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املواد املنشورة ال تعّبر بالضرورة عن رأي املجلة أو املعهد 



معهد السياسات العامة، جمعية أهلية تأسست عام 2006 في رام الله، ُتصدر 

إلى جانب    أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج 

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء املؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي باملعلومات الدقيقة والتحليالت املعمقة واألرقام.

ترحب  مبساهمات الكتاب والباحثني الفلسطينيني والعرب في السياسة 

الفلسطينية وتشابكاتها اإلقليمية والدولية، وفي البحث في السياسة العامة 

ومقاالت  كلمة(   6000-5000( دراسات  إلى  املواد  تصنيف  يتم  وتطبيقاتها. 

)3000-4500 كلمة( وعروض كتب )2500-1000(. 

أو  بالعربية  كتب سواء صدرت  لعرض  اقتراحات  بأي  ترحب     بذلك 

بلغة أجنبية. مع مراعاة أن تلتزم املساهمات املقدمة القواعد املتعارف عليها 

في البحث والكتابة من حيث األصالة والرصانة والصنعة العلمية، وأال تكون 

مقدمة ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو  نشر جزء منها.

تبلغ  الكاتب بقبول مادته للنشر في غضون شهر من تسلمها للمادة. 

وتقدم  مكافأة مالية على املواد التي يتم نشرها.  

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

البريدي. 
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في البداية

منذ  أهّم حلظاتها  بواحدٍة من  العربّية  املنطقة  مترُّ 
استقالل الدول العربّية وضياع فلسطني واحلروب 
املواطن  فيها  يعود  حلظة  اإلسرائيلية،  العربية 
العربّي إلى القيام بدوٍر تاريخي في صناعة مصيره. 
ولدت  التي  العربّي  الوطن  في  القطرّية  والدول 
التواصل...  على  مقدرتها  في  ومشكوكًا  معتلًة 
كادت  التي  العقبات  من  الكثير  جتاوز  في  جنحت 
القومّي  املّد  متّس شرعية وجودها في ظل حاالت 
التي ظهرت في الستينيات إاّل أنها فشلت في كسب 
وّد مواطنها الذي وجد أن حرياته وأحالمه تصادر 
من قبل أجهزة الدولة القمعّية. وموجات التحّول 
األرضية  الكرة  أرجاء  ضربت  التي  الدميقراطي 
إن  العربية، بل  الشواطئ  إلى  الوصول  فشلت في 
قبضتها  إلحكام  تغّولها  من  زادت  العربّية  الدولة 
هذا  ليس  ضدها.  املواطنني  حترك  فرص  على 
فحسب، بل إن املعارضة العربية لم تكن معارضًة 
مقاتلًة مضحيًة واكتفت بالتنظير واحلجج البالغية، 
وكذلك املجتمع املدني وجهود إشاعة الدميقراطية 
ومئات املاليني من الدوالرات التي صرفتها القوى 
تعزيز  عمليات  على  مختلفة  لغايات  الكبرى 

الدميقراطّية.
املواطن  قدرة  اكتشاف  في  كان  السحرّي  احلل 
التونسي  الشعب  جنح  املوضوع.  زمام  أخذ  على 
شباب  جنح  كما  علي،  بن  بالرئيس  اإلطاحة  في 
الرئاسة،  ترك  إلى  مبارك  دفع  في  التحرير  ميدان 
ضد  ضارية  معارك  الليبي  الشعب  يخوض  فيما 
إلى  اليمن  من  الهّبات  وانتشرت  القذافي،  قوات 

البحرين. 

وإذا  الثورات  هذه  نتائج  على  احلكم  املبكر  من 
ما كانت البلدان العربّية ستشهد تسونامي دميقراطيًا 
أم ال، لكن من احملقق أن ثمة أشياء كثيرة تغّيرت 
وأن ثقة املواطن ــ في مقدرته على القيام بواجباته، 
ميكن  ال  بعبعًا  ليس  النظام  بأن  اجلديدة  وقناعاته 
مقاومته ــ سيكون لها أثر كبير على مستقبل الدولة 

العربية. 
)اجلزيرة(  محاوالت  تنجح  لم  فلسطينيًا، 
وثائق  نشر  بعد  الفلسطيني  املشهد  خلخلة  في 
أن  كما  املفاوضات،  مسار  حول  سرية  إنها  قيل 
يظهر  بدأ  االنقسام  استمرار  من  الفلسطيني  القلق 
إلى  الدعوة  في  كبير  بشكل  وجتّلى  السطح،  على 
تظاهرات شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية في 
15 آذار حتت شعار »الشعب يريد إنهاء االنقسام«. 
بعشرات  اخلروج  في  غّزة،  في  الشبان،  وجنح 
الكتيبة  ساحة  في  للقمع  تعّرضوا  حيث  اآلالف، 
وميدان اجلندي املجهول، ومن ثم في اليوم الثاني 
املفتوحة، وفي رام  أمام جامعتي األزهر والقدس 
وّلدت  جهوٌد  وهي  مفتوحًا.  اعتصامًا  نفذوا  الله 
احلاجة إلى وجود مبادرات إلنهاء االنقسام كانت 
رغبة  ولقيت  الشباب،   هموم  من  اقترابًا  أكثر 
الرئيس محمود عباس في العودة إلى غزة وتشكيل 
حكومة والدعوة إلى انتخابات ترحيبًا منهم، وهي 
الله  ورام  غزة  بني  الترتيبات  تنتظر  مازالت  رغبة 

لتحقيقها.
يتزامن هذا مع تزايد احلملة اإلسرائيلية البتالع 
املزيد من األراضي الفلسطينية وتشديد اخلناق على 

سكان القدس وتهويد املدينة. 
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تضم  في عددها اخلامس عشر مجموعًة 
من الدراسات واملقاالت املختلفة التي تالمس هذه 
يكتب  السياسات  زاوية  في  املختلفة.  السياقات 
القانون  أستاذ  عيد،  أبو  موسى  الله  عبد  الدكتور 
الدولي وحقوق اإلنسان بجامعتي بيرزيت والنجاح 
 :1650 رقم  العسكري  »األمر  حول  سابقًا، 
من  الفلسطينيني  لطرد  قدمية  لسياسة  جديدة  أداة 
وطنهم« فيما يكتب مهند مصطفى من جامعة حيفا 
حول »اقتراحات التبادل السكاني للفلسطينيني في 
الداخل بني مفاهيم الترانسفير والضم والسياسات 
من  عامر  أبو  عدنان  الدكتور  ويكتب  املطلوبة«، 
غزة حول »الدولة اإلسالمية بني حماس والسلفية 
اجلهادية«، أما فاطمة إعطيوي من جامعة بيرزيت 
فتكتب حول »اجلديد في السمة القانونية لالنتداب 

البريطاني على فلسطني«. 
لتحليل  املقاالت  زاوية  وتخصص  
التطورات الفلسطينية والعربية األخيرة حيث يكتب 
الدكتور وليد الشرفا حول وثائق اجلزيرة، ويكتب 
القاهرة،  في  األهرام  مركز  من  عباس،  محمد 
حول ثورة 25 يناير، فيما تكتب عبير فارس، من 
كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، حول ثورة 
تونس. فيما يكتب مأمون سويدان حول تداعيات 

التحوالت العربية على السياق الفلسطيني.
ندوة  في  ــ  طاولتها  حول  وتستضيف  
أستاذ  عوض  سمير  الدكتور  من  كاًل  ــ  العدد 
والدكتور  بيرزيت،  جامعة  في  السياسية  العلوم 
جامعة  في  احملاضر  إبراهيم،  احلاج  الرحمن  عبد 
احملاضر  كوش،  أبو  محمد  والدكتور  بيرزيت، 
في جامعة القدس، ليتحدثوا عن الثورات العربية 

أسبابها ونتائجها ومستقبلها وأثرها على السياقات 
اإلقليمية واحمللية.

يكتب الدكتور عالء مطر من مركز امليزان حلقوق 
واقع  حول  العامة  السياسات  زاوية  في  اإلنسان 
الدكتور  يكتب  فيما  فلسطني،  في  العام  التعليم 
دراسًة  حترير   رئيس  سيف  أبو  عاطف 
السياسات  زاوية  في  األوروبية  القوة  طبيعة  حول 
الدولية. وتقدم  قراءة مطّولة وعميقة لكتاب 
»العمق  أوغلو  داود  أحمد  التركي  اخلارجية  وزير 
في  اجلزيرة  مركز  أصدره  الذي  اإلستراتيجي« 
معهد  من  بدر  رائد  الدكتور  ويستعرض  الدوحة، 
العلمي  املؤمتر  بيرزيت  جامعة  في  لغد  أبو  إبراهيم 
املاضي  األول  تشرين  في  اجلامعة  عقدته  الذي 
بعنوان »غزة – فلسطني: اخلروج من التهميش«، 
صدرت  التي  الكتب  من  نخبًة  تقدم   كما 

خالل الفترة األخيرة في فلسطني وخارجها. 
ما  ثمة  فإن  متفائاًل،  يكون  أن  للمرء  كان  وإذا 
والعربي:  احمللي  السياق  في  التفاؤل  إلى  يدعو 
وحالة  االنقسام،  استمرار  من  الشعبي  القلق  من 
باملسيرات  نفسها  عن  تعبر  بدأت  التي  اإلحباط 
التصّلب  إلى  النفق،  من  اخلروج  إلى  الداعية 
واحملاوالت  املفاوضات،  قضايا  في  الفلسطيني 
املتتالية  واالعترافات  االستقالل،  إلجناز  احلثيثة 
إلى  عنها،  اإلعالن  املزمع  الفلسطينية  بالدولة 
واملمارسة  الوعي  في  اجلديدة  العربية  النهضة 

السياسية.
لعّل العام 2011 يشهد حقًا حلظات فرح حقيقة 

وحتوالت جذرية في املنطقة، من يدري؟. 
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دراسات

مقدمة  
املنطقة  قائد  شمني،  غادي  اللواء  أصدر 
األمر  الوسطى1 في 13 تشرين األول عام 2009 
»قرار  اسم  عليه  وأطلق   ،1650 رقم  العسكري 
على  نّص  التسّلل«  منع  بخصوص  عسكري 
في  أي  أشهر،  ستة  بعد  مفعوله  سريان  يبدأ  أن 

.2010/4/13
حول  السابق  لألمر  تعدياًل  األمر  هذا  جاء  وقد 
الصادر في  األمر رقم 329  نفسه، وهو  املوضوع 
1969/6/29. وكان هذا األمر األخير قد ألغى 
العسكري األصلي بشأن منع  أمرًا سابقًا هو األمر 

التسّلل ورقمه 125 الصادر في 1967/9/29.
من  كغيره  اجلديد،  العسكري  األمر  ويتسم 
بدء االحتالل عام  منذ  الصادرة  العسكرية  األوامر 

األمر العسكري رقم 1650: أداة جديدة
لسياسة قدمية لطرد الفلسطينيني من وطنهم

د. عبد الله موسى أبو عيد*

• بجامعتي 	 املشارك  اإلنسان  وحقوق  الدولي  القانون  أستاذ   *

النجاح وبيرزيت سابقًا.

1967، بالغموض وركاكة اللغة، وهو أمر متعّمد 
اإلسرائيلي  العسكري  احلكم  إدارة  تستطيع  كي 
سلطة  مصلحة  ووفق  هواها  حسب  تفسيره 

االحتالل.2
تعتبر  املوضوع  هذا  في  الكتابة  فإن  لذلك، 
العسكرية  األوامر  تعّدد  إلى  نظرًا  صعبًا؛  أمرًا 
منها،  كل  على  التعديالت  من  كبير  عدد  ووجود 
عدم  أو  اللغة  ركاكة  من  ذكرناه   ما  إلى  باإلضافة 
األوامر  هذه  معظم  من  احلقيقية  األهداف  وضوح 

العسكرية.
األوامر  لهذه  الرئيس  الهدف  أن  في  شك  وال 
االحتالل  سلطة  تصرفات  شرعنة  هو  العسكرية 
على  القانون،  حكم  يحترم  من  مبظهر  وإظهارها 
الرغم من أن غالبية هذه األوامر العسكرية جاَءت 

مخالفًة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
األمر  بفحص  نقوم  سوف  الدراسة  هذه  وفي 
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العسكري اجلديد الذي ميكننا اعتباره »أمرًا جديدًا 
االحتالل  كقدم  قدمية«،  سياسات  لتنفيذ  وضع 
خداع  بهدف  جديد  قالب  في  وضع  وإن  نفسه، 
الرغم  على  بالدميقراطية،  والتظاهر  العام  الرأي 
من أننا سوف نرى األهداف اخلطيرة التي وضع من 
الطرد  لتوسيع عمليات  قانونيًا  ليكون غطاًء  أجلها 
الفكر  أركان  أحد  تعتبر  التي  الوطن  من  والتهجير 

الصهيوني منذ نشأة احلركة الصهيونية.
الدراسة  هذه  في  نعالج  سوف  فإننا  لذلك، 

األمور اآلتية:
في  )الترانسفير(  عن  تاريخية  حملة  ــ  أواًل 

األيديولوجية الصهيونية.
ثانيًا ــ عمليات اإلبعاد في ظل احلكم العسكري منذ 

بدء االحتالل.
ـ األمر العسكري رقم 1650: أهدافه وما ورد  ثالثًاـ 

فيه من أمور جديدة.
بالطرد  العالقة  الدولي ذات  القانون  قواعد  ــ  رابعًا 
األمر  هذا  وتقييم  الوطن،  عن  واإلبعاد 

العسكري على ضوء هذه القواعد.
خامسًا ــ التوصيات واإلجراءات املضاّدة ملنع تنفيذ 

أهداف هذا األمر العسكري.
سادسًاــ اخلالصة.

األفكار  عن  تاريخية  حملة  أواًلــ 
الصهيونية املتعلقة بطرد الفلسطينيني

الفلسطينيني  السكان  نقل  أو  طرد  فكرة  بدأت 
احلركة  نشاطات  بدء  منذ  فلسطني  وطنهم  من 
وسياسيي  مفكري  كبار  انقسم  وقد  الصهيونية. 
قسمني  إلى  األمر  بهذا  يتعلق  فيما  احلركة،  هذه 

رئيسني:
األكثر  السياسيني  في  ويتمثل  ــ  األول  القسم 
نقاًل  إلى نقل هؤالء السكان  الذين دعوا  اعتدااًل، 
تركيا  بني  مت  ما  غرار  على  عليه،  متفقًا  طوعيًا 
واليونان عام 31922، وما مت بني الهند وباكستان 

عام 1947. 4
الصهاينة  الزعماء  يضم  وهو  ــ  الثاني  القسم 
القسري  النقل  إلى  دعوا  الذين  تطرفًا،  األكثر 
املجاورة،  الدول  بعض  إلى  الفلسطينيني  للسكان 
خصوصًا إلى العراق، على غرار ما مت في بولندا 
في  أملانيا  هزمية  بعد   1945 عام  وتشيكوسلوفاكيا 

احلرب العاملية الثانية.5
زعيم  فالبان،  سمحا  كتب  الصدد،  هذا  وفي 
»لقد  يقول:  الصهيوني،  اليساري  )مابام(  حزب 
أغرى نقل السكان بني تركيا واليونان بن غوريون 
إلى  الفلسطينيني  للسكان  نقاًل  يقترح  أن  في 
األردن،  غير  مجاورة،  دولة  أية  إلى  أو  العراق، 
واليهود«.  العرب  بني  سالم  اتفاقية  َعبر  وذلك 
وأضاف فالبان: إن بن غوريون كان يرى أن هجرة 
مئات اآلالف من اليهود إلى فلسطني واستيطانهم 
السكان  نقل  )ترانسفير(  يصاحبه  أن  يجب  فيها 

العرب إلى الدول املجاورة.6
والسياسيني  املفكرين  من  كبير  عدد  وكان 
الصهاينة قد مّهدوا بكتاباتهم وآرائهم إلى األفكار 
العنصرية الداعية إلى ترحيل السكان الفلسطينيني 
منذ بداية القرن العشرين. وأشهر هؤالء املفكرين 
وتسيفي  شمير،  موشيه  الصهاينة:  واألدباء 
يوسيفي،  ودوف  ليفنه،  واليعازار  شيلواح، 
وموشيه  جابوتنسكي،  وزئيف  فايتس،  ويوسف 
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زانغويل  ويسرائيل  وايزمان،  وحاييم  شاريت، 
ترحيل  إلى  دعوا  وجميعهم  غوريون.  بن  وديفيد 
أكثر  ترحياًل  وإما  قسريًا  ترحياًل  إما  الفلسطينيني، 
إنسانية بالتراضي وذلك كحٍل للمشكلة الدميغرافية 

التي توقعوا حصولها في البالد.7
»طرد  كتابه  في  مصاحلة  الدين  نور  ويبني 
الفكر  في  )الترانسفير(  مفهوم  الفلسطينيني: 
أن   »1948  –  1882 الصهيونيني  والتخطيط 
الفكر  في  مركزيًا  موقعًا  حاز  )الترانسفير(  مفهوم 
اليشوف8،  وفي  الصهيونية  للحركة  اإلستراتيجي 
الدميغرافية  واملشكالت  الصهيونية  لألرض  كحٍل 

العربية والسياسية«.9
هذا  استمر   ،1948 عام  إسرائيل  إنشاء  وبعد 
احلياة  مناحي  كافة  في  وتغلغل  العنصري  الفكر 
مناهج  في  خصوصًا  العبرية،  الدولة  في  الثقافية 
التعليم في املدارس، حيث كان األطفال يتعلمون 
أن البالد كانت عبارة عن »أرض بال شعب لشعٍب 

بال أرض«.
)دان  إسرائيل  فناني  أبرز  أحد  جعل  ما  وهذا 
»العرب  أن   1982 عام  يكتب  آموتس(  بن 
)لألطفال(،  املدرسية  كتبنا  في  موجودين  غير 
اليهودية  املبادئ  مع  يتالءم  يظهر،  ما  على  وهذا 
بال  شعب  تلّقيناها:  التي  االشتراكية  الصهيونية 

أرض يعود إلى بالد بال شعب«.10
اإلسرائيلي  الروائي  كتب  الصدد  هذا  وفي 
 1967 حزيران  حرب  بعد  عوز  عاموس  الشهير 
إلى  النظر  فيه  لفت  )دافار(،  صحيفة  في  مقااًل 
الفلسطينية  اجلماهير  ترحيل  إلى  الداعية  األفكار 
وإعادتهم إلى الكويت الغنية أو العراق اخلصيب، 

بعد  الهشيم  في  كالنار  انتشرت  التي  األفكار  تلك 
حرب 1967 11.

اجليوش  وهزمية   1948 حرب  عن  نتج  وقد 
التي  الصهيونية،  املنظمات  أيدي  على  العربية 
فرصة  فلسطني،  من  األكبر  اجلزء  على  استولت 
املسلحة،  وفصائلها  املنظمات  لهذه  كبرى 
املنظمات  وبعض  )الهاغاناه(،  رأسها  وعلى 
كـ )األرغون(، و)اإليتسل(،  اإلرهابية األخرى، 
من  عدد  أكبر  ترحيل  فكرة  تطبق  كي  و)شتيرن(، 
التي  والقرى  املدن  من  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
كامل  وتدمير  املسلحة،  املنظمات  تلك  احتلتها 
تقريبًا ملعظم القرى العربية، كي متنع أيًا من سكانها 
مبوجب  وذلك  إليها،  العودة  من  الفلسطينيني 
القيادة  من  عليها  ومصادق  مسبقًا،  مرسومة  خطة 
بن غوريون، هي خطة  رأسها  الصهيونية، وعلى 
)دالت(، وكان هدفها »إما أن تخضع تلك القرى 
واألحياء العربية في املدن لسلطة )الهاغاناه( أو يتم 
ترحيل سكانها وتدميرها«، حسب كلمات املؤّرخ 
املؤّرخني  أبرز  أحد  موريس،  بيني  اإلسرائيلي 

اجلدد في إسرائيل.12
بابيه،  إيالن  اإلسرائيلي  السياسة  عالم  ويبني 
عامي  خالل  فلسطني  في  العرقي  التطهير  أساليب 
»كانت  يقول:  كتب  حيث  و1948،   1947
املتمثل  الصهيوني  الهدف  اجتاه  في  األولى  اخلطوة 
في احلصول على أكثر ما ميكن من أرض فلسطني 
مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيني«.13 وأضاف: 
»في عمليات التطهير العرقي الالحقة، كانت قوات 
)الهاغاناه(، و)الباملاخ(، و)األرغون( حتتل القرى 
وتسلمها إلى قوات أقل قدرة قتالية... وتتحمل 
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هذه الوحدات مسؤولية ارتكاب عدد من األعمال 
الوحشية التي رافقت عمليات التطهير«.14

العرقي  التطهير  بأسباب  يتعلق  فيما  أما 
للفلسطينيني، فقد كتب بابيه أنه: »حيث يتم تبني 
فإن  التوتر،  شديد  واقع  في  إقصائية  أيديولوجية 

النتيجة احلتمية هي التطهير العرقي«.15

ثانيًا ــ عمليات الطرد واإلبعاد
في ظل احلكم العسكري بعد عام 1967
استمرت إسرائيل في سياستها العنصرية نفسها 
فلسطني  من  تبّقى  ما  احتاللها  بعد  الذكر  السالفة 
السياسة  هذه  تطبيق  سبيل  وفي   .1967 عام 
الذي  العسكري،  احلاكم  أصدر  لذلك  وتسهياًل 
توّلى حكم الضفة الغربية وقطاع غزة، عددًا كبيرًا 
احملتلني  اإلقليمني  كال  في  العسكرية  األوامر  من 
التي  القوانني  على  جذرية  تغييرات  إجراء  بهدف 
هذه  تصبح  بحيث  فيهما،  املفعول  سارية  كانت 
العسكرية  السلطات  يد  في  طّيعة  أدوات  القوانني 
هذه  إصدار  فإن  سابقًا،  أشرنا  وكما  االحتاللية. 
السابقة  القوانني  معظم  وتغيير  العسكرية  األوامر 
في  العرفية  للقواعد  مخالفًا  يعتبر  لالحتالل، 
القانون الدولي اإلنساني، حيث تنّص املادة )43( 
»وجوب  على   1907 لعام  الهاي«  »أنظمة  من 
احترام سلطة االحتالل للقوانني السارية في البالد 
التي  القصوى  الضرورة  حاالت  في  إاّل  احملتلة، 

حتول دون ذلك«.
على  الواسعة  التغييرات  إجراء  فإن  لذلك، 
اإلقليمني  في  سارية  كانت  التي  القوانني  معظم 
يعتبر مخالفة واضحة  الشرقية،  احملتلني والقدس 

الدولي  للقانون  العرفية  القواعد  من  مهمة  لقواعد 
اإلنساني. كما أن املادة )64( من »معاهدة جنيف 
الرابعة« تنص على »وجوب إبقاء سلطة االحتالل 
على التشريعات اجلزائية، وعدم إلغائها أو تعطيلها 

إاّل إذا كان فيها ما ُيهّدد أمنها...«.16
في  الواضحة  النصوص  هذه  من  الرغم  على 
العرفية  اإلنساني  الدولي  القانوني  قواعد  من  كل 
واسعة  تغييرات  أجرت  إسرائيل  فإن  واالتفاقية، 
على  كولونيالية  واستيطانية  عنصرية  طبيعة  وذات 
هذه  تكون  ال  كي  وذلك  السابقة،  القوانني  معظم 
القوانني عقبة أمام مشاريعها التوسعية في األراضي 
تريد  التي  العرقي  التطهير  احملتلة، وأمام عمليات 

القيام بها.17
العسكرية  األوامر  إسرائيل  استخدمت  وقد 
القوانني  على  الواسعة  التغييرات  لهذه  وسيلة 
على  الكاملة  السيطرة  بهدف  لالحتالل  السابقة 
واملياه  األراضي  وعلى  احملتلة،  املناطق  اقتصاد 
والثروات الطبيعية. وكذلك على كافة املمتلكات، 
وعلى السكان املدنيني ومصاحلهم وحرياتهم وكل 
ما يتعلق بهم وبحياتهم، هادفة من وراء ذلك إلى 
جعل  على  والعمل  فلسطينية،  دولة  إنشاء  منع 
بحيث  للغاية،  صعبة  الفلسطينيني  السكان  حياة 
إلى  منهم،  األكبر  اجلزء  يضطر  أو  يضطرون، 

مغادرة الوطن والهجرة إلى اخلارج.
ذات  العسكرية  األوامر  تلك  هو  يهمنا،  وما 
أولئك  خصوصًا  املواطنني،  بتهجير  العالقة 
النشطاء السياسيني واملعارضني إلجراءات إسرائيل 

وتصّرفاتها املخالفة لقواعد القانون الدولي.
إاّل أنه يجب اإلشارة هنا، إلى أن كافة األوامر 
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وأعمال  إجراءات  من  عنها  ينشأ  وما  العسكرية 
إلى  يهدف  واحد  اجتاه  في  تصّب  إمنا  إسرائيلية، 
اإلقليم  في  احلياة  مناحي  كافة  على  السيطرة 
صعبة  الفلسطينيني  السكان  حياة  وجعل  احملتل، 
البعيد،  املدى  على  ذلك،  يؤدي  بحيث  للغاية، 
والبعض  طوعية  هجرة  بعضهم  تهجيرهم:  إلى 

اآلخر هجرة قسرية.
أي أن غالبية إجراءات سلطات االحتالل تصّب 
السكان  تهجير  وهو  األساسي  الهدف  هذا  في 
والسيطرة على األرض واملياه والثروات الطبيعية، 
مبوجب  محلهم  وإحاللهم  اليهود  ماليني  وجلب 
مشاريع استيطانية كولونيالية عنصرية في األراضي 

احملتلة.
إسرائيل  قامت  السياسة  هذه  تنفيذ  أجل  ومن 
طوال مدة االحتالل بإبعاد آالف املثقفني والنشطاء 
املشار  العسكرية  األوامر  مستخدمًة  السياسيني 
اسم  عليها  أطلقت  التي  تلك  رأسها  وعلى  إليها، 
العسكري  األمر  ومنها  التسّلل«،  منع  بشأن  »أمر 

اجلديد رقم 1650 موضوع هذه الدراسة.
وبذلك، فإن حكومات إسرائيل املتعاقبة تشترك 
في هذه األهداف وتنفذها على مراحل، وبأساليب 
مراوغة وماكرة، مستغلًة الدعم األميركي والغربي 
لها، ونفوذ احلركة الصهيونية العاملية في هذه الدول 
اإلعالم.  وسائل  من  مهم  جزء  على  وسيطرتها 
وسوف نبنّي فيما بعد مخالفة كافة هذه اإلجراءات 

لقواعد القانون الدولي بكافة فروعه.
احتاللها  بعد  قامت  إسرائيل  أن  إلى  هنا  ونشير 
بإبعاد  مباشرًة  غزة  وقطاع  والقدس  الغربية  الضفة 
عدٍد من أبرز القيادات السياسية واملثقفني في الضفة 

الغربية والقطاع والقدس الشرقية. ومن أشهر من 
الشيخ   :1970 ـ   1968 سنوات  في  إبعادهم  مت 
بكر،  إبراهيم  واحملاميان  السائح،  احلميد  عبد 
وعبد احملسن أبو ميزر، وكمال الدجاني، ورئيس 
أبعدت  بعد  وفيما  القدس روحي اخلطيب.  بلدية 
إسرائيل في السبعينيات من القرن العشرين، عددًا 
ومنهم  الوطنية18،  للجبهة  البارزة  القيادات  من 
رئيس بلدية اخلليل فهد القواسمي، ورئيس بلدية 
حمزة  أحمد  والدكتور  ملحم،  محمد  حلحول 

النتشة من اخلليل وغيرهم.
إبعاد  في  االحتالل  سلطات  استمرت  وقد 
طوال  السياسيني  النشطاء  من  الوطنية  العناصر 
االنتفاضة  خالل  خصوصًا  االحتالل،  فترة 
إبعاد  عملية  ولعل   .1993  -  1987 األولى 
امليول  ذوي  واملثقفني  السياسيني  أبرز  من   )415(
في  لبنان  جنوب  في  الزهور  مرج  إلى  اإلسالمية 
اإلبعاد  عمليات  أكبر  تعتبر   ،1992/12/15
تلك  واصلت  ثم  أوسلو،  اتفاقية  قبل  الكبيرة 
العمليات خصوصًا خالل »انتفاضة األقصى« 19، 
حيث قامت عام 2002، بعد إعادة احتاللها مدن 
إلى  السياسيني  النشطاء  عشرات  بإبعاد  الضفة، 

قطاع غزة وإلى اخلارج.20
االحتالل  سلطة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وجتدر 
الصادرة  االنتدابية(  الطوارئ  )أنظمة  استخدمت 
اإلبعاد  لعمليات  قانوني  كغطاء   1945 عام 
املشار  العسكرية  األوامر  إلى  باإلضافة  املذكورة، 

إليها أعاله التي اعتبرت معظم املبعدين متسّللني.
الطوارئ  ألنظمة  إسرائيل  استخدام  ويعتبر 
االنتدابية عماًل يتنافى مع قواعد القانون الدولي، 
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كما أن هذه األنظمة كانت قد ألغيت في نهاية فترة 
نبنّي  1948 21.وسوف  عام  البريطاني  االنتداب 
فيما بعد مدى خطأ تطبيق هذه األنظمة واألسانيد 

القانونية املدعمة لذلك.

ثالثًا ــ األمر العسكري رقم 1650
أشرنا أعاله إلى أن األمر العسكري رقم 1650 
على  ونص   ،2009/10/13 في  صدر  قد  كان 
في  أي  أشهر،  ستة  بعد  مفعوله  سريان  يبدأ  أن 
2010/4/13. كما أشرنا إلى أن هذا األمر اعتبر 
تعدياًل لألمر السابق له رقم )329( لسنة 1969.

والواقع أن توقيت إصدار هذا األمر العسكري 
وتاريخ بدء تطبيقه وما احتوى عليه من أمور جديدة 
وما ألغاه أو عدله من أمور في األمر السابق، تعتبر 
غموض  من  اكتنفه  ملا  خاصة  مهم،  مغزى  ذات 
حكومة  أكثر  عهد  في  وصدوره  اللغة  في  وركاكة 

ميينية في تاريخ إسرائيل.
هاس  أميرة  املعروفة  اإلسرائيلية  الصحافية 
وصفت لغته بأنها غامضة وأن »التغييرات الواردة 
فيه تقرع آالف األجراس«.22 أي أنها أرادت القول 
تضيء  بها  صيغ  التي  واللغة  إصداره  توقيت  إن 
عشرات األضواء احلمراء. كما أن بعض جمعيات 
»غامض  بأنه  وصفته  اإلسرائيلية  اإلنسان  حقوق 
وأن صياغته متت بطريقة قد تؤدي إلى إفراغ الضفة 
نوضح  وسوف  سكانها«.23  جميع  من  الغربية 
اجلديدة  صيغته  بيان  لدى  التخّوفات  هذه  سبب 
وما عّدله من أمور وما ألغاه من نصوص تؤشر إلى 
على  مخاطر  من  متوقع  هو  وما  اخلطيرة،  أهدافه 
عشرات اآلالف من املواطنني الفلسطينيني في كافة 

أنحاء املناطق احملتلة، خصوصًا في القدس. ونبني 
هنا أهم هذه التغييرات ومن ثم نشير إلى ما نعتقد 
بأنها األهداف، التي توّخى من أصدره في احلكم 

العسكري في الضفة الغربية احملتلة حتقيقها منه.
ــمــل عــلــيــهــا األمـــر  الـــتـــي اشــت الــتــعــديــالت  )أ( 

العسكري 241650:
على  املذكور  العسكري  األمر  أدخله  ما  مبقارنة 
مبنع  املتعلق   )329( رقم  السابق  العسكري  األمر 

التسّلل، جند أن أهم تلك التعديالت هي:
الواردة  )التعريفات(  في  فقرات  عدة  تعديل  1ـ 

في األمر األصلي رقم 329 وهي:
)أ( شطب تعريف: »بطريقة قانونية«.

اجلديد  بالتعريف  »متسّلل«  تعريف  استبدال  )ب( 
دخل  الذي  الشخص  هو  »املتسّلل  وهو: 
املنطقة25 بصورة غير قانونية بعد تاريخ محّدد26 
يحمل  ال  لكنه  املنطقة  في  متواجد  شخص  أو 

تصريحًا صادرًا بطريقة قانونية«.
)ج( محو عبارة »ساكن في املنطقة« من التعريفات.
تعريف  أن  نذّكر  التعديالت  هذه  أهمية  ولبيان 
دخل  »من  كان:  األصلي  األمر  في  »املتسّلل« 
أن مكث في  بعد  متعّمدًا وخالفًا لألصول  املنطقة 
الضفة الشرقية من األردن أو في سورية أو في مصر 

أو في لبنان بعد اليوم احملّدد«.
بحيث  فضفاضًا  أصبح  فقد  اجلديد  النّص  أما 
من  على  مقصور  غير  )املتسّلل(  مفهوم  أصبح 
العربية  الدول  من  الغربية  الضفة  منطقة  إلى  دخل 
بحيث  شمواًل،  أكثر  بل  لها،  املجاورة  األربع 
الضفة  إلى  دخلوا  الذين  األشخاص  آالف  يشمل 
األولى  الفئة  أنهم  اعتقادنا  )وفي  غزة  قطاع  من 
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فيما  سنبنّي  كما  متسّللني،  باعتبارهم  املستهدفة 
عن  دخلوا  الذين  األجانب  كافة  وكذلك  بعد(، 
األجانب،  املتضامنني  والسّيما  إسرائيل  طريق 
حضروا  الذين  فلسطينية،  أصول  من  واألجانب 
لزيارة أقاربهم، إاّل أنهم مكثوا في الضفة بعد انتهاء 
مدة )الفيزا( املمنوحة لهم على اجلواز األجنبي أو 

مبوجب التصريح اخلاص.
الواردة  املنطقة«  في  »ساكن  عبارة  محو  أما 
على  فإنها،   )1( البند  تعديل  من  )ج(  الفقرة  في 
الرغم من غموض املقصود بها، فإن التعديل على 
الفلسطينيني  السكان  كافة  يشمل  أن  أراد  األرجح 
عّرفهم  الذين  دائمة  بصورة  املنطقة  في  الساكنني 
سكناه  محّل  يقع  من  »كل  بأنهم  األصلي  األمر 
اعتبارهم جميعًا  املنطقة«، بحيث ميكن  الدائم في 
متسّللني، وبالتالي عرضة لإلبعاد والعقوبة. ولعّل 
أميرة  الصحافية  دعا  ما  هو  بالذات  التعديل  هذا 

هاس إلى إطالق حتذيرها املشار إليه أعاله.27
2- استبدال عقوبة املتسلل:

نص األمر اجلديد على تعديل البند )2( بحيث 
خمس  ملّدة  )احلبس  من  املتسّلل  عقوبة  تستبدل 
ليرة  آالف  عشرة  قدرها  غرامة  أو  سنة،  عشرة 
إسرائيلية أو بكلتا العقوبتني( إلى عقوبة أخّف هي 
احلبس  أقّل هي  لفترة  أو  ملدة 7 سنوات،  »احلبس 
إلى  دخل  املتسّلل  أن  ثبت  إذا  سنوات،  لثالث 

املنطقة بطريقة قانونية«.
خفف  قد  اجلديد  النّص  أن  يبدو  وهلة  وألول 
أنزلت  إذ  باملتسّلل،  يوصف  من  على  العقوبة 
العقوبة من 15 سنة إلى 7 سنوات وُألغيت الغرامة 

املشار إليها أعاله.

الصيغة  إن  إذ  ذلك،  عكس  احلقيقة  أن  إاّل 
على  تنص   1650 رقم  األمر  في  الواردة  اجلديدة 
»إيقاع عقوبة أخّفـ  أي 3 سنواتـ  على من ثبت أن 
»دخوله إلى املنطقة كان بطريقة قانونية«. وهو نّص 
حتى  مبعاقبة  االحتالل   سلطة  برغبة  يوحي  خطير 
أولئك املواطنني املقيمني في الضفة الغربية بطريقة 
تعريف  شطب   1650 األمر  أن  خاصة  قانونية، 
البند )1(  إليه في  املنطقة«. كما أشرنا  »ساكن في 
ـ أي إيقاع عقوبة  أعاله. فإذا عطفنا كال التعديلني 
قانونية  املنطقة بصورة  مخففة حتى على من دخل 
دائمًا(،  سكنًا  املنطقة  في  )ساكن  تعريف  وإلغاء 
فإن النتيجة تؤشر على نوايا خطيرة تريد السلطات 
الفلسطينيني  املواطنني  بكافة  إنزالها  اإلسرائيلية 
ذلك،  يشمل  وقد  الغربية،  الضفة  في  املقيمني 
أيضًا، مواطني القدس العربية. إذ ميكن اعتبار أيٍّ 
اجلهات  وتفسيرات  لرغبات  وفقًا  متسلاًل،  منهم 
األمنية اإلسرائيلية، وإنزال عقوبة احلبس واإلبعاد 
به استنادًا إلى هذه التعديالت اجلديدة واالدعاء بأن 

هذا هو »حكم القانون«.
اجلديد  األمر  نّص  التضليل،  في  وإمعانًا   -3
ُيّتهم  من  لصالح  شكلية  تعديالت  على   )1650(
األمر  من   )3( للبند  تعديل  فيه  ورد  إذ  بالتسّلل، 
ال  اإلبعاد  »قرار  أن  على  ينّص   )329( األصلي 
أمام  الدحض  فرصة  املتسّلل  منح  بعد  إاّل  يصدر 
ضابط اجليش أو الشرطة، وبعد أن تصل ادعاءات 
أعطي  ما  أن  إاّل  العسكري«.  القائد  إلى  املتسّلل 
باليمني ألغي باليسار في البند نفسه، حيث نّصت 
أنه: »في  نفسه على  املعّدل  البند  الثانية من  الفقرة 
حالة مت إصدار قرار باإلبعاد حسب الفقرة )أ( يتم 
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إبعاد املتسّلل من املنطقة بأسرع وقت ممكن، إاّل إذا 
غادر املنطقة في وقٍت مبكر مبحض إرادته«.

على  )ج(  فقرته  في   )3( نفسه  البند  نّص  كما 
أنه: »ال يتم إبعاد املتسّلل قبل مرور 72 ساعة على 
تسليمه قرار اإلبعاد خطيًا...« وكل ذلك يتناقض 
من  )د(  الفقرة  أن  إاّل  أعاله.  األولى  الفقرة  مع 
إبعاد  حق  العسكري  للقائد  أعطت  نفسه  التعديل 

املتسّلل قبل انقضاء فترة الـ )72( ساعة.
البند  على  الواردة  التعديالت  هذه  وخالصة 
أجل  من  األمام  إلى  إلى خطوة  تشير  أنها  هو   )3(
تلك  اخللف وأن معظم  إلى  السير ثالث خطوات 
بها  ُيقصد  جتميل  أدوات  على  انطوت  التعديالت 
تضليل أية جهات محلية أو أجنبية مختصة بحقوق 

اإلنسان.
تعديل  إدخال  مت  نفسه  التوجه  إطار  وفي  ـ   4
على البند )4( الذي كان يحكم على املتسّلل حامل 
العقوبة  فاستبدلت  احلياة،  مدى  بالسجن  السالح 

بالسجن ملدة عشرين عامًا.
فكان  األصلي  األمر  من  اخلامس  البند  أما  ـ   5
يشير إلى أنه: »يترتب على كل من وجد في املنطقة 
دون وثيقة متكن من إثبات ُهويته بصفته ساكنًا في 
املنطقة28 أن يثبت أنه لم يتسّلل بعد بدء سريان هذا 
األمر«. وقد استبدل بنص ألغى تعبير »ساكن في 
املنطقة«، وأضاف إن الشخص يتم اعتباره متسّلاًل 
تصريح،  أو  وثيقة  دون  من  املنطقة  في  وجد  »إذا 
غير  بشكل  مت  املنطقة  إلى  دخوله  أن  إلى  تشير 

قانوني ودون تفسير معقول لذلك«.
البند  في  التعديل  هذا  هدف  أن  الواضح  ومن 
إلغاء تعبير »ساكن في املنطقة«، على  اخلامس هو 

أعاله  إليه  أشرنا  كما  التعريف،  هذا  شطب  غرار 
عند احلديث عن )التعريفات(.

أما تعبير »دون تفسير معقول« الذي ُأضيف إلى 
شّك  وال  وفضفاض،  غامض  فهو  اجلديد  األمر 
في أنه يهدف إلى إعطاء سلطة االحتالل صالحية 
حالة  كل  في  به  ترغب  ملا  وفقًا  تشاء  كما  التفسير 

على حدة.
من  اخلامس  البند  أورده  ما  أهم  من  ولعّل 
أو  )وثيقة  تعبير  أن  إلى  اإلشارة  هو  تعديالت 
الوثائق  »تلك  يشمل  أن  املمكن  من  تصريح( 
في  املعنية  السلطات  عن  الصادرة  التصاريح  أو 
إسرائيل حسب قانون الدخول إلى إسرائيل للعام 

.»...1952
وإن  ـ  تشمل  إسرائيلي  قانون  إلى  اإلشارة  فهذه 
بشكل غير مباشرـ  التأكيد على إمكانية تطبيق بعض 
القوانني اإلسرائيلية على املناطق احملتلة، وذلك فيه 
العالقة،  الدولية ذات  القوانني  لكافة  جتاوز خطير 
إذ إنه قد يكون مقدمة العتبار هذه املناطق جزءًا من 
 de( السيادة اإلسرائيلية، وإن يكن بطريقة واقعية

.)de jure( وليس بصورة قانونية )facto

األمر  في  السادس  التعديل  أضاف  وقد  ـ   6
املتسّلل،  على  جديدًا  ماليًا  عبئًا   )1650( اجلديد 
العسكري  القائد  »حق  على  التعديل  هذا  نّص  إذ 
في مطالبة املتسّلل مبصاريف لتنفيذ قرار اإلبعاد مبا 
في ذلك تكاليف إقامته رهن االعتقال، شريطة أاّل 
يزيد املبلغ على )7500( شيكل. كما يحّق للقائد 
هذه  لتغطية  املتسّلل  أموال  مصادرة  العسكري 

التكاليف«.
املتسّلل ضعف  أنه مّرة أخرى، فرض على  أي 



17

األعباء املالية التي ُأزيحت عنه في بند سابق. وال 
في  حتى  أو  املتمدن،  العالم  في  بلد  أي  في  ميكن 
مواطن  يحبس  أن  فًا،  تعسُّ وأكثرها  الدول  أفقر 
يدفع  أن  عليه  ويفرض  وطنه،  إلى  دخوله  بسبب 
باعتباره  الوطن  هذا  من  طرده  ثم  سجنه  تكاليف 
دائمة  إقامة  فيه  ُيقيم  كان  ولو  حتى  إليه  متسّلاًل 

وبصورة شرعية وهادئة.
األمر  في  الواردة  التعديالت  أهم  هي  هذه 
أخرى  تعديالت  هناك  أن  إال   ،)1650( رقم 
ثانوية لذلك ال توجد ضرورة  إدارية وذات أهمية 

لشرحها.
ب ـ أهداف األمر العسكري رقم 1650:

رئيسة  تعديالت  من  أعاله  وبيانه  شرحه  مت  مما 
السابق  العسكري اجلديد على األمر  أوردها األمر 
ما  أهم  أن  نرى  التسّلل«،  »مبنع  واملتعلق  عليه، 

هدف إليه هذا األمر اجلديد هو ما يأتي:
1ـ جعل معظم نصوصه فضفاضة يكتنفها الغموض 
بهدف إمكانية تفسيرها، وفقًا لرغبات ومصالح 

اجلهات األمنية اإلسرائيلية.
فيهم  املناطق احملتلة، مبن  مواطني  كافة  اعتبار  2ـ  
مواطنو القدس الشرقية، مقيمني مؤقتني، وليس 
لهم حق املواطنني العاديني في أية دولة، وذلك 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  لنصوص  واضٌح  خرٌق 
رأسها  وعلى  العالقة،  ذات  العرفية  والقواعد 
التي تضفي حماية  لسنة 1907،  أنظمة الهاي 
احملتل،  اإلقليم  مواطني  على  خاصة،  قانونية 
 Protcted( محميني  أشخاصًا  باعتبارهم 

29. )Persons

الفلسطينية  السلطة  إلى  مباشر  غير  إنذار  توجيه  3ـ 

إلعالمها أن املواطنني، مبن فيهم رجال السلطة 
جميعًا  اعتبارهم  ميكن  فيها،  واملسؤولون 
القانوني  وضعه  زال  ما  بعضهم  لكون  متسّللني 
العسكري  األمر  تطبيق  وميكن  مستقر،  غير 
السلطة  ابتزاز  بهدف  وذلك  عليه،   )1650(
مطالبها  في  بعيدًا  تذهب  عليها كي ال  والضغط 
املشروعة.  غير  إسرائيل  ملطالب  ترضخ  وكي 
إصدار  توقيت  من  املغزى  هذا  استنباط  وميكننا 

هذا األمر.
شعبنا  مع  املتضامنني  األجانب  بعض  إضافة  4ـ 
حاملي  من  الفلسطينيني  وبعض  الفلسطيني 
األجنبيات  والزوجات  األجنبية  اجلنسيات 
املقيمات في الضفة الغربية، وبعض من حضروا 
فيها،  زيارة ومكثوا  بتصريح  الغربية  الضفة  إلى 
سجنهم  وإمكانية  »املتسّللني«  وصف  إلى 
إلى  استنادًا  اخلارج  إلى  وطردهم  وتغرميهم 

النصوص الواردة في هذا األمر )1650(.
أو  املقيمني  غزة  قطاع  مواطني  كافة  اعتبار  5ـ 
وطرد  »متسّللني«  الغربية  الضفة  في  املوجودين 
كل من هو من مواليد القطاع وإبعاده عن الضفة 

الغربية.
الغربية،  الضفة  عن  غزة  قطاع  فصل  تكريس  6ـ 
بل  احملتلة،  األقاليم  عن  غريبًا  إقليمًا  واعتباره 

وكيانًا معاديًا.30
في  الواردة  إسرائيل  التزامات  يخالف  وهذا 
مبوجبه  اعترفت  حيث   ،1993 )أوسلو(،  اتفاق 
»وحدة  يعتبران  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بأن 

جغرافية واحدة«.
7ـ املساعدة على تهويد القدس وتقليل عدد سكانها 
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ظل  في  خاصًة  إسرائيل،  أخذت  وقد  العرب. 
نتنياهو،  برئاسة  احلالية  املتطرفة  حكومتها 
السكان  ضد  القمعية  إجراءاتها  تصعيد  في 
خالل  وأعلنت  القدس،  في  الفلسطينيني 
الشهور األخيرة من العام 2010، وشهر كانون 
الثاني من سنة 2011 عن طرد عدد من املواطنني 
مناطق  أو  الله  رام  إلى  القدس  عن  وإبعادهم 
إلى  ُأبعدوا  والبعض  الغربية،  الضفة  في  أخرى 

قطاع غزة.
ألنظمة  كبديل   )1650( األمر  استخدام  8ـ 
إن  حيث   ،1945 لعام  االنتدابية  الطوارئ 
اإلسرائيلية  العليا«  »العدل  محكمة  قضاة  بعض 
وبعض املنظمات اإلسرائيلية والدولية، وجهت 
األنظمة  هذه  أن  علمًا  األنظمة.  لهذه  انتقادات 
السلطات  نظر  في  املفعول  سارية  زالت  ما 
اإلسرائيلية، على الرغم من أن حكومة االنتداب 
البريطانية ألغتها في أواخر أيام االحتالل، وأنها 
اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  مع  تتناقض 

والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.31
وأخيرًا، ال ميكن استبعاد وجود أسباب ودوافع 
إصدار  من  االحتالل  سلطات  تضمرها  أخرى 
رقم  العسكري  األمر  في  الواردة  التعديالت  هذه 

)1650( موضوع الدراسة.

رقم  العسكري  األمر  تقييم  ــ  رابعًا 
القانون  قواعد  ضوء  على   )1650(

الدولي:
أشرنا سابقًا إلى كون طرد املواطنني من وطنهم، 
يعتبر خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي بفروعه 

والقانون  العام  الدولي  القانون  أي:  املختلفة، 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
1ـ القانون الدولي اإلنساني والطرد من الوطن:

ذات  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  تنقسم 
مكان  أو  الوطن  عن  واإلبعاد  بالطرد  العالقة 
اإلقامة الدائمة إلى قسمني هما: القواعد االتفاقية 

والقواعد العرفية.
)أ( الطرد واإلبعاد في املواثيق واملعاهدات الدولية:
بعد احلرب العاملية الثانية وما ارتكب خاللها من 
خالل  املدنيني  بحق  اخلطيرة  واجلرائم  املخالفات 
وجهت  احلربي،  االحتالل  ظل  في  أو  احلرب 
من  اإلبعاد  لعمليات  شديدًا  نقدًا  الدولية  اجلماعة 
اخلطيرة  املخالفات  ضمن  ذلك  واعتبرت  الوطن 
معاهدات  عدة  عقدت  كما  الدولي.  للقانون 
املعاهدات  هذه  رأس  وعلى  دولية،  واتفاقيات 
معاهدة جنيف الرابعة، حيث نّصت املادة 49 منها 
الفردي  أو  اجلماعي  اجلبري  النقل  »حظر  على: 
لألشخاص احملميني أو نفيهم من األراضي احملتلة 
إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة 
أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه«.

من  األطراف  الدول  في وضوح هدف  ال شّك 
من  تعتبر  التي  الشارعة،  اجلماعية  املعاهدة  هذه 
بأعضائها جميعهم  الدولية  اجلماعة  ما عقدته  أهم 
فقد  الثانية.32  العاملية  احلرب  بعد  معاهدات  من 
جاء النص فيها قاطعًا وواضحًا في منع كافة أنواع 
إلى خارج اإلقليم  فرديًا،  أم  أكان  اإلبعاد جماعيًا 
مهما  نفسها،  االحتالل  دولة  إقليم  إلى  أو  احملتل 
أو  »النفي  اعتبر  كما  اإلجراء.  هذا  دواعي  كانت 
 Grave« اخلطيرة  »املخالفات  ضمن  من  اإلبعاد« 
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املعاهدة  املادة 147 من  نّص  Breaches مبوجب 

نفسها.
األول  الدولي  البروتوكول  نّص  كذلك 
للعام  األربع  جنيف  معاهدات  إلى  املضاف 
قيام  العام 1977 على »منع  1949 الصادر في 
إلى  املدنيني  سكانها  بعض  بنقل  االحتالل  دولة 
األراضي احملتلة أو ترحيل أو نقل كل أو بعض 
سكان األراضي احملتلة إلى داخل تلك األراضي 
أو خارجها«. أي أن هذا البروتوكول اعتبر نقل 
إلى  كان  ولو  حتى  احملميني  السكان  من  أي 
داخل اإلقليم احملتل مخالفة جسيمة. وقد اعتبر 
البروتوكول كافة املخالفات اجلسيمة مبثابة جرائم 

حرب.33
أما النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
أو  أ )6( على أن »اإلبعاد  الثامنة  فقد نصت مادته 
النقل غير املشروعني أو احلبس غير املشروع« تعتبر 

جرائم حرب«.
النظام  هذا  من  )د(   1 السابعة  املادة  أن  كما 
القسري  والنقل  »اإلبعاد  أن  اعتبرت  األساسي، 
ضد  )جرمية  يشكل  أن  املمكن  من  للسكان« 
واسع  هجوم  إطار  ضمن  ارتكب  إذا  اإلنسانية( 
من  مجموعة  أي  ضد  موّجه  منهجي  أو  النطاق 

السكان وعن علم بالهجوم.
)ب( القواعد العرفية الدولية ذات العالقة:

العالقة  ذات  الدولية  العرفية  القواعد  أهم  )ت( 
باحلرب واالحتالل احلربي هي:

أـ أنظمة الهاي لسنة 1907.
ب ـ ميثاق نورنبرغ لعام 1945.

أهم  أنها   1907 لعام  الهاي  أنظمة  واعتبرت 

على  واشتملت  باحلرب،  املتعلقة  العرفية  القواعد 
15 مادة تتعلق باالحتالل احلربي والتزامات سلطة 

االحتالل جتاه اإلقليم احملتل.34
دولية،  عرفية  قواعد  بصفتها  األنظمة،  وهذه 
الدولية  واملنظمات  الدول  لكافة  ملزمة  تعتبر 
لتلك  حتى  العالم،  في  الوطني  التحرر  وحركات 

الدول التي ولدت حديثًا.
اإلسرائيلية  العليا«  »العدل  محكمة  واعتبرت 
هذه األنظمة ملزمة لدولة إسرائيل لكونها متثل عرفًا 
دوليًا ملزمًا لكافة الدول وأعضاء اجلماعة الدولية، 
رفعت  التي  القضايا  من  قضية  من  أكثر  في  وذلك 
بالطرد واإلبعاد عن  املتعلقة  تلك  إليها، خصوصًا 

الوطن.35
لقد اعتبرت املادة )55( من هذه األنظمة سلطة 
االحتالل مبثابة »مدير لإلقليم احملتل ومنتفع به«، 
تغييرات  أية  إجراء  السلطة  لهذه  يحق  ال  وبذلك 
ألزمتها  كما  اإلقليم،  هذا  طبيعة  من  تغير  جذرية 
احترام  على  والعمل  املدنيني  السكان  احتراَم 
وقد  اخلاصة.  وممتلكاتهم  وشرفهم  مشاعرهم 
السكان  نقل  أن  الدولي على  القانون  فقهاء  أجمع 
احملتل  اإلقليم  إلى  االحتالل  دولة  من  املدنيني 
يعتبر  اإلقليم،  هذا  مواطني  كل  أو  بعض  وطرد 
عماًل غير مشروٍع يتناقض مع روح وأهداف قانون 

االحتالل احلربي.36
نورنبرغ«  »ميثاق  فهو  العرفي  الثاني  املصدر  أما 
الصادر عام 1945، والذي متت مبوجبه محاكمات 
نورنبرغ الشهيرة ملجرمي احلرب النازيني. وقد اعتبر 
هذا امليثاق »اإلبعاد عن الوطن إلى خارجه، خصوصًا 

إلى معسكرات اإلبادة«، مبثابة جرمية حرب.37
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 2ـ اإلبعاد والطرد في قواعد
القانون الدولي العام:

أشرنا سابقًا إلى أن مجلس األمن الدولي اتخذ 
مرج  من  املبعدين  بإعادة  إسرائيل  فيه  طالب  قرارًا 
مخالفة  العمل  ذلك  واعتبر   ،1992 عام  الزهور 
إسرائيل  واللتزامات  الدولي  القانون  لقواعد 

القانونية.38
اتخذ  األمن  مجلس  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وجتب 
بوجوب  الدول  فيها  طالب  عديدة  أخرى  قرارات 
إلى وطنهم. واعتبر أن  الوطن  املبعدين عن  إعادة 
بالسلم  إخالاًل  تشّكل  القسري  اإلبعاد  عمليات 
كان  كما  احلاالت.  بعض  في  الدوليني  واألمن 
وكوسوفو  والهرسك  البوسنة  حالة  في  الوضع 
تشكيل  إلى  األمر  به  وصل  بل  وغيرها.  ورواندا 
السابقة  بيوغوسالفيا  خصوصًا  جنائية،  محاكم 
ومن  اخلطيرة  اجلرائم  مرتكبي  حملاكمة  ورواندا 
أو  الوطن  عن  القسري  اإلبعاد  عمليات  ضمنها 

مكان اإلقامة.39
الدولية  االتفاقيات  من  العديد  نّصت  كذلك 
وقد  وطنه.  عن  املواطن  إبعاد  منع  على  اإلقليمية 
األوروبية  االتفاقية  من:  كل  في  كهذا  نّص  ورد 
اإلفريقي  وامليثاق   ،1952 للعام  اإلنسان  حلقوق 
األميركية  واالتفاقية  والشعوب،  اإلنسان  حلقوق 

حلقوق اإلنسان.40
اإلنسان  حقوق  مواثيق  فــي  والــطــرد  اإلبــعــاد  3ـ 

الدولية:
باإلضافة إلى النصوص الواردة فيما يخص منع 
بعض  في  وطنهم  عن  للمواطنني  القسري  اإلبعاد 
نّصت  أعاله،  إليها  املشار  اإلقليمية،  االتفاقيات 

بعض االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على هذا 
جماعي  أو  فردي  قسري  إبعاد  أي  وحرمت  املبدأ 
الدولي  »العهد  ذلك  على  نّص  فقد  الوطن.  عن 

للحقوق املدنية والسياسية«.41
أنواع  كافة  ملنع  الدولية  »االتفاقية  نّصت  كذلك 
التمييز العرقي« على حق كل مواطن في العودة إلى 

وطنه متى شاء، أي منع إبعاده عن الوطن.42
لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  أما   
1948، فقد نّص على »حق كل مواطن في مغادرة 

بالده والعودة إليها متى شاء«.43
غالبية  فإن  احمللية،  القوانني  نطاق  على  أما 
إبعادًا  وطنه  عن  املواطن  إبعاد  متنع  الدول  دساتير 
مسؤول  أي  قاسيًا  عقابًا  تعاقب  وبعضها  قسريًا، 

يخالف ذلك.44

خامسًا ــ وسائل التصدي
لعمليات اإلبعاد القسري

في  الدولي  القانون  قواعد  يكتنف  نقص  هناك 
العالقات  ينظم  الدولي  فالقانون  التنفيذ.  مجال 
بني دول ذات سيادة بالدرجة األولى، على الرغم 
نطاق  في  الدول  غير  آخرين  أشخاص  وجود  من 

هذا القانون.
ومن املعروف أن اجلهة الدولية الوحيدة التي لها 
في حالة  الدول،  قمعية ضد  إجراءات  اتخاذ  حق 
والسلم  باألمن  جسيمًا  إخالاًل  منها  أي  إخالل 
مجلس  هي  عدوانيًا،  عماًل  ارتكابها  أو  الدوليني 
في  محكوم  املجلس  هذا  أن  إاّل  الدولي.  األمن 
دائمة  الدول  كافة  بتوافق  العالقة  ذات  قراراته 
الكبرى،  اخلمس  الدول  وهي  فيه،  العضوية 
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حيث إن ألي منها حق منع اتخاذ قراٍر بهذا الشأن 
باستخدام حق النقض )الفيتو(.

قد  قرار  أي  يترّصد  األميركي  الفيتو  إن  وحيث 
لذلك  إلسرائيل،  إدانة  فيه  املجلس  عن  يصدر 
في  إسرائيل  ضد  أكثر  أو  قرار  صدور  إمكانية  فإن 
حالة قيامها بإبعاد املواطنني عن وطنهم، يعتبر أمرًا 

ضعيفًا.
أما فيما يتعلق باللجوء إلى اجلمعية العامة وفق 
 Uniting for( »مبدأ »متحدون من أجل السالم
القرار  مبوجب  اتخذته  قد  كانت  الذي   ،)Peace

في  يجدي  ال  األمر  هذا  فإن   ،1950 لعام   377
حالة إسرائيل. إذ إن املهم هنا هو كيفية تنفيذ قرار 
كهذا صادر عن اجلمعية العامة، فالقرار يعتبر غير 
ملزم وخاصة للدول التي لم تصادق عليه، وبذلك 
اجلوانب  على  فائدته  وتقتصر  تنفيذه  يصعب  فإنه 

اإلعالمية والسياسية.
التقدم  إمكانية  أمامنا  فإن  هذه،  حالتنا  وفي 
اإلنسان( في جنيف  إلى )مجلس حقوق  بشكوى 
تكليف  طريق  عن  األمر  في  بالتحقيق  يقوم  كي 
قرارها  وتقدمي  احلقائق،  بتقّصي  تقوم  دولية  جلنة 
إلى املجلس الذي يحيله بدوره إلى اجلمعية العامة 
التحقيق  ما مت في جلنة  املتحدة، على غرار  لألمم 

التي ترّأسها القاضي غولدستون.
يفيدنا كثيرًا في حالة  الطريق  وال أعتقد أن هذا 
اإلبعاد القسري عن الوطن، إال أنه يعتبر، أيضًا، 

مفيدًا سياسيًا وإعالميًا.
أكانت  سواء  الدولية،  احملكمة  إلى  اللجوء  أما 
احملكمة  أم  الهاي  في  الدولية  العدل  محكمة 
اجلنائية الدولية في الهاي، فإن األمر أكثر صعوبًة 

وتعقيدًا لألسباب اآلتية:
ـ بالنسبة للجوء إلى محكمة العدل الدولية:  أواًلـ 
اختصاصني  احملكمة  لهذه  أن  املعروف  من  فإنه 
للمحكمة45،  األساسي  النظام  نصوص  مبوجب 
التي  القضايا  في  بالنظر  وذلك  قضائي،  )أولهما( 
في  األعضاء  الدول  من  املتقاضون  عليها  يعرضها 

نظامها األساسي.46
)وثانيهما( إفتائي )واستشاري( ويحق للجمعية 
العامة أو مجلس األمن الطلب من احملكمة إعطاء 

رأيها اإلفتائي في إحدى املسائل القانونية.
ويعتبر قرار احملكمة في النوع األول من واليتها 
فيما  أما  الدعوى،  ألطراف  ملزمًا  اختصاصها  أو 
ـ فإن رأي  ـ أي اإلفتائي  يتعلق باالختصاص الثاني 
قيمة  له  أن  إال  استشاريًا  يعتبر  القانوني  احملكمة 

أدبية كبيرة.47
احلصول  نستطيع  للفلسطينيني:  بالنسبة  ــ  ثانيًا 
قضية  في  كرأيها  احملكمة،  من  إفتائي  رأي  على 
أمام احملكمة  التقاضي  أننا ال نستطيع  إال  اجلدار، 
كوننا لسنا دولة مستقلة وعضوًا في األمم املتحدة، 
موافقة  إلى  يحتاج  احملكمة  أمام  التقاضي  أن  كما 

الدول املتقاضية جميعها.
لذلك، فإن اللجوء إلى احملكمة ليس متاحًا لنا 
نستثمر  لم  دمنا  وما  اإلفتائي  الرأي  مجال  في  إال 
لصاحلنا  اجلدار  قضية  في  السابق  احملكمة  رأي 
جدًا،  مهمة  بأمور  يتعلق  وهو  حسنًا،  استثمارًا 
فال أرى أنه باستطاعتنا أخذ قرار في أمر استشاري 
منه  واالستفادة  واستثماره  القسري  باإلبعاد  يتعلق 

فائدة مثلى.
أما بالنسبة »للمحكمة اجلنائية الدولية« فإن اللجوء 
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عناصر  عدة  توفر  إلى  يحتاج  إسرائيل  ملقاضاة  إليها 

أهمها: 

أن تكون فلسطني دولة مستقلة.. 1

أن تصبح عضوًا في النظام األساسي للمحكمة.. 2

هذه . 3 إقليم  على  وقعت  قد  اجلرمية  تكون  أن 
الدولة.48

منها . 4 املشتكى  الدولة  أن يحيل مجلس األمن  أو 

لصالحياته  استنادًا  احملكمة  إلى  إسرائيل(  )أي 
مبوجب النص السابع من ميثاق األمم املتحدة.49

أن تفشل إسرائيل في محاكمة املتهم أو املتهمني . 5

في  راغبة  تكون  أال  أو  الوطني  قضائها  أمام 
ذلك.50

الدولي  القانون  أن  أرى  فإنني  لكل هذه األسباب 

بكافة فروعه ال يفيدنا فيما لو اعتمدنا عليه لألسباب 

الواردة أعاله، وعلى رأسها ضعف آلية التنفيذ فيه، 

وكوننا لسنا دولة مستقلة، وعضوًا في األمم املتحدة.

قانونيًا  احملمية  إسرائيل  هو  خصمنا  ولكون 

الدول  وبعض  املتحدة  الواليات  من  ودبلوماسيًا 

الكبرى الغربية األخرى.

العمل  من  لنا  مناص  ال  أنه  أرى  فإنني  لذلك، 

قوة  عناصر  بامتالك  وذلك  واملثابر،  املنظم  السياسي 

وأوراق ضغط تستخدم بإرادة وعزمية قويتني. وأهم 

وتوعية  وتنظيم  الوطنية،  وحدتنا  هي  القوة  أوراق 

إرادة  وذات  واعية  قيادات  ووجود  شعبنا  جماهير 

صلبة والعمل على تفعيل النضال اجلماهيري ملشاركة 

العربي  الشارع  والعمل على جعل  اجلماهير،  أوسع 

من  واالستفادة  وفاعل،  منظم  بشكل  معنا  يتضامن 

عملية  وإتقان  العادلة  قضايانا  مع  الدولي  التضامن 

على  القدرة  وامتالك  لنا  املساندة  بالقوى  االتصال 

جتنيد أفضل الكفاءات العلمية الفلسطينية والعربية في 

والقانون  والدبلوماسية  والدعاية  اإلعالم  مجاالت 

وغيرها.

أمامنا  سهلًة  حلول  وال  وطويل  وعر  الطريق  إن 

ويجب علينا دعم صمود شعبنا ورفع معنوياته بالعمل 

وباستعمال  ف  وتطرُّ هوس  ودون  وروّية  بحكمة 

وماكر  قوّي  أمام عدو  أننا  واملنطق، خصوصًا  العقل 

ولديه اخلبرة واإلمكانيات الكبيرة.

اخلالصة
تطّرفًا  األكثر  احلالية  بحكومتها  إسرائيل  إن 
استغالل  حتاول  إسرائيل  تاريخ  في  وعنصرية 
لها  املواتية  والدولية  واإلقليمية  احمللية  الظروف 
من  تتخّلص  كي  العربيني،  والتفّكك  والضعف 
أكبر عدٍد من القيادات الواعية والنشطاء السياسيني 
في الضفة الغربية والقدس، واإلبقاء على أوضاعنا 
سياسات  تنفذ  كي  املتماسكة،  وغير  املضعضعة 
الفلسطينيني  املواطنني  من  ممكن  عدد  أكبر  اقتالع 
الفلسطينية.  الدولة  إقامة  ومتنع  القدس،  وتهويد 
لذلك، أصدرت األمر العسكري رقم )1650(، 
 2010/4/13 في  مفعوله  سريان  يبدأ  كي 
لتنفيذ سياساتها  قانونيًة جديدًة  أداًة  إّياه  مستخدمة 
كافة  استخدام  إلى  املستندة  القدمية  العنصرية 
الوسائل السياسية والقانونية واالقتصادية واألمنية 
أهدافها  حتقيق  سبيل  في  والقمعية  والدبلوماسية، 
اإلستراتيجية  في  واملتمثلة  املعلنة  وغير  املعلنة 
الصهيونية القدمية، قدم احلركة الصهيونية، الهادفة 
الفلسطينيني  من  التاريخية  فلسطني  تنظيف  إلى 
واقتالعهم من وطنهم بأساليب مختلفة وتكتيكات 



23

املنطقة  في  خصومها  ضعف  مستغلة  مراوغة، 
العاملية  الصهيونية  احلركة  ودعم  تنظيمها  وحسن 

وبعض القوى العظمى.
املذكور  العسكري  األمر  أصدرت  لذلك، 
نصوص  من  عليه  احتوى  وما  الغامضة،  بصيغته 
عمليات  في  واإلسراع  التطّرف  رائحة  منها  ُيشتّم 
على  والعمل  املواطنني،  وترهيب  القدس  تهويد 
عليها  والضغط  الفلسطينية،  السلطة  تخويف 
وقٍت  أي  من  وقسوة  شّدة  أكثر  جديدة  بإجراءات 
مضى. وما األمر العسكري اجلديد رقم )1650( 
إاّل أداة من أدوات عديدة تصّب جميعها في هدف 
نهائي أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت سابق، أال 
وهو القضاء على أية إمكانية إلقامة دولة فلسطينية 
والتخلص من أي مواطنني فلسطينيني قد يشكلون 

عقبة أمام أهدافها.
لقد أصبح واضحًا أن القيادة اإلسرائيلية احلالية 
األكثر تطّرفًا في تاريخ إسرائيل قررت إنهاء القضية 
الفلسطينية والبطش بكل من يقف في طريقها، وما 
بدٍم  والقتل  السكان  وترحيل  البيوت  هدم  أعمال 
وغيرها،  واخلليل  نابلس  في  مناطق  عدة  في  بارد 

إاّل حلقة من حلقات هذه السياسة اجلديدة.
الفلسطيني  شعبنا  أمام  هناك  ليس  فإنه  لذلك، 
ومحاولة  والوحدة،  والتماسك  الصمود  سوى 

تفعيل عناصر القوة القليلة املتوفرة لديه.
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الهوامش 
1  قائد املنطقة الوسطى اإلسرائيلي هو أيضًا، املسؤول العسكري عن 
التي  “صاهل” في الضفة الغربية،  الضفة الغربية، أي قائد قوات 

تطلق إسرائيل عليها االسم العبري )يهودا والسامرة(.
السلطات  أخذت  اإلسرائيلي  لالحتالل  األولى  األيام  منذ    2
العسكري  احلاكم  عن  صادرة  عسكرية  أوامر  تصدر  اإلسرائيلية 
عن  صادرة  أخرى  عسكرية  وأوامر  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي 
هذه  عدد  بلغ  وقد  غزة.  لقطاع  اإلسرائيلي  العسكري  احلاكم 
األوامر العسكرية في الضفة الغربية حوالى 1700 أمر عسكري، 
اللغة.  بالغموض وركاكة  أنها جميعًا اتسمت  إاّل  ينشر  بعضها لم 
القوانني  غالبية  االحتالل  سلطات  عّدلت  األوامر  هذه  ومبوجب 
وقت  املفعول  سارية  كانت  التي  والعثمانية،  والبريطانية  األردنية 
بدء االحتالل، أو ألغت بعضها واستبدلتها بأوامر عسكرية، حّلت 
الدولي اإلنساني،  للقانون  العرفية  القواعد  ُيخالف  محلها بشكل 
من  الرابعة  باملعاهدة  امللحقة  الهاي  أنظمة  من   43 املادة  خاصة 
معاهدات الهاي للعام 1907، التي متنع سلطة االحتالل من مثل 
إاّل  لالحتالل،  السابقة  القوانني  في  والتعديالت  اإللغاءات  هذه 
الدولي  القانون  انظر:  القصوى.  العسكرية  الضرورة  في حاالت 
املتعلق بسير العمليات العدائية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

جنيف، 1990، صفحة 25.
3  وذلك مبوجب اتفاقية بني الدولتني تركيا واليونان مت مبوجبها نقل 
حوالى مليونني ونصف املليون من املواطنني ذوي األصول اليونانية 

من تركيا إلى اليونان العام 1922.
4  لقد عقدت اتفاقية بني قيادة حزب املؤمتر الهندي وبني محمد علي 
جناح، أبرز الزعماء املسلمني في الهند، وذلك في العام 1947، 
مت مبوجبها نقل ماليني السكان املسلمني إلى إقليم باكستان وعدد 

أقل من الهندوس إلى إقليم الهند.
5  بعد هزمية أملانيا عام 1945 مت طرد حوالى ثمانية ماليني أملاني من 
بولندا ومليونني ونصف مليون أملاني من تشيكوسلوفاكيا وإعادتهم 

إلى أملانيا.
.See، Flapan، 1978، pp.96 - 106  6

7  انظر: مصاحلة، 1997، صفحة 3.
8  “اليشوف« هو االسم العبري للمجتمع اليهودي في فلسطني قبل 

.1948
9  انظر : مصاحلة ، 1992.

10 مصاحلة، 1997، صفحة 81.

11 املصدر نفسه، صفحة 81 ـ 82.
12 انظر: موريس1993، صفحة 78 ـ 79.

13 انظر:  بابيه، 2007، صفحة 51.
14 املرجع نفسه، صفحة 55.
15 املرجع نفسه، صفحة 45.

الرابعة في  16 دولة إسرائيل كانت قد صادقت على معاهدة جنيف 
متوز 1951 إال أن سلطات االحتالل رفضت تطبيق تلك املعاهدة 
زاعمة أنها ال تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة لكون كل من 
اإلقليمني.  هذين  على  السيادة  صاحبَتي  تكونا  لم  ومصر  األردن 

بأن  شمغار  مئير  القاضي  إسرائيل  في  العام  النائب  ادعى  وقد 
“تطبق النصوص اإلنسانية في املعاهدة” وهو ادعاء خاٍل  إسرائيل 
بكافة  إنساني  طابع  ذات  الرابعة  جنيف  معاهدة  لكون  املعنى  من 

نصوصها.
.Al- Haq، 2002، pp. 24 – 25 :انظر في ذلك

باإلضافة إلى ذلك، فقد أجمعت اجلماعة الدولية، وقرارات مجلس 
الدولية،  واملنظمات  املتحدة،  لألمم  العامة  واجلمعية  األمن 
فقهاء  وغالبية   ،)ICRC( األحمر  للصليب  الدولية  كاللجنة 
جنيف  ملعاهدة  إسرائيل  تطبيق  وجوب  على  الدولي،  القانون 
حقوق  قواعد  كافة  واحترام   ،)de jure( قانونيًا  تطبيقًا  الرابعة، 

اإلنسان امللزمة قانونيًا.
17	See,	Khalil,	2010,	pp.	4	–	8.
السبعينيات  من  األول  النصف  في  الوطنية”  “اجلبهة  تشّكلت   18
عناصر  معظم  فيها  وشاركت  االحتالل،  ملشاريع  التصدي  بهدف 
القوى الوطنية وأحزابها. واستطاعت هذه العناصر الوطنية النجاح 
في االنتخابات البلدية، التي أجريت سنة 1976، والسيطرة على 

عدد من البلديات الرئيسة مثل: نابلس، واخلليل ورام الله.
في  الصادر   )799( رقم  قراره  األمن  مجلس  أصدر   19
وطالب  هذه  اإلبعاد  عملية  فيه  استنكر  الذي   1992/12/17

إسرائيل بإعادة املبعدين إلى وطنهم وبيوتهم.
20 مت إبعاد هؤالء النشطاء في أيار 2002 بعد اعتصامهم الشهير في 
كنيسة املهد. وُأبعد 26 منهم إلى دول أوروبية وأكثر من 30 منهم 
إلى قطاع غزة. وقد وعدت سلطة االحتالل بالنظر في إعادتهم بعد 
فترة قصيرة، إاّل أنها نكثت بهذا الوعد وما زال هؤالء املبعدون في 

قطاع غزة وبعض الدول في اخلارج.
قبل  من  وصفت  كانت  األنظمة  هذه  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة   21

رئيس جمعية احلقوقيني اليهود عام 1945 بأنها )قوانني فاشية(.
22 مقال لعاميرة هاس في جريدة )هآرتس( بتاريخ 2010/4/14.

عدد  »القدس«  جريدة  اإلسرائيلية،  )هموكيد(  جمعية  تصريح   23
.2010/4/15

24 استندت في هذه املقارنة إلى النص الرسمي املترجم إلى العربية 
في:  واملنشور  العبرية،  باللغة   )329( رقم  العسكري  األمر  من 
للحواجز«  »ال  مؤسسة  العسكرية،  احملاكم  قوانني  مجموعة 
بالنسبة  أما   .474 صفحة   ،2008 األول،  اجلزء  وآخرون، 
لألمر اجلديد رقم 1650، فقد استندت إلى الترجمة غير الرسمية 

الصادرة عن مركز الزيتونة في بيروت.
h t t p : / / w w w . a l z a y t o u n a . n e t /

arabic/؟c=129&a=115352
.)retrieved Dec. 18، 2010(

25 املقصود باملنطقة : »الضفة الغربية«.
26 التاريخ احملدد هو يوم 1967/6/7، أي يوم إمتام احتالل الضفة 

الغربية والسيطرة العسكرية عليها.
27 انظر ما ورد في الهامش رقم )21( أعاله.

28 التأكيد من الباحث.
التي  الرابعة،  جنيف  معاهدة  من   )4( املادة  عليه  تنّص  ما  وهذا   29
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األمن  مجلس  وقرارات  الدولية،  اجلماعة  أعضاء  كافة  أجمع 
الدولية  العدل  حملكمة  االستشاري  والرأي  العامة،  واجلمعية 
على  انطباقها  على   ،2004/7/9 في  اجلدار  قضية  في  الصادر 
األراضي الفلسطينية احملتلة. كما أن املادة )46( من أنظمة الهاي 
لسنة 1907 تلزم سلطة االحتالل احترام شرف العائالت وأمالك 

املواطنني اخلاصة.
30 كانت إسرائيل قد اعتبرت قطاع غزة، بعد استيالء حركة حماس 
على السلطة في عام 2007، كيانًا معاديًا، وذلك تطبيقًا لسياستها 
جتاه فصل القطاع عن الضفة الغربية املراد تطبيقها من خالل األمر 

العسكري )1650( كما أشرنا إليه أعاله.
إلى  االحتالل  سلطة  استناد  العليا«  »العدل  محكمة  أيدت  لقد   31
مئات  وإبعاد  لطرد  منها،   112 البند  خصوصًا  الطوارئ،  أنظمة 
املادة  لنص  احترام  هو  إمنا  تطبيقها  أن  مدعية  السياسيني،  النشطاء 
االحتالل  سلطة  تلزم  التي   ،1907 لعام  الهاي  أنظمة  من   )43(
بدء  قبل  املفعول  سارية  كانت  التي  احمللية  القوانني  على  باإلبقاء 
االحتالل، علمًا أن إسرائيل انتهكت هذه القاعدة القانونية وعدلت 

أو ألغت غالبية القوانني احمللية، كما أشرنا إليه أعاله.
32 عدد الدول األعضاء في معاهدة جنيف الرابعة هو )193( عضوًا 
وهو يزيد على عدد الدول األعضاء في منظمة األمم املتحدة البالغ 
)192( دولة، وذلك يشير إلى أهمية هذه املعاهدة وإلى االحترام 
الفائق لها من قبل كافة الدولة أعضاء اجلماعة الدولية. ومع ذلك 
تسمح  لم  بل  تطبيقها،  اإلسرائيلية  العدل  محكمة  رفضت  فقد 
باحترامها  ملزمة  إسرائيل  كون  ومناقشة  بطرح  احملامني  لبعض 
املادة  العام 1951، وكون  إليها منذ  بنودها كونها انضمت  وتنفيذ 
األولى منها »تلزم الدول األطراف فيها باحترام نصوصها وضمان 
احترام اآلخرين لها«. كما أن املادة )146( تلزم إسرائيل، كطرف 
على  فعالة  جزائية  عقوبات  لفرض  الالزمة  القوانني  »بسن  فيها، 
املخالفات  إحدى  باقتراف  يأمرون  أو  يقترفون  الذين  األشخاص 
على  نصت  فقد  منها،   )147( املادة  أما  لالتفاقية«.  اجلسيمة 
املشروع(.  غير  النقل  أو  )النفي  ضمنها  ومن  اجلسيمة  املخالفات 
وهذه املخالفات اجلسيمة اعتبرت اجلمعية العامة والنظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية أنها تشكل جرائم حرٍب، أو جرائم ضد 

اإلنسانية.
33 املادة 85 من هذا البروتوكول.

34 املواد من 42 إلى 56 من تلك األنظمة.
35 من أهم القضايا التي أقرت فيها احملكمة العليا هذا املبدأ قضية إبعاد 
القواسمي ومحمد ملحم وحتمل رقم عدل عليا 85/698،  فهد 
وقضية وليد نزال وأمني مقبول وبهجت جيوسي وحتمل رقم عدل 

.See، Hilterman، 1986، p. 107 .85/454 عليا
36	See,	Pictet	1958,	p.	279.
العامة  اجلمعية  صادقت  وقد  نورنبرغ.  ميثاق  من  السادسة  املادة   37
لألمم املتحة باإلجماع على هذا امليثاق، واعتبرته وثيقة دولية مهمة 
عام 1946. وبذلك اعتبر معظم فقهاء القانون الدولي أنه أصبح 
يشّكل مجموعة من القواعد القانونية العرفية امللزمة لكافة أعضاء 

اجلماعة الدولية.

38 قرار مجلس األمن رقم 799 الصادر في 1992/12/17.
الطرد  أو  باإلبعاد  العالقة  ذات  األمن  مجلس  قرارات  أهم  من   39

القسري هي القرارات اآلتية:
القرار رقم 876 لسنة 1993 املتعلقة بالنزاع في أبخازيا، والقرارين 
البوسنة  في  بالنزاع  املتعّلقني   1992 لسنة   787 ورقم   779 رقم 
املتعّلقني   1019 رقم  والقرار   ،  1009 رقم  والقرار  والهرسك، 
املتعلق   1977 لسنة   385 رقم  والقرار  املهّجرين،  بالصرب 
بالالجئني الناميبيني، الذين كانت حكومة جنوب إفريقيا قد منعتهم 
من العودة إلى الوطن. انظر في ذلك: أبو عيد، 2000، صفحة 

.580
40 املرجع نفسه، صفحة 572 ـ 580.

41 املادة 12 فقرة 4 من العهد املذكور. وقد صادقت إسرائيل على 
فهي  وبذلك  فيه،  في 1991/10/3 وأصبحت طرفًا  العهد  هذا 

ملزمة قانونيًا باحترام قواعد والعمل مبوجبها.
التنفيذ  حيز  ودخلت  املذكورة،  االتفاقية  من  )د(  فقرة   5 املادة   42
بالنسبة إلسرائيل في 1991/10/3 ، وأصبحت نصوصها ملزمة 

لها قانونيًا.
أصبح  أنه  علمًا  العاملي.  اإلعالن  هذا  من   )4( فقرة   13 املادة   43

يشكل قواعد عرفية ملزمة لكافة أعضاء اجلماعة الدولية.
44 ومثال على ذلك ما نّصت عليه املادة )9( من الدستور األردني، 
أردني من ديار  إبعاد  حيث نّصت فقرتها األولى على: »ال يجوز 
عام  الصادر  املعّدل  الفلسطيني  األساسي  القانون  أما  اململكة«. 
2005، فقد نّصت مادته الثامنة والعشرين على أنه »ال يجوز إبعاد 
أي فلسطيني عن أرض الوطن، أو حرمانه من العودة إليه أو منعه 

من املغادرة أو جتريده من اجلنسية أو تسليمه ألية جهة أجنبية«.
45 تنّص املادة )34( من النظام األساسي للمحكمة على أن: للدول 
وحدها احلق في أن تكون أطرافًا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

46 تشترط املادة )36( من النظام األساسي نفسه أن يكون التقاضي 
أمام احملكمة برضاء الدول أطراف الدعوى

في  احملكمة  أصدرته  الذي  االستشاري  كالرأي  وذلك   47
2004/7/9 في قضية اجلدار.

48 وفقًا لنص املادة )13( فقرة 2 )أ( من النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية  للمحكمة  األساسي  النظام  انظر:  الدولية.  اجلنائية 
القاهرة،  واحملاماة،  القضاء  الستقالل  العربي  املركز  الدولية، 

2002، صفحة 23.
للمحكمة،  األساسي  النظام  من  )ب(   13 املادة  لنص  استنادًا   49

املرجع نفسه.
للقضاء  مكماًل  يعتبر  الدولية  اجلنائية  احملكمة  اختصاص  إن  إذ   50
الوطني للدول، وليس بدياًل عنه، كما ورد النص عليه في ديباجة 
األساسي.  النظام  هذا  من  األولى  املادة  وفي  األساسي،  النظام 
ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت الدولة )أي إسرائيل( غير قادرة 
عليه  نّصت  حسبما  املتهمني،  أو  املتهم  محاكمة  في  راغبة  غير  أو 

املادة )17( من النظام األساسي.
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دراسات

مهند مصطفى*

* طالب دكتوراه في مدرسة العلوم السياسية/ جامعة حيفا.

تلخيص
العام  للنقاش  السكاني  التبادل  موضوع  ُطرح 
ومن  بكثافة  األخيرين  العقدين  خالل  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلي،  املجتمع  في  مختلفة  شخصيات  قبل 
خارجية  وزير   ،2010 أيلول  في  طرحه،  وقد 
األمم  في  خطابه  في  ليبرمان  أفيغدور  إسرائيل 
املوضوع  بطرح  يقوم  سياسي  أول  وهو  املتحدة، 
األساس  في  احلديث  ويدور  دولية.  هيئة  أمام 
عن تبادل سكان منطقة املثلث وضمها إلى الدولة 
النهائي  احلل  تسوية  ضمن  وذلك  الفلسطينية 
االدعاء  والفلسطيني.  اإلسرائيلي  الطرفني  بني 
مشاريع  أهداف  أن  هو  الدراسة  لهذه  األساسي 
ذات  باألساس  كانت  املختلفة  السكاني  التبادل 
طابع سياسي وتهدف إلى تزويد اجلانب اإلسرائيلي 

اقتراحات التبادل السكاني للفلسطينيني في الداخل
.. بني مفاهيم الترانسفير والضم والسياسات املطلوبة

بحلول احتياطية حلل مسألة الكتل االستيطانية في 
وتطورت  التسوية،  عملية  خالل  الغربية  الضفة 
النقاش  أبعادًا دميغرافيًة ضمن  مع الوقت وآخذت 
والصراع الداخلي بني الدولة وبني املجتمع العربي 
زاوية  من  يعني  وذلك  الداخل.  في  الفلسطيني 
البداية  في  طرح  املثلث  ضم  موضوع  أن  أخرى 
الصراع  حل  ضمن  املستوطنات  إشكالية  حلل 
الحقًا  وطرح  العام،  اإلسرائيلي  الفلسطيني 
العام 2000  في  األقصى  انتفاضة  بعد  وخصوصًا 
وأحيانًا  إدارة  والدولة  األغلبية  محاوالت  ضمن 
الداخل.  في  الفلسطيني  املجتمع  مع  الصراع  حل 
السكاني من  التبادل  وتشكل مسألة طرح مشاريع 
جانب حكومات إسرائيلية أو شخصيات إسرائيلية 
التي  احليزية  التهويدية  السياسات  عن  انحرافًا 
اتبعتها إسرائيل في املاضي والتي كانت تهدف ــ من 
جملة ما تهدف ــ إلى منع ضم مناطق عربية داخل 
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جدول )1( يبنّي الفروق بني مفهومي الضم والترانسفير حسب معايير مختارة
مفهوم الضممفهوم الترانسفير

مؤيدونمعارضون )يتم قسريًا(موقف سكان اإلقليم
معارضون )على األغلب(مؤيدون )على األغلب(سكان األغلبية )خارج اإلقليم(

مؤيدة وداعمةمعارضة أو غير موجودةالدولة األم
مع اإلقليمدون اإلقليممستقبل اإلقليم

تعديل حدوديتهجير، طرد وتطهيراألسلوب
مواطنة بديلةدون مواطنةاملواطنة

لها.  املجاورة  العربية  الدول  إلى  األخضر  اخلط 
التبادل  مشاريع  أن  ادعاء  من  البحث  ينطلق  كما 
ترانسفيرية  مشاريع  جوهرها  في  هي  السكاني 
النظرية  املفاهيم  إطار  في  تدخل  مشاريع  وليست 

لفكرة الضم.

مشروع التبادل: بني الضم والترانسفير
السكاني  التبادل  مشاريع  بنقاش  البدء  قبل 
الفروق  نقاش  إلى  حاجة  هناك  املثلث،  ملنطقة 
والضم   )Transfer( الترانسفير  مفهومي  بني 
األدبيات  في  طرحت  كما   ،)Irredentism(
كثيرة  مصطلحات  استعمال  يتم  ألنه  النظرية1، 
فقسم  املسألة،  هذه  مع  التعاطي  في  وتداولها 
يتعامل مع هذا املوضوع من خالل استعمال مفهوم 
الترانسفير، وقسم آخر يتعامل معه على أنه ضم، 
وهناك من يستعمل هذه املصطلحات اعتباطًا دون 
تفكير في معناها السياسي واألخالقي، وهناك من 
القائمة  جيدًا.  معناها  يعي  ألنه  قصدًا  يستعملها 

التالية توضح أهم الفروق بني الضم والترانسفير.
تعاماًل  الضم  مفهوم  مع  عادًة،  التعامل،  يتم 
إيجابيًا، حيث يرتبط الضم، على األغلب، برغبة 
األم  القومية  الدولة  إلى  باالنضمام  اإلقليم  سكان 

التي ميكن من خاللها أن يقوم السكان بالتعبير عن 
مفهوم  أما  والوطنية.  الثقافية  وتطلعاتهم  هويتهم 
الترانسفير فيتم تنفيذه قسرًا ودون رغبة من سكان 
اإلقليم في ترك مكان إقامتهم. يتم الضم عادًة من 
في  الناس  يبقى  حيث  حدودية  تعديالت  خالل 
تهجير  خالل  من  الترانسفير  يكون  بينما  أراضيهم 
تبديل  خالل  من  الضم  يتم  أراضيهم،  عن  الناس 
التي  للدولة  كمواطنني  للسكان  القانونية  املكانة 
احلصول  أي  بديلة،  قانونية  مبكانة  فيها،  يسكنون 
على مواطنة الدولة القومية األم. هنالك اختالف 
من  تنبع  الترانسفير  وحالة  الضم  حالة  بني  آخر 
الدولة  فإن  الترانسفير  حالة  في  إنه  القائل  االدعاء 
إلى  ينتمون  من  أبناء  لتهجير  معارضًة  تكون  األم 
هويتها أو أنه يتم الطرد بغياب الدولة األم. أما في 
حالة الضم فإن الدولة القومية األم تكون راغبًة في 
إليها،  أراضيهم  مع  اإلقليم  سكان  وضم  استقبال 
والوطنية  األخالقية  مسؤوليتها  أن  تعتبر  حيث 
سكان  تطلعات  إلى  االستجابة  عليها  توجب 

اإلقليم الثقافية والوطنية والسياسية.
الضم  مفهومي  بني  للفرق  الطرح  هذا  بعد 
يقع  أين  التالي:  السؤال  يطرح  والترانسفير، 
هذه  من  املثلث  في  السكاني  التبادل  مشروع 
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املعادلة؟ هل هو مشروع ضم أم مشروع ترانسفير؟
التبادل السكاني التي تطرح  احلقيقة أن مشاريع 
إسرائيليًا ملنطقة املثلث في إطار احلل النهائي، قريبة 
الترانسفير منه إلى مفهوم الضم،  أكثر إلى مفهوم 
ترانسفيري  بأنه  التبادل  هذا  نعت  ميكن  ال  طبعًا 
نقل  مبدأ  من  ينطلق  ألنه  الكالسيكي،  مبفهومه 
التي يسكنون فيها، ومع جزء  البيوت  السكان مع 
طرفه  محورًا  وضعنا  إذا  أنه  مبعنى  أراضيهم.  من 
أن  سنجد  فإننا  الترانسفير،  اآلخر  والطرف  الضم 
قريبًا  يقع  املثلث  ملنطقة  السكاني  التبادل  مشروع 
شروط  فكل  احملور.  في  الترانسفير  طرف  من 
قسرًا  املشروع  تنفيذ  وهي:  متوافرة،  الترانسفير 
عنهم  املواطنة  صفة  نزع  السكان،  موافقة  دون 
فكرة  من  املشروع  وينطلق  قانوني،  غير  بشكل 
اقتالع الناس عن جزء من أراضيهم، خصوصًا أن 
املهجرين من قرى  املثلث هم من  جزءًا من سكان 
فلسطينية مدمرة مثل أم الزينات واللجون وغيرها، 
حتى أراضي الناس اخلاصة التي ال يزالون يقومون 
املثال،  سبيل  على  الروحة،  أراضي  في  بفالحتها 
لم تكون ضمن مشروع التبادل السكاني املقترح بل 
سيتم إبقاء السيادة اإلسرائيلية على هذه األراضي 

ونقل أصحابها إلى سيادة أخرى.
فيه  ــ  مت  إن  ــ  السكاني  التبادل  مشروع  أن  إال 
من  قربه  من  الرغم  على  الضم،  مميزات  بعض 
امليزات  الترانسفير كما ذكرنا سابقًا، وهذه  مفهوم 
أي دون  أراضيهم  السكان مع جزء من  نقل  هي: 
العام  فلسطني  نكبة  في  حدث  كما  تهجيرهم 
اإلقليم  سكان  بنقل  الضم  فكرة  تنطبق   ،1948
الفلسطينية، وهذا  السيادة  إلى سيادة أخرى وهي 

وافقت  فإذا  ذلك،  على  فلسطينية  موافقة  يتطلب 
)وهو  املشروع  هذا  مثل  على  الفلسطينية  القيادة 
طبعًا ما مت رفضه تباعًا من القيادة الفلسطينية( فإن 
إذا  أما  املشروع،  هذا  على  الضم  صفة  يعزز  ذلك 
أصرت إسرائيل على ذلك )وهو أمر مستبعد طبعًا( 
الترانسفير،  مميزات  من  أخرى  ميزًة  سيحمل  فانه 
إعطائهم  دون  إقليم  سكان  مواطنة  يلغي  ألنه 
مشاريع  إن  نقول:  اخلالصة  في  أخرى.  مواطنًة 
التبادل السكاني العديدة التي طرحت في إسرائيل 
تقترب  مختلفة  ومؤسسات  وجهات  أطراف  من 
الترانسفير وليس من  أكثر في جوهرها من مفهوم 

مفهوم الضم.

سياسات التهويد: منع الضم
إلى  إسرائيل  في  التخطيطية  السياسات  هدفت 
إلى  اخلط األخضر  داخل  العربية  املناطق  منع ضم 
حتليل  في  الشروع  وقبل  املجاورة،  العربية  الدول 
النتيجة ال بد من التطرق إلى ضم املثلث إلى  هذه 

إسرائيل العام 1949. 
مت ضم املثلث إلى إسرائيل، في العام 1949، 
وبني  األردن  بني  املوقعة  رودوس  اتفاقية  ضمن 
النار2،  إطالق  وقف  اتفاقيات  إطار  في  إسرائيل 
وحسب االتفاقية وتفاهمات الشونة، فقد مت ضم 
سلسلة من التجمعات العربية من أم الفحم وبناتها 
في الشمال حتى كفر قاسم في اجلنوب إلى إسرائيل، 
والطيرة  الغربية  باقة  على  إسرائيل  وحصلت 
طولكرم  مدينتي  استثناء  مت  املقابل  وفي  والطيبة 
التي  للدوافع  كثيرة  تفسيرات  هنالك  وقلقيلية3. 
أدت إلى اتخاذ اجلانبني هذه اخلطوة، ولكن هناك 
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من  مجموعة  من  طرف  لكل  واحدًا  أساسيًا  دافعًا 
التقليل من شأنها،  الدوافع األخرى التي ال ميكن 
أما الدافع األساسي لدى القيادة اإلسرائيلية فكان 
احلصول  في  ويتمثل  باألساس،  إستراتيجيًا  دافعًا 
إلى عمق إستراتيجي ومنفذ بري مهم بني الشمال 
واجلنوب وإبعاد اخلط األخضر عن املركز اليهودي 
املدني من خالل هوامش عربية تقع حتت السيطرة 
من  حتى  املناطق  هذه  وقعت  حيث  اإلسرائيلية، 
استمر 18  العسكرية حتت حكم عسكري  الناحية 
على  املثلث  أهالي  حصول  من  الرغم  على  عامًا 

املواطنة اإلسرائيلية. 
القيادة األردنية فكان  الدافع األساسي لدى  أما 
احلصول على موافقة إسرائيلية على سيطرة اجليش 
اململكة  إلى  وضمها  الغربية  الضفة  على  األردني 
األردنية الهاشمية، كانت األردن تعلم أن إسرائيل 
تشكل التحدي األساسي لهذه الفكرة، ألنها كانت 
اجليش  سيطرة  حتت  كانت  التي  املناطق  أن  تعتبر 
اليهودية  الذاكرة  في  األهم  املناطق  هي  األردني 
واخلليل  الشريف  القدس  مدينة  رأسها  وعلى 
اإلشارة  هو  السياق  هذا  في  يهمنا  ما  وغيرها. 
الناحية  من  إسرائيل  إلى  املثلث  ضم  فكرة  أن  إلى 
قامت  التي  املمارسات  على  غريبًا  كان  الصهيونية 
بها إسرائيل من تهجير للفلسطينيني قبل ذلك بقليل 
قامت  املثلث  ضم  جانب  فإلى  املثلث،  ضم  من 
بضم سكانه وإعطائهم املواطنة اإلسرائيلية، وهذا 
يدل على أن العامل الدميغرافي لم يلعب دورًا في 
اعتبارات ضم املثلث لدى القيادة اإلسرائيلية وإمنا 
في  احلاسم  العامل  هو  اإلستراتيجي  العامل  كان 

هذا املوضوع.

العربية  الدول  بني  الهدنة  اتفاقيات  أدت 
وإسرائيل إلى استقرار إستراتيجي نسبي إلسرائيل 
الكثير  إسرائيل  واجهت  تقريبًا،  عقدين  استمر 
من التحديات الداخلية، وكان أهمها تهويد احليز 
الفلسطيني الذي سيطرت عليه، وكانت سياسات 
أهمها  عديدة،  أهداف  حتقيق  إلى  ترنو  التهويد 
العربية  الدول  إلى  مستقباًل  املناطق  هذه  ضم  منع 
املجاورة إذا بقيت فارغًة من الوجود اليهودي أو إذا 
تواصل  ذات  فيها  الباقية  العربية  التجمعات  بقيت 
إقليمي، لهذا شرعت الدولة بعملية حثيثة لتهويد 
والنقب  اجلليل  في  وخصوصًا  الفلسطيني  املكان 
ليس  السياسات  هذه  في  متأخرًا  املثلث  وبقي 
املتقدمة  األولويات  ضمن  يكن  لم  ألنه  إال  لسبب 

للسياسات التخطيطية اإلسرائيلية.
عملّية  األمر  بادئ  في  العبرية  الدولة  باشرت 
واسعة  مصادرة  منها  عدة،  بأشكال  التهويد 
الناشئة،  العبرية  الدولة  في  الفلسطينية  لألراضي 
يهودّية،  مستوطنة   700 من  أكثر  إقامة  ومتت 
املهاجرين  استيعاب  بغية  الضواحي،  في  معظمها 
العالم  ومن  العربية  الدول  من  القادمني  اليهود 
احلّيز  تهويد  إلى  األعمال  هذه  ارتكزت  الثالث. 
اجلغرافي ومحو املاضي الفلسطينّي، وإقامة اقتصاد 
وُتْضعف  تهّمش  سياسّية  ومنظومات  مركزّي 
املهاجرين  من  الداخل،  في  الفلسطيني  املجتمع 

اليهود الشرقيني واملتدّينني.
إستراتيجيًة  املكان  تهويد  سياسة  وشكلت  هذا 
أعقاب  في  الفلسطيني.  احليز  تقليص  في  أساسيًة 
في  العربية  القرى  من  الكثير  هّجرت  احلرب 
اجلليل، فمن بني 190 قرية كانت في اجلليل قبل 



30 العدد )15(  2011

القرى  تركزت  فقط،  قرية   66 بقيت  احلرب، 
العربية الباقية في اجلليل حول الناصرة، وفي مرج 
سخنني ومنطقة شفا عمرو، وفي الهوامش الغربية 
العربي  الوجود  تقليص  أدى  األعلى.  للجليل 
في  االستيطان  بدايات  إلى  احلرب  بعد  اجلليل  في 
هذا  مكثف.  بشكل  يهودية  جتمعات  وبناء  اجلليل 
العرب  »السكان  بقوله:  سوفير  أرنون  يؤكده  ما 
االستيطان،  أمام  عائقًا  الفترة  هذه  في  يشكلوا  لم 
أحداث  بعد  الشديد  تناقصهم  بسبب  وذلك 
احلرب  نتيجة  أصابتهم  التي  والصدمة   ،1948
وملواجهة  عليهم«4.  العسكري  احلكم  وفرض 
اخلطر الدميغرافي العربي من جهة، والسيطرة على 
قيام  ومنع  أخرى،  جهة  من  وتهويده  الفارغ  احليز 
إلى  يؤدي  العربية  التجمعات  بني  إقليمي  تواصل 
بروز خطاب يطالب بضم اجلليل إلى الدول العربية 
املجاورة. بادرت احلكومة إلى البدء مبشروع املناطر 
»مكان  هو  )متسبيه(  كلمة  ومعنى  )متسبيم(، 
مراقبة  وهو  أهدافها  أهم  أحد  إلى  يشير  للمراقبة« 
احمليط العربي، حيث هدفت املناطر إلى االستيالء 
واالحتفاظ  األرض  من  ممكنة  مساحة  أكبر  على 
كبيرة  بأعداد  مستوطنة  بإنشاء  القيام  حني  إلى  بها 
العرب  السكان  »غزو«  من  واحلد  السكان،  من 

ألراضي الدولة في املنطقة.5

املثلث في السياسات التهويدية:
هدف متأخر

كما ذكرنا، تركزت سياسات تهويد املكان حتى 
االهتمام  وبدأ  والنقب،  اجلليل  في  الثمانينيات 
باملثلث في أواسط الثمانينيات بشكل جدي. كان 

املثلث ال يزال املنطقة الوحيدة داخل اخلط األخضر 
عربية،  أغلبية  مهمة:  صفات  بأربع  حتظى  التي 
العربية  التجمعات  بني  وجغرافي  إقليمي  تواصل 
جدي،  يهودي  إستراتيجي  عمق  غياب  فيه، 
جتمعات  مضايقة  ودون  األخضر  للخط  مالصقته 
يهودية جدية له على طول اخلط األخضر كما فعلت 
إسرائيل في اجلليل من خالل بناء سلسلة جتمعات 
يهودية على اخلط األخضر ملنع ضم اجلليل مستقباًل 

وخللق عمق إستراتيجي يهودي.
التي  اإلسرائيلية  القيادة  يقلق  الواقع  هذا  بدأ 
الغربية  الضفة  على  االستيطاني  جهدها  صّبت 
لتهويد  آن  قد  األوان  أن  ورأت  والنقب  واجلليل 
العربي  الدميغرافي  التفوق  كسر  خالل  من  املثلث 
األخضر  اخلط  ومحو  اإلقليمية  أوصاله  وتقطيع 
من أجل منع الضم، وجاءت خطة النجوم السبعة 
أن  عليها  زادت  بل  ال  األهداف،  هذه  لتحقيق 
ضم  بهدف  أيضًا،  جاءت،  السبعة  النجوم  خطة 
خالل  من  إسرائيل  إلى  الغربية  الضفة  من  أراض 
إقامة جتمعات يهودية نصفها داخل اخلط األخضر 
والنصف الثاني خارج اخلط األخضر6. إذن، حتى 
التبادل  مشروع  أحد  يطرح  لم  الثمانينيات  أواخر 
السكاني للمثلث بل كان االقتراح هو تهويد املثلث 
من  فيه  العربي  الدميغرافي  التفوق  مشكلة  وحل 

خالل إقامة جتمعات يهودية على أراضيه.
التسعينيات  بداية  ومع  الثمانينيات  أواخر  في 
توقفت  السياسية،  التسوية  مسيرة  انطالقة  ومع 
اإلستراتيجي  الفكر  وبدأ  السبعة،  النجوم  خطة 
يشكل،  أن  ميكن  املثلث  أن  يعتقد  اإلسرائيلي 
احتياطًا  سابقًا،  ذكرناها  التي  الصفات  بسبب 
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تفاوضيًا مهمًا أمام الفلسطينيني فيما يتعلق بالكتل 
أول  كان  الغربية.  الضفة  في  الكبيرة  االستيطانية 
من فّكر بهذه الطريقة الباحث يوسي البر من جامعة 
أبحاث  في  وطرحها   .71989 العام  في  أبيب  تل 
آخرين  إسرائيليني  خبراء  إلى  باإلضافة  الحقة 
اجليوإستراتيجي.  أو  اإلستراتيجي  الفكر  في 
املثلث  في  التبادل  فكرة  طرح  وراء  الدافع  كان 
إلى  يهدف  باألساس،  التسعينيات،  خالل 
الطرح،  وكان  االستيطانية،  الكتل  مشكلة  حل 
إلى  بالنسبة  املثلث  كان  إسرائيليًا.  طرحًا  دائمًا، 
املفاوض واملخطط اإلستراتيجي اإلسرائيلي خالل 
التسعينيات إحدى األوراق التفاوضية حلل جانب 
الفلسطينيني  املفاوضات مع  التأزم في  من جوانب 
الفلسطينيون  يأخذ  بحيث  باالستيطان،  واملتعلقة 
منطقة املثلث مقابل ضم إسرائيل الكتل االستيطانية 
النقطة  القول في هذه  الغربية. خالصة  الضفة  في 

فكرة  في  حاضرًا  يكن  لم  الدميغرافي  العامل  أن 
التبادل السكاني عندما ظهرت، وإن كان حاضرًا، 

فلم يكن الدافع املركزي لها.8 
التبادل  الدميغرافي يظهر في مشاريع  الدافع  بدأ 
األقصى  انتفاضة  أعقاب  في  كبير  بشكل  السكاني 
سياسيون  استغل  حيث   ،2000 العام  في 
املجتمع  ضد  العدائي  اجلو  إسرائيليون  وأكادمييون 
ينشروا  لكي  اإلسرائيلي  الشارع  في  العربي 
تخوفاتهم الدميغرافية من العرب، ويعتبر الباحث 
سوفير،  أرنون  السياسية  اجلغرافيا  في  اإلسرائيلي 
من رّواد هذا التيار الذي يعتبر أن العرب يشكلون 
اقترح  وقد  اليهودية،  الدولة  على  دميغرافيًا  خطرًا 
الفلسطينية مبا فيها  سوفير االنفصال عن األراضي 
القدس وكذلك االنفصال عن  العربية في  األحياء 
منطقة املثلث التي يشكل سكانها حوالى 25% من 

املجتمع العربي في الداخل9.
جدول )2( قائمة بأسماء القرى والبلدات العربية املقترح نقلها في إطار التبادل السكاني- 102005

عدد السكاناملكانةالبلدة
41،000بلديةأم الفحم

12،000مجلس محلي »طلعة عارة«سالم، زلفة، مشيرفة، مصمص وبياضة
15،400مجلس محلي موحدعارة - عرعرة

14،100مجلس محليكفر قرع
31،000بلدية موحدةباقة الغربية – جت

5،100مجلس محلي زميرمية، ابثان، مرجة، بير السكة
7،500مجلس محلي »بسمة عارة«برطعة الغربية، عني السهلة، معاوية

1500قرية عربية داخل املجلس اإلقليمي اليهودي منشيهميسر
4،400قريتان عربيتان داخل املجلس اإلقليمي يزراعيلمقيبلة، صندلة

33،000بلديةالطيبة
20،500بلديةالطيرة
17،000بلديةقلنسوة

7،500مجلس محليجلجولية
2،500مجلس محليكفر برا

17،100مجلس محليكفر قاسم
300،000 نسمة تقريبًااملجموع
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مناذج من املشاريع: تعدد
في الدوافع واألهداف واألساليب11

طرحت مسألة التبادل السكاني اخلاصة باملثلث 
 ،1967 حزيران  في  إسرائيل،  في  مرة  ألول 
العربية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  بعد  أي 
االقتراحات  أحد  إطار  في  وذلك  والفلسطينية، 
ضمن  زئيفي،  رحبعام  اجلنرال  قدمها  التي 
اقتراحات كثيرة قدمها اجليش للتعامل مع األراضي 
الفلسطينية احملتلة، فقد اقترح رحبعام زئيفي إقامة 
دولة عربية تسمى »دولة إسماعيل« على جزء من 
الضفة الغربية، وحسب اقتراح زئيفي األولي الذي 
قدمه في اخلامس عشر من حزيران 1967، اقترح 
األردن  وغور  اخلليل  وجبل  الشرقية  القدس  ضم 
الضفة  أراضي  باقي  أما  إسرائيل،  إلى  واللطرون 
الغربية فتخصص لدولة »إسماعيل«. وفي إحدى 
غالبية  ضم  اقترح  عرضها،  التي  الالحقة  اخلرائط 
أشار  أنه  إال  »إسماعيل«،  دولة  إلى  املثلث  قرى 
مساحة  »تقليل  هي:  الضم  هذا  معيقات  أن  إلى 
سكان  موافقة  قبول  إلى  احلاجة  إسرائيل،  دولة 
تنجم  قد  التي  التعقيدات  الضم،  هذا  مبثل  املثلث 
عن وجود بلدات يهودية في املثلث، تشكل سابقة 
خطيرة قد تؤدي إلى إثارة شهية العرب في اجلليل، 
في  املوضوع  هذا  نقاش  عدم  )زئيفي(  اقترح  لهذا 

املرحلة احلالية«12.
وذلك  وتفصياًل،  جملًة  زئيفي  اقتراح  رفض 
دول  إلى  عربية  أراضي  ضم  سياسة  غياب  بسبب 
كما  إسرائيل،  في  العرب  مشكلة  حلل  مجاورة 
الذي  طوليدانو  شموئيل  وحسب  سابقًا.  أشرنا 
للشؤون  احلكومة  رئيس  مستشار  منصب  شغل 

مت  أنه  إلى  أشار  فقد  إسرائيل(،  )داخل  العربية 
في  زئيفي  باقتراحات  شبيهة  اقتراحات  طرح 
جلسات احلكومة، إال أنها رفضت بشكل قاطع، 
فلم تنطلق حلول احلكومات اإلسرائيلية في قضية 
التعامل مع العرب من مواطني إسرائيل من خالل 

سياسات ضم13.
احليزية  السياسة  استمرت  زئيفي،  اقتراح  بعد 
الفلسطيني  املكان  تهويد  محاولة  في  اإلسرائيلية 
بسط  إلى  باألساس  تهدف  وكانت  الداخل،  في 
خالل  من  األماكن  هذه  في  اليهودية  السيادة 
مصادرة األراضي وإسكان اليهود فيها، ولم يكن 
في تفكير أحد اقتراح حلول ضم أو ترانسفير حلل 

مشكلة العرب إال في بداية عقد التسعينيات.
وظهرت خالل العقدين املاضيني العشرات من 
املجتمع  في  والتصريحات  واملشاريع  االقتراحات 
اإلسرائيلي من سياسيني وأكادمييني ومراكز أبحاث 
حول فكرة التبادل السكاني ونقل املثلث إلى الدولة 
الفلسطينية، وكان أول من اقترح ضم مناطق عربية 
داخل اخلط إلى مناطق الدولة الفلسطينية كجزء من 
الدافع  ولكن  البر.  يوسي  الباحث  النهائي،  احلل 
األساسي القتراح عملية نقل مناطق من املثلث إلى 
الدولة الفلسطينية، لم يكن حلل املشكلة الدميغرافية 
في  االستيطانية  الكتل  مسألة  حلل  أو  الداخلية، 
الضفة الغربية، من خالل ضمها إلى دولة إسرائيل 
البر وأكد  النهائي، وقد عاد  اتفاقية احلل  في إطار 

اقتراحه في العام 2003، حيث قال:
»مع جتدد املفاوضات سيبدي اجلانب اإلسرائيلي 
الكتل  ضم  عن  فلسطني  لتعويض  واضحًا  مياًل 
االستيطانية بتبادل مناطق على أساس دومن مقابل 
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املناطق  تشمل  أن  على  حتديد،  أقل  على  دومن 
األخضر  اخلط  من  اإلسرائيلي  اجلانب  في  الواقعة 
والتي ستنتقل إلى سيادة الدولة الفلسطينية، بعض 
إسرائيل  التي أصرت  الفلسطينية  والبلدات  القرى 

على ضمها إليها في العام 1948«14.
غريبًا  االقتراح  هذا  كان  فقد  سابقًا  أشرنا  وكما 
للمؤسسة  احليزية  السياسة  مع  يتناقض  كونه 
اإلسرائيلية، التي حاولت أن متنع قيام عملية ضم 
املناطق  إلى  األخضر  للخط  متاخمة  عربية  مناطق 
اليهود  الفلسطينية، وذلك من خالل نشر السكان 

في املناطق العربية في اجلليل واملثلث والنقب.
يعتبر الباحث واحملاضر اجلغرافي في جامعة حيفا 
أرنون سوفير، من بني املثابرين لترويج فكرة اخلطر 
احلكومة  رئيس  إلى  ورقة  قدم  وكان  الدميغرافي، 
األسبق شارون حول رؤيته حلل األزمة الدميغرافية، 
اخلارجية واألمن  الورقة في جلنة  نوقشت هذه  وقد 
وفي مؤمتر هرتسليا لألمن واملناعة الوطنية، ويقترح 
سوفير في ورقته نقل منطقة املثلث، وشرق القدس 
عدد  تقليل  إلى  يؤدي  ما  الفلسطينية،  السلطة  إلى 
فمن  كبيرة،  بصورة  الدولة  في  املسلمني  العرب 
 )400( من  إسرائيل  تتخلص  اخلطوة  هذه  خالل 
القدس  شرقي  في  نسمة  آالف   210( نسمة  ألف 
و190 ألف نسمة في املثلث( الذين سيصل عددهم 
إلى )800( ألف نسمة في 2020، وبهذه الطريقة 
يبقى في إسرائيل في العام 2020، 200 ألف عربي 
مسلم،  ومليون  درزي،  ألف  و150  مسيحي، 

مقابل )6( ماليني يهودي.15 
حالة  في  سوفر  اقترح  أخرى،  مناسبة  وفي 
معارضة السكان احملليني فكرة الضم، إقامة غيتوات 

وإغالق  العربية  القرى  حول  اقتصادية   / اجتماعية 
املنافذ عليها16. وكان سوفير، قد بعث ورقته حول 
الوزراء  رئيس  إلى  إسرائيل  في  الدميغرافيا  مستقبل 
األسبق أرييل شارون، في آذار 2002، التي كتب 
أن  يفهمون  أصبحوا  إسرائيل  سكان  »كل  فيها: 
هناك حاًل واحدًا لوقف جارنا املجنون املنتحر، إنه 
الفصل«.17 ولكن سوفير ال يبرر فكرة الفصل التي 
تشمل شرقي القدس أيضًا مبفاهيم أمنية وإمنا مبفاهيم 

دميغرافية، فقد جاء في رسالته:
منذ  ذلك  تعلم  أن  شارون(  )أي  عليك  »كان 
مع  الصعبة،  الدميغرافية  املعطيات  ألن  أشهر؛ 
غياب الفصل تعني نشوء أكثرية عربية، وهذا يعني 
نهاية دولة إسرائيل اليهودية، من املهم أن تتذكر أنه 
في اليوم نفسه الذي يبذل فيه جيش الدفاع جهودًا 
وينجح في اغتيال مخرب هنا وهناك، فإنه يولد في 
أرض إسرائيل الغربية حوالى 400 طفل سيتحول 
قسم منهم إلى مخربني جدد، كل يوم 400 طفل 

جديد! هل تفهم ذلك؟«.18 
سلم  رأس  في  كان  بالدميغرافيا  االهتمام  إن   
أرنون سوفير لدرجة  الفصل في مشروع  أولويات 
أن ريتشارد هاريس، مدير قسم التخطيط في وزارة 
من  نسبة  أي  سوفير،  سأل  األميركية،  اخلارجية 
مشروعه للفصل ترتكز إلى األمن، وما هي النسبة 
سوفير:  فأجابه  الدميغرافيا؟،  إلى  ترتكز  التي 

»100% دميغرافيا«.19
كثيرة  لتصريحات  صغيرة  عينة  هو  سوفير  إن 
من  عربية  جتمعات  ونقل  الترانسفير  حول  تعد  ال 
حل  إطار  في  الفلسطينية  الدولة  إلى  إسرائيل 
املشكلة الدميغرافية وذلك للمحافظة على األكثرية 



34 العدد )15(  2011

من  املركزية  الشخصيات  بني  من  وكان  اليهودية، 
إيهود  األسبق  احلكومة  رئيس  الفكرة  أيدوا  الذين 
معه  أجراها  مقابلة  خالل  رؤيته  طرح  فقد  باراك، 
 NEW YORK( مجلة  في  مورس  بيني  املؤرخ 
أيار  عدد  في   )REVIEW OF BOOKS

)2002(، وصرح باراك خالل املقابلة بأنه مستعد 
لنقل مناطق في املثلث إلى الدولة الفلسطينية مقابل 
التصريح  أما  ضم كتل استيطانية إلى إسرائيل.20  
األخير الصادر عن شخصية رسمية ذات مكانة في 
إسرائيل، فكان تصريح وزيرة اخلارجية اإلسرائيلية 
السابقة ورئيسة حزب )كادميا( حاليًا »تسيفي ليفني« 
يعتبر  الفلسطينية  الدولة  إقامة  »إن  قالت:  عندما 
حاًل قوميًا ملواطني إسرائيل العرب أيضًا«.21 وجاء 
تعقيب ليفني بعد قرار جلنة املتابعة العليا للجماهير 
العربية والذي دعت فيه القيادة الفلسطينية إلى عدم 

االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. 
كون  في  احلالة  هذه  في  اإلثني  الطابع  يتجلى 
الدولة اليهودية غير محايدة في خطاب الترانسفير 
والضم، بل هي شريكة بسبب كونها دولًة يهوديًة، 
فقد متت إعادة إحياء عمل »مجلس الدميغرافيا« من 
املجتمع  في  السكاني  التزايد  ملعاجلة  وذلك  جديد 

الفلسطيني.
وقد أثارت فكرة نقل املثلث إلى مناطق السلطة 
وازداد  اليهود،  من  الكثيرين  خيال  الفلسطينية 
إطار  في  تنفيذها  إلى  والداعون  لها  املتحمسون 
بضربة  أهداف  عدة  لتحقيق  وذلك  النهائي،  احلل 

واحدة ومنها: 
وبالتالي  العرب؛  السكان  عدد  تقليل  ــ  أواًل 
التقليل من إمكانية تأثيرهم السياسي في املستقبل، 

الضفة  في  االستيطانية  الكتل  مشكلة  حل  ــ  ثانيًا 
الغربية من خالل مبادلتها مبناطق عربية داخل اخلط 
للوصول  الطريق  سيسهل  الذي  األمر  األخضر، 

إلى حل نهائي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
حزب  من  سنيه،  أفرامي  السابق  الوزير  وكان 
واقترح  السكاني.  التبادل  فكرة  طرح  قد  العمل، 
سنيه من مجمل اقتراحاته حلل املشكلة الفلسطينية، 
جتميع املستوطنني في كتل استيطانية مساحتها %4-
معاليه  عتسيون،  )غوش  الضفة  مساحة  من   %5
مقابل  إسرائيل،  إلى  وضمها  وأريئيل(،  أدوميم 

ضم منطقة املثلث إلى الدولة الفلسطينية.
واضحة  خرائط  مشروعه  في  سنيه  يطرح  لم 
بل  الفلسطينية،  املناطق  إلى  الضم  حول  ومفصلة 
اكتفى بالعمومية والغموض واحلذر، وهذه بعض 
موضوع  حول  الوزير  إلى  وجهت  التي  األسئلة 

مستقبل العرب في املثلث:
املوافقة  إسرائيل  عرب  على  ملاذا  الصحافي: 

على هذا املشروع؟
على  سيكون  سهلة،  غير  العملية  كل  سنيه: 
يهود إسرائيليني ترك بيوتهم، رمبا يكون هناك أناس 
لكنا علينا الذهاب  تغيير مواطنهم،  إلى  يضطرون 

إلى حل طبيعي... .
الصحافي: قرى املثلث عبء حسب رأيك؟

وقت  سيأتي  هذا،  عن  اإلجابة  أريد  ال  سنيه: 
اخلرائط.

املشكلة  ليحل  جاء  مشروعك  هل  الصحافي: 
الدميغرافية؟

سنيه: أترك هذه النقطة اآلن.
هذا  يقبلوا  لن  إسرائيل  عرب  إن  الصحافي: 
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الدرجة  من  مواطنني  يجعلهم  الذي  املشروع، 
الثانية؟

سنيه: عدد عرب إسرائيل هو مليون، وأغلبيتهم 
ال  يعيشون في املناطق التي يدور احلديث عنها.

الصحافي: أنت تريد سلخهم عنا!.
سنيه: ال أريد سلخهم، أريد أن أجد حاًل.22

ومن بني الذين حتمسوا لفكرة التبادل السكاني في 
املثلث عضو مركز الليكود، ورئيس بلدية هرتسليا 
سابقًا، إيلي لنداو، وإذا كان أفرامي سنيه قد طرح 
فإن  النهائي،  للحل  مدروس  تصّور  ضمن  فكرته 
لنداو طرحه ضمن خطاب شعبوي هدفه باألساس 
إحراج اجلماهير العربية وابتزازها سياسيًا. وترتكز 
فكرة لنداو على ضم الطيبة، وقلنسوة، وأم الفحم 
الفلسطينية مقابل ضم  املثلث للدولة  وباقي مناطق 

مدينة »أريئيل« إلى حدود دولة إسرائيل.
والدميغرافيا  والفصل  الضم  هاجس  يبق  لم 
قامت  بل  معينني،  أشخاص  على  حكرًا 
يتالءم  مبا  الفصل  بترسيم حدود  مجموعات عمل 
األمني.  العامل  من  أكثر  الدميغرافي  العامل  مع 
الباحثني  من  مجموعة  قامت   2004 العام  ففي 
املستوطنني  وبعض  واجلغرافيا  الدميغرافيا  علم  في 
باالجتماع في معهد )فان لير( برئاسة د. شمشون 
املتقاعد  واجلنرال  سار  غدعون  واحملامي  تسلينكر 
أوري ساغي، وقاموا بعملية ترسيم سيناريوهات 
احلدود  إلى  للوصول  الفصل،  حلدود  مختلفة 
الصاحلة أكثر والتي تضمن وجود أغلبية 80% يهود 
إسرائيل  إلى  ضمه  يتم  دومن  فكل  عرب،  و%20 
عليه أن يشتمل على معادلة 2:8 لصالح اليهود. 
خطة  املجموعة  هذه  انتقدت  ذلك  ضوء  وعلى 

الفلسطينية  القرى  بعض  التي تضم  احلالي  الفصل 
في شمال املثلث.

إسرائيل  في  املعروفة  األبحاث  مراكز  بني  ومن 
وفيه  هرتسليا،  مركز  املوضوع،  هذا  ناقشت  التي 
ملجموعات  اجتماعات  مرة،  من  أكثر  عقدت، 
القضية  لبحث  مرموقة  وأمنية  أكادميية  بحثية 
هذه  ناقشت  وقد  إسرائيل،  في  الدميغرافية 
أم  مدينة  ضم  سيناريو  مباشر  بشكل  املجموعات 

الفحم للدولة الفلسطينية.
مستشار  أيضًا،  الفكرة،  طرح  ممن  وكان 
نتنياهو احلالي عوزي أراد، والذي قال: »أنا أؤيد 
املثلث  قرى  غرب  مستقباًل  احلدودي  اخلط  مد 
صحيفة  في  نشره  مقال  وفي  اتفاقية«.  إطار  في 
»املشاعر  أراد:  قال   )2005\2\16( )هآرتس( 
املثلث على وجه  التي تبرز في  الفلسطينية  الوطنية 
السلطة  إلى  املنطقة  هذه  ضم  تسّوغ  اخلصوص، 
من  هؤالء  سيتمكن  هناك  الفلسطينية،  الوطنية 
ممارسة حقهم في تقرير املصير، ال كأبناء أقلية، بل 

كمواطنني داخل كيان عربي دميقراطي«.
البروفيسور  اليهودي  الدميغرافيا  عالم  وكان 
سيرجيو ديال فيرغوال قد أبدى تأييده لفكرة التبادل 
السكاني حيث قال: »سيصل الوضع الذي يشكل 
فيه اليهود أغلبية في أرض إسرائيل إلى نهايته نحو 
تقسيم  وجوب  ذلك  على  يترتب   ،2010 العام 
تبادل مناطق  إثني مع  البالد على أساس دميغرافي 
مقابل  املثلث  قرى  الفلسطينيون  يستلم  مأهولة: 
املستوطنات القريبة من القدس واملستوطنات غرب 

السامرة. معاليه أدوميم مقابل أم الفحم«.23
يعتبر حزب )يسرائيل بيتينو(، برئاسة ليبرمان، 
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التبادل  لفكرة  احلالي  الوقت  في  األساسي  املرّوج 
فكرتني  إلى  احلزب  هذا  برنامج  يستند  السكاني. 
توجد  ال  والء؛  »دون  األولى  أساسيتني، 
احلل  هو  الشعبني  بني  الفصل  الثانية،  مواطنة«، 
أن  يجب  الفصل  هذا  من  وجزء  للصراع،  املثالي 
يتم، أيضًا، من خالل تبادل سكاني يشمل مناطق 
ليبرمان  طرح  وقد  األخضر،  اخلط  داخل  عربية 
املتحدة  فكرته هذه وفكرة حزبه على منصة األمم 

في تشرين األول 2010.
املستندة  السياسية  األحزاب  مواقف  وبعيدًا عن 
حتظى  الفكرية،  األيديولوجية  اخللفيات  إلى 
بشعبية  الفلسطينية،  السلطة  إلى  املثلث  فكرة ضم 
وتأييد واسعني في صفوف املجتمع اليهودي، فقد 
وياعر(  )بيرس  الباحثان  به  قام  كشف استطالع 
ضمن مشروعهما االستطالعي )مقياس السالم(، 
جغرافيًا  تباداًل  يؤيدون  اليهود  من   %52 أن  عن 
العرب  غالبية  رفض  مقابل  النهائي  احلل  إطار  في 
املثلث مثل هذا اإلجراء، ويرفض هذه  في منطقة 

الفكرة 37% من اليهود مقابل 62% من العرب.24

جدول )3( مواقف األحزاب واملواطنني في 
إسرائيل من التبادل وفق استطالع )بيرس وياعر(

حزب
األحزابميرتسالعمل

العرباليهودالليكودالدينية

مع تبادل 
20%52%47%53%61%65%جغرافي

ضد تبادل 
62%37%53%47%39%35%جغرافي

18%11%----ال أعرف

استطالعات  مجموعة  النتائج  هذه  يفسر  وما 
مختلفة  فترات  في  إيالن(  )بار  جامعة  بها  قامت 

أساسية  قيم  إلى  اإلسرائيلي  املجتمع  نظرة  حول 
وقد  اليهودية،  والدولة  الدميقراطية  السالم،  مثل 
فترات مختلفة  بأنه في  تفيد  نتائج  إلى  التوصل  مت 
اليهودية أهم وأعلى قيمة بني  شكلت قيمة الدولة 
هذه القيم، كما تشير إلى قبول جماهيري إسرائيلي 

كبير لفكرة التبادل السكاني.
السياسية  الثقافة  التي فحصت  األبحاث  وتشير 
إلى  األخيرة  السنوات  في  اإلسرائيلي  املجتمع  في 
دميقراطية،  غير  ثقافة  هي  عليه  املهيمنة  الثقافة  أن 
متسلط  قائد  عن  والبحث  متجيد  إلى  تستند  ثقافة 
القانوني  قوي، وذلك كتعويض عن عجز اإلطار 
وتأييد  مشاكله،  حل  عن  القائم  والسياسي 
وسلب  إسرائيل  في  وطردهم  الفلسطينيني  هجرة 
»يافة«  مركز  أجراه  الذي  البحث  في  حقوقهم. 
أن  تبنّي   2002 العام  في  اإلستراتيجية  للدراسات 
في  العرب  طرد  يؤيدون  اليهود  من   %30 حوالى 
انتهاج احلكومة سياسية  إسرائيل، و60% يؤيدون 
العرب  يعتبرون  و%61  العرب،  هجرة  تشجيع 

خطرًا أمنيًا. 25
للعام  اإلسرائيلية  الدميقراطية  مقياس  تقرير  في 
2003 الذي ينشره املعهد اإلسرائيلي للدميقراطية، 
الذي يشرف على صياغة دستور إلسرائيل  املعهد 
اليهود  من   %53 أن  يظهر  يهوديتها،  فيه  يكرس 
و%57  للعرب،  كاملة  مساواة  منح  يعارضون 
يؤيدون تبني سياسات رسمية تشجع العرب على 
الهجرة. في مقياس العام 2004 الذي أجري بني 
أبناء الشبيبة، أشار 60% منهم إلى »تشوقهم« إلى 
ويصل  القائم.  القانوني  لإلطار  كبديل  قوي  قائد 
مقياس  وفي  الكبار.  بني   %58 إلى  »الشوق«  هذا 



37

أن  إلى  الشبيبة  أبناء  من   %61 أشار   2006 العام 
وأجنع  أكبر  هي  املشاكل  حل  على  قوي  قائد  قدرة 

من القنوات السياسية واحلكومية املوجودة.26
للعام  العربية  اليهودية  العالقات  مقياس  في 
االجتماع  عالم  عليه  يشرف  الذي   2006
اإلسرائيلي سامي سموحة، أشار 80% من اليهود 
في  يهودية  غالبية  هناك  تكون  أن  يجب  أنه  إلى 
غالبية  وليست  للدولة،  املصيرية  القرارات  حتديد 
ثلث  أيد   2007 العام  مقياس  في  املواطنني. 
أما  التصويت،  في  العرب  حق  نزع  تقريبًا  اليهود 
على  العرب  تشجع  سياسات  تبني  فأيدوا   %37

الهجرة.27
وفي بحث شامل حول التطرف السياسي قام به 
مركز دراسات األمن القومي في جامعة حيفا، فقد 
الدولة تشجيع  أن على  إلى  اليهود  أشار 63% من 
العرب  أن  إلى   %55 أشار  كما  العرب،  هجرة 
يشكلون تهديدًا أمنيًا للدولة، وأّيد 45% نزع حق 
لالنتخابات،  الترشح  أو  التصويت  في  العرب 
في  )كاخ(  حركة  تنافست  لو  أنه  إلى   %25 وأشار 

االنتخابات فسيفحصون إمكانية التصويت لها.28

نقاش
ما مييز العقدين األخيرين من جتربة الفلسطينيني 
في إسرائيل هو النقاش إلى حد الصراع بني األقلية 
إسرائيل  في  احلكم  نظام  شكل  على  واألغلبية 
وجوهره، فقد استحوذ هذا املوضوع على األجندة 
الطرف  لدى  وخصوصًا  الطرفني،  لدى  السياسية 
وفكرية  سياسية  حتوالت  على  فعل  كرد  اليهودي 
وقد  واخلارجية،  الداخلية  الصراع  معادالت  في 

تعريف  ميكن  بأنه  االدعاء  األغلبية  نخب  حاولت 
إسرائيل كدولة »يهودية ودميقراطية« دون أن ميس 
العقد  في  الدولة  ومارست  دميقراطيتها29،  ذلك 
األخير حملًة تشريعيًة حثيثًة تهدف من خاللها إلى 
تعميق هوية الدولة اليهودية من خالل سن قوانني 
في هذا الصدد30. في املقابل اعتبر الفلسطينيون في 
الداخل أن هناك تناقضًا بنيويًا وجوهريًا بني الطابع 
يحّول  ما  الدميقراطي؛  والطابع  للدولة  اليهودي 
دميقراطي.31   غير  نظام  ذات  دولة  إلى  إسرائيل 
والفكرية  السياسية  اجلهود  غالبية  انصّبت  وقد 
العقدين األخيرين على  الداخل خالل  العربية في 
للدولة  اليهودي  الطابع  بني  التناقض  عن  الكشف 
إلغاء  مطلب  وأصبح  بدميقراطيتها،  االدعاء  وبني 
الفلسطينية  النخب  للدولة مطلب  اليهودي  الطابع 
درجة  إلى  الداخل،  في  الفلسطيني  واجلمهور 
يوفال  )الشاباك(،  العام  األمن  جهاز  رئيس  أن 
إستراتيجيًا  خطرًا  املطلب  هذه  اعتبر  ديسكن، 
سيحبط  )الشاباك(  أن  على  مشددًا  الدولة،  على 
كل محاولة لتغيير الطابع اليهودي للدولة حتى لو 

كانت بأدوات دميقراطية.32 
انتفاضة  بعد  الدولة  يهودية  على  التشديد  برز 
إال  عديدة،  سياسية  خطابات  خالل  من  األقصى 
أن اخلطاب األكثر أهميًة كان اخلطاب الدميغرافي، 
اخلطر  خطاب  أن  نّدعي  أننا  من  الرغم  وعلى 
خطاب  هو  األخضر  اخلط  داخل  في  الدميغرافي 
السياسي،  االبتزاز  بهدف  تضخيمه  ويتم  وهمي 
اجلمهور  عقول  على  استحوذ  خطاب  فإنه 
اخلوف  يستغلون  الذين  قادتهم  ووعي  اإلسرائيلي 
العرب سياسيًا. يدعي هذا  من هذا اخلطر البتزاز 
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التيار أن الدميقراطية تسمح »لألعداء من الداخل« 
باستغاللها ضد يهودية الدولة، لذلك هناك حاجة 
دائمة إلى تقليص مساحة الدميقراطية وتوسيع الطابع 
باستحقاقات  املواطنة  وربط  للدولة،  اليهودي 
اإلسرائيليني  الباحثني  بعض  أن  لدرجة  معينة. 
إسرائيل  في  الفلسطينيني  مع  بشكل واضح  تعامل 
كتهديد والبعض اقترح، مثل )شيفطان(، اخلروج 
من التعامل مع مسألة العرب في إسرائيل من خالل 
مفاهيم »البحث عن حلول«، إلى مفاهيم »مراقبة 
املسألة،  هذه  مع  التعامل  في  وتقليصها«  األضرار 
ويؤكد توجه )شيفطان( كاتب مثل )شبرنتسيك(، 
والعنف،  املتطرف  اليمني  في  متخصص  وهو 
إسرائيل،  في  العرب  »مشكلة«  حل  عدم  ويقترح 
سياسات  خالل  من  املشكلة  هذه  »إدارة«  بل 
فإنه  )رفائيلي(  أما  ومدنية.  تشريعية  دميغرافية، 
يعتبر بشكل صريح أن العرب في إسرائيل هم عدو 
وتهديد إستراتيجي للدولة اليهودية. أما )سوفير( 
فيتعامل مع املجتمع العربي كتهديد سكاني وقنبلة 

دميغرافية موقوتة. 33
سبقتها  سياسية  برامج  بروز  األخير  العقد  شهد 
التبادل  فكرة  حول  مكثفة  سياسية  تصريحات 
السكاني أو الضم بني مناطق فلسطينية في إسرائيل 
كجزء  الغربية  الضفة  في  استيطانية  كتل  وبني 
في  احلديث  ويدور  والتسوية.  النهائي  احلل  من 
العادة عن ضم مناطق من منطقة املثلث إلى الدولة 
كبيرة  أعداد  من  للتخلص  وذلك  الفلسطينية.34 
الذي  الدميغرافي«  »اخلطر  إطار  في  العرب  من 
أصبح هاجسًا سياسيًا في إسرائيل.35  وقد حتولت 
ألحزاب  سياسية  برامج  إلى  التصريحات  هذه 

والذي  بيتينو(  )يسرائيل  حزب  مثل  إسرائيلية، 
قصيرة  لفترة  احلكومي  االئتالف  من  جزءًا  كان 
حكومة  في  أساسيًا  ومركبًا  أوملرت،  حكومة  في 
نتنياهو احلالية، وقد صرح داني أيالون نائب وزير 
اخلارجية وعضو احلزب بأن حزبه ال يزال متمسكًا 
الفلسطينية في إطار  املناطق  إلى  املثلث  بفكرة نقل 

خطة احلزب للفصل بني الشعبني.
من  النماذج  هذه  استعراض  خالل  من  واضح 
ليست  أنها  واملشاريع  والتصريحات  االقتراحات 
أهدافها،  وحتى  وأساليبها  توجهاتها  في  واحدة 
كمدينة  محددة  بلدات  نقل  تقترح  املشاريع  بعض 
والبعض  املثلث،  منطقة  كل  وليس  الفحم  أم 
واقتراحات  عارة  وادي  منطقة  نقل  يقترح  اآلخر 
أخرى تذهب إلى نقل كل املنطقة التي ضمت إلى 
إسرائيل العام 1949. وتختلف، أيضًا، من حيث 
األسلوب، فالبعض يقترح أن تتم عملية التبادل من 
خالل االتفاق مع اجلانب الفلسطيني ودون ذلك ال 
اآلخر  والبعض  السكان،  نقل  عن  احلديث  ميكن 
يتحدث عن نقل قسري وحتى أحادي اجلانب حتى 
اقتراح  وهناك  الفلسطيني،  الطرف  موافقة  دون 
أن  كما  املثلث.  في  كنتونات  إقامة  عن  يتحدث 
السياسي  الدافع  فهناك  مختلفة،  املشاريع  دوافع 
الذي يتمثل في حل مشكلة الكتل االستيطانية في 
مفاوضات احلل النهائي دون االلتفات إلى اجلانب 
الدميغرافي، وهنالك العامل الدميغرافي الذي يريد 
الدولة  في  العرب  عدد  تقليص  النقل  عملية  من 
والذي  السياسي  االبتزاز  دافع  وهناك  اليهودية، 
يقدمون  جلعلهم  سياسيًا  العرب  ابتزاز  إلى  يهدف 
في  للبقاء  اعتذارية  وخطابات  سياسية  تنازالت 
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مواطنتهم  أن  إشعارهم  أو  اإلسرائيلية  املواطنة 
السياسي  التأثير  تقليل  يريد  من  وهناك  مشروطة. 
للعرب في االنتخابات والتأثير على قرارات الدولة 
اليهودية، حتى لو أدى األمر إلى ممارسة ترانسفير 

لهم في إطار التبادل السكاني.

اخلامتة والتوصيات
على كل حال، فإن االستنتاج األساسي بالنسبة 
هو  الداخل،  في  الفلسطيني  العربي  املجتمع  إلى 
هو  الدولة  يهودية  مناهضة  أساليب  أهم  أحد  أن 
مناطق  ونقل  السكاني  التبادل  مشاريع  معارضة 
على  كما  العتيدة،  الفلسطينية  الدولة  إلى  عربية 
الفلسطينية  السلطة  في  الفلسطينية  الوطنية  القيادة 
لألسباب  وذلك  قاطعًا،  رفضًا  التبادل  رفض 

اآلتية:
أواًل ــ مشروع التبادل السكاني ليس مشروعًا وطنيًا 
إسرائيلي،  قومي  مشروع  هو  بل  فلسطينيًا، 
املشروع  ينتج  لم  إسرائيلية،  ودوافعه  طروحاته 
في  الفلسطيني  املجتمع  إليه  توصل  قرار  عن 
الداخل يعبر فيه عن رغبته في التبادل السكاني، 
الوطنية  القيادة  إليه  توصلت  قرار  عن  وال 
للحل  رؤيتها  إطار  في  اخلارج  في  الفلسطينية 
النهائي، بل إن املشروع هو نتاج نقاش إسرائيلي 
يهودي داخلي يتم التفكير بفرضه على املجتمع 
إسرائيلية  قومية  أهداف  لتحقيق  الفلسطيني 
يهودية، وليس بهدف حتقيق حق التقرير املصير 
في  الفلسطيني  للمجتمع  الفلسطينية  والهوية 
الداخل واخلارج، وكأن مفهوم حق تقرير املصير 
الداخل  في  الفلسطيني  املجتمع  إلى  بالنسبة 

الفلسطينية،  الدولة  إلى  االنضمام  في  ينحصر 
املصير  تقرير  حق  من  أخرى  أشكال  هناك 
احلقوق  على  احلصول  مثل  القومية  لألقليات 

اجلماعية واإلدارة الثقافية وغيرها.
هو  املثلث  ملناطق  السكاني  التبادل  مشروع  ــ  ثانيًا 
فالضم  ضمًا،  وليس  ترانسفيري،  شبه  مشروع 
يوحي أن هناك رغبًة لدى سكان األقلية العربية 
ومعارضة  الفلسطينية،  الدولة  إلى  باالنضمام 
سيعيد  التبادل  هذا  وأن  األغلبية،  قبل  من 
احلقوق القومية والسياسية لسكان األقلية، وهذا 
أهداف  وارد وليس من  طبعًا غير صحيح وغير 
املثلث، بل على العكس من ذلك،  نقل سكان 
ترانسفير  حالة  عن  يعّبر  املثلث  سكان  نقل  فإن 
حتى لو كان النقل مع جزء من أراضيهم، ألنهم 
سيخسرون باقي أراضيهم سواء اخلاصة أو تلك 
منها  هجروا  التي  املهجرة  القرى  في  األراضي 

العام 1948 قبل جلوئهم إلى منطقة املثلث.
حل  إلى  السكاني  التبادل  مشروع  يهدف  ــ  ثالثًا 
غير  كتل  وهي  االستيطانية،  الكتل  مشكلة 
شرعية في القانون الدولي وفي املشروع الوطني 
بني  أخالقية  غير  مقايضة  وفيه  الفلسطيني، 
غير  مستوطنني  وبني  وأصليني  شرعيني  سكان 

شرعيني ومحتلني.
أزمة  ستفاقم  السكاني  التبادل  مشاريع  ــ  رابعًا 
مشكلة  ستحل  فهي  الداخل،  في  العرب 
ستخلق  نفسه  الوقت  وفي  االستيطانية  إسرائيل 
يتمكن  لن  جهة  فمن  عادل،  غير  سياسيًا  واقعًا 
سكان املثلث من االستمرار في النضال من أجل 
أراضيهم  استعادة  أو  املهجرة  قراهم  إلى  العودة 



40 العدد )15(  2011

الدولة  حدود  داخل  ستبقى  التي  املصادرة 
التنازل  يعني  انضمامهم  إن  حيث  اليهودية، 
أنه  بد  فال  نفذ  إن  ألنه  املشروع،  احلق  هذا  عن 
النهائي للصراع،  سيتم تنفيذه ضمن إطار احلل 

وحتديد احلدود النهائية بني الكيانني السياسيني.
ينسجم  مشروع  هو  املثلث  نقل  مشروع  ــ  خامسًا 
أن معارضة  اليهودية، مبعنى  الدولة  مع مشروع 
اليهودي  الطابع  معارضة  من  جزء  هي  الضم 
من  تكون  أن  يجب  الضم  ومعارضة  للدولة. 
القيادات  طرف  من  الفلسطينية،  املعادلة  طرفي 
الفلسطيني في إسرائيل، ومن طرف  واجلمهور 
القيادة واجلمهور الفلسطيني في الضفة الغربية. 
في  االستيطان  واقع  تكريس  يعني  الضم  ألن 
الوجود  وإضعاف  جهة،  من  الغربية  الضفة 

الفلسطيني في إسرائيل من جهة أخرى.
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دراسات

د. عدنان أبو عامر*

*   باحث متخصص في القضية الفلسطينية- غزة.

الدولة اإلسالمية.. بني حماس والسلفية اجلهادية

في  حماس  حركة  لفوز  األول  اليوم  منذ 
الثاني  كانون   25 بتاريخ  التشريعية  االنتخابات 
2006، أشعلت محافل صنع القرار في عدد من 
منها  ترقبًا  احلمراء؛  األضواء  احمليطة  العواصم 
أسمته  ما  إقامة  في  بعده  ما  له  سيكون  ذلك  أن 

»إمارة« إسالمية في األراضي الفلسطينية.
التوقع املصحوب بقلق كبير  وسواء أكان هذا 
مبنيًا على معطيات حقيقية أم تقديرات تخمينية، 
والكبير على مجريات  الواضح  أثره  له  كان  فقد 
رفعته  الذي  االنتخابي  لبرنامجها  حماس  تطبيق 
احلركة  شعار  أن  علمًا  واإلصالح«،  »التغيير 
الدينية  األبعاد  على  يقتصر  لم  هذا،  االنتخابي 
شمل  بل  فحسب،  والسلوكية  واالجتماعية 

األبعاد اإلدارية والسلطوية واالقتصادية.
األراضي  في  الالحقة  األحداث  وكشفت 

عن  تعلن  أن  تشأ  لم  حماس  أن  عن  الفلسطينية 
اإلمارة اإلسالمية أو تطبيق الشريعة، العتبارات 
عدم  في  منها  ورغبة  وإقليمية،  محلية  سياسية 
املرحلة  هذه  في  لها  املعادية  األطراف  إثارة 
خصومة  جلب  نفسه  الوقت  وفي  بالذات، 
حماس  أن  رأت  »متشددة«،  إسالمية  تيارات 

متهاونة في ما أسمته حتقيق »الفريضة الغائبة«.

أسلمة املجتمع
من  عامًا   23 طوال  حماس  حركة  متكنت 
بني  اجلمع  من  ــ  كبيرة  نسبية  بصورة  ــ  تاريخها 
النزعتني الوطنية والدينية، واجلمع بني اخلطابني 
السياسي واإلسالمي، وأدى التحّول اإلسالمي 
الساعية  الدينية  التيارات  ظهور  إلى  اجلاري 
خطاب  يتجاوز  إسالمي  خطاب  تبني  إلى 
اجلهادية  الدينية  األبعاد  على  بالتركيز  حماس، 



43

اإلسالمية على حساب نظيرتها الوطنية السياسية 
الفلسطينية، وفقًا ملبررات تقول إن جوهر الصراع 

اجلاري مرده الصراع بني اإلسالم واليهودية.
حماس  لدخول  األولى  البدايات  ومنذ 
والبرملاني واحلكومي، ظهرت  السياسي  املعترك 
تطبيق  في  تعجلها  وعدم  »املعتدلة«،  توجهاتها 
الشريعة، وإقامة الدولة اإلسالمية؛ ما دفع بعض 
الصياغة  ذلك  اعتبار  إلى  منها  املقربة  األوساط 
عن  أعلنت  حيث  التأسيسي1،  مليثاقها  اجلديدة 
حقيقي  انتقال  عن  تعّبر  جديدة  فكرية  محددات 
في توجهاتها األيديولوجية، والتي جاءت على 

النحو اآلتي:
أمام  متساوين  جميعًا  الفلسطينيني  اعتبار 
معتقداتهم  اختالف  من  الرغم  على  القانون، 

وأفكارهم.
إلى  واالحتكام  الوحيد،  اخليار  هي  الدميقراطية 

صناديق االقتراع.
الرئيس  املصدر  اإلسالمية  الشريعة  تعتبر 

للتشريع، وليس املصدر الوحيد.2
التدّرج في سعيها إلى »أسلمة« املجتمع، باألمر 

باملعروف وليس بالنهي عن املنكر.
تخصيص ماليني الدوالرات لبناء مدينة سينمائية 

»محافظة« على شواطئ غزة.3
وقد أعلنت حماس ــ أكثر من مرة ــ أنها ليست 
اإلخوان  جماعة  غرار  على  إسالميًا  دينيًا  حزبًا 
حترر  »حركة  فهي  التحرير،  حزب  أو  املسلمني 
وطني«، وبالتالي، لم تتصرف في السلطة على 
»ثيوقراطيًا«،  مشروعًا  حتمل  أنها  يوحي  نحو 
ولم تصدر قائمة احملظورات التقليدية، بل على 

النقيض من ذلك:
لم متنع األحزاب العلمانية واليسارية.

لم تقم بتطبيق الشريعة اإلسالمية. 
لم تفرض احلجاب بالقوة على الفلسطينيات. 
لم تغلق محال الترفيه التي يؤمها غير املنتمني 

إلى فكرها اإلسالمي.4
إعالن  مع  تتفق  السلوكيات  هذه  أن  وبدا 
مختلف  منهج  وذات  معتدلة،  حركة  أنها  حماس 
طير،  أبو  محمد  قال  كما  السلفية،  التنظيمات  مع 
البرملاني عن كتلة حماس من مدينة القدس، عقب 
تطبيق  نفرض  لن  »إننا  التشريعية:  باألغلبية  فوزها 
القاعدة«.5  تنظيم  لسنا  ألننا  اإلسالمية،  الشريعة 
وبعد أن رفضت القوى السياسية الفلسطينية مشاركة 
حماس في تشكيل احلكومة، اضطرت األخيرة إلى 

إعالن حكومتها األحادية أواخر آذار 2006.
وقد بدأت التقديرات تشير على الفور ــ عشية 
أن حماس  إلى  ــ  الدستوري  القسم  أداء وزرائها 
القوى  جتاه  التزامات  أية  من  حل  في  أصبحت 
برنامجها  تطبيق  وبإمكانها  األخرى،  السياسية 
الفرد  صناعة  إلى  ضمنًا  الداعي  االجتماعي 
إلى  وصواًل  املسلم،  املجتمع  وإقامة  املسلم، 
الدولة اإلسالمية، دون أي إزعاج أو اعتراض. 
والسلوك  امليداني  األداء  حقيقة  إلى  الناظر  لكن 
بني  وحكومتها،  حماس  حلركة  االجتماعي 
أية  من  خال  أنه  يرى   ،2010 ــ   2006 عامي 
إشارة إلى الدولة اإلسالمية، أو تطبيق الشريعة، 
وإن اكتفت بذكر عدد من البنود إلحداث التوازن 
من  الداخلي،  وأدائها  اخلارجي،  خطابها  في 

خالل:
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الرئيس  املصدر  اإلسالمية  الشريعة  جعل   -1
للتشريع في فلسطني.

بال  املواطنني  لكل  العامة  احلريات  حماية   -2
استثناء.

لألحوال  جديد  قانون  سن  على  العمل   -3
من  مستنبط  الشرعية،  واحملاكم  الشخصية 
النصوص الشرعية واملذاهب الفقهية، واختيار 

ما يتناسب مع تطور املجتمع الفلسطيني.
أن  من  مؤكد  هو  ما  لتأكيد  حاجة  من  وليس 
هذا البرنامج متت صياغته، بعد مروره بعمليات 
قبل  من  ومراجعة،  وتعديل  وإضافة،  حذف 

أعلى املؤسسات السياسية والتنظيمية للحركة.
تسميه  ملا  واعيًة  حماس  كانت  رمبا  ولذلك، 
الداخلي،  أداءها  حكم  الذي  األولويات«  »فقه 
املطالبات  عن  بعيدًا  وسلوكيًا،  اجتماعيًا 
بتطبيق  عناصرها  من  عريضة  لقواعد  املستعجلة 
ينطبق  وهنا  اإلسالمية.  الدولة  وإقامة  الشريعة 
املنظرين  أكبر  أحد  إليه  ذهب  ما  حماس  على 
للفكر اإلسالمي احلركي، حني طالبها بـ »اخلروج 
التقدير  سعة  إلى  الصلب  االعتداد  ضيق  من 
للتدقيق،  يحتاج  أمر صواب  املصلحي«6، وهو 
ألن التوّسع ينبغي أن يكون وفق مقاصد الفقه، 
ـ بالقياس إلى  وفقهاء حماس لديهم اجلرأة النسبيةـ 
املوازنات، وجوالتهم  ــ في  احلركات اإلسالمية 

عريضة في ميادين اإلفتاء املصلحي.

مكونات الظاهرة السلفية
مشهد  في  حماس  أقدام  رسوخ  مقابل  وفي 
الساحة  شهدت  الفلسطيني،  السياسي  اإلسالم 

نوعيًا  حتواًل  األخيرة  السنوات  في  السياسية 
جديدًا، باجتاه تزايد فعاليات احلركات السلفية، 
اإلسالمي  التحول  عملية  أن  من  الرغم  وعلى 
العام  في  األولى  االنتفاضة  انطالق  منذ  بدأت 
1987، فإن ما يحدث حاليًا، هو »حتول نوعي« 
من  املزيد  باجتاه  اإلسالمي،  املشهد  هذا  داخل 

الظاهرة السلفية.
أيديولوجيًا  تيارًا  اجلهادية  السلفية  وتعتبر 
من  قائم  هو  ملا  مناهضة  حركية  جماعات  حتمله 
أنظمة اجتماعية وسلطات سياسية وثقافة سائدة 
ومبررات  أسبابًا  لقيامها  وجند  دولية،  وعالقات 
ينتمون إلى قطاعات  أفرادًا  أنها جتّند  شتى، كما 
هذه  بني  املشترك  والقاسم  مختلفة،  اجتماعية 
نات ــ على اختالف مالمحها ودوافعها ــ هو  املكوِّ
التي تسّوغ  الدينية  طبيعة األيديولوجية السياسية 
تّتـسم  أيديولوجية  وهي  وأنشطتها،  أهدافها  لها 

باخلاصية املزدوجة اآلتية:
البشرية  لتقسيم  جذرية  األكثر  الصيغة  تشّكل   *
بالتقسيم  تكتفي  فال  ديني،  أساس  على 
بل  وكفار«،  »مسلمني  إلى  للبشر  التقليدي 
تعريفًا  وتقّدم  الّشرك،  أو  الُكـفر  معنى  توّسع 
ضّيقًا لإلسالم يؤّدي إلى إخراج جزء كبير من 

املسلمني من حظيرته.
جذريًة  األكثر  الصيغة  نفسه  الوقت  في  تقّدم   *
كأيديولوجية  معه  فتتعامل  ين،  الدِّ لتسييس 
النظام  استعادة  هدف  عند  تقف  ال  صدامية 
التاريخي  فضائه  في  اإلسالمي  السياسي 
ما  ضّد  اجلهاد  إلى  تتجاوزه  وإمنا  املعروف، 
ُتسّميه »الطاغوت واجلاهلية« في كل مكان من 
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الكرة األرضية، وفي الوقت نفسه العمل على 
اإلسالم  حكم  أي  عاملية،  خالفة  دولة  إقامة 

للعالم كافة. 
اجلهادية  السلفية  البرقاوي  عصام  يعّرف 
التوحيد  إلى  الدعوة  بني  يجمع  »تيار  إنها  قائاًل 
أو  آن واحد،  في  بشموليته واجلهاد ألجل ذلك 
تيار يسعى إلى حتقيق التوحيد بجهاد الطواغيت، 
التيار السلفي اجلهادي التي متيزه  فهذه هي هوية 

عن سائر احلركات الدعوية واجلهادية«.7 
السلفية،  احلركات  من  العديد  ظهرت  وقد 
وتشهد  اإلسالمية،  اإلمارة  إقامة  إلى  الداعية 
حاليًا صعودًا متزايدًا لها، بصورة تقلق حماس، 

وميكن احلديث عن أبرزها على النحو اآلتي:
واجلهاد:  التوحيد  كتائب   - اإلسالم  جيش 
 ،2006/5/8 بتاريخ  التأسيسي  بيانه  وصدر 
»ممتاز  ويتزعمه  القاعدة،  لتنظيم  مواالته  وأعلن 
املقدسي«،  »خطاب  مع  التقى  الذي  دغمش«، 

وتنتشر أقاويل عن عالقته بـ »أسامة بن الدن«.
جيش األمة - أهل السنة واجلماعة: الذي وّجه 
نداًء عاجاًل إلى جميع اجلماعات السلفية أواسط 
آب 2007 »للتوحد في صدِّ الهجمة التي دبرت 
بليل من الصليبيني واليهود وأنصار الروافض«، 
وختم بالقول: »وقد أعذر من أنذر«، مذياًل بيانه 
بيت  السنة واجلماعة  أهل  األمة:  بتوقيع »جيش 

املقدس - فلسطني«.
سلفية  جلماعات  عدة  بيانات  ظهرت  وقد 
أخرى، كالبيان الصادر بتاريخ 2007/8/12، 
جيش   - احلق  سيوف  »كتائب  جماعة  باسم 
املقدسي«.  صهيب  »أبو  ويتزعمها  القاعدة«، 

بوست(  )جيروزاليم  صحيفة  أشارت  كما 
تنظيم  إلى وجود  ــ  تقرير نشرته  ــ في  اإلسرائيلية 
تصريحات  وأوردت  الله«،  »جند  اسم  حتت 
في  وجه  الذي  الله«،  عبد  »أبو  لزعيمه 
حركة  إلى  حادة  انتقادات   ،2008/7/14
حماس، بسبب ترحيبها بزيارة »توني بلير« إلى 
غزة، وقال البيان: »إن املجرمني من أمثال بلير، 
ب بهم في غزة«.8 إلى جانب اإلعالن  غير ُمَرحَّ
وأنها  فلسطني«،  لتحرير  اإلسالمية  »اجلبهة  عن 
تتعامل مع القاعدة، وأنها هددت بأعمال عنف 
أْي  الشيعة«،  اإليرانيني  »منظمة  أسمتها  ما  ضد 

حركة حماس.
 2008/9/10 بتاريخ  بيان  توزيع  مت  وقد 
بتوقيع »أحرار كتائب القسام« يعلن مسؤوليتها عن 
تفجيرات، استهدفت مواقع تسيطر عليها حكومة 
حماس في غزة، وإن لم يتسنَّ التأكد َبْعُد من حقيقة 
بيان  صدور  إلى  إضافة  وانتمائها،  اجلماعة  هذه 
عناصر  يصف  الذي  واجلماعة«  السنة  أهل  »أبناء 
حماس بـ »اجلناة اخلوارج«.9 وقد دعا رجل السلفية 
اجلهادية األبرز في أكناف بيت املقدس؛ املعروف بـ 
»أبو محمد املقدسي«10 تشكيالت السلفية اجلهادية 
باسم  واحدة  قيادة  حتت  التوحد  إلى  أنواعها  بكافة 

جماعة »كتائب التوحيد واجلهاد«.
من  التحقق  يتم  لم  أخرى  جماعات  وهناك 
التوحيد  )جحافل  ومنها:  ميدانيًا،  وجودها 
الله،  جند  اإلسالمي،  القدس  جيش  واجلهاد، 
عصبة  اإلسالمية،  فلسطني  والية  جهاد  قاعدة 
األنصار، سيوف احلق(. وتتمركز هذه احلركات 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  مناطق  في  جميعها 
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يعمل  الفعال  حماس  نشاط  أن  من  الرغم  على 
على  ــ  كبير  وبقدر  فيها  مشكوك  غير  بصورة  ــ 

التقليل من ظهورها.
هي  ما  احلركات  هذه  أن  إلى  التقارير  وتشير 
السلفي«،  اجلليد  »جبل  من  الظاهر  اجلزء  إال 
إضافة إلى وجود املزيد من التوقعات التي تقول 
االنقسامات،  بسبب  إما  تزايدها:  باحتماالت 
توالد  بسبب  وإما  أوساطها،  في  ستحدث  التي 
املزيد منها على خلفية التحوالت الدينية اجلارية 

في املجتمع الفلسطيني.
وقد ساعد في انتشار الظاهرة السلفية اجلهادية 

في قطاع غزة عدد من الظروف:
بعد  السلفيون  بدأ  فقد  السياسية:  الظروف 
أيار  في  البلدية  االنتخابات  في  حماس  مشاركة 
خوض  استعدادها  وإعالنها   ،2005 العام  من 
االنتخابات  أن  يشيعون  التشريعية،  االنتخابات 
ورضا  الله،  شرع  لغير  وحتكيم  حرام، 
الكالم  لهذا  يكن  ولم  الكافرة،  بالدميقراطية 
 2006 العام  بداية  حتى  الشارع  في  كبير  صدى 
قبل مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية، 
حماس  قواعد  بعض  من  قبول  هناك  كان  حيث 
أن  القواعد  هذه  وأشاعت  السلفي،  للفكر 
املشاركة في االنتخابات هي دخول في البرملانات 

»الشركية«.
مراحل  في  فتح  مع  حماس  لعالقة  كان  كما 
امليداني،  والصراع  الوحدة،  كحكومة  مختلفة 
بالتغلغل  الظاهرة  استمرار  في  دور  مكة،  واتفاق 
في أوساط عناصر حماس، حيث »قدح« السلفيون 
آنذاك في احلركة، واتهموها بـ »فساد العقيدة ومواالة 

الوضعية«،  القوانني  إلى  والتحاكم  العلمانيني 
وكانت تلك الفترة من أكثر الفترات التي انتشر فيها 

الفكر السلفي بني أوساط شباب حماس.
األعمال  عن  حماس  وتوقف  للتهدئة  كان   
إيجاد حالًة من سوء  في  دور  أحيانًا،  العسكرية 
تقدير املوقف لدى بعض عناصرها، وشعورهم 
بتخليها عن املقاومة، ووصل احلد ببعضهم إلى 
من  تركتها  حماس  أن  مدعني  منها  خرجوا  أن 
أجل السياسة، معتبرين ذلك خلاًل في العقيدة، 
في  األمل  فقدان  وّلد  ما  الثوابت،  عن  وتراجعًا 

اإلصالح والتغيير الداخلي.
العاملي  اجلهاد  قادة  خطابات  توالت  وقد 
إلى  املوجهة  املنتقدة  والزرقاوي،  كالظواهري 
إضافة  بالردة،  حماس  متهمة  حماس،  قادة 
السلفية  قبل  من  ضدها  املستمر  التحريض  إلى 
لها:  التابعة  اإللكترونية  املواقع  عبر  اجلهادية 
التوحيد  السيوف،  مداد  احلسبة،  كـ)الفالوجة، 
واجلهاد، شبكة املجاهدين(، فضاًل عن تضخيم 
وقياداتها  واحلركة  احلكومة  على  املآخذ  بعض 
وروسيا،  كإيران  الدول  بعض  زيارات  مثل: 
باإلخوة،  ووصفهم  بأعيادهم  املسيحيني  وتهنئة 

وعدم تطبيق احلدود.
احلصار  ذلك  في  مبا  االقتصادية:  الظروف 
املفروض على قطاع غزة، وما صاحبه من ضغط 
البعض  دفع  ما  سكانه،  على  واقع  اقتصادي 
وبالتالي  األزمة،  سبب  حماس  أن  اعتبار  إلى 
الفقر  إلى تلك اجلماعات، عالوًة على  االنتماء 
الذي تسبب في بعض األحيان في االنتماء إليها 
واستغالل  شهري،  مالي  دخل  على  للحصول 
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العمل  عن  والعاطلني  الطلبة  من  السن  صغار 
عليهم،  والتأثير  واحملرضني،  املنظرين  قبل  من 

واستغالل ظروفهم االقتصادية الصعبة.11
الدعوي  اجلانب  كضعف  التربوية:  الظروف 
اطالع  وعدم  الفلسطيني،  املجتمع  في  التربوي 
الشباب على اجلوانب التخصصية كفقه املوازنات 
الدعوي  اخلطاب  وغياب  الشريعة،  ومقاصد 
اجلماهيري امُلفنِّد للقضايا املثارة ضد حماس في 

منابر السلفية اجلهادية في دروسهم ونشراتهم.

»جلجلت«...دراسة حالة
في  والدارج،  الشائع  االسم  »جلجلت« 
الشباب  من  ملجموعات  الغزيني،  أوساط 
و »أنصار  اجلهادية«،  »للسلفية  التابعني  املتدين، 
السنة«، و »أنصار جند الله«، والتي بدأت تنشط 
في قطاع غزة منذ أحداث حزيران 2007، لكن 
في  مناصريها  فريق  واتسع  ازدادت،  وتيرتها 
الشهور األخيرة، في ظل إعالنها املسؤولية عن 
خالل  اإلنترنت  مقاهي  تفجير  عمليات  معظم 

العام 2009.
األخيرين،  العامني  خالل  لوحظت،  وقد 
من  تتألف  عشوائية  مجموعات  تكوين  ظاهرة 
زالت  ما  ورمبا  حينه،  في  انتمت  شابة  عناصر 
لقوى  العسكرية  األجنحة  بعض  إلى  تنتمي، 
التي  العقيدة  وتنطوي  الفلسطينية،  املقاومة 
جهادية  مقومات  على  لها  األساس  احلجر  ُتعد 
التراث  إلى  العودة  حول  تتمحور  وسلفية، 
إسالمية  دولة  إنشاء  إلى  والسعي  اإلسالمي، 

بواسطة حرب »جهادية« جامحة.

في  »جلجلت«  مجموعات  ضلعت  وقد 
أبرزها  املسلحة،  العمليات  من  عدد  تنفيذ 
ثالث  بوضع   ،2009 أوائل  التفجيرية  العملية 
للجيش  تابعة  دورية  الستهداف  ناسفة  عبوات 
استهداف  محاولتها  جانب  إلى  اإلسرائيلي، 
موكبي الرئيس األميركي األسبق »جيمي كارتر« 
ومبعوث  األسبق،  البريطاني  الوزراء  ورئيس 
في  كانا  اللذين  بلير«،  »توني  الرباعية  اللجنة 
تفجير  عن  فضاًل  غزة،  إلى  منفصلتني  زيارتني 
العشرات من مقاهي اإلنترنت في غزة، بذريعة 

نشرها الفساد والرذيلة.
مجموعات  لظهور  الدقيق  التأريخ  أن  علمًا 
اللحظة  مع  تزامن  غزة،  قطاع  في  »جلجلت« 
في  الدخول  حماس  حركة  فيها  قررت  التي 
عبر   ،2006 العام  بداية  التشريعية  االنتخابات 
إصدار بيان بعدم جوازها شرعًا، وتشير األوراق 
املتناثرة لهذه املجموعات إلى تأثرها الشديد مبن 
أسمتهم »املشايخ الكبار« املنادين باجلهاد العاملي 
أفغانستان  إلى  ينتقلوا  أن  قبل  الشيشان،  في 
األساسية  البنية  أن  من  الرغم  على  والعراق، 
جلماعة  األساسي  التربوي  املنهج  درست  لها 

اإلخوان املسلمني.
هذه  كاتب  على  حديثًا  يبدو  الذي  األمر 
السطور ما ذكره مسؤول في »جلجلت«، بقوله: 
سياسيني  وقادة  كبارًا،  عسكريني  مسؤولني  »إن 
انضموا  جامعات،  وأساتذة  أكادميية  وكفاءات 
سهاًل  ليس  معلومات  هذه  أن  ومع  إليهم«، 
تأكيدها، في ضوء أن املنتمني لهذه املجموعات 
»تطبيق  لفكرة  املتحمسني  اليافعني،  الشباب  من 
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ليس  اإلسالمية،  الدولة  وإقامة  الشريعة« 
أكثر«.12

عن  املسؤولية  بتحمل  »جلجلت«  وتعترف 
التفجيرات التي شهدتها أنحاء مختلفة من قطاع 
غزة منذ سيطرة حماس عليه، وفقًا ملا جاء على 
يتم  بالتفجير  القيام  »قبل  مسؤوليها:  أحد  لسان 
احلديث مع صاحب املكان الذي لديه »مفسدة«، 
وينصح عّبر كتاب أو بيان أو دعوة إلى إزالتها، 
وإن لم يزلها بعد عدة حتذيرات، يتم تفجير احملل 
بعد احلصول على »فتوى شرعية« بذلك، بحيث 
ال يتم إحلاق األذى باجليران وحياتهم، ونحرص 
في مكان  فقط  بل  بحياته،  املساس  يتم  أال  على 

»املفسدة«.13

بوادر الشقاق
»البنالدنيون«  أو  السلفية،  اجلماعات  ترى 
اجلهاد  دعوات  يجدوا  لم  أنهم  الفلسطينيون 
الذين  اإلخوان،  لدى  »الكفار«  ضد  العاملي 
ونظروا  االحتالل،  على  مقاومتهم  اقتصرت 
إلى حماس كـ«حركة وطنية« تشارك في املجالس 
إسالمية«  »حركة  كونها  من  أكثر  التشريعية، 
األساسي  املسوغ  وبات  الشريعة.14  حتّكم 
النطالق هذه املجموعات، يتمثل بدعوة حماس 
للعودة إلى »منهج اجلهاد«، وترك املنابر السياسية 
والتشريعية، واحلكم بالشريعة، بداًل من القوانني 

الوضعية.
احلركات  أصبحت  ذلك،  على  وتأسيسًا 

السلفية في قطاع غزة، تركز على:
اعتماد مقاربة للصراع، ترى أن املطلوب هو . 1

حترير القدس واملسجد األقصى.
السياسي . 2 باملعنى  فلسطني  دولة  إقامة  عدم 

باملعنى  إسالمية  »إمارة«  بل  العلماني، 
الشرعي.

اإلسالمية . 3 اإلمارات  منظومة  ضمن  العمل 
في  »املجاهدون«  جنح  التي  األخرى، 
في  )طالبان  مناذج:  تتجلى  وهنا  إقامتها، 
أفغانستان، ودولة العراق اإلسالمية، وشبه 

الدولة في الصومال(.
بأنها . 4 حماس،  حلركة  السلفيني  انتقادات 

تعلن  لم  غزة،  قطاع  على  سيطرتها  بعد 
قيام اإلمارة اإلسالمية، ما يعتبر تقصيرًا في 
إكمال أداء الواجب الشرعي الذي كّلفه الله 

للمجاهدين.
وقد استندت في انتقادها على النص الشرعي 
أقاموا  األرض  في  مكناهم  إن  »الذين  القائل: 
ونهوا  باملعروف  وأمروا  الزكاة  وآتوا  الصالة 
ثقافة  إليه  تستند  الذي  النص  وهو  املنكر«،  عن 
تسمية  عليه  يطلق  مبا  املتعلق  اإلسالمي  اخلطاب 
أن  ترى  فإنها  بكلمات أخرى،  التمكني«.  »فقه 
لكنها  غزة،  قطاع  من  حماس  حلركة  مكن  الله 
اإلسالمية،  اإلمارة  قيام  إعالن  عن  »تقاعست« 
املعنية شرعًا بأداء واجب األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر.
وجاءت األحداث الدامية في مسجد ابن تيمية 
 ،2009 آب  شهر  أواسط  غزة،  قطاع  جنوب 
بني  اجلوهري  اخلالف  حقيقة  السطح  إلى  لتبرز 
والتيار  حماس،  بحركة  ممثاًل  اإلخواني  التيار 
وهو  العاملي،  اجلهاد  ملنظومة  التابع  السلفي 
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خالف بقي حتت الرماد.
ويتمثل اجلانب األخطر في هذه املجموعات بـ 

»احلاالت العسكرية«، في ضوء أنها:
تنظيمي  محيط  دون  البنادق  حلاملي  جتميع  أ- 

يسندهم بشتى أنواع الدعم السياسي واملالي.
البسطاء  وبعض  السن  صغار  إليه  ينجذب  ب- 
رغبة في »الشهادة«، أكثر منه حبًا في اجلهاد، 
يتحملها  ال  وتعب  ونصب  مشاق  فللمقاومة 

أمثالهم.
ج- يندفع قادة هذه »احلاالت« إلى جذب اإلعالم 
إليهم، فيسرعون بعمل دون خطة وال حذر، 
وتكون النتيجة أن عملية فدائية قد متت، ودليل 

جناحها استشهاد املنفذين جميعهم.
د- العمل املقاوم يحتاج إلى وعي أمني وحذر 
االحتالل  هو  العدو  كان  إذا  فكيف  شديد، 
جتسسية  أدوات  من  ميتلك  مبا  اإلسرائيلي، 
أمنًا  احلذر  يزداد  أن  إلى  أدعى  فهذا  خطيرة، 

وحرصًا.

السلفيون ومشروع اإلمارة
وجدت  السلفية  التنظيمات  أن  اعتقاد  يسود 
في غزة، كخاليا سرية راقدة، في مرحلة سابقة 
من  الثانية  السنة  في  عملها  وبدأ   ،2006 على 

االنتفاضة، مستفيدة من العوامل اآلتية:
زخمها وطابعها العسكري. 

انهيار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
في  كوادرها  من  قليل  غير  عدد  انخراط 

عمليات املقاومة. 
التنافس والصراعات الداخلية بني الفصائل.

صراحًة  اإلعالن  تأخر  أن  آخر  فريق  ويعتقد 
واملجموعات  اإلسالمية  التنظيمات  وجود  عن 
السلفية املرتبطة بها إلى العام 2006 وما بعده، 

جاء لألسباب اآلتية:
بني  وعميق،  أساسي  تناقض  وجود 
أيديولوجية النظام السياسي الفلسطيني، في ظل 
قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأيديولوجية 
جماعات اإلسالم السياسي، خصوصًا السلفية.
لم  وفاعليتها،  السلطة  أمن  أجهزة  قوة 
وموالية  مرتبطة  تنظيمات  عن  باإلعالن  تسمح 

للسلفيني.
وتبادل  واستخباراتي،  أمني  تنسيق  وجود 
الفلسطينية  األمن  أجهزة  بني  للمعلومات 

واإلسرائيلية، وبعض أجهزة األمن العربية.15
السلفية  التنظيمات  هذه  بدأت  املقابل،  في 
بصوت  تدعو  القاعدة،  بتنظيم  بعضها  واملرتبط 
مرتفع إلقامة الدولة اإلسالمية، وميكن عرضها 

فيما يأتي:
منطقية  ثمرة  سلفية،  تنظيمات  ظهور  جاء 
األراضي  في  السائد  العام  السياسي  للمناخ 
الفلسطينية، بدءًا باندالع انتفاضة األقصى أواخر 
عليها،  العسكري  الطابع  وغلبة   ،2000 العام 
اجلانب  أحادي  اإلسرائيلي  باالنسحاب  مرورًا 
ضعف  إلى  وصواًل   ،2005 غزة  قطاع  من 
وانفالت  األمنية،  قبضتها  ووهن  السلطة، 

عناصرها وكوادرها.
أواسط  الفلسطينية  السلطة  أمن  أجهزة  انهيار 
العام 2007، أمام حركة حماس، وما أسفر عنه 
وانكشاف  األمنية،  لألجهزة  كامل  انحالل  من 
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انسحاب  إلى  أدى  ما  لها،  التابعة  امليليشيات 
وهجرة العديد من الكوادر، والتحاقها بجماعات 

أخرى منافسة، مبا فيها املرتبطة بالسلفيني.
اآلالف  عشرات  وراءها  االنتفاضة  خلفت 
الشخصي  مصيرهم  ارتبط  الذين  الشباب  من 
وأدى  املسلحة،  املقاومة  حالة  باستمرار 
إعالن  بفعل  لعملياتها،  التدريجي  االنحسار 
 ،2008 العام  أواسط  إسرائيل  مع  التهدئة 
أوائل  غزة  على  احلرب  أعقبت  التي  والفترة 
املخزون  من  حقيقي  فائض  وجود  إلى   ،2009
الفردي واجلماعي من العنف، ما يسمح بتسربه 
وجهادية،  عنفية  عقائد  تتبنى  التي  األطر  إلى 

كالتنظيمات السلفية على وجه اخلصوص.
وأفكارًا  مفاهيم  السلفية  التنظيمات  هذه  تبني 
البن  »الفتاوى«  كتاب  إلى  األساس  في  تستند 
املقدسي،  محمد  أبي  مبؤلفات  وتأثرها  تيمية، 
الزرقاوي،  مصعب  ألبي  الروحي  املرشد 
مثل:  اجلماعات،  هذه  قادة  من  عدد  وانتحال 
أحمد مظلوم املكّنى »خطاب املقدسي«، والذي 
يعد املرجع الفقهي لتنظيم جيش اإلسالم، وأبو 
حفص املقدسي زعيم جيش األمة، وأبو صهيب 
جيش   - احلق  سيوف  كتائب  زعيم  املقدسي 

القاعدة.
وإذا أردنا تفسير العوامل البيئية التي أسهمت 
اجلهادية  التنظيمات  وتفريخ«  »استنبات  في 
الالزم  من  فسيكون  السلفية،  واجلماعات 
تقدمي  على  تقوى  أخرى،  أسباب  عن  البحث 
للعالقة  عقالني،  تبرير  أو  منطقي،  تفسير 
القائمة بني حركة حماس، وبني تلك التنظيمات 

واجلماعات، وأثر ذلك كله على مستقبل إعالن 
أن بعضًا من  الدولة اإلسالمية.16 علمًا  مشروع 
أصغر اجلماعات اجلهادية السلفية في غّزة، التي 
باالسم  جماعة  يكون  أن  منها  الكثير  يعدو  ال 
فقط، ال تربطه أية صلة بالقاعدة فيما عدا رؤيته 
في  إسالمية  خالفة  تأسيس  على  القائمة  املعَلنة 

فلسطني تلتزم بالشريعة اإلسالمية بحذافيرها. 
حجمًا  األصغر  املجموعات  هذه  ركزت  وقد 
هجماتها على أهداف إسرائيلية وعلى منظمات 
بدرجة  ذلك  ويعود  غّزة،  في  إسالمية«  »غير 
كبيرة إلى افتقارها إلى قدرات تسمح لها بتجاوز 
نشاطه  يحصر  منها  العديد  أن  كما  اإلطار،  هذا 
وهجماته  تهديداته  ربط  لكنه  القطاع،  في 
الكرتونية  الرسوم  على  رّد  ففي  عاملية.   بقضايا 
بابا  تعليقات  وعلى  الدمنرك،  في  ُنشرت  التي 
الفاتيكان التي اعتبرتها معادية لإلسالم، هددت 
بعض اجلماعات في غزة بشّن هجمات على عدة 

كنائس في غّزة. 
لشّن  العاملية  الدوافع  من  النوع  وهذا 
املنظمات  هذه  حتول  يعكس  محلية  هجمات 
إلى  القومية  اإلسالمية  األيديولوجية  من 
جماعات  تتبّناها  التي  األممية،  األيديولوجية 
بفاعلية  ــ  جهادية سلفية عديدة في غّزة، وتربط 
ــ قضيتها احمللية بالدفاع العاملي عن اإلسالم فيما 

يوصف بالتيار اإلسالمي »العاملي احمللي«.17
عمومًا،  الفلسطينية  األراضي  شهدت  وقد 
األخيرة  السنوات  في  خصوصًا،  غزة  وقطاع 
عددًا من احلوادث امليدانية التي نفذتها مجموعات 
والصليبيني«  »الكفرة  أسمتهم  من  ضد  سلفية، 
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املوجودين على أرض فلسطني، كمقدمة طبيعية 
بنظرها، وهي حوادث  الدولة اإلسالمية  إلقامة 
القت إدانة كبيرة ومعلنة من حماس، قبل وبعد 
املجتمع  »أسلمة«  أن  رأت  وإن  السلطة،  توليها 
على  العمل  إلى  بحاجة  مسألة  الفلسطيني، 
واإلقليمية  احمللية  القوى  إثارة  دون  هادئة  نار 

والدولية.
اجلماعات  فيها  رأت  التي  احلوادث  ومن 

السلفية تقريبًا لـ »حلم الدولة اإلسالمية«:
1- االعتداء على املسيحيني: شهدت العالقات 
وحتسنًا  منوًا  فلسطني  في  املسيحية  اإلسالمية 
فإن  وبالتالي  قاطبة،  العربية  الدول  تشهده  لم 
اعتداءات هذه املجموعات من الشبان ال ترقى 
العالقات،  لهذه  العامة  السمة  تكون  أن  إلى 
املؤسسات  االعتداءات على  أبرز  وميكن سرد 

املسيحية:
املقدس  الكتاب  جمعية  مكتبة  تفجير  أ- 
أحلق  الذي   ،2007 نيسان  في  املسيحية 

دمارًا بها.
ب- استهداف املدرسة األميركية شمال قطاع 
طالبها  وكافة   ،2007 نيسان  في  غزة 
ومدرسيها من الفلسطينيني، وقام املسلحون 
وجود  من  حتذرهم  رسائل  حراسها  بتسليم 

األجانب داخلها.18
شباط  في  املعمدانية  النور  مدرسة  اقتحام  ج- 
2008 من قبل رجال ملثمني، اعتدوا على 
حراسها ضربًا، وعاثوا فيها خرابًا وتدميرًا، 
في  لعملهم  عادوا  إن  احلراس  وهددوا 

املدرسة.19

أبو  أسماها  بدعوى  العمليات  هذه  وجاءت 
في  املسلمني  »التزام  األمة  جيش  زعيم  حفص 
والكفار،  اإلسرائيليني  بقتال  العالم  أنحاء  شتى 
قاله  وما  األرض«20،  اإلسالم  يحكم  حتى 
تنظيمه  أن  من  اإلسالم،  جيش  من  املثنى  أبو 
غزة،  في  األجانب  خطف  عمليات  »سيواصل 
الدول  سجون  في  املسلمني  اعتقال  يستمر  طاملا 

الكافرة«.21
غزة  قطاع  شهد  العامة:  األخالق  »حماية«   -2
وجدت  وامرأة  فتاة  من  ألكثر  قتل  عمليات 
وأعلنت  والبيارات،  املزارع  في  جثثهن 
السبعة  الشهور  في  أنه  حقوقية  مؤسسات 
األولى فقط من العام 2007، بلغ عدد النسوة 
غامضة  ظروف  في  مقتوالت  وجدن  اللواتي 
12 سيدة.22 ومع تزايد انتشار هذه اجلماعات 
تصاعدت  مالحقتها،  حماس  إعالن  قبل 
العامة«،  األخالق  »حماية  باسم  احلوادث 

وتركزت على:
الصعب  ومن  اإلنترنت،  مقاهي  تفجير  أ- 
من  مدينة  منه  تسلم  ولم  عددها،  إحصاء 
مدن القطاع، وتبنت جماعة »سيوف احلق« 
أغلب هذه التفجيرات، معتبرة هذه املقاهي 
»أوكارًا شيطانية«. وحسب تقارير ميدانية، 
فإن الشهور األربعة األولى من العام 2007 
خاصًا،  محاًل   19 تدمير  شهدت  فقط، 
أهلية،  مؤسسات  و8  إنترنت،  مقاهي  و6 
و19 مدرسة حكومية، ومركز متوين لوكالة 

الغوث.23
ب- هاجمت مجموعة سلفية، مهرجانًا لنشاط 
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األطفال أقامته وكالة الغوث )األونروا( في 
السلطان  تل  العامرية لالجئني بحي  مدرسة 
أيار  من  السادس  في  رفح  مدينة  غرب 
2007، قتل فيه مرافق أحد نواب املجلس 
التشريعي، وأصيب ثمانية مواطنني بجراح 

من بينهم طفالن.
وزارة  بها  وقامت  الفضيلة«:  »نشر  حملة   -3
ما  حملاربة  حماس  حلكومة  التابعة  األوقاف 
الفلسطينيني،  بني  الرذيلة  معالم  بعض  أسمته 
األماكن  وبعض  البحر،  شاطئ  على  السيما 

العامة.
بإلزامهن  احملاميات:  على  احلجاب  فرض   -4
أثناء  لهن  املخصص  الشرعي  الزي  بارتداء 
من  كسوة  وارتداء  احملاكم،  أمام  مثولهن 
اخلاص«  »الروب  بـ  املعروف  األسود  القماش 
غطاء  إلى  إضافًة  »البالطو«،  أو  باحملاميات، 
يحجب الشعر كاملنديل. وقد استنكرت نقابة 
معتبرًة  القرار  احلقوقية  واملنظمات  احملامني 
إياه اعتداًء على احلريات الشخصية، ومخالفًا 
شؤون  في  مبرر  غير  وتدخاًل  للقانون، 
باحلريات  مساس  على  وينطوي  احملامني، 
الشخصية، حيث تراجعت حماس عن القرار 

بعد الضجة التي أثارها.24
أسئلًة  حماس  على  جلب  القرار  هذا  ولعل 
ومنها:  اخلصوم،  قبل  لها  احملبني  من  كثيرًة 
شعر  وبقي  منها،  مطلوب  هو  ما  أكملت  هل 
وملاذا  بلباسه؟  اإلنسان  ُيقاس  وملاذا  فقط؟  املرأة 
لو  غيرهم؟  على  وكالء  أنفسهم  البعض  ُينصب 
القماش،  أذرع  بكمية  األخالقي  االنضباط  كان 

هيمن  حني  الفساد  أنواع  كل  البشرية  عرفت  ملا 
بوسع  وكان  وحده؟25  الرأسمالي  اإلنتاج  منط 
»التحالف  مثلث  تشكيل  في  التفكير  حماس 
واالشتراكيني  اإلسالميني  يضم  الذي  التاريخي 
تقاوم وتبني، خاصًة  والقوميني«، ككتلة وطنية 
ولو  واحلصار،  والدمار  االحتالل  حتت  غزة  أن 
أسباب  يبرر  ما  هناك  لكان  نفطية،  بقعة  أنها 

االنغالق »السلفي« الذي ميول نفسه!.

القطيعة والتمايز
للخالف  األولى  البدايات  إلى  الرجوع  ميكن 
الفكري والفقهي بني حماس والسلفيني، السيما 
اإلسالمية،  الدولة  إقامة  مبسألة  يتعلق  فيما 
وتطبيق الشريعة، وفق املراحل التاريخية اآلتية:

شباط . 1 في  مكة  اتفاق  على  التوقيع  بعد 
وحماس،  فتح  حركتي  بني   ،2007
لهجة  من  السلفية  اجلماعات  قيادة  رفعت 
»التعزية«  وجاءت  حماس،  لقيادة  انتقادها 
»أمين  القاعدة  تنظيم  في  الثاني  الرجل  من 
الظواهري« »في قادة حماس، ألنها حلقت 

ــ كما قال ــ بركب السادات«.
تصريح »أسامة بن الدن« في خطابه لتحرير . 2

الدولية كما  املواثيق  أنه »لن يحترم  فلسطني 
اإلخوان  قادة  وبعض  حماس  قادة  احترمها 
دينهم  »باعوا  بأنهم  ووصفهم  املسلمني«، 
بإعالن  فيها  املخلصني  وطالب  بدنياهم«، 

تخليهم عن هذه القيادة وبراءتهم منها.
عمر . 3 »أبي  لسان  على  انتقاد  أبرز  جاء 

البغدادي« أمير دولة العراق اإلسالمية الذي 
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املسلمني  اإلخوان  مع  املعركة  نقاط  حدد 
كجزء من معركته وجتربته معهم في بغداد، 
العالم  من  أخرى  ساحات  إلى  متتد  وأنها 
في  املخلصني  وطالب  فلسطني،  أبرزها 
كتائب القسام باخلروج، وإعالن تشكيالت 

جديدة بعيدًا عن قيادة حماس.26
انتقادات . 4 ألبرز  مبلخص  اخلروج  ميكن 

لسلوك  فلسطني  في  اجلهاديني  السلفيني 
فترة  في  شكلت  والتي  السياسي،  حماس 
بينهما،  »للقطيعة«  الفكرية  األسس  الحقة 

على النحو اآلتي:
في  السياسية  العملية  في  حماس  انخراط  أ. 
ظل دستور »وضعي علماني«، وعلى أساس 
أكثر من  التي »تخلت« عن  أوسلو،  اتفاقيات 

ثالثة أرباع أرض فلسطني لليهود.
باعترافها  بإسرائيل،  الضمني  االعتراف  ب. 

بشرعية السلطة الفلسطينية. 
القرارات  باحترامهم  حماس  قادة  تصريح  ت. 
باعتبار  املتحدة،  األمم  عن  الصادرة  الدولية 
أن مجرد اعترافهم بهذه املنظمة إقرار بقانونها 

الوضعي، وبدولة إسرائيل العضو فيها.
األنظمة  مع  عجيب  حلف  في  دخولها  ث. 
»املرتدة«، خاصة في مصر وسورية، متنكرين 
لدماء إخوانهم في مجزرة حماة، فقد وصف 
خالد مشعل النظام السوري بـ »املسلم املخلص 
عن  واملدافع  العربية،  األمة  على  احلريص 

احلقوق الفلسطينية«.
أسلمة  إلى  تسعى  ال  أنها  حماس  إعالن  ج. 
املجتمع الفلسطيني، وعدم مطالبتها بأن تكون 

العملية السياسية وفق الشريعة، أو بتحكيمها 
يحكموها  ولم  احلكومة،  في  وجودهم  لدى 

بعد سيطرتهم الكاملة على غزة.
اجلهادية،  للسلفية  املفرط  حماس  عداء  ح. 
أي  إلجهاض  واملستمرة  اجلادة  ومحاولتها 

مشروع إسالمي قائم على أساس سلفي.27
تعلنه  مبا  قناعتها  السلفية  اجلماعات  تبد  لم  خ. 
حماس حول اتباع سياسة »التدرج« في تطبيق 

الشريعة، وإقامة احلدود الشرعية.28
بني  العالقة  تقسيم  الضروري  من  يكون  وقد 
حماس واجلماعات السلفية، التي باتت تطالب 
وتطبيق  اإلسالمية،  الدولة  بإقامة  مساء  صباح 

الشريعة، إلى مرحلتني تاريخيتني متمايزتني: 
املرحلة األولى: قبل فوز حماس باالنتخابات 
في  البحث  وعند  احلكومة،  وتشكيل  التشريعية 
إلقامة  باحلركة  دفعت  التي  املرحلة  هذه  أسباب 
حاجة  أن  جند  السلفية،  اجلماعات  مع  عالقات 
حماس لترتيب حتالفات واسعة، مع كل القوى 
وتتماثل  التحرير،  ومنظمة  لـ«فتح«  املناوئة 
من  واملوقف  النظر  وجهات  في  معها  وتتقاطع 
من  نوعًا  نظمت  ولهذا  الفلسطينية،  السلطة 
مواجهة  في  اإلسالمية  التيارات  قوى  اصطفاف 

من تعتبرها فصائل علمانية.
كما سمحت عالقة حماس بهذه التنظيمات، 
بإيصال رسائل سياسية عن قدرتها على التحكم 
وفقًا  باإلحباط،  أم  بالتشغيل  سواء  والسيطرة، 
أن  العالقة  هذه  شأن  ومن  الظروف،  ملقتضيات 
اإلعالمية  التهجمات  من  اإلمكان  قدر  تخفف 
قيادات  ِقَبِل  ِمْن  حماس  استهدفت  التي  العنيفة 
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تنظيم القاعدة، كالظواهري، والبغدادي، ومع 
ذلك، فقد حرصت حماس على إبقاء مسافة مع 

اجلماعات السلفية، العتبارات كثيرة.
العام 2007 وحتى كتابة  الثانية: بني  املرحلة 
حماس  به  قامت  ما  بعد  وحتديدًا  السطور،  هذه 
من سيطرة مطلقة على قطاع غزة أواسط 2007، 
حيث رحبت بها التنظيمات واخلاليا السلفية شبه 

السرية، التي تستلهم فكرها اجلهادي.
سمي  ما  حماس  كافأت  املقابل،  في 
وصل  حنون،  بتعاطف  القاعدية«  »اجلهاديات 
حدود التسامح مع التدريب والتجنيد، ُعبر عنه 
اجلانبني،  بني  املكتوب  غير  اجلنتلمان«  »حلف  بـ 
التناقضات األيديولوجية  وبات من املسّلم به أن 
تطبيق  مسألة  حول  اخلالف  في  تتركز  بينهما 
الشريعة، حيث اعتبر السلفيون مشاركة حماس 
»احلاكمية  ملبدأ  انتهاكًا  التشريعية  االنتخابات  في 
اإللهية«، ما وجد طريقه إلى احلمالت التكفيرية 

التي شنها بعض رموزهم ضدها.29
التي  الضارية  احلرب  أن  األمر،  في  الغريب 
 ،2008 أواخر  حماس  على  إسرائيل  شنتها 
التنظيمات  بها  تشارك  لم   ،2009 وأوائل 
غير  تهدئة  إلى  اجلانبان  وصل  وحني  السلفية، 
التنظيمات  تلك  جلأت  احلرب،  عقب  مكتوبة 
املستوطنات  على  الصواريخ  إلطالق 
اإلسرائيلية، ليس بداعي املقاومة احلقيقية، بقدر 
ما هو »مناكفة« حلماس في غزة، ومحاولة منها 

الستدراج إسرائيل إلى رد مؤلم ضدها.
من  املبادرة  استعادة  حماس  حاولت  وقد 

َهنْيِ:  السلفيني، من خالل َتَوجُّ

حيث  الفكري:  األيديولوجي  التوجه  ــ  أواًل 
أرسلت حماس شيوخها إلى املساجد لـ »توعية« 
الشباب الذين استقطبهم السلفيون، ثم السيطرة 
على األنفاق للتحكم بحركة التسلل والتموين، 
»جادة  إلى  منهم  عدد  إعادة  واستطاعت 
أسمته  ما  فعليًا  وبدأت  قالت،  كما  الصواب«، 
اعتقال  أعقاب  في  للسلفيني  فكرية«  »معاجلة 
أعداد منهم بعد إعالنهم إقامة »إمارة إسالمية«.

ووفقًا ملا يتردد من معلومات ومعطيات، فإن 
هذه  أن  في  يتمثل  حماس  يواجه  الذي  التحدي 
ديني،  إسالمي  خطاب  من  تنطلق  املجموعات 
يجد صداه وقبوله في أوساط عديدة من قواعد 
جلسات  إلقامة  بها  دفع  ما  التنظيمية،  حماس 
دينية،  ومناظرات  فقهية،  ومحاورات  فكرية، 
الفكرة  ومحاججة  السلفيني،  فكر  مروجي  مع 

بالفكرة.
للواقع  املجموعات  تلك  رؤية  أن  علمًا 
الفلسطيني يتمثل في أنها »تسعى إلصالح حال 
األمة، وحتكيم الشريعة، ألنها راحة لكل مسلم 
تطبيق  أن  من  انطالقًا  واملساواة،  العدالة  حيث 
الشريعة في غزة بشكل صحيح، سيحل املشاكل 

مع احلفاظ على اجلهاد«.30
التأهيل  أسلوب  في  العادة  جرت  وقد 
املشايخ  من  مجموعة  جتلس  أن  الفكري، 
لتعليمهم  السن،  صغار  الشباب  مع  والعلماء 
احلياة،  في  الوسطية  وأهمية  اإلسالم  وسطية 
ما  لهم على خطأ  األدلة  ومحاججتهم، وتقدمي 

كانوا يقومون به.31
كما دأبت حماس على القيام بحمالت توزيع 
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تنبه  داخلية  ومحاضرات  تنظيمية،  تعميمات 
إلى  »املتعجلة«  الدعوة  خطورة  إلى  قواعدها 
الظروف  نضوج  عدم  ظل  في  الشريعة  تطبيق 
امليدانية، وعدم التفهم الداخلي واخلارجي لها، 
وجاءت هذه الفعاليات واألنشطة الداخلية حتت 
ضوابط  اإلسالمية..  الشريعة  »تطبيق  عنوان: 

وأحكام«.
من  العشرات  سراح  حماس  أطلقت  وقد 
فكريًا«، ومت  »تأهياًل  لهم  أجرت  أن  بعد  هؤالء 
لترك  مختصني  قبل  من  بكثافة  معهم  احلديث 
التكفير، والدخول في وسطية اإلسالم، وأخذ 
تعهد من املفرج عنهم بعدم العودة ألية نشاطات 
حياة  على  والتأثير  االستقرار  زعزعة  شأنها  من 
الظاهرة من  استبعاد عودة  الناس، في ظل عدم 

جديد.
أخفق  حني  امليدانية:  األمنية  املعاجلة  ــ  ثانيًا 
حتركت  األول،  العالج  في  والعلماء  املشايخ 
حمالت  وشنت  حلماس،  التابعة  األمن  أجهزة 
الستعادة  ومحاولة  واعتقال،  ومالحقة  مراقبة 
نشر  السلفية  التنظيمات  حاولت  التي  املساجد 

أفكارها من خاللها.
ولعل األمر األكثر أهمية في اآلونة األخيرة، 
 2009 العام  أواخر  جرت  ساخنة  نقاشات  أن 
تعلن  التي  وهي  فتح،  حركة  أروقة  داخل 
جلوء  ازدياد  نتيجة  »علمانية«،  أنها  نفسها  عن 
في  »اجلهادية«  السلفية  اجلماعات  إلى  عناصرها 
حتذيرية  كتبًا  قياداتها  وجهت  وقد  غزة،  قطاع 
»سوية«  عدم  من  الفلسطينية،  للسلطة  ورسائل 

هذه الظاهرة.

هدف  أن  حماس  حركة  مصادر  رأت  فيما 
هو  السلفية  اجلماعات  إلى  االنضمام  من  هؤالء 
ميكن  غطاء  على  واحلصول  منها،  »االنتقام« 
املوضوع هو  في  من خالله مواجهتها، واخلطير 
احلرب  بعد  خاصة  احلاالت،  هذه  عدد  ازدياد 
اتهمت  حيث  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلية 
السلفية  اجلماعات  بدعم  فتح  قيادات  حماس 
ومراكزها  احلركة  مصالح  لضرب  التكفيرية، 
بالقوة  الفلسطينية  السلطة  وإعادة  القطاع،  في 

العسكرية.32
هذه  مع  حماس  عالقة  فإن  العموم،  في 
اجلماعات ــ حكومة وحركة ــ لم َتِسْر على وتيرة 
االحتقان  من  متعددة  فصواًل  وشهدت  واحدة، 

والتوتر واملواجهة، على النحو اآلتي:
حترير الصحافي البريطاني »آالن جونستون«، 

في متوز 2007، بعد مائة يوم من اختطافه.
كانون  في  حلماس  تابعة  أمنية  قوات  مهاجمة 
وسط  الصبرا،  منطقة  في   ،2007 األول 
»جيش  قادة  أغلب  عائالت  تقطن  حيث  غزة، 

اإلسالم«.
اعتقال »أبي حفص املقدسي«، زعيم »جيش 
آب  في  وكوادره،  أنصاره  من   32 مع  األمة« 

2007، ثم إخالء سبيله بعد ثالثة أسابيع.
في  السلفيني  جماعة  مع  الدموية  املواجهة 
 15 املوافق  اجلمعة  يوم  غزة  قطاع  جنوب  رفح 
»أبو  املكنى  زعميها  إعالن  بعد   ،2009 آب 
اإلسالمية،  اإلمارة  إقامة  عن  املقدسي«  النور 
أسفرت  الشريعة، حيث  بتطبيق  وإنذار حماس 
وجرحى،  قتلى  سقوط  عن  االشتباكات 
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تركز  وقد  التنظيم.  نشطاء  من  عدد  واعتقال 
السلفيني  اتهام  في  ذلك  في  اجلوهري  السبب 
حلماس بأنها »ال حتكم بالشريعة اإلسالمية، وال 
أن  أعلن زعيمهم  أن  بعد  اإلسالم«،  دولة  تقيم 
غزة،  في  اإلسالمية  الشريعة  طبقوا  »إذا  قادتها 
وحرصت  عندهم«.33  خادمًا  سيكون  فإنه 
أمنيًا  املوضوع  معاجلة  بعد  جهتها  من  حماس 
السلفي  األمير  تصف  أن  على  جذرية،  بصورة 
فكرية،  ومنزلقات  عقلية،  »لوثة  بـ  مصاب  بأنه 
في  حدثت  جرائم  إياه  محملة  وتكفيري«، 
إنترنت،  مقاهي  كتفجير  احلني واآلخر  بني  غزة 
أفراح  وحفالت  مسيحية،  مدارس  واستهداف 
التابعة  األمنية  للعناصر  بالتبعية  واتهمته  عامة، 
ما  وهو  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  للسلطة 

نفته اجلماعة باستمرار، وتبرأت منه.
إلقاء القبض على محمود طالب، أبرز قياديي 
 ،2010 شباط   14 بتاريخ  السلفية  املجموعات 
بيت  من  ومالحقته  عليه،  اخلناق  تضييق  بعد 
لبيت، التهامه بالوقوف خلف عمليات التفجير 

التي شهدها قطاع غزة أوائل العام 2010 34.
وعلى الرغم من أنه لم جتِر مواجهات واسعة 
رسالة  فإن  السلفية،  املجموعات  باقي  مع 
حماس وصلت إليها، وآثرت أال جتازف بتحدي 
سلطتها في هذه الظروف. وقد أشارت أوساط 
السلفي  الوجود  تعزز  أن  إلى  وغربية  إسرائيلية 
»األجانب«  باملقاتلني  يرتبط  غّزة  في  اجلهادي 
وتنفيذ  أليديولوجيتهم  للترويج  دخلوها  الذين 
وُيعتقد  وخارجية،  داخلية  مسلحة،  هجمات 

وفدوا  الذين  املجّربني  املقاتلني  من  بعضهم  أن 
لتقدمي التدريب، في حني يبدو أن البعض اآلخر 
قادم لكي يتلقى تدريبات واملشاركة في اجلهاد، 
األجانب  للمقاتلني  اإلجمالي  العدد  بأن  ويقّدر 

يتراوح بني 30 - 50 مقاتاًل.
العناصر  من  العديد  أن  املصادر  وذكرت 
التابعة  األمنية  للقوات  أنفسهم  سلموا  السلفية 
حلماس، التي جتري »إعادة تأهيل فكري« لهم، 

وأنهم يتجاوبون بشكل كبير مع هذه العملية.
األمن  أجهزة  مبصادر  دفع  ما  ذلك  ولعل 
التابعة حلماس للقول إن الظاهرة السلفية بدأت 
بـ »التالشي«، عقب املعاجلة الفكرية ألشخاص 
وشهدت  »املشوه«،  الفكر  هذا  يحملون 
أن  بعد  أعدادهم،  في  تقلصًا  األخيرة  الفترة 
واملسؤولني  لهم،  الكبيرة  الرؤوس  اعتقال  مت 
القائم  اخلالف  فإن  جتنيدهم35.أخيرًا،  عن 
حول  السلفية  والتنظيمات  حماس  حركة  بني 
مسألة إقامة الدولة اإلسالمية، وتطبيق الشريعة 
في  الشرعية،  احلدود  وتنفيذ  اإلسالمية، 
بالنقاش  جديرة  ظاهرة  الفلسطينية،  األراضي 
الكامنة  والعوامل  األسباب  ودراسة  والتفكر 
معها،  التعامل  طبيعة  في  والتأمل  وراءها، 
باتت حتتل حيزًا  الدولة  إقامة هذه  أن  في ضوء 
اإلسالمية  اجلماعات  أبناء  تفكير  من  مهمًا 
الرومانسية  األحالم  عن  بعيدًا  الفلسطينية، 
وقائع  إلى  تستند  ال  التي  العاطفية  واألماني 
حقيقية تدعم هذا التوجه، ومتنحه أسباب البقاء 

والدوام.
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دراسات

فاطمة اعطيوي*

* باحثة وطالبة في قسم الدراسات العليا بجامعة بيرزيت.

اجلديد في السمة القانونية
لالنتداب البريطاني على فلسطني

عانت فلسطني عقودًا عديدًة من وطأة االنتداب 
تداعيات  نتيجة  أكثر  عقودًا  وعانت  البريطاني، 
العاملية األولى  إبان احلرب  النظام الذي جاء  هذا 
ونتيجة لها، فقد كان انهزام دول احملور وبشكل 
خاص أملانيا والدولة العثمانية وفقدانهما السيطرة 
لسيادتهما  خاضعًة  كانت  التي  األقاليم  على 
الدافع وراء تزايد املطامع البريطانية والفرنسية في 

هذه األقاليم، ومن هنا ولد نظام االنتدابات. 
أشكال  من  غيره  عن  االنتدابات  نظام  وميتاز 
الثامن  القرنني  في  سائدًة  كانت  التي  االستعمار 
عشر والتاسع عشر بالصفة القانونية التي حتّلى بها 
هذا النظام. فهو نظام يقوم على وضع إقليم معنّي 
حتت »وصاية« دولة أخرى لرعاية وتسيير شؤونه 
مراقبتها  وحتت  األمم  عصبة  برعاية  ومصاحله 

هذا  أوجد  الذي  هو  العصبة  فميثاق  ومتابعتها، 
املنتدبة،  الدول  وسلطات  مهامه  وحدد  النظام 
وتقسيماتها.  لالنتداب  ستخضع  التي  واألقاليم 
وهكذا فإن إضفاء الصبغة القانونية لوصاية دولة 
على أخرى يعتبر سابقًة تاريخيًة لم يكن لها مثيل 

من قبل في النظام الدولي.
أن  الدراسة  هذه  حتاول  اإلطار،  هذا  وفي 
اإلطار  أضافه  الذي  اجلديد  هو  »ما  عن:  جتيب 
دراسة  خالل  من  االنتداب؟«  نظام  إلى  القانوني 
كحالة،  فلسطني  على  البريطاني  االنتداب 
تعرف  والتي   1929 العام  اضطرابات  وخاصة 
إلى  بريطانيا  سعي  بتتبع  وذلك  البراق(،  بـ)ثورة 
إقرار انتدابها على فلسطني بطريقة قانونية، ومن 
البريطانية  التقرير الذي رفعته احلكومة  ثم دراسة 
إلى مجلس عصبة األمم عن إدارة االنتداب على 
اجتماع  ووقائع   ،1929 العام  خالل  فلسطني 
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)رقم  االعتيادي  غير  لالنتدابات  الدائمة  اللجنة 
للتحقيق في ملكية  الدولية  اللجنة  17(، وتقرير 

احلائط الغربي.

مفهوم نظام االنتداب في القانون الدولي
ملناطق  القانوني  الوضع  بأنه  االنتداب  يعرف 
أخرى  إلى  دولة  من  سيطرتها  انتقلت  محددة 
وفًقا  تشكل  والذي  األولى،  العاملية  احلرب  إبان 
للبند )22( من ميثاق عصبة األمم. وهذا الوضع 
نيابة  املنطقة  بإدارة  املنتدبة  الدولة  قيام  يتضّمن 
شكل  االنتداب  هذا  ويتخذ  األمم.  عصبة  عن 
من  االنتداب  نظام  وجاء  املواثيق.  أو  املعاهدات 
أجل إدارة املناطق التي كانت تابعًة للدول املهزومة 
في احلرب العاملية األولى وباألساس أملانيا والدولة 

العثمانية.
نظام  على  القانونية  الصبغة  أضيفت  وقد 
إدخاله  خالل  من  األمم،  عصبة  في  االنتداب 
وضع  الذي   )22( البند  حتت  العصبة  ميثاق  في 
العاملية  احلرب  في  املهزومة  الدول  مستعمرات 
تدير  أن  على  األمم،  عصبة  وصاية  حتت  األولى 
الدول األعضاء في  شؤون كل مستعمرة دولة من 
موقعها  مراعاة  »مع  الغرض  لذلك  تنتدب  العصبة 
احلكم«1.  في  وجتاربها  ومواردها  اجلغرافي، 
وهكذا نص البند )22( من امليثاق على تطبيق نظام 
التي كانت خاضعة ألملانيا  األقاليم  االنتداب على 
والدولة العثمانية والتي »تقطنها شعوب غير قادرة 
»أمانة  ذلك  باعتبار  وحدها«  الوقوف  على  بعد 
انتفت  وهكذا  املتمدن«2.  العالم  عنق  في  مقدسة 
وإدارة  ألخرى  دولة  حلكم  االستعمارية  الصفة 

في  متمايزًا  االنتداب  ليصبح  مصاحلها،  وتسيير 
ذلك عن االستعمار، كونه ُأقر بالنيابة عن وبوصاية 
ومن  وإنساني،  أخالقي  إطار  في  وجاء  العصبة، 
حتملها  الكبرى  الدول  على  التي  املسؤولية  باب 

بإشراف العصبة.
ووفًقا مليثاق عصبة األمم، فقد كانت تقع على 
تتعلق  أهمها  عديدة  مسؤوليات  املنتدبة  الدول 
الواقعة  األقاليم  أراضي  سالمة  على  باحلفاظ 
أهلها،  يتالءم ومصلحة  مبا  وإدارتها  انتدابها  حتت 
األقاليم  هذه  أوضاع  تقدم  على  وباإلشراف 
وجوب  مع  ألهلها،  املعيشية  األوضاع  وحتسن 
األمم،  لعصبة  سنويًا  تقريرًا  املنتدبة  الدولة  تقدمي 
لالنتدابات  الدائمة  اللجنة  إلشراف  وخضوعها 
 Permanent Mandates Commission

االنتداب  إدارة  من  التحقق  مهمة  لها  أوكلت  التي 
بأمانة بالنيابة عن أهل البلد وعن املجتمع الدولي، 
في  أما  السنوية.  التقارير  ودراسة  فحص  وكذلك 
القضية  فإن  باالنتداب  يتعلق  نزاع  وجود  حالة 
العدل  محكمة  إلى  أو  حتكيم  محكمة  إلى  ترفع 
الدولية الدائمة للبت فيها3، وتعتبر اللجنة الدولية 
 1929 في  البراق  ثورة  أحداث  حول  وتقريرها 
منوذجًا على ذلك. وهكذا وضعت العصبة الدول 
متابعة  فهناك  وإشرافها،  مراقبتها  حتت  املنتدبة 
من  االنتداب  حتت  الواقعة  البالد  إلدارة  دورية 
كانت  التي  واالجتماعات  السنوية  التقارير  خالل 
تعقد ملناقشة هذه التقارير، ومن خالل اللجان التي 
تشكل مبوافقة العصبة؛ للبت في أية مشاكل حتدث 

أثناء إدارة الدولة املنتدبة للبالد.
الدول  إلى  املوكلة  باملهام  القيام  أجل  ومن 
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بني  املوجودة  االختالفات  ومراعاة  املنتدبة، 
األقاليم التي كانت تابعة ألملانيا والدولة العثمانية، 
فقد مت تقسيم االنتداب إلى ثالث فئات )أ، ب، 
االنتداب  حتت  الواقع  البلد  رقي  لدرجة  وفًقا  ج( 
التي  األقاليم  وقعت  فقد  االقتصادية.  وحالته 
الفئة  ضمن  العثمانية  لإلمبراطورية  تابعًة  كانت 
تابعة  كانت  التي  األقاليم  بينما   ،Class A )أ( 
 Class B )ب(  الفئتني  ضمن  وضعت  ألملانيا 
و)ج( Class C. وتعتبر شعوب األقاليم العثمانية  
قادرة  »غير  ولكنها  متحضرًة«  »شعوبًا  أ(  )الفئة 
فإن  وبالتالي  وحدها«4،  الوقوف  على  مؤقتًا 
الدولة املنتدبة تقدم لها الدعم واملساعدة واملشورة 
اإلدارية، فهذه الشعوب قد وصلت إلى حالة من 
الرقي تسمح باالعتراف بها كدولة مستقلة، وحتى 
يتحقق ذلك متدها الدولة املنتدبة ــ التي يتم اختيارها 
ــ  أنفسهم  الفئة  هذه  أقاليم  شعوب  لرغبات  وفًقا 
باملعونة واإلرشاد اإلداريني. وقد نص امليثاق على 
أن هذا النوع من االنتداب مؤقت ينتهي باستقالل 
العربية  سورية  وتقع  مستقلة5.  دول  في  األقاليم 
)سورية ولبنان( وفلسطني )والتي تضم إمارة شرق 
األردن( والعراق ضمن هذه الفئة، بحيث وضعت 
سورية العربية حتت االنتداب الفرنسي، وفلسطني 

والعراق حتت االنتداب البريطاني.
البند  خاصة  ــ  وميثاقها  العصبة  وضعت  وهكذا 
فكان  االنتداب،  لنظام  القانوني  اإلطار  ــ   )22(
لإلدارة البريطانية على فلسطني بعد قانوني وشرعي 
ُينظم أمور البالد في إطاره وحتت رعايته وحمايته. 
النظرة  هذه  تعزيز  البريطانية  اإلدارة  حاولت  وقد 
واإلجابة  السنوية،  التقارير  برفع  التزامها  في 

في  لالنتدابات  الدائمة  اللجنة  استفسارات  عن 
اجتماعاتها التي تناقش هذه التقارير، وفي تشكيل 

اللجان متى لزم األمر.

سعي بريطانيا إلى إقرار انتدابها
على فلسطني بصفة قانونية

عقودًا  فلسطني  في  البريطاني  الوجود  امتد 
عديدًة قبل اندالع احلرب العاملية األولى، فكانت 
بريطانيا تتمتع بامتيازات مهمة في فلسطني، كما 
املمكن  غير  من  ومصالح  مطامع  فيها  لها  كانت 
االستغناء عنها. ومع بداية احلرب العاملية األولى 
أعلن رئيس احلكومة البريطانية هربرت اسكويث 
»تفكك  أن   1914 الثاني  تشرين  في  وبصراحة 
احلرب«6  أهداف  من  هدفًا  أصبح  اإلمبراطورية 
فيها،  والفرنسية  البريطانية  املصالح  تقاسم  بغية 
»بطريقة  ذلك  يتم  أن  على  بريطانيا  حرص  مع 
دول  بني  حثيثة  مباحثات  فبدأت  قانونية«، 
الوفاق الثالثي )بريطانيا وفرنسا وروسيا( لتقاسم 
النهاية  في  للوصول  العثمانية  اإلمبراطورية 
إن  حيث  الدول،  هذه  بني  موقعة  اتفاقيات  إلى 
االتفاقيات املوقعة بني الدول تأخذ الصفة القانونية 
الدولي  القانون  في  األصلية  املصادر  من  وتعتبر 
بريطانيا  من  كل  وقعت  اإلطار  هذا  وفي  العام7. 
وفرنسا وروسيا معاهدة )سايكس بيكو(، في أيار 
جلنة  رسمتها  التي  اخلرائط  إلى  مرتكزًة   ،1916
 Committee on Asiatic اآلسيوية(  )تركيا 
Turkey8، والتي اعتبرت مبوجبها منطقة جنوب 

مناطق  عكا  وميناء  حيفا  وميناء  العراق  ووسط 
نفوذ بريطانية، أما اجلزء الباقي من فلسطني فيقع 
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حتت إدارة دولية9. وبذلك ميكن القول إن اتفاقية 
نحو  بريطاني  حترك  أول  تعتبر  بيكو(  )سايكس 

إقرار »انتدابها« على فلسطني »بصفة قانونية«.
وضعت  االتفاقية  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
عليها  وقعت  فقد  دولي،  إشراف  حتت  فلسطني 
بريطانيا في خطوة ال تعدو كونها  »مجرد مناورة« 
الفرصة  تأتي  ريثما  احلرب  أوضاع  فرضتها 
هذه  تنفيذ  من  للتملص  املبررة  والذريعة  املناسبة 
البريطانية  القوات  احتالل  فبعد  االلتزامات10، 
األول  تشرين  في  فلسطني،  جنوب  السبع،  بئر 
أللنبي  إدموند  السير  اجلنرال  ودخول   1917
 ،111917 األول  كانون  في  القدس،  رسميًا 
فلسطني  إبقاء  إلى  قوة  وبكل  بريطانيا  سعت 
االلتزامات  مأزق  من  وللخروج  سيطرتها.  حتت 
ـ حيث تعهدت  املتعارضة التي تعهدت بها بريطانياـ 
مكماهون(،  )حسني  اتفاقية  في  حسني  للشريف 
1915، بجعل فلسطني جزءًا من الدولة العربية، 
بينما تعهدت في )سايكس بيكو(، 1916، لكل 
من روسيا وفرنسا بإقامة إدارة دولية في فلسطني ــ 
وجدت بريطانيا في »استغالل احلركة الصهيونية« 
اخلارجية  وزير  فأعلن  لها12،  املناسب  املخرج 
البريطانية آرثر جيمس بلفور في 2 تشرين األول 
العالم  يهود  فيه  يعد  الذي  بلفور(  )وعد   1917
لليهود في فلسطني، وبالتالي  بإنشاء وطن قومي 
العربية  القوات  أيلول 1918، ويوم دخول  وفي 
موضع  بيكو(  )سايكس  اتفاقية  وضعت  دمشق، 
بلفور(،  )وعد  االعتبار  بعني  األخذ  مع  التنفيذ، 
فوضعت فلسطني بأكملها حتت إدارة بريطانية13. 
األولى  العاملية  احلرب  وضعت  أن  وبعد 

أقرت  قد  الصلح  معاهدات  وكون  أوزارها، 
العاملية  انتهاء احلرب  عدم وجود مستعمرات بعد 
األولى بناء على نقاط الرئيس األميركي ويلسون 
األربع عشرة، كان ال بد من إيجاد حل للسيطرة 
املهزومة،  للدول  تابعًة  كانت  التي  األقاليم  على 
في  والعثمانية  األملانية  املستعمرات  توزيع  فكان 
عصبة  ظل  في  االنتداب«  »نظام  سمي  ما  إطار 
فرساي(،  )معاهدة  في  الواردة  البنود  من  األمم 
بذلك  أضفى  والذي   ،141918 الثاني  تشرين 

اإلطار القانوني لهذه السيطرة.
بريطانيا  عقدت  األمام،  إلى  باألمور  وللدفع 
 ،1920 نيسان  في  رميو(،  سان  )مؤمتر  وفرنسا 
بريطانيا حق االنتداب على  الذي مت مبوجبه منح 
اإلدارة  حتت  فلسطني  وضعت  وبذلك  فلسطني، 
االنتداب  رسمية«  »بصورة  و  وتأكد  البريطانية، 
بريطانيا  فثبتت  فلسطني15،  على  البريطاني 
انتدابها على فلسطني في املجتمع الدولي كقاعدة 

دولية16.
اآلنفة  االتفاقيات  هذه  جميع  وألن  ولكن، 
الذكر كانت بني بريطانيا وفرنسا وأحياًنا روسيا، 
املرتبط  اآلخر  الطرف  ــ  العثمانية  الدولة  وبغياب 
ــ أرادت بريطانيا حسم األمر،  به هذه االتفاقيات 
الدين  وحيد  محمد  العثماني  السلطان  فأجبرت 
 )Sevres Treaty( سيفر(  )اتفاقية  توقيع  على 
في 10 آب 1920 والتي تعترف الدولة العثمانية 
مبوجبها باالنتداب الفرنسي على سورية ولبنان، 
والعراق17،  فلسطني  على  البريطاني  وباالنتداب 
)معاهدة  بتوقيع  وفرنسا  بريطانيا  وضعت  وهكذا 
لنظام  القانوني  األساس   ،1920 سيفر(، 
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األطراف  كافة  تشمل  اتفاقية  االنتداب من خالل 
األطراف.  كافة  التزام  تضمن  وبالتالي  املعنية، 
وبذلك قدمت بريطانيا مسودة صك انتدابها على 
 192018 األول  كانون  في  األمم  لعصبة  فلسطني 
نتاج مفاوضات حثيثة بني احلكومة  والتي جاءت 
املصادقة  ولكن  الصهيونية19.  واحلركة  البريطانية 
السنة والنصف،  على هذه املسودة تأخرت قرابة 
فقد صادق عليها مجلس العصبة بعد التعديل في 
التنفيذ في 29 أيلول  متوز 1922، ودخلت حيز 
وقانونيًا  رسميًا  بذلك  وبدأ  نفسه20،  العام  من 

االنتداب البريطاني على فلسطني.

الدورية  األمم  عصبة  مجلس  متابعة 
التقرير  البريطاني:  االنتداب  إلدارة 

السنوي للعام 1929 أمنوذجًا:
كان لزامًا على الدولة املنتدبة رفع تقرير سنوي 
حتت  الواقعة  لألراضي  االنتداب  إدارة  حول 
األمم.  عصبة  مليثاق  وتطبيقًا  التزامًا  مسؤوليتها 
رفعت  فلسطني،  على  انتدابها  فترة  وخالل 
العصبة  ملجلس  سنوية  تقارير  البريطانية  احلكومة 
في  فلسطني  على  انتدابها  العصبة  إقرار  منذ 
1922 ولغاية العام 1948. وميكن القول إن هذه 
االنتداب،  إلدارة  دورية  متابعة  تشكل  التقارير 
األحداث  صورة  في  األمم  عصبة  تكون  بحيث 
أواًل  االنتداب  حتت  الواقعة  األقاليم  في  احلاصلة 
املنتدبة  الدولة  تبّرئ  بأول. وهي من جهة أخرى 
واملشاكل  القضايا  حول  قانونية  مساءلة  أية  من 
عرضت  االنتداب  إدارة  كون  تعترضها؛  التي 
هذه اإلشكاليات على العصبة التي اطلعت عليها 

وعلى طرق تعامل إدارة االنتداب معها، والتقرير 
احلكومة  رفعته  الذي   1929 للعام  السنوي 
 Report by“ البريطانية ملجلس العصبة املعنون بـ
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 ”Trans-Jordan for the Year 1929

يوضح ذلك.
حول   192921 للعام  السنوي  التقرير  يتناول 
فقرة  أول  في  لفلسطني  البريطاني  االنتداب  إدارة 
-23 الفترة  خالل  وقعت  التي  االضطرابات  فيه 
البراق(.  بـ)ثورة  ُتعرف  والتي   ،1929 آب   29
حيث شهد شهر آب من العام 1929 أول صدام 
آب،   14 ففي  واليهود22،  العرب  بني  دموي 
اليهودي،  الزعم  وفق  الهيكل  خراب  ذكرى  يوم 
البراق  حائط  نحو  سارت  بتظاهرة  اليهود  قام 
شخص23،   600 إلى  فيها  املشاركني  عدد  وصل 
النشيد  اليهودي وترديد  العلم  برفع  قاموا خاللها 
الشرارة،  فكانت  )الهاتيكفا(،  الوطني  اليهودي 
املسلمني،  مشاعر  التظاهرة  هذه  استفزت  حيث 
فقاموا في اليوم التالي، والذي صادف يوم اجلمعة 
بتظاهرة  بالرد  الشريف،  النبوي  املولد  وذكرى 
مضادة ضمت ما يقارب 2000 شخص24 اجتهت 
منضدة  املتظاهرون  فقلب  البراق،  حائط  نحو 
االسترحامات.  وأحرقوا  اليهودي  للشماس 
حتى  أسبوع  مدة  بالتوتر  مشحونّا  اجلو  وبقي 
سرت في 23 آب إشاعة بأن اليهود قتلوا عربيني، 
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فانتفض العرب وهاجموا اليهود على مدار األيام 
فيها  قتل  التي  اخلليل  وفي  القدس،  في  التالية 
انتهاء بحوادث  أكثر من 50،  يهوديًا وجرح   60
صفد التي وقع فيها 45 يهوديًا بني قتيل وجريح، 
وكان ذلك في يوم 29 آب 192925. فكانت هذه 
العرب  التي وقع حصيلتها من  ــ  الدامية  احلوادث 
116 قتياًل و232 جريحًا، ومن اليهود 133 قتياًل 
ــ حدثًا بارزًا خالل العام 1929  و339 جريحًا26 
في  عنه  احلديث  البريطانية  اإلدارة  من  استوجب 

أول تقريرها السنوي.
ولوضع مجلس العصبة في صورة األحداث، 
اإلدارة  أكدت  عنها،  االنتقاد  لدفع  محاولة  وفي 
أنها شكلت  التقرير  الثاني من  البند  البريطانية في 
االضطرابات  في  التحقيق  ومهمتها  شو(  )جلنة 
اإلدارة  تسلمه  بذلك  تقرير  ورفع  وقعت،  التي 
البريطانية  اإلدارة  تعهد  مع  للعصبة،  البريطانية 
تضمن  التي  واإلجراءات  السياسات  كافة  بوضع 
هذا  ويعتبر  االضطرابات،  هذه  مثل  تكرار  عدم 
للصفة  نتيجة  جاءت  سابقًة  ذاته  حد  في  التعهد 
القانونية التي حتلى بها نظام االنتداب. كما يشير 
من  عددًا  البريطانية  اإلدارة  اعتقال  إلى  التقرير 
محاكمتهم  وعن  عنهم  وإحصاءات  املتهمني، 
وقرارات احملكمة العسكرية حولهم، وإلى فرض 
العقوبات اجلماعية على العرب بدفع الغرامات، 
شكل  على  لليهود  واملساعدات  املنح  وتقدمي 
تعويضات، وغيرها من اإلجراءات التي اتخذتها 

اإلدارة البريطانية كرد على اضطرابات 1929. 
لالنتداب،  القانونية  السمة  أثر  يتضح  وهنا 
في  ومستقلًة  حرًة  ليست  املنتدبة  الدولة  إن  حيث 

العصبة،  ومتابعة  لرقابة  تخضع  بل  تصرفاتها، 
حول  والتبريرات  التوضيحات  تقدمي  وعليها 
السياسات واإلجراءات التي تتخذها لتدفع النقد 
صورتها  »تلميع«  بـ  ملزمة  بالتالي  فهي  عنها، 
إضافًة  يشكل  وهذا  لالنتداب،  إدارتها  وصورة 
إدارة  من  سبقه  عما  لالنتداب  مميزًة  وسمًة  نوعيًة 

دولة ألخرى حتت أي مسمى كان.
يتناول  االضطرابات،  تناول هذه  إلى  وإضافة 
العصبة  على  التي  الروتينية  القضايا  التقرير 
مفصلة  معلومات  يتضّمن  فهو  عليها،  االطالع 
حول كافة نواحي احلياة خالل العام 1929. فمن 
الضرائب  عن  يتحدث  للبالد  االقتصادية  الناحية 
والزراعة،  العام،  والدين  العام  واإلنفاق 
العمال،  وأوضاع  والصناعة،  والتجارة 
الصحي  الوضع  يتناول  كما  اجلديدة.  واملشاريع 
خالل  والوفيات  املواليد  عدد  عن  إحصاءات  مع 
عن  ويتحدث  السابقة.  باألعوام  ومقارنتها  العام 
على  والتطورات  اجلديدة  والتشريعات  التعليم 
الصعيد السياسي والتي اشتملت على اجتماعات 
السامي،  املفوض  مع  العربية  التنفيذية  اللجنة 
الوفد  طلبات  ملناقشة  لندن  إلى  املفوض  وسفر 
األراضي  حول  إحصاءات  إلى  إضافة  العربي، 
في  البريطانية  القوات  وأعداد  اليهود،  وهجرة 
العصبة ومجلسها  لدى  يتكون  فلسطني. وبذلك 
تضمن  البالد  في  يدور  ما  كل  عن  شاملة  صورة 
االنتداب،  إلدارة  الدورية  املجلس  متابعة 
وإجابات  ردود  يضم  السنوي  التقرير  أن  خاصة 
الدائمة  اللجنة  استفسارات  على  االنتداب  إدارة 
لالنتدابات التي أثيرت في اجتماعها السابق الذي 
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البريطاني  االنتداب  السنوي إلدارة  التقرير  ناقش 
على فلسطني للعام 1928. 

االنتداب  إلدارة  القانونية  املساءلة 
الدائمة  اللجنة  أمام  البريطاني 
لالنتدابات: االجتماع غير االعتيادي 

)رقم 17( للعام 1930 أمنوذجًا:
املنتدبة  الدولة  فإن  األمم،  عصبة  مليثاق  وفًقا 
الدائمة  اللجنة  ومتابعة  إلشراف  تخضع 
التي  التقارير  مبناقشة  تقوم  والتي  لالنتدابات، 
هذا  وفي  العصبة.  ملجلس  املنتدبة  الدولة  ترفعها 
في  اعتيادي  غير  اجتماعًا  اللجنة  عقدت  اإلطار، 
امتد على مدار ستة  جنيف )االجتماع رقم 17(27 
أيام من 3 حزيران 1930 ولغاية 9 حزيران، بواقع 
شو(  )جلنة  تقرير  مناقشة  أجل  من  يوميًا  جلستني 
حول اضطرابات البراق 1929. فقد قامت اإلدارة 
البريطانية بتشكيل جلنة برملانية، وفقًا للمادة )13( 
السابق  القضاة  برئاسة قاضي  من صك االنتداب، 
السير والتر شو، وثالثة آخرين من أعضاء البرملان 
الثالثة:  البريطانية  األحزاب  ميثلون  البريطاني 
حددت  و)األحرار(،  و)احملافظون(  )العمال( 
مهمتها بالتحقيق في األسباب املباشرة التي أدت إلى 
الواجب  بالتدابير  والتوصية   ،1929 اضطرابات 
االضطرابات28،  هذه  مثل  تكرار  لتجنب  اتخاذها 
تقريرها  في  البريطانية  اإلدارة  عنها  حتدثت  والتي 
هذا  وقائع  تركزت  وقد   .1929 للعام  السنوي 
االجتماع حول مسؤولية إدارة االنتداب البريطاني 
هذا  وفي  منعها.  في  ودورها  االضطرابات  عن 
جلنة  بتزويد  البريطانية  اإلدارة  قامت  اإلطار، 

والتي  باملوضوع  املرتبطة  الوثائق  بكافة  االنتدابات 
إرسال  مع  السابق،  اجتماعها  في  اللجنة  طلبتها 
والرد  عنها،  للدفاع  البريطانية  احلكومة  عن  ممثلني 

على تساؤالت واستفسارات أعضاء اللجنة.
على  التزامات  وجود  بتأكيد  االجتماع  افتتح 
االنتداب،  مبوجب  بها  القيام  املنتدبة  الدولة 
على  اإلشراف  في  العصبة  مهمة  اللجنة  وبتأكيد 
إدارة االنتدابات، األمر الذي أكده ممثلو احلكومة 
البريطانية ورحبوا به. وعلى هذا األساس، عقد 
أجل  من  االعتيادي  غير   )17( رقم  االجتماع 
البراق  اضطرابات  عن  البريطانية  اإلدارة  مساءلة 
استجواب  مت  فقد  شو(،  )جلنة  تقرير  في  ورأيها 
املباشرة  وغير  املباشرة  األسباب  حول  املمثلني 
البريطانية  اإلدارة  وموقف  لالضطرابات، 
هذه  تكرار  ملنع  اتخذتها  التي  والسياسة  منها، 
بهذا  املستقبلية  وسياستها  االضطرابات، 

اخلصوص.
خلصت )جلنة شو( في تقريرها إلى أن السبب 
العرب  شعور  هو  االضطرابات  لهذه  الرئيس 
آمالهم  نتيجة خيبة  اليهود  بالعداء والبغضاء نحو 
مستقبلهم  على  وخوفهم  والوطنية،  السياسية 
حتيز  عدم  أكدوا  املمثلني  أن  إال  االقتصادي، 
اآلخر،  ضد  طرف  ألي  البريطانية  احلكومة 
املسؤولية عن هذا  بريطانيا من  يعفي  الذي  األمر 
اإلدارة  أن  بتأكيد  ذلك  عن  ودافعوا  الشعور، 
الراهن،  الوضع  على  باإلبقاء  قامت  البريطانية 
وسن القوانني التي تضمن ذلك التزامًا ببنود ميثاق 
العصبة وصك االنتداب. وفي هذا الصدد، دار 
البريطانية  إذا قامت اإلدارة  ما  جدل واسع حول 
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الذي  األمر  املصادمات،  ملنع  عليها  يترتب  مبا 
وحشد  جهدهم  كل  بذل  املمثلني  من  استوجب 
اإلدارة  أن  على  للتأكيد  واإلثباتات  األدلة  كافة 
ولم  عليها،  يترتب  مبا  قامت  قد  البريطانية 
ذلك.  من  أكثر  هو  مبا  القيام  باستطاعتها  يكن 
فبالنسبة إلى تظاهرة اليهود يوم 1929/8/14، 
في  املباشر  السبب  شو(  )تقرير  اعتبرها  والتي 
االنتداب  إدارة  أن  املمثلون  أكد  االضطرابات، 
إال  اليهودي،  بالعلم  التلويح  من  اليهود  منعت 
أنها لم متنع التظاهرة نفسها ألنها كانت في ذكرى 
تدمير الهيكل، وقد نادى اليهود بالتجمع في هذه 
أنها  تعتقد  بريطانيا  تكن  ولم  للصالة،  الذكرى 
ستكون تظاهرة، إضافة إلى أن منعها أو تفريقها 
بالنتيجة  ويؤدي  اليهود  غضب  سيثير  كان  بالقوة 
ارتأت  الذي  األمر  الدماء،  سفك  إلى  احلتمية 
باألسلوب  وتعاملت  جتنبه،  البريطانية  اإلدارة 
نفسه مع التظاهرة العربية املضادة في اليوم التالي.

الدائمة  اللجنة  أعضاء  أحد  صرح  وعندما 
بأن جزءًا من املسؤولية عن احلوادث  لالنتدابات 
فشلت  التي  احمللية  السلطات  عاتق  على  يقع 
كون  الالزمة،  بالضمانات  التظاهرة  احتواء  في 
في  العسكرية  القوات  أن  يبني  شو(  )تقرير 
إلى  نقصها  أدى  وقد  كافية،  تكن  لم  فلسطني 
قصور في التعامل مع الوضع، دافع املمثلون عن 
اإلدارة البريطانية بالتملص من هذه املسؤولية ألن 
تخفيض عدد القوات مت برعاية وإشراف ومتابعة 
إدارة  كانت  التي  اإلحصاءات  العصبة من خالل 
السنوية.  تقاريرها  في  للعصبة  ترفعها  االنتداب 
من  نفسها  البريطانية  اإلدارة  حمت  وهكذا 

ترفعها  التي  السنوية  التقارير  إن  حيث  املساءلة، 
القانوني  الغطاء  وفرت  العصبة  مجلس  إلى 

ملمارساتها.
ومشكلة  اليهودية  الهجرة  إلى  التطرق  وعند 
لالضطرابات  مباشرين  غير  كسببني  األراضي 
كما خلص )تقرير شو(، أكدت اإلدارة البريطانية 
أن هاتني القضيتني من أهم املواضيع التي ترعاها 
إلنشاء  األساسية  املتطلبات  من  كونها  اإلدارة 
الوطن القومي اليهودي الذي تقع مسؤولية إنشائه 
على كاهل إدارة االنتداب وفًقا لصك االنتداب. 
البريطانية  اإلدارة  كانت  الهجرة،  فبخصوص 
بالهجرة بأعداد مقدرة مسبًقا وفًقا  تسمح لليهود 
استيعاب  تستطيع  التي  للبالد  االقتصادية  للقدرة 
أعداد  تبرر  التي  القدرة هي  هذه األعداد، وهذه 
بالزيادة  السنني  بني  واختالفها  املهاجرين  اليهود 
أو النقصان، كما أن اإلدارة البريطانية محمية من 
املساءلة بهذا الشأن ألن صك االنتداب لم يحدد 
املهاجرين  اليهود  لعدد  األدنى  أو  األقصى  احلد 
البريطانية  املسموح به، إضافة إلى تزويد اإلدارة 
التقارير  في  دورية  بإحصاءات  العصبة  مجلس 
السنوية حول أعداد اليهود املهاجرين واألراضي. 
أن  املمكن  من  التي  االتهام  أصابع  كل  ولقطع 
وتطبيقًا  البريطانية،  اإلدارة  قامت  إليها،  توجه 
سمبسون(  )جلنة  بتعيني  شو(،  )جلنة  لتوصيات 
املختصة جلمع املزيد من املعلومات حول الهجرة 
اليهودية ومشكلة األراضي، ووضع أسس علمية 
وسليمة لضبطها، حتى تتحرى اإلدارة البريطانية 
جتاه  سياستها  في  واحليادية  واملوضوعية  الدقة 

هاتني املسألتني.
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إدارة  تنوي  التي  املستقبلية  السياسة  وحول 
اإلدارة  أن  املمثلون  أوضح  اتباعها،  االنتداب 
عن  مختلفة  جديدة  سياسة  متتلك  ال  البريطانية 
على  باألساس  تقوم  سياستها  ألن  قبل؛  ذي 
بصك  التزامًا  االنتداب  وقرارات  توجيهات  تطبيق 
مجلسها  وقرارات  العصبة  وميثاق  االنتداب 
اإلجراءات  أن  إال  لالنتدابات،  الدائمة  واللجنة 
التي تعتزم تطبيقها لتنفيذ هذه السياسة ستختلف، 
مع تأكيد اإلدارة البريطانية وجلنة االنتدابات نفسها 
بهذا  االنتدابات  جلنة  برأي  األخذ  ضرورة  على 

الشأن.

االنتداب  إدارة  أن  سبق  ما  كل  بعد  يتضح 

اللجنة  ملساءلة  تخضع  كانت  لفلسطني  البريطاني 

نفسها  الدفاع عن  الدائمة لالنتدابات، وكان عليها 

هذه  أمام  سياساتها  تبرير  أو  مسؤوليتها  وإخالء 

اللجنة، وهذه املساءلة جاءت نتيجة للسمة القانونية 

تاريخ  في  يعتبر سابقة  بداياته، وهذا  لالنتداب من 

كانت  نفسها،  عن  وللدفاع  الدولية.  العالقات 

اإلدارة البريطانية تعود دائمًا إلى بنود صك االنتداب 

على فلسطني، ومواد ميثاق عصبة األمم لالستدالل 

تتمتع  كانت  أنها  كما  ممارساتها،  قانونية  على  بها 

بالغطاء القانوني بسبب التقارير السنوية التي ترفعها 

العصبة  متابعة  تشكل  والتي  العصبة،  لزامًا ملجلس 

اللجان  تشكيل  إلى  إضافة  يحدث،  ملا  الدورية 

لتظهر  سمبسون(  وجلنة  شو،  جلنة  )مثل  املختصة 

وأمام  االنتدابات،  وجلنة  ومجلسها  العصبة  أمام 

املجتمع الدولي أجمع أنها تقوم مبهامها على أكمل 

وجه، ووفق أسس قانونية وعلمية.

جلان التحقيق ودورها في رسم حيادية 
تقرير  البريطاني:  االنتداب  إدارة 
ملكية  في  للتحقيق  الدولية   اللجنة 

احلائط الغربي العام 1930 أمنوذجًا:
بعد اضطرابات العام 1929، وتوصيات )جلنة 
شو(، تقدمت احلكومة البريطانية باقتراح لعصبة 
ملكية  في  للتحقيق  دولية  جلنة  إلرسال  األمم 
احلائط الغربي29، وقد وافق مجلس العصبة على 
البريطانية  احلكومة  تقوم  أن  على  االقتراح،  هذا 
غير  من  يكونوا  أن  شريطة  أعضائها،  باختيار 
البريطانيني، وأن تضم اللجنة خبيرًا قانونيًا، وقد 
نالت هذه اللجنة بعد تشكيل احلكومة البريطانية 
باشرت  وبالتالي  العصبة30،  مجلس  موافقة  لها 
اللجنة عملها ووصلت فلسطني في 19 حزيران 
اللجنة  انتهاء حتقيقاتها، رفعت  311930. وعند 

تقريرها لعصبة األمم متضمًنا توصياتها.
مهمتها  باستعراض  تقريرها  اللجنة  استهلت 
فقد  الغربي،  احلائط  ملكية  في  بالتحقيق  املتمثلة 
صك  من   )14( املادة  مبوجب  اللجنة  هذه  أنشئت 
ـ التي تنص على تشكيل جلنة  االنتداب على فلسطنيـ 
لدراسة وحتديد وتقرير احلقوق واالدعاءات املتعلقة 
ــ وبقرار من عصبة األمم في 14  املقدسة  باألماكن 
كانون الثاني 1930 الحقًا الضطرابات البراق نهاية 
اللجنة تؤكد أن إنشاءها  العام 1929. وهكذا فإن 
تشكيلها  نال  أن  بعد  خاصة  قانونية،  بطريقة  مت  قد 

موافقة مجلس العصبة في 15 أيار 1930.
وحتاول اللجنة في تقريرها إظهار حياديتها من 
الشريف  احلرم  زارت  فقد  اإلجراءات،  حيث 
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املعاينة  أجل  من  اليهود  ومعابد  الغربي  واحلائط 
األحداث.  موقع  في  والدراسة  قرب  عن 
العرب  من  كل  ومطالب  ادعاءات  التقرير  ويفند 
واليهود، حيث استمعت اللجنة إلى شهادات كل 
من الوفد العربي والوفد اليهودي املمثلني لطرفي 
الوثائق  بتقدمي  اللجنة  طالبتهما  وقد  النزاع. 
هذا  وفي  ادعاءاتهما.  ويؤيد  يدعم  مبا  والشهود 
الذهاب  عادة  أن  إثبات  اليهود  حاول  اإلطار، 
إلى احلائط للنواح موجودة في )سفر امللوك( ومن 
أيام الرومان الذين كانوا يسمحون لليهود بذلك، 
كما كانوا يسمحون باستخدام األدوات والستائر 
ال  احلائط  أن  وإثبات  احلائط.  عند  الصالة  أثناء 
يعتبر مقدسًا بالنسبة للمسلمني حيث لم يذكر في 
من  العرب  مبنع  طالبوا  وعليه،  الكرمي.  القرآن 
طالبوا  كما  الذكر،  برفع  الصالة  أثناء  إزعاجهم 
في  لليهود  مقدس  مكان  احلائط  بأن  باالعتراف 
كل أنحاء العالم. ومن الناحية األخرى، حاول 
على  بالتأكيد  اليهود  ادعاءات  نفي  العربي  الوفد 
إلى  يعود  واحد  حجر  فيه  ليس  البراق  حائط  أن 
عهد امللك سليمان عليه السالم، كما أن احلائط 
أقوال  تؤكد  كما  خالصة  إسالمية  ملكية  هو 
جلنة  أمام   Colonel Symes سيمس  اجلنرال 
عند  بالنواح  لليهود  السماح  أما  االنتدابات، 
اإلسالمي  الدين  تسامح  باب  من  فهو  احلائط 
إلى  الوفد  أشار  كما  إال.  ليس  األديان  باقي  مع 
وأن  للمسلمني،  األولى  القبلة  هي  القدس  أن 
في  به  أسري  قد  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
ليلة اإلسراء واملعراج إلى املسجد األقصى، وهذا 
ورد في القرآن الكرمي، كما أنه عليه السالم ربط 

براقه في تلك الليلة بحائط البراق، واحلائط اآلن 
األبيض(،  )الكتاب  يؤكد  كما  إسالمي،  وقف 
للمسلمني.  ملك  حوله  وما  احلائط  أن   ،1928
إدارة  بالتزام  العرب  مطالب  جاءت  وبالتالي 
على  احلفاظ  في  بواجباتها  البريطاني  االنتداب 
التي  والستائر  الكراسي  وإزالة  الراهن،  الوضع 
أمام احلائط، حتى ال  اليهود عند الصالة  يضعها 
تتطور األمور شيًئا فشيًئا ويصبح احلائط يهوديًا، 
يبني  والذي   ،1928 األبيض،  للكتاب  فوفقًا 
إدارة  تقوم  البريطاني،  االنتداب  إدارة  سياسة 
االنتداب باإلبقاء على الوضع الراهن في احلائط 
السماح  مع  إسالمي،  وقف  أنه  على  الغربي 

لليهود بالصالة أمامه دون إحضار أدوات.
واالدعاءات  الشهادات  هذه  على  واعتمادًا 
احلائط  ملكية  بأن  اللجنة  أوصت  واملطالب، 
الغربي تعود للمسلمني وحدهم ، باعتباره جزءًا 
ال يتجزأ من مساحة احلرم الشريف، كما أن ملكية 
املغاربة  أمام احلائط وأمام حارة  الكائن  الرصيف 
يعتبر  ال  نفسه  احلائط  ولكن  للمسلمني،  تعود 
مكانًا مقدسًا للمسلمني بصفته وقفًا، فهو مجرد 
له  فاحلائط والرصيف احملاذي  املغاربة،  ممر حلي 
يعتبران مقدسني عند اليهود فقط، ألنهم وحدهم 
يحق  وبالتالي  دينيًة.  طقوسًا  عنده  يؤدون  الذين 
أجل  من  احلائط  إلى  بحرية  الوصول  لليهود 
الصالة مبوجب املادة )13( من صك االنتداب، 
وضع  أو  عبادة،  أدوات  أية  جلب  عدم  شريطة 
مقاعد أو سجاد أو كراسي أو ستائر أو حواجز، 
أو أية خيمة بجوار احلائط؛ ألنه ملك للمسلمني. 
وضعها  لليهود  يحق  التي  العبادة  أدوات  أن  كما 
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حق  أي  تنشئ  أن  يجوز  ال  احلائط  من  بالقرب 
عني لليهود في احلائط أو الرصيف، على أن مينع 
بالرصيف،  املرور  أو  دوابهم  جر  من  املسلمون 
والرصيف احملاذي  للحائط  املؤدي  الباب  وإبقاء 
التزام  مع  الصالة،  اليهود  تأدية  أثناء  مغلقًا  له 
بناء  أي  إصالح  أو  هدم  أو  بناء  بعدم  املسلمني 
وحي  الشريف  )احلرم  الوقف  ملكية  ضمن  يقع 
املغاربة( القريب من احلائط، والذي من شأنه أن 
إلى  أو  الرصيف  على  تعدٍّ  بأي  القيام  إلى  يؤدي 
يشكل  أو  احلائط،  إلى  الوصول  من  اليهود  منع 
الطقوس  ألداء  زيارتهم  أثناء  لليهود  إزعاج  أي 
بإقامة  للمسلمني  يسمح  ال  وبالتالي  الدينية، 
الذكر قرب احلائط أثناء قيام اليهود بالصالة، كما 
احلائط  من  بالقرب  البوق  بنفخ  لليهود  يسمح  ال 

حتى ال يزعجوا املسلمني.
للتحقيق  الدولية  اللجنة  تقرير  في  وبالتدقيق 
اللجنة  هذه  أن  جند  الغربي  احلائط  ملكية  في 
وموضوعيتها  وحياديتها  قانونيتها  إثبات  حتاول 
فلسطني  على  البريطاني  االنتداب  وإدارة  هي 
على السواء32. ففي البداية، يالحظ أن احلكومة 
البريطانية هي التي اقترحت تشكيل هذه اللجنة، 
االنتداب  إدارة  في  موضوعيتها  إظهار  أجل  من 
على فلسطني، واتباعها األسس القانونية وحتري 
الدقة في سياساتها، كما أنها اختارت أشخاصًا 
الدولي  املجتمع  صعيد  على  ومعروفني33  ثقات 
موافقة  نالت  وبالتالي  اللجنة،  هذه  تشكيل  عند 
نالت مصداقية  التشكيل، كما  العصبة على هذا 
وقد  االنتداب.  وإلدارة  اللجنة  لهذه  العصبة 
اإلجراءات  حيادية  تقريرها  في  اللجنة  أظهرت 

سماع  حيث  من  التحقيق،  في  اتبعتها  التي 
ومطالبهما،  وادعاءاتهما  الطرفني  نظر  وجهتي 
في  أقواله،  إثبات  على  طرف  كل  ودالئل 
وعدم  وموضوعيتها،  اللجنة  حيادية  إلى  إشارة 
االعتماد  أو  آخر،  أساس  على  لطرف  االنحياز 
على حكم مسبق عندها. وعند اإلشارة للكتاب 
اإلدارة  إن  القول  اللجنة  تود   ،1928 األبيض 
كانت  فلسطني  على  انتدابها  في  البريطانية 
سياستها  جاءت  حيث  وموضوعية،  حيادية 
ملكية  )احلائط  الراهن  الوضع  على  باحلفاظ 
للمسلمني مع متتع اليهود بحرية الصالة فيه دون 
االنتداب.  وصك  منسجمة  أدوات(  إحضار 
لرغبات  مغايرة  اللجنة  توصيات  جاءت  وأخيرًا 
الطرفني كليهما، حيث أوصت أن ملكية احلائط 
بينما  وحدهم،  املسلمني  إلى  تعود  والرصيف 
اليهود  عند  مقدسني  والرصيف  احلائط  يعتبر 
فقط. وقد منعت املسلمني من إصالح أو بناء أو 
هدم أي بناء يتعلق بهذا الوقف، ومنعت اليهود 
من إحضار األدوات عند الصالة. ولذلك رفض 
فقد  التوصيات،  هذه  واليهود  العرب  من  كل 
احتج العرب على التقرير على الرغم من اعترافه 
مبلكية املسلمني املطلقة للحائط والرصيف، ألنه 
يعطيهم حق امللكية ويحرمهم من حق التصرف، 
كما جاء في مذكرة املجلس اإلسالمي للحكومة 
اليهود على الرغم من  البريطانية34، بينما رفضه 
االعتراف بقدسية املكان عندهم ألنه يحرمهم من 

جلب أدوات عند الصالة.
وبناًء على سبق، ميكن القول إن اللجنة الدولية 
للتحقيق في ملكية احلائط جاءت لتظهر أن إدارة 
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حيادية  نفسها  واللجنة  البريطاني  االنتداب 
وموضوعية، فتشكيلها من قبل اإلدارة البريطانية 
التي  اإلجراءات  وكذلك  قانونية،  بطريقة  مت 
كلها  لها،  توصلت  التي  والتوصيات  اتبعتها، 
باملصداقية،  تتمتع  وبالتالي  وموضوعية  حيادية 
وهذا  من باب جتميل صورة االنتداب البريطاني 

أمام املجتمع الدولي وعصبة األمم.

خالصة القول
العاملية  احلرب  بعد  االنتدابات  نظام  ظهر 
األولى من أجل تقاسم األقاليم التي كانت تابعة 
هذه  في  هزمت  التي  العثمانية  والدولة  ألملانيا 
احلرب. ومع أن نظام االنتداب في جوهره يتمثل 
بسيطرة دولة على إقليم آخر وتولي مهمة إدارته، 
عنه.  ويتميز  االستعمار  عن  يختلف  أنه  إال 
فوجود عصبة األمم كـ »أول تنظيم دولي جماعي 
في  النظام  لهذا  وإقرارها  الدولية«35  للعالقات 
البند )22( من ميثاقها يضفي السمة القانونية على 
دولة  تقوم  التاريخ  في  مرة  فألول  النظام.  هذا 
بإدارة أقاليم دولة أخرى مبباركة وإشراف ومتابعة 
عنه.  وبالنيابة  مساءلته  وحتت  الدولي  املجتمع 
أخرى  على  دولة  لوصاية  القانونية  الصبغة  فهذه 
لم  تاريخية  تعتبر سابقة  »االنتداب«  حتت مسمى 

يكن لها مثيل في النظام الدولي.
وهذا اإلطار القانوني يحمل في طياته سمات 
موجودة  تكن  لم  االنتداب  نظام  بها  متتع  جديدة 
من قبل. ففي البداية مت السعي إلقرار االنتداب 
بصفة قانونية من خالل االتفاقيات انتهاء مبصادقة 
العصبة على صك االنتداب، الذي يعتبر دستور 

الواقعة حتت  لألقاليم  إدارتها  في  االنتداب  إدارة 
االنتداب  خالل  املالحظ  ومن  مسؤوليتها. 
البريطاني على فلسطني أن إدارة االنتداب كانت 
عند  به  لتستشهد  االنتداب  صك  إلى  تعود  دائمًا 
التقارير  مساءلتها عن أيٍّ من ممارساتها. كما أن 
إلى  ترفعها  االنتداب  إدارة  كانت  التي  السنوية 
مجلس العصبة عن أوضاع األقاليم الواقعة حتت 
االنتداب التزامًا مبيثاق العصبة لهو إضافة نوعية. 
العصبة ومجلسها  تبقى  التقارير  فمن خالل هذه 
إدارة  وتبقى  األقاليم،  في  يحدث  ما  صورة  في 
االنتداب  فإدارة  العصبة.  مجهر  حتت  االنتداب 
وإدارتها  سياساتها  في  مستقلة  أو  حرة  ليست 
لألقاليم، بل هناك متابعة وإشراف من العصبة. 
فالتقارير السنوية تشكل متابعة العصبة ومجلسها 
أخرى  ناحية  من  أنها  كما  االنتداب،  إلدارة 
االنتداب  إدارة  ملمارسات  القانوني  الغطاء  توفر 
بشكل  عليها  العصبة  اطالع  ألن  وسياساتها، 

دوري يحميها من املساءلة عنها فيما بعد.
التي  االجتماعات  تعتبر  ذلك،  إلى  إضافة 
من  تعقدها  لالنتدابات  الدائمة  اللجنة  كانت 
أجل مناقشة التقارير التي ترفعها الدولة املنتدبة 
من السمات اجلديدة الناجمة عن السمة القانونية 
لنظام االنتداب. ففي هذه االجتماعات تخضع 
االنتدابات،  جلنة  أمام  للمساءلة  املنتدبة  الدولة 
النقد  ودفع  ومواقفها  سياساتها  تبرير  وعليها 
 )17( رقم  االعتيادي  غير  فاالجتماع  عنها. 
بعد  االجتماع  هذا  عقد  فقد  ذلك.  يوضح 
اضطرابات  حول  شو(  )جلنة  تقرير  صدور 
بـ)ثورة  تعرف  والتي  فلسطني  في   1929 العام 
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االنتداب  إدارة  فيه  خضعت  وقد  البراق(. 
البريطاني للمساءلة حول ما جرى، وكان على 
املمثلني الذين أوفدتهم بريطانيا للدفاع عنها الرد 
إدارة  سياسة  وتبرير  اللجنة  استفسارات  على 
النقد  ودفع  وممارساتها،  البريطاني  االنتداب 
عنها، وتبرئة مسؤوليتها عن هذه االضطرابات 
ونفي حدوث أي تقصير من جانبها في التعامل 

معها.
للسمة  مباشرة  وكنتيجة  أيضًا،  املالحظ  ومن 
اللجان  تشكيل  كثرة  االنتداب  لنظام  القانونية 
حتت  الواقعة  األقاليم  في  يحدث  فيما  للتحقيق 
 ،1929 العام  الضطرابات  فالحقًا  االنتداب. 
جاءت  والتي  شو(،  )جلنة  بريطانيا  شكلت 
لدراسة  سمبسون(  )جلنة  بتشكيل  توصياتها 
وبتشكيل  فلسطني،  في  واليهود  الهجرة  أوضاع 
الغربي  احلائط  ملكية  في  للتحقيق  دولية  جلنة 
املتنازع عليه. وقد كانت إدارة االنتداب البريطاني 
إظهار  إلى  جميعها  اللجان  هذه  وراء  من  تهدف 
فقد  االنتداب.  إدارة  في  وموضوعيتها  حياديتها 
البرملان  من  أعضاء  ثالثة  من  شو(  )جلنة  شكلت 
الثالثة،  البريطانية  األحزاب  ميثلون  البريطاني 
في  وبالتالي  اللجنة  تشكيل  في  شفافيتها  لتظهر 
للتحقيق  الدولية  اللجنة  لعبت  وقد  توصياتها. 
فقد  أيضًا.  الدور  هذا  الغربي  احلائط  ملكية  في 

الثقات  من  أعضاءها  البريطانية  اإلدارة  اختارت 
على  العصبة  مصادقة  نالت  وبالتالي  املعروفني، 
تشكيل هذه اللجنة، وعلى توصياتها تباعًا. كما 
النزاع  أّيًا من طرفي  التوصيات لم ترِض  أن هذه 
فلم  حياديتها،  إلى  إشارة  في  ــ  واليهود  العرب  ــ 
ترض العرب على حساب اليهود، كما لم ترض 
اليهود على حساب العرب، مع استحالة إرضاء 
دورًا  اللجان  هذه  لعبت  وهكذا  معًا.  الطرفني 
البريطاني  االنتداب  إدارة  حيادية  رسم  في  مهمًا 

على فلسطني.
عّما  االنتداب  نظام  متيز  القول،  وخالصة 
والتي  بها،  حتلى  التي  القانونية  بالسمة  سبقه 
متابعة  حتت  االنتداب  إدارة  وقوع  عنها  نتج 
وإشراف العصبة ــ والتي كانت تتم بشكل دوري 
ــ وحتت مساءلتها، ووجوب إدارة االنتداب تبرير 
سياساتها وممارساتها، من أجل رسم حيادية إدارة 
إدارة  كانت  فقد  وشفافيتها.  ونزاهتها  االنتداب 
أمام  انتدابها  صورة  جتميل  إلى  تسعى  االنتداب 
إظهار  وإلى  الدولي،  املجتمع  وأمام  العصبة، 
لها،  اخلاضعة  األقاليم  على  انتدابها  مصداقية 
القانونية  السمة  أضافته  الذي  اجلديد  هو  وهذا 
شكلية  اإلضافة  هذه  كانت  لو  حتى  لالنتداب، 
وليست جوهرية، فهناك من يتابع إدارة االنتداب 

ويحاسبها ولو شكليًا.
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مقاالت

 د. وليد الشرفا *

* رئيس دائرة اإلعالم، جامعة بيرزيت

اور« اجلزيرة والثورة: نبرة »املحُ
تعلو فوق صرخة »املارب« !

بني  مساحة  وفق  املطارحة  هذه  فكرة  تنبني 
احلياة  أي  التوقع،  منطقة  في  احلياة  حالتني: 
احلياة  فهي  الثانية،  احلالة  أما  تزامنية.  حالة  في 
احلدث  نهاية  بعد  احلياة  أي  احلوار،  منطقة  في 

»املرعب«: اشتباكات، قتل، مجازر، ثورات.
بني  للجمع  مؤملة  مفارقة  التوحيدي  كان  رمبا 
القهر،  املتوقع:  مستوى  على  احلالتني  هاتني 
تنكر املجتمع، احلرمان، التمّلق الذي كان يعيشه 
عبد  أبي  الوزير  واملؤانسة«  »اإلمتاع  في  ندميه  مع 
أي  احلوار،  حالة  يعيش  كان  الذي  العارض  الله 
مستأجرًة  تصبح  وتنهداته  التوحيدي  مآسي  أن 
الفكر،  للوزير في حقول:  اإلمتاع  فعل  لتجسيد 
الفلسفة الواقع االجتماعي ــ املعاش ــ في تشابه مع 

ألف ليلة وليلة العجائبية اجلنسية.

تعيد التقنية اآلن اللعبة الثنائية لكن ببعد جديد، 
فهي غير عجائبية كما ألف ليلة وليلة، وهي كذلك 
ــ  املثقف والوزير، بل هي  ــ حوارية  ليست فردية 
الناس  يشاهدون،  ما  يحاورونهم،  ومن  الناس 
الذين يدفعون ألم حلظة التوقع، اخلوف، القتل، 
تعيد  التي  الشاشة  وبني  الكوابيس،  التعذيب، 
ينتهي  فاحلدث  احلوار،  منطقة  في  الناس  إنتاج 
ترعب  ال  والكوابيس  ُدفع  والثمن  أريق  والدم 
يتشكل  الذي  احلواري  املشهد  في  أصحابها.  إال 
من  يعطي  والذي  والتعليقات  واإلخبار  بالصور 
يعيشون في منطقة »احلوار« قيمة أعظم من الذين 

عاشوا حلظة ألم التوقع.
األدوار  تستبدل  اجلديد  التقني  االنقالب  في 
يترك  وال  للتاريخي،  القيمة  »احلواري«  ويعطي 
يعيد  بل  تاريخية،  كصيرورة  نفسه  يقدم  أن  له 
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أن  أي  للحوار؛  كقضية  مسبق  سياق  في  إنتاجه 
بل  واملقارنة،  الوعي  مناطق  يستجلب  ال  احلدث 
احلدث،  معنى  تخلق  التي  هي  احلوار  منطقة  إن 
احملاور،  وظيفة  ليحقق  يتجند  أن  احلدث  وعلى 
وهي  مأساوية،  شبه  نهاية  إلى  األمر  يتعدى  بل 
وبالتالي  احملاور،  نبوءة  ليحقق  القتيل  يتجند  أن 
ويرون  يتوقعون  ما  وفق  يعيشون  املشاهدين  فإن 
ألن  فعاًل؛  حدث  ما  وفق  وليس  األفضل،  أنه 
الذروات  العنف وغواية  مع  أكثر  ينفعل  اجلمهور 
أن  أي  جتريدية،  حالة  إلى  الواقع  ألم  حتول  التي 

املمثل يعيد تعريف الواقع وليس العكس.   
دور  هي  املطارحة  هذه  من  األضيق  احللقة    
تقدم  كونها  اجلزيرة؛  خاصة  العربية  الفضائيات 
نفسها سيدًا للمحاورين والتاريخيني، وهي رأس 
مال رمزي في االستحواذ على مساحات التشكيل 
على  »املوتيفات«  الالزمات  وفرض  للوعي  العام 
مساحة  وليس  التحاور  ملسافة  تبعًا  العام  املجال 
احلدث. تبدأ حلظة املفارقة تاريخيًا في اجلغرافية، 
فالقناة تتموضع في دولة حتافظ على النظام العاملي 
فكري  صديق  وهي  فيه،  التعّمق  إلى  وتطمح 
والشيء  ــ  األميركية  القواعد  وجود  ــ  جغرافي  ــ 
وليس  إسرائيل،  مع  العالقة  على  ينطبق  نفسه 
العالقات  أن  عن  يقال  ما  لتكرار  حاجة  هناك 
بالوثائق  املؤكدة  واللوجستية  الدبلوماسية 

واألحداث والشهادات تتقدم. 
فالعداء  املفارقة،  تكمن  احلوار  مساحة  في 
على  تتكاثر  والقومية  الدينية  والروح  والشتائم 
الناطقة  اجلزيرة  على  ذلك  ينطبق  ال  الشاشة، 

باإلنكليزية ــ طبعًا ــ وهذه هواجس اإلنسان العربي 
الكبت واالستعباد،  القمع،  القهر،  يعيش  الذي 
واقعيًا،  ممارستها  أو  عنها  اإلجابة  ميكن  ال  والتي 
وبالتالي فإن منطقة اجلذب هي الشاشة التي يريد 

الناس أن يروا أحالمهم في حواراتها.
ــ  الناس  أحالم  تكمن  املساحتني  هاتني  بني   
التوحيدي ــ بالوجود واحلظوة واإلجناز واملكافأة، 
ولذة  والضحك  باملتعة  الوزير  أحالم  وتظهر 
النافذة  السلطة  منوذج  وصناعة  والتعلم  الكشف 
تكمن  هكذا  املرحة.  حاالتها  أقصى  في  حتى 
ال  ــ  وجماهيرها  العربية  الشاشات  بني  العالقة 
مع  تاريخيًا  املصاحلة  املنار  قناة  على  ذلك  ينطبق 
حوارها. وأكثر هذه الشاشات نفاذًا هي اجلزيرة، 
فهي كاجلمهور لها شهوتها ومتعتها التي وصلت 
إلى قوة النفاذ لتلتحم ــ إيهامًا ــ  بشهوة الناس، بل 
ولتقنع الناس الذين يقاتلون بأنها هي من حرضهم 
ومن يتألم عنهم، وهذه حالة نادرة لقوة اخلطاب.
وإمكانية  بالعبث  تؤمن  ال  املطارحة  هذه  وألن 
استبدال األدوار على مستوى التاريخ، فإن الواقع 
وإعادة  احلوار  ارحتال  مقابل  مقيمًا  يبقى  بعناصره 
شهوة  حالة  اإلعالمية  فالتغطيات  يوميًا،  تشكله 
ذروة،  توتر،  الواقعية:  الشهوة  من  مستعارة 
واحدة،  ملرة  تستخدم  وجبات  وهي  ارتياح، 

لذلك فإن على الشاشة أن تنتجها يوميًا.
التاريخية  الدبلوماسية  القراءة  هذه  سترصد 
للجزيرة مبعنى دولة اجلزيرة ــ قطر ــ وانعكاس ذلك 
متارسه  الذي  واإلخباري  احلواري  الفضاء  على 
القناة من خالل نظرة سريعة إلى مستويات التغطية 
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تونس  في  القناة  شاشة  على  نفسها  عكست  التي 
ومصر والبحرين وليبيا وفلسطني والعراق.

حيث  فلسطني،  من  التغطية  إستراتيجية  تبدأ 
التفاوض  ورفض  والدميقراطية  املقاومة  دعم 
الشهوات  ناحية  من  هذا  السياسي،  واالعتقال 
السلطوية  املتعة  لكن  الكبرى،  اجلماهيرية 
االنقسام  أحداث  بعد  كذلك  تعد  لم  للجزيرة 
الفلسطيني العام 2006؛ فإطالق الصواريخ حّتد 
واألمن  الوطني،  اإلجماع  وخارج  »حماس«  لـ 
هو رأس األولويات، وال أخبار عن االشتباكات 
وقصفها  السكنية  األحياء  ومحاصرة  والضحايا 
اللطيف  عبد  الدكتور  ومقتل  ــ  وحلس  دغمش  ــ 
موسى ونحو 25 شخصًا في هجوم على مسجد 
ابن تيمية في رفح، بل على العكس، فقد نقلت 
األحداث إلى حوارات حول احلالل واحلرام وفق 
صيغة إعادة للفتوى التي جّسدت نفسها وحّولت 
القتل إلى قضية فقهية بتشريع رمز حواري  قضية 

كبير هو الشيخ القرضاوي.
وال  والقتل  العنف  عن  أخبار  ال  االنقسام  بعد 
تقارير عن  من غزة، وال  معارضني  مع  حوارات 
املجلس  أعضاء  وحترك  الفصائل  احتفاالت  منع 
الصواريخ  إطالق  أو  الضفة  إلى  التشريعي 

واالعتداء على مطلقيها واعتقالهم.     
اخليانة  ثنائية  عن  حديث  ال  العراق،  في 
السلطة  انتقال  أرشيف  في  بحث  وال  والوطنية 
عراقية  حكومة  أول  إلى  حسني  صدام  عهد  من 
حزبا  الرئيسان:  املعارضان  احلزبان  شكلها 
اإلخوان  ذراع  هو  واألخير  واإلسالمي،  الدعوة 

شكل  على  احلوارات  هذه  وحتضر  املسلمني. 
حتديد  وال  قضايا  إلى  حتويلها  يتم  ولم  أحداث 
واالغتيال  القتل  وعمليات  احلكم  في  للفاعل 
حتضر  حديثًا  موضوع  شكل  على  حضرت  التي 
بشكل  وضحاياها  واالحتجاجات  التظاهرات 
احلرية  الكبرى:  األيقونات  مس  دون  مقتضب 
قصيرة  زمنية  عرض  مبساحة  ذلك  ويتم  الثورة، 

وترتيب متأخر.
بتماس  احلوارية  التغطية  بدأت  البحرين،  في 
مع القضايا الكبرى حيث الثورة وحركة اجلماهير 
أن  التغطية  هذه  لبثت  ما  ثم  الدماء،  صور  وبث 
لتتحول  امللك  مع  اإلخوان  حوارات  بعد  هدأت 
إنتاج  عن  معزولة  أحداث  إلى  أخرى،  مرة 

السياقات الكبرى في التغطيات.
معركة  شكل  على  التغطية  كانت  تونس،  في 
واحلرية  واالختطاف  والقمع  الثورة  بني  جتريدية 
فإما  بيتي،  في  حتدث  املعركة  أن  طريقة  على 
املوت وإما الكرامة. يخرج املستبد زين العابدين 
األكثر  الديني  والرأسمال  األكبر  املختزل  ويبدأ 
والدعوة  النصر  نداءات  بتوجيه  للجزيرة  طغيانًا 
ينسى  وال  جديد،  بعهد  تونس  في  املسلمني  إلى 
العودة  إلى  الغنوشي  الشيخ  يدعو  أن  القرضاوي 
ويلتحم  الدم  الفوضى وحمام  ليوقف  تونس  إلى 
زال  وما  »اخلمينية«.  للعودة  استعارة  في  بالناس 
زين  بشاعات  عن  األرشيف  في  مستمرًا  البحث 
السوداوية  زادت  وكلما  وسوداويته،  العابدين 
واألخبار،  احلوارات  في  الشيخ  دعاوى  زادت 
وتزامنت مع الدعوة للغنوشي، والشد على يديه 
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والشبكة نفسها اإلخوان.
من  هو  فاحملاور  األدوار،  تستبدل  مصر،  في 
حيث  أنتجتها،  التي  هي  والصورة  بالثورة  قام 
»األميركي«  »العميل«  »الطاغية«  بنهاية  االحتفال 
القضية  مستوى  على  فاحلدث  »اإلسرائيلي«، 
ليصلي  القرضاوي  الشيخ  ويعود  سياقها،  وينتج 
في الناس منتصرًا، وال يسمح حراسه لبطل حلظة 

التوقع
انتصار  فهذا  املنصة،  بصعود  غنيم«  »وائل 
وال  إسرائيل،  عن  الشيخ  يتحدث  وال  احلوار 
العسكري  املجلس  قرار  عن  وال  القدس  عن 
استمرار االعتراف باملواثيق الدولية، ومن ضمنها 
الدعوة  هو  املهم  إسرائيل،  مع  السالم  معاهدة 
إنقاذها  بأن يتمكنوا من  إلى خير مصر واإلخوان 
أخبار  وال  جنوده  وهم  انتصر  فاحلق  بحكمتهم، 
وأميركا،  اإلخوان  بني  واللقاءات  التغازل  عن 
اتفاقية  احترام  إمكانية  وال حتى تصريحهم حول 
مرة  معها. وألول  والتعاطي  إسرائيل  مع  السالم 

يؤمنون باحلزب املدني.
شهوات،  دون  أحداث  هناك  إيران،  في   
الثورة  عن  حديث  فال  للمعنى،  سياقات  ودون 
اخلارجية  ألخبار  تكرار  هناك  والدم،  والقمع 
املتظاهرين  تدعم  أميركا  إن  تقول  والتي  اإليرانية 
أميركا  أن  اجلزيرة  تذكر  وال  بها،  مرتبطون  وهم 
دعمت املتظاهرين في كل االحتجاجات وفي كل 
احلدث  تنقل  اإليراني  للملف  فالتغطية  مواقعها. 
معكوسة،  اشتباه  حالة  إلى  بل  قضية،  إلى  ليس 

فاالحتجاجات والتظاهرات هي املشتبه به.

لم تتبرأ اجلزيرة من دبلوماسيتها التاريخية، بل 
بناًء على  تعريفها  الناس  أعاد  فقد  العكس؛  على 
سياساتها  حّول  الذي  واخلطابي  احلواري  دورها 
عندما  فالناس  حولها،  احلوار  يجب  مشكلة  إلى 
العودة  يحبون  ال  الصورة  طغيان  حتت  يتصرفون 
والتصورات  الغواية  ألن  مؤملة؛  أسئلة  أية  إلى 
التي  املستمرة  والنشوة  التعويض  من  حالة  تعطي 
ال يريد املشاهد إنهاءها. فليس غريبًا في ظل قوة 
هذا اخلطاب أن يباهي وزير خارجية قطر بسياسة 
وإسرائيل  أميركا  مع  عالقتها  في  النافذة  بالده 
عباس  للرئيس  تصريح  استصدار  على  وبقدرته 
وفي   ،2009 عام  الدوحة  قمة  في  للمشاركة 
العالقة مع  بتلك  اللحظة نفسها أن يجلد خصمه 
أميركا وإسرائيل؛ على الرغم من أن خطابه يؤكد 
له  وبينهما، وإال كيف ميكن  بينه  األقوى  العالقة 

تأمني مشاركة أبو مازن؟ 
واألمر نفسه تكرر مع قضية الوثائق »املستورة« 
لوكالة  مندوب  خالل  من  اجلزيرة  وصلت  التي 
وسائل  ذكرت  حسبما  ــ  األميركية  االستخبارات 
أصحاب  حلشر  ذلك  استخدم  حيث  اإلعالم، 
الوثائق مع »يهودا االسخريوطي«، وفي اللحظة 
نفسها ال ميكن لشهوة التغطية والسياق أن تسمح 
إذا كان املسروق هو الصديق،  للمتلقي أن يسأل 
هذا  وصل  وكيف  السرقة  متلقي  يسمى  فماذا 
بنشرها  لها  وسمح  اجلزيرة  إلى  بالوثائق  السارق 
قوة  هنا  اإلنكليزية؟  اجلزيرة  في  يعمل  زال  وما 
اخلطاب، مبعنى أنني أستطيع أن أشترك أنا وأنت 
في احلالة التاريخية وأعترف بقوتي ونفاذي فيها، 
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الشرعية عن  لنزع  نفسها أستخدمها  اللحظة  وفي 
حدث،  ما  وهذا  فيها  بقوتي  وأباهي  خصمي، 
إسرائيل  مع  العالقة  بخصوصية  املباهاة  حيث 
االستخبارات  من  ووثائق  معلومات  وتلقي 
هذه  استخدام  نفسها  اللحظة  وفي  األميركية، 

األسلحة ضد رموز فلسطينية محددة.
تصنع  التي  اإلعالمية  احلتمية  إلى  ذلك  يعيدنا 
من  تتكون  التي  اخلارطة  هذه  الشهوة،  خارطة 
قبل  ذاتها  بحد  قيمة  متتلك  ال  التي  املعلومات 
اخلارطة  صانع  ويستطيع  اخلارطة،  هذه  دخولها 
أن يرسم ما يشاء من خالل استخدام املعلومات، 
وزيارة  قطر  إلى  ليفني  زيارة  خبر  نشر  يكفي  إذ 
املشهد  لينسف  قناة اجلزيرة واالجتماع مبسؤوليها 
ويعيد إنتاجه معكوسًا بأن متلقي الوثائق ومستقبل
ال  كامنة  سياسية  معادلة  في  أداة  هو  »ليفني« 
املتلقي  لها  يتعرض  التي  التوتر  للحظات  ميكن 

العربي أن يفطن لهذه األسئلة.
والصوري  التاريخي  تعارض  فإن  هنا،  من 
بل  أو مترد،  انفصال  يتم بسبب حالة  أن  ال ميكن 
بإيهام ذلك على اعتبار أن اخلطاب يجب أن يقنع 
أحالمه  عن  ومعبر  معه  متاٍه  حالة  في  بأنه  املتلقي 
إنتاج  ليعيد  واحملروم،  املتوتر  عامله  استعارة  عبر 
بسيطة  بطريقة  بالقمع  والقمع  باحلرمان  احلرمان 
وهي حتويل القمع إلى فاعل وقتما أرادت السياسة 
اإلعالمية ذلك، ونسبها إلى فاعل مجهول وقت 
الضرورة. متامًا كما فعل نابليون الذي أطلق حليته 
وارتدى العمامة وصلى في الناس ليقنع املصريني 
متهيدًا  منهم  دينهم  على  وأحرص  أفهم  بأنه 

الستعمارهم.
القضايا  تستخدم  اإلعالمية  التغطيات  إن 
مقنعة  حرب  في  االستئجار  سبيل  على  الكبرى 
التاريخية  املؤسسات  ألن  العربية؛  األنظمة  بني 
العربية تنسحق: األحزاب، اجلماعات، اإلنتاج 
العام  الرأي  تضخيم  لصالح  والصناعي  الزراعي 
الذي يستطيع أن يهدم، لكنه لن يستطيع أن يقوم 
املعقد  املرئي  مبعنى  املطلوب،  التاريخي  بالدور 
بناء  اقتصاد،  دولية،  »مواثيق  دوبريه  حسب  ــ 
باملشهد  الناس  تعّلق  هنا  وإنتاج«. من  مؤسسات 
اجلميل الذي استبدل هذا املرئي املعقد بالالمرئي 
للعودة  األمور  وجتريد  األحالم  بيع  وهو  البسيط 
ولعل  والباطل.  احلق  صراع  الصفر:  نقطة  إلى 
بوادر هذه األزمة كشفت عن نفسها عندما أجمع 
تاريخية  كمؤسسة  اجليش  على  العرب  احملتجون 
أن  للسياسيني  بالدور، ومتروك  تقوم  أن  تستطيع 

يحددوا إن كان هذا تراجعًا أم تقدمًا.
سبب  عن  األحذية  مصنعات  إحدى  سئلت 
اإلشهار،  في  اجلميالت  النساء  على  التركيز 
أقدامًا  نبيع  وإمنا  أحذية،  نبيع  ال  »إننا  فقالت: 
لألحداث  العربية  التغطية  أن  اتفق  إذا  جميلة«. 
هي شكل من أشكال اإلشهار، فإن هذه التغطية 
احلركات  ألن  كبرى؛  قضايا  عن  تدافع  ال 
حتدث  وعندما  بذلك.  تقوم  من  هي  التاريخية 
عملية  هنالك  واإلعالمي،  التاريخي  بني  مفارقة 
إشهار، مبعنى أن هذا التنافخ واالنتفاخ في التغني 
باملصطلحات الكبرى ليس إال عملية بيع ألحزاب 

جميلة هي ... .
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املفارقة: اعبد ما تشتم !
خالل  من  القرضاوي  الشيخ  دعا  أشهر  قبل 
املسلمني  جيوش  انتصار  إلى  البريئة  االستعارة 
بزعامة قطر على الواليات املتحدة، وكان االبتهال 
املعركة  كاريكاتيرية،  جتريدية   استعارة  شكل  في 
طبعا كانت على استضافة مونديال 2022،  قبل 
أكثر من عشر سنوات كانت إستراتيجية القرضاوي 
واجلزيرة تقوم على تأكيد شبهة التدخل األميركي 
في غزو العراق ، ومورست االستعارة في صلب 
مصر من خالل دور محتمل لها في احلرب على 

العراق . 
االستبدال  ويحدث  أكله  اخلطاب  يؤتي  اآلن 
استبدال  ينتصر  األجنبي،  والتدخل  القمع  بني 
األجنبي ويصبح احملتمل أكثر إدانة من املتحقق، 
الدور  احتمالية  ثمن  وقطر  اجلزيرة  قبضت  لقد 
املصري في احلرب على العراق القومية والنخوة،  
اإلنسان  حقوق  ثمن  لتقبضا  اآلن  وتعودان 

لتحققها  مجال  ال  التي  العربية  والدميقراطية  
القطري  اجلو  طيران  بني  مشتركة  بصالة  إال 
حارب  الذي  املفتي  ابتهاالت  تزفها  واألميركي  
حتت  عاما  عشرين  حسني  وصدام  عرفات  ياسر 
القاعدة الشرعية  أن ال استعانة بكافر على كافر، 
االستعانة  جواز  أخرى  سنة  عشرين  ويحارب 
انعتاقكم،  حتقق  لقد  العرب  أيها  آمنوا  بالكافر، 
العراق  في  مشبوهة  كانت  التي  القصف  بحفلة 
الطوائف  ملوك  يا  قهقهوا  ليبيا،  في  ومتطهرة 

ألنكم تعودون. 
في  عنيف  نبي  شكل  على  أميركا  تعود  اآلن 
والدميوقراطية  احلرية  تبيع  هوليودية،  استعارة 
فويل للعربي الذي لم حتركه نخوته ملساعدة أميركا 
إلى  احلرية  محبة  دفعته  ملن  وطوبى   . ذلك  على 
حصان  اجلزيرة  وتظل  االوديسا،  فجر  مشاركتها 

طروادة.!!!!!
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مقاالت

 محمد عباس ناجي *

* باحث مبركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية.

ثورة مصر: قراءة في املشهد السياسي امللتبس

دام  حكمًا  أنهت  التي  املصرية  الثورة  اتسمت 
ثالثني عامًا بعدد من اخلصائص التي أكسبتها نوعًا 
مبثيالتها  مقارنتها  عند  و »التفردية«  من اخلصوصية 
من الثورات التي اندلعت على مدار التاريخ. أولى 
هذه اخلصائص، ورمبا أهمها، أنها كانت ثورة بال 
قائد، إذ جتاوزت إلى حد بعيد حدود االستقطاب 
ليبراليني  بني  الساحة  على  املوجود  السياسي 
سر  ذلك  وكان  وإسالميني،  وقوميني  ويساريني 
قوتها؛ ألنه جنبها االلتزام بسقف أيديولوجي كان 
مع  تفاعالتها  يقيد حركتها ويحكم  أن  املمكن  من 

النظام السياسي احلاكم.
وثانيها، أن الشباب كان املكون الرئيس لها بكل 
واجتماعية.  سياسية  مضامني  من  ذلك  يطرحه  ما 
باجلهل  عقود  مدى  على  الشباب  هذا  اتهم  فقد 

من  كبير  قدر  على  أنه  أثبت  لكنه  والالمباالة، 
الوعي واحلس السياسي، بدا ذلك جليًا في تفاعله 
اتخذها  التي  والبطيئة  التدريجية  اخلطوات  مع 
كان  الذي  احملتوم  املصير  من  نفسه  إلنقاذ  النظام 
إلى  اجلديد  اجليل  هذا  انتماء  أن  كما  يواجهه. 
الطبقة  رأسها  وعلى  مختلفة  اجتماعية  طبقات 
أن  يؤكد  معيشية عديدة  مبزايا  تتمتع  التي  الوسطى 
اقتصاديًا وإمنا كان  للثورة لم يكن  الرئيس  العنوان 
في  قوي  تأثير  من  لألول  مما  الرغم  على  سياسيًا 

تكوين هذا احلشد اجلماهيري الكبير ضد النظام.
لم  إذ  بامتياز،  ثورًة سلميًة  كانت  أنها  وثالثها، 
الهائل  الفيض  من  الرغم  إلى فوضى على  تتحول 
التحرير،  ميدان  في  جتمعت  التي  اجلماهير  من 
النظام  استخدمه  الذي  القمع  من  الرغم  وعلى 
وزخمًا  أهميًة  عليها  أضفى  ما  وهو  ملواجهتها، 
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خاصني انعكسا في ردود الفعل اخلارجية جتاهها. 
األنظمة  هشاشة  مدى  أثبتت  أنها  ورابعها، 
السابق  النظام  استخدمه  الذي  فالقمع  املستبدة، 
لضمان بقائه كان سالحًا ذا حدين، فبقدر ما مكنه 
من حتجيم احلركات االحتجاجية والتظاهرات التي 
اندلعت في املرحلة التي سبقت )ثورة 25 يناير(، 
مخزون  استيعاب  على  القدرة  أفقده  ما  بقدر 
التي  السياسات  جتاه  الشعبي  واالحتقان  الغضب 

انتهجها.
هذه  مع  النظام  تعامل  ذلك،  على  وتأسيسًا 
وفشل  والالمباالة،  الغرور  من  بنوع  التطورات 
خالل  من  الشعب  مع  للتواصل  قنوات  خلق  في 
املدني  املجتمع  مؤسسات  أنشطة  وتدعيم  تشجيع 
أمام  احلريات  هامش  وتوسيع  املهنية  والنقابات 
األحزاب السياسية لتمكينها من التعبير عن مطالب 
حر  مهني  إعالم  بتأسيس  والسماح  اجلماهير، 

واحترام استقالل القضاء.
النظام  يستطع  لم  الثورة  اندلعت  وعندما  لذا 
مجمل  تنجح  ولم  احملتجني  مع  التواصل 
اتخذها لاللتفاف على  التي  »املسكنة«  اإلجراءات 
تذكر،  نتائج  حتقيق  في  للثورة  الرئيسة  املطالب 
نائب  به  اضطلع  الذي  املعارضة  مع  احلوار  ومنها 
عليه  محكومًا  كان  والذي  سليمان،  عمر  الرئيس 
بالفشل من البداية، ألن أحزاب املعارضة لم تكن 
متثل الطيف األساسي من حركة االحتجاج بسبب 
قبل  حتى  املصري  الشارع  في  حضورها  ضعف 
وصفقات  بل  مساومات،  في  ودخولها  الثورة، 
وارتضائها  النظام،  مع  األحيان،  بعض  في 

الضيقة  السياسية  واالمتيازات  املكاسب  ببعض 
وردية  مسحة  إلعطاء  كبيرة  تنازالت  تقدمي  مقابل 
»ديكورية« للنظام السياسي في الداخل واخلارج، 
وألن السياسة القمعية التي انتهجها النظام للتعامل 
مع الثورة في أيامها األولى، والتي بدت جليًة في 
رابع أيام الثورة، وبالتحديد يوم )جمعة الغضب( 
املوافق 28 كانون الثاني 2011، والذي انسحبت 
إلى  أدى  بشكل  الشوارع  من  الشرطة  قوات  فيه 
األمني،  واالنفالت  الفوضى  من  حالة  استشراء 
وضعت القوى واألحزاب السياسية التي شاركت 
ثم  ومن  محرج  موقف  في  النظام  مع  احلوار  في 
ذلك  يؤثر  أن  خشية  منه؛  االنسحاب  إلى  دفعتها 

سلبيًا على شعبيتها الضعيفة أصاًل في الشارع.

كثيفة  بأضواء  ألقت  أنها  وخامسها، 
العالم  »أدوات  يسمي  ملا  مرموقًة  مكانًة  وأفردت 
االفتراضي«، املتمثلة في املواقع االجتماعية على 
بوك(  )فيس  موقعي  غرار  على  اإلنترنت  شبكة 
و)تويتر(، والتي كانت إحدى الوسائل املهمة التي 
ساهمت إلى حد كبير في تكوين حشد جماهيري 
فقد  بالنظام.  اإلطاحة  النهاية  في  استطاع  كبير 
أنشأها  التي  سعيد(  خالد  )كلنا  صفحة  كانت 
اإلنترنت  شبكة  على  غنيم  وائل  املصري  الناشط 
إلى  تأسيسها  بداية  في  أعضاءها  عدد  ووصل 
أكثر من 650 ألف عضو، كلمة السر في اندالع 
الثورة، وعلى الرغم من اجلهود التي بذلها النظام 
ملواجهة هذه األدوات احلديثة، مثل قطع خدمات 
رأسهم  وعلى  الناشطني  بعض  واعتقال  اإلنترنت 
تقليص  في  ينجح  لم  ذلك  أن  إال  غنيم،  وائل 
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اللتقاط  فرصة  النظام  منح  أو  املواجهات  حدة 
بل  جديد،  من  األوراق  ترتيب  وإعادة  األنفاس 
النهاية  أدى في  أنتج مفعواًل عكسيًا  العكس  على 
اندفاع قطاعات وشرائح عديدة من املواطنني  إلى 

للمشاركة في الثورة.   
نهاية  مثلت  يناير(   25( ثورة  أن  وسادسها، 
مؤشرات  بروز  مع  بدأ  طويل  سياسي  ملخاض 
عملية  تنفيذ  نحو  السياسي  النظام  باجتاه  توحي 
التشكك  بات  حيث   ،2004 العام  منذ  التوريث 
هو السمة الرئيسة في رؤى القوى السياسية املصرية 
منها،  النظام  وموقع  برمتها  السياسية  العملية  إزاء 
والرشوة  الفساد  ظواهر  تفشي  مع  تالقح  ما  وهو 
والتضخم  البطالة  معدالت  وارتفاع  واحملسوبية 
العدالة واستفحال  والفقر وزيادة األسعار وغياب 
الذين  األعمال  رجال  من  ضيقة  مجموعة  دور 
باتوا يسيطرون على مفاتيح صنع القرار في الدولة 
ويجمعون بني السلطة والثروة، وفشل الدولة في 
القمع  سياسة  وانتهاج  ملواطنيها  كرمية  حياة  توفير 
املنهجي وكبت احلريات ومحاصرة القضاء وانتشار 
اجلرمية واإلدمان، فضاًل عن ضعف حضور مصر 
منطقة  في  رئيسة  كقوة  ريادتها  وفقدانها  اإلقليمي 
استثمرت  أخرى  قوى  حلساب  األوسط  الشرق 
لتصبح  املصري  االنسحاب  عن  الناجت  الفراغ 
أرقامًا مهمًة في معظم امللفات اإلقليمية إن لم يكن 
من  كبير  عدد  ظهر  ذلك  ضوء  وعلى  مجملها. 
احلركات االحتجاجية مثل حركة »كفاية« و »شباب 
أنها  من  الرغم  وعلى  وغيرها،  التغيير«  أجل  من 
واأليديولوجية،  السياسية  توجهاتها  في  اختلفت 

فإنها اتفقت على أن إجراء عملية إصالح سياسي 
ميكن  ال  ملحة  حاجة  باتت  دميقراطي  وتغيير 
القائم استنفد  النظام السياسي  االستغناء عنها وأن 
الواقع  هذا  مع  التوافق  على  قادرًا  يعد  ولم  أدواته 
انتخابات  في  انعكس  ما  وهو  اجلديد،  السياسي 
تشرين  في  أجريت  التي  األخيرة  الشعب  مجلس 
مسبوقة  غير  حاالت  وشهدت   ،2010 الثاني 
الوطني  احلزب  لصالح  واالنتهاكات  التزوير  من 

الدميقراطي احلاكم.
خصبًة  بيئًة  مثلت  مجملها  في  التطورات  هذه 
الندالع ثورة )25 يناير( والتي اتخذت منذ البداية 
منحى تصاعديًا، حيث حتولت املطالب التي رفعها 
وإجراء  احلريات  هامش  توسيع  من  احملتجون 
حقيقية  دميقراطي  وتغيير  سياسي  إصالح  عملية 
إلى  والفساد،  والتضخم  والفقر  البطالة  ومحاربة 
تغيير النظام السياسي احلاكم بأكمله. وهنا يتجلى 
يكتفوا  لم  الذين  احملتجني  ونضج  وعي  مدى 
باإلطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بل نادوا 
إدراكهم  إلى  إشارة  النظام، في  بسقوط كل رموز 
بقاء  مع  النظام  رأس  تنحي  إلى  االرتكان  خطورة 
الدولة من  قاعدته موجودة ومتحكمة في مفاصل 
اقتصاد وإعالم وغيرها، بشكل كان ميكن أن يهدد 
قمعي  سياسي  نظام  إنتاج  ويعيد  الثورة  مكتسبات 
أن  دون  اجلماهير  غضب  امتصاص  يحاول  جديد 
يقدم على إجراء إصالحات جذرية في النظام كما 

يطالب الثوار.
تطهير  على  إصرارًا  الثورة  شباب  أبدي  ولذا 
بدا  ما  وهو  السابق،  النظام  »أعوان«  من  الدولة 
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جليًا في دعوتهم إلى تنظيم تظاهرة مليونية يوم 4 
الذي  شفيق  أحمد  بحكومة  لإلطاحة   2011 آذار 
مت تكليفه رئاسَة احلكومة من قبل الرئيس السابق، 
ما اعتبره احملتجون مسوغًا لعدم شرعيتها، وتشبثًا 
املجلس  لكن  النظام.  رموز  جانب  من  بالسلطة 
األعلى للقوات املسلحة استبق تلك اخلطوة بإعالنه 
املهندس  وتكليف  شفيق  حكومة  استقالة  قبول 
رشحها  التي  الشخصيات  أحد  شرف،  عصام 

شباب الثورة، تشكيَل احلكومة اجلديدة. 

مصر على مفترق طرق
السياسي  بالنظام  الثورة في اإلطاحة  لكن جناح 
ونقل السلطة إلى املجلس األعلى للقوات املسلحة 
السياسي  إذ إن مالمح املشهد  املطاف،  نهاية  ليس 
التحديات  أن  كما  بعد،  تكتمل  لم  مصر  في 
كفيلة  الدولة  تواجهها  التي  واخلارجية  الداخلية 
سياسي  إصالح  إلجراء  حقيقية  عملية  أي  بعرقلة 
وتغيير دميقراطي، ما لم يتم التعامل معها بحكمة 

وحذر.
إذ ال ميكن إغفال أن ثمة حالة من االنقسام باتت 
اإلجراءات  جتاه  املصري  الشارع  في  اآلن  سائدة 
املسلحة،  للقوات  األعلى  املجلس  اتخذها  التي 
انتقال  عملية  تعطيل  إلى  يؤدي  أن  ميكن  بشكل 
انعكس ذلك في  السلطة إلى حكومة مدنية. وقد 
أجريت  التي  الدستورية  التعديالت  من  املوقف 
على 8 مواد هي: 75 و76 و77 و88 و93 و139 

و148 و189، مع إلغاء املادة 179.
اجتاهني:  إلى  السياسي  الشارع  انقسم  فقد 

األول، يرى أن هذه التعديالت متثل خطوًة متهيديًة 
للقوات  األعلى  املجلس  من  السلطة  لنقل  إيجابيًة 
إعداد  سيكون  التي  مدنية،  حكومة  إلى  املسلحة 
دستور جديد للبالد من أهم أولوياتها، خصوصًا 
والشورى  الشعب  مجلس  تلزم   189 املادة  أن 
القادمني بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو 
لوضع دستور جديد للبالد في غضون ستة أشهر، 
التي  تلك  من  أفضل  التعديالت  هذه  أن  يرى  كما 
نادت بها القوى السياسية املصرية قبل اندالع ثورة 
)25 يناير( والتي كانت تقتصر على املادة 76، التي 
كانت تضع قيودًا شديدًة على املرشحني للرئاسة. 
لكن هذا االجتاه يربط ذلك بأن يستتبع التعديالت 
قوانني  وتغيير  الطوارئ  قانون  إلغاء  الدستورية 
السياسية واالنتخابات  األحزاب ومباشرة احلقوق 
تكوين  أمام  املجال  إفساح  على  يساعد  بشكل 
ممارسة  من  املواطنني  ومتكني  السياسية  األحزاب 

حقهم في االنتخاب والترشيح.
التعديالت  هذه  أن  فيرى  الثاني،  االجتاه  أما 
أزالت  ما  بقدر  وأنها  الدستور،  تشويه  من  زادت 
اجلمهورية  لرئاسة  الترشح  على  املفروضة  القيود 
أنها  عن  فضاًل  جديدًة،  قيودًا  وضعت  ما  بقدر 
احتوت على بعض »الثغرات« القانونية، مثل املادة 
القضائية  الهيئات  التي قضت مبنح أعضاء من   88
سلطة اإلشراف والفرز، على الرغم من أن سلطة 
للقضاء  متنح  أن  يجب  االنتخابات  على  اإلشراف 
بعني  تأخذ  لم  التي   93 واملادة  مجمل،  بشكل 
االعتبار قلة عدد أعضاء احملكمة الدستورية العليا 
البالغني 17 عضوًا، بشكل يجعل مسألة اضطالع 
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صعبة  االنتخابية  الطعون  في  النظر  مبهمة  احملكمة 
أن  جانب  إلى  مستحيلة.  تكن  لم  إن  للغاية 
األولوية، وفقًا لهذا االجتاه، كان يجب أن تعطى 
قبل  تقييدها  بهدف  الرئيس  صالحيات  لتعديل 

إجراء االنتخابات الرئاسية القادمة.
إلى  أيضًا،  امتدت،  االنقسام  من  احلالة  هذه 
املوقف من إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 
اآلن هي  األولوية  أن  فريق  يرى  القادمتني، حيث 
فترة  أن  أساس  على  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء 
التشريعية،  االنتخابات  تسبق  التي  أشهر  الثالثة 
التي سوف جتري في حزيران القادم وفقًا للبرنامج 
املسلحة،  للقوات  األعلى  املجلس  وضعه  الذي 
ال  حاليًا  القائمة  األمني  االنفالت  حالة  عن  فضاًل 
دون  وحتول  نزيهة  تشريعية  انتخابات  إجراء  تتيح 
على  املوجودة  السياسية  واألحزاب  القوى  إقدام 
اجلديدة  للمعطيات  وفقًا  أولوياتها  ترتيب  إعادة 

التي فرضتها الثورة.
أن  ويؤكد  ذلك،  يرفض  آخر  فريقًا  ثمة  لكن 
غير  التشريعية  قبل  الرئاسية  االنتخابات  إجراء 
دستوري، في ضوء التعديالت الدستورية األخيرة 
التشريعية،  االنتخابات  إجراء  بأسبقية  تقر  التي 
 76 املادة  وضعتها  التي  الشروط  تتضمن  حيث 
للترشيح النتخابات الرئاسة بندًا يقضي بأن يكون 
ــ  القادم  التشريعي  لكل حزب مشارك في املجلس 
ولو مقعد واحد ــ األحقية في ترشيح أحد أعضائه 

لالنتخابات الرئاسية.  
فضاًل عن ذلك، فإن ثمة تخوفات عديدة تنتاب 
إجراء  في  االستعجال  جتاه  السياسية  القوى  بعض 

أن  ميكن  ذلك  ألن  ورئاسية،  تشريعية  انتخابات 
ينتج تداعيات سلبية تخصم من مكتسبات الثورة، 
وأهمها مصادرة األغلبية في االنتخابات التشريعية 
لصالح القوى األكثر تنظيمًا في البالد وعلى رأسها 
حركة »اإلخوان املسلمني«، التي لم تفلح حتى اآلن 
في تقليص حدة القلق الذي تبديه القوى السياسية 
األخرى جتاه توجهاتها السياسية وموقفها من بعض 

القضايا مثل الدولة املدنية واملرأة واألقباط.
طرح  على  اإلخوان  حرص  من  الرغم  وعلى 
الذي  البرنامج  عن  متطور  جديد  سياسي  برنامج 
فعل  ردود  وأثار   2008 العام  في  طرحه  سبق 
بتأسيس  اخلاصة  املادة  إلغاء  مت  حيث  متشددة، 
»هيئة العلماء« والنص على أن تكون الدولة مدنية 
لالنتخابات  الترشح  في  احلق  لألقباط  أن  وعلى 
بروز مؤشرات توحي  الرغم من  الرئاسية، وعلى 
يقدم  اإلسالمية  احلركة  داخل  جديد  جيل  بوجود 
فإن  املدنية،  بالدولة  فعاًل  يلتزم  متطورًا  طرحًا 
ذلك لم ينتج تداعيات إيجابية في تفاعالتها سواء 
الشارع  مع  حتى  أو  األخرى  السياسية  القوى  مع 

السياسي املصري. 
أن  توحي  مؤشرات  ثمة  أن  أيضًا،  والالفت، 
مدنية،  حكومة  إلى  السلطة  نقل  يستعجل  اجليش 
وهو ما يطرح داللتني مهمتني: األولى، أن اجليش 
التحول  عملية  طبيعة  عن  متكاملة  رؤية  ميتلك  ال 
احلالي،  الوقت  في  مصر  تشهدها  التي  السياسي 
التداعيات احملتملة لها، وذلك بسبب غيابه  وعن 
املاضية  الفترة  في  املصري  السياسي  املشهد  عن 
وتعمد النظام السابق حتييده عن التفاعالت اجلارية 
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ضمان  جلهة  خصوصًا  السياسية  الساحة  على 
قائمًة  كانت  التي  التوريث  عملية  معارضته  عدم 
طبيعة  اجليش  إدراك  والثانية،  وساق.  قدم  على 
األخطار اخلارجية التي باتت تواجه الدولة، سواء 
في  الواضح  األمني  االنفالت  حيث  الشرق  من 
شبه جزيرة سيناء والتوتر على احلدود مع إسرائيل 
املواجهات  حيث  الغرب  من  أو  غزة،  وقطاع 
الدموية العنيفة التي تدور في ليبيا بني قوات العقيد 
االستيالء  استطاعوا  الذين  والثوار  القذافي  معمر 
اجلنوب  من  أو  املهمة،  الليبية  املدن  من  عدد  على 
عن  الناجمة  احملتملة  السلبية  التداعيات  حيث 
ذلك  بتأثير  يتعلق  ما  خصوصًا  اجلنوب،  انفصال 
التي شهدت تطورات مهمة في  املياه،  على قضية 
األيام املاضية متثلت في توقيع بوروندي على اتفاق 
من  كل  رفضتها  التي  النيل  مياه  لتقاسم  )عنتيبي( 
مصر والسودان، وهو ما ميكن أن يؤدي إلى تهديد 

حصة مصر من مياه النيل.
أمام  صعبًة  مهام  ثمة  فإن  ذلك،  عن  فضاًل 
األجهزة  هيكلة  إعادة  مثل  اجلديدة  احلكومة 

األمنية، خصوصًا جهاز أمن الدولة، الذي كشفت 
الوثائق املسربة من مقراته التي اقتحمها احملتجون 
من  واالنتهاكات،  التجاوزات  من  كبير  عدد  عن 
وإخضاعها  الواسعة  صالحياتها  تقليص  خالل 
لرقابة القضاء، والتعامل مع حالة االنفالت األمني 
والتدهور  الدولة،  أطراف  على  السيما  املتزايدة 
اليومية  اخلسائر  تصل  حيث  املستمر  االقتصادي 
إلى حوالي 610 ماليني جنيه حسب تصريح وزير 
الدكتور سمير رضوان، واملطالب »الفئوية«  املالية 
التي استتبعت جناح ثورة )25 يناير( والتي شملت 
إلى  الشرطة،  أفراد  فيهم  مبن  الشعب  فئات  كل 
التي  املضادة«  »الثورة  يسمى  ما  مواجهة  جانب 
تشنها فلول النظام السياسي السابق والتي ما زالت 
تسيطر على بعض مراكز القوة والنفوذ في الدولة، 
الثورة  على  عديدًة  أخطارًا  ينتج  أن  ميكن  بشكل 

احلقيقية. 
حذرة  وخطوات  ملتبس  سياسي  مشهد 
وحتركات متقاطعة تؤكد في مجملها أن ثورة )25 
يناير( لم تنته بعد، وأن القادم رمبا يكون أصعب. 
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الثورة التونسية: استرجاع احلرية

شعوب  تقابلهم  متسّلطون...  أقوياء  حّكام 
صورًة  عكست  طاملا  معادلٌة  وخاضعة.  خائفة 
حني  من  حتركها  العربية،  البلدان  عن  وقامتًة  هشًة 
إلى آخر أصوات تنادي باحلرية ال تلبث أن تذهب 
أدراج الرياح0 لكن من تنبأ لهذه الشعوب بصمت 
يجّسد  لن  التونسي  الشعب  إن  قال  من  أبدي؟  
فال  احلياة  أراد  يومًا  الشعب  »إذا  شاعره:  مقولة 
فاستجاب  الشعب؛  أراد  القدر«؟  أن يستجيب  بد 
من  عشر  الرابع  في  التونسيون  ليضرب  القدر، 
التاريخ،  العام احلالي موعدًا مع  الثاني من  كانون 
ويصبحوا أصحاب ثورة أقل ما ميكن أن يقال عنها 
إنها مميزة على مستويات مختلفة، جتاوزت آثارها 
كمصر،  أخرى  عربيًة  بلدانًا  لتلهم  تونس  حدود 

التي أسقطت النظام، وليبيا واليمن والبحرين000 
النظام  سقوط  أن  على  التأكيد  الضروري  ومن 
السابق لم متض عليه سوى بضعة أسابيع، بحيث 
ال تتوفر بعد اخللفية الزمنية الكافية لدراسة الشكل 
النهائي الذي سيتخذه هذا التغيير ولتتضح الرؤية، 
ميكن إذن استخالص بعض مالمح الثورة من حيث 

دوافعها وتطوراتها وآفاقها0 

إقصاء، ال مساواة، ثقافة رداءة
 1956 آذار   20 في  استقاللها  تونس  نالت 
وككل مرحلة استقالل، صحبها زخم جديد تطلع 
جديد  دستور  بوضع  ترجم  أفضل  مستقبل  إلى 
وإحداث مؤسسات وهياكل جديدة تدعم االنفتاح 
الدولة  نسجت  أن  فكان  املجاالت0  مختلف  في 
من  العصر  وواكبت  الغربية  الدول  منوال  على 
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معاصرًا،  اإلنتاج  وجعل  العلوم،  تشجيع  خالل 
وحتسني وضعية املرأة، واملراهنة على التعليم000 
تهميش  وقع  التنمية،  حركة  خضم  في  أنه  غير 

جلوانب عديدة من احلياة االجتماعية والسياسية0
أدى  اجلهات  بني  املساواة  عدم  أن  في  شك  ال   
ومدن  العاصمة  شهدت  بحيث  بنسقني،  منو  إلى 
الساحل الشرقي ازدهارًا على مختلف األصعدة، 
في حني بقيت مدن داخلية وجنوبية تعاني من تأخر 
في النمو انعكس سلبًا، وبشكل جلي، على حياة 
بلة هو أن  الطني  سكانها من فقر وبطالة0 وما زاد 
وسائل اإلعالم التي من املفروض أن تعكس حقيقة 
ــ  الرابعة  للسلطة  الفعلي  الدور  وتلعب  الوضع 
تلبث أن تكمم  التي ال  باستثناء احملاوالت اجلدية 
واملغالطة  التمويه  دور  لعبت  ــ  أصحابها  أفواه 
على  عرضها  الضروري  من  كان  حقائق  بحجب 
الرأي العام ملعاجلتها عوض التستر عليها0 فالدول 
عوض  جذورها  من  املشاكل  تعالج  أن  بد  ال 
إقصائها؛ تفاديًا لتفاقمها0 وكان أن اتسعت الهوة 
بني اجلهات في عهد الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي؛ ما عّمق حفيظة أهالي هذه املناطق0 
الغضب  أن  إلى  اإلشارة  الضروري  من  أنه  إال 
بل  املهمشة،  املناطق  على  يقتصرا  لم  واالستياء 
الفساد  شمل  عندما  التونسيني  جميع  إلى  امتدا 
اقتصاد،  تعليم،  القطاعات:  جميع  عالية  بنسبة 
قوية  كاملة  منظومة  هناك  وأصبحت  ثقافة000 
النظام  خلدمة  مركزة  مصالح  شبكات  في  تتمثل 

السابق0 
أما على املستوى السياسي، فكان النظام منغلقًا 

صعود  غداة  االنفتاح  من  نوعًا  شهد  أن  بعد  متامًا 
محرومة  أحزاب  احلكم:  إلى  السابق  الرئيس 
التعبير  حرية  املادي،  الدعم  ومن  الرخص  من 
مقيدة، رفض ترشحات لالنتخابات الرئاسية دون 
واحلزبية  السياسية  التعددية  غياب  واضح،  مبرر 

احلقيقية000  

هذا اإلقصاء املعتمد من طرف املنظومة احلاكمة 
كل  يقصي  بحيث  امليادين  جميع  يطال  جنده 
مشروع حتديثي يحمل أفكارًا جيدًة قد تساهم في 
ما ميكن  في مجال معني0 وهو  نوعية  قفزة  حتقيق 
رداءة  الرداءة«،  »ثقافة  على  التشجيع  نسميه  أن 
داخل  مختلفة  وهياكل  مؤسسات  فيها  شاركت 
منضوية  تكون  املدني  املجتمع  وداخل  الدولة 
املؤسسات  هذه  يفقد  ما  احلاكم،  احلزب  حتت 
املفروض  من  التي  الثقة  عالقة  ويهدد  مشروعيتها 
يخلف  أن  ميكن  األمر  هذا  باملواطن0  تربطها  أن 
لدى املواطنني عزوفًا عن املشاركة في إدارة احلياة 
القطيعة0  إلى  يؤدي  قد  الذي  الشيء  العامة، 
األدوار  وحتديد  املفاهيم  مراجعة  إلى  إذن  نحتاج 

بدقة بني مختلف األطراف0
وخالصة القول هي إن الشعوب العربية حتررت 
حتت  نفسها  وجدت  لكنها  األجنبي  املستعمر  من 
للحرية  اعتبارًا  يولي  ال  وطني  مستعمر  سلطة 
تطورات  الدول  هذه  سجلت  بحيث  والكرامة، 
سعت  ما  وهو  حرية،  بال  لكن  احلداثة  حتاكي 
الثورة التونسية إلى حتقيقه أو السترجاعه، فحرية 
ركيزة  بل  تكميلية   بذخًا وال هي  ليست  الشعوب 

وقيمة منبثقة عن الصفة اإلنسانية0  
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احتجاجات متحضرة
وانتصار دون قيادة

مدينة  من  الشعبية  االحتجاجات  انطلقت 
اإلشارة  )مع  التونسي  باجلنوب  زيد  بو  سيدي 
بالرديف  املنجمي  احلوض  احتجاجات  أن  إلى 
محمد  الشاب  بإقدام  لها(  ومهدت  زمنيًا  سبقتها 
البوعزيزي على حرق نفسه احتجاجًا على البطالة 
له،  البلدية  السلطات  معاملة  سوء  وخاصًة  احلادة 
ثم انتشرت رقعة االضطرابات متبعة في ذلك نسقًا 
وقد  العاصمة0  تونس  لتشمل  تصاعديًا  جغرافيًا 
لعبت املواقع االجتماعية في األثناء دورًا جديًا في 
عن  الكشف  في  ساهمت  بحيث  الثورة،  انتشار 
أثناء  اجلهات  تلك  مختلف  في  يحصل  ما  خفايا 
االضطرابات والتي كانت وسائل اإلعالم الرسمية 
فقد  بعضها  قدمت  إن  وحتى  عليها،  تتستر  آنذاك 
ومطوعة  خطورتها  من  مصغرة  شحيحة،  كانت 
لها قدر اإلمكان بالشكل الذي ال ينال من مصالح 

السلطة احلاكمة0 
التأكيد على الدور األساسي الذي  وال بد من 
في  فرأيناهم  األوضاع0  تغيير  في  الشباب  لعبه 
آنذاك  علي  بن  الرئيس  برحيل  يهتفون  العاصمة 
ويحملون الفتات حملت مطالبهم، رفعت دون 
عنف خالل أيام وجيزة ولم تنزل على الرغم من 
كانت  والتي  السابق  للرئيس  الثالثة  اخلطابات 
واعترافاتها  ووعودها  فشيئًا  شيئًا  تتقلص  حدتها 
تتالحق0 فقد حسم الشعب األمر وأكد أن وعيه 
مرحلة  إلى  االنتقال  عليه  حتتم  ونضجه  وجتربته 
الوعود  في  مجددًا  االنزالق  وعدم  جديدة  

الغابرة0 
لالحتجاجات  احلضاري  الشكل  أثار  وقد 
منوذجًا  رأوه  الذين  احملللني  من  العديد  إعجاب 
في العصر احلديث، بحيث طاملا ارتبطت الثورات 
عزمهم  التونسيون  أثبت  فيما  والفوضى  بالعنف 
وقدرتهم على إسقاط نظام قوي حكمهم أكثر من 
متحضر  بأسلوب  قصير،  زمني  ظرف  في  عقدين 
موحدة  قيادة  غياب  في  ــ  مهمة  والنقطة  ــ  وخاصة 
باملعنى  عفوية  كانت  فالثورة  الثورة0  بتسيير  تقوم 
وجه  يقدها  ولم  الشعب  كامل  بها  قام  اإليجابي، 

سياسي أو نقابي أو غيره0

 محطة حرجة
كل ثورة حتدث... جتلب معها تغييرًا عادًة ما 
ما  وعادة  األصعدة،  مختلف  على  جذريًا  يكون 
الذي  النظام  حول  مسطرة  برامج  الثورات  حتمل 
سيسود فيما بعد0 لكن على العكس من ذلك، فإن 
الثورة التونسية لم حتمل برامج واضحة أو مطالب 
يراد أن يكون عليه الوضع الحقًا  مفصلة حول ما 
ومطالبة  الظلم  لطوق  كاسرة  أتت  ثورة  هي  بل 

باحترام الكرامة0 
لكن ما إن مرت أيام على التحرر إال واندلعت 
القطاعية  املطالب  وانطلقت  التظاهرات  من  موجة 
والشخصية التي تكاد حتجب املطالب الوطنية حتى 
منها  انطلقت  التي  املناطق  سكان  من  العديد  إن 
أن  مرتفع  بصوت  نادوا  شهداء  فيها  وسقط  الثورة 
أال  األساسي  هدفها  عن  بالثورة  نحيد  فإننا  حذار 
وازدهار  احلرية  نحو  قدمًا  للمضي  التضامن  وهو 
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الوطن0 
األنانية  من  نوع  فيه  كان  وإن  األمر  هذا  أن  غير 
إال أنه ال يثير االستغراب، فسقوط النظام السابق 
كشف عن خلل كبير على مستوى سير املؤسسات 
طبيعي  القطاعات0  جل  تقريبًا  ينهش  فساد  وعن 
إذن عندما يحرم شعب من حريته وحقوقه خالل 
سنوات طويلة، ثم يجد نفسه حرًا )في فترة زمنية 
استيعاب  من  الرغم  على  قصرها  يستوعب  لم 
ما  بني  واحلاجز  صعبًا  الكيل  يصبح  أن  قيمتها( 
يجب أن يقال وال يقال أو يفعل وال يفعل صعب 
التحديد0 فمن سيحدده اليوم ؟ وكيف سيحدده ؟ 

وملاذا سيحدده ؟ لندع الشعب حرًا وكفى كبتًا ! .
عن  تنتج  التي  الفوضى  مع  تتنافى  احلرية  لكن 
التسيب وتكاد تشل عمل املؤسسات0 حتدي تونس 
مرحلة  إلى  االحتجاج  مرحلة  من  املرور  هو  اآلن 
والوفاق  التفاوض  ثقافة  عبر  والبدائل،  البناء 
يساعد  التفاوض  هذا  القطيعة0  لتجنب  والتعايش 
حتول  في  املتمثلة  االنتقال  عملية  في  التدرج  على 

ووضع  واالجتماعي  السياسي  النظام  في  نوعي 
ضروري  الصبر  االنتكاسة0  دون  حتول  أسس 
اجلهود  تضافر  من  بد  احلرجة وال  املرحلة  في هذه 
تلعب  التي  القانون  دولة  بناء  نحو  قدمًا  للمضي 
فيها  يكون  إيجابيًا،  دورًا  املؤسسات  داخلها 
اإلعالم حرًا ومسؤواًل ويكون فيها املجتمع املدني 

ناشطًا0
)مراجعة  السياسي  لإلصالح  جلان  شكلت   
األحزاب،  قانون  الصحافة،  قانون  القوانني: 
)قضايا  احلقائق  وتقصي  اجلمعيات000(  قانون 
الفساد والسرقة000(   ويدور النقاش حاليًا حول 
قيام مجلس تأسيسي بوضع دستور جديد واختيار 
)رئاسي،  سيعتمد  الذي  السياسي  النظام  شكل 
املطالب  في مختلف  النظر  برملاني000( ومحاولة 
قائمة إصالحات طويلة يحاولها  االجتماعية... 
الشارع.  ضغط  حتت  حتوالت  يعيش  مؤقت  نظام 
هو  حريتها،  اختبار  إذن،  تونس  اختبار  هو  هذا 

اختبار صعب، لكنه أيضًا فرصتها الثمينة.  
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مقاالت

مأمون سويدان*

* باحث وكاتب سياسي فلسطيني.

موجة  العربي  العالم  اجتاحت  غرة،  حني  على 
العربي  التاريخ  انتفاضات عاصفة وغير مسبوقة في 
احلديث بدأت من تونس وانتقلت كالنار في الهشيم 
لتشمل غالبية الدول العربية من مشرقها إلى مغربها، 
التعبير  في  متعددًة  أمناطًا  االنتفاضات  هذه  أخذت 
أشكااًل  وأخذت  وأهدافها،  ومطالبها  نفسها  عن 
مختلفًة في نتائجها وكيفية االستجابة لها، ففي حني 
كانت ثورة بيضاء شابها قليل من العنف في كل من 
سريعًة  ملطالبها  االستجابة  وجاءت  ومصر  تونس 
كلتا  في  احلكم  عن  النظامني  تنحي  خالل  من  نسبيًا 
الدولتني. حملت االنتفاضة الليبية الكثير من العنف 
قبل  بقوة عسكرية مجنونة من  والدموية، ووجهت 
الشعب  انتفاضة  وحتولت  القذافي،  العقيد  نظام 

الليبي إلى ثورة مسلحة ضد النظام وجتاوزت األزمة 
الليبية بعدها احمللي لتصبح شأنًا دوليًا بعد أن أصدر 
القاضي   11970 رقم   قراره  الدولي  األمن  مجلس 
جتميد  ومت  الليبي.  النظام  ضد  عقوبات  بفرض 
وأصبح  اإلنسان  حقوق  مجلس  في  ليبيا  عضوية 
الشرعية  إطار  وأركان حكمه خارج  القذافي  العقيد 
بتهمة  الدولية  للعدالة  مطلوبني  وأشخاصًا  الدولية 

ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
الصورة في مشهدها العام مختلفة إلى حد ما في 
كل من اجلزائر واليمن والبحرين والعراق واألردن 
واملغرب وُعمان ولبنان والسعودية، حيث ما زالت 
نطاق  على  تنظم  االحتجاج  ومسيرات  تظاهرات 
للحاق  أخرى  بلدان  في  دعوات  وجود  مع  واسع 
بركب املنتفضني الذين تتراوح مطالبهم بني إسقاط 
واقتصادية  سياسية  إصالحات  وحتقيق  النظام 

ملموسة.

احلراك اجلماهيري العربي
بني التحدي املفروض واالستجابة املطلوبة



90 العدد )15(  2011

العالم  في  العام  السياسي  املشهد  زال  ما 
الكثير من الضبابية  العربي على حد سواء يكتنفه 
واخلبراء  املراقبون  يجمع  حيث  والغموض، 
مفتوحة  العربي  اجلماهيري  احلراك  حالة  أن  على 
عدوى  ناحية  من  االحتماالت  جميع  على 
عليها،  املترتبة  والنتائج  نطاقها  واتساع  انتشارها 
في  تكمن  دائمًا  العبرة  إن  القول  البديهي  ومن 
العالم  في  يجري  ما  على  احلكم  وإن  النتائج 
تتضح  كي  الوقت  من  مزيدًا  يتطلب  العربي 
طبيعة  بجالء  وتتحّدد  األوضاع  وتستقر  الصورة 
بعض  توقع  ميكن  وهنا  القادمة.  السياسية  النظم 
احلال  عليها  يكون  أن  ميكن  التي  السيناريوهات 

العربي في املستقبل املنظور.
بطبيعة  يتمثل  الريبة  واملثير  لالنتباه  الالفت 
يبدو مضطرًا  ما  الذي تخلى في  األميركي  املوقف 
تضع  بطريقة  املفترضني  وأصدقائه  حلفائه  عن 
ملعرفة  واالستفهام  التعجب  عالمات  من  الكثير 

النوايا احلقيقية التي تعكسها هذه املواقف.
أكثر  من  فلسطني  إن  القول  املبالغة  من  ليس 
على  يجري  مبا  واهتمامًا  تأثرًا  العربية  البلدان 
الكامل  قضيتها  ارتباط  بحكم  العربية  الساحة 
على  يفرض  الذي  األمر  وهو  العربي،  بالعالم 
أصحاب القرار متابعة املوقف وتقييمه بشكل سليم 
التي  اجلديدة  للوقائع  السريعة  واالستجابة  ودقيق 
إلى فهم  العربي استنادًا  ينتجها احلراك اجلماهيري 
اإلقرار  أهمية  بعناية، مع  معطياته وقراءة مستقبله 
لم  القدمية  صيغته  في  العربي  الرسمي  النظام  بأن 
للشعب  إستراتيجية  قيمة  أية  ذا  حقيقيًا  سندًا  يكن 

الفلسطيني وقضيته.

القواسم املشتركة التي جتمع
بني االنتفاضات اجلماهيرية العربية

يالحظ وجود الكثير من القواسم املشتركة التي 
جتمع بني االنتفاضات الشعبية في العالم العربي من 
حيث ماهيتها وخلفياتها وكيفية التعاطي معها على 

املستويني احمللي والدولي لعل أبرزها.
خالل . 1 من  كان  االنتفاضات  لهذه  التحضير 

التكنولوجيا  استخدمت  شبابية  مجموعات 
والتعبير  قواها  وجتميع  أنفسها  لتنظيم  احلديثة 
العنكبوتية  للشبكة  كان  وقد  مواقفها،  عن 
كآلية  مهم  دور  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
األمر  وهو  املنتفضني.  بني  وتواصل  اتصال 
العالم  املعارضة في  الذي فضح هشاشة قوى 
ساحة  عن  وغيابها  ألوانها  مبختلف  العربي 
كشفت  وكذلك  احلقيقيني،  والفعل  العمل 
عن انتهازيتها من خالل محاوالتها االلتصاق 

باملنتفضني والقفز على منجزاتهم. 
العالم . 2 في  األفق  وانسداد  االحتقان  حالة 

ال  بحيث  الرماد،  حتت  اجلمر  تشبه  العربي 
كي  النفخ  من  الكثير  إلى  اجلمر  هذا  يحتاج 
احلياة  غياب  بأن  اجلزم  وميكن  لهيبه،  يستعر 
الفساد  وتفشي  والدميقراطية  احلرة  السياسية 
االجتماعية  العدالة  وانعدام  والقهر  والظلم 
املشترك  والدافع  الباعث  مجملها  في  تشكل 
العربية،  اجلماهير  يحرك  الذي  احلقيقي 
االدعاء  كانت  أيًا  جهة  ألية  ميكن  ال  وبذلك 
نحو  مسيرتها  وقادت  االنتفاضة  أشعلت  أنها 
حتقيق أهدافها؛ فاألمر لم يعُد كونه نفخًا على 

جمر حتت الرماد2.
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بدأت هذه االنتفاضات مبطالب بسيطة تنادي . 3
مثل  االقتصادية  اإلصالحات  بعض  بتحقيق 
الفقر  مشكلتي  حل  األجور،  مستوى  )رفع 
والبطالة( وانتهت مبطالب سياسية كبيرة تهدف 
إلى إسقاط النظام، وهو األمر الذي يدلل على 
فقدان غالبية األنظمة العربية الشرعية احلقيقية 

التي تعكس إرادة جماهيرها.
عكست هذه االنتفاضات مدى ترهل وضعف . 4

وكشفت  املستبدة،  العربية  السياسية  األنظمة 
عن وجود هوة عميقة تفصلها عن الشعوب.

على . 5 العربية  اجلماهيرية  االنتفاضات  برهنت 
وأن  األول،  الشعوب  عدو  هو  الفساد  أن 
العالم  في  خطير  نحو  على  املستشري  الفساد 
أمام تطور  العربي مبختلف أشكاله كان عائقًا 

ومنو الشعوب العربية.   
كشفت االنتفاضات العربية عن حجم االرتباك . 6

في  واألوروبي  األميركي  وخاصة  الدولي 
التدقيق في  التعاطي مع املوقف، وعند  كيفية 
وجود  يالحظ  واألوروبية  األميركية  املواقف 
كانت  بحيث  املواقف  في  التذبذب  من  حالة 
ملعطيات  تقديرهم  على  بناء  وتصعد  تهبط 

املوقف وتقييمهم ملآالته.
يجري . 7 ما  جتاه  واضحًا  كان  اإلسرائيلي  القلق 

في مختلف الساحات العربية، فقد استطاعت 
عربية  أنظمة  مع  عقود  عبر  التعايش  إسرائيل 
جمع  الوحيد  همها  كان  ورجعية  استبدادية 
الثروات وتكريس سطوتها وتوريث سلطتها، 
في  إلسرائيل  بالنسبة  مختلفًا  سيصبح  األمر 
تداول  فيها  يتم  دميقراطية  أنظمة  ظهور  حال 

السلطة بسالسة، وهي تعرف أن الرأي العام 
العربي مبجمله معاٍد لها.

محاولة فهم املوقف األميركي
وتفسير أبعاده

األميركي  املوقف  ومراقبة  متابعة  خالل  من 
انطلقت  التي  العربية  اجلماهيرية  لالنتفاضات 
أي  غياب  البداية  في  لوحظ  تونس،  في  شرارتها 
وفي  تونس،  في  يجري  ما  جتاه  أميركي  موقف 
لدى  مهم  شأن  ذات  تونس  أحداث  تكن  لم  حينه 
األميركية،  املتحدة  الواليات  في  القرار  أصحاب 
االنتفاضة  بدأت  عندما  مختلفًا  األمر  أصبح 
املوقف  أصبح  بحيث  ثمارها،  تعطي  التونسية 
األميركي أكثر وضوحًا ليعّبر عن وقوفه إلى جانب 
الشعب التونسي ودعمه مطالبه وحقوقه املشروعة 
في احلرية والعدالة والدميقراطية. لقد جاء التحول 
انتفاضة  لصالح  األميركي  املوقف  في  البطيء 
املوقف  لتصحيح  كمحاولة  التونسي  الشعب 
األميركي وكاستجابة للنقد الشديد من قبل أوساط 
أميركية فاعلة لطريقة تعاطي اإلدارة األميركية مع 
النفوذ  ضعف  من  ذلك  يعنيه  وما  التونسية  األزمة 
السياسي  املشهد  التأثير في  األميركي وقدرته على 

حديث التشكيل.
لم مير وقت كثير حتى اشتعلت انتفاضة الشعب 
عن  املصري  الشعب  انتفاضة  مييز  وما  املصري، 
جناح  من  استفادت  أنها  هو  التونسية،  سابقتها 
لها،  حافزًا  شكلت  التي  التونسية  االنتفاضة 
بشكل  وانتشرت  وأكبر  أقوى  بزخم  وانطلقت 
املوقف  املصرية،  الدولة  أراضي  معظم  في  سريع 
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وحجم  التونسية،  باحلالة  متأثرًا  كان  األميركي 
أوباما  الرئيس  إلدارة  توجيهه  مت  الذي  االنتقاد 
واتهامها بالتقصير والتأخر في دعم مطالب الشعب 
وقوة  وزخم  التونسية  احلالة  العادلة.  التونسي 
إرباكًا شديدًا في أوساط  االنتفاضة املصرية أحدثا 
مختلف  تداعت  بحيث  األميركي  القرار  صناع 
والبيت  )البنتاجون  األميركية  الرسمية  املؤسسات 
إلى  املخابرات(  وجهاز  اخلارجية  ووزارة  األبيض 
املوقف  لتدارس  مفتوحة  اجتماعات  سلسلة  عقد 
القرار  أن  واضحًا  كان  املصرية،  الساحة  على 
وقد  مطالب احملتجني،  دعم  نحو  يتجه  األميركي 
مت التعبير عنه بقوة وإحلاح غير مسبوقني من حيث 

مطالبة الرئيس املصري السابق بـ«التنحي اآلن«.
املوقف األميركي كان مفاجئًا للكثير من املراقبني 
واملهتمني السياسيني، وقد رأى فيه البعض غموضًا 
يحمل مضامني ال ميكن إدراكها في الوقت الراهن 
وفي تقديري فإن املوقف األميركي تبلور على هذا 

النحو متأثرًا باملعطيات اآلتية:
اإلدارة  فيه  وقعت  الذي  اخلطأ  تدارك  محاولة 
تونس  انتفاضة  مع  تعاطيها  كيفية  في  األميركية 
أي موقف حلني حسم  إبداء  في  تأخرها  من حيث 
عدم  في  ورغبتها  األطراف،  أحد  لصالح  األمور 

تكرار هذا اخلطأ جتاه انتفاضة الشعب املصري.
املصرية  االنتفاضة  انتشار  وسرعة  وزخم  قوة 
األميركية  اإلدارة  متنح  لم  املفاجأة  عنصر  ووقع 
الكثير من الوقت في التفكير والتدبر، فكان القرار 
سريعًا باجتاه دعم مطالب احملتجني ومطالبة الرئيس 
األميركي  التقدير  ولعل  فورًا.  بالتنحي  املصري 
للموقف كان مقتنعًا بأن الرهان على نظام الرئيس 

ينبغي  وعليه  خاسرًا.  سيكون  السابق  املصري 
األميركية  املتحدة  للواليات  حسنة  صورة  تكريس 
محاولة  منطلق  من  املصري  الشعب  أذهان  في 
العهد  مع  وتواصل  اتصال  خطوط  على  احلفاظ 

اجلديد وإنقاذ ما ميكن إنقاذه.
املصري  السياسي  للمشهد  األميركية  القراءة 
من  العديد  خالل  من  سنوات  عبر  تشكلت 
كبريات  أجنزتها  التي  واألبحاث  الدراسات 
على  أجمعت  والتي  األميركية  البحث  مؤسسات 
التيار  من  جزءًا  املسلمني  اإلخوان  حركة  اعتبار 
وتطويعه3،  تدجينه  ميكن  الذي  املعتدل  اإلسالمي 
باإلضافة إلى ما كشفت عنه مصادر رسمية أميركية 
مع  واالجتماعات  اللقاءات  من  الكثير  عقد  عن 
قيادات حركة اإلخوان املسلمني بغرض التعرف إلى 
مواقفهم وآرائهم. لم يعد ما ميكن تسميته »فزاعة 
لألميركيني،  بالنسبة  القلق  يثير  أمرًا  اإلخوان« 
الرئيس  عن  الصادرة  الرسمية  التصريحات  ولعل 
األميركي ووزيرة خارجيته من محاباة وغزل حلركة 
اإلخوان املسلمني تنطوي على دالالت ومضامني 
انخراط  أميركيًة في تشجيع وتسهيل  تعكس رغبًة 
مبا  املصرية  السياسية  احلياة  في  املسلمني  اإلخوان 
يوحي بوجود صفقة سياسية غير معلنة ستنكشف 
الصواب  من  ولعله  الزمن.  مرور  مع  أسرارها 
القول إن جتربة حكم اإلخوان ممثلة بحركة حماس 
البائس حلكومتها قد شكل عنصر  في غزة واألداء 
األميركية  املتحدة  الواليات  للغرب وخاصة  إغراء 
وصول  سيناريوهات  من  التخوف  عدم  ناحية  من 
بلد  أي  في  احلكم  سدة  إلى  املسلمني  اإلخوان 

عربي.  
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إلى  أوباما  برئاسة  احلالية  اإلدارة األميركية  ميل 
تبني مفهوم »القوة الناعمة« في سياستها اخلارجية، 
على  أميركا  صورة  لتحسني  محاولة  في  وذلك 
نتيجة  تدهورها  بعد  خاصة  الدولية  الساحة 
سياسات اإلدارة األميركية السابقة في عهد »بوش 
اإلسالمي،  العالم  شعوب  مع  وحتديدًا  االبن« 
وينطوي مفهوم القوة الناعمة على منهجية أميركية 
والبرامج  األفكار  من  مجموعة  إلى  تستند  جديدة 
العالم  في  األميركي  احلضور  تعزز  التي  واملشاريع 
وطرق  بوسائل  صورتها  حتسني  في  وتساهم 
وأساليب جذابة أهمها دعم الدميقراطية واملشاركة 
مبادرات  وتشجيع  الصالح  واحلكم  السياسية 

اقتصادية تسهم في حتسني الواقع االقتصادي.
التي  األسباب  هذه  جملة  أن  االستنتاج  ميكن 
األميركية  اإلدارة  على  »إكراها«  نفسها  فرضت 
موقفها  وراء  يقف  الذي  احلقيقي  الدافع  تشكل 
الشعوب  النتفاضة  العلنية«  »الناحية  من  املساند 
العربية. والالفت في هذا املوقف هو تناقضه الكلي 
هي  تكون  رمبا  سابقة  في  اإلسرائيلي  املوقف  مع 
األولى في تاريخ العالقات اإلسرائيلية ــ األميركية 

جتاه رؤيتهما املشتركة ملستقبل الشرق األوسط.

اجلماهيري  للحراك  اإلقليمي  البعد 
السلطة  موقف  على  وانعكاسه  العربي 

الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
اجلماهيري  احلراك  حالة  انطالق  بداية  مع 
ومرتبكة  مترددة  الفلسطينية  القيادة  بدت  العربي، 
الساحة  على  يجري  ما  إزاء  موقفها  إبداء  في 
كان  الفلسطيني  الرسمي  املوقف  ولعل  العربية، 

متأثرًا مبواقف سابقة دفع الشعب الفلسطيني ثمنها 
الفلسطينية  القيادة  إبداء  من  الرغم  على  غاليًا. 
ومنظمة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  ممثلًة 
التحرير الفلسطينية موقفًا متعاطفًا مع االنتفاضات 
إلى  يرق  لم  املوقف  أن هذا  إال  العربية  اجلماهيرية 
مستوى الوضوح في الرؤية جتاه طريقة التفاعل مع 

األحداث ومخرجاتها.
لقد شكل النظام الرسمي العربي بصيغته القدمية 
إلى حد  الفلسطينية وأسهم  للقضية  عنصر ضعف 
مواجهة  في  الفلسطيني  املوقف  إضعاف  في  كبير 
خالل  من  ومخططاتها  إسرائيل  وعدوان  غطرسة 
جتاه  مسؤولياته  من  العربي  الرسمي  النظام  تنصل 
وضوح  بكل  يعني  هذا  وقضيته،  فلسطني  شعب 
أن »خسارة اخلسارة تعني مكسبًا« وهذا ينطبق على 

حال األنظمة العربية الرجعية بصيغتها املرتهنة.
بأنه سيكون ملصر  املبالغة اإلقرار  قبيل  ليس من 
اإلقليمية  العالقات  خارطة  رسم  في  األهم  الدور 
اإلقليمية  والتوازنات  التحالفات  على  والتأثير 
هذه  حتى  املصرية  االنتفاضة  أجنزته  فما  الراهنة، 
مطالبها  ملعظم  السريعة  االستجابة  عبر  اللحظة 
عن  مختلفة  سياسية  إرادة  تبلور  حقيقة  يؤكد 
املصرية  الدولة  تبادر  أن  املتوقع  ومن  سابقتها. 
بشأن  جديدة  إستراتيجيات  تبني  إلى  اجلديدة 
الريادي  واحلضور  الهيبة  تعيد  اخلارجية  سياساتها 
الفاعل للدولة املصرية وخاصة في محيطها العربي 
وإيران.  تركيا  مع  العالقة  مجال  وفي  واإلفريقي 
وفي هذا السياق من احملتمل أن تخف حدة التوتر 
بني مصر اجلديدة وإيران، كذلك من احملتمل تطور 

وتنامي العالقات املصرية التركية. 
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بتعاظم  التنبؤ  ميكن  الفلسطيني،  الشأن  في 
بكافة  الفلسطينية  بالقضية  املصري  االهتمام 
على  أو  السياسي  الصعيد  على  سواء  تفاصيلها 
األمر  هذا  وسيشكل  الوطنية،  املصاحلة  صعيد 
احلقوق  دعم  مجال  في  وإستراتيجيًا  نوعيًا  تطورًا 
فرصًة  سيشكل  الذي  األمر  الفلسطينية؛  الوطنية 
التقاطها  عليها  يتوجب  الفلسطينية  للقيادة  حقيقيًة 
يتطلب  شامل  إطار  في  عليها  والبناء  وتوظيفها 
رؤية  وصياغة  الفلسطينية  األوراق  ترتيب  إعادة 
كافة  االعتبار  بعني  تأخذ  وإستراتيجية  سياسية 
املستجدات مبعطياتها اجلديدة من خالل قراءة دقيقة 
وموضوعية قادرة على استشراف املستقبل وإدراك 

املعادلة اإلقليمية اجلديدة طور التشكل... .

موقف حركة حماس
موقف  اتسم  عربي  رسمي  سياسي  نظام  كأي 
العالم  في  يجري  ما  إزاء  بالصمت  حماس  حركة 
حسم  تنتظر  حماس  حركة  أن  تبني  وقد  العربي، 
املوقف جلهة ما؛ كي تعّبر عن طبيعة موقفها، ومن 
خالل متابعة املواقف الرسمية حلركة حماس جتاه ما 
املساند واملؤيد  جرى في تونس يالحظ أن موقفها 
املوقف  بعد حسم  التونسي جاء  الشعب  النتفاضة 
لصالح املتظاهرين، األمر نفسه حصل فيما يتعلق 
الفرح  مظاهر  أن  إال  املصري،  الشعب  بانتفاضة 
أكبر  كانت  املصري  النظام  بسقوط  واالحتفال 
بكثير نظرًا العتقاد حركة حماس أن النظام املصري 
نصرًا  ميثل  جرى  ما  وأن  لها،  خصمًا  كان  السابق 
وفيما  مصر.  في  املسلمني  اإلخوان  حلركة  مؤزرًا 
العالم  يعيشها  التي  األخرى  باالنتفاضات  يتعلق 

العربي فال يزال املوقف احلمساوي صامتًا ومترقبًا 
حلني اتضاح الصورة وحسم األمور جلهة ما.

خطاب  ظهور  إلى  أدى  املصري  النظام  سقوط 
ما  أن  تعتقد  فهي  حماس،  حلركة  جديد  سياسي 
يجري من حراك سياسي كبير على الساحة العربية 
سيؤدي إلى تقوية موقفها على اعتبار أن ما يجري 
يدعم ما تصفه بـ«محور املمانعة«، وليس أدل على 
التي  حماس  قيادات  بعض  تصريحات  من  ذلك 
الصراع  جتاه  جديدة  فلسطينية  رؤية  بوضع  تطالب 
معطيات  إلى  تستند  املصاحلة  وجتاه  إسرائيل  مع 
صاحلها،  في  تعتبرها  التي  الراهنة  العربية  احلالة 
خاصة  احلاصلة  املستجدات  االعتبار  بعني  وتأخذ 

في مصر.
املتكررة  للدعوات  حماس  حركة  تستجب  لم 
لإلسراع  فتح  وحركة  الفلسطينية  القيادة  قبل  من 
الرغم من  املصاحلة وإنهاء االنقسام على  في إجناز 
التي قدمتها حركة فتح لتشجيع  الكثيرة  التنازالت 
حتقيق  باجتاه  قدمًا  املضي  على  حماس  حركة 
على  حساباته  يبني  احلمساوي  املوقف  املصاحلة، 
األمور  وكأن  العربي  العالم  في  يجري  ما  حصاد 
جتري باالجتاه الذي سيحقق حلركة حماس مكاسب 
يبني فرضياته على  تقدير خاطئ ألنه  كبيرة، وهو 
وحدة  وهو  أال  أهم  هو  ما  ويتجاهل  املجهول 

الصف واملوقف الفلسطيني.
العبر  تستخلص  ولم  حماس  حركة  تتعظ  لم 
نفسها  تكلف  ولم  والصحيحة  الدقيقة  والنتائج 
العام  السياسي  املشهد  طبيعة  وإدراك  فهم  محاولة 
ظهرها  تدير  جانب  من  فهي  العربي،  العالم  في 
املصاحلة  لتحقيق  إليها  املوجهة  الدعوات  جلميع 
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إلى  تسعى  آخر  جانب  ومن  االنقسام،  وإنهاء 
إحباط أية محاولة لتحريك ملف االنقسام وتعمد 
إلنهاء  مبادرة  أو  فعل  أو  عمل  أي  تشويه  إلى 
الغرور  حالة  أن  ذلك  من  واألخطر  االنقسام. 
وانتفاخ الذات التي تعيشها حركة حماس أوصلتها 
إلى حالة من عدم االتزان والشطط الفكري بحيث 
أصبحت تتعامل وكأنها الراعي والوكيل احلصري 
أهدافه  عن  واملعبرة  الفلسطيني  الشعب  ملصالح 

وتطلعاته.
أنه من دون حراك جماهيري  بات من الواضح 
ضاغط ومؤثر فمن من غير املتوقع أن تقدم حماس 
مبادرات عملية إلنهاء االنقسام، وفي هذا السياق 
التي  املبادرة  ومحتويات  مبضامني  التكهن  ميكن 
بحيث  الصدد  هذا  في  قادتها  بعض  عنها  حتدث 
من  حالة  تعكس  جديدة  مفاهيم  على  ستحتوي 

التعالي والغطرسة والترف الفكري االفتراضي.

املوقف اإلسرائيلي
تبنت إسرائيل موقفًا مغايرًا للعالم أجمع خاصًة 
جتاه انتفاضة الشعب املصري، فقد وجدت إسرائيل 
نفسها في موقف ال حتسد عليه من خالل خسارتها 
أنظمة عربية تصفها باملعتدلة، وتكاد إسرائيل تكون 
الدولة الوحيدة في العالم التي صرحت جهارًا على 
الوسيلة  تكون  ال  قد  الدميقراطية  بأن  قادتها  لسان 

األمثل للحكم في العالم العربي.
خاضت  املصري  الشعب  انتفاضة  بداية  مع 
إسرائيل حملًة سياسيًة ودبلوماسيًة وإعالميًة كبيرًة 
إلقناع العالم بتغيير موقفه الداعم واملساند ملطالب 
اإلسرائيلية  الدعاية  وتركزت  مصر  في  املنتفضني 

كيان  ظهور  إمكانية  من  التخويف  عنصر  على 
سياسي معاٍد إلسرائيل والغرب.

يقر ساسة ومفكرو إسرائيل بأن الوضع العربي 
مبستجداته املفاجئة ستكون له انعكاسات مستقبلية 
اجلماهيري  احلراك  وأن  إسرائيل،  على  سلبية 
احترامًا  أكثر  جديدًة  عربيًة  أنظمًة  سينتج  العربي 
ملواقف وتطلعات جماهيرها والرأي العام، بحيث 
وصرف  إسرائيل  مع  التعامل  مبقدورها  يكون  لن 
النظر عن ممارستها كما كان عليه احلال في السابق.
مستقبل  على  القلقون  اإلسرائيليون  الساسة 
إستراتيجيات  التفكير في وضع  في  بدؤوا  دولتهم 
جديدة بشأن كيفية التعاطي مع املستجدات الراهنة 
بأن  االستنتاج  الطبيعي  ومن  العربي4،  العالم  في 
لصفعة  تعرضت  املتغطرسة  اإلسرائيلية  العقلية 
حكم  أنظمة  بخسارتها  متوقعة  وغير  مباغتة  قوية 
استبدادية تكيفت وانسجمت معها عبر عقود وهو 
في سياساتها  النظر  إعادة  عليها حتمًا  ما سيفرض 

وخططها وبرامجها.

السيناريوهات املتوقعة ملستقبل احلراك
ميكن التكهن بحدوث مجموعة من السيناريوهات 
ولعل  العربي،  اجلماهيري  احلراك  حلالة  املتوقعة 
املرحلة  يعتمد على ما حتمله  توقع أحدها من عدمه 
املقبلة من مفاجآت ستحدد شكل اخلارطة السياسية 

لألنظمة السياسية ومستقبل املنطقة.

السيناريو األول ــ التخلص من األنظمة الرجعية 
العربية لصالح أنظمة دميقراطية شفافة.

جرت  ما  إذا  السيناريو  هذا  حتقق  املمكن  من 
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التدخالت  عن  بعيدًا  وهدوء  بسالسة  األمور 
الداخل  في  القوى  بعض  ومحاوالت  اخلارجية 
فإن  احلالة  هذه  وفي  األوراق،  وخلط  العبث 
بالطريقة  احلديثة  العربية  السياسية  النظم  تشكل 
وتطلعاتها  اجلماهير  إرادة  سيعكس  الدميقراطية 
وسيمكن النخب السياسية والثقافية من حتقيق قفزة 
نوعية في الواقع العربي نحو احلرية والعدالة والنمو 
القانون  دولة  املدنية  الدولة  وإقامة  واالستقرار 

والعدالة االجتماعية.

الفوضى  مــن  حالة  حــدوث  ــــ  الثاني  السيناريو 
ــقــرار واســتــمــرارهــا ألجـــل غير  وعــــدم االســت

محدد. 
مدًة  العربية  املنطقة  بقاء  يفترض  السيناريو  هذا 
طويلًة داخل املساحة الرمادية الضبابية، وهذا يعني 
عدم القدرة على الولوج إلى مرحلة جديدة بيضاء 
نتيجة  املوجودة  والتشابكات  التعقيدات  بحكم 
اختالف الرؤى والتصورات والتباينات في املواقف 
واالجتماعية  السياسية  القضايا  من  العديد  جتاه 
اخلارجية  التدخالت  ونتيجة  واالقتصادية 
ومحاوالت بعض القوى اإلقليمية والدولية فرض 
هذا  حصول  حال  وفي  ملصاحلها.  حتقيقًا  أجندتها 
أجل  إلى  سيستمر  العسكري  احلكم  فإن  السيناريو 

غير محدد في ظل حالة من عدم االستقرار.

ـــتـــاج األنــظــمــة  ــــ إعــــــادة إن ــو الــثــالــث ـ ــاري ــن الــســي
االستبدادية بأشكال مختلفة.

حال  في  السيناريو  هذا  حصول  توقع  ميكن   
حزب  سيطرة  عنها  تنتج  جديدة  انتخابات  إجراء 

احلياة  على  معينة  وأيديولوجية  فكر  ذي  تيار  أو 
الشراكة  بعيدًا عن روح  السلطة  السياسية وممارسة 
سيعاد  احلالة  هذه  مثل  وفي  احلقيقية،  السياسية 
وآليات  بأشكال  القدمية  السياسية  املنظومة  إنتاج 
احلراك  حلالة  كبيرًة  انتكاسًة  ذلك  سيمثل  مختلفة 

اجلماهيري العربي.
إلى  بالنظر  األهم  وهي  ــ  املصرية   احلالة  في   
التوقعات  تشير  ــ  اإلقليمي  ووزنها  مصر  حجم 
حركة  ونفوذ  قوة  لتعزيز  حقيقية  فرصة  وجود  إلى 
في  تتحرك  الغالب  في  التي  املسلمني  اإلخوان 
قوًة  كونها  من  الرغم  على  اآلخرين  فشل  هوامش 
املصري.  املجتمع  داخل  تأثير محدود  ذات  عاديًة 
إذا ما نشأت  األمر سيكون مختلفًا على نحو كبير 
برامجها  في  وتوحدت  جديدة5  قوى  وتشكلت 
النظام االنتخابي احلالي وقانون  مع أهمية إصالح 

االنتخابات املصري.
حدوث  يرجح  التاريخ  منطق  إن  القول  يبقى 
تعطش  إلى  بالنظر  تفاؤاًل  األكثر  األول  السيناريو 
واكتوائها  والدميقراطية  للحرية  العربية  الشعوب 
الظلم والتخلف واالستبداد والفساد ورغبتها  بنار 
الذي  والفساد  العبودية  من  االنعتاق  في  القوية 
طويلة  عقود  مر  على  ومقدراتها  طاقاتها  استنزف 

من الزمن.
العربي  العالم  أن  املؤكد  بات في حكم  أخيرًا، 
التغيرات  حجم  بحكم  جديد  أفق  نحو  يتجه 
من  الرغم  وعلى  به،  تعصف  التي  واملستجدات 
معطياته  بكافة  الراهن  العربي  الواقع  قراءة  أن 
والتدقيق  التأني  من  الكثير  إلى  يحتاج  وتفاصيله 
الثابتة  احلقيقة  فإن  أبعاده  وإدراك  عليه  احلكم  في 
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تتمثل بوجود تغيير جذري وجوهري في املناخات 
نحو  على  السياسية  القوى  وموازين  واإلرادات 
العام  الرأي  بأهمية  اإلقرار  إلى  حتمًا  سيفضي 

العربي وإرادته.
من احملتمل أن يحتاج العالم العربي إلى بعض 
من  لكن  السياسية،  أوضاعه  تستقر  حتى  الوقت 
وإبطاء  إهمال  في  سببًا  األمر  هذا  يكون  أال  املهم 
اجلديدة.  ملعطياته  وفقًا  احلدث  مع  التفاعل  عملية 
سياسة  بلورة  في  اإلسراع  ضرورة  يعني  وهذا 
املتغيرات  طبيعة  فهم  أساس  على  تقوم  فلسطينية 
القضية  ميكن  مبا  معها  التعاطي  وكيفية  احلاصلة 
عمقها  داخل  مكانتها  استعادة  من  الفلسطينية 
العربي الذي حتمًا سيؤدي تعافيه إلى توفر عنصر 
قوة مهم جدًا في معادلة إدارة الصراع مع إسرائيل، 
وهذا يتطلب دعم ومساندة حالة احلراك اجلماهيري 

العربي والوقوف إلى جانبه.
من  بالعديد  القيام  ينبغي  آخر،  سياق  في 
املبادرات التي تهدف إلى إحراج اإلدارة األميركية 
بتجسيد  مطالبته  منطلق  من  عام  بشكل  والغرب 
مواقفه املزعومة الداعمة للحريات وحق الشعوب 
على  املوقف  ذلك  لينسحب  مصيرها  تقرير  في 
في  الفلسطيني  الشعب  وحق  الفلسطينية  القضية 

تقرير مصيره. 
باجتاه  اجلاد  بالسعي  يتمثل  ذلك  من  واألهم 
القضية  تقدمي  بهدف  الفلسطيني  املوقف  توحيد 
بطريقة  اجلديد  العربي  العهد  أمام  الفلسطينية 

إنهاء  على  العمل  ينبغي  وهنا  ومسؤولة.  منظمة 
السماح  وعدم  ممكن  وقت  بأسرع  االنقسام  حالة 
مبستقبل  واملقامرة  واملغامرة  بالتالعب  طرف  ألي 
إرادة  أن  منطلق  من  وقضيته  الفلسطيني  الشعب 

الشعب الفلسطيني مصدر جميع السلطات.
ستعمد اإلدارة األميركية وحكومة إسرائيل إلى 
طاولة  إلى  العودة  بهدف  سياسية  مبادرات  تقدمي 
ينبغي  العملية السلمية، وهنا  املفاوضات وحتريك 
اجلهد  لتشتيت  محاوالت  أية  من  واالنتباه  احلذر 
مبوقف  ستضر  تفاصيل  في  وإغراقه  الفلسطيني 
إلى  يحتاج  الراهن  فالوقت  الفلسطينية،  القيادة 
الفلسطيني  الداخلي  الشأن  على  التركيز  تكثيف 

والشأن اإلقليمي العربي.
بتقدمي  من غير احملتمل أن تقوم حركة حماس 
ومن  االنقسام،  إلنهاء  وعملية  واقعية  مبادرة 
والنداءات  للمطالبات  تستجيب  أن  املتوقع  غير 
الداعية الستعادة الوحدة الفلسطينية بحكم اجتاهها 
بأنها  تعتقد  مستقبلية  وفرضيات  احتماالت  لتبني 
حركة  وستعمد  مصاحلها.  خدمة  إلى  ستفضي 
من  جديدة  مبادرات  أو  مواقف  طرح  إلى  حماس 
منطلق الهروب إلى األمام وإلقاء الكرة في ملعب 
وااللتفاف  الضغوط  لتجنب  كمحاولة  اخلصوم 
بإنهاء  اجلماهيرية  واملطالب  املصاحلة  جهود  على 
الضروري  من  يصبح  عليه  وبناًء  االنقالب، 
إرادتها  الفلسطينية وفرض  اجلماهير  إعالء صوت 

وشرعيتها.
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الندوة

أدار الندوة: أكرم مسّلم املشاركون:
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جاءت  ثورات.  ظهر  على  محمول  جديد  عربي 
وحمل  طويل  عقم  بعد  مراحل،  على  الوالدة 
إلى  مربوطة  جاءت  كذلك  واملخاضات  عسير، 

خصوصيات قطرية واقليمية متشابكة ومعقدة.
من  ستار  يحجبها  غامضة  زالت  ما  املالمح 
الغبار، والشكل النهائي لـ »العرض« ما زال محط 
صراع وراء الكواليس وأمامها ما بني قص ملشاهد 

ولصق ألخرى. 
مؤسس،  حدث  سياق  في  أننا  الواضح  لكن 

د. سمير عوض - جامعة بيرزيت
د. محمد أبوكوش - جامعة القدس

د. عبد الرحمن احلاج إبراهيم – جامعة بيرزيت

الثورات العربية: إسقاط األنظمة وما بعده

في  وسيتجسد  الوعي،  في  عميقًا  يذهب 
املؤسسات واخليارات واألداء ألمد طويل، ما قبل 
ثورة الياسمني ال يشبه ما بعدها.. تواريخ جديدة 
األمور  وستقاس  ستتكرس  يناير«   25« نوع  من 
وأسئلة مختلفة  مبسطرتها، نخب جديدة ستبزغ، 

ستتوالد.. وكذلك حتديات من نوع جديد.
االنظمة تنهار، التحالفات تتفكك، وكذا البنية 
االقليمية.. وبال مبالغة، فاللغة السياسية تتفكك، 
كل  تتجاوز  التي  التغيرات  وراء  املفردات  فتلهث 
شيء، وتعيد اعطاء معان أخرى ملسميات بدا أنها 

راسخة وغير قابلة للمّس. 
تغيرات  وراء  الدافع  كانت  ما  كثيرا  فلسطني 
ما  فكثيرا  الذريعة،  كانت  ما  كثيرا  لكنها  عربية، 
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آخر  محطات،  من  متر  القدس  الى  الطريق  كانت 
ما ميكن ان تفضي إليه هو القدس، وعليه سرعان 
وهي  االختبارات  في  البالغة  باللني  انفجرت  ما 
لم  »زعماء«  من  وحدها  فلسطني  وتركت  كثيرة، 
عليها  وتطاولهم  لها،  اململ  وعظهم  من  يعفوها 

باقتراحهم طرقا النتحارها.
وتتجدد  اآلن،  تندلع  التي  املدنية  الثورات 
اللحاق  كمجلتنا  سياسية  لفصلية  ميكن  مما  بأسرع 
به، ليست زاهدة، لكنها معافاة من داء االدعاءات 
احلرية  نوع  من  واضحة  عناوينها  الكبيرة، 
واحلريات واحلقوق واملواطنة، وبهذا املفهوم فهي  
تثير األمل، وتطرح أسئلة كثيرة نضعها على طاولة 

هذه الندوة. 
نحاول  دعنا  عــوض،  سمير  د.   :" "
الياسمني«  »ثورة  بـ  ابتداًء  حدث،  ما  تشخيص 
في تونس، وما تالها من إطاحة بحكم حسني 
مـــبـــارك، ويــبــدو أن »احلــبــل عــلــى اجلـــــرار«.. 

بكلمات أخرى، في أي إطار تضع ما حدث؟
ثورٌة  هو  حدث  الذي  إن  نقول  أن  املهم  من   -
السلمية،  املقاومة  مظاهر  فيها  شاملٌة،  شعبيٌة 
جاهزًة  تكن  لم  العربية  األنظمة  أن  وواضح 
لم  التقليدية  القمع  أدوات  أن  مبعنى  ملواجهتها، 
تكن مالئمًة لضبط أوضاع غير عادية وغير تقليدية 
مثل مقاومة سلمية ال عنفية، مبعنى أن الذي حدث 
في »ميدان التحرير« مبصر أو في »القصبة« بتونس. 
فلو  النظام،  استفزازات  إفشال  في  جنحوا  فالناس 
حولوا ثورتهم الشعبية إلى ثورة عنيفة في بداياتها؛ 

لكان نظام القمع البوليسي قضى عليها.
الثورة استمّرت كونها ثورًة شعبيًة حتّملت ضغط 

مسارها،  عن  يحرفها  أن  يستطع  لم  الذي  النظام 
التي  بالثورة  املتعّلقة  األشياء  من  كثيرًا  ورأيت 
تستحق،  وهي  طوياًل،  عندها  الوقوف  تستحق 
أيضًا، أن تكون موضع دراسة من اآلن وحتى عشر 
املواطن  يستطيع  بحيث  أكثر،  أو  مقبلة  سنوات 
بفخر شديد؛ ألنه  يرفع رأسه، ويشعر  أن  العربي 
رعيًة  يعد  ولم  املجتمع،  في  فاعاًل  عنصرًا  أصبح 
»مبشي  وقمعها  وثقلها  قوانينها  يتحّمل  للدولة، 
التي  التهم  نفسه  عن  لُيبعد  احليط...«،  احليط 

كانت جاهزًة سلفًا عند الدولة دائمًا.
وكأنها  املتتالية  الثورات  توصيف  مع  لست  أنا 
عدوى، بدأت في تونس وجنحت، ومصر حلقت 
بها، ال أعتقد أن هذا هو ما حدث، ولكن في حقيقة 
األمر، فإن الذي جرى حدٌث عاٌم، وراءه ضغوط 
متراكمة، حدث كشف عن عجز النظام العربي في 
وإداريًا.  وسياسيًا  تنمويًا  وفشله  األمور،  ضبط 
النظام  هذا  فشل  جيدًا  نعرف  الفلسطينيني  ونحن 
اإلسرائيلي،  االحتالل  دولة  مع  معاركه  كل  في 
الالفت  ومن  تقريبًا.   73 أكتوبر  حرب  باستثناء 
للنظر أن فلسطني واالحتالل اإلسرائيلي غابا عن 
اجلماهير  رفعت  لقد  العربية،  اجلماهير  شعارات 
الذي غابت  الوقت  الداخلية، في   الشعارات  كلَّ 

فيه فلسطني.

ما بعد إسقاط النظام
العربية  اجلماهير  أن  ذلــك  يعني   :" "
في  فشلت  بوليسية  أنظمة  من  دورهــا  استردت 
احلاج  الرحمن  عبد  د.  استمراريتها،  تكريس 
إبراهيم، كيف تقرأ خلفيات هذا الفشل، وهذا 
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املفاجئ  الشعبي  التفجير  أو  املفاجئ  االنفجار 
للحيز العام في الدول العربية، وأيضًا، أين جتد 

خلفيات هذا احلراك؟
زميلي  مع  عمومًا  أتفق  إبراهيم:  احلاج  د. 
القضية  أن  اعتقادي  في  ولكن  سمير،  الدكتور 
بعد  عادًة  االستبدادية  األنظمة  أن  هي  اجلوهرية 
خنوع  إلى  مستكينًة  تكون  استبدادها  يطول  أن 
من  يجري  مبا  مبالية  غير  فتصبح  الشعب وخوفه، 
لم  املصرية  احلكومة  املجتمع،  داخل  في  حراك 
الشباب من حراك، وأيضًا  تالحظ ما يدور وسط 
ومحاولة  النظام  ورفض  لديهم،  الوعي  مستوى 
أن  ذلك  ويعني  منه،  ؤ  والتبرُّ عليه  االنقالب 
احلكومة في واٍد والشباب الذين يقودون اجلماهير 
الدولة غائبًة عن  في واٍد آخر. وهنا غالبًا، تكون 
الصورة، وعندما حدث االنفجار الشعبي الذي لم 
ــ حيث حدث االنفجار بنوعية  تكن الدولة تتوقعه 
وكثافة وحجم غير مسبوق ــ لم يعد لدى الدولة قوة 
اجلماهيرية  احلركة  هذه  على  لالنقضاض  داخلية 

بقوة وقمعها بالوسائل واألساليب السابقة. 
وللتذكير، محاولة شبيهة، حدثت في الصني، 
)»تيان. ساحة  في  جرت  التي  الطالب«  »ثورة 
كانت  حيث  السماوية(،  الساحة   – إن.مني« 
فسحقت  الوقت،  طوال  متيقظًة  الصينية  الدولة 
شباب الساحة السماوية بالدبابات، أي أن احلركة 
على  األولى  احلركة  ليست  مصر  في  حدثت  التي 
الدولة  جماهير،  حركة  هي  إمنا  العاملي،  املستوى 
العام..  اخلنوع  فترة  نائمًة مع طول  كانت  العربية 
الدولة لم تكن تستوعب حدوث حراك جماهيري 

بهذه القوة وهذا الزخم والتنظيم.

ما  )وهنا  واحلقيقية،  الوحيدة  اإلشكالية  تتمثل 
فلسطني(،  غياب  حول  سمير  د.  مالحظة   يفسر 
واحدة  لقضية  التصدي  على  احلراك  تركز  في 
يريد  »الشعب  وواضح:  واحد  شعار  في  ملخصة 
حتقق  بعد  يأتي  من  مهمًا  وليس  النظام«.  إسقاط 
فعله  يجب  ما  الشيطان،  كان  ولو  املطلب،  هذا 
هي  وهذه  فيه،  نحن  الذي  الوضع  نغّير  أن  هو 
الحقًا،  سيحدث  فيما  املتمثلة  احلقيقية،  املشكلة 
ألن األمور مفتوحة على كل االحتماالت، ليست 
مفتوحة على احتمال جيد، بل على ستني احتمااًل 
سيئًا، احتمال جيد واحد، وبالتالي فإن قادم األيام 

قد ال يكون مشرقًا وجيدًا ومضيئًا.
": ما هي احملاذير التي "

جتعلك متشككًا في طبيعة التغيير، أو عافيته؟
إلى  القضية  حتتاج  هنا  إبراهيم:  احلاج  د. 
تفسير، وهنا أختلف مع د. سمير، من منطلق أن 
األساس  في  قضية،  لها  تكون  احتجاجية  هّبة  أية 
التغيير  إلقامة  بطرحها،  تقوم  حتى  قواها  جمعت 
احلراك  في  القضية  بالذات،  القضية  هذه  شأن  في 
احلركة  قيام  وعند  النظام،  تغيير  احلالي  العربي 
اجلماهيرية؛ فإنه يجب أن تبني لها هياكل تنظيميًة، 
حتمل الناس وتعّبر عن مطالبها أمام املجموع كّله. 
النظام في كل األحوال العربية تنّبه إلى هذه النقطة 
لم  إنه  بحيث  النصف،  من  املوضوع  وضرب 
تكتمل احلركة في النشأة والتشكيل حتى يصبح لها 
املصرية  قادة احلركة  إن  نقول  أن  فنستطيع  وجود، 
هالمية  حركة  هو  املوجود  ع(،  ص،  )س،  هم 
توجد  ال  األسماء،  وكثيرة  املعالم  محددة  وغير 
أكثر من األخرى، مت طرح اسم وائل  بارزة  قيادة 
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إلى  العودة  عن  حتدث  مباشرًة،  وانسحب  غنيم 
العمل في »جوجل«، هو ليس سياسيًا، عمل على 
البانوراما  فإن  ذلك  وغير  فقط،  املوضوع  حتريك 
هذه  يشكلون  الذين  هم  الشباب  أن  هي  املوجودة 
من  متكنها  لعدم  متناقضة  بانوراما  وهي  القيادة، 
وهذا  بالتغيير،  سيلحق  ما  شكل  على  اإلجماع 

مهم. )قومي، إخواني، يساري، سلفي(... 
": تشكيلة واسعة!  "

إاّل  اجماع  نقطة  توجد  ال  واسعة،  -تشكيلة 
تغيير النظام، هنا احملاذير...

تقدمت  أيضًا،  املواطنة،  فكرة    :" "
وملعت في الشعارات، هل تشكل جامعًا يعطي 

مؤشرات معينة؟
محتوياتها:  بكل  قيم  قيمة،  عزيزي  املواطنة   
هذه  وكل  واجبات،  حقوق،  القانون،  سيادة 
واإلنصاف،  والفاعلية  باملشاركة  تتفاعل  القضايا 
إلى  يحتاج  هذا  الرب،  من  هديًة  يأتي  ال  هذا 
حتترم  املواطنة  أن  أساس  على  ينبني  سياسي  نظام 
واملواطنة يتم تبنيها من املجموع والنظام السياسي.

قريبون من البركان
": الدكتور محمد أبوكوش، كيف  "
تتوقع أن ينعكس التغيير احلاصل على بنية النظام 
اإلقليمي، على املنظومة العربية بشكل عام.. 
السنوات  في  مــؤشــرات،  استشفاف  ميكن  هل 
األخيرة تكرست صيغة محورين، كان التعّمق 
الثقل  العربي...  السياسي  احليز  في  اإليراني 
املعطيات  ضمن  تتصور  كيف  املتزايد،  التركي 
األطــراف،  أوزان  التغيير...  أشكال  األولية 

الرسمي  التمثيل  جانب  على  ستنعكس  وهــل 
بناء  املمكن  مــن  هــل  الــعــربــيــة،  باجلامعة  ممــثــاًل 

سيناريوهات ما؟
أحتدث عن  أن  لي  اسمح  أواًل،  أبوكوش:  د. 
التاريخ،  عبر  موجودة  الثورات  الثورة،  موضوع 
ظاهرًة  ليس  حاليًا  العربية  منطقتنا  في  يجري  وما 
نادرًة أو فريدًة. والشعوب تتأثر ببعضها، فالثورة 
وال  األميركية.  الثورة  بانتصار  تأثرت  الفرنسية 
في  املشابهة  احلديثة  السلمية  الثورات  ننسى 
الشرقية  األملانيتني  وتوحيد  الشرقية  أوروبا  دول 

والغربية. 
 ولكن ملاذا حتصل هذه الثورات؟ هناك أسباب 
سياسية واقتصادية بشكل جوهري، يتركز اجلانب 
احلفاظ  في  واملبالغة  األمنية  القبضة  في  السياسي 
النظام واحلاكم من جانب، ومن جانب آخر  على 
األمنية  القبضة  إلى  األزلي،   احلاكم، شبه  ارتياح 
وصاحبه  الدب  بقصة  يذكر  الذي  األمر  املتطرفة، 
النائم، حيث يلقي الدب حجرًا كبيرًا على الذبابة 
غالبية  فيقتله.  فوق وجه صاحبه  كانت حتوم  التي 
أنظمة الدول النامية مبا فيها الدول العربية تعاني من 

ذلك.  
فيما يتعلق باجلانب االقتصادي، يجب أن ننظر 
قبل كل شيء إلى الهرم السكاني في منطقتنا العربية، 
في  املوجود  املقلوب  الهرم  عن  متامًا  يختلف  فهو 
في  الشبابية  الهرم  فقاعدة  األوروبية.  البلدان 
وهؤالء  عريضة،  قاعدة   هي  العربية  األقطار 
واالتصاالت  التقنية  الثورة  حقبة  يعيشون  الشباب 
أن  أي  وتطلعاتهم.  طموحهم  ولهم  واملعلومات 
املستبد  الدائم  احلاكم  بقي  بينما  تغّير  قد  املجتمع 
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والفاسد سياسيًا وماليًا دون تغيير. ويعاني هؤالء 
من  اجلامعية  الشهادات  حملة  فيهم  مبن  الشباب 
وّسعت  التي  البطالة،  في  تتمثل  جدية  مشكلة 
التي  تعيش  املواطن وبني اجلهة احلاكمة  الهّوة بني 
الرفاه وتبدد موارد وثروات الوطن، باإلضافة إلى 
املعاناة من القمع واالستبداد الذي متارسه األجهزة 
يؤثر  بركان  داخل  تتفاعل  املشاكل  وهذه  األمنية، 
انفجاره على املناخات احمليطة به. وهذا ما حصل 
في تونس ثم في مصر. ومن يقرأ التاريخ يجد أنه 
كبيرٌة  فجوٌة  واحملكومني  احلاكم  بني  تكون  عندما 
في التواصل والتفكير، وفجوة اقتصادية يصاحبها 
كبت احلريات والفساد بأنواعه، ومتاهي الدولة في 
شخص واحد، فال بد للبركان من أن ينفجر، وقد 
انفجر البركان وال سبيل للسيطرة عليه. ونحن في 

فلسطني قريبون من البركان. 
ما يجري في تونس وفي مصر، ال أرى أنه مياثل 
الثورة الفرنسية، وبتقديري فإن الثورة التي ستقتلع 
الثورة  هي  الفرنسية،  الثورة  في  مت  كما  اجلذور، 
الثورة  أما  ضحايا،  هناك  سيكون  ولكن  الليبية، 
باحلاكم  اإلطاحة  إلى  اآلن  أدت حتى  فقد  املصرية 
أما  الشعبية.  الثورة  مطالب  بقية  تلبية  في  وتباطؤ 
في تونس فهناك تغّيرات متواصلة على ما تبّقى من 
احلكم، وهذا يعطي مؤشرًا إيجابيًا إلى ما سيحدث 
في  سيحدث  مما  أفضل  سيكون  رمبا  تونس،  في 
لن  وثقلها  أهميتها  بحكم  مصر  أن  خاصًة  مصر، 
ما  اجليش  اخلارجية.  التدخالت  عن  مبعزل  تكون 
زال املسيطر في مصر، وال يتجاوب بالسرعة التي 
لذلك  تعطيل.  أيضًا،  وهناك،  اجلمهور،  يريدها 
دعنا  محاور...  عن  اآلن  أحتدث  أن  أستطيع  ال 

ننتظر ماذا سيحدث في مصر، ألنها البلد القائد في 
الوطن العربي. أما تونس، فليست بلد محاور مع 
الشعبية  الثورات  التي أشعلت فتيل  أن ثورتها هي 

في الوطن العربي وفّجرت البركان. 
": اآلن، ما تعقيب د. عبد الرحمن  "
الــتــي واجهتها  الــعــقــبــات  إبــراهــيــم عــلــى  احلـــاج 
يبدو  الصعوبة...  هــذه  تفّسر  كيف  الــثــورة، 
أن انهيار نظام الدولة األمنية وكأنه انهيار الدولة 

نفسها؟
األحوال...  كل  على  إبراهيم:  احلاج  د.  ــ 
أعطى  األمني  وجهازه  بالذات  مبارك  حسني 
جمهوره مذاقًا خاصًا، كيف ميكن أن تكون احلياة 
دون الدولة وأجهزتها، وأعطاهم من صالة الظهر 
بكل  الدولة،  اختفت  عندما  الليل،  منتصف  إلى 
مؤسساتها، )ال إطفائية، ال إسعاف، ال شرطة، 
بلغ  حتى  شيء(،  وال  مخابرات...  ال  أمن،  ال 
بالناس أن يتصلوا هاتفيًا على التلفزيون مناشدين: 
»رّجعوا مبارك، رّجعوه. ِمْش مشكلة!... نريد 

أمنًا... أهم شيء«.
فكرة الدولة مرتبطة أواًل، وقبل كل شيء بحفظ 
األمن والنظام، طبعًا األمن مهمة الدولة األولى، 
األوراق،  اختلطت  حصلت  التي  الثورة  في  إمنا 
الناس يريدون هدوءًا، وأن تنتهي القصة بسرعة، 
ولكن ما الذي سيحصل فيما بعد؟ سننتظر ونرى، 
هنا املشكلة احلقيقية التي ذكرتها في احملور األول، 
التغيير،  على  أحكم  أن  على  أقدر  ال  اآلن  ألنني 
مت  وإذا  أرى،  حتى  مبعنى  أي  فترة،  بعد  ولكن 
االنتقال عبر انتخابات، فرز مرشحني، انتخابهم، 
ما هو النظام الذي يريدونه؟.. دميقراطي، نصف 
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ديني،  جمهوري،  رئاسي  برملاني،  دميقراطي، 
أعرف...  ال  صيغة،  أية  مختلط،  أو  علماني، 
من هم الذين سيفوزون؟ من هو الذي سيشكل هذا 
مجلس  أم  برملاني  مجلس  هو  هل  اجلديد؟  النظام 

تأسيسي؟ وهذه كلها قضايا غير متفق عليها.

من الذي يغّير؟
الـــعـــام كــشــريــك  ـــــرأي  ال ": دخــــول  "
في  أخــذه  إلى  إشــارات  هناك  االعتبار...  في 

االعتبار؟
القائم حاليًا  النظام  إبراهيم: جيد،  احلاج  د. 
في مصر، في مرحلة انتقالية يقوده ركن أساسي 
بعد  كله،  العالم  وفي  القدمي،  النظام  أركان  من 
سن 65 ال يبقى هناك عسكري إال في االحتياط، 
مع العلم أن قادة اجليش املصري تتجاوز أعمارهم 
للنظام  باالنتساب  ينتمون  ال  وهم  عامًا،   65 الـ 
النظام  جيل  من  أشخاص  هم  بل  فقط،  السابق 
التصورات  ويحملون  سالح  رفاق  هم  السابق، 
فالله  التغيير،  يقودون  وهم  نفسها،  واألفكار 
تونس  وفي  سيحدث.  الذي  التغيير  من  يستر 
 85( التونسية  اجلمهورية  رئيس  بأعمال  القائم 
اليوم،  إلى  بورقيبة  منذ  النظام،  ابن  هو  عامًا( 
بجميع  التونسية  األجهزة  في  عمره  وطوال 

أشكالها. 
التنفيذ  في  اختلفت  حالة  الليبية،  احلالة 
ألن  لها؛  النهائية  الصورة  نعرف  وال  واإلخراج 
املوضوع قد يطول في شكله احلالي والسيناريوهات 
أن  نستطيع  ومصر  تونس  حالة  في  واضحة.  غير 
نحكم على النظام اجلديد إلى أين سيذهب بنا بعد 

مرور ستة أو سبعة أشهر، لنرى ما هو انعكاس هذا 
التغيير على املنطقة العربية بأكملها، سيكون هناك 
حتدث  لم  الذي  النظام  أن  أي  جديد،  عربي  عالم 
ليكون  نفسه  يشكل  أن  عليه  عارمة  شعبية  هّبة  فيه 
ضمن الصورة العامة. مثاًل البحرين قامت ببعض 
دون  ملكية  ثم  دستورية  ملكية  ثم  اإلصالحات 
ال  بعدها  ثم  دستورية  ملكية  ثم  الوزراء،  رئيس 

يريدون »آل خليفة«.
احلاكم  النظام  من  أفعال  وردود  أفعال  هناك 
تتجاوب مع اجلمهور، و نالحظ، أيضًا تفاعالت 
مشروع  عن  والكويت  السعودية  حديث  مثل 
موضوع  فإن  لذلك  وإصالحات،  )مارشال( 
الرغم  على  فقط،  مصر  يخص  ال  اإلصالحات 
نالحظ  ولكن  للتغيير.  األساسية  القاعدة  أنها  من 
أبو  تتغير، كما حتدث األستاذ  العربية  القاعدة  كل 
مت  حيث  الشرقية،  أوروبا  في  حدث  عّما  كوش 
ليعم  أشهر  خالل  أنحائها  كافة  في  سريعًا  التغيير 
ببولندا  بدأت  والوسطى،  الشرقية  أوروبا  كل 
وصواًل إلى رومانيا، على الرغم من أن لكل حركة 
غيرها  مطالب  عن  املختلفة  ومطالبها  خصوصيتها 

من احلركات.
فعندما نرفع شعار »الشعب يريد تغيير النظام«، 
النظام،  تغيير  بعد  نريد  ماذا  نعرف  أن  يجب علينا 

وهذا أهم من تغيير النظام.

وهن النظام الرأسمالي
د. أبوكوش: الحقًا ملا ذكره د. عبد الرحمن،  
الثالث  الثورات  بني  احلقيقية  الثورة  تكون  فرمبا 
الرئيسة اجلارية في املنطقة العربية، خاصة في شمال 
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جذرية.  ستكون  ألنها  الليبية؛  الثورة  هي  إفريقيا 
مهمش  فاجليش  احلكم،  سدة  في  جيش  يبقى  لن 
ألن  مؤسسات؛  هناك  تكون  لن  كما  يحكم،  وال 
القذافي لم يعمل على بناء دولة مؤسسات. بينما 
وقدمية  عريقة  مؤسسات  هناك  وتونس،  مصر  في 
ولكن  النظام،  بإسقاط  يطالب  والشعب  ستبقى، 
يطلب أن ينفذ له اإلسقاط من زمالء مبارك وزمالء 
بن علي، وجميعهم من املؤسسة نفسها، يريدون 
جلدهم  ويغيروا  أنفسهم  على  ينقلبوا  أن  منهم 
إلى  وينضموا  ثوريني  ويصبحوا  وليلة  يوم  بني 
الشباب. وهذه إشكالية حقيقية. ولكن ما يجري 
مختلف  سياسي  بعد  على  ينطوي  البحرين  في 
موجودة  شيعية  أغلبية  هناك  أصبحت  فقد  كثيرًا، 
في البحرين، ولها امتدادات مع إيران، وهذا أمر 
مختلف عّما يحصل في البلدان العربية الواقعة في 

شمال إفريقيا. 
في  يحدث  عما  يجري  ما  فصل  ميكن  وال 
السوفياتي  املتحدة، فبعد سقوط االحتاد  الواليات 
ما  الوحيد؛  القطب  املتحدة   الواليات  أصبحت 
حروب  في  ودخلت  مكان  كل  في  تنتشر  جعلها 
ناشئة  دواًل  جند  وأصبحنا  قدرتها،  من  أضعفت 
أصبحت  التي  الصني،  مثل  وسياسيًا  اقتصاديًا 
والهند  العالم،  في  الثاني  االقتصادي  املركز  حتتل 
للواليات  التجاري  العجز  بلغ  بينما  والبرازيل، 
بليون   270  ،2010 العام  في  الصني  مع  املتحدة 
دوالر. وأنا أتوقع أن تصبح الصني خالل السنوات 
اقتصاديًا.  العالم  في  األولى  املقبلة،  اخلمس 
النظام  لذلك فما يحدث اآلن هو صورة من وهن 

الرأسمالي الذي تقوده الواليات املتحدة.

ميزات كبرى
غـــيـــر  ثـــــــــــورة  عـــــــــــوض،  د.   :" "
كيف  نقيصة؟  أم  ميزة  هــي  هــل  أيديولوجية، 
نوع جديد  من  قيادات  هناك  إليها؟ وكأن  تنظر 

تقود بشعارات جديدة؟
الطبقة  ثورة  أنها  أعتقد  أنا  أواًل،  د.عوض: 
الوسطى، كان مع هؤالء الناس أطباء ومهندسون 
األخرى  واجلامعات  األميركية  اجلامعة  وخريجو 

)الطبقة الوسطى العليا(.
تكن  لم  فلسطني  فإن  سابقًا  ذكرنا  وكما   ...
املعركة  تخص  شعارات  ال  الشعارات،  ضمن 
وأيضًا،  املعركة،  أرض  ووحدة  املعركة  وأرض 
في مصر لم تكن الشعارات قومية أو عربية، أو من 
وطنية  شعارات  كانت  ولكن  اخلليج،  إلى  احمليط 

تخص الدولة القطرية نفسها. 
في هذه الثورة ميزات كبرى:

أواًل، الثورة املعلوماتية املتمثلة بـ»اإلنترنت« والـ 
»فيسبوك«، صحيح  أنها لم تكن جذرية مثل الثورة 
شكل  في  وتغّير  ومؤثرة  مهمة  أنها  إلى  الفرنسية، 

العالم )إلى غير رجعة( عما كان من قبل.
أن  هو  اآلن،  العربية  الدول  في  يحدث  ما  إن 
العمال،  وال  الفالحون  ال  بها  يقم  لم  الثورة  هذه 
بل إن من قام بها هم الطبقة الوسطى أو ما يسمى 
واألكثر  وثانيًا،  فالقضية  الصغرى.  البرجوازية 
أبريل(   6( حركة  نالحظ  مرة  ألول  أنه  أهمية، 
بشكل أساسي أحضرت هذا اجلمهور املليوني إلى 
أخرى  جماعات  أن  حني  في  التحرير«،  »ميدان 
لم  املسلمني«  »اإلخوان  مثل  عام  مئة  منذ  تعمل 
تستطع أن جتمع مليونًا وال 500 ألف وال حتى مائة 
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ألف إلى »ميدان التحرير«، ما يدل على أن وسائل 
أن  تستطيع  احلديثة  التكنولوجية  والثورة  االتصال 

تتيح لقوى جديدة فعل ما لم يفعله أحد من قبل.
اختراع  املبالغة(  عن  )وأعتذر  يشبه  هذا 
الكهرباء. فالكهرباء ليست لإلنارة فقط وملساعدة 
املفكرين على السهر فحسب. بل أحدثت الكهرباء 
املواصالت،  االتصال، ووسائل  في وسائل  ثورة 
العالم  شكل  غّير  وهذا  وغيرها.  والصناعات 
تقف  الصناعية  الثورة  كل  جدًا.  كبير  بشكل 
خلفها الكهرباء. واآلن لدينا هذه املواقع للتواصل 
السابق،  في  موجودًة  تكن  لم  والتي  االجتماعي 
مع  تقليدية  وسائل  مع  يتعامل  النظام  كان  حيث 

عالم غير تقليدي لم يعد يعرف القوانني جميعها.
سنتني  عمرها  يبلغ  التي  أبريل(   6( حركة  إن 
حولها،  اجلمهور  من  كبير  عدد  جمع  استطاعت 
األمر الذي لم تقدر عليه حركة »اإلخوان املسلمني« 

احلركة التقليدية العريقة.
ونالحظ على املنوال نفسه، أيضًا، أن »احلزب 
أيضًا،  وكذلك،  اختفى،  التونسي  الدستوري« 
و»الوطني  »التجمع«  حزبا  بسرعة  تهاوى  كيف 

الدميقراطي« في مصر.
حتدث  التي  السرعة  يفوق  الذي  الوحيد  الشيء 
تهاوي  هو  العربية،  الدول  في  التغييرات  فيها 
ما  السابقة،  واألنظمة  القدمية  األحزاب  وتساقط 
ظهور  وتنتظر  فارغة  اآلن  الساحة  أن  على  يدل 

أحد.

اخلاسرون
": هل جتــاوزت األحــداث، أيضًا،  "

عديدة؟  سنوات  منذ  الراسخة  اإلقليمية  البنية 
»معسكر  األكــبــر  اخلــاســر  يبدو  مــدى،  أي  إلــى 
»دول  محور  أن  ُأالحظه  ما  ولكن  االعــتــدال«؟ 

املمانعة« يفقد توازنه.
 د. عوض: هنا ال ميكنك أن حتّلل حتلياًل دقيقًا، 
النظام  سينهار  غدًا  بأن  احتمااًل  وضعت  إذا  إاّل 
وهل  ذلك،  نعرف  أن  ميكننا  ال  وهنا  سورية.  في 
ُيعقل أن تخرج الشعوب العربية كلها بتظاهرات، 
أن  ُيعقل  وهل  أحد؟  يخرج  لم  سورية  في  بينما 
ُأناس ال  النظام؟ أال يوجد  الكل في سورية ُيحّب 
ُيحّبون النظام؟ ألن تخرج تظاهرة تضم  5000 – 

10000  شخص معارضني للنظام؟ 
يحكمون  السّنة  من   %15 البحرين،  في  مثلما 
العلويني  من   %8 سورية،  في  الشيعة،  من   %85
بعني  األخذ  مع  السّنة،  من   %92 يحكمون 
املوجودة  التناقضات،  كل  سورية  في  أن  االعتبار 
لي  قلت  وكما  أكثر،  بل  العربية،  األنظمة  لدى 
األمني  القمع  ينتج عن شدة  ما  إن  الندوة  بدء  قبل 
انفجار، وهنا  التغيير يحدث عندنا على شكل  أن 
املمانعة  »معسكر  سورية  أن  أتوقع  علّي(  )وسجل 

واملقاومة«، ستتغير مع انفجاٍر كهذا.
تعد  ــم  ل فلسطني  أن  يعني  هـــذا   :" "
السبب الوحيد للثورات، ولم تعد تنفع كذريعة 
لقمع الشعوب ومنع التغيير، د. احلاج إبراهيم: 

هل من إضافة للنظام اإلقليمي العربي؟
مع  أتفق  ال  أنا  زميلي،  إليه  انتهى  ملا  امتدادًا   -
بعد  لها  الوسطى  الطبقة  الوسطى.  الطبقة  قصة 
اقتصادي، والبعد االقتصادي في الوطن العربي ال 
أن  الوسطى، وهنا ميكننا  الطبقة  مفهوم  ينطبق مع 



107

نرجع إلى أن العمال والفالحني ليسوا هم احملّرك 
للتغيير في العالم، وهنا، أيضًا، أرجع إلى مفّكر 
)هربرت  اسمه  الواقع  هذا  شّخص  وفيلسوف 
ماركوزه(، حيث قال في العام 1968: إن الطبقة 
على  يقع  والذي  وآليتها،  حيويتها  فقدت  العاملة 
الثورية  الطبقات  انحسار  ظل  في  التغيير  عاتقه 
التي يقع على عاتقها التغيير في الدول الرأسمالية 
واملهنيون  املهّمشة،  األحياء  وسكان  الشباب  هم 
الذين يعانون من تدني املستوى االقتصادي وعدم 

وضوح معامله.
للواقع  فعاًل  احملّرك  هو  من  على  ينطبق  وهذا 
يعيدنا  هذا  التقليدية  املعارضة  عجز  العربي. 
يشبهان  ونقيضه  النظام  إن  حيث  ماركس،  إلى 
محّددة،  وطرق  آليات  على  يتعّودان  بعضهما، 
ليست لديهما، طاقة قصوى على أن يكونا قادرين 
على التغيير، املعارضة التقليدية التي لها 24 و30 

و40 سنة، تصبح الوجه اآلخر للنظام.
»اإلخــــوان« أول من  ": ولــهــذا كــان  "
والغنوشي  النظام،  انهيار  أثناء  للحوار  ذهــب 

»غازل« القذافي.
مباشرًة  احلوار  إلى  ذهبوا  إبراهيم:  احلاج  -د. 
وهو  للحوار،  ذهب  أيضًا،  و»الوفد«،  وسريعًا، 
حزب تقليدي؛ ألنه جزء من النظام، بصرف النظر 
عن كونه معارضًا، لكنه جزء من النظام، أي وجه 

آخر له.
التغييرات  حصيلة  ونرى  نتأنى  أن  علينا  لذلك 
إقليمي  عربي  نظام  قيام  إلى  تؤدي  سوف  التي 
العنوان  هي  ليست  الفلسطينية  فالقضية  جديد، 
املرحلة  في  العنوان  هي  تكون  أن  املطلوب  وليس 

العربية  الدول  كل  من  اآلن  فاملطلوب  احلالية. 
إلى  اإلشارة  دون  من  وتغييره.  الداخلي  الوضع 
تغيير  من  بكثير  أهم  الداخل  اخلارجي.  الواقع 
احلركات  كل  أن  ونالحظ  اخلارج.  في  الوضع 
في  السياسية(  االجتماعية  احلركات  )سأسميها 
أي  ترفع  لم  الوطني،  علمها  رفعت  املناطق  كل 
له  شيء  أي  أو  حزبي  علم  أي  أو  حزبي  شعار 
اجلامع  »الوطني«  العلم  عدا  فيما  بحزب،  عالقة 
يفّرق؛  أن  ميكن  اللحظة  هذه  في  شيء  أي  ألن 
ما  رفع  بل  يفّرق،  ما  يرفع  أن  أحد  يريد  ال  لذلك 
قلق  اآلن  مصر  ابن  أن  مثاًل،  أتصّور  فال  يجّمع. 
على تغيير الواقع العربي، إنه قلق اآلن على تغيير 
واقعه، أواًل، ألن ابن سورية اآلن لم ينفعه، وابن 
سورية ال يستطيع أن يقوم باملهمة التي أجنزها هو، 
إلى أن ينجز هو مهمته في سورية، وقتها نتحدث 
بعضنا، سوري ومصري وتونسي على رؤيتنا  مع 
يجمعنا  الذي  اإلقليمي  لنظامنا  جديدة  كأنظمة 
بصورتنا احلالية. وهذا بالضبط ما جرى في أوروبا 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا  قال في  الشرقية، ال أحد 
نريد  ولكن  نغير؟.  أن  بعد  سنفعل  ماذا  وبلغاريا 
اآلن أن نغير، وبعده نرى على ماذا سيصبح واقعنا 
سوف  إطار  أي  في  معًا  نتحدث  وبعدها  اجلديد 
أو  أوروبيًا،  إقليميًا  نظامًا  نعمل  حتى  معًا،  نعمل 
شرق أوروبي أو أوروبيًا مع أوروبا الغربية، وقتها 

يصبح احلديث أفضل.
عليه.  كان  عما  كثيرًا  مختلف  واقع  أمام  نحن 
أميركا  أن  هو  كالم  من  اآلن  نسمعه  ما  وأسخف 
أميركا  ستغير  ملاذا  التغييرات.  هذه  وراء  تقف 
علي  بن  العابدين  زين  إزاحة  تريد  ملاذا  مبارك؟ 
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ألن  بإزاحته،  معنية  غير  هي  القذافي،  وحتى 
وفي  معهم.  رائعًا  مخابراتيًا  تعاونًا  يقيم  القذافي 

األردن واجلزائر.
في البحرين لديهم أكبر قادة لألسطول اخلامس 
يقول  الذي  بتغييره،  معنية  أميركا  هل  األميركي، 

هذا الكالم  مجنون.
من  هي  القرار،  صاحبة  هي  العربية  اجلماهير 
يريد أن يغّير، وستصنع نظامًا عربيًا إقليميًا جديدًا 
العربية  لو كانت كل األنظمة  أفضل مما كان، ألنه 
بعضها  بني  تختلف  ال  فالدميقراطيات  دميقراطية، 
واملشاركة،  باملواطنة  يجمعها  ما  هناك  البعض. 
كل األمور الداخلية تنعكس على النظام اإلقليمي 

اخلارجي.

املكون الليبرالي
د. عوض: لدي مداخلة، ال تستطيع أن تفصل 
الكبير جدًا  املد األيديولوجي  العربية عن  الثورات 

في العالم، لثالثة مواضيع:
الناحية االقتصادية،  الليبرالية اجلديدة، من  ــ  أواًل 
وهو  نفسه،  في  يفكر  الفرد  املواطن  جتعل  التي 
صاحب املبادرة ويفكر، أيضًا، باحلرية وما لديه 

من احلريات، ويفكر بالقيود على الدولة.
نتحدث  والذي  املهم جدًا  االقتصادي  البعد  ــ  ثانيًا 
عاملية،  مالية  أزمة  أية  فعند  سريع،  بشكل  عنه 
مشكلة بطالة مستعصية، ومشكلة فشل املشروع 
وغير  متكافئة،  غير  وتنمية  العربي،  التنموي 

متكاملة.
يلبي  يعد  لم  الذي  السياسي  النظام  شكل  ــ  ثالثًاً 
السياسي  النظام  شكل  أي  الشعب،  طموحات 

مواطنيه،  الذي يضع سقفًا من زجاج على كل 
من  مستقبلك  أن  تعرف  تولد  عندما  أنك  أي 
هذا  في  البلد،  هذا  في  سنة   60 وإلى  اآلن 
وتصعد.  لتتقدم  مجاالت  لديك  ليس  العمل، 
كل  مفتوحة،  مجاالت  لديك  ليس  ولكن 
يعد  لم  وهذا  وجهك،  في  مغلقة  املجاالت 
مرضيًا للشعب، أنا أكرر مرًة أخرى: إنها ثورة 
لها  وسطى،  طبقة  ثورة  أو  صغيرة  برجوازية 
تتعلق  أيضًا،  معالم،  ولها  استهالكية،  معالم 
بثورة االتصاالت واملعلومات كاإلنترنت وغيره 
قضية  ولها  االجتماعي،  التواصل  وسائل  من 

مركزية ذات عالقة باحلريات.
هذه  ظل  في  الفرد  يطرحه  الذي  فالسؤال 
في  نراهم  الذين  مثل  أكن  لم  ملاذا  الظروف: 
يوميًا  نرى  أن  بإمكاننا  ونحن  »هوليوود«؟ 
أو  البريطانيني،  أو  يتصرفون،  كيف  األميركيني 

الفرنسيني. ملاذا أنا ممنوع.. ما هو السبب؟
من  الرغم  على  الهند،  في  واضح  هو  وكما 
يوازي  يكن  لم  االقتصادي  ووضعهم  فقراء  أنهم 
دميقراطية،  عمل  في  جنحوا  فإنهم  األوروبيني، 
عليها،  وحافظوا  الدميقراطية،  لهذه  واستمرارية 

وهي ناجحة وموجودة.
ناجحة،  دميقراطية  وهي  ابراهيم:  احلاج  د. 

وأكبر دميقراطية في العالم.
النقطة  هذه  على  وللتركيز  د.أبوكوش: 
الوطن  في  احلاكمة  األحزاب  فإن  اجلوهرية، 
على  احلصول  في  فشلت  أطيافها،  بكافة  العربي 
في  وفشلت  للمواطن،  ومقنعة  ملموسة  نتائج 
إلى  نظرت  فإذا  جماهيرية.  شعبية  على  احلصول 
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يحكم  مصر  في  احلاكم  احلزب  مثاًل،  التواريخ، 
العام 1952، وفي سورية منذ 1963، وفي  منذ 
اجلزائر منذ 1962، وفي تونس منذ 1956، وفي 

ليبيا منذ 1969. إنها صورة غير مشرقة.
بالنسبة إلينا في فلسطني، فإن نظامنا ليس أقوى 
من النظام الذي كان موجودًا في مصر، حيث القوة 
واالهتمام  الطبيعية،  واملوارد  واألمنية  العسكرية 
على  يجب  لذلك  القائد.  القطر  بذلك  الدولي 
القيادة أن تكون متنبهًة إلى أنها ليست معزولًة عما 
الذي  االحتالل  وجود  على  عالوة  هذا  يجري. 

يعمل على تكريس االنقسام.   

أولويات فلسطني
العاصفة.  إذًا، فلسطني في عني   :" "
كــيــف تــــرى فــلــســطــني أولـــويـــاتـــهـــا ضــمــن هــذا 
واالنقسام،  العربي،  والتغيير  العربي  العالم 

واالحتالل؟
اجلماهير  التقطت  لقد  إبراهيم:  احلاج  د. 
شعار  إلى  فورًا  وحّولته  الشعار  هذا  الفلسطينية 
عوضًا  االنقسام«،  إنهاء  يريد  »الشعب  محلي 
أننا  إلى  باإلضافة  النظام،  تغيير  يريد  الشعب  عن 
يتوفر  أن  يجب  ألنه  النظام،  تغيير  وقت  في  لسنا 
يلزم  النظام  بتغيير  نطالب  حتى  أواًل،  االستقالل 
الدولة املستقلة.  السيادة وكل إمكانيات  أن منتلك 
لذلك كان الشعار ذكيًا وهو إنهاء االنقسام، ولكن 
كيف؟ لنطرح على أنفسنا سؤااًل: ما الذي تختلف 
أنا شخصيًا ال  الله وسلطة غزة؟  عليه: سلطة رام 
اإلطالق،  على  عليه  تختلفان  شيئًا  هناك  أن  أرى 
أو  املضمون  أو  بالشكل  سواء  موجودة  الهدنة 

غزة  في  »حماس«  وسلطة  موجودة  هي  االسم، 
حتافظ عليها في بؤبؤ العني، بحيث ال أحد يستطيع 
يحدث  كما  إسرائيل،  على  »فشكة«  يطلق  أن 
األمنية  الله وأجهزتها  رام  في  السلطة  عندنا، ألن 
حتارب أية محاولة لإلخالل بهذا الـواقع، إذًا ما هو 
الرئيس.  اخلالف  موضوع  هو  هذا  بيننا؟  اخلالف 
إذًا تتحدث عن عدم مقاومة، ومفاوضات انتهت، 
صار عندنا »الفيتو« األميركي، وقبل ذلك فضيحة 
»ويكيليكس« بكل حيثياتها، والعملية التفاوضية، 

واملوقف اإلسرائيلي الرافض إليقاف االستيطان.
الشوكي  نخاعنا  في  ضربت  عملية  كلها  إذًا، 
وكسرت ولم تقم لها قائمة إاّل على أسس جديدة. 
اإلسطوانة  في  التفاوضية  العملية  هذه  تستمر  لن 
أية  حتى  القمامة،  إلى  ذهب  هذا  كل  املشروخة، 
ستقوم  اآلخر  الطرف  وبني  بيننا  قادمة  مفاوضات 
وراٍع  جديدة،  ومرجعيات  جديدة،  أسس  على 
تكون  أن  في  مصداقيتها  فقدت  أميركا  جديٍد. 
أعدائنا  وبني  بيننا  تفاوضية  عملية  ألية  راعية 
وأيضًا،  نرفضها،  نحن  لذلك  اإلطالق.  على 
املجتمع الدولي، مبا فيه الدول األوروبية واالحتاد 
الروسي، يرفضون رعايتها، وذلك بعد استخدام 
أميركا حق النقض »الفيتو« في مجلس األمن حول 
وقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي احملتلة.
إذًا، الواقع العربي وانعكاسه علينا كفلسطينيني 
نرتب  أن  بشرط  جدًا،  إيجابيًا  مردودًا  له  أن  أظن 
أهدافنا  ونرتب  مرجعياتنا،  ونرتب  الداخلي  بيتنا 
خطة  بوضع  التحرير  منظمة  إصالح  القادمة.. 
العربي  الواقع  ألن  جديدة،  برؤية  واضحة  عمل 
لم  جدد.  ُأناس  مع  ستتعامل  فاملرجعيات  تغير، 
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الكبير،  العربي  واألخ  الدافئ  احلضن  مبارك  يعد 
تونس تغيرت، اخلليج اليوم يتغّير، األردن أصبح 
بوسيلة  كفلسطينيني  معنا  يتعاون  وأصبح  خائفًا، 
يغير  أو  بحذر  معنا  يتعامل  واقعه.  من  جزءًا  متثل 
َيغلون  السوريون على مرقد  التعامل معنا.  طريقة 
النظام  ألن  سيحدث،  ماذا  يعلمون  ال  ألنهم 
يحدث  سوف  أبى،  أم  شاء  سيتغير،  السوري 

التغيير.
د. أبوكوش: أستخلص من خالل هذه املناقشة 
رسالة إلى قيادتنا الفلسطينية في »فتح« و"حماس« 
يأخذوا  أن  عليهم  أن  مفادها  الفصائل،  وباقي 
في  ينظروا  وأن  حولهم،  من  يجري  مما  العبرة 
ويقوموا  الثورات،  تلك  إلى  أدت  التي  األسباب 

بتغييرات جذرية وثورية ودون انتظار. 
": ما هي حدود هذا التغيير؟ "

وأسبابها.  الثورات  تناولنا  لقد  أبوكوش:  د. 
فعاًل  الشعبية  املطالب  التجاوب مع  الضروري  من 

ال قواًل.
مكبلة  الفلسطينية  السلطة  لكن   :" "

باتفاقيات وواقع معقد؟ 
د.أبوكوش: االنقسام من صنع أيٍد فلسطينية، 
االحتالل،  قوة  بها  تلتزم  ال  التي  واالتفاقيات 
املثال،  سبيل  على  علينا،  تفرض  ال  إسرائيل، 
بصورة  املتظاهرين  مع  أمنية  بطريقة  نتصرف  أن 
وحقوقه  وحرياته  املواطن  احترام  يجب  سلمية. 
سواء في قطاع غزة، حيث الوضع فاجع، أو في 
بكرامة  العيش  في  املواطن  مساعدة  علينا  الضفة. 
املواطن  ويكفي  وسياسية،  واجتماعية  اقتصادية 

عبء االحتالل الذي طال أمده.  

هذا،  إلى  ُأضيف  أن  أريد  الرحمن:  عبد  د. 
أيضًا، أن القيادة يجب أن تفهم أن الشعوب العربية 
أثبتت أننا شعب عربي ولسنا شعوبًا عربية، وأننا ال 
نختلف عن الشعوب في العالم كله، هناك ضغط، 
وكلما زاد هذا الضغط؛ تولد االنفجار. لقد وصل 
الضغط لدينا إلى مرحلة بحيث إذا انفجرنا سيتولد 

انفجار لن حتمد عقباه.
إذًا، يجب على القيادة أال تغير صورًة شكليًة أو 
التغيير جذري.  ديكورًا أو »مكياجًا« هنا وهناك، 
السلطة يجب أن تنهي ذراعها السياسية. إذا أرادت 
أن تعمل الشيء الصحيح. السلطة ليست مهمتها 
سياسية. السلطة إدارة، مبعنى إدارة أمور: صحة، 
تعليم... وأن تنقل كل الثقل السياسي إلى منظمة 
أن  يجب  كان  السلطة  ألن  أخرى،  مرًة  التحرير 
الوقت وحتى اآلن،  تنتهي في 1999، منذ ذلك 

لننزع عنها صفتها السياسية.  
د.أبوكوش: منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة 
لكن  عليه،  متفق  أمر  وهو  عاجل،  إصالح  إلى 

املهم هو التنفيذ.
مشتبك  الــفــلــســطــيــنــي  الــتــغــيــيــر   :" "
بواقع إسرائيلي وواقع دولي. كيف ترى نافذة 
القوى  ودخـــول  التغيير،  فتحها  التي  الــفــرص 
الشعبية العربية في التأثير. كيف ميكن توظيف 
وفق  الفلسطينية  األوراق  ترتيب  إعــادة  في  هذا 

توقع دولي جديد؟
الزمالء،  مع  أختلف  أن  أريد  أنا  عوض:  د. 
أعتقد أن للفلسطينيني خصوصية يجب أن يتحدث 
كفلسطينيني  لدينا  يوجد  أنه  واحلقيقة  أحد.  عنها 
كوننا حتت االحتالل. يوجد لدينا مفاوضات )كما 
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ذكر الزمالء( طالت كثيرًا أكثر بكثير من املدى الذي 
»الفيتو«  استخدمت  أميركا  وسقطت.  لها  وضع 
ضد وقف االستيطان، وهو موقف أميركي، هذا 
موقف أميركي! لكن نحن الفلسطينيني موقفنا هو 

إزالة االستيطان وليس جتميده أبدًا.
عمليًا.  نفسها  ضد  تصوت  أن  قررت  أميركا 
متغيرات كثيرة منها زيادة املستوطنات بشكل كبير 
تتمكن  لم  التي  الوطنية  السلطة  وسمع  عني  حتت 
االستيطاني  املشروع  لوقف  شيء  أي  عمل  من 
مهم  سؤال  اآلن  ويبقى  اإلسرائيلي.  ـ  الصهيوني 
العام  الفلسطينية املستقلة على حدود  حول الدولة 
67، ماذا بقي منها؟ والكل يقول ماذا بقي منها؟ 
وأنا  احلالي،  الواقع  في  ممكنة  تعد  لم  يقول  الكل 
فلسطينيي  على  سيتزايد  الضغط  شكل  أن  رأيي 
48، وسكان الضفة الغربية، وسكان قطاع غزة. 
هذا ميكن أن يصنع في املستقبل حتركًا جذريًا ما.. 
الهدنة  مقتصر على حدود  دميقراطيًا، وغير  حتركًا 
أننا نحن الشعب نفسه  العام 67. وباعتقادي  منذ 
أن  ميكن  واجلليل،  وغزة  والقدس  الضفة  في 
نصنع شيئًا آخر، إذا فشلت الدولة الفلسطينية في 
حدود 67، رمبا نضطر إلعطاء إسرائيل خيارًا من 
التراب بحقوق  اثنني: إما دولة واحدة على كامل 
 .47 العام  التقسيم  لقرار  نرجع  أن  أو  متساوية، 
الساحقة  األغلبية  شك  أدنى  دون  من  به  ونحن 
 .47 العام  التقسيم  بقرار  العربية  الدولة  بحدود 
فإذًا األوضاع احلالية قد تتغير. أي أنه عند حدوث 
ثورات مثل هذه، كل الرهانات ترفع عن الطاولة. 
بعد  املتوسطة في  الرهانات  إبراهيم:  احلاج  د. 

النظر، ستكون تغييرات جذرية مطروحة.

التغييرات اجلذرية عسى  إلى  د. عوض: نعود 
كله  والتحليل  كله،  العربي  النظام  شكل  يتغير  أن 
لم  جديد  شيء  على  قادم  اإلقليمي  والنظام  يتغير 

تعرف مالمحه حتى اآلن. 

»القفز« من الصورة النمطية
في  الدولي  التدخل  تراقب  ": كيف  "

احلراك اإلقليمي؟
نالحظ  أن  جدًا  املهم  من  إبراهيم:  احلاج  د. 
بهت،  العالم  تلعثم،  العالم  أن  الحظنا  كلنا  أو 
أن  املعقول  من  هل  مذهواًل،  متفاجئًا  كان  العالم 
الذين  نخطئ نحن األوروبيني أو نحن األميركيني 
جنمع في علم االجتماع السياسي على شيء اسمه 
املميزة  والصفات  الشرقي«،  االستبداد  »طبائع 
لهؤالء العرب، وإنهم متميزون عنا، ولديهم منط 
اإلنتاج اآلسيوي، لكل ذلك لن تقوم لهم قائمة. 
نؤّثر  ُمَعوَلم،  أننا نعيش في عالم  للعالم  أثبتنا  لقد 
مرتعبة  الصني  أن  حتى  ونؤّثر.  نتأّثر  أو  ونتأثر، 
إلى  تخّيل  العربي،  العالم  ثورات  أخبار  نقل  من 
اإلعالم  في  مختلة  الصورة  أصبحت  مدى  أي 
متابع  وأنا  األوروبيني،  عند  وأيضًا  الصيني، 
ولكن  أخبارنا  يغّطون  هم  وصحفهم.  ألخبارهم 
بطريقة ممّيعة، ألنه ال يجوز أن يتحدثوا عن شيء 
إيجابيًا،  شيئًا  نصنع  ألننا  العرب،  عن  إيجابي 
متامًا،  منها  اختفى  العنف  سلمية،  حضارية  ثورة 
بالعمل  أيضًا،  واملصريون،  التونسيون  قام  حيث 
كان  هذا  كل  امليادين،  في  والنظافة  الترتيب  على 
البعد عن الشيء املتخيل  حضاريًا جدًا، بعيدًا كل 

عنا. ما أحرج الصورة النمطية.
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الثورة في تونس  بهذه  قاموا  الذين  أن  والالفت 
وفي مصر، ليسوا إسالميني، لذا ال يوجد خوف 
اإلسالمية  احلركات  أو  السياسي،  اإلسالم  من 
بالعكس احلركات اإلسالمية  التغيير.  التي ستقود 
لن  الغنوشي:  راشد  يقول  فاليوم،  تراجعت. 
السياسة،  أتابع  وأنا  رسمي  منصب  أي  أستلم 

وسُأراقب تطبيق الدميقراطية، وهذا شيء جديد.
املسلمني«،  »اإلخوان  داخل  في  ثورة  هناك 
هذه  أن  يرون  ألنهم  القيادة،  يهاجمون  والشباب 

القيادة ال تصلح للمرحلة القادمة.
متعلثمًة  أميركا  كانت  مدى  أي  إلى  انظروا 
بالنسبة إلى مبارك، كيف تتصرف معه كقوة عظمى 
وغاشمة، وتقول: يجب عليك أن تنصرف اآلن، 
وبعد  اللهجة،  غيروا  يومني  وبعد  اآلن.  اآلن، 
ثالثة أيام قالوا: إن مبارك جيد، وعليه أن يبقى. 

ماذا حصل؟!
هؤالء فاجأتهم األحداث، واملخابرات املركزية 
لديها علم مبا  أنها ألول مرة ليس  أثبتت  األميركية 
القرار  صنع  دوائر  في  موضوعة  هي  إذًا  يحدث. 
ليس لها عالقة بالواقع، وهذا أكثر شيء فاجأهم، 
وهو أن الدوائر الرئيسة التي كانوا يستقون األخبار 

منها أصبحت بعيدة عن مصادرها.
إذًا، كل سياستهم األميركية واألوروبية بحاجة 
إلى إعادة تفكير ونظرة جديدة للواقع العربي الذي 

سيكون متغيرًا متامًا عما كان عليه.
الثقافي،  التعاون  مستوى  على   :" "
والتفاعل  التعامل  تــراقــب  كيف  واملــؤســســي، 

الدولي والرسمي املؤسسي، د. أبوكوش؟
أكانت  سواء  املؤسسات،  هذه  أبوكوش:  د. 

مع  تتعامل  دولية،  مؤسسات  أم  دولة  مؤسسات 
واقع يتغّير. ما يجري في الساحة الدولية يشير إلى 
تراجع هيمنة الواليات املتحدة، كما أن ما يجري 
العربية هو مؤشر لتصدع نفوذها؛ ألن  املنطقة  في 
مبثابة  كانوا  حكام  ضد  قامت  الشعبية  الثورات 

وكالء للواليات املتحدة.
األميركية،  السياسة  في  جذريًا  تغييرًا  أجد  ال 
حماية  وأيضًا،  املصالح،  على  مبنيًة  كونها 
إسرائيل، وهذه السياسة لن  تتغير وستبقى. ونحن 
في فلسطني ندرك هذا أكثر من غيرنا. مصاحلنا ال 
األقطاب.  من  قطب  أي  في  بالضرورة  تصّب 
أواًل  نتوجه  قرارنا ورؤيتنا وأن  لنا  يكون  أن  يجب 

إلى شعبنا.
": لفت انتباهي الطريقة التي حتدثت  "
هناك  يكون  مــرة  أول  نتنياهو.  إلــى  ميركل  بها 

ضغط أملاني.
إرهاصات  لها  الشعبية  الثورات  د.أبوكوش: 
سبيل  على  ساهمت،  وقد  وخارجية،  داخلية 
لضغوط  الفلسطينية  القيادة  حتدي  في  املثال، 
مشروع  عرض  منع  إلى  الرامية  املتحدة  الواليات 
مجلس  في  للتصويت  االستيطان  حول  قرار 
احلرية  من  مزيد  لها  سيكون  قيادتنا  اآلن  األمن. 

ألن وكالء الواليات املتحدة سقطوا أو يترنحون.
أن  هو  الزمالء،  تفضل  كما  اآلخر،  اجلانب 
العربية تغّيرت  النمطية اآلن عن الشعوب  الصورة 
العالم  قياسية، فالصورة اآلن في  فترة  متامًا خالل 
الثائرة  العربية  الشعوب  صورة  هي  الغربي، 
بأساليب سلمية حضارية بغية التغيير، وهذه صورة 

قدوة.
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أسقطت  العربي  الوطن  في  الشعبية  الثورات 
تنفيذ  بأن  والواهمني  احلديدية  األمنية  القبضة 
إسرائيل  إلى  والتقرب  املتحدة  الواليات  سياسات 
االستبدادية  أنظمتهم  على  احملافظة  شأنه  من 
هذه  كل  واجتماعيًا.  واقتصاديًا  سياسيًا  الفاسدة 
في  تصب  هذه  النهاية  وفي  سقطت،  املفاهيم 
اخلطأ  من  أنه  إال  والقومية،  الوطنية  مصلحتنا 
اجلسيم املراهنة على مكاسب فصائلية فئوية في هذا 
املتغير أو في أي وقت آخر؛ ألن املصلحة  احمليط 
مصاحلة  إلى  املبادرة  يجب  األسمى.  هي  الوطنية 
إلنهاء  و»فتح«  »حماس«  اجلانبني:  بني  حقيقية 

االنقسام والتفرغ إلنهاء االحتالل. 
إذا  مبداخلة:  لي  اسمح  إبراهيم:  احلاج  د. 
فاملمانعة  املمانعة،  على  تراهن  »حماس«  كانت 
زوال  إلى  طريقها  في  واملمانعة  أيضًا.  ستهتز، 

أصبح  العربي،  الواقع  كل  ألن  قائم،  كجسم 
وعدم  املمانعة،  وقلة  املمانعة،  فحاجة  مختلفًا، 
تغييرات  على  قادمة  إيران  حتى  تغّير،  املمانعة 

جذرية. فالتمسك بأسطورة املمانعة ال يستحق.
والشعب  األساس  هو  الشعب  أبوكوش:  د. 
في  القرار  صاحب  هو  والشعب  السلطة  هو 
السياسية  والتطبيقات  النظريات  كل  وفي  النهاية. 
كانت  مهما  نظام حكم  واالقتصادية ال ميكن ألي 
أن  الشعب  أراد  إذا   ، شرعيته  على  يبقي  أن  قوته 

يسقطه.
": الشعب يريد، والقدر يستجيب،  "
الــنــهــايــة مــع الــشــعــب، وكـــذا كــانــت الــبــدايــة به 

ومعه... 
شكرًا. 
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سياسات عامة

 د.عالء مطر*

* باحث في مركز امليزان حلقوق اإلنسان.

    واقع التعليم العام في فلسطني

األساسية  احلقوق  من  التعليم  في  احلق  يعتبر 
لإلنسان التي ال غنى عنها إلعمال حقوق اإلنسان 
األخرى، وهو من أبرز األمثلة على تكاملية حقوق 
اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة. كما يعتبر احلق في 
هو  والذي  الفرد،  تطّور  ضرورات  من  التعليم 
تتحّدد  فبالتعليم  املجتمع،  لتطّور  أساسيٌّ  شرٌط 
أبرز مالمح املجتمع ومكانته في السّلم احلضاري، 
وبالتالي  املعاصرة.  السياسية  النظم  بني  وموقعه 
يعتبر التعليم واحدًا من أفضل االستثمارات املالية 
ذلك  وينطبق  فيها،  تستثمر  أن  للدول  ميكن  التي 

على التعليم في كافة مراحله. 
جميع  شأن  شأنه  ــ  التعليم  في  احلق  ينطوي 
ـ على ثالثة مستويات في الواجبات  حقوق اإلنسانـ 
املفروضة على الدول، وهي: )االحترام واحلماية 
والتعزيز(. ويقضي واجب االحترام باالبتعاد عن 

تبني أو اتخاذ أية إجراءات قد تعرقل أو متنع التمّتع 
على  احلماية  واجب  وينطوي  التعليم.  في  باحلق 
منع الغير من ارتكاب أي فعل من شأنه أن َيحول 
دون التمّتع باحلق في التعليم. أما التعزيز فيقتضي 
األفراد  وتساعد  متّكن  فّعالة  إجراءات  اتخاذ 

واجلماعات على التمتع باحلق في التعليم.
وقد عانى قطاع التعليم في فلسطني، وال يزال 
دولة  ممارسات  من  ــ  القطاعات  باقي  شأن  شأنه  ــ 
االحتالل اإلسرائيلي سواء بشكل مباشر عبر الدمار 
خالل  من  التحتية  التعليم  قطاع  ببنية  تلحقه  التي 
الفلسطينيني  املدنيني  على  املتكررة  االعتداءات 
عبر  أو  واملعلمني،  والطلبة  املدارس  يستثني  ال  مبا 
على  تفرضها  التي  اجلماعية  والعقوبات  احلصار 
االحتالل  وتعديات  القطاع،  سكان  من  املدنيني 
املدن  أوصال  وتقطيع  والقدس  الغربية  الضفة  في 
والقرى، السيما بعد بناء اجلدار العازل الذي حرم 
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االنتظام  من  ــ  سواء  حد  على  ــ  واملعلمني  الطلبة 
ألقى  كثير  وغيره  ذلك  كل  التعليمية،  العملية  في 
بظالله السلبية على املسيرة التعليمية في فلسطني. 
وعليه، وعلى الرغم مما تقوم به اجلهات املعنية 
بقطاع التعليم وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم 
العالي من رسم السياسات الهادفة إلى تطوير قطاع 
بالنجاح  بعضها  تكلل  وقد  ــ  به  والنهوض  التعليم 
باملسيرة  لالرتقاء  املطلوب  احلد  دون  تظل  فإنها  ــ 
التعليمية، وذلك بسبب العديد من التحديات ومن 
واالنقسام  واحلصار  االحتالل  ممارسات  أبرزها 
وغيرها من مواطن القصور التي ستتضح من خالل 

هذه الدراسة التي ستنقسم إلى ما يلي: 
 متهيد للدراسة يتم من خالله التعريف بالتعليم 
العام وجهات اإلشراف، من ثم سيتم البحث في: 
من  سيتم  والتي  التعليمية،  السياسات  ــ  أواًل 
خاللها تناول السياسات التعليمية لكل من وزارتي 
التربية والتعليم في رام الله وغزة، ثم سيتم التطّرق 

إلى السياسات التعليمية لوكالة الغوث الدولية.  
التعليمية،  العامة  املؤشرات  في  البحث  ــ  ثانيًا 
وذلك عبر عدد من املؤشرات وهي، واقع املدارس 
غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  من  كل  في 
التعليم  وإلزامية  والتسّرب،  الرسوب  ونسب 

ومجانيته، ومعدالت االلتحاق. 
ثالثًا ــ البحث في أثر االنقسام على التعليم العام 

في فلسطني.

متهيد: التعليم العام وجهات اإلشراف
ما  التعليم  مرحلة  على  العام  التعليم  يطلق 
التعليم  إلى  املرحلة  هذه  وتنقسم  اجلامعي،  قبل 

الذي  واألساس  التعليم  قاعدة  وهي  األساسي، 
األخرى، ومدتها عشر  التعليم  مراحل  عليه  تقوم 
سنوات. والتعليم الثانوي، وهي التي تلي املرحلة 
الثانوي  التعليم  األساسية ومدتها سنتان، وتشمل 
على  ويشتمل  واألدبي  العلمي  بفرعيه  األكادميي 
الثانوي  والتعليم  الثانويني،  والثاني  األول  صفني 
الزراعي  أو  الصناعي  أو  التجاري  ويشمل  املهني 
والثاني  األول  صفني  على  ويشتمل  الفندقي،  أو 
الثانويني.1ويشرف على التعليم العام في فلسطني 

اجلهات اآلتية:2
1 ــ احلكومة: وهي السلطة التي تشرف على معظم 
مدينة  عدا  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مدارس 
القدس التي ال تزال حتت االحتالل اإلسرائيلي. 
سلطات  املدارس  هذه  على  تشرف  وكانت 
التربية  وزارة  تسلم  وبعد  ومتولها،  االحتالل 
 1994 العام  في  التعليم  مسؤولية  والتعليم 
املدارس  هذه  في  التعليم  مسؤولية  إليها  انتقلت 
أما  والتمويل.  واإلدارة  اإلشراف  حيث  من 
مدارس القدس العربية فهناك نوعان من املدارس 
تشرف  التي  الرسمية  املدارس  وهما:  احلكومية 
عليها وزارة املعارف والبلدية اإلسرائيليتان وقد 
وزارة  حزيران  عدوان  قبل  عليها  تشرف  كانت 
تشرف  ومدارس  األردنية،  والتعليم  التربية 
وزارة  وتديرها  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  عليها 

التربية والتعليم الفلسطينية.
مدارس  على  تشرف  الدولية:  الغوث  وكالة   .2
مبا  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  الالجئني 
في  معظمها  وتوجد  غزة  وقطاع  القدس  فيها 
املخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع. وتأتي 
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أعداد هذه املدارس في املرتبة الثانية بعد املدارس 
احلكومية وتتركز معظمها في قطاع غزة.

3. املدارس اخلاصة: ويشرف على هذه املدارس 
والطوائف  اخليرية  واجلمعيات  الهيئات  وميّولها 

الدينية واألفراد.

أواًل ــ السياسات التعليمية
يهدف واضعو السياسات التعليمية إلى االرتقاء 
وذلك  املختلفة،  مراحلها  عبر  التعليمية  بالعملية 
والبرامج  اخلطط  من  مجموعة  وضع  خالل  من 
والنظم  والقواعد  القوانني  وكذلك  واالجتاهات، 
واألسس العامة التي تسير على ضوئها عملية التربية 
السياسات  تقسيم  إلى  سنعمد  وعليه،  والتعليم. 
عن  املسؤولة  للجهات  تبعًا  فلسطني  في  التعليمية 
رسم هذه السياسات، وسنستقي املعلومات حول 
تلك السياسات من املصدر الذي رسمها، ومن ثم 
سنبحث في املؤشرات العامة التعليمية في فلسطني 
من  السياسات  تلك  عكسته  ما  مدى  إلى  للتعرف 

واقع عملي في تطوير التعليم العام.

1. السياسات التعليمية احلكومية
اخلدمات  قطاعات  أكبر  من  التعليم  قطاع  يعتبر 
التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلًة بوزارة 
التربية والتعليم العالي التي تتحّمل مسؤولية إدارة 
املدارس  على  وتشرف  احلكومية  املدارس  ومتويل 

التي يديرها القطاع اخلاص.3
بعد  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تشكلت 
التعليم  مهام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تسّلم 
 1996 العام  وفي   ،1994 العام  في  فلسطني  في 

جديدة  بوزارة  العالي  التعليم  صالحيات  أنيطت 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اسم  حملت 
اسم  حتمل  األم  الوزارة  ظلت  فيما  العلمي، 
على  وزاري  تعديل  وفي  والتعليم.  التربية  وزارة 
إعادة  متت   2002 العام  في  الفلسطينية  احلكومة 
دمج الوزارتني في وزارة واحدة حملت اسم وزارة 

التربية والتعليم العالي.
على  اإلشراف  الوزارة  مسؤولية  ضمن  يقع 
الفلسطيني وتطويره في مختلف مراحله،  التعليم 
من  جلميع  به  االلتحاق  فرص  توفير  إلى  والسعي 
هم في سن التعليم، وكذلك حتسني نوعية وجودة 
البشرية  القوى  تنمية  وكذلك  والتعلم.  التعليم 
إعداد  أجل  من  التعليمي،  القطاع  في  العاملة 
بكفاءة  واجباته  إجناز  على  والقادر  املؤهل  الكادر 

عالية.4
في  التعليم  قطاع  تطوير  على  العمل  انطلق 
األراضي الفلسطينية احملتلة منذ تسلم وزارة التربية 
والتعليم العالي مسؤولياتها، حيث ورثت الوزارة 
قطاعًا أمعنت سلطة االحتالل في تهميشه وإحلاق 
أهم  من  النيل  إلى  هدف  ممنهج  بشكل  به  األذى 
هو  فاملتعلم  الفلسطيني،  الشعب  صمود  مكونات 
بها واالنتصار  األقدر على معرفة حقوقه واملطالبة 
بقاء  في  الرئيس  احملور  هو  التعليم  أن  كما  لها. 

واستمرارية وتطوير املجتمعات.
أعوام  ستة  أول  في  العمل  تركز  فقد  وعليه، 
قطاع  إيجاد  متطلبات  من  األدنى  احلد  بناء  على 
تعليمي قادر على توفير احلد األدنى من اخلدمات 
على  الزمنية  احلقبة  تلك  ركزت  حيث  التعليمية، 
نوعًا  تضمن  والتي  اخلدمات  من  الكمي  اجلانب 
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فلسطني  في  طفل  لكل  التعليمية  الفرصة  توفير  ما 
 2000 العام  ومنذ  املدرسي.  التعليم  سن  وفي 
دخل مفهوم تطوير القطاع التعليمي من خالل تبني 
مفهوم التخطيط اإلستراتيجي والذي كانت إحدى 
اخلمسية  اخلطة  ــ  مرة  وألول  ــ  إصدار  نتائجه  أهم 

األولى لتطوير قطاع التعليم.
ومن  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  استطاعت 
واخلطة  الطارئة  اخلطة  بني  العمل  تكامل  خالل 
أن   2005  -  2001 األولى  التطويرية  اخلمسية 
تساهم في تطوير ذلك القطاع متبنيًة خمسة مبادئ 
التي  األساسية  القاعدة  في مجموعها  عامة تشكل 
التربوية  السياسية  التوجهات  كافة  عليها  قامت 
حق  التعليم  وهي:  الوقت  ذلك  في  للوزارة 
أداة  التعليم  املواطنة،  أساس  التعليم  إنساني، 
أداة  التعليم  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 

الدميقراطية، والتعليم عملية مستمرة ومتجددة.
الزمن  من  احلقبة  تلك  في  العمل  عن  متخض 
الكمي  املستوى  على  التربوية  اإلجنازات  من  عدد 
بناء  ذلك:  على  البارزة  األمثلة  ومن  والنوعي، 
يعّبر  أن  املفترض  من  الذي  الفلسطيني5  املنهاج 
ومتطلبات  الفلسطينيني  الطلبة  احتياجات  عن 
الفلسطيني  التعليمي  النظام  ويوّحد  مجتمعهم 
ويحل مسألة االزدواجية في الضفة وغزة باإلضافة 

إلى زيادة عدد املدارس وتناقص معدل التسّرب.
الذي  اإلستراتيجي  التخطيط  في  استمرارًا 
عملت  التعليم،  بقطاع  لالرتقاء  الوزارة  تنتهجه 
الوزارة على إعداد اخلطة اخلمسية التطويرية الثانية 
االنتقال  إلى  هدفت  والتي   ،6 2012  -  2008
دمره  ما  بناء  إعادة  مرحلة  من  الفلسطيني  بالتعليم 

االحتالل ووقف التدهور في العملية التعليمية إلى 
إلى  بالكيف  ُيعنى  الذي  الشامل  التخطيط  مرحلة 
جانب العناية بالكم، والربط بني احلاجات التربوية 
واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  وحاجات 
الواقع  حتليل  على  بنائها  في  اخلطة  اعتمدت  وقد 
املعتمدة  الوطنية  اإلستراتيجية  واخلطط  التربوي 
ومن أهمها، اخلطة التنموية متوسطة املدى وخطة 

التعليم للجميع.7 
بنائها  مراحل  كافة  في  اخلطة  اعتمدت  وقد 
مبجموعها  تشمل  أساسية  محاور  ثالثة  على 
التربوية،  العملية  بتطوير  املرتبطة  املؤشرات  كافة 
التعليم،  نوعية  )االلتحاق،  هي:  احملاور  وهذه 
واإلدارة(. عليه فقد تبنت اخلطة السياسات اآلتية:

التعليم للجميع: وزارة التربية والتعليم العالي . 1
األطفال  جلميع  اجليد  التعليم  بتوفير  ملتزمة 
فرص  وزيادة  وذكورًا  إناثًا  املدرسة  سن  في 
املستويات  على  اجليد  التعليم  على  احلصول 

األخرى كالتعليم غير النظامي. 
اإلجناز . 2 من  الرغم  على  االجتماعي:  النوع 

املجال  هذا  في  التعليمي  النظام  في  امللحوظ 
الواجب  اإلضافية  التدابير  اتخاذ  من  فالبد 
اإلناث  بني  املتبقية  الفجوات  جلسر  اتباعها 
الذكور في معدالت االلتحاق بالتعليم وعلى 
التعليم،  أنواع  وجلميع  املستويات  جميع 
وتشجيع النساء على العمل في مجال التعليم 
أعلى  في  والسيما  املستويات  جميع  وعلى 

مناصب صنع القرار.
خاص . 3 اهتمام  إيالء  سيتم  الفقر:  من  احلد 

بالفقراء في توفير اخلدمات التعليمية وكذلك 
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املنح الدراسية والقروض الطالبية.
سُتبَذل . 4 اخلاصة:  االحتياجات  ذوو  الطلبة 

جهود إضافية في مجال التعليم وعلى جميع 
املستويات.

التركيز على النوعية: سيتم التركيز على حتسني . 5
النوعية، وفي الفترة املقبلة ستنفذ إستراتيجية 
تأهيل املعلمني وتقومي وتطوير مناهج التعليم 
العام والكتب املدرسية بصورة دورية، والقيام 
بجهد كبير لتحسني نوعية التعليم العالي مبا في 

ذلك تشجيع البحث العلمي. 
االجتماعية . 6 التنمية  وتطوير  املواءمة 

خاصة  بصفة  التركيز  سينصب  واالقتصادية: 
على ربط التعليم خصوصًا في مرحلة ما بعد 
واحتياجات  العمل  سوق  مع  الثانوي  التعليم 

املجتمع. 
دراسة . 7 تتحّسن  سوف  والتكنولوجيا:  العلوم 

بتوسيع  االهتمام  مع  والتكنولوجيا  العلوم 
استخدام تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت 
في التعليم على جميع املستويات والدراسات 
سياسة  تطوير  وسيتم  باحلاسوب،  املتصلة 
العالي  التعليم  في  والتكنولوجيا  للعلوم 

وتشجيع البحوث ذات العالقة. 
اخلاص . 8 القطاع  إشراك  اخلاص:  القطاع  دور 

عن طريق تقدمي املشورة في مجال السياسات 
املهني  والتدريب  التعليم  مجال  في  وخاصة 
في  االستثمار  تشجيع  خالل  ومن  والتقني، 

التعليم. 
مع . 9 والتعاون  والتنسيق  الشراكات:  حتسني 

القطاع  مع  العالقة  وتعزيز  الغوث  وكالة 

الدوليني، ومشاركة جميع  اخلاص والشركاء 
الشركاء في احلوار بشأن السياسات والتخطيط 
للتقدم  الدورية  واملراجعة  والرصد  والتنفيذ 
يتم إحرازه في اخلطة، وستكون اخلطة  الذي 
التطويرية التربوية اإلستراتيجية إطارًا لتحسني 
أي  تنشيط  يتم  لن  كما  واالستثمار،  الشراكة 

استثمار خارج إطار اخلطة. 
تطوير . 10 والتنظيم:  التخطيط  على  القدرة 

وتنفيذ  التخطيط  ومهارات  القرار  دعم  نظم 
للتدريب  إستراتيجية  وتطوير  اخلطة،  وإدارة 
وتنفيذ  ووضع  العالقة،  ذات  املجاالت  في 
تقييم  سيتم  كما  بالتدريب،  احلوافز  وربط 
أداء مختلف الوحدات في الوزارة واملديريات 
واملدارس على أساس التقدم الذي يتم إحرازه 

في تنفيذ برامج اخلطة.
الالمركزية وإعادة هيكلية الوزارة: سيتم . 11

اتخاذ إجراءات للتوجه نحو الالمركزية، كما 
الوزارة،  في  التنظيمي  الهيكل  مراجعة  ستتم 
والوصف  والتعليمات  األنظمة  وكذلك 
الوحدات  في  الوظائف  جلميع  الوظيفي 

املختلفة.
القدس . 12 في  التعليم  سيحظى  القدس: 

توفير  مجال  في  سيما  وال  خاص،  باهتمام 
رواتب  وحتسني  واملدارس  الصفية  الغرف 
االستثمار  على  املانحني  وتشجيع  املعلمني، 

في التعليم في القدس.
)اخلطة . 13 التخطيط  مجاالت  جميع  غزة: 

األنشطة  وتنفيذ  السنوية(  التشغيلية  واخلطط 
واملشاريع ستتم بشكل شامل في كل من قطاع 
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غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس.

2. سياسة احلكومة املقالة التعليمية8
في  غزة  قطاع  على  حماس  حركة  سيطرة  بعد 
مؤسسات  إدارتها  من  تبعها  وما   2007/6/14
العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  فيها  مبا  السلطة 
للمهام  نظرًا  ثقيلًة  أعباًء  عاتقها  على  ذلك  ألقى 
اجلسام التي تقوم بها هذه الوزارة في إدارة وتطوير 
األوضاع التعليمية. وقد انتهجت احلكومة في غزة 
عددًا من السياسات لالرتقاء بقطاع التعليم العام، 

أهمها ما يلي:
والزيادة  العالية  الصفية  الكثافة  مع  التعامل   .1

املستمرة في أعداد الطلبة.
2. بناء مدارس جديدة في األماكن النائية واملكتظة 

بالسكان.
3. بناء فصول جديدة في املدارس القائمة.

للمعلمني  التعليمية  الكفاءات  ورفع  حتسني   .4
واإلداريني.

الالمنهجية  الطالبية  النشاطات  إدخال   .5
للمدارس.

حول  موضوعات  وإدخال  املنهاج  حتسني   .6
القدس والالجئني في املنهاج.

طلبة  مبستوى  واالرتقاء  التعليم  نوعية  حتسني   .7
بفتح  اخلصوصية  الدروس  ومنع  العامة  الثانوية 

مراكز التعليم اإلضافي.
8. ربط املدارس باملديريات والوزارة بشبكة.

9. التعليم املجاني للمرحلة األساسية.
10. فتح مدارس للتعليم املهني.

األمية  ونسب  التسرب  نسب  خفض   .11

وزيادة نسب االلتحاق.
وملف  العلمي  البحث  إستراتيجية  اعتماد   .12

إجناز الطالب.

3. سياسة وكالة الغوث التعليمية9
من  عددًا  تزال  وال  الدولية  الغوث  وكالة  اتبعت 
التعليم  بقطاع  االرتقاء  إلى  الهادفة  السياسات 

العام في فلسطني، من أهمها ما يلي:
1- وقف سياسة الترفيع اآللي.

ثم  أواًل  والرياضيات  العربية  باللغة  االهتمام   -2
االنتقال إلى املباحث األخرى.

3- تأهيل املعلمني وتوفير التدريب العملي.
الطالب  جلميع  املوحدة  االمتحانات  تنفيذ   -4

وجلميع املباحث.
5- االهتمام بالطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.

6- تبني برنامج التعليم الصيفي.
7- توفير الدعم النفسي للطالب.

جلميع  املدرسية  واللوازم  القرطاسية  توفير   -8
الطالب.

9- تزويد الطالب بالتدريبات العالجية.
باملواد  وتزويدها  عالجية  شعب  تخصيص   -10

العالجية الالزمة.
11- إعادة تنظيم نظام تقومي املعلمني.
12- تبني مبادرة االحترام واالنضباط.

13- االهتمام بتعليم حقوق اإلنسان.
14- تفعيل دور أولياء األمور واملؤسسات احمللية 

ذات االهتمام املشترك.
البرملانات  خالل  من  طالبية  قيادات  خلق   -15

املدرسية.
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املرحلة  في  متخصصني  معلمني  تعيني   -16
االبتدائية الدنيا )األول- الثاني- الثالث(.

17- بناء مدارس جديدة وتطوير املدارس احلالية.
العنف  من  خالية  مدارس  سياسة  انتهاج   -18

ووقف العقاب بكافة أشكاله.

ثانيًا ــ مؤشرات تعليمية عامة
مهمًا  مؤشرًا  العامة  التعليمية  املؤشرات  تعطي 
التعليمية وتطورها ومدى مساهمة  على األوضاع 
في  املعنية  اجلهات  تتخذها  التي  التعليمية  السياسة 
ذلك. كما توضح هذه املؤشرات مدى تأثر العملية 
ومثال  احمليطة  واملؤثرات  بالعوامل  التعليمية 
»ممارسات  بـ  فلسطني  في  العام  التعليم  تأثر  ذلك 

االحتالل، احلصار، االنقسام...«. 

ضمانات التمتع باحلق في التعليم
توفر  الضروري  من  التعليم  في  باحلق  للتمتع 
عدة ضمانات يؤدي توافرها إلى التمتع بهذا احلق، 

ومن هذه الضمانات ما يلي:10 
وبرامج  مؤسسات  تتوافر  أن  يجب  التوافر:   .1
هذه  في  تتوافر  وأن  كافية.  بأعداد  تعليمية 
الطبيعية،  العناصر  من  الوقاية  سبل  املؤسسات 
الصاحلة  واملياه  للجنسني،  الصحية  واملرافق 
للشرب، وعدد كاف من املدرسني، هذا عالوة 
وتكنولوجيا  واحلواسيب  املكتبات  توافر  على 

املعلومات.
2.  إمكانية االلتحاق: يجب أن تكون املؤسسات 
للجميع.  الوصول  سهلة  التعليمية  والبرامج 

وإلمكانية االلتحاق ثالثة أبعاد متداخلة هي:

في  التعليم  يكون  أن  يجب  التمييز:  عدم  )أ( 
الفئات  السيما  متييز،  ودون  اجلميع  متناول 

الضعيفة.
يكون  أن  يجب  ماديًا:  االلتحاق  إمكانية  )ب( 
مأمونة،  وبطريقة  ماديًا  املتناول  في  التعليم 
في  الدراسة  حضور  طريق  عن  إما  وذلك 
)مثاًل  معقول  بشكل  مالئم  جغرافي  موقع 
من  أو  املسكن(  من  بالقرب  تقع  مدرسة  في 
الوصول  )مثل  العصرية  التكنولوجيا  خالل 

إلى برنامج »التعليم عن بعد«(.
الناحية االقتصادية:  )ج( إمكانية االلتحاق من 
اجلميع.  متناول  في  التعليم  يكون  أن  يجب 
يخضع  االلتحـاق  إلمكانيات  البعد  وهذا 
الدولي  العهد  من   2/13 املادة  لصياغة 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 
االبتدائي  التعليم  بني  متّيز  التي  والثقافية، 
أن  يجب  أنه  حني  ففي  والعالي:  والثانوي 
للجميع«  »مجانًا  االبتدائي  التعليم  يتوفر 
تدريجيًا  باألخذ  مطالبة  األطراف  الدول  فإن 

مبجانية التعليم الثانوي والعالي.
)3( إمكانية القبول: يجب أن يكون شكل التعليم 
الدراسية  املناهج  ذلك  في  مبا  مقبولني  وجوهره 
وثيق  يكون  أن  )مثاًل،  التدريس،  وأساليب 
الصلة باالحتياجات ومالئمًا من الناحية الثقافية 

واجلودة( للطالب.
مرنًا  التعليم  يكون  أن  يجب  التكّيف:  قابلية   )4(
كي يتسنى له التكيف مع احتياجات املجتمعات 
واملجموعات املتغيرة وأن يستجيب الحتياجات 
والثقافي  االجتماعي  محيطهم  في  الطالب 
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املتنوع.
مدى  ملعرفة  بحثها  سيتم  التي  املؤشرات  وأهم 
قطاع  تطوير  في  التعليمية  السياسات  مساهمة 
الفلسطينيون  يتمتع  مدى  أي  وإلى  العام،  التعليم 

باحلق في التعليم العام، هي كما يلي:
1. املدارس

ونوعًا  كمًا  املدارس  من  مناسبة  أعداد  توافر 
باإلضافة  ومعلمني،  شعب  من  بها  يلحق  وما 
واملياه  للجنسني،  املالئمة  الصحية  املرافق  إلى 
املكتبات  توافر  أن  على  عالوة  للشرب،  الصاحلة 
من  وغيرها  املعلومات،  وتكنولوجيا  واحلواسيب 
هذه  كفاية  على  مهمًا  مؤشرًا  يعطي  املتطلبات، 
وتقدمي  الطلبة  استيعاب  على  وقدرتها  املدارس 
اخلدمات التعليمية املناسبة لهم. سيتم البحث في 
املؤشر اخلاص باملدارس من خالل جداول توضح 
في  واملعلمني  والطلبة  والشعب  املدارس  توزيع 
أهم  يبرز  مبا  غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة  القدس 

اإلشكاليات التي تتعلق بهذا اجلانب.
أواًل ــ واقع املدارس في القدس 

من  األكبر  العدد  أن   »1« رقم  اجلدول  يوضح 
تشرف  القدس  في  الـ)146(  املدارس  مجموع 
البلدية واملعارف اإلسرائيلية وعددها )54(  عليها 
مدرسة، بنسبة )37.0%( فيها )37604( طالب 
دراسية،  شعبة   )1240( على  موزعني  وطالبات 
تليها  ومعلمة.  معلم   )1700( فيها  ويدرس 
املدارس اخلاصة واألهلية والتي تشرف على )46( 
مدرسة، بنسبة )31.5%( وفيها )15663( طالبًا 
فيها  دراسية،  شعبة   )627( على  موزعني  وطالبة 
الثالثة  املرتبة  في  وتأتي  ومعلمًة.  معلمًا   )135(

و)مديرية   / الوزارة  عليها  تشرف  التي  املدارس 
بنسبة  مدرسة،   )38( وعددها  والتعليم(  التربية 
وطالبًة،  طالبًا   )13329( وفيها   ،)%26.0(
موزعني على )472( شعبة دراسية، وفيها )746( 
فهي  الدولية  الغوث  وكالة  أما  ومعلمة.  معلمًا 
 ،)%5.5( بنسبة  مدارس   )8( على  فقط  تشرف 
على  موزعني  وطالبة،  طالبًا   )3561( وفيها 
معلمًا   )135( وفيها  دراسية،  شعب   )105(

ومعلمة.
يشير واقع التعليم العام للفلسطينيني في القدس 
يوجد  حيث  التعليم،  في  حلقهم  كبير  انتهاك  إلى 
نقص في عدد املدارس نتيجة الصعوبة في احلصول 
عدم  إلى  ونظرًا  البلدية.  من  البناء  رخص  على 
أو  إلى شراء  الوزارة  الغاية تلجأ  توفر أراض لهذه 
لذا  كمدارس،  الستعمالها  سكنية  مبان  استئجار 
أن  كما  التعليمية.  الناحية  من  مالئمة  غير  فهي 
الكثافة الصفية فيها تتراوح بني )0.5 - 0.9 متر 
مربع للطالب الواحد(، بينما النسبة العاملية تتراوح 
بني )1.25 - 1.50 متر مربع للطالب الواحد(، 
ما يؤدي إلى اكتظاظ الصفوف والذي يلقي بظالله 

السلبية على التحصيل العلمي للطلبة.11 
تعانيها  أخرى  عديدة  نواقص  هناك  أن  كما 

املدارس في القدس ومنها:
كادرها  من  مهم  جزء  من  املدارس  حرمان   .1
الغربية،  الضفة  هوية  حملة  من  التعليمي 
بسبب رفض منحهم تصاريح خاصة بدخول 

القدس. 
من  حّدتها  تتفاوت  مالّية  ضائقة  توجد   .2
مدارس  معظم  إن  بل  أخرى،  إلى  مدرسة 



122 العدد )15(  2011

املوازنات،  في  دائم  عجز  من  تعاني  القدس 
املؤسسة  استمرارية  على  يؤثر  الوضع  وهذا 
التعليمي.  وتطورها، وكذلك على مستواها 
من  مهمًا  جزءًا  فقدت  عديدة  مدارس  فثمة 
مع  الرواتب،  تدني  بسبب  التعليمي  كادرها 
غياب احلوافز املادية وحقوق العاملني، مقارنة 
مع العاملني في مدارس املعارف التابعة لبلدية 
القدس، على الرغم من العالوة التي تصرف 
اجلدار  داخل حدود  يقطنون  الذين  للمعلمني 
 )1500( ومقدارها  القدس  لبلدية  التابعة 
شيكل، حيث زادت العالوة )1000( شيكل 

بناًء على اخلطة اخلمسية األخيرة.12 
تلبي  الئقة  علمية  مختبرات  توفر  عدم   .3

االحتياجات التعليمية.
بالكتب  املجهزة  احلديثة  املكتبات  توفر  عدم   .4

واملراجع الضرورية.
الالزمة  املكتبية  العديد من األجهزة  5. عدم توفر 

لإلدارة العصرية.
6. عدم وجود قاعات تكفي لتنظيم كافة األنشطة.

7. النقص في مختبرات الكمبيوتر.
8. نقص املالعب الرياضية الداخلية واخلارجية.

في  الطالبي  اإلرشاد  خدمات  في  النقص   .9
املدارس.

10. عدم توفر اإلشراف الطبي في املدارس.13
عدم توفر املرافق الصحية املناسبة.  .11
12. تفتقر إلى وجود ساحات ومالعب.14

ثانيًا ــ واقع املدارس في الضفة الغربية
يبلغ عدد املدارس في محافظات الضفة الغربية 
 )1616(  2008/2007 الدراسي  العام  في 

ثانوية.  و)620(  أساسية   )996( منها  مدرسة 
تشرف وزارة التربية والتعليم العالي على )1365( 
وكالة  تشرف  بينما   ،)%84.4( بنسبة  مدرسة 
الغوث الدولية على )78( مدرسة بنسبة )%4.8(، 
في حني يشرف القطاع اخلاص على )137( مدرسة 
بنسبة )8.4%( من إجمالي املدارس في محافظات 

الضفة كما يوضح ذلك اجلدول رقم »2«. 
املدارس  في  الطلبة  عدد  إجمالي  يبلغ 
املدارس  في   )515620( منهم   )592302(
أما  الثانوية.  املدارس  في  و)76682(  األساسية 
إجمالي عدد الشعب في املدارس فهو )19422( 
األساسية  املدارس  في  شعبة   )16573( منها 
وعن  الثانوية.  املدارس  في  شعبة  و)2869( 
إجمالي عدد املعلمني فقد بلغ عددهم )3.659( 
 )25741( اآلتي:  النحو  على  موزعني  معلمًا 
للوكالة،  تابعني  و)1935(  للحكومة  تابعني 

و)2983( تابعني للجهات اخلاصة.
يصل متوسط عدد الطلبة في الشعبة في املدارس 
األساسية إلى حوالى )31(، وفي املدارس الثانوية 
عدد  إلجمالي  عام  مبتوسط   ،)27( حوالى  إلى 
الطلبة في الشعبة )30(. يدلل هذا املؤشر على أن 
الكثافة الصفية ال تزال مرتفعة السيما في املدارس 
األساسية، والذي بدوره ينعكس سلبًا على جودة 
التحصيل  على  الطلبة  قدرة  على  خاصة  التعليم 

العلمي املناسب.
الغربية  الضفة  في  العام  التعليم  يعاني  وإجمااًل 
إلى  أساسي  بشكل  ترجع  إشكاليات  عدة  من 
حواجز  من  تقيمه  وما  االحتالل  قوات  ممارسات 
الضفة  وقرى  مدن  أوصال  وتقطع  تقسم  عسكرية 
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من  كثير  في  يحول  مبا  البعض  بعضها  عن  الغربية 
األحيان دون انتظام الطلبة والعاملني في املدارس، 
هذا بخالف االعتداءات التي ترتكبها هذه القوات 
الذين  والطالب  األطفال  منها  يسلم  لم  التي 
استشهد كثير منهم أثناء توجههم إلى مدارسهم أو 
في طريق عودتهم منها، ومنهم من استشهد وهو 

على مقعد الدراسة.
اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  تكتف  ولم 
بذلك، فأقامت جدار الفصل العنصري الذي زاد من 
معاناة األسرة التربوية وحال دون وصول املعلمني 
والطالب إلى مدارسهم بسالم وفي وقت قصير، 
االنتظار  أو  طويلة  مسافات  قطع  إلى  اضطرهم  ما 
 للسماح لهم بعبور البوابات املقامة على اجلدار.15

ثالثًا ــ واقع املدارس في قطاع غزة
للعام  غزة  محافظات  في  املدارس  عدد  يبلغ 
منها  مدرسة   )660(  2010/2009 الدراسي 
وزارة  تشرف  ثانوية.  و)144(  أساسية   )516(
العالي على )387( مدرسة بنسبة  التربية والتعليم 
)58.6%(، بينما تشرف وكالة الغوث الدولية على 
)228( مدرسة بنسبة )35.5%(، في حني يشرف 
القطاع اخلاص على )45( مدرسة بنسبة )%6.8( 
يبلغ  غزة.  محافظات  في  املدارس  إجمالي  من 
إجمالي عدد الطلبة في املدارس )453258( منهم 
و)93468(  األساسية  املدارس  في   )359790(
في املدارس الثانوية. أما إجمالي عدد الشعب في 
في  شعبة   )9750( منها   )12228( فهو  املدارس 
املدارس  في  شعبة  و)2478(  األساسية  املدارس 
بلغ  فقد  املعلمني،  عدد  إجمالي  وعن  الثانوية. 

النحو  على  موزعني  معلمًا   )18646( عددهم 
و)7958(  للحكومة  تابعني   )9713( اآلتي: 
تابعني للوكالة، و)976( تابعني للجهات اخلاصة 

كما يوضح اجلدول رقم »3«.
يصل متوسط عدد الطلبة في الشعبة في املدارس 
الثانوية  املدارس  إلى حوالى )37( وفي  األساسية 
عدد  إلجمالي  عام  مبتوسط   ،)38( حوالى  إلى 
مؤشرًا  يعطي  وهذا   .)37( الشعبة  في  الطلبة 
في  املرتفعة  الصفية  الكثافة  حجم  على  خطيرًا 
على  السوء  بالغ  مردود  لها  والتي  القطاع  مدارس 
قطاع غزة  يعاني  للطلبة، حيث  العلمي  التحصيل 
نتيجة  التعليمية  واملنشآت  املدارس  في  نقص  من 
وعدم  االحتالل  دول  تفرضه  التي  املشدد  احلصار 
أو  بالكامل  دمرت  مدارس  إعمار  من  التمكن 
األخير  العدوان  خالل  اجلزئي  للتدمير  تعرضت 
قوات  دمرت  فقد  املصبوب«،  الرصاص  »عملية 
االحتالل تدميرا كليًا أو جزئيًا )226( مدرسة منها 
السماح  احلصار وعدم  أن  كليًا.16كما  تدميرًا   )8(
املناسب مع  التعامل  البناء حال دون  مواد  بدخول 
أعداد  في  املستمرة  والزيادة  العالية  الصفية  الكثافة 
في  جديدة  مدارس  بناء  دون  حال  كما  الطلبة، 
األماكن النائية واملكتظة بالسكان وتوسيع املدارس 
القائمة، حيث مت بناء حوالى 50 غرفة صفية فقط 
سنوات  أربع  حوالى  ومنذ  القائمة،  املدارس  في 
ثالث  ببناء  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  قامت 
مدارس فقط علمًا أن الوزارة كانت تبني ما معدله 
15 مدرسة سنويًا، وهي اآلن بحاجة لبناء )120( 

مدرسة حكومية.17
الغوث  وكالة  على  تعّذر  نفسه،  االجتاه  في 
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لعدم  منها  القائم  تطوير  أو  املدارس  بناء  الدولية 
خصوصًا  للبناء  الالزمة  املواد  بإدخال  السماح 
عام.  كل  الطالب  من  املضطردة  الزيادة  ملواجهة 
هذا وقد رفضت دولة االحتالل اإلسرائيلي توريد 
مواد البناء الالزمة ملشاريع أربع مدارس من أصل 
الوكالة حيث تقع تلك  بها  ثماني مدارس تقدمت 
املدارس املرفوض بناؤها في مناطق سكانية مأهولة 
لم  الغوث  وكالة  أن  يذكر  أساسية،  أولوية  وذات 
ألف طالب جديد  استيعاب 40  العام  تستطع هذا 
بسبب نقص املدارس لديها،18فهي بحاجة إلى بناء 

)100( مدرسة وإلى زيادة الغرف الصفية.19
التعليم العام في  يضاف إلى ما سبق، أن قطاع 
محافظات غزة يعاني بسبب احلصار من العديد من 

اإلشكاليات، أهمها ما يأتي:
التالف . 1 األثاث  استبدال  على  القدرة  عدم 

بسبب احلصار.
نقص القرطاسية ومنعها في أوقات مختلفة.. 2
أسعار . 3 ارتفاع  بسبب  التعليم  كلفة  ارتفاع 

القرطاسية والكتب املدرسية والزي املدرسي.
نقص املستلزمات الدراسية ال سيما املختبرات . 4

بخالف  واحلواسيب،  املختبرات  وأدوات 
مع  املدارس  هذه  مواءمة  على  القدرة  عدم 
احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة، بسبب 
نقص املعدات واإلمكانات الضرورية لذلك.

من . 5 املدعومة  النفسي  الدعم  مشاريع  توقف 
املؤسسات الدولية.

الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلبة أثرت . 6
على املستوى التحصيلي للطلبة.20

ما زال يوجد في غزة مدارس من الصفيح أو . 7

غرف منقولة )كرفانات( بعد ترتيبها لتدريس 
الطالب.21

بنسبة . 8 الفترتني  بنظام  تعمل  املدارس  غالبية   
النقص  نتيجة  )76.5%(22وذلك  إلى  تصل 

في عدد املدارس.
2. الرسوب والتسرب

مجتمع  أي  في  والتسرب  الرسوب  ظاهرة  تعد 
نتاجًا لعدد من العوامل املتداخلة، منها الشخصية 
والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية  والتربوية 
واألمنية كما هي في حالة املجتمع الفلسطيني. كما 
أن لهذه الظاهرة مردودًا سلبيًا على الطالب وأقرانه 
واألسرة  التعليمية  املؤسسة  وعلى  الفصل  داخل 

واملجتمع ككل.23
حجم  أعاله   »4« رقم  اجلدول  من  يتضح 
منذ  والتسرب  الرسوب  معدالت  في  االنخفاض 
األراضي  إلى  الفلسطينة  الوطنية  السلطة  قدوم 
الفلسطينية وتشكيل وزارة التربية والتعليم واتخاذ 
سياسات تهدف إلى خفض نسب الرسوب واحلد 
السياسات  هذه  جنحت  وقد  التسرب،  ظاهرة  من 
في  الرسوب  نسبة  انخفضت  حيث  ما،  حدٍّ  إلى 
مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مبني في 
اجلدول أعاله وذلك بني العام 1995/1994 إلى 
مؤشرًا  يعتبر  الذي  األمر   ،2006/2005 العام 
إيجابيًا على الرغم من أن األرقام قد ال تكون آنذاك 
أرقامًا حقيقية، السيما في ظل سياسة الترفيع اآللي 
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  تعتمدها  كانت  التي 
ارتفاع  يفسر  ما  وهذا  الدولية،  الغوث  ووكالة 
حيث   ،2007/2006 العام  في  الرسوب  نسبة 
تراجعت وكالة الغوث الدولية في العام 2007 عن 
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نظام  تعديل في  إلى إجراء  الترفيع اآللي وعمدت 
النجاح والرسوب.24

نسبة  الذي طرأ على  التحسن  الرغم من  وعلى 
الرسوب بعد قدوم السلطة فإنها عادت وارتفعت 
مدارس  في  2007السيما   /2006 العام  في 
االقتصادية  األوضاع  بسبب  وذلك  غزة  قطاع 
األنفاق،  في  للعمل  الطلبة  واجتاه  الصعوبة  بالغة 
واالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على قطاع غزة.

3. إلزامية التعليم ومجانيته
إلزامية  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعايير  كفلت 
تدريجيًا  األخذ  مع  ومجانيته،  االبتدائي  التعليم 
كفل  والعالي،28كما  الثانوي  التعليم  مبجانية 
 )24( املادة  في  الفلسطيني  األساسي  القانون 
املرحلة  نهاية  حتى  ومجانيته  التعليم  إلزامية 
األساسية، ولكن احلاصل في األراضي الفلسطينية 
بإرسال  األمور  أولياء  إللزام  آلية  أية  تتوافر  ال  أنه 
وزارة  أن  كما  األساسية.  املدارس  إلى  أبنائهم 
التربية والتعليم العالي ما زالت حتّصل الرسوم من 
كانت  ولو  حتى  األساسي،  التعليم  في  امللتحقني 
عبارة  هي  املجبية  الرسوم  بأن  ذلك  تبرر  تزال  ال 
نشاطاتها  في  املدارس  تساعد  طوعية  تبرعات  عن 
املقدمة للطالب؛ األمر الذي يشكل عبئًا ماليًا على 
االقتصادية  األوضاع  ظل  في  السيما  األهالي، 

املتدهورة في قطاع غزة بشكل محدد. 
4. معدل االلتحاق 

مؤشرًا  العام  بالتعليم  االلتحاق  معدل  يعطي 
املجتمع  يوليه  الذي  االهتمام  مدى  على  مهمًا 
توليه  الذي  االهتمام  مدى  وعلى  للتعليم، 
على  للتشجيع  التعليمية  سياستها  عبر  احلكومات 

االلتحاق  معدل  يتأثر  كما  بالتعليم.  االلتحاق 
واالجتماعية  االقتصادية  باألوضاع  بالتعليم 

والسياسية السائدة في البالد.
يدلل اجلدول رقم »5« على أن معدل االلتحاق 
التعليم األساسي يشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ  في 
وهو   ،2000 العام  في  األقصى  انتفاضة  اندالع 
الذي  الثانوي  التعليم  بخالف معدل االلتحاق في 
يشهد زيادة مستمرة منذ العام 1994. كما أن هذا 
التعليم األساسي  في  االلتحاق  التراجع في معدل 
 2007/2006 العام  حتى  االنخفاض  في  استمر 
بشكل  وهذا  إحصائيات  من  متوفر  هو  ملا  وفقًا 
املدارس  من  الطلبة  تسرب  إلى  يعود  أساسي 
للعمل ومساعدة ذويهم السيما في ظل األوضاع 
غزة  قطاع  سكان  يحياها  التي  الصعبة  االقتصادية 

على وجه اخلصوص.
زيادة  من  الرغم  وعلى  الثانوي  التعليم  أما 
معدالت التحاق الطلبة به فإنه ما زال هناك ضعف 
املعدالت  هذه  وتظل  االلتحاق  هذا  معدالت  في 
تضاؤل  هو  للقلق  يدعو  ما  وأكثر  كثيرًا  منخفضة 
يزال  ال  بينما  العلمي،   بالقسم  الطالب  التحاق 
والزيادة  التوسع  في  آخذًا  اإلنسانية  العلوم  قسم 
الشكوك  يثير  مما  عليه،  الطلبة  إقبال  حيث  من 
استمرار  إن  العلمي.  الفرع  مبستقبل  يتصل  فيما 
عدد  انخفاض  استمرار  عليه  سيترتب  التوجه  هذا 
العلمي  بالفرع  التحاقهم  يحتمل  الذين  الطالب 
نسبة  زيادة  استمرار  وبالتالي  الثانوي  التعليم  في 
خطورة  وتزداد  اإلنسانية،  العلوم  فرع  في  الطلبة 
ميثل  ال  املهني  التعليم  أن  ضوء  على  املشكلة  هذه 
الثانوية،فمجموع  املرحلة  لطالب  حقيقيًا  خيارًا 
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عدد املدارس املهنية في فلسطني )13 مدرسة( فقط 
بواقع )3( في غزة، و)10( في الضفة.

ثالثًا ــ أثر االنقسام على التعليم العام
األراضي  في  احلاصل  االنقسام  تسبب 
الفلسطينية، بآثار سلبية خطيرة طالت قطاع التعليم 
العام وسبل تطويره، ما حال دون تقدمي اخلدمات 
التعليمية املناسبة، مبا يحمله ذلك من انتهاك واضح 
للحق في التعليم، ومن أهم ما حمله االنقسام من 

آثار سلبية على قطاع التعليم العام جنمل ما يلي:  
والتعليم  التربية  وزارتي  بني  التنسيق  توقف 
من  العديد  وفي  وغزة،  الضفة  من  كل  في  العالي 

اإلدارات العامة. 
نتيجة  واملشاريع  البرامج  من  العديد  توقف   .1
غزة  في  احلكومة  بها  متر  التي  املادية  الضائقة 
ميزانية  على  كبيرة  بصورة  انعكست  والتي 
مع  السيما  غزة  في  والتعليم  التربية  وزارة 
الله  رام  في  احلكومة  وتوقف  االنقسام  حالة 
البرامج  لتمويل  مالية  عن صرف مخصصات 
العام في غزة. كما  التعليم  لتطوير  واملشاريع 
النفقات  في  عام  ضعف  من  الوزارة  عانت 
توقف  ذلك  على  ترتب  وقد  وامليزانيات، 
للمدارس،  التحتية  البنية  مشاريع  بعض 
املديريات  احتياجات  تغطية  في  كبير  وعجز 
األدوات  من  والطلبة  واملعلمني  واملدارس 

املساندة واخلدمات.
-2008( الثانية  اخلمسية  اخلطة  تطبيق  عدم   .2
التعليم في قطاع غزة، ما حال  2012( على 
اخلطة  هذه  حتققه  أن  ميكن  مما  االستفادة  دون 

التعليم  في حال مت تطبيقها على تطوير قطاع 
اخلطة  أن  من  الرغم  على  القطاع،  في  العام 
)اخلطة  التخطيط  مجاالت  جميع  أن  أكدت 
األنشطة  وتنفيذ  السنوية(  التشغيلية  واخلطط 
واملشاريع ستتم بشكل شامل في كل من قطاع 

غزة والضفة الغربية مبا فيها القدس.
ذوي  واملعلمني  املوظفني  من  العديد  إضراب   .3
غزة،  قطاع  مدارس  في  العمل  عن  اخلبرة 
وما صاحبه من زيادة العبء التدريسي وتأثير 
إضراب  نتيجة  جديد  تدريسي  طاقم  وجود 
املدرسني  توزيع  وإعادة  املعلمني،  هؤالء 
جودة  على  سلبًا  انعكس  ما  االضطراري، 

التعليم.
بسحب  الدولية  املؤسسات  من  العديد  قيام   .4
املفترض  من  كان  التي  املشاريع  من  التمويل 
سحبت  مباشرة  االنقسام  فبعد  تنظيمها، 
للبرامج  دعمها  املانحة  الدول  من  العديد 
املدارس  وتأهيل  بناء  برامج  وخاصة  املختلفة 
النفسي،  والدعم  التربوي  التدريب  وبرامج 
والبلجيكي  الفنلندي  املشروع  توقف  فقد 
إلى  إضافة  والروسي  والسويدي  واألملاني 
مشاريع أخرى كثيرة عن دعم التعليم في قطاع 
يتم  التي  البرامج  على  الدعم  واقتصر  غزة، 
األمر  وهذا  فقط،  الغربية  الضفة  في  تنفيذها 
 100 قيمتها  تفوق  مشاريع  بتوقف  تسبب 
املؤسسات  بعض  واستمرت  دوالر،  مليون 
اإلسالمية  واإلغاثة  واليونسكو  كاليونيسيف 
التعليم  قطاع  دعم  في  وغيرها  اخليرية  وقطر 
ولكن بصورة محدودة ال تلبي كافة احتياجات 
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الوزارة من البرامج واملشاريع.
والتعليم  التربية  وزارتي  بني  التنسيق  ضعف   .5
أمام  أساسية  عقبة  يشكل  وغزة،  الضفة  في 
لتعديل  وشاملة  موحدة  صيغة  إلى  التوصل 
الواحد  الفلسطيني  املنهاج  فارتباط  املناهج. 
يستوجب  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
أعلى قدر من التنسيق والتناغم، ليتم الوصول 
وملزمة  وموحدة  ومحددة  واضحة  آلية  إلى 
للجميع في التعامل مع املنهاج سواء بالتعديل 

أو احلذف أو اإلضافة.
من  تنتفع  ال  غزة  قطاع  في  املدارس  غالبية   .6
بل  ــ  واإلرشاد  والتوجيه  اإلشراف  خدمات 
وحتى اخلدمات األكثر تخصصًا مثل خدمات 
الدعم اخلارجي للمدارس ــ بالطريقة املناسبة، 
وذلك نتيجة إضراب العديد من املرشدين عن 
عملهم، الذين ال غنى عنهم في سبيل حتسني 
جودة التعليم خاصة بعد العدوان األخير على 

قطاع غزة.

التوصيات
الذي  اخللل  حجم  الدراسة  خالل  من  يتضح 
وعلى  فلسطني.  في  العام  التعليم  واقع  يعتري 
رسمتها  التي  التعليمية  السياسات  من  الرغم 
بهذا  لالرتقاء  الدولية  الغوث  ووكالة  احلكومة 
بعض  في  إيجابي  مردود  لها  كان  والتي  القطاع، 
املدارس  عدد  تطور  في  عام  بشكل  متثل  األحيان 
والتسرب  الرسوب  مستوى   في  واالنخفاض 
فلسطيني  منهاج  وبناء  االلتحاق  وارتفاع معدالت 
املطلوب  املستوى  دون  ظل  ذلك  فإن  موحد 

مع  السيما  العام  التعليم  بقطاع  لالرتقاء  والكافي 
تعديات  أبرزها،  من  التي  التحديات  من  العديد 

االحتالل واحلصار، واالنقسام. 
وتوصي الدراسة مبا يلي:

واألطراف . 1 الدولي  املجتمع  يتحمل  أن  يجب 
جنيف  اتفاقية  على  املتعاقدة  السامية 
مسؤولياتهم من خالل الضغط على سلطات 
بحق  ممارساتها  لوقف  اإلسرائيلي  االحتالل 
املؤسسات  ومنها  املدنية  واألعيان  املدنيني 

التعليمية. 
على املجتمع الدولي إلزام سلطات االحتالل . 2

كدولة  مسؤوليتها  واقع  من  ــ  اإلسرائيلي 
احتالل ــ باحترام االتفاقيات الدولية واالمتثال 

إلى قرارات الشرعية الدولية.
النظر بعني االعتبار إلى . 3 على املجتمع الدولي 

الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل 
على  والضغط  العازل  اجلدار  بشأن  الدولية 
انتهاكًا  يشكل  ألنه  إلزالته،  االحتالل  دولة 
ومنها  الفلسطينيني  املدنيني  حلقوق  صارخًا 
انتظام  دون  يحول  ألنه  التعليم؛  في  حقهم 
املؤسسات  في  واملدرسني  الطلبة  من  العديد 

التعليمية.
االحتاد . 4 جانب  من  فّعالة  خطوات  اتخاذ 

اتفاقية  من  الثالثة  املادة  مبوجب  األوروبي 
الشراكة األوروبية -اإلسرائيلية، التي تشترط 
حلقوق  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  احترام 

اإلنسان ومنها احلق في التعليم. 
اإلسرائيلي . 5 االحتالل  سلطات  على  الضغط 

في  املدنيني  بحق  اجلماعي  العقاب  لوقف 
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بإدخال  والسماح  احلصار  ورفع  غزة  قطاع 
مواد البناء الالزمة لبناء املدارس والتوّسع في 

املدارس القائمة.
اإلسرائيلي . 6 االحتالل  سلطات  على  الضغط 

املعدات  من  املدارس  احتياجات  إلدخال 
العملية  ملسيرة  الالزمة  واملواد  واألدوات 

التعليمية في قطاع غزة.
تقدمي . 7 الدولية،  املؤسسات  مواصلة  إعادة 

املشاريع  لتمويل  والدعم  واملساعدات  املنح 
والبرامج اخلاصة باالرتقاء بقطاع التعليم العام 

في قطاع غزة.
التربية . 8 لوزارة  املالية  املخصصات  زيادة 

للسلطة  العامة  املوازنة  من  العالي  والتعليم 
الوطنية الفلسطينية. 

بقطاع . 9 لالرتقاء  خاصة  موازنة  تخصيص 
التعليم في القدس.

في . 10 التعليمي  الكادر  على  للحفاظ 
وزارة  عليها  تشرف  التي  القدس  مدارس 
التربية والتعليم العالي، ال بد من إجراء زيادة 
القدس،  مدارس  في  املعلمني  رواتب  على 
ورفع مستوى احلوافز املادية وحقوق العاملني 
املعارف  مدارس  في  العاملني  مع  يتقارب  مبا 

التابعة لبلدية القدس.
رواتب . 11 سلم  تعديل  احلكومة  على 

هذه  على  مرضية  زيادة  وإجراء  املعلمني، 
الرواتب.

12. على احلكومة اتخاذ آلية ملزمة لضمان التحاق 
اإلجراء  واتخاذ  األساسي،  بالتعليم  الطلبة 

املناسب بحق أولياء األمور املخالفني.
الرسوم  من  الطلبة  إعفاء  احلكومة  على   .13
شكل  على  منهم  حتصل  التي  حتى  الدراسية 
بالغة  األوضاع  بسبب  وذلك  تبرعات، 
الصعوبة التي يحياها سكان قطاع غزة بشكل 

خاص.
14. العمل وبشكل جدي على حتييد قطاع التعليم 
تداعيات  وجتنيبه  السياسية  التجاذبات  عن 

االنقسام.
التنسيق  زيادة  على  والدؤوب  اجلاد  العمل   .15
بني وزارتي التربية والتعليم في الضفة الغربية 
وقطاع غزة مبا يسمح باالرتقاء بقطاع التعليم.
16. ضرورة التوسع في بناء املدارس في فلسطني 
الكثافة  معدالت  خلفض  وذلك  عام،  بشكل 
التحصيل  على  إيجابًا  ينعكس  مبا  الصفية 

العلمي للطلبة.
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قائمة اجلداول 
جدول )1( توزيع املدارس والشعب والطلبة واملعلمني في القدس 29

عدد السلطة املشرفة
املدارس

النسبة املئوية 
للمدارس

النسبة املئوية عدد الشعب
للشعب 
الدراسية

عدد 
الطلبة

النسبة املئوية 
لعدد 
الطلبة

عدد املعلمني
النسبة املئوية 

لعدد 
املعلمني

املدارس احلكومية /الوزارة
20.8%19746%19.313329%26.0472%38)األوقاف اإلسالمية(

28.0%22.31008%25.715663%31.5627%46املدارس اخلاصة واألهلية

املدارس التابعة لوكالة غوث 
3.8%5.1135%4.33561%5.5105%8الالجئني

املدارس التي تشرف 
عليها البلدية واملعارف 

اإلسرائيلية
54%37.01240%50.737604%53.61700%47.4

100%1003589%10070157%1002444%146املجموع العام

جدول )2( توزيع املدارس والشعب والطلبة واملعلمني في محافظات الضفة الغربية30

معلمونطلبةشعبمدارسالسلطة املشرفة

إناثذكور

13651629324860425058025741حكومة

78138022361276351935وكالة

137176925444176782983خاصة

16161942229640929589330659اإلجمالي

جدول )3( توزيع املدارس والشعب والطلبة واملعلمني في محافظات غزة31

معلمونطلبةشعبمدارسالسلطة املشرفة

إناثذكور

38761811132721213959713حكومة

2285453108085975987958وكالة

4559481434744976خاصة

6601222822950022373718646اإلجمالي
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جدول )4( نسب الرسوب والتسرب  في أعوام مختلفة32

العام الدراسي
نسب التسربنسب الرسوب

إناثذكوركال اجلنسنيإناثذكوركال اجلنسني

الضفة الغربية
3.33.53.23.23.33.1

1995/1994

2006/20051.31.51.10.91.10.8

2007/20061.41.51.31.11.30.9

قطاع غزة
6.87.75.82.52.22.7

1995/1994

2006/20051.81.91.70.80.70.8

2007/20065.47.03.71.41.71.8

جدول )5( معدل االلتحاق الصافي واإلجمالي في فلسطني ألعوام دراسية مختارة33

العام الدراسي
معدل االلتحاق اإلجمالي35معدل االلتحاق الصافي34

ثانويةأساسيةثانويةأساسية

1995/199487.533.991.646.0

1999/199890.942.195.353.6

2000/199992.244.596.856.9
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سياسة دولية

الدكتور عاطف أبو سيف*

(، والدراسة تشكل فصاًل من كتاب سيصدر  * رئيس حترير )

للباحث بعنوان »حلظة أوروبا: أوروبا والبحث عن دور«.

مع تنامي قوة االحتاد األوروبي وصعود جنمه على 
الساحة السياسية العاملية لم يتوقف السؤال حول ما 
إذا كان االحتاد يشكل قوًة خارجيًة في العالم أم ال؟ 
متعلقًا  الباحثني  يشغل  الذي  الكبير  السؤال  وبات 
مباهية القوة األوروبية الصاعدة؟1 وهل حقًا ترغب 
أوروبا في أن تكون القوة األولى في العالم أو على 
من  ليس  الصدارة؟  هذه  مثل  على  تنافس  األقل 
شك في أن حجم التطورات الداخلية التي أفضت 
إلى نضوج مشروع التكامل األوروبي وتوسعه من 
حقل إلى آخر هو ما جعل النظر في إمكانات متدد 
هذا املشروع ممكنًا. واإلجابة عن مثل هذه السؤال 
املشروع  طبيعة  حول  أخرى  إجابة  إلى  ردها  ميكن 
كما  نفسه  االحتاد  وماهية  األوروبي  الوحدوي 
أسلفنا في الفصول السابقة. فاالحتاد ليس بالدولة 

االحتاد األوروبي : طبيعة القوة األوروبية الصاعدة

وال ميكن معاملته وفق هذا األساس، على الرغم 
من أنه ميتلك الكثير من مقومات الدوالنية، كما أنه 
ليس بالتكتل اإلقليمي البحت القائم على التنسيق 
حيث  مثاًل،  العربية  الدول  جامعة  مثل  والتشاور 
خاصًة  األعضاء  للدول  إلزامية  قراراته  بعض  إن 
واخلدمات  والتشريعات  القانونية  النواحي  في 

وغيرها. 
األكادميية  الدوائر  على  النقاش  يقتصر  لم 
والعلمية، إذ إن النقاش نفسهـ ـ ورمبا أصلهـ ـ ظهر بني 
منشغلني  كانوا  الذين  أنفسهم  األوروبيني  الساسة 
كلما  وعيونهم  األوروبية  الوحدة  مشروع  بتطوير 
النقاش  املشروع. وزاد  الوقت على ماهية هذا  مر 
وبزوغ  أوروبا  وتوّحد  الشرقي  املعسكر  زوال  مع 
السياسة  على  مهيمن  كقطب  املتحدة  الواليات 
والطموح  بالرغبة  النقاش  هذا  وتغذى  العاملية. 
وأمنية  خارجية  سياسة  تطوير  في  األوروبيني 
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مشتركة، واحلديث الذي لم يعد خجواًل ــ كما في 
السابق ــ عن فرص تشكيل وحدات قتالية أوروبية 

مشتركة ورمبا نواة جيش موحد كما أسلفنا.  
فحقيقة التكامل األوروبي وتطوره يدلالن على 
وفي  بروكسل  أروقة  داخل  ــ  متناٍم  وعي  وجود 
بضرورة  ــ  مختلفة  وبدرجات  األوروبية  العواصم 
العمل على كافة األصعدة لتحقيق حضور أوروبا 
في العالم وترجمة نفوذها من مجال ما إلى مجال 
والنقاشات  السياسية  األدبيات  ومبراجعة  آخر. 
ميكن  األوروبية  القوة  طبيعة  حول  دارت  التي 
للمتابع أن يستدل على وجود أكثر من رأي حول 
لطبيعة  فهمه  يعكس  منها  وكل  الطبيعة،  هذه 
في  ووظيفته  تطوره  ومستقبل  األوروبي  التكامل 

احلياة السياسية األوروبية. 

أوروبا كقوة اقتصادية
االقتصادية  األوروبي  االحتاد  قوة  تعتبر  رمبا 
القرن  في  األهم  التكتل  مزايا هذا  أكبر  واحدة من 
العشرين في العالم، فهو يضم من بني أعضائه دواًل 
وبريطانيا  أملانيا  مثل  عظمى  اقتصادية  قوى  تعتبر 
وفرنسا. وال تعتبر أي من دول االحتاد فقيرًة بل إن 
كل دول االحتاد دول غنية ومتقدمة، وباملقارنة فهو 
يضم صفوة الدول الغربية والصناعية ذات االمتداد 

التجاري الواسع. بل إن عضوية االحتاد األوروبي 
مستوى  تبلغ  التي  للدولة  إال  تتحقق  أن  ميكن  ال 
والثابت  االقتصادي.  والتقدم  الثراء  من  معقواًل 
التي  الدول  إلى  بالنسبة  األكبر واألهم  اجلاذبية  أن 
اقتصادية  هي  بروكسل  عضوية  تنال  أن  إلى  تصبو 
مزايا  من  العضوية  هذه  توفره  ملا  جوهرها؛  في 

وفرص استثمارية وجتارية مغرية. 
ال  مبا  ــ  تؤكد  األوروبية  االقتصادية  واملؤشرات 
يشكل  األوروبي  االحتاد  أن  ــ  للشك  مجااًل  يدع 
أكبر قوة اقتصادية في العالم اآلن. فالناجت القومي 
 16،447.26  ،2009 العام  في  بلغ،  العام 
ومن   ،2010 العام  في  و16.543.2  بليونًا 
العام  في   18.139.58 إلى  يصل  أن  املتوقع 
الدولي.  النقد  صندوق  تقديرات  وفق   ،2013
في  املتحدة،  للواليات  القومي  الناجت  بلغ  فيما 
العام  وفي   ،14.256.275  ،2009 العام 
إجمالي  وبلغ  بليونًا    2010،14.799.564
الناجت القومي للصني12.385.541 ، في العام 
 .2010 العام  في  و13.659.087،   ،2009
كما بلغت نسبة االستثمار من الناجت القومي العام 
قرابة 18.5 باملائة، في العام 2010، وهو معدل 
من  وأقل  املتحدة  الواليات  معدل  من  بقليل  أكثر 

املعدل اخلاص باليابان وفق التقديرات نفسها.

الناجت القومي العام باألسعار احلالية )مليار دوالر أميركي( 
1،499.551 1،336.427 1،556.035 1،641.904 1،728.363 1،809.812 1،892.269 1،971.440 كندا
4،519.944 4،908.982 5،364.869 5،987.550 6،698.892 7،504.205 8،414.659 9،436.837 الصني
1،206.683 1،235.975 1،367.216 1،496.514 1،643.984 1،809.346 1،991.901 2،185.199 الهند
4،886.963 5،068.059 5،272.943 5،377.426 5،548.566 5،744.195 5،972.119 6،192.113 اليابان
1،660.009 1،229.227 1،507.590 1،733.878 1،978.379 2،282.652 2،649.383 3،060.602 روسيا

14،441.425 14،256.275 14،799.564 15،397.161 16،048.202 16،761.262 17،490.339 18،249.564 الواليات 
املتحدة
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للبضائع  ومستورد  مصدر  أكبر  االحتاد  أن  كما 
في العالم.  فهو يستأثر بالقسط األكبر من التجارة 
جتارة  من  فحصته  البضائع.  حركة  ومن  العاملية 
باملائة،   18 على  تزيد  العاملية  السوق  في  البضائع 
باملائة   26 على  اخلدمات  قطاع  في  التجارة  ومن 
من املجموع العاملي. 2 واالحتاد األوروبي هو أكبر 
شريك جتاري لكل دولة في العالم منفردًة باستثناء 
أستراليا. وفي مجال املساعدات املالية فإن االحتاد 
اخلارجي،  للدعم  األول  املقدم  يعتبر  األوروبي 
فمجموع ما يقدمه االحتاد مبؤسساته املختلفة ودوله 
األعضاء يفوق ما تقدمه أية دولة أخرى في العالم، 
السياسات  في  كبيرًا  نفوذًا  لالحتاد  يخلق  ما  وهو 
لدى  احلكم  سياسات  وفي  واالقتصادية  التجارية 
الكثير من دول العالم التي تتلقى مساعدات خاصة 
الالتينية  وأميركا  والكاريبي  إفريقيا  مناطق  في 
الكثيرون  مييل  قد  ما  يخلق  ما  األوسط؛  والشرق 
من  تهيمن  جديدة  اقتصادية  إمبريالية  تسميته  إلى 
على  املالية  للمساعدات  املرسلة  الدول  خاللها 

طريقة احلكم ومفرداته في الدول املتلقية. 
االقتصادية  السياسة  في  تتصرف  وأوروبا 
استخدام  خالل  من  واحدًة  قوًة  بوصفها  الدولية 
والتداول  االستخدام  في  تنافس  موحدة  عملة 
الدوالر األميركي وجتعل منه عملة التداول األولى 
خلصوم أميركا السياسيني.3 فاليورو الذي يستخدم 
في أكثر من نصف دول االحتاد يشكل العملة الثانية 
األوروبي  االحتاد  فدول  العاملية.  األسواق  في 
األولى  االقتصادية  القوة  تشكل  والعشرون  السبع 
في العالم، ويتم متثيلها في منظمة التجارة العاملية  
ما  وهو  األوروبية.  املفوضية  قبل  من  موحدة 

يجعل اعتبار االحتاد األوروبي مجرد قوة اقتصادية 
مشروعًا ومنطقيًا في ظل عجز االحتاد عن التحول 
االحتاد  وصف  فإن  وعليه  عسكرية.  قوة  إلى 
بالقوة االقتصادية هو أدق توصيف لتصنيف القوة 
تقاتل  أن  الصاعدة. فأوروبا ال تستطيع  األوروبية 
أو هي ال ترغب أصاًل في استخدام القوة ومضاهاة 
ال  لكنها  ذلك،  في  وبكني  وموسكو  واشنطن 
تتورع عن استخدام نفوذها االقتصادي والتجاري 
في كل مكان في العالم ملنافسة الدول آنفة الذكر. 
والعصا األوروبية الوحيدة الرادعة خلصوم أوروبا 
واملعونات  االقتصادية  العقوبات  عصا  كانت  رمبا 
االقتصادية  القوة  فإن  وعليه  ووقفها.  اخلارجية 
األوروبية تشكل نوعًا من القوة الناعمة التي ميكن 
ألوروبا أن جتعل منها قوة صلبة ورادعة خلصومها 

ومنافسيها. 
الكبرى  والشركات  املال  رأس  فإن  وعليه 
االعتبار  بعني  تأخذ  صارت  منها  األميركية  حتى 
يدفع  ما  وهو  األوروبية.  والتشريعات  القوانني 
هذه الشركات إلى التوجه إلى بروكسل للتأثير في 
قرارات املفوضية األوروبية والضغط على البرملانيني 
خاصة  املختلفة  العواصم  وعلى  ستراسبورغ  في 
)الترويكا(. إن مكانة االحتاد القوية ودوره الفاعل 
األوروبي  االقتصاد  وثبات  العاملي  االقتصاد  في 
رأس  ــ  مجتمعًة  ــ  جتعل  وتنوعها  السوق  وخصوبة 
القرار  وصناع  الساسة  ود  يخطب  العاملي  املال 
األوروبيني. ولم يتردد االحتاد في معاقبة الشركات 
الكبرى التي تخالف قوانينه بفرض غرامات طائلة 
)مايكروسوفت(  شركة  مع  حدث  مثلما  عليها، 
 497 بلغت  مالية  بغرامة  االحتاد  عليها  حكم  حني 
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مليون يورو، في آذار من العام 2004، و280.5 
مليون يورو أخرى، في حزيران من العام 2006.  
فقوانني التنافس التجاري في احللبة الدولية يقررها 
االحتاد الذي هو أكبر مؤسسة تنافسية في العالم. 4

فاالحتاد األوروبي استطاع وببطء ــ ولكن بثبات 
ــ أن يجعل من سياساته احلمائية في مجال االقتصاد 
وصارت  االقتصادي  منوه  يحمي  حديدًا  ستارًا 
مينحها  قد  التي  التفضيلية  االقتصادية  العالقات 
يستطيع  التي  الكبرى  اجلزرة  مبثابة  الدول  لبعض 
من خاللها كسب ود أي دولة في العالم. واملتأمل 
لسياسات االحتاد التجارية يكتشف الهيمنة الكبيرة 
يفرضها  وقد  شركائه  على  االحتاد  ميارسها  التي 
في  االحتاد  ميارسها  متيزية   سياسة  وفق  عليهم 
املساواة  أساس  من  تنطلق  ال  االقتصادية  عالقاته 
قد تستخدمه واشنطن  الذي  نفسه  املنطق  التي هي 
في املجال السياسي أو العسكري مع دول العالم. 
قوة  بوصفه  يتصرف  االحتاد  فإن  أخرى  وبكلمة 
عظمى في املجال االقتصادي وهو ال يقلق باملطلق 
مجاالت  في  حتى  اقتصاديًا  جيرانه  خصومة  من 
اجلميع  أن  يدرك  إنه  حيث  النفط،  مثل  حيوية 

يحتاج قوته االقتصادية في مجال أو في آخر. 
العاملي  االقتصاد  محور  هي  بروكسل  وصارت 
واشنطن  وليست  فيه،  املركزي  القرار  وصنع 
العالم.  في  والعسكرية  السياسية  السيادة  صاحبة 
زوايا  كل  في  التدخل  على  تقدر  التي  وواشنطن 
باجتاه  الدفع  لصالح  العواصم  كل  وفي  الكون 
سياسات تتوافق معها أو ردع تلك التي تختلف مع 
توجهاتها جتد نفسها غير قادرة على إجبار بروكسل 
أو برملانيي االحتاد وفنييه على اتخاذ قرارات حتمي 

السياسة  صناع  يهم  ما  ألن  األميركية؛  املصالح 
وال  واشنطن  مصالح  ليس  األوروبية  االقتصادية 

شركاتها بل حماية االقتصاد األوروبي وتطوره.  
تتحكم  التي  الدولة  إن  تقول  التاريخ  وحكمة 
االقتصادية  القوة  من  قدر  أكبر  ومتتلك  باالقتصاد 
متتلك أو هي وبالفطرة ستتحول إلى القوة السياسية 
فإن  وعليه   5 العالم.  في  األولى  واإلستراتيجية 
يدفع  أن  شأنه  من  املتنامي  األوروبي  االحتاد  نفوذ 
أشكال  في  االقتصادية  القوة  هذه  استغالل  باجتاه 
التي أشرنا  القوة وفق نظرية »االنتشار«  أخرى من 
التكامل  نظريات  عن  حديثنا  معرض  خالل  إليها 
األوروبي. ولكن املؤكد أن أوروبا لن تتوقف عن 
فاالقتصاد،  العالم  في  أولى  اقتصادية  قوة  كونها 
األوروبيني  والتكامل  الوحدة  أساس  هو  لنتذكر، 
في  اقتصادية  هي  األولى  أوروبا  فقوة  وعليه 

األساس. 

أوروبا كقوة عسكرية
الغنية  الدول  نادي  عضويته  في  االحتاد  يضم 
والقوية اقتصاديًا وعسكريًا أيضًا. فمجموع الدول 
القوة  بعد  عسكري  تكتل  أكبر  يشكل  األعضاء 
قدرات  مع  نوويتني  قوتني  يضم  فهو  األميركية، 
نووية سلمية وغيرها لدول أخرى. كما أن هاتني 
الدولتني تتمتعان بحق النقض في مجلس األمن. 
ومن بني الدول األكثر إنفاقًا على التسلح في العالم 
فإن هناك أربع دول أوروبية تنفق مجتمعة قرابة 15 
إال  يفوقها  وال  العاملي  اإلنفاق  مجموع  من  باملائة 
الواليات املتحدة.6  وبعبارة أخرى فجميع عناصر 
هل  ولكن  االحتاد.  لدى  متوافرة  العسكرية  القوة 
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ميكن اعتبار االحتاد األوروبي قوًة عسكريًة؟. 
ضرورة  إلى  ونظرتهم  البعض  حاجة  كانت 
دافعًا  األميركية  املتحدة  الواليات  عن  االفتراق 
وراء التنظير احملموم لتشكيل قوة عسكرية أوروبية 
ألن  ليس  برمته.  األطلسي  املشروع  عن  منفصلة 
احلرب  حقبة  تبعات  من  كان  األطلسي  املشروع 
الباردة التي صارت في عداد املاضي بل ألن احلقبة 
الواليات  بني  واسعًا  اختالفًا  شهدت  املعاصرة 
الرد  سبل  حول  األوروبيني  حلفائها  وجل  املتحدة 
»اإلرهاب  الراهنة السيما  األمنية  التهديدات  على 
املتابع  على  حتى  يخفى  ال  جدل  وهذا  الدولي«، 
اليومية، وهو   العادي لنشرات األخبار والصحف 
في  اختالف  إلى  ترجمته  ميكن  الذي  نفسه  اجلدل 
التدخل  املعياري حول شرعية  أو  الفهم األخالقي 
األوروبي  النطاقني  خارج  القوة  استخدام  أو 
التدخل  في  جليًا  كان  ما  وهو  واألميركي.7 
وجود  من  ذلك  تبع  وما  العراق  في  األميركي 
الدول  القليل من  فباستثناء  فيه.  االحتالل  لقوات 
وإيطاليا  وبولندا  بريطانيا  رأسها  وعلى  األوروبية 
فإن االحتاد األوروبي بدوله ومؤسساته رفض فكرة 

التدخل والتواجد.  
ومن املشاكل واملعيقات الكثيرة التي ناقشتها في 
تطور  أمام  عثرة  حجر  تقف  والتي  السابق  الفصل 
سياسات أمنية أوروبية موحدة ميكن تلمس ثالث 
عقبات أساسية تقف في طريق صعود أوروبا كقوة 

عسكرية
)1( عدم رغبة أوروبا في أن تصبح

قوة عسكرية صرفة.
في  مختلفًة  قوات  أوروبا  نشر  من  الرغم  فعلى 

بقاع مختلفة من العالم فإن الكثير من األوروبيني ال 
يرون مهمة قواتهم في قتال األمم املختلفة. فأوروبا 
ال ترى دورها في التدخل الفردي لقتال الشعوب 
واحلكومات األخرى، بل ترى أن تدخلها احلربي 
التي  القيم  عن  بالدفاع  محكومًا  يكون  أن  يجب 
وجد من أجلها االحتاد ويجب أاّل تتعارض معها. 
فأوروبا قد ترسل قواتها ملنع كارثة أو حرب تطهير 
عرقي أو تتدخل حلل نزاع مسلح ال ميكن حله إال 
بالقوة حلماية املدنيني. وعليه فـ»اجلنود األوروبيون 
سيحتاجون ألن يكونوا قادرين على بناء الطرقات 
يكونوا  أن  عليهم  نفسه  الوقت  وفي  واملستشفيات 
السالم  حلفظ  للتدخل  االستعداد  أهبة  على 
الضرورة«.8  تقتضي  حني  القوة(  )باستخدام 
أو  عسكرية  غير  كقوة  نفسها  عن  أوروبا  فصورة 
في  العسكرية  القوة  استخدام  استبعاد  على  قائمة 
حسم النزاعات هي ما يدفع للتلكؤ في تطوير هذه 

القوة. 

)2( غياب التكامل بني اجليوش األوروبية.
في  مختلفة  األوروبية  اجليوش  أن  الثابت 
كما  العسكرية،  والعقائد  والثقافات  القدرات 
وتطوير  والقيادة،  اإلدارة  طريقة  في  مختلفة  هي 
هذه  مثل  عن  القفز  يتطلب  عسكرية  كقوة  أوروبا 
القدرات  في  هائلة  فروق  فثمة  القاتلة.  العقبة 
فمثاًل  املختلفة،  األوروبية  للدول  العسكرية 
باملائة  أكثر من 70  كبرى على  أربع دول  تستحوذ 
من مجمل مصروفات االحتاد على الدفاع، وهذه 
تستحوذان  )وحدهما  وفرنسا  بريطانيا  هي  الدول 
على 43 باملائة( وأملانيا وإيطاليا. وبإضافة هولندا 
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وإسبانيا فإن الدول الست تستحوذ على نسبة 80 
إضافة  ما متت  وإذا  االحتاد،  باملائة من مصروفات 
اليونان وبولندا والسويد وبلجيكا، فإن عشر دول 
مجمل  من  باملائة   90 على  تستحوذ   27 أصل  من 
جهة  من  أما  الدفاع.9  على  االحتاد  مصروفات 
من  أكثر  على  تستحوذ  دول  ست  فإن  التصنيع، 
السالح  تصنيع  االحتاد على  قدرات  باملائة من   90
وإيطاليا  وأملانيا  وفرنسا  بريطانيا  هذه  وتشمل 
وإسبانيا والسويد. وعليه فإن الغالبية العظمى من 

دول االحتاد مستهلكة للسالح. 
)3( عدم تطوير القدرات العسكرية األوروبية. 
كقوة  أوروبا  ظهور  فإن  بالسابق،  ولصيق 
عسكرية  قدرات  تطوير  يتطّلب  كونية  عسكرية 
فإنه  يتم  وحني  نادرًا،  يحدث  ما  وهو  مشتركة، 
يعاني من عيوب ونواقص. كما أن هذا التطوير ال 
يتم على صعيد القدرات الفردية للدول األعضاء.  
جيوشها  تعداد  األعضاء  الدول  خفضت  فمثاًل 
مليونني  إلى   1999 العام  في  مليون   2.5 من 
فقط  لديها  بقي  هؤالء  من   ،2008 العام  في 
مليون  من  أكثر  أصل  من  مختار  مجند  ألف   200
العسكرية  القدرات  إلى  نظرة  إن  حتى  سابقًا.10 
من  األولى  العشر  السنوات  خالل  والتجهيزات 
تدلل  األوروبية  والدفاعية  األمنية  السياسة  عمر 
فبني  األوروبي.  احلربي  العتاد  في  انخفاض  على 
الدبابات  عدد  انخفض  و2008   1999 عامي 
دبابة،  آالف   10 إلى  االحتاد  دول  لدى  احلربية 
انخفض  كما  سابقًا،  متوافرًا  كان  ما  نصف  وهو 
طائرة   3800 من  املقاتلة  النفاثة  الطائرات  عدد 
إلى 2400 طائرة، وانخفضت الطائرات املروحية 

أن  كما  مروحية.   3500 إلى   4700 من  املقاتلة 
األوروبية  اجليوش  قدرات  في  واضحًا  عجزًا  ثمة 
بسبب  اخلارج  إلى  ومعداتها  جيوشها  نقل  على 
لنقل  الالزمة  اجلوية  الناقالت  توفر  في  النقص 
ال  األوروبية  فالدول   11 الثقيلة.  احلربية  املعدات 
الناقلة    17-C طراز  من  طائرات   8 سوى  متتلك 
الشهيرة جوًا وهي في طور امتالك املزيد منها، كما 
أن مشروع األورباص الصناعي األوروبي لتصنيع 
حيز  الطائرة  تدخل  ولم  ينته  لم   A400M طائرة 
اخلدمة بعد. على الرغم من ذلك فالبد من التأكيد 
على أن ست دول أوروبية )أملانيا وفرنسا وإسبانيا 
وبريطانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ( قد طلبت 180 
طائرة لسالحها اجلوي. البيانات املتوافر من وكالة 
الدفاع األوروبية تقول إن الدول األعضاء )باستثناء 
الدمنارك( تستطيع نشر 444 ألف جندي وتستطيع 
املعركة فقط، وهو  أن حتافظ على 110 آالف في 
عن  باملائة   10 بنسبة  ارتفاع  ذلك  من  الرغم  على 
السنة السابقة .12 على الرغم من ذلك فإن مجرد 
ألف جندي مجهز  مائة  من  أكثر  نشر  املقدرة على 
للتحديات  االستجابة  عن  العجز  يعكس  فقط 
باألمن  حتيق  قد  التي  اخلارجية  واملخاطر  الكبرى 
القارة.   حدود  خارج  أوروبا  ومصالح  األوروبي 
القدرات  حول  املتوافرة  والبيانات  األرقام  أن  كما 

البحرية للجيوش األوروبية غير مشجعة. 
واألرقام السابقة تقترح أنه على مستوى العدد، 
فإن ثمة تراجعًا في العتاد احلربي املتوافر لدى دول 
االحتاد سواء على صعيد تعداد اجلنود أو املعدات، 
االحتاد  دول  قبل  من  واضحًا  التفاتًا  ثمة  أن  غير 
العددي  وليس  النوعي  الكم  تطوير  ضرورة  إلى 
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اقتناء  هناك  املثال  سبيل  فعلى  واملعدات.  للجنود 
االستخدام  متعددة  املروحية  للطائرات  واضح 
التركيز  إلى  مياًل  هناك  أن  كما  والنقالة(  )املقاتلة 
تستطيع  التي  اجليوش  في  املختارة  الوحدات  على 
نفسه.  الوقت  في  وعسكرية  مدنية  مبهام  القيام 
الطائرات  من  املزيد  القتناء  مياًل  هناك  أن  كما 
الناقلة واحملاربة بجانب C-17 و A400M مثل 

.A330 Eurofighter  و  Rafale  و 

التسلح  على  اإلنفاق  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
بني دول االحتاد، حيث لم تكن مصروفات الدول 
 160 تتجاوز   1999 العام  في  الـ27  األعضاء 
بليون يورو، وبعد تسع سنوات ارتفعت إلى 210 
باليني يورو، فإن هذه األرقام تظل متواضعًة أمام 

التحديات واملهام التي تفرضها القوة العسكرية.
القادة  أوساط  في  إغفاله  ميكن  ال  قلق  ثمة 
تفصل  التي  العسكرية  الفجوة  بسبب  األوروبيني 
أوروبا عن حليفتها الواليات املتحدة، وقد يفصلها 
بعد فترة عن القوة الصينية الصاعدة. ويتم التعبير 
عن هذا القلق بالدعوة إلى جتاوز العيوب في اخلطط 
العسكرية األوروبية خاصة تطوير اجليوش وتوحيد 
لتتواءم مع كل  التدريب  برامجها وتنظيم عمليات 
املرء  يسوقه  قد  ما  الرغم  وعلى  املهام.  أشكال 
بالتجهيزات  االهتمام  بوادر  حول  مالحظات  من 
الكثير  إلى  بحاجة  أوروبا  أن  الواضح  فإن  احلربية 
توجبها  قد  التي  التحديات  إلى مصاف  ترقى  لكي 

وتفرضها »القوة العسكرية«. 
لتصبح  قدراتها  تطوير  إلى  بحاجة  وأوروبا 
يقول  العسكرية.   القوة  مبهام  القيام  على  قادرًة 
االحتاد  إن   Robert Cooper كوبر  روبرت 

قيمه  على  احلفاظ  ميكنه  وال  يستطيع  ال  األوروبي 
اللعب وفق قوانني  قادرًا على  إن لم يكن  ونشرها 
العالم خارج فردوسه.13  التي تسري على  الغاب 
وقوانني الغاب هذه تعني تفعيل القوة ونشرها عند 

الضرورة. 
أمن  فهم  محاولة  فإن  ذلك  من  الرغم  على 
االحتاد األوروبي ودفاعه من وجهة نظر كالسيكية 
ينطوي  األمنية  الدراسات  في  متداول  هو  ما  وفق 
ليست  ومغالطات  كبيرة  منهجية  مغالطات  على 
بأقل خطورة على مستوى املفهوم. فاألمن مبفهومه 
الوطنية وما  الدولة  املتداول ممأسس على حاجات 
»احلدود«  و  »اإلقليم«  مثل  مفاهيم  من  هذا  يرافق 
الدفاع  ومنظومات  والبحري  اجلوي  واملجال 
املصاحبة، ليس بأكثر من سوء فهم لطبيعة الكيانية 
الهيكلية  التغيرات  وطبيعة  الناشئة،  األوروبية 
الدولة  عالقة  وطبيعة  اجلماعي  األوروبي  لألمن 
باملؤسسات  األعضاء(  )الدول  أوروبا  في  الوطنية 
جتاهها.  والتزاماتها  األوروبي(  )االحتاد  اجلماعية 
في املقابل يقترح املتابعون للشأن األمني األوروبي 
أشمل  فهمًا  يتطلب  األوروبي  االحتاد  تطور  أن 
على  القائم  الكالسيكي  الفهم  من  أبعد  لألمن 
التقاليد العسكرية دون أن يتنازل عنها. فإضافة إلى 
يشمل  أن  البد  األمن  مفهوم  فإن  العسكري  البعد 
و»األمن  اإلنساني«  و»األمن  الشامل«  »األمن 
القوة  وبالطبع  الناعمة«  و»القوة  العسكري«  غير 
بوزان  باري  يقول  واملدنية.  واألخالقية  املعيارية 
ومشاركوه في كتابه القّيم حول »إطار جديد لفهم 
األمن« إن هناك إطارين لفهم األمن في الدراسات 
القدمي  العسكري  اإلطار  واألكادميية،  األمنية 
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واإلطار  التقليدي  الدولة  أمن  إلى  يرتكز  والذي 
اجلديد الذي يشكك في املكانة العليا التي حتظى بها 
الفهم األمني. يقترح  الدولة والقوة العسكرية في 
إضفاؤها  يتم  »قيمة«  األمن  أن  اجلديد  الفهم  هذا 
نزعها عنها  يتم  فيما  القضايا واملشاكل  على بعض 
معه  ميكن  الذي  نفسه  بالقدر  أخرى  مواضع  في 
والتقليل  معينة  أوقات  في  القضايا  بعض  تسييس 
ووفق  أخرى.  أوقات  في  السياسية  قيمتها  من 
بوزان وآخرين فإن »إضفاء قيمة أمنية يعني اعتبار 
وجوديًا  تهديدًا  تواجهنا  التي  القضية  أو  املشكلة 
ميكن  ال  وأفعااًل  طارئة  خطوات  اتخاذ  يتطلب 

لإلجراءات السياسية العادية أن تشملها«. 14
األوروبي  االحتاد  طبيعة  ذلك  في  واألساس 
التكاملي  مشروعه  صانعي  وتركيز  القانونية 
والوحدوي على املواطن والفرد يجعل من البديهي 
التركيز على أمن املواطن مقابل األمن الكالسيكي 
صالحيات  أن  استذكرنا  إذا  هذا  الوطنية،  للدولة 
الدول  صالحيات  تتجاوز  الوحدوية  املؤسسات 
األمن  فإن  وعليه  منها،  تنتقص  أن  دون  األعضاء 
األمن  ليشمل  توسيعه  يتم  أن  البد  اجلماعي 
في  لكن  األعضاء  للدول  الكالسيكي  اجلماعي 
الوقت نفسه البد من حتديد أولوياته ليكون حماية 
الفرد وتوفير األمن له على الصعد كافة. على قدر 
األمنية  املسؤولية  انتقال  حقيقة  األهمية  من  آخر 
إلى مؤسسات جماعية وحدوية تتعاقد فيها الدول 
األولويات  ويحدد  وساق،  قدم  على  األعضاء 
ملزمة  قانونية  اتفاقيات  املؤسسات  لهذه  األمنية 
على  الطولى  اليد  ألحد  فيها  يكون  وال  للجميع، 
الدولي  األمن  مجلس  في  احلال  هو  مثلما  اآلخر 

العضوية  دائمة  للدول  املمنوحة  والصالحيات 
فيه.15  هذا إضافة إلى االختالف والتطور الطارئ 
الفهم  على  بل  فحسب  األمن  مفهوم  على  ليس 
يترتب  وما  األمن  حتقيق  لسبل  واألفضل  األصلح 
وتطبيق  تنفيذ  آلية  حول  اختالف  من  ذلك  على 
عليه حول  املتفق  غير  النقاش  وبالتالي  السبل  هذه 

النتائج. 
ومع هذا، فإن الكثير من اجلدل حول نوع القوة 
األوروبية يدور حول ممكنات حتول أوروبا إلى قوة 
عسكرية في األساس. فجل النقاش ــ ورمبا التفكير 
الواقعي والطوباوي معًاـ ـ مصدره الرغبة أو معارضة 
تطور أوروبا كقوة عسكرية وليس احلديث عن كل 
أشكال القوة األخرى التي ميكن نعت أوروبا بها إال 
وتنطلق من املوقف من استخدام القوة العسكرية. 

Civilian Power قوة مدنية
كانت  مدنية  كقوة  أوروبا  لفكرة  ظهور  أول 
اعتبر  دوشينيه  لفرانسيس  الصيت  ذائعة  مقالة  في 
مدنية  قوة  هي  آنذاك  األوروبية  املجموعة  أن  فيها 
الدولية  القوى  باقي  عن  مييزها  ما  هذا  وأن  بامتياز 
ميالد  في  السبب  املقولة  تلك  كانت  األخرى.16 
عشرات املقاالت واألبحاث التي دعمت وساندت 
فضيلة  كانت  وإذا  دوشينيه،  منطق  فندت  أو 
دوشينيه أنه فتح حقيبة ملغمة باألسئلة حول طبيعة 
طبيعة  حول  نظرية  رؤية  قدم  فإنه  األوروبية  القوة 
إثراء  في  كثيرًا  ساهم  الذي  األمر  املدنية«؛  »القوة 
املجال واملختص  الدولية في هذا  الدراسات  حقل 

بطبيعة القوى ومتظهراتها. 
نقاشًا  والثمانينات  السبعينيات  حقبة  شهدت 



141

ال،  أم  مدنية  قوة  أوروبا  كانت  ما  إذا  حول  جادًا 
األوروبية  القوى  ماهية  حول  يتركز  اجلدل  وكان 
جداًل  فتح  بدوره  هذا  تطورها.  وآفاق  الصاعدة 
سياسة  تطور  مستقبل  حول  ومترابطًا  متوازيًا 
بني  مشتركة  دفاعية  عسكرية  أو  وأمنية  خارجية 

الدول األعضاء في املشروع التكاملي األوروبي. 
قال دوشينيه حتديدًا: إنه على اجلماعة األوروبية 
التعاون  صعيد  على  كبير  تأثير  لها  يكون  أن 
القوة.  أشكال  من  مدنيًا  شكاًل  لتمارس  السياسي 
البلدان  من  مجموعة  األوروبية  اجلماعة  أن  ومبا 
في  طويل  باع  ذات  لدوشينيه،  والقول  املدنية، 
العسكرية  القوة  في  قليل  ونسبيًا  االقتصادية  القوة 
العالقات  توطني  في  كبيرة  مصالح  لها  فإن 
فهي  وعليه  األعضاء،  الدول  بني  )السلمية( 
العامة  باملسؤولية  احلس  تبني  باجتاه  بالدفع  مطالبة 
مضى  فيما  كانت  والتي  التعاقدية  السياسة  وتعزيز 
دوشينيه  شدد  كما  الداخلية.  السياسة  طبيعة  من 
يكون  ال  ذلك  لتحقيق  الوحيد  السبيل  أن  على 
التي  الداخلية  خلواصها  اجلماعة  انتصار  عبر  إال 
تتركز  وهذه  طبيعتها.  وحددت  وفقها  خلقت 
السياسة  السلمية في ممارسة  الغايات والسبل  على 
وعي  عن  ينم  الذي  املشترك  الفعل  وحتقيقها، 
يعتقد  دوشينيه  والتسامح.  والعدل  املساواة  بقيم 
في  تكمن  دولي  كفاعل  األوروبي  االحتاد  قوة  بأن 
لفرض  كنموذج  نفسه  وتعزيز  متديد  على  مقدرته 
األمن واالستقرار وتثبيتهما عبر األدوات السياسية 

واالقتصادية دون احلاجة إلى القوة العسكرية. 
إن  القول  إلى  يذهب  من  هناك  املقابل،  في 
عسكرية  قوة  أو  مدنية  قوة  أوروبا  كون  في  اجلدل 

يجوز  ال  وأنه  التسعينيات،  في  حسمه  مت  قد 
ال  إنه  إذ  خالصة،  مدنية  قوة  أوروبا  بأن  االدعاء 
والدفاعية  األمنية  السياسات  صعود  إغفال  ميكن 
لالحتاد األوروبي في التسعينيات وفي العقد األول 
من األلفية اجلديدة17. وإذا ما كان مثل هذا القول 
األوروبي  االحتاد  بصعود  احلسم  قاعدة  من  ينطلق 
التي  املصاعب  حقيقة  يغفل  فإنه  عسكرية  كقوة 
تيار  عكس  يسير  والذي  الصعود  هذا  مثل  تواجه 
كبير داخل املؤسسة األوروبية الرسمية واألكادميية 
املدنية كقوة  التي تصر على احتفاظ االحتاد بصفته 
فيها  ميارس  التي  الظروف  ظل  في  حتى  خارجية 
مشتركة.18  دفاعية  قدرات  ويطور  عسكرية  مهامًا 
مثل هذه اإلشارة تدلل بشكل كبير على أن اجلدل ــ 
على النقيض مما يزعم نيكوال جنيسوتو ــ لم يحسم 

بعد.19
أن  تعتقد   Karen E Smith سميث  كارين 
بقوة  األوروبي  االحتاد  توصيف  على  اإلصرار 
مدنية ينطوي على مغالطة جتاوز الفهم الدقيق ملا هو 
مدني، إلى جانب كونها تعّبر عن وجهة نظر وردية 
جميلة عن طبيعة  السياسات والنشاطات اخلارجية 
لالحتاد األوروبي. اخلالصة التحليلية التي تقودها 
دراسة سميث للقوة املدنية هي أن االحتاد األوروبي 
كقوة  األوروبي  »االحتاد  وأن  مدنيًة«  قوة  يعد  »لم 

مدنية لم يعد قائمًا«.20
من  املدنية  القوة  ماهية  حتديد  إلى  حاجة  هناك 
في  »مدني«  أن  دالليًا  يبدو  أواًل  املفهوم.  ناحية 
أوضح صورها تعني عكس عسكري. ففيما القوة 
االقتصادية  الوسائط  استخدام  إلى  تلجأ  قد  املدنية 
القوة  فإن  واالجتماعية؛  والثقافية  والدبلوماسية 
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والقدرات  اجليش  إلى  اللجوء  تعني  العسكرية 
مختلفة  بكلمة  النزاعات.  حسم  في  العسكرية 
التي حتدد طبيعة عالقة  العسكرية هي  القوة  تكون 

الدول اخلارجية في الدولة املعنية. 
صياغة  مستوى  على  الواضح  القصور  بجانب 
املفهوم وحتديده، فإن مثل هذه التعريفات تنطوي 
ميكننا  أين  حتديد  بسهولة  االفتراض  سذاجة  على 
اجلزم بكون الشيء مدنيًا أو عسكريًا، وكأن هناك 
خطًا واضحًا وفاصاًل وحدودًا دقيقة بني االثنني. 
فمثاًل في مجمل النزاعات الدولية تصنف »قوات 
حفظ السالم« على أنها وسيلة »مدنية« من وسائط 
من  يرافقها  مما  الرغم  على  اخلارجية  السياسة 
النزاعات.  املسلحة في  العنف والقوات  استخدام 
نقاش آخر وعميق  أمام  املثل يجعلنا  وإن كان هذا 
ما  حول  الدولية،  العالقات  نظرية  صلب  في  يقع 
ممارسته:  تتم  الذي  الفعل  أو  الدور  يحدد  الذي 
حفظ  فـ»قوات  الفعل.  طبيعة  أو  النية  أو  القصد 
سلمية  غايتها  ألن  سلميًا؛  تصنيفها  يتم  السالم« 
بني  احلدود  مراقبة  أو  النزاعات  فض  في  تتمثل 
البلدان  في  األقليات  حماية  أو  املتناِزعة  الدول 
أن  غير  شابه،  وما  األهلية  احلروب  متّزقها  التي 
من  الكثير  إراقة  يتطلب  قد  الغاية  هذه  مثل  حتقيق 
الدماء. وبعيدًا عن التفكير امليكيافيلي حول الغاية 
والوسيلة أو النقاش اجلاد بني فقهاء القانون الدولي 
لغايات  حتى  اخلارجي  التدخل  مشروعية  حول 
افتراض  النظري  التبسيط  باب  من  فإنه  إنسانية، 
العسكرية.  املدنية والقوة  القوة  التمييز بني  سهولة 
زاوية  في  ينحصر  أاّل  يجب  النقاش  أن  غير 
االرتكاز في حتديد القوة املدنية »الغاية« أم األداة، 

أي  االثنتني:  في  تتوافر  أن  من  البد  املدنية  فالقوة 
لتحقيق  ووسائطها  مدنية  سلمية  غايتها  تكون 
القوة.  استخدام  على  تنطوي  وال  سلمية  ذلك 
توافرها  يجب  عناصر  أربعة  سميث  كارين  حتدد 
باملدنية:  وصفها  باإلمكان  يكون  لكي  القوة  في 
التحكم  اإلقناع،  استخدام  الغاية،  )الوسيلة، 
املدني بعمليات اتخاذ القرار في القضايا اخلارجية 
واألمنية(21.  وفيما ميكن االتفاق مع سميث على 
النقطتني األوليني فإنه ال ميكن التسليم بكون وسيلة 
اإلقناع من الوسائل املدنية األخرى، إذ إن اإلقناع 
يقع في قلب وفي صلب هذه الوسائل وهو جوهر 
إذا  إاّل  شرطًا  ليس  فهو  لذا  السلمية،  الدبلوماسية 
اإلكراه  استخدام  مقابل  عليه  التشديد  القصد  كان 
الرقابة  فإن  آخر  جانب  من  له.  نقيضًا  يكون  وأن 
صنع  عمليات  على  ــ  الدميقراطية  والقصد  ــ  املدنية 
أوسع  أسئلًة  تستحضر  واملدني  السياسي  القرار 
وبالتالي  األوروبي،  االحتاد  دميقراطية  مدى  حول 
في حال كان رأينا بال دميقراطية مؤسسات بروكسل 
)وهو موضوع مثار جدل أكادميي واسع( فإن هذا 
االحتاد  مدنية  بال  االعتقاد  إلى  يدفعنا  بأن  كفيل 

األوروبي. 
املدنية  القوة  أن  السياق، هو  أقترحه في هذا  ما 
السلمية  املدنية  الغاية  من  باألساس  تنبع  أن  البد 
مبا  السلمية  الوسائط  كافة  استخدام  ومن  ذاتها 
وثقافية  جتارية  وعالقات  دبلوماسية  من  إليه  تشير 
والتفاعل  السلمية  التحالفات  بجانب  واجتماعية 
تهدف  التي  اخلارجية  املبادرات  كل  مع  اإليجابي 
الضيقة.  املصالح  تغليب  وعدم  السلم  إشاعة  إلى 
 Hanns من هذه النقطة األخيرة ينطلق هانز موول
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عن  دراسته  في  املدنية  القوة  تعريف  في   Maull

استخالص  ميكن  مدنية.  كقوى  واليابان  أملانيا 
قوة  ألي  مبركزيتها  هانز  يعتقد  محددات  خمسة 

مدنية، تتمثل هذه في: 
حتقيق  سبيل  في  اآلخرين  مع  بالتعاون  القبول   .1

الغايات الدولية.
خاصة  العسكرية  غير  الوسائط  على  التركيز   .2
مع  الوطنية  املصالح  حتقيق  في  االقتصادية 

االحتفاظ بالقوة العسكرية كأداة احتياط.
الدولة  من  أعلى  دولية  هياكل  بتطوير  القبول   .3
الوطنية ملواجهة القضايا احلساسة في املجتمع 

الدولي.
4. تبني مجموعة من القيم التي ترتكز إلى مساندة 

الشعوب األخرى. 
مستقبل  جتاه  باملسؤولية  إحساس  وجود   .5

العالم 22.
من  موول  على  سميث  تعيبه  مما  الرغم  وعلى 
احملددات  هذه  ترمي  التي  »الغاية«  لفكرة  غياب 
إلى تنفيذها  فإنها، أي تلك احملددات، ما كانت 
لتوجد لتحقيق هدف غير مدني أو غير سلمي. إال 
الفكرية  املطارحات  مثل كل  مثلها  فكرة موول  أن 
من  تخلو  املدنية«  »القوم  مفهوم  في  تبحث  التي 
فعلى  للمفاهيم.  املرجعي  اإلطار  حتديد  في  الدقة 
القوة  استخدام  فإن  احلصر،  ال  املثال،  سبيل 
القوة  عناصر  من  الكثير  يحمل  قد  االقتصادية 
»اخلشنة« و»اإلكراه«. فإذا كانت غايات أي سياسة 
تبني مواقف وسياسات  الطرف اآلخر على  إجبار 
ليتبناها في سياقات أخرى لو أعطي كامل  ما كان 
املمارسات  من  الكثير  فإن  التصرف،  في  احلرية 

الدعم  مبشروطية  املرتبطة  وتلك  االقتصادية 
اخلارجي، على الرغم مما قد ترمي إليه من غايات 
نبيلة، تقع في باب استخدام القوة مبعناها السلبي. 
التي متارس  الدولة  فالعقوبات االقتصادية قد جتبر 
بحقها العقوبات على تبني مواقف ال ترغب فيها أو 
هي في غير مصلحتها اخلاصة. وبالقدر نفسه، فإن 
استخدام سياسة »العصا« عبر اشتراط تلقي الدعم 
بتبني مواقف معينة أو إجراء سياسات اقتصادية أو 
عنصر  عن  التغاضي  من  ميّكن  ال  معينة  إصالحية 
القوة  استخدام  من  عليه  ينطوي  وما  فيه  اإلكراه 

السلبي. 
ال يغير من األمر حقيقة أن الغايات التي تتوخاها 
»السلم  لصالح  تكون  قد  االقتصادية  العقوبات 
اجلماعي« أو »االستقرار اإلقليمي« أو »منع انتشار 
تناسي  ميكن  ال  كما  الشامل«،  الدمار  أسلحة 
غايات  لتحقيق  إكراهية  وسائل  استخدام  حقيقة 
حقوق  ومراقبة  الدميقراطية  إشاعة  في  تتمثل  نبيلة 
واإلصالحات  احلرة  والسوق  واللبرلة  اإلنسان 
والوسيلة  الغاية  جدلية  فإن  أخرى  مرًة  الهيكلية. 
»القوة  مفهوم  لتحديد  مقاربة  أية  بتفكيك  كفيلة 

املدنية«. 
الصعوبة  من  أنه  هو  هنا،  استخالصه  ميكن  ما 
مبكان حتديد أن دولة ما أو تكتاًل من الدول هو »قوة 
مدنية« بحتة أو غير ذلك، إذ إنه ميكن القول بكثير 
من  الكثير  في  األوروبي  االحتاد  إن  الطمأنينة  من 
ميارس  غيرها  وفي  املدنية«  »القوة  ميارس  سياساته 
أدوار القوة العسكرية. فمثاًل سياسات االحتاد فيما 
يتعلق بتوسيع عضويته شرقًا تقع في باب ممارسات 
»القوة املدنية« فالغاية والوسيلة مدنية، على الطرف 
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العسكرية  االحتاد  ممارسات  تقع  املقارنة  من  اآلخر 
األعضاء  دوله  حدود  نطاق  خارج  قواته  نشر  من 
جمهورية  أو  كوسوفو  أو  البوسنة  في  نشرها  مثل 
تقع  قد  احلالتني  وبني  الدميقراطية،  الكونغو 
ممارسات االحتاد املتعلقة بنشر الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان وحل النزاعات وتقدمي الدعم اخلارجي. 
واملفارقة هي أن هذا الفهم يعني كل قوة في العالم 
في  متارسها  وهي  املدنية«  »القوة  مقومات  متتلك 
الكثير من تصرفاتها واشتباكاتها اخلارجية، بالقدر 
الذي قد تتحول فيه هذا القوة في حلظة ما إلى »قوة 
عسكرية«، وهو فهم يتسق مع الطبيعة التي تتحكم 
الرحب  الفهم  مع  ويتوافق  السياسية  بالكيانات 

واملتسامح ملفهوم القوة في العالقات الدولية. 

أوروبا: القوة الناعمة
املزايا  من  بكثير  األوروبي  االحتاد  دول  تتمّيز 
للقوة  مثاليًا  منوذجًا  منها  جتعل  التي  والصفات 
وليست  أوروبا  أن  يرى  من  وهناك  الناعمة. 
القوة. وكان  املتحدة تشكل مصدر هذه  الواليات 
 )Nye( »ناي«  جوزيف  األميركي  السياسة  عالم 
الفرص  إلى  لإلشارة  املصطلح  استخدام  من  أول 
على  التأثير  في  املتحدة  الواليات  أمام  املتاحة 

العالم.  
املقدرة  بأنها  الناعمة  القوة  ناي  جوزيف  ُيعرف 
على حتقيق ما تريد من خالل اجلذب وليس اإلكراه 
والدفع. وعليه فهي مبنية ليس على دفع اآلخرين 
للقيام مبا تريد بل بجذبهم على فعل ذلك.23 فأنت 
التأثير.  قوة  من  أبعد  عليهم  قوة  أية  تستخدم  ال 
يقول ناي حني جتعل اآلخرين يريدون ما تريد فلن 

يقتربون  لتجعلهم  واجلزرة  العصا  باستخدام  تقوم 
فعالية  أكثر  واإلغراء  فاجلذب  موقفك.24  من 
بطبيعة  أكثر  ترتبط  الناعمة  والقوة  اإلكراه.  من 
إشاعة  القائمة على  الدول  بني  املعاصرة  العالقات 
والدميقراطية  اإلنسان  وحقوق  واحلريات  القيم 
والفرص الشخصية. وهذه القيم بطبعها، ال ميكن 
 .hard power فرضها بالقوة اخلشنة أو الصلبة 
يفقدها  أن  القيم  هذه  فرض  شأن  من  إن  إذ 
ذات  تكون  أن  على  قدرتها  من  يقلل  أو  جوهرها 
بالعوملة  مرتبطة  الناعمة  فالقوة  وعليه  جدوى. 
األساسية  والعمالت  اجلديدة.  الليبرالية  وانتشار 
الثقافة  هي  ناي(  مصطلح  )وفق  الناعمة  للقوة 

والقيم واملؤسسات. 25
عن  األساس  في  يتحدث  كان  الذي  وناي، 
تستخدمها  أن  ألميركا  ميكن  التي  الناعمة  القوة 
وإغراء  بقوة  يذكر  اخلارجية  سياستها  حتقيق  في 
هوليود  أفالم  من  العالم  على  األميركية  الثقافة 
وأغاني البوب واجلاز إلى ماكدونلدز والكنتاكي، 
الرخاء  منوذج  إلى  املتلفزة  األميركية  البرامج  ومن 
عن  العالم  يتخيلها  التي  واحلريات  االقتصادي 
أميركا. فالواليات املتحدة بالنسبة إلى كثيرين في 

العالم مكان جذب وإغراء يجب االقتداء به. 
متتلك الواليات املتحدة الكثير من مصادر القوة 
الناعمة لكنها نادرًا ما استخدمتها خاصة مع طغيان 
الثقافة األميركية بشكل كبير حتى مع ظهور  أمناط 
عززت  بدورها  التي  املعاصرة  املعلوماتية  التقانة 
من هذا االنتشار وسهلته. لكن مقدرة التأثير هذه 
ناي  فحتى  املتحدة،  الواليات  على  حكرًا  ليست 

نفسه يذكر مبكامن القوة الناعمة األوروبية. 
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تكون  أن  إال  البعض ال ميكن  يرى  أوروبا كما 
بذلك  التهديد  أو  القوة  استخدام  ألن  ناعمة  قوة 
االحتاد  عليها  بني  التي  للمبادئ  منافيًا  يعتبر 
السويدي  الوزراء  رئيس  وينتقد  األوروبي. 
األوروبي  االحتاد  يستخدم  بأن  البعض  مطالب 
القوة القاسية، ويقول: »في بعض األحيان نحن 
أو  احلروب  لوقف  القوة  الستخدام  بحاجة  لسنا 
لفصل اجليوش« فتجربة البلقان علمت أوروبا أنه 
فإنها  احلروب  تربح  أن  القاسية  للقوة  »فيما ميكن 

غير مالئمة لبناء السالم« 26. 
مقومات  أوروبا  لدى  فإنه  ناي،  يقول  وكما 
ينافس  واضح  بشكل  الناعمة  القوة  وعناصر 
الواليات املتحدة، فمثاًل الثقافة الفرنسية وأمناطها 
وعلى  األميركية.  للثقافة  األول  املنافس  تشكل 
الفرانكفونية  فإن  واألدبي  الفكري  اإلنتاج  صعيد 
تشكل مدخاًل واسعًا للتأثير الفرنسي. فرنسا أكثر 
دولة حصواًل على جوائز نوبل في اآلداب. وتأتي 
والرابعة  الثالثة  املرتبة  في  وإسبانيا  وأملانيا  بريطانيا 
وأملانيا  بريطانيا  أن  كما  الترتيب.  وفق  واخلامسة 
وفرنسا تأتي في املرتبة الثالثة والرابعة واخلامسة في 
واليابان.  املتحدة  الواليات  بعد  املوسيقى  مبيعات 
شهرة  أكثر  مثاًل  األوروبية  واألندية  الكرة  وفرق 
حسبان  في  ليست  فأميركا  العالم،  في  غيرها  من 
فازت  قارة  أكثر  وأوروبا  املضمار  هذا  في  املنافسة 
 2010 آخرها  كان  مرات  )عشر  العالم  بكأس 

مقابل تسعة ألميركا الالتينية(.  
ليس هذا فحسب، فثمة الكثير من األرقام التي 
الناعمة.  القوة  لوسائل  أوروبا  تطوير  على  تدلل 
الواليات  من  جاذبية  أكثر  موجزة  بكلمة  أوروبا 

وأوروبا  العالم.  من  الكثيرين  إلى  بالنسبة  املتحدة 
في  الثقافة  لقيمة  إدراكًا  املتحدة  الواليات  أكثر من 
رسم صورتها عن نفسها. فرنسا أكثر دولة باملقارنة 
 17 إلى  يصل  الفرد  فنصيب  الثقافة  على  إنفاقًا 
الفرد في  أربعة أضعاف نصيب  دوالر سنويًا وهو 
الدولة الثانية في الترتيب بعدها وهي كندا. وتأتي 
نصيب  يصل  فيما  ورابعًا.  ثالثًا  والسويد  بريطانيا 
الفرد من مجمل مساعدات وكالة التنمية األميركية 
بقليل.  دوالر  نصف  من  أكثر  إلى  الثقافة  على 
فرنسا  فإن  والتراثي،  الثقافي  الذخر  ناحية  من  أما 
وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا تشّكل أكثر نقاط جذب 
وإيطاليا  فرنسا  مثل  دواًل  إن  بل  العالم  في  السياح 
جتذبان سياحًا ــ على انفراد ــ أكثر مما تفعل الواليات 

املتحدة.
البريطانية  واملراكز  الفرنسية  الثقافية  واملراكز 
تشكل بؤر متويل ثقافي كبير للنشاطات الثقافية في 
العالم الثالث خاصة دعم الفن التشكيلي واآلداب 
املتحدة.  الواليات  تفعله  ال  ما  وهو  واملوسيقى 
في  تداواًل  عملة  أكثر  ثاني  اليورو  فإن  اقتصاديًا 
وهي  قريب.  وقت  في  األولى  تصبح  وقد  العالم 
التي  فالدول  الدول،  من  لكثير  التوفير  عملة 
بتحويل  تقوم  املتحدة  الواليات  سياسات  تعارض 
على  اقتصادي  احتجاج  في  اليورو  إلى  مدخراتها 
مبجمل  وأوروبا  األميركي.  السياسي  الفعل 
أعضائها تعتبر املقدم األول للمساعدات اخلارجية 
في العالم. أيضًا فإنه وبالنظر إلى نسبة املساعدات 
ناجتها  إلى  بالنسبة  األوروبية  الدول  تقدمها  التي 
القومي العام فإن كل دول االحتاد دولة دولة تفوق 
الدول  بعض  أن  كما  ذلك.  في  املتحدة  الواليات 
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على  املتحدة  الواليات  من  أكثر  تصرف  األوروبية 
مع  والتناسب  بالنسبة  ليس  العامة  الدبلوماسية 

الناجت القومي بل باألرقام الفعلية. 
إلى جانب هذا، فإن الكثيرين ينظرون إلى جهود 
الدميقراطية  وتعزيز  إشاعة  في  األوروبي  االحتاد 
والشكل  الناعمة.  قوته  أدوات  إحدى  بوصفها 
األبرز في ذلك رمبا هو عمليات التحول الدميقراطي 
التي اجتاحت دول وسط وشرق أوروبا بفضل رغبة 
تلتحق بعضوية االحتاد. وعليه  أن  الدول في  هذه 
بفعل اجلذب وليس اإلكراه  تأثير  قوة  صار االحتاد 
وفق تعريف ناي. فلدى أوروبا قوة خاصة تتمثل 
في قوة اجلذب27 . فما تشكله عضوية االحتاد من 
جذب ال يقاوم بالنسبة إلى مجمل دول أوروبا هو 
الذي دفع عمليات التحول في هذه البلدان، ولوال 
أمكن  ملا  كوبنهاجن(  )معايير  بروكسل  اشتراطات 
دول  إلى  أوروبا  ووسط  شرق  دول  حتول  تصور 
االحتاد  بسهولة.28 وعضوية  دميقراطية كما حدث 
وعليه  ألوروبا.  العودة  في  الدول  هذه  حلم  هي 
يقدمون  الناعمة األوروبية  القوة  املدافعني عن  فإن 
القوة  هذه  أدوات  أكثر  بوصفه  »التأثير«  منوذج 
يرتكز  األوروبي  االحتاد  أن  ليس صحيحًا  فعالية. 
املختلفة  الدول  جذب  في  العضوية  منح  إلى  فقط 
اجلذب  لقوة  كبيرة  مصادر  فثمة  بسياساته  للتأثر 
العالقات  في  العضوية  بجانب  تتمثل  األوروبية 
التجارية والدعم املالي، فسياسة اجلوار األوروبية 
لالحتاد  املجاورة  الدول  تقريب  إلى  مثاًل  تهدف 
مبنحها  الدول  هذه  تعد  أن  دون  االحتاد  قيم  من 
اخلارجية  األجندة  فإن  هذا  بجانب  العضوية. 
التي يسعى االحتاد إلى إرفاقها مع دعمه املالي من 

حقوق اإلنسان وحماية القضاء واستقالله وحماية 
األقليات واحلريات العامة كلها تنبع من قوة جذب 

النموذج األوروبي.
إيجابية  مثاًل  العالم  في  أوروبا  صورة  أن  كما 
يتم  حيث  املتحدة  الواليات  صورة  مع  مقارنة 
احلريات واحلقوق  أنها مصدر  النظر ألوروبا على 
والرخاء مقابل صورة أميركا الشرطي الذي يجوب 
في  أميركا  علل  من  الكثير  سكانها.  ملعاقبة  البلدة 
استخدام  بسبب  السيئة  صورتها  إلى  تعود  العالم 

القوة القاسية في مناطق مختلفة. 
لوزير  مساعدًا  عمل  الذي  ناي  فإن  املقابل  في 
ثمة  أن  يعتقد  كلينتون  عهد  في  األميركي  الدفاع 
تراجعًا كبيرًا في استخدام أو توظيف القوة الناعمة 
اجلذب  »قوة«  في  دقة  أكثر  بكلمة  أو  األميركية 
كانت  كما  جذابة  تعد  لم  فأميركا  األميركية، 
وهذا  أميركا.  تكره  صارت  العالم  في  والناس 
القوة  جناح  سر  حول  املبكر  ناي  طرح  يؤكد  ما 
الناعمة. فباستخدام القوة الناعمة وتفعيل وسائلها 
املختلفة ميكن ألميركا قيادة العالم بكلفة أقل. فهي 
ولكن  نفسها  واألهداف  التطلعات  حتقيق  تستطيع 

دون استخدام العنف. 
ورمبا  أجمل.  أوروبا  صورة  فإن  املقابل،  في 
عزز هذه الصورة حقيقة أن الكثير من سكان العالم 
االستعمارية  قوتهم  بوصفها  أوروبا  إلى  ينظرون 
املشرق  العالم  تشكل  فهي  بالدهم،  احتلت  التي 
األوروبية  فالدول  يعيشونه.  الذي  التخلف  أمام 
السياسي.  اللجوء  أكثر من غيرها طلبات  تستقبل 
التي  الهجرة  فإن جل  العربي،  الصعيد  حتى على 
دول  إلى  تتم  الشمال  دول  باجتاه  اجلنوب  من  تتم 
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النرويج( كما  االحتاد خاصة السويد )وإلى جانبها 
إلى  طريقهم  في  شهريًا  غرقًا  ميوتون  العشرات  أن 
عبر  اإلسبانية  أو  اليونانية  أو  اإليطالية  الشواطئ 

البحر. 
به  تقابل  الذي  والقبول  الشعبية  يعكس  ما  وهو 
الذي  والرفض  التشكيك  مقابل  االحتاد  سياسات 
تقابل بها سياسات الواليات املتحدة، فمثاًل هناك 
ورفض  تردد  مقابل  كوسيط  ألوروبا  أكثر  تقبل 
دولي وشعبي ألي تدخل أميركي. أما على صعيد 
التفاعل الدولي، فإن هناك نزوعًا أوروبيًا واضحًا 
والتعاون  الدولية  املؤسسات  دور  تفعيل  إلى 
الدولي في حل النزاعات واعتماد املواثيق والعهود 
من  للتصرف  النزعة  خالف  على  كمرجعيات، 
جانب واحد من قبل اإلدارات األميركية. وبشكل 
بالكثير  املتعلقة  األوروبية  السياسات  فإن  عام، 
من  للعديد  كبير  جذب  عامل  تشكل  القضايا  من 

مواطني العالم. 
األوروبي  االحتاد  ظهور  فإن  األمر،  وحقيقة 
القاسية  القوة  كقوة دولية ترافق مع تراجع مصادر 
املتحدة  الواليات  باستثناء  الدول  من  الكثير  لدى 
التي حافظت على هيمنة فريدة في مجال التسلح. 
في  الكوني  املشهد  على  غلبت  التي  السمة  لكن 
الفترة التي بدأ االحتاد فيها النظر إلى تطوير سياسة 
القرن  التسعينيات في  به منذ مطالع  دفاعية خاصة 
بشكل  القاسية  القوة  أدوات  تراجع  هي  املاضي 
العالقات  دائرة  مستشاري  أحد  يالحظ  كما  عام 

اخلارجية في املفوضية األوروبية.29
جلونيك  لي  ماري  آنا  مثل  البعض  أن  غير 
ثمة  أن  يعتبر    Anne-Marie Le Gloannec

مصطلح  استخدام  في  الفهم  مستوى  على  خطًأ 
الدقة  الكلمة وعدم  إلى تعميم  يعود  الناعمة  القوة 
القوة  استخدام  مثاًل  ميكن  فال  استخدامها.  في 
الناعمة في ظل غياب توازن للقوة بني األطراف. 
فعادة ما يغيب هذا التوازن حني يتم توظيف أدوات 
التي  التجارية  اإلغراء. فمثاًل في مجال العالقات 
األوروبية  الناعمة  للقوة  كنموذج  تؤخذ  ما  عادًة 
املفاوضات  في  توازن هيكلي  في عدم  هناك خلل 
ذاتها.  املفاوضات  نتائج  على  احلال  بطبيعة  يؤثر 
من  محاوريه  من  )اقتصاديًا(  قوة  أكثر  فاالحتاد 
أفضلية  فله  وعليه  أوروبا،  وشرق  الثالث  العالم 
االلتحاق  معايير  اإلقناع. وعلى صعيد فرض  في 
باالحتاد األوروبي على دول شرق ووسط أوروبا، 
للمعايير  ونقاًل  للقيم  زرعًا  متثل  الشروط  فهذه 
الناعمة  القوة  قناعة باالختيار. كما أن  وال تشكل 
األوروبي تعاني وفق »لي جلونيك« من محدودية 
إن  يقول  من  ثمة  أن  كما  »للعصا«.30  استخدامها 
استخدامها  تزعم  فهي  ملبادئها،  وفية  غير  أوروبا 
بوارج وطائرات  ثمة  أن  تدرك  الناعمة ألنها  القوة 
الصعبة. حتى حني  باملهام  للقيام  أميركية مستعدة 
الواليات  فإن  احلرب  إلى  الذهاب  أوروبا  تقرر 
وأوروبا  األكبر.  باملهمة  سيقوم  من  هي  املتحدة 
تتحدث عن السالم وتبيع السالح جلهات مختلفة 

من العالم.31
فيما يعيد املدافعون عن القوة الناعمة األوروبية 
التذكير بأن جاذبية النموذج األوروبي في التكامل 
في  الكامنة  املغناطيسية  والقوة  املشتركة  والسيادة 
أوروبا  وعالقات  واستمراريتها  التكامل  عملية 
في  األوروبية  للخبرة  املهولة  واملقدرة  جيرانها  مع 
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مناطق  الدول في  وبناء  النزاعات  التدخل في حل 
يشكل  ذلك  كل  نتائج  حتقيق  على  والقدرة  معقدة 
عوامل قوة أوروبا الناعمة. فأوروبا تضم 27 دولة 
العالم وأكبر  اقتصادي في  أكبر تكتل  وهي تشكل 
كتلة جتارية وهي أكبر قوة تصدير في العالم، وهي 
إلى ذلك تكتل يضم أكثر من نصف مليار نسمة مع 
قوة شرائية مهولة، فهي السوق األكبر لبضائع أكثر 

من 130 دولة في العالم.32 

 Normative Power القوة األخالقية
قوة  األوروبي  االحتاد  بأن  يجادل  من  هناك 
أخالقية أكثر من أن يكون أي شيء آخر وهذه الصفة 
واملنصوص  املوضحة  طبيعته  من  االحتاد  يكتسبها 
بكلمة  أو  وتشكيله  تأسيسه  اتفاقيات  في  عليها 
أخرى تقع في صلب  تصور االحتاد عن نفسه.33 
هذه الصورة جتلت بكثير من الوضوح في تدخالت 
االحتاد في بلدان العالم املجاورة وفي طبيعة القضايا 
جانب  من  وتركيز  اهتمام  كل  تلقى  كانت  التي 
مع  وعالقاتهم  مفاوضاتهم  في  بروكسل  موظفي 
أن  يرى   Manners مانرز  أن  غير  البلدان.  هذه 
الصفة »األخالقية« لالحتاد ال تأتي من طبيعة أفعاله 
أو حتى أقواله بل من »ماهيته«. وبكلمات رئيس 
 Jose باروزو   خوسيه  احلالي  األوروبية  املفوضية 
أنه  في  يكمنان  ومتيزه  االحتاد  قوة  فإن   Barroso

القانون واألخالق وعلى االتفاقيات  ممأسس على 
التي تشكل شرعيته.34 وعلى الرغم من أن رئيس 
مفوضيته  عن  بقوة  يدافع  كان  األوروبية  املفوضية 
للقانون ونابعة منه في األساس؛  بوصفها حارسة 
فإنه كان يعيد الصورة اجلميلة نفسها التي يرسمها 

الساسة األوروبيون عن مؤسستهم اجلديدة »االحتاد 
قائمة  فهي  القانون:  مؤسسة  بوصفها  األوروبي« 
األوروبي،  النطاق  خارج  حتى  عنه  وتدافع  عليه 
األخالقي  »ثقله  األوروبي  االحتاد  يعطي  ما  وهذا 
املفوضية  وثائق  إحدى  بكلمات  السياسي« 
فحقيقة   35 االحتاد.  ومجلس  للبرملان  األوروبية 
القوة األخالقية كما تقترح هيلني سوجيرسن تكمن 
في أنها تسعى لتجاوز سياسة القوة من خالل تعزيز 
الفرد  حقوق  على  مركزًة  والعام  الدولي  القانون 
االحتاد  نشاطات  ومبراجعة  الدولي.36  النظام  في 
فقرات  ووضع  الدميقراطية  نشر  مشاريع  مثل 
خاصة بحقوق اإلنسان في معاهداته مع األطراف 
الدولية  املنظمات  دور  على  وتشديده  اخلارجية 
وتشجيعه التعاون اإلقليمي كلها تؤكد حقيقة كون 

االحتاد قوة أخالقية بهذا املعنى.37
غير أن احلقيقة حني توضع حتت املجهر قد تبدو 
غير ذلك وقد تتعارض مع الوصف الوردي الذي 
ليرش  ماريكا  حتاجج  ترتديه.  أن  ألوروبا  يحلو 
أرض  على  املعطيات  بأن  سكولينوس  جويدو  و 
الوقع تدفعنا إلى التساؤل إذا ما كانت أوروبا مهيأًة 
أكثر من غيرها حقًا للعب دور »القوة األخالقية«، 
األوروبي  الدستور  مسودة  أن  من  الرغم  فعلى 
لتصنيف  تغرينا  قد  لالحتاد  املؤسسة  واالتفاقيات 
فإن  العالم  في  األخالقية  القوى  طليعة  في  االحتاد 
سجل االحتاد لن يجعله كذلك وال في أي حال من 

األحوال.38
على  تأسست  قد  بالفعل  أوروبا  كانت  وإذا 
التمسك بها  التي كان  القيم واملبادئ  مجموعة من 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  فترة  ثمار  من  ثمرًة 
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القيم  هذه  إلى  تنظر  كانت  أوروبا،  أي  فإنها، 
وتلك املعايير بدرجات مختلفة من اجلدية معتمدًة 
الذي  والتاريخي  املكاني  السياق  على  ذلك  في 
تساؤل.  موضع  فيه  اخلارجية  سياستها  فيه  تكون 
تلصق  التي  الكبيرة  القيمة  من  الرغم  على  فمثاًل 
من  بوصفهما  السياسية  واملشاركة  بالدميقراطية 
الرخاء  محفزات  ومن  السلمي  التغيير  أدوات 
االقتصادي واالستقرار بني الشعوب، فإن السياق 
احلماس  قليل  األوروبي  االحتاد  يجعل  قد  املكاني 
احلكم  لسدة  ستجلب  كانت  ما  إذا  الدمقرطة  جتاه 
بوصفها  أوروبا  إليها  تنظر  أنظمة  اجلوار  دول  في 
النظر  ميكن  كيف  وإال  األصدقاء.  منظومة  خارج 
نتائج  إلغاء  إزاء  األوروبية  املجموعة  صمت  إلى 
االنتخابات اجلزائرية حني فازت فيها جبهة اإلنقاذ 
اإلسالمي أو موقف االحتاد املقاطع للحكومة التي 
انتخابات  بعد  فلسطني  في  حماس  حركة  شكلتها 
إليه هنا هو أن أي قراءة وحتليل  2006. ما نرمي 
من  البد  معيارية  أو  أخالقية  قوة  بوصفها  ألوروبا 
تقدم  الذي  اخلطابي  املستوى  إلى  كثيرًا  يرتكز  أاّل 
به أوروبا نفسها بقدر ارتكازه إلى املمارسة الفعلية 
واملواقف العملية التي يتبناها االحتاد األوروبي في 

السياسة اخلارجية. 
حتليل  وبعد  سابقًا  إليها  مشار  دراسة  في 
و  »اإلعدام«  هي  قضايا  ثالث  من  االحتاد  موقف 
ليرش  تخلص  األقليات«  »حقوق  و  »اإلجهاض« 
كقوة  االحتاد  حقيقة  معرفة  أن  إلى  وسكولينوس 
فيها  يفّسر  التي  الكيفية  إلى  أكثر  ترتكز  أخالقية 
االحتاد مواقفه ومطالبه وانتقاداته للدول املختلفة. 
مثل هذا الفهم مّكن الباحثني من اخللوص مثاًل إلى 

أنه فيما ميكن عزو مواقف االحتاد من قضية »أحكام 
مواقفه  فإن  قوي  أخالقي  أساس  على  اإلعدام« 
إلى  االطمئنان  ميكن  ال  األقليات«  »حقوق  من 
إذ إن اخلطاب األوروبي في  فيها،  تبرير األخالق 
تبريرها كان مرتكزًا أكثر إلى هموم االحتاد األمنية 
بيته  حديقة  في  االستقرار39  بخصوص  وقلقه 
اخللفية في أوروبا الشرقية. واملفارقة التي ال تخفى 
على أحد هي أن الكثير من دول االحتاد األوروبي 
اخلمس عشرة )وقتذاك( ال تطبق الكثير من املعايير 
التي تشترطها بروكسل على دول أوروبا الوسطى 
العام  قبل  لالنضمام  كانت مرشحة  التي  والشرقية 
اآلن  لالنضمام  املرشحة  وتلك  و2007   2004

مثل تركيا وكرواتيا وغيرها. 
عن  عيوننا  يغمض  أال  يجب  ذلك  كل  أن  بيد 
كما  األكادميية  األوساط  في  الدائر  اجلدل  حقيقة 
الطبيعة  عن  األوروبي  القرار  صناع  أوساط  في 
رسمها  أوروبا  تريد  التي  املعيارية  أو  األخالقية 
عليها.   بناء  اخلارجية  سياستها  وتقدمي  لنفسها 
املشهد  في  الفاعلة  األخرى  القوى  مقابل  ففي 
مع  للتساهل  مستعدون  الكثيرين  فإن  الدولي 
لنفسها،  أوروبا  تريدها  التي  األخالقية  الفكرة 
وهم بذلك ال يستندون كثيرًا إلى املعطيات على 
في  األوروبية  املمارسة  حقيقة  إلى  أو  األرض 
منطق  إلى  نزوعهم  بقدر  اخلارجية  اشتباكاتها 
األميركية،  اخلارجية  السياسات  مع  املقارنة 
جهد  كثير  إلى  حتتاج  ال  املقارنة  هذه  ونتيجة 
جناحًا  أكثر  األوروبية  السياسة  إليها:  للخلوص 
شعوب  لدى  تقباًل  أكثر  وهي  نفسها  تقدمي  في 

العالم الثالث مثاًل من السياسة األميركية. 
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خالصة
األوروبية  القوة  طبيعة  من  املوقف  كان  وأيًا 
اجلدل  هذا  في  الثابتة  احلقيقة  فإن  الصاعدة، 
كانت  إذا  ما  حول  القدمي  السؤال  من  انتقاله  هي 
األوروبي  االحتاد  أو  سابقًا  األوروبية  املجموعة 
احلالي ميتلك سياسًة خارجيًة؟ إلى التساؤل األكثر 
عمقًا عن ماهية ونوعية هذه السياسة؟. وملا كانت 
اعتباره  اجلديد ال ميكن  األوروبي  التكتل  أن  فكرة 
قوة باملعنى احلقيقي »للقوة« في املشهد الدولي قد 
بدأت تتبدد رويدًا رويدًا مع جناح مشروع التكامل 
السابق  في  كانت  جوانب  ومالمسته  األوروبي 
قلب  من  نفسه  الوقت  في  وهي  احملرمات  من 
اخلارجية  والسياسة  السياسية  القوة  اختصاص 
املشتركة، فإن اجلدل والنقاش املعمقني حول طبيعة 
أوروبا،  عن  ال  أبعد  أسئلة  يطرح  األوروبية  القوة 
طبيعة  وعن  الدولية  العالقات  مستقبل  عن  بل 
احلادي  القرن  في  املعاصر  العالم  في  القوى  نسيج 
البنادق  لغة  عليه  سيطرت  عالم  مقابل  والعشرين 

وصراع األقوياء. 
ودالئل ذلك كثيرة، ففي عصر انتشار املعلومات 
والتقانة لم تعد القوة العسكرية مبعناها الكالسيكي 
ميزة  كالوزفيتز  البروسي  اجلنرال  إليه  نظر  الذي 
متت  القوة  إن  إذ  اآلخر،  على  البعض  فيها  ينفرد 
عوملتها وصار نادي الدول النووية )بوصف القنبلة 
النووية القوة األكثر ردعًا( يتسع سنًة بعد أخرى، 
املبنية وفق  املسلحة وغير  املجموعات  كما صارت 
الهياكل التقليدية والعابرة للقوميات مثل اجلماعات 
اإلرهابية كالقاعدة مثاًل تسعى إلى امتالك مصادر 
كثيرة.  بلدان  أمن  بها  تهدد  التي  العسكرية  القوة 

كما  للقوة  الكالسيكي  املفهوم  تغير  أخرى  بكلمة 
اجلدل  وليس  له،  مصاحبة  كثيرة  مفاهيم  تغيرت 
حول مستقبل الدولة الوطنية إال أحد إفرازات هذا 

التغّير.40 
االحتاد  جنم  سطوع  أن  يرى  من  فهناك  وعليه، 
الطرح  عّزز  الدولي  املشهد  في  كقوة  األوروبي 
ظهور  لصالح  الوطنية  الدولة  جنم  بأفول  القائل 
فمثاًل  جديدة  سياسية  ومتظهرات  إقليمية  تكتالت 
أنقذ  قد  األوروبي  االحتاد  ظهور  أن  ميالند  يعتقد 
مشروع الدولة الوطنية في أوروبا. والنقاش نفسه 
إعادة  إلى  دعت  كثيرة  أطروحات  غذى  الذي  هو 
مع  ذلك  ترافق  برمته41.  الدولي  النظام  في  النظر 
الدولية  املنظمات  ظهور  حول  أطروحات  ظهور 
املجتمع  ومنظمات  الوطنية  للدولة  املتجاوزة 
يشير  النقاشات  هذه  مجمل  الكوني42.  املدني 
الذي  املتسارع  التطور  إلى  الوضوح  من  بكثير 
الذي  والتطور  الدولية  العالقات  بنسيج  عصف 
الصعب  من  بات  بإشارات  يرمي  والذي  أصابها 
منظومة  جتاوز  فيه  يتم  جديد  بعصر  تومئ  جتاهلها 
على  تأكيد  من  حملته  وما  الوستفالية«  »احلقبة 
هذا  السيادة.  هذه  وقداسة  الوطنية  الدولة  سيادة 
وقيدها  بل  السيادة  هذه  قيمة  من  قلل  التطور 
واألخالقية  القانونية  االلتزامات  من  مبجموعة 
ذاتها  الوطنية  الدولة  هوية  من  جزءًا  صارت  التي 
اخلارجية  السيادة  فمثاًل  عنها.  خارجة  وليست 
الدول  بني  قائمة  تعد  لم  باحلدود  واملناطق احملمية 
األعضاء في االحتاد ومت استبدالها بترتيبات قانونية 
املتحدة  نافذة على اجلميع، وإذا كان ظهور األمم 
والكثير من املنظمات الدولية قد ساهم في مثل هذا 
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التطور، فإن طبيعة االحتاد األوروبي وصالحيات 
واختصاص مؤسساته ذهبت بعيدًا في التدخل في 
نفسها  تطرح  أن  دون  الوطنية  الدولة  عمل  صلب 
بدياًل عنها أو حتاول االنتقاص منها بأية طريقة. ما 
من  السيادة  مفهوم  على  أيضًا،  تطور،  هو  حدث 
إليه بوصفه مستويات ميكن  النظر  إلى  الضيق  أفقه 
التعامل معها وفق معايير مختلفة وليس وفق نظرة 

جامدة صلبة. 
طبيعة  حول  اجلدل  هذا  خضم  في  أننا  غير 
الضعف  نغفل  أاّل  الصاعدة يجب  القوة األوروبية 
مما  نستعير  إذ  نحن  األوروبي،  لالحتاد  املؤسساتي 
التي  الترتيبات  أن  ندرك  املؤسساتية«؛  بـ»  عرف 
أفضت إليها االتفاقيات املؤسسة لالحتاد األوروبي 
األشياء  أحد  هو  بيروقراطي  ثقل  من  حتمله  مبا 
األكثر شهرة عن االحتاد األوروبي، هذه الترتيبات 
وعلى  النظري  املستوى  على  تعيق  املؤسساتية 
املستوي التنفيذي فاعلية اتخاذ القرار في االحتاد. 
ومستوياته  التصويت  طبيعة  على  سريعة  وبنظرة 
داخل أروقة بروكسل واختالفه من دائرة صنع قرار 
أخرى  إلى  قضية  من  مستوياته  وتباين  أخرى  إلى 
لالحتاد  ينسب  قد  الذي  الضعف  من  الكثير  ندرك 
الثقة  من  بكثير  عزوه  ميكن  دولية  كقوة  األوروبي 

إليها. 
ودارسو  األوروبيون  للسياسة  الدارسون 
التأكيد  إلى  مييلون  ــ  عمومًا  ــ  األوروبي  التكامل 
على »اخلصوصية األوروبية« التي ال يجوز إغفالها 
عند مناقشة السياسات اخلارجية أو األمنية لالحتاد 
وضمن  األوروبية.  القوة  طبيعة  أو  األوروبي 
أشياء كثيرة، فإن هذه اخلصوصية حتيل إلى طبيعة 

التشكيل، فباب  االحتاد بوصفه كيانًا سياسيًا حتت 
العضوية فيه لم يغلق بعد، كما أن ماهيته السياسية 
غير مسبوقة في التاريخ السياسي، فهو ليس دولة 
باملعنى الدقيق للكلمة على الرغم من أن صالحياته 
تتقاطع مع صالحيات الدولة، كما أنه ليس منظمة 
الرغم  على  تنسيقية  أو  تعاونية  إقليمية  أو  دولية 
منظمة  مثل  يبدو  اإلجرائي  املستوى  على  أنه  من 
االختصاص  طبيعة  في  يتجاوزها  أنه  غير  إقليمية 
وفي مستويات التنسيق وفي الصالحيات املمنوحة 
احلياة  نواحي  من  الكثير  متس  والتي  العليا  لهيئاته 
التنقل  حتى  الضرائب  من  دوله  ملواطني  العادية 
والسفر.  هذه اخلصوصية هي ما قال عنها دوشينيه 
طبيعة  من  تنبع  إنها  الصيت  ذائعة  أطروحته  في 

الكيانية األوروبية نفسها.43
وبصرف النظر عن موقفنا من هذا، فإن الثابت 
أن أوروبا ال تستطيع أن تكون قوًة محددة الشكل؛ 
فمن  األوروبي.  التكاملي  املشروع  لطبيعة  نظرًا 
األوروبية  اخلصوصية  عن  املدافعني  نظر  وجهة 
من  اقترابًا  إال  ليس  عسكرية  قدرات  تطوير  فإن 
أمنوذج الدولة الوطنية ومن شأنه أن يحول االحتاد 
وبالتالي  كالسيكية،  عظمى«  »قوة  إلى  األوروبي 
وما  اخلصوصية44  هذه  من  انتقاصًا  يعني  هذا  فإن 
حتمله طبيعة القوة األوروبية سواء كانت »معيارية« 
لقدرات  االحتاد  فتطوير  »ناعمة«.   أو  »مدنية«  أو 
عسكرية موحدة وسياسات أمنية وسياسية مشتركة 
وتطوير سياسة مراقبة حدود ونظام منح تأشيرات 
دوله  إلى  واللجوء  الهجرة  وتنظيم  الدخول 
موحد،  وشرطي  قضائي  إطار  وتطوير  األعضاء 
الدولة  شكل  من  يقترب  االحتاد  يجعل  ذلك  كل 
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الوطنية. 
صوابية  في  يشكك   Ian Manners مانرز   
االستمرار في االدعاء بكون االحتاد األوروبي قوًة 
أخالقيًة في ظل تسارع مشروع بناء القدرات األمنية 
والعسكرية األوروبية، وليس بعيدًا عن هذا الشك 
أن   Wolfgang Wager فاجنر  ولفجاجن  تأكيد 
يضعف  االحتاد  لدول  الدفاعية  السياسة  »أوربة« 

آفاق االحتاد كقوة »أخالقية«.45  
 Stelios في املقابل، فإن ستيليوس ستافرديس
Stavridis يحاجج بأن اكتساب االحتاد األوروبي 

القوة العسكرية ال يتعارض مع كونه »قوة مدنية«؛ 
ـ امتالك القوة العسكرية  ـ والفكرة لستافرديسـ  إذ إنـ 
فمثاًل  املدنية،  األهداف  لتحقيق  وضروري  مهم 
املدنية  احلقوق  انتهاك  عدم  لضمان  مهمة  القوة 
السيما حقوق اإلنسان وإشاعة مبادئ الدميقراطية 
استخدام  ميكن  حيث  الرأي46.  حريات  وضمان 
القدرات العسكرية لغايات مدنية كما يحاجج في 
موضع آخر.47 وفي املستوى نفسه يكتب ريتشارد 
ويتمان بأن تطوير القدرات العسكرية وتعزيزها ال 
أوروبا.48  عن  املدنية«  »القوة  صفة  لرفع  يكفيان 
القوة  أمناط  بني  تعارضًا  يجدون  ال  واألوروبيون 
وجودها  مع  التكّيف  إلى  يسعون  فقد  املختلفة 
مجتمعًة، حيث »يوجد لدى االحتاد خبرة كبيرة في 
القدرات  وبناء  واإلغاثة  اإلنسانية  املساعدة  توفير 
واملساعدة  النزاع  بعد  اإلعمار  وإعادة  املؤسسية 
التنموية« وكان دائمًا ينظر إلى القدرات املدنية في 
بعض الدول األعضاء على أنها ثقل موازن لاللتزام 

بتطوير القدرة العسكرية لالحتاد األوروبي.« 49
تضع  أن  إلى  بحاجة  ليست  فأوروبا  وعليه، 

فهي  القوة،  خانات  من  واحدة  خانة  في  نفسها 
وأخالقيًة  ومدنيًة  عسكريًة  قوًة  تكون  أن  تستطيع 
ومصالح  غايات  وفق  نفسه،  الوقت  في  وناعمًة 

التكامل األوروبي. 
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)العمق  أوغلو  داود  أحمد  كتاب  يشّكل 
املناظرات  أهم  من  واحدًا  اإلستراتيجي...( 
يرسم  فهو  الدولية،  السياسة  في  املعاصرة  التركية 
الدولي  الواقَع  ومرّكبة  دقيقة  وقراءات  بتفاصيل 
والسبيَل املثلى لتركيا حتى تغادر موقع املتفّرج في 
والفعل  االشتباك  ساحات  إلى  الدولية  السياسة 
اخلارجي املتواصل، الذي ينقلها إلى مصاف الدول 
الكبرى. والكتاب توصيات سينجح حزب العدالة 
والتنمية بعد فوزه في االنتخابات التركية ــ وخاصًة 
بعد ترأس طيب رجب أردوغان احلكومة التركية ــ 
في تبنيها وتنفيذها، بل سيعنّي الدكتور أوغلو على 
بحّلتها وتوجهاتها  التركية  اخلارجية  رأس مؤسسة 
أوغلو  كتاب  فإن  مختلفة،  وبكلمات  اجلديدة. 
العام  والدليل  اإلرشاد  كتاب  يكون  ألن  حتّول 

املوجه لسياسات تركيا حتت حكم اإلسالميني. 
إن ما يعرف بـ »األردوغانية« التركية تدين بقسط 
كبير منها ــ خاصًة في تفاعلها اخلارجي ــ إلى نصائح 
أوغلو الشخصية ألردوغان مباشرًة، لكنها بشكل 
كبير تستند إلى التعاليم والتحليالت اإلستراتيجية 
العالقات  وتاريخ  السياسية  اجلغرافية  على  املبنية 
والثقافية  السوسيولوجية  والدراسات  السياسية 
تطوير  في  أوغلو  منها  ينهل  التي  واحلضارية 
فهم  ميكن  ال  التي  األطروحات  هذه  أطروحاته. 
تركيا املعاصرة ــ تركيا التي تنهض من عباءة احللف 
في  مختلفة  بأدوار  لتقوم  األوروبي  األطلسي 
ساحات مختلفة من العالم، تركيا التي تتفاعل مع 
كل القضايا الكونية ــ دون الرجوع إلى هذا الكتاب 

املهم. 
املؤكد أن تركيا في العقد األول من القرن احلادي 

قبل  تركيا  عن  جذرّي  بشكل  تختلف  والعشرين 
عقدين، أو من باب الدقة، عن تركيا بعد احلرب 
الثانية. اآلن بات لتركيا صوت واضح في  العاملية 
مجمل  في  تتدخل  وصارت  الكونية،  السياسات 
وُبعدها  احليوي  مجاالها  مع  تتقاطع  التي  القضايا 
احلضاري. فتركيا التي انشغلت عن جيرانها طوال 
اإلسالمي  ملاضيها  تنّكرت  والتي  احلرب  فترة 
وأغمضت عينيها عن مصاحلها في الشرق األوسط 
احلرب  تداعيات  بسبب  والقوقاز؛  البلقان  وفي 
مع  سواء  اإلستراتيجي  غير  واالصطفاف  الباردة 
املعسكر  مجمل  مع  أو  أبيب،  تل  مع  أو  واشنطن 
ـ متتلك  الغربي، وجدت نفسها غريبًة في محيطها 
الذي  الكبير  العداء  بجانب  اجلوار  في  كبيرًا  كمًا 
يستدعيه تذكر اسمها بني مواطنني كانت يومًا قوتهم 

العظمى وحامية بالدهم في البلدان اإلسالمية. 
تربطها  اآلن  فهي  كذلك،  تركيا  تعد  لم 
سورية  من  العربي  اجلوار  دول  مع  مميزة  عالقات 
على  ــ  بكثير  أفضل  عالقات  إيران.  إلى  والعراق 
ذلك.  قبل  بها  ربطتها  التي  تلك  من  ــ  تقدير  أقل 
مع  عالقاتها  في  التوازن  كفة  أعادت  أنها  كما 
على  حيوية  بعالقات  معها  متتعت  التي  إسرائيل 
أبيب  تل  إن  بل  والعسكري،  التجاري  الصعيد 
كما  التركية،  املطارات  خدمات  من  تنتفع  كانت 
انتفعت منها الواليات املتحدة في حصار العراق. 
أعادت تركيا التوازن في هذه العالقة، حيث بدت 
بعد  خاصًة  الريح،  مهّب  في  إسرائيل  مع  العالقة 
السفن  قافلة  باعتراض  اإلسرائيلية  البحرية  قيام 
فك  حاولوا  أجانب  متضامنني  حتمل  كانت  التي 
احلصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة. 
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أتراك  متضامنني  ستة  قتلت  اإلسرائيلية  البحرية 
اعُتبر  التركية.  )مرمرة(  سفينة  هاجمت  أن  بعد 
هذا احلادث األسوأ في تاريخ العالقة بني البلدين. 
لكن من تسطيح األحداث التعامل مع حادثة سفينة 
)مرمرة( على أنه توتر وليد اللحظة، بل إنه يشّكل 
تراكمًا لسنوات من إعادة مراجعة عالقة تركيا مع 
إسرائيل، كان قد بدأها حزب العدالة والتنمية منذ 

تسّلمه مقاليد احلكم في العام 2002. 
العربي واإلسالمي  فتركيا تعيد اكتشاف عمقها 
بعني  لتأخذ  اخلارجية؛  سياساتها  رسم  وتعيد 
في  وأصدقائها  العرب  جيرانها  مصالح  االعتبار 
العالم اإلسالمي، وهي سياسات بدأت تؤتي ُأكلها 
العربية.  املنطقة  في  الواضح  تركيا  تأثير  زيادة  في 
فتركيا صارت في السنوات األخيرة صديقًة للعرب 
إيجابًا  يرتبط  تركيا  اسم  وصار  واضح،  بشكل 
العربي  للمواطن  اليومية  واملمارسة  الذهنية  في 
استبدال  في  تفّكر  صارت  فإسرائيل  العادي. 
خياراتها اإلستراتيجية، وهو ما جتّلى في املناورات 
العسكرية اإلسرائيلية اليونانية التي مّتت في خريف 
العام 2010، وفي متتني أواصر العالقة بني تل أبيب 
وأثينا، بجانب التوجه اإلسرائيلي إلى فتح قنوات 
اتصال سرية ورمبا دعم حزب العمال الكردستاني 
إلى  تركيا.  الضغط على  التركي؛ الستخدامه في 
جانب ذلك دخلت تركيا كوسيط قوي في تقريب 
بخصوص  ودمشق  أبيب  تل  بني  النظر  وجهات 
دخلت  وهي  الطرفني.  بني  املرتقبة  السالم  عملية 
أن  كما  ودعمها.  دمشق  باحترام  يحظى  كوسيط 
الفلسطينية   تركيا باتت تقوم بدور أكبر في القضية 
حماس  حركة  مع  فيها  اإلسالميني  عالقات  عبر 

يتمتع  فالثابت أن أردوغان  التي حتكم قطاع غزة، 
الفلسطيني  السياسي  اإلسالم  لدى  كبير  بحضور 
بأكثر  قامت  تركيا  أخرى.  قضية  وهذه  والعربي، 
من مرة بالوساطة بني إسرائيل وحماس في قضايا 
في  املساهمة  حاولت  أيضًا،  وهي،  إجرائية. 
ودعت  الفلسطينية  الفلسطينية  املصاحلة  تفعيل 
إلى  إضافة  والتشاور.  للقاء  أنقرة  إلى  مشعل 
بعالقات واضحة مع حزب  تتمتع  أنقرة  فإن  ذلك 
قام  وأردوغان  اللبنانية،  الفصائل  ومع  الله 
الطيف  بألوان  خاللها  التقى  لبيروت  مثيرة  بزيارة 
فإن  اإليراني  امللف  في  حتى  اللبناني.  السياسي 
تركيا حاولت لعب دور الوسيط بني الغرب خاصًة 
طهران  وبني  األطلسي  شمال  وحلف  واشنطن 
لتجّنب ضرب طهران. وكان اجلميع يفهم أن أنقرة 
ال تريد أن يرسل األطلسي قواته لضرب طهران؛ 
ألنها ببساطة ستكون أول املتضررين من أي توتير 
في إيران اجلارة بجانب أنها دولة، أي تركيا، عضو 
في احللف الذي ستوكل إليه مهمة الهجوم. بكلمة 
ملصاحلها  حساسية  أكثر  باتت  أنقرة  فإن  أخرى، 
في املنطقة وصارت أكثر جرأًة في الدفاع عن هذه 

املصالح. 
لم  ذلك  من  الرغم  على  تركيا  فإن  بالطبع، 
أقرب  تكن  لم  فهي  ظهرها.  خلف  الغرب  ترِم 
املؤسسة  ودخول  األوروبي  االحتاد  عضوية  لنيل 
فمحادثات  اآلن.  هي  كما  األولى  األوروبية 
العضوية بدأت في عهد العدالة والتنمية وهي رمبا 
بروكسل،  في  عضوًا  تصبح  سنوات  غضون  في 
السياسية  سواء  النخبة  تشّكك  من  الرغم  على 
األوروبية أو التركية بهذه الفرضية. إال أن ما يعنينا 
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اخلارجية  تركيا  عالقات  لواقع  قراءة  نقدم  ونحن 
منّظر  فرضيات  حتليل  قبل   2011 العام  في  اآلن 
داود  أحمد  البروفسور  التركية  اخلارجية  السياسة 
أوغلو، هو أن تركيا تتمتع بعالقات مميزة، أيضًا، 
لالقتصاد  متقدمًا  منوذجًا  تقدم  فأنقرة  أوروبا.  مع 
األسواق  في  حضوره  يثبت  الذي  الصناعي 
حتّسن  اإلنسان  حقوق  في  ملفها  أن  كما  العاملية، 
أوردغان  اتبعها  التي  االنفتاح  سياسات  بعد  كثيرًا 
إسالمي  تنظيم  وجود  أن  خاصًة  األقليات،  جتاه 
الهوية يعطي فرصًة أكبر الستيعاب هذه األقليات 
القول  الهوية. خالصة  التركية  وليست  اإلسالمية 
على  انفتاحها  من  الرغم  على  تركيا  أن  ذلك  في 
عمقها اإلسالمي ومتتني عالقتها مع العالم العربي 
واصلت  إنها  بل  الغرب،  عن  تتخلَّ  لم  املجاور 

ومبواظبة السعي وراء عضوية االحتاد األوروبي. 
تقطع  لم  أنقرة  أن  دائمًا،  نتذكر،  أن  علينا  كما 
عالقاتها املميزة مع تل أبيب، فهي ما زالت حتظى 
بعالقة مميزة معها على الصعد كافة، لكن ما حدث 
اإلسالمي  عمقها  إلى  قلياًل  تركيا  التفات  هو 
تطوير  في  العمق  هذا  استخدام  تطوير  ومحاولتها 
الغرب،  مع  عالقتها  حتسني  ورمبا  الكوني  نفوذها 
األوروبي  االحتاد  في قضية عضوية  أيضًا، خاصًة 

املتعثرة منذ أكثر من عقدين من الزمن. 
وضع تركيا اليوم وفق ما مت استعراضه في هذه 
أوغلو،  إليه  دعا  ما  حتديدًا  هو  السريعة  املقدمة 
»تصفير  عن  العرض  حتت  كتابه  في  حتدث  حني 
في  ليست  دولًة  تركيا  تصبح  أن  مبعنى  املشاكل«، 
ففي  اجلوار.  دول  من  دولة  أي  مع  صراع  حالة 
إسرائيل  مع  احلميمة  العالقات  كانت  املاضي 

لم  اآلن  مثاًل.  سورية  مع  العالقات  توتير  تتطّلب 
مع  جيدة  بعالقة  تتمتع  فأنقرة  كذلك،  األمر  يعد 
تل أبيب ومع دمشق. وميكن سرد عشرات األمثلة 

املختلفة حول هذا التصفير. 
اخلارجية  السياسة  صّناع  على  الكاتب  يعيب 
الدولة  تفّكك  بعد  اجلمهورية  تأسيس  منذ  التركية 
العثمانية حتى نهاية األلفية الثانية أنهم انطلقوا من 
رؤية ساكنة للعالقات الدولية ولم يفلحوا في رؤية 
تركيا ضمن منظور متحرك قادر على هضم اجلوانب 
التاريخية واجلغرافية والثقافية  تركيا  العديدة ملكانة 
وموقعها احلضاري. وعليه، وفي تبريره للتحليل 
يدعو  فإنه  كتابه،  في  يقدمه  الذي  »العمق«  وفق 
االعتبار.  عني  في  اجلوانب  هذه  جميع  أخذ  إلى 
البد  ودائم  متني  حتليل  كل  أن  جند  »لذلك  يقول: 
وما  املكونات«  هذه  جميع  داخله  في  يحتوي  أن 
الكتاب  عنوان  في  الواردة  عمق  كلمة  من  يقصده 
يفّسر عمق  أسلوب  تبني  املنهجية »هو  الناحية  من 
واإلستراتيجي«.  اجليوسياسي  والعمق  الظواهر 
لذا فإن حتقيق حتليل وفق العمق يشترط »عدم البقاء 
تستند  التي  الساكنة  اخلادعة  املشاهد  تأثير  حتت 
بساطة  وترك  للظواهر..  مرحلية  تصورات  إلى 
متعددة  حتليل  عملية  وتبني  البعد  أحادي  الوصف 

اجلوانب«. )الصفحة 20(.
بهذا املدخل املنهجي يقدم الكاتب رؤيته النقدية 
القرن  خالل  التركية  اخلارجية  السياسة  لتاريخ 
ملشهد  ساكن  فهم  من  انطلقت  فهي  العشرين، 
العالقات الدولية وضع الغرب في مركزه ووضعت 
محاولة  دون  املركز  هذا  هامش  في  نفسها  تركيا 
استغالل ماضيها وجغرافيتها، أو بكلمات الكتاب 
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في  املتمثل  اإلستراتيجي  عمقها  ومهملة  متناسية 
في  واسع  نفوذ  لها  كان  سابقًا  عظمى  دولة  كونها 
تتمتع  ومازالت  األرضة  الكرة  حول  كثيرة  أماكن 

بنفوذ معنوي كبير في تلك البلدان.  
قراءة حتليلية عابرة  بتقدمي  أوغلو  الدكتور  يقوم 
متغيرات  االعتبار  بعني  تأخذ  وديناميكية  للزمن 
شاملة  ساكنة  غير  متراكمة  وتطورات  عديدة 
املعمق  فـ»التحليل  ومعاييرها.  أطرها  في  متحركة 
والقادر على حتقيق التكامل والتناسق في موضوع 
مبنية  نظرية  وجود  يستوجب  الدولية  العالقات 
على فروع املعرفة املختلفة«. )ص 21(. وهذا ما 
يفعله الكاتب باالتكاء إلى فروع متنوعة من املعرفة 
سواء  للتاريخ  معمقة  قراءات  يقدم  فهو  والعلوم، 
واملعاصر  القدمي  العاملي  أو  اإلسالمي  أو  التركي 
اجلغرافية  في  واسعة  ثقافة  يعكس  أنه  كما  منه، 
والعالقات  اإلستراتيجية  والدراسات  السياسية 
والثقافة  اإلسالمي  للدين  متأصل  وفهم  الدولية، 
بالعلوم  كثير  مواضع  في  استعانته  بجانب  الغربية 
مقاصده.  شرح  في  وكيمياء  فيزياء  من  الطبيعية 
ثم  ومن  التوضيح  إلى  الوصف  من  ينطلق  وهو 
التوجيه.  املطاف  آخر  وفي  التفسير  وبعده  الفهم 
عمليات القراءة اخلمس تلك تشكل قاعدة الكتابة 
وضع  إلى  يصبو  الذي  الكاتب  عند  املنهجية 
لكيفية  اخلارجية  السياسة  صناع  ترشد  توجيهات 
تطوير  في  اإلستراتيجي  تركيا  عمق  من  االستفادة 
الدولية  أدواتهم وحتقيق أهدافهم. فبنية العالقات 
الدولي  النظام  وظهور  الباردة  احلرب  انتهاء  عقب 
اجلديد تشهد تغيرات مهولة تقتضي من تركيا إعادة 
نفسها  جتد  ال  كي  موقعها  وحتديد  أولوياتها  رسم 

فجأًة خارج سياق الشكل اجلديد خلارطة العالقات 
الدولية  العالقات  في  كثيرة  ظواهر  فثمة  الدولية. 
الرغم  على  لتركيا  متوفرة  تكن  لم  قوة  ومكامن 
دائمًا بسبب حالة االستقطاب خالل  من وجودها 
فالتحوالت  الوضع  اختلف  اآلن  الباردة.  احلرب 
والتطورات تقتضي اقتناص الفرص وتغيير طريقة 
»تقف  تركيا  فإن  الكاتب،  ينصح  وكما  التعامل. 
حال  وفي  تاريخها.  في  مهم  طرق  مفترق  أمام 
عمقها  بني  تكامل  حتقيق  تركيا  استطاعت  إذا  ما 
إستراتيجي  تخطيط  مع  واجلغرافي،  التاريخي 
التأثير  أجل  من  أكبر  فرصة  لها  فستتاح  حقيقي؛ 
في هذه الديناميكية مزدوجة األقطاب من أجل أن 
تتحول إلى قوة تستطيع أن حتقق نقلة نوعية«. )ص 

.)26-25
»اإلطار  الكتاب  من  األول  اجلزء  يتناول 
منه  األول  الفصل  خاصًة  والتاريخي«  املفاهيمي 
اإلستراتيجي«  والتخطيط  القوة  »مقاييس  لقراءة 
الثابتة  ومعطياتها  وعناصرها  القوة  معادلة  وحتليل 
والثقافة  السكان  وعدد  والتاريخ  اجلغرافية  من 
والتكنولوجيا  االقتصاد  من  املتغّيرة  ومعطياتها 
الذهنية  مناقشة  إلى  ينتقل  ثم  العسكرية.  والقدرة 
اإلستراتيجية والهوية الثقافية، حيث يؤكد وجوب 
الثقافية  الهوية  مع  اإلستراتيجي  التخطيط  توافق 
للبالد. وهو بذلك يعيب على تركيا أن تخطيطها 
اإلستراتيجي تعارض وطوال أكثر من سبعني سنة 
عداؤها  حيث  من  وهويتها  وتاريخها  ماضيها  مع 
حمليطها العربي واإلسالمي. ثم ينتقل إلى مناقشة 
ومن  السياسية،  واإلرادة  اإلستراتيجي  التخطيط 
صنع  في  البالغ  وتأثيره  البشري  العنصر  أهمية  ثم 
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الفصل  هذا  من  الثالث  اجلزء  في  اإلستراتيجية. 
الدفاع  وصناعة  القوة  مقاييس  على  الكاتب  يرّكز 
مع التركيز على احلالة التركية. وخالصته في ذلك 
والتي تشّكل قاعدة بحثه، كما أسلفنا أن على تركيا 
أن »تظهر بنية دفاعية تأخذ بعني االعتبار كل العناصر 
املهمة التي متّيزها عن الدول األخرى. لقد وضعت 
العوامل التاريخية املوجودة في البنية الدفاعية تركيا 
دفاعية  إستراتيجية  تطوير  تلزمها  ضرورة  أمام 
املوجودة  الدولية  احلدود  مجرد  من  أبعد  تذهب 
أن  أوغلو  يقصده  ما  )ص.63(  الواقع«.  في 
تركيا مقدور لها أن تلعب دورًا في التاريخ يتعّدى 
حدودها اجلغرافية. يقول »فال ميكن لتركيا الدولة 
التي ظهرت على األرضية التاريخية واجليوسياسية 
األسد  نصيب  لها  كان  والتي  العثمانية  للدولة 
تفكيرها  أو  تخطيطها  مجال  تقصر  أن  ميراثها  من 
الدفاعي داخل حدودها القانونية فحسب«. )ص 
63(. فتركيا متتلك مقومات كثيرة متكنها من القيام 
على  ما  وهذا  الدولية،  السياسة  في  أكبر  بدور 

مخططي السياسة التركية أن يسعوا إليه. 
الثاني،  الفصل  في  أوغلو  يقول  فكما  وعليه، 
التركية  اإلستراتيجية  النظرية  في  قصورًا  ثمة  فإن 
ترتبت عليه نتائج وخيمة على وضع تركيا الدولي 
الدور  هذا  تراجع  إلى  قاد  فالتخّبط  ومكانتها. 
على  استثمارها  ميكن  كان  كثيرة  فرص  وضياع 
في  وهو  السياسة.  إلى  االقتصاد  من  كافة  الصعد 
وزارة  دور  على  غاضبًا  هجومًا  يقود  الفصل  هذا 
العلمي  البحث  عن  وتقاعسها  التركية  اخلارجية 
وضع  تأخذ  إستراتيجية  سياسات  لتطوير  الهادف 
)ص.72-71(  االعتبار.  بعني  وتطويره  تركيا 

ذلك.  بعد  سيتوالها  التي  نفسها  الوزارة  وهي 
وأوغلو يعيب على صانعي السياسة السابقني أنهم 
لم يراعوا هوية تركيا )وهو يقصد اإلسالمية( وال 
تاريخها في صنع سياستهم. فهناك عدم انسجام بني 
اخلارجية  السياسة  وبني  الداخلية  السياسية  الثقافة 
املتبعة، بل إن تركيا دخلت خالل السنوات املاضية 
في حالة اغتراب عن ثقافتها ومحيطها. )ص81( 
ذاتها”  عن  املنسلخة  “املزورة  الشخصية  هذه 
منها  فائدة  ال  حروبًا  وشّنت  تركيا  مكانة  أضاعت 
)على سورية مثاًل( واستقطبت أعداًء كان ميكن أن 

يكونوا أصدقاء ذوي نفع وفائدة. 
في  الكاتب  منها  ينطلق  التي  اخلالصات  وهي 
ومكانة  التاريخي  »اإلرث  بعنوان  الثالث  فصله 
هذا  خالل  ويقدم  الدولية«.  الساحة  في  تركيا 
الدولة  منذ  تركيا  تاريخ  تطّور  ملسار  قراءًة  الفصل 
العثمانية، وحتلل هذه الدولة حتى الوقت الراهن. 
رمت  اجلمهورية  بعد  املعاصرة  تركيا  أن  الثابت 
احملافظة  تستطع  ولم  الغرب  أحضان  في  نفسها 
من  تركيا  تلقتها  أول صدمة  توازن عالقتها.  على 
الغرب كانت بعد رسالة الرئيس جونسون واألزمة 
التحالف  أن  تركيا  أدركت  حيث  القبرصية، 
بداية  ومنذ  هنا  من  واشنطن.  مع  مفتوح  غير 
العربي.  العالم  إلى  تركيا  التفات  بدأ  الثمانينيات 
على  مؤسسة  تكن  لم  ألنها  االستدارة  هذه  لكن 
العالقات مع  أمام توطيد  تراجعت  حتول معرفي؛ 

تل أبيب خاصًة العسكرية منها في التسعينيات. 
في نهاية الفصل، يقّدم أوغلو دعوًة إلى جتديد 
يشمل  التركي  الوعي  على  شامل  سيكولوجي 
السياسة اخلارجية، حيث إن »أدنى شرط لتشكيل 
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ممر إستراتيجي ثري هو أن يعتمد الشعور باالنتماء 
إلى املجتمع على أسس تاريخية واجتماعية وثقافية 

متينة«. )ص 117(
كتابه  من  الثاني  اجلزء  الكاتب  يخصص 
املرحلية  اإلستراتيجية  النظري:  »اإلطار  ملناقشة 
اجلغرافية«.  باملناطق  املرتبطة  والسياسات 
»النظريات  اجلزء  هذا  من  األول  الفصل  يناقش 
اجليوسياسية: تركيا بعد انتهاء فترة احلرب الباردة« 
اجليوسياسة  قراءة  أهمية  من  الكاتب  ينطلق  حيث 
إستراتيجية  فهم  أجل  من  واجلوية  والبحرية  البرية 
فيها.  تركيا  وموقع  والعسكرية  العاملية  السياسة 
احلرب  بعد  ما  مرحلة  فإن  الكاتب،  يقترح  وكما 
الباردة شهدت ساحات فراغ سياسي واسعة بسبب 
يدعو  ما  ثباته، وهو  الدولي وعدم  النظام  اختالل 
بعني  آخذًة  بناء جيوسيستها من جديد،  إلى  تركيا 
االعتبار محاولة ملء هذا الفراغ في محيط نفوذها. 
أن  على  وافقت  تركيا  بأن  الكاتب  يذّكرنا  بداية 
احلرب  حقبة  خالل  راكدًا  محيطيًا  عنصرًا  تكون 
فإن  السوفيتي  االحتاد  مطامع  وبسبب  الباردة 
للمعسكر  األمنية  املظلة  إلى  باحلاجة  أنقرة شعرت 
البد  الباردة  احلرب  انتهاء  مع   .)142( الغربي. 
اجليوسياسي.  واقعها  تقييم  إعادة  من  لتركيا 
االنفتاح  من  تركيا  تتمكن  لكي  أنه  يقترح  وأوغلو 
على احمليط الدولي عليها النفاذ إلى ثالث ساحات 

تأثير جيوسياسي مهمة وهي:
1- املناطق البرية القريبة: البلقان والشرق األوسط 

والقوقاز.
2- األحواض البحرية القريبة، وهي البحر األسود 

وشرق املتوسط واخلليج وبحر قزوين.

وشمال  أوروبا  وهي  القريبة،  القارية  املناطق   -3
إفريقيا وجنوب آسيا وشرق آسيا. )144(. 

يفرد أوغلو الفصل الثاني من هذا اجلزء ملناقشة 
البرية  املناطق  وهي  األولى  املجموعة  جيوسياسة 
والقوقاز.  األوسط  والشرق  البلقان  في  القريبة 
هذه املناطق هي أهم مناطق حدودية لتركيا، وهي 
بالتاريخ  ارتباطها  بجانب  البري  عمقها  تشّكل 
يوصي  وكما  لتركيا.  الثقافية  والهوية  العثماني 
بشكل  تؤثر  التي  األساسية  املسائل  فـ»ألن  الكاتب 
والعناصر  لتركيا  اخلارجية  السياسة  على  مباشر 
نتيجة  هي  السياسة،  هذه  تشكل  التي  األساسية 
املناطق  هذه  في  والتطورات  للتشكيالت  طبيعية 
البرية القريبة، فيتوجب على تركيا أاّل تقع في خطأ 
الداخلية  الوحدة  إن  بل   )145( عنها.  االبتعاد« 
لتركيا مرتبطة بشكل مباشر بالعوامل املوجودة في 

هذه املناطق. 
البلقان  في  مهم  تاريخي  حضور  لها  كان  تركيا 
ينظرون  مازالوا  الشرقية  أوروبا  مسلمي  إن  بل 
جتّلى  ما  وهو  الكبرى،  دولتهم  أنها  على  لتركيا 
توافدت  التي  والهجرات  األهلية  احلروب  خالل 
جتاه  اخلارجية  تركيا  سياسة  فإن  وعليه  تركيا.  إلى 

هذه املنطقة يجب أن تتطلع إلى: 
1ــ دعم استقرار البوسنة وألبانيا. 

اإلثنية  لألقليات  توفر  قانونية  أرضية  تشكيل  2ــ 
في املنطقة مظلًة أمنيًة. وهي يجب أن تتأكد من 
حصولها على ضمانات تكسبها حق التدخل في 
البلقان.  في  املسلمة  باألقليات  املتعلقة  املسائل 

)149(
مبنطقة  اهتمامًا  تبدي  أن  تركيا  على  أن  كما 
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تشكل  ومازلت  التركية  الهوية  إن  حيث  القوقاز، 
جزءًا كبيرًا من نسيج احلياة في الدول التي خرجت 
من عباءة احلكم السوفيتي حديثًا. فثمة إلى جانب 
تطورها  أن  يجب  ونفطية  اقتصادية  مصالح  ذلك 
فهو  األوسط  الشرق  أما  املناطق.  تلك  في  تركيا 
 )155( لتركيا  عنها  غنى  ال  التي  اخللفية  احلديقة 
أن  هو  تركيا  تقدمه  أن  ميكن  دور  أهم  أن  ويقترح 
احلضارية  جتربتها  من  انطالقًا  ثقافيًا  جسرًا  تكون 
اإلقصاء  يتجاوز  احلضاري  لالنفتاح  منوذج  وخلق 
اجليوثقافي الذي نظر إليه بعض أركان الفكر الغربي 
الباردة. )163( وتركيا مطالبة  فيما خّص احلرب 

بأن تعيد تطوير عالقتها مع الشرق األوسط. 
في الفصل الثالث املخصص ملناقشة األحواض 
البحرية القريبة، يعرض الكاتب ألهمية موقع تركيا 
بالقرب من أهم األحواض املائية في العالم، وهي 
ـ تركيا عن استغاللها.  ـ وفق الكاتبـ  أهمية عجزتـ 
ويبدأ أوغلو قراءة جتربة الدولة العثمانية وعالقتها 
تركيا  سياسة  إلى  االنتقال  ثم  ومن  البحار  بعالم 
تأثرت  كيف  مبينًا  الباردة،  احلرب  خالل  البحرية 
السوفيتي.   االحتاد  سياسات  بثقل  السياسة  هذه 
يوصي الكاتب بخصوص سياسات تركيا في البحر 
واسعة  اقتصادية  سياسات  تطوير  يتم  أن  األسود 
تستغل موقع البحر وموقع تركيا عليه وتطور شبكة 
مواصالت مائية وبرية تزيد من انفتاح حوض البحر 
تركيا  على  أن  كما   .)187( االقتصادي  األسود 
تأكيد  الدولية، خاصة  املضائق  أهمية  التأكيد على 
والبوسفور  الدردنيل  مضيقي  على  إشرافها  زيادة 
تراجعًا مستمرًا  عليهما  تركيا  إشراف  اللذين شهد 
منذ القرن الثامن عشر. والكاتب يرسم مقاربة بني 

وتراجع  املضيقني  هذين  على  تركيا  رقابة  تخفيف 
نفوذ الدولة العثمانية منذ تلك اللحظات. 

القارية  املناطق  أوغلو  يقرأ  الثالث،  الفصل  في 
القريبة. يسجل في بداية الفصل أنه إذا ما تفحصنا 
ــ1945(     1900( من  التركية  اخلارجية  السياسة 
هذه  في  تركيا  تتجه  لم  الكورية  احلرب  فباستثناء 
إلى  تقريبًا،  قرن  نصف  طوال  امتدت  التي  الفترة 
نطاق  عن  بعيدة  خارجية  سياسية  فعالية  أية  توليد 
حدودها ومنطقتها.” )209( ومرد ذلك كما يقول 
الكاتب في صفحات الحقة إلى أن التدافع ونتائج 
العثمانية  الدولة  التي واجهتها  احلروب واألزمات 
مع القوى االستعمارية ساهمت في توجيه السياسة 
الصراع  ساحات  في  الدخول  جتنب  إلى  التركية 
القارية »التي شتت قوة تركيا في املراحل التاريخية 
ضمن  وجودها  على  احلفاظ  وحاولت  املبكرة، 
 )223( احلدود«.  هذه  وتدعيم  القومية  احلدود 
أولى هذه الساحات هي أوروبا. وينصح الكاتب 
خمسة  وفق  أوروبا  جتاه  سياساتها  تركيا  تطور  أن 

أبعاد تتمثل في: 
1ــ تركيا دولة بلقانية وشرق أوروبية. 

السهوبية  األوروبية  املقاييس  ضمن  تقع  تركيا  2ــ 
الشمالية الشرقية بسب مشاطأتها للبحر األسود. 
البحر  وشرق  إيجه  بحر  على  تطل  أنها  مبا  ــ   3

املتوسط، فهي دولة جنوب أوروبية. 
4ــ من خالل دورها في احلرب الباردة، فهي جزء 

من النظام األوروبي الغربي. 
5ــ تركيا تقع في قلب التقاء العالم القاري القدمي. 
في  لدورها  أكثر  تلتفت  أن  تركيا  على  أن  كما 
آسيا وإفريقيا ألهمية ذلك بالنسبة إليها. فتاريخ 
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تركيا في إفريقيا لم يكن جيدًا مع تعاملها احلذر 
التحرر بسبب نضال هذه احلركات  مع حركات 
القوى  من  الوقت  ذلك  في  تركيا  حلفاء  ضد 
»أرادت  إذا  أوغلو  يخلص  وكما  االستعمارية. 
املنافسة  هذه  في  الركب  ذيل  في  تبقى  أاّل  تركيا 
الصعبة )على النفوذ( فيجب عليها أن تغّير وجهة 
نظرها جتاه املناطق التي لم تهتم بها بشكل كاٍف، 

وفي مقدمة هذه املناطق إفريقيا«. )234(
التحليل  الكتاب  من  الثالث  اجلزء  يشكل 
أوغلو  قدمها  التي  النظرية  األطر  لكل  التطبيقي 
توصيات  يضم  فهو  املاضيني،  اجلزأين  خالل 
وتصورات معمقة لطبيعة املناطق اجلغرافية املختلفة 
الشرق  إلى  بتركيا من أوروبا والبلقان  الصلة  ذات 
»الروابط  األول  الفصل  في  والقوقاز.  األوسط 
اخلارجية،  سياستها  وأدوات  لتركيا  اإلستراتيجية 
»العالم  عن  احلديث  بدأت  تركيا  أن  يسجل  حيث 
الصني  سور  حتى  األدرياتيكي  من  املمتد  التركي« 
تركيا  متتني  الكاتب  يرصد   .1992 العام  العظيم 
إقليمية خالل احلرب  لعالقتها مع ثالث منظمات 
واالحتاد  )الناتو(  حلف  منظمة  وهي  الباردة 
يقول  وهو  اإلسالمي.  املؤمتر  ومنظمة  األوروبي 
الباردة  احلرب  بعد  طرأت  التي  التحوالت  إن 
أولوياتها. »في  تعيد رسم  أن  تركيا  تستوجب من 
الوضع  إليها  اجته  التي  اجلديدة  التحالفات  ظل 
مبناورات  تقوم  أن  تركيا  تستطيع  مؤخرًا،  الدولي 
تكتيكية بقدرات عالية المتالكها جغرافية مناسبة، 
حتقق  أن  تركيا  متتلكها  التي  للجغرافية  وميكن 
انضمامها  رصيد  من  تعزز  جذب،  خاصية  لها 
ذلك  وبعد   )251( اجلديدة.«  الدولية  للتحالفات 

األطلسي  شمال  حلف  أهمية  الكاتب  يناقش 
ويقدم قراءًة تاريخيًة واسعًة لظهور احللف وتطوره 
واجلدل الواسع حول تغّير مهامه بعد سقوط حلف 
)وارسو(، ويقترح أن احللف على الرغم من ذلك 
مازال مهمًا لتركيا، ولكن عليها أن تؤسس ملستقبل 

عالقتها معه وفق اعتبارات خمسة:
 1ــ املهمة اإلستراتيجية العاملية للحلف. 

2ــ طبيعة العالقات التركية األميركية. 
3ــ العالقة التركية األوروبية. 

ضمن  والبلقان  أوروبا  شرق  وجود  أهمية  4ــ 
احللف. 

التوازنات  إطار  في  روسيا  مع  العالقات  5ــ 
األوراسية. 

األمن  منظمة  بخصوص  أما   )270  -  261(
عمل  على  تركيا  تأثير  فإن  األوروبي،  والتعاون 
العالقات  ومستقبل  مسيرة  ضوء  في  مهم  املنظمة 
األوراسية.  القوى  وتوازنات  األوروبية  التركية 
خط  فهي  اإلسالمي،  املؤمتر  منظمة  بخصوص 
إفريقيا  بني  واجليوثقافي  اجليوسياسي  التأثير 
باجتاه  تركيا  أمام  الطريق  تفتح  التي  وهي  وآسيا، 
ولذا  والثقافي.  احلضاري  وحيزها  القدمي  عاملها 
تركي  املسلمة من أصل  العناصر  فاعلية  تعزيز  فإن 
ترفع  أن  تركيا  العالم اإلسالمي، يوجب على  في 
وتركيا   )282( املنطقة.  في  تأثيرها  مستوى  من 
يقع  متغّير  بأي  تتأثر  التي  الدول  أولى  ضمن  تقع 
في  اإلسالمية  الدول  توفر  كما  أوروبا،  ملسلمي 
آسيا وإفريقيا ذخرًا إستراتيجيًا وعمقًا مهمًا للنفوذ 
منظمة  أهمية  الكاتب  يناقش  ثم  التركي.  والتأثير 
دول  مع  تركيا  أقامتها  التي  االقتصادي  التعاون 
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وأفغانستان.  وباكستان  إيران  بجانب  آسيا  وسط 
يجب  لذا  أكلها؛  تؤت  لم  املنظمة  إن  يقول  وهو 
أداة  لتكون  فيها  واالستثمار  تقويتها  على  العمل 
اآلسيوي  العمق  إلى  تركيا  لدخول  دبلوماسية 
تركيا  حتاول  أال  إيران  بخصوص  وينصح   )303(
أال  تركيا  على  ويجب  ضيقة  زاوية  في  إيران  ربط 
جتاه  لسياساتها  محددًا  املتحدة  الواليات  تضع 
منظمة  في  تركيا  جتربة  فإن  ذلك  مقابل  إيران. 
ناجحة  األسود  البحر  لدول  االقتصادي  التعاون 
وبحاجة لتطوير واستثمار أكبر. وهي االقتراحات 
في  تركيا  عضوية  بخصوص  يقدمها  التي  نفسها 

مجموعة دول العشرين.
اجلزء  هذا  من  الثاني  الفصل  الكاتب  يخصص 
والتحول  البلقان  جتاه  تركيا  سياسات  ملناقشة 
والذي  املنطقة؛  في  حدث  الذي  اإلستراتيجي 
في  جديدًا  وتطويرًا  كبيرًا  تركيًا  التفاتًا  يستدعي 
السياسات التركية. وبعد قراءة ومراجعة ما حدث 
يلوم  التسعينيات  عقد  في  وكوسوفو  البوسنة  في 
أوغلو الدول اإلسالمية وعلى رأسها تركيا لفشلها 
في عقد مؤمتر حلماية مصالح املسلمني في البلقان. 
البد  الدروس  من  جملة  ثمة  أن  ويقترح   )341(
املريرة  كوسوفو  جتربة  بعد  تعلمتها  تركيا  تكون  أن 

تتمثل في:
 1ــ ضرورة أن تتصف تركيا باملرونة في تعاملها مع 

األوضاع الدولية. 
2ــ أهمية التأثير التاريخي في حلظات األزمة. 

التي  لثقافتها السياسية ومؤسساتها  3ــ رفض تركيا 
ورثتها عن الدولة العثمانية؛ سّبب لها صعوبات 
قضية  فالبلقان  املنطقة.  مع  التعامل  في  جمة 

النفاذ  بوابة  وميثل  لتركيا،  تاريخي  وميراث 
تركيا  أولوية  فإن  لذا  أوروبا؛  إلى  اإلسالمي 
العناصر  بقاء  في احملافظة على  تتمثل  أن  يجب 
أمنها، فهي  البلدان وضمان  اإلسالمية في هذه 
مع  تعيش  بأنها  تشعر  مازالت  العناصر  هذه  أي 
تركيا مصيرًا مشتركًا، وعلى تركيا التدخل كي ال 
العثمانية.  الدولة  مليراث  آخر عملية تصفية  تتم 
)351( وهو يحذر من أن أي دور لتركيا ضمن 
البلقان،  في  يكون  أن  يجب  األطلسي  قوات 
في  األطلسي  الدور  أما  تركيا،  تستفيد  حيث 
األزمات  تركيا  على  فسيجلب  األوسط  الشرق 

والتصادم. 
األوسط:  »الشرق  واملعنون  الثالث  الفصل  في 
والسياسية  االقتصادية  التوازنات  مفتاح 
واإلستراتيجية«. هناك ثالثة عوامل تسبب تدخل 

تركيا: 
1ــ العامل اجلغرافي واجليوسياسي. 

2ــ العامل التاريخي واجليوثقافي. 
3ــ العامل االقتصادي. 

الكبرى جتاه  القوى  الكاتب سياسات  ثم يحلل 
وأوروبا  املتحدة  الواليات  خاصًة  األوسط  الشرق 
اإلستراتيجية  ملناقشة  وينتقل  اآلسيوية.  والقوى 
اإلسرائيلية اجلديدة جتاه الشرق األوسط وتوازنات 
إسرائيل اإلقليمية والدولية، ويجري مقارنة بني ما 
لليهود من فرصة لالندماج  الفرنسية  الثورة  منحته 
السالم  عملية  منحته  وما  الفرنسي  املجتمع  في 
إلسرائيل من النفاذ إلى الشرق األوسط. )418( 
وتعثرها  السالم  عملية  ملسيرة  الطويلة  القراءة  بعد 
الكاتب  يناقش  جتاهها  إسرائيل  وإستراتيجيات 
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تركيا،  عن  ويقول  املنطقة،  في  التركية  السياسة 
حرصت سابقًا على عدم التدخل مباشرًة في املنطقة 
)الناتو(  مثل  عنها  بعيدة  حتالفات  على  واالعتماد 
فتركيا  الكثير،  أفقدها  ما  األوروبي؛  واالحتاد 
مضطرة اآلن إلى التصّرف بوصفها »فاعاًل إقليميًا« 
بل  دولية،  أحالف  في  طرفًا  كونه  فقط  يراعي  ال 

»يراعي، أيضًا، إستراتيجياته القومية«. )432( 
ويوصي في مجال العالقة مع سورية بأن تتغّير 
فلدى  دمشق،  مع  التعامل  في  القدمية  الطريقة 
أال  ويجب  مشتركة،  برية  حدود  أطول  الدولتني 
عالقة  حساب  على  إسرائيل  مع  العالقة  تكون 
إقامة  يجب  ذلك  ولتحقيق  سورية.  مع  اجلوار 
تركيا  بني  املشتركة  االقتصادية  املصالح  من  نطاق 

وسورية خاصة في شمال سورية باجتاه حلب. 
ثقافية  جذور  لها  بالعرب  تركيا  عالقة  أن  إال 
التركية  فالنخبة  لآلخر.  طرف  كل  برؤية  تتعّلق 
دون  التحديث  بعملية  القيام  استحالة  رأت 
التخّلص من التراكمات الثقافية واجلغرافية، »ولذا 
النخب  لدى  األوسط  الشرق  صورة  أصبحت 
التركية مرادفًة للتخّلف الواجب التحرر منه ثقافيًا 
وساحة مخاطر عسكرية / سياسية يتحتم االبتعاد 
عنها قدر اإلمكان«. )444( كما أن النخب التركية 
نظرت إلى اجلدار التركي بوصفه ستارًا بني العرب 
واحلداثة وهو سبب تخّلف العرب. وأوغلو ينتقد 
وجهات النظر تلك، ويدعو إلى نظرة تكاملية تنبع 

من املصالح اجليوسياسية والقيمة اجليوثقافية.
تركيا  عالقة  الكاتب  يناقش  سورية،  ومقابل 
بإسرائيل بتفصيل. بداية ثمة تذكير بأن هناك أكثر 
من عامل وراء اندفاع تركيا إلقامة عالقة مميزة مع 

قوة  إلى  تركيا  بحاجة  عالقة  له  ما  منها  إسرائيل 
قوة  أمام  األميركية  املؤسسة  في  الصهيوني  اللوبي 
تركيا  أن  وحقيقة  واليوناني،  األرميني  اللوبي 
الشرق األوسط.  وإسرائيل دولتان محوريتان في 
وهو ينتقد اآلراء التي تقول إن العالقة مع إسرائيل 
قائمة إليجاد توازن مع العالقة السورية اليونانية، 
ثالث  هي  إسرائيل،  بأن  التركي  القارئ  ويذّكر 
مصدر للسالح لقبرص اليونانية بعد روسيا وفرنسا 
إيجابيًا  تطورًا  شهدت  الطرفني  بني  العالقة  وأن 
تقييم  أنقرة  تعيد  أن  يقترح  وهو   .)460( واضحًا 
ملصاحلها  أوسع  رؤية  ضمن  إسرائيل  مع  عالقتها 
فإنه  إيران،  مع  العالقة  وبخصوص  املنطقة.  في 
يقول إنها حتمل أهمية لثالثة أبعاد تتمثل في العمق 
الشرق أوسطي والعمق القوقازي والعمق الوسط 
لتشمل  البلدين  بني  العالقة  تركيز  ويجب  آسيوي 
يتناول  ثم  ومن   )473( الثالثة.  األجنحة  هذه 
جيوسياسية  قراءة  يقدم  بتفصيل  التركية  القضية 
واألتراك،  والفرس  العرب  بني  الكردي  للوضع 
وسياسية  ثقافية  مقاربات  تتبنى  أن  تركيا  وينصح 
وبني  اإلرهابية  املجموعات  بني  متّيز  واقتصادية 
الشعب الكردي، ويجب تعزيز العوامل التاريخية 
التركي  املجتمع  في  األكراد  دمج  في  والثقافية 
احلقوق  وضمان   )485( باملواطنة  الشعور  وتعزيز 
للشرعية  أساسًا  باعتباره  للمواطنني  واملساواة 

السياسية. )486(
في نهاية الفصل يقدم أوغلو تسعة عناصر تصلح 

ملقاربة تركيا للمنطقة: 
1- جتاوز العوائق السيكولوجية. 

في  التطورات  ملتابعة  األكادميي  البحث  تعزيز   -2
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املنطقة.
الدولية  التوازنات  بني  سليمة  عالقات  إقامة   -3

وبني السياسة الواقعية اإلقليمية.
4- إقامة مجاالت للمصالح املشتركة.

قومية مضادة.  تكتالت  احليلولة دون تشكيل   -5
)القصد عربية(

6-  تنويع العالقات الثنائية لتجنب ردود الفعل.
7- طرح مشروعات شاملة للمنطقة بأسرها.

8- تبني مقاربة عالية التأثير والفاعلية واملبادرة في 
املشكالت اإلقليمية.

9- تكثيف االتصاالت األفقية التي تعزز من صورة 
تركيا في املنطقة.  )489(

ملناقشة  الرابع  الفصل  الكاتب  يخصص 
القوى  توازن  ظل  في  آسيا  جتاه  تركيا  سياسة 
بآسيا  تركيا  عالقة  أن  ويسجل  األوروآسيوية. 
من  مناخ  في  الباردة  احلرب  نهاية  بعد  بدأت 
يقرأ  نفسه  املنهجي  وبالتحليل  العاطفي،  االندفاع 
الكاتب أهمية املنطقة من اجلانب السياسي والثقافي 
القوى  لسياسات  املنطقة  أهمية  ثم  والتاريخي، 
ووفق  املنطقة.  في  املختلفة  والتوازنات  الكبرى 
املنطقة  في  حدثت  التي  التحوالت  فإن  الكاتب، 
عقب انتهاء احلرب الباردة واستقالل اجلمهوريات 
ما  إن  غرة.  حني  على  تركيا  أصابت  اآلسيوية 
يسميه الكاتب “عدم التأهل السيكولوجي” عكس 
نفسه على تخّبط السياسات التركية جتاه املنطقة في 
البداية. هناك سببان وراء حالة عدم التأهل تلك، 
الدفاع  تركيا خطوط  بإهمال  يتعّلق  تاريخي  واحد 
األوروبي  اجلانب  على  التركيز  مقابل  اآلسيوية 
خاصة  أيديولوجي،  والثاني  أوسطي.  والشرق 

وخضوع  الباردة  احلرب  وأوضاع  التغريب  جتربة 
واالحتاد  الشرقي  املعسكر  لهيمنة  الوسطى  آسيا 
»متثل  أوغلو  يختتم  وكما   )2-521( السوفيتي. 
تركية  إستراتيجية  صياغة  مفتاح  الوسطى  آسيا 
مهاراتها  إبراز  تركيا  على  ترتب  حيث  آسيوية، 
الدول  مع  عالقتها  من  االستفادة  على  القدرة  في 
متنع  نشطة  دبلوماسية  وانتهاج  اآلسيوية...  غير 
عزلها عن أحد املعسكرات داخل هذه املنطقة... 
واملتابعة الدائمة للمتغيرات التي تشهدها توازنات 

الداخل اآلسيوي.« )6-535( 
أما الفصل اخلامس، فيحلل عالقة تركيا باالحتاد 
األوروبي عبر األبعاد واملستويات املتعددة. إن أهم 
ما مييز العالقة بني الطرفني أنها عالقة بني كيانني غير 
ساكنني، فكالهما في طور التشّكل والنمو. إال أن 
وضع تركيا داخل غرفة انتظار العضوية بات يقلق 
أنقرة التي تقدمت بطلب العضوية العام 1987 قبل 

نصف أعضاء االحتاد احلاليني.
وكان االحتاد األوروبي طوال هذه املدة، وليست 
فقد  الطرفني.  بني  العالقة  إيقاع  يحدد  من  أنقرة، 
أوروبا  متارسها  التي  اإلقصاء  سيكولوجيا  دفعت 
أوروبا  جتاه  بالريبة  املشوب  الشعور  تعميق  إلى 
التركية. )568(.  النخبة  العام ولدى  الرأي  لدى 
متيزها  على  التركيز  هي  لتركيا  وسيلة  أفضل  إن 
العمق  إن  حيث  والتاريخي،  والثقافي  اجلغرافي 
اجليوثقافي سيكون له تأثيره على االحتاد األوروبي 
تركيا  مشكلة  إن  حيث   )583( نفسه.  بالقدر 
وإعادة  األوروبية  هويتها  بني  التوفيق  في  ستكمن 
اخلاصة. وهو  إنتاج هويتها وموروثاتها احلضارية 
يحذر من أن أية سياسة من شأنها إدراج تركيا في 
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املعايير االقتصادية اخلاصة باالحتاد، يجب أاّل تقود 
إلى عزل تركيا عن اإلمكانات االقتصادية ألقاليمها 

املجاورة.
ضرورة  أوغلو  يؤكد  الكتاب،  خامتة  في 
اضطالع تركيا مبهامها الكونية، وهي محتم عليها 
تاريخها وهويتها ودورها  املهام بسبب  بهذه  القيام 
ذلك  في  يشجعها  احلديثة،  احلضارة  في  الريادي 
يخلص  وكما  والثقافي.  اجليوسياسي  عمقها 
الكاتب، فإن تركيا تواجه في هذه العملية مسؤولية 
في  اإلستراتيجي  وعمقها  التاريخي  عمقها  بني 
ذلك  تفعيل  ومسؤولية  جدوى  وذي  جديد  إطار 
كله في عمقها اجلغرافي. وإذا ما استطاعت تركيا 
هذه،  مبسؤولياتها  تقوم  أن  ــ  محورية  دولة  وهي  ــ 
اجليوسياسي  التكامل  حتقق  مركز،  دولة  فستصبح 

واجليوثقافي واجليواقتصادي.  
من  عقد  من  أقل  بعد  لتركيا  سيتحقق  ما  هذا 
كتابة هذا املؤلف املهم، إذ ستتحول تركيا إلى دولة 
فاعلة ونشطة في املشهد اإلقليمي والدولي. وهو 
الذي  اخلاص  الفصل  ففي  أوغلو،  به  يعترف  ما 
»ما  بعنوان  العربية  ترجمته  في  بالكتاب  يلحقه 
يبدأ  مركز«.  دولة  تركيا  اإلستراتيجي  العمق  بعد 
بعد  يستقر  لم  الدولي  النظام  بأن  بالتذكير  الفصل 
سقوط  على  عامًا  عشرين  مرور  من  الرغم  على 
للتجارب  وخالفًا  النظام  هذا  إن  إذ  برلني،  جدار 
األزمات غير محلولة  أبقى على مجمل  التاريخية 
بل وعلقها في الهواء من خالل هدنة طويلة سواء 
تركيا  أن  إال  أو غيرهما.  فلسطني  أو  في كوسوفو 
ثم  الباردة،  احلرب  خالل  طرفية  دولة  كانت  التي 
التسعينيات  عقد  خالل  جسرية  دولة  إلى  انتقلت 

مع  مركز  دولة  إلى  ثم  ومن  املاضي،  القرن  من 
الكاتب  يذكر    )609( األلفية.  من  األول  العقد 
للخارجية(  وزير  وهو  الفصل  هذا  يكتب  )الذي 
بستة مبادئ يجب على تركيا أن تلتزم بها في صنع 

سياستها اخلارجية وهي:
1- التوازن السليم بني احلرية واألمن. 
2- تصفير املشكالت مع دول اجلوار.

لدول  واخلارجية  الداخلية  األقاليم  في  التأثير   -3
اجلوار.

4- السياسة اخلارجية املتعددة اجلوانب.
5- الدبلوماسية املتناغمة.

خطاب  على  قائم  دبلوماسي  خطاب  صوغ   -6
في  أوروبي  وخطاب  الشرق  أزمات  في  شرقي 

العالقة مع أوروبا.
تركيا  »جهود  فإن  كتابه،  أوغلو  يختتم  وكما 
كدولة ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفني ستخدم 
جميعها هدفًا مشتركًا. وميثل أداء وزارة اخلارجية 
سورية  ومن  إندونيسيا  إلى  تشيلي  من  التركية، 
إلى روسيا ومن كندا إلى اليابان في مجموعة أداء 
أن  هي  واخلالصة  واحدًا.  هدفًا  يخدم  جماعي 
املتنّوع والنشط سيجعل من تركيا وهي  هذا األداء 
 )644( دوليًا.«  العبًا   2023 العام  نحو  متضي 
»إعادة  فإن  الكتاب،  في مطلع  أوغلو  يقول  وكما 
التراكم  إطار  في  والزمان  املكان  بوعي  الهوية  بناء 
ال  التي  الشروط  تعتبر  الراهنة  واحلقائق  التاريخي 
ميكن االستغناء عنها من أجل الظهور على مسرح 
التي يبحث  تركيا  التاريخ«. )ص 51(. هذه هي 
به  مرّحب  قدم  موطئ  لها  صار  التي  أوغلو  عنها 
في الشرق األوسط من غزة إلى دمشق ومن بغداد 
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النفوذ  ذات  الناعمة  القوة  تركيا  كابول.  حتى 
الثقافي من املسلسالت التركية التي غطت على قوة 
الدراما العربية في عقر دارها إلى السلع والبضائع 
التركية التي تتمّتع بسمعة طيبة في األسواق العربية 
إلى املواقف املتقدمة للخارجية التركية جتاه املصالح 
العربي. تركيا التي تعيد اكتشاف اجلوار وتستثمره 

سياسيًا واقتصاديًا.
بد  التي ال  املالحظات  ثمة جملة من  اخلتام  في 

من تسجيلها بعد عرض هذا الكتاب املهم.
الكتاب  عالية في منت  نزعة عثمانية  ثمة  ــ  أواًل 
حتاول تقدمي دور تركيا بوصفها الراعية لسياسات 
العرب واملسلمني؛ ألنها كانت متثل دولة اخلالفة. 
فإنه ال ميثل  وإن كان هذا صحيحًا في جزء منه، 
يقترحه  الذي  التدخل  حجم  ملثل  شفاعة  ورقة 
الكاتب الذي ينطلق من رؤية إسالموية في تقدمي 
اإلسالمي  وخاصة  العالم  في  الوطني  تركيا  دور 
دولة  تاريخية  حلظة  في  متثل  كانت  فمصر  منه. 
كل  وقبل  دمشق  وقبلها  بغداد  كانت  كما  اخلالفة 
املرء  يقع  الكتاب  فخالل  املنورة.  املدينة  شيء 
عن  تعابير  لتكون  تصلح  مستفزة  عبارات  على 
تدخل عثماني جديد في املنطقة العربية. فهو حني 
يتحدث مثاًل عن املفاوضات حول القدس، يقول 
الثالثة.  لألديان  ممثلني  يعتبرون  املفاوضني  إن 
موروثات  أحد  باعتبارها  القدس  تقييم  »وُيعد 
أطول  املدينة  تلك  حكمت  التي  العثمانية  الدولة 
جتعل  التي  العوامل  أحد  تاريخها  مدار  على  فترة 
إلقرار  جهودها  بذل  عند  مهمة  وضعية  لتركيا 
السالم في املنطقة.« )362( وهو حديث يحتوي 
مغالطة تاريخية حول كون احلقبة العثمانية أطول 

تدخل  وجوب  بأن  تتعلق  والثانية  تاريخية،  فترة 
موروثات  أحد  هي  القدس  أن  في  يكمن  تركيا 
من  العبارة  حتتويه  مما  الرغم  وعلى  العثمانيني. 
فلسطيني  موروث  القدس  إن  إذ  صياغة،  سوء 
األجدر  فكان  عثمانيًا،  وليس  وإسالمي  وعربي 
بالكاتب أن يتذّكر وفق الفهم نفسه الذي يؤسس 
إسرائيل  وأن  موروث  هي  كلها  فلسطني  أن  له 

استلبته وعلى تركيا أن تعيده. 
حاالت  بعض  وفي  انتقاد  هو  اآلخر  اجلانب 
حتذير الكاتب من سطوة القومية العربية وضررها 
التاريخية  وللمفارقة  منطلقًا  التركية  املصالح  على 
من منطق القوميني األتراك نفسه من القومية العربية 
الواليات  إن  بقوله  التاسع عشر.  القرن  نهاية  منذ 
العربية  القومية  املتحدة في الوقت احلديث تشّجع 
ويختتم  الديني  اإلسالمي  التيار  صعود  وجه  في 
تيار  تصاعد  عن  سينتج  الذي  الوضع  »ويحمل 
القومية العربية املدعوم من قبل القوى املركزية في 
النظام العاملي بداخله مخاطر بالغة األهمية بالنسبة 
ننسى  أال  وعلينا  اإلقليمية،  تركية  سياسات  إلى 
النتائج التي أدت إليها القومية العربية ذات الدعم 
البريطاني في بداية القرن العشرين«. )402( وهو 
“تركنة”  العثمانية  الدولة  محاوالت  يعيد  طرح 
الدول العربية. وعلى الرغم من محاوالت أوغلو 
بعث الروح اإلسالمية في جسد السياسة التركية؛ 
التركية اخلالصة في  الهوية  فإنه يعود للتركيز على 
ميراث تركيا. وهو يقع في خطأ القوميني األتراك 
تركية  تاريخية  نظر  ثقافي من وجهة  بتقدمي حتليل 
للثقافة السياسية العربية بشكل يثير حفيظة القارئ 
العربي. فهو يعيد إنتاج مقوالت القوميني األتراك 
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وإن كان في بعض املناطق يحاول محاكمتها خاصة 
تخطئته نظرية االنسالخ عن الثقافة العربية. 

السوفيتي في  الدور  ــ يعلي أغلو من قيمة  ثانيًا 
دفع تركيا إلى أحضان املجتمع الغربي. وهو وإن 
كان ينتقد هذا التوجه إال أنه ما يفتأ يذّكر قارئه بأن 
مصالح تركيا احليوية في تلك املرحلة بعد احلرب 
العاملية الثانية كانت تستوجب أن تبحث تركيا عن 
مظلة عسكرية حتميها من بطش موسكو احملتمل 
التركية.  األراضي  بعض  التهام  في  ومطامعها 
بعض  حتمل  كانت  وإن  تبريرية  صيغة  وهي 
اجلوانب التاريخية احلقيقية في محتواها. فاملطامع 
تبعات  من  جزءًا  إال  تكن  لم  املبررة  غير  الروسية 
تسوية  استكمال  وعدم  الثانية  العاملية  احلرب 
اجلانب  العثمانية.  الدول  ميراث  اخلالفات حول 
التركية  السياسية  النخبة  محاوالت  أن  هو  اآلخر 
اإلسالمية  والهوية  العربي  امليراث  عن  االنسالخ 
ال ميكن ربطها فقط باخلالف مع القومية العربية، 
إذ إن األجدر أن يقال إن العرب تضرروًا أكثر من 
الذين وقعوا ضحية  فهم  تركيا،  هذا اخلالف من 
االستعمار وليس تركيا، بل له عالقة بسوء تقدير 
تشكيل  إعادة  ومحاولة  التركية  القومية  قبل  من 

ذاتها بعد الهزمية التي منيت بها. 
ــ لذا فإن أوغلو ذو التوجه اإلسالموي ال  ثالثًا 
اجلمهورية  مؤسس  واحدة  بكلمة  وال  مثاًل  ينتقد 
هي  سياساته  أن  من  الرغم  على  أتاتورك  كمال 

أساس هذا التحول وهي صانعته. فأوغلو يتجنب 
بعض  في  إنه  بل  أتاتورك  سياسات  عن  احلديث 

املواقع يشارك املؤسسة رأيها بتمجيد أتاتورك. 
ملناقشة  يتسع  ال  الكاتب  صدر  أن  كما  ــ  رابعًا 
مطالب األكراد القومية بل ينظر إلى أزمتهم ضمن 
من  تعامل  سوء  أزمة  وبوصفها  اإلقليمية  األزمة 
السياسية  املطالب  ضمن  وليست  احلكومات  قبل 
لهم. فال حديث عن ضرورة أن يضطلعوا بدور 
عن  يدافع  إنه  بل  تركيا.  سياسات  رسم  في 
املواقف التركية ضمنًا بخصوص املسألة التركية. 
لهم  تقام  أن  ميكن  ال  اجلغرافية  وبحكم  فاألكراد 

دولة )6-475(
خامسًاـ ـ والتعددية التي ال يبرح يذّكرنا بها والتي 
تتمتع بها تركيا والتي ميكن أن تكون أداة قوة لها 
في تطوير سياساتها، هي تعددية مشروطة بهيمنة 
القومية  في  الكاتب  يقع  هنا  من  التركي.  العرق 
املفرطة التي ال تتماشى مع الروح اإلسالمية التي 

ينطلق منها. 
للخارجية  وزيرًا  أوغلو  داود  أحمد  يعمل 
العام 2009، وعمل بعد فوز حزب  التركية منذ 
العدالة والتنمية مستشارًا لرئاسة مجلس الوزراء، 
وعمل قبل ذلك أستاذًا للعالقات الدولية في أهم 
من  املؤلفات  من  العديد  وله  التركية،  اجلامعات 
السياسة  ُمنّظر  أوغلو  ويعتبر  ودراسات.  كتب 

اخلارجية التركية املعاصرة بامتياز. 
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متابعات

 د. رائد بدر *

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت	•

غزة – فلسطني: اخلروج من التهميش

والثاني من شهر  اليومني، األول  على مدار 
تشرين األول املاضي، ُعقد في جامعة بيرزيت 
اخلروج  – فلسطني:  )غزة  بعنوان  دولي  مؤمتر 
الهجرة  وحدة  من  بتنظيم  التهميش(،  من 
لغد  أبو  إبراهيم  معهد  في  والالجئني  القسرية 
بهدف  جاء  املؤمتر  هذا  الدولية.  للدراسات 
إليها  وصل  التي  احلالة  في  التفكير  تشجيع 
الفلسطينيون، ومكانة غزة اجلغرافية واإلنسان 
في الفكر الفلسطيني، في محاولة لتغطية الثغرة 
العام  بالشأن  مهتم  أي  بوجودها  يستشعر  التي 
تساؤالت  لطرح  املجال  وإفساح  الفلسطيني، 
جديدة، لم نسمعها منذ فترة، وإتاحة الفرصة 
نظر  وجهة  لتقدمي  اجلامعيني  أو  »للخبراء« 
بغزة  يتعلق  ما  حول  مستقبلية  ورؤى  جديدة 

وسكانها مبوضوعية. 

يومي  خالل  قدمت  التي  البحثية  األوراق 
غزة  موضوع  في  البحث  أن  بّينت  املؤمتر، 
عن  ليس  »فتح«،  عن  وال  »حماس«  عن  ليس 
عن  هو  إمنا  املقالة،  احلكومة  عن  وال  السلطة 
فيه  أصبح  حال  وعن  والفلسطينيني،  فلسطني، 
ومبعث  ريبة  مصدر  الوطن  من  بجزء  التفكير 
احلالة  في  ليبحث  املؤمتر  هذا  جاء  تساؤالت. 
بعد  إليه  وصلت  ما  وخاصًة  غزة،  تعيشها  التي 
قضايا  في  كذلك  وليبحث  األخيرة،  احلرب 
كممارسات  خارجية  مؤثرات  من  أخرى  عديدة 
واالجتماعية  البشرية  الفاعلية  إلى  االحتالل 
والسياسية لفلسطينيي قطاع غزة، من واقع احلياة 
إلى  األثرية  االكتشافات  قدميًا من خالل  في غزة 
مرورًا  األخير،  العقد  في غزة خالل  احلياة  واقع 

بالقانون الدولي وعالقته بغزة.
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أهمية التنمية البشرية في غزة
الالجئني  مبسألة  يتعلق  فيما  غزة  وخلصوصية 
رؤى  من  بد  ال  كان  تواجههم،  التي  والصعاب 
ذوي  قبل  من  القضية  بهذه  يتعلق  فيما  مستقبلية 
حول  االفتتاحية  املداخلة  جاءت  وهنا  الشأن. 
الالجئني  مستقبل  وحول  البشرية،  التنمية  تطوير 
هناك ملا متثله غزة من خصوصية حني احلديث عن 
موضوع الالجئني وما يعيشونه منذ أكثر من ستني 

عامًا.
العام  املفوض  ألقاها  والتي  هذه،  املداخلة 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  الغوث  لوكالة 
الرسمي  الوكالة  تصور  استعرضت  )األونروا(، 
واجلديد للنهوض بالتنمية البشرية خالل السنوات 
سنوات  ومنذ  جتسد  غزة  باتت  أن  بعد  املقبلة، 
وصورًة  للمعاناة  منوذجًا  الصراع  من  عديدة 
إجراءات  إن  مداخلته:  خالل  وقال  للبؤس. 
في  متت  والتي  غزة  إلى  البضائع  دخول  تسهيل 
إلى  تصل  لم  لو  حتى  بها  مرّحب  األخيرة  اآلونة 
عليها  نصت  كما  البضائع  دخول  حرية  درجة 
االتفاقية املوقعة في تشرين الثاني 2005 واملتعلقة 
وجود  من  فالبد  البضائع،  ونقل  احلركة  بحرية 
وضعها  من  غزة  إلخراج  فعالية  أكثر  إجراءات 
غزة:  في  الفقر  حلالة  وصفه  في  مضيفًا  القائم. 
إن 60% من سكان غزة هم حتت خط الفقر، فيما 
80% من السكان يعتمدون على املساعدات، فيما 
جتاوز معدل الفقر 30% من طلبة مدارس غزة في 
ونصف  مليون  أن  عدا  هذا  املاضي،  أيلول  شهر 
من  محرومني  البقعة  هذه  في  يعيشون  املليون 

التفاعل مع العالم اخلارجي. 

العامل  أهمية  على  )األونروا(  مسؤول  وشدد 
أن  خاصًة  البشرية،  بالتنمية  للنهوض  البشري 
العنصر  هذا  من  االستفادة  على  تعمل  )األونروا( 
برامج  خالل  من  أو  لهم،  عمل  فرص  توفير  عبر 
بإمكانيات  التعريف  إلى  تهدف  التي  التعليم 
إلى  إضافًة  اإلنسان،  حقوق  واحترام  الالجئني 
للمرأة،  عمل  وفرص  مجاالت  فتح  على  العمل 
فيه  شارك  والذي  الصيفي  البرنامج  جانب  إلى 
املجتمع  يعف  لم  جراندي  غزة.  أبناء  من  اآلالف 
حني  غزة،  في  يحصل  عّما  مسؤوليته  من  الدولي 
هؤالء  مسؤولية  يتحمل  الدولي  املجتمع  إن  قال 
القانون  في  عليه  منصوص  هو  كما  الالجئني 
جتاهل  ميكن  وال  واقع  هم  فالالجئون  الدولي، 
ترك غزة على  دورهم، مشددًا على ضرورة عدم 
الهامش في ظل املصاعب اجلمة التي متر بها. وقال 
الشامل  التفاعل  من  عقود  مر  »على  جراندي: 
إلى  نستند  فإننا  الواقع،  أرض  على  الالجئني  مع 
في  لعملنا  اجلوهري  املكون  بأنه  نعترف  مورد 
الروح  قوة  إلى  هنا  وأشير  البشرية.  التنمية  مجال 
يشجع  الذي  اإلنساني  العنصر  ذلك  الفلسطينية، 
عن  النظر  بصرف  واإلجناز،  الطموح  على  الناس 
ظروفهم وعلى الرغم من كافة الصعاب التي أقل ما 
يقال عنها إنها مربكة. ولو نظرنا في االجتاه اآلخر، 
فإنه لرمبا تكون تلك الصعوبات املربكة التي تواجه 
غزة هي السبب في أن سكانها قد قاموا بتنمية طاقة 
إيجابية تظهر آثارها في العديد من الطرق البناءة«. 
أنهى  حينما  الفلسطينية  املسؤولية  عن  حتدث  كما 
االنقسام وإجراء  إنهاء  كلمته مشددًا على ضرورة 

املصاحلة الوطنية بني الفلسطينيني. 
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املؤثرات اخلارجية 
املؤثرات اخلارجية، قدمت  وعند احلديث عن 
الثانية  اجللسة  في  منصور   – سمان  مها  الباحثة 
والتي  االحتالل  ممارسات  حول  متحورت  والتي 
ترأسها د. مجدي املالكي، ورقًة بحثيًة بعنوان: 
شبه   – اإلسرائيلي  االستعماري  »االنكماش 
جزيرة سيناء وقطاع غزة منوذجًا«، حللت خاللها 
ظروف تقلص االستعمار اإلسرائيلي في احلالتني، 
)سيناء( نتجت عن اتفاقية سالم بعد حرب مكلفة 
العام 1973، وقرار من جانب واحد ضمن صراع 
التوصل  يتم  لم  كولنيالي  مستمر وضمن مشروع 
االختالف  بعض  إلى  اإلشارة  مع  بعد.  إلى حله 
من حيث الشكل والزمن، بالقول إن هناك أسبابًا 
مستوطنات  وتدمير  إخالء  إلى  دعت  أساسيًة 
اإلستراتيجي،  الدولي  األمن  وهي  وغزة  مييت 
إلى  باملستوطنني،  اخلاصة  النفسية  واالعتبارات 
جانب البحث عن تفاهم دولي للجهود من أجل 
والتقليص  الغزية  احلالة  يخص  وفيما  السالم. 
الباحثة  اقترحت  اجلانب،  أحادي  االستعماري 
ضمنها:  من  التي  االنفصال،  أسباب  بعض 
املتزايدة  والكثافة  للمستوطنات،  املالية  التكلفة 
للسكان الفلسطينيني الذين يشكل الالجئون أكثر 

من ثلثيهم. 
بينما قدمت د. هلغا طويل سوري من جامعة 
نيويورك ورقة بحث بعنوان )احلصار التكنولوجي 
حول  فيها  األساسي  السؤال  كان  حيث  لغزة(، 
إطار  في  اإلغالق  وتطبيق  مفهوم  استخدام  كيفية 
مقارن، وكيف يعمل هذا اخلطاب وهذا املفهوم. 
محللًة دور النظام اإلسرائيلي باملقارنة مع العبني 

حول  تساؤالت  طارحًة  أخرى،  وقوى  آخرين 
والليبرالية  والهجرة،  بالعوملة،  مرتبطة  مسائل 
اجلديدة باإلضافة إلى حتوالت قانونية، اقتصادية 
وباألخص  الفلسطينيني  حساب  على  ودميغرافية 
الرقمي  اإلغالق  أن  عن  وحتدثت  الغزيني. 
املصادر  على  الالمتساوي  احلصول  مسائل  يثير 
على  األمثلة  من  العديد  أعطت  كما  املعلوماتية، 
االتصاالت،  خالل  من  لغزة  الرقمي  احلصار 

واإلنترنت، والتلفزة.
من  بيتيت  جولي  الدكتورة  قدمت  حني  في 
ورقتها   املتحدة  الواليات  في  فيل(  )لوي  جامعة 
احملاصر  واجليب  احملصنة  )الدولة  عنوان  حتت 
أشارت  والتي  الفلسطيني(،  الهامش  حتديد   –

خاللها إلى أن احلديث عن غزة كهامش فلسطيني 
التي  األحداث  مناقشًة  مركزًا،  هناك  أن  يعني 
بدءًا  األخيرة  السنوات  خالل  غزة  على  أثرت 
وكذلك  مستمرًا  يزال  ال  والذي  االحتالل  من 
واملستمرة،  املتكررة  واالجتياحات  احلصار، 
وصواًل إلى الهجوم على أسطول احلرية. وقامت 
وقضية  األمنية  إسرائيل  تكنولوجيات  بتحليل 
الفصل، مناقشًة تأثير هذه السياسات اإلسرائيلية 
املتداخلة على كون إسرائيل بلدًا محصنًا، فسياسة 
اجلدار والسياج تشير إلى رفض تسوية اخلالفات 
العقاب وإدارة احلركة عن طريق  واالستمرار في 
كما  غزة  على  واحلصار  احلرب  واألسر.  الردع 
منطقة  خلق  مسألة  فقط  ليس  بيتيت  د.  أشارت 
اجلسم  تنظيم  طريق  عن  حتكم  وإمنا  منضبطة، 
والعقاب، كما تبني القوانني العشوائية بخصوص 
هذه  في  واملنتجات.  البضائع  وخروج  دخول 
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اللحظة تصبح فكرة التخلي مهمة، وهي بحاجة 
واالنضباط.  السيطرة  مع  مثلث  في  توضع  ألن 
من  العديد  ضمن  يشمل  غزة  عن  االنفصال 
ومستشفيات  الالجئني،  مخيمات  مثل  اخليارات 
النقرس،  ملرضى  ومعسكرات  عقليًا،  املعاقني 
نقاط  الالجئني  مخيمات  تشكل  كما  والسجون. 
عن  قومي  بناء  وإعادة  السابقة  املواطنة  بني  وصل 
النهاية استنتجت  التوطني، وفي  طريق العودة أو 
إرادة  إلى  يشيران  واحلصار  اإلغالق  أن  الباحثة 
شرذمة فلسطني كما يشيران إلى زمن بال مراكز أو 

هوامش.

القانون الدولي: احلاضر الغائب
اجللسة الثالثة والتي أدارها مدير معهد احلقوق 
في  القانون  أستاذ  خاللها  قدم  فرمند،  غسان  د. 
جامعة بيرزيت د. ياسر العموري قراءات قانونية 
االنتهاكات  على  مركزًا  غولدستون،  تقرير  في 
التي قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلي حسب 
وحسب  كونها  الدولية،  البعثة  تقرير  في  جاء  ما 
ترقى  جسيمة  انتهاكات  غالبها  في  للبعثة  ثبت  ما 
حيث  اإلنسانية.  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  إلى 
البعثة من احلصار  إلى موقف  العموري  د.  أشار 
املباني  على  اإلسرائيلية  القوات  وهجمات 
غزة،  قطاع  في  السلطات  وأفراد  احلكومية 
ضد  شنتها  التي  واملتعمدة  العشوائية  والهجمات 
املدنيني، وكذلك تدمير البنية األساسية الصناعية 
معاجلة  ووحدات  املياه  ومنشآت  الغذاء  وإنتاج 
عددًا  استعرض  كما  واملسكن،  الصحي  الصرف 
من التوصيات التي قدمتها البعثة في ضوء التكييف 

والتحقيق في االنتهاكات اخلاصة بالقانون الدولي 
في  اإلنسان.  حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني 
إبراهيم  معهد  مدير  خليل،  عاصم  د.  ركز  حني 
القانون  وأستاذ  الدولية،  للدراسات  لغد  أبو 
»فجوة  على  مداخلته  في  بيرزيت  جامعة  في 
غزة،  قطاع  في  الفلسطينيني  والالجئني  احلماية« 
وقطاع  الغربية  الضفة  بني  الواضح  التمييز  وعلى 
من  وليست  ومنهجية،  مفاهيمية  ناحية  من  غزة 
عندما  خاصًة  القانونية.  أو  السياسية  الناحية 
املساعدة  وتقدمي  القانونية  باحلماية  األمر  يتعلق 
أن  كيف  املداخلة،  خالل  أظهر  وقد  لالجئني. 
إسرائيل استخدمت »الفصل« القانوني والسياسي 
املوجودين خالل فترة ما قبل العام1967، إضافة 
إسرائيل  استخدمته  والذي  اجلغرافي  الفصل  إلى 
لتوسيع الفجوة بني الفلسطينيني في الضفة الغربية 
والقرارات  األوامر  خالل  من  غزة،  وقطاع 
العسكرية، مبا فيها األمر العسكري األخير والذي 
حمل الرقم 1650 والذي دخل حيز التنفيذ العام 
غزة  قطاع  أن  إلى  الدراسة  وخلصت   .2010
يشكل بصفة خاصة حتديًا للمجتمع الدولي، أما 
الفلسطينيني في قطاع غزة، فإن  بالنسبة لالجئني 
وكالة  تدفعان  املساعدة  إلى  وحاجتهم  حمايتهم 
إعادة  إلى  )األونروا(  الالجئني  وتشغيل  غوث 
في  جاء  ما  مع  متفقًا  جديد،  من  أولوياتها  رسم 

التوجهات اجلديدة ملسؤولي الوكالة.

األرض املتقلصة
افتتح  والذي  للمؤمتر،  الثاني  اليوم  وفي 
روي  سارة  البروفيسور  قدمتها  رئيسة  مبداخلة 
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 – متقلصة  أرض  )حول  )هارفارد(  جامعة  من 
غزة  بأن  مذكرًة  الغزي(،  املشهد  في  تأمالت 
تأثرها  من  الرغم  على  املقاومة  في  استمرت 
مصادرة  حيث  من  اإلسرائيلية  بالسياسات 
من  وغيرها  االستيطاني  والتوسع  األراضي 
العسكرية، متحدثًة عن أوضاع  السيطرة  أشكال 
بعد  يومًا  سوءًا  تزداد  والتي  احلالية  غزة  سكان 
لدى  أن  مداخلتها،  خالل  وأوضحت  يوم. 
أية مسؤولية عن  التخّلص من  في  رغبًة  إسرائيل 
قطاع غزة، مع احلفاظ عليها من خالل السيطرة 
املطلقة. في الوقت الذي تظهر فيه رغبة إسرائيل 
إقامة  وعرقلة  مستقل  ككيان  غزة  إطالق  في 
إلى  خلصت  روي  البروفسور  فلسطينية.  دولة 
الغايات.  هذه  ما  حد  إلى  حققت  إسرائيل  أن 
وتساءلت حول الغاية من جعل غزة فقيرة للغاية 
والضفة الغربية مقسمة إلى كانتونات ومضمومة 
الفلسطينيني  إلى  والنظر  قانوني،  غير  بشكل 
كحالة إنسانية وليس كشعب ذي حقوق سياسية 

ووطنية له احلق في تقرير املصير.

الفاعلية البشرية
موضوع  على  للمؤمتر  الثاني  اليوم  وتركز 
لقطاع  والسياسية  واالجتماعية  البشرية  الفاعلية 
غزة، في اجللسة اخلامسة للمؤمتر، والتي أدارتها 
االجتماع  علم  أستاذة  تراكي،  ليزا  الدكتورة 
من  كرباج  يوسف  د.  قدم  بيرزيت،  جامعة  في 
املعهد الوطني للدراسات الدميغرافية في باريس، 
مداخلة بعنوان )غزة- مترد دميغرافي مستمر( مبينًا 
كيف أن غزة تعتبر دميغرافيًا شاذًة جدًا، حيث ال 

ينبغي أن نتوقف فيها على وصف احلالة فقط وإمنا 
سياق  ضمن  كذلك  وتوضيحها  دراستها  يجب 
الدميغرافية  ألن  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 
تقدمي  في  واعتمد  الصراع.  هذا  في  متجذرة 
ميكن  ال  غزة  قطاع  أن  اعتبار  على  هذه  حجته 
غزة  سكان  وأن  الفلسطيني،  السياق  عن  فصله 
معظمهم من جنوب فلسطني، كما هو احلال مع 
والذين  الغربية  الضفة  في  املوجودين  الالجئني 
إن  مضيفًا:  فلسطني.  شمال  من  معظمهم  قدم 
وجود هذا العدد الكبير من السكان في هذه البقعة 
ولكن  ــ  األول  املقام  في  هو  الصغيرة،  اجلغرافية 
وبعد  قبل  جاء  الذي  للتهجير  نتيجة  ــ  فقط  ليس 
نكبة العام 1948. مذّكرًا كيف أن األمم املتحدة 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  مصطلح  تستخدم 
)الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة( عند 
الدميغرافية.  والتوقعات  التقديرات  استعراضها 
بني  بالفصل  يقم  لم  الدولي  البنك  أن  حني  في 
مفهوم  استخدام  يتجّنب  كان  وإن  املصطلحني 
مصطلحًا  باختراعه  أو»فلسطيني«  »فلسطني« 
غريبًا من خالل استعماله لألحرف األولى لقطاع 

 .WBGS – غزة والضفة الغربية
اخلصوبة  حول  مرّكز  بشكل  كذلك  وحتدث 
منطية،  غير  تزال  ال  أنها  كيف  مبينًا  الفلسطينية، 
عامل  مثل  احلاسمة  بالعوامل  مكترثة  غير 
إلى  إضافة  العالية،  السكانية  والكثافة  التحضر، 
الزراعة.  من  بداًل  واخلدمات  الثانوية  النشاطات 
وبني أن زيادة اخلصوبة كانت أكثر وضوحًا في كل 
الغربية،  الضفة  في  منها  غزة  قطاع  في  األوقات 
ومع ذلك، بني كيف أن نسبة اخلصوبة انخفضت 
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و2006   1999 سنوات  بني   4.3 إلى   5.4 من 
وهي نسبة أقل من معدل اخلصوبة املوجودة لدى 
املتمردة  غزة  احملتلة.  األراضي  في  املستوطنني 
بهذا  تأثرت  األخرى  هي  وصفها،  كما  دميغرافيًا 
حيث انخفضت نسبة اخلصوبة من 6.8 في العام 
1999 إلى نسبة 5.4 في العام 2006. وخلص 
الدكتور يوسف كورباج إلى أن السيناريو املتفائل 
العرب  بني  حقيقي  سالم  هو  غزة  قطاع  ملستقبل 
)أو  ديارهم  إلى  الالجئني  عودة  تتبعه  وإسرائيل 
عدد كبير منهم(، وحل قضايا مثل املستوطنات، 

احلدود... .
املائي  املستقل واخلبير  الباحث  أكد  من جهته، 
)املياه  ميسيرشميت، في مداخلته حول  كليمنس 
لقطاع  املائية  السياسة  في  واألوهام  الواقع  املرة: 
ميكن  ال  ودميغرافيتها  بجغرافيتها  غزة  أن  غزة(، 
في  أخرى  مدن  كما  املياه  من  حاجياتها  تلبي  أن 
املاء  التي حتتاج إلحضار  العالم مثل مدينة ميونخ 
الضرورية.  حاجياتها  لتغطية  أخرى  مناطق  من 
مشاركة  على  يعتمد  املياه  مشكلة  حل  أن  مقترحًا 
التاريخية  فلسطني  ملنطقة  للمياه  وعادلة  منصفة 

والتي تأتي عبر اتفاق سالم بني األطراف. 
وقدمت د. نيفن أبو ارميلة، الباحثة في معهد 
الصحة العامة واملجتمعية في جامعة بيرزيت ورقة 
والكرب  احلياة  »جودة  حول  املعهد  عن  بالنيابة 
من  أكثر  احلصار  هو   – اإلنساني  األمن  وانعدام 
احلرب«، هدفت إلى التحقيق في النتائج الرسمية 
حيث  من  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  للهجوم 
والتهجير،  املنازل  تدمير  اإلعاقات،  اجلرحى، 
إضافة إلى العواقب املترتبة على هذه االنتهاكات 

على نوعية احلياة والصحة.

كنوز غزة األثرية
الكنوز  السادسة والتي دارت عن  وفي اجللسة 
من  سالم  د.حامد  ترأسها  والتي  لغزة  األثرية 
بيرزيت، حتدث  التاريخ واآلثار في جامعة  دائرة 
في  األثري  الباحث  اومبير،  باتيست  د.جون 
آخر  حول  القدس  في  األثرية  اإلجنيلية  املدرسة 
مدينة  في  احلديثة  الهيلينية  األثرية  االكتشافات 
آثار  عن  نتحدث  أن  املهم  من  إنه  وقال  غزة، 
الوضع  الثقافي عند احلديث عن غزة  غزة وإرثها 
األثرية،  االكتشافات  عن  حديثه  وقبل  الراهن. 
كفريق  يواجهونها  التي  الصعوبات  عن  حتدث 
بعد وصول  السياسي خاصًة  السياق  أثري ضمن 
حكومة حماس إلى السلطة في غزة. وذهب إلى 
حد التشكيك في وجود إستراتيجية حالية أو حتى 
تقدمه  أن  املمكن  الثقافي  اإلرث  مبفهوم  معرفة 
حتدث  كما  غزة.  في  واملوجودة  املكتشفة  اآلثار 
حكومة  قبل  من  يواجهونها  التي  الصعوبات  عن 
في  العامة  اآلثار  دائرة  إغالق  بعد  خاصًة  غزة، 
العام  حتى  احلفريات  على  املشرفة  اجلهة  غزة، 

 .2006
األخيرة  االكتشافات  عن  حديثه  معرض  وفي 
كانت  غزة  أن  أثبت  صورها،  عرض  والتي 
هذه  امليالد،  قبل  الثامن  القرن  في  جتاريًا  نشطًة 
التي  الكتابات  االكتشافات، دحضت ما جاء في 
املدن  من  كغيرها  غزة  أهمية  عدم  عن  حتدثت 
أبعد  إلى  وذهب  املتوسط.  حوض  على  الواقعة 
من ذلك حني قال: إن أهمية غزة ميكن مقارنتها مبا 
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كانت تعيشه بومبيي في إيطاليا في الفترة نفسها، 
)حمامات،  األثرية  االكتشافات  خالل  من 
شوارع،  أعمدة،  جدران،  بيوت،  فسيفساء، 
إلى  وخلص  وغيرها(.  أرستقراطية  وأحياء 
اآلثار وهم  بنو هذه  القول إن سكان غزة هم من 
التي  واجلرار  واألباريق  اليونانيني،  استقبل  من 
اكتشفت هناك، هي من صنع أيديهم ولالستخدام 
احمللي، حيث سجلت أسماء أصحابها على هذه 

األباريق وباللغات السامية ال باليونانية.

االنقسام الفلسطيني
الدميقراطية  برنامج  مديرة  قدمت  جهتها،  من 
د.هيلغى  بيرزيت  جامعة  في  اإلنسان  وحقوق 
حول  حتدثت  التي  السابعة  اجللسة  في  باومغارتن 
وترأسها  غزة  في  الفلسطينية  السياسية  الفاعلية 
جامعة  في  الثقافية  والدراسات  الفلسفة  أستاذ 
بعنوان  مداخلة  جقمان،  جورج  د.  بيرزيت 
حماس  حكومة  غزة؟  في  دميقراطي  )حتول 
فيها  حتدثت  أولي(.   تقييم   2010-2006
انتخابات  في  احلاصل  الدميقراطي  التحول  عن 
التحول ال ميكن  2006. وكيف اعتبرت أن هذا 
حتقيقه نظرًا لعدم التمتع بالسيادة الكاملة. وكانت 
التطورات  بعناية  بينت  قد  باومغارتن  الدكتورة 
االنتخابات، حكومة  بعد  ما  فترة  في غزة مغطيًة 
الوطنية  الوحدة  حكومة   ،2006 هنية  إسماعيل 
احلكومة  عليها  يطلق  ما  وأخيرًا   ،2007 شباط 

املقالة منذ حزيران 2007. 
مداخلة  الشقاقي  خليل  الدكتور  قدم  بينما 
بعنوان )ما بني االنفصال والوحدة، هل من مكان 

لقطاع  السياسي  االنفصال  إن  قائاًل  للمصاحلة؟( 
غزة عن بقية األراضي الفلسطينية، ليس هو احلل 
الوحيد للخروج من التهميش، وأضاف: صحيح 
ليس  لكنه  االنفصال  بسبب  تعمق  التهميش  أن 
عوامل  هناك  إن  وأضاف:  األساسي.  السبب 
الكثافة  مثل  غزة  تعيشه  الذي  للتهميش  أخرى 
السكانية العالية، والكيان املسلح. وقال إن هناك 
الساحة  على  اليوم  مؤثرة  أساسية  أطراف  خمسة 
وإسرائيل،  ومصر،  وفتح،  حماس،  وهي: 
والواليات املتحدة األميركية. وحتدث عن ترابط 
الساحة  على  يحدث  ما  مع  اإلقليمية  األوضاع 
لألزمة  حل  إلى  التوصل  وربط  الفلسطينية، 
اتفاق  إلى  إيران  بتوصل  الفلسطينية  الداخلية 
حول برنامجها النووي، أو دخول سورية العملية 
األمر  إن  بالقول:  وأنهى  إسرائيل.  مع  السلمية 
كله مرتبط كذلك بتعاظم مكانة األطراف الداخلية 

ــ املؤيدة للمصاحلة ــ  لدى حركتي فتح وحماس.

التغيرات االجتماعية 
األقصى  جامعة  من  صافي  خالد  د.  وقدم 
والتي  الثامنة  اجللسة  في  كونفرس  الفيديو  عبر 
عميد  وترأسها  غزة  في  احلياة  واقع  حول  دارت 
عبد  صالح  د.  العامة  واإلدارة  احلقوق  كلية 
من  سنوات  »خمس  بعنوان:  مداخلة  اجلواد، 
والتحوالت  االستمرارية   - احلصار  حتت  احلياة 
على  الضوء  وسلط  فيها  رصد  وقد  الثقافية«. 
غزة  قطاع  في  والثقافية  االجتماعية  التغيرات 
املتمثلة  اخلارجية  العوامل  نتيجة  احلصار،  حتت 
الذي  القطاع  على  املفروض  واحلصار  باالحتالل 
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وعودة  القائم  املعيشة  منط  في  ثنائية  بدوره  وّلد 
التي  الداخلية  العوامل  املمتدة،  األسرة  منط 
املظهر  وتوظيف  املجتمع  أسلمة  مبحاولة  متثلت 
ثم  ومن  األسرة  صعيد  على  واالنقسام  الديني، 
السياسية  االنتماءات  بسبب  والعشيرة  العائلة 
املتضاربة. كما رصد الدكتور تغيرات في أوضاع 
على  يدل  مما  االجتماعية  وليس  االقتصادية  املرأة 
الصعبة  املعيشية  األوضاع  بفعل  جبرية  تغيرات 
إلى  وتطرق  التغيير.  نحو  قناعات  بفعل  وليس 
التغّيرات في النخب السياسية التي أصبح معظمها 
املجتمع.  في  الفقيرة  الطبقة  ومن  الالجئني  من 
أحلت  التي  الثقافية  التغيرات  عن  حتدث  وأخيرًا 
الثقافية،  النخبة  محل  والدينية  الفقهية  النخبة 
سوء  بسبب  الشباب  بني  الهجرة  ثقافة  وشيوع 
الشخصية.  واحلريات  االقتصادية  األوضاع 
قدمها  والتي  غزة  من  الثانية  املداخلة  جاءت  فيما 
القانون  »حكم  حول:  شقورة،  حمدي  األستاذ 
عن  فيها  حتدث  للسالم«.  كأساس  واملساءلة 
التصعيد املستمر جلرائم االحتالل وانتهاكه قواعد 
على  األخير  العدوان  وأبرزها  اإلنسان  حقوق 
االنقسام  إلى  تطرق  ثم  اخلانق.  واحلصار  القطاع 
حقوق  انتهاك  إلى  أدى  بدوره  الذي  الداخلي 
تدهورًا  ولد  ما  وهذا  وغزة،  الضفة  في  اإلنسان 
غير مسبوق في احلالة الوطنية. وينبه الباحث إلى 
غير  غزة  في  والتعمير  الطبيعية  احلياة  استعادة  أن 
ممكنني بسبب احلصار الذي ما زال مستمرًا، هذا 
الغزيون على  يعاني منها  الذي ولد عزلًة  احلصار 
احلياة.  جوانب  ومختلف  والسفر  التعليم  صعيد 
حد  لوضع  سبيل  ال  أنه  إلى  الباحث  وخلص 

الدولي حلماية  املجتمع  التدهور دون تدخل  لهذا 
املدنيني الفلسطينيني.

االجتماع  علم  دائرة  من  السقا،  أباهر  الدكتور 
حول  بحثية  ورقته  قدم  بيرزيت،  جامعة  في 
في  الفلسطيني  للمجتمع  سوسيولوجية  )قراءة 
تقدمي  إلى  خاللها  من  هدف  حيث  غزة(،  قطاع 
في  الفلسطيني  للمجتمع  سوسيولوجية  قراءة 
تشكل  وآليات  الفلسطينية  الوطنية  ووالدة  غزة 
الفلسطينية.  الكيانية  لوالدة  اخلصبة  األرضية 
وتعرض في هذه املداخلة إلى اخلصوصية القانونية 
املصري  احلكم  حتت  وقع  أنه  السيما  للقطاع 
اإلسرائيلي  االحتالل  ومع   .1967 العام  حتى 
أقسى  التي متثل  للتجارب  إلى حقل  القطاع  حتول 
البنى  في  خلاًل  أحدث  حيث  الكولونيالية،  أنواع 
احملور  وفي  للقطاع.  واالقتصادية  االجتماعية 
الثاني للورقة مت احلديث عن إعادة إنتاج احملافظة 
استعماري  خطاب  إنتاج  آليات  عبر  االجتماعية 
ممأسس وعبر آليات داخلية أيضًا، ليصل في نهاية 
احملور إلى هشاشة الوطنية الفلسطينية شأنها بذلك 
شأن أية وطنية أخرى، واملبالغة في تصوير التأثير 
االستنتاجات  من  والعديد  القطاع،  على  املصري 

األخرى.
اجللسة  هذه  في  األخيرة  املداخلة  وكانت 
أعدتها  كانت  الورقة  هذه  باجس،  دالل  للباحثة 
دور  بني  )غزة  بعنوان  عبيد  حسن  والباحث 
الضحية وفاعليتها في القضية: الدبلوماسية العامة 
الضحية  تعريف  إلى  فيها  تطرقت  وقد  منوذجًا(. 
من خالل مجموعة من علماء االجتماع، وتطور 
االستعمار،  وهو  أوسع  مفهوم  إلى  املفهوم  هذا 
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جللب  دورها  على  الضحية  ينافس  بدوره  الذي 
بعجلة  يدفع  وهذا  احلداثي،  العالم  استعطاف 
أوسع  نطاق  على  لتصبح  األمام  إلى  املقاومة 
باملسميات  مقاومة  إلى  أولية  مقاومة  مجرد  من 
واملصطلحات لكسب العقول والقلوب. وخلصا 
في هذه الورقة إلى أن الدبلوماسية العامة هي خيار 
ممتاز للشعب الفلسطيني الذي يتوق لنقل صورته 
فكرة  إيصال  حاوال  وقد  العالم،  إلى  احلقيقية 
الدبلوماسية العامة من خالل حملة أسطول احلرية 
وسائل  خالل  من  فيها  النجاحات  جتسدت  التي 
ليراها  العالم  كان  ما  صورًا  نقلت  التي  اإلعالم 
لوال وجودها. وأخيرًا تطرقا إلى دور مؤسسات 
العامة  الدبلوماسية  تفعل من  التي  املدني  املجتمع 
الرسمية  السياسات  عن  بعيدة  ألنها  الفلسطينية 

للدولة وقريبة أكثر من الشعوب. 
قبل  من  ختامية  مبالحظات  اختتم  املؤمتر 
أبو  إبراهيم  معهد  في  التدريسية  الهيئة  عضو 
بدر،  رائد  الدكتور  الدولية  للدراسات  لغد 
املؤمتر  في  جاء  ما  بعض  على  التعقيب  محاواًل 
املشاركون في  من مداخالت وتساؤالت طرحها 
حتت  جاءت  املالحظات  هذه  املؤمتر.  جلسات 
عنوان: )غزة، املكان املنسي من فلسطني( مبتدئًا 
لم  قائاًل:  املؤمتر  هذا  إقامة  من  بالهدف  حديثه 
نكن نبحث في معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات 
في  االستفزازية  عن  بيرزيت  جامعة  في  الدولية 
من  اخلروج  فلسطني:   - )غزة  املؤمتر  عنوان 
احلضور  لدى  التساؤالت  أثار  ولكنه  التهميش( 
تعريف  إعادة  ضرورة  في  االفتتاحية  اجللسة  منذ 
املفاهيم املستخدمة على مدار اليومني سوء أكانت 

قانونية أم سياسية أم اجتماعية... .
يعني  فلسطيني  كهامش  غزة  عن  احلديث  إن   
بغزة  وللخروج  حتديده،  علينا  مركزًا  هناك  أن 
للعديد  تعريف  إعادة  إلى  نحتاج  التهميش  من 
الفريدة  احملاضرات  خالل  من  املفاهيم.  من 
تبني  يومني،  مدار  على  جاءت  التي  واملتخصصة 
بل هي في صلب  التهميش،  كم هي غزة خارج 
املركز. من خالل العدد الكبير من الباحثني الذين 
كانت  وإن  املواضيع،  كل  في  غزة  عن  يكتبون 
هناك مواضيع أخرى كثيرة لم تعرض أو لم تعالج 
في مؤمتر غزة – فلسطني: اخلروج من التهميش.

الناس  من  العديد  لدى  املوجودة  الشهية  إن 
حول  النظر  وجهات  وتقدمي  والبحث  للكتابة 
غزة، ليس فقط لدى الباحثني والعلماء اجلامعيني 
املؤمتر  يومي  مدار  على  مداخالتهم  قدموا  الذين 
املكان  وحالة  بغزة  املهتمني  لدى  بل  فحسب، 
هناك من مختلف أنحاء العالم. باإلمكان التماس 
اإلنترنت  في  يكتب  ما  خالل  من  الشعور  هذا 
التخصصات  بكافة  العلمي  البحث  ومجالت 
واإلستراتيجية  واألثرية  واالجتماعية  اإلنسانية 
مجال  في  حتى  والسكانية  واالقتصادية  والدينية 
بأن غزة ليست  لنتفاءل خيرًا  تقنية حفر األنفاق. 
واحلديث  فلسطني.  في  املنسي  املكان  أو  املدينة 
األماكن  من  العديد  عن  احلديث  يفوق  عنها 
»حرية  باحلرية  احلظ  يحالفها  لم  التي  األخرى 

املكان واإلنسان«.
حب  في  الناس  لدى  تعطش  أيضًا،  هناك، 
لم  غزة  غزة.  تعيشه  ما  على  واالضطالع  املعرفة 
تكن مهمشة، على األقل في هذا املجال وخالل 
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واملجالت  الكتب  من  الكثير  هناك  املؤمتر.  يومي 
يوم  كل  غزة  عن  تكتب  التي  الصحافية  والتقارير 
ما  شاهدنا  وكنا  غزيني،  أو  مراسلني  خالل  من 
هذا  من  األولى  العشر  السنوات  في  لغزة  جرى 
الساعة  مدار  وعلى  ومباشر  حي  وببث  القرن 
لقضايا كثيرة وبأدق التفاصيل، أين هو التهميش 
إذًا؟ لكن هل ميكن أن نعتبر أن سرد الواقع الذي 
التي  والوضعية  املاضي  في  وسكانها  غزة  عاشته 
تعيشها غزة اليوم كاف للخروج من حالة املكان؟.
مواضيعها  بكافة  للمؤمتر  املختلفة  احملاور 
موضوع  وعاجلت  عنها،  تبتعد  ولم  غزة  عاجلت 
بشكل  ذلك  أكان  سواء  غزة،  في  الالجئني 
أم غير مباشر. وما جاء في كلمة املفوض  مباشر 
لـ)األونروا( فيلبو غراندي، ما هو إال دليل  العام 
الالجئني  ملسألة  حل  إيجاد  وضرورة  أهمية  على 
كان  وإن  مكان.  في غزة وفي كل  الفلسطينيني، 
اجلديدة  القانونية  التعديالت  أن  اعتبر  البعض 
حقوق  حول  اللبناني  النواب  مجلس  أقرها  التي 
مهمة،  خطوة  لبنان  في  الفلسطينيني  الالجئني 
وأن )األونروا( تقوم بأشياء كثيرة ورائعة ومعقدة 

لكن  الالجئني.  عن  املعاناة  تخفيف  أجل  من 
السؤال الذي قد يطرحه البعض هو كيف لتقارير 
والقرارات  السياسات  على  تؤثر  أن  )األونروا( 
كيف  نيويورك؟  في  املتحدة  األمم  تتخذها  التي 
السيئة  الوضعية  استدامة  عدم  على  تؤثر  أن  لها 
وجودهم،  أماكن  كافة  في  الفلسطينيني  لالجئني 
وفي  فلسطني،  في  والضفة  غزة  في  بلدهم  في 

البلدان العربية املجاورة.
للمعاناة  منوذجًا  جتسد  أصبحت  التي  غزة 
املنشورة حول  األرقام  للبؤس من خالل  وصورًة 
نقص  نتيجة  الوفيات  وأعداد  والعنف  الفقر 
املستمر.  والقصف  واحلصار  الصحية  اخلدمات 
املجتمع الدولي مرًة أخرى يتحّمل اجلزء األكبر من 
املسؤولية عن هذا الوضع، ويجب أن تتوقف غزة 
عن أن تكون حقل جتارب لألسلحة والتكنولوجيا 
عليها.  احلصار  إحكام  في  املستخدمة  املتقدمة 
يجب أاّل يتحول هذا الواقع إلى طبيعة مستدامة. 
هي  التهميش  من  اخلروج  مسؤولية  فإن  وهنا 
خارجية أواًل وداخلية ثانيًا من خالل العمل على 

ضرورة إنهاء االنقسام وإجراء املصاحلة الوطنية.
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املكتبة

الكتاب: اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني. 
اجلذور. التكوين.

 املسارات.
الكاتب: د.سامي يوسف أحمد
الناشر: جزيرة الورد، القاهرة

سنة النشر: 2010
عدد الصفحات: 648 صفحة

كتابه  في  أحمد  سامي  الدكتور  يتناول 
فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  تاريخ  اجلديد 
الفلسطينية،  الساحة  في  ودورها  وتطورها 
يسبقها  فصول،  ستة  الكتاب  ويضم 
خامتة. وتعقبها  ومقدمة،  متهيدي   فصل 

اجلبهة  جذور  بعنوان:  جاء  التمهيدي  الفصل 
احلديث  ومت  فلسطني،  لتحرير  الشعبية 
من  العرب  القوميني  حركة  عن  خالله  من 
ظروف  إليه  آلت  وما  والتأسيس  النشأة  حيث 
.1976 حزيران  حرب  بعد  احلركة   هذه 
اجلبهة  نشأة  األول:  الفصل  عنوان  كان  فيما 
التطرق  خالله  ومت  فلسطني،  لتحرير  الشعبية 
على  وأثرها   1967 حزيران  هزمية  إلى 

الوطني  العمل  فصائل  وعلى  العربي،  الواقع 
التنظيمية  للقوى  والتعرض  الفلسطيني، 
الفلسطينية التي تألفت منها اجلبهة. أما الفصل 
للجبهة  التنظيمية  بالبنية  فمعنون  الثاني: 
الشعبية، حيث تناول هذا الفصل النظام الداخلي 
للجبهة، باعتباره الدعامة األساسية ألي تنظيم 
الهيكل  وكذلك  احلزب،  عضو  بناء  يستهدف 
املركزية  الهيئات  خالل  من  للجبهة،  التنظيمي 
املركزية  واللجنة  الوطني  املؤمتر  شملت:  التي 
للجبهة  األركان  هيئة  مبثابة  تعد  والتي  العامة، 
على الصعد النظرية والسياسية والتنظيمية، كما 
مت التعرض للمكتب السياسي، وأعضاء املكتب 
السياسي في فترات مختلفة، وهم الهيئة احلزبية 
التي تتولى مسؤولية احلزب وقيادته، والهيئات 
تناول  مت  كذلك  اجلبهة،  في  للفروع  القيادية 
إلى  باإلضافة  حتليلية،  بدراسة  اجلبهة  مؤمترات 
مصادر متويل اجلبهة، سواء احمللية أو العربية أو 

الدولية.
أما الفصل الثالث فجاء حتت عنوان: األسس 
الكاتب  وتعرض  الشعبية،  للجبهة  الفكرية 
للجبهة  السياسية  املرتكزات  إلى  خالله  من 
الشعبية، والهدف اإلستراتيجي للجبهة )الدولة 
والنظرية  اجلبهة(  نظر  وجهة  من  الفلسطينية 
اجلغرافي  االنتشار  إلى  تعرض  كما  العسكرية، 
ملقاتلي اجلبهة، واإلعداد والتدريب، والتسليح 
كذلك  احلديث  مت  كما  اجلبهة،  امتلكته  الذي 
واجلماهيري،واملؤسسات  النقابي  العمل  عن 
عن  فضاًل  الشعبية،  واملنظمات  االجتماعية 
دورًا  ّمثل  الذي  اجلبهة،  إعالم  عن  احلديث 
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الصحف  خالل  من  الصراع،  إدارة  في  مهمًا 
والنشرات  والشهرية،  واألسبوعية،  اليومية، 
السياسية،والبالغات  والبيانات  الداخلية، 
السينمائية،  واألفالم  العسكرية،وامللصقات، 

واملهرجانات.
العمل  عنوان:  فجاء حتت  الرابع  الفصل  أما 
عالقة  وتناول  الشعبية،  للجبهة  السياسي 
وحتالفاتها  الفلسطينية،  التحرير  مبنظمة  اجلبهة 
مع فصائل املقاومة وموقف اجلبهة من املشاريع 

واملبادرات السلمية والقضايا املطروحة.
أما الفصل اخلامس فتناول: العمل العسكري 
للجبهة الشعبية، وتعرض للحديث عن العمل 
والعمليات  احملتلة،  فلسطني  داخل  العسكري 
هذا  تناول  كما  اجلبهة،  نفذتها  التي  العسكرية 
خاصة  للجبهة،  اخلارجية  العمليات  الفصل 
مع  املعركة  ونقل  الطائرات،  خطف  عمليات 
إسرائيل إلى املسرح الدولي حتت شعار )ضرب 
عن  احلديث  إلى  باإلضافة  كان(،  أينما  العدو 
العمليات  من  الفلسطينية  الفصائل  موقف 
الفلسطينية،  القضية  على  وتأثيرها  اخلارجية، 

وردود الفعل العاملية إزاء هذه العمليات. 
أما الفصل السادس واألخير، فكان بعنوان: 
فيه  التطرق  ومت  للجبهة،  اخلارجية  العالقات 
والعاملي،  العربي  املستويني  العالقات على  إلى 

املستوى  على  العالقات  إلى  التعّرض  مت  حيث 
العربي خاصة )األردن ومصر وسورية ولبنان( 
الفلسطينية،  القضية  على  الواضح  وتأثيرها 
وهى عالقات كانت بني شد وجذب، وصراع 
املتباينة  الدول  هذه  مواقف  إلى  نظرًا  وحتالف، 
من بعض القضايا السياسية التي تتعلق بالقضية 
احلديث  الفصل  هذا  تناول  كما  الفلسطينية.  
على  اجلبهة  لعالقات  املهمة  النماذج  بعض  عن 
املستوى الدولي، كالعالقة مع الصني، واالحتاد 
جانب  إلى  االشتراكية،  واملنظومة  السوفييتي، 
 عالقاتها مع بعض حركات التحرر في العالم.

ثم كانت خامتة الكتاب التي اشتملت على أهم 
املالحق  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  النتائج، 

املهمة وقائمة باملصادر واملراجع.
وثائق  على  دراسته  في  الكاتب  اعتمد  وقد 
اعتمد  كذلك  وإصداراتها،  وبياناتها  اجلبهة 
واليوميات  والفلسطينية  العربية  الوثائق  على 
والعديد  الوطنية،  احلركة  ووثائق  الفلسطينية، 
واملترجمة،  واألجنبية  العربية  املراجع  من 
دور  اجلبهة  باسم  الناطقة  )الهدف(  ملجلة  وكان 
من  العديد  فقدان  ظل  وفي  الكتاب.  إثراء  في 
معظم  على  احلصول  الباحث  استطاع  الوثائق 
خالل  من  للجبهة  داخلية  وثائق  من  توفر  ما 
املقابالت امليدانية املطولة لسد تلك الثغرة نسبيًا.
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الــعــربــي بني  الــعــالــم  فــي  التسامح  الــكــتــاب: 
الدين والعلمانية

الـــكـــاتـــب: صــــالح عــبــد الــعــاطــي ومــحــمــد 
محفوظ

ــدراســات حقوق  الــلــه ل الــنــاشــر: مــركــز رام 
اإلنسان

تاريخ النشر: 2010
عدد الصفحات: 122 صفحة

الكتاب عبارة عن دراستني مطولتني للباحث 
نعزز  »كيف  بعنوان  محفوظ  محمد  السعودي 
خيار التسامح في املنطقة العربية« ودراسة مطولة 
بعنوان  العاطي  عبد  صالح  الفلسطيني  للباحث 
»التسامح في املجتمع العربي«. وينطلق محفوظ 
املنطقة  فــي  التسامح  تعزيز  سبل  عــن  بحثه  فــي 

فرص  يــرى  أساسية  مــداخــل  أربــعــة  مــن  العربية 
وتشمل  التسامح،  تعزيز  حتقيق  في  مساهمتها 
هــــذه: املــدخــل الــديــنــي الــثــقــافــي الــــذي يــبــدأ به 
التحليل، واملدخل السياسي، واملدخل احلقوقي 
والقانوني، واملدخل االجتماعي- االقتصادي. 
ــقــول مــحــفــوظ فــي مــقــدمــة بــحــثــه، فــإن  وكــمــا ي
خيارًا  ليس  اإلنسانية،  التجارب  في  »التسامح 
من  املجتمعات  تبلغها  مرحلة  هو  وإمنــا  نــاجــزًا، 
ــدة وحــقــائــق مــتــنــوعــة تعمل  ــــد عــدي خـــالل رواف
والثقافي  االجتماعي  الفضاء  في  جتسيدها  على 

والقانوني والسياسي«.
حالة  بحثه  في  العاطي  عبد  صــالح  يتناول 
تقدمي  خــالل  من  العربي  الوطن  في  التسامح 
الــتــســامــح، ومن  نــظــري حــول مفهوم  مــدخــل 
والعوملة  والتقليد  احلداثة  إشكالية  مناقشة  ثم 
وأثرها على املجتمع العربي، لينتقل بعد ذلك 
بالتسامح  ثقافية ذات عالقة  إلى عرض قضايا 
مثارة في عصر العوملة. ثم يبحث في تداعيات 
وحقوق  العربي  املجتمع  في  التسامح  غياب 
يقفل  ثــم  ومــن  العربي  املجتمع  فــي  األقــلــيــات 
بحثه باحلديث عن ردود الفعل العربية وسؤال 
االقتراحات  من  جملة  ويقدم  عربيًا  العمل  ما 

في هذا املجال. 
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الفلسطيني– ــــصــــراع  ال حــــل  الـــكـــتـــاب: 
ــعــارض املــفــاهــيــم- احلــلــول  ــيــلــي: ت اإلســرائ

البديلة
الكاتب: اللواء الركن املتقاعد عمر عاشور

الناشر: مركز التخطيط الفلسطيني
تاريخ النشر: 2010

عدد الصفحات: 233 صفحة
يــصــدر هـــذا الــكــتــاب ضــمــن ســلــســلــة قــــراءات 
التخطيط  مـــركـــز  يــصــدرهــا  والـــتـــي  إســتــراتــيــجــيــة 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  للجنة  التابع  الفلسطيني 

الفلسطينية. 
مسبوقة  فــصــول  ثمانية  عــلــى  مـــوزع  والــكــتــاب 
مبــقــدمــة ومــتــبــوعــة مبــالحــق. يــنــاقــش الــكــاتــب في 
األمــنــيــة  املــفــاهــيــم واالهــتــمــامــات  الــفــصــل األول 
األمنية  واالهتمامات  املفاهيم  مناقشة  خــالل  من 
يناقش  ثم  ومن  اإلسرائيلية.  ونظيرتها  الفلسطينية 
احلدود،  حول  الطرفني  مفاهيم  الثاني  الفصل  في 
ومن ثم في الفصل الثالث حول الالجئني ومن ثم 
املياه. وفي اخلامس  الرابع حول قضية  في الفصل 

حول القدس وفي السادس حول املستوطنات.
بــعــد ذلـــك يــخــصــص الــكــاتــب الــفــصــل الــســابــع 
البديلة  واحلــلــول  الــدولــتــني  حــل  ملناقشة  والــثــامــن 
كامل  على  املوحدة  الدولة  حل  خاصة  له  املقترحة 
أرض فلسطني التاريخية أو ما يعرف بالدولة ثنائية 
قـــرار األمم  وفـــق  التقسيم  الــقــومــيــة، وحـــل خــطــة 

املتحدة رقم 181 لسنة 1947.
مركز  مديرة  مهنا  الوجيه  مجد  األستاذة  وتقدم 

التخطيط بغزة للكتاب. 

الكتاب: تأمالت في الدين والسياسة. قراءة 
في احلالة الفلسطينية

الكاتب: الدكتور أحمد يوسف
مراجعات  سلسلة  احلكمة.  بيت  الناشر: 

فكرية وسياسية
تاريخ النشر: 2010

يقول الدكتور أحمد يوسف في مقدمة دراسته 
هذه، إنه يحاول فيها الرد على عدد من التساؤالت 
التي يطرحها البعض في الساحة اإلعالمية العربية 
الــقــضــايــا مــثــل: قضية  بــعــض  الــغــربــيــة حـــول  أو 
رفض حماس االعتراف بإسرائيل، واملوقف من 
امليثاق، واإلشارات حول وجود القاعدة في قطاع 
املقاومة  إلى  والنظرة  الغرب،  والرؤية جتاه  غزة، 
وفصائلها، والرأي في منظمات املجتمع املدني، 
إمارة إسالمية في  تبني  بأنها  واالتهامات حلماس 
العربية  األدبيات  تثار وتنتشر في  غزة... قضايا 
والــغــربــيــة، وجــد أنــه مــن الــضــروري الـــرد عليها 
وتوضيح املوقف جتاهها، باعتبار أن املرء عدو ما 
يجهل، وأن معرفة احلقيقة حاجة إنسانية البدَّ من 

إيجاد آلية للوصول إليها.
بعضًا  تعالج  األول  جزئها  في  الدراسة  هذه  إن 
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من هذه التساؤالت والهواجس، وفي اجلزء الثاني 
تركز على التساؤل اجلوهري حول إمكانية التعايش 

بني اإلسالميني واحلركة الصهيونية.

الكتاب: وطنية األقلية العربية في إسرائيل
Arab Minority Nationalism 
in Israel

الكاتب: أمل جمال
 Rotledgue :الناشر

تاريخ النشر: 2011
ــقــدم الــكــتــاب مـــن خـــالل حتــلــيــل الــعــالقــة بني  ي
الدولة في إسرائيل وبني وطنية األقلية العربية فيها 
تفسيرًا شاماًل ملفهوم األقلية الوطنية ودولة األقلية 
في  العربية  الوطنية  الكاتب  ويقدم  إسرائيل.  في 

إســرائــيــل ضــمــن ســيــاق مــقــارن ويــحــلــل نقاشات 
الفعل  ســيــاق  فــي  جتــري  متنوعة  وأفــكــارًا  مختلفة 
املدني  واملجتمع  االجتماعية  واحلركات  اجلماعي 
ــر نــظــام الــدولــة في  واحلــقــوق. ويــوضــح جــمــال أث
التصرف السياسي لألقليات، ويسلط الضوء على 
املختلفة  األقليات  ــواع  أن بني  واالخــتــالف  التشابه 
وطبيعة العالقات التي قد تقيمها هذه األقليات مع 

الدولة التي تعيش فيها.
ــاجــات نــظــريــة  ــت ــن ويــخــلــص الــكــاتــب إلــــى اســت
السياسة  فــي  البحث  تعزيز  فــي  تساهم  وأمبريقية 
اإلســرائــيــلــيــة وفـــي دراســــات األقــلــيــات والــســكــان 

األصليني والنزاعات. 
جامعة  في  السياسية  العلوم  جمال  أمل  يــدّرس 

تل أبيب. 






