران حقيق ًة واقعي ًة .أنا اس����تمعت

العالقات ُبنيت أص ًال على أساس غير سليم ،مبعنى

باألم����س إلى تصريحات أبو مرزوق ومن يقرأ ما

أنه يج���ب أن نتوافق على ما هو وطني كموضوع

بني الس����طور يتضح له أننا لسنا في حالة وردية

الذه���اب إلى األمم املتحدة باعتبار أننا س���ندفع
الثمن وإن كنا س���نتمتع أيض ًا مبكاس���ب ولكننا

مس����ألة معب����ر رفح وأن األمر الواق����ع لن يتغ ّير،

نسمع عنه من اإلعالم ،فهل هو نتاج نقاش وطني
مفت���وح؟ أنا أقول ال ،وبالتالي من املمكن جد ًا أن

األمن في غزة فليأت ،قال إن «حماس» هي القوة
السياس����ية األولى فلس����طيني ًا ،واضح متام ًا أن

نتفاجأ مبوض���وع الكونفدرالية ،وألن الدولة لدينا
مش���وهة وهي مولود غير مكتمل ،بالتالي س���تجد

شيطان التفاصيل س����يظهر ،مثال آخر فقد قال
إن املسألة ليست سهل ًة كما يعتقد البعض فقرار

العالقة اجلدي���دة التي إذا أخذت إطارها النهائي
ستكون عالق ًة معتل ًة بشكل أو بآخر ،وستثير الكثير

إعادة املوظفني إلى عملهم كيف سيتم؟ .موضوع

شأن
من اجلدل الداخلي ،وسنختلف عليها شأنَنا َ

وإيجابية للمصاحلة ،بالعكس شيطان التفاصيل
واضح متام ًا أنه س����يبقى ،لق����د أثار أبو مرزوق
وقال من يريد أن يشاركنا في مهمة احلفاظ على

س���ندفع الثمن ،موضوع الكونفدرالية أيض ًا الذي
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باقي الوطن العربي .أعتقد أن كل حاالت التوافق
السياس���ي التي حصلت والناضج���ة كبريطانيا

رسخت مفهوم غزة
احلرب .أنا بتقديري أن إسرائيل ّ

كتشكيل سياسي من ناحية ،ومن ناحية أخرى هي

وفرنس���ا أو جنوب إفريقيا والتي كانت على طريق
التفكك دائم ًا كان رأس���مالها الوفاق الوطني ،إذا

ذاهبة إلى أبعد مع «حماس» التي قامت باختبارها

لم نصل إلى حالة من الوفاق الوطني سيتالش���ى
البناء ،واملشكلة أ ّال يتالشى ،ولكن أن ترتد الناس
إلى بعضها وتقوم بنوع من تصفيات احلسابات،

في فترة الس���نوات السبع األخيرة في حكمها غزة
إل���ى ما يتعلق مبوضوع حتويل اتفاق التهدئة إلى
اتف���اق جديد إلى ما يس���مى اتفاق (أوس���لو .)2
وأعتق���د أن «حماس» خرجت منتص���ر ًة ،أيض ًا،

وموازين القوى على األرض هي التي س���تقرر في
النهاية ،وحجم املصالح س���يلعب دور ًا كبير ًا جد ًا

م���ن هذه احلرب باجتاه جت ّدد ش���رعيتها ،ومصر
أيض ًا س���اعدتها هذه احلرب على رفع احلاجز في

في ه���ذا املوضوع ،يجب أال نتعامل مع الش���أن

ش���كل عالقتها مع إسرائيل ومع الواليات املتحدة

الفلسطيني الداخلي كأنه عالقات بني دولتني تقوم

األميركي���ة من خ�ل�ال تدخلها املباش���ر في حالة
غزة؛ لتصبح العالقة أكثر س���وي ًة وأكثر سالس��� ًة

ال نف ّرق بني العالقات الوطنية البينية وبني العالقات

مع اإلس���رائيليني .أعتقد أن هذه األطراف الثالثة

على أساس توازن القوة واملصالح ،الذي يحدث أننا
األخرى ،نرى العالقات بني «فتح» و «حماس» كأنها

يجب أن يوزع االنتصار بينها بالنس���بة والنتيجة،

عالقات بني دول ،وكل له مصالح ومراكز قوى ،لكن

ومن املمك���ن أن يكون ذلك أكث���ر على الرغم من

ال نستطيع استيعاب أن الذي يحدث اآلن هو حالة

خطوة أبو م���ازن الرمزية .أعتقد أن املس���تهدف

صراع داخلي وس ّمها ما شئت من برامجية أو على

السلطة أو أي شيء ولكن املهم وجود حالة صراع.

من وراء هذه احلرب ككل هو مش���روع الس���لطة
والكيان املتش��� ّكل في الضفة الغربية وليست فكرة

كل احلديث عن املصاحلة غير دسم؛ ألنه حتى اآلن

منع أبو مازن من الذهاب إلى األمم املتحدة ،لكن

ال يصل إلى طموح الشعب وال توجد آليات أو برامج

بتقديري أن إسرائيل قد تذهب إلى خيار له عالقة

على األرض ،يجب أن نتوقف عن هذا األمر اآلن.

بإع���ادة إحياء اخلي���ار األردني من خالل تقويض
الس���لطة ،عبر ض ّم ما ميك���ن ضمه من األراضي

د .ناصر :مسألة احلرب حتتاج إلى تأمل أكبر،

ومن ثم يصبح هناك ش���كل من أش���كال الوصاية

مبعنى من الذي بدأ احلرب ،واضح أن إس���رائيل

اجلديدة لألردن على الضفة الغربية ،وهناك مقالة
كتب���ت ،مؤخر ًا ،على موقع مؤسس���ة الدراس���ات

وبتقدي���ري حتديد موعد انته���اء احلرب على غزة،

الفلس���طينية عن انتهاء األردن كما نعرفه ،مبعنى
أن حالة االحتجاج الكبرى في األردن خاص ًة ظهور

هي التي خططت وهي التي هندست لبدء احلرب،
وهنا يجب أن نتأمل مس���ألة الربح واخلسارة ،أو
أن نتأمل فكرة االنتصار ارتباط ًا بالالعبني في هذه
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األزمات التي تعيش���ها األردن والرغبة في حت ّولها
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إلى ملكية دس���تورية ،ألن الذين يحكمون فع ًال هم

اآلن كان����ت هناك مخاطر من زج قطاع غزة إلى

اإلخوان ،يعن���ي أن تكون احلكومة إخوانية ،وهنا

امللعب املصري بشكل كامل ،وهذه املخاطر كان

تصبح حالة من الزواج بني حالة اإلخوان في غزة

يدركها العديد من املراقبني واحملللني السياسيني
متام ًا ،وميكن في حلظة انسدادِ إمكاني ِة انتشا ِر

أي انتخابات طبيعية س���وف يكون الفوز لإلخوان

«حم����اس» في الضفة الغربي����ة أن تصبح فكرة

في الضفة الغربية.

كيان مستقل لغزة ـ يدار من قبل حركة حماس،
مبعنى إمارة ـ أمر ًا واقعي ًا وقاب ًال للتحقيق باملعنى

ومصر وبني الضف���ة الغربية والتي أعتقد أنه عبر

خالل احلديث مع أبو مرزوق ومع خالد

ال����ذي حتدث به الدكت����ور ناصر ،لكن أعتقد أن

مشعل كان هناك حديث عن إصرار «حماس» على

املفاوضات األخيرة وفق سؤالك عن اإلصرار على

فتح البحر وامليناء واملطار واملعابر الستة وما إلى

املطار وامليناء واملعابر يختلف عن السياق الذي

ذلك ،أال يعزز هذا االنقس���ام الفلسطيني ومتكني

حتدثت به ،من املمكن أن يوضع في هذا السياق

وضع غزة لالس���تمرار كما ه���و من خالل ربطها

ولكن يختلف مبعنى أنه شكل من أشكال إقناع

بالعال���م اخلارجي أكثر من ربطها بالضفة الغربية

الشعب الفلسطيني واملجتمع الفلسطيني بكافة

والقيادة الفلسطينية؟

فعالياته والرأي العام بأن «حماس» باملفاوضات
حققت إجنازات ،هذه اإلجن����ازات تُعيد احلركة

محسن :ضمن مراجعة سريعة لطبيعة اخلطاب

للبضائ����ع واألفراد ،وهي فتح املط����ار وامليناء؛

السياس����ي لـ «حم����اس» اخل����اص باحلصار،

األمر الذي سيخلق حالة من النهوض واالنتعاش
االقتصادي وإع����ادة دمج بعض ما كان معزو ًال

نش����اطات منظمات املجتم����ع املدني كنا فاعلني

بأبعاده العربية والدولية ،إذن السياق يختلف ،أنا

باجت����اه مقاومة احلصار على اعتبار أنه ش����كل
من أش����كال العقاب اجلماعي وال يجوز أخالقي ًا

أقول إنه يجب أن نتوقف حول مس����ألة اإلمكانية

التركي����ز يت����م على معبر رف����ح ،ونحن من خالل

الواقعية لتش����كيل كيان ل����ـ «حماس» في قطاع

وال قانوني ًا وال ش����رعي ًا ...ويتنافى مع األعراف

غزة ،مبعنى إمارة تُدار من قبل «حماس» وبني ما

الدولية أن يتم فرض احلصار على ش����عب كامل

ح����دث خالل العدوان ،كان بإمكان «حماس» بعد

بسبب املوقف من القوى السياسية التي حتكمه،

العدوان أن تعلن ببساطة عن موضوع غزة ولكن

خاص����ة أن هذه القوى السياس����ية أفرزت عبر

مشروع حركة اإلسالم السياسي حلركة حماس

صناديق االنتخابات ،بصرف النظر عن املوقف

واضح وليس فقط ما بعد العدوان على قطاع غزة

السياسي والعقائدي واأليديولوجي منها ،إال أنه

واملش����روع يش����مل الضفة الغربية وكل جتمعات

باملعن����ى الدميقراطي هي قوة ش����رعية منتخبة،

الشعب الفلسطيني .بدأت حركة حماس كمشروع
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م����واز وبديل وضمن عملية حصار وإزاحة ،ولكن

السياس����ية واالندماج ،ولكن إذا لم يتم استثمارها

أدرك����ت أن اإلجن����ازات التي حققته���ا في غزة

ولم يت����م إعطاء فرصة ونافذة رمبا تكون واس����عة
ل����ـ «حماس» ب����ل حتتاج وقت ًا ،لك����ن باجتاه إزاحة

التحوالت التي حصلت أيام العدوان هي توافد
الوفود الرسمية والش���عبية وأصبحت غزة محج ًا

مكونات النظام السياس����ي الفلسطيني والسيطرة
محل����ه بأدوات أخرى وقد تكون إحدى األدوات هي

وال���كل يذكرها أكثر من القدس أو أي من أجزاء

االنتخاب����ات كما رأينا ف����ي اخلليل ،من املمكن أال

الوطن الفلس���طيني وبالتالي هذا ساهم في إنهاء

حتمل «حماس» ذات النفوذ في قطاع غزة بس����بب

احلصار عن قطاع غزة على املس���توى السياسي

احلكم وانتقادات الرأي العام على الضرائب وعلى

والدبلوماسي والش���عبي والرسمي وأعاد شرعية

احلريات وعلى جتارة السيارات واألراضي واألنفاق

حركة حم���اس التي كانت في حال���ة انعزال قبل

التي أدت إلى تضعضع القاعدة الشعبية لـ «حماس»

املتغيرات العربية وقبل تس��� ّيد حركات اإلس�ل�ام

في غ����زة ،ولكن في الضف����ة الغربية «حماس» هي

السياس���ي التي تفش���ت في العالم العربي وقبل

عنوان للمطاردة األمنية ،للتنسيق األمني بني السلطة

العدوان الذي استثمرته «حماس» بصورة جيدة،

وإسرائيل ،عنوان حلرية العمل السياسي والتعددية

هذا االستثمار برأيي ال ميكن أن تقايضه «حماس»

السياسية وعنوان للمقاومة .أنا أقول إنه من مصلحة

بدويلة غزة؛ ألن الطموح أصبح أكبر من ذلك.

العمل السياسي والدميقراطي الفلسطيني أن َيدمج

وفشل كل آليات احلصار بحقها ،بالعكس أحد

«حماس» والشراكة في منظمة التحرير
إلى أين ذاهبة «حماس»؟
محسن :ذاهبة باجتاه ،بداية الشراكة السياسية
في إطار منظمة التحرير كمعبر عن قمة هرم النظام
السياسي الفلسطيني وصو ًال للسيطرة على مقاليد
احلكم ،و «حماس» متلك القدرة الشعبية ومنظمات

«حماس» في النظام السياس����ي الفلس����طيني ملنع
تفردها وقطع الطريق على فكرة اإلزاحة واالستبدال،
ألن����ه فقط من خاللها ومن خالل قاعدة وطنية متفق
عليها نس����تطيع أن نحتوي هذا الوضع وأن نضع
حركات اإلسالم السياسي كـ «حماس» رأس حربة
لها وكالقوة األكبر لها في إطار املش����روع الوطني
وليس في إطار مش����روع اإلسالم السياسي كبديل
للمشروع الوطني.

العمل اخليري والرصيد املقاوم واالعتراف العربي
بها واالنفراجات بالعالقات الدبلوماس����ية الدولية.

أنا سعيد لسماعي وجود هجوم سياسي للقيادة

وهنا هذه هي املس����ألة التي يجب أن تدركها «فتح»
وقيادة احلركة الفلس����طينية ب����كل ألوانها مبا في

الفلس����طينية ولكن ال أحس بوجود مؤشرات على
ذلك ،مث ًال حس����بما سربت وس����ائل اإلعالم ،فإن
أبو مازن أعطى تعهد ًا لسبع عشرة دولة أوروبية

ذلك اليس����ار ،اللحظة اآلن مواتية لعملية الشراكة

وغيرها بعدم التوجه إلى محكمة اجلنايات الدولية،
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يعني أنه ال يتم فكرة البناء على االعتراف وهو غير

العنف ،وإذا حتققت هذه الوس����ائل ال يوجد داع

وارد في هذه املرحلة ،وهو األمر الذي يعني أنه ال

للعن����ف ،ولكن إذا تغيرت األس����باب السياس����ية

يوجد هناك هجوم بل يوجد اكتفاء باإلجناز ،ولكن

فق����د يحدث عدوان وقد تعود «حماس» إلى مربع

ال يوجد تواصل أو رغبة في االس����تثمار في هذه
املسألة .اجلانب اآلخر هو وكما صرح بأنه خالل

حتس����ن من وضعها السياس����ي
التفاوض حتى ّ
وتثبت ش����رعيتها وتعيد تس����نّم الدور السياسي

ستة أش����هر ستتم إعادة املفاوضات وفق النقطة

األبرز في احلركة الوطنية.

الت����ي انتهت إليها املفاوض����ات مع أوملرت ،وهذا
ال يش����ير إلى وجود سياسة ،يشير استثمار هذه

على الرغم من حالة التفاؤل الكبيرة التي

الورقة إلى العودة إلى مسار املفاوضات كما كان
ولكن ليس باألفق اجلديد وفق الشروط اجلديدة.

ع ّمت الشارع الفلسطيني بعد العدوان واالنتصار
وبعد األمم املتحدة وبدأت األمور اآلن بالذبول وقد

اجلانب الثالث ،هناك من املمكن مبالغة أو إجحاف

ُيعاد إنتاج عملية تكيف جديدة وإعطاء شهادة ميالد

بحق «حماس» فيما يتعلق بالتهدئة؛ ألنه ال يوجد

جديدة لالنقسام.

شيء اس����مه تهدئة إستراتيجية موجودة بالعالم.
صحيح أن أي قوة سياسية عندما يتاح لها حرية

د .وليد :لنتح���دث بصراحة ،إن «حماس» قوة

حرك����ة أن تقنع العالم ب����أن هذا اجلزء هو بالدنا
وهذا ال يلغي دورها بالضفة الغربية ،مث ًال أعمال

صاعدة ،ويب���دو أن الوقت يلع���ب لصاحلها على
األقل من منظوري أن���ا ،هي في اآلخر عبارة عن

املقاومة الشعبية حسبما أعلم من خبراء بالضفة

قوة صاعدة وتش���عر بأنها تريد أن تقود املشروع

كانت هناك مش����اركة فاعلة أثن����اء العدوان على

نوع من التفريط إلخ
الوطن���ي والذي قام به الغير ٌ

غزة من «حماس» هناك وقتها بش����كل فاعل ،هم
لم يعملوا تناقض ًا بني املقاومة احلاصلة بغزة وبني

وال يوجد لديها سلطة لتجرب.

توج����ه أبو مازن لنيل االعتراف باألمم املتحدة بل
قاموا بدعمه في هذا املجال ،وهذا يعطي مؤشر ًا

محسن :الشراكة أم احملاصصة؟

جيد ًا باجتاه املصاحلة وحتركوا في إطار املقاومة

د .ولي���د :أعتقد ..باألمرين ،تعلمون أن العملية

الش����عبية ،لكن ال توجد تهدئة إستراتيجية ،ماذا

السياس���ية هي مجموعة م���ن العوامل تتفاعل مع

تريد إسرائيل من قطاع غزة؟ إذا استطاع قطاع

بعضها ،تريد النظ���ر إلى القيادة دون النظر إلى

غزة أن يدير أموره بش����كل منعزل عنها فال يوجد

عناصر القوة عن���د الطرف اآلخر ونقاط الضعف

قل����ق من طرفها ،ألنه م����ا تعريف احلرب؟ احلرب

لديك .لو أسلم أبو لهب لتغير القرآن كله ،املشكلة

بالتعريف العلمي امتداد لسياس����ة الوصول إلى

أن كل طرف يقوم بدور مبعنى.
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د .ناصر :هناك فكرة وجود قوة صاعدة تتوافق

الس���لطة ،جزء من اخلالف الداخلي في «حماس»

مع حالة إقليمية تع ّبر عن الزمن اجلديد لس���يطرة

هو أن «حماس» الداخل تبحث في شروط السلطة،

يحس���ون باالعتداد
اإلس�ل�ام السياسي ،بالتالي ّ

فيما «حماس» اخلارج متمثلة بخالد مشعل ورفاقه
في املكتب السياسي يتطلعون إلى املنظمة ،طبع ًا

«حم���اس» إل���ى البحث عن محاصص���ة بقدر ما

هذا الوضع له عالقة بالظروف السياسية لكل فريق

يدفعه���ا إل���ى القفز والذهاب إلى م���ا انتهت إليه

بني الداخل واخل���ارج ،فريق الداخل بصفته ينعم

«فت���ح» فيما يتعلق بقيادة منظمة التحرير ،بالتالي

باالمتيازات املوجودة وبالتالي يريد احلفاظ عليها،

«حماس» ذاهبة أكثر إلى قيادة املشروع الوطني،

وفريق اخل���ارج يرى أن الوضع اإلقليمي قد تغ ّير

وق���د يكون هذا عبر انتخابات أو عبر مصاحلة أو
توافق ،لكن بوصلتها وتوجهها نحو قيادة املشروع

���س بأن حلفاءه في اخلارج واخليارات العربية
وأح ّ
قد انتهت كسورية إلى جانب قطيعته املزعومة مع

الوطني الفلسطيني.

إيران ،لكي يحمي نفسه.

والثق���ة وأنهم قوة صاع���دة وبالتالي هذا ال يدفع

د .ولي���د :لق���د ع ّبرت عن نفس���ها في أكثر من
موضوع وعلى الرغم من كل التراش���ق اإلعالمي
املوج���ود ،النقط���ة املعينة هي التح���ول اإلعالمي
واإلحباط املراف���ق له ،مبعنى أن موقف «حماس»
األخي���ر ليس موقف ًا إيجابي ًا جتاه اآلخر ،إنه يعني
أن هن���اك حالة انتصار وحالة طالق بيننا ،عندما
ن���رى أحد ًا أعلى نبرة الصوت نقول له «هون عليك
ً
قلي�ل�ا» مبعنى أن كل احلديث الذي يدور بتقديري
هو عبارة عن صراع سياسي وهو قابل للشراكة،
وأي أحد يدخل املطبخ السياس���ي يقبل الشراكة؛
ألنه يفكر مبنطق املصلحة واملكاس���ب واخلسائر،
ولديه حسبة جتار بالنهاية.
اس���تكما ًال لهذا النقاش ،الش���يء الذي
أصبح شبه مسلّم به في النقاش السياسي هو أن
ع�ي�ن «حماس» أصبحت عل���ى املنظمة وليس على
العدد (2012 )22

«حماس» تتحدث بوجهين
مأمون :صحيح« ،حم����اس» تتحدث بوجهني،
«حم����اس» للعال����م اخلارج����ي تتحدث بلس����ان،
وجلماهيرها تتحدث بلس����ان ،وسياس����ة اخلداع
والدمياغوجيا واحلملة اإلعالمية هذه األمور كلها
جتيدها «حماس» ،وهي نّ
تتفن في ذلك ،وهذا أمر
يح����دث إرباك ًا حقيق ًة ،ماذا يريدون وإلى أين هم
ذاهب����ون؟ إذا أردت أن تقدر موقفهم أو تقيمه ال
تس����تطيع ذلك ،خطابهم للعالم من حتت الطاولة
بلغة وخطابهم جلماهيرهم بلغة أخرى ،وهي مسألة
معق����دة« ،حماس» حريصة على أن تدخل منظمة
التحرير؛ ألنها عبر  25عام ًا من عمرها فشلت في
أن تكون ممث ًال شرعي ًا ،فما بالك بأن تكون ممث ًال
ش����رعي ًا ووحيد ًا ،وهي فشلت في أن تكون مجرد
ممثل عن الش����عب الفلسطيني ،فهي ال ممثل وال
شرعي وال وحيد ،وبالتالي هي أمام فرصة كبيرة
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ج����د ًا ألن تدخل إلى قيادة منظمة التحرير والتي

السياسي الفلسطيني أخرج «حماس» منه وهذا
يعكس فش ًال وكذلك في ليبيا وتونس ،واآلن ظهر

السيطرة على منظمة التحرير« ،حماس» بتقديري

فج����أة العنصر األردني في هذه املعادلة ،وأعتقد
أن ظه����وره ليس صدف ًة ،فأول زي����ارة بعد عودة

وتصريحاتها مجرد تكتيك والهدف هو االنقضاض

محمود عباس من األمم املتحدة كانت مللك األردن،

على النظام السياس����ي الفلس����طيني والسيطرة

سبق املوضوع احلديث عن تكوين فدرالية ،والذي

عليه وهذه حقيقة ،العقل الباطن يتحدث عن هذا

حتدث عنه األمي����ر طالل بأن الضفة الغربية هي

ورمبا أكثر من ذلك أن بعض القادة في «حماس»

جزء من األردن.

ستعطيها صفة املمثل والشرعي والوحيد وهدفها
ال تؤمن بالشراكة السياسية والتعددية السياسية،

يصرحون بأن هذا هو نواة املش����روع اإلسالمي
الكبير على مس����توى العال����م ،وأن غزة هي بداية

محس����ن :هذه القصة لها عالقة بشعور الرأي

هذا املشروع ،رمبا تصريحات فتحي حماد التي

العام بأن القيادة السياس����ية األردنية تشعر بأن
هناك تهديد ًا على مس����تقبل األردن من موضوع

أي شراكة أو عالقة شراكة حقيقية مع «فتح» .أنا

االعتراف بالدولة الفلس����طينية وأن الكونفدرالية

من وجهة نظري أرى أنه وحتى هذه اللحظة فإن
نب موقف ًا سياسي ًا واضح ًا ومحدد ًا
«حماس» لم تت َّ

تحُ اف����ظ على الكينون����ة اجلغرافية والسياس����ية

ص����رح بها في احلرب قطعت الطريق أمام وجود

وجدي ًا جتاه ش����راكة سياس����ية حقيقية مع باقي

ل��ل�أردن ،في هذا الس����ياق برأي����ي تأتي زيارات
امللك عبد الله إلى رام الله ،ألن هناك شعور ًا بأن

الفصائل الفلس����طينية ،ما زالت «حماس» تنتهج

إسرائيل تستهدف أيض ًا األردن ،وبالتالي كيف

أساليب تهدف من ورائها إلى إحكام السيطرة على

ميك����ن حماية هذا الكيان من خالل اإلقرار بدولة

كامل النظام السياس����ي الفلسطيني وهنا يكمن
اخلطر ،لكن علينا أن نعترف ،أيض ًا ،بأن اخلطاب

فلسطينية ،وال بأس إذا كانت ترتبط بكونفدرالية

السياسي احلمساوي يتمتع بنوع من الثقة بالنفس
أكثر من اآلخرين وهذه حقيقة« ،حماس» تتحدث
بثقة أكثر من غيرها رمبا تكون الظروف اإلقليمية
احلالية ش ّكلت لها عنصر قوة من خالله تستطيع
توسع هامش املناورة ،يجب أن نعترف بحقيقة
أن ّ

أن «حم����اس» جنحت أكثر من غيرها في توظيف
املناخات اجلديدة التي تش���� ّكلت بعد ما يس����مى

ب����األردن ،ولك����ن األردن ل����ه كيان����ه اجلغرافي
والسياس����ي املميز ،وقد نفى هذا التوجه صائب
عريقات ولكن احلديث موجود.
د ناصر :أعتقد أن مفهوم الكونفدرالية ليس دقيق ًا.
مأم���ون :رمبا يكون الهدف هو اس���تباق خطر
إسرائيلي أو رمبا أيض ًا خطر حمساوي.
أريد الرجوع إلى النقطة التي طرحناها

الربيع العربي لصاحلها ،احلقيقة تقول إن النظام
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ح���ول موضوع وجود تضارب حول رؤية «حماس»

محسن :هذا حتدده آلية االنتخابات ،بعد أربع

الداخ���ل واخلارج فيما يخص املصاحلة وتضارب
املصالح وأنها تش ّكل عقب ًة حقيقي ًة.

سنني من املمكن املكون الثاني ،لكن يجب أن تدمج،

محس����ن :هناك نقطت����ان ،النقطة األولى أنه إذا

ولكن إذا تركت خارج النظام السياسي الفلسطيني
ستصبح مشكلة.

أردنا منع مبدأ الهيمنة واالس����تبدال واإلزاحة عن

مأمون :ولكن وفق رؤية.

ط����رف عقائدي سياس����ي أيديولوج����ي محدد لديه
مشروعه ،من هنا يجب التفكير جدي ًا بآلية الشراكة

محس����ن :طبع ًا وفق رؤية وطني����ة وهي وثيقة

مقومات النظام السياس����ي الفلس����طيني من خالل

السياسية وترجمة خطوات عملية على األرض؛ ألن

الوفاق الوطني.

اس����تيعاب حركة حماس ف����ي إطار املكون الوطني
املجسد مبنظمة التحرير يعني أننا
الشامل املعنوي
ّ

نس����ير ،وأن «حماس» جزء من ه����ذا ،وعلى قاعدة
حت����رر وطني وليس عل����ى قاعدة مش����روع بديل.
النقطة الثانية ،أنه من أجل تنفيذ هذه املسألة البد
م����ن إخراج النقاش اخلاص باملصاحلة من الدائرة
اإلجرائية إلى الدائرة السياس����اتية ،ما الذي نحن
بحاجة إليه بالضبط ،ألنه إذا جرى اتفاق على منظمة
التحرير وعلى برنامج سياسي وعلى إدماج مكونات
الشعب الفلسطيني وروابطه اجلمعية بنسيج وطني
وسياسي موحد يعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية
لكل التجمعات الفلس����طينية في شتى بقاع األرض
والذي يعيد انبعاث الهوية الفلسطينية وأحد مكوناته
تصبح «حماس» ،ولك����ن إذا لم نغتنم هذه اللحظة
التاريخية ،فبرأيي أن املسار يسير باجتاه مؤشرات
هيمنة وسيطرة أحادية لإلسالم السياسي كما يحدث
اآلن في البلدان العربية.
«حماس» تريد أن تكون مكون ًا واملكون األول.
العدد (2012 )22

مأمون :محاوالت الدمج لألسف فاشلة ،الدليل
على ذلك ما جرى باألساس ،كان الهدف من إجراء
انتخاب���ات هو الدمج ،ولكن حدث العكس بد ًال من
أن يكون هناك دمج للنظام السياسي الفلسطيني
حص���ل خالف وصدام وصراع ومازلنا نعاني من
تداعيات���ه .أصبح اآلن مجرد احلديث عن الذهاب
إلى االنتخاب���ات اآلن أصبح فيه مصادرة ،هناك
أش���ياء جديدة يجب االنتب���اه إليها ،أو ًال وقبل كل
شيء شكل النظام السياسي الفلسطيني.

الخروج من اإلجراءات إلى السياسات
محسن :دعني أكمل فكرتي ،أنا برأيي ما يحقق
املصاحلة هو اخلروج من اإلجراءات إلى املضامني
والسياسات ،أهم شيء أن نحدد املرحلة التي منر
به���ا بوصفها مرحلة حت���رر وطني ،وتوطني حركة
اإلس�ل�ام السياس���ي بطريقة قطعت شوط ًا على
طريق االندماج على قاعدة املقاومة والتحرر وليس
باجتاه الدعوة السلفية واملفاهيم الدعوية .أنا أوافق
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على أن يكون هناك برنامج ورؤية سياسية وآليات

اجلغرافية السياس���ية ،نحن نتح���دث منذ 2007

ومعايي���ر الندماج «حماس» والكل في بنية النظام

حتى اليوم ،و «حماس» تُدير بش���كل منفرد قطاع

السياسي الفلسطيني واالنتخابات هي آلية ،ولكن
ً
مث�ل�ا كيف من املفروض أن نخرج من اإلجراءات

غزة ،وهذا ترتب���ت عليه نخب وامتيازات ومصالح
وش���رائح اجتماعية تش ّكلت في املجال السياسي

إلى املضامني ،مبعنى أنه يجب على اإلرادة الوطنية

وف���ي املجال األهلي وفي مج���ال القطاع اخلاص

الفلسطينية أن تطغى على العناصر األخرى التي
تؤثر على عملية التصالح ،مث ًال لدينا ثالثة ملفات

وفي مجال رجال األعمال وفي مجال األكادمييني
ً
أناس���ا يتحدثون اآلن
واإلعالميني ،نحن نرى اآلن

بيد إس���رائيل :ملف االنتخاب���ات وملف احلكومة

لم نرهم يتحدثون قبل أربعة أعوام من شخصيات

ومل���ف األمن ،ألنه مثال هن���اك  42عضو مجلس

ومحللني سياس���يني وإعالميني ونخب جديدة ،هذه

تش���ريعي من جميع الفصائ���ل مت اعتقالهم على

التحوالت جتعل من غير السهل وال في أي حال من

يد إس���رائيل ،االنتخابات بالقدس هل هي ضمن

األحوال دفع استحقاقات املصاحلة .اخلارج حالته

الضفة الغربي���ة أم ال؟ حدود العام  67والقانون

مختلفة ألن وضعه مقلق ومضطرب فيما يتعلق بعدم

الدولي ،موضوع األجهزة األمنية ،أصبحت هناك

وجود قاعدة سياسية ونظام سياسي آمن سيحافظ

عقيدة أمنية عنوانها التنسيق األمني هناك نقاش

على هذا املوقع بصورة أو أخرى ،فبالتالي املدخل

حول هذا املوضوع حيث «فتح» تقول إنه مصلحة

األمث���ل هو االندماج في إطار النظام السياس���ي
الفلس���طيني لقيادته بد ًال م���ن الرهان على املوقع

وطني���ة وغيرهم يقول إنه يض���ر بالعمل الوطني،
مل���ف احلكومة الكل مختلف حول الش���خصيات،

العرب���ي أو اإلقليمي ،أيض ًا أرى أن اخلارج توجد

ه���ذه كلها ملفات بي���د إس���رائيل وبالتالي يجب

لديه رؤية أش���مل من الداخل عنوانها كيف تتحكم

إخراج املصاحلة من (فيتو) التدخالت اإلسرائيلية
أو اخلارجية ،أيض��� ًا في خالل احلوارات الوطنية

حرك���ة حماس بقيادة العمل الوطني الفلس���طيني
م���ن خالل آلية الش���راكة واالنتخابات ،وهذا حق

الت���ي دارت في القاهرة كانت في نهايتها ضرورة

ألي قوة سياس���ية إذا كان���ت متتلك القوة والنفوذ

احلصول على مصادقة الواليات املتحدة األميركية

والق���درات والتأثير واخلطاب والق���درة على الثقة

عل���ى نتائجها وعلى احلكوم���ة ،إذا أردنا الرجوع

بالنف���س وإقناع اجلماهير ،لكن ه���ذه اآللية هي
أيض ًا مش���روعة لكن ال تكون باالنقالب العسكري

يكون العامل الذاتي الفلسطيني هو املهيمن وليس

وال باس���تخدام أدوت العن���ف ،أما م���ا دون ذلك

العوام���ل اإلس���رائيلية أو اخلارجي���ة على القرار
الوطني الفلس���طيني .اجلانب اآلخر ،طبع ًا هناك

من آليات مش���روعة دميقراطي���ة ،والكل يقر بأن
املصاحلة يجب أن تكون لها آلية انتخابات وفق رؤية

اس���تقطاب بنا ًء على املتغيرات االقتصادية وعلى

وقواعد ومعايير عنوانها الش���راكة السياسية ،هل

إل���ى مرحلة ترتكز إل���ى التحرر الوطني فيجب أن
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استطاع العقل السياسي الفلسطيني أن يتوصل

أننا لس����نا ذاهبني إلى مصاحلة حقيقية بل سندخل

إلى فكرة الش���راكة السياسية ؟ ملاذا أخر الرئيس

في وجه آخر لالنقسام.

أبو مازن اجتم���اع اإلطار القيادي املؤقت ملنظمة
التحرير من  2005إلى اآلن؟ هل هذه تعكس رغبة

د .ناصر :أنا بتقديري أن احلالة الفلس���طينية

باملشاركة السياسية؟ ملاذا تركز «حماس» بصورة

ما بعد (أوسلو) انتقلت من فكرة التك ّيف مع حالة
االندفاع العربي والقوة النافذة دولي ًا إلى مس���ألة

رئيس���ة على الش���راكة في منظمة التحرير وليس
عل���ى االنتخابات؟ أو ًال منظم���ة التحرير ،بعد ذلك

االنقسام ،لكن االتهام يذهب إما لقوى إقليمية أو

نصنع قيادة من خالل اإلطار القيادي املؤقت حتى

حلالة اصطفاف .ش���كل السمة الرئيسة للعقدين

ّ
نحضر لالنتخابات .األساس هو الشراكة وبعد ذلك

األخيري���ن في حي���اة العرب واملس���لمني ،والذي
نتحدث عنه أحيان ًا مس���ألة املصاحلة وإنهاء حالة

املستوى املعنوي واإلعالمي وعلى مستوى الضمير

االنقس���ام أكبر من قدرة الس���لطتني في القطاع

اجلمعي وعلى مس���توى الرأي العام وعلى مستوى

والضفة وعدم قدرة القيادة السياسية الفلسطينية

االنفراجات فيما يتعلق باالحتفال باالنطالقات لكنه

عل���ى إجناز ه���ذا امللف ،مبعنى أن���ه إذا ما زال

يحتاج إلى آلي���ات وأدوات فعل عملية ،وأعتقد أن
هناك عنصر ًا مهم ًا وضاغط ًا جد ًا وهو مؤسسات

هناك (فيتو) أميركي وإمس���اك من قبل إسرائيل
لبعض امللفات الرئيس���ة وهناك مازال تدخل قوى

العم���ل املدن���ي التي يجب أن تنه���ض وأن يكون

إقليمية في امللف الفلسطيني ومسألة قوى التحرر

لها دور مؤث���ر في هذا املجال وتؤثر بالرأي العام

وكل ذل���ك بالبحث ع ّما يع ّبر ع���ن الذات اجلمعية

نتطرق إلى املواضيع األخرى ،وضع مشجع على

وتضغط على صناع القرار.

الفلس���طينية فيما يتعلق بتحقيق املصاحلة يراها
بشكوك كبيرة .أنا بتقديري أنه يوجد معادل ثابت

دكتور ناصر ،السؤال الذي أود أن أسأله

بإستراتيجية التغييب فيما يتعلق مبسألة الشراكة
السياسية وهذا كان واضح ًا على مستوى السلوك

املصاحلة لن يتم ولكن ما س����يتم هو إعادة تكييف

واملمارس���ات من جتارب اإلسالميني في املنطقة

مواقع االنقس����ام ،املعطي����ات اآلن تقول صحيح أن
هناك مزاج ًا شعبي ًا عام ًا ،هناك انطالقات لـ «حماس»

بأنهم يقيمون مجتمعات بديلة ومجتمعات مضادة

حول املصاحلة ،بع����ض الناس يقولون إن موضوع

ه���ذا من ناحية ،وم���ن الناحية الثاني���ة تعاملهم

بالضفة وانطالقة لـ «فتح» بغزة ،ولكن هذا كله يساعد

البرجمات���ي أو الذرائعي مع مس���ألة االندماجية
كوسيلة للدخول لبنية النظام السياسي ثم التم ّكن

التي بيد إسرائيل التي حتدث عنها محسن ،بالتالي

من السيطرة عليه ،وهي إستراتيجية فاعلة وناجحة

ما سيحدث هو إعادة جتميل للسياق احمللي ،مبعنى

في أدائهم وفي رؤيتهم ،لذلك في عديد املرات مهم

في تعزيز الوضع القائم إضافة إلى املعيقات الثالثة
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أن نتأمل فكرة املصاحلة في فكر التغييب ،مبعنى

واالنتخابات لكافة اآللي���ات واألدوات التي حتقق

أنه ألي مدى ي���رون في فكرة املصاحلة مدى من

مصلحة ،لكن في الوقت نفسه ،الذي أعطى املبرر

الش���راكة الوطني���ة ،وهذا نوع م���ن الدخول في

لذلك هو أداء الطرف اآلخر ،مبعنى عدم التس���ليم

تعاقد جديد بني الفلس���طينيني خللق حالة جديدة

مببدأ التداول السلمي للسلطة ،وعدم التسليم مببدأ

أو خلق برنامج جديد يع ّبر عن جماعة لها مشروع
وبرنام���ج ،وفك���رة ما تفضلت به طبع��� ًا ال توجد

دورية االنتخاب���ات ،أنها من املمكن أن جتعل من
القائد معارضة والقائد السياس���ي من املمكن أن
يرجع مواطن ًا عادي ًا ،وهذه املسألة ليست لها عالقة

مقدس���ات بالنسبة لهم من انتخابات وحالة توافق
على منظمة التحرير وهم يدرس���ون هذه املسائل

بـ «فتح» فقط بل لها عالقة بالعقل السياسي العربي

ضمن حس���اباتهم ،إذا مكنته���م االنتخابات في

والعالم الثالث بشكل عام ،وهي تتعامل مع السلطة
أو ًال كمركز للثروة والنفوذ السياسي ،واملكانة ثاني ًا،

أغلبية في النظام السياس���ي الفلسطيني فسوف

مبعن���ى أنه ال يوجد تطبيق لنظام دميقراطي يدرك

يذهبون إلى موض���وع االنتخابات دون االكتراث
أليهما أو ًال املصاحلة أم املنظمة ،في الوقت نفسه

فيه الرئيس أنه بعد أربع أو ست سنوات من املمكن

حالة الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى

أن يعود إلى صفوف املواطنني ،هذا الهيلمان الذي

ق���د يصلون إلى ما يبرر عدم الوصول إلى اتفاق

حتدث عنه محمد حس���نني هيكل «هيلمان الدولة»
لم يترك متس���ع ًا للتسليم بنتائج االنتخابات ،وفي

منشغلة ،والوجود الفلسطيني وضعه في اخلارج

الوقت نفس���ه هناك تهم من قبل الطرف الذي فاز

والشتات مرتبك ،وهذا ال يؤهلهم لبحث ملف منظمة

باالنتخاب���ات وهذا مدخل على طريق الس���يطرة

التحرير ،لكن إذا قدر لهم أن يروا في هذه املسألة

على النظام ،في الوقت نفس���ه العقلية التي ليست

إمكانية؛ فسوف يدخلون إلى ملفات االنتخابات في

قائمة ال على الش���راكة وال على مبدأ االنتخابات،

مخيمات لبنان أو سورية أو غيرها من املناطق لكن

أنا أواف���ق على وجود مش���كلتني تاريخيتني فيما

باجت���اه احلالة التوافقية .هذا التوصيف يعطيني

يتعلق بحركات اإلس�ل�ام السياس���ي وهما غياب

مس���احات تشاؤم جتاه قضية املصاحلة أكثر من

فكرة الشراكة والتفكير مبوضوع املجتمع املوازي

الذي يبدو في الظاهر من انفراجات ذات حسابات
تكتيكية أكثر من كونها جدي ًة على طريق حل امللفات

واملضاد والبديل ملا هو قائم ،يعني جمعيات بديلة

حول منظم���ة التحرير ،مبعنى أن املنطقة العربية

للقائمة ،وجامعات بديلة للقائمة ،احتادات ومنظمات
أهلي���ة أو غيرها بديلة للقائمة ،وليس���ت جزء ًا من

احلقيقية إلجناز املصاحلة الوطنية.
محس���ن :ل���دي تعليق صغير ،أواف���ق على ما

مكوناته ،مث ًال :مما يؤشر على ذلك أنه منذ العام 98

حت���دث به الدكت���ور ناصر فيما يتعل���ق باملوقف

وحتى العام  2003شهد املجتمع الفلسطيني حالة

الذرائعي والتكتيكي من فكرة الشراكة السياسية

من احلراك النقدي على أداء الس���لطة فيما يتعلق
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وأسس دينية عقائدية ،العامل الديني مهم جد ًا يجب

بالفس���اد ومصالح العمال واملزارعني املهمش�ي�ن،
كانت هناك مس���احة من حرية التعبير نسبي ًا ،بعد

عدم إغفاله ألن «حماس» تنطلق من قناعات دينية في

تقرير الفس���اد عام  98فتحت البوابة واس���عة .لم

كل فلس���فتها وخطابها وبرنامجها وفي كل خطواتها

تندمج قوى اإلس�ل�ام السياس���ي في إطار قوانني

وإجراءاتها ،وخطاباتها األخيرة مبنية على معتقدات

وتشريعات إلصالح منظومة النظام السياسي مبا

ديني���ة ،وهذا يج���ب عدم إغفاله ألن ه���ذه املعتقدات

يضمن املصالح واحلكم الرش���يد وسيادة القانون

الديني���ة توظفها «حم���اس» بش���كل تكتيكي خلدمة
قراراتها وأغراض سياس���ية آنية ،ولكن تراكمي ًا هي

باجتاه معاكس ،وقامت ببناء مؤسس���ات وشبكة

تعرف ماذا تريد ولديها ثقة بالنفس ،لألسف الشديد

عالقات من أجل الدخول إلى حلظة تتمكن بها من

وحتى هذه اللحظة كل األزمات التي عاش���ها الشعب
الفلسطيني لم تنضج عق ًال سياسي ًا حتى اللحظة لطرح

هي مدخل للس���يطرة وليس للشراكة ،وأنه في يوم

مبادرات وأفكار ومشاريع نهائية وحاسمة حلل أزماتنا

م���ن األيام بعد أربعة أع���وام من املمكن أن ترجع

السياسية ،على سبيل املثال فقد سبقتنا سويسرا في

إلى املعارضة .العقليتان متعاكستان متناقضتان

ه���ذا املجال ،فهي كانت من أكث���ر الدول التي لديها

مبنيتان على فكرة توافقية مشتركة.

أزمات سياس���ية بعد كل انتخابات ويجلسون حوالى

واس���تقالل القضاء واستقالل احلريات ،بل عملت

الف���وز باالنتخابات ،بفهمه���ا أن هذه االنتخابات

ثالث سنوات دون حكومة ،ولكن في حلظة من الوعي
نح���ن لن نذه���ب إلى مصاحل���ة ،نحن

السياسي العام لدى املجتمع السويسري قاموا باتخاذ

ذاهب���ون م���رة أخرى إل���ى التكي���ف وإدامة عمر

قرار إستراتيجي وهو أن كل األحزاب والكتل يجب أن

االنقس���ام وحل���ول فوقية ،مبعنى حل���ول جتميلية

تشارك في أي حكومة بحجم وزنها في البرملان وهذا
االتفاق س���ار على مدار أكثر من خمس�ي�ن عام ًا ،أنا

للحالة الواقعة.
مأمون :من الناحية العملية ما زلنا أمام مشروعني

أرى أن النموذج السويس���ري يصلح ويجب أن نتبناه
فقد حل األزمة نهائي ًا.

ويوجد تباين كبير بينهما« ،حماس» في عقلها الباطن

نح���ن مطالبون بأن نطور تفكيرنا السياس���ي في

تسعى إلى إعادة صياغة املشهد السياسي الفلسطيني

ه���ذا االجت���اه وبصيغ أخرى مش���ابهة .أنا أرى أن
أزمة النظام السياس���ي الفلسطيني مهمة جد ًا ،أرى

بنظرة «حمس���اوية» تهدف إل���ى الهيمنة على النظام

أن���ه عندما نري���د الذهاب إلى موض���وع االنتخابات

السياسي الفلس���طيني بشكل كامل كمدخل بالنسبة

التشريعية ،اليوم نرى عدم وضوح اجلسم السياسي

إليها للس���يطرة على الكل الفلسطيني إلعادة صياغة

الفلس���طيني ألن لدينا مشكلة قانونية هل نحن سلطة

حتالفاته���ا اإلقليمية والعاملية م���ن جديد على قواعد

أم منظم���ة أم دول���ة أم حركات حترر؟ حقيقة أن هذا

برمته وإعادة تش���كيل الهوية الفلس���طينية من جديد
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يدخلنا في أزمة ،لنفترض أن «حماس» عندما جتري

وجود رؤوس مختلفة ،في حال النظام الفلسطيني
وجد التناغم في حال كان ياس���ر عرفات موجود ًا

أن نترأس الدولة ،سيدخلنا هذا في حالة دربكة جديدة.
صالحيات ومهام النظام السياسي غير واضحة فهل

ولكن عندما توفي ياس���ر عرفات حدثت انتخابات
تشريعية خلقت رأس ًا جديد ًا من تنظيم آخر والتي

نحن منظمة أم دولة؟

هي الرأس الرابعة أي رأس احلكومة .نريد إعادة

االنتخابات ستنجح فيها ،وقالت «فتح» ال ،نحن نريد

تعريف ملكونات النظام.
محسن :لقد ناقشنا هذا املوضوع من قبل على
محسن :أنا أعتقد أن خطاب الرئيس أبو مازن

اعتبار أن الس���لطة تضخم دورها بعد (أوس���لو)
وأصبح���ت املنظمة بند ًا من بنود إدارة االحتادات

في األمم املتحدة حاف���ظ على جانبني ،وهما عدم

الش���عبية .إذا أردت املصاحلة وتعريف الس���لطة

املساس بش���رعية متثيل منظمة التحرير هذا في

بصفته���ا تقدم خدمات ف���ي إطار منظمة التحرير

خطابه ،والورقة التي قدمها للمندوب السامي ،وعدم

التي تقود العمل الوطني الفلسطيني.

املساس بعضوية منظمة التحرير املراقبة في األمم
املتحدة ،واجلانب اآلخر الذي ال أوافق عليه كثير ًا
هو االتفاقات التعاقدية التي قامت بها املنظمة بعد

مأمون :ماذا تعني الدولة؟

(أوسلو) ،هذا ال ميس املنظمة وال ميس (أوسلو)،
هذا يعني أن مقومات النظام السياسي الفلسطيني

محسن :الدولة هي إطار بعد الكفاح.

ما زالت ببنيتها األساسية املنظمة والسلطة.
د ناصر :لقد حتدث أبو مازن بشكل صريح أن
هذا اإلجناز ال يعتبر وال يحل مكان منظمة التحرير

دعن���ا نتح���دث ف���ي موض���وع النظام

الفلسطينية بوصفها املمثل الشرعي والوحيد وكافة

السياسي نفسه ،لقد ناقشنا إحدى أهم معضالت

التعاقدات وااللتزامات.

املصاحلة املس���تقبلية ،وهي إعادة هيكلة وتعريف
النظام السياس���ي الفلس���طيني ،هو نظام متعدد

م���اذا لو نتيجة تركي��� ٍب ما خرج رئيس

السلطة من تنظيم ورئيس دولة فلسطني من تنظيم
آخر؛ ألن دولة فلسطني عملي ًا هي جزء من النظام

وهناك منظمة وسلطة وحكومة ونتج ذلك عن مسار
انتخابات ،قد يكون هذا في سياقات مستقرة ممكن ًا
ولكن في حالة تطور التش���كيل كما قال الزمالء...

السياسي الفلس���طيني ،مث ًال كما لو كان الرئيس
منتخب��� ًا من املجلس املركزي مثل أبو عمار أو أبو

واملصاحلة قائمة على ما هو موجود في هذا النظام،

مازن ورئيس اللجن���ة التنفيذية من تنظيم مبعنى

أصبح هناك نوع من القدسية ،حيث أصبح وجود

هناك أزمة في بنية النظام السياس���ي الفلسطيني
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الس���لطة نوع��� ًا من التعاقد ال ميك���ن اإلخالل به،

د .وليد :الشيء نفس���ه« .حماس» وغيرها من

اتفاقية (أوسلو) قالت ذلك واالنتخابات جتري على

التنظيم���ات من املمكن لش���خصية مثل مش���عل

هذا األس���اس ،منظمة التحرير هي شيء مقدس

أن تذه���ب بها إلى أفضل األماك���ن ومن املمكن

بالنس���بة إلى الوعي السياس���ي الفلسطيني هي
املظلة ،وهي الوطن املعنوي ،أين تكمن املش���كلة؟
دكت���ور وليد م���ن قراءتك خلطابات خالد مش���عل
ولقاءات املكتب السياس���ي ،أين تتجه «حماس»؟
وهذا سؤال كبير يسأله كل مواطن فلسطيني اآلن،
ألن���ه يرى أن «حماس» هي التي حتكم قطاع غزة
وهي قوة سياسية كبرى.

لشخصية ـ أنأى عن احلديث عنها ـ أن تذهب بها
إلى أماكن أخرى .نحن ال نتحدث عن مؤسس���ات
ولكن عن تنظيم يعكس واقعه رئيس���ه ،اذهب إلى
أي مؤسسة جتد املدير عنوان ًا واذهب إلى املدرسة
جتد املدير عنوان ًا ليس أكثر ،ولكن مع من تتعامل
م���ع املعاونني والنواب ،أنا أرى أننا يجب أن ننتبه
لألنظمة العربية ألنها تقرر.

د .وليد :أي حس����بة لعناص����ر القوة لن تقول
ل����ك ،مبعنى أن «فت����ح» عندما تذهب للعالم تقول
إن عندها مش����روع ًا متثله ،احلديث نفس����ه تقوله
«حماس» عندما تذهب إلى مصر ،من املمكن أن
احلديث األكبر في كل احلوارات على املس����توى
اإلقليمي أو الدولي هو حديث املصاحلة ،سمعنا
من «حماس» أن املصاحلة هي مكسب كبير وهي
تدرك ذلك ،ولكن هي ضمن سياسة عض األصابع
تتح ّدث عن املصاحلة أحيان ًا لتن ّفذ أشياء أخرى،
لكنها ت����درك أن املصاحلة هدف ،أتريد أكثر من
أن يأتي خالد مشعل ويتحدث عنها ،صحيح أنه

محس����ن :أريد أن أس����أل هنا ،إذا كان هناك
ص����راع اليوم على س����يادة النظام السياس����ي
الفلس����طيني في ظ����ل توافق عل����ى وثيقة الوفاق
الوطن����ي وفي ظل التصريح����ات العلنية التي قام
بها مش����عل عن ح����دود  ،67هل ال ي����زال هناك
صراع برنامجي؟ أنا أرى أن هناك اختراق ًا كبير ًا
مبوضوع الرؤية؛ األمر الذي يدعني أذهب باجتاه
أنه صراع على قيادة الس����لطة واملنظمة أكثر من
أنه صراع برنامجي؛ ألن هناك موافقة على حدود
العام  67وموافقة على هدنة طويلة األمد.

س����يغادر املوقع ،لكن بتقديري هو رجل وحدوي
بصراحة ،ليس بسبب زياراته احلميمية األخيرة
ولكنه رجل وحدوي ،وهذه الوحدوية أعطت الكثير
من احليوية اآلن.
هذا خالد مش���عل ،ولكن «حماس» إلى
أين ذاهبة؟
العدد (2012 )22

د .ناص���ر :دعني أجبك م���ن وحي خطاب
مشعل األخير.
محس���ن :ال ،خطاب مشعل في غزة يختلف عن
مقابلته مع الـ(س���ي.أن.أن) ،حيث حتدث عن حل
عادل لقضية الالجئني وسألوه عن مسألة االعتراف
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وأج���اب أال وج���ود لش���يء اس���مه محرمات في

ورام الله حققا نوع ًا من االنفراج بعد انسداد أفق

السياس���ة ،لكن في األيديولوجي والعقائد موجود،

مع�ي�ن؛ ألن الناس احتقنت عل���ى حكم «حماس»
بغزة ،ولكن عندم���ا جاءت احلرب حققت انتصار ًا

د .وليد :الرجل يتح���دث بنوع من البراغماتية
العالية ج���د ًا ،وهو حتدث في كالم بغاية األهمية،

ضد الغالء وانسداد األفق السياسي وعندها أتى

لكن هذا شأن تقرره الدولة الفلسطينية القادمة.

كبير ًا ،والشيء نفسه حدث برام الله من تظاهرات
االنتصار املعنوي ،إذا كانت احلالة هكذا فما الذي

وقال أنا أدرك أن العالم لن يعطينا تناز ًال ،وعندما

يدفع الطرفني إلى املصاحلة؟ ما الشعور الذي يدفع

يتحدث عن  67يقول نعم دون مش���كلة ألنه يدرك

إلى أن املصاحلة ممكنة أم هي مجرد حكمة عامة؟

ذلك ،مبعنى أن  67ليست نهاية الصراع .موضوع
اخل�ل�اف البرنامجي موجود ،أبو مازن مع أن كل

د.وليد :األمر األول هو أن الطرفني يشعران بأن

فلسطني تتحرر وهو أخطأ عندما قال إنه لن نعود

األي���ام اخلوالي فككت إلى حد ما املواقف احلالكة
التي كانت موجود ًة س���ابق ًا سواء أكان ذلك لغياب

إلى فلسطني التاريخية وهو يدرك هذا اخلطأ.

بعض الرموز أو لتغييرهم أو البتعادهم عن الساحة.

مأمون :هو أراد أن يقولها سياسي ًا.

األم���ر اآلخر أن الزمن كفيل بأن يذ ّوب الكثير من

االحتجاجات االجتماعية ،والوقت كفيل بأن ينهي
أزمات عميقة جد ًا .األمر الثالث أن كل طرف يشعر

د .وليد :مش����عل يقول إنه م����ع  67ومع إبقاء
الص����راع مفتوح���� ًا وأنه مع ع����ودة الالجئني مع

بأنه من املمكن أن يحقق ش���يئ ًا ،مبعنى أنه يعتبر
نفسه قوي ًا وليس ضعيف ًا وأن حالة االستئصال لم

إدراك����ي الذاتي أنهم لن يع����ودوا بهذه الطريقة؛

تعد وارد ًة.

ألن إس����رائيل لن تسمح إال بعودة عينات ،مبعنى
م����ا املانع من أن تتكلّم بسياس����ة أمام العالم ،ال

سياسات :أنت تتحدث عن خالد مشعل؟

يوجد فلسطيني حر من صلب فلسطيني يستطيع
أن يتنازل عنها ،إذا اس����تطعنا حترير حدود 67

د .ولي���د :نعم ،بالتالي ه���و ليس خائف ًا من أن
يتم استئصاله بالضربة القاضية ،هو يحقق نقاط ًا

«ماش����ي احل����ال» .وثيقة الوف����اق باعتقادي هي
مش����روع يجب التوافق علي����ه ،أقل من ذلك ُيبقي
اإلجنازات التي متت مراكمتها.

على األرض ،وبالتالي ال يوجد لديه خوف ،خاصة

نرج���ع إلى آخر س���ؤال في هذه الندوة

أن���ه من جانب آخر هناك نوع من الضغط مورس

عن موضوع ما يسمى الربيع العربي وتأثيره على

على موضوع املصاحلة ألنه ال يوجد طرف إقليمي

القضية الفلسطينية .إذا كان كال الطرفني في غزة

أو دول���ي إال ويتحدث عن املصاحلة ،يس���أل هل
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أنت رئيس لغزة أم الضفة ،هل ش���اهدمت لقاء أبو

مأمون :تريد أن ترس���م صورة لقطر على أنها

مرزوق أول ش���يء قاله إن مصر ال تريد أن تفتح

دولة ممانعة وهنا اخلطورة وهذا حقيقة ما يجري.

معبر رفح إال وفق احلاالت اإلنس���انية وليس وفق
اتفاقية  2005وهذا كالم له داللة ،لنذهب إلى تركيا

«قطر حاضرة بسبب غياب الكبار»

فهي غير مس���تعدة للقاء أبو العبد هنية بل ترسل
وزير خارجية الستقباله؛ ألن عالقة تركيا بأبو مازن
ممتازة جد ًا.
د .ناصر :هناك شكوى في الفترة األخير لقطر
وتركي���ا من قبل أبو مازن الهتمامهما أكثر بحالة
غزة والدعم الكامل لها.
د .ولي���د :زيارات أبو م���ازن إلى تركيا متعددة
ومتك���ررة ،وقد بذلت القي���ادة التركية جهد ًا كبير ًا

د .ولي���د :ال ال ،قطر تلعب هذا الدور من خالل
مصروف اجليب الذي تقدمه ومش���اريع اإلعمار،
وذلك فقط بس���بب غياب الكبار ،وبالتالي ال ميكن
البن���اء عل���ى دور قط���ر ،دور قطر بالنس���بة إلى
ش���عب محاصر وبيوته مدمرة س���وف تساعدهم
وال يوج���د التفافات ومحاور لديه���ا بقدر ما هي
احتياج���ات ،عندما تفرض «حماس» اليوم ضريبة
على «الشيبس» تصير أزمة ،فالناس حتتج ،فلدينا
أطفال يستهلكون «الشيبس».

جد ًا في موضوع األمم املتحدة ،هناك شواهد كثيرة
جد ًا تقول إن هناك توازن ًا دولي ًا حتى اآلن واإلقليم

أريد أن أنتقل إلى مربع السؤال األخير.

والعالم لم يتورطا حتى اآلن في انتكاسات واضحة.
د .ناصر :باستثناء قطر.
د .ولي���د :نعم ،ألنك تعلم أن قطر تريد أن تلعب
دور ًا كبير ًا ،وغياب الكبار أدى إلى هذا الدور.

د .ناص���ر :أن���ا عندي نقطة ،وه���ي اخللل في
منظومة العقل السياس���ي الفلسطيني وهي ذهاب
أبو مازن إلى األمم املتحدة دون استشارة احلركة
الوطنية ،وأعتقد أن الش���يء نفسه لدى «حماس»
عندم���ا تقرر ف���ي أمور معينة س���واء كحكومة أو
كحرك���ة وه���ذا رأيناه في س���لوك احلكومة اجتاه

محس���ن :قطر تلعب على املكش���وف ،فماهية

املنطقة احلرة .هذه هي الذهنية التي يتبع لها العقل

دوره���ا وأهدافها معروفة ،وتلع���ب ضمن اتفاقية

السياسي الفلسطيني وهي غياب فكرة الشراكة.

واضحة.

لنعد إلى الربيع العربي وتأثيراته.

د .وليد :قطر تلعب ضمن مشروع اجليب (املال)
د .ناصر :نعم ،كان ذلك نوع ًا من التنويه.

الذي تقدمه.
العدد (2012 )22
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محس���ن :أنا لدي تعليق عل���ى إبراز «حماس»

وشعور البعض اآلخر بأنهم خسروا بعض الشيء،

لدور قطر السياسي ،ألن قطر هي امتداد ملشروع

ولكن بالقدر نفسه ،كسبت «حماس» مواقع وخسرت

غربي يهدف باألساس إلى احتواء وحتجيم نتائج

مواقع أخرى ،بعجالة إلى أين يذهب الربيع العربي

احلراك الش���عبي العرب���ي ،بالتالي دور قطر فيما
يتعلّ���ق مبصر باجتاه إنف���اق األموال هو للحفاظ

باحلالة الفلسطينية؟

على ثوابت محددة من عالقة مصر باملقرر اخلارجي

د .ولي����د :أنا ال أفترض أن حالة املصاحلات تتم

والسياس���ة اخلارجية األميركي���ة ،وهذا ما يتعلق
أيض ًا بـ «حماس» في غزة ،وقطر حتاول أن تلعب

ب��ي�ن طرفني وليس بني طرف رابح وطرف خاس����ر،
أن����ا أتصور أن املصاحلة واقع����ة في منطقة وحالة

دور ًا سياس���ي ًا مع «حماس» خاصة بعد خروجها

اشتباك وحالة صراع لصالح أطراف أخرى ،لديك

من سورية وضعف العالقة مع إيران ،بالتالي املال
ليس ما ًال فقط ،بل له وظيفة سياس���ية ،وأعتقد أن

ّ
س����خر كل إمكانيات����ه لكيال تتم
طرف إس����رائيلي

لدى «حماس» إدراك ًا لهذه املس���ألة وإدراكها مهم
جد ًا أن توظفه في إطارها االقتصادي النفعي في

املصاحل����ة والطرف األميركي نفس القضية ،ولديك
الطرف الغربي الذي إلى حد كبير يفضل موضوع
املفاوض����ات ،وه����ذه األطراف عب����ارة عن أطراف

مصلحة املجتمع الفلس���طيني مع التمسك بخيار
«حم���اس» الذي تعلنه رس���مي ًا وهو خيار املقاومة

تص ّع����ب املصاحلة ،مبعنى أننا لو قلن����ا إننا نريد
مصاحلة ولم توافق إس����رائيل ف����إذن املوضوع ال،
نحن نتبع الواقعية واملس����ألة مهمة جد ًا في إنضاج

وليس ضمن معسكر االعتدال.

حالة وعي سياس����ي وطني باجتاه املصاحلة مبعنى
د .ولي���د :انظ���ر إلى عالقة «حم���اس» وإيران

أنن����ا من املمكن أن نتصال����ح وليس بالضرورة أن
نكون ضحية سهلة.

تفهم .أي عالق���ة تقيمها «حماس» لن تكون تبعية
بل اس���تقاللية ،و «حماس» ترح���ب بأي نوع من
التعاون اإلقليمي ولكن ليس على حساب ثوابتها.

لكن الربيع العربي إلى أين؟

الس���ؤال األخي���ر الذي ن���ود طرحه ،ال

د .ولي����د :إذا أنتج الربيع العربي إرادات وطنية

ميكن ألي نق���اش اآلن أن يفرغ من نقاش قضية

ش����عبية فهو بالقطع س����يكون م����ع مصلحتنا وكل

الربي���ع العربي وقضية فلس���طني أو كما قيل فإن

قضيتنا ،هناك مصاحلة ،واملصاحلة عبارة عن ملف

ّ
سيسخر للمصاحلة ،وبعد ذلك قيل
الربيع العربي
ّ
سيعطل املصاحلة بحكم التكوينات اإلقليمية
ال هو

صغير ،وأصبحت القضية الفلسطينية على رأس كل
أجندة عربية ،مهما كان املوجودون في السلطة ،وهي

اجلديدة ومصاحلها وشعور البعض بأنهم انتصروا

عبارة عن ورقة مرور للشرعية والسلطة واالنتخابات،
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وكما نعلم فإن فلسطني أصبحت لديها قضية رابحة

اآلن هل هو ربيع عربي؟ مبا يجري في سورية من

لكل الوطن العربي س����واء أكانوا إسالميني أم غير
إسالميني ،بالتالي أنا لست قلق ًا من الوطن العربي

حرب أهلية طاحنة وما يراد لسورية والسيناريوهات
املرس���ومة للدولة الس���ورية واملخططات األميركية

بينما أنا قلق من األطراف األخرى التي تخرب على

والغربية لس���ورية .أنا أرى أن املشهد السياسي

املصاحلة وحتاول منعها .أنا أعتقد أن الربيع العربي
داعم للمصاحلة ولكن س����يأخذ وقت ًا إلى أن تتشكل

العربي العام غير واضح املعالم حتى هذه اللحظة

أنظمة سياس����ية جديدة بوعي سياسي جديد وأن
ننضج أنفس����نا قلي ًال ألن احلكم من طرف واحد ال
يصح ،ألنه لو أتى العالم ليجبرنا على مصاحلة فلن
تت����م إال بأيدينا ،إذن نح����ن نحتاج إلى حالة نضج
م����ن طرفنا ،حالة الوعي ف����ي الطرف اآلخر أعتقد
حتت����اج إلى بعض الوقت ألنه في حالة حتول ولكن
في منتهاها األخير سيكون في مصلحتنا .املصاحلة
هي عبارة عن اس����تحقاق على الطرق ،نحن أمامنا
احتمال أننا نتوحد حتى نقارع االحتالل دبلوماسي ًا

وال نستطيع أن نتكهن إلى أين ستنتهي األمور ،أنا
بتقديري أن األمور تذهب باجتاهني ،اجتاه سياسي
عربي بامتياز ستنتجه دول الربيع العربي واجتاه
آخ���ر هو ما حتاول بلورته الدول امللكية وبتقديري
ل���م تكن دعوة املغرب واألردن إلى مجلس التعاون
اخلليجي بريئة .إذن العرب ذاهبون باجتاه إرادتني
سياس���يتني ،إرادة ينتجها الربيع العربي املشهد
النهائ���ي املكتم���ل ،واإلرادة الثاني���ة هي اإلرادة
امللكي���ة التي تقودها دول اخلليج وحتاول أن تضم
لها املغرب واألردن.

وعسكري ًا ،ودونها ال نستطيع أن نقارعه.

قل لنا ما هو تأثير الربيع العربي بعد عامني.

ربيع عربي بين قوسين

مأم���ون :اخلش���ية اآلن أن نصطف ،أعني كل
إلى أين ذاهب الربيع العربي؟ مأمون

طرف فينا س���واء «فتح» أو «حماس» ،وراء إرادة
من هاتني اإلرادتني ،وأن حتسب «حماس» نفسها
على أي تيار أو إرادة للربيع العربي و «فتح» مث ًال

مأمون :بداية مصطلح الربيع العربي أنا أضعه
بني قوسني ،ال أعرف إن كان ربيع ًا بالفعل والعبرة

تتبع النظام اخلليجي ودول امللكية ،أنا لم أس���تمع

بالنتائج؛ ألن املش���هد السياسي العام العربي لم

إلى مسؤول فتحاوي واحد تصريحات معادية للربيع

يكتم���ل ،ال أعرف إلى أين س���تصل األمور .بدأت

العربي ،بالعكس كان كل القادة الفتحاويني وحتى
الرئيس أب���و مازن متفائلني ج���د ًا باحلراك الذي

كما نراها اآلن توقفت في سورية على حرب دموية،

يحص���ل في العالم العربي وهن���اك إرادة حقيقية

سميت «الربيع العربي» فقط عند مصر وتونس ولكن

أن ينتهي احلراك بشكل نهائي إلى مواقف داعمة

أح���داث في تونس كانت بالفعل ثورة بيضاء ولكن
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وحاضنة للملف الفلس���طيني ،هذا كله منوط بنا،

ج���زء من التعليق على ما حت���دث به الدكتور وليد

علينا أن نبني إستراتيجية سياسية منذ هذه اللحظة

فيم���ا يتعلق بأن���ه كانت هناك مش���اريع تصفوية

حتى ننهي من القاموس العربي عبارة استخدمت

جتاه القضية الفلسطينية وهناك من ال يريد وحدة

على مدار سنوات طويلة أننا لن نكون فلسطينيني

الش���عب الفلسطيني سواء من قوى إقليمية أو من

أكثر من الفلسطينيني ،هذه العبارة التي استخدمت

احملدد العامل الرئيس وهي إس���رائيل ،لكن إرادة
الفلسطينيني كانت دوم ًا أقوى وحالة االشتباك التي

لزمن طويل وألغراض سياسية تلعب ضدنا ،نحن

يفرضها الفلسطينيون على احملتل كانت دائم ًا حال ًة

مطالبون بأن نتفق على صيغة تخرج هذه العبارة
واملصطلح من قاموسهم «لن نكون فلسطينيني أكثر

أقوى من كل املش���اريع التصفوية التي جاهدناها

من الفلس���طينيني» ،وقد حتدث كل زعيم عربي بها
وترجم هذا على أنه مث ًال جتد تيار ًا في األردن يقول

في حدود وعينا وما أكبر منه.

«األردن أو ًال» ومص���ر «مص���ر أو ًال» ،هذا التفكير

محسن :باألساس يجب أن يكون الرهان على

القط���ري أو األحادي غ ّيب القضية الفلس���طينية
فترات طويلة .أنا لست متفائ ًال جد ًا في ظل اشتداد

العام���ل الوطني الفلس���طيني وكيف ميكن تعزيز
الشراكة السياسية وإعادة بناء النظام السياسي
ً
ممث�ل�ا أساس��� ًا مبنظم���ة التحرير
الفلس���طيني

األزم���ات الداخلية في دول الربيع العربي ولس���ت
متفائ ًال على املدى القريب بأن يكون لهم دور فاعل

كجبه���ة وطنية تقود النض���ال على مقاعد التحرر

ودور مؤثر إلى املستوى الذي نطمح إليه.

الوطن���ي ،ألن الرهان على الرهان���ات اخلارجية
سواء املفاوضات أو الدور األوروبي أو األميركي

د .ناص���ر :أن���ا من القلة الذي���ن يتحدثون عن

أو عل���ى أي متغير إقليمي لن يفيد في هذه احلالة
حتى لو كان إيجابي ًا ،العنصر احلاسم هو الرهان

بعض االنتكاس���ات ،لكنه يعبر عن صيرورة حتول

على العنصر الوطني الفلس���طيني الداخلي .فيما

دميقراط���ي في املنطقة س���وف تهذب من س���لوك

يتعلق بالتح���والت العربية التي تتم ،أنا أرى أنها
فتحت االنس���داد ال���ذي كان موجود ًا ضد أنظمة

معن���ى الكلمة يكون لها تأثير مباش���ر على مجمل

الفس���اد واالس���تبداد وخلقت حال ًة م���ن التحول

قضايا العرب والقضية الفلسطينية في صلب هذا

الدميقراطي ،أي قوة سياس���ية ستنشأ ومن أجل

املوضوع .أنا أعتقد أن الزمن القادم سوف يكتب

تعزيز مشروعيتها البد من مناصرة العمل الوطني

لهذا الربيع العربي إجن���ازات على صعيد التقدم
كثير ًا باجتاه منجز حقيقي للفلس���طينيني بإنشاء

الفلس���طيني والقضية الوطنية الفلسطينية .لكن
على املس���توى املباشر هناك تقوية حلركة حماس

دولتهم وحق تقرير املصير .املس���ألة الثانية ،وهذا

واإلسالم السياس���ي بالنتائج الراهنة ملا آل إليه

ربي���ع عربي بني أقواس ،هو ربيع وإن حصلت فيه

اإلجماع السياسي العربي باجتاه دولة حداثية بكل
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الربيع العرب���ي وهذا يجب أال يفهم منه مزيد من

ش���يئ ًا الكل يراهن عليه .أن���ا أعتقد أن املركب
الذاتي هو مركب مهم جد ًا ،كم نحن قريبون من

النظام السياسي الفلسطيني قدر ما يفهم منه أنه

بعضنا ومتواصلون ومتحدون جتاه اآلخر هذا
يشجع الشعوب .هجوم االحتالل سيبقى موحد ًا

مب���ا في ذلك «حماس» و «فت���ح» حتى تتم إعادة

للفلس���طينيني مبعنى أننا مهما اختلفنا إال أننا
نتوحد .احلرب األخيرة كانت شاهد ًا على الوحدة،

وانتخابية تضمن الش���راكة ،في الوقت نفسه هذا

انظر كم كنا قبل احلرب نتراشق وكيف أصبحنا

السؤال كبير نحن جنيب بشكل مباشر وهذا يعتمد

خاللها وبعدها والكل اس���تغرب ما الذي حدث.

على القوى السياسية التي ستنشأ ،لكن برأيي هذا

هذا االحتالل يوحدنا ألنه عنصري وال مييز بيننا.

مرتبط بعنصرين :العنصر األول القدرة على حتقيق

ش���رخ املكون الفلس���طيني عميق ولكن هو غير

الدول���ة املدنية الدميقراطي���ة احلداثية ،والعنصر

واضح ملاذا ،ألن االحتالل يأتي ويزيله.

ف���رض الش���روط والنزعة باجتاه الس���يطرة على
قوة ودفع لكل مكونات احلركة الوطنية الفلسطينية
صياغة هذا النظام على أسس جديدة دميقراطية

الثاني الق���درة على القطع م���ع املقرر اخلارجي
خاص ًة التبعية مع القوى الرأسمالية العاملية وفي
هذه احلالة نتائج الربيع العربي بالضرورة ستكون

نتمن���ى أن تفض���ي هذه األج���واء إلى
مصاحلة.

لصالح حركة التحرر الوطني.
«القوى االسالمية ستعزز الفرص الفلسطينية»
د .وليد :أحيان ًا هناك ش���عور املديونية جتاه
القضي���ة الفلس���طينية بوصفها قضي��� ًة ديني ًة
إس�ل�امي ًة وعدم تقدمي ش���يء في هذا السياق،
أعتقد أن القوى اإلسالمية إذا جاءت إلى السلطة

د .وليد :أريد إضافة أن الدول الغربية واحلركة
اإلصالحي���ة فيها كانت تتنازع حول األطباق التي
على املائدة ،كم حجم التحول في النظام الدستوري
مبعنى الفصل ب�ي�ن رأس الدولة وبني النظام أخذ
 60عام ًا.

س���تعزّز الفرص املتاحة للش���عب الفلس���طيني
بصرف النظر عن أي ش���يء ،حت���ى القوميون

محس���ن :يجب تفعيل دور املجتمع املدني ،ألنه
يقع على مسؤولية كبيرة جد ًا.

الفلس���طينية ،وفي جزء حالة احلراك والتنافس

يجب تفعيل الكثير من األمور حتى يصبح

يشعرون بنوع من املديونية ألنهم كانوا موجودين
في مواقع الس���لطة ولم يقدموا ش���يئ ًا للقضية
على الس���لطة س���تصبح القضية الفلس���طينية
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الرقابة (االلكترونية  -الشعبية) على االنتخابات
تحليل التجربة المصرية
د .محمد علي حمود

*

المقدمة:
كان لتط��� ّور الفض���اء اإللكترون���ي ـ املتم ّثل
بش���بكة اإلنترنت وأجهزة احملمول والفضائيات،
والتي تفاعلت لتكون أدا ًة جديد ًة مت استخدامها
في الثورات العربية؛ للتنس���يق الفكري والعملي
والثوري في النض���ال ضد األنظمة الدكتاتورية
الت���ي حكمت الكثير من الب�ل�اد العربية ،وأثبتت
فاعليته���ا وجناحه���ا ،ومنها مواق���ع التواصل
االجتماع���ي (فيس ب���وك) و(تويت���ر) ـ دو ٌر في
جتميع األفكار ،وتوحي���د مطالب مختلف أفراد
املجتمع ،وكان دورها واضح املعالم ،بل إن قادة
هذه املواقع ومؤسس���يها ل���م يكونوا مبعزل عن
*كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين
mmm_phd@yahoo.com

االعتقال واالضطهاد ،وما املهندس (وائل غنيم)
في مصر ،مؤس���س موقع (كلنا خالد سليم) إ ّال
دليل على جناح هذه الوس���ائل في الضغط على
األنظمة السياسية.
أصبح���ت الوس���ائل اإللكتروني���ة من أفضل
األدوات املعاصرة في التأثير السياس���ي ،ومن
هنا جاء استخدامها أدا ًة للرقابة على االنتخابات،
بع���د أن كانت الرقابة الش���عبية مرتبط ًة بأدوات
تقليدي���ة وغير كفؤة أحيان ًا ،فض ًال عن أن النظم

السياس���ية ال تواجه صعوب ًة في حتجيم األدوات
الرقابية التقليدية.

كانت بدايات الفكرة في االنتخابات الكينية
األخيرةّ ،
وتلخصت في أن "تراقب مجموعة من
املواطنني (في كينيا) هذه االنتخابات ،وترسل
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تقارير ع���ن أي جتاوزات أو انتهاكات حتدث

م����ن هنا برزت أهمي����ة األداة اجلديدة (الرقابة

خ�ل�ال عملية االقتراع ،وم���ن ثم جتميع هذه

اإللكترونية الش����عبية)؛ ف����ي أن تواصل عملها

التقارير في املوقع اإللكتروني (أنت ش���اهد)

في التجارب االنتخابية اجلديدة ،بعد أن أثبتت

على ش���كل خريطة تش���مل مراك���ز االقتراع

جدارتها في مراقبة العملية السياسية والنظام

الرئيس���ة ،بحيث ميكن معرف���ة ما يحدث في

املصري في عهد مبارك.

أي مركز منها مبج���رد الدخول إليه .جنحت
الفكرة واس���تخدمت بشكل مشابه في مراقبة
االنتخابات ف���ي الهند ،وفي تت ّبع آثار احلرب

عل���ى غزة ف���ي العام  ،2009وفي مس���اعدة
ضحايا الكوارث الطبيعية في هاييتي وتشيلي.
وأخير ًا مت تطبيقها في مصر ملراقبة االنتخابات

ويأتي حتلي���ل التجربة املصري���ة في الرقابة
اإللكترونية  -الشعبية لعدة اعتبارات:
 منذ تغيير نظام الرئيس مبارك وحتى هذهالفت����رة ،حدثت أكثر من جترب����ة انتخابية في
مصر ،كان للبعد اإللكتروني فيها حضور مهم
ودور فاعل.

البرملانية في تشرين الثاني.2010

 -أراد الشعب املصري وكل مؤسسات املجتمع

في املقابل ،جند أن كل القوى املش����اركة في

املدني اس���تمرار الرقابة الش���عبية على مجمل

الثورة املصرية استخدمت الفضاء اإللكتروني

العملية السياس���ية ومنها االنتخابات ،ومحاولة
حمايتها من االختراقات ،مستخدم ًا كل الوسائل

وكل وس����ائل اإلعالم؛ لتحقي����ق مطالبها ضد
نظ����ام الرئيس مبارك؛ لذل����ك عملت هذه القوى

املتاحة ،ونظ���ر ًا ألن الفض���اء اإللكتروني أثبت

ومعها املجتمع على اس����تخدام كل الوس����ائل

كفاءته في أيام الثورة؛ كان من املهم استخدامه

املتاحة؛ إلجن����اح أي انتخابات ،ولعل اإلنترنت

فيما بعد الثورة.
 -طبق��� ًا ألح���دث تقاري���ر االحت���اد الدولي

مقدم����ة هذه الوس����ائل ،وألن الثورة في مصر
كان����ت جماهيري���� ًة بكل ما حتمله ه����ذه الكلمة

لالتص���االت  ،2011يوجد أكث���ر من  22مليون
مس���تخدم لإلنترن���ت في مص���ر ،أي ما يوازي

م����ن معنى؛ كان ال بد من إيجاد طريقة جديدة

 %24م���ن تعداد الس���كان البال���غ أكثر من 85

للتعام����ل مع التجارب االنتخابية املقبلة ،تزاوج

مليون نس���مة ،وتش���ير بعض التقديرات إلى أن

بني احلضور الش����عبي الذي َيفرض نفسه على

عدد مس���تخدمي احملمول وصل بعد الثورة إلى

والهاتف احملمول والقنوات الفضائية كانت في

املشهد السياسي املصري ،وبني األدوات األكثر
فاعلي���� ًة وقو ًة وجناح ًا والتي أثبتت أهميتها في

 71مليون مشترك ،وهذا ما يتيح وسائل جديدة
وس���ريعة ومتوافرة أم���ام مختلف فئات املجتمع

أكثر أيام الثورة صعوب ًة ،وهي شبكات اإلنترنت

التي حتاول أن توظفها في حماية منجزات الثورة

واالتص����ال واإلع��ل�ام (الفض����اء اإللكتروني)،

ومنها االنتخابات.

العدد (2012 )22

122

يواج���ه البحث ف���ي الرقاب���ة (اإللكترونية -
الشعبية) صعوبات أساسية ،تتم ّثل في عدم وجود
مصادر ومراجع ميكن التأس���يس عليها؛ وذلك
حلداث���ة التجربة؛ مما جع���ل الباحث يعتمد على
املواقع اإللكترونية بش���كل أساس ،ومنها مواقع
الرقابة اإللكترونية الشعبية نفسها ،معتمد ًا على
حتليل مضمون هذه املواقع ودراس���تها؛ لتكون
مبثابة ع ّينة بحث إلكترونية ترتكز إليها الدراسة
ف���ي حتليالته���ا ،دون أن تكون ه���ذه الصعوبة
ً
عام�ل�ا ُيعي���ق متابعة ورصد وحتلي���ل الظاهرة

بأبعاده���ا األولية من أجل مراكمة مفاهيم وأطر
أكادميي���ة ومعرفية للظاهرة ،تس���اهم في خلق
كتابات ودراس���ات تس���اعد على الفهم الواضح
لهذه التجربة املهمة.

ماهية الرقابة اإللكترونية
نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في املادة
َّ
( )21على أن "إرادة الش���عوب هي مناط سلطة
احلك���م ،ويجب أن تتجلّى هذه اإلرادة من خالل
انتخاب���ات نزيهة جتري دوري��� ًا باالقتراع العام
وعلى قدم املس���اواة بني الناخبني ،وبالتصويت
السري ،أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية
1
التصويت".
وتؤكد العدي���د من االتفاقيات حقَّ الش���عب
ومؤسس���اته في مراقب���ة االنتخابات ومتابعتها،
وعلى س���بيل املثال ال احلصر ،جند أن (منظمة
األم���ن والتع���اون األوروبي) أك���دت ـ في وثيقة
صادرة عنه���ا ـ ضرورة قب���ول مراقبني دوليني

ومحليني في االنتخابات ،وأكدت الوثيقة نفس���ها
أن مراقبي االنتخاب���ات ميكن أن يلعبوا أدوار ًا
مهم ًة في االنتخابات عبر آلياتهم الرقابية ،وهكذا
أصبحت املراقبة آلي ًة مهم ًة في العملية االنتخابية
الدميقراطية ،إذ تُعد ضمان ًا حقيقي ًا لنزاهة العملية

برمتها سواء أكان النظام دميقراطي ًا أم انتقالي ًا.
وعلى الرغم من وجود وسائل اإلعالم احمللية

(التلفزي���ون ،الراديو ،الصحف ،املجالت) والتي
تلع���ب دور ًا تقليدي ًا في مراقب���ة االنتخابات ،إذ
تق���وم بتقدمي التقارير عن حم�ل�ات االنتخابات،
وعن النتائج االنتخابي���ة النهائية ،والتحقيق في
االدع���اءات القائلة بحدوث انته���اكات ،وإجراء
تقييمات س���ريعة عبر تقارير إذاعية وتلفزيونية،
فإن نظرة تس���ود ـ في بعض األحيان ـ املجتمع
بعدم حيادية وسائل اإلعالم خاص ًة عندما تكون

خاضع ًة لسلطة احلكومة.

2

لذل���ك جند أن املعه���د األوروبي لإلعالم قدم،
في الع���ام  ،1994تقري���ر ًا عنوان���ه "انتخابات
العام  1994البرملانية والرئاس���ية في جمهورية
مقدونيا اليوغسالفية السابقة – مراقبة وتغطية
االنتخاب���ات في الوس���ائل اإلعالمية" ،حيث قام
املعه���د بجمع معلومات :حول اخللفية االنتخابية
للبلد ،واآللي���ة الدميقراطية والتصويتية ،وطبيعة
املرشحني ،وحتليل هذه البيانات؛ من أجل إطالع
املتدربني الذين س���يقومون الحق��� ًا بتغطية هذه
االنتخابات ومراقبتها ،واستخدم املعهد وسائل
اإلعالم املقروءة واملسموعة من أجل إحداث توعية
بأهداف االنتخابات والغاية الرئيسة منها ،وراقب
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املعهد هذه الوسائل وطريقة تعاملها مع املرشحني
املعارضني ،كما تابع بدقة نزاهة اإلعالم في نقل
الوقائ���ع االنتخابية ،وكل ما س���بق ميثل فحوى
الرقابة التقليدية على االنتخابات.

3

ف���ي املقابل ،يش���هد العال���م الي���وم تزايد ًا
وتنامي ًا في أعداد مستخدمي الهواتف احملمولة

واحلواس���يب احملمول���ة ،وتتزايد يومي��� ًا أعداد
مس���تخدمي اإلنترن���ت ،وخصوص��� ًا مواق���ع
التواصل االجتماعي اخلاصة ،كغرف الدردش���ة
والـ(ماسنجر) أو املواقع العامة مثل (فيس بوك)
و(تويت���ر) ،وهو ما يو ّفر بيئ��� ًة تكنولوجي ًة خصب ًة
للدعاي���ة االنتخابية اإللكترونية ،ويس��� ّهل عملية

املشاركة السياس���ية في االنتخابات ،وإمكانية
اس���تخدامها في تفعي���ل الرقابة عل���ى العملية
االنتخابية ،والقدرة على الكشف عن فساد املال

 1-1تعريف الرقابة اإللكترونية الشعبية
تع���رف الرقابة اإللكترونية عل���ى االنتخابات
بأنها «عملية استخدام أدوات تكنولوجيا االتصال
واملعلومات في مراقبة س���ير االنتخابات س���واء
في مرحلة الترشيح أو التصويت أو االقتراع أو
الفرز أو إعالن النتائج ،ويتم ذلك عبر بث النص
أو الص���ورة أو الفيدي���و عبر وس���ائط االتصال
اجلماهي���ري باس���تخدام األدوات اإللكتروني���ة
4
املتوافرة خاص ًة الهواتف احملمولة واإلنترنت».
وتقوم عملي���ة الرقابة على االنتخابات بتحليل
بع���ض العناصر األساس���ية من خالل دراس���ة
القوان�ي�ن واللوائح اخلاصة باالنتخابات في هذا
البلد ،مثل قانون االنتخابات ،وقانون األحزاب،
وقانون اإلعالم ،وغيرها ،وفي العادة تشمل هذه
5
القوانني القواعد اآلتية:
•حتديد عدد املقاعد.

السياس���ي واملخالفات االنتخابية ،وهو ما يعمل

•حتديد عدد املسؤولني عن االنتخابات.

عل���ى نقل وقائع العملي���ة االنتخابية وإجراءاتها
بش���فافية س���واء في عملية تس���جيل الناخبني

•حتديد الدوائر االنتخابية.

واختيار املرشح ثم عملية الفرز وإعالن النتائج.
ويتم ،أيض ًا ،توفير معلومات كافية عبر اإلنترنت

•تسجيل األحزاب السياسية ومرشحيها.
•تسجيل الناخبني.

حول العملية االنتخابية وكيفية اختيار املرش���ح

•ممارس���ة األحزاب السياس���ية احلمالت

والرمز االنتخابي اخلاص به ،وتتم متابعة عملية

االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم.

التصويت بش���كل مباشر وحش���د الناخبني من

•إجراءات التصويت والفرز.

خ�ل�ال احلمالت اإللكتروني���ة لدفع الناخبني إلى
القيام بعملية التصويت ،ورفع الوعي لدى الناخب
واملرشح مبا يعد انتهاك ًا لنزاهة العملية االنتخابية
وش���فافيتها ،وبتوفير املعلومات عن االنتخابات
بسهولة ويسر ،وبصورة جذابة عبر اإلنترنت.
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•التعامل مع الشكاوى.
•مراقبة العملية التصويتية.

 2-1المراقبون اإللكترونيون على االنتخابات
إن أه���م الناش���طني في اس���تخدام الرقابة
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اإللكتروني���ة عل���ى االنتخاب���ات ه���م األطراف
واملؤسسات اآلتية:

6

ً
أوال ـ املواطن العادي الذي يهتم مبس���تقبل بلده
ويسعى إلى املشاركة اإليجابية.
ثانيًا ـ املرش���ح لالنتخابات ،ويسعى إلى مراقبة
سير العملية االنتخابية لضمان نزاهتها.
ألي من املرشحني ،والذين يسعون
ثالثًا ـ املؤيدون ّ

إل���ى متابعة أداء مرش���حهم في االنتخابات
والكشف عن التجاوزات.

رابعًا ـ مؤسس���ات املجتم���ع املدني أو املنظمات
احلقوقية التي تس���عى إلى الكش���ف عن أي
مخالفات أو انتهاكات.
خامس��ًا ـ نش���طاء الرأي عب���ر اإلنترنت والذين
يس���عون إلى رص���د انته���اكات االنتخابات
حول العالم.
سادس��ًا ـ اإلعالمي���ون والصحافي���ون الذي���ن
يتابعون أخبار االنتخابات.
سابعًا ـ مقاطعو االنتخابات ،الذين يسعون إلى
املقاطعة بإيجابية عبر دعم الرقابة الش���عبية
على االنتخابات.
ومن هنا ،فإن العملية االنتخابية ستصبح شأن ًا
دولي���� ًا؛ على اعتبار أن مجرياتها أصبحت تنش����ر
دوري���� ًا ،بل بش����كل فوري عل����ى اإلنترنت ،وميكن

بالضرورة متابعتها في اخلارج من املنظمات الدولية
العاملة في مجال االنتخابات وحقوق اإلنسان.

 3-1أشكال الرقابة اإللكترونية الشعبية
للرقابة على االنتخابات ،تقليدي ًا ،أشكال وأنواع
كثيرة ،وهي تختلف وتتط ّور وفق ًا لطبيعة املجتمع
وثقافت���ه السياس���ية ونظامه السياس���ي ،وكلما
اس���تطاع املجتمع بلورة وسائل ناجحة للمراقبة؛
فإن تقييماته للعملية االنتخابية سوف تعد موضع
ثقة ،باملقارن���ة مع تقارير وتقييم���ات مفوضيات
االنتخابات احلكومية أو باقي املراقبني ،أو اآلراء
التي تقدمها األحزاب السياس���ية ،وبالتالي فإن
املصداقية تعد الصفة األبرز من بني سمات العملية
7
الرقابية احملايدة والفاعلة.
أخ���ذت الرقابة اإللكترونية أش���كا ًال وأمناط ًا
متع���دد ًة مع تع���دد أدوات ال���رأي والتعبير عبر
اإلنترن���ت التي يتم اس���تخدامها ،ومنها خرائط
اإلنترنت التفاعلية ،واملواقع التي تنشأ خصيص ًا
ملتابعة أحوال االنتخابات ،والكشف عن التجاوزات
التي تؤثر على سير العملية االنتخابية ،أو تشكك
في حتقيق النزاهة والشفافية املطلوبة لنجاحها،
ونقل أحداث اللج���ان االنتخابية فور ًا من خالل
رس���ائل وفيديوهات الهواتف احملمولة وتدوينات
موق���ع (تويت���ر) واملكاملات الهاتفية من ش���هود
العيان .ويتم التش���بيك بني القائمني على الرقابة
االنتخابي���ة من خالل الرس���ائل عل���ى الهاتف
احملم���ول أو املجموعات البريدي���ة أو من خالل
8
الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت.
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مميزات الرقابة اإللكترونية على االنتخابات
امتداد هيمنة السلطات احلكومية إلى مجمل
املؤسس���ات السياس���ية واإلعالمي���ة ـ وبالتالي
السيطرة على تفاعالت العملية االنتخابية ،ومحاولة
إظهار أن سير االنتخابات قد مت بطريقة نزيهة،
وأن الناخبني أدلوا بأصواتهم بحرية ،وأن نتائج
هذه االنتخابات ال ميكن التش���كيك بها ،وتكرار
هذه املشاهد في الكثير من األنظمة السياسية،
وخاصة النامية منها ـ دفع العديد من املنظمات
واجله���ات املعنية باالنتخابات إل���ى الدعوة إلى
عدم االكتفاء مبراقبة العملية االنتخابية فحسب،
بل وض���رورة متابعة وس���ائل اإلع�ل�ام احمللية
التي تراقب االنتخاب���ات ،والتأ ّكد من حياديتها
ونزاهته���ا .وأصدرت العديد من املعاهد ومراكز
الدراس���ات املهتمة بالعمليات االنتخابية تقارير
وكتيب���ات ودوريات تُعنى بآليات مراقبة وس���ائل
اإلعالم التقليدية خالل العمليات االنتخابية ،ومنها
كتيبات (املعهد الدميقراطي الوطني) مثل (دليل
9
مراقبة اإلعالم لتعزيز االنتخابات الدميقراطية)،
وف���ي الوقت نفس���ه توجهت الق���وى املجتمعية ـ
خاص ًة املتعلمة واملتن ّورة ـ إلى بلورة وسائل جديدة
ال تكون للسلطة احلكومية سيطرة عليها ،ومن هذه
الوسائل الرقابة اإللكترونية الشعبية التي تتصف
بسمات مهمة من أبرزها:
قيام املواطنني مبمارس���ة عملية الرقابة على
االنتخابات ،وهو ما يزيد من فاعلية العمل الرقابي
على أداء العملية االنتخابية.
م���ن ش���أن إتاحة الفرصة لعدد واس���ع من
العدد (2012 )22

املراقب�ي�ن العمل على حتقي���ق نوع من احليادية
واملصداقي���ة بد ًال من س���يطرة جهة وحيدة على
عملية الرقابة ،وما يزيد في الوقت نفسه من الوعي
السياسي العام.
يس���اعد اإلعالم اجلديد على سرعة الكشف
عن التجاوزات واالنتهاكات حلظة حدوثها ،وهو
ما يساعد في سرعة رد الفعل جتاه عدم تكرارها.
يس����اعد اإلع��ل�ام اجلديد عل����ى توثيق ما
يجري في العملية االنتخابية ،وهو ما يس����اعد
على الكش����ف عن الضالعني ف����ي االنتهاكات
ومالحقتهم قانوني ًا.
إتاح����ة الفرص����ة لتوفي����ر م����ادة صحافية
هائلة تس����تخدمها الصحف ف����ي تغطية عملية
االنتخابات ،وهو ما يس����اعد على اتساع تأثير
ما يتم بثه عبر اإلنترنت.
إتاحة الفرصة أمام املنظمات الدولية املعنية
بالرقابة عل���ى االنتخابات ملتابعتها من خالل ما
يتم نشره عبر وسائل اإلعالم وخاصة اإلنترنت.
إمكانية عدم الكشف عن شخصية املبلغ ،مما
يحميه من انتقام منتهكي القانون ،وتعدد وسائل
التبليغ من إرسال رسائل إلى رقم محمول معني
أو إرسال تقرير إلى موقع الرقابة على اإلنترنت
باإلمييل أو عبر موقع (تويتر) لنقل الصور.

1.

جتارب عربية في الرقابة اإللكترونية (مشروع
«نشوف» في تونس ،مشروع «ارصد» في اليمن)
في حقيقة األمر ،فإن جتربة الرقابة اإللكترونية
 /الش���عبية عل���ى االنتخابات عل���ى الرغم من
حداثته���ا عربي ًا؛ فإنها ال تقتصر على مصر ،بل
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إن دو ًال مثل تونس واليمن طبقت أشكا ًال مقاربة
له���ذا النموذج 11،ففي تونس مث ًال جند أن موقع

مفه���وم املواطن���ة اإليجابي���ة .فجميعنا معنيون

"نشوف" ( )nchoof.orgيعد أحد أهم اآلليات

بالعملية االنتخابية.

«نش���وف.كوم» هي مبادرة تري���د أن تك ّرس

«نشوف.كوم» سيجعل منا مواطنني مؤ ّثرين في

احلديثة التي اس���تخدمت وتس���تخدم في العمل
الرقابي ،ويرى القائمون على املوقع أن هذا املوقع
اإللكتروني ٌ
ملك جلميع التونس���يني أينما وجدوا؛

بغرض مراقبة العملية االنتخابية مراقب ًة مواطن ّي ًة
تشارك فيها أطياف الشعب التونسي ،في داخل

البالد وخارجها.

احلياة السياس���ية .فلنشارك فيه ولنرسل إليه ما
تقع عليه أيدينا من رصد للتجاوزات.
«نشوف.كوم » هو ملك لكم ..ومعكم ستنجز
تونس أول انتخابات دميقراطية وش���فافة في
تاريخها.

الهدف من هذا املوق���ع هو رصد التجاوزات

املش���روع يسعى إلى دعم املشاركة املواطنية

واخلروق التي ق���د ترتكبها األطراف املعنية في

ملراقبة االنتخابات التونسية من خالل استخدام

انتخاب���ات املجلس الوطني التأسيس���ي قصد

تكنولوجيا اخلرائط – يو شاهيدي .Ushahidi

التش���هير بها ،لوضع حد لها ،ومعاقبة مرتكبيها

واملوقع مس���تقل ومحايد جت���اه جميع األحزاب

من طرف األجهزة ذات االختصاص.

السياسية وجتاه السلطات احلكومية وشبه احلكومية.

ويرى القائم���ون على املش���روع «أن الفكرة

« نش���وف.كوم » هو مش���روع ينجزه كل من

بس���يطة ومتاحة للجميع ..بإمكان كل تونس���ي
وتونسية أن يكون مراقب ًا لالنتخابات ،مبجرد أن

وف���ي اليم���ن ،فقد كش���فت مؤسس���ة «رنني

ُيرسل إلى « نشوف.كوم» أنباء عن أحداث وقعت

اليمن» عن مش���روع جديد أطلقه مركز اإلشراك

في محيطه ..ميكن أن يعلمنا بالهاتف أو بخدمة

اجلمعيات غير احلكومية التونسية».

12

السياس���ي للش���باب ،التابع للمؤسسة ،والذي

الـ(أس أم أس) أو يرس���ل إلى « نش���وف.كوم »
صور ًا أو مقاطع فيديو يتم التقاطها عبر مختلف

الرقاب���ة اإللكترونية على االنتخابات الرئاس���ية

الوسائل (هواتف محمولة ،آالت كاميرا ،إلخ)

وإرس���ال التقارير عن أي جتاوزات يشهدونها.

س���يمكن املواطنني اليمنيني من املش���اركة في

فباس���تطاعة كل تونس���ي يعتبر أن االعتداء

وسيسمح مش���روع «ارصد – احلملة الشعبية

على العملية االنتخابية هو اعتدا ٌء مباش��� ٌر على
مواطنت���ه ،وبالتالي أن يبلّغ عم���ا يجري حوله،

ملراقبة االنتخابات اليمنية» ملس���تخدمي الهاتف
اجل���وال في اليمن واملق���در عددهم بـ  11مليون

حتى تتم االنتخابات في أكثر الظروف ش���فافي ًة
ونزاه ًة ،وهذه بعض األفكار التي أوردها املوقع

جتاوزات ع���ن طريق الرس���ائل القصيرة «أس

على صفحته الرئيسة:

أم أس» إل���ى رقم مخص���ص لهذه التقارير وهو

مس���تخدم بأن يقوموا بإرس���ال تقارير عن أي
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( )3377من أي ش���بكة هات���ف محمول ،ويرى

«أس أم أس» من قبل املراقبني واملواطنني

مشروع «ارصد» ( )ersod.orgأن األحداث

لإلب�ل�اغ عن ح���وادث وانته���اكات يوم

األخيرة في اليمن حولت مئات اآلالف من الشباب

االنتخابات.

اليمني من الفئة الش���عبية الصامتة إلى فئة من

اله���دف العام للمش���روع ه���و تعزيز احلكم

الناشطني السياسيني ،وأنهت سنوات طويلة من

الدميقراطي في اليمن وضمان املزيد من املشاركة

حرمان الشباب من املشاركة السياسية اليمنية،

في املش���هد السياس���ي ،وعليه ف���إن األهداف

وتؤمن "رنني اليمن" بأنه ال بد من احملافظة على

التفصيلية للمشروع هي:
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هذه القوة ومتكني الش���باب اليمني من مواصلة

1 .1إش���راك الشباب في الرقابة على العملية

القيام بدور نش���ط وإيجابي في تشكيل املشهد

االنتخابية ع���ن طريق تدريب  1300من

السياسي في اليمن.

مراقب���ي االنتخابات الش���باب وتوزيعهم
على عينة مختارة عش���وائي ًا من املراكز

بعد ش���هور من االحتجاج���ات والتظاهرات
حققت احلركة الش���بابية في اليمن حدث ًا مهم ًا،

االنتخابية في محافظات أمانة العاصمة،

وه���و توقي���ع الرئيس على مب���ادرة دول مجلس

تعز ،عدن ،إب ،احلديدة.

التعاون اخلليجي ،والدعوة إلى انتخابات مبكرة،

2 .2إشراك املواطنني في جميع أرجاء اليمن

االنتخابات الرئاسية (مع وجود مرشح توافقي)

في اإلبالغ عن ح���وادث يوم االنتخابات

ستمثل بداية لفترة انتقالية مدتها عامان ،سيعقد

ع���ن طري���ق إنش���اء قن���اة تواصل بني

خالله���ا احلوار الوطني ،وستش���مل إصالحات

املواطن�ي�ن واللجن���ة العلي���ا لالنتخابات

دس���تورية ،وس���يتم االتفاق عل���ى تعديل قانون

واالستفتاءات باستخدام تقنية الرسائل

االنتخابات ،وس���تختتم الفترة االنتقالية بانعقاد

النصية القصيرة.

االنتخابات البرملانية.

3 .3بناء واختبار البنية التحتية للتكنولوجيا

وخ�ل�ال االنتخابات الرئاس���ية صممت "رنني

الالزمة الس����تخدام الرس����ائل القصيرة

اليمن" هذا املشروع إلدخال واختبار ثالثة مفاهيم

ملراقبة االنتخابات في اليمن.

4 .4العمل على املش����روع باعتباره مشروع ًا
جتريبي���� ًا الختبار هذه املفاهيم اجلديدة

جديدة لعملية االنتخابات في اليمن:
1 .1إشراك الشباب كمراقبني لالنتخابات على
نطاق واسع.

على نط����اق صغي����ر ف����ي االنتخابات

2 .2إشراك املواطنني في اإلبالغ عن انتهاكات

الرئاس����ية من أجل استخدام الدروس

وحوادث يوم االنتخابات.

املس����تفادة من هذا املشروع الرائد في

3 .3اس���تخدام تكنولوجيا الرسائل القصيرة
العدد (2012 )22

إطالق مش����روع أكبر إلشراك الشباب
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واملواطنني في مراقب����ة االنتخابات في

املفوضي���ة األوروبي���ة وبرنام���ج األمم املتحدة

جمي����ع أنحاء اليمن خ��ل�ال االنتخابات

اإلمنائي للدعم االنتخابي في اليمن (،)JEAP

البرملانية في نهاية الفترة االنتقالية.
وأوضح رئيس مؤسس���ة «رنني» عالء قاسم:
أن هذه التقارير املرس���لة من املواطنني ستظهر
عل���ى خريطة تفاعلية ميكن للجميع مش���اهدتها
عل���ى ه���ذا الراب���ط.www.ersod.net :
وقد مت التنس���يق مع اللجن���ة العليا لالنتخابات
واالستفتاء من أجل املس���اهمة في مراقبة هذه
اخلريطة واتخ���اذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة أي
جت���اوزات في املراكز االنتخابية على مس���توى
اجلمهوري���ة .هذا كما س���يتمكن املواطنون من
إرسال التقارير عبر املوقع أعاله وإرفاق الصور
والفيديو ،أو عن طريق استخدام موقع التواصل
االجتماع���ي (تويتر) ،وقد قام مركز اإلش���راك
السياس���ي للش���باب بتدريب  50مدرب ًا ش���اب ًا
وشاب ًة كمدربني ،وسيقومون بتدريب  200متدرب
كمراقبني معتمدي���ن لالنتخابات من يوم اإلثنني
املنص���رم وملدة أربعة أيام س���يوزعون بعد ذلك
14
في  125مركز ًا انتخابي ًا في أمانة العاصمة.

واملعهد الوطني الدميقراطي ( ،)NDIوش���ركة

وقد أوضح سهل اجلنيد ،مسؤول مركز اإلشراك
السياس���ي للش���باب ،أن هؤالء الش���باب سيتم
تدريبهم من قبل مدربني محترفني على طرق مراقبة
االنتخابات ،حيث إن التقارير التي سيقوم الشباب
برصدها سيتم استخدامها إلصدار تقييم رسمي
عن سير االنتخابات الرئاسية في أمانة العاصمة
صادر عن مركز اإلش���راك السياسي للشباب.
وتنفذ "رنني" هذا املشروع بالشراكة مع مشروع

"لين���ك أن ت���امي" اليمني���ة لتكنولوجي���ا الهاتف
النقال ،وش���ركة سيتيفوكس األميركية للخدمات
التكنولوجي���ة ( .)CitiVoxكم���ا تقوم منظمة
"موبايل أكتيف" ،وهي املنظمة الرائدة في العالم
في مجال استخدام تكنولوجيا الهاتف النقال في
مجال اخلدمات االجتماعية ،بتقدمي الدعم الفني
لـ"رنني اليمن" لتنفيذ هذا املش���روع .ويعتبر هذا
املش���روع مش���روع ًا جتريبي ًا إلدخال تكنولوجيا
الرقاب���ة اإللكترونية عل���ى االنتخابات عن طريق
الرسائل القصيرة ،وإدخال جتربة إشراك الشباب
على نطاق واس���ع في الرقابة على االنتخابات،
وذل���ك للتحضير الس���تخدام ه���ذه التكنولوجيا
وإشراك الشباب كمراقبني في كافة أنحاء اليمن
في االنتخابات البرملانية املزمع عقدها في نهاية
الفترة االنتقالية في اليمن.

15

 -3تحليل التجربة المصرية
كان���ت الرقاب���ة عل���ى االنتخابات م���ن أكثر
القضايا إث���ار ًة في انتخابات مجلس الش���عب
التي جرت في تشرين الثاني  ،2010حيث دارت
العديد من التساؤالت حول أهمية دورها وكيفية
تنفيذه���ا وما اجلهات الت���ي ميكن أن تقوم بها؟
وم���ا بني املطالب���ة بالرقابة األجنبي���ة وإمكانية
حتفي���ز دور املجتمع املدني ف���ي عملية الرقابة،
حاولت بعض الوس���ائل اجلدي���دة لإلعالم تقدمي
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حلول تتعلق بتوفي���ر آليات محلية ،لتفعيل عملية

طري����ق خرائط اإلنترن����ت التفاعلية ،وهي عبارة

الرقابة على العملية االنتخابية ورفع الوعي سواء

عن خريط����ة تفاعلية ملصر على اإلنترنت تراقب
ما يحدث ف����ي االنتخابات حلظ ًة بلحظة ،وتنقل

ببعديها السياس���ي والتنظيمي ،أو في مراحلها
املختلفة في االقت���راع والفرز ثم إعالن النتائج.
وهو ما يثير تساؤ ًال آخر يتعلق مبدى مصداقية
تلك األدوات أو اآلليات اجلديدة في نقل عمليات
التفاعل وردود األفعال والسلوك؟ وما هي حدود
مصداقيتها؟ وهل حققت الهدف منها وهل جنحت

أح����داث اللجان االنتخابية ف����ور ًا ،وأهمية هذه
اخلرائ����ط تنبع من كونها نق����اط جتمع مركزية
ل����كل الش����هادات والوثائق حول ح����دث بعينه،
وكلم����ا زاد عدد الش����هادات؛ زادت مصداقية
اخلريطة .فيما عمل موقع وراديو «حقوق» على

في أول جتربة حقيقية لها؟

إتاحة البث احلي املباش����ر للمعلومات واألخبار

 1-3البداي��ات األول��ى للرقاب��ة اإللكتروني��ة
الشعبية على االنتخابات
كانت الب����وادر األولى للرقابة اإللكترونية في

من خالل اس����تخدام تقنية الب����ث عبر الهواتف

جتس����دت في االنتخاب����ات البرملانية،
مصر قد ّ
ف����ي العام  ،2010فمع فت����ح مراكز التصويت
أبوابها للناخبني لإلدالء بأصواتهم ،ارتفع على
جانب آخر صوت عملي����ات املراقبة اإللكترونية
لس����ير العملية االنتخابية ،حيث نشطت العديد

احملمولة ،باإلضافة إلى بناء احلمالت االجتماعية
واحلقوقية عبر املوقع والشبكات االجتماعية .أما
موقع «رصد» الذي أطلقته مجموعة من نشطاء
«وح����دة الرصد امليداني» حتت ش����عار «خليك
إيجابي وش����اركنا احل����دث» ،فعمل على متابعة
الواق����ع امليدان����ي لالنتخابات ف����ي احملافظات
املصري����ة ،ومن ثم رفعه عل����ى صفحات «فيس

من املواقع التفاعلية التي تس����اعد على الرقابة

بوك» ،وموقع « »flickrاملتخصص في الصور

حلظ����ة بلحظة ،والكش����ف عن كل ما يحدث في

الفوتوغرافي����ة .كما عمل املوقع على رفع تقارير

اللج����ان أمام الرأي العام .قام بإطالقها بعض

مباشرة عن األحداث التي جرت خالل ساعات

املؤسسات واجلهات احلقوقية ،أو اعتمد بعضها

اليوم ،ورصد ما وصفه مبخالفات املرش����حني

على املواطنني والنش����طاء وش����هود العيان من
خالل قيامه����م بالتواصل إخباري���� ًا مع املواقع

واالنتهاكات األمنية وعمليات التزوير ،إلى جانب

من خالل استقبال رسائل احملمول أو املكاملات
الهاتفي����ة ف����ي كل أنحاء مصر .م����ن أبرز تلك
املواقع موقع «يو ش����اهدي» أو «أنت ش����اهد»،
ال����ذي أتاح تقنية املراقب����ة على االنتخابات عن
العدد (2012 )22

تفاعل الشارع مع االنتخابات واملرشحني .كذلك
خصص����ت بعض املواقع اإلعالمية مس����احات
وصفحات متخصص ًة لتغطية أحداث االنتخابات
أو ًال بأول ،منها موقع «مصراوي» الذي نش����ط

في تغطية األحداث واألخبار واملس����تجدات في
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االنتخابات من خالل الفيديو والصورة ،وموقع
«راديو حريتنا» الذي قام بإطالق صفحة خاصة
لإلبالغ ع����ن االنتهاكات ،تعتمد على أخبار يتم
اس����تقبالها من مراقبني وصحافيني وأشخاص
صوتي مباشر من بعض
عاديني ،إلى جانب ب ٍّث
ٍّ
الدوائر ،واستقبال بالغات املواطنني.

أما موقع «فيس بوك» فش���هد نش���اط ًا كبير ًا

على مدار ساعات اليوم ،سواء من خالل حتميل
العش���رات من لقطات الفيديو التي ترصد بعض
االنتهاكات في اللجان االنتخابية التي قام أعضاء
املوق���ع بتصويرها عن طري���ق هواتفهم احملمولة
وكاميراته���م الش���خصية ،أو من خ�ل�ال كتابة
التعليقات التي تتابع سير التصويت ساع ًة بساعة،
وهو ما حدث ،أيض ًا ،مع موقع «تويتر» .وبث موقع
«يوتي���وب » أغنيات من جانب بعض املرش���حني
تتحدث عن إجنازاته في دائرته االنتخابية ،وتدعو
الناخبني للتصويت له واختياره ممث ًال عنهم.
مجمل هذه الوس����ائل اإللكتروني����ة تبلورت
بس����بب كل الظروف التي أدت إلى عدم وجود
أي إش����راف قضائي ،أو إش����راف دولي ،على
هذه االنتخابات؛ ما أثار تساؤالت حول نزاهة
العملي����ة االنتخابية .ولهذا الس����بب قام بعض
النشطاء اإللكترونيني بإطالق موقع (أنت شاهد)
( )U-shahidللمراقبة التزامنية اإللكترونية على
االنتخابات البرملانية املصرية ،هذا املوقع كانت
له إس����تراتيجية مهمة للرقابة اإللكترونية ،لكن
ليس عل����ى االنتخابات فقط ،بل امتد عمل هذا
املوقع ليشمل مراقبة تطورات ثورة يناير.

 2-3تجربة موقع أنت –شاهد ()u-shahid.com
مع االنتخابات المصرية
يرى (كمال نبيل) املدير التنفيذي ملركز
دعم التنمية والتأهيل املؤسسي ،الذي نقل فكرة
الرقابة اإللكترونية إلى مصر أن «الهدف الرئيس
منه���ا هو أن نرصد االنتخابات بصورة واضحة
مبزاياها وس���لبياتها ،بحي���ث ال حتتكر من قبل
حزب معني ،وذلك من خالل دعوة جميع املواطنني،
املنتمني منهم ألح���زاب أو غير املنتمني ،إلى أن
يرسلوا تقاريرهم إلى املوقع الذي يحمل اسم «يو
16
شاهد» أو «أنت شاهد».
ويضيف نبيل« :إن هناك هدف ًا آخر لهذه الفكرة،
وهو إش����راك املواط����ن العادي في عملي����ة الرقابة
االنتخابية لتكون مراقبة شعبية بعدما كانت املراقبة
س����ابق ًا حكر ًا على املنظم����ات املدنية ،إذ إنه طاملا
يشارك املواطن في التصويت ،فنحن نحاول إشراكه
ف����ي عملية املراقبة ،األمر الذي يجعله يش����عر بأن
صوته ميكن أن يصل ألي فرد وأنه ميكن املشاركة
بإرسال رسائل نصية ،كما ميكن املشاركة بالبريد
اإللكتروني أو من خالل موقعي «تويتر» و «فيسبوك»،
وميكن إرسال صور أو فيديو أو تقارير مكتوبة عما
17
يحدث في الدوائر االنتخابية».
ولتحديد اإلستراتيجية واألفكار التي يتبناها
ه���ذا املوقع ننقل ما ذكره موقع (u-shahid.
 )comعل���ى صفحته الرئيس���ة ،إذ اس���تخدم
القائم���ون على املوقع طريقة الس���ؤال واجلواب
لتوضيح أفكاره وإس���تراتيجيته اإللكترونية في
18
الرقابة وهي كاآلتي:
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س :ماذا تعنى كلمة «يوشاهيدي»؟

 5ـ (تويتر)http://www.twitter. :

ج :كلمة سواحيلية معناها "شهادة" ألن بداية

com/u_shahid

الفكرة كانت في انتخابات كينيا عام .2002
س :ما هي فكرة مشروع "يوشاهيدي"؟
ج :الفك���رة تعتمد على نظام اخلرائط الذي
تُرفع عليه الشهادات اخلاصة مبوضوع ما.
س :ما احلاالت التي مت تطبيق هذا املشروع
فيها من قبل ؟
ج :احلاالت التي مت تطبيق هذا املشروع فيها:
 -1مراقبة االنتخابات في الهند .
 -2رصد خسائر القصف اإلسرائيلي لغزة .
 -3رصد أحداث العنف في باكستان .
 -4الكوارث الطبيعية في هاييتي وتشيلي.
س :ما هي الوس���ائل التي عن طريقها يتم
تسجيل الشهادات؟
ج  :الوس���ائل التي عن طريقها يتم تسجيل
الشهادات:
 -1رسائل اجلوال.
 -2البريد اإللكتروني.
( -3تويتر)
 -4االتصال املباشر .
س :ما هي وسائل االتصال باملشروع ؟
ج :وسائل االتصال باملشروع هي:
 1ـ كلمنا على0124764553 :
 2ـ راسلنا علىInfo@u-shahid.org :
 3ـ موقعناwww.u-shahid.org/blog :
 4ـ (فيس بوك) :أنت شاهد U Shaid
العدد (2012 )22

 6ـ يوتيوبhttp://www.youtube. :
com/user/ushahideg
يقوم فريق من املس���ؤولني عن العمل امليداني
بالتواص���ل مع أكبر قدر ممكن من الناش���طني
واملرش���حني ،وتدريب أكبر عدد من الراغبني في
املشاركة؛ للحصول على أكبر قدر من الشهادات
على املوقع .ويقوم فريق من مس���ؤولي اخلرائط
( )mappersمبتابع���ة و"فلت���رة" كل التقارير
الواردة إلى املوقع ،واستبعاد ما ليست له عالقة
باالنتخابات ،وتقسيم التقارير على االنتهاكات،
بحي���ث يكون هناك تقرير منفص���ل لكل انتهاك
مذكور ،ويتم رفع كل تقرير على اخلريطة.
ثم يقوم فريق من احملققني مبتابعة كل التقارير
التي مت���ت املوافقة على ظهوره���ا؛ للتحقق من
صحتها ،بحيث يحصل التقرير املؤكد على عالمة
خضراء تشير إلى أنه قد مت التأكد من صحته من
مصادر موثوق���ة ،وإذا تع ّذر التأكد يظل التقرير
موجود ًا لكن بعالمة تدل على كونه تقرير ًا لم يتم
19
التحقق منه بعد.
يعمل املش����روع على إقام����ة دورات تدريبية
للط����رق التي تتم من خالله����ا زيادة الوعي على
اس����تخدام املواقع اإللكترونية في املراقبة على
االنتخاب����ات ،مثل الدورات الت����ي نظمها مركز
دع����م التنمية والتأهيل املؤسس����ي بالتعاون مع
املعهد املصري الدميقراطي حول كيفية استخدام
موقع (أنت شاهد) في مراقبة االنتخابات ،يومي
132

اجلمعة  ٣و الس����بت  ٤حزيران  ٢٠١١مبدينة

من الدوائر املختلفة في أنحاء مصر في الوقت
نفسه ،وهو ما أعطى انطباع ًا واضح ًا بنظامية

(أنت شاهد) ملراقبة االنتخابات املصرية ٢٠١١

تلك االنتهاكات ومنهجيته����ا .وكانت التقارير

بدعم من منظمة (بيت احلرية) والوكالة األميركية

مصنفة كاآلتي:

اإلس����كندرية ،البرنامج ضمن فعاليات مشروع

2.

للتنمي����ة الدولي����ة ،ومبادرة الش����راكة الش����رق

 134حال����ة عنف مت تس����جيلها على املوقع

أوس����طية .البرنامج متاح للش����باب الناشطني

س����واء بني أنصار املرش����حني وصلت إلى حد

ومنظم����ات املجتم����ع املدني املهتم��ي�ن مبراقبة

إطالق النار أو من خالل مجهولني أو املرشحني

االنتخابات املصرية.

أنفس����هم ،وحدث ذلك في عدة دوائر انتخابية،

جدير بالذكر أن موقع (أنت ش����اهد) انتقل

ومت تس����جيل ع����دد م����ن اإلصاب����ات باألعيرة

م����ن مرحلة مراقب����ة االنتخابات إل����ى مراقبة
مجم����ل تط����ورات املجتمع املص����ري ،خاص ًة
على الصعيد السياس����ي ،معتمد ًا على طريقة

النارية ،وأفادت التقارير التي وردت إلى املوقع
أنصار املرش����حني ،فيما تضاربت األنباء حول

اخلرائط ) ،) google mapsوقد استطاع

عدد القتلى .وأشارت التقارير إلى وجود واسع

املوقع أن ينجح في رصد مجمل التطورات التي

ومكثف للبلطجية باألسلحة البيضاء في شوارع

شهدتها ويشهدها الواقع السياسي واالنتخابي

عدي����دة من الدوائر واعتدائه����م على الناخبني،
فض ًال عن تكس����ير بعض احملال وحرقها ،وفي
دمياط مت إحراق الصناديق االنتخابية اعتراض ًا

املصري؛ لذا جند في الصفحة الرئيسة للموقع

بوقوع  6قتلى سواء على يد بلطجية أو على يد

وحتت عن����وان (خرائط االنتخابات التفاعلية)،
خريط����ة انتخابات  2010متضمن���� ًة مجموع ًة

على تزوير االنتخابات .كما أشارت التقارير إلى

كبير ًة من التقارير.

 148حالة تدخل أمني سواء باحتجاز العديد من

تلقى موقع (يوش����اهيد) في يوم االنتخاب

الناخبني واملراقبني واملندوبني أو حتى باحتجاز
بعض املرشحني ،وأيض ًا بإغالق بعض اللجان أو

موعد إغالقها  1252ش����هادة مدعومة بـ 287
مقط����ع فيديو و 111ص����ورة تعكس مجموع ًة

محاصرتها أو االنتشار املكثف خارجها ،أو حتى

 28تشرين األول  2010منذ فتح اللجان وحتى

كبي����ر ًة ومتنوع ًة م����ن االنته����اكات ،وتتض ّمن
مجموع���� ًة من االنتهاكات التي بدأت في اليوم
الس����ابق ليوم االنتخاب����ات .وكانت املالحظة

داخل بعض اللجان وطرد مندوبي املرش����حني،
وكان طرد املراقبني ومندوبي املرشحني واالعتداء
على بعضهم هو السمة الغالبة لذلك اليوم ،حيث
أف����اد  51تقرير ًا بحدوث ذلك .وأفاد  61تقرير ًا

اجلديرة بالذكر هي ورود تقارير تفيد بحدوث

بوجود عواقب حتول دون التصويت سواء بسبب

االنتهاكات نفس����ها بالطريقة نفسها في عدد

احلصار األمني أو العنف أو (البلطجة) أو إغالق
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اللج����ان في منتصف اليوم أو عدم فتح اللجان

اإلعالميني من التغطية على الرغم من حصولهم

حتى وقت متأخر من اليوم.

على تصاريح لذلك.

أشارت التقارير إلى وجود  116حالة تالعب

لقد جنح موقع (أنت ش����اهد( وأثبت فاعليته

باألصوات سواء عن طريق تسويد البطاقات في

في الرقابة على االنتخابات ،وإن كانت التجربة

العديد من اللجان أو عن طريق تبديل صناديق

األول����ى تعاني من بع����ض القيود ف����إن تتابع

االقتراع أو تركها مفتوحة أو عن طريق التصويت

األحداث وما جرى خالل ثورة  25يناير ـ جعل

اجلماع����ي أو وج����ود صناديق غير ش����فافة أو
مغلّفة أو تس����جيل بعض الناخبني في أكثر من

للمواق����ع اإللكترونية األثر األكبر في تنس����يق
الث����ورة وبلورة األفكار اجلماهيرية واس����تدامة
العم����ل املعارض لنظام الرئيس مبارك ،وأثبتت

دائرة ،أو تصويت مجموعات كبيرة في جلان ال
ينتمون إليها بشكل جماعي ،فض ًال عن ظاهرة

مواق����ع التواصل االجتماعي والهواتف اجلوالة

جديدة ،وهي انتشار بطاقات االقتراع املختومة

أنها األكث����ر قوة وفاعلي����ة ومصداقية في نقل

خ����ارج اللجان قبل ي����وم االنتخاب في عدد من

تفاعالت الثورة خالل أيام اس����تمرارها ،وهذا

احملافظ����ات .باإلضاف����ة إلى  51حالة ش����راء
أصوات والتي وصلت إلى مبالغ كبيرة جد ًا في

النجاح بلور أداة جديدة للرقابة الش����عبية على
العملي����ة السياس����ية عام����ة واالنتخابات على

بعض اللجان أو إدخال الرشاوى العينية واملالية

وجه اخلصوص؛ لذا كان اس����تمرار العمل بها

للمسؤولني عن اللجان.

وتطويرها من أولوي����ات املجتمع املصري ،لذا

أف����اد  265تقري����ر ًا باس����تمرار الدعاي����ة

تبرز التساؤالت عن فحوى هذه التجربة؟ واآللية

االنتخابي����ة ،مب����ا في ذلك الدعاي����ة االنتخابية

التي حتققت من خاللها؟ وما هي أهم الوسائل

داخ����ل اللجان ،بل ومن بع����ض القائمني على

اإللكترونية املستخدمة في الرقابة؟

اللجان واملسؤولني التنفيذيني في بعض الدوائر،

لقد امتد نش���اط موقع (أنت شاهد) كنموذج

ووصل����ت الدعاية إلى وضع أجهزة حاس����وب

للرقابة اإللكترونية الش���عبية ،إذ جنح القائمون

محمولة للدعاية ملرشحي احلزب الوطني داخل
صنف  326تقرير ًا كأخرى،
مجمعات اللجان .و ُ

على املشروع من تطوير املشروع ،ليشمل مجمل
العمل السياس���ي واالنتخابي في مصر ،وتشير

تضمنت شهادات حول حاالت العنف والبلطجة

اخلرائ���ط املعتمدة في املراقبة إل���ى وجود عدة

والتحرش بالفتيات واالش����تباكات باألس����لحة
النارية واألس����لحة البيض����اء فض ًال عن تقارير

محاور لها:
 -خريطة مراقبة انتخابات .2010

باحتجاز مصور قن����اة (اجلزيرة) ونائب املدير

 -خريطة مراقبة ثورة  25يناير.2011

التنفيذي لـ(هيومان رايتس ووتش) ومنع بعض

 -خريطة مراقبة التعديالت الدستورية .2011
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 -خريطة مراقبة االنتخابات البرملانية .2011

•انتهاك سرية التصويت .36

 -خريطة مراقبة احلياة السياسية في مصر .

•تصويت جماعي .50

وجند أنه خالل فترة املراقبة استطاع املوقع
ـ بالتع����اون م����ع كل القوى الش����عبية واألفراد
واملهتم��ي�ن واألح����زاب وقوى املجتم����ع املدني
واملراقبني الذين تولى املش����روع تدريبهم ـ أن
يرصدوا حاالت مختلفة تعكس (إيجابية وسلبية)
حقيقة حيادية هذا املشروع؛ لوجود الكثير من
التقارير التي أبلغت عن إيجابيات بعض جوانب
21
العملية االنتخابية وكان الرصد كاآلتي:

•تدخل في شؤون املراقبني أثناء املراقبة .22
•تدخل في شؤون الناخب أثناء التصويت
تهديد أو رشوة .49
•تدخل مع ممثل مرشح .16
•قوائم الناخبني مخالفة للقواعد .18
•عدم وجود األدوات املس���اعدة في عملية
االقتراع .65
•أخرى .133

•مجمل التقارير .1262

•رشوة انتخابية .43

•األمور تسير على ما يرام .107

•تالعب في األصوات .33

•حمالت .371

•استبعاد صندوق .6

•مسيرة  /تظاهرة .7

•شهادات مباشرة من مواطنني .47

•حمالت غير شرعية .338

•مراكز اقتراع .451

•حتيز إعالمي .4

•دعايات داخل أو حول اللجان .270

•حمالت أخرى .32

•أمن مكثف خارج مراكز االقتراع .5

•انتهاك حقوق سياسة التعبير – التجمع

•انخفاض نسبة اإلقبال .55

 -الصحافة .25

•فتح مركز االقتراع ليس على الوقت .64

•العنف .94

•إغالق مراكز االقتراع قبل الوقت .24

•اعتقاالت 3

•عوائق متنع الوصول إلى أماكن االقتراع .16

•تخويف .19

•قائمة االنتظار في محطة االقتراع .10

•جرائم قتل .2

•ضباط األمن في مراكز االقتراع .6

•أخرى .17

•إغالق مركز االقتراع .5

•أحداث شغب .55

•اقتحام مركز االقتراع .3

•تدخل أمني .8
•تدخل قوات اجليش .10

•عدم فتح مركز االقتراع .15

•بخصوص التصويت .402

•محاولة اقتحام مركز االقتراع .5
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استنتاجات ختامية
* تش���ير التجارب سابقة الذكر إلى التطور
امللحوظ في استخدام تقانة االتصال وتوظيفها في
إشراك املواطن في عمليات الرقابة على عمليات
التصويت واالنتخاب���ات ،األمر الذي يفتح آفاق ًا
واس���ع ًة للحد من التالعب في أصوات الناخبني
لصالح األحزاب احلاكمة.
•مع حداثة التجربة ،فإن نتائجها في تغيير
وقائع ،والكشف عن خروق ،وحتى تغيير
أنظم���ة ،تعطي مؤش���رات إيجابية على
امتالك أدوات تراكم عمل الرقابة وقدرته.
•كأي جتربة جدي���دة ورائدة ،فإن الرقابة
اإللكترونية بحاجة إلى مزيد من املمارسة
واملراجعة والتعديل للوصول إلى مستوى
متقدم من حتقيق األهداف.
• إش���راك املواطن ف���ي الرقابة جزء مهم
وهدف كبير جلعله مواطن ًا مش���ارك ًا في
الفعاليات السياسية ،كما أن زج األدوات
الس���هلة وما في متن���اول يد املواطن من
تقانة اتصال شائعة يقلل من جهد املواطن
ويسهل عليه التواصل.
•املواطن اإليجابي يحقق نظام ًا سياسي ًا
تفاعلي ًا يس���د الكثير من ثغرات تطال
السلطة.

العدد (2012 )22

•تفعيل خطوة الرقابة اإللكترونية الشعبية
يتطلب عدة إجراءات إلنضاج التجربة:
•قيام اجلهات الرقابي���ة االنتخابية بعمل
ورش تدريب وبأعداد كافية.
•مراع���اة التوقيت املناس���ب للقيام بورش
التدريب في وق���ت كاف يضمن اإلعداد
اجليد للكادر .

•الكادر املتدرب يحقق إجناز ًا أعلى ويعطي
نتائج أقرب إلى الدقة.
•إش���راك وكاالت األمم املتح���دة املعني���ة
واجلهات الوطنية املختصة ومؤسس���ات
املجتم���ع املدني في تطوير البرنامج على
أصول وأسس علمية.
• القيام بحملة توعية تستهدف اجلماهير قبل
وقت مناسب لتهيئة املناخ النفسي للمتلقي
وحثه على أن يكون مشارك ًا إيجابي ًا.
•تش���كيل حتالفات بني منظمات املجتمع
املدني ومختلف الفعاليات ذات االهتمام
لتركيز العمل الرقابي كجهات مس���تلمة
للش���كوى على اخلروق مبا يضمن عدم
تشتيت اجلهد الرقابي.
• متك�ي�ن اجلهات الرقابية من أدواتها في
جمع املعلومات .
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الهوامش :
1
2
3
4

5
6
7
8

انظر نص املادة ( ،)21اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
املعهد الدميقراطي الوطني :كيف تقوم املنظمات احلكومية احمللية
مبراقبة االنتخابات ،ترجمة شريف يوسف ،واشنطن ،1997،ص.5
روبرت نوريس وباتريك ميرلو :مراقبة اإلعالم لتعزيز االنتخابات
الدميقراطية ،املعهد الدميقراطي الوطني للمنظمات املدنية،
ترجمة نور األسعد ،بيروت ،2002،ص.7
عادل عبد الصادق «الرقابة اإللكترونية على االنتخابات فرص
وحدود الفاعلية» ،ملف األهرام اإلستراتيجي ،األهرام الرقمي:
h t t p : / / d i g i t a l . a h r a m . o r g . e g / P o l i c y.
،صaspx?Serial=6765402

روبرت نوريس وباتريك ميرلو  :مراقبة اإلعالم لتعزيز االنتخابات
الدميقراطية ،املصدر نفسه ،ص.60
عادل عبد الصادق «الرقابة اإللكترونية على االنتخابات فرص
وحدود الفاعلية» ،مصدر سبق ذكره ،ص.3
املعهد الدميقراطي الوطني للشؤون الدولية ،مصدر سبق
ذكره ،ص.5
السيد نعيم «تيارات مبعثرة الرقابة اإللكترونية لالنتخابات رصد
أم ترصد» موقع مصر :
http://www.masress.com/gom/76139

 9انظر على سبيل املثال روبرت نوريس وباتريك ميرلو :مراقبة اإلعالم
لتعزيز االنتخابات الدميقراطية ،مصدر سبق ذكره ،ص .4-1
 10عادل عبد الصادق «الرقابة اإللكترونية على االنتخابات فرص
وحدود الفاعلية» ،مصدر سبق ذكره ،ص.4
 11اعتمدت هذه الدراسة على حتليل التجارب العربية باالعتماد
على مواقع الرقابة اإللكترونية الشعبية والتي مت اعتمادها في
التجارب االنتخابية في كل بلد والتي أثبتت أهميتها ودورها
الفاعل واملؤثر في الكشف عن اخلروق التي شابت العملية

االنتخابية ،وبالتالي كان منهج حتليل املضمون لهذه املواقع
اإللكترونية هو الوسيلة األكثر علمية للكشف عن العناصر املهمة
التي ترتكز إليها هذه املواقع وحتليل الطرق واآلليات التي
اعتمدتها في مراقبة العملية االنتخابية والوسائل املتاحة أمام
الكم الهائل من أفراد املجتمع ملمارسة دورهم الرقابي وحتديد
اخلروق التي يشاهدونها.
الموقع اإللكتروني لمشروع (نشوف لمراقبة االنتخابات 12
 http://www.nchoof.org/arالتونسية)،

 13املوقع اإللكتروني للحملة الشعبية للرقابة على االنتخابات
في اليمن «تكنولوجيا جديدة تتيح للمواطنني اليمنيني فرصة
املشاركة في الرقابة على االنتخابات»،

http://ersod.org/?page_id=184

 14انظر التقارير الصادرة عن املشروع حول تطورات العملية
السياسية واالنتخابية اليمنية على املوقع www.ersod.org
 15املصدر نفسه ،ص.3

 16حول النجاح الذي حققه هذا املوقع وما كان له من صدى
إعالمي وعاملي ميكن الرجوع إلى تقرير حول «أنت شاهد:
مراقبة إلكترونية شعبية على االنتخابات املصرية» ،بي بي
العربي،ةwww.bbc.co.uk/arabic/middlee� ،
سي
ast/2010/11/101115_egypt_us_election

 17املصدر نفسه ،ص.3
 18ارجع حول مجمل األفكار األساسية للمشروع إلى املوقع
 www.u-shahid.comاإللكتروني

 19أحمد السالمي «الرقابة اإللكترونية التزامنية»،

http://ar.mideastyouth.com

 20انظر مجمل التقارير الصادرة عن املوقع وعلى صفحته الرئيسة
حتت عنوان (تقارير) www.u-shahid.com/
 21خريطة انتخابات  2011موقع (أنت شاهد)
http://www.u-shahid.com/egyelection/reports
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مداخلتان حول االنتخابات الرئاسية األمريكية وما بعدها

( )1تحالف األقليات ،ومنافذ يمكن الدخول منها
د .سمير عوض

*

بعد اجن�ل�اء الغبار عن االنتخابات األميركية
األخيرة ،أظهرت نتائجها فوز املرشح الدميقراطي
باراك أوباما بأغلبية األصوات الشعبية وأصوات
املجمع االنتخابي بأغلبية  332صوت ًا مقابل 206

هذه املرة ،يطرح املرشح الدميقراطي نفسه أمام
«مرشح األمل» و «رئيس ًا للممكن» .ومن
الناخبني
َ
هنا أتى اختياره لشعار« :إلى األمام».

2

من الواضح أن الكاريزما والبالغة اللتني يتمتّع

أصوات ،كما حصل على  62،711،814صوت ًا

بهما أوباما ـ الذي ولد ألب كيني وأم أميركية في

وبنسبة  %50.6من إجمالي أصوات الناخبني؛
ما يش���كل فوز ًا مؤكد ًا للرئيس الدميقراطي على

هاواي في العام  1961ـ لم تكونا كافيتني للفوز

الرغم من متتع املرش���ح اجلمهوري ميت رومني
بدعم قوي من اللوبي الصهيوني.

1

دخ���ل أوباما البي���ت األبيض وهو راغب في
مواصلة تطبيق شعار «التغيير» ويحمل على عاتقه
نتائج أربع س���نوات عجاف في س���دة الرئاسة.

دون التغ ّي���رات الدميغرافية الكبيرة في أميركا،
والتي أدت إلى أن تفقد األغلبية البيضاء حتكمها

بالنتائ���ج ،وأن يظهر العبون آخرون مهمون من
بينهم الس���ود والالتينيون واآلس���يويون واملرأة
والشباب ليشكلوا أغلبي ًة جديد ًة ص ّوتت للرئيس

أوبام���ا بكثافة ،فحصل على الرئاس���ة في فوز

يستحق الدراسة.
إذ إن اللوب���ي الصهيون���ي عمل بقوة ضد

*استاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت.
العدد (2012 )22
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الرئيس أوباما ،وتدخل نتنياهو مباشر ًة ضده

واملثليني ،واملمثلني في هوليوود ،بينما تقدم منافسه
رومني بأصوات البيض وخصوص ًا البروتستانت

يستطع منافس���ه اجلمهوري ميت رومني أن

وكب���ار رجال األعمال واملزارع�ي�ن .وذكرت مجلة

يفوز في االنتخابات؛ بس���بب إقبال األقليات

«كلوزي���ر» الفرنس���ية أن العدي���د م���ن النج���وم

عل���ى التصوي���ت ألوبام���ا ،فقد بلغت نس���بة

األميركيني قاموا بتشجيع الشباب من خالل مواقع

التأييد ألوباما بني أوس���اط اليهود األميركيني

التواصل االجتماعى( ،يوتيوب) و(تويتر) و(فيس

ما يقارب الـ  %60وهذه النسبة أقل من معدل

بوك) ،على التصويت لصالح أوباما.

في احلملة االنتخابية ،وعلى الرغم من ذلك لم

3

تصويتهم للحزب الدميقراطي بسبع درجات،

ومتث����ل األقلي����ات اآلن  %37من أصوات

رمبا بس���بب احلملة املكثفة من جانب اللوبي

الناخبني في الواليات املتحدة ،وينتظر أن تتجاوز

الصهيوني .وهنا ميكن أن يعتقد أي مراقب أو

نس����بة األقليات نسبة البيض في العام 2043

مواطن عربي أو فلسطيني أن الصوت العربي

حسب مكتب التعداد السكاني األميركي 4.وجاء

هو الذي ه���زم اللوبي الصهيوني؛ بينما يفيد

منو الوزن النس����بي لصوت األقليات االنتخابي

التحليل السابق أن األقليات وليس العرب هم

في الواليات املتحدة باألساس من ارتفاع نسبة

من تفوقوا على اللوبي الصهيوني ،ولذلك يجدر

الالتيني��ي�ن من  %15في العام  1988إلى %26

بالنشطاء العرب أن يعيدوا تكوين حتالفاتهم

ف����ي الع����ام  ،2008وهي املجموعة الس����كانية

داخ���ل املجتم���ع األميركي بحي���ث تأخذ في

الفرعي����ة التي يصوت نح����و  %70منها لصالح

االعتبار هذا التغير.
األغلبية اجلديدة تعتمد على حتالف األقليات:

احل����زب الدميقراط����ي .وتبدو ه����ذه التغيرات
املقبلة واضح ًة فيما تس����عى البالد إلى مواجهة

كانت نتيجة التصويت في االنتخابات السابقة

قضايا مثيرة للجدل من الهجرة وزواج املثليني

تش���ير إلى تق���دم أوباما بالنس���بة إلى أصوات

إلى إصالح الرعاي����ة الطبية وبرامج التأمينات

األقليات مثل السود واآلسيويني والالتينيني واملرأة

االجتماعي����ة بع����د االنتخابات الرئاس����ية التي

والش���باب ،واجلماعات املؤيدة حلقوق اإلجهاض

أجريت في تشرين الثاني.

5

وفي اجلدول اآلتي سنرى كيفية تصويت كل من املجتمعات املذكورة أعاله:
أمناط التصويت

الشباب

املرأة

البيض

السود

الصوت الالتيني

6

اآلسيويون

أوباما

%54

%60

%93

%39

%71

%73

رومني

%46

%37

%6

%59

%27

%26
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وتش���ير األرقام واإلحصائيات أعاله إلى أن

والعربية العادلة واملتناسبة مع املصالح األميركية

متتّ���ع البيض بأغلبية حت���ى عددية في الواليات
املتحدة لن يس���تمر طوي ًال ،وه���ذا أدى إلى أن

وبخاصة رؤية الرئيس األميركي السابق جورج
بوش بشأن إنهاء النزاع في املنطقة على أساس

تقوم الشركات ومراكز التسوق األميركية بتعديل

حل الدولتني ،والذي يتضمن قيام دولة فلسطينية
متصلة جغرافي��� ًا وقابلة للحياة اقتصادي ًا .وإلى

أصول التينية .وقد زاد عدد املواليد من األقليات

أن تنجح هذه احملاوالت س���يظل ش���كل العالقة
محكوم ًا مبحددات الدبلوماس���ية التقليدية التي

 %51مما يش���ير إلى التغ ّير الدميوغرافي القادم

تفتقر للمرونة والديناميكية التي جندها حاضر ًة

سياساتها لتتناسب مع زيادة نسبة املشترين من
على عدد املواليد البيض هذا العام ليبلغ نس���بة
في أميركا.

7

العالقة الفلسطينية مع أميركا
على الرغم من متني���ات أوباما بأن يرى دولة
فلس���طني دول ًة عضو ًا ف���ي األمم املتحدة خالل
العام  ،2013فإن املوقف األميركي من عضوية
دولة فلس���طني كان سلبي ًا متام ًا ،مما يتطلّب من
الباحث واملراقب السياس���ي الفلسطيني التع ّمق
في دراسة املوضوع واكتشاف العالقات املؤيدة

مثل هذا التناقض الظاهر في املواقف.
العالقة الفلس���طينية مع أمي���ركا هي عالقة
رس���مية باألس���اس ،مت��� ّر عبر بضع عش���رات
من األش���خاص وهي مبنية على «الدبلوماس���ية
التقليدية» مع بعض االس���تثناءات ،وال يش���ارك
املجتمع ،وال املنظمات غير احلكومية وال األحزاب

بقوة في الدبلوماسية العامة.
بينم���ا العالقة اإلس���رائيلية مع أميركا عالقة
متشابكة ولها أبعاد سياسية وثقافية وتاريخية،
وميك���ن القول إنها عالق���ة عضوية .هذه العالقة
اخلاصة متر عبر مئات اآلالف ورمبا املاليني من
املواطنني األميركيني واإلسرائيليني ،إذ ال ميكن
تفسير الدعم الكبير واملستمر الذي تلقاه إسرائيل
لدى دوائر صنع القرار في الواليات املتحدة بقوة
اللوبي الصهيوني فحسب.

8

قد يكون السبب الرئيس في ذلك هو استخدام
إسرائيل وأميركا قنوات الدبلوماسية العامة منذ
عدة عقود مما أدى إلى بروز ش���بكات املصالح
ومجموع���ات الضغط التي تعمل على التأثير في
تشكيل وتنفيذ السياسة اخلارجية للواليات املتحدة
األميركية مبا يخدم مصالح إسرائيل ،دون إهمال

وال مجموعات املصالح بشكل مؤثر ومتواصل في
تدعيم هذه العالقة .هذا على الرغم من بروز بعض

اجلوانب املتعلقة بالدبلوماسية التقليدية وأجهزتها

احملاوالت سواء أكانت عربية عامة أم فلسطينية

وشخوصها .فاستخدام الدبلوماسية العامة جعل
السياسة الداعمة إلس���رائيل تلقى قبو ًال شعبي ًا

استجابة دوائر اتخاذ القرار للمطالب الفلسطينية

األميركية الداخلية.

خاص���ة لتش���كيل مجموعات ضغ���ط تركز على
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واسع ًا ينعكس في نتائج االنتخابات على الساحة
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9

إذا نظرنا إل���ى دوائر التأثير املتعلقة بقضية

الص��ي�ن وهي الدولة العظمى القادمة على األقل

فلس���طني ،فس���نجد أنّ الدائرة األوسع واألكبر
وه���ي الدائ���رة العاملية ،هي أق���رب إلى املوقف
الفلسطيني (كما كان واضح ًا في تصويت األمم

من الناحية االقتصادية .وفي هذا السياق ،فإن
كانت لش����رق آسيا ،وليس للعالم اإلسالمي وال

املتحدة بأغلبية س���احقة لصالح طلب االعتراف

العربي ،مما يش����ير إلى ترب����ع االقتصاد على

بدولة فلسطني) ،والدائرة اإلقليمية قد تبنّت بشكل

رأس قائمة األولوي����ات للرئيس وتراجع قضايا

واضح املبادرة العربي���ة والتي هي القادرة على

مث����ل احلرب على اإلرهاب إل����ى مراكز متدنية

حتديد أس���س السالم الشامل في املنطقة .إذن

في اهتمامات الرئيس.

الزي����ارة األولى التي خط����ط لها الرئيس أوباما

تبقى اإلش���كالية في الدائرة الداخلية للسياسة

النظام العاملي مييل إلى إعادة توزيع القدرات

الفلس���طينية ،ويبقى االنقس���ام على الس���احة

ضمن املس���تويات املختلفة ،سواء على مستوى

الفلس���طينية ب�ي�ن «فتح» و «حم���اس» هو الذي

النظام الدولي أو مس���توى الدولة أو حتى الفرد،
خصوص ًا بعد جتاوزه حرب ًا دولي ًة أو أزم ًة عاملي ًة.

إذ إنه ال ميكن إجبار إس���رائيل على التح ّرك

كم���ا كانت احل���ال بعد انتهاء احل���رب الباردة،

يع ّرض كل هذا البناء للخطر.

باجتاه تطبيق التزاماتها وتطبيق حل الدولتني كما

وانهي���ار االحت���اد الس���وفييتي ،وكذلك أحداث

س���لف دون توحيد املوقف الفلسطيني قبل ذلك.
وهي مهمة ليس���ت مستحيل ًة بشرط االتفاق على

اجلدد» على اإلرهاب أو اإلس�ل�ام .وهكذا تورط

تقاسم الصالحيات  /السلطة بني سلطة رام الله

العالم أجمع في احلرب الالمسؤولة التي قادتها

وسلطة غزة أو بني «فتح» و «حماس» .وقد بدأت

الواليات املتحدة على املسرح الدولي وباألخص

ب���وادر املصاحلة وإنهاء االنقس���ام بني الطرفني

في أطراف الدول اإلس�ل�امية في أفغانس���تان،

رمبا بس���بب تراجع االهتم���ام الدولي بالقضية

العراق ،الصومال ،اليمن وغيرها.
هذه كانت السِ ����مة املميزة ل��ل�إدارة اجلمهورية

مواق����ف اإلدارة األميركي����ة في عهد الرئيس
أوباما ،خصوص���� ًا في فترة واليته الثانية متيل

الس����ابقة التي مت ّي����زت باإلفراط في اس����تخدام

باجتاه املشاركة مع الدول الكبرى على الساحة

لالعتب����ارات القومية األميركية .إذ ش����هدت هذه
الفترة استخفاف ًا باملؤسس����ات الدولية وبالقانون

الفلسطينية وغياب الدور الراعي للعملية السلمية.

الدولي����ة ،وميكن في هذا الص����دد رؤية املوقف
اجلديد من التقارب مع روسيا لتجديد اتفاقيات

 11أيل���ول وم���ا أعقبها من ح���رب «احملافظني

1.

القوة العس����كرية وأخضعت الدبلوماس����ية الدولية

الدولي وممارس���� ًة للخداع على نطاق عاملي ودون

احلد من األسلحة النووية ،وإنهاء حالة التحدي

اعتماد األدلة الكافية ،كما شاهدنا في حال االتهام

الروسي حللف (الناتو) ،باإلضافة إلى العمل مع

األميركي للعراق بتطوير أسلحة الدمار الشامل.
141

11

http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/07/wom-

الهوامش

ens-vote-obama-victory-election

www.cbc.ca/news/world/story/2012/11/07/usexit-polls-race-gender.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2229225/
Presidential-election-2012-Record-number-Hispanic-voters-head-polls.html13/12/2013 بتاريخ.
html.556900/article/com.alrai.www//:http : املرجع نفسه.
.13/12/2012 بتاريخ
 مؤسسة الدراسات، العروة األوثق، الواليات املتحدة وإسرائيل،كميل منصور

7
8

.336  ص.1998 ،الفلسطينية
 حقائق وعواقب الدبلوماسية-  اإلمبراطورية األميركية:أندرو باسيفيتش

9

.119-118  ص.2004 ،لبنان، عني التينة، الدار العربية للعلوم،األميركية
.35  ص.2005 ، الرياض، مكتبة العبيكان، احملافظون اجلدد:) إرون سلزر (محرر.

10

 السيـاسة اخلارجية األميركية ومصادرهــــــا: يوجني ويتكوف، تشارلز كيجلى.

11

.86  وص13  ص.2004 ، القاهرة، املجلس األعلى للثقـــافة،الداخلية

142

re�/2012/election/com.cnn.edition//:http ،CNN  موقع.
.12/12/2012 :main/sults

1

: موقع يورو نيوز.

2

http//:arabic.euronews.com/tag/usa-presidentialelections.13/12/2012 /2012.13/12/2012  بتاريخcom.sadaaden//:http  موقع.

.html.556900/article/com.alrai.www//:http :جريدة الرأي.
.2012  كانون األول13
: موقع العربية نت.

3
4
5

html.2012/11/07/248216/articles/net.alarabiya.www//:http
.13/12/2012 بتاريخ
: املواقع اآلتية. 6

http//:www.csmonitor.com/USA/Elections/
President/2012/1107/Youth-vote-decidespresidential-election-again.

2012 )22( العدد

سياسات دولية

مداخلتان حول االنتخابات الرئاسية األمريكية وما بعد

( )2الفلسطينيون والواليات المتحدة :بانتظار غودو
د .لورد حبش

*

«إن االنتظار بحد ذاته عبث حقيقي خالص ال تش���وبه شائبة ،خاص ًة عندما
يكون الشيء املنتظر ال وجود له أص ًال أو ال معنى له ،بل ال هيئة له»		 .
		

			

بانتظار غودو :من هو غودو؟
من هو غودو؟ .في احلقيقة حتى مؤلف مسرحية
غودو بيكيت 1نفسه يقر بأنه ال يعرف من هو غودو،
وقد علّق على ذلك قائ ًال:
«ال أع����رف من هو غودو .ال أعرف ما إذا كان
موجود ًا .ال أع����رف إن كان من ينتظرونه يؤمنون
ب����ه أم ال .هؤالء الذين ينتظرونه .....كل ما أعرفه
ف
عرضته في املسرحية ،وهو ليس بالكثير لكنه كا ٍ
*(أستاذة العلوم السياسية بجامعة بيرزيت).

(الشاعر أديب كمال الدين)
بالنسبة إلي .قد ال يكون واضح ًا عند البعض .لكنه
معقول ،رمبا تدينون بالتوضيح إلى ش����خصيات
املسرحية .دعوهم يوضحوا لكم .من دوني».
ولذا ،ف���إن ُلغزية هذا الق���ادم الذي ال يجيء
2

أبد ًا؛ قد أ ّدت إلى نس���ف تقالي���د احلوار وتط ّور
احلبكة املس���رحية وصو ًال إلى الذروة .وقد دفعت

ّ
متقط���ع وفيه ارتباك،
إلى تط ّور احلوار بش���كل

ولذا فإن املتحاورين في هذه املسرحية ال يقولون
ش���يئ ًا مفيد ًا .قد يرجع ذلك إلى فاجعتهم ،والتي
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هي لألسف أكبر من أن يستطيع أن يتم وصفها

الصمت وقت����ل الوقت األكثر رعب ًا .فاالنتظار كما

أو إيج���اد حل له���ا .ولذا فإن ش���خصيات هذه

يقول الش����اعر واألديب كمال أديب هو «بحد ذاته
عبث حقيقي خالص ال تشوبه شائبة ،خاص ًة عندما

ش���يء في محاولة منهم لقتل الصمت الذي يلتف

يكون الشيء املنتظر ال وجود له أص ًال أو ال معنى

املس���رحية يقض���ون وقتهم ف���ي احلديث عن أي
من حولهم« ،فالصمت مرعب وسط طبيعة جرداء،
ً 3
واالنتظار أكثر رعبا».
باختص���ار قصة غودو هي قصة انتظار من ال

له ،بل ال هيئة له».

6

لذا تبنّت هذه املقالة افتراض ًا أساسي ًا وهو أنه
من السذاجة أن يتعلّق الفلسطينيون بآمال التغ ّير

يأتي .والتعويل الفلسطيني على الواليات املتحدة

ال����ذي ميكن أن يحدث على املدى قصير األجل أو
املتوس����ط ،متوقعني أن هناك تغ ّير ًا سيحدث على

غ���ودو .فقد أملح الرئيس أوباما بش���دة في أثناء

هذه املقالة افتراضها على س����ت حقائق 7تق ّوض

أو انتظار أن يطرأ تغيير على السياسة األميركية
على املدى القصير أو املتوس���ط أش���به بانتظار
حديثه عن السياسة اخلارجية ،الصيف املاضي،
إل���ى أن «انتظ���روا ملا بعد فوزي بفترة رئاس���ية
ثانية» 4.والس���ؤال هو :هل على الفلسطينيني أن
ينتظ���روا مثل غيرهم الوالية الثاني���ة ليروا تغ ّير ًا

السياس����ة اخلارجية جتاه الفلسطينيني .وقد بنت
مقولة «الوالية الثانية ألوباما» وهي:
•أو ًال ـ أولوية االقتصاد واألزمة االقتصادية
التي مت ّر بها الواليات املتحدة.
•ثاني���� ًا ـ عملية صنع الق����رار في الواليات

في السياس���ة األميركية؟ .وهل حق��� ًا أن الوالية

املتحدة.
•ثالث ًا ـ تأثير اللوبي الصهيوني.

الثاني���ة حت ّرر الرئيس من الضغوط التي يتع ّرض
إليها ـ خاص ًة أنه ال يحق له الترشح لوالية ثالثة ـ

•رابع ًا ـ تهميش الفلسطينيني في السياسة

وبالتال���ي لن يقلق أو يلهث وراء أصوات الناخبني
اليهود أو املنظمات اليهودية طلب ًا للدعم املادي؟.

األميركية.
•خامس ًا ـ القيود التي تفرض على الرئيس

ه���ذا االعتقاد ينبع مم���ا يتص ّوره البعض من أن

الرئيس األميركي في فترة رئاس���ته الثانية يكون
أكثر جرأ ًة في السياس���ة اخلارجية أو أنه يحاول
5
يسجل له.
أن يحقق إجناز ًا خارجي ًا ّ

وألن هذه األقاويل ليس لها أساس من الصحة،

ف����إن الفلس����طينيني يصبحون مثل ش����خصيات
املس����رحية ينتظرون قدوم غ����ودو الذي لن يظهر،
فيقضون وقتهم في قول أي ش����يء لكس����ر حاجز
العدد (2012 )22

في الوالية الثانية.
•سادس���� ًا ـ تصرفات الرؤساء األميركيني
السابقني في الوالية الثانية.

ً
أوال ـ أولوية االقتصاد
يحتل االقتصاد أولوي ًة في االنتخابات األميركية
وف����ي حي����اة املواطن��ي�ن األميركيني وه����ذا ليس
بجديد .فقد أطل����ق كلينتون عبارة «إنه االقتصاد
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أيه����ا الغب����ي» في مواجهة ب����وش األب املخضرم

ينصب التركيز على الرئيس ويتم جتاهل الكونغرس،

السياسي .فلم يكن املراقبون يتوقعون أن الشعب

وهذا ادعاء عا ٍر عن الصح����ة 1..فاحلقيقة مغايرة

ق����ام بإخراج صدام م����ن الكويت وضَ مِ ن لهم ليس
فق����ط مصادر للنفط وإمنا وجود ًا دائم ًا في منطقة

تتص����ف بالتعقيد والبطء وتداخل قوى متعددة في

ّ
وس����يفضله على من
األميركي س����يختار كلينتون

اخلليج بإرساء قواعد عسكرية .ولكن الصيحة التي
أصدره����ا كلينتون كان يعني بها أن األمر األجدر
مبراعات����ه هو االقتصاد 8.فهو الذي يضمن مكانة
الواليات املتحدة عاملي ًا وحتسني األحوال املعيشية
للمواطنني .وهذه الصيحة نفسها ساعدت أوباما
عل����ى الفوز ثاني ًة ،مبا أن الواليات املتحدة مازالت
تعاني من آثار األزم����ة االقتصادية التي عصفت
به����ا وبالعالم؛ لذا اتفق����ت أغلبية احملللني على أن
االنتخابات األميركية ح ّددها العامل االقتصادي،
ولذا في نهاية املناظرة حول السياس����ة اخلارجية
بني أوباما ورومني أشار كالهما «دعونا نر ّكز على
بناء األمة في الداخل» 9.لذا من املؤكد أن االهتمام
األول والتركيز األس����اس كان وسيكون على األقل
في السنوات املقبلة على االقتصاد بالدرجة األولى.
فاستمرار األزمة االقتصادية ـ وإن كانت الواليات
املتحدة تس����ير بخطى بطيئة للتعافي ـ س����يفرض
على أوباما التركيز على االقتصاد .وسيتطلّب تر ّكز
القرارات على معاجلة القضايا الداخلية.

ثاني��ًا ـ عملي��ة صن��ع الق��رار ف��ي الوالي��ات
المتحدة
يس����ود اعتقاد في العال����م العربي بأن الرئيس
له اليد العليا في صنع السياس����ة اخلارجية ،ولذا

لذلك ،فعملية صنع السياس����ة اخلارجية األميركية
صنعها 11.كما تتسم بخضوعها لعدد من القوى،
فالرئيس األميركي ال يس����تطيع التصرف منفرد ًا
حتى في السياسة اخلارجية .ومن أهم املؤسسات
التي تشارك الرئيس في صنع السياسة اخلارجية
(الكونغرس) .فالكونغرس يس����تطيع التأثير على
الرئيس في صنع السياس����ة اخلارجية بعدة طرق
منه����ا محفظة النقود والتصدي����ق على املعاهدات
وتعيينات الس����فراء وسلطة إعالن احلرب مبوجب
قانون احلرب .1973
فال يستطيع الرئيس األميركي أن ينفذ سياساته
اخلارجية دون تخصيص األموال لها واملوافقة على
ميزانيتها سوء أكان ذلك في حالة السلم أم احلرب.
فمث ً
��ل�ا قام الكونغرس في الع����ام  1993بإصدار

قان����ون مينع التموي����ل الالزم للق����وات األميركية
املوجودة في الصومال بعد  31آذار  1994إال إذا
قام الرئيس بإقناع الكونغرس بضرورة استمرار
وج����ود هذه القوات .هذا يعني وضع جدول زمني
النسحاب القوات 12.ومثال آخر ،القيود املفروضة
عل����ى الدع����م األميرك����ي للفلس����طينيني .فقد قام
الكونغرس بفرض قيود على الدعم األميركي املوجه
إلى الفلس����طينيني .وهذه القيود يعاود الكونغرس
في كل عام التأكيد عليها ،وهذه متنع إعطاء الدعم
األميركي للمنظمة ولهيئة اإلذاعة الفلس����طينية أو
ألي حكومة تش����ارك فيها «حم����اس» أو ألي دولة
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فلسطينية مستقبلية إ ّال إذا أكدت التزامها بالعيش

األميركية ،ولذا وصفته جريدة (نيويورك تاميز)

بسالم مع إسرائيل وأن تتعهد مبحاربة اإلرهاب.
كم����ا متت إضافة بند ،مج����دد ًا ،يحظر الدعم في

بأن���ه «أكثر قوى ومنظمات الضغط السياس���ي

حالة الذهاب إلى األمم املتحدة 13.هذه القيود متنع
الرئيس األميركي مث ًال في حالة أراد أن يقدم الدعم
للسلطة من أن يتجاوز الكونغرس .ولكنه في حاالت
معينة له أن يطلب منه اس����تثنا ًء ،ولكن هذا منوط
مبوافقة الكونغرس .والقيود التي وضعها الكونغرس

على الدعم األميركي توضح الدور الس����لبي الذي
يقوم به الكونغرس جتاه القضية الفلسطينية .ولذا
يقول املغربي «ليس من املبالغة القول إن الكونغرس
ً 14
األميركي هو منطقة محتلة إسرائيلي ًا حقا».
وهذا يعني أن الرئيس ليس مطلق اليدين فيما
يتعلّق بالسياسة اخلارجية؛ لذا فإن تعليق اآلمال
على أن انتخاب أوباما للمرة الثانية س���يحرره
من القيود هو اس���تنتاج خاطئ ،فالقرارات في
الواليات املتحدة سواء اخلارجية أو الداخلية ال
تصنع من قبل الرئيس فقط .وقد أوضحت منار
شوربجي ذلك بقولها «إن العالقة بني املؤسسات
الثالث (وتعني بها السلطة التنفيذية والتشريعية
والقضائي���ة) هي ف���ي واقع األم���ر عالقة ندية
واس���تقالل تصاحبها ش���راكة كاملة في عملية
صنع القرار» 15.وال يقف األمر عند حد السلطات
الثالث ب���ل ال بد من األخذ بعني االعتبار الدور
الذي تضطلع به اجلماعات الضاغطة في عملية
التوس���ع
صن���ع الق���رار ،وال يحتاج األمر إلى
ّ

بل يكفي االس���تدالل باللوب���ي الصهيوني الذي
ه���و واحد من أهم قوى الضغط في السياس���ة
العدد (2012 )22

فاعلية في واشنطن».

16

ثالثًا ـ اللوبي الصهيوني
عن����د احلديث عن جماع����ات الضغط يبرز دور
اللوب����ي الصهيوني ليس فقط ف����ي االنتخابات بل
في عملية صناعة القرار األميركي .فقد جنح هذا
اللوب����ي في لعب دور فاعل ومحوري في تش����كيل
القرار األميركي جتاه الصراع العربي اإلسرائيلي
منذ نهاي����ة احلرب العاملي����ة الثانية17،ولذا مت ّيزت
السياسة اخلارجية األميركية بسمة «أسرلة» هذه
السياسية 18.وقد مت ّكن اللوبي الصهيوني من حتقيق
ذل����ك من خالل تبنيه عدد ًا من األدوات .ورمبا من
أهم هذه األدوات تأثيره في االنتخابات األميركية
بوسائل ثالث رئيسة وهي :الصوت اليهودي ،واملال،
ووس����ائل االتصال اجلماهيرية 19.ل����ذا مع بداية
التنافس بني املرشحني على االنتخابات األميركية
2.
تنافس أوباما ورومني على نيل رضا إس����رائيل.
وهذا ما دفعهما لذكر إس����رائيل في املناظرة 34
21
مر ًة بينما لم ُيذكر الفلسطينيون إ ّال مر ًة واحد ًة.
ومن أوائل األدوات التي ميكن اس���تخدامها
الص���وت اليهودي الذي ل���ه تأثير في االنتخابات
األميركية لعدة أسباب .أو ًال ،ألن نسبة التصويت
اليه���ودي تص���ل من  %80إل���ى  %90في الوقت
الذي ال تتعدى فيه نس���بة التصويت في الواليات
املتحدة اخلمس�ي�ن في املئة 22.وه���ذا الصوت له
تأثي���ره ،أيض ًا ،على الرغم من أن نس���بة اليهود
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ف���ي املجتمع األميرك���ي ال تتعدى  ،%3حيث يبلغ

املرش����ح من إس����رائيل ،فاألموال ميكن توجيهها

عدده���م س���تة ماليني .وهذا يع���ود إلى وجودهم

بدقة ،فكما يقال« :إن املال اليهودي أكثر محافظة

ف���ي الواليات التي لها أص���وات أكثر في املجمع

من الناخبني اليه����ود» .ولكن أصوات الناخبني ال

االنتخابي الذي ينتخب الرئيس .فهم ال يتوزعون

ميكن التحكم بها بشكل آلي وأوتوماتيكي .فالناخب

في الواليات املختلفة بل يتمركزون أكثر في واليات

اليهودي األميركي ال ينصب اهتمامه على إسرائيل

مثل كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا.

23

فق����ط ،بل وعلى قضايا أخ����رى 25.وهذا ما أثبتته
استطالعات الرأي طوال السنوات املاضية ،حيث

ولك����ن تأثي����ر امل����ال اليهودي يك����ون أكثر في
احلمل����ة االنتخابي����ة .وخاص ًة إذا م����ا أخذ بعني

أش����ارت إلى أن الغالبية العظمى من اليهود تهتم

االعتب����ار أن الصوت اليهودي يذه����ب عاد ًة إلى

بالقضايا االقتصادية واحلريات سواء أكانت دينية

املرشح الدميقراطي بنسبة تتعدى  .%70ولذا إذا
كان الصوت اليهودي يذهب تقليدي ًا إلى املرش����ح

أم اجتماعية ،وفقط  %٧فقط من اليهود األميركيني

الدميقراط����ي ،فلماذا يهت����م اجلمهوريني في أيام

يفسر
يعتبرون إسرائيل أولويتهم األولى .وهذا ما ّ

عدم انخفاض نس����بة تصويت اليهود ألوباما هذا

االنتخاب����ات بإعالن تأييدهم إلس����رائيل؟ .وملاذا

الع����ام إال بواق����ع ثماني نق����اط كاملة ( )%٧٠عن

ق����ام رومني مرش����ح احلزب اجلمهوري للرئاس����ة

 )%٧٨( ٢٠٠٨عل����ى الرغم من االنتقاد الش����ديد

بزيارة إس����رائيل وأعلن انتق����اده ألوباما؛ ألنه لم

من قبل نتنياهو واللوبي لسياس����ات أوباما جتاه

ف؟ .اجلواب هو األموال
يدعم إس����رائيل بشكل كا ٍ

إس����رائيل ودعمهم رومني .وحتى احملللون يرون

اليهودية .ورمبا أحدث األمثلة على ذلك هو شيلدون

أن هذا االنخفاض يع����ود إلى حت ّول في توجهات

ادلس����ون ال����ذي يعتبر من أباط����رة الكازينوهات

البيض اليهود للتصويت إلى رومني.

بالواليات املتحدة حيث قام بالتبرع مبا يقرب من

التدلي����ل عل����ى تأثي����ر اللوب����ي الصهيوني في
االنتخابات الرئاس����ية ال يعني أب����د ًا أن الرئيس

 100مليون دوالر لدعم اجلهود الرامية إلجناح ميت
رومنى املرش����ح اجلمهوري في انتخابات الرئاسة
األميركية القادمة وإس����قاط أوباما 24.وش����يلدون
اديلس����ون بحسب التحليالت يهتم بالدرجة األولى
مبصالح إسرائيل وهو مقرب جد ًا من رئيس الوزراء
اإلسرائيلى نتنياهو.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن املال اليهودي هو
أكثر فاعلي ًة من الصوت اليهودي ،فاملتبرع حلملة
االنتخاب����ات هدفه محدد وال يهمه س����وى موقف

26

األميرك����ي حت ّرر كلي���� ًة من تأثي����ر اللوبي مبجرد
انتخاب����ه؛ لعدة أس����باب .أو ًال عل����ى الرغم من أن

الرئي����س ل����ن يخ����وض االنتخابات ولك����ن حزبه
س����يخوضها في االنتخابات النصفية للكونغرس
ـ وقد متت اإلش����ارة إلى أهمي����ة هذه االنتخابات
بالنسبة للرئيس ،وأن للوبي الصهيوني تأثير ًا على
انتخابات الكونغرس ـ فإن هناك مؤشرات تشير إلى
ذلك ،فمث ًال من أصل  31مرشح ًا أرادت (ناتباك)
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وهي أهم جلنة عمل سياس����ي موالية إلس����رائيل
إجناحهم في العام  1982جنح  .28وهناك دالئل
تش����ير إلى العكس ،فمث ًال لم ينجح اللوبي من أن

اتصاالته مع املسؤولني األميركيني سواء كانوا في
السلطة التشريعية أو التنفيذية وخصوص ًا الذين
يتبوؤون مراكز حساسة في الدولة.

29

يضم����ن جناح كالنس لونغ عن والية مريالند على

ال بد من التذكير هنا بأن قوة اللوبي الصهيوني

الرغ����م من الدعم املالي الهائل الذي قدم له .ولكن

أو كما أس����ماه كميل منصور «جب����روت اللوبي»
ال تتعلّ����ق فقط بتأثير اللوبي نفس����ه بل ترجع إلى

اختيار حالة واحدة ينجح فيها بإس����قاط مرش����ح

عوام����ل أخرى تقع خارجه وتس����اهم في تفس����ير
أسباب جناحه .وهذه العوامل تكمن أو ًال في مكانة

من الواضح أن اللوبي الصهيوني يلعب على ورقة
ال يدعم إس����رائيل لتكون حال����ة لتعميم تأثيرهم،
وبالتال����ي تكون رادع ًا ألي مرش����ح .ومن األمثلة
على هذه السياس����ة حالة تش����ارلز بيريس����ي في

ومهابة إس����رائيل لدى اليهود األميركيني .فقضية
إس����رائيل حت ّفزهم وتدفعهم إلى التعبئة والتوحد.

الع����ام  1984وهذا ما أكده توم����اس داين مدير

باإلضافة إلى التنسيق املكثف بني اللوبي واحلكومة

(إيب����اك) بقوله «جميع يهود أميركا من الس����احل

اإلس����رائيلية حيث يس����ير اللوبي على التوجيهات
املرسومة من قبل احلكومة اإلسرائيلية .إضاف ًة إلى

بيريسي .والسياسيون األميركيون ....فهموا هذه

ذل����ك عدم خروج اجلالية اليهودية عن هذا اإلطار
خوف ًا من إعطاء احلجج ألعداء إسرائيل .أما العامل

الش����رقي إلى الش����اطئ الغرب����ي جتمعوا إلزاحة
الرس����الة» 27.باإلضافة إل����ى أن الرئيس لن يتخذ
سياس����ات تؤثر على حزبه في السنة األخيرة من
حكمه والتأييد له.
كم����ا يجدر التذكير ب����أن تأثير اللوبي ال يظهر
في االنتخابات بل يظه����ر في عملية صنع القرار
التي صممت لتس����مح جلماعات الضغط بالتأثير
على صانع القرار ،وبخاصة على الكونغرس الذي
يعتبر «منطقة محتلة إس����رائيلي ًا حق���� ًا» .فاللوبي
مي����ارس تأثيراته املتواصلة عل����ى مدار العام عن
طريق وس����ائل االتصال اجلماهيرية من صحافة
وإذاعة ولقاءات جامعية متفوق ًا على أي لوبي آخر.
فاليهود األميركيون يس����تثمرون بشكل مكثف في
هذه القطاعات 28،كما أن اللوبي الصهيوني ُيبقي
خطوط االتصال مفتوح ًة ويعمل على حتسني قنوات
العدد (2012 )22

الثان����ي فيرجع إلى الثقاف����ة ،فاللوبي الصهيوني
متاه أميركي
يؤسس تأييده إلسرائيل حتت إطار ٍ
 إس����رائيلي متبادل وباسم القيم األميركية .أماالعام����ل الثالث فيرجع إلى مكانة الواليات املتحدة
كقوة عظمى .ويش����رح كمي����ل منصور فكرته هذه
بقوله «إن نص����ر ًا ،وإن كان طفيف ًا ،يحققه اللوبي
ف����ي معركة داخلية أميركية يتضاعف مرات كثيرة
حني يترجم إلى سياس����ة خارجية ،ذلك أنه يصدر
ع����ن قوة الواليات املتح����دة بتمامها» 30.ولذا على
الرغم م����ن أنه يتم احلديث ع����ن أن تأثير اللوبي
الصهيوني على انتخابات الرئاس����ة سينحسر مع
ارتفاع نس����بة تصويت األقليات وخاصة أن نسب
تصويت األقليات األخرى قد ارتفعت 31،ولكن يجب
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األخذ بعني االعتبار أن جبروت اللوبي الصهيوني
ال يرج����ع إلى عوامل ذاتية بل إلى خارجية أيض ًا.
وخاص ًة أن العالقة بني إسرائيل والواليات املتحدة
هي عالق����ة مصالح وثقافة مش����تركة ،في املقابل
عالقة األميركيني بالعرب والفلسطينيني هي عالقة
إنكار وتهميش.

رابع��ًا ـ تهمي��ش الفلس��طينيين وإن��كار
حقوقهم في السياسة األميركية
لفهم طبيعة العالقة بني الفلسطينيني والواليات
املتح���دة ال بد من ربطها بدائرة أكبر وهي عالقة
الوالي���ات املتح���دة بالعرب واملس���لمني وحركات
التح���رر .ول���ذا لم ينظ���ر إبراهيم أب���و لغد إلى
العالقة بني الفلس���طينيني واألميركيني على أنها
عالقة ثنائية بل أرجعها إلى منظومة أكبر ،محل ًال
أس���باب عدم دعم الواليات املتحدة للفلسطينيني
مرجع��� ًا إياها إلى أربعة عوامل .أولها انتس���اب
الفلسطينيني إلى الش���عب العربي واملسلم ،فقد
كانت الواليات املتحدة معادي ًة باس���تمرار للعرب
واملسلمني .وثاني ًا انتساب الفلسطينيني إلى دول
العال���م الثالث .فالواليات املتح���دة قامت باتباع
سياسة معادية وضارة ملصالح دول العالم الثالث.
أما االعتبار الثالث فيتعلق باملوقف العدائي جتاه
حركات التح���رر وخاصة التي تتبنّى الوس���ائل
الثوري���ة .فالواليات املتح���دة صنفت بعض هذه
احلركات مث���ل املؤمتر الوطني اإلفريقي ومنظمة
32
التحرير على أنها حركات إرهابية.
ل����ذا يرجع أبو لغد الدع����م املذهل الذي قدمته

الواليات املتحدة إلسرائيل لقمع الفلسطينيني إلى:
« أنه����ا لم تكن ملجرد خضوعها للنفوذ اليهودي
أو ملجرد أن الفلسطينيني هم فلسطينيون .فجذور
عدائه����ا متت����د عميق ًا في قي����م الثقاف����ة واإلثنية
والعنصري����ة ،وفي مواقف الوالي����ات املتحدة نحو
شعوب العالم الثالث .واملهم كذلك أن جذور العداء
متتد عميق���� ًا في املوقف األميرك����ي نحو حركات
التحرر الوطني الراديكالية.
ويتف����ق املغربي مع أبو لغ����د على أن عدم دعم
الواليات املتحدة حلقوق الشعب الفلسطيني ليس
منبعه فقط اللوبي الصهيوني .ولذا يقول:
33

«ليس من املبالغة القول إن سياس����ة الواليات
املتح����دة اخلارجية جت����اه املنطقة وجتاه الصراع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي لن تختلف كثير ًا عما هي
عليه اآلن ،فيما لو افترضنا غياب اللوبي الصهيوني
عن خريطة السياس����ة األميركية متام ًا .ولذلك فإن

م����ن املرجح أن أميركا لن تك����ون أكثر كرم ًا فيما
يخص طموحات الشعب الفلسطيني».

34

لذا خابت توقعات بعض احملللني الذين راهنوا
على أن هناك تغ ّير ًا س����يحدث على سياسة أوباما

جتاه العالم العربي واإلسالمي في واليته األولى.
فعالقة الواليات املتحدة بالفلسطينيني لم تختلف مع
تغ ّير وتعاقب الرؤساء األميركيني منذ قيام إسرائيل

ولغاية اليوم .وهذا ما تؤكده سياسة أوباما ،حيث

أعلن عن اإلس����تراجتية اجلديدة للواليات املتحدة
حتت اسم «اس����تدامة القيادة األميركية :أولويات
الدفاع للقرن احلادي والعش����رين»  35مؤكد ًا فيها
السياسات الس����ابقة نفس����ها .فقد صدرت هذه
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الوثيق����ة مع بداية هذا الع����ام  2012مؤكدة عدد ًا

القضية الفلس����طينية مثل إي����ران والتحوالت في

من القضايا واإلش����كاليات الت����ي تواجه الواليات

املنطقة العربية .فاملنطقة العربية تش����هد تغ ّيرات
لم تكن الوالي����ات املتحدة تتوقعها في الس����ابق.
كم����ا أن اخلطر اإليراني ومحاول����ة بروزه إقليمي ًا

املتحدة بحس����ب رؤيتها .ومن أهم القضايا التي
ركزت عليها :موضوع اإلرهاب ثم منطقة ش����رق
آس����يا وبالتحديد املخاطر القادمة من الصني .ثم
انتقل����ت الوثيقة إلى احلديث عن مخاطر التح ّوالت

كقوة يقلق صناع السياسة اخلارجية في الواليات
املتح����دة .أضف إلى ذل����ك أن االهتمام بالصراع

وفرصها في العالم العربي ثم أمن اخلليج والتهديد

العربي اإلس����رائيلي ال يعني إيالء اهتمام ملطالب

مس����ألة التع����اون األميركي اخلليج����ي ملنع إيران

الفلسطينيني ،فلم يتم جتاهل مطالبهم فقط بل لم
يتم ذكرهم في الوثيقة بتات ًا .بل ذكرت إس����رائيل

اإليراني للمنطقة بامتالكها أسلحة نووية .وأكدت
م����ن تطوير قدرتها النووية .واألهم بالنس����بة إلى
الفلسطينيني هو إعادة الوثيقة التأكيد على أهمية
أمن إسرائيل ،حيث أكدت على «الدفاع عن أمن
إسرائيل وعملية سالم شاملة».
يفه����م من هذه الوثيقة إذن أن منطقة الش����رق
األوسط ليس����ت املنطقة الوحيدة ضمن أولوياتها
بل منطقة غرب احمليط الهندي وشرق آسيا .فهذه
الوثيقة بحسب التحليالت أبدت حتو ًال في األولويات
اجلغرافية نحو آس����يا ومنطقة احمليط الهادئ مع
37
االحتفاظ بالتركيز على منطقة الشرق األوسط.
من خالل كل ما س����بق يتضح كما يقول حس����ن
نافعة أن أوباما س����يهتم بقضايا منطقة الش����رق
األوسط عندما تؤ ّثر على الداخل األميركي أو على
التوازن����ات الدولية .فعلى أجندة أوباما العديد من
قضايا عديدة سواء في الداخل األميركي أو على
الصعيد الدولي 38.وحتى االهتمام مبنطقة الشرق
األوس����ط ليس منصب ًا على القضية الفلسطينية،
فهناك أخطار أخرى حت ّددها الوثيقة وتس����ترعي
اهتمامها بالدرجة نفس����ها أو رمبا حتى أكثر من
36

العدد (2012 )22

حي����ث أش����ارت الوثيقة إل����ى أن الواليات املتحدة
س����تدافع عن أمن إسرائيل والسالم الشامل .ولم
يتم حتديد ماذا يعني السالم الشامل ،ولكن على
األق����ل يفهم من الوثيقة أن الس��ل�ام مرتبط بأمن
إس����رائيل وال عالقة له مبطالب الفلس����طينيني وال
بأي موضوع آخر.
ولذا فإن املراهنة على تغ ّير السياسة األميركية

جتاه إسرائيل بسبب توتر العالقات بني نتنياهو
وأوبام���ا هي حتلي���ل خاطئ ،ألنه���ا تنظر إلى
العالقات اإلسرائيلية األميركية من زاوية واحدة
وضيقة وهي العالقات الشخصية .ولكن في الواقع
تقوم العالقات بني الطرفني على أس���اس موروث
ثقافي ورؤية سلبية للطرف الفلسطيني باإلضافة
إل���ى تأثيرات اللوبي الصهيوني على السياس���ة
األميركية .وهذا ما يؤكده احمللل اإلسرائيلي رون
بن شاي بقوله:
ه����ذا احللف بني الش����عبني (يقص����د الواليات
املتحدة وإس����رائيل) مرش����ح ألن يصبح أقوى مع
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مرور األيام كما أنه ال يتأثر باحملبة أو الكراهية بني
القادة واحلكومات ،على األقل طاملا بقينا دميقراطي ًة

بقوة على الرئيس .ففي الثاني من تش����رين الثاني
كل عامني يدل����ي الناخبون األميركيون بأصواتهم

حقيقي���� ًة في نظر الغرب .ولذلك يجب أال نبالغ في

ف����ي انتخابات التجديد للكونغرس األميركي أو ما

اخلالفات الشخصية بني نتنياهو وأوباما بسبب ما
يعتبر تدخ ًال فج ًا من جانب نتنياهو لصالح رومني

يطلق عليها «االنتخابات النصفية» .فاإلشكالية هنا

في االنتخابات».

39

أن االنتخابات هذه والتي يجري فيها انتخاب ثلث
أعضاء الش����يوخ وانتخاب مجلس النواب بأكمله

من خالل ما س����بق يتض����ح أن أوباما يتحرك

تؤث����ر عل����ى الرئيس .فالرئي����س يصبح في وضع

ف����ي عالقاته مع الفلس����طينيني من خالل املوروث

صعب إذا خسر حزبه انتخابات الكونغرس .وهذا

الثقافي والتاريخي الذي يكن عدا ًء للفلس����طينيني

حصل م����ع ريغان ومع كلينتون وم����ع أوباما في

الرتباطاته����م بح����ركات التحرر والعال����م العربي
واملس����لم .إذن أوباما هنا لي����س حر ًا وإمنا هناك
قيود مفروضة عليه.

القيود التي تفرض على الرئيس
في الوالية الثانية
ُيعتقد أن القيود تفرض على الرئيس في واليته
األول����ى بينما في الثانية هو يعي����ش متحرر ًا من
أي قيود .ولك����ن هذا غير صحيح ،فالفترة الثانية
ال تخل����و من وجود اعتب����ارات وقيود على الرئيس
األميرك����ي يج����ب أخذه����ا بعني االعتب����ار .وهنا
تؤكد منار ش����وربجي أنه ف����ي الوالية الثانية «كل
عام م����ن أعوامها حتكمه اعتب����ارات تختلف عن
األع����وام الثالثة األخرى» .وترى أن الرئيس يكون
ل����ه املجال في التحرك ف����ي العام األول فقط ،ذلك
إث����ر فوزه في االنتخابات الرئاس����ية على خصمه
وتراكم اخلبرات لديه ،في مقابل خس����ارة احلزب
اآلخر وتخبطه .بينما في العام الثاني تبدأ القيود
بالبروز مع قرب انتخاب����ات الكونغرس التي تؤ ّثر

واليته األولى.
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وترجمة ذلك على أرض الواقع يعني أن الرئيس
األميركي س���يواجه صعوب ًة ف���ي تنفيذ برامجه.
وخاص ًة في ظل استعمال الكونغرس صالحياته
لعرقل���ة برام���ج الرئي���س .وه���ذه الصالحيات
تتم ّث���ل في املصادقة عل���ى امليزانية واملعاهدات
والتعيينات .إضافة إلى إقرار قوانني قد تتعارض
مع توجهات الرئيس.
ورمب����ا أفضل األمثلة التي ميكن أن تقدم على
تأثير نتائج هذه االنتخابات على الرئيس ،ما حدث
أثناء والية كلينتون الثانية عندما صدر قانون نقل
السفارة األميركية إلى القدس .فكلينتون لم يعترض
على القانون .والسؤال هل كان بإمكانه االعتراض
على قانون؟ .دستوري ًا يستطيع ،فالرئيس بإمكانه
أن يعت����رض على القانون .ولك����ن في هذه احلالة
ميكن للكونغرس جتاوز هذا االعتراض من خالل
املوافقة على مش����روع القانون بأغلبية الثلثني في
كل من مجلسيه؛ 41لذا لم يكن بإمكان كلينتون أن
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يعت����رض على القانون حتى ل����و أراد ذلك ،وهناك

يحاول أي رئيس أميركي في الوالية الثانية جتنّب

شك في أنه كان يريد ذلك وخاصة أن برنامج حزبه

ما يطلق عليه املؤرخون واملعلقون السياسيون «لعنة

الذي أوصله إلى البيت األبيض تضمن التعهد بنقل

الوالية الثانية» .هذه اللعنة التي تعرض لها رؤساء
أميركيون بدء ًا بجورج واش����نطن الذي حاصرت

السفارة األميركية إلى القدس .ولكن حتى لو أراد
ذلك فلم يكن بإمكانه ذلك فعلي ًا ألن حزبه خسر في
االنتخابات النصفية وبالتالي كان يواجه الكونغرس
بأغلبية جمهوري����ة .وبالتالي كان الكونغرس ميلك
أغلبي����ة الثلثني إللغاء (فيتو) الرئيس .وكلينتون لم
يكن ليجازف بهيبته.
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أما الع����ام الرابع فهو الع����ام الذي ميكن أن
يس����مى املرحلة االنتقالية ،وهو العام الذي تجُ رى
فيه االنتخابات الرئاسية اجلديدة .وهذه االنتخابات
التي يفرض أن يخوضها حزب الرئيس تتطلب منه
أال يقوم بسياسات تعرض حزبه للخسارة أو تؤثر
عليه سلب ًا ،لذا في هذا العام فإن الرئيس «يتحسس
طريقه لئال يس����يء ملرش����ح حزبه» 43.هذه القيود
املفروضة على أوباما وغيرها تعرض لها الرؤساء
الس����ابقون ،فمنهم من جنح ومنهم من س����قط في
لعنة الوالية الثانية.

احلش����ود األميركية الغاضب����ة منزله في فيالدلفيا
إلدانته بس����بب االتفاقية التي ق����ام بتوقيعها مع
بريطانيا .فقد كان األميركيون يتوقون إلى وقوف
واشنطن مع فرنس����ا .إضافة إلى الفضائح التي
الحقت الرؤس����اء مثل فضيحة الرئيس نيكس����ون
والتي تسمى فضيحة (ووتر غيت) والتي قام خاللها
بالتجس����س على احلزب اآلخ����ر .وقد اضطر إلى
التنحي في بداية فترة رئاس����ته الثانية حتت وطأة
تهديد الكونغرس بإدانته .وفضيحة رونالد ريغان
وتسمى فضيحة (إيران غيت) .وهي الصفقة التي
مت مبوجبها االتفاق عل����ى تزويد إيران بصواريخ
مقاب����ل اإلفراج عن الرهائن األميركيني في لبنان.
وأخير ًا فضيحة كلينتون مع مونيكا لوينسكي والتي

كانت قريب ًة من أن تؤدي إلى عزله.
أما ثاني ًا فهناك تصرفات الرؤس����اء األميركيني
44

في الوالية الثانية جتاه القيام بدبلوماس����ية نشطة

الرؤساء األميركيون السابقون

عل����ى مس����توى الصراع العربي  -اإلس����رائيلي

في الوالية الثانية
يصط����دم الباح����ث عن����د الرجوع إل����ى تاريخ
الرؤس����اء األميركيني في الوالي����ة الثانية بعدد من
الوقائع التي قد جتعل القراء يشكون في أن الوالية
الثانية للرئيس أوباما قد تقود إلى تغيير كبير في
سياس����اته اخلارجية .وس����يتم إلقاء الضوء على
قضيتني رئيستني واجهتا الرؤساء السابقني .أو ًال

واالنحياز للفلس����طينيني والعرب .ولكن من خالل

العدد (2012 )22

املراجعة الس����ريعة ملا قام به الرؤساء األميركيون
تثبت عدم صحة هذه األسطورة.
وعلى عكس ما هو دارج ومعروف ،فإن الرؤساء
األميركيني كانوا يعملون على إنتاج سياسة أكثر
حزم���� ًا في الوالي����ة األولى ولي����س الثانية .وتاريخ
الرؤس����اء األميركيني يشهد على ذلك .وهذه بعض
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األمثلة الت����ي تعزز هذا التوج����ه ،فبعد قرار عبد
الناص����ر تأميم قناة الس����ويس ،ورد ًا عليه قامت

مادح ًا باراك معتبر ًا أنه قدم تنازالت مؤملة بعد فشله
47
في إجبار الفلسطينيني وملقي ًا باللوم على الرئيس.

إسرائيل بالتحالف مع فرنسا وبريطانيا في العام

أما الرئيس نيكس����ون والذي مت خالل واليته الثانية

 1956لشن هجوم عسكري على مصر .في أثناء

التوص����ل إل����ى اتفاقني بني العرب وإس����رائيل لفك

هذا الغزو كانت الواليات املتحدة في خضم معركة

االش����تباك ،فكان يهدف بهذه الدبلوماسية الفاعلة

االنتخابات الرئاس����ية بني دوايت أيزنهاور والذي
كان الرئيس آنذاك ومرشح ًا فيها لوالية ثانية وبني

من قبل الواليات املتحدة إلى التغطية على فضيحة
(ووتر غي����ت) التي أضعفته ،وإظهار أن سياس����ة

أدالي ستيفنسون مرشح احلزب الدميقراطي .ومع

الواليات املتحدة اخلارجية ال تزال فاعلة.

ذلك لم يتردد في إعالن موقفه ضد احلرب بل ذهب

إن لعن����ة الوالية الثاني����ة ال تعني أن كل رئيس
س����يكون معرض ًا لها أو أنه لن يقوم بدبلوماس����ية

أبعد من ذلك بإجبار إسرائيل على االنسحاب من
س����يناء 45.وأيض ًا في الع����ام  1975قام الرئيس
األميرك����ي الثامن والثالث����ون جيرالد فورد والذي

نش����طة ،ولكنها تعن����ي على األقل أن سياس����اته
س����تكون أكثر حذر ًا .ولكن املشكلة تبدو أكبر إذا

لم يكن قد أنهى س����نته األول����ى كرئيس للواليات

ما مت أخذ ما قاله ستيفن هيس وهو خبير مبعهد

املتح����دة باتباع سياس����ة حازمة جتاه إس����رائيل

بروكينغز على محمل اجلد عندما قال «إن الرؤساء

ثان بني
من أجل الوصول إلى اتفاق فك اش����تباك ٍ

يحاول����ون دفع أفض����ل أفكارهم عندم����ا يتولون
منصبه����م أول األمر ،وغالب ًا ما يتخلون عنها ،من

مصر وإس����رائيل في سيناء .أما كارتر فقد حاول
من جانبه دفع عملية الس��ل�ام منطلق ًا من فرضية

دون مجموعة جديدة من األفكار للوالية الثانية».

أساسية تس����تند إلى أن فرص حتقيق جناح في

ف����إذا ما طبق ذل����ك على أوباما مبعنى أنه قد ق ّدم

العملية السلمية ستضعف كلما انتظر أكثر.
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أفض����ل ما لديه في الوالية األولى ،فهذا معناه أن

أما السياس����ات النشطة التي قام بها الرؤساء

على الفلس����طينيني ليس فق����ط أال يتوقعوا منه أي

األميركيون في الوالي����ة الثانية فال ميكن اعتبارها
حازم���� ًة أو أنها قامت بفرض أي نوع من الضغوط

ش����يء ،بل عليهم توقع التجاهل الكامل لقضيتهم؛

عل����ى إس����رائيل ب����ل عل����ى العكس فرض����ت على
مارس في العام
الفلسطينيني .فبدء ًا بكلينتون حيث َ
 2000ضغوط ًا قوي ًة على الرئيس ياسر عرفات ليوقع

ولذا ف����إن تصويت الواليات املتحدة بالرفض على
قرار انضمام فلسطني إلى الواليات املتحدة ما هو
إال أول الغيث .فكما يقال:
أول الغيث َق َط ْر..

على اتفاقية هي باألحرى وثيقة استسالم .وقد فعل

حني الح البرق في العينني قلت:

ذلك في واليته الثانية وكان بقي له أقل من أشهر في
البيت األبيض .ولم يكت ِ
ف بذلك بل أدلى بتصريحات

أول الغيث قطر..
وخبا البرق ولم يأت املطر!!..
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الخاتمة
هذه األدلة التاريخية التي مت ذكرها هي التي
تؤكد مقولة وهم وأس���طورة الوالية الثانية .وهذا
ما دفع حسن نافعة إلى القول:
«إن الوق���ت قد حان ك���ي يعيد العالم العربي
النظ���ر في مقولة ثبت تاريخي ًا عدم صحتها ،ولم
يك���ن جتذرها في الذهن العربي على هذا النحو
سوى تعبير عن مرض أصاب العقل العربي وبني
على وهم كبير ،ومن ثم آن أوان اس���تئصالهما
ً 49
مع ًا ،ونهائيا».

في النهاية هل س���يختار الفلسطينيون نهاية
تشبه مسرحية غودو والتي أسدل الستار عليها
بعد املشهد اآلتي:

فالدميير :حسن ًا ،هل منضي ؟

استراجون :نعم ،هيا بنا منضِ .
ال يتحركان
ويبقيان متسمرين في مكانهما بانتظار غودو
بانتظار وهم الوالية الثانية،

أم س���يختارون املضي قدم��� ًا والبحث عن الوحدة
الوطنية واحللول غير الوهمية ،بد ًال من البحث عن غودو.

الهوامش

«مسرحية غودو :قليلة هي عدد الشخصيات في مسرحية
1
«في انتظار غودو» .شخصيتان رئيستان تنتظران غودو حتت
شجرة مدة نهارين كاملني ،تش ّكل حوادث ك ّل منهما أحد فصلي
املسرحية ،استرجون (جوجو) وفالدميير (ديدي) .يدور بني
هاتني الشخصيتني كالم كثير يغيب عنه الترابط ،فهما فقط
تقطعان الوقت مع ًا .إليهما ،هناك بوزو والكي .بوزو ميسك طرف
حبل ،ربط طرفه اآلخر برقبة الكي الذي يبدو أنه يرفض انعتاقه
من عالقة تبعيته لبوزو .هما إظهار جلدلية الس ّيد والعبد الهيغلية،
مع كون الس ّيد هنا ميثل السلطة الغاشمة .شخص آخر مي ّر
سريع ًا في كل فصل ،هو «الصبي» الذي يرسله غودو إلخبار
استرجون وفالدميير بأنه لن يأتي (في الواقع هما صبيان
مختلفان) .ال تفصح املسرحية عن هوية غودو بوضوح وال عن
سبب انتظاره ،ومن هنا دارت تأويالت كثيرة حول معنى رمزيته.
ك ّل ما نعرفه عنه أنه «ال يعمل شيئ ًا» ،وأن له حلية بيضاء على
األرجح ،وأن فالدميير واسترجون لم يطلبا منه شيئ ًا محدد ًا،
فقط «نوع من الرجاء» ،وأن دورهما هو «دور املتوسل» من غودو
كونهما تخليا عن حقوقهما ،وأنه يعاقبهما إذا تخليا عنه ،وأنهما
يفوزان باخلالص إذا جاء
2
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المؤلف :غازي الخليلي

وهو يرغب هنا في نقاش التجربة مع اجليل الذي

الناشر :دار الشروق للنشر والتوزيع  -رام الله

فجر الثورة لكنه لم يكمل املشوار ،وألنه كذلك فمن
ّ

الطبعة األولى 2010
تتكرر األخطاء الفلسطينية ،أو ُيعاد إنتاجها
ّ
وتتبخر
حقب ًة تلو أخرى ،فتضيع اإلجنازات املهمة
املآثر الكثيرة ،ف���ي ظل حالة من فوضى املعايير
املوضوعية .هل يعود ذلك إلى غياب أو ضعف النقد
والتقييم واملراجعة التي مت ّكن احلركة السياس���ية
من استخالص الدروس واالرتقاء مبواقفها وطرائق
عمله���ا؟ في احملصل���ة األخيرة تتك ّون املش���كلة
ّ
وتتضخم وتصبح شائك ًة وصعبة احلل.
الكاتب والقيادي السياس���ي اليساري غازي
اخلليلي ُيق ِّدم في كتابه (من أوراق العمر) نقاش ًا

مهم ًا لتجربة سياسية يحاول فيها تسليط األضواء
على طريقة التفكير وصناعة املواقف وأس���اليب
العمل .يس���تخدم الكاتب سالح النقد الذي كان

ميتلك���ه في تلك اآلونة ،لكنه ل���م ميد نقده املهم
على اس���تقامته ،ولم يتجاوز وعي تلك املرحلة إال
في حدود ضيقة .لقد شخص الكاتب تلك التجربة
فاحت ًا املجال أمام ك ٍّم من التساؤالت ،وذلك عندما
كش���ف عن جذر األزمة الراهنة ،بالعودة إلى تلك
التجربة القومية املتح ّولة بعسر إلى اليسار .كان

االنتق���ال من فكر وهوية قومي���ة إلى فكر وهوية
يسارية نقيضة ،يغص باآلالم والتخ ّبط واالنقسام.
رسالة الكاتب من وراء هذا العمل ـ اجلزء األول

ـ يلخصها في اإلهداء املوجه إلى الفئة املستهدفة
(إلى جيل حمل القضية ولم يكمل املشوار بعد).
العدد (2012 )22

املنطقي أن يس���تنجد باألجي���ال اجلديدة لتحمل
الراي���ة وتواصل املس���ير دون أن يقول ذلك .لقاء
التوقي���ع على هذا الكتاب في «مكتبة الش���روق»
في مدينة رام الله الذي كان حش���د ًا من الكبار،
عدا قلة محدودة جد ًا من األجيال الشابة .كشف
غياب اجليل اجلديد في احلفل عن مأزق التجربة
الت���ي أحدثت قطع ًا وقطيع ًة مع األجيال اجلديدة
واملج ّددة .غياب اجليل اجلديد في هذا اللقاء هو
امتداد منطقي لغيابهم عن املؤسس���ات الرسمية
واخلطاب الرس���مي ولغة احلوار والسجال .هنا
املش���كلة إذن ،في اجلانب النظري الذي يفترض
أن مقياس جناح قوى التغيير يرتبط بالقدرة على
جتديد البنية التنظيمية بش���كل ّ
مطرد من خالل
فتح األبواب أمام اس���تقطاب األجيال اجلديدة.
االستقطاب والتجديد شيء مختلف عن استخدام
األجيال اجلديدة في نشاط موسمي أو في معارك
انتخابي���ة .وفي اجلانب التطبيق���ي تبدو النخبة
في مرات كثيرة وكأنه���ا «جنراالت بال جيوش».
الس���ؤال ال���ذي يطرح نفس���ه :ما م���دى تفاعل
الش���باب والشابات ـ اجليل اجلديد ـ مع التجربة
السابقة من خالل هذه الشهادة املهمة وغيرها من
الش���هادات؟ التفاعل وثيق الصلة باستالم الراية
واملهمات وتسليمها في س���ياق تعاقب األجيال.
عدم املبادرة إلى التس���ليم من قبل اجليل القدمي
وعدم املبادرة إلى االستالم من اجليل اجلديد هو
عنوان املأزق .ذلك املأزق الذي يحيل اجليل اجلديد
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إلى بداية صفرية بال خبرات متراكمة ميكن البناء

ليلحقني بأخوي حس���ن وسعيد اللذين أخرجهما

فوقها وبال مناعة من األخطاء واحلماقات.

من املدرسة للعمل في الفرن».

يسرد غازي اخلليلي في مذكراته بعنوان (من
أوراق العمر) اجلزء األول من سيرته الذاتية ،بدء ًا

طفل يثور بش���جاعة وقوة على س���لطة األب
التي أحرقت حلمه في اخلروج إلى عالم آخر غير
الفرن والعمل الش���اق داخله .يقول غازي« :كنت

بسنوات الطفولة وحتى العام  1971الذي اعتقل
فيه ،وهي مرحلة تش��� ّكل الشخصية ونهل التعليم

أقض���ي الكثير من الوقت ف���ي الفرن ،أنقب عن

واملعرفة والتألق والغنى والصعود .وبحسب السرد

بعض حبات من اللوز بني قش���ور اللوز التي كان

ميكن الدخول في عرض ونقاش عنوانني رئيسني،

يتم استخدامها كوقود للفرن إلى جانب احلطب،

األول :النشأة والطفولة والعالقة باملكان .والثاني
التجربة السياسية.

طفولة شقية ومعذبة
«في صب���اح أحد األيام ،وكن���ت في الصف
الثالث االبتدائ���ي ،ذهبت بصحبة أخي علي إلى
الف���رن الذي ميلكه أبي لنؤدي مهماتنا كما جرت
الع���ادة كل يوم .طلب أبي منا أن نحمل غرضني
إليصالهما إلى ال���دكان .فاختلفنا على حملهما
وتش���اجرنا أم���ام أبي الذي استش���اط غضب ًا،
فص���رخ بنا والغضب ميأل وجه���ه ،ثم في حلظة
تناول من يدي محفظة كتبي املدرسية وهي عبارة
عن كيس من القماش يحوي كتبي ودفاتري وألقى
بها في بيت النار ،فاحترقت في احلال ،ش���عرت
كأن قلبي يحترق معها .صرخت وبكيت كثير ًا وأنا
أردد بصوت عال :ليش بتحرق كتبي ِب َّدك تطلعني
من املدرسة ،أنا ما بدي أطلع ،لن أترك املدرسة.
كانت الكلمات تنطلق مني بعفوية مصحوبة ببكاء
ش���ديد ،لم أدر ما أفعل غير الص���راخ والبكاء،
ووالدي ال ش���يء يحركه وكأنه قد وجدها فرص ًة

لك���ن والدي لم يتركني أقض���ي وقتي في البحث
ع���ن حب���ات اللوز بل كان يح���رص على تعليمي
كيف يتم صنع الكعكة الصغيرة» .يواصل غازي
وص���ف احلي���اة املعذبة التي عاش���ها وهو طفل
فيدخل في تفاصيل مثيرة« .في سنة أولى وثانية
مدرسة أعود إلى العمل في الفرن مع إخوتي بعد
انتهاء الدوام املدرس���ي وأبقى إلى ساعة متأخرة
في الفرن ،وفي أي���ام اجلمع واإلجازات أصحو
باكر ًا وأعمل بدوام كامل في الفرن» .ويستطرد:

العمل في الفرن ال يو ّفر لي وقت ًا للعب مع األوالد
اآلخرين في احلارة ..ألعاب البيل والغميضة وكرة
القدم بطابة شرايط» .ولكن غازي الطفل لم يعدم
الوس���ائل لإلفالت من قبضة العمل« :كنت أحتني
أي فرصة ملغادرة الفرن أو التحجج بأي ش���يء
للهرب من جو الفرن الداخلي اخلانق واحلار وال
سيما في أيام الصيف  ..ألجد متعة في اجللوس
عند مدخل الفرن حيث فروش الكعك والقرش���لة.
وأحيان ًا كنت أدعي املرض أو التعب للذهاب إلى
البيت واللعب مع األوالد في احلارة» .هذا النمط
م���ن احلياة يقول غازي :عزز في نفس���ي كرهي
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للعمل في الفرن ،وولّد لدي حب املدرسة واملضي
في التعليم حتى نهاياته من أجل اخلالص .حقيبة
الكتب كانت رمز ًا لذلك احللم ،فعندما أحرقها األب
شعر غازي بأن حلمه في اخلالص احترق معها،
ولهذا لم يستسلم وبدأ يقاوم املصير البائس الذي
جسده أخواه من قبل عندما ُأخرجا من املدرسة.
ّ

استعان غازي أو ًال بأمه التي ضمته إلى صدرها

وهي تردد :ال تزعل حبيبي ،راح نش����تري لك كتب
غيرها وراح ترجع للمدرسة ،إنت شاطر وبعرف إنك
بتحب املدرسة .ولم يكتف التلميذ املنكوب بذلك بل
ذهب إلى مدير املدرسة «أديب كمال» مستنجد ًا به»،

إلى األرض فأصبت بارجتاج وأغمي علي لبعض
الوق���ت ،وعندم���ا صحوت كنت فاق���د ًا بصري،
أوصلن���ي أخي علي إلى املدرس���ة وقام التالميذ
فتحسن وضعي وبدأت
بصب املاء على رأس���ي،
ّ
أس���ترد نظري تدريجي ًا ،لكنني لم أخبر أمي بعد
أن أعادني مدرسي إلى البيت».
قسوة احلياة في العمل والبيت رافقتها قسوة
في املدرس���ة التي أحبها غازي ورأى فيها مالذ ًا
آمن ًا .عندما تأخرت مع تالميذ آخرين في الوصول

إلى املدرس���ة« ،دون س���ؤال أخ���ذ املعلم يهوي
بعصاته ذات الرأس املدبب على يد كل تلميذ من

قال له :أبي أحرق كتبي ،بده يخرجني من املدرسة

املتأخرين .الضرب في املدرس���ة أسلوب تربوي
مس���لّم به من هيئة التدري���س واألهل والتالميذ

وجنحت ثورة غازي ف���ي عودته الظافرة إلى
املدرس���ة ،املدرسة التي أحبها وتف ّوق فيها طمع ًا

والطلب���ة على حد س���واء ،وكان يش���تهر املعلم

أرجوك ال تخليه ،أنا بحب املدرسة».

ف���ي حياة أفضل .لكن تف ّوقه لم يعفه من مواصلة

عمل���ه في الفرن وخارجه .بل توس���ع في العمل:
«كن���ت أقوم بحمل ش���كوك الكع���ك على جحش
خش���بي وأدور في احل���ارات لبيعها وأبيع معها
كعك بعجوة ..وأوزع اخلبز مس���تخدم ًا الدراجة.

ويتميز عن غيره بنوع العصا التي يس���تخدمها.
«فهذا املعلم مميز بعصاته القصيرة السميكة من
س���عف النخيل يضرب بها مرة واحدة وال يحتاج
إلى أخرى ،واملدير كان مميز ًا بعصا من اخليزران
رأس���ها مدبب ،هؤالء كانوا محط احترام وتقدير
كل الطالب».

وعمل���ت أيض ًا بائع «أس���كيمو» طوال س���نوات

القس���وة واملعاناة ليس���تا كل شيء في حياة

الدراسة ما عدا السنة األخيرة .وكادت مغامرته
في تس���لّق احلافلة (الباص) تودي بحياته ،كنت

أطفال الزمن القدمي ،فثمة متس���ع لدفق إنساني

أذهب إلى املدرس���ة وأعود ماش���ي ًا ـ املسافة ما
بني بيتنا واملدرسة تزيد على  6كيلو مترات ذهاب ًا

يكسر حدة القسوة ،شق آخر من املعادلة يجعل
احلياة متضي من غير انكسار أو انهيار .يجعل
األطف���ال يعودون لطفولتهم بع���ض الوقت« .مع

ومثلها إياب ًا ـ وأحيانا كنت «أتعربش على طمبون

الوال���دة كنا نذه���ب أنا وإخوت���ي الصغار إلى

الب���اص اخللفي الذي ينقل الطالب إلى املدارس

حمام السوق الش���عبي .احلمامات لم تكن فقط
مكان ًا لالس���تحمام وإمنا للعديد من املناس���بات

البعيدة ،ذات يوم قذفني حترك الباص الس���ريع
العدد (2012 )22
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والنشاطات االجتماعية ،كاختيار العرايس لألبناء

تس���تهويني األفالم العاطفية والغنائية مثل أفالم

أو لزف العرس���ان أو لالحتف���ال بطهور «ختان»

عبد احلليم حافظ ،وكنت أحب مشاهدة الراقصتني

الصبيان .احلمامات هي املكان األنس���ب إلبراز

حتية كاريوكا وسامية جمال .وال يخلو األمر من

محاسن ومفاتن البنات في عمر الزواج واالحتفاء
رقص ًا وغنا ًء .وهي املكان الذي يحلو فيه س���ماع

غرامي���ات وحب بريء .واالحتف���ال بالتخ ّرج من

قصص احلب واألس���رار واألغاني املترافقة مع

املدرسة االبتدائية بسيارات مزينة بالورود يعلو

كل منها كرس���ي يسمى (كرس���ي اخلتمة) يث ّبت

تناول املأكوالت وتدخني النرجيلة وتناول السحلب

على سقف السيارة يجلس عليه الطالب املتخرج
املنتمي ألهل مقتدرين اقتصادي ًا.

احلمام هو طقس احتفالي ترفيهي بالنسبة للنساء

كما رأينا ش���قاء ومعان���اة األطفال من جهة،
وترويح��� ًا وإش���باع ًا روحي ًا من جه���ة أخرى مع

السادس���ة من عمري لم أعد أجرؤ على الذهاب

رجح���ان كفة الش���قاء .لك���ن وج���ود القليل من

إلى احلمام مع أمي؛ ذلك أن عيون النس���وة شبه

اإلش���باع الروحي والترويح جعل احلياة ممكنة.
األب وس���لطته الذكورية القاسية جد ًا من ناحية،

اجللس���ة ح���ول املنقل في الش���تاء مع جدتنا

واألب احلنون واحملب من ناحية أخرى ،مع رجحان

أم ف���ارس التي كان���ت تقص علين���ا الكثير من

كفة القسوة على احلنان ،غير أن وجود القليل من
احلنان جعل العيش ممكن ًا .املدرس وغلظته وقمعه

نصيص والغولة ـ وغيرها .كانت البهجة تس���ود

وعص���اه املدببة من جه���ة ،واالهتمام بالتحصيل

عندما تصنع الكنافة فوق املنقل .أو عندما ينطلق

العلمي في اجلهة األخرى مع رجحان كفة الغلظة،

صوت أبي بالغن���اء لعبد الوهاب أو بالدندنة في

لك���ن االهتمام بالتحصيل العلم���ي ..جعل تفوق
البعض ممكن ًا .إن االختالل بني السلب واإليجاب

الصوفيني املخصصة ألتب���اع الطريقة الصوفية

ملصلحة الس���لب ظاهر ٌة غير طبيعية وغير صحية

الرفاعية« .كنت أش���ارك ف���ي حلقات الذكر التي

وغير اضطراري���ة .على العكس من ذلك كان من

تب���دأ بقرع الطبول والصنوج ثم يأخذ الدراويش
بالتمايل بأجسامهم ميين ًا ويسار ًا وهم يصرخون
«الل���ه حي» .الذهاب للس���ينما كلما وفرت بعض

نتيجة طغيان السلب حرق مرحلة الطفولة وجتاوز
األطف���ال طفولَتهم بتح ّولهم إلى كبار قبل األوان،

وباضطالعهم مبس���ؤوليات الكبار واستخدامهم

القروش من مصروفي اليومي وهو تعريفة ،وتط ّور
في املرحلة اإلعدادية ليصبح قرش��� ًا ،أذهب مرة

طريقة تفكي���ر الكبار وخطابه���م ولغتهم .أطفال

ومش���روب القرفة واجل���وز (االينر) .الذهاب إلى
ولألطفال حتى س���ن السادس���ة .عندما قاربت

العاريات كانت باملرصاد وهي تعلن االحتجاج.

القص���ص واحلكايات ـ الش���اطر حس���ن ونص

حلظ���ات التجلي واالنفراج .الذه���اب إلى زاوية

في الش���هر وفي أيام العي���د أذهب يومي ًا ،كانت

يفق���دون طفولته���م ظاه���رة غير صحي���ة تلحق
باألطفال والحق ًا باملجتمع أضرار ًا جسيم ًة منظور ًة
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وغير منظورة .الس���لطة الذكورية تستبد بالنساء

ي���زن ،وعنترة) ،كنت أس���تعيرها م���ن «الوراق»

واألطفال وحترمهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية

مقابل تعريفة عن كل كتاب .وكنت أقرأ الصحف

باإلضافة إلى حقوق املواطنة فتخلق تشوهات في

املعلقة على احلائط بانتظام( :فلسطني ،الدفاع،

بنية املجتمع .وممارسة العنف واإلرهاب من قبل

الصريح) الت���ي كان صاحب مكتبة القطب يقوم

هيئات التدريس يضعضع رسالة التعليم مبا هي

بتعليق صفحاتها الرئيس���ة عل���ى حائط املكتبة

احترام التعبير عن الذات وبناء الشخصية املتحررة
التي تغلّب العقل والتفكير والتساؤل على التلقني،
واإلقناع واالقتناع على الفرض واخلوف والطاعة
العمياء .ثالث حلقات مفصلية تعايش السارد فيها
مع األمر الواقع من غير نقد أو اعتراض مباش���ر
أو حتذير من املخاطر .هل كان العرض التفصيلي
للمعاناة كافي ًا خللق رأي عام مضاد ملسببيها؟ قد
يصح هذا على نخب ونقاد في حقول التربية وعلم
االجتماع وعلم النفس .لكن الس���واد األعظم من
الناس ال يزال ينتمي إلى تلك الثقافة التي تستبيح
األطفال والنس���اء والتالميذ .ما كان ينبغي تركها
كما هي في الواقع من غير تدخل بعد مرور الوقت
وبعد احلصاد املر لتلك السياسات الرجعية.

التثقيف الذاتي
نش���أت ثقاف���ة غ���ازي باملب���ادرة واالجتهاد
واالعتماد على الذات ،ولم ينتظر التنظيم كعامل
مه���م في نقل الوعي واألف���كار ،كما كان متبع ًا.
ويوضح هذه املسألة بالقول :شغفت بالقراءة ،في
البداية قراءة بعض الكتب عن التنجيم واألبراج.
قرأت كتاب تفس���ير األحالم البن سيرين وكتاب
فك الطالسم والرموز عن الكنوز .ثم قرأت سير:
(أبو زيد الهاللي ،والزير س���الم ،وسيف ابن ذي
العدد (2012 )22

اخلارجي كي يقرأها من يشاء .آثر التركيز على
اجلد واالجتهاد والدراس���ة جري��� ًا وراء التفوق،
فقد كان يراهن على أن يكون من الطلبة العشرة
األوائل في اململكة ،لكنه حصل على املرتبة الثانية
عش���رة في قائمة الطلبة املتفوقني .واهتم بتنمية
مطالعاته اخلارجية في الوقت نفسه .تأثر برواية
(األم) ملكسيم غوركي ،فجذبته األفكار الشيوعية،
لكن مواقف احلزب الشيوعي األردني من إسرائيل
ومن عبد الناص���ر والوحدة العربية صدته .وقرأ
(البؤساء) ،و(قصة مدينتني) ،وقرأ روايات لنجيب
محفوظ وطه حس�ي�ن وغيرهم���ا .كان غازي أول
مش���ترك في مكتبة بلدي���ة نابلس عام  1960وال
يزال يحتف���ظ ببطاقة املكتبة التي حتمل الرقم 1
حتى اليوم .قرأ (مذكرات تشرش���ل) واس���تهوته
الفلسفة الوجودية ،وقرأ (اجلنس اآلخر) لسيمون
ديبوفوار ،وف ّكر منذ ذلك الوقت بالكتابة عن املرأة
الفلسطينية وحقق رغبته في العام  .1977ساهمت
الق���راءة في تكون ميول أدبية لديه ،لكنه اجنرف
نحو السياسة .ت ّوجت جهود اخلليلي في مبادرته
املتواصلة إلى التثقيف الذاتي بانضمامه وهو في

السنة األولى في جامعة دمشق إلى عضوية اللجنة
الفكرية للحركة التي تضم الكبار أمثال محس���ن
إبراهيم وحكم دروزة ،وباقترابه من احللقة األولى ـ
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احلكيم ووديع حداد ـ وكان قد افتقد طوال الفترة
الس���ابقة لناظم فكري ومرجعية فكرية؛ ما جعل
تطوره الثقافي فردي ًا مرجت ًال وغير منهجي ،كغيره

السياسة ،يعود ذلك إلى املناخ السياسي السائد
في منطقة غلي���ان كونها بؤر ًة للصراع ،إضافة
إلى كبح طموحه عندما حصل على منحة حكومية

من احلاالت الفردية التي مت ّكنت من تطوير ذاتها.

لدراسة التاريخ ،وليس الطب أو الهندسة كما كان

نش���أ الوع���ي الوطني ل���دى الكاتب من خالل

يرغب .التوجه للحركة قومية لم يتأسس على فكر

األحداث والتطورات والتحديات الكبيرة .استوقفه

قومي وإمنا تأسس على مواقف وشعارات التقت

مشهد اجلنود اإلجنليز وهم يجوبون شوارع نابلس
ببناطيلهم القصيرة وبنادقهم الطويلة ،كان اجلنود
يطاردونن���ا ونحن نصرخ ف���ي وجوههم« :ياعزيز
ي���ا عزيز داهي���ة تأخذ االجنليز» .مش���اركة في
تظاهرات مؤيدة للحاج أمني احلس���يني في مدينة
نابلس .تستوقفه صورة األب الذي يحمل البندقية
ويلتح���ق بالثوار ثم يعود وآث���ار الدم على ثيابه.
مشهد الالجئني وهم يتدفقون إلى املدينة يلتجئون
إلى املدارس واجلوامع .االعتداءات اإلس���رائيلية
عل���ى القرى احلدودي���ة في الضف���ة الغربية من
جهة .مشاريع التآمر كمشروع جونستون لتوطني
الالجئني .وظهور األحالف العسكرية للسيطرة على
املنطقة .والعدوان الثالثي عام  56على مصر .هذه
األحداث كانت تشعل مدينة نابلس وحت ّفزها على
االحتجاج والرفض شأنها شأن املدن الفلسطينية.
إن سنوات الغليان في خمسينيات القرن العشرين
ساهمت في تش���كل اجتاهات اخلليلي الوحدوية
والناصرية.

الفكر القومي كما ّ
جسدته حركة القوميين
وضع اخلليل���ي اهتماماته اخلاصة جانب ًا،
وهو الش���خص املتف���وق دراس���ي ًا ،وانخرط في

م���ع الرغبة في حس���م الص���راع ملصلحة األمة.
اجلناح الفلسطيني في التجربة القومية كان أقل
اهتمام��� ًا بالفكر واألضعف ف���ي إنتاجه .إن أي
تدقيق في رموز الفكر القومي أمثال قس���طنطني
زريق ،س���اطع احلصري ،ميش���يل عفلق ،زكي
االرسوزي ،عبد الرحمن الكواكبي هؤالء وغيرهم
كان من بينهم الفلس���طيني محم���د عزة دروزة.
املؤسِسة
واملالحظ أن القيادة الفلسطينية القومية
َ
خلت تقريب ًا وباستثناءات محدودة ـ دروزة وغسان

كنفاني ـ من املثقفني املنتجني للفكر .واألكثر لفت ًا
لالنتباه أن الفك���ر القومي وترويجه كان ضعيف ًا

في الساحة الفلس���طينية .وعلى الرغم من طرح
قراءة كتب قس���طنطني زريق وساطع احلصري
ومناقش���تها في االجتماعات احلزبية فإن ذلك لم
ينعكس على وعي الكوادر واألعضاء وعلى الدعاية
اجلماهيرية .وبفعل ذلك لم تنم ظاهرة الش���غف
بالق���راءة والكتابة .خالف ًا لذلك طغت السياس���ة
واحتلت املشهد بكامله تقريب ًا.

«كنت أعتبر نفس���ي ناصري��� ًا معجب ًا ومتأثر ًا

بش���خصية الرئيس جمال عبد الناصر ومواقفه.
تعرفت إلى زمالء لهم صلة بحركة القوميني العرب،
تعرفت إلى الفكر والتوجهات .وجدت أنني قريب
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منهم وأش���اركهم توجهاته���م وبخاصة مت ّيز ما

تطرحه احلركة حول القضية الفلس���طينية .كان

والتماهي معها ف���ي مواقفها وبخاصة االمتناع
ع���ن بدء الكفاح املس���لح كي ال يتم توريط مصر
في معركة هي غير مس���تعدة لها .انفردت حركة

شعار احلركة« :ثأر ،وحدة ،حترر» .انتقدت شعار
«ث���أر» منذ البداية ألنني رأيت فيه تعبير ًا قبلي ًا ال

القوميني العرب في هذا املوقف من دون فصائل

ينس���جم مع حركة سياسية جماهيرية .وقد تغير

فلس���طينية عديدة في مقدمتها حركة فتح بادرت

الشعار في العام  62بـ «استرداد فلسطني» لكنه

إلى تنفيذ عمليات فدائية ضد إسرائيل .وخسرت

بقي ساري املفعول عبر منظمة شبه عسكرية تابعة
للحركة اسمها (شباب الثأر) وسمعت أنا شخصي ًا

حركة القوميني العرب بهذا االمتناع املترافق مع
ضعف االس���تقالل عن النظ���ام الناصري مزايا

الشعار يتردد في تظاهرات .»69

املبادرة التاريخية في االجتاه الصحيح؛ ما أدى

بقي فكر حركة القوميني العرب  /ساحة فلسطني
متخ ّبط ًا ومتخلف ًا عن الواقع .فقد قدمت احلركة في

إلى ضعف نفوذ القوميني اجلماهيري.

غياب الديمقراطية
القضي���ة الالفتة ف���ي فكر احلرك���ة هي أن

برنامجها ه���دف الوحدة العربية أو ًال يليه حترير

فلسطني واستبعدت االشتراكية من شعاراتها على
الرغم من أن الناصرية قدمت ش���عارات وأهداف ًا
متكامل ًة «حرية اشتراكية وحدة» وقدم حزب البعث
الشعارات معكوسة «وحدة حرية اشتراكية» حركة
القوميني اس���تبعدت شعار االش���تراكية وتبنّت
إستراتيجية إجناز مهام النضال القومي وتعليق
مهام النضال االش���تراكي االجتماعي .كان هذا
يعني استبعاد النضال في القضايا االجتماعية.
لكن حرك���ة القوميني أجرت مراجع ًة بعد فش���ل
جترب���ة الوحدة بني مصر وس���ورية ف���ي العام
 1961وأصدرت كتاب ًا بعنوان (في الدميقراطية
والثورة والتنظيم الشعبي) كتبه محسن إبراهيم،
القي���ادي اللبناني في احلرك���ة .تراجعت حركة
القومي�ي�ن عن تأجيل القضي���ة االجتماعية وألول
مرة ج���رى احلديث عن الصراع الطبقي وامللكية
اخلاص���ة ،بالترافق مع االجنراف نحو الناصرية
العدد (2012 )22

التغيير يتم عبر االنقالب العسكري على الطريقة
الناصرية .هذا ما يكش���ف عنه شعار استعادة
الوحدة والسعي إلى تطبيقه باالنقالب العسكري،
يقول اخلليلي :في أواسط شباط من العام 1963
كلفني احلكيم جورج حبش إيصا َل رسالة شفوية
للرفيق وديع حداد في بيروت أبلغه فيها أن انقالب ًا
ناصري ًا تدبره حركة القوميني العرب س���يقع في

س���ورية مبسؤولية العميد ممدوح حبال» .واكب
ذلك تصدي القومي�ي�ن العنيف لالنفصاليني في
جامعة دمش���ق .التغيير باالنق�ل�اب والتصدي
العنيف لالنفصاليني يطرح مسألة الدميقراطية
عن���د القومي�ي�ن .يقول اخلليل���ي :ال توجد حياة
دميقراطية داخلية ،ال انتخابات داخلية ،املهمات
تتم بقرارات من الهيئة العليا ،ومن غير املسموح
وجود تيارات وأجنحة ف���ي التنظيم .مبدأ «ن ّفذ
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ث���م ناقش وانتقد» ّ
يلخص غي���اب الدميقراطية،

واحد .عملي ًا كان قرار املجتمعني مبثابة تصفية

وال يغ ّي���ر من غيابه���ا وجود بن���د النقد والنقد

حلركة القوميني العرب .صدر عن االجتماع بيان

الذاتي .ذلك أن األعضاء ال يشاركون في صنع

 10ش���باط  1969والذي على أرضيته انشقت

السياسة وال في اتخاذ املواقف وهم أشبه بجيش

مجموعة الكوادر اليسارية في الفرع الفلسطيني

من املتطوعني املس���تعدين لتنفيذ األوامر املنزلة

وأسس���ت اجلبهة الدميقراطية .وباملثل تأسست

عليهم من أعلى .غياب الدميقراطية لدى احلركة
تعزّز ،أيض ًا ،من خالل متاهي احلركة مع النظام

منظمة العمل الشيوعي اللبنانية.

الناصري غير الدميقراطي.

المخاض والتحول إلى تنظيم ماركسي
لم تك���ن الهيئ���ة القيادية األول���ى في حركة
القوميني العرب متجانس��� ًة ثقافي��� ًا وفكري ًا ،فقد
توافرت داخلها ش���خصيات منفتحة على الفكر
التحرري العاملي وعلى املاركس���ية ،لكنها ضمت
ش���خصيات محافظة متمس���كة بالفكر القومي.
نشب اخلالف بني االجتاهني في املؤمتر القومي
في العام  .1963خالف كان طرفه األول محسن
إبراهي���م وناي���ف حوامتة ومحمد كش���لي ،وفي
اجله���ة األخرى احلكيم والقيادة املؤسس���ة .أقر
املؤمتر االجتاه اليساري لكنه قوبل برفض بعض
األقاليم وقام احلكيم بعد االطالع عليه بتجميده.
وفي العام  69عقدت الكوادر اليس���ارية في عدد
من منظمات احلركة في األقاليم اجتماع ًا باسم
اللجن���ة التنفيذية القومية حلركة القوميني العرب
قررت فيه التحول إلى منظمات إقليمية ماركسية
لينينية يعمل كل منها حتت اس���م جديد مستقل
وأن تك���ون العالق���ة بينها عالقة ب�ي�ن تنظيمات
مستقلة وليس على أساس عالقات فروع حلزب

بعد هزمية حزيران  1967اقتنعت أكثرية من
داخ���ل حركة القوميني وفي صفوف أنصارها أن
الفكر القومي فش���ل وه���زم ،وكان احلل والبديل
تبني املاركس���ية والتح ّول إلى تنظيم ماركس���ي.

يقول اخلليلي :سادت فوضى فكرية اختلط فيها
القومي مع املاركسي مع الفوضوي مع الشيوعي
القدمي والش���يوعي اجلديد .كانت الس���احة تعج
باألفكار الفوضوية والطفولية ،ومن تروتسكية إلى
ماوية وجيفارية أفكار متناقضة حملها القادمون
واملنشقون عن األحزاب الشيوعية إلى تنظيمات
اليس���ار املقاوم الفلس���طيني؛ وبفعل ذلك تعامل
الكثيرون بوعي مسطح ومشوش وجتريبي.

القي����ادات والك����وادر الت����ي أسس����ت اجلبهة
الدميقراطية انطلقت من قناعة مفادها أنه ال ميكن
حتوي����ل تنظيم برجوازي كحرك����ة القوميني العرب
واجلبهة الش����عبية بكليتهما إلى تنظيم ماركسي.
لهذا وجدوا أن االنش����قاق عن احلركة واجلبهة هو
احلل .مقابل ذلك اعتمدت اجلبهة الش����عبية نظرية
التحول إلى تنظيم ماركس����ي .كان للحكيم جورج
حبش دور حاس����م في انتهاج طريق التح ّول وفي
ضبط معدالت وأشكال التطبيق مبا يتفق مع موازين
القوى الداخلية في اجلبهة الشعبية .يرى اخلليلي أن
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احلكي����م اعتمد توجه ًا أحادي اجلانب مغلف ًا بطبقة

الناصر بعد قبوله التكتيكي مبشروع (روجرز) في

رقيقة من ماركس����ية ماوي����ة .فقد تأثر بفكر (ماو)

الع����ام  .1970ومفهوم اجلبهة الوطنية والتحالفات

وحاول احلذو حذوه في من هم أصدقاؤنا ومن هم

الداخلي����ة في إطار حركة حترر وطني ،وأش����كال

أعداؤنا .اعتمدت قيادة اجلبهة على تثقيف أحادي

النضال التي تعاظم مكاسب الشعب والتعامل مع

اجلانب بفكر ماركسي خليط ،لقيادات وبنى تنظيمية

التكتيك السياس����ي بصورة عامة ،كل هذا ال يوحي

ال تتق ّبل هذا الفكر إال باملعنى الش����كلي املنفصل

أن التطور الفكري للجبهة الشعبية بعد التحول إلى

عن املمارسة السياسية واالجتماعية والثقافية .يقول
اخلليلي :كنا نرى ـ يقصد املجموعة اليسارية داخل
اجلبهة الشعبية ـ في التحول منظوم ًة متكامل ًة فكري ًا

تنظيم ماركسي آتى أكله .على العكس من ذلك فإن
السياس����ات املتبعة ال دخل لها في فهم التناقضات
داخل الثورة والشعب وفي صفوف األعداء.

وسياسي ًا وتنظيمي ًا تعمل على مستوى التشكيالت

نظرية التح���ول حتتاج إلى نقد إضافي؛ ألن

القيادية للجبهة وبنائه����ا التنظيمي وتطوير بنيتها
الفكرية .وعلى مستوى اش����تقاق السياسات إزاء

النقد ال���ذي رافقها وع ّبر عنه اخلليلي من خالل

التجربة ال يجيب عن الكثير من األسئلة .فالفكر

األحداث وتطوراتها .إن طريقة التحول التي تعتمد

الثوري الدميقراطي اجلديد املفتوح على التطور

االنتقائية والش����كالنية لن حتق����ق أهدافها بجهد

يحت���اج إل���ى بنية تنظيمية جديدة تس���اهم في

تثقيفي غير منهجي ،وفي أحسن األحوال ستؤدي

إنتاجه وحمله ونشره وس���ط الطبقات الشعبية

إلى نش����وء ح����االت وبؤر تعيش حال����ة من التوتر

التي لها مصلحة في مش���روع التحويل الثوري.
ل���م يكن صائب ًا فصل الفكر عن البنية ،أو إنتاج

أصاب اخلليلي في نق����ده نظرية التحول عندما

الفكر عند جتدي���د البنية .في جتربة التحول مت

ربط التحول بالتطور الفكري والتطور السياس����ي.
فم����ا قيمة تبني التنظيم نظري ًة علمي ًة ومنهج ًا علمي ًا

النظر للفكر باعتباره األطروحات املاركس���ية -

واالزدواجية بني الفكر واملمارسة.

اللينينية وليس الفكر الفلس���طيني الذي يصيغ
اإلستراتيجية والتكتيك ويطرح الشعارات واملهام

(املاركس����ية) والتي تعني التحليل امللموس للواقع
امللموس .ويرتكب أخطاء سياسي ًة من الوزن الثقيل.

باالس���تناد إلى املنهج املاركسي ودراسة الواقع

كرفض اجلبهة الشعبية املش����اركة بعضوية كاملة

الفلس���طيني .في جتربة التحول ل���م ينتج فكر

ف����ي املجلس الوطني بعد إعادة تش����كيله في العام

جديد وبقيت البنية التنظيمية على حالها ،وبقيت

 .1969ورفض اجلبهة املش����اركة في قيادة الكفاح

عملي���ة التحول مفتوحة ،تبدأ وال تنتهي في فترة

املسلح ،وسياس����ة خطف الطائرات بدعوى إقناع

زمنية محددة .وتستعصي القيادة التاريخية على

العالم بعدالة القضية الفلسطينية (!) لكنها أحلقت
أضرار ًا كبيرة بالنضال الوطني .وموقف تخوين عبد

التح���ول .فتضيع الهوية بني املاضي واحلاضر،
وتتع���دد املعايير فيصبح املوض���وع برمته لغز ًا
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شائك ًا .كان من اخلطأ مطالبة قيادات تاريخية

األجيال من غي���ر احتكار ال���دور باملواصفات

متفاني���ة في النضال بالتحول من الفكر القومي

القدمي���ة ذاتها .كان ميك���ن حتقيق ذلك باتباع
الدميقراطية ق���و ًال وعم ًال .كان يكفي أن يتحول

م���ن تلقاء ذاتها وفي هذه احلالة عليها أن تفتح

القادة إلى دميقراطيني فقط.

إلى الفكر املاركسي .إال إذا بادرت إلى التحول
األب���واب أم���ام تغيير البني���ة وال تفرض صيغة

ل����م يكن من باب الصدف����ة افتقاد تنظيمات

إلزامية على األجي���ال اجلديدة لألخذ بطريقتها

اليسار إلى عقيدة اجتماعية ،واالفتقاد يعود إلى

املدمرة في التحول .القضية املركزية في التحول

املنشأ القومي الذي لم يتعرف إلى الدميقراطية
أبد ًا .ثمة عالقة بني غياب الدميقراطية وسقوط

الت���ي مت إغفالها ه���ي الدميقراطي���ة .احتكار
القيادة التاريخية للمؤسس���ة ـ القيادة ،األمانة
العام���ة ،املكتب السياس���ي ،اللجن���ة املركزية ـ
كان يعني ضبط احل���راك الداخلي على مقاس

العقيدة االجتماعية (مش سهو ًا) .كان حضور
املرأة ف����ي كتاب (من أوراق العمر) هامش����ي ًا
جد ًا .ف��ل�ا وجود للمرأة في الهيئ����ات القيادية

املفاهيم التقليدية واحملافظة التي تتبناها القيادة

حلركة القوميني باس����تثناء التنظيم النس����ائي

التاريخية .غياب الدميقراطية كان يضع الكادر

ف����ي مدينة حمص كما يقول اخلليلي الذي لفت

اليساري اجلديد أمام خيارين كالهما مر .فإما

األنظ����ار إلى الرفيقة احملامية بدرية الش����اعر.

االلتزام برمت التحول البطيء احملافظ ضيق األفق

وجود نس����اء وكادرات في اجلبهة الشعبية وفي
اجلبه����ة الدميقراطية الحق ًا ظل ضعيف ًا ورمزي ًا

املفت���وح بال نهاية .وإما مغادرة التنظيم الفردي
أو اجلماعي كما حدث بالفعل .فقد كانت اجلبهة
الش���عبية ومبس���توى أقل اجلبهة الدميقراطية
ممر ًا عبره آالف اليساريني ومشروع اليساريني
إل���ى خارج التنظيم�ي�ن .كان ميكن التعامل مع

في اللجنة املركزية وغائب ًا عن املكاتب السياسية
في تلك املرحلة.
أعجبني نقد الكاتب لسياس����ة خطف الطائرات
التي نقدت سابق ًا ثم مت التراجع عن النقد وال يزال

تراجع حركة القوميني العرب عن فكرها القومي

بعض القيادات في اجلبهة الشعبية يتغنى بها .في

واالنفتاح على الفكر املاركس���ي بطريقة أخرى

اخلتام كانت س����يرة غنية ومهمة .أظن أن املشكلة

لو توف���ر الش���رط الدميقراطي مبا ه���و ثقافة

تكمن في الفئة املس����تهدفة ،وهي اجليل الذي حمل

دميقراطي���ة .فقد كان لقي���ادات تاريخية بوزن

القضية .فإذا افترضنا أن الفئة املستهدفة للقيادي

جورج حبش ونايف حوامتة ومحس���ن إبراهيم

صاحب التجربة الغنية هي لألجيال التي س����تحمل

وعم���وم النخبة القيادية القومي���ة دور كبير في

القضية وتكمل املشوار الختلف العرض والنقد .آمل
أن يكون اجلزء الثاني موجه ًا للذين سيحملون الراية

وأمام تط���ور البنية التنظيمي���ة مبعايير تعاقب

ويكملون املشوار حتى نهاياته الظافرة.

فتح األبواب أمام تطور الفكر السياسي الثوري
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قراءة في كتاب

سر المعبد  ..األسرار الخفية لجماعة «اإلخوان المسلمين»
قراءة :سياسات
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الكاتب :ثروت الخرباوي
الناشر :دار نهضة  -مصر
عدد الصفحات 360
ُيعتبر كتاب ثروت اخلرب���اوي ،الصادر هذا

الع���ام ،الكتا َب األكثر إث���ار ًة للجدل في مصر،
حي���ث ُطبعت منه س���بع طبع���ات متتالية ،وثار

كما يتكلّمون في الدوائر املغلقة ،وتنصت إليهم
وهم يهمسون همس ًا فيما بينهم .رواية من داخل
«اإلخوان» فيها أبطال «اإلخوان» الذين نعرفهم
اليوم وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع ،املرشد
العام لإلخوان ،حيث نراه في فصول مختلفة قبل
أن يكون مرشد ًا ،وهو ناشط نقابي ،وعضو في
مكتب اإلرشاد ،وهو متهم خلف قضبان السجن،

حوله ٌ
نقاش كبي ٌر ومس���اجال ٌت عدي���د ٌة؛ نظر ًا ملا

كما نرى الدكتور محمد مرسي ،الرئيس املصري
احلالي ،أيض ًا ،ناش���ط ًا يناقش ويجادل ،ونرى

«جماعة اإلخوان» وممارساتها .وليس مثار هذا

آخرين ،حتى املرشد السابق مأمون الهضيبي.

اجل���دل واالهتمام هو ما جعل قيادة «اإلخوان»

كل هؤالء يتفاعلون في ديناميكية س���ردية عالية

تهاجمه ،وخصومهم ميتدحونه ،كون كاتبه أحد

يقدمه���ا الكاتب ،وهو يح���اول الغوص أكثر في

أبرز قادة ««اإلخوان»» في السابق ،ومحاميهم

عال���م «اإلخوان» .هو ال يري���د أن يغوص حلبه

أمام محاكم الدولة» خالل نظام مبارك ،بل لكونه

ف���ي ذلك ،بل ألنه يري���د أن يقدم للقارئ فرصة

يحتوي على تفكيك عميق لفكر «اإلخوان» يستند

الغ���وص املجاني في قلب «اإلخوان» في عاملهم

لي���س إلى قراءات في وثائ���ق أو مراجعات في

املتش���ابك املعق���د .لذلك فهو يس���تحضر هذه

كت���ب أو حتليل لتصريحات بل إلى خبرة ودراية

الشخصيات ليس مبا سمع عنها ،بل مبا سمع
منها ،ويسرد أحداث ًا جرت بينه وبينها ،وجداالت

تش ّكل مساهم ًة جاد ًة في قراءة حالة مصر اليوم.
فالكت���اب يصدر في الوقت الذي يدور فيه ٌ
جدل

ذلك يتم وضعه ضمن تسلسل واسترجاعات في

يحتويه من أفكار ومواقف ومراجعات نقدية لفكر

وجتربة داخلية من قلب صنع القرار اإلخواني.
وعليه فإن اخلرباوي يقدم قراء ًة معلوماتي ًة ،لكنها

ح���ول حكم «اإلخوان» بع���د فوز الرئيس محمد
مرسي بانتخابات اإلعادة في الصيف املاضي،
ومجموع���ة القرارات التي اتخذها ،خاص ًة فيما

دارت بينه وبينه���ا ،ووقائع كان طرف ًا فيها .كل

الذاكرة يعود خاللها الكاتب إلى مواقف وأحداث
ليكتش���ف م���ن خاللها فهم ًا جدي���د ًا لصيرورة
جتربته مع «اإلخوان».
يقول اخلرباوي «حتكي أس���طورتي أنه ذات

يتعلّق باللجنة الدس���تورية ،وبعد ذلك االستفتاء

ي���وم منذ زمن بعيد تس���ربت روح���ي ،فدخلت

على الدستور.

جماع���ة «اإلخ���وان» ،وذات زمن آخر تس���ربت

الكت���اب رحل ٌة داخ���ل «اإلخوان» ،تُش���اهد

روح���ي فخرجت م���ن تنظيم «اإلخ���وان» ،وبني

قيادات «اإلخوان» في كل س���طر فيه ،تسمعهم

الزمن والزمن كانت لي أيا ٌم أبحث فيها عن الكنز
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األسطوري ،وكلما ظننت أنني اقتربت منه ،وجدته

في البداية ،يسرد الكاتب لقاءه األخير أو لقاء

قد ابتعد عني مبقدار ما اقتربت منه»( .ص)15 .

املواجهة مع املرشد املستشار مأمون الهضيبي

لكنّ الكاتب وكما يقترح كتابه لم يجد ضالته في

بعد أن توسط عبد املنعم أبو الفتوح ليجلس معه

»اإلخوان» ،فقد وجد أن وجودها داخل أس���وار

لتخفيف النقد بحقه م����ن قبل قيادة «اإلخوان».

الكتابة يقيده ،لكن األهم من ذلك أن هذا الوجود

يقول الكاتب« :صدمن����ي الرجل بكلماته اجلافة

لم يعد يتوافق مع الصورة املبهرة التي كونها عن

اخلش����نة ،أهكذا يكون الدعاة!!» كان هذا اللقاء

اجلماع���ة في طفولته وفي بداية التحاقه بتنظيم

قص����ة اخلامتة في عالقة الكات����ب مع اجلماعة.

«اإلخوان املسلمني» .لذا نبعت احلاجة للكتابة؛

وحني هم بالوقوف أشار إليه الهضيبي باجللوس

ألن هذه األفكار وهذا االكتشاف ال يجوز أن يظل

وهو يقول «اقع����د ...اقعد ...هل تظن أن دخول

حبيس النفس وحبيس األدراج .وهو حني يجيب

احلمام كما اخلروج منه» .وبلغة تشبه لغة رئيس

عن الس���ؤال املباش���ر واملفترض ملاذا الكتابة،

مجلس اإلدارة قال له «أنت أخطأت بحق اجلماعة

يس���تعني بنزار قباني وأورهان باموك وآخرين
ليشرح لنا كيف تش��� ّكل الكتابة بوح ًا ضروري ًا

يا ثروت ،ويبدو أنك لم تعرف ما قاله حسن البنا.
ق����ال نحن جماعة انتظمن����ا في صف واحد فإذا

إلى جانب فوائدها العلمية األخرى .وكما يقتبس

خرج منا واحد ،لن يقول الناس خرج واحد ولكن

اخلرباوي يقول نزار قباني «كي أفجر األشياء؛

سيقولون صف أعوج .ويسترسل الهضيبي« :نحن

فالكتابة انفجار كي ينتصر الضوء على العتمة،

حتالفنا مع من يستطيع أن يقربنا من دوائر صنع

فالكتابة انتصار ،حتى أنقذ العالم من «أضراس

القرار ..نحن حتالفنا في األطباء مع حمدي السيد

هوالكو» ومن حكم «امليليشيات» ومن جنون قائد

ومع حس����ب الله الكفراوي في املهندس��ي�ن لهذا

العصابة ،حتى أنقذ الكلمة من محاكم التفتيش»،

السبب ..وأي ش����خص قريب من دوائر السلطة

ويقول األديب التركي أورهان باموك« :أكتب ألني

العليا س����نتحالف معه ولن نقبل أن يخرج واحد

ال أس���تطيع أن أحت ّمل احلقيقة وحدي ،وألنني

منا على هذا القانون ..هذا هو دس����تور اجلماعة

عزمت على مقاومة هذه احلقيقة»( .ص )103حني

خرج من «اإلخوان» بعد املواجهة مع املرش���د،
يصف ش���عوره قائ ًال« :شعرت بخفة في الروح

 ..دستور اجلماعة»( .ص  )21مثل هذه املواقف
واألح����داث واألحاديث هو ما يق����ود إلى تفكيك
الكاتب للمعبد اإلخواني ليكشف لنا عن كنهه وعن

وسعادة في قلبي كأني أجرب احلرية ألول مرة،
دخلت مسجد ًا وسجدت شكر ًا لله ،خالل صالتي

صفحات الكتاب هو الناظم لعقل «اإلخوان» حني

شعرت مبذاق روحاني غريب لم أشعر به من قبل،

يتعلق األمر بعالقتهم مع الواليات املتحدة والقوى

ما أروع عبادة األحرار.

األجنبية فترة الثورة وما تالها من أحداث.
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والكات���ب كما يقت���رح في الفص���ل املعنون

املصلح����ة ،لكن املقال جوبه بانتقادات الذعة من

«إيكاروس» يعود ببداية اكتش���افاته إلى كتاب
ق���رأه مبك���ر ًا للش���يخ العالمة محم���د الغزالي

قيادة «اإلخوان» يس����رد الكات����ب تفاصيلها في
الصفحات  .80-70ثمة اكتش����افات بريئة هي
في مجمله����ا تقود إلى الوعي اجلديد .مث ًال حني

والذي وصف فيه املرشد الثاني للجماعة حسن
الهضيبي بأنه كان ماس���وني ًا .وهذا االكتشاف

يشير في مقاالته إلى مداخلة في مناظرة مأمون

الذي ينفيه عقله وقلب���ه في حينه ،يعود للظهور

الهضيبي في مع����رض الكتاب عام  1992حني

حني يعقد املقارنة من حيث البناء بني «اإلخوان»

ق����ال« :نحن نتعبد لله بأعم����ال النظام اخلاص

واملاس���ونية ،حيث إن «التنظيم املاسوني يشبه

لإلخوان املس����لمني قبل الثورة» فأنكر الهضيبي

من؛ حي���ث البناء التنظيم���ي «اإلخوان» ،حتى

أن����ه قال ذلك وحتى حني ح����اول الكاتب التحقق

درج���ات االنتماء للجماع���ة وجدتها واحدة في

من أشرطة تس����جيل املهرجان لم يجد العبارة.

التنظيم�ي�ن» .وكما يقترح عنوان الفصل الثاني

اخلالصة أن «اإلخوان» يتغلغلون في كل ش����يء

عش���ر ،فإن ثمة «ماس���يو إخواكية» تقود فكر

في الدولة .وبعد أن وجد الش����ريط واستمع إليه

اجلماعة وممارستها (ص.)229 .

يكشف لنا كيف يبرر الهضيبي االغتياالت التي

ووجهة نظر الكاتب هي أن الفكرة اجلميلة التي

قام بها النظام اخلاص قبل الثورة وش����رعن لها

حملها حس����ن البنا مت تشويهها واإلساءة إليها

من خالل اإلحالة إلى االغتياالت التي كان ينفذها

واإلبداع في اس����تغاللها ملصاحلهم وسيطرتهم

احلزب الش����يوعي اليوناني .فقد وجد املرش����د

على اجلماعة .وعبر سلسلة طويلة من الذكريات
يستعيد الكاتب أحداث ًا م ّرت بها اجلماعة ليكتشف

ضالته باالستش����هاد بصحة اغتياالت كان يقوم
بها حزب ش����يوعي( .ص )88وف����ي اخلالصة،
فإن عبودية التنظيمات احلديدة هي أشد وأنكى

بعد إعادة تذكرها أنها كانت تش����ير إلى الكارثة
التي كان عليه أن يكتش����فها متأخر ًا .ففي قصة

من عبودية «كونتاكنتي» إنها عبودية األجس����اد

حبس محمد بديع ومجموعة من النش����طاء عام

واألرواح واألنف����س ،هي أش����به ما تكون بقصة

 1995والتي يس����ردها بتفاصيل دقيقة يكشف

«فاوس����ت» الذي كان يبحث عن حجر الفالسفة

الكاتب عن أن قي����ادة اجلماعة مخترقة من قبل

فباع برغبته روحه للشيطان»( .ص)16

قوى األمن .فهناك املرش����د الس����ري كما يعنون

لم تعد اجلماعة تُع ّبر عن فكر حس���ن البنا،

الكاتب الفصل الثالث ،وهو ليس مرشد اجلماعة

ب���ل هي تتبنّى مقوالت س���يد قط���ب التكفيرية

بل مرشد شغلته قوى األمن داخل قيادة اجلماعة.

والتحريضية؛ ألنها تخدم مصالح القائمني على

لقد بدأ األمر بكتابة الرجل مقالة في «صوت األمة»

مكتب اإلرشاد .وفي اجلدل املثير الذي يسرده

شكلت بداية النقد الذاتي النابع من احلرص على

الكاتب بني محمد مرسي عضو اإلرشاد وقتها
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وبني الشيخ القرضاوي حول ذلك يكشف كيف

قتلوا أحد أفراد اجلماعة سيد فايز وابنته».

يتم تس���فيه القرضاوي ويتم تبني أفكار س���يد

كم���ا يناقش الكاتب فك���رة التمكني في وعي

قطب ،حتى وإن وردت فيها بعض االجتهادات

اجلماعة وممارس���تها ،فهم يتسللون في أجهزة

الكبيرة( .ص .)229م���ا يقترحه اخلرباوي أن

الدولة ويزرعون رجالهم في كل مكان ،ويتوددون
للجميع ،ويس���تقطبون من يق���درون عليه .مث ًال

تأسيس���ية بل إلى قبضة حكامه .ويذهب للقول
في توصي���ف مثير للج���دل إن أخطر من ّ
حط

يكشف الكاتب كيف تسلل «اإلخوان املسلمون»
إلى املؤسسة القضائية ،وكيف جندوا عدد ًا من

رحاله في مصر قبيل وفاة عمر التلمس���اني هم

القضاة ووكالء النيابة .والس���بب احلقيقي وراء

«محمد مرس���ي ،خيرت الشاطر ،محمود عزت،

انشقاق بعض القضاة عن وحدة صف القضاة.

محمد بديع» .وهم يش���كلون اآلن أعمدة احلكم

واش���تراكهم في التغطية على االس���تفتاء الذي

اجلدي���د في مص���ر من الرئي���س املنتخب إلى
املرش���د املوجه إلى رجاالت الدولة األكثر نفوذ ًا

طرحه الرئيس محمد مرس���ي ي���وم  ١٥كانون
األول .وبعب���ارة بس���يطة ،فإن هذا يعد ش���يئ ًا

اجلماعة حت ّول���ت إلى معب���د ال ينتظم لقوانني

مثل خيرت الشاطر.

بديهي��� ًا فهو ليس انش���قاق ًا في ال���رأي داخل

ويش���غل التنظيم اخلاص حي���ز ًا من املعبد،

املؤسسة القضائية بل انشقاق القضاة التابعني

فهو أحد أهم أس���راره .ال ميكن ألي كتاب عن

لإلخوان املس���لمني ضد القضاة الذين يدافعون

«اإلخوان» أن يقف���ز عن حقبة التنظيم اخلاص

عن استقالل املؤسسة القضائية.

وعن دوره في تط���ور اجلماعة وجلوئها للعنف.

يصل����ح االقتب����اس الطويل التال����ي ألن يضع

التنظيم اخلاص عاد للظهور في اجلماعة ،وهو

القارئ في صورة اختراق «اإلخوان» ألجهزة الدولة

من ينفذ سياس���ة اجلماعة يقتل ويغتال ويفجر.
يق���ول« :كنا نظن أن أي���ام النظام اخلاص ولّت

ويصلح ألن يكون خامتة هذه املراجعة السريعة:
«كان عجبي وقتها كبير ًا أن أجد أحد رؤساء

ولن تعود ،س���نتذكر ندم حسن البنا على إنشاء

نيابة أمن الدولة الكبار متعاطف ًا مع «اإلخوان»

النظام اخلاص؛ ذلك النظام الذي ما زال معظم

إلى حد أن يبدي لنا خيبة أمله ألنه ال يستطيع أن
يفعل شيئ ًا حيال قرار حبس «اإلخوان» احتياطي ًا

س���نوات ،لكن بعد وفاة عمر التلمس���اني بدأت

على ذمة التحقيق ،وفيما بعد زال عجبي عندما

جيوش النظام اخلاص تعود» :.ويناجي مؤسس
«اإلخوان» البنا قائ ًال «لو حسن البنا عاش لقال

كنا وبع���ض «اإلخوان» في رحل���ة صيفية إلى

«اإلخ���وان» يجهلون وج���وده ،نعم توقف بضع

اإلس���كندرية ،وفي نادي األطباء مبنطقة «سابا

تب ًا للنظام اخلاص ليتك لم تنشئه ...يا بنا قتلوا

باش���ا» تقابلنا مع احلاج جمع���ة أمني ،عضو

وفجروا واغتالوا كله باسم اإلسالم ،حتى أنهم

مكتب اإلرشاد ،والذي يطلق عليه في «اإلخوان»
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(احلارس األمني على األصول العشرين) .وج ّرنا

احلديث عن القضايا العسكرية التي بدأ النظام
يواجه «اإلخوان» بها إلى احلديث عن حتقيقات

فهتفت وأنا أقول له بدهش���ة :هل لنا نشاط
في اجليش؟
فرد قائ ًال :أنا لم أقل شيئ ًا ،افهمها كما تريد».

نياب���ة أمن الدولة التي جتريه���ا مع «اإلخوان»

الكات���ب رجل عاش في قلب «اإلخوان» وكما

وقرارات احلبس «س���ابقة التجهيز» حينها قال

يقول في مطلع كتابة «مرت سنوات وأنا في قلب
«اإلخ���وان» ،رأيت فيها أف���كار ًا ترتفع وأفكار ًا

هذا الزمان .فقال له احلاج جمعة بصوت تعمد
أن يكون خافت ًا وكأنه يدلي بس���ر خطير :ليسوا

تتهاوى ،شخصيات حملت اجلماعة ،وشخصيات

أح���د اإلخوة للحاج جمع���ة :هؤالء هم طواغيت

حملته���ا اجلماع���ة» إنه رجل م���ن داخل املعبد

جميع ًا ،فالله قد هدى البعض .

يتحدث عن أس���رار املعبد .من هنا كان النقاش

ق���ال أخ م���ن إخوان اإلس���كندرية اس���مه
املهن���دس «علي» كان يعم���ل موظف ًا في إحدى

واجلدل والنقد القاس���ي الذي وجه إلى الكتاب

النقابات :هل أس���لم بعضه���م؟ ...قال ،وصوته
يزداد خفوت ًا :عندكم عبد املنعم احللواني رئيس

من قبل «اإلخوان» ،فهو س���ر من أسرار املعبد
وشى بباقي األسرار.
إنها شهادة مثيرة للجدل حول التنظيم الذي
أنش���ئ في مطلع القرن العش���رين وبات يحكم

نياب���ة أمن الدولة ،لق���د عقدت معه صداقة قوية
واس���تضفته في بيت���ي أيام ًا عندم���ا جاء إلى

مصر قبل أقل من تس���عة عقود من تأسيس���ه.

اإلسكندرية هذا الصيف ،وشرحت له األصوات

ف���ـ «اإلخ���وان» يقيمون مفاوض���ات مبكرة مع

العشرين لإلمام الشهيد حسن البنا ،وقد اقتنع
متام��� ًا بدعوة «اإلخ���وان» ،وق���د أوصلته إلى

األميركي�ي�ن حيث يكش���ف الكات���ب عن حوار
دار بين���ه وبني أح���د أعضاء مكتب اإلرش���اد

بعض اإلخوة ليتابعوا معه .وأيض ًا إخواننا في

يتحفظ عن ذكر اس���مه قال ل���ه إن املفاوضات

القضاء «بيش���تغلوا دلوقت على مستشار اسمه

مع األميركيني يجريها خيرت الش���اطر وعصام

اخلضيري» وأخونا املستشار مصطفى الشقيري

العري���ان وأش���خاص آخري���ن وأن األميركيني

ربنا يكرمه هل تعرفونه؟

يشيرون للش���اطر في مكاتباتهم بكلمة ()Big

سألت احلاج جمعة :ولكن ليس بالقضاء فقط

أي الكبير وباحلرف األول «بي»( .ص)136

نس���تطيع أن نصل للتمك�ي�ن .فرد احلاج جمعة

الكتاب مليء باالستعارات األدبية واإلحاالت

بثقة :نحن ننش���ئ يا أخي م���دارس نربي فيها
اجليل اجلديد .فقلت له :ولكن هذا أيض ًا ال يكفي.

املعرفية التي تكش���ف عن ثقافة عميقة وقراءات
واس���عة البد أن تكون هي من ق���اد كاتبها إال

ف���رد بثقة :بالش طمع ،اعتبر أنني لم أقل لك

الضوء الذي ملع في داخله بعد أن عاش سنوات

إننا وصلنا بالفعل إلى اجليش.

في أسر التنظيم .في الكتاب جتد إحالة ألسطورة
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إيكاروس اليونانية الذي حاول أن يطير بجناحني
من ش���مع ،وأخ���رى لفيلم «وداع ًا شاوش���نك»

التي كانت تسعى للوصول إلى احلكم في مصر.
اخلرب���اوي قي���ادي بارز س���ابق في جماعة

لستيفن كينج ،وثالثة لالمارتني ،وناظم حكمت،

«اإلخوان املس���لمني» ،ولد في محافظة الشرقية
ع���ام  ،1957بدأ حياته السياس���ية عضو ًا في

وفالسفة وأساطير.
يض����م الكتاب جملة من الوثائ����ق منها وثيقة

حزب الوفد ،ثم نقل نشاطه السياسي بانضمامه
جلماعة «اإلخوان املسلمني» .يعمل محامي ًا وأحد

تعرض صل����ة «اجلماع����ة» بالوالي����ات املتحدة،

أعضاء نقابة احملامني .ثم اختلف مع «اإلخوان»

والتنس����يق احلاصل بني الطرفني .ويش����ير إلى

عقب حبس مخت���ار نوح ،اإلخواني البارز ،في

خطاب مرس����ل من شخصيات سياسية أميركية

قضي���ة النقاب���ات املهنية الت���ي حوكم عدد من

إلى أحد أبرز قياديي «اجلماعة» ،ونائب املرش����د

«اإلخوان» مبقتضاها أمام احملكمة العس���كرية

الع����ام ،املهندس خيرت الش����اطر ،وكان ذلك في

عام  . 2000أصدر اخلرباوي كتابه األول «قلب

الع����ام ،2005ويتح����دث اخلطاب ع����ن ترتيبات

اإلخوان»» والذي يكش���ف فيه أس���رار خروجه

كان����ت تجُ رى في الكواليس ب��ي�ن جهات أميركية

من جماعة «اإلخوان املسلمني» في عام 2002

نافذة ،وقيادات في جماعة «اإلخوان املس����لمني»

وأسلوب اتخاذ القرار فيها .

وفيلم جوليان مور «املنس���ي» ولروايات وأشعار
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المكتبة

االقتصادية في صنع القرار السياسي اإلسرائيلي،
ودور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على وجه العموم،
واالقتصادي���ة على وجه اخلص���وص ،في الترويج
للفكر االقتصادي النيو ليبرالي.
وفي العدد دراسة خاصة أجنزتها مديرة التحرير،
د .هني���دة غامن ،تتن���اول األولى بالرص���د والتحليل
سياسات االس���تعمار االس���تيطانية التي انتهجتها
إس���رائيل من أجل تهويد القدس الشرقية بعد العام
 ،1967م���ن خ�ل�ال التركيز ،بش���كل خ���اص ،على
العالقة املتشابكة بني سياسات االستيطان اإلحاللية

اسم اإلصدار :قضايا إسرائيلية
العدد47:
الناش��ر :المرك��ز الفلس��طيني للدراس��ات
اإلسرائيلية «مدار»  -رام الله
تاريخ النشر2012 :
عدد الصفحات128:
يضم العدد  47من «قضايا إس����رائيلية» محور ًا
خاص���� ًا بالسياس����ات االقتصادي����ة في إس����رائيل

والتهويدية وبني سياسات تش���كيل الفلسطينيني في
القدس وإنتاجهم كس���كان «مارقني» يتموقعون دائم ًا
«على حافة اجلنحة» ،ويشكل وجودهم مصدر ًا للخطر

املستمر على النظام العام.
ويضم العدد دراس ًة ثاني ًة تتناول املخطط الرئيس
لدولة إس���رائيل ،الذي ُيعرف ،أيض ًا ،باسم «خطة
شارون» (نسبة إلى املهندس آرييه شارون) ،ودوره
ويفصل
في إنشاء جهاز «بناء األمة» الصهيونية.
ّ
هذا املخطط خطة العمل املؤسس���ية األكثر شمو ًال
وملموس���ي ًة في تاريخ احلرك���ة الصهيونية ودولة
إس���رائيل ،والتي كان لها ليس فقط التأثير األكبر
على «صورة البالد» ،وإمنا أيض ًا كان لها دور مهم

واأليديولوجي����ا الني����و ليبرالية ،وكيفية انعكاس����ها
على ش����تى مناح����ي احلياة ،بدء ًا بتس����ريع عمليات

في بناء وتكريس األساطير القومية عن االستيطان

اخلصخصة التي ترمي إل����ى توطيد أركان القطاع

ف���ي املناط���ق احلدودية ،وإحياء القف���ار ،والروح

اخلاص وتقويته والنهوض به على حس����اب القطاع
العام ،م����رور ًا بجه����از التربية والتعلي����م ،وقطاعي

اجلماعية االس���تيطانية والسياس���ية ،وأسطورة

الضرائب واألراضي ،وانتهاء بنظام الرعاية الصحية.
كما تتناول مقاالت احملور ،تأثير السياس���ات

«شعب بال أرض ألرض بال شعب» ،وما شابه.
وفض ًال ع���ن زوايا القراءات ،واملقابلة اخلاصة،
واملكتب���ة ،يحوي الع���دد قراء ًة اس���تعراضي ًة في
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«تقرير جلنة إدموند ليفي» التي دعت إلى ش���رعنة

يضم الكتاب مجموع��� ًة من األوراق لباحثني

جميع البؤر االس���تيطانية العشوائية في األراضي

إسرائيليني تس���تقرئ التعاطي اإلسرائيلي مع

الفلس���طينية احملتل���ة ،وعدم التعام���ل مع الضفة

املس���ألة النووية اإليرانية ،واالمتدادات الدولية

الغربي���ة على أنها منطق���ة محتلة ،وترجمة خاصة

واملرجعيات الداخلية للمسألة.

لنص الرسالة التي بعث بها دافيد بن غوريون إلى

تتركز عناوين الكتاب العريضة على مضامني

ابنه عاموس وكشف فيها عن األهداف احلقيقية من

الردع الن���ووي ،واإلس���تراتيجية الدولية لوقف

وراء تأييد احلركة الصهيونية توصيات جلنة «بيل»

البرنامج اإليراني ،والفرص اإلسرائيلية ملواجهة

اخلاصة بتقسيم فلسطني.

التهدي���د ،واألدوات اإليراني���ة لتح���دي التدخل
الدول���ي ،والعقبات الواقعي���ة لتنفيذ التهديدات
بضرب إيران.
يكتب احملرر أحمد خليفة في تقدميه للكتاب:
«يحوم فوق املنطقة شبح يقلق دولها ،ويشغل
أصحاب القرار في عواصم الدول الكبرى املعنية
بالش���رق األوس���ط ،وهو يظه���ر أحيان ًا ويغيب

أخ���رى ،لكنه ال يختفي متام ًا ،ونعني به التهديد
اإلسرائيلي بش���ن هجوم على املنشآت النووية
اإليرانية.
هل تس���عى إيران فع ًال إلى امتالك س�ل�اح
نووي ،أو على األقل القدرة النووية اإليرانية؟ وإذا

الكت��اب :المش��روع الن��ووي اإليران��ي
الرؤية اإلس��رائيلية ألبعاده وأش��كال
مواجهته
إشراف وتحرير :أحمد خليفة
إعداد :رندة حيدر
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت
تاريخ النشر2012 :

كانت تس���عى إلى امتالكها ،فما هي التداعيات
على أوضاع املنطقة وأمنها وسياس���تها؟ وعلى
أمن قوات الواليات املتحدة املنتشرة في املنطقة
ونفوذها في الشرق األوسط؟ وعلى أمن إسرائيل
ونفوذها؟ وعلى أمن النفط وس�ل�امة تدفقه إلى
العالم؟ وأخير ًا وليس آخر ًا ،هل تنوي إس���رائيل
مهاجمة إي���ران؟ وهل هي إن فعلت تس���تطيع
إيقاف مشروع إيران النووي؟

عدد الصفحات 90 :صفحة
العدد (2012 )22

هذه األس���ئلة جتيب عنها األوراق املتضمنة
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ف���ي هذا الكراس ،من خالل دراس���ات باحثني

طبعة ثالثة من كتاب األدب الفلسطيني املقاوم

إس���رائيليني متخصصني ف���ي املوضوع ،ومن

حت���ت االحت�ل�ال  ،1968-1948تعيد إحياء

خالل وجهات نظر ومواقف إس���رائيلية مدرجة
في التقومي».

دراسة غسان كنفاني ،والتي صدرت ألول مرة
العام  ،1968وع ّرفت القارئ العربي للمرة األولى
مبجموعة من أهم األسماء الثقافية التي حملت
املشروع الثقافي الفلسطيني بعيد ًا فيما بعد.
الدراسة تقدم مسح ًا يرصد بدقة وكفاءة واقع
األدب الفلس���طيني املقاوم في حينه ،وتغوص
عميق ًا في تشخيص هوية هذا األدب ومكوناته
ورموزه وأدواته ،وفيها نرى مختارات ش���عرية
وروائية ومس���رحية مبكرة ألس���ماء ،مثل :حنا
أبو حنا ،محمود درويش ،سميح القاسم ،راشد
حسني ،إميل حبيبي ،توفيق زياد ،توفيق فياض.
يكتب كنفاني في مقدمة دراس���ته :إن أدب
املقاومة الفلسطيني الراهن ،مثله مثل املقاومة

الكت��اب :األدب الفلس��طيني المق��اوم
تحت االحتالل 1968-1948

املسلحة يشكل حلق ًة جديد ًة في سلسلة تاريخية

الكاتب :غسان كنفاني

لم تنقطع عملي ًا خالل النصف الثاني من القرن

الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
بيروت
الطبعة الثالثة

املاضي من حياة الشعب الفلسطيني.
ولك���ن ما مييز األدب املقاوم في فلس���طني
احملتل���ة من���ذ  ،1968-1948ه���و الظروف
القاسية البالغة الشراسة التي حتداها وعاشها،

تاريخ النشر2012 :

وكان األتون الذي خبز فيه إنتاجه الفني يوم ًا

عدد الصفحات 202 :صفحة

وراء يوم.
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الكتاب :رؤية للسالم العالمي

التي ش���هدها التاريخ أو نش���هدها اليوم لم

المؤلف :رجب طيب أردوغان

تكن نتاج دوافع سياسية واقتصادية فحسب.
فق���د خلَّفت احلروب الدينية على مدار التاريخ

الناشر :دار الشروق ـ القاهرة

املاليني م���ن القتلى واملظلومني ،ب���ل وخلَّفت

تاريخ النشر2012 :

احل���روب املذهبية في كل دي���ن من األديان،
أيض ًا ،الكثير من اآلالم واملآس���ي واألحداث

عدد الصفحات358 :
تنشر «الشروق» ترجم ًة لكتاب رئيس الوزراء
الترك���ي رجب طيب أردوغ���ان املعنون «رؤية
للس�ل�ام العاملي» والذي يحمل رؤيته وتص ّوره
للس�ل�ام في العالم .أردوغان وعلى غرار وزير
خارجيت���ه أحمد داود أوغلو في مؤلفه «العمق
اإلس���تراتيجي» يح���اول أن ميوضع التص ّور
خاص يعزّز
فهم
ٍّ
التركي للعالقات الدولية ضمن ٍ

م���ن مكانة تركيا كقوة دولية صاعدة .يرد في
مقدمة الكتاب اآلتي:
ـ ُيع���د عنوان هذا الكتاب «رؤية للس�ل�ام

العاملي» جواب ًا ور ّد ًا عاملي ًا ضد القمع والعنف
واإلرهاب واحلرب واجلرائم الال إنسانية التي
أحالت عاملنا ِبرك ًة من الدماء ،وط ّوقت منطقتنا
بسياج من اآلالم والدموع واالضطرابات.
ـ إذا ما تذ ّكرنا أن البشرية قد أنفقت على
التسلّح في عام واحد أكثر من ترليون دوالر؛

الدامية.
ـ أعلم ج ّيد ًا أنه كما القتل حرام لدى الس َنّة،

فإنه حرام بالدرجة ذاتها لدى الشيعة أيض ًا.
وأعل���م ج ّيد ًا ،أيض ًا ،أنه كما القتل مح َّرم في

اإلس�ل�ام ،فهو مح َّرم ،أيض ًا ،في املس���يحية
واليهودية.
ـ أعل���م ،أيض ًا ،أنه كما ح ّرم القرآن الكرمي
القتل بأسلوب قاطع حازم ،فقد ح َّرمت التوراة
واإلجني���ل ،أيض��� ًا ،القتل وإزه���اق األرواح
بأسلوب قاطع حازم.
ـ إنن���ي ألعل���م جي���د ًا أن القت���ل والظلم،
وال س���يما إزهاق أرواح األطفال األبرياء في
مذهبي الذي أنتمي إليه ،أعمال ال إنس���انية،

وهي كذلك أعمال ال إنسانية في مذهب أولئك
الذين يقترفون تل���ك املظالم ،وفي مذهب من
يدعمهم. ...
ـ كما أن قراءة املذاهب اإلسالمية من خالل

ألدركنا إل���ى أي مدى بلغ حجم الكارثة التي

أح���داث التاريخ املؤملة أمر خاطئ ،فإن قراءة

ـ إن حوادث القت���ل واحلروب والصدامات

العالقات بني األديان من خالل أحداث التاريخ
املؤسفة أمر خاطئ أيض ًا.

تنتظرنا.

العدد (2012 )22
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وأولى هذه اجلبهات ،مقاومة احلاكم اجلائر
لرده عن الظلم والطغي���ان ،ودفعه إلى إقامة
العدل الذي هو أساس امللك.
وتأخذ هذه املقاومة أش���كا ًال متعدد ًة عبر
التاريخ ،منها ما جلأ إلى أقصى درجات العنف
والدم كالثورتني الفرنسية والبلشفية ،ومنها ما
كان مقاوم ًة سلبي ًة جنحت في حتقيق الغرض
منه���ا من دون أي عنف مث���ل حركة املقاومة
التي قادها الزعيم الهندي اخلالد غاندي ضد
االحتالل اإلجنليزي لبالده.
واجلبه���ة الثاني���ة للمقاومة ،ه���ي مقاومة

الكتاب :التغير اآلمن
الكاتب :عمار علي حسن
الناشر :دار الشروق ـ القاهرة

األفكار املتخلّفة والتقاليد البالية ،وهذه اجلبهة
هي األكثر تأثير ًا على مدى التاريخ اإلنساني؛
فعطاء املفكري���ن والعلماء واملبدعني ال يحدث

تاريخ النشر2012 :

تغيي���ر ًا فوري ًا ،ولك���ن يكون تأثي���ره متتالي ًا

عدد الصفحات410 :

ومتراكم��� ًا على مدى زم���ن طويل على حركة

حت���دث ه���ذا الكتاب عن مفه���وم املقاومة

املجتمع نحو التقدم األخالقي واالجتماعي.
أما اجلبهة الثالثة ،فهي مقاومة أو مجاهدة

مبعناه الواسع ،فليست املقاومة مرهون ًة فقط
بالعن���ف والرصاص والدم ،وال محصور ًة في
خوض املعارك وممارسة القتال.

النفس التي هي أ ّمارة بالسوء ،واحلرص على
أال تفق���د النفس نخوتها فتس���قط في التبلّد

فإذا كانت مقاومة املستعمر واحملتل واملغتصب

والالمباالة ،والعم���ل على بناء النفس الواثقة

هي األبرز واألعلى صوت ًا ،فإن هناك جبهات أخرى

الثابت���ة الوفية الصابرة ،مما يجعل صاحبها

تدور عليها املواجه���ة ال تقل أهمي ًة عن التصدي

س���و ّي َا وإيجابي ًا مبا مي ّكنه من أن يؤدي دوره

للمستعمر ،وصيانة استقالل الوطن وحريته.

باقتدار على جبهات املقاومة األخرى.
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النيوليبرالية منذ س���بعينيات القرن املاضي إلى
يومن���ا هذا (مثل حترير الس���وق ،وخفض حجم
القطاع العام ،وتنويع املس���تهلكني) و ّثقت أواصر
البرازي���ل بالنظ���ام العاملي .وعند ه���ذا املفترق،
فرض الس���وريون – اللبنانيون من أبناء اجليلني
الثاني والثالث أنفس���هم بهويتهم اإلثنية كشركاء
في التصدير ،وكسياسيني أخالقيني ،وهواة فنون
متنوعة ،وشخصيات تصوغ وتعكس الدولة القومية
البرازيلية في أواخر القرن العش���رين ومس���تهل

الكت��اب :زخرفة عربية من نوع آخر :اإلثنية
الس��ورية  -اللبناني��ة ف��ي البرازي��ل
النيوليبرالية
الكاتب :جون توفيق كرم
الناش��ر :مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربي��ة ـ
بيروت
تاريخ النشر2012 :
عدد الصفحات318 :
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب
«زخرفة عربية من نوع آخر :اإلثنية الس���ورية –
اللبنانية في البرازيل النيوليبرالية» ،للدكتور جون
توفيق كرم.
ير ّك���ز هذا الكت���اب على االعت���راف املتنامي
بالبرازيلي�ي�ن م���ن أص���ل س���وري – لبناني في
مرحلة «التح���ول النيوليبرالي»؛ ذلك أن املبادرات
العدد (2012 )22

القرن احلادي والعشرين.
ومي ّثل املشروع اإلثني العربي ،كما يرى املؤلِّف،
جزء ًا متشابك ًا من التجربة النيوليبرالية البرازيلية؛
ففي االقتصاد املفتوح طرح املنحدرون من أصل
سوري – لبناني أنفسهم كمر ّوجني عرب للصادرات

البرازيلية في أسواق اخلليج العربي ،وهو ما جعل
اإلثنية العربية متتلك قو ًة لم يس���بق لها مثيل في

املرحلة التي س���بقت حقب���ة االنفتاح االقتصادي
وشفافية الدولة وتنوع املستهلكني .وهذا التركيز
على التكوين املبتك���ر للعروبة في البرازيل هو ما
أس ّماه املؤلّف «زخرفة عربية من نوع آخر».
ويتس���اءل املؤلِّ���ف ،في إطار جت���اوز تواريخ
اإلثني���ات وبناء الدولة في حقبة االس���تعمار وما
بعده���ا :كي���ف ُأعيد تنظي���م العالق���ات الهرمية
ب�ي�ن اإلثنية والدول���ة في النظ���ام العاملي اليوم؟
وهو في س���ياق إجابته ،يزع���م أن اإلثنية لم تعد
اإلطار الوحيد للدولة فحس���ب ،بل إنها اكتس���ت
مميزات بطرائق تعكس االجتاهات السياسية –
االقتصادية الواسعة وتصوغها .لقد استكشف هذا
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التحول بتع ّقب طرائق تهميش اإلثنية أساس ًا في
األزمنة األولى ،وكيف حازت اعتراف ًا واس���ع ًا في

يبني املؤلف أشكال التدخل العسكري اإلنساني

أواخر القرن العش���رين ومستهل القرن احلادي

في فترة ما بعد احلرب الباردة ويعدد أطرافه في

والعشرين.

قراءة تس���تقصي وتس���تنطق فترات مختلفة من

التدخل لعسكري حلماية حقوق اإلنسان دولي ًا؟

تاري���خ العالقات الدولية .ومن بني مناذج التدخل

الكتاب :التدخل العس��كري اإلنساني في
فت��رة م��ا بعد الح��رب الب��اردة ..من قوة
التحالف إلى فجر األوديسا

االمتناعي وهناك النموذج اإلغاثي والنموذج القائم

الكاتب :جمال منصر

على إعادة البناء. ...

الناش��ر :مرك��ز الجزي��رة للدراس��ات  +ال��دار
العربية للعلوم
تاريخ النشر2012 :
عدد الصفحات135 :
ضمن سلس���لة أوراق اجلزي���رة أصدر مركز
اجلزيرة للدراسات كتاب ًا بعنوان «التدخل العسكري
اإلنساني في فترة ما بعد احلرب الباردة ..من قوة
التحالف إلى فجر األوديسا» ملؤلفه :جمال منصر،
وهو الرقم  29من هذه السلسلة.
تساؤالت أساس���ية انطلق منه الباحث جمال
منصر وه���و يناقش ظاهرة التدخل العس���كري
اإلنس���اني في فترة ما بعد احل���رب الباردة :أي
موق���ف على املجتمع الدول���ي أن يتخذه واجلميع
يش���اهد انتهاكات حقوق اإلنس���ان في أكثر من
دول���ة خصوص��� ًا إذا كانت ه���ذه املنتهكة ال هي
بالقادرة أو الراغبة في حماية شعوبها؟ هل ميكن
أن يكون هناك اتفاق على طبيعة احلقوق املنتهكة،
وبالتالي هل ميكن إيج���اد طريقة ناجعة ملواجهة
هذه التجاوزات؟ وهل ميكن االعتماد على عمليات

العسكري اإلنس���اني ما يسميه املؤلف :النموذج

وق���د وضع املؤلف نص���ب عينيه منوذجني من
مناذج عمليات التدخل العس���كري اإلنساني في
مرحلة ما بعد احلرب الباردة فكانا ميدان دراسته
وهما:

ـ ما حدث ف���ي منطقة البلقان وخصوص ًا في

كوس���وفو ،في شهر آذار  ،1999من تدخل حلف
ش���مال األطلس���ي في عملية عرفت حينها باسم
«قوة التحالف».
ـ وهناك ما حدث في ليبيا ،في الشهر نفسه لكن
في العام  ،2011باسم «فجر األوديسا» هذه املرة.
يعتمد املؤلف منهج ًا حتليلي ًا وهو يدرس هاتني
احلالتني ،مبين ًا أوجه التش���ابه وأوجه االختالف،
ومستعين ًا مبقاربة علمية دقيقة.

ويخلص املؤلف إلى توصيات لعل من أبرزها:
ـ ضرورة تطوير مفهوم السيادة بالنسبة للدولة.
ـ ضرورة جعل مفهوم السيادة تعبير ًا عن سيادة
الدولة ال عن سيادة احلكومة.
ـ ضرورة االنطالق من منطلق أن الش���عب هو
الذي ميلك السيادة لكونه – عرف ًا وقانون ًا  -مصدر
السلطات وأساس وجود الدولة.
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