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في البداية

دللت نتائج االنتخابات األخيرة في إسرائيل

في ما التفاصيل كلها حول سبب عدم حتققها
ليست إال ثرثر ًة نبيل ًة لكن في غير وقتها.

أكثر نحو اليمني ،مشير ًة بوضوح إلى مستقبل
غامض لعملية السالم املعطلة أص ًال ،وباستثناء

في هذا العدد مجموع ًة

تضم
متنوع ًة من الدراسات التي تعالج مواضيع مختلفة

املبادرة الفرنسية التي رفعت إسرائيل شارة

تطرق جوانب جديدة ومهمة في السياق السياسي

رفض صارخة في وجهها ،فإن جهود التسوية

الفلسطيني.

مر ًة بعد أخرى على أن املجتمع اإلسرائيلي يتجه

لم تبرح مكانها.

يفتتح عدد

بدراسة للدكتور حسني

في اجلانب اآلخر ،فإن اتفاق الشاطئ الذي

أبو شنب ،أحد أهم خبراء اإلعالم وأكادميييه في

بلغ عامه األول واحلكومة التي نتجت عنه ما زاال

فلسطني بدراسة يتناول فيها اإلعالم الفلسطيني
في سياقاته املختلفة ،مكم ًال بذلك عدد

احلقيقية ،فاحلكومة ال تعمل بشكل حقيقي،

السابق حول مرور خمسني عام ًا على الثورة
الفلسطينية ،ويقدم أبو شنب دراس ًة بانورامي ًة

عاجزين عن إيصال الفلسطينيني إلى املصاحلة
وليست الزيارات املكوكية التي يقوم بها أركان
احلكومة إال دلي ًال آخر على هذا العجز.
وفيما تذهب

لظهور إعالم الثورة وإعالم السلطة وتطورهما.
كما تقدم الباحثة دنيا األمل إسماعيل دراس ًة

إلى املطبعة ،فإن

النقاش الفلسطيني كله يدور حول مستقبل

مهم ًة حول واقع املرأة الفلسطينية احلقوقي في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،تقدم فيها استعراض ًا

كبيرة تشمل حتولها ضمن أشياء أخرى إلى

حتليلي ًا لهذه احلقوق والتأثيرات التي دخلت عليها،
محاول ًة تلمس سبل حمايتها وتعزيزها .كما تضم

وبالتالي إدخال مكون سياسي مهم إليها على

دراس ًة جاد ًة للدكتور سعيد يقني حول

احلكومة ،وإذا ما كانت ستخضع لعملية جتميل
حكومة وحدة وطنية وليست حكومة تكنوقراط،
قاعدة التزامها ببرنامج الرئيس.

األبعاد السياسية لعضوية فلسطني في األمم

وبعد عام على العدوان الهمجي على قطاع
غزة ،فإن حالة القطاع ليست بأحسن حا ًال ،إذ

املتحدة ،يكشف فيها يقني عن اجلوانب التي يجب
البناء عليها واستثمارها في ما يتعلق بعضوية

إن عملية إعادة اإلعمار لم تنطلق بشكل فعلي،

فلسطني في املؤسسات الدولية.

وما زالت البيوت املهدمة شاهد ًة على اجلرمية

وفي زاوية املقاالت يكتب طالل عوكل حول

وعلى العجز في معاجلة تبعاتها ،كما يظل غياب
املصاحلة غيم ًة سوداء حتجب الرؤية الصحيحة،

واقع املصاحلة وآفاقها ،فيما يكتب محمد
هواش عن الواقع السياسي في ظل حكومة
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نتنياهو الرابعة ،هذا إلى جانب مداخلة فكرية

السياسة وطريقة مقاربة واشنطن ملا جرى في

ملهند عبد احلميد بعنوان «الفكر الديني بني

طرابلس الغرب.

مفهومني» تضيء على صراع الهويات االقليمي

وفي زاوية عرض الكتب تقوم

وخلفياته وبيئته.

بقراءة

كتاب الدكتور جمال محيسن اجلديد «مسيرة

احلالي دراستني :األولى للباحث زكريا السرهد

االحتاد العام للمعلمني الفلسطينيني» ،كما تعرض
في زاوية املكتبة مجموع ًة جديد ًة من اإلصدارات

يناقش خاللها خطة احلكومة الفلسطينية إلعادة

التي تناقش الوضع الفلسطيني وسياقه العربي

إعمار قطاع غزة بعد عام من العدوان الهمجي

واإلقليمي األشمل.

على القطاع ،يقوم السرهد مبحاكمة اخلطة

ال شك في أن احلال ليس بأفضل من السابق
وأن سماء الصيف ليست صافية متام ًا ،خاص ًة

الثانية رؤية للباحث محمد اخلطيب حول قطاع

في ظل احلديث عن ترتيبات جتري حول قطاع
غزة تشمل هدن ًة طويلة األمد مقابل ميناء ومطار

للنوع االجتماعي ،في مقاربة جديدة تسهم في فهم
كيفية جعل قطاع العدالة الفلسطينية أكثر قرب ًا

وما شابه ...وال تهدف في احملصلة النهائية إال
لتعزيز فصل قطاع غزة عن مجمل املشروع

من املواطنني .أما زاوية السياسة الدولية فيقرأ

الوطني.

فيها الباحث نضال صالح السياسة األميركية
جتاه ليبيا خالل الثورة ،محاو ًال فهم دوافع هذه

إن

وتضم زاوية

العامة في العدد

الفلسطينية من منظور امللكية الوطنية .في ما تقدم
العدالة الفلسطيني من منظور تنموي حساس
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 ،وفي هذا السياق ،ترفع مليون

حتذير حول محاذير وعواقب ذلك.

8

دراسات

مراجعة نقدية لمسيرة
اإلعالم الفلسطيني

د.حسين أبو شنب

*

من املتفق عليه علمي ًا ضرورة املتابعة والتقومي

للفصائ���ل الوطنية واإلس�ل�امية واحلزبية والتي
شكلت إطار ًا نضالي ًا اعتمد الكفاح املسلح وحرب

واملراجعة النقدية بهدف التصرف على املس���ار
َ
الهدف املنش���ود والتوقف
واألداء ومدى حتقيقه

التحرير الشعبية التي ّ
قضت مضاجع إسرائيل

عند منعطفاته وما يحتويه من دالالت وإخفاقات

وألهبت مش���اعر اجلماهير الفلسطينية والعربية

وجناح���ات ،وتصويبه وتوفي���ر متطلباته املالية

واإلس�ل�امية وأحرار العالم ،وأيقظت احلق في
احلرية واالس���تقالل وتقرير املصير وصو ًال إلى

نعمل في هذه الدراس���ة عل���ى إعادة القراءة

دولة فلسطينية جتمع شتات الشعب الذي شهد

والتأم���ل واملراجعة النقدية اإليجابية للمس���يرة
اإلعالمية الفلس���طينية بعد خمس�ي�ن عام ًا على

مؤامرة دولية عنوانها خلق الكيان الصهيوني على
أرض فلسطني ليكون جس���ر ًا للعبور إلى األمة

انطالقة الثورة الفلسطينية في الفاحت من العام

العربية واإلسالمية وخدمة املصالح الغربية على

 ،1965وفق البي���ان األول الصادر عن القيادة

حساب الشعب الفلس���طيني وتنفيذ املخططات

العام���ة لقوات العاصفة وما تالها من انطالقات

االس���تعمارية التي تتجس���د هذه األيام في ما

والفنية وآليات التنفيذ وإعادة التوجيه.

*

أعلنت عنه وزيرة اخلارجية األميركية الس���ابقة

عميد كلية اإلعالم في جامعة فلسطني حالي ًا وعميد سابق ألكثر
من كلية إعالم في اجلامعات الفلسطينية.

كوندا ليزا رايس في العام  ،2005حول الفوضى
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اخلالقة وما يعرف بالربيع العربي والذي تتضرر

القس���ري والدعاية السوداء التي شارك اإلعالم

من تداعياته في املقام األول القضية الفلسطينية

العربي والدولي فيها خدمة لإلعالم الصهيوني عام

وحقوق الشعب الفلسطيني وما مت االتفاق عليه

 ،1948وما نراه هذه األيام من صناديق اإلغاثة
وتراجع دولي عن الواجب اإلنساني في اإلعمار

ف���ي الع���ام  1993في «أوس���لو» والذي مضى
عليه ما يزيد على عش���رين عام ًا ،دون الوصول

واخلدمات اإلنسانية والضرورية ،وحصار بالغ
الش���دة والظل���م والقهر والظ�ل�ام ينعكس على

إل���ى نهاية حتقق الس�ل�ام واالعت���راف بالدولة

املجتمع الفلس���طيني بعامة واملشردين بخاصة،

الفلس���طينية على حدود ما قب���ل العام ،1967

وحالة الضيق التي انفجرت بحكم االزدحام في

وإعادة االعتبار للقرار الدولي بالتقس���يم وإقامة

السكن ومتطلبات العيش الكرمي وانحسار الثقة

دولتني ،وهو القبول بحل الدولتني والقرار الدولي

في اإلعالم العربي واخلطاب السياس���ي العربي

( )194لتنفيذ حق العودة لالجئني الفلسطينيني

وتالشي األمل بالصورة القريبة احملتملة وفق ما

الذين ش���ردتهم املؤامرة الدولي���ة عام ،1948

تردد في األوساط احمللية والعربية والدولية ،وهو

ليتش���كل الواقع املع���روف بالنكبة الذي ال يزال

ما اندفع إلى عقول وعزم الش���باب الفلسطيني
املتوقد ش���وق ًا إلى احلرية واالس���تقالل والثأر،

الفلس���طينيون يعيشونه ويتأثر به العالم العربي
مس���لمني ومسيحيني وأحرار العالم ،والذي دفع

فاندف���ع إل���ى االنتماء احلزب���ي املتوافر آنذاك،

بإرهاصات االنطالقة التي عاش���ت في وجدان

مثل ،جماعة اإلخوان املس���لمني ،وحزب البعث

الفلس���طينيني وعقولهم وقلوبه���م ،واألحرار في

وحركة القوميني العرب ،والش���يوعيني على أمل

كل مكان.

أن هذه األحزاب س���تحقق ش���عاراتها املرفوعة
وأهمها حترير فلس���طني وعودة الالجئني .ظلت

لماذا كانت االنطالقة؟

حالة االنتماء التي مارسها الفلسطينيون سنوات
دون أن حتقق شيئ ًا من الشعارات ،أشعلت الثورة

تأم���ل م���ا يج���ري ف���ي مراكز اإلي���واء في
قط���اع غ���زة وما يثيره الدمار ف���ي بيت حانون

املصرية عام 1952م ،بقي���ادة الزعيم املصري

والش���جاعية والبريج وخزاعة وغيرها بس���بب

جمال عبد الناصر والضباط األحرار من الذين

العدوان اإلسرائيلي الغاشم والظالم وغير املبرر

عاشوا النكبة واألكذوبة الدولية روح الثورة لدى

عام  ،2014وما يجري ألبناء الشعب الفلسطيني

الشباب الفلسطيني املتشوق لالنطالق من أجل

في سورية ولبنان ،وإلخوتنا السوريني والعراقيني

التحرير ،كما كان تشكيل خاليا الفدائيني بقيادة

ما عاشه الفلسطينيون بحكم التشريد والتهجير

الضابط املص���ري مصطفى حاف���ظ واملعروفة
باس���م (كاف  )41والتي أبلت بال ًء حسن ًا جعل

واألكراد والليبيني والصوماليني ،يعيد إلى األذهان

العدد (2015 )32
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عكس البيانان العسكري والسياسي مرتكزات
اخلطاب اإلعالمي والسياسي الذي ظل مصدر ًا

العصابات الصهيونية في حال اختالل نفس���ي
يرددون دائم ًا (خياليم ،أي فدائيني) وهو ما زاد

أساسي ًا للحركة اإلعالمية الفلسطينية بوجه عام،

من ش���دة الشوق إلى االلتحاق بقوافل الفدائيني
وأثار لدى الفلسطينيني بوجه عام مشاعر فائقة

واستمد منهما القائمون على اإلعالم الفلسطيني

االندفاع ساعدت على التفكير اجلاد لدى كوادر

م���ن بعد ذل���ك مادتهم األساس���ية ،إضافة إلى

األحزاب التي ينتمي إليها الش���باب الفلسطيني

البيانات األولى للفصائل الوطنية الفلس���طينية

ف���ي االنتقال إلى مرحلة جديدة بعد استش���هاد

املنضوية حتت لواء منظمة التحرير الفلسطينية

مصطف���ى حافظ وأحمد عب���د العزيز وغيرهما

وم���ن بعدها فصائل التيار اإلس�ل�امي وأبرزها

م���ن أبناء مصر العزي���زة ،فكانت االنطالقة في

حركة حماس وحركة اجلهاد اإلسالمي.

الفاحت من  ،1965على يد مجموعة من الشباب

س���نحاول في دراس���ة أخرى ق���راءة إعالم

الفلسطيني من مختلف أماكن وجوده في الوطن

الفصائل التي ال تزال تنهل من مرتكزات البيان

العربي في مصر والكويت والس���عودية وغيرها،

األول ل���كل فصيل قراءة حتليلي���ة تأصيلية وإن

والتي عبرت عن نفس���ها في بيانها العس���كري

اختلط ذلك مع شعار منظمة التحرير الفلسطينية

األول وهذا نصه:
ات����كا ًال منا على الله ،وإميان ًا بحق ش����عبنا في

منذ تأسيسها «وحدة وطنية تعبئة قومية حترير».

الكفاح الس����ترداد وطنه املغتص����ب ،وإميان ًا منا
بواجب اجلهاد املقدس ،وإميان ًا منا مبوقف العربي

اإلعالم الفلسطيني
وتحديات العصر

الثائ����ر من احمليط إلى اخللي����ج ،وإميان ًا مبؤازرة

أصاب فلس���طني غنب عامل���ي ال يزال ينعكس
سلب ًا على حياة الشعب العربي الفلسطيني وتسلل

أحرار وش����رفاء العالم ،حتركت أجنحة من قواتنا
الضاربة ليلة اجلمعة  1964/12/31وقامت بتنفيذ

هذا الغنب والظلم إلى املؤسس���ات الفلس���طينية

العملي����ات املطلوبة منها كامل����ة ضمن األراضي

ومنها املؤسس���ة اإلعالمية بأركانه���ا املختلفة،

احملتلة وعادت جميعها إلى معسكراتها ساملة.

الطباعة والصحافة واإلذاعة واملسرح والسينما،

وج���اء في البيان السياس���ي األول في اليوم

وفي مراجعتنا ملا صدر من مادة إعالمية مطبوعة

نفس���ه ،أن ق���وات العاصفة املنبثق���ة عن إرادة
اجلماهير الفلس���طينية الثائرة ،لت���درك إدراك ًا

ت���ؤرخ لوس���ائل اإلعالم العربي���ة تبني أن هناك
إغفا ًال غير مقصود على األغلب بش���أن التاريخ

كام ًال أبعاد املعركة سياس���ي ًا وعس���كري ًا ،وهي
تعمل متخطي ًة كل الظروف والعقبات معتمدة على

لوس���ائل اإلعالم الفلسطينية على الرغم من أن
اإلذاعة الفلس���طينية «هنا القدس» هي الثانية

قوتها الذاتية وطاقات شعبنا العربي.
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في الوطن العربي بعد اإلذاعة املصرية األم ،وأن

في مفهوم اإلعالم بوجه عام

الصحافة الفلسطينية حتتل املرتبة اخلامسة في

اكتسب اإلعالم أهمية بالغة في العصر احلديث

سلم نشأة الصحافة العربية املشرقية بعد مصر

وبخاصة في احلربني العامليتني اللتني كان فيهما
اإلعالم س�ل�اح ًا فعا ًال عل���ى اجلبهتني الداخلية

 ،1865والع���راق  .1869فقد صدرت صحيفتا

واخلارجية ،بل لقد اس���تطاع اإلعالم بأساليبه

«القدس الش���ريف» و«الغزال» في فلسطني عام

املتقنة أن يسقط إقليم «السار» دون قتال لصالح

 1876تلتها اليمن عام  1877وينطبق األمر ذاته

األملان بفعل الدعاية املؤثرة لوزير الدعاية األملاني

على الطباعة واملسرح والسينما ما عدا التلفاز،

«جوبلز» ،كما اس���تطاع اإلعالم أن يوقع األملان

حيث شهدت فلسطني ألول مرة البث التلفزيوني

في متاهات الوهم في صراعهم مع بريطانيا بفعل

من األرض الفلسطينية في مدينة غزة في أيلول

السياسة اإلعالمية الهادئة واملنتقاة التي اعتمدها

عام  1944في ضوء مرحلة الس�ل�ام وإن امتلك

الداهية البريطاني «تشرشل».

ع���ام  ،1798ولبنان عام  ،1858وس���ورية عام

الفلس���طينيون ساعات للبث في أميركا وأوروبا

اختلف���ت الروايات في حتديد مفهوم اإلعالم،

من خالل املؤسس���ات التلفزيونية التجارية وفي

فهن���اك من ُيعرف اإلعالم عل���ى أنه النقل احلر

وف���ي الوقت الذي ينال فلس���طني هذا الظلم

اإلع�ل�ام أو أنه نقل األخب���ار والوقائع بصورة

وبخاص���ة في مي���دان اإلعالم ،تس���ود الفكرة

صحيحة وأنه يس���تهدف العق���ل وال يهدف إلى

الصهيونية االس���تعمارية التي روج لها كمفهوم

أي غرض س���وى اإلعالم ذات���ه لغرض التمييز

سياس���ي الدكتور ناث���ان بيرنباوم في صحيفته

بين���ه وبني الدعاية ،وهن���اك من يرى في اإلعالم

املعروفة باسم «التحرر الذاتي» منذ العام 1890

نش���ر املعلوم���ات بعد جمعه���ا وانتقائها أو أنه

وبرز قادتها املؤسس���ون في مي���دان الصحافة

يعني الدعوة ونش���رها لكس���ب األنصار ،أو أنه

واإلعالم ليش���كلوا اللوب���ي الصهيوني بقواعده

الدبلوماس���ية املفتوحة أو الدبلوماسية الشعبية

الثالث (امل���ال واإلعالم والنفوذ) لضمان القرار

والعمل السياس���ي اخلارجي ،ويرى آخرون أن

واالمت���داد والتأثير ،وزاد الظل���م واإلغفال مع

اإلع�ل�ام عملية تفاهم تق���وم على تنظيم التفاعل

اش���تداد حالة الصراع والش���تات والتدخالت

ب�ي�ن الناس وجتاوبه���م وتعاطفهم ف���ي اآلراء،

اخلارجية ،وهو ما يدعونا في هذه الدراسة إلى

ويربط الباحثون بني اإلعالم واالتصال باعتباره
مشتق ًا من التعبير األجنبي communication

اإلعالمية الفلس���طينية ومسؤوليتها الوطنية في

وباعتب���اره يق���وم عل���ى أس���اس التفاعل بني
اجلماهي���ر ،ولذلك كثير ًا ما ي���رد معنى اإلعالم

واملوضوعي لألخبار واملعلومات بإحدى وسائل

ظروف خاصة وهي اليوم تعمل من رام الله.

محاولة تصويب الرؤية وإلقاء الضوء على احلركة
عصر التحدي اإلعالمي.
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مختلط��� ًا في احلديث عن االتصال ،فاإلعالم هو

من خاللها املعلومات واألنباء واألفكار ذهاب ًا وإياب ًا،

تزويد اجلماهي���ر باملعلوم���ات واألخبار بقصد

إنه االجتماع سوية وحدوث لقاء في األفكار.
يعتمد ما نعرفه من األمور العامة في معظمه

التأثير على تلك اجلماهير وإقناعها.
يس���تقي اإلعالم أهميته من كونه يؤثر ويتأثر

على ما تقدمه وس���ائل اإلع�ل�ام التي تعمل على

بالنظام االجتماعي ،الذي يؤثر على تكوين وسائل

تنمي���ة العالقات وتوس���يع امل���دارك واملفاهيم،
ونقل الثقافة م���ن املجتمع إلى األعضاء اجلدد،

اإلعالم وأداء تلك الوسائل لعملها ،كما أن وسائل

فاإلعالم في أي مجتمع يعكس البناء االجتماعي

اإلعالم لها تأثير كبير على النظام االجتماعي.

والثقافي والسياس���ي واالقتصادي ألن وسائل

وكلم���ا كانت املادة اإلعالمية مالئمة للجمهور

اإلعالم تتطور وتنمو بالوتيرة نفسها التي يسير

لغة ومحتوى ازداد تأثيرها ،ولذا البد من معرفة
اجلمهور معرف��� ًة عميق ًة اقتصادي��� ًا واجتماعي ًا

بها التطور االقتصادي واالجتماعي ،لذلك جند
نظم ًا إعالمي��� ًة متأخر ًة في الدول النامية ونظم ًا

وثقافي ًا ليتس���نى وضع املادة اإلعالمية املناسبة

إعالمي ًة حديثة في الدول املتقدمة.

وم���ع تطور العل���وم وتق���دم التكنولوجيا تطور

واملنطقة العربية جزء من العالم النامي ،كونها

فن اإلعالم وتقدمت وس���ائله وتعددت أساليبه،
وأصبح هذا العلم أساس��� ًا في العلوم احلديثة،

تعاني من مظاهر التخلف ذاتها في الدول النامية،
وتخضع في فلس���فتها اإلعالمية إلى الفلس���فة

وماد ًة ال غنى عنها في اجلامعات والبالد ،ولذلك

نفسها وتتشابه أنظمتها السياسية مع تلك الدول
النامي���ة ،وتعيش معها حال ًة م���ن عدم التوازن

فإن اإلعالم س�ل�اح ذو حدين إن حسنت قيادته
وبناؤه واس���تثماره حسن حتقيق األهداف ،وإن

اإلعالمي ،وتش���كو من ظاهرة التدفق اإلعالمي

اختل ميزان القي���ادة اإلعالمية واهتزت قواعده

الدولي كغيرها من مناطق العالم النامي .وهو ما

عاد اإلعالم بالضرر على أهله وصانعيه.

يتأثر به اإلعالم الفلسطيني الذي يرتبط بالنظام

متي����ز القرن العش����رون واحلادي والعش����رون

السياسي واالجتماعي والثقافي واأليديولوجي.

بتطور هائل في وس����ائل اإلعالم واالتصال ،ومبا
حتدث����ه من آثار عميقة في احلياة ،فهو القوة التي

فما هو إذن اإلعالم الفلسطيني؟

تدفع باملجموعات إل����ى التالؤم ،وعندما نقارن ما

يرتب���ط مفه���وم اإلعالم بالنظام السياس���ي

نتعلمه من خبرتنا املباش����رة مبا نحصل عليه من

واالجتماعي واالقتصادي السائد ألن العالقة بني

خالل االتصال ،س����نجد أن مجال خبراتنا محدود

البناء اإلعالمي وبناء وتطور املجتمع عالقة وثيقة،

وبدائي ،فاالتصال تفاع����ل ،وهما طريقان لعملية

وبالتال���ي فلكل بلد من البلدان أو دولة من الدول

واحدة تش����تمل على اإلثارة واملعانقة بني اجلماعة

سياستها اإلعالمية اخلاصة بها غير املستوردة،

والتعاقب والتفاهم ،أي أنهما األقنية التي تتسرب
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والنابعة من احتياجاتها اإلنس���انية األساس���ية

وانتش���ارها وسياس���تها فإن النظام السياسي

وظروفه���ا وحقائقها االجتماعي���ة واالقتصادية

الفلس���طيني بذل���ك نظ���ام متميز يؤث���ر ويتأثر

والثقافية ،وقد بدأت دول العالم الثالث في السعي

بواقع املجتمع الفلس���طيني متع���دد التجمعات

إلى إيجاد سياس���ة إعالمي���ة تواجه بها التدفق

واالنتماءات.

اإلعالم���ي من الدول الصناعية واتخذت ش���كل

إضافة إلى أنه نظام سياس���ي حلركة حترير

التظاه���رات الفكرية واإلعالمي���ة للمطالبة بهذا

وطن���ي ال يزال يعيش���ها حتى ه���ذه األيام في

النظام اإلعالمي الدولي اجلديد ،وكانت أول ندوة

ضوء عملية الس�ل�ام وفي إطار السلطة الوطنية

في هذا املجال لدول عدم االنحياز في تونس في

الفلس���طينية على أرض فلسطينية والذي يعمل
جاهد ًا على ترسيخ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة

تأث���ر املفه���وم الع���ام لإلعالم الفلس���طيني

احلوار الوطني الدميقراطي من أجل تدعيم البناء

بواقع املجتمع الفلس���طيني الذي يتعرض للغزو

واالنتماء في مواجهة سياسة احلصار واإلغالق

الصهيون���ي االس���تيطاني املبرم���ج الذي وجد

واالستيطان واالستالب.

الفترة الواقعة بني  26و 30آذار .1976

ضالته ف���ي وعد وزير خارجية بريطانيا بلفور،

وف���ي ضوء ه���ذا اإلط���ار ،ح���ددت القيادة

في الثاني من تش���رين الثاني عام  ،1917وقد

السياس���ية الفلس���طينية مفهومها لإلعالم بأنه

عاش املجتمع الفلس���طيني حالة من الش���تات

اس���تثمار وسائل اإلعالم واالتصال جتاه خدمة

والتناقض املترتب على هذا الش���تات والتوزيع

القضية الفلس���طينية ودعمها على املس���تويات

القس���ري خارج فلس���طني في أقط���ار الوطن

الفلسطينية والعربية والدولية مبا يحقق توظيف

العربي وف���ي بلدان العال���م املختلفة حتى قيام

الرأي العام نحو الضغط املتواصل واملنظم على

منظمة التحرير الفلسطينية عام  1964وانطالق

القي���ادات الفاعلة وصناع الق���رار في مختلف

الثورة الفلسطينية املسلحة في الفاحت من 1965
التي اس���تطاعت أن تبلور مفهوم ًا عام ًا لإلعالم

أرجاء املعمورة التخاذ املواقف والقرارات التي
من ش���أنها أن جتعل من القضية الفلس���طينية
مح���ور ًا دائم ًا الهتمام املجتم���ع الدولي وتوفير

الفلس���طيني وسياس��� ًة إعالمي ًة تعكس النظام

الدع���م للش���عب الفلس���طيني لتحقي���ق أهدافه

السياسي الفلسطيني في عصر الثورة ع ّبر عنها

الوطنية في احلرية وتقرير املصير وإقامة الدولة

البالغ العسكري األول والبيان السياسي األول،

وإذا كان النظ���ام اإلعالمي أو االتصالي في أي

املس���تقلة على ترابه الوطني ،ومع قيام السلطة

مجتمع يعك���س البناء االجتماعي والسياس���ي

الفلس���طينية وتش���كيل وزاراتها العاملة ،أكدت

واالقتصادي الذي يعمل فيه وفق ولبور ش���رام،

وزارة اإلعالم األهداف اإلعالمية العامة ملنظمة

وأن الظروف تؤثر مباش���رة على وسائل اإلعالم

التحرير الفلس���طينية باعتبارها القيادة الوطنية
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الشرعية ،وأضافت وزارة اإلعالم الفلسطينية إلى

صحيفة «الثأر» حلركة القوميني العرب وصحيفة

األهداف السابقة دعم مشروعية السلطة الوطنية

«فلس���طيننا» حلرك���ة فتح «العاصفة» وش���كل
اإلعالم الفلس���طيني متعدد االجتاهات مدرس ًة

الفلس���طينية التي جتس���د الكيان الوطني على

إعالمي ًة رائدة بني املدارس اإلعالمية املتنافس���ة

األرض وأن جناحها انتصار للشعب الفلسطيني
باختالف اجتاهاته وانتماءاته.

في السبعينيات والثمانينيات ،املدرسة املصرية،
واللبنانية ،واخلليجية ،والفلس���طينية ،ومن أبرز
صح���ف املقاومة آن���ذاك «اله���دف» و«احلرية»

موقع اإلعالم الفلسطيني
في اإلعالم العربي

و«احمل���رر» و«الس���فير» و«فلس���طني الث���ورة»
و«الصخ���رة» بالكويت باإلضافة إلى إصدارات

كان اإلع�ل�ام الفلس���طيني ف���ي الثالثينيات

الفصائ���ل الفلس���طينية املتع���ددة داخل الوطن

واألربعيني���ات من القرن العش���رين في تنافس

وخارجه ،وكان���ت الصحافة العربي���ة املهاجرة

مش���رق ومثمر مع اإلعالم املصري س���واء في

باالجتاهات السياسية املتعددة في لندن وباريس

مجال الرادي���و «اإلذاع���ة» أو الصحافة ،وهما

وقب���رص وغير ذلك ،وهو م���ا يحتاج إلى قراءة

بالطبع يتصدران اإلعالم العربي آنذاك .وتعاونت

أخرى متخصصة ،ومن ذلك بالطبع الصحافيون

«األه���رام» و «املؤي���د» و«الكرم���ل» في خطاب

واإلذاعيون الفلسطينيون املتميزون في وسائط

إعالمي رائد يرد على احلملة اإلعالمية اليهودية

اإلعالم العربية املختلفة.

املبك���رة من خالل بعض الصحف واملراس���لني

اختل اإلعالم الفلس���طيني والعربي في وقت
الح���ق متأثر ًا مبعارك بي���روت ولبنان والعدوان

اليهود ،وهو ما أيقظ السياسيني واملثقفني العرب
في بدايات املؤامرة ،وكان العرب آنذاك ال مييزون

اإلس���رائيلي الوحشي عام  1982وما واكبه من

بني اليهود واملسيحيني واملسلمني ،فاجلميع يعمل

انقسام عربي ملحوظ وتشتيت للكفاءات اإلعالمية

وفق الكفاءة وفي كل ميدان.

وانتقام من بعضها ،وزاد من ذلك بالطبع احتالل

س���اهم الكثير من اإلعالميني الفلس���طينيني

دول���ة الكويت واجتياح جي���ش النظام العراقي

عن���د تصدر اإلعالم املصري في اخلمس���ينيات

ألرضها ومؤسس���اتها اإلعالمي���ة وغيرها ،وهو

والس���تينيات والس���بعينيات خ�ل�ال مرحلة املد

م���ا أدى إل���ى هزمية النظ���ام اإلعالمي العربي

القوم���ي الناص���ري بدور ملموس ف���ي املعركة

املنقس���م على أهله ورس���الته ،ومن ذلك بالطبع

اإلعالمي���ة القومية ،وظهر إع�ل�ام املقاومة الذي

اإلعالم الفلس���طيني املتأثر باالنتماءات احلزبية
والفصائلي���ة واملصاحلية أيض ًا ،وغابت في ذلك

اس���تقطب اإلعالمي�ي�ن الع���رب ،ليدخل اإلعالم
العرب���ي والفلس���طيني مرحل ًة جدي���د ًة ،فكانت

الرس���الة اإلعالمية الفلس���طينية والعربية إزاء
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ج���اءت الفضائي���ات والبث املباش���ر ليدخل
اإلعالم الفلس���طيني مرحلة جديدة ال يقوى فيها
على املنافسة .والعيب في ذلك في إدارة التلفاز
من ناحية واالدارة اإلعالمية املركزية ،ومن ناحية
سياسة التوظيف العامة في البالد التي جعلت غير
املختصني في مواقع متقدمة ال يعرفون عنها شيئ ًا
ومن ذلك بالطبع تلفزيون فلس���طني الذي يحتاج
إلى مراجعة شاملة ودقيقة.
وفي ضوء الرس���الة السياس���ية التي ألقاها
الرئيس محمود عباس في الندوة اإلعالمية املوجهة
إلى العالم اخلارجي يوم األحد ،2005/9/25
فإن اإلعالم الفلس���طيني مطالب اليوم بسياسة
إعالمي���ة جدي���دة تعيد إلى املدرس���ة اإلعالمية
الفلس���طينية حضورها القدمي قب���ل النكبة عام
 ،1948وأثناء الش���تات في سياق إعالم منظمة
التحرير الفلسطينية واضحة الرسالة والسياسة
بالقائمني على اإلعالم من أهل اخلبرة والتأهيل
واالختصاص وليس م���ن أصحاب وهواة جمع
املواقع واالستئثار بكل شيء من أجل ال شيء.

القضي���ة األم ،قضية فلس���طني ،وتناثر اإلعالم
الفلسطيني وتوزعت منابره دون خطة أو متابعة
وف���ي األغلب دون جمهور يقرأ أو يس���تمع ،ولم
تع���د القضية الفلس���طينية مرك���ز االهتمام أو
االس���تقطاب ،وأصبحت اإلذاعة اإلس���رائيلية
ووسائط اإلعالم اإلس���رائيلية مصدر ًا أساسي ًا
للمعلومات إن لم تكن املصدر األهم ،وساعد على
ذلك بالطبع مؤمتر مدريد وما نتج عنه في العام
 1991وال���ذي زاد من حدة التناقضات العربية
على الرغم من احلاجة إلى االتفاق.
جاء اتفاق أوس���لو عام  1993ليبدأ اإلعالم
الفلس���طيني مرحل��� ًة جديد ًة أطلقت بش���كل أو
بآخ���ر هذا اإلعالم من جم���وده وارتفعت به إلى
مسارات جديدة لم تكن موجودة ،فهو اليوم على
أرض الوطن ال���ذي كان بعيد ًا ،والقائمون على
اإلعالم ه���م اليوم من كل الش���تات على أرض
الوطن مع القائمني على اإلعالم في أرض الوطن،
وعل���ى الرغم من اللقاء اجلميل ،لكنه ليس مثمر ًا
وليس فاع ًال واش���تغل الطرفان ،العائد والقائم
باالس���تحواذ على املواق���ع والدرجات وفي ظل

إذن ما الخطة؟

اإلع�ل�ام بال رس���الة وال ضواب���ط وال خطة وال

يتطلب التصدي ملا س����بق من السياس����ي

تخطيط وال حتى التفكير في ذلك ،فتراجع اإلعالم

واإلعالمي الفلسطيني وأقصد هنا «املخطط»

وتراجعت معه القضية والفكرة وانش���غل الهواة

أي املتخص����ص واملؤهل واملنش����غل بالواجب

بالقرصنة اإلعالمية ،فانتشرت املكاتب اإلعالنية

واإلنتاج ،والعالِم بس����وق املنافس����ة اإلعالمية

على ش���كل إذاعات محلية مح���دودة اجلغرافية

واملدرك لتكنولوجيا اإلعالم احلديثة والس����رعة

وخالية من الفن والفكر واإلعالم ،وسجل اإلعالم
الفلسطيني أنه إعالم أوسلو فع ًال واحلائر بحث ًا

الفائق����ة في االختراق اإلعالم����ي التي لم تعد
تكل����ف كثير ًا ف����ي الوصول إل����ى املجتمعات

عن هدف أو غاية.
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أف����راد ًا وجماع����ات لتع����دل س����لوكها وتغيره
وتقيم ثقافة جديدة غير الثقافة الس����ائدة وإن
ارتبطت بالعقائ����د واأليديولوجيات ،أن يعرف
ساحات اإلعالم الفلسطيني بالضبط وسمات
وخصائص كل س����احة سياس����ي ًا واقتصادي ًا
وثقافي ًا واجتماعي ًا وأن يعرف قدرات القائمني
من طرفنا على كل س����احة وإمكانياتهم ،وهذه
املس����احات بالطبع ترتبط باخلطة السياس����ية
للنظام السياس����ي الذي يع����رف بالضبط ما
هو؟ وما إمكانياته وحدوده؟ وما هي املعطيات
احمللية واإلقليمية والدولية؟ وما هي قدرته على
التنفيذ من أجل أن يحقق النجاح؟ وهذا يتطلب
إعداد ملفات متكاملة.
وهنا أسوق مثا ًال أقتبسه من أخي وصديقي
محمد جالل عناية أورده في مقالة له منشورة في
صحيفة «القدس» يوم األربعاء 1991/11/10
يق���ول فيها« :يطب���ق قادة ال���رأي واإلعالميون
اليهود في أميركا استراتيجية ثابتة في مواجهة
خصومهم السياسيني وتتمثل هذه االستراتيجية
في االغتيال املعنوي والشخصي ملن يعتبرونهم
خصوم��� ًا لهم بد ًال م���ن التعامل مع احلقائق في
القضايا موضع اخلالف.

املنش���ور ومحاولة تقدمي احلج���ة بالدالئل ،ومن
شأن ذلك بالطبع إحداث حالة من اجلدل واحلوار
ت���ؤدي إلى حتريك الوعي بالقضية التي تخصنا
وتعطينا املج���ال للتعرف إل���ى صياغة اإلعالم
وسياس���ته وأقطابه وتقودنا نحن القائمني على
اإلعالم الفلسطيني إلى التعامل منهجي ًا وعلمي ًا
مع اآلخرين.

وهن����ا أس����وق مث����ا ًال ،نقلته وكال����ة األنباء

الفلس����طينية «وفا» ونش����رته صحيفة «األيام»
يوم اخلميس  2004/6/24وعنوانه« :أكادميي
بريطان����ي» يق����ول :بعض مش����اهدي القنوات
الفضائي����ة البريطانية يظن أن الفلس����طينيني
هم من يحتل أرض ًا إس����رائيلية ،والسبب في
ذلك حس����ب األكادميي البريطاني أن التغطية
التلفزيوني����ة البريطانية لألحداث في األراضي
الفلس����طينية مليئ����ة بالفجوات بحك����م اللوبي
الصهيوني ف����ي اإلع��ل�ام البريطاني وخاصة
املرئي ،ولذلك يش����غل املؤيدون لإلس����رائيليني
من ذوي الرأي مس����احات واسعة ،وأضعاف
ما تعطي����ه ملؤيدي وجهة النظر الفلس����طينية،
وم����ن ذلك احلدي����ث عن املس����توطنات وكأنها
صحية س����هلة لإلرهابيني دون اإلش����ارة إلى
مش����روع لألرض الفلس����طينية ودون اإلشارة

وللنجاح ايضًا..
الب���د أن يك���ون القائمون عل���ى اإلعالم وفق

إلى املمارس����ات اإلس����رائيلية الوحشية ،ومن
ذلك أيض ًا العق����اب الذي يصل إلى معارضي

تخصصاته���م املهنية والسياس���ية واجلغرافية

املمارسات اإلسرائيلية ،ودليلنا واضح مع ما

قادرين على اإلملام باملادة اإلعالمية والسياسية

حدث مع مسؤول إذاعة ( )BBCفي املنطقة حني

املنش���ورة واملذاع���ة ،بحيث يتس���نى الرد على

مت تغييره بسبب السماح للمراسلني باستخدام
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مف����ردات ال يرضى عنها اإلس����رائيليون مثل

مواجهة الضخ غير امللت���زم والروايات املتعددة

«الش����هداء فأصبحت القتلى» وغير ذلك الكثير

دون إع�ل�ام أو معرف���ة ،والهدف ف���ي ذلك فقط

ال����ذي يعكس وعي اللوب����ي الصهيوني في كل

هو «إرض���اء للقناة أو اإلذاعة» التي يراس���لها

مكان وهو ما نحتاج إليه اليوم وبشدة.

أو يخاطبها ،وهنا أش���ير إل���ى بحث قدمته إلى
مؤمتر علمي بكلية اإلعالم بجامعة القاهرة حول
املمارسة اإلعالمية للمراسلني بني احلاجة املاسة

المهمات اإلعالمية..

وفق رغبات املراسلني إلى ناطق إعالمي رسمي
عارف بالسياسة واملستجدات بد ًال من االجتهاد

إذا اس���تطعنا حتدي���د السياس���ة اإلعالمية
وساحات اإلعالم الفلسطيني أصبح من املطلوب
حتدي���د املؤسس���ات اإلعالمي���ة ومرتكزات هذه
املؤسس���ات وأولها بالطبع إدارتها وسياس���تها
التحريرية والبرامجية والضوابط األدبية واألخالقية
واملؤهالت العلمية للقائمني عليها والفترات الزمنية
لإلدارة والعالقات اإلنتاجية والقدرة على التغيير
والتجديد وإمكانية التجاوب مع املستجدات وما
أكثرها في مثل حالتنا الفلس���طينية ،وكثير ًا ما
يقع اإلعالم الفلس���طيني في ورطة التعاطي مع
احلدث وحتديد املف���ردات والصياغات واألجندة
اخلبرية اليومية واألسبوعية والشهرية باإلضافة
إلى الرأي الرس���مي واآلراء ذات العالقة وكيفية
ترتيبها بحيث تؤدي إلى مضمون الرسالة سواء
في اإلذاعة أو التلفاز أو الصحافة.

الشخصي الذي قد يصيب وكثير ًا ما يخطئ.

نتوقف في ضوء هذه العجالة عبر واقع اإلعالم
الفلس����طيني الفاعل عند أه����م مراحله عبر احلقب
التاريخية واملتغيرات السياسية لنصل من بعد ذلك
إلى اآلمال والطموحات في ضوء هذه املتغيرات.

المراحل األساسية
في المسيرة اإلعالمية
حاولت من خالل املتابعة امليدانية واألكادميية
إيج���اد صيغ���ة مناس���بة للمس���يرة اإلعالمية
الفلس���طينية عبر احلق���ب التاريخي���ة املتوالية
واملتوافق���ة مع املتغيرات السياس���ية والنضالية
التي انعكست بوضوح على القضية الفلسطينية
سياسي ًا وإعالمي ًا ،وهي على النحو اآلتي:

آن األوان لضب���ط السياس���ة اإلعالمي���ة
الفلسطينية الرسمية واألهلية وخطاب املراسلني
في سياق سياسة إعالمية واضحة ال تتعارض مع

مرحلة ما قبل النكبة عام 1948
وهي املرحلة التي ش���هدت بدايات الصراع بعد
االبت�ل�اء بوعد بلفور في  1917/11/2واش���تداد
الهجم���ة الصهيوني���ة واإلمبريالي���ة على اغتصاب
األرض وفت���ح باب الهجرة اليهودية إلى فلس���طني

احلق في التداول احلر لإلعالم واحلق في التعبير
والتأييد واالختالف ،ومن ذلك بالطبع السياسة
الفلس���طينية في إنتاج املتحدثني الرسميني من
الش���باب لب���ث الرؤية الفلس���طينية الوطنية في
العدد (2015 )32
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وإمداد هؤالء القادمني باملال والسالح وإقامة مراكز

بيروت وتونس وقبرص والكويت واملهاجر ،وقد

االس���تيطان ،ما جعل اإلعالم الفلسطيني في ذلك
الوقت  -متمث ًال في الصحافة الفلسطينية التي قادت

جنحت ه����ذه املرحلة في خلق ك����وادر متوالية
ومتميزة في العطاء واإلبداع واإلنتاج اإلعالمي

معركة إعالمية هائلة في مواجهة الدعايات املضادة

والثقافي ،وهي مرحلة تش����كيل فلسفة إعالمية

واملس���نودة باإلمكانيات الفنية واملالية االستعمارية

واضح����ة ومعبرة ع����ن املنطلقات األساس����ية

 -يوحد منهج���ه في الدعوة إل���ى الوحدة الوطنية

للمسيرة الوطنية الفلسطينية وحتدياتها املختلفة

والتمس���ك باألرض ،وفضح السياس���ة البريطانية

والتي حافظت على الشخصية الوطنية ،والقرار

في فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلس���طني ،وقد

الوطني املستقل ودافعت بوعي فائق عن حريتها

قادت إذاعة «هنا القدس» حملة إعالمية بالغة التأثير

ف����ي مواجهة سياس����ات االحت����واء وااللتفاف

أس���همت إلى ح���د كبير في تنمي���ة الوعي الوطني

والتمزي����ق والتفري����ق ،فكان اإلع��ل�ام املوحد
تكريس���� ًا إلرادة التعبير في االختالف واالتفاق

وعطلت الكثير من هجمات االنتداب واالغتصاب.

ضمن إطار الوحدة الوطنية األوسع وهو منظمة

المرحلة الثانية
مرحلة التشكيل الوطني الشعبي من (-1948
 )1964حي���ث اجته���د الكثير من ال���رواد في
صناعة إعالمية صحافية وثقافية باجلهود الذاتية
وباإلمكانيات املتواضعة فني ًا ومالي ًا ،ولعل أبرز
هذه اجلهود ما قامت به صحيفة «أخبار فلسطني»
بالتعاون م���ع «أخبار اليوم» والتي أجنبت جي ًال
م���ن الصحافيني من أبرزهم ،محمد آل رضوان
وزهير الريس ومحمد جالل عناية ودرويش عبد
النبي وغيرهم من السابقني كهارون هاشم رشيد
وخميس أبو شعبان ومن جميع أنحاء فلسطني.

التحرير الفلسطينية ،وكان للسياسة اإلعالمية
الواضحة املعبرة عن الفعل الوطني الفلسطيني
األثر األكبر في الترويج للقضية واالنتصار لها
واس����تقطاب األصدقاء ،ما جعل العالم يعترف
بفلس����طني ومنظمة التحرير الفلسطينية عضو ًا
مراقب ًا ف����ي األمم املتحدة ويزيد عدد املعترفني

مبنظم����ة التحرير على ع����دد املعترفني بالدولة
اإلسرائيلية آنذاك.

ش���هدت هذه املرحل���ة أش���كا ًال مختلفة من

املؤسس���ات اإلعالمية ،الصحافي���ة ،واإلذاعية،
والتلفزيونية ،والسينمائية ،واملسرحية ،والغنائية،
والفنون الشعبية ،إضافة إلى االحتادات الشعبية

المرحلة الثالثة
مرحلة اإلع��ل�ام في إطار منظم����ة التحرير
الفلس����طينية من����ذ انعق����اد املجل����س الوطني
الفلس����طيني األول ف����ي  1964/5/28وحتى
اتفاق أوسلو عام  1993بعد املرور على مراحل،

واس���عة التأثي���ر واالمتداد وم���ن بينها بالطبع
االحتاد العام للكتاب والصحافيني ،واملؤسسات
املتخصصة في الدراس���ات والنش���ر والطباعة
والكت���ب ،وأبرزه���ا :مرك���ز األبح���اث ،ومركز
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التخطيط ،واملوس���وعة الفلس���طينية ،وقد ظلت

الل���ه في  – 1994/7/1ومن محطة اإلرس���ال

معظم هذه املؤسسات تعمل بانتظام حتى العودة

اإلذاعي الفلسطيني منذ العام  - 1936وإذاعة

إلى أرض الوطن.

صوت فلس���طني – البرنامج الثاني من غزة في
 2000/3/30كما تشهد هذه املرحلة وألول مرة

المرحلة الرابعة
مرحلة اإلعالم في األرض احملتلة ،أي مرحلة
اإلعالم املقاوم ،والذي استخدم أساليب مختلفة
في التعبير ،كاملنشور وامللصق والكاسيت والفيديو
والكتابة على احلائط واالتصال الفردي واالتصال
االجتماعي بالدواوين واألندية وجماعات اإلصالح
وأهل احلل والعقد ،وغير ذلك من األساليب التي
تفرضها احلال���ة والواقع ،وال تزال هذه املرحلة
في حاجة للدراس���ة املتخصصة وبخاصة إعالم
االنتفاضة عام  1987وما تالها ،إضافة إلى ما
صدر من صحف ومجالت وجماعات مس���رحية
وفنية وغنائية أسهمت بشكل مباشر في التوعية
والتحريض والتكافل االجتماعي ،وش ّدت االنتباه
خارج الوطن وحشدت التأييد والتعاطف العربي
واإلس�ل�امي والدولي ،وأحيت بني الشباب روح
العطاء واإلبداع الش���عري والثقافي والسياسي
الذي لفت االنتباه واستقطب الدارسني.

على األرض الفلس���طينية في أيلول عام 1994
والدة تلفزيون فلس���طني كما تشهد هذه املرحلة
ش���ك ًال جديد ًا من التدفق اإلعالمي متثله أعداد
من اإلذاعات األهلية ومحطات التلفزة تزيد على
أربعني إذاعة مس���موعة ومرئية حتتاج على أي
ح���ال إلى تنظيم وإش���راف وتوجيه دون جتاوز
للحق في التعبير ومن أجل عمل إعالمي مستنير
وهادف ومنظم في خدمة الوطن.
ً
هائ�ل�ا من املكاتب
تش���هد هذه املرحلة كم ًا
اإلعالمية والفني���ة املختلفة ذات امتدادات مالية
وفصائلية وحزبية إضافة إلى مراكز الدراسات
والبحوث ودور النشر والطباعة والتعدد الواسع
في املواقع والصفحات اإللكترونية التي تش���كل
مش���هد ًا إعالمي ًا متعدد االجتاهات واالنتماءات

واالجتهادات يس���تقطب أعداد ًا م���ن املتابعني
واملهتمني واملتخصصني ،وال يزال هذا املش���هد
في حاجة إلى املتابعة والتنظيم والتنس���يق ،كما
شهدت هذه املرحلة مؤخر ًا ،عودة مجلة «شؤون

المرحلة الخامسة
مرحلة إعالم السلطة على األرض الفلسطينية
وفي ظل س���يادة وطنية أنتج���ت صحافة يومية
وأس���بوعية ذات كفاءة فنية وحتريرية بعيد ًا عن
إرهاب الرقيب وممارس���ات االحت�ل�ال ودفعت
بالش���باب للتدريب والعمل ،وه���ي املرحلة التي
انطلق���ت فيها إذاعة «صوت فلس���طني» من رام
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فلسطينية» للصدور ،لتلبية حاجة وطنية إعالمية
وثقافية متخصصة.

المرحلة السادسة
وهي امت���داد طبيعي ملرحلة إعالم الس���لطة
الوطنية ،والتي تبدأ مع نتائج االنتخابات التشريعية
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الثانية  2006/1/25وانتقال األغلبية البرملانية

إلى هذه األركان األساس���ية ،ويخدشون األذن

إلى التيار االسالمي بزعامة حركة حماس والتي
عملت جا ّد ًة على التمتع الكامل مبقومات ومكونات

والذوق واجلمال من ساعات الصباح إلى سكون
اللي���ل على الرغم من بعض االس���تثناءات التي
حتت���اج إلى رعاية وتوجيه م���ن العارفني بالفن

السلطة واالستحواذ على املواقع األساسية وتنفيذ

اإلذاعي وقواعده وجمالياته.

البرنامج السياس���ي واإلعالمي للحركة ،وهو ما
أحدث واقع ًا إعالمي ًا جديد ًا يخدم هذا البرنامج،

وللتدلي���ل عل���ى ذلك ،ح���اول أن تتابع بعض
املراسلني وهم يحلّقون في آفاق اإلنشاء العاجز

فزادت املنابر اإلعالمي���ة امللتزمة بهذا البرنامج
وتالشت منابر إعالمية كان لها التميز في مرحلة

م���ع التأتأة والبكبكة في محاولة مللء الفراغ في

ما قبل االنتخابات التش���ريعية ،وظهر من املنابر

هواء مفتوح ال صاحب له وال ضابط وبغير رسالة
إعالمية واضح���ة ،وليس هذا خاص��� ًا بحالتنا

من اليس���ار واليمني ،وهذا أمر مهم يحتاج إلى

الوطنية الفلس���طينية بل يخص معظم اإلذاعات

اإلعالمية ما يخدم التوجهات السياسية األخرى

والقن���وات املفتوحة بغير حس���اب ،وكأن األمر

املتابعة والتقومي حتى ال يحدث االنفالت اإلعالمي،
غي���ر أن املتابعة والتقومي لم يجدا لهما مكان ًا في

يتوافق إلى حد كبي���ر مع ثورات الربيع العربي
غير الواضح مسارها ،وإن رفعت شعار الثورة

الفن اإلعالمي وغابت قدس���ية الكلمة ومسؤولية

واإلص�ل�اح والتغيير وفي غي���ر اتفاق كما يقول

القول عبر األثير.

الشاعر:

من أهم س���مات هذه املرحلة حالة االنقسام
السياسي والتنظيمي واإلعالمي وبروز مفردات
الغلظ���ة واحلق���د والتحري���ض والتخوين ورمبا
التكفير أحيان ًا ،وهو ما كش���ف الغطاء عن عجز

ال ُيصلح الناس فوضى ال ُسراة لهم

		

وال سراة ملن جهالهم سادوا

وعليه..

اإلدارة اإلعالمية الفلسطينية بوجه عام واإلدارات

فإن املس����ؤولية اإلعالمية هي في األساس

اإلعالمية الفصائلية بوجه خاص ،وس���ادت في
هذه األجواء روح الت ّفرد واالنسالخ عن منظومة

مس����ؤولية وطنية وأخالقي����ة واجتماعية ودينية
وقيمية ،واملس����ؤولية بهذه األبعاد ال يؤديها إال

القيم واملعايير األخالقية ،س���اعد على ذلك ثورة

مس����ؤولون عاملون قادرون مدركون ،مؤهلون،

الفيسبوك وإخوانه وتسريبات ويكليلكس واإلعالم

ملتزم����ون ،وال تكون املس����ؤولية اإلعالمية إال
بأوعية نقية صافية مع���� ّدة إعداد ًا فني ًا وعلمي ًا

اإللكتروني متعدد اإلمكانيات واالجتاهات بغير
نظام أو توجيه أو متابعة وهبط املستوى اإلعالمي

وأخالقي���� ًا ،حت����ى تنت����ج مناذج ممتلئ����ة بهذه

بأركان���ه الفنية واللغوي���ة واجلمالية ،وتربع على

القي����م والقواعد ،التي في اعتقادي أن املجتمع

عروش اإلذاعات اخلاصة واحلزبية من يفتقدون
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الفلس����طيني وعب����ر التاري����خ قد متي����ز بذلك،

االتصالي���ة الكبرى لالرتق���اء إلى آفاق العصر،

وعل����ى س����بيل املثال ال احلصر ،ف����إن اإلعالم

بينم���ا يتعلق الس���ؤاالن الثال���ث والرابع بقدرة

الفلس����طيني الذي تربع عل����ى عرش الصدارة

النخبة السياسية الفلسطينية على اتخاذ قرارات

والتناف����س مع نظي����ره املصري في وقت خفت

جريئة تفتح املجال لالستفادة من دور اإلعالميني

فيه ضوء اإلعالم في غير مصر وفلس����طني في

واملثقفني الفلسطينيني في عملية االرتقاء باإلعالم

العش����رينيات والثالثيني����ات واألربعينيات من

الفلسطيني في ضوء هذه االندفاعة التكنولوجية

القرن العش����رين واألمثلة على ذلك كثيرة ومن

والتحدي���ات الكبيرة التي تواج���ه األمة العربية

ذل����ك دار اإلذاعة الفلس����طينية «هنا القدس»

بعامة والفلسطينية بخاصة بعد مجموع التغيرات

ع����ام  ،1936واإلذاعة املصرية «هنا القاهرة»

السياس���ية العربية والدولي���ة والتي نعرض لها

عام  ،1934وهم����ا اإلذاعتان املتبادلتان الفن

ف���ي هذه العجالة بع���د أن تبني لنا قدرة اإلعالم

والق����ول واألداء واالنط��ل�اق والبرامج ،ورواد
األغنية العربية بدء ًا من سيدة الغناء أم كلثوم،

الفلسطيني في معظم مراحله وبخاصة في مرحلة
ما قبل النكبة ومرحل���ة انطالق منظمة التحرير

ومحمد عبد الوهاب وفريد األطرش ومحمد عبد

الفلسطينية والثورة الفلسطينية.

املطلب ورواد فن التمثيل واملوس����يقى ،فكانت

فم��ا ه��ي العالق��ة بي��ن اإلع�لام واالندفاع��ة
التكنولوجي��ة ،وم��ا م��دى تأثيرها عل��ى الواقع
اإلعالمي والفلسطيني؟

هاتان اإلذاعتان منوذجني لإلعالم املس����ؤول،
يقوم عليهما كبار األدباء والشعراء واملفكرين،
ويتح����دث من خاللهما محم����ود عباس العقاد،

أسفرت تكنولوجيا االتصال وثورة املعلومات

وطه حسني ،والتاجي الفاروقي ،وعبد الرحمن

بعد تتابع التطورات التقنية عن واقع جديد يفرض

ش����كري ،وخليل بيدس ،وإس����حاق احلسيني،

نفسه على عاملنا املعاصر ،ولعل أهم عالمات هذا

ويزبك ،ورش����يد اخلوري وغيرهم كثير نعرض

الواقع احتكار الدول الغربية املتقدمة لتكنولوجيا

لهم في قراءة خاصة أخرى.

االتص���ال وتقنياته والتحكم في مصادر اإلعالم
واملعلومات ،وأصبحت حرية تدفق املعلومات من
أعلى إلى أسفل واقع ًا ال جدال فيه ،ما خلق حالة

اإلعالم الفلسطيني
ومتطلبات العصر

من عدم التوازن أثرت س���لب ًا على الدول النامية
بعامة وعلى املنطقة العربية بخاصة ،ولعل أخطر

طرحنا في مقدمة هذه الدراسة أربعة أسئلة،

قضايا اإلعالم املعاصر في الوطن العربي ،أننا

يتعل���ق الس���ؤاالن األول والثاني مب���دى قدرة

ال نزال في موق���ف املتلقي ،وأن صوتنا العربي

اإلعالم الفلس���طيني على االستفادة من الثورة
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غير مسموع في ظل النظام اإلعالمي الدولي غير

شبكة اإلنترنت بني الفلسطينيني وأنصارهم من

املت���وازن ،وأن ما يخص قضايانا العربية يأتي

جهة واإلسرائيليني من جهة أخرى ،منذ انطلقت

معظمه من الدول الغربية وال تزال صورة العرب

انتفاضة األقصى في  2000/9/28عقب زيارة

في وسائل اإلعالم الغربية هي الصورة النمطية

شارون لساحة احلرم القدسي الشريف في عهد

للعربي املسلم ،بكل جوانبها وأبعادها السلبية.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي «باراك» وقد أدت هذه

أصبح العالم من حولنا خريطة إعالمية أكثر

احل���رب إلى إصابة الكثير من األهداف املتبادلة
بني اجلانبني.

من كونها خريطة جغرافية أو تاريخية ،وأصبح

جعلت هذه احلرب اإللكترونية الباب مفتوح ًا

اإلعالم الالعب األس���اس في صياغة الترتيبات
العاملية واملتغيرات السياسية ،ولإلعالم دوره في

للتط���ور الهائل في نظ���م االتص���ال التزامنية

تشكيل العقل والس���لوك البشري ،وحسب عالم

والالتزامني���ة ،وقد يؤدي ذلك خالل الس���نوات

االجتماع األميركي (س.رايت ميلز) فإن معظم

القادمة إلى تالش���ي الصي���غ اإلعالمية احلالية

التصورات واألخيلة املكتنزة في عقولنا من العالم

وظهور الصيغ اجلديدة بوس���ط (ويب) متكامل

بوجه عام تصل إلينا عن طريق وس���ائل اإلعالم

تصب���ح مبقتضاها الوس���ائل احلالية املطبوعة

بأنواعها ،وبالتال���ي فإن املتحكمني في اإلعالم،
هندس��� ًة ومتوي ًال وصياغ ًة هم األكثر قدر ًة على
تشكيل خريطة العالم وفق ًا ملصاحلهم اخلاصة،

واملسموعة واملرئية من التراث ،وهو ما يتم تداوله
الفورية واخلبر العاجل ،وأصبحت شبكة اإلنترنت

وهو ما يتفق مع واقع اإلنتاج التكنولوجي ،فقد

أقدر من الصحيفة املطبوعة في القصة اخلبرية

اتض���ح أن معظم الوس���ائل اإلعالمية احلديثة

وهو ما يحتاج كذلك إلى دراسة متخصصة.

ف���ي هذه األيام ،فقد ف���اق اإلنترنت الراديو في

يتم إنتاجها برعاي���ة وزارات الدفاع في أوروبا

تف����رض ه����ذه التحديات التقني����ة والفكرية

وأمي���ركا وبخاصة أجه���زة الكمبيوتر واألقمار

واملتغيرات السياسية على املؤسسات اإلعالمية

الصناعية وبرامج املعلومات وشبكات اإلنترنت،
وهو ما كان قائم��� ًا في احلربني العامليتني ،وهو

العربية والفلسطينية واجلهات املعنية بالتخطيط
لإلعالم اس����تدراك الوعي واليقظة والعمل على

ما شاهدناه في احلرب على أفغانستان واحلرب

وضع اس����تراتيجية إعالمية تقوم على األسس

على العراق وما عرف آنذاك باحلرب التلفزيونية

العلمي����ة بعيدة عن املضغ املتك����رر للمفردات

وما نشاهده كذلك في احلرب اإلسرائيلية اجلوية

الكبي����رة دون مضمون أو فع����ل وإعادة النظر

على املقاومة الفلس���طينية وش���بان االنتفاضة
واملالحق���ة الدقيقة للمقاومني ،وهو ما خلق حال ًة

في السياسات اإلعالمية العربية والفلسطينية
الرس����مية واالبتعاد عن الوصاية الفوقية على

من املواجهة اجلديدة في الفضاء اإللكتروني عبر

املجتمع ،وسياس����ة إخفاء احلقائق واملعلومات
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واختالل أجهزة اإلعالم وإتاحة الفرصة للتعددية

يعتمد على التعددية اإلعالمية بعيد ًا عن احتكار

اإلعالمي����ة في إطار نظ����ام إعالمي له قواعده

احلكومات لوس���ائل اإلعالم والس���ماح للقطاع

وقوانينه وضوابطه ،فاإلعالم املعاصر من خالل

اخلاص بتش���غيل القنوات اإلذاعية والتلفزيونية

وس����ائله املختلفة إحدى املؤسس����ات الرئيسة

وفق نظام وإشراف ومتابعة.
الطبيع���ي أن يتأث���ر اإلع�ل�ام الفلس���طيني

في عملية التنش����ئة االجتماعية والسياس����ية

 political socializationوذل����ك بحكم قدرته
غي����ر احملدودة في التأثير عل����ى الفرد معرفي ًا

باالندفاع���ة التكنولوجي���ة وأن ينعكس ذلك على
الواقع الفلس���طيني ،فظه���رت اإلذاعات احمللية

وس����لوكي ًا واجتاهي ًا في ضوء صناعة اإلعالم

ومحط���ات التلفزة اخلاصة ف���ي الضفة الغربية

واالتصال واألس����اليب التفاعلية والقدرة على

قبيل اتفاق «أوسلو» وبعد االتفاق ،وانتقلت هذه

الوصول بسهولة ويسر.

احلال���ة اإلذاعية اخلاص���ة إلى قطاع غزة خالل

فاجأت االندفاعة التكنولوجية اجلديدة األنظمة

انتفاض���ة األقصى وبعد تدمي���ر إذاعة «صوت

العربية وأفقدتها الس���يطرة الكاملة على وسائل

فلسطني» وجتريفها وفي ظل انهيار املؤسسات

اإلع�ل�ام ،فقد وفرت التقني���ات احلديثة إمكانية

اإلعالمي���ة بحك���م االحتالل وسياس���ة البطش

توصيل البث التلفزيوني مباش���رة إلى املستقبل

والقت���ل والتجري���ف اإلس���رائيلية التي أصابت

دون وس���يط ودون إذن من الدولة ،وهو ما جعل

الش���جر واحلجر واألرض واألثاث واملؤسسات
واملق���ررات املختلفة ،وانعكس ذلك س���لب ًا على

السياسي العربي وال ميكن مواجهة هذه األزمة إال

السياس���ة اإلعالمية الفلس���طينية التي تش���هد
تراجع��� ًا في املتابعة بوجه عام وزيادة ش���ديدة

متكاملة تتوافق فيها االجتاهات واأليديولوجيات

األهمي���ة في ظل الصلف اإلس���رائيلي والتردد

والتيارات املوجودة على الس���احة العربية وفق

األميركي واألوروبي والتراجع العربي ،وكان أبرز

األحوال العلمية إل���ى تأهيل كادر إعالمي قادر

هذه املتغيرات ما عرف بأحداث 2001/9/11

على التعامل مع القضايا واملستجدات.

واالحتالل األميركي لدولة أفغانستان واالحتالل

اإلعالم العربي يعيش أزمة حقيقية تعكس النظام
بسياسة إعالمية واضحة واستراتيجية إعالمية

وفي هذا السياق ،فإن البيئة االتصالية بوجه

األميركي لدولة العراق في  2003/3/20وهي

ع���ام تؤثر على نظم االتص���ال القومي واحمللي،

املتغيرات التي أدت إلى انهيار األنظمة الشرقية

وأتاحت هذه الث���ورة االتصالية من خالل وفرة

االشتراكية واألنظمة الغربية الرأسمالية األوروبية

املعلومات فرصة مناسبة للعمل بجدية على إعادة

وصعود القطب الواحد إلى واجهة إدارة العالم

هيكلة وس���ائل اإلعالم وتوفي���ر فرصة للتنافس

واحملاوالت املتواصلة لتشكيل نظام دولي جديد

وحتس�ي�ن األداء واالجت���اه نح���و نظ���ام جديد

بقيادة الواليات املتحدة األميركية.
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انعكس ذلك على املنطقة العربية التي سادتها

وحوار منذ أزمة أحداث  2001/9/11وما تالها

التباينات الطائفية واجلهوية والسياسية والقطرية،

وبخاصة احلالة العراقية والفلس���طينية في ظل

ما أدى إلى خلخلة البناء العربي الرسمي وتهديد

التحكم في مصادر اإلعالم واملعلومات والهيمنة

اجلامعة العربي���ة التي فقدت حيويتها ورمزيتها

املطلقة من الدول الكبرى واحلكومة اإلسرائيلية،

وس���اعد على ذلك الهجمة اإلسرائيلية الوحشية

وب���رزت أهمية إدارة األزمة اإلعالمية كجزء من

على الش���عب الفلسطيني ومؤسس���اته وهيئاته

االستراتيجية السياس���ية والعسكرية األميركية

ومقرات���ه وأف���راده وأرضه وش���جره وحجره،

واإلس���رائيلية لتحقي���ق أهدافهما ومصاحلهما،
وزاد األم���ر تعقيد ًا احلال���ة العربية في ضوء ما

في أوس���لو ع���ام  ،1993وه���ذا الواقع الدولي

يعرف بث���ورات الربيع العربي التي انعكس���ت
سلب ًا على القضية الفلسطينية ،وتراجعت بعيد ًا

عام ،ومن الطبيعي أن يتأثر اإلعالم الفلسطيني

عن األجندة اإلعالمية العربية ،وهو ما يضاعف

بهذا الواقع شأنه ش���أن املؤسسات التشريعية

املسؤولية اإلعالمية الفلسطينية واتساع دائرتها

والتنفيذي���ة والقضائية ،وس���ادت حالة الفلتان

وتقوية بنيانها ،وبذلك جنيب عن السؤالني األول

األمني وقضايا الفساد واإلصالح واحلاجة إلى

والثاني في ضوء ه���ذا الواقع التكنولوجي قبل

االنتخابات والتغيي���ر والتجديد ،وتهددت حياة

االنتقال إلى السؤالني الثالث والرابع ونقول:

وااللتفاف على اتفاقات السالم التي مت توقيعها
والعربي انعكس على احلياة الفلس���طينية بوجه

املواطنني وازدادت حدة االشتباكات الدامية بني

نعم ،يس���تطيع اإلعالم الفلسطيني أن يرتقي

الفلسطينيني واإلسرائيليني وتراجع الدعم الدولي
والعربي أيض ًا ،ووسط هذه احلالة الدامية غاب

إلى آف���اق العصر وأن يتحرر من املمارس���ات
التقليدي���ة والفئوي���ة والفصائلي���ة واجلهوية إذا

ياسر عرفات الرمز النضالي الوطني الفلسطيني

ما أخذ أصحاب القرار باملرتكزات األساس���ية

الذي احتفلت به اجلماهير الفلسطينية والعربية

العلمي���ة والتجريبي���ة وم���ن خالل ق���وى الفعل

واألنصار في العالم ،وش���كل غيابه بذلك غياب

العلمي والتقني والوطني العام ،مبعنى أن يتسلم

مرحلة فلس���طينية كاملة ،لتب���دأ مرحلة جديدة
بقيادة ولغ���ة إعالمية جديدة ،طالب بها الرئيس

املختصون واملج ّربون مسؤولية اإلدارة اإلعالمية
خالل احلقب التاريخية التالية واملسيرة الوطنية

محمود عباس وفق سياسة جديدة وإعالم جديد

والعالق���ات الدولية ،وبخاصة أن فلس���طني في

ومسؤول.

املرحلة احلالية ،أي منذ  2012/11/29هي دولة

وفي هذا الس���ياق ،برزت احلاجة إلى أهمية

عضو بصفة مراقب ،وهو ما يفتح املجال أمامها

اإلع�ل�ام ومصداقيته وقدرته على التأثير وخدمة

للمش���اركة الفعلية في املؤسس���ات واملنظمات

الش���عب ،ومازالت هذه املصداقية موضع جدل

الدولية ،ومن ذلك بالطبع املؤسس���ات اإلعالمية،
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إلى املثقفني واإلعالميني ملمارسة دورهم في بناء

وه���و ما يوجب احلركة الس���ريعة والدقيقة نحو
االنفتاح على اآلخر الفلسطيني ،وهو هنا اآلخر
املؤه���ل ،اآلخر املختص ،اآلخر من ذوي اخلبرة
والتأهيل والتدريب ،اآلخر األوس���ع شمو ًال في
االنتم���اء ،أي االنتماء للوطن بصرف النظر عن
االنتم���اءات احلزبي���ة والفصائلية والعش���ائرية
والفئوي���ة واجلهوي���ة ،فق���د فرض���ت االندفاعة
التكنولوجي���ة واقع ًا جدي���د ًا ،يغلب عليه التفتيت
اإليجاب���ي الذي يع���زز من دور الف���رد املؤهل
واألكثر عطاء.
وه���ذا يتطلب من السياس���ي الفلس���طيني
واإلعالمي الفلس���طيني وأقصد هنا املس���ؤول
وصاحب القرار واملخط���ط ،أي صاحب القدرة
على التخطيط لسياس���ة إعالمية تصنع مدرسة
إعالمية تعيد اإلعالم الفلس���طيني إلى املنافسة
كما كان دائم ًا مع امل���دارس اإلعالمية املتميزة
القادرة على االختراق والتأثير واالس���تقطاب،
أي أن يجد اخلطاب اإلعالمي الفلسطيني طريقه
إلى الساحات التي تشهد االستقطاب ،في إطار
عملية الصراع وليست هذه الساحات بعيدة عن
ساحات اإلعالم عبر املراحل التاريخية.

املؤسسة اإلعالمية والتي تتلخص في اإلجابة عن
األسئلة اخلمس اآلتية:
 .1من يقول؟ أي املرسل والقائم باالتصال ،أي
اإلعالمي املتنوع.
 .2ملن يقول؟ أي اجلمهور املستهدف واملجتمع
املقصود.
 .3ماذا يقول؟ أي الرسالة اإلعالمية املقصودة
وفق الهدف.
 .4كيف تقول؟ أي الوسائل واألساليب اإلعالمية
التي تستخدمها إليصال الرسالة املقصودة.
 .5أي تأثير؟ أي النتائج التي مت حتقيقها وفق
الرس���الة واألساليب والوسائل ،وهذا يعني
املتابعة ،أي التكرار أو التقومي.
وف���ي ضوء هذه النظري���ة وتفصيالتها ،وفي
ض���وء املتغيرات السياس���ية املتعلق���ة بالقضية
الفلسطينية التي نواجهها نضع بعض التساؤالت
التي نعتقد أنها تسهم في رسم خريطة إعالمية
وطنية قادرة على املنافسة والتأثير ،ونفتح الباب
لدخول املختصني ،ومن هذه األسئلة:
 .1هل ميك���ن أن نصن���ع إعالم ًا فلس���طيني ًا
مسؤو ًال وفاع ًال؟

متطلبات السياسة
اإلعالمية الفلسطينية

 .2هل منتلك كفايات إعالمية متميزة قادرة على
الصناعة اإلعالمية؟

لإلجابة عن الس���ؤالني الثال���ث والرابع حول

 .3م���ا املعايي���ر الوطنية واألخالقي���ة واملهنية

النخبة السياس���ية والكف���اءات اإلعالمية نتأمل

املطلوبة لهذه الصناعة اإلعالمية؟

ه���ذه النظرية اإلعالمية املتميزة (نظرية الزويل)
التي تضع أساس ًا واضح ًا وفاع ًال يؤكد احلاجة
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 .4هل لدين���ا اإلرادة احلقيقية التخاذ قرارات
جريئة إلجناح صناعة إعالمية؟
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العربية املختلفة وعبر س����نني طويلة من املس����يرة

 .5ماهي مقومات اإلدارة اإلعالمية املكلفة ملثل
هذه املهمة؟
 .6ما املعيقات التي تواجه هذه الصناعة؟
 .7ما األساليب الناضجة ملواجهة هذه املعيقات
والتحديات؟
 .8من هم القائمون على االتصال؟ وس���ماتهم
وخصائصهم ومؤهالتهم وإمكانياتهم؟
 .9ما الرس���الة اإلعالمي���ة املطلوبة في ضوء
التحدي���ات السياس���ية والتكنولوجي���ة
واالجتماعي���ة والثقافية واالقتصادية؟ وفي
ضوء حالة االنقسام السياسي واجلغرافي؟
 .10ه���ل لدينا اإلدراك الواعي ملخاطر الصراع
الدول���ي وتأثي���ره عل���ى احلال���ة الوطني���ة
الفلسطينية؟
 .11هل تش���كلت لدينا رؤية إعالمية قادرة على
االختراق ف���ي مواجهة االندفاع���ة التقنية
والسياسية واحلالة الفلسطينية القائمة؟

اإلعالمية العربية في كل امليادين وال يزال للكفاءات
الفلسطينية حضورها البارز في اإلعالم العربي.
اعتقد بعضنا في إطار البحث عن هذه الصيغة
أن إلغاء وزارة اإلعالم وإبدالها مبس����ميات أخرى
جدي����دة ميثل صيغة مناس����بة لالرتق����اء باإلعالم
يفص����ل الثوب على
الفلس����طيني ،وأخ����ذ بعضنا ّ

املقاس ووفق األفراد والتكتالت ،كما اعتقد بعضنا

أن االنغماس في األنظمة اإلعالمية الدولية يصنع
فلسفة إعالمية ،وهو ما يفسر هذا االهتمام اجلاد
من أجل تش����كيل مجلس أعلى لإلعالم ،يحل اللغز
وينبئ عن مس����تقبل أفضل لإلعالم وال تزال معامله
مفق����ودة وآلياته غير واضح����ة .وحتى يكون هذا
املس����تقبل ويكون للمجلس دور في هذا املستقبل
املأمول  -وهذا في اعتقادنا ممكن ولكنه يحتاج إلى
آلية جديدة فاعلة ورأينا من خالل جتربتنا املمتدة
ف����ي هذا امليدان واالطالع عل����ى مكونات النهضة
اإلعالمي����ة بعامة محلي ًا وعربي ًا وعاملي ًا  -يجب أن

وأخيرًا مستقبل
اإلعالم الفلسطيني

نتخلى عن عقدة املؤسس����ات احلكومية التي ترى
في هيئاته����ا صورة املجلس األعل����ى لإلعالم ،أو

يصب����ح من الالزم في ضوء هذا الواقع املتنوع

عق����دة املكاتب اإلعالمي����ة التجارية واإلعالنية وما

إيجاد صيغة إعالمية تتواف����ق مع احلالة الوطنية

ينتج عنها من منابر إعالمية إذاعية أو تلفزيونية أو

والسياس����ية والتطور الهائل في وس����ائل اإلعالم

صحافية وطباعية باعتبارها أساس املجلس األعلى

والتدفق املعلوماتي من أعلى إلى أسفل ،ولألسف

أو مكونه األس����اس ألنه����ا تفتقد في معظمها على

لم جند في التجربة اإلعالمية الفلسطينية في إطار

أقل تقدير إلى مكونات املنبر اإلعالمي أو مكونات

السلطة الوطنية وحتى هذه األيام جتربة محمودة أو

القائم باالتصال املسؤول عن إدارة هذه املنابر وفق

إنتاجية ،على الرغم من القدرات الذاتية الفلسطينية

املعايير اإلعالمية الدولية املتعارف عليها والقوانني

التي أس����همت في صناعة السياس����ات اإلعالمية

املنظمة لذلك.
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إذن ..كيف يتشكل هذا
المجلس اإلعالمي المنشود؟

إن مجلس��� ًا هذا تكوين���ه في اإلطار العام
ميكن أن يصنع إعالم ًا فلسطيني ًا واعي ًا بدوره،

يتش���كل هذا املجلس في رأين���ا من ممثلني

عارف ًا مبتطلبات البن���اء والتطور والتحديث،
قادر ًا على التأثير واجلذب واملنافسة بالتعاون

يخض���ع ه���ؤالء املمثل���ون للمعايي���ر اإلعالمية

مع الكوادر الفني���ة العاملة واملجتهدة وذات

للمؤسس���ات اإلعالمية األساس���ية شريطة أن

اإلبداع والتميز واالطالع على املس���تجدات،
ق���ادر ًا عل���ى أن يط���ل من نافذة املس���تقبل

واملؤهالت العلمية ،سواء أكانت هذه املؤسسات
رس���مية أم أهلية أم جتارية ،ومن الشخصيات

ويناف���س على التفوق والتميز واالس���تقطاب

اإلعالمي���ة ذات الكفاءة والش���خصيات العامة

ويفسح املجال إلى أن يكون في دائرة التنافس

ذات التأثير وم���ن ذوي االجتاهات واالنتماءات

واالختبار ،فنحقق م���ا بدأنا به هذه القراءة

السياس���ية واملش���هود لهم بالعطاء واحلضور

باألسئلة األربعة حول قدرة اإلعالم الفلسطيني

الفكري والسياس���ي ومن رجال الدين املشهود

على االرتقاء إلى آفاق العصر.

لهم باحلكمة والتنوير.
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دراسات

عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة:
أبعاد سياسية
د .سعيد يقين

*

مقدمة

به���ا لهذا املجتمع وهذه الق���وى الدولية الفاعلة
محدث��� ًة اختراقات ومضيف ًة ومس���جل ًة جناحات

نتيجة عنف احلالة االس���تعمارية في فلسطني
والت���ي اتخ���ذت أمناط ًا مختلف ًة تس���تهدف بناء

سياسية لم يحققها مشروع استعماري حديث.
أولى الفلسطينيون من خالل منظمة التحرير
الفلسطينية كمؤسسة متثيلية للشعب الفلسطيني
اهتمام ًا كبي���ر ًا ودؤوب ًا لتق���دمي رواية تاريخية
مغايرة تس���تهدف إح���داث اختراق تراكمي في
الضمي���ر العاملي ،بدء ًا م���ن اللحظة التي توجه
فيها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى األمم
املتحدة (بق���وة املعطيات التاريخية) ليتمكن من
(انت���زاع) اعتراف أممي باملنظمة كحركة حترر
وطني ومؤسسة متثيلية للشعب الفلسطيني على
طريق انت���زاع حق تقرير املصي���ر الذي يعتبر
مدخ ًال لصيانة األمن والسلم الدوليني وحمايتهما
وفق ميثاق األمم املتحدة.

إس���رائيل اليهودية كما ه���ي إجنلترا إجنليزية،
س���لك الفلسطينيون دروب ًا مختلف ًة حلماية البقاء
الوطني العربي في ه���ذا احليز املكاني ،أملتها
عليه���م ظروف نكبتهم من جه���ة ،وقدرة عدوهم
على بناء حتالفات استعمارية راسخة مع القوى
الدولية الفاعلة في املجتمع الدولي من جهة أخرى.
وأحد هذه الدروب احلضارية «السياس���ية» كان
توجه الفلس���طينيني نحو املجتمع واملؤسس���ات
الدولية لتق���دمي رواية تاريخية مغايرة لتلك التي
استطاعت احلركة الصهيونية أن تقدمها وتتقدم

*

أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيت حلم.

29

نهائي ًا عن باقي األراضي احملتلة ،إ ّال أن اجلهد
السياسي الفلس���طيني استمر متصاعد ًا سواء

كان اخلطاب السياسي البراجماتي الفلسطيني
ذا ق���درة إقناعي���ة عالية لدى أوس���اط دوالنية
يحسب موقعها وموقفها دائم ًا إلى جانب احلالة

على صعيد التعاطي اإليجابي مع املفاوضات ،أو

االس���تعمارية الصهيونية ،واس���تطاعت القيادة

على صعيد ترسيخ بناء املؤسسات وإصالح أطر

الفلس���طينية بفع���ل اجلهد السياس���ي الوطني
املتراكم أن تخلق حتو ًال جذري ًا لدى هذه األوساط

النظام السياسي الفلسطيني كمدخل مقنع للعالم
بأحقية الفلس���طينيني وجاهزيته���م لبناء دولتهم

عندما جرى اإلعالن عن الكيانية الوطنية (إعالن

الفلسطينية .وكش���ف هذا االلتزام الفلسطيني

االس���تقالل) في العام  1988كبرنامج سياسي
حظي بدعم دولي ،م ّكن القيادة الفلس���طينية من

باالتفاقيات املوقعة مع إس���رائيل  -واستمرار
اجلانب اإلسرائيلي في مش���روعه االستيطاني

امتالك شرعية متثيلية دولية راسخة لشعب نظرت

التدميري الس���تباق نتائ���ج املفاوضات بفرض

إليه دولة االحتالل على أنه حالة غير موجودة.

وقائع استيطانية كولونيالية على األرض  -بشكل

أصبح حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني
جزء ًا أساسي ًا من للنشاط السياسي الدولي في

جلي عن سياس���ة االحتالل التي تس���تهدف وأد
املشروع الوطني في حق تقرير املصير ،وتدمير

الش���رق األوس���ط ،كحق ال ميكن القفز عنه أو

حل الدولتني الذي يحظى بإجماع دولي.

التحايل عليه.

تناق����ش ه����ذه الورق����ة اآلث����ار واألبعاد

وين���درج ضمن هذا التط���ور ما توصل إليه
الفلس���طينيون م���ن اتفاقيات سياس���ية م ّكنت

 .1األبعاد الوطنية والقومية السياسية املترتبة على

الفلس���طينيني من إقامة سلطة وطنية فلسطينية

إفشال القيادة الفلسطينية مشروع االحتالل

على بعض من أجزاء ترابهم الوطني على طريق

القاضي بنزع اعتراف من الفلسطينيني بالدولة

االقتراب من تش���ييد البناء الس���يادي الراسخ

اليهودية كشرط للتسوية السياسية.

السياسية اآلتية:

لدولة فلسطني.

 .2األبعاد السياس���ية املترتبة على (مراكمة)

اصطدم املش���روع الس���يادي الفلس���طيني

اإلجنازات الوطنية الفلس���طينية لالقتراب

بعناد إس���رائيلي على مدار عش���رين سنة من

م���ن حق تقرير املصي���ر ،تلك اخلطوة التي

املفاوض���ات ،حاولت خاللها س���لطات االحتالل
تدمير املش���روع الوطني الفلسطيني مادي ًا من

بدأها ياس���ر عرف���ات في الع���ام ،1974
والتي رس���خها الرئيس أبو مازن بانتزاع

خالل إعادة احتالل املدن الفلس���طينية وتصعيد

االعتراف األممي بدولة فلسطينية غير عضو

البناء في املستوطنات وتفكيك اإلقليم اجلغرافي

ف���ي األمم املتحدة وهو الق���رار ()67/19

باجلدار العازل والطرق االلتفافية وعزل القدس

.2012/11/29
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على النظام السياس���ي العرب���ي ال ُقطري الذي

 .3األبعاد السياس���ية املترتبة على حشد قوى
املجتمع الدولي الرسمية واملؤسسات الدولية
ومنظم���ات املجتمع املدن���ي العاملية املؤيدة
حلقوق الشعب الفلسطيني ،وتداعيات ذلك
عل���ى تنامي مقاطعة دولة االحتالل لضمان
التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.
تناقش هذه الورقة أيض ًا اآلفاق السياس���ية
الرحبة التي حققها الفلسطينيون بهذا االعتراف
سواء على صعيد االنضمام إلى املنظمات الدولية
ذات العالق���ة حلماية املدنيني الفلس���طينيني ،أو
عل���ى صعيد تفنيد أي ش���بهة ح���ول االدعاءات
اإلس���رائيلية القائلة إن إقليم الضفة الغربية هو
إقليم غير محتل وإمنا متنازع عليه ،أو على صعيد
كسر الطوق االحتاللي القاضي بجعل املفاوضات
قدر ًا مستدام ًا.
تتعرض الورقة إلى فش���ل اجلهود األميركية،
والضغوط اإلسرائيلية باعتراض العمل السياسي
الفلسطيني وخاص ًة في منظومة الدول الغربية،
حيث بدأت دائرة التحالف اإلسرائيلي بالتداعي
أم���ام احلق التاريخي للفلس���طينيني في التحرر
وتقرير املصير.

تداعى وفقد مشروعيته جراء الهزمية التي نقلت
اجليش اإلسرائيلي من التخوم الفلسطينية إلى
األراضي العربية املجاورة.

وب���دا الفلس���طينيون أكثر انحي���از ًا للذات

الوطنية الفلس���طينية بعد الفشل الذي منيت به
التشكيالت السياسية القومية ،التي انخرط فيها
الفلسطينيون بعد نكبة العام .1948
أصبحت حماي���ة الهوية الوطنية والتحرر من
االس���تعمار الصهيوني ونيل االستقالل الوطني
الفلسطيني هي املكونات األساس للعمل الوطني
الفلسطيني.

أطاح���ت هذه الهزمي���ة ،أيض ًا ،باملؤسس���ة

التمثيلية التي كانت اجلامعة العربية قد دعت إلى
إنشائها في العام  1964بعد وفاة أحمد حلمي
باشا رئيس حكومة عموم فلسطني.
كان التفاف الشعب الفلسطيني حول احلركة
الفدائي���ة التي بدأت كفاحه���ا الوطني في العام
 1965ه���و احملطة األول���ى التي منحت احلركة
الوطنية الفلسطينية شرعيتها التمثيلية ،وحسمت
بذلك محاوالت أطراف مختلفة عربية وفلسطينية
متثيل الفلسطينيني.

ً
أوال :على طريق انتزاع االس��تقالل
الوطني ()2012 -1974

متكنت املقاومة الفلسطينية من بناء مؤسستها
التمثيلية وإعادة تشكيلها كحالة حتالف بني قوى
الشعب الفلسطيني املنخرطة في الكفاح املسلح

كانت اللحظة الزمنية الفارقة ()1967/6/5
حاس���م ًة في تأطير الكفاح الوطني الفلسطيني

(املنظمة) بفكرها السياس���ي املعبر عنه بامليثاق
الوطن���ي الفلس���طيني وبقيادته���ا الوطنية التي

وترس���يخ الوعي الوطني الفلسطيني ،إذ شهدت
هذه اللحظة انهيار ًا كام ًال لرهان الفلس���طينيني

استمدت شرعيتها من الشعب الفلسطيني وليس
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السياسي املرحلي (برنامج النقاط العشر) كتوجه

من أي مظلة رسمية عربية أخرى.
كانت املرحلة التي اكتس���بت فيها (املنظمة)

براجماتي ،يعني إقامة س���لطة وطنية مس���تقلة

كحركة حترر وطني فلسطيني شرعيتها الكفاحية
ً
مدخ�ل�ا مركزي ًا في نيل الش���رعية م���ن النظام

مقاتل���ة على أي جزء من فلس���طني يتم حتريره،
حت���ى لو كان مدينة أريحا )1(.ويجب التنويه بأن

السياسي الرس���مي العربي ممث ًال في اجلامعة
العربية ،ونظر ًا لتنامي الكفاح الفدائي الفلسطيني

رفض أي مشروع لقيام كيان فلسطيني سياسي

في األراضي العربية والفلس���طينية التي سيطر

مس���تقل يكون ثمنه االعتراف والصلح واحلدود

عليها الع���دو الصهيوني والذي أصبح يش���كل

اآلمنة مع حالة االستعمار الصهيوني التي عرفت

ظاه���رة وحالة إقناعية عالي���ة ،أقر مؤمتر القمة

نفسها باملفهوم الديني (إسرائيل).

العرب���ي الذي عقد في مدينة الرباط املغربية بني

كانت الشرعية التي امتلكتها منظمة التحرير
الفلس���طينية كحرك���ة حترر وطني ،فلس���طيني ًا

هذا البرنامج السياسي البراجماتي حافظ على

 29 -26تش���رين األول عام  ،1974أن :منظمة

وعربي ًا ،وكحالة حتالف للقوى الفلسطينية الفدائية

التحرير الفلسطينية هي املمثل والشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيني.

(الكفاح املسلح) وقدرة قيادتها التي تستند إلى

وكنتيج���ة مباش���رة للتحوالت في السياس���ة

قان���ون التاريخ وما ملكته من كاريزما ثورية قد
تسلحت ،أيض ًا ،بالبرنامج املرحلي (املشار إليه

املصرية التي ش���كلت فيه���ا مصر رأس النظام

آنف ًا) ليكون منطلق ًا نحو اقتحام املجتمع الدولي
وخاص ًة املؤسسة الدولية الكبرى (األمم املتحدة).

العرب���ي بع���د الع���ام  ،1973وعم���ق التحالف
االس���تراتيجي األميركي اإلسرائيلي الذي ظهر
جلي��� ًا في حرب أكتوبر ع���ام  .1973وبالتأكيد،

كان جناح حركة التحرر الوطني الفلسطيني

وكنت���اج دقيق لفه���م طبيعة املرحل���ة التاريخية

في احلص���ول على عضوية األمم املتحدة بصفة
مراقب مس���بوق ًا باعت���راف منظم���ة دول عدم

اإليجاب���ي م���ع التحوالت الدولي���ة وخاصة تلك

االنحي���از ،ومنظومة الكتلة الش���رقية ،ومنظمة

املتعلقة بالعالقة مع االحتاد الس���وفيتي والنظام

املؤمتر اإلس�ل�امي ،إضافة إلى الدائرة العربية

الرس���مي العرب���ي ،وبالقدر ال���ذي يخدم وحدة

التي تش���كل احلاضن األول واألس���اس للعمل

الشعب الفلسطيني على أرض املعركة املمتدة مع

الوطني الفلس���طيني في إط���ار العمل القومي

العدو الصهيوني ،وضمان ش���رعيته السياسية،
أدت ه���ذه احلال���ة املتداخلة فلس���طيني ًا وعربي ًا

العربي الذي أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية

تلك وحرص القيادة الفلس���طينية على التعاطي

هي عنوان���ه القومي الوحيد في س���احة العمل

ودولي ًا إلى انعقاد الدورة الثانية عشرة للمجلس

العربي بعد الهزمية التي أصابت العمل القومي

الوطني الفلسطيني في القاهرة وإقرار البرنامج

عام .1967

العدد (2015 )32

32

أص���درت اجلمعية العامة ،ف���ي هذا اإلطار

التطهير العرقي وممارس���اته )3(،فلسطني تقف

وفي الع���ام  ،1974قرارين لهما صفة تاريخية
(س���تظهر آثارهم���ا الحق ًا) يعب���ران عن عدالة

م���رة أخرى كما وقفت ف���ي احملطات التاريخية
كافة أمام منطق القوى االس���تعمارية وأخالقها

القضية الفلسطينية في وجه املشروع الصهيوني

وممارساتها بني األمم واحلضارات ليس كتعبير

االستعماري ( 14تشرين األول  )1974ودعت فيه

جغرافي ،وإمنا بصورة إنسانية حضارية تاريخية

اجلمعية العامة حركة التحرير الوطني الفلسطيني

اس���تعصت على الغ���زاة عبر التاري���خ .وقفت

منظمة التحرير إلى االشتراك في أعمال اجلمعية

فلس���طني على هذا املنبر األممي لتخاطب العالم

العامة بشأن القضية الفلسطينية كجهة متثيلية

من خالل قائد الثورة الفلسطينية ياسر عرفات:

وحيدة للش���عب الفلس���طيني كاملة الش���رعية.

«إنني أعلن أمام حضراتكم (هنا) كرئيس ملنظمة

والثاني :بتاريخ ( 22تشرين الثاني  )1974وفيه

التحرير الفلس���طينية ،وقائد للثورة الفلسطينية

تدعو منظمة التحرير الفلسطينية إلى االشتراك

أننا عندما نتحدث عن آمالنا املش���تركة من أجل

ف���ي دورات اجلمعية العامة بصفة مراقب ممثلة

فلس���طني الغد ،فهي تشمل في تطلعاتنا اليهود
كافة الذين يعيش���ون اآلن في فلسطني ويقبلون

لفلسطني في القضايا الدولية كافة.

()2

بلغت منظمة التحرير الفلس���طينية – 1968
 1974مس���توى قانوني ًا واعتباري ًا رفيع ًا عندما

أرض فلس���طني ...إننا نقدم لكم أكرم دعوة...

وقف الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات على منبر

أن نعيش في إطار الس�ل�ام العادل في فلسطني

األمم املتح���دة في ( )1974/11/13بعد أن مت

الدميقراطية ...احلرب تندلع من فلسطني والسالم

إدراج القضي���ة الفلس���طينية على جدول أعمال

يبدأ من فلسطني».

بالتالي العيش معنا في س�ل�ام ودون متييز على

املنظمة الدولية في الدورة رقم ( ،)29وذلك للمرة

()4

هذا ه���و احلص���اد األول للحرك���ة الوطنية

األولى منذ العام .1952

الفلسطينية احلديثة ،التي أولت العمل الدبلوماسي
مكان ًة اس���تراتيجية إلحداث االختراق في جبهة

تقف فلسطني بني األمم والشعوب بقوة القانون
التاريخي واألخالقي والسياس���ي في عناد أمام

السياس���ة الدولية وال سيما في املعسكر الغربي
ال���ذي كان عملي ًا قد تبنى املش���روع الصهيوني

القوى االس���تعمارية التي أرادت أن تس���تبدل
مبكانته���ا ورمزيتها احلضارية التاريخية مدلو ًال

على أرض فلس���طني منذ احلرب العاملية األولى
وأصبح داعمها األكبر وحليفها األعمق سياسي ًا

اس���تعماري ًا ديني ًا أطلق عليه املستعمرون اسم

وعسكري ًا وثقافي ًا واقتصادي ًا.

«إسرائيل» ،فلسطني تقف أمام رواية استعمارية

()5

تزويري���ة عنصرية دينية وأمام مقوالت ونظريات

أقر هذا االعت���راف الدولي مبنظمة التحرير

االستعمار واالستشراق التلفيقي ،وأمام أخالق

الفلس���طينية ش���رعية كفاحها من أجل حتقيق
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تقري���ر املصي���ر ونيل االس���تقالل الوطني وفق ًا

االستعمار مبا تضمنته من فنون وآليات نضالية

للقانون الدولي الذي منح الشعوب التي تخوض

مهينة لقوات االحتالل وقيادة الدولة في إسرائيل.

كفاحها ضد االستعمار شرعية قانونية تامة في

وعلى مس���توى آخر أقر العالم مبا فيه كثير من

انتهاج أساليب النضال كافة ومن ضمنها الكفاح

الق���وى املتحالفة مع االحتالل بأحقية الش���عب

املسلح .وكذلك فإن أهمية هذا االعتراف األممي

الفلسطيني في تقرير املصير.

تكمن في أنه أس���قط الرواية الصهيونية القائلة

تطلب تصاعد االنتفاضة وشموليتها املكانية

باإلرهاب الفلسطيني .بل إن دولة االحتالل نفسها

واالجتماعية ل����دى الفئ����ات االجتماعية كافة،

بدأت تصبح فاقدة جلاذبيتها ومشروعيتها لدى

واستحالة السيطرة عليها بالوسائل العسكرية

كثير من املؤسسات األممية والدول في العالم.

(كما اعترف بذلك قادة االحتالل أنفسهم) إلى
توظيف ه����ذا الفعل الوطني ملزيد من احلصاد
السياسي على طريق االستقالل الوطني ،فكان

إعالن االستقالل
الوطني ()1988/11/10

انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني
الفلس����طيني التي ش����هدت توافق ًا وطني ًا عالي ًا

خط التتابع التاريخي
جاءت االنتفاضة الفلس���طينية التي انطلقت
شرارتها بتاريخ  ،1987/12/9لتؤكد مجموعة
من احلقائق السياسية:
 .1استحالة دوام االحتالل اإلسرائيلي كحالة
استعمارية كولونيالية.
 .2أظهرت االنتفاضة ش���حنة وطني��� ًة جارف ًة
ومخزون ًا وطني��� ًا واس���تعداد ًا عميق ًا لدى
الش���عب الفلس���طيني للس���ير على طريق
دحر االحتالل ،كما أمدت االنتفاضة قيادة
(املنظمة) ش���رعية ومشروعية عالية بعد أن
اعتقد االحتالل أن خروج املقاومة من لبنان
عام  1982سيقوض هذه الشرعية الكفاحية.
دخل���ت االنتفاضة الفكر اإلنس���اني والتراث
الكفاحي للش���عوب كحال���ة منوذجية ضد قوى
العدد (2015 )32

لدى قادة وتيارات العمل الوطني الفلس����طيني
الذي كان قد ش����هد توتر ًا وانقسام ًا سياسي ًا
منذ الع����ام  ،1983وجاء انعق����اد هذه الدورة
( 15 -12تش����رين الثاني  ،)1988اس����تجاب ًة
طبيعي���� ًة لهذا العمل اإلبداعي النضالي ،والتي
قادت وقائعها إلى اإلعالن السياسي الفلسطيني
(إع��ل�ان االس����تقالل) الذي ارتبط مبش����روع
سياس����ي متجدد يستند إلى هذا اإلعالن ،جاء
فيه« :جتاوب ًا مع اإلرادة اإلنس����انية الس����اعية
لتعزيز االنفراج الدولي ونزع السالح النووي،
وتسوية النزاعات اإلقليمية بالوسائل السلمية،
ف����إن املجلس الوطني يؤكد عزم (املنظمة) على
الوصول إلى تس����وية سياسية شاملة للصراع
العربي اإلسرائيلي ،وجوهره القضية الفلسطينية
في إطار ميثاق األمم املتحدة ومبادئ وأحكام
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القرار الدولي ()67/19
فلسطين (دولة) غير عضو
في األمم المتحدة؟

الش����رعية الدولي����ة ،وق����رارات األمم املتحدة،
وقرارات مجلس األمن ،وقرارات القمم العربية،
مبا يضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة
وتقرير املصير وإقامة دولته الفلسطينية املستقلة
على ترابه الوطني».

فصلت  38عام ًا بني حلظتني ،2012 – 1974

()6

بينهم���ا من الوقائع واملتغيرات ،واملعطيات ما ال

ج���اء إعالن االس���تقالل بتتال���ي املواقف

ميكن حصره في هذه الورقة ،ش���يء واحد بقي

الدولية املعبرة عن اعترافها بإعالن استقالل

األق���وى من التحوالت السياس���ية واالقتصادية

دولة فلس���طني ،إذ أعلنت عل���ى مدار يومني

واأليديولوجية على املستوى اإلقليمي والدولي هو:

 16-15تش���رين الثان���ي  92دولة اعترافها

أن التاريخ يالحق الصهيونية كما الحق احلركات

بالدولة الفلس���طينية وحول���ت ممثلياتها إلى

االستعمارية .بضعة آالف من الشهداء ،وبضعة

سفارات كاملة الصالحيات في هذه الدول وفق

آالف أخرى من اجلرحى واملعتقلني ،وآالف أخرى

النظام والقانون الدولي الدبلوماسي اخلاص

من األيتام واألرامل واملعاقني ...يس���يرون كما

باملمثليات والسفارات والقنصليات املتعارف
ً ()7
عليه دوليا.

سارت الش���عوب احملتلة نحو االنعتاق من قيود
االستعمار والعبودية.

كان انعق���اد الدورة اخلاصة باجلمعية العامة

متارس إس���رائيل هذا العنف االس���تيطاني

ملناقشة القضية الفلسطينية عقب دورة اجلزائر

اإلجرام���ي لي���س ف���ي حتد متوح���ش لألخالق

مباشرة بتاريخ  1988/12/13في جنيف  -بعد
أن أخ���ذت الواليات املتحدة ق���رار ًا مبنع دخول

اإلنس���انية والقوانني الدولية فحسب ،ولكن ألن
هذه هي األيديولوجي���ا الصهيونية التي أرادت
حيز ًا جغرافي ًا نظيف ًا من األغيار.

أب���و عمار إل���ى نيويورك ،وانتق���ال هذه الدورة
إل���ى االنعق���اد في جنيف  -مؤش���ر ًا س���اطع ًا

وتناس���لت بالتالي الوس���ائل اإلجرامية التي

على احتض���ان العالم وق���واه احلية لالنتفاضة

تس���تهدف التطهير العرقي واإلبادة السياسية

الفلس���طينية ،وكذل���ك تبن���ي املجتم���ع الدولي

للش���عب الفلسطيني من هذا العنف االستعالئي

للبرنامج السياس���ي الفلس���طيني الذي أعلنته

العنص���ري االس���تعماري )9(.وازدادت ه���ذه

دورة املجلس الوطني .كان انتقال  154دولة إلى

السياسات االستعمارية (التطهير العرقي واإلبادة
السياسية) حد ًة وعنف ًا بعد توقيع اتفاقيات أوسلو

جنيف لالستماع إلى ياسر عرفات ،واالستماع
لالنتفاضة ،واالستماع لفلسطني ،جتسيد ًا فعلي ًا
لفلس���طني السياس���ية وجتس���يد ًا حلق الشعب
الفلسطيني في تقرير املصير.

(إعالن املب���ادئ  )1993واتفاقيات االعترافات
املتبادلة ( ،)1993/9/10وإعالن واش���نطن/

()8
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املرحلة االنتقالية( ،أيل���ول  )1995وملحقاتهما

الدول���ي والقانون الدولي اإلنس���اني ،والتي لم
تتحول يوم ًا إلى إجراءات نافذة لوقف إسرائيل

بعد عقدين من املفاوضات مع دولة االحتالل

عن إجراءاته���ا التدميري���ة لألراضي واملجتمع

والتي أصبحت موصوفة بأنها مفاوضات عبثية

واملوروث الثقافي واحلضاري الفلسطيني ،وبنا ًء
على هذه الق���رارات ،فإن طلب العضوية ينتهي
إلى القول« :تأكيد ًا على املسؤولية الدائمة لألمم

الدولت�ي�ن وفق الق���رار  ،242واإلمعان العنيف
اإلقلي���م اجلغراف���ي في الضف���ة الغربية بجدار

بشكل
املتحدة حول قضية فلسطني حتى يتم حلها
ٍ
ومرض من جمي���ع جوانبها ،وتأكيد ًا على
أمني
ٍ
مبدأ ش���مولية العضوية في األمم املتحدة وعلى

الفص���ل العنص���ري ،وكنتيجة مباش���رة لهذه

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل

السياسات واملمارس���ات العنصرية االقتالعية،

اس���تقالله في دولته على أساس حدود اخلامس

وبالنظر إلى الوقائع االس���تيطانية على األرض،

من حزيران .»1967

في طابا و»واي ريفر» وغيرهما.

 استغلتها إسرائيل لإلطباق واإلجهاز الفعليعلى خيار التس���وية السياس���ية القائم على حل
ف���ي تهويد مدينة القدس العربية ،وتقطيع وحدة

وارتفاع عدد املس���توطنني إل���ى أكثر من 650
ألف مس���توطن ،وانعدام أي فرصة لتوقف هذا

وبن���ا ًء على هذا الطلب الفلس���طيني ،ونتيجة

جللس���ة اجلمعي���ة العام���ة لألمم املتح���دة رقم

املشروع االس���تيطاني الزاحف ،على الرغم من

( )67/19بتاريخ ( ،)2012/11/29فقد قررت

الت���زام اجلانب الفلس���طيني بخيار املفاوضات

اجلمعي���ة العامة بعد تصويت  138دولة لصالح

لتحقيق التس���وية السياس���ية ،وعلى الرغم من

الطلب الفلس���طيني منح فلس���طني صفة الدولة

الضغوط الدولية إلجبار إسرائيل على التوقف عن

املراقبة في نظام األمم املتحدة ،دون املس���اس

تدمير اخليار التاريخي في حل الدولتني  -ذهب

باحلق���وق املكتس���بة واالمتيازات ل���دور منظمة

الرئي���س أبو مازن إلى األمم املتحدة على الرغم

التحري���ر كممثل للش���عب الفلس���طيني مبوجب

من الضغوط السياس���ية األميركية والتهديدات

الق���رارات ذات الصلة ،وتع���رب اجلمعية العامة

اإلسرائيلية للحصول على مكانة دولة غير عضو

ع���ن األمل بأن ينظر مجلس األمن بإيجابية إلى

في األمم املتحدة.

الطلب الذي تقدمت به فلسطني ()2011/9/23
للحص���ول عل���ى العضوي���ة الكامل���ة في األمم

حفلت املسودة التي تقدمت بها منظمة التحرير
إلى األمم املتحدة للحصول على مكانة (دولة) غير

املتحدة

()10

عضو في األمم املتحدة مبوروث قضائي وقانوني

وضعت الواليات املتحدة ثقلها االستراتيجي

يؤكد احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني ويدين
اإلج���راءات االحتاللية باعتبارها منافي ًة للقانون

إلى جانب إس���رائيل حلمل الفلس���طينيني على

العدد (2015 )32

العدول عن هذا العمل السياسي ملا له من تبعات
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ترى دول���ة االحتالل أن لها نتائ���ج كارثية على

ح���ازت فلس���طني ه���ذه املكانة السياس���ية

مش���روعها االس���تعماري في فلسطني وشرعية

واالعتبارية بتصويت  138دولة ومعارضة  9دول

وجودها الس���يادي ف���ي األرض العربية .بدأت

فقط لهذا القرار وامتناع  41دولة عن التصويت.
وه���ذا ميثل اعتراف ًا أممي ًا بالدولة الفلس���طينية

نفسها التي استخدمتها ضد ياسر عرفات :فقد

(التي غيبها العنف االستعماري) مينحها مكانة

ج���رى وصف الرئيس محم���ود عباس بأنه غير

قانونية كدولة وأحد أش���خاص القانون الدولي،

مؤهل المتالك القدرة على الش���راكة السياسية،

وسيمكن هذا االعتراف الشعب الفلسطيني من

بل إنه املعطل األس���اس ملش���روع حل الدولتني،

االنضمام والتعاقد على االتفاقيات واملعاهدات

وأن الس���لطة الوطنية ال متتلك املؤسسات ذات

الدولية ذات الصلة بحماية الوجود الفلس���طيني

الكفاءة لبناء الدولة ،وأن االنسحاب اإلسرائيلي

وممتلكاته وموارده الطبيعية وموروثه الثقافي من

من الضفة الغربية س���وف يؤدي إلى س���يطرة
حركة حماس (املوصوفة) إس���رائيلي ًا باإلرهاب

العنف الصهيوني.
امتل����ك الرئيس الفلس����طيني تفويض���� ًا ودعم ًا
كبيرين مبا فيه دعم حركة حماس لهذه اخلطوة ،ألن
هذا اخلطوة من شأنها أن تسهم في تقصير عمر
االحتالل وفضح جرائمه بحق املدنيني الفلسطينيني،
واس����تنزاف قوة إس����رائيل ومكانتها وحصانتها
الس����يادية .باإلضاف����ة إل����ى أنها س����تعيد تنظيم
العملية السياس����ية وحتافظ عل����ى التأييد الدولي
حلل الدولتني ،وتوفر إط����ار ًا للمفاوضات مبعايير
ومرجعيات واضحة .ومن شأن ذلك تأصيل املكانة
التاريخية للقضية الفلسطينية في السياسة الدولية.
كما يعتبر فقهاء القانون الدولي أن هذا االعتراف
الذي أس����س لوضع فلسطني كدولة ذات شخصية
قانونية ،سينقل األراضي العربية من وضع أراض
محتل����ة إلى دولة حتت االحت��ل�ال ،مبا يترتب على
ذلك من تبعات قانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة
التي تنظم مسؤوليات وسلطات االحتالل وخاصة
تلك املتعلقة بعدم املساس بالبناء الطبيعي لألقاليم

إس���رائيل حملتها باس���تخدام املقوالت الركيكة

()12

على ه���ذا اإلقليم .وفي اجلان���ب األميركي قرر
الكونغ���رس اليمين���ي ذي األغلبي���ة اجلمهورية
وقف تقدمي أي مساعدات أميركية إذا استمرت
القيادة الفلسطينية في سعيها نحو األمم املتحدة،
ووقف املساعدات األميركية للمؤسسات الدولية
التي س���وف تعترف بفلس���طني كدولة .ولوحت
الواليات املتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)
في مجلس األمن لتعطيل قبول فلس���طني كدولة
كاملة العضوية .كما جلأت إلى ممارسة نفوذها
ل���دى بعض الدول لثنيها ع���ن التصويت لصالح
الفلسطينيني .وكانت إسرائيل قد أعادت التهديد
باحتالل الضفة الغربية وإلغاء اتفاقيات أوس���لو
إذا أقدمت الس���لطة على إجراء سياس���ي ميس
األمن اإلس���رائيلي ،ووقف حتويل املس���تحقات
املالية التي جتبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيني
من املعابر اإلسرائيلية.

()11
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أس���فر عن حصول فلس���طني على صفة الدولة

احملتلة ،وحظر النقل القهري للس����كان األصليني
من مناطقهم التاريخية ،وحظر استيطان /إسكان
مواطن����ي الدولة احملتل����ة لألقالي����م الواقعة حتت
االحتالل )13(.كما يأمل الفلسطينيون أن يشكل هذا
االعت����راف مدخ ًال لتفعيل وثيقة الهاي التي أدانت
بناء اجلدار العازل اإلسرائيلي في ،2014/7/9
ونصت على عدم ش����رعية البناء م����ن حيث املبدأ
وإزال����ة املقاطع التي مت جتهيزها في تلك اللحظة،
وإع����ادة األمور على األرض إلى ما كانت عليه قبل
الش����روع في البناء ...وقد مكن هذا االعتراف من
إزالة العوائق أمام انضمام فلسطني إلى العديد من
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،وأصبح باملستطاع
االنضمام إلى نحو س����تني منظمة وهيئة دولية ،ما
سيعظم االس����تفادة من القرارات الدولية وأهمها
حق����وق الدول ناقصة الس����يادة والتي أهمها على
اإلط��ل�اق حق تقرير املصير للش����عوب كأحد أبرز
مب����ادئ القانون الدولي واألمم املتحدة ،ألنه يعتبر
املصدر واألساس للحقوق األساسية للشعوب ،الذي
مينح هذه الشعوب قوة أخالقية كبيرة في نضالها
ضد السيطرة االس����تعمارية واألنظمة العنصرية
من أجل نيل حقها في تقرير املصير واالس����تقالل
()14
السيادي الناجز.

املراقب غي���ر العضو ف���ي األمم املتحدة ،وبعد
أن تيقنت إس���رائيل والواليات املتحدة من جدية
القيادة الفلسطينية في االستمرار في هذا التوجه
لدى املنظمات الدولية كافة  -جهود ًا سياس���ي ًة

كثيف ًة لضم���ان عودة الفلس���طينيني إلى طاولة
مفاوض���ات الوضع النهائي بعد جمود اس���تمر
خمس سنوات (.)2012 -2009
بدأ وزي���ر اخلارجية األميرك���ي جون كيري
جوالته التفاوضية املنفصلة بني الطرفني وأعلن
في نهاية اجلولة السادسة ( )2013/7/19عن
توصل���ه إلى اتفاق يس���مح بانطالق املفاوضات
املباش���رة بني الطرفني وفق س���قف زمني حده
األعل���ى  ،2014/4/19وب���دأت املفاوض���ات
رس���مي ًا بتاري���خ  ،2013/7/19على أن يلتزم
الفلسطينيون بعدم التوجه إلى أي من املؤسسات
الدولية لطلب عضويتها خالل الشهور التسعة من
املفاوضات املباشرة.

()15

ووفق التقرير الذي قدمه صائب عريقات إلى
اجتماعات اللجنة املركزي���ة حلركة فتح واللجنة
التنفيذي���ة للمنظمة .فإن هناك عدد ًا من العوامل
التي دفعت القيادة للعودة إلى طاولة املفاوضات
(مفاوض���ات الوضع النهائ���ي) ومنها حصول

ثاني��ًا :انضم��ام دول��ة فلس��طين
للمواثيق الدولية الـ 15

عملية الس�ل�ام يتمثل بتحقيق حل الدولتني على

بذلت اإلدارة األميركية بعد الفشل الذي منيت

حدود العام  1967مع تبادل متفق عليه لألراضي،

به اجلهود األميركية واإلس���رائيلية لثني القيادة

وأن ج���دول أعمال مفاوض���ات الوضع النهائي

الفلسطينية عن التوجه إلى األمم املتحدة  -والذي

يش���مل القضايا كافة ،ورفض احللول االنتقالية

العدد (2015 )32

الفلسطينيني على مرجعية خطية تقول إن هدف
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أو املرحلية ،واإلفراج عن قدامى أس���رى ما قبل

من أسرى ما قبل أوسلو التي كان قد تعهد بها
وزير اخلارجية األميركي كإجراء منفصل متام ًا

والياب���ان والنظ���ام العربي الرس���مي واالحتاد

عن فشل أو جناح جولة التسعة شهور بناء على

األوروب���ي لهذه اجلولة من املفاوضات ،وأن هذه
العوامل كانت تش���كل عام ًال مقنع ًا ومهم ًا لقبول

اإلصرار الفلسطيني.
عن���د هذه اللحظ���ة (التراجيدي���ة) التي كان

الفلسطينيني بهذه اجلولة التي بذلت فيها اإلدارة
األميركية عبر وزي���ر خارجيتها جهود ًا مضنية

الفلس���طينيون ينتظرون خروج أسراهم للحرية
بعد أكث���ر من ثالثني عام ًا من األس���ر .وخالل

أوسلو على أربع دفعات .ثم دعم روسيا والصني

للتوصل إليها.

اجتماع القيادة الفلسطينية مساء ،2014/4/1
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كان احتم���ال جن���اح هذه اجلول���ة منخفض ًا
جد ًا عن���د اجلانب الفلس���طيني نظ���ر ًا للخبرة

أعل���ن أبو مازن على املأل أن���ه في هذه اللحظة
سيوقع على  15قرار ًا من قرارات انضمام دولة

التاريخية التي تراكمت لدى الفلس���طينيني على

فلسطني للمواثيق الدولية .وهو التعهد الذي كانت

مدى العقدين الس���ابقني .وعلى الرغم من حتمل

القيادة قد التزمت به على مدى الشهور التسعة

القيادة الفلس���طينية تبعات هذه اجلولة من نقد

املاضي���ة بعدم التوجه إلى املؤسس���ات الدولية

لدى أوساط واسعة من الشعب الفلسطيني وقواه

بناء على تفاهمات مسبقة مع الواليات املتحدة.

السياسية املختلفة ،فإنها آثرت االستجابة وقبول

وبالفعل وقع الرئيس محمود عباس خمسة عشر
طلب ًا لالنضم���ام للمواثيق الدولية وهي :مواثيق

لن تقترب من احلد األدنى من احلقوق املشروعة

جني���ف األربعة ( ،)1949ميث���اق فينا للعالقات

للشعب الفلسطيني .وجراء التعثر الشديد لهذه
اجلول���ة عمل ج���ون كيري جاد ًا على اس���تباق

الدبلوماس���ية ( ،)1961ميث���اق فيينا للعالقات
القنصلي���ة ( ،)1961ميثاق قان���ون املعاهدات

تاريخ ( ،2014/7/19نهاية الشهور التسعة)،

( ،)1969اتفاقي���ة منع جرمية اإلبادة اجلماعية

واإلع�ل�ان عما أصبح يس���مى (اتفاق إطار /أو

واملعاقب عليها ( ،)1948االتفاقية الدولية للقضاء

خطة كيري) ،والتي على ضوئها س���يصار إلى

على جميع أشكال التمييز ( ،)1966ميثاق الهاي

عدم اإلعالن عن إخفاق هذه اجلولة التفاوضية.

( ،)1907االتفاقي���ة الدولية لقمع جرمية الفصل

ف���ي هذا املن���اخ الذي لم يش���هد أي مخرجات

العنص���ري واملعاقب عليه���ا ،)1973( ،اتفاقية

سياس���ية مقنعة للفلس���طينيني ،وفي خالل هذه

مناهض���ة التعذيب وغيره من ض���روب املعاملة

اجلولة التي لم تتوقف فيها اإلجراءات اإلسرائيلية

أو العقوبة القاس���ية أو الالإنس���انية أو املهينة

االس���تيطانية في الضفة الغربية والقدس ،جاء

( ،)1984البرتوكول االختياري التفاقية مناهضة

الرفض اإلس���رائيلي لإلفراج عن الدفعة الرابعة

التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاس���ية أو

هذه الدعوة األميركية مع قناعتها أن إس���رائيل
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الالإنسانية أو املهينة ( ،)2002اتفاقية القضاء

مستوى دائرة حماية القانون الدولي ،وسيصبح
هدف املفاوضات من اآلن فصاعد ًا التوصل إلى

البرتوك���ول االختي���اري التفاقي���ة حقوق الطفل

اتفاق عل���ى خارطة الدولتني عل���ى حدود العام

اخل���اص بعدم مش���اركة األطفال ف���ي النزاع

 1967مع جدول زمني لالنس���حاب من أراضي

املس���لح ( ،)2000االتفاقية الدولية حلقوق ذوي

دولة فلسطني.

على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (،)1979

()18

اإلعاقة ( ،)2006العهد الدولي باحلقوق املدنية
والسياس���ية ( ،)1966العه���د الدولي اخلاص

ثالثًا :فلسطين الدولة
والدولة اليهودية:

غي���ر العضو (املراقب) ف���ي األمم املتحدة إذن
ه���و املدخل الوحي���د الذي م ّكن الفلس���طينيني

إشكاليات االعتراف ومأزق الصهيونية
هل أيقظ اعتراف اجلمعية العامة بفلس���طني
دولة بصف���ة مراقب ف���ي األمم املتحدة حكومة
إس���رائيل بضرورة وس���رعة سن قانون أساس
يقضي بأن إسرائيل هي دولة القومية اليهودية؟
وهل كانت إس���رائيل ذات يوم دولة غير يهودية؟
بداي ًة يجب اإلش���ارة إلى أن إعالن االس���تقالل
(إع�ل�ان قي���ام دولة إس���رائيل) ق���د نص على
اجلوهراني���ة الدينية/العرقي���ة صراح��� ًة ،فقد
اس���تهل بن غوريون إعالنه بالق���ول ...« :وعليه
فقد اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب ،ممثلي
املجتمع اليهودي في البالد واحلركة الصهيونية
في يوم انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطني
( ،)1948/5/14وبحك���م حقن���ا التاريخ���ي
الطبيعي ،ومبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،نعل���ن عن إقامة دولة يهودية في أرض
إسرائيل ،في دولة إسرائيل»( ،)19وميكن اإلشارة
أيض ًا إلى أن القوانني األساس التي تستند إليها
الدولة مبا فيها قانون العودة شكلت في منظومتها

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية (.)1966
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كان حصول فلس���طني عل���ى عضوية الدولة

من االنضمام له���ذه املواثيق الدولي���ة ،والقناة
الوحيدة لفتح آفاق وطني���ة كفاحية جديدة على
مسرح السياسة الدولية كبديل للمفاوضات التي
استمرت أكثر من عش���رين عام ًا وتعمدت فيها
إسرائيل إبقاء السلطة الفلسطينية دون سلطة،
وجعل احتاللها ألراضي الدولة الفلسطينية دون
كلفة ،وإبق���اء قطاع غزة خ���ارج إطار الفضاء
الفلس���طيني ،ولهذا كان البحث عن مسار آخر
بدل املفاوضات التي أصبحت عملية ميئوس ًا من
جدواها أمر ًا حتمي ًا.

س���يجعل انضمام فلسطني إلى هذه املواثيق
الدولي���ة وخاصة مواثيق جنيف لعام  1949من
دولة فلس���طني على حدود اخلامس من حزيران
وعاصمته���ا الق���دس  -وحصوله���ا على صك
اعتبارها دولة متعاقدة سامية يوم - 2014/4/2
دول ًة حتت االحتالل ،وسيصبح في اإلمكان إخراج
املفاوضات من مربع اإلمالءات اإلسرائيلية إلى
العدد (2015 )32
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البنية التحتية األيديولوجية والنظامية للمضمون

حيثما أمكن ،واالس���تمرار في متزيق الش���عب

اليهودي العرقي للحالة االستعمارية (إسرائيل).
كان القضاء اإلس���رائيلي (الصهيوني) صريح ًا

األصالن���ي إلى طوائف وقبائ���ل وأقليات ،بغية
احليلول���ة دون نهوضه واس���تمرار وجوده .وهو

جد ًا ،وحاد الصراحة واحلدة في رس���م احلدود

يشكل جائزة تشجيع لعصابات اإلرهاب اليهودية

العنصرية لدولة إسرائيل.

(جماعة تدفيع الثمن) .كما ينطوي هذا القانون

يفسر القاضي األكبر ورمبا األهم في تاريخ

عل���ى غاية أخرى خفية تنبع م���ن طابع احلركة

رؤساء محكمة العدل العليا اإلسرائيلية (أهارون

الصهيونية وباألس���اس من البعد الوحشي لهذه

باراك) املضمون اجلوهراني العرقي /الديني/

احلركة ،فهو يس���تهدف تصعيد الالس���امية في

إلسرائيل السيادية بالقول« :قيم إسرائيل لدولة

صفوف املجموعات القومية املتطرفة التي أخذت

يهودية ،هي ذات مكانة دس���تورية فوق قانونية،

جتتاح أوروبا بصورة متزايدة ،بهدف دفع اليهود

وهي يهودية الدولة ،هي املكون األول في بناء كل

للهجرة إلى إس���رائيل حتى تس���تكمل إسرائيل

القوانني األساس ،وتؤثر بذلك على دستورية كل

دوره���ا كمفوضية تاريخية لليهودي���ة التوراتية

القوانني ،وهي تؤثر على تفس���ير كل النصوص
القانوني���ة ،وذلك ألنه يج���ب أن نرى فيها جزء ًا

وحتى تتحول إلى غيتو مسلح تستلهم فرضياته
األساس من حاخامي غوش إميونيم واخلالصيني

من القيم األس���اس لدولة إس���رائيل ،وجزء ًا من

املسيانيني دعاة إعادة بناء الهيكل.

()21

الغاي���ة العام���ة القابعة في أس���اس كل قانون

ل���م يكف رؤس���اء حكوم���ات إس���رائيل عن

في إس���رائيل» )20( .خالل التمهيد إلصدار هذا

املطالبة ذات الطابع اإلحلاحي من الفلسطينيني

القانون ،تساءل إيلي أمينوف (كاتب من اليسار

باالعتراف الصريح بالدولة اليهودية (أي إسرائيل

اإلس���رائيلي) :ملاذا يدف���ع نتنياهو نحو إصدار

ذات الطابع العرقي احلصري اليهودي – لليهود

أس���وأ القوانني العرقية؟ هذا القانون (حس���ب

فق���ط) كش���رط ومدخ���ل للتوصل إلى تس���وية
سياس���ية وفق الش���روط اإلس���رائيلية (طبع ًا)

هي دولة يهود نيويورك ،ولكن ليست دولة سكان

إذ بدأت ه���ذه املطالبة تس���تولي على اخلطاب

قرية كفر قاسم العربية ،وهو رسالة واضحة حول

الرسمي في إس���رائيل منذ لقاءات ومفاوضات

تفوق الطابع اليهودي للدولة وعلوه على طابعها

كام���ب ديفيد الثانية عام  ،1999التي جاءت في

الدميقراطي ،وأن احلق في جتسيد تقرير املصير

إط���ار البحث حول قضاي���ا الوضع النهائي .إذ

القومي في إس���رائيل يخ���ص فقط الذين تنتمي

طالب اإلس���رائيليون بضرورة االعتراف بالبيت

أمهاتهم للديان���ة اليهودية ،وأن الهدف املركزي

القومي اليهودي ،وبحلول العام  ،2004ونتيجة

لهذا القانون األس���اس هو إقصاء الفلسطينيني

التطورات على األراضي الفلسطينية في أعقاب

أمينوف) يوجه رسالة إلى العالم كله بأن إسرائيل
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انتفاضة األقصى وحرب اخلليج وأحداث أيلول

ارتفع���ت هذه الالفتة عالي ًا أثناء توجه القيادة

في الواليات املتح���دة ،حاولت الواليات املتحدة

الفلس���طينية إل���ى اجلمعي���ة العامة الكتس���اب

إحداث تسوية جلبهة الصراع في الشرق األوسط

االعتراف بالدولة الفلسطينية ،إذ توجه نتنياهو

من خالل مشروع (خريطة الطريق.)2002/

بتاريخ  ،2011/6/28في كلمة له أمام الوكالة

قدمت إس���رائيل من خ�ل�ال رئيس حكومتها
(ش���ارون) أربعة عش���ر حتفظ��� ًا للموافقة على

اليهودي���ة ف���ي القدس إلى الرئي���س أبو مازن،
مطالب��� ًا ب���كل فظاظة بأن يردد أب���و مازن على

خريطة الطريق ،وكان حتفظها وشرطها السادس
يقول باعتراف الفلسطينيني أو ًال بيهودية الدولة

لس���انه جملة واحدة ال تتجاوز أربع كلمات إذا

للموافقة على خريطة الطريق.

أراد أبو مازن تس���وية سياسية ،عليه أن يقول:
«أنا أقبل دولة يهودي���ة» ،وأجاب أبو مازن بكل
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أصبح انتزاع االعتراف بالدولة اليهودية ،منذ

جرأة ووضوح والتزام تاريخي ،على هذا املطلب

العام  ،2007هو املش���روع السياسي والشرط

بتاري���خ  ،2011/7/27أثناء جلس���ة املجلس

امللهم للسياسة اإلسرائيلية .في مؤمتر أنابوليوس

املركزي ملنظمة التحرير في عبارة مختصرة من
ً ()24
أربع كلمات« :لن نقبل بها مطلقا».

املطلب وهو« :أن إسرائيل كوطن قومي للشعب

ليس من املستغرب أن تقابل مثل هذه الدعوة

اليهودي ،وأن نقطة البداية في أي مفاوضات مع

اإلسرائيلية الفاش���ية بالرفض املطلق واحلاسم

الفلسطينيني هي االعتراف بإسرائيل دولة للشعب

واحلازم من الفلس���طينيني والنظام السياس���ي

اليهودي ،ول���ن ندخل في أي مفاوضات مع أي

العربي الرسمي على اعتبار أن قبول االعتراف

كان في العالم بشأن حقيقة أن إسرائيل هي دولة
الشعب اليهودي» ،ثم أصبح هذا املطلب طاغي ًا

بـ يهودية الدول���ة ،يعني التعرض حلق الالجئني
الفلس���طينيني بالعودة كحق جماعي وفردي ،ال

على اخلطاب السياسي اإلسرائيلي .ففي آب قال

يلغ���ى بالتقادم من أجل إفراغ���ه من مضمونه،

نتنياهو بصريح العبارة« :إن أي اتفاق سالم مع

واملس مبكانة املواطنني العرب داخل إس���رائيل

الس���لطة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس

الس���يادية س���واء بالطرد أو التبادل السكاني،
علم ًا أنهم (قانوني ًا) مواطنون في دولة تعمل على

يبدو أن الفتة االعتراف بالدولة اليهودية كانت

إخراجهم من إطارها بطرحها لس���يادتها كدولة

إحدى احملطات األساس���ية حلفاظ نتنياهو على

لليه���ود ،ثم إن هذا املطلب يعني من حيث املبدأ

االئتالف اليميني (البيت اليهودي) (وإس���رائيل

تسليم الفلسطينيني بالفكرة والنظرية واملشروع

بيتنا) من جهة ،وإعاقة عملية التسوية السياسية

الصهيون���ي واالعت���راف بالدول���ة الصهيوني���ة

وتدميرها من جهة أخرى.

والتطهي���ر العرقي الذي مارس���ته امليليش���يات

(تش���رين الثان���ي  ،)2007ق���دم أومل���رت هذا

االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي».

()23
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الصهيونية في فلس���طني وإكسابهما مشروعية

أثار هذا املوقف أزمة داخل احلكومة واملفكرين

باعتراف الضحايا مبشروعية اجلرمية الصهيونية

الذين رأوا أن حكومة نتنياهو ورطت إس���رائيل
في أزمة أخالقية ،جنح الفلسطينيون فيها جناح ًا

كحل للمسألة اليهودية.

()25

ال تس���تقيم الدميقراطية م���ع النظام الديني،

تاريخي ًا بتجاوز هذه املأس���اة االعترافية ،فليس

أي أنه من املس���تحيل أن تلتقي الدميقراطية مع

اليس���اريون وحدهم الذين انتقدوا بش���دة هذا
اإلج���راء وإمنا أيض ًا أقطاب مهمة في احلكومة

وعرق ودين خاص «وال ذكر في الدولة اليهودية

مثل لبيد (هناك مستقبل) ووزيرة العدل تسيفي

()26

ليفن���ي ،وقي���ادات تاريخية من الليك���ود أمثال
(موش���يه آرنس) الذي كتب في (هآرتس) مقا ًال

يتوج���ب على الفلس���طينيني االعت���راف به هو

حتت عنوان« :قانون دولة يهودية ودميقراطية ال

املنطق النازي نفس���ه ال���ذي رأى أن الدولة هي

داعي له ومضر»« :عاش���ت إسرائيل خالل 66
عام��� ًا كدولة يهودية دون قان���ون الدولة القومية

اليهودي���ة .فالدولة اليهودي���ة هي لليهود كجنس
للمعاملة األخالقية لغير اليهودي أو الغرباء»،

التعريف الذي قدمته إس���رائيل لنفس���ها والذي

اجلهاز احل���ي املعد حلفظ العرق والذي كان قد
هي���أ له هيرتزل بداهة (حيز ًا جغرافي ًا نظيف ًا من

للش���عب اليهودي ،لس���نا بحاجة إلى التشريع

األغيار) ،وعليه فإن إسرائيل كنظام أثنوقراطي

من أجل حتويل إس���رائيل إلى دولة يهودية ،إنها

يتفوق بالتأكيد على دميقراطيتها املزعومة ،ولذلك

دولة يهودية ألن أغلبية سكانها من اليهود ،وألن

فالدولة اليهودية ذات النظام األثنوقراطي طورت

لغته���ا هي العبرية ،وأن أغلبية كتبها ومناهجها

منظوم���ة قانونية تقوم على تدمير األقلية العربية

هي كتب ومناهج يهودية ،وألن النش���يد الوطني

()27

ه���و (هتكف���اه) ،وألن جيش الدول���ة هو جيش

فشلت إسرائيل في مترير يهودية الدولة على

الدفاع اإلس���رائيلي ،وإس���رائيل في كل شيء

الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير على الرغم

دولة يهودية بس���بب قانونها وطابعها وأنظمتها

من أساليب االحتيال واملراوغة والتسويغ ،وكذلك

وأيديولوجيتها ...كل رمز فيها هو رمز يهودي...

فش���لت الواليات املتحدة التي تقدمت مبقاربات

ومحاوالت تبرير القانون بادعاء أن أغلبية املجتمع

سياسية إلقناع الفلس���طينيني بتبني ودعم قيم

الدولي تؤيد الدولة الفلس���طينية غير مقنعة،»...

النب���وغ والتفوق واالس���تعالء والفصل والعزل

وكيف سيرد املواطنون العرب واملجتمع الدولي

العنصري الكامنة في شيفرة الدولة اليهودية ،ما

على هذا القانون الذي حول فعل التمييز من فعل

حدا بهذه احلكومة يوم  2014/11/23إلى إقرار
قانون أساس داخل احلكومة متهيد ًا لعرضه على

تراكمي إلى فقه؟.

داخل حيزها السيادي.

()28

الحق التاريخ الصهيونية كما الحق املستعمرين،

الكنيست إلقراره بالقراءات املختلفة.

وبينما يتقدم الفلسطينيون ،فإن إسرائيل تزداد
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عزل��� ًة وانحطاط ًا وانكش���اف ًا ،وفي الوقت الذي

الناشئة ألنه يش���كل شهادة من املنظمة الدولية

يحصد فيه الفلسطينيون ثمار أخالقهم اإلنسانية،

عن حالة الكيان الذي يريد االنضمام إلى األمم

وثمار مصداقيتهم وإميانهم بعدالة قضيتهم ،فإن

املتحدة ،وش���هادة والدة له .حي���ث إن عضوية

إس���رائيل أصبحت تفقد مشروعيتها وشرعيتها

الدولة في األمم املتحدة تكون قد أزالت الشكوك

ل���دى معظم دول العالم وخاصة لدى املعس���كر
الغربي الذي يرى في هذا القانون مؤش���ر ًا على

حول كيفية قيامها وش���رعيتها كدولة .وإذا كان
أحد أس���مى أهداف األمم املتحدة حتقيق األمن

عنصرية هذه احلالة السياسية من جهة ،ومؤشر ًا
أيض ًا على صدقية النهج الفلسطيني ومصداقيته

والسالم الدوليني باحترام حق الشعوب في تقرير
مصيرها ،فإن اعتراف األمم املتحدة بفلس���طني

الذي بدأ أكثر إقناع ًا ومشروعية ومصداقية في
حقه في تقرير املصير.

كدولة مراقب غير عضو وفق القرار ( )67/19قد
فتح آفاق ًا مهمة وواسعة أمام الدول األعضاء التي

()29

لم تعترف بفلسطني كدولة حتى تسارع أو ترتب
من اإلجراءات النظامية ما ميكنها من احترام حق

رابع��ًا :تنام��ي إق��رار العال��م
بح��ق تقري��ر المصي��ر للش��عب
الفلسطيني وتصاعد المقاطعة
الدولية إلسرائيل:

الش���عب الفلسطيني في تقرير مصيره ،ويلزمها
أخالقي ًا بدعم احلركة الوطنية الفلس���طينية في
حتقيق االستقالل والتحرر من االستعمار.

()30

مرت عملية االعتراف بفلس���طني كدولة حتى

م���ن القواعد الثابتة في القان���ون الدولي أن

اآلن بأربع مراحل:
 أوالً :اعترفت األمم املتحدة باملنظمة ممث ًالشرعي ًا للشعب الفلسطيني في العام 1974

قضي���ة االعتراف بس���يادة الدول هي مس���ألة
ثنائية بني الدول الس���يادية ذاتها ،فقيام الدولة
ووجوده���ا واالعتراف بش���خصها الس���يادي

ومنحتها صفة مراقب في املنظمة الدولية.

مس���ألة واقعية تخضع ملنظومة قانونية ،كما أن

 -ثانيا :متكنت فلس���طني من احلصول على

مسألة االستقالل مسألة داخلية تتولى الشعوب

اعت���راف  92دولة في العال���م عندما بادر

إعالنها من خ�ل�ال حركات التحرر فيها« .وعلى

املجلس الوطني في العام  1988إلى إعالن

االعت���راف أو عدم االعت���راف ،وال هي املخولة

االستقالل.
 -ثالث�اً :حصلت فلس���طني عل���ى االعتراف

هذا فإن األمم املتحدة ليست هي اجلهة املخولة
إع�ل�ان أو عدم إعالن االس���تقالل ،ولكن ذلك ال

الرسمي من األمم املتحدة باعتبار فلسطني
دولة مراقب ًا في األمم املتحدة عام (.)2012

ينفي الدور األس���اس الذي تلعبه األمم املتحدة،
أو أي منظم���ة دولية في مجال االعتراف بالدول
العدد (2015 )32

وكانت هذه املرحلة مبثابة االنطالقة التجديدية
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التي فتحت الباب واس���ع ًا أم���ام املجتمع

قال���ت وزي���رة اخلارجي���ة الس���ويدية التي

الغرب���ي على وجه اخلص���وص ألن يتحرر
من االلتزام���ات األميركية واالنعتاق بعيد ًا

رفض���ت االنتقادات األميركية لهذه اخلطوة
في تصريح س���يادي شجاع« :إن السياسة

عن املوقف األميركي املتش���دد إزاء الدولة

السويدية ال ميكن أن تقرر من واشنطن» .إال

الفلس���طينية بصفته احلليف االستراتيجي

أن دول االحتاد األوروبي لم تباشر بأي نقد

األكبر لدولة االحتالل.

للخطوة السويدية ،فقد قالت املتحدثة باسم

ب���دأت دول االحت���اد األوروب���ي فرادى أو

وزارة اخلارجي���ة األوروبية (كاثرين مايا):

مجتمع���ة ت���درك ما يرتبه عليه���ا االحتالل

«إن السويد هي إحدى دول االحتاد األوروبي

م���ن مس���ؤوليات أخالقية جتاه الش���عب

الثماني والعشرين ،وقضية االعتراف بالدول

الفلس���طيني ،فقد بادرت السويد في مطلع

هي مسألة تتعلق بالدول األعضاء نفسها»،

شهر تش���رين الثاني  2014إلى االعتراف
رس���مي ًا بدولة فلس���طني ،وتعد بذلك الدولة

وفي ذلك إش���ارة إلى تفهم ورضا بل ودعم
االحتاد األوروبي خلطوة السويد التي بدأت

األولى في االحتاد األوروبي التي تبادر إلى

تفتح توجهات أوروبي���ة صريحة لالعتراف

االعتراف بفلسطني على هذا النحو الرسمي

بدولة فلسطني وحق الفلسطينيني في تقرير

والشجاع ،إلى جانب كل من املجر وبولونيا

املصي���ر من جه���ة ،واتخ���اذ مواقف أكثر
حس���م ًا وحزم ًا من السياسات اإلسرائيلية

الذين سبق لهم االعتراف بدولة فلسطني قبيل
تكن قد دخلت وقته���ا داخل دائرة ضغوط

في األراضي احملتلة.
 رابعاً :املرحلة التي تلت قرار اجلمعية العامة( )67/19والتي بدأتها السويد ،جعلت من

أحزاب الدميقراطيني املسيحيني احلاكمة في

اخلطوة الفلسطينية نحو املؤسسات الدولية

أغلبية الدول األوروبية التي تعارض خطوات

محطة مركزية للتحرر من خيار املفاوضات

أحادية خارج طاولة املفاوضات.

كخي���ار وحي���د ،وهي سياس���ة قالت عنها

أضافت اخلطوة الس���ويدية التي س���تكون
له���ا أهمية رمزية بعي���دة صوت ًا أكثر دعم ًا

إسرائيل إنها «خطوات أحادية ،وتستهدف
نزع الش���رعية عن إسرائيل ،»...ويبدو أن

للفلسطينيني ميكنهم من التأثير في مواقف

عدالة القضية الفلسطينية وصدقية روايتها

االحت���اد األوروب���ي التي بدأت بش���ائرها

م���ن جهة ،وطغي���ان احلالة االس���تعمارية

ف���ي احلراك من خالل اعت���راف البرملانات

وإجراءاتها العنصرية والتدميرية اإلرهابية

وس���لوفاكيا األعضاء في االحتاد األوروبي
حصولهم على عضوية النادي األوروبي ،ولم

في السنوات األخيرة وال سيما احلرب على

األوروبية الكبيرة بالدولة الفلسطينية

()31
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قط���اع غزة التي أحدث���ت مذابح يندى لها

«وم���ن التداعيات املهمة لهذا القرار والذي

اجلبني اإلنساني (صيف )2014 ،وإجراءات

يعبر عن حتول شعبي في بدايته ..االنتقال

التهويد واالس���تيطان املتعم���د في القدس

بهذه القرارات إلى ساحات الدول األوروبية

والضفة الغربية إلفش���ال احلل السياس���ي

لتصبح قضية رأي عام داخلي».

()32

القائم على حل الدولتني ،لم تعد كسياسات

جع���ل اخلط االس���تراتيجي ال���ذي انتهجته

وإج���راءات قابلة لالحتمال عند الش���عوب

قيادة الشعب الفلس���طيني احلالة االستعمارية

األوروبي���ة ودول االحتاد ،ولذلك بدأت هذه

الصهيونية في مأزق أخالقي ،فلم تعد قادرة من

املجتمعات تتخذ خطوات استراتيجية على

خالل حكوماتها الفاش���ية على أن تعيق التوجه

طريق إنصاف الفلسطينيني ،ولعل اخلطوة

الفلس���طيني نحو االنعتاق والتحرر .واملشروع

الت���ي أخذه���ا مجلس العم���وم البريطاني

الصهيون���ي إذ ب���دأ ف���ي التآكل فإن الش���عب

باالعتراف بدولة فلسطني ،والتي صدرت بـ
 274صوت ًا مقابل  12صوت ًا .وهذه النسبة

الفلسطيني قد بدأ في االنعتاق.
ل���م تكن اخلطوة اإلجنليزية باعتراف برملانها

احلاس���مة وذات األغلبية الساحقة لها وقع

(العريق) بالدولة الفلسطينية خطوة نحو تصحيح

سياسي كبير ،إذ إن مجلس العموم يجمع

اجلرمي���ة التاريخي���ة اإلجنليزية بحق الش���عب
الفلس���طيني فحسب ،وإمنا إيذان ًا بفتح الطريق

حزب العمل واحملافظ�ي�ن إلى جانب حزب
األح���رار األصغ���ر حجم ًا ونف���وذ ًا .وكان

الصواب ل�ل�أمم األوروبية األخرى ،تلك الطريق
التي بقيت مغلق ًة أمام الفلسطينيني بفعل النفوذ
اإلجنليزي قدمي ًا واألميركي حديث ًا .فقد ش���هد

حسب املراقبني يعني إدراكهم أهمية القرار

شهر ( )2014/11تطورات نوعية على الساحة

وأهمية االعتراف بفلسطني ،ولم يتوخ حزب

األوروبية تشي بأن املطلق في السياسة مستحيل،

احملافظني إعاقة هذا القرار .تتولى السلطات

وأن الدبلوماسية الفلسطينية املتوازنة واملستمرة

التنفيذي���ة وفق األنظم���ة واألعراف الدولية

ذات ق���درة إقناعية عالية لل���رأي العام الغربي.

مسؤولية االعتراف بالدولة الناشئة وليست

صوت البرمل���ان اإلس���باني ()2014/11/18

السلطات التشريعية هي التي متارس هذا

باإلجماع على مش���روع قرار غي���ر ملزم يدعو

الدور ،ولكن في الدول الدميقراطية تش���كل

احلكومة اإلسبانية إلى االعتراف بدولة فلسطني،

القرارات والتوصيات التي تقدمها البرملانات

والعمل بالتنسيق مع دول االحتاد األوروبي على

حلكوماتها سياسات ترتقي إلى صفة إلزام

االعتراف بالدولة الفلس���طينية كدولة دميقراطية
مس���تقلة ومتواصل���ة جغرافي ًا وذات س���يادة.

نواب أكبر حزب�ي�ن في اململكة املتحدة هما

امتناع وتغيب حزب احملافظني عن التصويت

احلكومات بإنفاذها أو العمل على ضوئها.
العدد (2015 )32

46

ومش���روع القرار اإلس���باني الذي قدمه حزب

الدولية مقاطعتها بكل الوسائل القانونية املمكنة

العمال االشتراكي نال تأييد حزب الشعب احلاكم
أيض��� ًا ،وكذلك فعل مجلس الش���يوخ اإليرلندي

واملتاحة )34(.أصبح���ت هذه احلركة تعرف فيما
بعد باس���م :احلركة العاملية ملقاطعة إس���رائيل

الذي صوت باإلجم���اع لصالح االعتراف بدولة

وس���حب االس���تثمارات منها وفرض العقوبات

فلس���طني ،مبا في ذل���ك تصويت احلزب احلاكم

عليها

.Boycott, Divestment and Sanction

( )B.D.Sعنوان ًا لهذا العمل الذي يريد االنتصار

(.)2014/11/22

لألخالق والقيم اإلنسانية.

كان البرملان الفرنسي حلسابات داخلية قد تأخر
قلي ًال عن نظيراته في بريطانيا وإيرلندا وإسبانيا ،فقد

تراقب احلكومة اإلسرائيلية ومراكز األبحاث

جاءت اخلطوة الفرنسية غير مفاجئة للفلسطينيني
نظر ًا لعمق العالقة الفرنسية الفلسطينية وتوازنها،

االس���تراتيجية والكتاب واملفكرون في إسرائيل
تنامي هذه املقاطعة باهتمام بالغ جد ًا ،وتش���ن

إذ ص����وت البرملان الفرنس����ي (،)2014 -12/2

عليها حملة ش���عواء بوصفها الس���امية ،وبدأت

باألغلبية لصالح االعتراف بدولة فلس����طني ،حيث
صوت ( )339عضو ًا مع االعتراف بدولة فلسطني

احلكوم���ة اإلس���رائيلية توفر موازن���ات كبيرة

()35

حملاصرة هذا التوجه األممي الذي تقول إسرائيل

و( )151مع عدم االعتراف ،وامتناع ( )16عضو ًا.
وبالتأكيد كان ألعضاء احلزب االشتراكي الفرنسي

املس بش���رعية وجودها .املقاطعة
إنه يستهدف ّ

كعم���ل وإجراء وتوجه أخالق���ي وتدبير جماعي

ومؤسسات املجتمع املدني والشخصيات األكادميية

نص���ت عليها وش���رعتها املواثي���ق الدولية وال

واالحتادات الشعبية وجمعيات التضامن مع الشعب

س���يما ميثاق األمم املتحدة املادة ( )41كإجراء
غير عس���كري ضد الدول الت���ي متارس أعما ًال

الفلس����طيني دور ريادي في خلق رأي عام فرنسي
داعم للحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني.

ونشاطات من شأنها تهديد األمن والسلم لشعوب

()33

السنوية األولى لصدور القرار التاريخي حملكمة

العال���م ودوله ،وفي هذه احلال���ة تكون املقاطعة
عم ًال مشروع ًا وتشمل :حرمان الدول املعتدية من

العدل الدولية في الهاي بتاريخ ()2005/7/9

التسلح والتوقف عن التجارة معها ووقف حركة

من خالل مجموعة من القوى السياسية والنقابات

املواصالت واالتصاالت املختلفة معها وس���حب

واالحتادات الش���عبية ،والذي ن���ادى مبقاطعة

االستثمارات الدولية من أراضيها حتى تنصاع

إس���رائيل وس���حب االس���تثمارات منها صدى
واسع ًا وتفاع ًال واهتمام ًا كبير ًا لدى أوساط ًا دولية

وتلتزم باألحكام واألخالق اإلنسانية.

وجد النداء الذي أطلقه الفلسطينيون في الذكرى

()36

ي���رى القائلون بج���دوى املقاطع���ة كموقف
أخالقي من االس���تعمار  -وفق هذا الفهم  -أن

واس���عة النطاق ،على اعتبار أن إسرائيل تشكل
حال ًة عنصري ًة تس���توجب من القوى واملؤسسات

الغرض من إطالق هذا املش���روع السياس���ي/
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األخالق���ي ،إمنا يس���تهدف ممارس���ة الضغط

والقهر واإلنكار الصهيوني���ة للحقوق التاريخية

عل���ى دولة االحتالل حتى يتمكن الفلس���طينيون

للش���عب الفلس���طيني ،كان املؤمت���ر الس���نوي

كضحايا لالس���تعمار م���ن التحرر من االحتالل

للجمعي���ة العام���ة ل�ل�أمم املتحدة في اجللس���ة

والعبودي���ة والفصل العنص���ري ،ويضمنوا نيل

التاريخية املرقوم���ة ( )67/19التي قررت بعد

حقهم اإلنس���اني الطبيعي في تقرير املصير في

تصويت  138دولة لصالح الطلب الفلس���طيني

مقارب���ة ذلك مع حالة الفصل العنصري املنهارة

منح (فلس���طني) صفة الدول���ة املراقبة في نظام

في جنوب إفريقيا.

()37

األمم املتحدة دون املس���اس باحلقوق املكتسبة

حققت ه����ذه احلمل����ة الدولية جملة نش����اطات

واالمتيازات لدور منظمة التحرير الفلس���طينية

وإجنازات نوعية في أعقاب الشرعية التي حققتها

كممثل للشعب الفلسطيني ،في اإلطار نفسه كان

فلسطني في األمم املتحدة ،إذ من املالحظ أن حركة
()38
املقاطعة شهدت تطور ًا نوعي ًا على مستوى العالم.

بيان اجلمعية العامة قد أعرب عن األمل بأن يكون
هذا االعتراف مقدمة إلى أن ينظر مجلس األمن

وعلى الصعيد الرسمي العاملي أصدرت دول االحتاد
األوروب����ي بتاري����خ  2013/6/30بيان���� ًا ألعضاء

بإيجابي���ة إلى الطلب الذي تقدمت به فلس���طني
بتاريخ  ،2011/9/23للحصول على العضوية

االحتاد يوصي دول االحتاد الـ ( )28بعدم التعامل

كاملة االستحقاق في األمم املتحدة.
ش���كلت هذه اخلط���وة مدخ ًال اس���تراتيجي ًا

مع املس����توطنات اإلسرائيلية املقامة في األراضي
احملتلة عام  1967مبا فيها القدس الشرقية ،التزام ًا

النضمام دولة فلس���طني للمواثيق واملؤسس���ات

من دول االحتاد بالقان����ون الدولي وعدم اعترافها

الدولية وخاصة ميثاق محكمة اجلنايات الدولية؛
ما يؤسس جدي ًا لترسيخ املعنى والقيمة واملفهوم

بسيادة إسرائيل على األراضي احملتلة عام ،1967
وباعتبارها أراضي دولة فلسطني.

()39

السيادي الفلسطيني على ترابه الوطني.
وعلى طريق كسر األطواق والقيود التي وصلت

خاتمة

إليها التسوية السياسية كان الكفاح الفلسطيني

كان التاس���ع والعش���رون من تشرين الثاني
من الع���ام  2012يوم ًا تاريخي ًا للحركة الوطنية

على مسرح السياسة العاملية ،ومن خالل القانون
واملؤسس���ات الدولية خطو ًة راسخ ًة أخرى لنزع
الشرعية عن االحتالل اإلسرائيلي ومحك ًا حقيقي ًا

االستعمارية في فلسطني على طريق انتزاع احلق

الختبار هذه القوى الدولية التي بدت على قناعة

في تقرير املصير للشعب الفلسطيني.

ببطالن الرواية االس���تعمارية ،بعد أن أصبحت
أكثر عنف ًا وعنصري ًة وانحطاط ًا أخالقي ًا قل مثيله

الفلس���طينية ف���ي صراعه���ا املمتد م���ع احلالة

بع���د ما يق���ارب العقود الس���بعة من الكفاح

لدى قوى االستعمار األخرى املعروفة تاريخي ًا.

الوطن���ي الفلس���طيني ،وأمام حالة االس���تعالء
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دراسات

المرأة الفلسطينية
بين الدمج التهميش
دنيا األمل إسماعيل

*

مقدمة

أبوي ًا ،تس���ير فيه العالقات على أس���س هرمية

ش ّكل قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن
نقل ًة نوعي ًة في تاريخ احلركة النسوية الفلسطينية،

تفتق���ر إلى العدالة وتتحدد فيها حقوق وواجبات
األفراد بن���ا ًء على جنس���هم االجتماعي؛ األمر
الذي يجعل من مبدأ املواطنة القيم َة الغائب َة عن

فقد رافق ذلك عدد م���ن التطورات املهمة ،منها
بروز مؤسسات نسوية مهنية متخصصة ركزت

املجتمع ،س���واء في بنيته الثقافية واالجتماعية

ج���ل اهتمامها على قضايا الن���وع االجتماعي،
األمر الذي ميكن اعتباره تتويج ًا للتوجه النسوي

أو في بنيت���ه االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي
سيطرة املوروث الثقافي االجتماعي الذي يعزز

( )approach Feministفي احلركة النس���وية

من بنية القوى التقليدية األبوية والعشائرية ،التي

الفلس���طينية ،الذي رافق مرحلة أوس���لو ،والتي

يستأثر بها الرجال.

اتس���مت باجل���دل والنق���اش الدميقراطي حول

يلمس املتتب���ع ألوضاع املرأة الفلس���طينية

قضايا املرأة.

وحقوقه���ا م���دى اإلجح���اف الذي يلح���ق بها

يتس���م املجتم���ع الفلس���طيني ،كغي���ره من
املجتمعات الش���رقية التقليدي���ة ،بكونه مجتمع ًا

ف���ي مختلف املج���االت :السياس���ية ،القانونية،

*

االجتماعية ،االقتصادي���ة ،الثقافية ،على الرغم
من التجربة النضالية املهمة التي خاضتها املرأة

باحثة في شؤون املرأة ورئيسة مركز املرأة املبدعة.
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بش���كل إيجابي
الفلس���طينية ،والتي لم تنعكس
ٍ

داخل إطار األمم املتح���دة ،وتتم مراجعة تنفيذ

مواز على مس���يرة تق ّدمها في احلياة ،لكنّها في
ٍ

أحكامها من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة.
تعتب���ر (اتفاقي���ة القضاء على كافة أش���كال
التميي���ز ضد املرأة) ،ثم���رة جهود ثالثني عام ًا،

الوقت نفسه ،استطاعت حتقيق بعض اإلجنازات
املتف ّرقة في املجاالت السياس���ية والتش���ريعية
طويل ومكثف تعرضت
واالجتماعية ،نتيجة
نضال ٍ
ٍ

قام���ت بها جلنة مركز امل���رأة في األمم املتحدة
من أجل حتس�ي�ن أوضاع املرأة ونشر حقوقها،

فيه النس���اء الفلس���طينيات من جميع الطبقات

وتأتي أهمية االتفاقية من كونها وضعت قضايا

واإلقصاء والعزل،
والفئات إلى التهديد واالتهام
ّ
والتحريض ض ّدهن ،ودفعنّ مقابل ذلك ثمن ًا غالي ًا،

امل���رأة ضمن أه���داف األمم املتحدة وفي قائمة
أولوياتها ،لتصبح جزء ًا من القانون الدولي حلقوق

كمواطنات
مس كرامتهنّ اإلنس���انية ،وحقوقهن
ٍ
ّ
كام�ل�ات األهلية القانوني���ة واالجتماعية ،لكنّهن
في ك ّل ذلك ق ّدمنّ مث ًال لكل النساء العربيات في

اإلنس���ان ،كما ر ّكزت على اجلزء اإلنساني في
حقوق املرأة ،وتناولت التمييز موضوع ًا محدد ًا،

كيفية التص ّدي للغنب التاريخي الذي تع ّرضنّ له
على مدار التاريخ ،وكيفية مجابهة العنف املمارس

التي تتعرض لها امل���رأة على مختلف األصعدة

ووضعت شروط ًا ومعايير إزاء وقف االنتهاكات
وامليادين :السياسية؛ االقتصادية؛ االجتماعية؛

ضدهنّ في املجاالت كلها.

بش���جب
املدنية؛ الثقافية .وتلزم الدول األطراف
ّ

ً
أوال  -حق��وق الم��رأة ف��ي اتفاقي��ة
القضاء على كافة أش��كال التمييز
ضد المرأة (السيداو)

جميع أش���كال التمييز املبنّي عل���ى النوع ،من
خ�ل�ال إدم���اج مب���ادئ االتفاقي���ة وبنودها في
الدساتير والتشريعات الوطنية للدول ،وأن تعتبر
مرجعية جلميع التش���ريعات األخرى املناس���بة.

اعتم���دت اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة ،في

كما يتوجب على الدول تفعيل اإلجراءات الالزمة

العام  ،1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال

لف��� ّرض حماية قانونية ف ّعال���ة حلقوق املرأة عن

التمييز ضد امل���رأة ،وتضمنت االتفاقية املبادئ
املقبولة دولي ًا واملتعلقة بحقوق املرأة ،والتي تنطبق

طريق احملاكم واملؤسس���ات احلقوقية ،وضمان

تصرف املؤسس���ات العامة والسلطات مبوجب

على جميع النس���اء في مختلف امليادين ،وميثل

االتفاقية ،واتخاذ جميع التدابير املناسبة لتغيير

حظر جميع أش���كال التمييز ضد املرأة القاعد َة

وتعديل وإبطال القوانني والتشريعات واألعراف
واملمارس���ات القائمة ،التي تش��� ّكل متييز ًا ضد

القانونية األساسية لالتفاقية (األمم املتحدة ،دون
سنة نش���ر ،ص )2والتي أصبحت أدا ًة قانوني ًة

املرأة ،وقد أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة

مهم��� ًة لتعزيز حماية احلقوق املتس���اوية للمرأة
العدد (2015 )32

(جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة) ،مبوجب
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املادة ( )17من االتفاقية ،وتنحصر مهمة اللجنة

في ديباجة االتفاقية التي أش���ارت إلى أنّه على

في مراقبة تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية.
ومن األهمية مبكان ،أيض ًا ،اإلشارة إلى أنّه،

الرغ���م من وجود صكوك أخ���رى ،فإنّ املرأة ال
تزال ال تتمتع باملساواة في احلقوق مع الرجال،

عل���ى عكس االتفاقية الدولية للقضاء على جميع

وأنّ التمييز ضد املرأة يس���تمر في كل مجتمع.
(ديباجة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز

إلى التمييز في ميدان احلياة العامة ،فإنّ اتفاقية
القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد املرأة،
ّ
تغط���ي أفعا ًال تندرج في نطاق احلياة اخلاصة،

ضد املرأة)
مت ّثل االتفاقية ،أيض ًا ،تعزيز ًا للت ّوجه الدولي

أشكال التمييز العنصري ،التي تكتفي باإلشارة

نح���و مكافحة اس���تمرار التمييز ض���د املرأة،
خاص ًة ف���ي مجاالت محد ّدةُ ،وج���د فيها متييز
واضح وشائع – دولي ًا  -منها على سبيل املثال

كما ش���د ّدت على ذلك جلنة القضاء على التمييز
ضد امل���رأة .وقد متحور جزء كبير من نش���اط
احلركة النسوية الفلس���طينية بعد أوسلو ،حول

احلقوق السياس���ية ،والزواج واألسرة والعمل،

الضغط على السلطة الوطنية من أجل تبني بنود

وفي مجاالت أخرى.

وضعت االتفاقية أهداف ًا محد ّد ًة وتدابير يجب

االتفاقية ،وتضمينها في مشاريع القوانني التي
س���وف تصدر عنها ،وقد تطلب األمر س���نوات
عدي���دة حتى و ّقع الرئيس الفلس���طيني محمود

اتخاذها لتسهيل إيجاد مجتمع عاملي تتمتع فيه
املرأة باملساواة مع الرجل ،ومن ّثم إعمال ما لها

ع ّب���اس على االتفاقية في آذار من العام ،2009
وبذلك أصبح لزام ًا على الفلس���طينيني تضمني

من حقوق اإلنسان املكفولة.
تعد املس���اواة املبدأ األس���اس في االتفاقية
الدولي���ة إللغاء كل أش���كال التمييز ضد املرأة،

بنود االتفاقية في القوانني احمللية.
تتألف االتفاقية من ديباجة وثالثني مادة ،تنبثق

وتعني املس���اواة بني اجلنس�ي�ن ،التساوي في

من اإلميان بأنّ القانون الدولي والوطني هما أداة
ف ّعال���ة لتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية،

احلق���وق واملس���ؤوليات والفرص بني النس���اء
والرجال ،ال أن يغدوا االثنان شيئ ًا واحد ًا ،إمنا

تعني أ ّال تعتمد حقوق املرء ومسؤولياته وفرصه
على ما إذا كان سيولد ذكر ًا أم أنثى( .احلمدوني،

كما أنّ املساواة بني اجلنسني تتصل إلى حد كبير
باملساواة في القانون وأمام القانون.
ج���اءت (اتفاقية القضاء على كافة أش���كال
التمييز ضد املرأة) وسيل ًة إضافي ًة حلماية حقوق

 ،2008ص)9-8

املرأة باعتبارها حقوق إنسان ،بعد أن رأت األمم
املتحدة أنّ مجرد إنس���انية املرأة لم يكن كافي ًا

عل���ى ضرورة أن تؤخذ مصال���ح املرأة والرجل
واحتياجاتهم���ا وأولوياتهما بعني االعتبار .فيما

لتضمن النساء حقوقهن .وما يؤكد ذلك ،ما جاء

يعني التوازن بني اجلنس�ي�ن التمثيل املتس���اوي

ينطوي مفهوم املساواة بني اجلنسني ،أيض ًا،
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كافة أش���كال التمييز ضد امل���رأة ،نتاج غربي،
ينتمي إل���ى ثقافة مغاي���رة لثقافتن���ا العربية/
اإلسالمية ،وينس���ى املروجون لهذه الفكرة ،أنّ
بنصيب وافر
الثقافة العربية اإلسالمية ساهمت
ٍ
في صياغة هذه املواثيق ووضع أسس���ها؛ فقد
ش���ارك املصري املسلم السني (محمود عزمي)
واللبناني املس���يحي املاروني (شارل مالك) مع
عرب ومسلمني آخرين في صياغة امليثاق العاملي
حلقوق اإلنسان ووضع أسسه وبنوده ،وشاركت
الرائدة النس���ائية املصرية (عزيزة حسـني) فـي
وضع أســس وبنـــود اتفاقية القضاء علــى كافــة
أشكـــال التمييــــز ضـد املــرأة ،املعــروفة باســم
(السيداو)( .احلمدوني ،2008 ،ص )26
متثل املواثيق واالتفاقيات الدولية حصاد ًا لك ّل
القيم العلي���ا واإليجابية في الديانات والثقافات
العاملي���ة كا ّفة ،ومن ث ّم فإنّ الدعوة إلى االمتناع
عن اعتم���اد املرجعية العاملية حلقوق اإلنس���ان
باس���م اخلصوصي���ة الثقافية ،يعن���ي – في ما
يعنيه  -انتقاص ًا م���ن احلقوق والواجبات التي
توافقت عليها البشرية ،واعتمدتها كمرجعية عليا
حتكم سلوكياتها جتاه البشر في أنحاء العالم.

للمرأة والرجل في املجاالت كافة ،ويتطلب حتقيقه
دعم ًا صريح ًا ملش���اركة املرأة ،خاصة في عملية
صنع القرار.
ويعني مفهوم املساواة أكثر بكثير من مجرد
معاملة جميع األش���خاص بالطريقة نفسها ،إذ
سيكون أثر معاملة األشخاص معاملة متساوية
في أوضاع غير متس���اوية إدام ًة للظلم؛ بد ًال من
القضاء عليه ،لذا فهي تؤمن بأنّه ال ميكن أن تنشأ
املساواة احلقيقية إ ّال في وجود جهود تستهدف
معاجل���ة اختالالت التوازن في م���ا يتعلق بهذه
األوضاع (ميثاق األمم املتح ّدة ،ص  )3-2ولكن
على الرغم من كل هذه األفكار والرؤى النبيلة ،في
ما يخص النظرة لنس���اء العالم ،فإنّ الكثير من
الدول العربية التي وقعت وصادقت على االتفاقية،
وبالتالي أصبحت ملزّم ًة بتوفيق قوانينها الوطنية
مع بنود االتفاقية ،أرفقت مصادقتها بتحفظات
عل���ى امل���واد األساس���ية واجلوهري���ة من هذه
االتفاقي���ة ،وعلى الرغم م���ن أنّ حتفظاتها غير
متشابهة ،وعلى الرغم أيض ًا ،من أنّ املصطلحات،
التي استعملتها لتبرير وتعليل تلك التحفظات غير
متشابهة وغير منسجمة كذلك ،فإنّ أغلبيتها تلتقي
في موضوع التحفظ باسم الشريعة اإلسالمية (د.
نابع غالب ًا،
مس���عد ،2004 ،ص  )27وهو أم ٌر ٌ

أيض ًا ،من س���وء فهم الدع���وة العتماد املرجعية

ثانيًا  -حقوق المرأة الفلس��طينية
بين النظرية والتطبيق

العاملية حلقوق اإلنسان كأساس لفلسفة التشريع،
خاص ًة في ما يتعلق باألحوال الشخصية ،وينبع

نص���ف املجتمع ،ويعانني مث���ل بقية املواطنني

تش��� ّكل النس���اء الفلس���طينيات م���ا يقارب

الفلس���طينيني من ظروف بالغة القس���وة ،ج ّراء

س���وء الفهم هذا من ادعاء خاطئ مفاده أنّ هذه
املواثيق الدولية ،وخاص���ة اتفاقية القضاء على
العدد (2015 )32

االحتالل واحلص���ار ،وتتأثر حياتهن وظروفهن
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املعيش���ية كاحلق في احلي���اة واحلق في حرية

العدالة واملس���اواة ،ويحمي حقوقها السياسية

احلركة والتنقل ،والتمتع باحلصول على اخلدمات

مجتمع تقليدي ،ينظر إلى املرأة
واالجتماعية في
ٍ
باعتبارها مواطن ًا من الدرجة الثانية.

الصحي���ة ،واحلق في األمن والس�ل�امة ،ويأتي
ذلك منافي ًا لالتفاقيات الدولية ،وفي املقدم منها

عانت املرأة الفلسطينية طوال مسيرة نضالها

اتفاقي���ة (الس���يداو) واإلع�ل�ان العاملي حلقوق

م���ن التميي���ز واحلرمان واإلقص���اء ،ولكنها لم

اإلنس���ان وق���رار مجلس األمن رق���م ()1325

تتخل ع���ن دورها ورس���التها النبيلة في حماية

لس���نة (2000م) والذي يطالب باحترام أحكام

الهوية الوطنية ،س���واء في إطار احليز اخلاص
ولفترة طويلة؛ لعبت دور ًا رئيس��� ًا في
أو العام،
ٍ

بوصف���ه يش���كل حماية للم���رأة والفت���اة أثناء

عملية النضال الوطن���ي ومقاومة حالة التدهور

ان ّدالع النزاعات املسلحة ،وقد أكد تقرير التنمية

االقتصادي واالجتماع���ي الناجتة عن االحتالل

البشرية العربية أنّ معاناة النساء العربيات من
التمييز وانعدام املس���اواة الكاملة ،متثل واحد ًا

اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ،وساهمت
بفعالية في تعزيز الصمود الفلسطيني في مراحله
ٍ

م���ن ثالثة أوجه للقصور الذي تعاني منه احلالة

املختلفة ،عبر وس���ائل كثيرة ،نذك���ر منها على

العربية إلى جانب فس���اد أنظمة احلكم ،وتردي

س���بيل املثال :مساهمتها في محاوالت االقتالع

مجتمع املعرفة

والتشتيت« ،فاملرأة الفلسطينية حافظت من خالل

القان���ون الدولي اإلنس���اني حلقوق اإلنس���ان،

(http://www.arab-hdr.org/

 (publications/other/ahdr/ahdr.pdfومما

اضطالعه���ا بعمليات التنش���ئة االجتماعية على
دوام الثقاف���ة الفلس���طينية بوصفها أمناط ًا من

ال شك فيه أنّ احلالة الفلسطينية جزء من احلالة
العربية ،تش��� ّهد ما تشه ّده من ظواهر ،وتعاني

طرق العيش والس���لوك والتفكير ،ونقلت جوانب
كثيرة من املوروث الش���عبي املتمثل في األمثال
واحلكايا واملش���غوالت ،كما شكلت مالذ ًا دافئ ًا،

مم���ا تعانيه ،فف���ي ما يخص أوضاع النس���اء
الفلس���طينيات وحقوقهن ،يع ّد استمرار التمييز
ضدهن وتهميشهن من أهم العوائق أمام إقامة

على الرغم من أشكال القمع واخلوف واملالحقة

مجتمع دميقراطي فلس���طيني وحتقيق التنمية
وتعزيز املشاركة وتوس���يع قاعدتها اجتماعي ًا،

ألطفال مذعورين ورجال مطاردين.
ف���ي االنتفاضة األولى كانت النس���اء تخبئ

وه���و ما ال ميكن أن يتأتّى م���ع تعطيل قدرات

راشقي احلجارة حتت أثوابهنّ الفضفاضة وفي
أيام حظر التجول ولياليه كانت النس���اء يقطعن

الكفاح الطويلة التي خاضتها املرأة الفلسطينية
ِ
بدايات القرن املاضي وحتى اآلن ،فإنها ال
منذ

وحشة الوقت ويعوضنّ غياب الزوج والولد بقص
احلكاي���ا على األطفال همس��� ًا في زوايا البيوت

تزال تفتقر إلى وجود أساس اجتماعي يضمن

املعتمة»( .محيسن ،2009 ،ص )18وفي مجال

النس���اء وتهميش���هن ،فعلى الرغم من مسيرة
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االقتصاد املنزلي ،لعبت املرأة الفلسطينية دور ًا
رائد ًا وعظيم ًا في تعزيز استراتيجيات الصمود

احملدود ،تقوم عادة بحش���د النساء للنشاطات

ومواجهة الفقر وضيق أس���باب العيش ،فتولت

االحتجاجية ،وقد تفاعلت مع هذه املهام واألنشطة

اإلدارة واإلش���راف والتنفيذ والتوزيع ،وحتملت

عدة عناصر ،س���اعدت النس���اء عل���ى التطور،

معظ���م جوانب املس���ؤولية (محس�ي�ن،2009 ،
ص .)19كذل���ك لعبت املرأة الفلس���طينية دور ًا

وبالتالي؛ استطاعت النساء في تلك املرحلة امله ّمة
من التاريخ النضالي الفلسطيني أن تلعب دور ًا

حمالت لنسج
أثناء االنتفاضة األولى في تنظيم
ٍ

واالجتماعي( .جاد ،2003 ،ص )34

إلى خلق زعامات نس���ائية على املستوى احمللي

مؤثر ًا في عملية التغيير على املستويني السياسي

مهم ًا في االس���تجابة لطلب القيادة السياسية،

مالبس صوفية للمعتقلني ،وخياطة األعالم كرمز

ومثلما لعبت دورها العظيم في مسيرة الكفاح

لطلب االس���تقالل ،وتوفير بدائل منزلية للس���لع

الوطن����ي ،واصل����ت املرأة الفلس����طينية ،مبختلف

ثقافة
اإلس���رائيلية ،ومقاطعة ش���رائها ،وب���ث ٍ
وطنية لألطفال والن���شء ،ناهيك عن
سياس���ية
ٍ
ٍ
الزيارات املنتظمة للمعتقلني والتي تبدأ عاد ًة من

طبقاته����ا وانتماءاته����ا نضالها بش����كله اجلديد،
م����ن خ��ل�ال عملي����ة بن����اء املجتمع الفلس����طيني،
فبرزت حركة نس����وية نشطة تضم األطر النسائية

ساعات الفجر األولى وتنتهي منتصف الليل ،مبا
تعرض لإلهانة واإلذالل ،سواء بسبب
يتخلّلها من
ٍ

التابعة للفصائل السياس����ية التقليدية ،واجلمعيات
واملؤسسات النس����وية الناش����ئة ،واالحتاد العام
للمرأة الفلس����طينية ،الذي ش���� ّكل املظلة األم لكل

س���اعات االنتظار الطويلة على أبواب السجون

اإلس���رائيلية ،أو عن طريق التفتيش الشخصي

هذه التشكيالت النسوية ،باختالف مشاربها ،والتي

املهني ،مقابل نصف ساعة لرؤية األبناء واألزواج

اس����تطاعت – على الرغم من كل املالحظات التي

والزوج���ات واألمهات ،كما كان���ت املرأة تتابع

ميكن أخذها على هذه احلركة  -إس����ماع صوت

قضايا املعتقلني ،س���واء ل���دى مكاتب احملامني
جباية مخصصات الشهداء واجلرحى واملعتقلني

النس����اء في ما يخص القضاي����ا املهمة للمجتمع،
واملشاركة الف ّعالة – أحيان ًا  -في اتخاذ القرار.

ومع تس����لم الس����لطة الوطنية الفلسطينية زمام

املعتم ّدة من منظمة التحرير الفلس���طينية ،وهو
ما يس���تدعي أحيان ًا الس���فر إلى األردن أو إلى

األم����ور ،بعد اتفاق أوس����لو ع����ام  ،1993وإجراء

أو ف���ي أروقة احملاك���م اإلس���رائيلية ،ومتابعة

االنتخابات التشريعية عام  ،1996باشرت السلطة

لبن���ان أو إلى تونس الحق ًا ،إضافة إلى كل ذلك؛
فقد لعبت املرأة دور ًا في تعزيز الروابط العائلية،

الولي����دة من خالل الصالحي����ات املنقولة إليها في
املناطق اخلاضعة لواليتها حتمل مسؤولياتها وتنفيذ
برامجه����ا ،اعتماد ًا على الدع����م املالي اخلارجي،

وتشكيلِ
حماية لعائلتها وأبنائها.
ٍ
أ ّدت هذه األعمال السياس���ية غير الرس���مية
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ومبساعدة تقنية وفنية من مؤسسات األمم املتحدة
ٍ
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املتخصصة ،م����ن خالل التركيز عل����ى عملية بناء

تخصصها املختلفة :التعليمية والصحية والثقافية

القدرات البشرية واملؤسسات الفلسطينية ،خاصة

واالقتصادية ،ومت فيها تعيني نساء تتوافر لديهن

تل����ك التابعة للس����لطة (وثيق����ة األمم املتحدة رقم

بعض اإلمكانيات املناسبة للتأهيل والتدريب ،وهو
م���ا أدى إلى االهتمام بوضعية املرأة كإنس���ان

 E، 24/1999/A،95/54/137متوز .)2000

متكامل متنوع االحتياج���ات ،كمق ّدمة ضرورية

كان على السلطة وهي تسعي لتطوير كوادرها
البش����رية أن ّ
تعطي اهتمام ًا أوس����ع للنساء نظر ًا

للتنمية الشاملة (جاد ،2003 ،ص ،)25غير أنّ
هذه الرؤية ،لم تتحول إلى برنامج عمل حقيقي،

خلصوصية وضعها في املجتمع الفلسطيني ،وتنظر

ول���م يرافقها تق���دمي االحتياج���ات الضرورية،

���اس وم ّهم ف����ي العملية التنموية،
إليها
ٍ
كعامل أس� ٍ

كال���كادر املهني واملتخصص م���ن حيث العدد

وتعت����رف بأهمي���� ِة مش����اركة املرأة ومس����اهمتها

والق���درات ،كم���ا ل���م تتوافر املوازن���ات املالية

ف����ي التنمية وبناء مؤسس����ات الس����لطة الوطنية

الالزمة للعمل الفعل���ي .وعلى الرغم من أنه قد

الفلسطينية ،إذ ال ميكن إحداث تنمية حقيقية ،تتمتع

مت تش���كيل إطار تنسيقي لهذه الدوائر مببادرة

باالستدامة ،دون إش����راك النساء فيها ،ودون أن

م���ن دائرة تخطيط وتطوير مش���اركة املرأة في

ينظر إلى قضية امل����رأة باعتبارها قضية مجتمع،

وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،بهدف إدماج

وكذلك دون تبني سياس����ات وخطط وبرامج ،تأخذ

قضايا النوع االجتماعي في اخلطط واملشاريع

بعني االعتبار قضايا النساء واحتياجاتهن.

والبرامج التنموية الفلسطينية( .التقرير الوطني

اتخذت الس���لطة الوطنية الفلس���طينية بعض

للمرأة الفلس���طينية اخلاص بتطبيق منهاج عمل

اآللي���ات الوطنية املهمة من أجل النهوض بواقع

بكني) .لكن لم يصدر قرار بترسيم هذه اللجنة،
كما لم يتم تش���كيل جلن���ة وطنية ،تضم ك ًال من

املرأة الفلسطينية وحقوقها ،ومن ثم دمجها في
عمليتي البناء والتنمية ،غير أنّ أوجه ًا من القصور

اجلهتني احلكومية وغير احلكومية.

املتعدد رافقت عدم تفعيل هذه اآلليات باملستوى

س���اد االعتقاد ل���دى البعض ب���أنّ مثل هذه
الدوائر س���اهمت في عزل قضي���ة املرأة ،وعدم

املطل���وب ،ورمبا من أه ّمها نقلها من املس���توى
النظري إلى املستوي العملي ،بحيث تعكس نتائج

دمجها في املج���االت املختلفة ،في حيــن اعتقد

ملموسة على األرض .ومن أبرز هذه اآلليات:

املدافع���ون/ات عــــن هـــــذه الدوائر باعتبارها
نوعـــ ًا مــن التمــييز اإليجـــابي ،أنّ ذلك التمييـــز

 .1تشكيل دوائر المرأة عام ()1996
ش��� ّكلت السلطة الوطنية دوائر خاصة باملرأة

اإليجاب���ي ،الذي تنــدرج في إطاره دوائر املرأة

ف���ي عدد من ال���وزارات (بلغت تس���ع وزارات)

فـــي الوزارات ،بصرف النظر عن موقف املؤيدين

واملؤسس���ات الرسمية الفلسطينية ،في مجاالت

واملعارضني/ات ،لم ينعكس بشكل واضح على
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أوضاع املـــ���رأة وحقوقها ،حتى فـي الوزارات
التي ضمـت فـي أروقتها دائرة للمرأة ،كما بقيت
البرامج الت���ي تنفذها محدودة وتقليدية ،تك ّرس
النظرة املجتمعية الس���ائدة جت���اه ما ميكن أن
تشغله املرأة في العمل العام ،ومن ثم لم تساهم
في زيادة مشاركة املرأة على املستويات املختلفة.

الشاملة ،وعملت اإلدارة على خلق وسائل متكنها
من إجراء متابعات أكثر منهجية ملراجعة اخلطط
والبرامج القطاعية من منظور النوع االجتماعي.
 .4تشكيل برنامج إحصاءات المرأة والرجل في
دائرة اإلحصاء المركزي الفلسطيني ()1996

تـمك���ن اجلـه���از املــرك���زي لإلحصــ���اء

 .2االستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة

الفـلسطيــني من إنشاء قس���ــم إحـــصـــاءات

نتجت هذه االستراتيجية عن العمل املشترك
لدوائر املرأة في الوزارات واملؤسسات واالحتاد
العام للمرأة الفلس���طينية ،وعلى الرغم من أنها
تش��� ّكل إجناز ًا في حد ذاته ،لكن عدم وجود آلية
عم���ل واضحـة ميكن من خاللها متابعة التنفيذ،
إضافة إلى عـدم وجود خطة عمل منبثقة عن هذه
االستراتيجية ،متضمنة لألنشطـة ،التي ميكن من
خاللها حتقيق األهداف املرجوة ،قادا في النهاية
إلى أن تبقى هذه االستراتيجية حبر ًا على ورق.

املرأة والرجـــل ،ف���ي منتصــف العــام ،1996

املرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني) بهدف توفير

 .3إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة ()1996

قاع���دة إحص���اءات وبيانات ومس���وحات حول

بعــ���د أن جنح ف���ي تأميــن الكادر البش���ــري
املطلوب باإلضــافة إلى املوارد املالية األساسيـة.
عمل البرنامج على إظه���ار الفجوات القائمة
في بعض القضايا؛ مثل التعليم والصحة والعمل
واحلي���اة العامة والس���كان ،من خ�ل�ال التركيز
على بعض املؤش���رات ،التي تقيس وضع املرأة
والرجل في املجتمـع الفلسطيني( ،موقع اجلهاز

واق���ع املرأة الفلس���طينية ،وحتليلها من منطلق

تأسست إدارة تخطيط وتطوير مشاركة املرأة،
ع���ام ( ،)1996وهي إحدى اإلدارات العامة في
وزارة التخطي���ط والتع���اون الدولي ،وهي ممثلة
ف���ي اللجنة الوزارية العلي���ا للوزارة ،التي تضم
جميع املديرين العامني ،ومنذ تأسيس���ها حددت
كمحرك لتضمني النوع
اإلدارة رؤيتها لدوره���ا
ٍ
االجتماعي في التشريعات والسياسات واخلطط
والبرامج وجسر الفجوة االجتماعية واالقتصادية
والسياس���ية بني الرجال والنس���اء في املجتمع

والرجل .باإلضافة إلى تعزيز الوعي لدى صانعي

الفلس���طيني كخطوة أساس���ية لتحقيق التنمية

السياس���ات واملخططني واملؤسسات احلكومية
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رؤية نس���وية تأخذ بع�ي�ن االعتبار قضايا النوع
االجتماعي ،واآلثار التي تتركها العملية التنموية
على النوع االجتماعي ،ونش���ر وتعميم البيانات
واإلحصائيات املتعلقة باملرأة والرجل من خالل
التأكيد على نش���ر جميع اإلحصاءات الرسمية
حسب اجلنس ،وأن تعكس عمليات جمع وإنتاج
وحتليل ونشر البيانات اإلحصائية قضايا املرأة
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وغي���ر احلكومية ومراكز األبح���اث واملدافعني/

نواب املجلس التش���ريعي الفلسطيني في دورته

ات ع���ن قضايا املرأة ووس���ائل اإلعالم ،وعامة

التش���ريعية األولى ،من أجل إقرار قوانني عادلة

الشعب بأهمية اإلحصاءات املصنفة حسب النوع

تضمن معايير النوع االجتماعي وحقوق املرأة،

االجتماعي في عمليات صنع السياسات وإعداد

باعتبارها حقوق إنس���ان ،مث���ل قانون األحوال

اخلطط والبرام���ج ،وتعزيز مراقبة التغيرات في

الش���خصية ،خاصة في ما يتعلق بقضايا سن

هذا املجال ومن املؤكد أنّ هذا التوجه ،س���يفيد

ال���زواج ،واحلضان���ة ،واألم���وال املتحققة بعد

في عملية رسم السياسات والتخطيط املستقبلي

ال���زواج ،وكذلك قانون العقوبات ،من خالل نقده

وتش���كيل املجموع���ات الضاغط���ة لتفعيل مبدأ

وتقدمي مالحظات قانونية حول بنوده ،واملشاركة

املس���اواة والعدال���ة االجتماعي���ة .اتخذت ،منذ

في إعداد مس���ودته ،وإجراء ثالثني حلقة نقاش
مجتمعي حول القانون .كذلك لعبت الوحدة دور ًا

العام  ،2005سياس���ات وإجراءات حول توفير

مهم ًا في الضغط على أعضاء املجلس التشريعي

بيانات مفصلة حس���ب اجلنس وتضمني النــوع
االجتمــاعي ف���ي جميـع املس���وح والتقــاريــر

في تبنّي والتصويت على إجراء الكوتا النسائية،

الصادرة عن الدوائــــر الفنيــة في اجلهاز ،دون
متييز ،وتـم الحق ًا إعداد استمارة التعداد العام

إضافة إلى مس���اهمتها الفاعلة في إعداد قانون
الطفل الفلسطيني.

للس���كان واملنش���آت ،التي مت تنفيذها في العام
 2007مراعي ًة النوع االجتماعي.

 .6تشكيل وزارة المرأة ()2003

تأسست وزارة ش���ؤون املرأة بقرار حكومي
في تش���رين الثاني من العام  ،2003ومت إقرار

 .5تشكيل وحدة المرأة
في المجلس التشريعي ()2000

الرؤية االستراتيجية والهيكلية واخلطة التأسيسية

مت تش���كيل ه���ذه الوح���دة في ش���باط عام

لل���وزارة من مجلس الوزراء في ،2004/4/12

2000؛ بهدف تطوير األوضاع القانونية للمرأة

ومثل تشكيل الوزارة في حينه خطو ًة غير متوقعة،

الفلس���طينية ،من خالل حث املجلس التشريعي

على الرغم من كثافة املطالبات بها من املؤسسات

على تبنّي تش���ريعات تس���تند إلى املساواة بني

النسوية واملجتمع املدني عامة.

وجاء تش���كيل ال���وزارة حتقيق ًا للسياس���ات

امل���رأة والرجل في جميع مناح���ي احلياة .وفي
مقابلة أجرتها الباحثة مع آمال حمد نائب رئيس

العام���ة الت���ي تبنتها الس���لطة الوطنية ومنظمة

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ،والتي ترأست

التحري���ر ،والقائمة على حتقيق مبدأ املس���اواة
ّ
و«يش���كل إدم���اج قضايا النوع
وعدم التمييز.

الوح���دة في الفترة من  ،2005 - 2002أفادت
ب���أنّ الوحدة لعب���ت دور ًا مهم ًا في الضغط على

االجتماع���ي في مختلف السياس���ات والبرامج
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واخلطط الوطني���ة والقطاعية ،أولوية بالنس���بة

ثالثًا  -الحركة النسوية
الفلسطينية

إيجابية جلسرها وإفساح املجال أمام مشاركة

متنوع���ة م���ن التنظيم���ات واملجموع���ات ،مثل

للوزارة ،إذ إن وجود فجوة في النوع االجتماعي
في املجتمع الفلسطيني يلزمها اتخاذ إجراءات

تضم احلركة النس���وية الفلس���طينية أشكا ًال

أوسع للمرأة الفلسطينية».

اجلمعي���ات اخليرية التي تق���دم خدمات متنوعة

على الرغم من هذه املبادرات اإليجابية التي

للجمهور العام أو اجلمهور النس���ائي ،واالحتاد

قدمتها السلطة الوطنية الفلسطينية جتاه املرأة

العام للمرأة الفلس���طينية  /فرع الداخل ،الذي

فإنها ظلت أقرب إلى الشكلية منها إلى الفاعلية
احلقيقية ،وكانت هن����اك دائم ًا حاجة واضحة

يضم األطر النسوية التابعة للفصائل السياسية
التاريخية املنضوية حتت ل���واء منظمة التحرير

لبلورة سياس����ات وإجراءات عملية تسهم فعلي ًا

الفلس���طينية ،وه���ي (فت���ح؛ اجلبهة الش���عبية؛

في حتقيق املس����اواة بني اجلنس��ي�ن ،وترتقي

اجلبه���ة الدميقراطية؛ جبهة النض���ال الوطني

بواقع املرأة الفلسطينية االجتماعي والقانوني،

الفلسطيني؛ جبهة التحرير العربية؛ جبهة التحرير

وفي هذا اإلطار ،ينبغي اإلش����ارة هنا إلى أن

الفلسطينية؛ حزب الشعب) واملراكز واملؤسسات

املؤسسات النس����وية خاصة ،واملجتمع املدني
عامة ،يج����ب أن يلعبا دور ًا أكبر  -على الرغم

النس���وية املتخصصة التي ب���دأت بالظهور في
فترة االنتفاضة األولى عام  ،1987وتنامت بعد

م����ن بعض اإلجن����ازات التي حققه����ا املجتمع

اتفاق أوس���لو .ومن املالحظ أن احلركة النسوية
الفلسطينية تعكس تنوع ًا في األشكال التنظيمية

قضية حقوق املرأة  -في التأثير على السلطة

الت���ي انضوت حتت لوائه���ا ،وأدى هذا التنوع

املدني عامة واملؤسس����ات النسوية خاصة في

إلى تنوع آخر ،على مس���توى الرؤية واألهداف

الوطنية لتفعيل هذه اآلليات وترجمتها إلى برامج

والبرام���ج ،إضافة إلى تعدد مس���تويات الوعي

ومشاريع تضع في اعتبارها أهمية دور املرأة

واملعرفة باحتياجات امل���رأة في مواقع وجودها

في املشاركة والتقدم والتنمية.

املختلفة( .جاد ،2003 ،ص .)58

وقب���ل أن نق���وم بعملية رص���د لبعض جهود

وم���ن املعروف أنّ االجتاهات التي ش���هدتها
بشكل وثيق
احلركة النسوية الفلسطينية ترافقت
ٍ

احلرك���ة النس���وية لتكري���س حقوق امل���رأة في
املجتمع الفلس���طيني ،باعتبارها حقوق إنسان،
وانطالق��� ًا من مبدأ املواطنة الذي يس���اوي بني

مع التط ّورات احلاصلة في احلركة السياس���ية

النس���اء والرجال في احلقوق والواجبات ،علينا
أن نتط���رق أو ًال إلى ما ه���و املقصود باحلركة

النسوية ،من النمط املرتكز إلى االنتماء الطبقي،

الوطني���ة ،فالتحول في منط القيادة السياس���ية
خالل فت���رة االنت���داب البريطان���ي إلى أمناط

النسوية الفلسطينية.
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السياس���ة اجلماهيري���ة املعتمدة على األس���س

أو اجلزء املتاح من هذا الوطن؛ س���واء من حيث

الشعبية في فترة الس���بعينيات ثم الثمانينيات،

النشأة أو النشاطات أو البرامج؛ فاستعادت بعد
أوسلو قضاياها املطلبية ،والتي كانت غائب ًة عنها

االجتماعي���ة واالقتصادية والسياس���ية ،كزيادة

في فترة السبعينيات والثمانينيات ،على الرغم من

التعليم وانتشار استخدام وسائل اإلعالم ،وزيادة

نشأة األطر النسائية التابعة للفصائل واألحزاب

تراف���ق مع حصول تطور ف���ي العديد من القوى

مشاركة املرأة في القوة العاملة ،وظهور تنظيمات

السياس���ية .ومن ثم كان لقدوم السلطة الوطنية

سياسية جديدة.

تأثير ملموس على مختلف شرائح املجتمع ومنها

وفي مرحلة ما بعد أوسلو ،عكس غياب توجه

املرأة ،خاصة أنّ هـــذه املرحلة باتت بحاجة إلى

واضح في النش���اط السياسي للمرأة – خاصة

برامج جدي���دة تتالءم مع مرحــلة البناء وإعـادة

مع بداية تشكل السلطة ومؤسساتها  -حالة من
التشوش وعدم الوضوح ،ارتباط ًا بترتيبات احلل

ترتيب األوراق؛ لذا أصبحت مسألة متكني املرأة
وحتسني أوضاعها ومكانتها في املجتمع قضي ًة

الدائم في كل م���ن الضفة الغربية وقطاع غزة.

مهم ًة لتحقيق مستوى أفضل من التنمية ،لكنها،
أيض ًا ،واجهت الكثي���ر من التحديات واملعيقات

ناهي���ك عن أنه مع توقيع اتفاقية إعالن املبادئ،
ونشأة حقائق سياسية جديدة في حدود األرض

التي تبرر التمييز ضد املرأة في مجاالت متعددة،

الفلسطينية املتاحة للسلطة الوليدة ،وما تبع ذلك

بشكل مباشر أو غير مباشر؛ األمر
سواء كان ذلك
ٍ

م���ن ترتيبات مالية ،متثل���ت في انخفاض عوائد

الذي جعلها في كثير من األحيان غير قادرة على

منظمة التحرير الفلس���طينية ،ومن ثم انخفاض

املشاركة الفعالة في نشاطات املجتمع.

الدعم املالي املقدم للجان النسوية التابعة لفصائل

ومن أه���م اإلجنازات الت���ي حققتها احلركة

املنظمة ،ما أضعفها بني جمهورها ،األمر الذي

النس���وية في س���بيل إق���رار حقوق اإلنس���ان

أجبرها على إعادة تعريف ذاتها من جديد في ظل

للمرأة الفلس���طينية ،بعد قيام الس���لطة الوطنية

التحوالت السياسية واالجتماعية التي نشأت عن

الفلسطينية:

ع���دد كبير من هذه اللجان الش���عبية النس���وية

 .1البرلمان الصوري

قيام الس���لطة الوطنية الفلسطينية ،لذلك اضطر

تعتب���ر جترب���ة (البرمل���ان الص���وري :املرأة

إل���ى البحث عن بدائل مالي���ة ،حتفظ لها بقاءها

والتشريع) ،من التجارب املتميزة ،التي خاضتها

ووجودها بني التش���كيالت واملنظمات األخرى،

احلركة النسوية الفلسطينية ،في الضفة الغربية

وقت قصير.
التي سرعان ما تكاثرت في ٍ

وقطاع غزة ،كونها س���اهمت ف���ي إثارة نقاش
مجتمعي واس���ع وعميق ،مرتب���ط ارتباط ًا وثيق ًا

خضعت احلركة النس���وية ملراحل مد وجزر،
ترافق���ت مع ما تع ّرض له الوطن الفلس���طيني،
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بقضايا حقوق املرأة وحقوق اإلنس���ان خاصة،

األحوال الش���خصية الس���اري ،بهدف حتسينه

وبإش���كالية التحول الدميقراطي داخل املجتمع

من داخله ،لكن املش���روع لم يتطرق بعمق لدور

الفلسطيني عامة.

املؤسس���ة الدينية املكمل لتطبيق قانون األحوال

مت تنفيذ هذا املشروع من (مركز املرأة لإلرشاد

الشخصية ،مثل دور احملاكم الشرعية ،وهل يجب

القانوني واالجتماعي) في الضفة الغربية ،وهدف

اإلبقاء عليها ،أم يجب استبدالها مبحاكم م ّدنية

إلى رفع الوعي بالتشريعات القائمة ،وما تتضمنه

لتطبيق قانون األحوال الشخصية؟ كذلك لم يتم

م���ن مثالب تعيق تطوير أوضاع املرأة ،والدعوة

التطرق لدور مؤسسة التشريع اإلسالمي ،وهل

إلى تشريعات وقوانني ،تستند في أساسها إلى

هي التي س���وف تشرع في ما يتعلق بالتعديالت

مبادئ حقوق اإلنسان ،ومبادئ املساواة واحلرية

املقترحة على قانون األحوال الشخصية ،أم يترك

والعدالة ،في ظل متغيرات سياسية مهمة ،أهمها

األمر للمجلس التشريعي الفلسطيني فقط؟

تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،ألول مرة،

أثار هذا املشروع (التاريخي) في مسيرة املرأة

على جزء من أرض فلس���طني ،وانتخاب مجلس

الفلسطينية ر ّدات فعل عنيفة من حركات اإلسالم

تش���ريعي فلسطيني ،ألول مرة عام  ،1996كما

السياسي التي ه ّبت إلثارة وتأليب اجلمهور العام،

ليس ضد املش���روع فقط ،ولكن ضد املؤسسات

أنّ ه���ذه التجرب���ة املهمة جاءت ف���ي وقت كثر
فيه احلديث املجتمع���ي عن بناء الدولة احلديثة،

واملراكز النسوية التي سعت إلى تغيير القوانني،

واملس���اهمة في صنع دولة القانون واملؤسسات؛

وجنّدت من أجل ذلك املؤسسات الدينية القائمة

األم���ر ال���ذي فتح املج���ال للنس���اء للتعبير عن

مبا فيها املساجد ،وقد تبلور الرد في حملة واسعة

آرائهن في عملية البناء الدميقراطي لهذه الدولة
الناشئة ،وفي تغيير التشريعات ،التي تش ّكل حجر

ضد املشروع واملؤسسات النسوية على اختالف
أنواعها ِ
بهدف التشكيك في انتماء تلك املؤسسات

الزاوية في ترسيخ أسس الدميقراطية والعدالة

والعامالت فيها ونواياه���ا وبرامجها ،فانهمرت

االجتماعية واملساواة ،وركز املشروع على عدد

اخلط���ب واملنش���ورات واملناظ���رات والكلمات،

م���ن التش���ريعات املتعلقة باحلقوق السياس���ية

بعضها معروف الهوية والوجهة ،وبعضها اآلخر

واالجتماعية واالقتصادية للمرأة وفي املقدم منها

مت نش���ره بأسماء مستعارة ،فقد جاء في إحدى

قانون األحوال الش���خصية ،وقد طرح املشروع

مطبوعات حركة حماس ،التي وزعت في جامعة

للنقاش جميع التشريعات التي تتعلق باملرأة ،دون

بيرزيت ..« :ومن منطلق األمر باملعروف والنهي

استثناء ودون حتديد أولويات معينة ،يتم دفعها

عن املنكر فقد رأينا أن نعرف شعبنا الفلسطيني

إل���ى األمام ،وكان هناك تردد بني أن يتم األخذ

بحقيقة بعض املراكز النسوية التي بدأت تنتشر

بقوانني مدنية حتكم وضع املرأة أو تعديل قانون

ف���ي بالدنا انتش���ار الن���ار في الهش���يم .هذه
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املراكز التي ميدها الغرب باألموال الهائلة لتنفذ

وثيق���ة مرجعي���ة مهمة وأساس���ية حلقوق املرأة

مخططاتها املش���بوهة ،من أجل تدمير األس���رة

الفلس���طينية ،ولتطوير اخلطاب النسوي ،وأداة

وجتريد املــرأة العربية واملسلمــة مـــن كرامتها

مطلبية ونضالية ،إضافة إلى كونها أداة جتميع
جلميـــع عنـاصر احلركــة النسوية.

وإنسانيتها ،وحتويلهــا إلى سلعة رخيصة كمــا

وق����د (باركه����ا) الرئيس محم����ود عباس،

في الدول الغربيــ���ة اليوم»( .جلنة الطالبات في

ع����ام ( ،)2008غير أنها ل����م حتصل – حتى
اآلن – على صفة قانونية ،معترف بها رسمي ًا

الكتلة اإلسالمية في جامعة بيزيت ،1998 ،ص)2
ثم تتالت البيانات واملنش���ورات التي تقف موقف ًا

حلقوق املرأة ،األمر الذي يعني أنّ هناك حاجة
ضرورية لالس����تمرار في توعية املجتمع حول

مناهض ًا لألفكار التي طرحها املش���روع ،ومنها
كتيب مت توزيعه في الضفة الغربية ،بتاريخ  8آذار

الوثيقة ،وأهمية أن تضغط احلركة النس���� ّوية،

 ،1998حمـــل عنــــــوان (املرأة املسلمة ومؤامرة

من أجل أن تصب����ح الوثيقة ذات وزن قانوني

العلمانيات) ،وفي قطــاع غـــزة ،مت توزيــــــــــع

علني ورسمي .األمر الذي أكدته عضو املجلس

بيـــان باســم (نكبة الدين والعــرض بعــد نكبــة
األرض بالبرملــان الصـوري النس���ـوي) موقعــ ًا

التشريعي السابق وعضو األمانة العامة الحتاد
املرأة دالل سالمة ،حيث قالت في مقابلة أجرتها

باسم مستعـــــار هو (فاطمة الزهراء) ،في أواخر

الباحثة معها« :نحن ال نريد أن تبقى املطالبات

شهر أيار من العام ذاته( .جاد ،2003 ،ص .)59

النسوية  /احلقوقية في سياقها العام ،خاصة
أن هناك تخوفات على املكتسبات التي حققتها

 .2وثيقة حقوق المرأة

بادر االحتاد العـــام للمرأة الفلسطينية ،إلى

امل����رأة عب����ر نضالها الطويل ،بل نس����عى إلى

إصدار وثيقة مبادئ حقـوقية نسوية ،في الثاني

نقل الوثيقة إلى أطر التشريع املختلفة ،لتأخذ

مـــ���ن آب من العام ( ،)1994في مدينة القدس،

الش����كل الرس����مي من خالل تضمينها في أي

مبش���اركة جميع القوى النس���وية الفلسطينية،
وساهم طاقم شــؤون املـرأة  -باعتباره ائتالف ًا

مسودات لقوانني قادمة ،حتى تصل إلى أروقة
املجلس التش����ريعي ،وهناك س����تكون املعركة

من األطـــر النسوية التابعـــة لألحزاب والفصائل

أكبر ومع القوى واألحزاب السياسية» (مقابلة

الفلسطينية  -واالحتـاد العام للمرأة الفلسطينية،
جنب��� ًا إلى جنـ���ب مع مجموع���ات متعــددة من

دالل س��ل�امة ،بتاريخ  )2012/11/28وعلى
الرغم من أن الوثيقة تشكل حالة التوافق العام

النساء الناشطات ،في صياغة هذه الوثيقة ،التي

املجتمعي والفصائلي حول حقوق املرأة ،وأعدت

جرت عليها تعديالت ،ومت نقاش���ها وتفعيلها من

بجهود مكثفة من الناشطات النسويات وممثالت

وزارة ش���ؤون املرأة في بداية تأسيسها .وتعتبر

األطر النس����وية التابع����ة للفصائل واألحزاب
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السياس����ية ،غير أنّ موقف بعض الناش����طات
مس حالة اإلجماع
منها أو من طريقة صياغتها ّ
ببع����ض التوتر وأحيان ًا ف����ي وجود الوثيقة من

احلكومية للنهوض باملرأة واالحتاد العام للمرأة

عدمها ،فعلى سبيل املثال أجابت مديرة مؤسسة

الفلسطينية في حزيران  .1997وقد مت حتديد ستة

فلس����طينيات في رام الله ،حني مت سؤالها عن

أهداف لهذه االستراتيجية في مجاالت أساسية

مالحظاتها على الوثيقة؛ بأنها لم تس����مع بها

هي :املجال السياسي؛ املجال االقتصادي؛ املرأة

وتعتقد الباحثة ومن خالل انخراطها املباش����ر

والقان���ون؛ املرأة واإلعالم؛ املج���ال االجتماعي

في احلركة النس����وية ،أن هذه اإلجابة تعكس

ويش���مل الصحة والتعليم والطفلة األنثى واملرأة
والبيئة ،وذلك انس���جام ًا مع برنامج عمل بكني.

 .3االستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية

صدرت هذه االستراتيجية عن جلنة التنسيق

األزم����ة احلقيقية التي تعيش����ها وثيقة حقوق

ووصو ًال إلى صياغة االس���تراتيجية ،قام اإلطار

املرأة باعتبارها تعبر عن رأي نخبة محدودة من
النساء الناشطات في العمل العام واالجتماعي
والسياس����ي ،وال تعك����س – متام���� ًا اخلارطة

التنس���يقي؛ لتنظيم اجلهد احلكومي املؤلف من
إدارات املرأة في الوزارات املختلفة والذي ش ّكل

النس����وية الفلس����طينية بكل ألوانها وأطيافها،
كما أنها أيض ًا لم تأخذ رأي القواعد النسوية

مباشرة بعد مؤمتر بكني بتنظيم ورش عمل ضمت
مندوبي الوزارات ،وبعض املنظمات غير احلكومية

في محتوى احلقوق واألولويات التي تضمنتها،
وبالتالي يظل التس����اؤل مطروح ًا وقائم ًا :هل

العامل���ة في هذا املجال وفق احمل���اور املختلفة
لترجمة منهاج العمل الدولي إلى آليات وأنشطة

تعتبر أولويات احلركة النس����وية املتضمنة في
الوثيقة أولويات للنساء اللواتي يشكلن –حقيق ًة

العام للمرأة الفلس���طينية ورش عمل مختلفة في

 -عموم النساء البسيطات واللواتي قد ال يعرفن

هذا اإلط���ار ،وقد أعلن عن االس���تراتيجية في

بالضرورة ماذا تعني احلقوق ،ولكنهن ميارسن

اجتماع وطني عام ،واستندت االستراتيجية إلى

حياتهن ويواجهن الصعاب بفطرتهن اإلنسانية

أربعة مرتكزات هي:

وخبرتهن احلياتية.

أ .البرنام���ج الوطن���ي الفلس���طيني ملنظم���ة

وبرام���ج في إطار ال���وزارات ،كما نظم االحتاد

التحرير ،الداعي إلى حتقيق أهداف الشعب

اش���تملت الوثيق���ة على الكثير م���ن مطالب

الفلسطيني.

احلركة النس���وية ،في مجال احلقوق السياسية
واالقتصادي���ة واالجتماعية واجلنائية ،واحلقوق

ب .وثيق���ة إع�ل�ان االس���تقالل الص���ادرة عن

املتعلقة باألهلية املدنية واألحوال الش���خصية.

املجلس الوطني الفلس���طيني ،والتي نصت

( وثيق���ة حقوق املرأة الفلس���طينية ،دون طبعة

على املساواة بني املرأة والرجل في احلقوق

أو تاريخ)

والواجبات.
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ت .وثيق���ة حقوق املرأة الفلس���طينية الصادرة

 .4إجراء الكوتا

ع���ن االحتاد العام للمرأة الفلس���طينية في

يعتبر ضمان متثيل النساء في مراكز اتخاذ

آب  1994والوثائ���ق األخ���رى للمنظمات

الق���رار في املجتمع أحد املطال���ب العاملية ،فقد

الفلسطينية والعربية غير احلكومية واملتعلقة

دعا إع�ل�ان مؤمتر بكني إلى تنفي���ذ القرارات،

باملساواة على أساس النوع االجتماعي.

التي كان���ت هيئات األمم املتح���دة قد اتخذتها

ث .االتفاقي���ات واملعاه���دات الدولية الصادرة

ودعت فيها إلى حتقيق نس���بة ( )%30كمشاركة

ع���ن اجلمعية العامة لألمم املتح ّدة ،وأهمها

نسائية في الهيئات العليا (إعالن بكني،)1995 ،

االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز

على الرغم من وجود خالف حول النس���بة ،فقد

ض���د املرأة الصادرة عام  ،1979واإلعالن

كان هناك الكثير من املؤيدين للمبدأ في املجتمع

العامل���ي حلق���وق اإلنس���ان لع���ام ،1948

الفلس���طيني ،وصرحت بعض قيادات األحزاب

واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام .1992
تقدم االس���تراتيجية خطوط��� ًا توجيهية عامة

الفلسطينية مبوافقتها على ضمان مقاعد للنساء
في االنتخابات ،وعلى اجلانب اآلخر ،كان هناك

للحق���وق واإلصالح القانون���ي ،وتعرض أهداف ًا

م���ن يعارضون هذا املبدأ من منطلقات متعددة؛

في املجال السياس���ي واالقتص���ادي والقانوني

منها أن الكوتا تضر باحلركة النس���وية والنساء
عموم��� ًا ،والبعض اآلخر رأى ف���ي الكوتا عملية

أخرى ،كما رك���زت الوثيقة على أهداف التنمية

غي���ر دميقراطية  ،فيما رأت بعض الناش���طات

بشكل عام ،مع بعض األهداف التفصيلية
الوطنية
ٍ

النسويات أن هذه املقوالت تستخدم من اآلخرين

واألكثر خصوصية للمرأة ،ما جعل االستراتيجية

لتبرير استمرار التمييز ضد املرأة.

تنطلق من مبدأ دمج املرأة في التنمية وليس من

وبررن تأييدهن للكوتا من منطلق أنّ التمييز
ضد املرأة لم يزل موجود ًا في املجتمع الفلسطيني،

وتعتقد الباحثة ،أنه على الرغم من املطالبات

ويستمد قوته من األبعاد الدينية والثقافية ،وعليه
فقد رأينا في الكوتا متييز ًا إيجابي ًا لصالح املرأة،

واالجتماعي وفي الصحة والتربية ضمن أهداف

مبدأ النوع االجتماعي والتنمية.
النس���وية للدفاع عن حقوق املرأة الفلس���طينية،

مي ّكنها م���ن زيادة فرص وجوده���ا في املواقع
املختلف���ة ،وتق ّبل املجتمع تدريجي ًا لهذا الوجود.

التي تضمنتها االس���تراتيجية الوطنية ،فلم يتم
العمل بشكل فعال على إيجاد حلول تعالج قضايا
بشكل جذري على
النساء ،وكذلك لم يجر العمل
ٍ

(إسماعيل ،2009 ،ص).20

رصد التغيرات التي رافقت أوضاع املرأة ،ووضع

اس���تطاعت احلـــركة النس���ويــة مـن خالل

البرامج واملشاريع الكفيلة بالنهوض بها ،وإمنا

حمالت الضغــط عـلى صنّاع القــــرار وأعـضــاء

مت االكتفاء ببعض األنشطة الثقافية واإلعالمية.

املـجــلس التش���ـريـعي فــرض ه���ذا اإلجــراء
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مش���اركة املجتمع في عملية التش���ريع املتعلقة

بنسبــة  %20في قانون انتخاب مجالس البلديات
احمللية.
وقد حتد ّدت نس���بة الكوتا ،بنا ًء على جلس���ة
املجلس التش���ريعي الفلس���طيني املنعقـــد في
 31آب  ،2004أثنــــ���اء مناقش���تـــه التعديالت
املقترح���ة على قانون انتخاب الهيئات واملجالس
احمللية ،حيث اتخذ قرار يقضي مبنح املرأة كوتا
انتخابية في انتخابات املجالس والهيئات القروية
والبلدية القادمة؛ بواقع  %20من عدد املقاعد ،كما
ش���جع الكثير من النساء على اإلقدام
ذكرنا ،ما
ّ
على ترشيح أنفس���هن لهذه املجالس والهيئات،
وجنح الكثير منهنّ .
وأي��� ًا كانت اآلراء ،فإن���ه يجب االعتراف بأنّ
إجراء الكوتا يش���غل اهتمام معظم دول العالم،
وهو إجراء مرحلي ،هدفه األساس تعزيز مشاركة
امل���رأة السياس���ية وإدماجها ف���ي عملية البناء
والتنمية ،عن طريق تخصيص مقاعد للنس���اء،
س���واء في البرملان أو البلدي���ات .ولكونه إجراء
مرحلي ًا ،يج���ب أن يرتبط بفترة زمنية محدودة،
حسب وضعية املرأة في كل دولة إلى أن يتحقق
التوازن بني النساء والرجال ،وتتمكن املرأة من
إثبات ذاتها وقدراتها.

 ،2005التي أعقبت وفاة الرئيس ياس���ر عرفات

 .5الحمل��ة الوطني��ة م��ن أجل قانون األس��رة

واالنتخابات التشريعية الثانية عام  ،2006متيزت

الفلسطيني
نظمت ه���ذه احلملة مجموعة م���ن ّ
ّ
املنظمات
ّ
واملنظمات غير احلكومي���ة ،ومراكز
النس���وية،

جميع تلك العمليات االنتخابية بنزاهة وش���فافية

بقانون األسرة الفلسطيني القائم على املساواة
الكاملة في احلقوق والواجبات داخل األس���رة».
(مس���ودة وثيقة املبادئ للحمل���ة الوطنية لقانون
األسرة الفلسطيني ،1999 ،ص)1
ومتت صياغة األهداف الرئيسة للقائمني على
احلملة في اجتماع ،عقد عام  ،1999كان أهمها
إعداد مس���ودة قانون أسرة فلسطيني قائم على
أساس العدل واملساواة ،منطلقني من أن قانون
األس���رة وإصالحه مسألة ال تهم املرأة وحدها،
بل تهم املجتمع بأسره.

رابعًا  -حقوق المرأة وماهية
التحول الديمقراطي
ش���كل التحول الدميقراطي الفلسطيني حالة
مميزة عن غي���ره من الدول العربي���ة املجاورة.
ففي الس���نوات العش���ر األولى من عمر السلطة
الفلس���طينية ،وخ�ل�ال الفترة الت���ي امتدت بني
االنتخابات التش���ريعية والرئاسية الفلسطينية
األولى عام  1996واالنتخابات الرئاس���ية عام

عالي���ة أقر بها الكثير م���ن املراقبني ،وبرز نوع
من التفاؤل إزاء مس���تقبل التحول الدميقراطي
الفلسطيني عموم ًا .وعلى الرغم مما مثلته جتربة

حقوق اإلنس���ان ،مم���ن عرفوا أنفس���هم بأنهم
مجموعة من الفلس���طينيني الذين «يسعون إلى
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االهتمام ،ما جع���ل عدد ًا من املهتمني واحملللني

س���دة احلكم ،بعد مش���اركتها ف���ي االنتخابات

يتنبؤون بأنها جتربة راسخة وال مجال لتراجعهاـ

الدميقراطية يبقى ذا أثر واضح على مس���تقبل

واجه���ت تل���ك التجربة صعوب���ات ،وطالتها

حالة الدميقراطية في فلسطني ،خاصة أن جتارب

انتقادات؛ ألنها بقيت محكومة منذ بدايتها بعوامل

التحول الدميقراطي في املنطقة العربية تدعو إلى
التشاؤم بخصوص مستقبل هذه العملية عموم ًا

داخلية وخارجية حددت مس���ار تطورها وساهم

ف���ي املنطقة ،خصوص ًا أنه���ا اقترنت بالصراع

بعضها في انتكاستها.
جاءت االنتكاسة الكبرى للتحول الدميقراطي

الداخلي العنيف على الس���لطة ،وال يبدو الوضع
الفلس���طيني احلالي املنقس���م أحسن حا ًال من

حركة حماس على السلطة بقوة السالح في غزة،
يعتبر نقيض ًا للممارسة الدميقراطية ،ناهيك عما

الواق���ع العربي في إطار العملي���ة الدميقراطية
والصراع على الس���لطة ،فاحلي���اة الدميقراطية

تسبب به ذلك من تبعات بخلق حالة من االنقسام

الفلس���طينية تبدو في أس���وأ حاالتها .فالعملية

في النظام السياسي الفلسطيني ،وتعطيل آليات

الدميقراطية معطلة على جانبي الوطن ،في ظل

عمل الدميقراطية وتطورها.

انعدام األفق السياسي على صعيد املفاوضات

الفلسطيني بفعل االنقسام عام  .2007فاستيالء

انقسم الوطن الفلسطيني ،منذ ذلك التاريخ،

وتفاهمات الس���لطة الفلس���طينية مع االحتالل

فس���يطرت حركة حماس على قطاع غزة ،بينما

اإلسرائيلي ،وتأزم األوضاع السياسية الداخلية

سيطرت حركة فتح على الضفة الغربية ،وتعطل

واخلارجية حلركة حماس.

عمل املجلس التش���ريعي الفلس���طيني ،ما أثر
جوهري��� ًا على عملي���ة فصل الس���لطات ،حيث

منذ بدايتها بعوامل مؤثرة داخلية وخارجية،

هيمنت السلطات التنفيذية على العمل السياسي

عربية وإقليمية ودولية ،وأصيبت بانتكاس���ة

والتش���ريعي والقضائي الفلسطيني ،وتراجعت

كبيرة عقب االنقسام ،وليس من اليسير التنبؤ

حرية العمل احلزبي وعانت مؤسس���ات املجتمع

مبس���تقبل التحول الدميقراطي الفلسطيني

املدني وأصيبت حرية التعبير في مقتل في شقي

ف���ي ظل جمود مفاوض���ات املصاحلة ،وعدم

الوطن الفلسطيني ،وبدأت ترتسم على أراضي

ح���دوث اختراق���ات حقيقي���ة جتاهها ،ولكن

الس���لطة الوطني���ة الفلس���طينية مالمح نظامني

وعل���ى الرغم من كل ذلك يبقى تأثير العوامل
الداخلية األعمق أثر ًا على جناح جتربة التحول

متوازية وكيانني منفصلني ،واحد في قطاع غزة

الدميقراطي الفلس���طيني ،التي بدأت مبشرة

وآخر في الضفة الغربية.

في بداية عهدها ،ألن جناح تلك التجربة يبقى
قرار ًا فلسطيني ًا يستطيع الفلسطينيون فقط

حكمت التجربة الدميقراطية الفلس���طينية

سياسيني مختلفني ،يجسدهما وجود مؤسسات

إن صع���ود جماع���ة اإلخوان املس���لمني إلى
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حتقيقه والوقوف في وجه أي عقبات خارجية

مشوبة بالكثير من الضبابية والغموض ،حتى

حتول دونه.

من بعــض املؤسس����ات النسوية واحلقوقيـــة،

وعليه ميكن الق����ول :إنّ تعزيز حقوق املرأة
جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان والدميقراطية

التي ال تــمتلك اجل����رأة الكافيـــة ملــواجهـــة
املــ����د األصــولي ،الذي ينظ����ر إلى املرأة من

والتنمي����ة ،وبالتالي من الض����روري النظر في

منظ����ور دورها اإلجنابي فقط ،وفي أحس����ن

الس����ياق السياسي السائد ،بغية فهم املعيقات

األح����وال ،ممارس����ة بع����ض األدوار األخرى

والتحديات ،التي تواجه حتقيق املس����اواة بني

بشروط قاسية وفي أضيق احلدود ومن وجهة

اجلنس��ي�ن ،مبا فيها الذرائع التي تستخدمها

نظره هو فقط.

الس����لطة لتأجيل تنفيذ – أو إهمال -التزامها

من جهة ثانية ،بات من املؤكد أنّ وضع املرأة
في الدساتير والتشريعات يعني حتديد موقع املرأة

الرغم من إدخال تعديالت على عدد من القوانني

على خريطة املجتمع؛ ألن الدساتير والتشريعات

املتعلقة بأوضاع امل����رأة وحقوقها في املجتمع

هي الت���ي حتدد ش���رعية احلق���وق والواجبات

الفلس����طيني ،كقانون االنتخابات ،على سبيل
املث����ال ،إ ّال أنّ ذلك ج����اء بعد مطالبات متكررة

واملسؤوليات كما حتدد عالقاتها بواقع ومستقبل
املجتم���ع وموقعه���ا من األط���راف االجتماعية،

وحمالت ضغط قادتها احلركة النس����وية خالل

شركاء احلياة داخل املجتمع ،كما أنه من املؤكد

الس����نوات األولى لتش����كيل الس����لطة الوطنية

أنّ التشريعات الوطنية وآليات تنفيذها يجب أن
تتحرك في ظل احترام حقوق اإلنس���ان والدعوة

يعني ،أنه لم تكن هناك نية رسمية لدى السلطة

لعدم اس���تباحتها في حاالت عدم االستقرار أو

لتضمني مبدأ املساواة الذي نص عليه القانون

التحوالت السياس���ية .لذلك فإنّ حتقيق املساواة
في املجتمع وإنصاف امل���رأة ومتكينها من أداء

ف����ي اجلــزائر ،وأنّ أي تغييــر من املــتوقع أن
متارس����ــه الس����لطة في العمــليـة التش����ريعية

دورها الوطن���ي واملجتمعي ه���و مكافأة للرجل
واملرأة على حد سواء باعتبار أن العمل النهضوي

والقضائية ،يحتاج إلى ضغوط ،س����واء كانت

يتطلب شراكة حقيقية من الطرفني ،وليس إقصاء

خارجي����ة أو داخلية ،أو نتيج����ة قضية أثارت

أحدهما على حساب اآلخر.

بش����أن حماية حق����وق امل����رأة وتفعيلها ،وعلى

الفلسطينية ،وما تالها من سنوات .األمر الذي

األساس ومــن قبــله وثيقـــة إعــالن االستقالل

الرأي العام ،فدفعت السلطة إلى اتخاذ تدابيــــر

وعلى الرغم من اإلميان الكبير الذي حتمله

ســريعــة وعش����وائية ملعاجلـــة قضــايا الرأي

الناش����طات النس����ويات بقضية حقوق املرأة
باعتبارها قضي����ة مجتمعية ،ومدخ ًال لتحقيق

ال تزال أوضاع وحقوق املرأة الفلس����طينية

تنمية وتقدم املجتمع ،واس����تعدادهن خلوض

التي قــد يثيرها الشارع ووســائل اإلعـــالم.
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معارك سياس����ية واجتماعية من أجل توسيع

من خالل إصدار جملة من التشريعات في ظل

وترس����يخ قناعات صناع القرار الفلس����طيني

وجود منظومتني قانونيتني في الضفة والقطاع

اإليجابية نح����و حقوق املرأة باعتبارها حقوق

محل جتاذب سياسي حاد ،أدى إلى استمرار

إنسان ،غير أنهنّ في كثير من األحيان ،يواجهن
هجوم ًا شرس ًا ضد أفكارهن وآرائهن ،تصل

تدهور احلالة القانونية والتشريعية في األراضي
الفلس����طينية في ظل االنقس����ام ،حيث مت سن

إلى حد التكفير ،أو اخلروج عن الدين ،خاصة

وتعديل قوانني من كتل����ة «اإلصالح والتغيير»

في ظل االنقسام الفلسطيني الذي عكس نفسه

التابع����ة حلركة حماس املس����يطرة على قطاع

على مجمل تفاصيل احلياة الفلسطينية وأهمها

غزة ،وأصدر الرئيس محمود عباس في الضفة

تعطي����ل املجلس التش����ريعي ع����ن أداء عمله.
وغالب ًا ما ال تتخذ املؤسس����ات الرسمية موقف ًا

الغربية قرارات بقانون ،والتي من شأنها تعزيز
حالة االنقسام ،وكان يجب الشروع في مراجعة

حازم ًا من االتهامات التي توجه للناشطات من

التش����ريعات والق����رارات التي ص����درت أثناء

االجتاه الليبرالي من حركة حماس املسيطرة

االنقسام وإعادة صياغة املنظومة القانونية وفق

عل����ى قطاع غزة والتي ما فتئت تكرر بني فينة

مرجعية القانون األساس����ي الذي قبلته جميع

وأخرى عبر قنوات تبدو أنها غير رسمية ،لكنها

الكتل البرملانية عندما قررت خوض االنتخابات

تعبر عن هوية رس����مية مثل املس����اجد وداخل

النيابي����ة عام  .2006وه����ذا يتطلب العمل من

أروقة بعض الوزارات .إن هذه السياسة التي

أج����ل تنفيذ بنود املصاحلة الوطنية التي وقعت

تبدو من وجه����ة نظري ممنهجة ،جتعل بعض

عليه����ا جميع القوى والفعالي����ات في القاهرة،

الناشطات يتخوفن من إمكانية املس بذواتهن

مبا يس����اهم في إعادة بناء املؤسسات الوطنية

أو عائالته����ن ،فيحجمن عن االس����تمرار في

الفلس����طينية وفي مقدمتها املجل����س الوطني

الذهاب إلى أقص����ى مطالبهن ،ويكتفني ،مبا

بصورة دميقراطية على طريق إعادة بناء منظمة

ميكن حتقيقه ،في ظل موازين القوى السياسية
واالجتماعية التي حتكم املجتمع الفلسطيني،

التحرير الفلسطينية كمع ّبر عن الهوية الوطنية

الفلس����طينية اجلامع����ة في مواجه����ة االحتالل

والتي ال تختلف في – غالبيتها  -عن ممارسة

ومن أجل ضمان حقوق الش����عب الفلس����طيني

الدعم الدعائي واإلعالمي ،دون اتخاذ خطوات

بكل أطيافه السياسية واالجتماعية ،من خالل

فعلية على األرض.

تدعيم املساواة في التشريعات عامة واألسرية

تفاقم����ت أوض����اع املرأة الفلس����طينية بعد

خاصة ،وإحداث آلي����ات حلماية حقوق املرأة،

االنتخابات الثانية وحدوث االنقسام الفلسطيني،

وتأمني تكافؤ الفرص بني اجلنس��ي�ن في هياكل

وكانت قضية الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية

السلطة ومواقع صنع القرار.
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ختامًا
تناولت الدراسة حقوق املرأة الفلسطينية في

للمرأة الفلسطينية على السلطة الوطنية ،تكللت

الضفة الغربية وقط����اع غزة ،باعتبارها حقوق

بإصدار وثيقة حقوق املرأة ،التي تش����كل حالة

إنسان كما نصت على ذلك اتفاقية القضاء على

التواف����ق العام حول حقوق امل����رأة ،ثم صدور

كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،وقد مت الوقوف

االستراتيجية الوطنية للمرأة ،وتأسيس احلملة

على طبيعة هذه احلقوق واملكتسبات التي حققتها

الوطنية من أجل قانون األس����رة الفلس����طيني،

املرأة الفلس����طينية من أجل ني����ل حقوقها بعد
أوسلو ،سواء على املستوى احلكومي ممث ًال في

ولكن عل����ى الرغم من كل هذه اإلجنازات تبقى
طموحات املرأة الفلس����طينية منقوصة في ظل

الوزارات واملؤسس����ات احلكومية ،أو من خالل

غي����اب قانون أحوال ش����خصية موحد وقانون

مؤسس����ات املجتمع املدني ،خاصة املؤسسات

عقوبات عادل وتشريعات منصفة حلقوق املرأة

النس����وية التي حتملت العبء األكبر في الدفاع

ومكانتها ونضالها تدعم مشاركتها في عمليات

عن حقوق املرأة الفلسطينية باعتبارها مواطنة

صن����ع القرار في جميع مس����توياته خاصة في

نضالها هذا احلصول على بعض احلقوق كإجراء

إط����ار السياس����ات العامة للدولة الفلس����طينية
التي ننش����دها جميع ًا في ظل س����يادة القانون

لها حقوق وعليها واجبات ،واس����تطاعت خالل
الكوت����ا الذي يدع����م دخول املرأة ف����ي العملية

والدميقراطية والعدالة االجتماعية.

االنتخابية احمللية والتشريعية .وقد كان لآلليات
التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية ،على
الرغ����م مما رافقها من قصور دور في النهوض
بواق����ع حقوق املرأة الفلس����طينية ،ودمجها في
عمليتي البن����اء والتنمية ومنها االس����تراتيجية
الوطني����ة للنه����وض باملرأة  ،وتش����كيل برنامج
إحصاءات امل����رأة والرجل في اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،وتأسيس إدارة تخطيط
وتطوير مش����اركة املرأة ،وتشكيل وحدة املرأة
في املجلس التش����ريعي ،ثم توجت بتأس����يس
وزارة ش����ؤون امل����رأة ،وغيرها م����ن اخلطوات
األخرى املهمة ،والتي جاءت بعد حمالت ضغط
نفذتها املؤسس����ات النس����وية واالحت����اد العام
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مراجع الدراسة:
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أوال  -الكتب:
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ثانيًا  -التقارير الدولية:
.1

مسعد؛ نيفني ،حقوق املرأة ،أعمال الندوة اإلقليمية حول سبل
تفعيل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة،
بيروت 27 -26 ،كانون الثاني .2004
احلمدوني؛ احلبيب ،شقير؛ حفيظة ،حقوق اإلنسان للنساء
بني االعتراف الدولي وحتفظات الدول العربية ،مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة.2008 ،
محيسن؛ تيسير ،حال املرأة الفلسطينية في قطاع غزة في املعوقات
التي تواجه النساء للمشاركة في صنع القرار السياسي واالجتماعي،
جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية ،غزة ،تشرين األول
.2009
جاد؛ إصالح ،مفهوم الدور السياسي الرسمي وغير الرسمي
في وضعية املرأة الفلسطينية دراسات وتقارير ،املجلد األول،
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية
(مفتاح) ،القدس2003 ،؛
دنيا األمل إسماعيل ،املشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بني
الشكل واملضمون ،مجلة رؤية ،العدد الرابع.2004 ،
التقرير الوطني للمرأة الفلسطينية اخلاص بتطبيق منهاج عمل
بكني.
موقع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية ،طاقم شؤون املرأة ،دون طبعة
وتاريخ.
مسودة وثيقة املبادئ للحملة الوطنية لقانون األسرة الفلسطيني،
.1999

.2
.3
.4
.5

األمم املتحدة ،اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد
املرأة.
وثيقة األمم املتحدة رقم  ،E/1999/A،95/54/137املقدمة
للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة بجلسته
اخلامسة واخلمسني واملنعقدة في  24متوز .2000
األمم املتح ّدة ،اإلعالن الصادر عن املؤمتر العاملي الرابع للمرأة في
بكني ،الصني.1995 ،
األمم املتحدة ،التمييز ضد املرأة ،االتفاقية واللجنة ،صحيفة
وقائع رقم  ،22دون طبعة ،دون سنة نشر.
األمم املتح ّدة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمرأة الفلسطينية
(.)2004 -1990

ثالثًا  -المقابالت
 .1مقابلة مع آمال حمد ،نائب رئيس االحتاد العام للمرأة
الفلسطينية ،مسؤولة وحدة املرأة في املجلس التشريعي سابق ًا.
 .2مقابلة هاتفية مع النائب السابق في املجلس التشريعي دالل
سالمة.
 .3مقابلة مع وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسات فلسطينيات في
غزة.
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مقاالت

واقع المصالحة الوطنية
الفلسطينية وآفاقها
طالل عوكل

*

كان مقب���و ًال أن يطغ���ى مصطلح «املصاحلة

التعامل مع مصطلح من كلمة واحدة ،ورمبا كان
ذلك هروب ًا واعي ًا من التداعيات التي يجرها قسر ًا
هدف الوحدة الوطنية؛ نظر ًا ملا يستدعيه النضال
م���ن أجل حتقيق هذا الهدف م���ن تغيرات ذات
طبيعة استراتيجية على موازين القوى الداخلية
وانعكاسات ذلك على سلطة اتخاذ القرار ،وأحقية
قيادة دفة السفينة الفلسطينية.
شكل فوز حركة حماس في انتخابات املجلس
التشريعي عام  2006انقالب ًا في موازين القوى،
م ّه���د لالنقالب الالحق الذي أقدمت عليه حماس
من خالل االستيالء بالقوة املسلحة على مؤسسات
السلطة الوطنية في قطاع غزة ومقدراتها.
كان االنق�ل�اب األول ال���ذي متظه���ر خ�ل�ال
االنتخابات التش���ريعية مفاجئ ًا وصاعق ًا حلركة

باحث وكاتب في الشؤون السياسية.

فتح وفصائل منظمة التحرير الفلس���طينية ،على

الوطني���ة» خالل الس���نوات األولى م���ن وقوع
االنقس���ام الكبير الذي دخل عامه التاسع ،لكن
مرور هذا الوقت كله مبا كرسه من وقائع ترتفع
إلى مس���توى املأسس���ة يلزم العقل السياسي
املس���ؤول برفع الس���قف نحو اس���تبدال هدف
املصاحلة؛ بهدف اس���تعادة الوحدة وإعادة بناء
املؤسسة الوطنية الفلسطينية على أسس جديدة
تأخذ في االعتبار التغيرات العميقة والراس���خة
التي يتس���م به���ا الوضع الفلس���طيني في هذه
املرحلة.
ال ي���زال مصطل���ح املصاحلة كهدف  -مع
ذلك  -يجري على كل لس���ان ،رمبا الستسهال

*
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 -أوالً :يؤش���ر فوز حركة حماس بأغلبية في

الرغ���م من أن ه���ذه تظاهرت بااللت���زام بحكم
صناديق االقتراع ،فق���د كان ذلك إيذان ًا ببداية

انتخاب���ات املجلس التش���ريعي في دورته

مرحلة جديدة أحدثت كسر ًا في السياق التاريخي

الثانية على الفشل الذي حتملته حركة فتح

ملنظمة التحرير الفلسطينية التي ظهر من ينافسها

املس���ؤولة عن خيار املفاوضات الذي أنتج

على التمثيل الوطني املوحد ،ونشأ في األساس

اتفاقية أوس���لو والسلطة الوطنية ،وما آلت

كبديل لهذه املنظمة منذ وقت مبكر.

إلي���ه األمور من تقدم املخططات واألطماع

تراف���ق مع هذا الكس���ر ،تراجع مكانة حركة
فتح التي تبوأت عق���ود ًا طويل ًة ،وبجدارة ،مركز

اإلس���رائيلية على حساب احلقوق واألرض
الفلسطينية.
 -ثانيا :كان لإلسهام الكبير والتضحيات

القيادة الذي ال يخشى منافسة الفصائل األخرى
في املنظم���ة ،والقيادة ش���به االحتكارية للقرار

الكبي���رة الت���ي قدمتها حرك���ة حماس
الت���ي حتملت عبئ��� ًا كبير ًا ف���ي العمل

دون منازع.

املس���لح والعمليات االستشهادية خالل

الوطني املتحكمة في مقدرات الشعب الفلسطيني

انتفاضة األقصى دور كبير في توس���يع
قاعدتها اجلماهيرية على حساب القاعدة

أصل الخالف

اجلماهيرية حلركة فتح ،ذلك أنها قدمت

تبارى الكثيرون في توصيف أسباب االنقالب
الثاني ،وانشغلت الساحة اإلعالمية والسياسية
ف���ي تبادل االتهامات وتقدمي الذرائع واملبررات،
وكل يلقي باملس���ؤولية عم���ا وقع للطرف اآلخر،
فقيل إنه صراع على الس���لطة ،وقيل إنه صراع
برامج سياس���ية متضاربة ،والبعض ذهب إلى
وصف ما وقع باملؤامرة اإلخوانية التي تستهدف
إزاحة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد وأن
تستبدل باملشروع الوطني مشروع ًا إسالمي ًا.
واحلقيق����ة أن االنقالب الثان����ي الذي أنتج
االنقسام الكبير إمنا يعكس جمل ًة من احلقائق
التي ال يجوز جتاهلها عند البحث في أس����باب
ما وقع ،وطبيعة احللول الوطنية املسؤولة ملعاجلة

بإعادة انتش����ار اجليش ،وإنهاء الوجود

ما وقع.

االستيطاني داخل قطاع غزة ودون احلد

العمل املسلح كبديل فعلي خليار التفاوض
واخليار السياسي الذي ظلت فتح تلتزم
به على الرغم من إس���هام كتائب شهداء
األقصى من خالل العمليات العس���كرية
والتضحيات التي قدمتها حركة فتح التي
فقدت زعيمها وزعيم الشعب الفلسطيني
الشهيد ياسر عرفات.
 ثالثا :الفعل اإلس����رائيلي املخطط كانحاض����ر ًا كل الوق����ت لتأجي����ج اخلالف
الفلس����طيني ،والذي بلغ ذروته بالقرار
ال����ذي اتخذته ونفذته حكومة ش����ارون
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اتفاقات ناقصة وإرادات راسخة

األدنى من التنسيق مع السلطة الوطنية؛
ما أدى إلى فوضى عارمة خصوص ًا في

حتت وطأة العوامل اإلقليمية وضغوط احلالة

األراض����ي التي أخالها املس����توطنون،

الش���عبية الرافضة لالنقس���ام ،هذه احلالة التي

يضاف إلى ذلك أن القرار واإلجراءات

عبرت عن وعي عميق مبخاطر االنقسام ،ومدى

اإلس����رائيلية زودت حم����اس وفصائل

ما يحققه من مكاسب إلسرائيل وصفها شمعون

املقاومة املس����لحة بخطاب يعزز االدعاء

بيريس بأنها ذات طبيعة اس���تراتيجية تاريخية؛

بأن املقاومة املس����لحة هي التي أجبرت

اس���تجابت قيادت���ا «فت���ح» و«حم���اس» لعديد

إسرائيل على الرحيل من القطاع ،وأنه ال

املبادرات الت���ي طرحت من مصر واليمن وقطر

بديل عن هذه املقاومة لتحرير األراضي

ولكن في ظروف غي���ر ناضجة إلنتاج اتفاقيات
مصاحلة قابلة للتنفيذ.

وانتزاع احلقوق.
 -رابعاً :في ما ارتبك خطاب السلطة بسبب

وق���ع الطرفان في خطأ حصر احلوار بينهما

الفش���ل املتواصل التفاقية أوس���لو ،والتي

كل الوقت ،باستثناء جلسات احلوار الوطني التي

أوجبت  -من بني تنازالت كثيرة  -االعتراف

انعقدت مرة واحدة في القاهرة بحضور الفصائل

بح���ق إس���رائيل في الوج���ود ،ظل خطاب
حماس متماسك ًا يستند إلى احلق التاريخي،

كافة إضافة إلى مس���تقلني ،وجنم عنه ما يعرف
باتفاق القاهرة باعتباره االتفاق األساسي الذي

على الرغ���م من اس���تعدادها للتعاطي مع

ينطوي على إجابات عن معظم األس���ئلة وآليات

مفردات املش���روع الوطني الذي تعبر عنه

محددة للتنفيذ.

املنظمة ،وإلى رفض االعتراف بإس���رائيل

مضى على اتفاق القاهرة نحو أربع سنوات،

والتمسك باحلقوق الفلسطينية كلها مبا في

وتبعه اتفاق الدوحة واتفاق الشاطئ في غزة الذي

ذلك حق عودة الالجئني.
 -خامساً :في وقت مبكر دخلت التجاذبات

جنمت عنه خطوة واحدة ،وهي تش���كيل حكومة
الوف���اق الوطني ،وعندها توقفت احلركة وعادت

واحلسابات اإلقليمية والدولية على خطوط

اخلالفات إلى سابق عهدها.

التأثير الس���لبي على العالقات الوطنية،
وظلت كل الوق���ت تلعب دور ًا في التأثير

ف��ي البح��ث ع��ن أس��باب فش��ل اتفاقيات
المصالحة نسجل ما يلي:
 أوالً :حصر احلوار تقريب ًا في الطرفني «فتح»و«حم����اس»؛ األمر الذي ه ّم����ش دور القوى
األخ����رى التي كانت مش����اركتها في احلوار

على حس���ابات الطرف�ي�ن فتح وحماس؛
األم���ر الذي عكس نفس���ه عل���ى تذبذب
احلماس صعود ًا وهبوط ًا إزاء االستجابة
ملتطلبات املصاحلة.
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التزام���ات دولية أو إقليمي���ة يصعب معها

ستمكن من إيجاد مخارج للخالفات وابتداع
أش����كال للمس����اومة ،فض ًال ع����ن أنها كانت
ستلعب دور ًا مسؤو ًال في احلكم على مسؤولية

االتفاق على برنامج حد أدنى يلبي التزامات
وتطلعات الطرفني مع ًا.

كل طرف إزاء الفشل ،وأدت حدة االستقطاب

السلطة الفلسطينية هي سلطة أوسلو ،وهي

بني احلركتني وعمق اخلالف إلى ش����ل قدرة

ملتزم����ة بها ،وملتزمة مب����ا يترتب عليها من

الفصائل الوطنية عن العمل والنشاط الفاعل

التزام بخيار التفاوض والتنسيق األمني مع

في التأثير على طرفي األزمة.
 -ثاني�اً :في املرحلة األول����ى من التوقيع على

االحت��ل�ال ،واتفاقية باريس االقتصادية ،في
م����ا ترفض حماس ش����روط الرباعية الدولية
وترفض االعتراف بإسرائيل وتتمسك ببرنامج

اتفاق القاه����رة ،لم تبادر مص����ر إلى القيام
بدوره����ا كما يجب في الضغط على الطرفني،

املقاومة املس����لحة وجتد نفسها متضررة من

وفي تنفيذ املهمات التي نصت عليها االتفاقية

االلتزامات املترتبة على السلطة.
 -رابع�اً :مرور أكثر م���ن ثمانية أعوام على

وفق اآلليات املتفق عليه����ا ،واحلال أن الدور
العرب����ي ب����كل مس����مياته لم يكن باملس����توى
املطلوب ،خاص ًة أن العرب املهتمني كانت لهم

مؤسستني ،س���لطتني ،قائمتني على أسس

أجندات متضاربة وتعمل ضد بعضها البعض.

وقوان�ي�ن مختلف���ة يصعب عل���ى كل طرف

وفي وقت الحق ،وبسبب املتغيرات التي ضربت

التخلي عنها ،وعكس���ت نفسها على وحدة

املنطقة وانشغال مصر في أوضاعها الداخلية،

الهوي���ة الوطني���ة وعلى الوحدة النفس���ية

فق����دت اتفاقيات املصاحل����ة األب واألم ،ومع

واالجتماعية للشعب الفلسطيني.

استثناءات محدودة عادت األطراف حلساباتها

لقد تعثرت حكومة الوفاق في إجناز ما أنيط

اخلاص����ة ،وفي احلس����ابات اخلاصة وخالل

بها من مهم���ات؛ ألنه ما كان لها أن تنجح

مرحلة االنقسام نشأت جماعات مصالح فاعلة

ف���ي أن ترث كل ما أنتجته من أعباء مرحلة

شكلت عوامل كابحة.
 -ثالث�اً :جتنبت اتفاقيات املصاحلة اخلوض

االنقسام املالية أو السياسية أو األمنية في

االنقس���ام وفر الظروف املناس���بة لنشوء

ضوء املمانعة الدولية املرتبطة باشتراطات
صعبة بالنسبة حلركة حماس التي متسكت

في البرنامج السياس���ي واخليارات ،وظل
كل طرف يتمسك بخياراته وبرنامجه؛ األمر

مبظاهر سلطتها على قطاع غزة.

الذي كان س���يؤدي إل���ى تفجير اخلالف،
خاص��� ًة أن اخليارات املتضارب���ة لم تكن

شكل تضارب الرؤى بشأن الشراكة السياسية
سبب ًا في اجلوهر ،ذلك أنه يعني بالنسبة حلركة

خيارات محض فلسطينية ،ذلك أنها تعكس

حم����اس بقاء احلال عل����ى حاله ،وحصر ملف
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دمج املؤسس����ات بالفئات العليا ،في ما يعني

وجتربتها في القطاع ،وهي التجربة الوحيدة

بالنسبة حلركة فتح إعادة بناء مؤسسة السلطة

(الناجحة) جلماعة اإلخوان املسلمني التي

عل����ى ما كانت عليه قبل االنقالب مع تعديالت

تنتمي إليها حماس.

ال تعطي حماس أحقية الس����يطرة والقرار في

من الواضح أن الطرفني محكومان ملعادلة قوة

قطاع غزة ،والسؤال هل بإمكان السلطة التي

متصادمة مع األخرى ،ففي حني حتوز حركة

تقودها حركة فتح أن تتحمل النتائج السياسية

فتح قوة الشرعية الوطنية واملؤسساتية ،فإن

واألمنية عن وجود كتائب املقاومة مبا متلك من

حماس حتوز قوة املقاومة املسلحة واملنطق

أس����لحة ومعدات قتالية تتجاوز ما تنص عليه

السياسي الذي تتبناه في ضوء فشل خيار

وتس����مح به اتفاقيات أوس����لو إال حني تتغير

املفاوضات والبحث عن السالم.
 -سادساً :في كل األحوال ،فإن احلديث عن

املصاحلة مبسمياتها املختلفة حتى لو قيض

خبيثة هي التي تقرر مآالت االنقس���ام إمنا

طبيعة املرحلة؟.
 -خامس�اً  :في كل األحوال ،فإن اتفاقيات

إرادة فلس���طينية مستقلة ونوايا صادقة أو

لها أن جتد سبيلها للتنفيذ ...ما كانت لتنتج

هو حديث ساذج؛ ألنه يتجاوز بعض احلقائق

سوى إضفاء الشرعية على االنقسام وحالة

الراسخة التي تتصل بدور إسرائيل وقدرتها

من التقاسم الوظيفي العامودي البعيد كل

عل���ى التحكم والتأثير ،لقد الحظ الكل على

البعد عن الش���راكة الوطنية احلقيقية ،وعن

الرغم من العديد من الذرائع مدى الغضب

إعادة بناء املؤسس���ة الوطنية على أساس

اإلسرائيلي بعد تشكيل حكومة الوفاق ،وبأن
إفشال املصاحلة كان واحد ًا من أبرز أهداف

والسؤال :هل ميكن االرتكان إلى مؤسسة

العدوان الواس���ع الذي شنته إسرائيل على

وحدوي حقيقي يضمن وحدة القرار.

قطاع غزة بعد بضعة بأس���ابيع من تشكيل

محكوم���ة لقوت�ي�ن متوازيتني متنافس���تني

حكومة الوفاق الوطني.

لكل منهما الق���درة على وضع «فيتو» على

بع���د توقف الع���دوان الذي اس���تمر واحد ًا
وخمس�ي�ن يوم ًا بن���اء على املب���ادرة املصرية،

الطرف اآلخر؟ وسواء مت إجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية واملجلس الوطني أو
ل���م يتم فإن حركة فت���ح ال ميكنها أن تقبل

تعمدت إس���رائيل إفش���ال املفاوضات وقطعتها

شراكة قوية مزعجة تضعف ورمبا في وقت

دون التوص���ل إلى أي اتف���اق ألنها ترفض من

الحق تزيح هيمنته���ا على منظمة التحرير

حي���ث املبدأ التعامل مع الوف���د الوطني املوحد

الفلسطينية ،وفي املقابل فإن حركة حماس

الذي يترأس���ه عضو اللجنة املركزية حلركة فتح

غير مستعدة للتضحية بقدراتها العسكرية

عزام األحمد.
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تفضل إس���رائيل التفاوض مع حركة حماس

أنتجت اتفاقيات املصاحلة الس���ابقة خصوص ًا

على غرار ما وقع بعد عدوانها على قطاع غزة عام

األساس���ية منها ،ما يقتضي مراجعتها وإعادة

 ،2012ولذلك فإنها عادت للتجاوب مع الوساطات

النظ���ر فيه���ا ،وتعديله���ا وتطويره���ا مبا يتفق
والعوامل التي تسمح بتنفيذها.

األوروبي���ة والقطرية والتركي���ة التي بادرت إلى

وم���ن الواضح أن فحص العوامل واملعطيات

إجراء مفاوضات غير مباشرة تستهدف التوصل

التي تتصل بالشأن الفلسطيني وطبيعة املرحلة

إلى اتف���اق على امللفات والقضاي���ا التي كانت

الراهنة التي تتص���ف بالرمادية أو االنتقالية ال

مطروحة على مفاوضات القاهرة التي جرت بعد

ترجح إمكانية النجاح في جتاوز مرحلة االنقسام

عدوان .2014

ووقائعه نحو استعادة وحدة املؤسسة والقرار.

يدرك الفلس���طينيون أن مثل هذه املفاوضات
ف���ي حال جناحها س���تنتج اتفاق ًا يقضي مقابل

وعل���ى عجال���ة ،أعتقد أن جن���اح هذه املهمة
العظيمة ميكن أن يتحقق في ضوء عاملني هما:

هدنة طويلة تلتزم بها حماس بأن تسمح إسرائيل

االنتق���ال بالص���راع مع االحتالل إل���ى مرحلة

بتخفيف احلصار وإقامة ميناء ورمبا مطار وتدفق

االش���تباك املفتوح ،وتغيي���ر حقيقي في موازين

م���واد البناء إلعادة إعمار م���ا دمرته عدواناتها

القوى الفلسطينية يسمح بنشوء معادلة «سلطة

على القطاع.

قوية» ومعارضة أضعف سواء نشأت هذه املعادلة

لم يعد ثم���ة مجال للجدل في أن السياس���ة

بفعل عوامل داخلية أو عوامل خارجية مؤثرة بقوة

الفلسطينية املتفق واملختلف عليها محكومة ملنطق

على التوازنات الداخلية.

ردود الفعل على أفعال تبادر إليها دولة االحتالل،
التي أصبحت مع مرور املزيد من السنوات تتحكم
في آليات العالقة بني قطاع غزة والضفة الغربية
والقدس.

الخالصة
إذا كانت االتفاقيات والتفاهمات التي تتصل
مبعاجلة أزمات معقدة وعوامل شديدة التعددية
والتض���ارب هي نتاج ظ���روف الزمن الذي تتم
فيه ،فإن الظروف الراهنة تنطوي على معطيات
ومستجدات تختلف عن الظروف واملعطيات التي
77

مقاالت

الخيارات الفلسطينية في
ظل حكومة نتنياهو الرابعة
محمد هواش

*

أوصل���ت حكومات إس���رائيل املتعاقبة عملية

املنظور» ،بصرف النظر عن املبررات التي ساقها

السالم الفلسطينية اإلسرائيلية إلى طريق مسدود

أو الظروف التي دفعته إلى هذا التصريح السافر

دولة فلس���طينية على حدود الرابع من حزيران

الذي يعبر عن برنامج حكومته اليمينية احلقيقي،
حتى وإن تراجع تراجع ًا تكتيكي ًا عن تصريحاته

برفضها التفاوض عل���ى إنهاء االحتالل وإقامة
مبا فيها القدس ،ومطالبتها بالتفاوض من أجل

ه���ذه حتت ضغوط وانتقادات دولية بتوضيحاته

التفاوض فقط عل���ى قاعدة «عدم وجود إمكانية

الالحق���ة التي تؤكد عدم اس���تعداد إس���رائيل

حل���ل في املدى املنظور» كم���ا قال وزير الدفاع

ملفاوض���ات من أجل إنه���اء االحتالل عبر وضع

ف���ي  9حزيران  ،2015وقبل���ه رئيس احلكومة

ش���روط تعجيزية ملعاودة املفاوضات كاعتراف
الفلس���طينيني مسبق ًا بيهودية دولة إسرائيل إلى

اإلسرائيلي موش���ي يعلون في مؤمتر هرتسليا
اإلس���رائيلية بنيامني نتنياهو عشية االنتخابات

مواصلة االستيطان وعمليات تهويد القدس.

العام���ة اإلس���رائيلية ف���ي آذار املاضي عندما

تعززت هذه القناعة لدى الفلسطينيني والعرب

قال« :ال توجد إمكاني���ة حلل الدولتني» ..و«هذا

ومعظ���م دول العالم بعد تألي���ف حكومة ميينية

احلل غير موجود عل���ى طاولة البحث في املدى

*

متطرفة في إس���رائيل برئاسة نتنياهو ،بصرف
النظ���ر عن عمق العالقات واملصالح املش���تركة

كاتب رأي سياسي.

العدد (2015 )32

78

بني إس���رائيل والواليات املتحدة األميركية ودول

بل تطال مكونات املجتمع والدولة في إس���رائيل
مثل اإلسرائيليني من أصل أثيوبي وإسرائيليني
من أصول أوروبية وتتجه أكثر نحو دولة يهودية
دينية على حساب سمتها الليبرالية التي صارت
مهددة بتزايد النزعات العنصرية.
ال تعني هذه التوجهات بأي حال أن إسرائيل
ترفض «حل الدولتني» وتريد «حل الدولة الواحدة»
مع حقوق متساوية لكل مكونات الدولة .بل تريد
«دول���ة واحدة بنظام�ي�ن» ،األول يهودي والثاني
فلس���طيني ،مبا ميكن إس���رائيل من السيطرة
على أكبر مس���احة من أراضي الضفة والتحلل
من املسؤولية عن أكبر عدد من الفلسطينيني في
هذه األرض.

االحتاد األوروبي.

سياسات إسرائيل
يعلن وزراء احلكومة اإلس���رائيلية ورؤس���اء
أح���زاب االئتالف اليمين���ي احلاكم على رؤوس
األشهاد مقترحات ومشاريع ومخططات وقرارات
لتعمي���ق االحتالل عن طريق توس���يع مصادرة
األراضي ف���ي عموم الضف���ة الغربية مبا فيها
القدس لبناء املس���توطنات وطرد البدو من تالل
الضف���ة ووديانها خصوص ًا ش���رقي خط املدن
الرئيس���ة وصو ًال إلى مناطق األغوار وتوس���يع
الكتل االس���تيطانية وبناء كت���ل جديدة لتقطيع
أوص���ال الضفة وحتويل ش���عار «حل الدولتني»
إلى هدف غير واقع���ي وغير عملي ،إضافة إلى
فرض القيود على االقتصاد الفلس���طيني خلنقه
باإلج���راءات والعرقلة ومن���ع حرية تنقل األفراد
والبضائع ،و«شيطنة» إسرائيل ملن يرفض هذه
العملية من الفلسطينيني والعرب وفي دول أوروبا
والواليات املتحدة وفي إس���رائيل أيض ًا واتهام
كل مطال���ب أو مم���ارس لضغوط س���لمية على
إسرائيل لتطبيق «حل الدولتني» مبعاداة إسرائيل
والالس���امية .وأخير ًا أصبح املسؤولون في هذه
احلكومة يصفون كل إسرائيلي أو جهة إسرائيلية
أو وس���يلة إعالم أو منظمة غي���ر حكومية تعنى

األمل والمبادرة
ه���ل يعني ذل���ك اليأس م���ن ق���درة الكفاح
الفلس���طيني على إنهاء االحت�ل�ال وإقامة دولة
فلس���طينية في ظل حكومة ميينية إس���رائيلية ال
تؤمن بحل الدولتني وال بحل الدولة الواحدة؟
بالطب���ع ال ،ولكن اإلجابة ع���ن ذلك ال تكون
صحيح���ة متام ًا ما لم تتوافر قناعة فلس���طينية
عميقة مطلقة وراسخة بأنه ميكن إجبار إسرائيل
على تغيير مواقفها وانتزاع احلقوق الفلسطينية.
إذ مهما كان احلق الفلس���طيني واضح ًا ومهما
كانت احلكومة اإلسرائيلية احلالية تنكر احلقوق
الفلس���طينية في إنهاء االحت�ل�ال وإقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة  -وهو حق طبيعي للشعب

بـ«حل الدولتني» وتسوية ممكنة مع الفلسطينيني
باليسارية ،ما يشير إلى تزايد سمات العنصرية

الفلسطيني أسوة بباقي الشعوب  -ومهما كانت

ف���ي املجتمع اإلس���رائيلي ال تتعلق بالعرب فقط
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البالغة الوطنية الفلس���طينية ش���ديدة فال ميكن

أفكار واجتاه���ات وفعاليات من ش���أنها إغناء
احلركة السياس���ية الفلس���طينية ومنحها حيوي ًة

دون هذه القناعة ،بل من دونها تصبح التضحيات

وقدر ًة على اإلقناع.

للشعب الفلسطيني التقدم نحو حتقيق أهدافه من

بات م���ن الضروري االس���تفادة من طاقات

في نظر املواطن الفلسطيني عدمية اجلدوى.

الشعب الفلسطيني املعطلة إما بقوالب سياسية

يوفر هذا األمر على ضرورته وصعوبته رمبا،
إجماع ًا وطني ًا ضروري ًا وغطا ًء شرعي ًا ألي حترك

جامدة أو بتهمي���ش أصحاب األفكار والقدرات
وإبعادهم عن مراكز صناعة القرار السياس���ي

سياسي بشتى أشكاله الكفاحية السلمية .ويراكم
جهود ًا متنوع ًة سياس���ي ًة ودبلوماسي ًة وكفاحي ًة

الفلسطيني.

بصرف النظر عن النتائج املباشرة وغير املباشرة

األم����ر الثال����ث تطوي����ر األداء احلكوم����ي

للتحرك السياسي والكفاحي على كل املستويات.

الفلس����طيني ف����ي املج����االت االقتصادي����ة

األم���ر الثاني في ه���ذا الوضع الصعب على

واالجتماعي����ة واإلعالمي����ة واخلدمية مبا يفيد

مس���تويات عدة سياسية واقتصادية واجتماعية

اس����تراتيجية الكفاح الشعبي السلمي ومتكني

هو احلاج���ة إلى توفير ش���بكة تفاع���ل وحوار

املواط����ن وجعل صموده املطلوب ومش����اركته
احليوية في املعركة السياسية أمر ًا ممكن ًا.

ومنظماته الرس���مية واألهلية واألفراد أصحاب

األم���ر الرابع هو تطوي���ر املصاحلة الوطنية

الفكر واملبادرات للمس���اهمة في صوغ املطالب

الفلس���طينية أو منع تده���ور ما مت إجنازه وهو
قلي���ل جد ًا ولكنه مهم جد ًا أيض ًا ،فوجود حكومة

الضروري���ة خل���وض معركة كس���ر التابوهات

فلس���طينية واحدة أفضل م���ن وجود حكومتني،

اإلس���رائيلية املتعلقة بأرض «إسرائيل الكاملة»
وإقناع املجتمع الفلس���طيني أو ًال والرأي العام

والتعام���ل مع نتائج مصاحلة متعثرة أفضل من

وطني لضم ش���رائح املجتمع الفلسطيني وفئاته

الفلس���طينية واخلطوات السياس���ية والكفاحية

التعامل مع انقس���ام وانفصال غ���زة عن باقي

الدول���ي ثاني��� ًا بأن���ه ال حياة مع ه���ذه األفكار
العنصرية اإلس���رائيلية .وتالي��� ًا صوغ مطالب

وإضافة إلى ضرورته السياسية العامة ،فإن

يس���تمع إليها املجتمع الدولي وميكن معه إيجاد

تق���دم املصاحلة واحلفاظ عليها وتطويرها يحول

ش���راكة سياس���ية على تسوية س���لمية مقبولة

دون البحث عن مشاريع «أوكسجني» حلكم حركة

أساس���ها إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية
تكون مركز ًا جديد ًا لتطور الش���عب الفلسطيني

«حماس» في غزة قد تؤدي إلى توسيع الهوة مع

الوطن.

الضف���ة ال تقليصها .وقد تؤدي هذه املش���اريع
أيض ًا إلى اإلغراء بإنش���اء كيان سياسي ما في

وكينونته وارتباطه بأرضه ومستقبله.
وهذا يعني عملي ًا االنفتاح الرس���مي على أي
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اإلسرائيلية ،وكذلك رفض التفاوض على مشروع

الفلس���طينية أو ال يساعد في تقريب عملية إنهاء
االحتالل .وهو أمر ال يعني عدم االس���تفادة من
تس���هيالت إس���رائيلية لقطاع غ���زة مع حكومة
الوفاق الوطني بل على العكس من ذلك ال بد من
العمل على توس���يع هذه التس���هيالت كحلقة من
حلقات كسر احلصار الظالم على القطاع وأهله
الصابرين وتطويرها إلى ترتيبات سياس���ية مع
احلكومة الفلسطينية إلنهاء احلصار وعودة احلياة
إلى ما كانت عليه قبل االنقالب عام  .2007وهذا
األمر على صعوبته وتعقيدات الوصول إليه يشكل
رهان ًا وهدف ًا ال تس���تقيم األمور من دون العمل
عل���ى فحص إمكانات حتقق���ه وجتريب مختلف
اخليارات للوصول إليه.
ميكن فتح معارك وخيارات دبلوماسية تكون
نتائجه���ا مؤثرة وتقرب من هدف إنهاء االحتالل
إذا تواف���رت للفلس���طينيني ه���ذه التص���ورات
واملواق���ف وذلك من خالل إقناع املجتمع الدولي
بالضغط على دولة إسرائيل وحكومتها اليمينية
وفرض أجندة تفاوضي���ة لتنفيذ حل الدولتني ال
التفاوض على حلول أخرى أو التفاوض من أجل
التفاوض.

«ال دولة فلس���طينية» م���ن دون أن تتوافر إرادة
دولية لفرض عقوبات اقتصادية واس���عة وذات
تأثير على إسرائيل.
ال ميك���ن لبوادر الرف���ض هذه أن تتطور إلى
مقاطعة دولية شاملة إلسرائيل على غرار املقاطعة
الدولي���ة لنظ���ام الفصل العنص���ري في جنوب
إفريقيا س���ابق ًا أو إلى أشكال أقل من املقاطعة،
ألن إسرائيل مسلحة بعالقات دولية قوية وشبكة
حماية أميركية واقتصاد حديث وقوي وواسع.
ولهذا فإن اخلطوات الفلسطينية الدبلوماسية
حتتاج إلى رافعة عمل شعبي فلسطيني والتفاف
وطني واس���ع وحركة مدروسة في كل خطواتها
ومنعطفاته���ا وتقدمه���ا وتراجعه���ا على قاعدة
اجلدوى السياس���ية .كما حتتاج إلى دعم حركة
منظم���ات الـ(بي.دي.أس) والتنس���يق معها في
توسيع نش���اطها للتعريف بانتهاكات إسرائيل
حلقوق الش���عب الفلس���طيني الوطنية والفردية
والعمل على إقناع أوساط الرأي العام في أوروبا
والوالي���ات املتحدة وبقي���ة دول العالم مبقاطعة
إسرائيل في قطاعات ممكنة ومؤثرة.
لك���ن األهم من ذلك كيفية تطوير مواقف دول

الحلبة الدولية

االحتاد األوروبي ودول أخرى صديقة في أماكن

تظهر الي���وم على احللبة الدولية بوادر رفض

أخ���رى من مجرد وس���م بضائع املس���توطنات

ش���راء بضاع���ة بنيامني نتنياهو الفاس���دة ،أي

على أهمي���ة هذه اخلطوة إلى تقليص أش���كال

التفاوض بش���روط إس���رائيلية عل���ى «ال حل»

التعاون مع إس���رائيل في املجاالت التي تنتهك

أو «إدارة األزم���ة» كم���ا اقترح وزي���ر الدفاع

فيها إس���رائيل حقوق الفلسطينيني ومنها حرية

اإلس���رائيلي يعل���ون وبعض مراك���ز األبحاث

احلركة الرياضية الفلسطينية واجلامعات ومراكز
81

األبحاث األكادميية ،والتي تؤثر على الرأي العام

املنطقة مثل أملانيا وتركي���ا واليابان والبرازيل،
بحيث تكون مهمة املؤمتر التفاوض على تنفيذ حل
الدولتني خالل فترة زمنية معروفة ومحددة سلف ًا.
س���تكون لهذا التح���رك قدرة عل���ى احتواء
الضغوط الدولية على الس���لطة الفلسطينية التي
تطالبها بالعودة إلى املفاوضات من دون شروط
مسبقة وحتول الضغوط إلى اجلانب اإلسرائيلي
م���ن العملية .وهن���اك رهان جانب���ي اليوم في
إس���رائيل  -بسبب وجود حكومة ميينية ترفض
حل الدولتني  -على أنه ميكن ملعارضة إسرائيل
هذه التحركات أن يحملها مسؤولية اجلمود وأي
تدهور لألوضاع ،وبالتال���ي الوقوف إلى جانب
الفلسطينيني .كما يوجد رهان آخر على أنه بعد
التوصل إل���ى اتفاق بني إيران ودول  1+5حول
املشروع النووي اإليراني وإمكان انكفاء إيران
ع���ن الصراع العربي اإلس���رائيلي وانس���حاب
أدواتها من التشويش على هذه العملية.

ألن وس���ائل اإلعالم في دول الغرب في معظمها
مؤيدة للرواية الغربية حيال إس���رائيل والرواية
اإلسرائيلية للصراع مع الفلسطينيني.
ولدى االحت���اد األوروبي عدة مواقف متقدمة
من ح���ل الدولتني حتتاج إلى كفاح فلس���طيني
دبلوماسي لكيال تتراجع دول االحتاد األوروبي
عنه���ا أو تعلقه���ا رضوخ��� ًا لضغ���وط أميركية
وإس���رائيلية .مع أن ذلك يشكل أساس ًا لتحرك

فلس���طيني عرب���ي لتطوير املوق���ف على قاعدة
فوائد السالم الفلسطيني اإلسرائيلي على الدول
األوروبية في مجاالت كثيرة كاألمن والهجرة غير
الش���رعية والتعاون االقتصادي ويغري أوروبا
بحلول لهذه املشكالت املزمنة.

واجبات للسلطة
يحتاج اخلروج من املأزق احلالي إلى خطوات
سياسية جوهرية من السلطة الفلسطينية إلحياء
عملية سالم ذات صدقية تقوم على إحياء املشروع
الفرنسي في مجلس األمن بالتعاون مع اجلامعة
العربية ومطابقة املشروع مع احتياجات الشعب
الفلسطيني في توفير إجماع دولي إلنهاء االحتالل
وإقامة دولة فلسطينية من خالل مفاوضات مكثفة
برعاي���ة مؤمتر دولي مصغ���ر ال مؤمتر احتفالي
وخطابات يضم الدول ذات العضوية الدائمة في
مجلس األمن الدولي وعدة دول عربية خصوص ًا
مصر واألردن والعربية السعودية ومتثيل مناسب

المحكمة الجنائية
ال تعف���ي هذه التحركات واملواقف الس���لطة
الفلسطينية من متابعة عمل اللجنة الوطنية العليا
للتعامل مع رفع قضايا على إسرائيل باعتبارها
دولة احتالل أم���ام احملكمة اجلنائية الدولية في
قضيتني هما االس���تيطان وارتكاب جرائم حرب
في العدوان األخير على قطاع غزة صيف العام
املاضي.
يعطي جناح السلطة في االشتكاء إلى محكمة
اجلناي���ات الدولي���ة بصرف النظر ع���ن النتائج

للجامعة العربية وعدة دول لها مصالح عميقة في
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مصداقي ًة لكل حتركاتها ومبادراتها السياسية،

مواقف جديدة س���افرة غير مقبولة من املجتمع

ويجعل إس���رائيل تقف في موق���ف الدفاع ،ما

الدولي؛ ما يس���هل مراكمة املكاسب السياسية
وحش���ر سياس���ة االحتالل ف���ي الزاوية متهيد ًا

املس���تمرة حلقوق الفلس���طينيني متام��� ًا مثلما

خسائر إس���رائيلية في احللبة الدبلوماسية وفي

تتصرف إس���رائيل في موض���وع املقاطعة ،إذ

ال���رأي العام الدولي وفي املج���االت األكادميية

أصيبت بالذعر واس���تنفرت إمكاناتها وتستعد

واالقتصادية.
أخير ًا هناك فرص حقيقية لتحقيق مكاس���ب

يحتاج كل ذلك إلى استمرار املبادرة السياسية

سياس���ية للشعب الفلسطيني على هذا املستوى

بيد الفلسطينيني حتى وإن كان مستوى استجابة
إس���رائيل ضعيف ًا ،فهذا يشكل ضغط ًا إضافي ًا

(املقاطعة) ،لكنها لن تثمر من دون جهد ودراسة

يضعف حججها أمام املجتمع الدولي ويس���هل
على أوروبا والغرب خصوص ًا انتقاد انتهاكاتها

لعزلها والقضاء عليها خصوص ًا إذا ترافقت مع

لفتح جبهات ضد من يقاطعها.

واستعداد وتواصل مع املواطن.

على حكومة اليمني اإلس���رائيلية ويجعلها تسلم

فهل تعدل السلطة من طريقة أدائها لتنسجم

مثل أسالفها بحقوق الشعب الفلسطيني من دون
توقف عن العمل ومن دون أوهام أيض ًا.

مع دورها وأهدافه���ا الوطنية في الوصول إلى
إنه���اء االحتالل؟ هذا هدف يس���تحق العمل من
أجله.

يؤدي تك���رار احلديث عن ق���رارات املجلس
املركزي الفلسطيني في شأن مراجعة االتفاقات
السياسية واألمنية واالقتصادية مع إسرائيل من
دون خطوات عملية ولو صغيرة في هذا االجتاه
ومن دون ش���رح طبيعة هذه املعركة وتعقيداتها
وحتدياته���ا ونتائجها للمواطن إلى تآكل صدقية
املوقف الفلسطيني من هذه اخلطوة واخلطوات
السياسية الفلس���طينية التي صارت ممكنة بعد
قبول فلس���طني دولة في اجلمعية العمومية لألمم
املتحدة حتى لو كان هذا القبول بصفة منقوصة
ع���ن حقوق األعضاء اآلخرين في األمم املتحدة.
لكن هذه العمليات إذا تواصلت كسلسلة مترابطة
من اخلطوات السياس���ية فقد تؤدي إلى تراجع
إس���رائيل عن مواقفها املتطرفة أو اإلعالن عن
83

مقاالت

الفكر الديني بين مفهومين
مهند عبد الحميد

*

ما إن أحكم تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»

كانت جرائم التنظيم وفظاعاته التي لم تستثن

سيطرته على أجزاء واسعة من سورية والعراق

الت���راث اإلنس���اني محط انده���اش عاملي غير

حت���ى ق ّدم منوذجه املرعب في احلكم ،وذلك عبر

مس���بوق ،غير أن عمليات ذبح العمال املصريني

ومن بينها استباحة اإليزيديني والطوائف األخرى

وح���رق الطيار األردني األس���ير وذبح الرهائن
اليابانيني واألميركيني كانت األكثر صدم ًا وتأثير ًا

سلس���لة من املواقف واملمارسات الدراماتيكية،
في املناطق التي سيطر عليها مبا فيها الشيعة،

على البشرية جمعاء.

ووضع املسيحيني أمام خيارين أحالهما مر :دفع

طرح���ت تلك اجلرائم املروعة ونظام احلكم

اجلزية أو الرحيل عن وطنهم.

البرب���ري الكثير من األس���ئلة ،وف���ي املقدم

وأعاد تنظيم «داعش» نظام الرق والسبي بأشكال
أكثر قسو ًة ،كسبي النساء واغتصابهن  -مبن فيهن

منها :من املسؤول عن نشوء ظاهرة «داعش»
وشقيقاتها من تنظيمات اإلرهاب األصولي؟

فتيات بعمر الطفول���ة  -وعرض املئات منهن للبيع

هل هذه الظاه���رة منفصلة عن الفكر الديني

في سوق النخاسة باملزاد العلني ،وتاجر باألعضاء،

والثقافة الدينية الس���ائدين؟ هل هناك أفكار

وقطع الرؤوس ،وحرق البشر وهم أحياء.

*

مش���تركة ب�ي�ن اإلس�ل�ام األصول���ي العنفي
واإلسالم األصولي السلمي واإلسالم الوسطي

كاتب ومحلل سياسي .
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«املعتدل» وفكر املؤسس���ة الدينية الرس���مية

ال يقتصر نفوذه على قوى اإلسالم السياسي ،بل

املعتمدة كمرجعية؟

يستهدف أكثرية الشعوب العربية واإلسالمية التي

احتدم اجلدل بشأن ظاهرة «داعش» وال يزال،

تعرضت إلى غزو وهابي تعصبي منذ سبعينيات

فهناك اجتاه فكري يعتقد بأن هذه الظاهرة غريبة

القرن العشرين بدعم سخي من دول البترو دوالر،

عن اإلسالم ،ويشير بأصابع االتهام إلى القوى

وأفضى ذلك الغزو إلى س���يادة الثقافة املتزمتة

املعادية لإلس�ل�ام واملسلمني ،ويعتبرها أصحاب
هذا الرأي نتاج ًا ملخطط «صهيوني» .وأن مواجهة

القائمة على التكفير.
ي���رى أصحاب ه���ذا الرأي ض���رورة تفكيك

أف���كار «داعش» والقوى املتطرفة يكون بنش���ر

اخلطاب الدين���ي وإعادة بنائه باالس���تناد إلى

صحيح الدين ودعم الفكر الوس���طي الذي متثله

جوهر رسالة الدين اإلسالمي القائمة على العدالة

مؤسسة األزهر ،كما قال شيخ األزهر د .أحمد

واألخالق والتسامح والقيم اإلنسانية.

الطي���ب .بينما يعتقد اجتاه فكري ثان بأن كتب
التراث التي تشكل عماد الفكر الديني التعصبي

النظام السياسي
يستشعر الخطر

ه���ي البيئ���ة احلاضنة التي س���اهمت في توليد
املنظم���ات املتطرفة وبخاص���ة تنظيم «داعش»،

اخلالف الفكري في حقيقته خالف اجتماعي

وأن الفك���ر الوهاب���ي ال���ذي يس���تند إلى كتب

سياس���ي ،عل���ى الرغم م���ن مح���اوالت إخفاء

التراث واألحادي���ث النبوية الضعيفة واملختلقة،

املضامني واألهداف ،فقد درج النظام السياسي

والذي يستلهم فتاوى ابن تيمية وابن حنبل ،هو

على توظيف الفكر الديني لتثبيت سيطرته املطلقة،

فكر مش���ترك بني تنظيمات وجماعات اإلس�ل�ام

والدفاع ع���ن مصالح الق���وى االجتماعية التي

السياسي املعتدلة والوس���طية واملتطرفة .فثمة

ميثله���ا ويعبر عنها ،وال ميكن تفس���ير التحالف

رج���ال دين موزعون عل���ى العديد من تنظيمات

بني النظام السياس���ي واإلس�ل�ام السياسي إال

وجماعات اإلس�ل�ام السياسي ومؤسسات دينية

باعتباره التقاء في املصالح.

رسمية ،يدعمون املمارسات الداعشية ،كالتعامل

تب ّدى ذلك في إبرام األنظمة ما يشبه صفق ًة

مع أهل الذمة (املسيحيني واليهود) والسبي وكل

غي����ر معلنة مع اإلس��ل�ام السياس����ي ،تغلغل

ما يتعلق ببيع النساء وشرائهن ،والرق ،واجلهاد،

مبوجبها اإلس��ل�ام السياس����ي في مؤسسات

والتكفير ،والتحرمي .ولكنهم يختلفون مع «داعش»

الدول����ة وبخاص����ة ف����ي «التربي����ة والتعلي����م»

على التوقيت .فـ«داعش» تطبق «الشريعة» اآلن
وف���ور ًا ،وهم ينتظ���رون الوقت املناس���ب الذي

و«األوقاف» ،وفي تغيير مناهج التعليم ونش����ر
وتعميم اخلطاب الديني عبر ش����بكة املس����اجد

س���يطبقون فيه الشريعة كاملة .الفكر التعصبي
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وأضاف :اإلش���كالية ليس���ت ف���ي العقيدة

املنتشرة في كل مكان ،مقابل عدم املس بالدولة
ونظامها السياسي.
وكان من نتيجة ذلك سيطرة اإلسالم السياسي
على املجتمع بتس����هيل مباش����ر وغير مباش����ر من
أجهزة الدولة .ق����اوم الطرفان اإلصالح الديني أو
تطوير الفكر الديني ،ونكال باحملاوالت التي بادر إلى
طرحها مفكرون تنويريون ،أمثال علي عبد الرازق،
وطه حسني ،وفرج فوده ،ونوال السعداوي ،ونصر
حامد أبو زيد ،وخليل عبد الكرمي ،وغيرهم.
كان عنص���ر اللق���اء نابع ًا م���ن الترابط بني
اإلصالح الديني واإلصالح السياسي ،وملا كان
النظام السياسي يرفض رفض ًا حاسم ًا اإلصالح
السياس���ي ،فمن املنطق���ي أن يرفض اإلصالح
الديني أيض ًا .وكذلك فإن اإلس�ل�ام السياس���ي
يرف���ض باملطلق أي إصالح ديني ويعتبره كفر ًا،
وهو غير معني باإلصالح السياسي طاملا أن هدفه
غير املعلن االستيالء على احلكم كتحصيل حاصل
للسيطرة على املجتمع .غير أن النظام السياسي
وحتت ضغط اخلطر األصولي الذي احتل صدر
املشهد ،أحال مجال االجتهاد وجتديد اخلطاب
الديني ودراسة القضايا املعاصرة واملستجدات
إلى املؤسسات الدينية امللحقة بالنظام السياسي
والتي ال تتجاوز احلدود املرسومة لها.

اإلسالمية بل في الفكر الديني غير املقدس.
وطالب بتجديد الفكر واخلطاب الديني ليتناغما
مع العصر ويتجاوزا األفكار املغلوطة التي جرى
تقديس���ها على الرغم م���ن معاداتها للدنيا كلها
وإساءتها للمسلمني.
واعتبر الرئيس املصري أن هذه العملية مناطة
مبؤسس���ات الدولة «املقصود مؤسسة األزهر»
التي خصها الدستور املصري بدور املرجعية دون
أن يستثني اجلهد املستنير من علماء مستنيرين.
لكن مؤسس���ة األزهر قادت هجمة شرسة ضد
الباحث املس���تنير إس�ل�ام بحيري واتهمته بأنه
«يه���دم ثوابت الدين واألمة والتراث اإلس�ل�امي
وفقه���اء األم���ة ،وبأنه يهدد الس���لم االجتماعي
واألمن الفكري واإلنساني» .وشدد بيان األزهر
على «أنه املرجع الوحيد في الش���ؤون اإلسالمية
وفق ًا للدس���تور» ،علم ًا أن نص الدس���تور يعتبر
«األزهر مرجع ًا أساسي ًا» .وقد أدت حملة األزهر

إلى وقف برنامج «مع إسالم بحيري» الذي كانت
فضائية «القاهرة والناس» تبث حلقاته أربعة أيام
في األسبوع.
توقف البرنامج ولم يتوقف اجلدل والس���جال
بني التنويريني واحملافظ�ي�ن ،واحتدم حول دور
مؤسس���ة األزهر تاريخي��� ًا ،وقدرتها على قيادة

المطالبة بثورة دينية

عملية إصالح الفك���ر الديني وجتديده .الباحث

ق���ال الرئيس املصري عبد الفتاح السيس���ي

البحيري قال :إن مؤسس���ة األزهر تركت قنوات
السلفيني ملدة  12عام ًا تقدم خطاب ًا متطرف ًا ولم

في احتفال إذاعة القرآن الكرمي واحتفال الكلية

حترك ساكن ًا ضدها» .ناقدو األزهر اعتبروا أن

احلربية :محتاجون لثورة دينية.
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املناهج الدراسية املعتمدة واملقررة في مؤسساته،
تنتج فكر ًا تعصبي ًا ،وعزوا سلسلة من األحداث

والعباس���ي وجرى توظيفه ملصلحة احلكام .كما

املأس���اوية إلى تلك املناهج ،كاغتيال فرج فودة،

أن األحاديث النبوية املدسوس���ة والضعيفة جزء

النظام السياسي وبخاصة في العهدين األموي

من التراث الذي يحتاج إلى متحيص.

واالعتداء على جنيب محفوظ (رفض األزهر نشر

يقول املفكر جورج طرابيشي في كتابه (املعجزة

روايته الشهيرة «أوالد حارتنا» التي حصل على

أو سبات العقل في اإلسالم) :إذا كانت املعجزة

جائزة نوبل بفضلها) ،والتفريق بني املفكر نصر

رفيقة درب كل نبي ،فلماذا قضت املشيئة اإللهية

حام���د أبو زيد وزوجته ورف���ض ترقيته ورفض

أن ينفرد الرسول دون سائر الرسل واألنبياء بأن
يكون نبي ًا بال معجزة؟ «قل إمنا أنا بش���ر مثلكم

أبحاثه ودفعه للهجرة خارج مصر ،وتكفير نوال
السعداوي ودفعها إلى املنفى.

إلي» ،و«قل الروح من أمر ربي» .وعشرات
يوحى ّ

كان لألزهر دور سلبي في تكفير عميد األدب

اآليات القرآنية تقول إن الرس���ول مبعوث ليبشر
وينذر ويبلغ رس���االت ربه دون معجزات خالف ًا

العربي طه حس�ي�ن بعد صدور كتابه «في الشعر
اجلاهل���ي» .واتُهم األزهر ف���ي معركة البحيري

ملن سبقه من الرسل واألنبياء .املعجزة الوحيدة

بأن���ه يحتكر االجتهاد ويحظر نقد التراث الديني

كانت القرآن الكرمي .غير أن كتب الس���يرة تفرد
ً
مفص�ل�ا ملعجزات النبي الت���ي تبدأ بـ 10
باب��� ًا

اإلشكالي ،وهو بهذا ميارس دور الكهنوت ويتحول
إلى هيئة رقابية وصية على فهم الناس للدين.

معجزات في سيرة ابن هشام مطلع القرن الثالث
الهجري .وفي الق���رن اخلامس الهجري يصبح

أبرز قضايا الخالف
بين االتجاهين

عدد املعجزات النبوية  40معجزة لدى املاوردي
(ف���ي أعالم النبوة) .وف���ي مصنف دالئل النبوة

ّ
ً
أوال  -العق��ل والنقل ،اتجاه يغلب النقل ويحد
من حرية االجتهاد واالستقراء واالستنتاج ،بما
في ذلك قراءة النص المقدس.

للبيهقي تصبح املعج���زات النبوية  100معجزة
في القرن اخلامس .ثم تتحول إلى  120معجزة
لدى القاضي عياض في كتابه (الش���فا بتعريف

يعتب���ر الذين يغلبون النق���ل كتب التراث من
الثوابت التي ال ميكن االقتراب منها ،في مقابل

حقوق املصطفى) في القرن السادس .ابن كثير

اجتاه يغلب العقل وال يس���لم بالتفسير واإلفتاء

حافظ على عدد املعجزات لكنه قدم عدة روايات
للمعج���زة الواحدة ،متجاوز ًا بذلك طريق «أخبار

إلى إعادة بحث ومتحيص .واحلجة التي يسوقها

املعجزات .ثم تتضاعف املعجزات في الس���يرة

الوارد في كتب التراث ،ويرى أن التراث بحاجة

اآلحاد» مبتدع��� ًا التعدد الذي يعزز «مصداقية»

املج���ددون ه���ي أن ذلك الت���راث خضع لتدخل

احللبية إل���ى  3آالف معجزة ف���ي القرن الـ11
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الهجري .وفي (الهداية الكبرى) يتم استعراض

ضعف الس���يما تلك األحادي���ث التي ال تتوافق
مع نص الق���رآن الكرمي ،وأحيان ًا تتناقض معه،

حتصر اخلالفة بعل���ي بن أبي طالب وذريته من

وتتناق���ض مع احملاكم���ة العقلية واألخالقية في

فاطمة وانتهاء إلى اإلمام الثاني عشر.

التطبي���ق .اخل�ل�اف ينحص���ر هنا ف���ي اعتبار

املعجزات النبوية في نس���ختها «الشيعية» التي

الصحيحني من ثوابت الدين املقدسة التي ال يجوز

انحس����رت مرجعية القرآن  -ابتدا ًء من عصر

التش���كيك فيها .في مقاب���ل اعتبارهما مصادر

اخلليفة املتوكل  -وصعدت مرجعية السنة (احلديث)
التي ش����هدت تضخم ًا متسارع ًا في أعداده .يقول

فيه���ا قدر من الصواب وفيها أخطاء حتتاج إلى

جورج طرابيشي في كتابه (من إسالم القرآن إلى

تصويب ومعاجلة.

إسالم احلديث النشأة املستأنفة) :كتاب البخاري

ثاني�ا :الناس��خ والمنس��وخ ف��ي الق��رآن وف��ي
الحديث وفي نسخ الحديث للقرآن .هذه قضية
خالف مركزية ألنها تقود إلى أحكام ش��ديدة
التباين واالختالف كالتكفير.
هناك «علماء» قالوا إن بعض ًا من آيات سورة

املعروف بـ (التاريخ) عدد فيه أسماء رواة احلديث
الذي تضمن  40 - 33ألف راو ،وصنف أس����ماء
املجروح��ي�ن الذي����ن ال جتوز ش����هادتهم بأقل من
 700يضاف إليهم  7500س����كت عنهم البخاري

التوبة املس���ماة براءة قد نس���خت مبعنى ألغت

ولم يعدلهم أو ل����م يجرحهم ،وبهذا يكون قد بقي

وحدها كل آيات محبة اآلخر .وهناك بعض اآليات

ف����ي كتابه أكثر من  30ال����ف راو .أضاف إليهم

نس���خت نحو  20آية وضعت اليهود والنصارى

النيس����ابوري في كتابه (صحاح الصحيحني) 8

والصابئ���ة واملجوس موضع ح���وار وأخذ ورد

آالف حديث ،أي ما يساوي ثالثة أضعاف أحاديث

وإشادة ولوم وتسامح وتعايش.

الصحيحني م����ن غير املكرر .كما أن كتاب إحياء

بع���ض اآليات اس���تهدفت يه���ود ًا ونصارى

علوم الدين لإلمام الغزالي أورد  5آالف حديث ،أي

مارس���وا اإليذاء أو غدروا بالنبي واملس���لمني،

نحو ضعف عدد غير املكرر من األحاديث في كال

ولكنها خاصة بحدث ومواقف وسلوك وال ميكن

الصحيحني ،وهذه األحاديث مجردة من أسانيدها.

تعميمه���ا .أما األحاديث املدسوس���ة التي أراد

هكذا بدأ التحول من إس��ل�ام القرآن إلى إس��ل�ام

الناسخون استبدالها بآيات القرآن ،فهي مبثابة

احلديث وتأس����يس األخير في أيديولوجيا سائدة

إع�ل�ان حرب على الديان���ات األخرى ،وبخاصة

على امتداد القرون العش����رة الفاصلة بني عصر

احلديث – الس���اري املفعول هذه األيام  -الذي

اخلليفة املتوكل وعصر النهضة.

يقول« :ال تصافحوهم وال تبدؤوهم بالس�ل�ام وال

بهذا املعنى يعتبر املجددون صحيح البخاري

تعودوا مرضاه���م وال تصلوا عليهم وصغروهم

وصحيح مسلم غير مقدسني وال يجوز مقارنتهما

كما صغرهم الله».

بكتاب الله ،فهما يحتمالن وجود أخطاء ووجود
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صار الناسخ واملنسوخ عماد ًا للفكر املتطرف

عن الوطن ضد أي اعتداء في عصرنا صار مناط ًا

الذي يكفر املسيحية واليهودية والشيعة والعلويني

باجلي���ش الذي يحمي الوطن وفي مرحلة ما قبل
الدولة كان مناط ًا بحركة حترر وطني.

والدروز واإليزيدية والعلمانية وكل املسلمني الذين

تخض���ع اجليوش وحركات التح���رر للقانون

ال يلتزمون تلك األفكار وال يزاولونها.
اختل���ف العلماء في عدد اآليات املنس���وخة،

الدولي وحقوق اإلنسان واملنظومة الكونية .وبهذا
التطور لم يعد اجلهاد مبفهوم املاضي قائم ًا.

الرأي اآلخر يقول إن الناس���خ واملنسوخ هو من

يرى عبد الله عزام في املقابل أن اجلهاد يهدف

ابتداع بعض «العلماء» .ورفضه علماء كبار أمثال

إلى «إقامة دين الله في األرض وتأس���يس دولة

محمد عبده .النسخ هو من أكبر الكوارث الفكرية

إسالمية وإنقاذ البشرية من الكفر».

فمنهم من قال إنها أكثر من نصف أحكام القرآن.

التي صنعها األسالف ،قالوا إنه اإلجماع مع أنه

تأثر عزام بابن تيمية الذي أفتى بوجوب قتال

«تصور بشري خالص ميكن أن يقال عن اللوائح

كل طائفة «ممتنعة عن شريعة من شرائع اإلسالم

والقوانني ،ولكن ال ميكن أن يعلق بالقرآن وال برب

الظاهرة كاالمتناع عن إقامة الصلوات اخلمس

العاملني وال مبسلم يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم

أو أداء الزكاة أو الصيام املفروض».
ورأى أن الله أوجب على املس���لمني قتال كل

اآلخر» كما وصفه املفكر اإلسالمي جمال البنا.

من بلغته الدعوة اإلس�ل�امية ولم يستجب إليها.

ثالثاً :موقفان متناقضان من الجهاد ،عرضهما
ماهر الشريف بشكل مفصل في كتابه (تطور
مفهوم الجهاد في الفكر اإلسالمي) ويمكن
تكثيفهما باآلتي:

تأثر اجلهاديون باملودودي الذي اعتبر اإلس�ل�ام
نظام ًا كلي ًا ش���ام ًال «يريد أن يقضي على سائر
النظم الباطلة اجلائرة اجلارية في العالم».

رف���ض اإلمام محمد عبده الق���ول :إن الدين

وترك س���يد قطب بصماته عل���ى اجلهاديني،

اإلسالمي دين جهادي ش ّرع فيه القتال ،واعتبر

عندما اعتبر أن اجلهاد ذلك التكليف الذي يقتضي

أن القت���ال فيه «لرد اعت���داء املعتدين على احلق
وأهل���ه إلى أن يأمن ش���رهم» ولم يكن ذلك أبد ًا

مكافحة الطواغيت وحاكميتهم ،وأن األمة املسلمة
مكلفة اجلها َد لتحقق كلمة الله في األرض وتفرض

«لإلكراه على الدين وال لالنتقام من مخالفيه» .كما

ربوبية الله وحاكميته وعدله».

ينف���ي محمد عبده أن تكون احلروب التي وقعت
بني املس���لمني أنفسهم حروب ًا من أجل العقيدة،

س���لطان الله في األرض» ،هو «حال دائمة» إلى

وإمنا أشعلتها اآلراء السياسية في طريقة حكم

أن «يكون الدين كله لله».

ورأى أن جه���اد املس���لمني «ض���د مغتصبي

األمة وكان منشؤها طمع احلكام وفساد أهوائهم

قس���م هذا الفقه الدنيا إلى دار إس�ل�ام ودار

وحبهم االستئثار بالسلطان دون سواهم» .الدفاع

حرب ،فقه تت ّبناه اجلماعات اإلسالمية املسلحة،
89

وكانت نتيجته الطبيعية بروز «داعش» و«القاعدة»

و ُيد ّرس في كليات الش���ريعة في البلدان العربية
واإلس�ل�امية ،فقه يوف���ر ترب ًة خصب ًة إلش���اعة

و«بوكو حرام» و«طالبان» و«احلوثيني» وغيرهم.
إن ه����ذا التحول الدراماتيكي الذي تدفع ثمنه

الكراهية في صفوف املس���لمني منذ قرون ضد
غير املسلمني ،ويولّد العنف بني صفوفهم.

الشعوب يستدعي :قيام إصالح ديني حقيقي،

التماهي الفكري بني اإلس��ل�ام السياس����ي

يعيد النظ����ر في التراث الفقهي ،ويقرأ القرآن
والس����نة النبوي����ة قراء ًة جدي����د ًة ،تو ّفر أصو ًال

الرس����مية) كان ملصلحة س����يادة فكر وثقافة
تكفيرية في املجتمعات العربية ،وكان انتصار ًا

جديدة للفقه والتش����ريع ،وتس����اهم في إبداع
نظري����ة حديثة للدولة واملجتم����ع تضمن والية

لإلسالم السياسي في الدول العربية واإلسالمية

األمة على نفسها.

التكفيري واإلسالم الرسمي (املؤسسة الدينية
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سياسات عامة

قطاع العدالة الفلسطيني
من منظور تنموي حساس للنوع االجتماعي
محمد خطيب

*

تمهيد

شهد اجلرمية هو من سينظر القضية ،وحيث

ترد حكاية ف���ي املنتديات اإللكترونية املهتمة

إن القضاء الفرنس����ي ال يعت����رف إالبالدالئل

باألم���ور القانونية( 1مع مالحظة أن مدونيها أو

والقرائ����ن ،فق����د حكم القاضي عل����ى البريء

بعضهم أش���اروا إلى أنها غي���ر موثقة) مفادها

باإلعدام ،على الرغم من أنه ش����اهد اجلرمية

أن أحد القضاة الفرنس���يني ف���ي العام 1791
كان جالس��� ًا على شرفة منزله يستنشق الهواء،

التي وقع����ت أمام منزله ،ومب����رور األيام ظل
القاض����ي يؤنب نفس����ه لهذا اخلط����أ الفادح،

فشاهد مصادف ًة مشاجر ًة بني شخصني انتهت
إلى إصابة أحدهما إصاب ًة حرج ًة وهروب اآلخر،

ولكي يرتاح م����ن عذاب الضمير اعترف أمام
ال����رأي العام بأنه أخطأ وحكم على ش����خص

فأس���رع أحد األش���خاص إلى م���كان اجلرمية

بريء باإلعدام ،فثار الرأي العام ضده واتهمه

ونقل املصاب إلى املش���فى إلسعافه ،ولكنه كان

باالفتقار إلى األمانة والضمير.

قد لفظ أنفاسه األخيرة ،فاتهمت الشرطة املنقذ

وذات ي���وم أثناء نظره إح���دى القضايا وجد
محامي ًا يترافع أمامه مرتدي ًا روب ًا أسود ،فسأله

باجلرمية.

وللمصادف����ة ،أيض���� ًا ،كان القاضي الذي

*

القاضي :ملاذا ترتدي هذا الروب األسود؟ فقال
له احملامي :كي أذكرك بحكمك ظلم ًا على شخص

متخصص في النوع االجتماعي والتنمية .
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ب���ريء باإلعدام .ومنذ تلك الواقعة أصبح الروب

النظ���ام القانوني واملجتمع ،وم���ا يتمخض عن

األس���ود هو الزي الرسمي ملهنة احملاماة ،ومن

النظام القانوني من منظومة مؤسس���ية ترس���م

فرنسا انتقل إلى سائر الدول( .انتهت احلكاية)

فيما بينها منظومة قط���اع العدالة ،وعالقة هذا

ميكن أن جنادل في صحة هذه احلكاية ال في

القطاع بالتنمية في القطاعات املختلفة االجتماعية

مدلوالتها ،فالنظام القانوني ممارسات بشرية ال

واالقتصادية والسياسية.

تدع���ي الكمال وال ينبغي لها ذلك ،وغاية جهدها

تتكون هذه الورقة من جزأين:
 -األول :يقدم إطالل ًة على املنجز العاملي في ميدان

أن تسعى إلى الدنو من احلقيقة ،ذلك أن القانون
مصدره البشر.

العدالة واألنظمة القانونية كشأن تنموي.

ولكونه بشري ًا ،ينبني على ذلك حكم ًا أنه ينتمي

 -الثاني :يستعرض قطاع العدالة الفلسطيني

إلى س���ياقات وبنى فكرية واجتماعية وسياسية

من منظور تنموي.

وطبقية وعرقية وديني���ة وطائفية ...أي أنه ليس
حيادي��� ًا بحكم الطبيعة االجتماعية للبش���ر ،أي

ً
أوال  -إطالل��ة على المنجز العالمي
ف��ي مي��دان العدال��ة واألنظم��ة
القانونية كشأن تنموي

أن لدي���ه –كما ألي إنس���ان -تصوراته الفكرية
والفلس���فية للمجتمع والدولة والنظام السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،وهو يرسخ هذه الرؤى
من خالل النظام القانوني.

القانون والتنمية ()D&L
متت���د اجل���ذور الفكرية للعالقة ب�ي�ن القانون
والتنمية إلى القرن التاس���ع عش���ر ،ومن أبرز
الكتابات في هذا املوضوع كتابات عالم االجتماع
الش���هير (ماكس فيبر) ،وعملي ًا نشأت في مطلع
ستينيات القرن العشرين حركة القانون والتنمية
).Land and Development (L&D
اس���تمرت هذه احلرك���ة حتى مطل���ع العقد
الس���ابع ،وقادت احلركة مجموعة من القانونيني
الليبراليني العاملني في الوكالة األميركية للتنمية
الدولية ومؤسسة (فورد فاونديشن) وأكادمييون
وخبراء من جامعات هارفرد وييل وس���تانفورد
وويسكونس���ن وكليات أخرى م���ن أبرز كليات

النخب السياسية السائدة في البرملان هي
التي تس����ن القوانني ،والقانون هو الذي يفسر
ويطبق وميأسس قطاع العدالة وهياكله وبناه
وأنظمته الداخلية والفنية ،وينبني على ذلك أن
النظام القانوني ال يتش����كل في الفراغ بل في
مجتمع يضم ش����بك ًة معقد ًة وطيف ًا تفاعلي ًا من
عناص����ر القوة والضعف والفرص واملهددات،
ويض����م نظام���� ًا ال متناهي ًا م����ن الصراعات
والتباينات والتساوقات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والفكرية واملصالح والتناقضات
الطبقية.
من هنا تنشأ العالقة اإلشكالية واجلدلية بني
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ملش���اريع القانون والتنمية ،ومن املرجح أن ذلك

القانون في الواليات املتحدة 2،إضافة إلى جمعية
احملامني األميركيني.

يرجع إلى أسباب سياسية.

3

االفتراض األساسي لهذه احلركة أن للقانون
موقع ًا مركزي ًا في العمليات التنموية ،وأن القانون

للمشاريع ،بعضها رأى أن قلة من احملامني

ال���دول النامية – على الرغم من أن التركيز كان

والقضاة في املناطق املستهدفة وخاصة في
أميركا الالتينية كانت متحمس ًة للمشاريع.

هناك عدة محاوالت لتفسير التوقف التام

وسيلة ميكن استخدامها لإلصالح االجتماعي في
على أميركا الالتينية ،ذلك أن القضاة واحملامني

وبعضها رأى أن القائمني على املشاريع لم

ميكن أن يعملوا كمهندسني اجتماعيني.

يستوعبوا بشكل كاف واقع الدول النامية،

طرح جزء من هذا التيار أن اإلصالح القانوني

حي���ث القوانني العش���ائرية الراس���خة في

ميكن أن يوس���ع ح���دود التغيير االجتماعي من

العال���م النامي لم تتأثر باملش���روع في ظل

خ�ل�ال تكييف النظ���ام القانوني م���ع املتغيرات

عدم جاذبية القوان�ي�ن األميركية الليبرالية

االقتصادي���ة التي حدثت بالفعل ،على اعتبار أن

في تلك البلدان.

اإلصالح االقتصادي ميكن أن يؤدي إلى التغيير

انطلق����ت في مطل����ع تس����عينيات القرن

االجتماعي ،بحيث يكون القانون قاطرة التغيير.

العش����رين بدعم وإس����ناد من البنك الدولي

الفكرة كانت ه���ي أن تثقيف القضاة في الدول

موجة أخرى باسم سيادة القانون (Rule of

النامي���ة ميكن أن يعمق جه���ود اإلصالح ،ذلك

 )Lawوالفرق بينها وبني املوجة السابقة أن

أن الفج���وة بني القانون املوجود في الكتب وبني

موجة سيادة القانون كما نشأت في حينه لم
تكن معني ًة بتأسيس دولة الرفاه بل بإحداث

الواقع في الدول النامية واضحة بجالء ومدركة
على نطاق واسع.

دولة صديقة للسوق،

احل���ل هو التدريب التقني ،أي أن يتم تدريب

4

Market-Friendly

 ، Stateمبوجب هذا التوجه أصبح القانون
وس����يل ًة تس����اعد على إح����داث حتوالت في

القضاة على معارف تقنية حول دور القانون في
التنمية مبا ميكنهم من سد الفجوة ،أي أن التعليم

السوق ،وحتديد ًا في ما يخص حقوق امللكية

الذي س���يوجه إلى القضاة واحملامني سيمكنهم

وضمان تعزيز االلتزام بالتعاقدات القانونية،

م���ن جتاوز القيم املوروثة من الطبقة واألس���رة

ومت التنازل عن فكرة أن يكون القانون أدا ًة

والدي���ن والتأثيرات االجتماعي���ة األخرى ،وأن

للتغيي����ر االجتماعي واالقتصادي على غرار

تغيير القوانني ميكن أن يغير السلوك االجتماعي

التجرب����ة األميركية التي فش����لت في حقبة

والثقافة القانونية.

الستينيات.

انقطع بعد نحو عقد من الزمن متويل املمولني
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القانون والحركة النسوية
تعاظ���م اهتم���ام احلركة النس���وية بحقل
القانون منذ مطلع سبعينيات القرن املاضي،
وف���ي الثمانينيات 5نش���طت النقاش���ات في
الدوري���ات واملؤمترات وكلي���ات القانون في
الواليات املتحدة األميركية على نحو أساسي،
وظهرت نظريات مستمدة من جتارب النساء
واملناظي���ر النقدية الت���ي مت تطويرها ضمن
حتلي���ل عالقات الس���لطة بالقان���ون والنوع
االجتماع���ي ،وتنوعت النظري���ات 6،وبدا أن
القانون يجب أن يعتمد على أساس املساواة
بني النس���اء والرجال ،مبا في ذلك التوجه ما
بعد احلداثي الذي طرح أن القانون يجب أن
يترسخ في أساسه على أن الناس في املجتمع
مختلفون في كل شيء.
تبلورت رؤى ترتكز أساس ًا إلى نقد الليبرالية
القانونية التي تتجاهل خصوصية النساء والفئات
املهمش���ة عموم ًا .وتباينت األطروحات النسوية
حسب عدد من التيارات األساسية:
 .1الليبرالي���ة النس���وية حتدثت ع���ن التمييز
اإليجابي.
 .2الثقافية اعتبرت أن النظام القانوني الليبرالي
ال ميكنه رؤية وال س���ماع وال فهم النساء،
جلهة أن النس���اء مختلفات في كل ش���يء
عن الرجال ،والنظ���ام القانوني ال يرى وال
يسمع وال يفهم س���وى الرجال وقضاياهم
واعتباراتهم.
 .3الراديكاليات اعتب���رن أن النظام القانوني
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وس���يلة لس���يطرة الرج���ال على النس���اء
وإخضاعهن.
 .4نس���ويات املاركسية اجلديدة وغيرهن ممن
تأث���رن بحرك���ة النقد القانون���ي Critical

 7)CLS(Studies Legalفي الس���تينيات
والتي اس���تمدت أفكارها من الفيلس���وف
ميشيل فوكو أبرزن ضرورة االرتكاز إلى أن
الناس مختلفون وليسوا متشابهني ،فمنهم
الفقراء واألغني���اء واحلضريون والريفيون
واملتعلمون واألمي���ون ...وبالتالي يجب أن
يرتكز النظام إلى رؤية تقوم على الالحتمية.
القانون كشأن تنموي

ظهرت نتيجة احلراكات النسوية عاملي ًا ثمرتان

أساسيتان ملا سبق بصرف النظر عن فكرة الدولة
صديقة الس���وق التي نهضت عليها فكرة سيادة
القانون:
 األول���ى :أن العالق���ة حتمية ب�ي�ن القانونوالتنمية املستدامة.
 الثانية :ضمان متكني اجلميع من الوصولإلى العدالة .Access to justice

تط���رح منظم���ة

The International

Development Law Organization

8

( )IDLOف���ي تقري���ر لها حول دمج س���يادة
القانون بأجندة التنمية املس���تدامة ما بعد العام
( 2015ف���ي ما يخص الفك���رة األولى «القانون
والتنمية املس���تدامة») أن الدمج ميكن أن يؤثر
على التنمية االجتماعي���ة واالقتصادية والبيئية
وفق اجلدول اآلتي:
94

التنمية االجتماعية

التنمية االقتصادية

التنمية البيئية املستدامة

تعزيز األطر
القانونية

 زيادة القدرة على التنبؤاالقتصادي
 ضمان احلقوق -محفزات استثمارية متوازنة

 ضمان احلقوق االجتماعية إبطال القوانني املنتجة للتمييز -حماية الهوية لألفراد

 تعزيز آليات تقودملشاركة الفقراء في
اإلدارة البيئية

بناء قدرات
املؤسسات
القانونية

 تعزيز القدرة على حلاملنازعات التجارية

 تعزيز قدرات املؤسسات األمنيةوالقضائية مبا ينسجم مع املعايير
الدولية للقضاء

 زيادة قدرات منظومةالعدالة على تنفيذ
القرارات ذات الصلة
بالقضايا البيئية

دعم التمكني
القانوني

إمكانية أكبر للوصول إلى
املعلومات واألسواق ومتكني النساء

 آليات لإلنصاف وصول أكبر للعدالة -متكني النساء

 متكني الفئات الشعبية تقوية املتابعة وتعزيزمقاييس التنفيذ

ت���رى اخلبيرة التنموي���ة Pilar Domingo 9

العاملية للقضاة املعنية بالتنمية املستدامة وسيادة

من مؤسسة

القانون ،وفي أوراق املؤمتر التي أجنزتها اللجنة

(Development Institute (ODIOverSeas

التحضيرية طرحت القضايا اآلتية للنقاش:

أن سيادة القانون هي دعامة العالقة بني الدولة

ما هي التنمية المستدامة؟
تتطل���ب التنمية املس���تدامة حتس�ي�ن ظروف
املعيشة جلميع سكان العالم دون زيادة استخدام
امل���وارد الطبيعية إلى ما يتج���اوز قدرة كوكب
األرض عل���ى التحم���ل .وفي ح�ي�ن أن التنمية
املستدامة قد تس���تلزم إجراءات مختلفة في كل
منطقة من مناطق العال���م ،فإن اجلهود الرامية
إلى بناء منط حياة مستدام حق ًا تتطلب التكامل
بني اإلجراءات املتخذة في ثالثة مجاالت رئيسة:
 النم�و االقتصادي والعدال�ة :إن النظماالقتصادية العاملية القائمة حالي ًا مبا بينها
من ترابط تس���تلزم نهج��� ًا متكام ًال لتهيئة
النمو املس���ؤول الطوي���ل املدى ،مع ضمان
عدم تخلف أي دولة أو مجتمع عن الركب.
 -حفظ امل�وارد الطبيعية والبيئة :حفاظ ًا

واملجتمع ،وهن���اك باملنظور التنموي ثالثة معان
لسيادة القانون هي:
 الدرجة التي تعبر عن أن اإلرادة السياسيةوالقدرة املؤسس���ية كافية لضمان محاسبة
احلكومة.
 قدرة الدولة على حماية املواطنني ووصولهمإلى حقوقهم.
 ق���درة الدولة على تطبي���ق القانون وحمايةاملواطنني من خالل توفير األمن في مواجهة
أشكال التهديد املختلفة.
إحدى احملطات األساس���ية في هذا السياق
م���ا يطلق عليه اس���م (مبادئ جوهانس���بيرغ)،
فف���ي الفترة من  18إل���ى  20آب  2002عقدت
في جوهانس���بيرغ بدولة جن���وب إفريقيا الندوة
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التي تتس���بب في كثير م���ن األمراض في
العالم حالي ًا.

على تراثنا البيئ���ي ومواردنا الطبيعية من
أجل األجيال املقبلة ،يجب إيجاد حلول قابلة
لالس���تمرار اقتصادي ًا للحد من اس���تهالك

 حتسني إمكانيات احلصول على املاء النقيبحيث يتاح ذلك للذين يضطرون حالي ًا إلى

امل���وارد ،وإيق���اف التلوث ،وحف���ظ املوائل

االعتماد في تربية أبنائهم وكسب أرزاقهم

الطبيعية.
 -التنمي�ة االجتماعية :جميع أنحاء العالم

على مصادر غير مأمونة وغير صحية».
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وفيما يلي مجموعة مختارة من فقرات البيان

بحاجة إلى العمل والغذاء والتعليم والطاقة

اخلتامي:

والرعاية الصحي���ة واملاء واإلصالح .وعند

اجتم���ع ف���ي الفترة من 18إل���ى  20آب عام

العناية بهذه االحتياجات ،يجب على املجتمع
العاملي أن يكفل أيض ًا احترام النسيج الثري

 2002أعضاء الهيئات القضائية من جميع أنحاء

ال���ذي ميثله التنوع الثقاف���ي واالجتماعي،

العال���م بالندوة العاملية للقض���اة املعنية بالتنمية

واحت���رام حق���وق العم���ال ،ومتكني جميع

املستدامة ودور القانون ،وذلك في جوهانسبيرغ

أعض���اء املجتمع من أداء دورهم في تقرير

بجنوب إفريقيا ،حتت ضيافة جناب القاضي آرثر

مستقبلهم.

شاسكالسون رئيس القضاة في جنوب إفريقيا،
وبرعاي���ة برنامج األمم املتح���دة للبيئة ،وقد أقر

من أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم
ما يلي:

القضاة في نهاية الندوة البيان اآلتي:

 -تخفيف حدة الفقر ،وبخاصة في املجتمعات

 -نؤك���د التزامنا بالعهد ال���ذي قطعه زعماء

الريفية التي يعيش فيها معظم فقراء العالم.

العالم على أنفسهم في إعالن األلفية الذي

 -حتسني قدرة جميع البلدان ،وعلى األخص

اعتمدته اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة في

البل���دان النامية ،على التص���دي لتحديات

أيل���ول بضرورة «أن نبذل قصارى جهودنا

العوملة ،مبا في ذلك زيادة بناء القدرات ونقل
األموال والتكنولوجيات املالئمة بيئي ًا.

لتحرير البشرية جمعاء ،وقبل أي شيء آخر
حترير أبنائن���ا وأحفادنا ،من خطر العيش

 -التشجيع على اتباع أمناط استهالك وإنتاج

على كوكب أفس���دته األنشطة البشرية على

مس���ؤولة للحد من الفاقد ومن اإلفراط في

نح���و ال رجعة فيه ،ولم تع���د موارده تكفي

االعتماد على املوارد الطبيعية.

إلشباع احتياجاتهم».
 -نعرب عن اعتقادنا الراسخ بأن إطار القانون

 -كفال���ة إمكانية وصول جمي���ع الناس إلى

الدول���ي والوطني الذي تش���كل منذ انعقاد

مصادر الطاقة الالزمة لتحسني حياتهم.

مؤمتر األمم املتحدة املعني بالتنمية البشرية،
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السارية ،التي من ش���أنها أن تساعد ،في

املعقود في اس���توكهولم ،في العام ،1972
يوفر أساس��� ًا س���ليم ًا ملجابهة التهديدات

ميدان البيئة والتنمية املستدامة ،في تخفيف

البيئية الرئيسة التي تواجهنا اليوم ،وتشمل

وطأة الفقر وفي استمرار احلضارة وبقائها،

الصراع املسلح ومهاجمة املدنيني األبرياء،

وفي تأمني قيام اجليل احلاضر باالستمتاع

وينبغي تدعيم���ه مبزيد من اجلهود املثابرة

بنوعية احلياة وحتس�ي�ن نوعية حياة جميع

واملتضاف���رة والدؤوبة م���ن أجل تنفيذ هذه

الش���عوب ،والعمل ،في الوقت نفس���ه ،على

النظ���م القانونية وإنفاذه���ا بهدف حتقيق

ضمان عدم املس���اس باحلق���وق واملصالح

أهدافها.

الثابتة لألجيال القادمة.

 -نؤك���د التزامن���ا باإلع�ل�ان العاملي حلقوق

 -نتفق على أن للهيئة القضائية دور ًا رئيس��� ًا

اإلنس���ان واتفاقيات األمم املتحدة حلقوق

يتع�ي�ن عليه���ا القيام ب���ه في دم���ج القيم

اإلنسان ،ونعترف بارتباطها الوثيق بالتنمية
املستدامة ومساندتها حلكم القانون ونذ ّكر

اإلنسانية املنصوص عليها في إعالن األمم
املتحدة لأللفي���ة :وهي احلرية واملس���اواة

باملبادئ التي اعتمدت في إعالن ريو بشأن

والتضامن والتس���امح واحت���رام الطبيعة

البيئة والتنمية ونؤكد التزامنا بهذه املبادئ

وتقاسم املس���ؤولية ،في احلضارة العاملية

التي تش���كل املب���ادئ األساس���ية للتنمية

املعاصرة وذلك بتحويل هذه القيم املشتركة

املستدامة.

إلى إجراءات من خالل تعزيز احترام حكم
القانون دولي ًا ووطني ًا على حد سواء.

 -نؤكد أن اس���تقالل الهيئة القضائية وسير

 -نعتقد اعتقاد ًا جازم ًا بوجود حاجة ماس���ة

اإلج���راءات القضائية أمر حي���وي لتنفيذ
القانون البيئي وتطويره وإنفاذه ،باملثل فإن

لتعزي���ز قدرات القض���اة واملدعني العامني

أعضاء الهيئ���ة القضائية ،وكذلك العاملون

واملش���رعني وكل م���ن له دور حاس���م في

املس���اهمون في سير اإلجراءات القضائية

املس���توى الوطني في عملية تنفيذ وتطوير

على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية ،هم

وإنفاذ القانون البيئي ،مبا في ذلك االتفاقات

شركاء أساسيون في تعزيز االمتثال للقانون

البيئي���ة متعددة األط���راف ،وبخاصة عبر

البيئي الدولي والوطني ولتنفيذه وإنفاذه.

اإلجراءات القضائية.

 -نش���دد على أن ضعف حالة البيئة العاملية

 ونقر بأن أكثر الن���اس تأثر ًا بتدهور البيئةه���م الفقراء ،وأنه تبع��� ًا لذلك ،هناك حاجة

القانون ،اإلقدام ،بشجاعة وبال خوف ،على

ماس���ة لتعزيز قدرات الفقراء وممثليهم في

تطبي���ق وإنفاذ القوان�ي�ن الدولية والوطنية

الدفاع عن حقوقهم البيئية ،وذلك لضمان أال

يستوجب من القضاة ،بوصفهم حماة حكم
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تضار الشرائح األضعف في املجتمع بفعل

في مجال وصول اجلميع للعدالة دون متييز من

التدهور البيئي ولتمكينها من ممارسة حقها

أي ن���وع .ومن هنا ينبغي على الدولة بناء إطار

في العيش في بيئة اجتماعية ومادية حتترم

مؤسسي وقانوني ال مييز ضد أي فرد أو جماعة

وتصون كرامتها.

مبا يسهل الوصول الفعال إلى اآلليات القضائية
للجميع .ويضم���ن مخرجات عادلة ألولئك الذين

الوصول إلى العدالة
ذكر آنف ًا في هذه الورقة أنه نتيجة احلراكات
النسوية عاملي ًا ظهرت ثمرتان أساسيتان:
 األوىل :القانون والتنمية املستدامة والتي متنقاشها سالف ًا.
 الثانية :إمكانية وصول اجلميع إلى منظومةالعدالة .justice to Access
إن الوص���ول للعدال���ة Access to justice
ضرورة واجبة الوجود من منظور حقوق اإلنسان
ألن الوص���ول احلقيق���ي والفع���ال ودون عوائق
آلليات وأنظمة العدالة متطلب أساسي للوصول
إلى العديد من احلقوق االجتماعية والسياس���ية
واالقتصادي���ة واملدنية والثقافي���ة .إن الوصول
للعدالة يعبر ويش���ير إلى أن حقوق اإلنسان غير
قابلة للتجزئة أو االنتقائية.
يه���دف الوصول للعدالة م���ن منظور حقوقي
إلى تطوير قدرات الناس في املس���اءلة بش���أن
التزام احلكومة بإصالح فعال وشمولي ،وتقوية
النظام القضائي وتعزيز بناء القدرات والتمكني
على مس���توى املجتمع واألفراد وفي عالج البنى
والعوائق االجتماعية.
تق���وم احلكوم���ات في هذا اإلط���ار بضمان
التزامها القانوني  JureDeوالواقعي De facto
العدد (2015 )32

س���عوا إلى اإلصالح واإلنص���اف ،وينبغي على
الدولة ضمان تطبيق فعال لألحكام القضائية.

يجب أن تك���ون اخلطوات آنفة الذكر11مدرك ًة

لكون األف���راد واجلماع���ات ف���ي املجتمع غير
متماثل�ي�ن في امت�ل�اك القوى املادي���ة واملعرفية
واالجتماعية ،وبالتالي عليها العمل إلحداث تغيير
يؤدي إلى متكني الفئات الضعيفة واألقل حظ ًا.
ويعني هذا اإلطار ض���رورة أن تكون أولوية
الدولة هي احتياجات األكثر ضعف ًا واألقل حظ ًا
مبا يجعلهم فعالني وليس���وا متلقني سلبيني في
القرارات التي تؤثر على حيواتهم.
يتطلب وصول الفقراء والضعفاء إلى العدالة
إج���راءات على عدة جبهات منها :تدخالت تركز
على النظام القانوني والقضائي تتضمن اإلطار
املعياري وحتس�ي�ن قدرة املؤسس���ة على تقدمي
اإلنص���اف دون أي متييز م���ن أي نوع ،وخلق
الظروف التي تضمن أن تكون املخرجات النهائية
والعملي���ات منصفة ،كما يتطل���ب ذلك إجراءات
معينة لتمكني الفقراء بصورة ش���املة ،ليس فقط
في الوعي القانوني واملس���اعدة القانونية بل في
زيادة قدراتهم السياس���ية واالجتماعية لضمان
نتائ���ج منصفة ،وكل ذلك ضمن اس���تراتيجيات
منسجمة ومترابطة.
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 .2الهيكل :تصنيف احملاكم ،واحملاكم املختصة

اقترحت القانونية النس���وية الكولومبية د .روزا
بريس���ينيو 12إطار ًا لدراسة القانون كشأن تنموي،

مث���ل :محاكم عمل ،محاكم أحداث ،محاكم

حي���ث تقول «أن نفكر في القانون بوصفه مش���ك ًال

جتارية. ...

من ثالثة عناصر مترابطة :فحوى القانون (النص)،

 .3البيئ���ة الفيزيائية :م���دى مواءمتها للفئات

هيكليته (اإلج���راءات العملية) ،ثقافته (الوعي به)،

املختلفة :ذوي اإلعاقة ،املس���نني ،األميني،
الطاقة االستيعابية مع الزيادة املتوقعة مث ًال
خالل الـ 50عام ًا املقبلة.

املشاركة السياس���ية والعمل والعنف ...ينبغي أن

 .4البيئة اجلغرافية :موقع املقرات على صعيد

نفك���ر في إطار العناصر الثالثة بهدف التعرف إلى

املدينة ،توزيعها على صعيد اإلقليم ،توزيعها

مكامن املشكلة واتخاذ استراتيجيات ملعاجلتها.

على الصعيد الوطني.

وعليه فعن���د القيام بعملية حتلي���ل قانوني لقضايا
تتعلق باملرأة ،وعلى سبيل املثال :الصحة والتعليم،

 .5البيئة البشرية :وتضم:

يع���د اقتراح بريس���ينيو خط���وة في االجتاه

 -املكونات البش���رية للنظ���ام وكفايتها:

الصحيح ،لكن في خطوة إلى األمام ميكن انتهاج
إطار أكثر تفصي ًال يقترحه كاتب هذه الورقة من

هل توجد أقسام لالستعالمات ودرجة

تس���ع نقاط ،وهي خارطة مستمدة من األدبيات

كفايتها .أو غير ذلك من املكونات.

العاملية النسوية والتنموية في مجال الوصول إلى

 -التوجهات السلوكية:

العدالة توض���ح مكونات قطاع العدالة ألغراض

 .1األداء الفني.

التحليل التنموي احلساس للنوع االجتماعي.

 .2التواصل البشري.
 -التوجهات املعرفية والقيمية:

يتكون قطاع العدالة ألغراض التحليل التنموي

1 .1التوجه���ات املعرفي���ة ذات الصلة

من تسعة مكونات هي:

باألداء الفني.

 .1الن���ص القانوني ،مع األخ���ذ باالعتبار أن
النص���وص القانونية ينبغي تقس���يمها إلى

2 .2القيمية ذات الصلة بالتواصل البشري.

ثالثة أقسام هي:

 .6اإلجراءات الرس���مية :مبوج���ب قوانني أو

 -نصوص من إعداد السلطة التشريعية

أنظمة أو قرارات رسمية.

(القوانني).

 .7الواقع العملي :كما يبدو على أرض الواقع.
 .8الثقافة الشعبية:

 -نصوص من إعداد السلطة التنفيذية (أنظمة

1 .1على صعيد املتقاضني.

ولوائح تنفيذية وتفسيرات للقوانني).

2 .2املجتمع.

 -نصوص من إعداد السلطة القضائية

القضاء املوازي العشائري والتحكيم...

(قواعد فقهية وسوابق قضائية).
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 .9ثقافة املؤسسات العدلية املساندة :العيادات
القانونية ،التوكيل املجاني للمحامني. ...

ملؤسساتهم ،حيث يختلف ما يطرحونه من تصور
غالب ًا باختالف ش���خصية املندوب ووجهة نظره
جتاه القضايا االستراتيجية التي يحضر ورشها.

ثاني��ًا  -اس��تعراض لقط��اع العدالة
الفلسطيني من منظور تنموي

 .1إشكاليات ش�ائعة يف إنجاز العديد من
القوانين واألنظم�ة الفلس�طينية من
منظور تنموي.

في دول العالم غير املتقدمة ،ومنها فلسطني،
ال يتحم���ل قيادات املؤسس���ات ف���ي القطاعات
التنموي���ة املختلف���ة االجتماعي���ة واالقتصادية
والعدلي���ة والثقافية والتربوي���ة التبعات والنتائج
التنموية للسياسات والقرارات واالستراتيجيات
والقوان�ي�ن واألنظمة والتش���ريعات التي جاؤوا
بها س���واء نتيجة قناعات شخصية ،أو استجابة
ملوازين قوى ،أو انسجام ًا مع األجندات التمويلية.
وينبني على ذلك أن كبار املسؤولني ال يجدون
أنه���م مضطرون لتعلم املناه���ج العلمية لتحليل
السياس���ات وصنع القرارات .فض ًال عن وجود
سياسات مكتوبة موثقة وملزمة لعمل املؤسسة،
كما ال يجدون أنفسهم ملزمني باحلرص على أن
تكون اس���تراتيجيات مؤسساتهم تشاركية على
نحو حقيقي ،حيث عادة ما يتم اختزال املجتمع

هن���اك إش���كاليات أساس���ية ف���ي القوانني
الفلس���طينية الت���ي أق���رت ف���ي عهد الس���لطة
الفلس���طينية  /دولة فلس���طني ،فغالب ًا ما تكون
مس���وداتها األولى عبار ًة عن قانون أو نظام من
دولة أخرى ،ويتم إجراء تعديالت أولية أساسية
علي���ه ،ثم يتم تداوله كمس���ودة للنقاش ،ال يتاح
النق���اش  -إال نادر ًا – لفئات املجتمع جميعها،

وغالب ًا ما يتاح النقاش لنخب تعبر في الواقع عن

إحدى فئات اجلمهور املتأثر بالتشريع ال الفئات
كافة .ويتعرض ثانية جلملة من التعديالت جلمل
وفقرات وعبارات وألفاظ ،وتصدر الحق ًا.
ويصدر نهاي���ة كقانون جديد وعصري .وبعد
فترة قصيرة من التطبيق تظهر إشكاالت جوهرية
وتتعال���ى األصوات لتعديله .ويجري التعديل من
خالل النخب نفس���ها التي ناقشت القانون قبل

في مجموعة من املؤسسات التي تشارك من خالل

إقراره. ...

ممن يعرفون الواقع من خالل األوراق املكتوبة أو

لتطبيق القانون ،وال تعكس بالضرورة النقاشات

فئة من املوظفني من الشريحة نفسها إلى حد ما،

تعكس اللوائح الداخلية غالب ًا رؤية املؤسس���ة

م���ن خالل الزيارة امليدانية العابرة التي ال يرون
فيه���ا إال النخب ،وإال ما ي���راد لهم رؤيته ،على

التي صاحبت إعداد القانون ،أي أن النصوص

افتراض أنهم مهتمون برؤية الواقع كما هو .وفي

التشريعية شأنها شأن اخلطط واالستراتيجيات،
غالب ًا ما تناقش���ها نخب محصورة ومتش���ابهة

الغالب يكون املوظفون مندوبني أكثر من ممثلني

ف���ي معظم خصائصه���ا ،وال تكون نتيجة حوار
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مجتمعي شامل -كأن يتم (مث ًال) نشر املسودات

 -عدم الدراسة اجلدية واملسبقة لنتائج إصدار

على املواقع اإللكترونية مع دعوة اجلمهور إلبداء

القانون من حيث القدرة على التنفيذ العملي.

الرأي واالقتراحات -وهذا يعني ادعاء التشاركية

 -افتقار املش���رع الفلس���طيني إلى الكفاءة

ال ممارس���تها .وبالتالي فإنها تك���ون أداة مللء

وامله���ارات القانوني���ة الالزم���ة لصياغ���ة

الفراغ ال أداة للتغيير ،وهذا يتعارض مع أسس

التش���ريعات الصادرة؛ األم���ر الذي أدى

احلكم الصالح الذي يوجب أن يكون الشعب هو

بصورة عملية إلى العديد من اإلش���كاليات

املص���در ،وفي جوهر أي عملية تنموية الس���يما

القانونية في التطبيق.

مع شيوع وسائل االتصال والتواصل احلديثة.

إن ع���دم الش���راكة املجتمعية في التش���ريع

يطرح 13أحد املختصني بعض النقاط في هذا

مخالف ألس���س احلكم الصالح والذي ينبغي أن

املجال فيما يلي أهمها:

 جاء عدد من القوانني متس���رع ًا ودون منحمجال للنقاش العام بخصوصه قبل إقراره
نهائي ًا؛ األمر ال���ذي أظهر صعوبات عملية

يستند إلى دعائم أساسية 14وأبرزها:
 وجود املواطنني في قلب عملية صنع القرار. حتقيق حاجات في األهداف والنتائج. -املساواة للجميع مع أولوية الفئات احملرومة.

في تنفيذ القوانني الحق ًا واجلزء األكبر منها

يقتبس اللورد دينس لويد في كتابه الش���هير
فك���رة القانون مقول ًة للقاضي كردوزو تقول «إن
القانون كاملسافر ،يجب أن يكون مستعد ًا للغد،

ال���رأي واملعرفة من املش���اركة في حتديد

يجب أن يحمل بذرة التطور في ذاته» .ويضيف:

مواطن الصحة واخلطأ.
 -اللجوء إل���ى عملية القص واللصق في بناء

إن القان���ون في العصر احلديث يؤثر على ما ال
يحصى من مشاكل وقضايا الناس أفراد ًا وفئات

القانون الواحد ،األمر الذي أجهض الهدف

وجماعات ،ولذلك من اخلطأ الشديد أن يتصور

م���ن القانون اجلاري تش���ريعه ،بحيث جاء
القان���ون اجلديد مس���خ ًا م���ن الصعب أن

القانوني���ون أن اخلبرة القانونية فقط كافية حلل

لم يطرح في الصحف احمللية و/أو وسائل
اإلع�ل�ام األخرى لتمكني املهنيني وأصحاب

يس���تمر في احلي���اة ،فالتنقل ب�ي�ن أحكام
القانون املصري والقانون األردني واقتباس

15

املشاكل االجتماعية والقانونية بل يجب أن يكون
القانون متص ًال باملجتمع وقضاياه.
ومن الالفت في هذا املجال أيض ًا أن احلركات

كذا مادة من هذا القانون ثم من ذلك القانون

االجتماعية املختلفة حينما تعمل على حل بعض

ال يجع���ل من القانون املقر ذا متيز ،ومتيزه

اإلش���كاالت فإن جهودها تقتص���ر على إجراء

الوحيد أن ما ورد به يجعل العديد من فقراته

تعدي�ل�ات في نص���وص القوانني ،فق���د عملت
احلركات النسوية طوي ًال على إلغاء العذر املخفف

متناقضة.
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في جرائم الشرف ،ولكن التعديل لم يؤد إلى منع

الك���رمي ومحمد خضر قرش في مجموعة أوراق

القتل بل إلى تغ ّير أس���اليبه ،إن املش���اريع التي

بحثية أعداها 16إش���كالية غياب محاكم مختصة

تتكلف مبالغ باهظة ويكون املخرج منها هو كتيب
يحص���ر املواد القانونية التي حتتاج إلى تعديل،
أمر فيه الكثير من العبث.
لم يعد الواقع يحتمل تش���ريعات تقوم بتعبئة
ف���راغ تش���ريعي ،فال بد أن تكون التش���ريعات
أدوات لتحوالت اجتماعي���ة واقتصادية وتنموية
مقصودة يتوافق عليها املجتمع مبختلف فئاته ،مع
التركي���ز على رؤى واحتياجات وأصوات الفئات
الضعيفة واملهمشة .فاملجتمع قطاعات متعددة،
وف���ي كل قطاع فئات متباين���ة الرؤى واملصالح
والقدرة على الوصول ملصادر السلطة االجتماعية
والقانونية .وإن لم تتأسس العمليات التشريعية
واملنظومة العدلية واألنظمة القانونية والقضائية
على ذلك ،فإن املجتمع بكل قطاعاته س���يواصل
دفع األثمان والتكاليف على نحو تراكمي مستمر،
وفي قطاعاته وشرائحه كافة.
 .2إش��كالية غي��اب المحاك��م المختصة
في العديد من الشؤون التنموية

يختص احملامون في العديد من دول العالم في
ميادين محددة ،ويتم إنشاء محاكم خاصة منها
ما هو لألطفال ومنه ما هو للعمل ،واختصاصات
أخرى مث���ل احملاكم التجارية ،ومحاكم القضاء
اإلداري ،وما إلى ذلك .إن وجود هذه احملاكم له
مفاعيل مهمة في الشأن التنموي.
أب���رز اخلبيران االقتصادي���ان د .نصر عبد
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ف���ي األمور التجارية ،وأش���ار الباحثان إلى أن
دراسة مس���حية أجرياها أظهرت وجود إجماع
بني املستطلعة آراؤهم على أهمية إنشاء محاكم
جتاري���ة ،فقد أك���د جميع أف���راد العينة أن من
ش���أن فصل القضايا والدع���اوى التجارية عن
املدني���ة أن يؤدي إلى س���رعة البت في القضايا
وامللف���ات املتراكمة أمام القض���اء ،كما تبينّ أن
 %45من القضايا والدعاوى تستغرق أكثر من 5
سنوات؛ ما يشكل مخاطر على القطاع التجاري
الفلس���طيني نتيجة التأخير املستمر في إصدار
القرارات والتأجيل املتكرر في اجللسات ،إضافة
إلى طول الفترة الزمنية بني اجللسات.
رأت نس���بة  %95م���ن املبحوثني أن إنش���اء
احملاكم التجارية من شأنه أن يطور بيئة أعمال
القط���اع اخلاص ويحس���نها ،بي���د أن ذلك كله
يتطلب وجود جهاز قضائي ومحامني مختصني
في القضايا التجارية.

وباملنطق نفسه ،هناك حاجة ماسة مث ًال حملاكم

القضاء اإلداري ،ويشير القاضي محمود حماد

17

إل���ى أنه ميكن الق���ول بثقة إن وج���ود القانون
اإلداري حلماية املشروعية وسيادة القانون ،يعد
م���ن أقوى الضمانات وأكثرها فعالية في حماية
حقوق وحريات األفراد جتاه عسف اإلدارات إذا
خطر لها انتهاك القوانني.
يب���ث وجود احملكمة اإلداري���ة الطمأنينة في
نفوس أبناء املجتمع جلهة أن حقوقهم وحرياتهم
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مصانة ،ويهيئ البيئة املناس���بة إلطالق طاقات

مؤمترات سنوية للقضاة ،مجمل هذه احلراكات

اإلبداع من خالل إشاعة احلرية وسيادة القانون،

تبرز عديد القضايا التي تثقل النظام القضائي،
ومما ال شك فيه أنها تترك آثار ًا عميق ًة في الواقع

إش���اعة احلماية القانونية من عس���ف اإلدارات

التنموي الفلسطيني .

ويهيئ البيئة املالئمة لتشجيع االستثمار من خالل
البيروقراطية .ومن شأن وجود احملاكم اإلدارية
أن يحس���ن أداء اإلدارات والتزامه���ا بالقوانني
س���واء من خالل رقابة اجلهات املختصة أو من
خالل الرقابة الذاتية لإلدارات خوف الوقوع في

ثمة بيان���ان أصدرتهما نقابة احملامني يومي
 3و 4شباط  2014كمؤشر يعبر عن رأي نقابة
يعلم أعضاؤها تفاصيل الواقع القضائي وحدود
مسؤوليتهم جتاه ما ورد في البيانني.
أصدرت نقابة احملامني الفلس���طينيني

املخالفات .إضافة إلى أن احملاكم اإلدارية تشيع

بتاري���خ  2014 /2/4البيان رقم ()2

الطمأنينة لدى العاملني في اإلدارات جلهة حماية

18

ومما جاء فيه ،لق���د ظن مجلس القضاء

حقوقهم الوظيفية وحمايتهم من تسلط رؤسائهم

األعلى أن كيل االتهامات لنقابة احملامني

وسوء استخدام السلطة.

وفق م���ا ورد في بيانه الص���ادر بتاريخ

وهناك محاكم أخرى يعتبر وجودها ضرورة

 2014/2/4والتخل���ي عن واجبه وخلط

تنموي���ة مثل احملكمة املصرفية نتيجة عدم وجود

األوراق يعفي���ه ب���ل ويبرئ���ه من حتمل

قضاء متخصص باألمور املصرفية.

املسؤولية.

وينش���أ في هذا الصدد أن احلكم القضائي
قد يكون أحيان ًا معبر ًا عن مدى معرفة القاضي

إن من يدعي معرفت���ه بأصول العمل
النقاب���ي ال ينك���ر علينا حقن���ا األصيل
مبمارس���ته وال يجوز له أن مينع حقوق ًا

مبيدان قانوني محدد ،أكثر مما يعبر عن حقيقة
موقف القانون من مسألة محددة؛ ما يثير الكثير

ن���ص عليها القانون وكفلتها الدس���اتير

من املشاكل االجتماعية والعقبات التنموية ويزيد

ومنها قانوننا األساسي.

من دعاوى االس���تئناف في مختلف املراحل مبا
فيه���ا التنفيذ وكذلك النق���ض  -علم ًا أن تزايد

السادة مجلس القضاء األعلى املوقر،
هل غاب عن ذهنكم عند إصداركم بيانكم

االستئنافات إشكالية حاضرة تثقل على النظام

أنكم قضاة؟ وهل تناسيتم مسؤولياتكم؟

برمته  -وتقدمي الشكاوى.

ألستم أنتم من خالف القانون باالنتدابات
القضائية؟ ألس���تم أنتم من امتنعتم عن

 .3إشكالية عدم كفاية الرقابة على القضاء

في الس���نوات القليلة املاضية ،ثار سجال بني

محاس���بة أي كان ومن كان ومهما كانت

نقابة احملامني ومجلس القضاء األعلى ،ونظمت

فعلته ومهما كانت خطيئته؟ ألس���تم أنتم
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من سمحتم لآلخرين بالتدخل في شؤونكم

بتص���رف ال ميت ألخالق القض���اء بصلة جتاه

القضائي���ة منها واإلدارية على الرغم من

نقيبكم مباشرة بش���كل متعمد ومقصود يهدف
من ورائ���ه إلى املس باحملام�ي�ن جميع ًا ومبهنة

العدالة؟ ألس���تم أنتم م���ن أهمل مطالب

احملاماة كرسالة حق.

حصانتكم؟ ألس���تم أنتم من أخر وأعاق
القض���اة وحقوقه���م؟ ألس���تم أنتم من

وحيث إن السيل بلغ الزبى وأصبح نهج الصبر

خالف القانون بتعليماته؟ ألستم أنتم من

الذي توخته نقابتكم مطية الستغوال القضاء في

أس���قط قضايا املواطنني وضرب بعرض

اس���تهتاره وال مباالته ،فقد قرر مجلس النقابة

احلائط حقوقهم وتزعمون حماية مصالح

في جلس���ته املنعقدة بتاريخ  2014/2/3البدء

املواطنني؟. ...

بفعالياته»(.انتهى االقتباسان)

وأصدرت النقابة بيان ًا في  2014/2/3جاء
في���ه« 19:ال يخفى على أحد م���ا آل إليه الوضع

وبتاريخ  2014/2/13وجهت نقابة احملامني

رد ًا  20من مجلس نقابة احملامني الفلس���طينيني

القضائي من ترهل ومزاجية ومساس بكرامات

عل���ى املذكرة التي تقدم بها األس���تاذ حس���ن

العباد وخاصة احملامني منهم من بعض القضاة،

العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية بشأن

هذا إضافة إل���ى األخطاء التي ال تغتفر ،ومنها
االنتدابات والتي انعكس���ت س���لب ًا على الوطن

اإلش���كالية مع مجلس القض���اء األعلى تتضمن
مطالب تعكس اإلشكاليات التي يتلمسها قطاع

واملواط���ن وأهدرت حقوق العب���اد وهزت الثقة

احملاماة في اجلهاز القضائي ورأيه في عالجها

مبؤسس���ة عريقة دفع ش���عبنا البطل من أجلها
ثمن ًا غالي ًا.

.وكان مما جاء فيها:

لقد صب���رت نقابة احملامني على هذا الوضع
طوي ًال أم ًال بقيام القضاء بإصالح حاله بش���كل

فإننا نؤكد على املطالب اآلتية:

«وحت���ى ال تذهب جهودنا جميع ًا دون طائل

 .1وق����ف أي مظاهر غي����ر مهنية من بعض

يضمن قيامه بواجبه الوطني واملجتمعي ،وتوجهت
إلى مجلس القضاء مطالب ًة بذلك مرار ًا وتكرار ًا،

السادة القضاة في تعاملهم مع احملامني
واملواطن��ي�ن وإحال����ة املخالف للمس����اءلة

إال أن الالمباالة واالس���تهتار وصل رأس الهرم
القضائي حتى وصل األمر أيض ًا إلى االستهانة

رف����ض بعض القض����اة تس����جيل أقوال

بنقابتكم ممثلة بعطوفة النقيب ،وال يستغرب مثل

احملامي وع����دم إعطائ����ه الضبط وكذلك

هذا الفعل ممن استهان بحقوق الناس وحرياتهم،

محاباة النيابة العامة وفي موضوع اجلنح

كما أن استهانة القضاء بكم وبنقابتكم جتلت في

وعدم مراعاة بعض السادة القضاة أهمية

هذا اليوم بقيام رئيس هيئة محكمة العدل العليا

حضور احملامني الوكالء والسير بالدعاوى
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القانوني����ة وعلى س����بيل املثال ال احلصر
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دون حضورهم ،ناهيك عن العصبية املطلقة

احملام�ي�ن بكاف���ة القرارات الص���ادرة عن

من بعض السادة القضاة في التعامل مع

محكمة النقض .

احملامني واملتقاضني.

 .9يؤك���د مجلس القضاء األعل���ى التوازن في

 .2يلت���زم مجلس القض���اء األعلى بإلزام كافة

العالقة بني النياب���ة العامة واحملامني أمام
القضاء ويتعهد بتنفيذ ذلك فور ًا.

احلكم الصادر في موعد أقصاه يومان من

 .10يتعه���د مجلس القض���اء األعل���ى باتخاذ

احملاكم بتزويد احملامي بنسخة مصدقة عن

جميع اإلجراءات والترتيبات الالزمة إلنهاء

تاريخ تالوته.

التضارب في أحكام محكمة النقض.

 .3يلت���زم مجل���س القضاء األعل���ى بوقف كل
أش���كال التدخل في عمل الس���ادة القضاة

 .11يتعهد مجلس القضاء األعلى مبعاجلة ظاهرة

ويتعه���د مبتابع���ة ه���ذا األمر ب���كل جدية

االختن���اق القضائي والتأجي�ل�ات الطويلة
وحتديد ًا أمام محكمة النقض.

اجلهاز القضائي أو م���ن خارجه والتأكيد

 .12يلت���زم مجلس القضاء األعلى بتنفيذ أنظمة

وح���رص س���واء كان التدخل م���ن داخل

نقاب���ة احملامني كاملة وفي ما يتعلق بنظام

على استقالل القاضي وحياديته.
 .4يلت���زم مجلس القضاء األعل���ى بإلغاء كافة

السندات العدلية فإن جميع السندات املقدمة

التعليمات التي ال تتوافق ونصوص القانون

لكاتب الع���دل واجب تصديقه���ا من نقابة

ومنها ما تضمنت���ه الكتيبات من مخالفات

احملامني عدا الوكاالت اخلاصة بوكالة غوث

قانونية.

وتشغيل الالجئني والشؤون االجتماعية.

 .5يتعه���د مجلس القضاء األعلى بالعمل فورا

 .13إن مجل���س النقابة يالحظ بأس���ف وجود
خالفات علنية في مجلس القضاء األعلى.

على توسيع ش���بكة األمان للسادة القضاة
من الناحيتني املادية واملعنوية.

 .14يلتزم مجلس القض���اء األعلى بتوفير مبان
الئقة للمحاكم بالسرعة املمكنة.

 .6يؤك���د اجلانبان اعتماد فصل مش���ترك في
مدونات الس���لوك اخلاصة بكل طرف حول

 .15عدم شطب أي دعوى أو إجراءات محاكمة
حضورية قبل الس���اعة الثانية عشرة ظهر ًا

 .7يلتزم مجلس القض���اء األعلى بالعمل على

مع مراعاة ظروف احملامني املقيمني خارج

حل أزمة دوائر التنفي���ذ في جميع محاكم

منطقة احملكمة املعنية ،بحيث ال يتم شطب

الوطن ورفدها بالعدد الكافي من املوظفني

الدع���اوى اخلاصة به���م أو إجراء محاكمة
موكليه���م حضوري ًا إال عن���د انتهاء الدوام

العالقة بني احملامي والقاضي.

والقضاة.

الرسمي.

 .8يلتزم مجل���س القضاء األعلى بتزويد نقابة
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 .16يلت���زم مجلس القضاء األعلى بتفعيل دائرة

ضمنه���ا األماكن املغلقة م���ن طرف النيابة

التفتيش القضائي ورفدها بالقضاة األكفاء

العامة في محاكم جنني ونابلس وطولكرم.

والتعام���ل مع توصياته���ا التقييمية أو تلك

 .22تفعيل التنسيق مع اجلهات الرسمية لضمان

املتعلق���ة بالش���كاوى احملال���ة إليها بجدية

تنفيذ األحكام والقرارات القضائية واتخاذ

وبس���رعة مبا في ذل���ك اإلحال���ة للتحقيق

اإلجراءات القانونية إن لزم األمر.

ومجالس التأديب ،وإش���عار نقابة احملامني

 .23يلتزم مجلس القضاء األعلى باإلسراع في
البت في ش���كاوى احملام�ي�ن وتبليغ نقابة

باإلجراء املتخذ.

احملامني بنسخة عن القرارات الصادرة في

 .17يلتزم مجلس القضاء األعلى بإصدار تعاميم

تلك الشكاوى.

خاصة بالس���ادة القض���اة تتضمن وجوب
التزامهم بتس���جيل كل ما يرد على لس���ان

 .24التأكيد على مراقبة تنفيذ التعاميم الصادرة

احملام�ي�ن وكالء املتقاضني ف���ي محاضر

عن مجلس القضاء األعلى واملتعلقة بالتزام

اجللس���ات ومتكني احملام�ي�ن األطراف من

السادة القضاة بس���اعات الدوام الرسمي

االطالع على ما يتم تسجيله وتزويدهم بنسخ

وف���ي الوقت نفس���ه ف���إن نقاب���ة احملامني

ورقية عن تلك الضبوط.

ستصدر التعاميم الالزمة بهذا اخلصوص
وتلتزم مبتابعتها.

 .18إي�ل�اء موظف���ي التبليغات وأق�ل�ام احملاكم
ودوائر التنفيذ األولوية في التدريب والرقابة

 .25عقد اجتماعات دوري���ة بني نقابة احملامني

عل���ى أدائهم وحتس�ي�ن ش���روط وظيفتهم

ومجل���س القضاء األعلى لغايات متابعة أي

مبا يضمن حس���ن أدائها بيس���ر وسهولة

خرق لهذه االتفاقية.

وشفافية.

 .26تول���ي نقابة احملامني اهتمام ًا بالش���كاوى

 .19تفعي���ل التنس���يق م���ع الدوائر الش���رطية

ال���واردة بحق احملامني من مجلس القضاء

والرسمية لضمان وصول الشهود الرسميني

األعلى وتعمل على سرعة الفصل فيها وفق

أمام احملاكم دون تأخير ومحاسبة كل من

األصول.

يعيق ذلك.

 .27استشارة نقابة احملامني عند تعيني السادة
القضاة.

 .20متك�ي�ن احملامني من االط�ل�اع على امللفات
الورقي���ة في دوائ���ر التنفيذ وأقالم احملاكم

 .28يلت���زم مجل���س القضاء األعل���ى بإصدار

ووق���ف أي مظاهر قد تن���م عن التمييز في

التعاميم الالزمة لتنفي���ذ بنود هذه املذكرة

التعامل مع احملامني أو املتقاضني.

فور التوقيع عليها.

 .21توفير مساحات مالئمة لدوائر التنفيذ ومن
العدد (2015 )32

 .29إن نقابة احملامني ترى أن اإلصالح اجلذري
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ملا يعاني منه القضاء واحملامون يحتاج إلى

 .6العمل على إحداث تعديالت تش���ريعية على

تدخل تش���ريعي وخاصة في قانون السلطة

قوانني الرزمة القضائية جلهة تطوير إدارة

القضائية وقانون تش���كيل احملاكم وقانون

الدعوى وتقصير أمد التقاضي.

أصول احملاكمات املدنية والتجارية وقانون

 .7أهمية التقي���د بقواعد الس���لوك القضائي

اإلجراءات اجلزائية.
 .30تفادي��� ًا ألي غم���وض ف���إن مجل���س نقابة

خاص���ة في م���ا يتعلق مبواق���ع التواصل
االجتماعي.

احملام�ي�ن يؤكد متس���كه باملذك���رة املقدمة

وفي هذا الصدد ،أشار التقرير السنوي ملجلس

لفخام���ة األخ الرئيس بتاريخ 2014/2/8

القضاء األعلى للعام�ي�ن  22 2014-2013إلى

وأن مجلس النقابة سيواصل نضاله املطلبي

اجلزء اخلاص بتحديات دائرة التفتيش القضائي
في العام  2014طارح ًا عدد ًا من اإلش���كاليات

وفي هذ الش���أن ،أصدر املؤمت���ر القضائي

التي تترك آثارها دون ش���ك على فعالية وكفاءة

الس���ادس املنعقد في مدين���ة رام الله في الفترة
 5-4حزيران  2015بيان ًا  21طرح فيه توصيات

النظام ،ويشكل عالجها مدخال لتطوير منظومة
العدالة ،ومن أبرزه هذه اإلشكاليات:

يستش���ف منه���ا بعض اإلش���كاليات في حال

 -نقص عدد القضاة في دائرة التفتيش.

القضاء وتلخصت في ما يلي:

 -قلة اخلب���رة في اإلملام بقواعد التفتيش مبا

من أجل اإلصالح اجلذري».

 .1التأكيد على استقالل السلطة القضائية.

يتطل���ب زيادة اخلبرة العملي���ة لدى قضاة

 .2ضرورة تعزيز املوارد البش���رية القضائية

التفتيش.

واإلدارية.

 -ع���دم وجود نصوص ناظم���ة للتخصصات

 .3التأكيد عل���ى أهمية النه���وض باألوضاع

املختلف���ة جتعل من كل ق���اض من قضاة
التفتي���ش مختص ًا بنوع مح���دد من أنواع

 .4عقد ورشات عمل متخصصة في إدارة سير

القضايا املدنية واجلزائية والتجارية واألمور

الوظيفية واملالية واحلوافز للسادة القضاة.

املستعجلة.

الدعوى ،وتفس���ير نص���وص القوانني التي
تتضمن مجموعة من اإلش���كاليات ،وكذلك

 عدم وجود نظام إلكتروني خاص بالشكاوىواألرشفة.

االجتهادات القضائي���ة املتضاربة لتوحيد
املبادئ وال���رؤى القانونية بإزالة التناقض

 ع���دد املوظف�ي�ن اإلداري�ي�ن املوجودين فيالدائرة ال يناسب احلجم الكبير للعمل.

والتعارض بني األحكام القضائية.
 .5التأكيد على أهمي���ة حتديث وتطوير الئحة
التفتيش القضائي ومعاييره.
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بالتفتيش القضائي مبا يفي بالغرض.
ومما ال شك فيه أن الكثير من هذه اإلشكاليات

حلظت بعض املشاكل منها:
 -عدم تفعيل نصوص األنظمة واللجان كافة.

تعاني منها األنظمة التنموية األخرى في فلسطني

 -عدم تنفيذ قرارات مجلس النقابة.

رغم ضخامة اجلهاز احلكومي وضخامة برامج

 عدم جت���اوب الهيئة العامة م���ع توصياتمجلس النقابة.

التدري���ب وضخامة أس���طول النق���ل احلكومي
اخلاص باملؤسسات احلكومية ،ويعود ذلك إلى أن

 -ضعف االستجابة الحتياجات املتدربني.

الفكر التنموي الفلسطيني احلالي يعلي من شأن

 ضع���ف اس���تجابة املؤسس���ات التعليميةملتطلبات التعليم القانوني.

البيروقراطي على املهني واخلدمي ،فعلى الرغم
من ضخامة اجلهاز احلكومي لدرجة أنه يعاني في

 -ضعف االستجابة لدعوات العمل الوطني.

العديد من مناحيه من مظاهر الترهل والتضخم

 -ضعف الشعور باالنتماء عند الهيئة العامة.

في البنية البريوثقراطية ،إال أن األجزاء اخلدمية

 -استنكاف احملامني عن العمل التطوعي.

واملهنية تعاني من ش���ح ش���ديد ف���ي املصادر

تش���ير اإلش���كاليات التي مت اقتباس���ها في

البش���رية اخلدمية مثل معلمي املدارس وأطباء

ه���ذه الورقة إلى الصعوب���ة الكبيرة التي تواجه

العيادات واملستش���فيات وقضاة احملاكم ،وغير

احملامني في أخذ الدور الريادي التقليدي لنقابات

ذل���ك من قطاعات مهني���ة خدمية إضافة إلى أن

احملامني في مجاالت التغيير والتطور السياسي

األجزاء املهنية واخلدمية عادة ما تعاني من فقر

واالجتماعي.

شديد في املوارد املادية على نحو غير موجود

ثم���ة إش���كاليات كب���رى ل���م تتط���رق إليها

في األجزاء البيروقراطية من املنظومة احلكومية.

االس���تراتيجية ،ومنها غي���اب ضمانات النزاهة

األمر الذي يفرض إعادة توزيع للمصادر البشرية
واملادية في البنية احلكومية مبا يحقق مزيد ًا من

في العالق���ة بني احملامي واملواط���ن ،فاملواطن

الكفاءة والعدالة في توزيع املصادر.

مهم���ا بلغت ثقافت���ه القانونية جاه���ل بالقانون
مقارن ًة باحملامي ،ويذهب إلى احملامي غالب ًا وهو
يئن حتت ضغط مشكلة أفزعته ،في ما ال يشعر

 -4إشكاليات في واقع
قطاع المحاماة
يش���ار في ه���ذا املجال إل���ى أن واقع قطاع
احملاماة ليس في حال جيدة ،وهذا ما تلحظ جزء
منه نقابة احملامني ذاتها ،فهي في استراتيجيتها
العدد (2015 )32

احملام���ي بالضعف ألنه ليس لديه ما يخس���ره.
وم���ن هنا كثير ًا ما تك���ون العالقة بني الطرفني
غير صحية؛ ما يسمح بالكثير من االستغالل.
الب����د من ضمانات للمواط����ن الضعيف ،بحيث
تكون هناك مناذج عقود جاهزة ،كل منوذج يصلح
للتعاقد بشأن دعوى أو مجموعة دعاوى ،يتضمن
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العق����د إجراءات حمائية للمواط����ن من إهمال و/
أو تغ����ول احملامي مث ًال .ويتضمن احلقوق املكفولة
قانون ًا للمواطن وكذلك واجباته جتاه احملامي حسب

 – 5إشكالية تنفيذ األحكام
هناك إش����كالية في تنفيذ ق����رارات احملاكم
عموم���� ًا ،ولكن ميكن الق����ول إن هناك ظاهرة
لها عالقة بامتناع الس����لطة التنفيذية عن تنفيذ

قوانني وأنظمة وقرارات ولوائح نقابة احملامني.
وال بد ،أيض ًا ،من منهجية معروفة الحتس����اب

ق����رارات احملاكم ال س����يما ق����رارات احملكمة

األتع����اب وجتزيئه����ا لضم����ان اهتم����ام احملامي

العلي����ا ،وفي مقال للمحامي إبراهيم ش����عبان

باملواطن ،وبيان مس����تحقات احملامي في اللحظة

بعنوان «عدم تنفيذ األحكام القضائية يعصف

الت����ي يقرر فيها املواط����ن اللجوء إلى محام آخر.

بس����يادة القانون »!!23يحلل هذه اإلش����كالية

فكما يحق للمحامي تغيير األطباء الذين يعاجلونه،

بأبعاد متش����ابكة ومتفاعلة فيقول إن «املشكلة

يح����ق للطبيب تغيي����ر احملامني الذي����ن يعاجلون
مش����كلته .وإن كان ه����ذا احلق مكفو ًال نظري ًا إال

أن الس����لطة التنفيذي����ة تزخ����ر بعناصر القوة

أنه في الواقع العملي مرتبط بحسن نوايا احملامي
السابق ورغبته في أن يستغل أو ال يستغل املواطن
قبل أن يس����طر كتاب التن����ازل عن الدعوى أو أن
يقبل إضافة محام آخر ش����ريك في الدعوى .كما
ينبغ����ي أن يكون جزء من األتعاب مرتبط ًا بنجاح
الدعوى .إن من شأن هذه الضمانات االرتقاء مبهنة
احملاماة وزيادة ثقة املجتمع بها .عالوة على كونها
استحقاق ًا مرتبط ًا بحقوق اإلنسان.

املختلفة واملتعددة ،فهي متلك اجليش والشرطة
واملخاب����رات واألجهزة األمنية وامل����ال ،بينما
املواطن الضعيف ال ميلك سالح ًا سوى القانون
ملقارعة الس����لطة إذا أصدرت ق����رار ًا مخالف ًا
للقان����ون .وبعد ذلك ال يجد مالذ ًا يلجأ إليه إذا
لم ينفذ الوزير أو املس����ؤول ق����رار احملكمة...
لذا نرى املواط����ن الضعيف عاد ًة ما يلجأ إلى
الرئاس����ة كمالذ أخير ليناش����دها تنفيذ قرار
احملكم����ة بأن تصدر أم����ر ًا للوزير بتنفيذ قرار

وال ب���د ،أيض ًا ،من وج���ود قاعدة بيانات في

احملكمة القطعي والبات بعد أن فشلت جهوده

نقاب���ة احملامني تس���اعد املواطن عل���ى اختيار
احملامي املناسب له ،تضم أساس ًا التاريخ املهني

األخرى في التنفيذ .وعادة ما يؤش����ر الرئيس
إلى تنفيذ القرار عند علمه باملناشدة ،وما يلبث

للمحامي واملجال الذي أثبت فيه متيز ًا .وإحدى

األمر أن يدخل احللق����ة البيروقراطية اإلدارية

اآلليات الضرورية هي حلول ش���ركات احملاماة

من جديد ...وهكذا تضي����ع العدالة الواضحة

التي تضم طواقم متخصصة في بعض ضروب
القانون مكان مكاتب احملاماة ،التي تضم محامي ًا

وضوح الش����مس واملتمثلة في أحكام قضائية
حتت����اج للتنفيذ ،وكلها تعبر عن مصالح حيوية

غي���ر مختص في مجال بعينه ومع ذلك يعمل في

للمواطن ،ول����وال حاجة املواطن إليها ملا وصل

مختلف املجاالت.

احملاكم وملا انتظر قراراتها.
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تفق���د العدال���ة بوصلتها في وس���ط الزحام،
بني الالمباالة وعدم االكتراث وبني احلس���ابات
الش���خصية وتأجيالت القضايا .ه���ذا الفقدان
يح���دث مع مواطن يعرف جمي���ع خبايا الدولة،
فما بالك مبواطن بس���يط أم���ي يقول ويكرر إذا
كان القاض���ي خصمك فلمن تش���تكي وال يلجأ
للقضاء من أصله.
يجب أن تقوم رياضة روحية تؤمن بس���يادة
القان���ون ،وأن احملاك���م ه���ي اجله���ة الوحيدة
املؤهلة لتطبي���ق القانون عبر أحكامها عبر مبدأ
الفصل بني الس���لطات التي ال يجوز أن جتتمع
وإن اجتمع���ت أدى ذلك لالس���تبداد والطغيان.
وال تس���تطيع أي جهة مهم���ا أوتيت من قوة أن
متتنع عن تنفيذ قرار قضائي قطعي مهما كانت
األس���باب واملبررات حتى لو قرر حقوقيو البالط
ومداهن���وه عكس ذلك ،ألن ذلك يش���كل جرمية
جزائي���ة ومدنية في آن واحد .فس���يادة القانون
قائمة على احترام تنفيذ األحكام القضائية ،متام ًا
كما أنه ليس في ميسور املرء أن يستخرج الدم
من حجر»!!..

 -6إشكالية العالقة بين
الجمهور والقضاء

 %57فقط أن الدولة جنحت في صيانة استقالل
القضاء ،ورأى  %53أن القضاء نزيه مقارنة بدول
عربية أخرى ،واعتقد  %53أن األحكام القضائية
خاضعة لضغوط وتأثيرات ،ورأى  %66أنه نزيه
وغير فاس���د ،وأك���د  %84أنه بط���يء في البت
بالقضايا .ورأى  %58أن احملاكم تعامل اجلميع
على أساس املساواة.
وحول مدى ثقة املواطنني الفلسطينيني بأجهزة
العدالة املختلفة ،أكدت نس���بة  %55أنها ال تثق
باحملاكم النظامي���ة .و %61ال تثق أو أن ثقتها
ضعيفة بالقضاء العس���كري ،فيما عبرت نسبة
 %32فقط عن ثقتها باحملاكم الش���رعية ،وأكدت
نسبة  %42عدم ثقتها بالقضاء العشائري ،ومع
ذل���ك فضلت نس���بة  %65اللجوء إل���ى القضاء
العشائري ،وأكدت نس���بة  %56ثقتها بالنيابة،
ونسبة  %51ثقتها بالشرطة ،ونسبة  %44ثقتها
مبؤسس���ات املجتمع املدني ،ونسبة  %54ثقتها
باحلصول على قرار عادل من القضاء ،ونس���بة
 %46أن دوائر كاتب العدل غير شفافة.
وحول توجهات املواطنني لإلقبال على احملاكم،
اعتق���دت نس���بة  %59أن التوج���ه للمحاكم هو
الطريقة األفضل السترجاع احلقوق ،ورأت %59
أن القضاء العشائري أقدر على حل النزاع من

يوضح أحد التقارير احلقوقية املنش���ورة في

احملاكم ،وأكدت نس���بة  %68أن األحكام ال تنفذ

الع���ام  2013حول توجه���ات اجلمهور للقضاء
الفلسطيني عدد ًا من االنطباعات.

بسرعة ،ورأت نسبة  %70أن تكلفة التقاضي ال
تتناس���ب مع قدرات املواطنني املادية ،وشددت

فح���ول انطباعات اجلمهور الفلس���طيني في

نس���بة  %41على أنها ل���ن حتصل على محاكمة

الضف���ة الغربية نح���و القض���اء والنزاهة ،رأى
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عادلة لو توجهت للمحكمة الرسمية.
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 -7عدم تفعيل بعض القوانين

على عشر سنوات أو بغرامة ال تتجاوز عشرة

ومنها على سبيل املثال قانون حماية املستهلك

آالف دين���ار أردني أو م���ا يعادلها بالعملة
املتداول���ة قانون ًا ،أو بكلت���ا العقوبتني ،مع

ممتازة لضمان حقوق املس���تهلك ،وحسب املادة

إتالف البضاعة الفاس���دة ،وضبط املوازين

( )2منه فهو يهدف إلى ما يلي:

واملكاييل غير املعتمدة.

رقم ( )21لس���نة 2005م 24والذي يش���كل أداة

 -حماية وضمان حقوق املس���تهلك مبا يكفل

 .2كل م���ن ع���رض أو ب���اع منتج��� ًا مخالف ًا

عدم تعرضه ألي مخاطر صحية أو غنب أو

للتعليمات الفنية اإللزامية ،يعاقب بالسجن

خسائر اقتصادية.

ملدة ال تزيد على س���تة أش���هر أو بغرامة ال

 -توفير الس���لع واخلدمات ومنع االس���تغالل

تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانون ًا ،أو بكلتا العقوبتني.

والتالعب في األسعار.
 -حماي���ة حق���وق املس���تهلك ف���ي احلصول

 .3كل م���ن عرض أو ب���اع منتج ًا ينطوي على

عل���ى س���لع وخدمات تتفق م���ع التعليمات

استعماله خطورة ما ،دون أن يؤشر أو يرفق

الفنية اإللزامية ،وتأمني ش���فافية املعامالت
االقتصادية التي يكون املستهلك طرف ًا فيها.

به حتذير يبني وجه اخلطورة والطريقة املثلى
لالستعمال أو االس���تخدام ،وكيفية العالج

 -ضم���ان املعامالت االقتصادي���ة على وجه

في حال حدوث ضرر ناجت عن االستخدام،

الس���رعة والدقة بني املزود واملستهلك وما

أو خالف أح���كام املواد ( )11،19من هذا

يكفله القانون من حماية.

القانون ،يعاقب بالس���جن ملدة ال تزيد على

يض���ع القان���ون أعاله العديد م���ن العقوبات

س���تة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز خمسمائة

الرادعة على ممارس���ي الغش واالستغالل كما

دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانون ًا ،أو بكلتا العقوبتني.

املادة  27على أنه «يعاقب من يرتكب املخالفات

 .4كل م���ن امتن���ع عن عرض أو بيع الس���لع

ف���ي املواد  31-27منه .حيث ينص القانون في
التالية باآلتي:

التموينية أو أرغم املشتري على شراء كمية

 .1كل من عرض أو باع سلع ًا متويني ًة فاسد ًة
أو تالف��� ًة ،أو تالعب بتاريخ صالحيتها ،أو

شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء

احتفظ باملوازين أو املكاييل غير املعتمدة من

سلعة ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة

اآلالت غير الصحيحة املعدة لوزن السلع أو

أو بغرامة ال تتج���اوز ألف دينار أردني أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا أو بكلتا

هذا القانون ،يعاقب بالس���جن ملدة ال تزيد

العقوبتني.

معينة منها أو سلعة أخرى معها ،أو اشترط

كيلها في األماكن احملددة في املادة ( )8من
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 .5كل م���ن امتنع عن وضع قوائم أس���عار

 .2ع���دد املنتجات أو مقدارها أو مقاس���ها أو

السلع أو اخلدمات في أماكن ظاهرة أو

كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

خالف التس���عيرة املعلنة يعاقب بالسجن

 .3ن���وع املنتجات أو منش���ؤها أو أصلها أو

مدة ال تزيد على س���تة أشهر أو بغرامة

مصدره���ا ف���ي األحوال الت���ي تعتبر فيها

ال تتجاوز خمس���مائة دينار أردني أو ما
يعادله���ا بالعملة املتداولة قانون ًا أو بكلتا

مبوج���ب االتف���اق  -هذه األمور – س���بب
أساسي ًا في التعاقد.

العقوبتني.

وحس����ب املادة ( )29يعاقب باحلبس ملدة ال

 .6كل من صرف سلع ًا متويني ًة أدخلت للبلد

تزيد على ثالث س����نوات أو بغرامة ال تتجاوز

بطرق غير ش����رعية ،يعاقب بالسجن مدة

ثالث����ة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة
املتداول����ة قانون ًا ،أو بكلت����ا العقوبتني ،كل من

تتج����اوز ثالثة آالف دين����ار أردني أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانون ًا ،أو بكلتا

صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أي مواد
أو س����لع أو معدات مما تستعمل في الغش مع

العقوبتني.

علمه بذلك وكذلك التحريض على اس����تعمالها

ال تزي����د على ثالث س����نوات أو بغرامة ال

 .7كل معل���ن لم يس���تعمل اللغة العربية في
اإلعالن عن السلعة أو اخلدمة ،أو خالف

بنش����رات أو مطبوعات أو معلقات أو إعالنات
أو تعليمات أخرى.

أحكام املواد ( )21، 15من هذا القانون،

أم���ا املادة ( )30فتنص عل���ى أن «تضاعف

يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار

العقوبات املذكورة في املواد ( )29 ،28 ،27في
حال العود .وأخير ًا تطرح املادة ( )31أنه:

أردن���ي أو ما يعادله���ا بالعملة املتداولة
قانون ًا.

 .1تقوم احملكمة في جميع األحوال الس���ابقة

وتنص املادة ( )28على أن «يعاقب بالسجن

مبص���ادرة امل���واد التالف���ة أو اخلطرة أو

ملدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بغرامة ال تتجاوز

املستخدمة للغش أو تأمر بإتالفها على نفقة

ثالث���ة آالف دينار أردن���ي أو ما يعادلها بالعملة

احملكوم عليه ،كما يجوز لها احلكم بإغالق

املتداولة قانونا ،أو بكلتا العقوبتني ،كل من خدع

احملل التجاري بشكل مؤقت أو بشكل دائم

أو ش���رع في أن يخدع املتعاقد بأي طريقة من

وس���حب رخصة أو وقف مزود اخلدمة عن

الطرق في أحد األمور اآلتية

مزاولة عمله بشكل مؤقت أو بشكل دائم.

 .1حقيق���ة املنتجات أو طبيعته���ا أو صفاتها

 .2تأمر احملكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه

اجلوهري���ة أو ما حتتويه من عناصر خطرة

اجلرائ���م في صحيفة أو أكثر من الصحف

وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

احمللية وعلى نفقة احملكوم عليه.
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إن ه����ذه األح����كام رادع����ة مقارن����ة مبواد

عرض���ة لعدم متلكها ف���ي النهاية لعدم رغبة

قان����ون العقوبات الق����دمي ،وهي كفيلة في حال

املالك في نقل ملكيتها إال بعد تعريض املواطن

تطبيقها بحدوث تقدم كبير في الوضع التنموي

لالبتزاز .إن هذه اإلشكاليات في عدم تلمس

الفلسطيني.

القان���ون للواق���ع على نح���و كاف تؤدي إلى
إش���كاليات تنموية عديدة كم���ا تضع أعباء

 .8إشكالية مواءمة بعض القوانين
مع المجتمع واحتياجاته

إضافية على اجلهاز القضائي.

تتعالى األصوات م���ن مختلف الفئات في

خالصة

املجتمع الفلسطيني على ضرورة تعديل هذا

ينبغ���ي للوصول إلى العدالة من وحي الواقع

القانون أو ذاك ،وخاصة القوانني ذات الطابع

الفلس���طيني إزالة الكثير من العوائق التي تقف
أم���ام املواطن وخاص��� ًة الفئات املهمش���ة من

االجتماعي كقان���ون العمل وقانون العقوبات
وقانون األحوال الش���خصية .وهناك دعوات
لتعديل بعض القوانني احلديثة التي نش���أت
خالل فترة السلطة الفلسطينية .ويعود السبب

الوصول إلى حقوقها ،والتي يفترض أن تتعامل
معها املؤسسة القضائية كأولويات ومنها النساء
وذوو اإلعاقة والفقراء:

إلى إشكالية في إدماج مختلف فئات املجتمع
في عملية التش���ريع ،وتصل األمور إلى مناخ
خطير مث ًال فإن القوانني الفلس���طينية جتعل
متلك األراضي والعقارت مرتبط ًا بتس���جيلها
في سلطة األراضي (الطابو) علم ًا أن الواقع
هو أن معظم األرض الفلسطينية وهي مناطق
(ج) وال ميكن تسجيلها في الطابو .مما ميكن
ألي س���لطة حاكمة في املستقبل  -وفلسطني
ف���ي ظل احتالل -من عدم االعتراف مبلكية
األراضي مبوجب حجج أراضي واتفاقيات.
وفيما يتعلق بالش���قق فإن الدارج في الواقع

 .1الصور النمطية المشوهة

تش����ير بعض الدراس����ات احمللية والدولية
إلى أن العاملني في مؤسس����ات قطاع العدالة
كثي����ر ًا ما يحمل����ون بعض الص����ور النمطية
السائدة في املجتمع والتي جتعلهم يفترضون
أن األشخاص والفئات االجتماعية األقل حظ ًا
أقل موثوقية وأكثر مدعاة للشك فيهم – فنسبة
 %57من املواطنني تعتقد أن القضاة يفرقون
بني فرقاء الدعوى حس����ب وضعهم ومركزهم
االجتماعي.

احلالي هو ش���راء الش���قق من غير وساطة

 .2الخوف ألسباب ثقافية

البن���وك مما يجعل املواطن يس���دد لصاحب

ف���ي حاالت عدي���دة كثير ًا ما يت���م اإلحجام

العقار مبالغ ضخمة ولسنوات عديدة ويكون

ع���ن اللجوء للقضاء نتيجة اخلوف من التداعيات
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االجتماعية .مث���ل االعتداءات اجلنس���ية خوف

لرب����ات البيوت ،وفي بع����ض املناطق تكون

افتضاح األمر والنبذ املجتمعي ،واملطالبة باحلقوق

املواصالت العامة غير متوافرة إال في أوقات

اإلرثية حتى ال يق���ال في البيئة االجتماعية إنها

محددة من النهار.

مادي���ة تبيع إخوتها وينبغ���ي أن يكون ذلك عبر

وهناك إش���كالية وجود املق���رات في مناطق

االجتماعية على أنها (مستجوزة) أي حريصة على

مكتظة أومناطق نائية تستدعي استعمال وسيلة
املواصالت عدة مرات ،إضاف ًةإلى أن املؤسسات

وس���طاء حت���ى ال تتعرض للس���خرية من بيئتها
الزواج ،حيث إن حرص الرجال على الزواج أمر
عادي أما حرص النساء فهو مدعاة للسخرية.

عادة ال تكون موائمة لذوي اإلعاقة.
 .6العوائق المالية

 .3الدونية االجتماعية االقتصادية

في بيئة االعمال ،يتخوف العمال في القطاع
اخل���اص من التقاضي أمام احملكمة أو حتى
املنظمات احلقوقية املساعدة ،خوف ًا من عقاب
املش���غل بالفص���ل ،وفي القط���اع احلكومي
يتعرض من يش���كون مسؤوليهم إلى ضغوط
من خالل سوء اس���تعمال السلطة والتحقير
والذم والقدح.
 .4نقص الوعي القانوني
غالب ًا ما يجهل األشخاص من الفئات املهمشة

حقوقهم القانونية فال يلجؤون للتقاضي أو حتى
للشكوى.
 .5العوائق الجغرافية والفيزيائية
غالب ًا ما توجد مؤسسات العدالة في مراكز

املدن الكب����رى ومعظم الفقراء واملهمش��ي�ن
يعيش����ون في الريف ،وكلما ازدادت مسافة
الس����فر تزيد التكاليف س����واء الناجمة عن
أجرة الس����فر أو طول مدة التغيب عن العمل
للعامل��ي�ن والعامالت والتغي����ب عن األطفال
العدد (2015 )32

هناك نقص في مؤسسات املساعدة القانونية
التي توفر التقاضي املجاني ،وهناك ارتفاع كبير
في تكاليف التقاضي خاصة أجور احملامني.
 .7العوائق المؤسسية

بس���بب نقص الكوادر في مؤسسات العدالة
وأحيان ًا بس���بب نقص التأهيل ،وأحيان ًا بسبب
نق���ص الرقاب���ة يتعامل بعض الطواقم بش���كل
مي���س كرامة و/أو حقوق املواطنني؛ األمر الذي
ال يس���اعدهم على مواصلة مس���اعيهم للوصول
للعدالة.
 .8اإلجراءات

ف���ي كثير من األحيان ال يكون من الضروري
توكي���ل مح���ام ،ولك���ن ال تكون هن���اك طريقة
بسيطة وسهلة ومعروفة للتعرف إلى اإلجراءات
الصحيحة بيسر.
إن التعاطي مع هذه األمور ضرورة للتقدم في
قطاع العدالة سواء باملنظور احلقوقي أو التنموي
أو النوع االجتماعي.
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سياسات عامة

أبعاد الملكية الوطنية
في خطة إعادة إعمار قطاع غزة
زكريا السرهد

*

أعدت احلكومة الفلسطينية خط ًة تهدف إلى
إعادة إعمار غزة بعد العدوان اإلس���رائيلي

قط����اع البنية التحتية ،القطاع االقتصادي،
قطاع احلوكمة.

ال���ذي أدى إلى استش���هاد أكثر من 2200
مواط���ن ،وإصاب���ة حوالى  11ألف��� ًا آخرين

تقس���يم ه���ذه العملية إلى ث�ل�اث مراحل وهي:

والكهرباء والصرف الصحي ،باإلضافة إلى

مرحلة اإلغاثة ،مرحل���ة اإلنعاش املبكر ،مرحلة
إع���ادة اإلعمار .وقدمت رؤي ًة بش���أن التقس���يم

بجروح ،وتدمير آالف املنازل وشبكات املياه
ما سببه هذا العدوان من تدمير للبيئة والقدرة
املؤسساتية.
أعلنت احلكومة في هذه اخلطة أن الهدف
األس����اس من إعادة إعمار غزة هو االنتقال
من جهود اإلغاثة إلى التنمية طويلة األجل،
عبر تقس����يم هذا االس����تهداف إل����ى أربعة
قطاعات رئيس����ة وهي :القطاع االجتماعي،

*

باحث في السياسات العامة.
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واعتم���دت اخلطة ف���ي عملي���ة التنفيذ على

املرحلي ،وهي البدء باألولويات ولغايات احتساب
التكالي���ف ،على أن تبدأ عملي���ة إعادة اإلعمار
برمتها في الوقت نفسه.
انطوى تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة على أهمية
رمزي���ة ووطنية؛ كون إع���ادة اإلعمار تصب في
صلب ثقافة املقاومة التي تقاوم محاوالت االحتالل
اإلس���رائيلي طمس هوية الش���عب الفلسطيني
ومحوه من الذاكرة العاملية.
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1

تحديد األولويات

تكاليف اإلنعاش وإعادة اإلعمار

قدم���ت احلكومة رؤيتها من خالل هذه اخلطة

تضمن���ت اخلطة تكاليف إع���ادة اإلعمار لكل
من القطاعات األربعة املس���تهدفة استناد ًا إلى

لألولوي���ات في إع���ادة إعمار غ���زة وذلك لتقدم

حجم اخلس���ائر واألضرار التي سببها العدوان

التطمين���ات له���ذه الدول حول البني���ة القانونية

اإلسرائيلي لهذه القطاعات ،والتكاليف املطلوبة

واملؤسساتية التي أصبحت مواتية للقيام مبهام

لتغطية كل مرحلة من املراحل.
ووفق��� ًا مل���ا جاء ف���ي اخلطة ،ف���إن تكاليف

إع���ادة اإلعم���ار ،مبا في ذلك م���ا مت ذكره من
معيقات تتعلق بسياسات إسرائيل كسبب رئيس

التدخ�ل�ات في القط���اع االجتماعي  -بش���كل

في إعاقة عمليات إعادة اإلعمار ،وفق ما رسمته

إجمالي  -تصل إلى  701مليون دوالر ،وتكاليف

اخلطة.

التدخل في إعادة إعم���ار البنية التحتية 1991

قدمت احلكومة رؤيته���ا للبنية االقتصادية
واملالي���ة املوج���ودة حالي��� ًا في قط���اع غزة،

القطاع االقتصادي  1235مليون دوالر ،وتكاليف

وحاجة ه���ذه البنية للتعافي من آثار العدوان

التدخالت لقطاع احلوكم���ة  185مليون دوالر.

اإلسرائيلي على قطاع غزة .وحددت متطلبات

ووصلت التقديرات اإلجمالية إلعادة إعمار غزة

إزال���ة العراقي���ل التي قد تضعها إس���رائيل

إلى  4030مليون دوالر ،وهو ما اقترحته الدول

أمام اجلهود التي س���تبذلها احلكومة لتعافي

املانحة املش���اركة في مؤمتر إعادة إعمار قطاع

البني���ة االقتصادية واملالية ف���ي قطاع غزةـ،

غزة الذي عقد في القاهرة ،إال أن اإلش���كاليات

ضمن رؤيتها املتكاملة الشاملة لعملية التنمية

الت���ي تتعلق بهذه التكاليف املذكورة هي أن من

االقتصادية التي تأتي عبر الوحدة اجلغرافية

القرارات الت���ي نتجت عن أعمال املؤمتر تغطية

والسياس���ية بني غزة والضفة الغربية كمكون

نص���ف املبل���غ ال���ذي خصص لغ���رض إعمار

للدولة الفلسطينية.

مليون دوالر ،فيما بلغت تكاليف التدخالت إلنعاش

غ���زة ( 4.5ملي���ار دوالر) وهو ميثل ثلثي املبلغ

وأك���دت دور القطاع اخل���اص الريادي في

اإلجمالي املطلوب وفق ما جاء في اخلطة.

االقتص���اد ،وإمكانية قيامه باملس���اهمة الفاعلة

كما أن املبلغ املطلوب الذي أعلن عنه في مؤمتر

واألساسية في إعادة إنعاش االقتصاد الفلسطيني

إع���ادة اإلعمار هو عبارة ع���ن تعهدات بتحويل

في قطاع غزة ،ودوره في عملية إعادة اإلعمار،
مطالب ًة برفع القيود على حركة البضائع واألفراد

الفعل���ي لعملية حتويل هذه األموال إلى احلكومة

بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،وبني قطاع غزة

الفلسطينية للبدء في عملية تنفيذ مشاريع إعادة

والعالم اخلارجي كشرط أساسي من أجل حتقيق

إعمار غزة.

هدف إعادة إنعاش االقتصاد الفلسطيني.

ه���ذه املبالغ املالية ،واألمر يبقى أس���ير التنفيذ
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منهجية إعداد الخطة
قدم���ت احلكوم���ة رؤيته���ا من خ�ل�ال عملية

تضمنت اخلط���ة املطالب الضرورية من أجل
القيام بجهود إعادة اإلعمار وهي:

إعداد مجلس الوزراء هذه اخلطة بالش���راكة مع

 -املطلب األول :ذو صبغة سياس���ية ويتعلق

القطاع���ات األخرى واملنظم���ات الدولية والدول
املانحة ،اس���تناد ًا إل���ى مجموعة م���ن املبادئ

بإسرائيل ،وذلك بوضع ترتيب جديد للحركة،
وهو ما قدم ف���ي مؤمتر إعادة اإلعمار من

التوجيهية وهي:

أجل قيام جهود سياسية دولية للضغط على

 .1ربط خطة إعادة اإلعم���ار باخلطة الوطنية

إسرائيل لتحقيق هذا املطلب.

الفلسطينية للتنمية.

 -املطلب الثاني :يرتبط بالنطاق الدولي بتوفير

 .2املشاركة في اإلعداد والتنفيذ واسع النطاق.

املبالغ املالي���ة الكافية لتنفيذ عمليات إعادة

 .3استهداف تنشيط االقتصاد والقطاع اخلاص.

اإلعمار .وهو يش���كل الهدف األساسي من

 .4تطبيق معايير الكفاءة واملساءلة في عمليات

عقد املؤمتر.

التنفيذ.

 -املطلب الثال����ث :مطلب داخلي يتعلق بطمأنة

 .5التركيز على استهداف الفئات األكثر معاناة.

املجتمع الدولي حول قدرة احلكومة على القيام
بعملية التنسيق والقيادة الفاعلة لتنفيذ عمليات
إعادة اإلعمار ،وتعهد احلكومة بالتنسيق مع

مراحل التنفيذ ومتطلباته

الشركاء في عمليات إعادة اإلعمار.

تضمنت اخلطة تقس���يم مراح���ل التنفيذ إلى
ثالث مراحل:

تقييم األضرار

 .1اإلغاثة :والذي حدد بإطار زمني يستمر ستة
شهور.

مرحل���ة تقييم األضرار ه���ي التي يتم خاللها

 .2مرحل���ة اإلنعاش املبكر :وتهدف إلى جتهيز

احلص���ول على إحصائي���ات تفصيلية عن طبيعة

األسس التي ستس���تند إليها عملية إعادة

اخلس���ائر ومقدارها ومواقعها ودرجة األضرار

اإلعمار والتي ستستمر من شهر إلى اثني
عشر شهر ًا.

التي حلقت بالبيئ���ة الفيزيائية والتحتية ونوعها.

وه���و ما تضمنته اخلطة ،حيث مت تقييم األضرار

 .3إعادة اإلعمار :متتد من ستة أشهر فأكثر.

البش���رية واملادية واالقتصادية واالجتماعية التي

وهي املرحلة التي سيتم من خاللها حتقيق

جنمت عن العدوان اإلس���رائيلي على قطاع غزة
مبنهج علمي لتقييم األضرار ،ليس اس���تناد ًا إلى

األهداف املتوخاة من عملية إعادة اإلعمار
وصو ًال إلى التنمية طويلة األمد.
العدد (2015 )32

2

اإلحصائيات فقط ،بل إلى إجراء عملية مقارنة بني
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ما قبل العدوان وما بعده؛ من أجل رس���م صورة

حددوا على أنهم املانحون والقطاع اخلاص

أكث���ر دقة ومصداقية لقياس حجم هذه األضرار

واملجتمع املدني ،وذلك عبر تأسيس مجلس

في القطاع���ات كافة .وهذا املنه���ج الذي اتبعته
احلكوم���ة في خطتها يعتبر منهج ًا ناجح ًا وقادر ًا

استش���اري يتم متثيله من هؤالء الشركاء
يجتمع بشكل ربع سنوي.

عل���ى إقناع اآلخرين من خالل السياس���ات التي

 .3تشكيل وحدة تنفيذ :وفق ما جاء في اخلطة

استخدمت لتقييم حجم األضرار .فجمع املعلومات

س���يتم تش���كيل وحدة لتنفيذ جهود إعادة

حول اخلسائر واألضرار ملختلف القطاعات يساعد
أيض��� ًا في عملية تعديل مخطط���ات تنفيذ برامج

اإلعمار ،وتكون تابعة للجنة العليا املشتركة
بني الوزارات .وس���يتطلب ذلك قيام الوحدة

إعادة اإلعم���ار ،إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك،

بعمليات الدعم للوزارات والهيئات والبلديات

مبساعدة اخلبراء في مختلف املجاالت.

في إط���ار حتديد األولويات ،ووضع اخلطة

3

التفصيلية وحتديد األهداف والغايات.

ترتيبات التنفيذ ومراحل اإلعداد

التقييم

قدمت احلكومة رؤيتها لترتيبات عملية التنفيذ
وآليات املراقبة واألداء ،وهي تشكل برنامج العمل

تتضمن اخلطة إجراء عمليات التقييم ضمن برامج

واإلطار التوجيهي الذي يتم من خالله تنفيذ جهود

اإلنعاش املبكر وإع���ادة اإلعمار ،حيث يجري هذا

اإلغاثة واإلنعاش املبكر وإعادة اإلعمار.

التقييم في اجتاهني :األول يتعلق بإجراء تقييم مبدئي

ح���ددت اخلط���ة الترتيبات الالزم���ة لعمليات

ألثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،ثم االنتقال

التنفيذ وفق ما يلي:

إل���ى إجراء تقييم تفصيلي لهذا األثر عبر الوزارات

 .1تش���كيل اللجنة الوزارية املش���تركة العليا

والهيئات احلكومية ،حيث يش���كل األساس لوضع

بقيادة احلكومة ،وتكون مسؤوليتها إشرافية

خط���ة التدخل التفصيلية اخلاصة مبرحلة اإلنعاش

عل���ى عملية تنفيذ اخلطة ،ويترأس���ها نائب

املبك���ر .والثاني يتعلق بإجراء عمليات التقييم أثناء

رئيس الوزراء.

التنفي���ذ بعد اكتمال وضع اخلطة التفصيلية ،وذلك

 .2التنس���يق مع الش���ركاء :بناء على ما جاء

برصد النتائج على مس���توى القطاعات املستهدفة

في اخلطة ،فإن املس���ؤولية تقع على عاتق

في اخلطة .ويكون إلدارة املتابعة والتقييم في وزارة

اللجنة الوزارية املشتركة العليا في عمليات

التخطيط والتنمية اإلدارية دور أساسي في جتميع

اإلش���راف والتنفيذ .إال أن احلكومة أعلنت

البيانات على مس���توى القطاع���ات وصياغتها في

نيتها التنسيق مع الشركاء اآلخرين الذين

تقارير ربع سنوية.
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متطلبات وآليات التمويل

تش���ير امللكية الوطني���ة ليس فقط إلى حتقيق

تضمن���ت اخلط���ة تق���دمي ملخ���ص لتكاليف

التنمي���ة املس���تدامة والتأثير النهائ���ي لها على

اإلنع���اش وإع���ادة اإلعمار واملبال���غ اإلجمالية

املشاريع بهدف مكافحة الفقر وتعزيز التنمية ،بل

املطلوبة للقطاعات املستهدفة.

حت���ى الوصول إلى األهداف كنقطة بداية وليس

وتضمنت آليات التمويل املقترحة في اخلطة ك ًال

كنهاي���ة لها .حيث إن البرامج التنموية املناطقية

م����ن اآلليات التي تعمل م����ن خاللها وكاالت األمم

قد جنحت في بعض األماكن ألنها أخذت باملفهوم

املتحدة ،واآللية الفلسطينية األوروبية إلدارة املعونة

الشامل بناء على امللكية الوطنية وتعزيز القدرات.
وأن االنتقاص من مستوى امللكية الوطنية ضمني ًا

بعد هذا االس���تعراض انتقل ملناقشة مفهوم

يتس���بب بتراجع في تنمية القدرات ،وفي الوقت

امللكي���ة الوطنية من أجل مناقش���ة مدى تطابق

نفس���ه فإن التركيز على تعزي���ز امللكية الوطنية

اخلطة الوطنية إلعادة إعمار غزة معه وهو هدف

سوف يستجلب مناذج ناجحة ومهمة.

االجتماعية واالقتصادية ،وآليات البنك الدولي.

هذه الدراسة.

مفهوم الملكية الوطنية (المحلية)
تعرف امللكي���ة الوطنية (احمللي���ة) على أنها
«العملية أو النتاج النهائ���ي لالنتقال التدريجي
لش���رعية متثيل املجتمع احملل���ي ،والقدرة على
التقدي���ر والتخطي���ط ،والنجاع���ة ف���ي صناعة
القرارات واإلدارة التطبيقية والتنفيذية الكفؤة،
وعملي���ة التقييم والرقابة جلمي���ع مراحل برامج
بناء الدولة ،إلى جانب اس���تهداف بناء الس�ل�ام

5

إن ملكية الدولة ميكن اعتبارها من املتطلبات
األساسية ملزيد من املساعدات التنموية الفاعلة.
ف���ي ما أن غياب امللكية الوطنية س���وف يجعلها
أقل قدرة على تقدمي تصور إلمكانية اس���تدامة
املش���اريع وتوافرها ،وتعد واحدة من األسباب
التي جتعل من الصعوبة حتقيق االس���تدامة في
املؤسسات احمللية بعد انسحاب املانحني.
إال أن التساؤالت األكثر إثارة هو ماذا تعني
امللكية الوطنية بالنسبة للمانحني واملنظمات غير

اخلارج���ي واس���تقطاب املس���اعدات ف���ي بناء

احلكومية؟ وما هي أهميتها بالنس���بة لهم؟ وهل

الدولة» 4.وهذا التعريف يستبعد أي غموض قد

ستكون باألهمية نفسها بالنسبة للفاعلني احملليني

يكمن في املناظرات حول مفهوم امللكية الوطنية؛

املتلقني للدعم الدولي من الدول املانحة؟ وهل هي

فهو من جانب يفت���رض أن املمثلني اخلارجيني

هدف بحد ذاته أم أنه���ا أداة لتحقيق األهداف

يتوجب عليهم أن يراقبوا عمليات بناء الس�ل�ام،

كما تراها الدول املانحة؟

ومن جانب آخر يتضمن الدعوة إلى ضم املمثلني

برز مصطلح امللكية الوطنية في البدايات في

احملليني للمساهمة في عمليات التقدير واملشاركة

مي���دان التعاون التنموي ،وأخذ يزداد أهمية في
هذا السياق ،وأصبح بعد ذلك جزء ًا من األدبيات

في مختلف مراحل التخطيط لبرامج املشاريع.
العدد (2015 )32

120

املباشرة للملكية الوطنية كمفهوم وأداة للتنفيذ.

بش���كل واضح يسمح باستخدامه مبنطق جزئي

وبالتال���ي ف���إن العديد من املانح�ي�ن والوكاالت

في نط���اق املجتمع الدولي .ويبدو املفهوم وكأنه

املختلف���ة أخذت تؤكد وتركز عل���ى احلاجة إلى

يش���ير عادة إلى العالق���ة بني الدول���ة الوطنية

تطبيق مبدأ امللكية الوطنية.
إن امللكية الوطنية منهج لتنفيذ املشاريع ،وهي
منه����ج لتنظيم عملي����ات اتخاذ الق����رار في تنفيذ
املشاريع ،وباملقارنة ،فإن النقاش األكادميي حول
امللكية الوطنية يأخذ وصف ًا ش����مولي ًا وينعكس في
اجلدل الواسع بني املفاهيم االشتراكية والليبرالية،
وتش ّكل نظريات العالقات الدولية وتطورها .فالنظرة
االشتراكية تركز على دور املجتمع احمللي ،بحيث
يت����م حتقي����ق الفض����اء السياس����ي واالقتصادي
واالجتماع����ي من خالل مفهوم الس����كان احملليني
أنفس����هم ،وتنمية واس����تخدام املوارد األساسية
لبن����اء مجتمع آمن وعادل ومزدهر 7.وعلى العكس
من ذلك ،تركز النظرة الليبرالية على أهمية املعايير
الدولي����ة ،وجزئي���� ًا على حقوق اإلنس����ان واحلكم
الرشيد واقتصاد السوق احلر والتي يتوجب على
البنية احمللية اس����تيعابها 8،حيث إن مفهوم امللكية
الوطني����ة هو القضية احملوري����ة في مدى تباعد أو
تقارب وجهات النظر هذه في عملية التدخل لتنفيذ
9
املشاريع ما بعد النزاعات.

والداعمني أو املانح�ي�ن اخلارجيني ،ويحمل في

6

مفهوم المجتمع الدولي
للملكية الوطنية
يس���تخدم مفهوم امللكية الوطني���ة أو امللكية
احمللية بشكل واسع على نطاق املجتمع الدولي،
ولكن م���ن الصعب وضع تعري���ف لهذا املفهوم

طيات���ه دالالت مضادة لعملية التدخل من ممثلي
الدول املانحة .فعلى س���بيل املثال ،عندما ميلي
هؤالء أمناط ًا معينة من السياسات االقتصادية
من خالل املس���اعدات التنموي���ة ،فإن احلكومة
احمللية  -وحتت مبرر استعادة ملكيتها  -حتتج
عل���ى التأثيرات اخلارجي���ة .إن نوعية املواجهة
مألوفة ف���ي املجتمع الدولي املعاصر ،في ما أن
التناقض في القوة االقتصادية والسياس���ية بني
ً 10
الدول يبدو جلي ًا وواضحا.
تلجأ املنظمات الدولية  -في بعض األحيان -
إلى حتديد متطلباتها األساسية في عملية التدخل
في برام���ج تنفيذ املش���اريع ،وبالتالي ال يكون
للممثلني احمللي�ي�ن إمكانية إلحداث تغييرات في
جوهر العملية نفسها ،ولكن ميكنهم تبني بعض
املخططات لتستجيب للمتطلبات والبيئة احمللية،
ومبا يتواءم مع تلك البيئة ،إال أن هذه املخططات
تستند في أغلبها إلى قواعد أساسية عادة تكون
غير قابل���ة للتفاوض ،وهي قواعد تتعلق باحلكم
الدميقراطي ،حقوق اإلنسان ،سياسات االقتصاد
احلر وحكم القانون 11،األمر الذي تضمنته خطة
إع���ادة اإلعمار ،لضمان جتني���د التمويل الالزم
لتنفيذ املشاريع.
ولكن املشكلة تكمن في أن املانحني واخلبراء
الدولي�ي�ن في بع���ض األحيان يتبن���ون منوذج ًا
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«للهندس���ة االجتماعية» التي ت���رى في املعرفة

ملفهوم «امللكية الوطنية» من املانحني الدوليني قد

واخلبرات احمللية والبني���ة احمللية معيقات أكثر
م���ن كونها نقاط ًا ومداخ���ل لعملية تنفيذ برامج

يقود إلى توقعات غير مرنة للرقابة احمللية الكاملة
بني الشركاء احملليني أنفسهم؛ وهو ما قد يتسبب

إعادة اإلعمار 12.وهذا في الس���ياق العملي قد

بخيبة أمل .إذ قد تقود «امللكية الوطنية» اخلبرات

يخل���ق مفاهيم معينة تؤثر عل���ى طبيعة العالقة

اخلارجي���ة إلى االعتقاد بأن الش���ركاء احملليني

بني الش���ركاء اخلارجيني واحمللي�ي�ن في عملية

قادرون على القيادة والتحكم في عمليات معقدة
16
جد ًا على املستوى احمللي.

لدى الشركاء اخلارجيني أحكام مسبقة يصعب

ميكن وصف التوتر بني الالعبني األساس���يني

التغلب عليها .حي���ث إن النظرة الليبرالية حول

واملتعددين في املجتمع الدولي في سياق مفهوم

امللكية احمللية تس���يطر عل���ى عملية التفاهم بني

امللكي���ة الوطنية عندما تكون هناك غايات معينة

الش���ركاء على املستوى اإلس���تراتيجي ،وعلى

تس���تهدف عالقات الالمس���اواة ب�ي�ن الطرفني؛

عملية التطبيق التي تتبناها تلك اإلس���تراتيجية

وبالتالي يستخدم مفهوم امللكية الوطنية في هذا

الت���ي تقوم عل���ى مبدأ التطبيق من أس���فل إلى

السياق من خالل القوى احمللية كأداة لالحتجاج

أعل���ى بزعم تعزيز امللكي���ة الوطنية 13.وعادة ما

ضد القوى الدولية.

يت���م اللجوء إلى عقد مزي���د من ورش العمل في

يكمن الس���بب وراء اس���تخدام مفهوم امللكية
الوطني���ة به���ذه الطريق���ة غالب ًا ف���ي أن الدول

تقود إلى مش���اركة عادلة بني الشركاء احملليني

الداعم���ة تدعي أن منبعها في ذلك منبع أخالقي

واخلارجي�ي�ن ،ومن أجل النج���اح في ذلك يكون

بح���ت تعتد به ،في ما ق���د يبدو أن هناك العديد

14

ممن يش���كون في مدى صدقيته���ا وصالحيتها

التي تنجم عن هذه الشراكة .وفي بعض احلاالت

وأهميته���ا كمدخل في التطبي���ق العملي .ولكن

قام املانحون واملنظمات الدولية بوضع األجندة

الدول املانح���ة واملنظمات الدولية غير احلكومية

وتقييم الوضع وتصميم البرامج قبل مدة دون أن

في أغلبها أصبحت تقر بضرورة تطبيق مبادئ
امللكية الوطنية ،بل وتسعى جاهد ًة إلى أن تكون
جزء ًا وشرط ًا مالزم ًا لعمليات التدخل في متويل

زيادة الفجوة في العالقة الال متماثلة بني الشركاء
احملليني واخلارجيني والتي تكون عائق ًا أمام قيام

املشاريع التنموية املختلفة للدول النامية وتنفيذها.

تنفيذ برام���ج إعادة اإلعمار ،وخاصة إذا كانت

مختلف مراحل تنفيذ املش���اريع والتي ميكن أن

على اجلانبني االلتزام بعمليات التعلم املتبادلة

أخذ رأي الش���ركاء احملليني في االعتبار ،وحتى
أنها تقوم بوصف طريقة التنفيذ ،ما يساهم في

فقد أقرت معظم الدول املانحة إعالن باريس

15

والذي رعته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

وعلى العكس من ذلك ،فإن االس���تخدام املفرط

في العام  ،2005بش���أن فعاليات املس���اعدات،

س���لطة ومسؤولية حقيقية للش���ركاء احملليني.
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والتزم���ت الدول املوقعة م���ن خالل هذا اإلعالن

إل���ى اإلخفاق ،وهذا يعزز ادعاء الش���ركاء

باحترام مبدأ امللكية الوطنية في مجال مساعدات

املانحني اخلارجيني بأنهم يواجهون مشكلة

التنمية؛ 17ما يشير إلى أن مبدأ امللكية الوطنية،
وكما متت اإلش���ارة إليه س���ابق ًا ،قد أصبح في

في عملية اختيار الش���ركاء احملليني؛ ولذا
عليهم أن يكونوا حذرين في اعتمادهم على

صلب املشاريع الداعمة التي تقدمها هذه الدول.

النخب التقليدية ،وأن يحاولوا أن يغيروا من
توجهاتهم وسلوكهم في هذا السياق.

معضالت الملكية الوطنية
تتضمن امللكية الوطني����ة مجموعة من األمناط
التي يتم تطبيقها في تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار
وفي عملية بناء السالم .في ما تشكلت في جوهرها
18
بعض املعضالت األساسية الشاملة وهي:
 .1معضل���ة التدخ���ل :متيل سياس���ة التدخل
وصناع���ة القرار من الش���ركاء اخلارجيني
بش���كل عام إلى تنحي���ة أصحاب املصالح
احملليني جانب ًا ،مما قد ال يسهم في حتقيق
االستقرار لدى املجتمعات التي خرجت من
حالة الصراع والنزاع.
 .2معضلة االعتمادية :إن إنش���اء بيئة محلية
وق���درات محلية يتطلب التزام ًا خارجي ًا من
املانح�ي�ن طويل األمد .ولكن التخوف يكمن
في أن املشاركة الدولية واملساعدات الدولية
طويل���ة األمد قد تخلق حال���ة من االعتماد
احمللي على الدعم اخلارجي.
 .3معضلة االنتقالية :إن اجلهود الدولية ينبغي
أن تتعاون مع املمثلني احملليني ،وأن تستند
إل���ى البنى املوجودة م���ن البدايات األولى
لعملية تنفيذ املش���اريع ،إال أن طبيعة البنى
التقليدي���ة وتركيبته���ا غالب ًا م���ا قد تؤدي

تعد املعضالت املذكورة من األس���باب املهمة
التي تشكل إطار ًا حتليلي ًا لفهم الصعوبات املتعلقة
بوضع مفهوم للملكية الوطنية وتلمسه على أرض
الواقع .ولكن ما يطرح في بعض األدبيات على أنه
معض�ل�ات قد ينطوي على مبالغة ،فهي أقرب ما
تكون إلى احملاذير منها إلى املعضالت ،وخاصة
في ظل التطور احلاصل في التعاطي مع امللكية
الوطنية كوس���يلة وأداة من أج���ل الوصول إلى
نتائ���ج مرضية من عملية تدخل املانحني في دعم
مشاريع إعادة اإلعمار وتنفيذها.

أبعاد الملكي��ة الوطنية (المحلية)
في خطة إعادة إعمار غزة
قدم���ت احلكومة خطة إع���ادة إعمار غزة في
مؤمتر القاهرة على أنها خطة ش���املة ومتكاملة
تتضمن جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة،
باإلضافة إلى إحصاءات اخلس���ائر والتكاليف
التي حتتاجها احلكومة م���ن أجل القيام بتنفيذ
اخلطة .وقد اس���تندت اخلطة إلى استراتيجيات
إعادة اإلعمار التي تعرف على أنها مجموعة من
العمليات والتي توضع من أجل مواجهة الكوارث
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واالستعداد لها ،ومن ثم تلبية احلاجة امللحة أثناء

النهاي���ة 20.وم���ن هنا يبرز اجل���دل حول ما إذا

الكارثة وإعادة إعمار ما تضرر بفعل الكارثة بعد

كانت امللكية الوطنية هي النهاية أو أنها الوسائل

وقوعها سواء أكان ذلك على املستوى قصير األمد

املتبعة لبناء الس�ل�ام للمجتمع���ات التي خرجت

أم طوي���ل األمد ،بحيث تكون هذه السياس���ات

من النزاعات .ولكن في الوضع احلالي تس���ود

شاملة لكل نواحي احلياة ،وتهتم بإعادة بناء ما

املفاهيم املتعلقة بالتركيز على األهداف السياسية

تضرر خالل الكوارث ضمن احملتويات األخرى

واإلستراتيجية للمجتمع الدولي والتي تنطلق من

(االجتماعية واالقتصادي���ة والثقافية والبيئية)،

منح املمثلني احملليني بشكل كاف إدارة املدخالت

وه���ي تختلف بطبيعتها عن تلك التي توضع في

في عملية تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار ،مبا في

الظ���روف العادية؛ ألنها تعني تلبية االحتياجات

ذلك عمليات صنع القرار ذات الصلة.

في ظروف غير طبيعية وغير مستقرة.

21

أخذت احلكومة باالعتبار في خطتها متطلبات

19

تضمنت اخلطة اإلش���ارة إلى امللكية الوطنية

املجتم���ع الدولي في هذا الس���ياق ،وخاصة ما

كأحد مبدأين محوريني تسترشد بهما احلكومة

يتعلق بتحقيق التنمية املستدامة من خالل عملية

في عمليات متويل مشروع إعادة إعمار غزة ،إلى

إع���ادة اإلعمار نفس���ها ،وبرزت ف���ي األهداف

جانب مبدأ التنفيذ الس���ريع .حيث ترى ضرورة

الت���ي تضمنتها اخلطة .وتعتب���ر امللكية الوطنية

أن تصب جميع األموال املقدمة من املانحني في

من املتطلبات األساسية التي يروج لها املجتمع
الدولي في أي مشاريع إلعادة اإلعمار استناد ًا

إعادة اإلعمار.

إل���ى مبدأ الش���راكة ،ومنح احلكوم���ة الوطنية

حس���اب اخلزينة املوحد لغايات تنفيذ مش���اريع
كم���ا أن عناص���ر امللكية الوطني���ة كمتطلب

األولوية ف���ي حتديد متطلباتها وأهدافها وآليات

متوافرة في مختلف تفاصيل اخلطة .وهو املفهوم

تنفيذ املش���اريع املقترح���ة ،وخاصة في مجال

الذي يقدمه املجتمع الدولي في إطاره الليبرالي،

حكم القانون وإدارة االنتخابات .وقد أكد األمني

حيث إن ممثلي املجتمع الدولي املش���اركني في

العام لألمم املتحدة بان كي مون ذلك في تقريره

مش���روع إعادة إعمار غزة ينطلقون في ذلك من

املقدم إلى جلنة بناء السالم بقوله« :راكمت األمم

خ�ل�ال األجن���دة الدولية التي تنفذ في الس���ياق

املتحدة قائمة طويلة من اخلبرات ،وتعلمنا العديد

احمللي ،مبا في ذلك اختيار البرامج واألولويات،

من الدروس من خالل دعم عش���رات الدول التي
تأثرت بالنزاع ،أو ًال وقبل كل شيء نحن نعلم أن

الوطنية بالبحث عن إس���تراتيجيات للتكيف مع
السياس���ات املصممة دولي ًا والت���ي على البنية

بناء السالم هو حتد ومسؤولية دولية .إن الفاعل
الوطني ه���و عنوان احتياجات املجتمع وأهدافه

احمللي���ة أن تس���توعبها وتق���وم بتنفيذه���ا في

بشكل مستدام».

وفي الوقت نفس���ه يتطلب ذلك أن تقوم احلكومة
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ً
أوال :إعداد الخطة
 .1دور احلكومة في إعداد اخلطة :كان للحكومة
الفلس���طينية الدور األساس في إعداد هذه
اخلط���ة وذلك بإش���راف اللجن���ة الوزارية
العليا ،والتي أشركت فيها معظم الوزارات
واملؤسس���ات احلكومية .وق���د حظيت هذه
احلكوم���ة «كحكومة تواف���ق» بترحيب من
الرباعية الدولي���ة :الواليات املتحدة واألمم
املتحدة وروس���يا واالحتاد األوروبي 23،ما
يعني أنها س���تكون مقبولة على مس���توى
املجتمع الدولي ،وستلقى الدعم في قيادتها
لعملي���ة إع���ادة اإلعم���ار في قط���اع غزة.
فالدول���ة ممثلة باحلكومة يق���ع على عاتقها
ال���دور األس���اس في إعداد خط���ط إعادة
اإلعمار ،وضمان املس���ائل الكافية إلمتام
عمليات إعداد اخلطط وتنفيذ مشاريع إعادة
24
اإلعمار.
 .2دور الشركاء احملليني واخلارجيني :تضمنت
اخلطة إشراك املؤسس���ات األهلية واألمم
املتحدة والبن���ك الدولي واالحتاد األوروبي
ومكتب ممث���ل الرباعية الدول���ي في عملية
إع���داد اخلط���ة ،وخاصة م���ا يتعلق بجمع
البيانات األولية حول األضرار واخلس���ائر
وتقدي���ر التكاليف ،وهذا ما تضمنته اخلطة
في مقدمتها والتي متت فيها اإلش���ارة إلى
دور هؤالء الشركاء في وضع اخلطة ،وإجراء
تقييم سريع لألضرار واالحتياجات ،كالبنك
الدولي ووكاالت األمم املتحدة التي ساهمت

ف���ي إجراء عمليات تقييم أولية لالحتياجات
وخطط االستجابة.
حددت خط���ة إعادة إعمار غزة الش���ركاء
احمللي�ي�ن الذين سيس���اهمون في مراحل
تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار ،ففي املبادئ
التوجيهية التي اعتمدتها اخلطة ،أش���ارت
احلكوم���ة إل���ى أن أحد ه���ذه املبادئ هو
املشاركة في اإلعداد والتنفيذ واسع النطاق.
حيث إن اختيار الشركاء احملليني في امليدان
كان مجا ًال للعديد من البحوث والدراس���ات
األكادميية ،وأن اجلمهور يتوجب أن يؤخذ
باالعتب���ار كش���ريك محلي يؤدي رس���الة.
باإلضافة إلى الرغبات الدولية للعمل باجتاه
امللكية الوطنية والتي تركز أكثر على النخبة
واملؤسسات احلكومية.

25

 .3املبادئ التوجيهية :تضمنت اخلطة مجموعة
من املبادئ التوجيهية وهي:
 ربط خط���ط اإلنعاش بخط���ة التنميةالوطني���ة :وهو تأكيد من احلكومة على
امللكية الوطنية للخطة ،بحيث تتساوق
أهداف خطط اإلنعاش مع أهداف خطة
التنمية الوطنية ،وتأكيد رؤية احلكومة
ألهداف خطط اإلنعاش من خالل عملية
الربط هذه.
 قيادة احلكومة مع مش���اركة واس���عةالنطاق :إن تأكيد مس���ؤولية احلكومة
الرئيس���ة في عملية إع���ادة اإلعمار،
وضم���ان املش���اركة لكاف���ة الفئ���ات
125

وأصح���اب املصال���ح ،مبا ف���ي ذلك
الش���ركاء اخلارجيني ،هو مؤشر على
تأكيد امللكي���ة الوطنية التي تقوم على
املشاركة واسعة النطاق.

26

 تنش���يط االقتصاد والقطاع اخلاص:حيث إن األخذ بكافة األبعاد واألهداف
خلطة إع���ادة اإلعمار يعب���ر عن رؤية
وطنية شاملة تهدف إلى إحداث تنمية
ف���ي كاف���ة القطاعات ،اس���تناد ًا إلى
سياسة االقتصاد احلر الذي يعتبر من
معززات مبدأ امللكية الوطنية.

27

 املس����اءلة والكفاءة ف����ي عملية تنفيذاخلطة :تعتبر مبادئ املساءلة والكفاءة
م����ن العناص����ر التي تق����دم للجهات
املانحة كتطمينات لها بااللتزام بهذه
املب����ادئ ،والتي تعتب����ر من اجلوانب
املهمة في تعزيز امللكية الوطنية وفق
رؤية اجلهات املانحة .فهم كش����ركاء
خارجي��ي�ن معني����ون ف����ي أن تكون
هناك مس����اءلة ورقابة وش����فافية في
عملي����ة إدارة األموال التي يقدمونها
كدعم للمش����اريع واجلهود التنموية.
ويعتبرون أنفس����هم أيض ًا ش����ركاء
في املس����ؤولية حول كيفية إدارة هذه
األموال ،ويطالبون في هذا السياق أن
تكون هناك آليات وطنية ومحلية قادرة
على احملاسبة والرقابة وضمان العمل
بشفافية.
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ثانيًا :تحديد األولويات
أ .حك����م القان����ون :تضمن����ت اخلط����ة رؤية
احلكومة ح����ول توحيد البنية املؤسس����ية
والقانونية عبر توحيد املنظومة السياسية
والقانونية لدولة فلسطني ،وتقوية مؤسسات
الدولة من خالل تنفي����ذ اتفاق املصاحلة،
بهدف وجود حكومة فلسطينية قوية حتكم
ك ًال من الضفة الغربية وقطاع غزة .وهذا
يتس����اوق مع ما أكده األمني العام لألمم
املتحدة في تقريره عام  4002حول حكم
القان����ون والعدالة االنتقالية وأهمية إعادة
احترام القان����ون ،وضرورة الوصول إلى
29
امللكية الوطنية في هذا السياق.
وعل����ى امل����دى القصير ،تبن����ت احلكومة رؤية
إلعادة ترتيب األوضاع األمنية مبا فيها توحيد
قوة الشرطة ،ووضع الترتيبات بشكل سريع
إلدارة املعابر احلدودية .وعلى املدى املتوسط
والطويل ،ت����رى احلكومة في إصالح القطاع
األمني وبناء القدرات كهدف قائم ضمن خطة
إع����ادة اإلعمار .باإلضافة إل����ى إعادة تفعيل
نظ����ام العدالة املوحد في فلس����طني ،والعمل
ضمن قوان��ي�ن موحدة وإع����ادة توحيد نظام
احملاكم .وإجما ًال أبرزت احلكومة رؤيتها حول
مفهوم سيادة القانون ،وهو واحد من الشروط
الرئيسة لتحقيق امللكية احمللية اخلاصة بتحديد
األولوي����ات ،والتي تلتقي مع رغبة الش����ركاء
اخلارجيني 30وهي ال����دول املانحة واملنظمات
الدولية املختلفة مبا فيها األمم املتحدة.
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ب .حقوق اإلنس���ان :ضم���ن رؤيتها للمنظومة

واملالي الذي يعيشه السكان في قطاع غزة؛

القانونية والسياس���ية ،أبرزت احلكومة في

نتيجة للعدوان العسكري اإلسرائيلي الذي

اخلطة قضية احترام حقوق اإلنسان ،والتي

أدى إل���ى تدمير البني���ة التحتية لالقتصاد

تأتي ضمن أولويات الش���ركاء اخلارجيني

الفلسطيني ،وتسبب في انحدار معدل النمو
االقتصادي .كما تضمنت أيض ًا اإلش���ارة

إع���ادة اإلعمار 13.وقد متت اإلش���ارة في

إلى الوضع املالي الفلسطيني الذي ما زال

اخلطة إلى ما س���ببه العدوان اإلسرائيلي

بحاجة إلى مس���اندة من املانحني بس���بب

من تدمير ملنظومة حك���م القانون مبا فيها

ش���ل قدرة االقتصاد في قطاع غزة ،مقابل

قطاع العدالة ،وما له من تأثير س���لبي على

النفقات احلكومية الت���ي يحتاجها القطاع

رزمة حقوق اإلنس���ان األساسية والثانوية.

والتي تصل إل���ى  %34من مجمل املوازنة

كما أن األهداف التي تضمنتها اخلطة من

العامة ،وحتويله إلى مجتمع غير منتج.

عملية التدخ���ل في عملية اإلغاثة واإلنعاش

د .القط����اع اخل����اص :تضمنت اخلط����ة إبراز

املبكر وإع���ادة اإلعمار ترك���ز على ترميم

دور القط����اع في عملية تنش����يط االقتصاد

القطاعات املختلفة في قطاع غزة ،التي لها

الفلسطيني ،وما ميتلكه من إمكانيات واعدة،

عالقة مباش���رة بطبيعة اخلدمات التي تقدم

مع التركيز عل����ى الدور الذي توليه احلكومة

للس���كان ،وهي من صلب حقوق اإلنس���ان

للقط����اع اخلاص ف����ي تنفيذ برام����ج إعادة

األساسية كاملسكن والصحة والتعليم واحلق

اإلعم����ار ،وتنفيذ ش����راكات ب��ي�ن القطاعني

في العمل وغيرها من احلقوق ،وهو ما يشكل

العام واخل����اص خالل عملية إعادة اإلعمار،

نقطة التقاء مع أهداف املانحني كش���ركاء

ما يساهم في تنشيط االقتصاد الفلسطيني،

خارجيني والذين يولون أهمية كبرى لقضايا

هذا على املدى القريب .أما على املدى البعيد،

حقوق اإلنس���ان في عملية التدخل لتمويل

قدمت احلكومة رؤيتها حول حتس��ي�ن وضع

مشاريع إعادة اإلعمار واملشاريع التنموية،
ويسعون إلى جعلها جزء ًا مهم ًا من عناصر

القطاع اخلاص من خالل حتس��ي�ن القوانني
ذات الش����أن االقتصادي واملالي؛ وذلك من

امللكية الوطنية وتعزيزها كقيم محلية؛ 23وذلك

أجل خلق بيئة مالئمة لتش����جيع االستثمار.

من خالل مش���اريع تنموية ملحقة مبشاريع

فالقطاع اخلاص ميلك من القدرات والعمالة

إعادة اإلعمار.

واملصادر القدر الكافي من املرونة والتكيف
مع الظروف 33ما يؤهله ليكون شريك ًا أساسي ًا

واحملليني في عملي���ة التدخل لتنفيذ برامج

ج .األجن���دة االقتصادي���ة واملالي���ة :تضمنت
اخلطة اإلش���ارة إلى الوض���ع االقتصادي

في تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار.
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ثالثًا :الشمولية
ترتكز إستراتيجية إعادة اإلعمار إلى مجموعة
من املبادئ األساس���ية ،وتعتبر الشمولية واحدة
م���ن هذه املب���ادئ بحيث تعالج اآلث���ار الناجتة
عن الكارثة على مختلف املس���تويات والعناصر
بالتوازي ،س���واء كانت اجتماعية أو اقتصادية
أو ثقافي���ة أو بيئية 34.وهو ما انعكس في خطة
إعادة إعمار غزة ،حيث تتس���م بشمولية الرؤية
ح���ول عملية التدخل لتنفي���ذ ما تضمنته اخلطة،
وهذه الشمولية تسير في اجتاهني :األول يتعلق
بالش���مولية في األخذ باملراحلية في عملية تنفيذ
اخلطة عب���ر اإلغاثة ،ثم اإلنع���اش املبكر ،ومن
ث���م تنفيذ برامج إع���ادة اإلعمار .وقد مت حتديد
إطار زمني ل���كل مرحلة ،ولكن هذا ال يتعارض
م���ع إمكاني���ة التنفيذ املتزام���ن للمرحلة الثانية
(اإلنعاش املبكر) مع البدء بتنفيذ املرحلة الثالثة
(إع���ادة اإلعمار) .أما االجتاه الثاني فهو يتعلق
بش���مولية تنفيذ برامج إعادة اإلعمار للقطاعات
كافة ،س���عي ًا لتحقيق نتائج مستدامة على املدى
الطويل ،وعدم التأثر سلب ًا عند انسحاب املانحني
من هذا البرنامج 35،وهو األمر الذي يتم التركيز
عليه في نطاق مفهوم امللكية الوطنية ،إذ إن من
املبادئ األساسية لتطبيق امللكية الوطنية النجاح
ف���ي احلفاظ على اس���تدامة النتائ���ج من عملية
التدخل في إعادة اإلعمار.
رابعًا :الشركاء
تضمنت اخلطة حتديد الش���ركاء اخلارجيني
واحمللي�ي�ن في عملية إعداد خط���ة إعادة إعمار
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غ���زة وتنفيذها ،وذلك ف���ي مقدمة اخلطة .إذ إن
تنفيذ برامج إعادة اإلعمار على أساس الشراكة
يصب ف���ي تعزيز امللكية الوطني���ة ،وخاصة ما
يتعلق بعملية اختيار الشركاء احملليني .ومن هنا
يبرز اجلدل حول دور الش���ركاء اخلارجيني ،أين
يبدأ وأين ينتهي 36.حيث إن الوكاالت الدولية قد
ب���دأت بتنفيذ برامج اإلغاثة حتى قبل تقدمي هذه
اخلطة والتي تضمنت اإلش���ارة إلى هذا الدور،
وأن احلكومة ستقوم بالتنسيق من أجل استكمال
هذه اجلهود في مرحلة اإلغاثة واإلنعاش املبكر.
وقد اعتبرت احلكومة أن التنس���يق مع الشركاء
هو واحد من أه���م متطلبات تنفيذ برامج إعادة
اإلعمار لضمان كفاءة أفضل في النتائج .ورحبت
احلكومة بقرار األمم املتحدة القاضي بتس���هيل
دخول الواردات إلى قطاع غزة لتنفيذ املشاريع
اخلاصة واحلكومية.

37

كم���ا أن اخلطة تضمنت دع���وة املانحني إلى
االس���تفادة من املؤسس���ات الوطني���ة للوصول
إل���ى فعالية أكبر للتنمية ،معتب���ر ًة أن ذلك يزيد
من املصداقي���ة الوطنية احمللية في عملية إعادة
اإلعمار .وهو ما ينادي به الش���ركاء اخلارجيون
الذين يدعمون جهود إعادة اإلعمار والتنمية ،إذ
إنهم ينظرون إلى هذه القضية باجتاهني :األول
يتعلق باالس���تفادة الفعلية من القدرات احمللية،
والثاني يتعلق بتنفيذ برامج بناء قدرات من أجل
املساهمة في تعزيز امللكية الوطنية 38.وفي سبيل
حتقيق ذلك ترى احلكومة أن املس���ؤولية األولى
تقع على كاهلها في تنفيذ برامج إعادة اإلعمار،
128

ولكنها س���تتعاون مع من أسمتهم الشركاء في

أكثر من ستة عقود .ورصد هذا الزخم في احلديث

هذه العملية ،سواء املؤسسات احمللية أو الدولية

حول التنمية وما يتعلق بامللكية احمللية في تقرير

أو مؤسسات القطاع اخلاص.

جلنة املساعدات التنموية ملنظمة التعاون والتنمية

وفي مس���ار التنفيذ ،تضمنت اخلطة تأسيس

االقتصادية ( .)OECDوجاء حتت عنوان «تشكل

مجلس استشاري س���يضم ممثلني عن القطاع

القرن الواحد والعش���رين :مس���اهمات التعاون

اخلاص واملجتم���ع املدني والش���ركاء الدوليني
الرئيسيني ،بحيث يجتمع هذا املجلس مع اللجنة
الوزارية العليا بشكل ربع سنوي لتبادل األفكار
واس���تراتيجيات تنفي���ذ البرامج .فع���ادة تقوم
مؤسس���ات املجتمع املدن���ي بتخفيف العبء عن
كاهل املؤسسات الرسمية ،وتزداد أهمية دورها
في الظروف غير املستقرة ،وتقوم بدور أكبر في
جميع املجاالت وسد الثغرات التي قد تظهر في
ظروف الكوارث 39،وفي مرحلة اإلغاثة.

خامسًا :االستدامة
يعتبر إحداث تنمية مس���تدامة لنتائج التدخل
في عمليات إعادة اإلعمار من عناصر ومكونات
مفهوم امللكية الوطنية .حيث يتم التركيز ليس فقط
عل���ى النتائج اآلنية ،وإمنا يتم النظر إلى النتائج
على املدى املتوسط والطويل ،وصو ًال إلى جتدد
مستمر للنتائج حتى بعد االنتهاء من تنفيذ برامج
إعادة اإلعم���ار .أي أن تكون اخلطة تهدف إلى
حتقيق االستدامة ،وتكون قادرة على إعادة إدارة
شؤون احلياة واستمراريتها الذاتية ،وتعمل على
تقوية مكونات املجتمع احمللي.
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ازداد اس���تخدام املفاهي���م املتعلق���ة بامللكية
الوطنية مؤخر ًا في دائرة املساعدات الدولية ومنذ

التنموية» .وهناك حددت جلنة املساعدات التنموية

( )DACأن التنمي���ة املس���تدامة يجب أن تكون
مملوكة محلي��� ًا؛ وذلك بهدف الوصول إلى تقليل

الفقر وحتقيق التنمية املس���تدامة ،والتي أخذت
طابع��� ًا فردي ًا من خالل احت���رام امللكية الوطنية
للعملية التنموية .وكذلك أشار التقرير إلى التركيز
على أن الشراكة التنموية يجب أن تكون للشركاء
جميع ًا؛ وذلك بأن يكون املنفذون احملليون هم من
يتولون عملي ًا ال���دور القيادي ،حيث إن املمولني

اخلارجيني يضعون جهودهم من باب املسؤولية
في متويل املشاريع ،وحتقيق األهداف التنموية
طويلة األمد.

41

وق���د مت التركيز في خطة إعادة اإلعمار على
التنمي���ة املس���تدامة كأحد أهم األه���داف التي
تتطل���ع إليها احلكومة على امل���دى الطويل .فقد
تضمنت اخلطة في مقدمتها ضرورة إعادة ربط
أجزاء فلس���طني مع العالم اخلارجي من جديد،
وضمان حرية حركة األفراد والبضائع للمساهمة
في إحداث استدامة اجتماعية واقتصادية .كما
أش���ارت إلى أن هذه اخلط���ة الوطنية لإلنعاش
املبك���ر واعادة اإلعمار ته���دف إلى اخلروج من
األزمة اإلنس���انية احلالية ،وص���و ًال إلى حتقيق
التنمية طويل���ة األمد في مختلف القطاعات .مع
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اإلشارة التطمينية إلى الدول املانحة بأن التكلفة

يساهم بشكل كبير في الوصول إلى رؤية مشتركة

الباهظة إلعادة إعمار وبناء قطاع غزة على املدى

تضمن التوافق على عمليات تنفيذ مشاريع إعادة

القصير واملتوس���ط سوف تؤتي ثمارها بتحقيق

اإلعم���ار ،وما يتعلق بالنتائ���ج التي يرتئيها كل

استدامة واكتفاء ذاتي لالقتصاد الفلسطيني في
قطاع غزة ،ليصبح مكم ًال لالقتصاد الفلسطيني
ككل وليس عبئ��� ًا عليه .إال أن هذا األمر مرتبط

منهم���ا .وهذا يرتبط إلى حد كبير مبدى وضوح
للمجتمعات املستهدفة في عمليات إعادة اإلعمار؛

بضمان اس���تقرار الوضع في قطاع غزة ،وعدم

إليجاد مصادر متوي���ل لتغطية تكاليف ونفقات

عودة االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية ،بحيث

تنفيذ املشاريع.

الرؤية الت���ي تقدمها عادة احلكوم���ات الوطنية

قدمت احلكومة ضمن خطتها بنود ًا تفصيلية

تخلق أجواء قادرة على حتقيق نتائج نحو مسار
النمو االقتصادي املستدام.

سادسًا :التكاليف وآليات التمويل
قدمت هذه اخلطة إلى مؤمتر املانحني من أجل
تغطي���ة نفقات وتكاليف برام���ج اإلنعاش املبكر
وإعادة اإلعمار في قطاع غزة؛ وذلك بهدف جتنيد
املبالغ املالي���ة الالزمة لذلك .إال أنه ولغاية كتابة
ه���ذا التقرير تبقى عمليات التمويل محدودة؛ ما
يش���كل عائق ًا أمام تنفيذ اخلطة ضمن إطارها
الزمني احملدد ،ومما قد يزيد من تكاليف إعادة
اإلعمار إذا لم يتم التسريع في حتويل التعهدات
بالتمويل إلى حقائق على أرض الواقع.
تعتب���ر عملي���ات التمويل من أكث���ر القضايا

لالحتياج���ات املالي���ة املطلوب���ة لتغطية مختلف
برام���ج إعادة اإلعمار في مختل���ف القطاعات،
والتي استندت في جزء منها إلى ما قدمه البنك
الدولي ومنظمات دولية أخرى شاركت احلكومة
في التعرف إلى االحتياجات والتكاليف املطلوبة
لتغطيتها.
أش���ارت احلكومة في خطته���ا إلى أن لديها
النية للمش���اركة في تغطية تكاليف تنفيذ برامج
إعادة اإلعمار ،إال أنها في الوقت نفس���ه أعربت
ع���ن عدم قدرتها على ذلك ،ولذا فهي تتوجه إلى
الش���ركاء اخلارجيني واحملليني من أجل جتنيد
املبالغ املالية املطلوبة لذلك.
وحول آليات التمويل ،اقترحت احلكومة ضمن

حساس���ية في مدى حتقق امللكية الوطنية لتنفيذ

اخلطة أن تكون عبر قنواتها الرسمية وحسابها

أخ���رى .إذ إنها تك���ون عادة مرتبط���ة بأجندة

املوحد ،وقدمت للمانحني آليات التمويل املعتمدة
حالي ًا في األراضي الفلسطينية على أنها قنوات

مش���اريع إعادة اإلعمار ،أو أي مشاريع تنموية
سياس���ية للممول�ي�ن اخلارجي�ي�ن ،ويهدفون من
خاللها إلى حتقي���ق مجموعة من النتائج .ولكن
تقارب الرؤى بني الشركاء اخلارجيني واحملليني
العدد (2015 )32

كافي���ة ،وحتظى بش���رعية دولي���ة وترحيب من
الشركاء اخلارجيني ،وهي:
أ .وكاالت األمم املتح���دة :بحيث ميكن تقدمي
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التمويل بش���كل مباش���ر إل���ى أي من هذه

على تنفيذ جزء من هذه املش���اريع عندما يكون

الوكاالت الت���ي تعمل في امليدان في قطاع

التمويل والتنفيذ لهذه املش���اريع عن طريق تلك

غزة مثل «األونروا» ،وبرنامج األمم املتحدة

اآللي���ات .وه���ذا يعني ض���رورة أن تكون اآللية

اإلمنائي.

واضحة وخاصة ما يتعلق بدور احلكومة س���واء

ب .اآللية الفلس���طينية األوروبية إلدارة املعونة

على صعيد حتديد األولويات أو اإلش���راف على

االجتماعي���ة االقتصادية :وذلك بالتحويالت

التنفيذ والرقابة ،وجتنب  -بقدر اإلمكان  -حتويل

النقدية عبر البرنامج لتقدمي الدعم عبر هذه

التنفيذ لطرف ثالث دون املرور عبر آليات احلكومة

اآللية لدفع الرواتب وإدارة اخلدمات وتقدمي

نفسها ،كما يحدث وفق رؤى بعض املانحني.
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املساعدة املالية لشركات القطاع اخلاص.

كما أن تلكؤ الدول املانحة في اإليفاء بتعهداتها

ج .البن���ك الدول���ي :بحي���ث ميكن م���ن خالل

املالية لتمويل مش���اريع إع���ادة االعمار ميكن أن

الصن���دوق االئتماني متعدد املانحني تقدمي

يس���اهم في مزيد من إضع���اف امللكية الوطنية،

الدعم املالي ملساندة املوازنة العامة ،والدعم

والتي بدورها ستس���اهم ف���ي إضعاف احلكومة

املالي لتنمية البنية التحتية.

ودوره���ا ف���ي عملية تنفيذ تلك املش���اريع .إذ إن

د .البنك اإلس�ل�امي للتنمية :والذي ميكن من

اإلخ�ل�ال بالبرنامج الزمني س���وف ي���ؤدي إلى

خالل���ه أن تقوم الدول العربية بتقدمي الدعم

إضع���اف درجة ثقة املواطن�ي�ن باحلكومة؛ األمر

املالي عبر اآلليات التي يتبعها.

ال���ذي يتعارض مع هدف تعزيز احلكومة الوطنية

ويالح����ظ أن اخلطة تضمنت اإلش����ارة إلى

ومتكينها ،ضمن رزمة األهداف املكونة ملبدأ امللكية
الوطنية .حيث إنه ولغاية اآلن لم تبدأ فعلي ًا عمليات

املذك����ورة على دور احلكومة الرئيس في إدارة

التمويل ملشاريع إعادة اإلعمار .ففي لقاء لرئيس

هذا التموي����ل ضمن برامج إعادة اإلعمار ،ما

مجلس الوزراء الفلس���طيني مع مساعدة األمني

قد ينتقص من ملكيتها الوطنية في اإلش����راف

العام لألمم املتحدة لش���ؤون خدمات املش���اريع،

والتنفيذ لهذه املشاريع.

أش���ار إلى ضرورة قيام األمم املتحدة بالضغط

ض����رورة جتن����ب أي تأثي����ر آللي����ات التمويل

عل���ى الرغ���م من التق���ارب في ال���رؤى بني

على الدول املانحة لإليفاء بتعهداتها املالية؛ 43األمر

احلكوم���ة واملجتمع الدولي ح���ول تعزيز امللكية

الذي يشير إلى أن قضايا التمويل ما زالت تشكل
عائق ًا أمام البدء بتنفيذ مش���اريع إعادة اإلعمار

الوطنية في تنفيذ مش���اريع إعادة إعمار قطاع
غزة ،فإن آليات التمويل املتبعة حالي ًا قد تضعف

لغاي���ة اآلن ،وهو ما يتعارض مع تبني تلك الدول

من ق���درة احلكومة على التحكم في عملية تنفيذ

مبدأ تعزيز امللكية الوطنية.

املشاريع كافة ،وتضعف من قدرتها على الرقابة

إال أن هذه املخاوف ليست وحدها التي تهدد
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امللكية الوطنية خلط���ة إعادة إعمار قطاع غزة،

ذلك أن حالة النزاع وأسبابها لم تعد موجودة،

فاإلجراءات اإلسرائيلية تعتبر املهدد األكبر لها.

وبالتالي تصبح السيطرة والتحكم في العوامل

إن احلصار املس���تمر والش���روط التي تضعها

األخرى الداخلية أسهل ضمن االستراتيجيات

إس���رائيل ملرور املواد الالزم���ة إلعادة اإلعمار،

املتبعة ف����ي إعادة اإلعمار .إال أنه في الوضع

وحتكمها في البرنامج الزمني سوف يتسبب في

الفلسطيني ،ما زالت إسرائيل ،الطرف اآلخر

إضعاف دور احلكومة والشركاء احملليني اآلخرين

في النزاع ،هي املتس����بب في إمكانية اشتعاله

في تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار؛ 44ما قد ينعكس

م����ن جديد ،وهي املعرقل األول لعمليات إعادة

بشكل سلبي على النتائج النهائية .وكان األولى

اإلعمار في قطاع غزة ،حيث إنها ما زالت تقوم

باملجتمع الدولي أن يس���اهم في إزالة العراقيل

بحصار قطاع غزة ،ومتنع دخول املواد الالزمة

التي تضعها إس���رائيل أم���ام تنفيذ خطة إعادة

للبدء بتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار؛ ما يرجح

اإلعمار؛ لضمان العمل مبب���دأ امللكية الوطنية؛

صحة االجت����اه القائم على أن وجود االحتالل
وإجراءاته تتعارض كلي ًا مع أي برامج إلعادة

وه����ذا يقود إلى مس����ار آخر ف����ي التحليل

اإلعمار 45،وأن هذه ميكن أن تكون متواضعة

عن����د اخلوض في مدى اس����تجابة اخلطة ملبدأ

النتائج ودرجة الشك في جدواها ستكون عالية.

امللكية الوطنية ملش����اريع إعادة اإلعمار ،حيث
يش����كل الوضع ف����ي إعادة اإلعم����ار منوذج ًا

وه����ذا يتطلب من املجتمع الدولي أن يس����عى
جدي ًا للضغط باجتاه إنهاء االحتالل أو ًال وقبل

وضمان جناح هذه املشاريع واستدامة نتائجها.

مغاير ًا لكل النماذج الس����ابقة واملعروفة والتي

كل ش����يء ،وفي الوقت نفسه يتم البدء بتنفيذ

مت تطبيقها في مختل����ف مناطق النزاعات في

استراتيجيات إعادة اإلعمار ضمن الرؤية التي

العالم .فف����ي تلك املناطق كانت أغلب العوامل

تقوم على تعزيز امللكية الوطنية ،وذلك لضمان

الت����ي تهدد امللكية الوطنية هي عوامل داخلية،

نتائج مستدامة لهذه االستراتيجيات.
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سياسات عامة

السياسة األميركية تجاه ليبيا  -الثورة:
سطو أم مهمة إنسانية؟
نضال صالح
أعلن أوباما في آذار  2011مشاركة الواليات
َ
حل���ف «الناتو» في العمليات
املتحدة األميركية
العس���كرية ضد ليبيا في مهمة إنس���انية إلنقاذ

*

على الباحث أن يتعرف إلى تطور عالقة أميركا مع
ليبيا ،من خالل فهم تطور االستراتيجية األميركية
في إط���ار املتغيرات في الس���لوك السياس���ي

الش���عب الليبي من الطاغي���ة القذافي ،ولكن ما

األميركي جتاه امللفات اخلارجية.

والس���لوك على أرض الواقع مت إس���قاط نظام

يعتبر السلوك األميركي جتاه ليبيا في إطار
املتغيرات عبر التاريخ جدير ًا بالدراس���ة؛ بسبب

بني األماني املعلنة من «الناتو» والنتائج والنوايا
القذافي ولم يتحقق الهدف املعلن.
وعلى العكس متام ًا ،فإن إسقاط الدولة الليبية
جر ليبيا إلى حرب أهلية تتنافس فيها مليشيات
متعددة االنتماء والوالءات سواء للغرب أو الدول
العربية.
تهدف هذه الدراس���ة إل���ى إلقاء الضوء على
مبررات التدخل األميركي في ليبيا ،ولتحقيق هذا

*

باحث في الشؤون الدولية.
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ش���كل العالقة الذي تراوح بني العداء والتحالف
ف���ي أكثر من محطة .وبنا ًء على ذلك فإن ظروف
التدخ���ل األميركي في ليبيا  2011وحتى يومنا
هذا تعطي املراقب إحساس ًا متناقض ًا.
إن ما آلت إليه األوض���اع الداخلية في ليبيا
يطرح الكثير من األس���ئلة حول األس���باب التي
حولت شعار إسقاط الطاغية إلى إسقاط النظام
السياسي كله.
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يدفعنا هذا الس���ؤال إلى التساؤل عن حقيقة
الدور األميركي في ليبيا وهل املهمة اإلنس���انية
الت���ي أعلنها أوباما كانت صادق ًة أم كانت غطا ًء

انطالق ًة في التعمق في النظم والسلوك السياسي
بعيد ًا عن السلوك املعياري ( )Normativeوحتى
التاريخي.

لنوايا أنانية مرتبطة باملصالح األميركية؟ .وذلك

1

اعتبرت هذه النظرية مبثابة تطبيق عملي على

في ظ���ل تعدد التحليالت للس���لوك السياس���ي

النظ���م الدميقراطية الغربي���ة ،التي عززت دور

األميرك���ي ف���ي ليبيا م���ا بني احلقيق���ة واألمل

النظام السياسي على حساب الدولة أو احلكومة

واخلداع.

(التي لم تعد أساس النظام السياسي كما عرفها

تق���وم الفرضية الرئيس���ة لهذه الدراس���ة
عل���ى أن هناك عالق ًة تربط بني فش���ل النظام

اليونانيون األوائ���ل) ،ولكن الفريد في األمر أن
األنظمة وخاص ًة في الشرق األوسط ،ومن بينها

السياس���ي الليبي في التعافي بعد القذافي،

الثري���ة بالنفط ،ما زالت فيه���ا الدولة قوية على

وبني السياسة األميركية اخلارجية في التدخل

الرغم من الكثير م���ن االنقالبات فيها ،وخاصة

في ليبيا منذ .2011

منذ الستينيات حتى الثمانينيات ألن الدولة تركز

تقوم هذه الدراس���ة على املنه���اج التحليلي
الوصفي والنقدي ،انطالق ًا من النظرية السلوكية

كل مؤسساتها في منطقة الوسط.
فتح الربيع العربي ،منذ  ،2010أبواب النظرية

التي نشطت في أميركا منذ اخلمسينيات .وتقوم

السلوكية جتاه دراسة هذه الثورات من خالل فهم

هذه النظرية على دراسة النظم السياسية مبعزل
ع���ن الدولة كون هذه النظ���م عبار ًة عن مجموع

سلوك تلك النظم التي جنمت عنها تلك املتغيرات.

النشاطات التي تقوم به مؤسسات الدولة جميعها،

ال تشكل املتغيرات في ليبيا بطبيعة احلال استثنا ًء
بل على العكس ،فإن النظرية الس���لوكية تشتمل

ولي���س فق���ط احلكومة ،والتي تش���مل جماعات

على أفضل منهج ميكن من خالله فهم املتغيرات

املصالح والبرملان واألحزاب من خالل البحث في

التي طرأت على النظام السياس���ي س���واء في

عملية صنع القرار من منظور حتليلي.

ليبي���ا أو أميركا ،وبالتالي ش���كلت املعايير التي

وم���ن وجهة نظ���ر ديفيد إيس���تون ،فإن هذه
النظرية تش���كل املنهاج الذي يس���اعد على فهم

من خاللها ميكن لنا أن نحكم على طبيعة العالقة
بني البلدين.

أي بحث وربطه في مجال النظريات السياسية.

ل���م يس���تقر التاريخ اليوم عل���ى حكم نهائي

وتعتبر املقالة الشهيرة لديفيد إيستون (تدهور

للدور األميركي في ليبيا ،وبالتالي فقد تراوحت

النظرية السياس���ية احلديثة) ،في العام ،1951

الدراسات بني داعم ومدافع عن الدور األميركي
ف���ي ليبي���ا ،خاص ًة في قي���ادة التحالف الغربي

السياس���ة من كل ما يتعلق بالقيم ،بحيث تشكل

إلس���قاط النظ���ام القذاف���ي ،وبني مش���كك في

مبثاب���ة دعوة من الس���لوكيني إل���ى حترير علم
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مق���درة أمي���ركا وحلفائها على ضب���ط األمور
وحتقيق الهدف املعلن وهو حماية الثورة الليبية
ومكتس���باتها من أجل ضمان مس���تقبل أفضل
للشعب الليبي واملستثمر األجنبي .وهناك أيض ًا
الكثير ممن حتدث عن نظرية املؤامرة التي قادتها
أميركا ضد ليبيا من أجل السطو على االقتصاد
الليبي حتقيق ًا ألهداف الشركات العاملية وخاصة
األميركية واإليطالية والفرنسية.
ويعتقد أصحاب هذه النظرية بأن الواليات
املتحدة حتالفت مع مليش���يات املتشددين في
ليبيا حتقيق ًا لتلك املصالح .وبينت الدراسة أن
الدور األميركي ف���ي ليبيا لم يحقق األهداف
الت���ي أعلنها أوباما ،كما أثبت���ت أن أميركا
غيرت م���ن مواقفها مع الالعبني في ليبيا من
أجل حتقي���ق أهدافها املرتبط���ة مبصاحلها
االقتصادية بأقل التكاليف.

تاريخ متوتر
مرت العالقات األميركي���ة الليبية بالكثير من
احملط���ات ،تراوحت بني اجلي���دة والتي وصلت
مرحلة التنسيق وخاص ًة في عهد امللك السنوسي
ف���ي الس���تينيات .وه���ذه العالقات انعكس���ت،
أيض ًا ،على املس���توى االقتصادي وخاصة في
االستثمارات النفطية.

الشركات النفطية ،وإعالن االشتراكية والتحالف
مع االحتاد السوفيتي.
صنفت أمي���ركا ليبيا في عهد القذافي  -أي
منذ السبعينيات (في عهد كارتر  - )1979على

أساس أنها متمردة  ،) )rougeوأصبح القذافي
يش���كل مش���كل ًة من خالل تبنيه ل���كل احلركات
العاملي���ة التي تواجه أمي���ركا وحلفاءها خاص ًة

اجلي���ش اجلمهوري اإليرلندي ض���د بريطانيا،
فكان لزام ًا على أميركا احتواء القذافي استناد ًا
إلى سياس���اتها القائمة على السيطرة والتحكم
بدول الشرق األوسط كونها مصدر ًا نفطي ًا بالغ
األهمية لألمن االستراتيجي األميركي ،ناهيك عن
املوقع االستراتيجي لليبيا القريب من أوروبا ،ما
جعلها ذات أهمية أمنية واقتصادية أيض ًا ألوروبا
وحتديد ًا فرنسا وإيطاليا.

سجل العام  2003نقطة فارقة في تاريخ ليبيا
والقذافي ،إذ تنازل القذافي عن مشروعه النووي
وس���لّم أسلحة الدمار الشامل .لقد أظهرت ليبيا

مرون ًة م���ع الواليات املتح���دة وحلفائها لم تكن
متوقع��� ًة ،إذ قدمت أيض ًا معلومات عن صفقات
األس���لحة جميعها ،واعتب���ر الكثير من احملللني
السياس���يني أن االنصي���اع الليب���ي كان نتيجة
النم���وذج الذي أظهرته أمي���ركا في التعامل مع
العراق بعد إسقاط صدام 2،إذ إن شعور القذافي

ش���كلت ثورة  1969انتكاس ًة ومرحل ًة مختلف ًة

باخلوف على عرشه جعله يرسل رسائل سياسية

معمر القذاف���ي رئيس اجلمهورية بطرد القواعد

إيجابي���ة تكللت بزيارة كوندليزا رايس إلى ليبيا
في الع���ام  2008والتي فتحت باب ًا من التعاون

من العالق���ات بني البلدين بعد الثورة ،حيث قام
العسكرية البريطانية واألميركية وأتبع ذلك بتأميم
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األميركي الليبي.
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خلصت كونداليزا رايس السياسة األميركية

انهيار االحتاد السوفيتي ستطوله ،وبد ًال من أن

جتاه ليبيا  -في سياق زيارتها طرابلس الغرب

يغير االس���تراتيجية الليبية جتاه تطوير النظام

 -بجمل���ة واحدة حيث قال���ت «هذا يدل على أنه

السياس���ي الليبي ق���رر أن يدفع بالتنازالت إلى

ال يوجد في املنظور األميركي أعداء دائمون».

3

يالحظ املتتب���ع للعالقات الليبية األميركية أن
القذاف���ي أب���دى املرونة منذ أن تس���لم كلينتون
احلك���م في الع���ام  ،1992أي بعد حرب اخلليج
األولى .واستمرت املفاوضات في عهد بوش إلى
أن أصبحت التقارير االستخبارية الغربية تؤكد
أن ليبيا لم تعد تدعم اإلرهاب منذ العام .2004
والواضح أن السبب احلقيقي لهذه التقديرات
األمنية هو أن القذافي لم يعد يشكل أي حتد أو
تهديد اس���تراتيجي للدور األميركي في املنطقة؛
ألن القذافي عملي ًا لم يغير من سياساته مع باقي
امللفات ،وقد س���جلت اخلالفات اإلفريقية الكثير
من التدخالت الليبية إال أنها ليس���ت في ميزان

الغرب.
سأقوم في األبواب التالية بإلقاء الضوء على
السياسة األميركية جتاه ليبيا منذ العام 2011
حتى يومنا هذا ،في إطار املتغيرات التي طرأت
على النظام السياس���ي للخارجية األميركية منذ
أن أعل���ن «الناتو» النجاح في تخليص ليبيا من
القذاف���ي وحتى منتصف الع���ام  2014عندما
وصفت ليبي���ا بأنها «جن���ة اإلرهابيني اآلمنة»

وذلك ألن الصراع بني املليشيات والسياسيني في
بنغازي وطرابلس احتدم على خلفيات سياس���ية
واقتصادية وتنافس���ية كان الس���بب فيها دول
التحالف وخاصة أميركا.

االهتمام األميركي أو األوروبي ،وفي هذا السياق

االستراتيجية األميركية:
إعادة ترتيب األوراق

ترأست بريطانيا مش���روع طلب رفع العقوبات
عن ليبيا في العام  1999بعد أن س���لم القذافي
املتهمني الليبيني بإسقاط طائرة «لوكوربي» وبعد
أن توق���ف القذافي عن دع���م اجليش اإليرلندي
اجلمهوري.

بدأ القذافي يش���عر بأن األم���ور ،أيض ًا ،لم
تكن جتري لصاحله على املستوى احمللي أيض ًا،

إذ إن املعارضة الداخلي���ة بدأت تقوى وخاص ًة

بعد محاولة اغتياله الفاش���لة في العام ،1997

4

ظ���ن الكثي���ر أن انهيار االحتاد الس���وفيتي
س���يدفع احملافظ�ي�ن  -الذين يدع���ون إلى عدم
تدخل أميركا بالش���ؤون اخلارجية  -إلى إحياء
اس���تراتيجيتهم ،ولك���ن الرأي اآلخ���ر املتمثل
باستغالل كم األسلحة واإلمكانيات األميركية في
الدفاع عن مبدأ احلريات ونشر املبادئ األميركية
الدميقراطية كان هو األقوى ،لذلك توالت احلروب

وجلوء حتالف م���ن املعارضني إل���ى بريطانيا،

األميركي���ة منذ حرب اخللي���ج  1991حتت هذا

وكذلك لش���عوره بأن اليد الطويلة األميركية بعد

الشعار وحتى يومنا هذا.
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توال����ت التدخالت األميركي����ة في الصومال

ي���رى الكثيرون أن أوبام���ا حالي ًا يحاول أن

والبلقان ويوغس��ل�افيا ،ومن ثم دعوات للتدخل

يعود إلى سياسة بوش قبل  2001واملتمثلة في

في الس����ودان من خالل ف����رض منطقة عازلة

متوضع القوات ف���ي أماكن حتافظ من خاللها

( 2007دعوات من بايدن عضو في الكونغرس
األميركي) ،وصو ًال للدور األميركي في الربيع

عل���ى املصالح األميركية بش���كل فع���ال ،وهذه
السياس���ة ال تعتمد عل���ى إدارة أكثر من حرب

العربي.

في الوقت نفس���ه ،بل تقوم على أساس التعامل

قال الرئي���س أوباما في مجريات الدفاع عن

مع الطوارئ أو التهديدات بش���كل طويل األمد.

التدخل في ليبيا بعد العمليات بحوالى شهر إن

الفرق بني أميركا  2001ومتطلبات السياس���ة

أميركا وإن كانت لم تتعرض لتهديد مباش���ر إال

اخلارجي���ة األميركية في العام  2012يعود إلى

أنها تتدخل لتحمي مبادئها ومصاحلها.

5

أن االقتص���اد العامل���ي توجه من الش���رق إلى

أصدر «البنتاغون» ،ف���ي العام  ،2012دليل

الغرب وكذلك حجم اإلنفاق العسكري ،وبحسب

عمل يوضح سياس���ة أميركا العسكرية ويعتمد

(املعهد العاملي للدراس���ات االستراتيجية) فإن

على إعادة نشر القوة العسكرية ،وعمل اقتطاعات

آسيا س���تتجاوز إنفاق أوروبا العسكري للمرة

ف���ي ميزانيات بعض املناطق الت���ي توجد فيها
الق���وات األميركي���ة خاص ًة ف���ي أوروبا لصالح

األولى ،وتطرق التقرير باألس���اس إلى الصني.
مع األخذ بعني االعتب���ار أن الوجود األميركي

آس���يا التي ترى أميركا أن دورها فيها يجب أن

في آس���يا ليس باجلديد ،ولكن ضمن املعطيات

يكون أكبر (تقدر هذه االقتطاعات بحوالى 489

اجلدي���دة وخاصة في تاي���وان وكوريا والربيع
العرب���ي ،فإن األمر يتعلق بإعادة األوراق ،علم ًا

دون أن تش���مل مس���اهماتها في «الناتو») 6،ما

أن مصلح���ة أوروبا أيضا تقتضي قيام أميركا

أثار قلق «الناتو» عل���ى الرغم من الدور الفاعل

بحماية احلدود املائية املفتوحة حلدودها مع آسيا

ألميركا في مس���اعدة «الناتو» في ليبيا ،فبعض

ك���ون ما يقارب  %32من جتارة أوروبا مرتبطة

الدول شعرت بأنه في املستقبل رمبا يأتي اليوم

بهذه احل���دود ،لذلك فإن الكثي���ر من املفكرين

ال���ذي تترك فيها أمي���ركا أوروبا للعمل وحدها.

االستراتيجيني يرون أنه على األوروبيني التفكير

ولكن من وجهة النظر االس���تراتيجية األميركية
م���ا زال دور «الناتو» مهم ًا ألس���باب كثيرة (في

م���ن منظور آخر بعيد عن دور الواليات املتحدة
في حل���ف «الناتو» ليقوموا مبواجهة التهديدات

الوقت احلالي على األقل) كونه يوفر قواعد قريبة

التي ميكن أن حتصل دون التدخل املباشر من

للجيش األميركي كما ظهر هذا الدور في حرب

الوالي���ات املتحدة التي بالتأكيد لن تترك احللف

أفغانستان والعراق.

وحده في املنظور القريب.

مليار دوالر خالل السنوات العشر القادمة ،ولكن
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االستراتيجية األميركية
مساعدة الدول على البناء !!!
ق���ال أوباما في مقابل���ة« :إن تدخل الواليات
املتحدة في ليبيا جاء مناس���ب ًا جد ًا ولوال تدخلها
لكان���ت هناك س���ورية أخ���رى ،القذافي انتهى،
واجلميع اآلن يش���كر أميركا ،ولكن كيف علينا
أن نساعد هؤالء ،من لم يكن لهم أي حكم مدني
في الس���ابق» .وفي املقابلة نفسها قال إنه« :في
الوقت الذي قدمت فيه أميركا منوذج ًا جيد ًا في
تدخلها إال أن املجتمع الدولي لم يقدم أي شيء
7
الحق ًا إليقاف انهيار النظام السياسي وتبعاته».
ج���اءت مش���اركة الواليات املتح���دة في هذه
احلرب بشكل ال يتماشى وسياساتها املعلنة جتاه
ليبي���ا ،منذ أن أعلن القذافي تخليه عن أس���لحة
الدمار الش���امل ،علم ًا أن���ه دون هذا التخلي لم

شهر قبل تدخل «الناتو» لم يقتل مدنيني ،في ما
تقول بعض األرق���ام إن أكثر من  10,000إلى
 30,000ليبي قتلوا بسبب القصف الذي قامت
به «الناتو».
أض���اف الدمار في البنية التحتية الناجم عن
القصف األميركي أعب���اء على املجلس الوطني
االنتقالي الذي عليه أن يتعامل مع الس���لطة في
ليبيا دون مس���اعدة «النات���و» على األرض بعد
انته���اء نظام القذاف���ي دون أن يكون هناك أي
تاريخ للممارسة الدميقراطية في هذا البلد الذي
يضم  140طائفة .ومن السخرية فإنه بعد انهيار
الدولة الطاغية تالشى النظام السياسي كله بحيث
ظهر نظام تشكل حديث ًا من مؤسسات ال يربطها
أي تاريخ ،تضم من حاربوا أميركا سابق ًا ومنهم

جهاديون ورجال القذافي ،وبالتالي فإن ش���عار

يكن من السهولة مهاجمة طرابلس ،وتعاونه مع

مساعدة ليبيا على التخلص من الطاغية وحماية
الش���عب الليبي شعار بال معنى ،خاص ًة أن ليبيا

التطرف اإلسالمي ،فلم يكن القذافي يشكل أي

تركت فريسة للحرب واملليشيات العسكرية.

أمي���ركا في كثير من امللفات خاصة في مواجهة
تهدي���د ألميركا ،وبالتالي ج���اء رد أميركا على
أحداث ليبيا سريع ًا.
يقول البعض إنه رد للجميل ،فقد اس���تطاعت
فرنس���ا وبريطانيا جر الواليات املتحدة وثماني
دول م���ن حلف «الناتو» لضرب ليبيا ،في املقابل

يوج���د اآلن ف���ي ليبيا  -بع���د أكثر من ثالث
س���نوات من إع�ل�ان «الناتو» انته���اء العمليات
احلربي���ة  -حوال���ى  1700مجموعة مس���لحة
(ميليش���يات) تضم حوال���ى  250000مقاتل،
وجميع الس���فارات الغربي���ة مت إخالؤها وتُرك

ف���إن أميركا ج���رت دول «النات���و» املترددة إلى

املاليني من الليبيني ليواجهوا مصيرهم املجهول.

ج���اء التدخل املعلن بحج���ة حماية املدنيني

حدث���ت تداعيات من انتش���ار هذه املليش���يات
املختلف���ة واملس���لحة جيد ًا واملدعوم���ة من أكثر

أفغانستان والعراق.
الليبيني من اإلبادة التي ميارس���ها النظام ضد
املدنيني احملتج�ي�ن .واحلقيقة أن القذافي خالل

من جهة س���واء من قطر أو السعودية أو تركيا
(حلفاء أميركا و«الناتو» الس���ابقني) ،اليوم قطر
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تدعم املليشيات الليبية التي تقاتل اجلنرال حفتر،

العام  2010قامت أميركا والغرب ببيع أس���لحة

الرج���ل الذي تدعمه أميركا ،م���ا يعكس انهيار

لليبيا تقدر باملليارات 9.بعد كل هذا فإن الغرب

التحالف الدولي 8وانكش���اف النوايا املتضاربة

أدار ظهره ملمارس���ات القذافي داخل بالده ضد

لألطراف في دخوله���ا احلرب ضد القذافي في
الداخ���ل الليبي .أما ف���ي اخلارج فقد نقلت هذه
املليشيات حمى املعارك من طرابلس وبنغازي إلى
القاهرة وسيناء وغزة وصو ًال إلى سورية واملوصل
ف���ي العراق ،لذلك جند اليوم ممولي احلرب ضد
القذافي في نقاش حقيقي حول مصير فلسطني
وإفريقيا وحتى اجلزيرة العربية وحدودها.

التدخل األميركي في ليبيا:
التغير السريع
شهدت العالقات األميركية الليبية تغير ًا سريع ًا
أكث���ر من مرة ،فقد أعلن���ت ليبيا وقوفها الكامل
إل���ى جانب أميركا في احلرب على اإلرهاب بعد
هجمات  ،2001وقاد هذا إلى التنس���يق األمني
عالي املس���توى ال���ذي جتاوز التوقع���ات كلها،
وقامت أجهزة االستخبارات في البلدين بتبادل

املعارضني السياسيني وقامت العواصم األوروبية
باستقباله خاص ًة في فرنسا وبريطانيا وكأن شيئ ًا
لم يكن .أما بالنسبة للقذافي ،فأميركا والغرب لم
يعودا دو ًال إمبريالية اس���تعمارية في إشارة إلى
مدى التحول السريع في سياسة النظام.
كان لهذا التحول الس���ريع جتاه الغرب على
املس���توى االقتصادي والسياس���ي أثر س���يئ
عل���ى القذافي بعكس توقعات���ه؛ إذ إن االنفتاح
االقتص���ادي مع الغرب زاد الفجوة االقتصادية
بني األقلية املستفيدة في مقابل األغلبية الفقيرة
في املجتمع؛ ما زرع بذور الثورة التي اش���تعلت
في شباط  2011في بنغازي ،ونظر ًا لعدم وجود
قيادة أو استراتيجية منظمة للشباب املنتفضني،
فإن النخبة من املعارضني واملؤيدين ألميركا تولوا
املشهد السياسي.
أظهر التغير األميركي الس���ريع في املوقف
من الصراع في ليبيا ،االس���تراتيجية األميركية

املعلومات السرية بخصوص القاعدة ،واستجوبت

اجلدي���دة التي تقوم على احتواء املش���اكل قبل

األميركي���ة ،وفي الع���ام  2004قامت الواليات

انتش���ارها .البعض أس���ماها الق���دم اخلفيفة
( ) light-footprintوإن ل���م يك���ن منصوص��� ًا

ليبيا الكثير من اإلسالميني لصالح االستخبارات
املتح���دة بفتح مكت���ب لالتصال ف���ي طرابلس،
وف���ي العام  2007اس���تعادت ليبي���ا العالقات
الدبلوماسية الكاملة مع أميركا.
على املستوى االقتصادي ،قام القذافي بتمييز
شركات النفط األميركية لالستثمار في ليبيا ،وفي
العدد (2015 )32

عليها ف���ي العقيدة العس���كرية األميركية فإنها
تقوم على أساس التدخل بإمكانات قليلة وتعتمد
على مساعدة اآلخرين ،وهي سياسة طويلة املدى
تقوم على منع املشاكل األمنية أو احتوائها ،وليس
حلها بشكل جذري.
140

10

كان التدخ���ل األميركي ف���ي ليبيا أول خروج

بأقل من ش���هر صدر قرار األمم املتحدة بإعالن

واضح عما سمي (مذهب أوباما) الذي دعا إليه

منطقة حظر جوية على ليبيا ،ما يعتبر مبثابة إعالن

منذ تولية الرئاس���ة وهو عدم استخدام السالح،

حرب أميركية ضد ليبيا .وفي ظل العداء ألميركا

واللجوء في املقابل إلى احللول السلمية باستخدام

من الشعوب العربية الناجت عن الوجود األميركي

السياس���ة الناعمة ،والتي ح���دد عناصرها في

في املنطقة العربية فإن أوباما أراد هذه املرة أن

خطاب القاهرة.

11

يعالج بتدخله الرأي العربي من خالل واقع جديد،

ال شك في أن هذا التغير في املوقف األميركي
كان له أثر س���لبي على املجتمع األميركي الذي

بأنه جاء بنا ًء على طلب الثوار الليبيني ،ومن خالل

قرار األمم املتحدة ليقود «الناتو» الذي تشجع بعد

أصب���ح ينظ���ر إلى أوباما نظ���رة ال تختلف عن

أن تدخلت أميركا الت���ي قادت العمليات اجلوية.
في الشارع األميركي أيض ًا كان هناك رضا عن

غير الضرورية ألمن أميركا ،إذ إن النظام الليبي
لم يكن يش���كل تهدي���د ًا ألميركا ومصاحلها .بل

طريقة التدخل بفضل الش���عار الذي أعلنه أوباما
وهو القضاء على الطاغية وحماية املدنيني ،بعكس

عل���ى العكس فإن املجل���س االنتقالي الليبي فيه

ش���عارات احلروب السابقة التي ارتبطت بحماية

إسالميون ال يخفون العداوة للغرب.

املصال���ح النفطية أو حماية إس���رائيل أو احلرب

سابقيه في استنزاف امليزانيات من أجل احلروب

جتاوز أوباما الدستور األميركي بادعائه أنه

ض���د اإلرهاب التي لم تأت إال باملصائب للمنطقة
العربية وانعكست سلب ًا على االقتصاد األميركي.

استخدام اجليش عبر الكونغرس بقوله إن التدخل
في ليبيا لم يكن عدائي ًا.

يق���ول مؤيدو التدخل إن ما يجعل أميركا في

لم يتج���اوز نصوصه التي تفرض على الرئيس

ورث أوباما من سابقه بوش عهد ًا من احلروب

موقف الب���راءة هو أن ليبيا ال تعتبر ذات أهمية
اقتصادي���ة من جهة ،ومن جهة أخرى فإن ليبيا

الطويلة التي استدعت متركز اجليوش األميركية

تنتج فقط  %2من البترول العاملي.

عل���ى أراضي الغي���ر ،وأعلن أوبام���ا عن اتباع

تش���كل هذه الدعاية للتدخل في ليبيا بشكل
خ���اص حتو ًال س���ريع ًا في املوقف السياس���ي

احلملة االنتخابية التي ركزت على معاجلة القضايا
الداخلي���ة بد ًال م���ن الذهاب بالقرار السياس���ي

األميركي ،وذلك من خالل الرس���ائل اإلنس���انية
املقنع���ة للداخل األميركي ال���ذي بارك التدخل،

والعس���كري إلى اخلارج بشكل منفرد ،وبالتالي

وبالدرجة ثانية من خالل إرسال رسائل إيجابية

دف���ع الفاتورة .إن قرار الذه���اب إلى ليبيا الذي

للش���ارع العربي فحواه���ا أن أميركا لن تتدخل

أعلنه أوباما كان في  26شباط ،أي بعد أقل من

في الش���أن الليبي أو غيره دون مراعاة وتقدمي

أسبوعني من بدء احلرب األهلية في ليبيا ،وبعدها

املصالح الوطنية لذلك البلد.

سياس���ته اخلارجي���ة الناعمة ،وذل���ك كجزء من
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شعار الديمقراطية
قبل األنظمة
م���ن الدروس التي أراد أوباما أن يقدمها في
تدخله بليبيا إزالة الفهم لدى العرب القائم على أن
أميركا تقف مع أمن األنظمة الديكتاتورية العربية
حرص ًا على مصاحلها املرتبطة ببقاء تلك األنظمة.
ش���هدت العالقة األميركية العربية بشكل عام
الش���كل النمطي م���ن األحكام املس���بقة ،فبعد
 2003رأت جميع الشعوب العربية أميركا دولة
تقف على رأس الدول االستعمارية ،فهي لم تعد
تشجع األنظمة الديكتاتورية القمعية أو تتحالف
مع املستعمر اإلس���رائيلي فقط .أما هذه املرة
فأمي���ركا التزم���ت بقرار مجل���س األمن 1973
وامتنعت عن إبقاء أي قوات أجنبية على األراضي
الليبية ،وكذلك سعت إلى جتاهل األنظمة العربية
الرسمية وقامت باملساعدة والتنسيق مباشرة مع

فيها مبساعدة الثوار ،فلوال تدخل أميركا املباشر
في ليبيا لكان القذافي ما زال على رأس احلكم.

12

إال أن هذا املبرر ،عليه الكثير من املالحظات،
فكثي���ر من األس���باب موجودة في هذا الش���أن
تس���تدعي التدخل األميركي في سورية وغيرها
ل���و كان تواف���رت الرغبة احلقيقية .لقد ش���كك
الكثيرون في أس���باب الثورة الليبية ومجرياتها
وخاص���ة أنها أتت خاطفة .لق���د حتدثت الكثير
من التقارير عن الصفقة الليبية الفرنس���ية التي
متنح مبوجبها ليبيا ثلث نفطها لفرنسا من خالل
موافقة املجلس الوطني الليبي مقابل مس���اعدة
س���اركوزي للثوار .كما أن التدخل العس���كري
للناتو كان معروف النتائج ،إذ إن بوادر الصراع
بني املليشيات غير املدربة كان واضح املعالم منذ
البداية ،فهم خسروا ثقة القبائل ،كما أن قبولهم
السريع بتدويل القضية الليبية سهل على العالم

الثوار على األرض وساعدتهم بالسالح واملعدات

نهب ليبيا واستخدامها من بعض زعماء أوروبا

والتدري���ب .أظه���رت أميركا من خ�ل�ال دعمها

كورقة لتعزيز شعبيتهم في بالدهم.

13

اللوجستي للمعارضة على األرض أنها هي القوة

لي���س املوقف األميركي وحده غير مبرر جتاه

الفاعلة على األرض وصاحبة التغيير في ما يتعلق

القذاف���ي ،بل هناك الكثير م���ن مكونات النظام

بالنظ���ام ،وأنها هي من يقرر في املس���تقبل في

الليب���ي كانت ق���د أعلنت في الس���ابق تأييدها

ليبيا من خالل املجلس الوطني االنتقالي .أرسلت
أميركا رسال ًة للشعوب واألنظمة على السواء أنها

املصاحلة الوطنية التي باش���ر فيها النظام جتاه
قوى املعارضة الليبية في مش���روع «ليبيا الغد»

ستقوم مبساعدة أي شعوب تريد التحرر حتى لو

الذي أعلنه سيف اإلسالم في العام  ،2006وفي

قررت هذه الش���عوب استخدام العنف للرد على

هذا السياق ،أعلن الشيخ علي الصالبي وهو من

األنظمة كما هو احلال في ليبيا ،ولوال ذلك لكان
الوضع في ليبيا كما هو في سورية حالي ًا التي لم

قيادات ومفكري اإلخوان املس���لمني أن احلركة
تؤيد وتبارك اخلطوات التي قام بها سيف الدولة

تستطع أميركا والتحالف الدولي التدخل مباشرة

القذافي من مصاحلة سياس���ية وتطوير للنظام

العدد (2015 )32
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اخللف كما حصل في ليبيا.

السياس���ي حتت مسمى (مشروع ليبيا الغد).
وقد أظهر حزب اإلخوان املس���لمني ارتياح ًا من

م���ا ال يعرفه الكثير م���ن اجلمهور األميركي

اإلصالحات التي حتدث عنها سيف اإلسالم في

بالتحديد هو الدور املشبوه الذي تقوم به الشركات

العام  2009أكثر من غيره من األحزاب املعارضة

األميركي���ة االس���تثمارية وغيرها م���ن أمثال:

األخرى للنظام؛ ما أدى إلى أن تطلق املعارضة
في اخلارج بيان ًا تعلن فيه قناعتها بأن ما يقوم به

Services of Switzerland, French bank

14

النظام هو االلتفاف على املشاكل احلقيقية للنظام
السياس���ي .ولكن املهم من ه���ذا كله إظهار أن
النظام كانت له محاوالت القت استحسان بعض
القوى املكونة للمجتم���ع الليبي بعكس الصورة

Goldman Sachs, Tradition Financial
Société Générale SA, hedge-fund firm
Och-Ziff Capital Management Group
and private-equity firm Blackstone

 ،Groupمع أصحاب السلطات االستثمارية في

التي رسمتها أميركا عن النظام الذي كانت تغازله

ليبيا ،ومن خالل الفحص الدقيق لعالقة ش���ركة

قبل التدخل ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر فإن

«ساكس جولدمان» بالسلطة االستثمارية الليبية

هناك وجهة نظر ميثلها أصحاب نظرية املؤامرة

ميكن الكش���ف عن االنتهاكات لقوانني مكافحة

ممن يعتبرون أن أي ثورة ش���عبية مسلحة تقوم

الفساد األميركية من خالل تسليط الضوء على

بدعمها أميركا ال ميكن أن تكون ثورة وطنية ،بل

الكثير من عوامل الضغط التي دفعت إلى احلرب

جهة تقاتل لصالح أميركا بالوكالة.

في ليبيا في . 2011

يعتق���د أحد الكت���اب أن تهافت س���اركوزي
للتدخل في العراق كان اس���تمرار ًا لسلوك بوش
النيوكولنيالي الذي بدأه في العام  2003وس���ط

16

في السياق نفسه ،ونظر ًا للدعاية القائمة على

أس���اس أن التدخل في ليبيا مت ألسباب إنسانية،
يبق���ى املواطن الغربي بعي���د ًا عن الفضائح التي

صمت وتش���جيع عربي (بتحويل ملف ليبيا إلى

تربط وكالة االس���تخبارات األميركية بالشركات

مجلس األمن وإعطائهم الغطاء).

األميركية التي رش���ت املتنفذين في ليبيا لتحقيق

ويعتب���ر ما ح���دث عملية س���طو دولي على

أكب���ر نصيب من الثروة الليبي���ة .قام الكونغرس

ليبي���ا 15قادته أميركا م���ن اخللف ،بحيث كانت

األميركي بتشويش املعلومات عن العالقة بني وكالة

تق���رر األهداف وتض���رب دون الرجوع إلى أي
جهة .ووفق ذلك فإن هذه الفاشية اجلديدة التي
طبقتها أميركا بشكل علني في العراق سابق ًا من

تدمير للدولة مبؤسساتها وزعيمها أصبح سلوك ًا
طبيعي ًا ميكن أن متارسه في أي وقت ،ولكن من

االستخبارات املركزية ( )CIAوامليليشيات األكثر
تطرف ًا مثل عضو الكونغرس داريل عيسى من والية

كاليفورنيا الذي خلق عمد ًا االرتباك إلخفاء تواطؤ
اجليش األميركي وجهاز املخابرات في تعاملهما
17
مع امليليشيات األكثر تطرف ًا في ليبيا.
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صفقات مشبوهة
يعتق���د الكثيرون أن القوات األميركية وحلف
«النات���و» لم يهاجما ق���وات القذافي إال بعد أن

انتشرت املليشيات الهجينة املتشددة التي كان
من نتائجها استهداف سفارات غربية سقط على
أثرها السفير األميركي في بنغازي.

18

عقدت تل���ك الدول صفقات م���ع الثوار لتضمن

يح���رف اإلعالم األميركي من وقت آلخر الرأي

عدم تكرار األخطاء في العراق ،وللجم احلركات

العام عن احلرب الدائرة في ليبيا من خالل عمليات

اجلهادي���ة قب���ل أن تباش���ر بدعمه���ا من خالل

نوعي���ة يق���وم بها في ح���دود ليبي���ا ومنها القبض

الوسطاء العرب ومنها كما نعلم قطر والسعودية

على «أبو ختاله» ع���ام  2014املتهم بقتل املوظفني

منذ البداية ،والهدف األهم كان ضمان املصالح

األميركيني في بنغازي عام  2011ومن بينهم السفير

األجنبية في ليبيا وخاصة األميركية والبريطانية،

األميركي ،مبساعدة اجلنرال حفتر ،واجلنرال حفتر

لذلك قام وزير اخلارجية البريطاني ويليام هيج في

يعتبر احلليف األميركي في ليبيا مع حلفائه اآلخرين

حزيران  2011بزيارة بنغازي وأجرى نقاشات

من مليشيات الزنتان الذين حاولوا االنقالب الفاشل

مع الثوار لبحث سيناريو ما بعد القذافي.

على مليشيات مصراته عام  2014املدعومة من قطر.

ح���ددت ه���ذه الوثيقة التي مت���ت مع املجلس
االنتقالي الليبي الدور االقتصادي لدول التحالف بعد
القذافي وضمنت احملافظة على التنسيق مع النظام

لي���س هذا فقط بل إن اجلنرال حفتر يقوم مبحاربة
أنصار الش���ريعة في بنغ���ازي علم ًا أنهم كانوا في
السابق حلفاء أميركا ضد القذافي.

الس���ابق بعد تنحي القذافي لتجنب إحداث الدمار

اجلن���رال حفتر املنش���ق واملعارض الس���ابق

واحلفاظ على املصالح الغربية ،ولكن رفض القذافي

للقذافي منذ  ،1981معلوم أنه أقام في أميركا منذ

التفاوض مع الثوار والتنحي من جهة ورفضها من

 1998ولم يظهر إال في  2011في ليبيا ليتحالف

قبل القوى اإلسالمية في الشرق صاحبة السيطرة

مع املجاهدين الليبيني في ش���رق ليبيا ضد نظام

على األرض واملدعومة من بعض الدول العربية أفشل

القذاف���ي في البداية بزعام���ة بلحاجي ،وبعد أن

الوثيقة ،ألنها رفضت دمج مؤسسات النظام السابق

متكن بلحاجي من السيطرة على طرابلس ،حتالف

في أي تسوية مستقبلية.

اجلنرال حفتر ضده مع مليشيات الزنتان .من جهة

ف���رض هذا املوقف عل���ى األرض على الدول

أخرى ،فإن أصابع االتهام تشير إلى دور حفتر في

الغربية تغيير موقفها جتاه اخلطة بناء على رغبة

مقتل اللواء عبد الفتاح يونس املنشق عن القذافي

املتش���ددين .وبدأت تلك ال���دول وخاصة أميركا

واملعارض للتدخل األميركي في ليبيا .وقد حاولت

تعقد اتفاقات فرعية مع الثوار على األرض بحيث

الكثير من وسائل اإلعالم العاملية واحمللية تسويق

نش���طت أجهزتها االستخبارية في جتنيد عمالء

حفتر على أنه السيسي اخلاص بليبيا وذلك ملنحه

وما شابه من خروق متكررة للسيادة الليبية.

الشرعية والسلطة.
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املقص���ود من كل ما ذك���ر هو الداللة على أن
السياسة األميركية اخلارجية جتاه ليبيا كانت منذ
البداية تسعى الحتواء املتشددين اإلسالميني من
خ�ل�ال التحالف معهم ،خاصة إذا كانوا الطرف
األقوى( .بلحاج) على سبيل املثال والذي يسيطر
على معظم املدن في ليبيا حالي ًا (قائد ميليشيات
فجر ليبيا) كان قد اختطف من وكالة االستخبارات
العسكرية من تايلند بتهمة االنتماء للقاعدة .أعلن
في مقابلة أنه يريد مصلحة ليبيا فقط وأنه نسي
املاضي وهو وال يريد احلديث عن اعتقاله ،إال أنه
لن ينس���ى أن من اعتقله لم يرسله إلى الواليات
19
املتحدة الس���تجوابه بل س���لمه إلى القذافي،
وميكننا املالحظة هنا أنه يعرض صداقته مقابل
احلصول على الشرعية األميركية .وهناك الكثير
من األمثلة التي نس���تطيع تتبعها والتي تؤكد أن
التدخل األميركي لم ي���أت إال حتقيق ًا ملصاحلها
املشتركة مع بعض دول حلف «الناتو» حتى وإن
كان ذلك من خالل استخدام أعداء األمس ليكونوا
حلفاء اليوم عند الضرورة ،لذلك فإن الش���عارات
العاطفية مثل الدفاع عن الثورات أو املدنيني العزل
ال مكان لها في السياسة األميركية اخلارجية.

-

-

-

-

تظهر الدراس���ة أن السلوك األميركي جتاه
الثورة الليبية حتكمه املصالح األميركية أو ًال
وليس شعارات احلرية.
أمي���ركا ودول التحالف تدعم وتتحالف مع
املليش���يات داخ���ل ليبيا حتقيق��� ًا ألهداف
اقتصادية تخص هذه الدول.
تؤك���د الدراس���ة أنه ال يوج���د في قاموس
السياس���ة األميركية اخلارجية عدو دائم أو
صديق دائم بل مصالح دائمة.
تؤكد الدراسة أن أميركا ما زالت تلعب دور ًا
رئيس ًا في مستقبل ليبيا واملنطقة ،حتى وإن
لم تستخدم اجليش األميركي بشكل مباشر.

التوصيات
 .1م���ن مصلحة الدول العربية مس���اعدة ليبيا
عل���ى فرض حالة النظام داخلي ًا وذلك للحد
من الدور األميركي.
 .2ضرورة االتفاق على حل املليشيات العسكرية
املتصارعة في ليبيا وضمها إلى جيش وطني
واحد للخروج من احلرب األهلية.
 .3س���يبقى من الصع���ب إقناع املليش���يات
والقبائل الداعمة لها بإلقاء السالح والدخول

خالصات
 أظهرت الدراس���ة أن سياسة أميركا جتاهليبيا مرتبطة باملتغيرات الداخلية واخلارجية.
 تؤكد الدراسة أن سياسة أميركا اخلارجيةاالس���تراتيجية جتاه ليبي���ا مرتبطة بإعادة
ترتيب الدور األميركي في املنطقة.

ف���ي مصاحل���ة دون التأكيد عل���ى العدالة
االقتصادية من خالل إعادة النظر في آليات
توزيع العائدات والثروات.
 .4نشر الوعي الدميقراطي واملشاركة السياسية
ف���ي املجتمع الليبي من خ�ل�ال مبدأ فصل
السلطات وسيادة القانون.
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يقدم الدكتور جمال احمليسن في مؤلفة اجلديد
قراء ًة بانورامي ًة ش���امل ًة لتطور مسيرة االحتاد
الع���ام للمعلم�ي�ن الفلس���طينيني ،وينجح بتقدمي

جعلت نكبة شعب فلسطني في العام  1948من
وصول املعلمني الفلسطينيني إلى البلدان العربية
املختلف���ة أمر ًا محتم ًا ،إذ بعد اللجوء مباش���ر ًة

استعراض واف وشامل لتاريخ تشكيل االحتاد

تقاطر املعلمون الفلس���طينيون إلى شتى الدول

عب���ر مس���يرته الطويلة خارج الوط���ن وداخله،
مرف���ود ًا مبئات الوثائق واملراس�ل�ات والبيانات

العربية ينش���رون العلم الذي حرموا من نش���ره

والتصريحات الصحافي���ة التي توضح املراحل
املختلفة لنش���أة االحتاد وتشكله في الساحات
املختلفة التي وجد فيها املعلم الفلسطيني.
وإذا كانت كل شعوب األرض تقيم احتاداتها

في بالدهم؛ بسبب الهجمة االستعمارية اإلحاللية
البش���عة التي مورست ومازالت متارس بحقهم.
من املؤكد أن شعب ًا يقوم بإيفاد معلمني إلى دول

أخرى قبل النكبة هو شعب ميتلك جهاز ًا تعليمي ًا
متقدم ًا ومتطور ًا مقارن ًة بالدول العربية األخرى،

في وطنها وبالتالي تتش���كل وفق خارطة الوطن

كما أن له جتربة متقدمة في مجال التعليم ولديه

وتوزيعاته اجلغرافية ،فإن االحتاد الفلس���طيني

فائض من الشبان املتعلمني.

بات عمل املعلمني بعد النكبة حاج ًة اقتصادي ًة،

تش���كل وفق توزي���ع املعلمني الفلس���طينيني في
دول الش���تات ،فكانت فروع���ه حيث وجد املعلم

حيث يقوم املعلم الفلس���طيني بإعالة عائلته في

الفلسطيني.

املخيم أو مكان اللجوء.

ومثل أي ش���يء في احلياة الفلسطينية ،فإن
للجغرافيا رائح ًة خاص ًة في احلياة الفلس���طينية

انتشر عشرات اآلالف من املعلمني واملعلمات
الفلس���طينيني مباش���ر ًة عقب النكبة من املغرب

مثل رائحة البنُ بكلمات ش���اعر فلسطني العظيم
محمود درويش.

إلى اخلليج العربي وبعضهم وصل بعض الدول

كان املعلم الفلسطيني أول معلم عربي يخرج

العربية ليؤسس جهاز التعليم فيها ،حيث لم تكن
بعض هذه البلدان متتلك مثل هذا اجلهاز.

خارج حدود بالده ليعلم اآلخرين وذلك في البلدان

تشكلت جاليات فلس���طينية في بعض الدول

العربية ،ويعود تاريخ أول بعثة معلمني فلسطينية

التي لم يوجد فيها جلوء فلس���طيني ،س���نة بعد

وصل���ت دولة عربية أخرى من أجل التعليم فيها

أخرى ،بفضل وجود أع���داد هائلة من املعلمني

إل���ى الع���ام  ،1936حني وصل���ت مجموعة من

الفلس���طينيني في تلك البلدان إلى جانب بعض
العامل�ي�ن اآلخرين في قطاع���ات أخرى .فمث ًال

األم���ر عند هذا احلد ،إذ تواصل توافد املعلمني

وصل تعداد اجلالية الفلسطينية في الكويت  -قبل

الفلس���طينيني إلى بلدان اخلليج العربي واملغرب

احلملة التي تعرضت لها عقب الغزو العراقي -

العربي قبل النكبة.

إلى أقل من نصف مليون بقليل.

املعلمني الفلس���طينيني إلى الكويت .ولم يتوقف
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يالح���ظ ،أيض ًا ،أن تش���كل احلركة الوطنية

وما جنم عن التش���تت الفلسطيني من خضوع

الثورية بعد النكبة ظهر في أوساط هؤالء املعلمني

املعلمني الفلسطينيني ألنظمة اجتماعية وسياسية

في تلك البلدان ،حيث عمل خليل الوزير وصالح

متباينة ساهمت في ظهور خبرات نقابية مختلفة.

خلف وسليم الزعنون ومحمود عباس معلمني قبل

(ص.)37.

أن يتفرغوا للثورة الفلسطينية .ورمبا ما لم يقله

يشير الكاتب إلى أن املبادرات النقابية ظهرت
مبكر ًا في فلسطني ،إذ مت تشكيل رابطة للمعلمني

الوطنية الفلسطينية بعد النكبة دون اإلشارة إلى

برئاس���ة فتحي البلعاوي وعضوية آخرين ومن

مثل هذه احلقائق وما تضمنته من مد وعون للثورة

بينهم الشاعر معني بسيسو ،كما صدر بيان في

ومنوها ،حيث إن املعلم الفلس���طيني الذي يقف

العام  1967باسم احتاد معلمي الضفة الغربية

خلف السبورة يعلم األطفال القراءة والكتابة سواء

يدعو إلى مقاطعة املدارس إذا ما مت إحداث أي

في تيزي وزو في اجلزائر أو في الدوحة والكويت
وغيرهما ،يقوم أيض ًا بنقل رس���الة فلسطني إلى

تغيير في املناهج الدراسية.

الدكتور احمليسن أنه يصعب قراءة تطور احلركة

يتعرض الكاتب بالتفصيل في الفصل الثاني

هؤالء األطفال لتصبح بالنسبة إليهم مثل أحرف
األبجدية ،وتصير جزء ًا من تكوينهم ،إلى جانب

ونش����أة االحتاد .ويس����جل الكات����ب أن العام

أن دور املعلم البارز في حياة بعض الدول التي

 1969شهد تأس����يس االحتاد العام للمعلمني

كانت قيد التكوين ساهمت في مضاعفة التأييد

الفلس����طينيني ،حيث تش����كلت في األردن في
آب من العام نفس����ه جلن����ة من  35عضو ًا من

الرسمية لتلك البلدان من باب رد اجلميل للمعلم

قبل فاروق القدومي رئيس التنظيم الش����عبي

الفلسطيني ومساعدته في مهمته الثورية.

ف����ي منظمة التحرير .قامت هذه اللجنة بقيادة

الذي ستحظى به الثورة الفلسطينية في األوساط

م����ن هذا اجلزء إلى مرحلة ما قبل التأس����يس

يق���ع الكتاب  -بعد املقدمة  -في ثالثة أجزاء

اإلضراب في مواجهة وكالة الغوث .وكان جميل

تتوزع على فصول مختلفة .حيث يخصص الكاتب

شحادة  -الذي سيصبح األمني العام لالحتاد
بعد ذلك  -عضو ًا فيها .وتزامن تشكيل اللجنة

الداخل واخلارج والوضع النقابي قبل تأس���يس

مع انعقاد املؤمتر السادس للمعلمني العرب في

االحتاد ..الفصل األول من هذا اجلزء مخصص

اإلسكندرية ،حيث سيحضر الوفد الفلسطيني

لـ «تأس���يس االحتاد ما بني الشتات والوطن»،

الذي سيتش����كل من كل أماكن اللجوء ليصبح
احتاد املعلمني الفلسطينيني عضو ًا في االحتاد

فلسطني منذ العهد العثماني حتى ما بعد النكبة

العرب����ي .وكما يقول الكاتب صحيح أن القرار
كان سياسي ًا ،لكنه انطلق في البداية من غايات

اجلزء األول ملناقشة تأسيس االحتاد وفروعه في

حي���ث ميهد الكات���ب بتقدمي حلال���ة التعليم في
ثم سمات النظام التعليمي الفلسطيني بعد النكبة
العدد (2015 )32
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نقابي����ة .ويعدد الكات����ب بعض ما رافق مرحلة

إن أول نقابة للعاملني في اجلامعات مت تشكيلها

التأسيس من سمات ومنها:

ف���ي جامعة بيت حلم في العام  .1981وبعد ذلك

 .1غلبة الطابع الثوري والسياس���ي على مهمة

ف���ي بيرزيت في العام  1984ثم توالى تش���كيل

االحتاد.

النقابات في اجلامعات املختلفة.
ويتع���رض الكات���ب بالتحليل آللي���ات العمل

 .2التنافس بني االحتاد واملؤسس���ات النقابية
للمعلمني األردنيني في الضفة الغربية.

النقاب���ي ف���ي اجلامع���ات ،حيث يق���ول إن ثمة

 .3دور االحتاد في تعزيز الهوية الوطنية.

مدرستني في العمل النقابي ،واحدة تعتبر االحتاد

 .4بداي���ات تكوي���ن اجلهاز الوظيف���ي املهني

نقابة سياسية على حساب العمل النقابي؛ فيما

النقابي والتفرغ للعمل في االحتاد.
 .5زيادة اخلب���رات النقابية م���ن خالل قيادة
اإلضرابات والنضال املطلبي.
 .6رفد الثورة بالعديد من املقاتلني من أوساط
املعلمني.

تعتبر الثانية أن من األفضل التركيز على اجلانب
النقابي وعدم تغليب السياقات السياسية .وعلى
أي حال فقد ظل���ت عالقة نقابات اجلامعات مع
االحتاد العام عالقة تنسيق ولم يتم دمجها ضمن
االحتاد (ص.)137.

ويخصص الكات���ب الفصل الثالث من اجلزء

يتعرض الكتاب بالتفصيل في اجلزء الثاني منه

األول ملناقش���ة دور االحتاد الع���ام في األرض

إلى قضايا االحتاد الداخلية ،فيخصص الفصل

احملتلة ،حيث مت اإلعالن عن تشكل االحتاد في

األول من اجلزء الثاني لتقدمي شرح موسع حول
فروع االحتاد .حيث كان لالحتاد  14فرع ًا تتوزع

الوطن���ي في القدس في ش���هر كانون األول من

على الدول التي يعمل فيها معلمون فلسطينيون.

العام  ،1990ومت تكليف محمد صوان رئاس���ة

يق���وم الكاتب بتقدمي ش���رح مفصل حول كل

األرض احملتل���ة خالل اجتم���اع عقد في الفندق

االحتاد إلى حني استكمال تشكيل اللجان الفرعية

فرع وظروف تشكله.

في الضفة الغربية وقطاع غزة .وبعد ذلك مت عقد

فرع األردن :يصل تعداد املعلمني الفلسطينيني

املؤمت���ر العام الطارئ في كلي���ة اآلداب للبنات

هناك إلى أكثر من  30ألف معلم بس���بب وجود

بجامعة القدس في أيلول من العام  1992حيث

م���دارس وكالة الغوث هن���اك .ويقول الكاتب إن
ف���رع األردن حظي بأهمية خاصة بوصفه فرع ًا

حتدث فيصل احلسيني.
ويعرج الكاتب في الفصل الرابع على أوضاع

مؤسس ًا لالحتاد.

املعلم�ي�ن والتعلي���م العالي في فلس���طني .وبعد

فرع سورية :يبلغ تعداد املعلمني الفلسطينيني

اس���تعراض هذه األوضاع يشرح الكاتب كيفية

هن���اك  10آالف معل���م .حيث ش���هدت بدايات

تشكيل التنظيم النقابي في اجلامعات ،حيث يقول

الس���تينيات محاوالت تشكيل جمعيات للمعلمني
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الفلس���طينيني .ويس���رد الكاتب إجنازات الفرع

الثان���ي لدور االحتاد في مجاالت مختلفة ،فمث ًال

السوري على أكثر من صعيد اجتماعي وإعالمي

شملت إجنازات االحتاد في املجال التربوي:

ونقابي.

( )1حتمل املسؤولية مع املؤسسات األخرى في

فرع لبنان :شكل رافد ًا مركزي ًا للثورة خالل

وجود قواعدها ف����ي لبنان حتى العام .1982

الدفاع وتنظيم القضايا التربوية.
( )2فض���ح سياس���ات التميي���ز العنص���ري
اإلسرائيلية.

وعل����ى الرغم من التدهور الذي ش����هده الفرع

أما في املجال النقابي ،فقد ش���ملت إجنازات

بعد اخلروج من بيروت فإن العام  2000شهد
عودة فاعلة له.

االحتاد الدفاع عن حقوق املعلمني سواء في وجه

فرع العراق :تشكل من الالجئني الفلسطينيني

وكالة الغوث أو في وجه الس���لطات السياس���ية

ال���ذي عادوا مع اجليش العراقي الذي ش���ارك

املس���ؤولة عنه ،وحتسني ظروف عملهم ،وتطوير

في حروب فلس���طني .وتش���كل الفرع هناك في

شروط تعاقدهم (ص.)234.

الع���ام  1970على اثر تش���كيل رابطة املعلمني

أم���ا في املجال االجتماعي النقابي والثوري،
فقد كان االحتاد قاعد ًة أساسي ًة من قواعد الثورة

فرع االحتاد هناك.

الفلسطينية ،وساهم في مراحل النضال الوطني

الفلس���طينيني التي حتولت في العام  1972إلى
فرع الكويت :مثل قرابة  400ألف فلسطيني

املختلفة.

من بينه����م  10آالف معلم .وبس����بب الوجود

أما في املجال الرياضي ،فقد أسس االحتاد

الكبي����ر للفلس����طينيني هن����اك وبفضل وجود

العدي����د من الفرق الرياضي����ة ،ورفد املنتخب
الفلس����طيني بالعديد من أه����م العبيه خاص ًة

املعاصرة والثورة في الكويت فقد حظي الفرع

مس����اهمة مدرسي التربية الرياضية ،كما قام

بالكثير من االهتمام وقام بدور كبير في نشأة

االحت����اد بالكثير من اإلجن����ازات على صعيد

االحتاد .وفي احلقيقة ف����إن الكاتب يفرد من

ترتيب أوضاع����ه الداخلية وتش����كيل الفروع

الصفح����ات لفرع الكويت أضع����اف ما يفرد

ومتابعتها .إلى جانب كل ذلك فقد قام االحتاد

لغيره من الفروع.

بالكثير من النش����اطات اإلعالمية التي شملت

الكثير من القيادات املؤسسة للحركة الوطنية

ويواصل الكاتب تقدمي تاريخ تش���كل الفروع
ف���ي قطر وتون���س واملغرب واإلم���ارات واليمن
ش���ارح ًا الظروف السياسية التي رافقت تشكل
كل فرع منها.
يع���رض الكاتب في الفصل الثاني من اجلزء
العدد (2015 )32

ضمن أش����ياء أخرى إصدار نش����رة خاصة
باالحتاد.
أما الفصل الثالث من اجلزء الثاني ،فخصص
لش���رح مؤمترات االحتاد بدء ًا من املؤمتر العام
األول املنعق���د في آب  1972في دمش���ق حتى
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املؤمتر العام  2013في رام الله.
ويسرد الكاتب بالتفصيل عقد هذه املؤمترات.

والبيان���ات السياس���ية الصادرة عنه وكش���وف ًا
بأسماء من اعتذر ومن حضر ليعزز أهمية الكتاب

 -املؤمتر الع���ام األول املنعقد في آب 1972

أولي لبحوث كثيرة في املستقبل.
كمصدر ّ

 -املؤمت���ر العام الثان���ي املنعقد في متوز من

ملناقش����ة عالقات االحتاد اخلارجية ونشاطاته

في دمشق.
العام  1975في تونس.
 املؤمت���ر العام الثال���ث املنعقد في متوز منالعام  1975في دمشق.
 املؤمت���ر العام الراب���ع املنعقد في متوز منالعام  1983في عدن.

يخصص الكات����ب اجلزء الثالث من الكتاب

بعد قيام السلطة الفلسطينية في العام .1994
ويناق����ش في الفص����ل األول من ه����ذا اجلزء
عالق����ات االحتاد مع احت����اد املعلمني العرب،
ويع����رض بالتفصيل لتش����كيل احتاد املعلمني
الع����رب في العام  1961ف����ي بيروت وأهداف

 املؤمتر العام اخلامس في متوز  1987فيتونس (تأخر عام ًا بسبب أحداث االنشقاق).

ثم يع����رض بالتفصيل النضمام االحتاد العام

تعطل���ت عملية عقد املؤمت���رات  -بعد اتفاق

للمعلمني الفلسطينيني لالحتاد العام للمعلمني

أوسلو  -بسبب انتقال مركز السلطة السياسي

العرب ف����ي العام  1969ومش����اركة االحتاد

إلى داخل أرض الوطن وعمل الكثير من كوادره

الفلس����طيني ف����ي فعاليات االحت����اد العربي

في امله���ام احلكومية وتفرغه���م لعملهم اجلديد

والن����دوات واملؤمت����رات العلمي����ة التي نظمها

واحلاج���ة لدمج أعضاء اللجنة التأسيس���ية في

االحت����اد العربي ،وكان لالحتاد الفلس����طيني

الداخ���ل ضمن أطر وهياكل االحتاد بعد العودة

دور فيها إلى جانب املؤمترات النقابية املختلفة

ألرض الوط���ن ،وهي أزم���ة واجهت االحتادات

ملقررات االحتاد العربي بشأن فلسطني والتعليم
في فلسطني .ويضم الفصل دراس ًة مقدم ًة من

أرض الوطن في نهاية املطاف في كانون الثاني

األمانة العامة لالحتاد الفلسطيني إلى املؤمتر

الشعبية كلهاُ .عقد مؤمتر االحتاد ألول مرة على

م���ن العام  .2013والالفت أن الكاتب يجعل من
ه���ذا الفصل مرجع ًا مهم ًا لعمل االحتاد بوضعه

االحتاد املختلفة ولتشكيالت االحتاد ومكوناته.

الثاني عشر الحتاد املعلمني العرب حول جتربة
االحتاد العام للمعلمني الفلسطينيني واحلركة

قوائم بأس���ماء أعضاء مؤمترات االحتاد الذين
يرب���و تعدادهم مث ًال في مؤمتر العام  2013على
 250عض���و ًا (ص .)353.ويق���دم كل التقارير

فعاليات االحتاد الفلس����طيني ضمن االحتاد

الداخلي���ة الت���ي مت تقدميها كما ه���ي واللجان

العربي ومداخالت األمان����ة العامة وتوصيات

وأعضاءها والبرقيات التي كانت تتلى في املؤمتر

االحتاد العربي في دوراته املختلفة.

النقابي����ة (ص .)392-484 .يحف����ل الفصل
بالكثير من األخبار والتغطيات والتقارير حول
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ويخص���ص الفص���ل الثاني من ه���ذا اجلزء

العام  1989جعلت عالقات االحتاد الفلسطيني

ملناقشة عالقات االحتاد العربية ،ويعرض الكاتب

تترك���ز على «الفيزا» الذي يض���م نقابات الدول

لعالقات االحتاد مع االحتادات القطرية العربية

االشتراكية ودول العالم الثالث وبعض النقابات

املختلفة ومش���اركة االحتاد الفلس���طيني لهذه

التقدمية في أوروبا الغربية .كما يكشف الكاتب

االحت���ادات في نش���اطاتها املختلفة من لقاءات

ع���ن عالقات االحتاد الفلس���طيني مع النقابات

ثنائي���ة إلى ندوات إلى تنس���يق في املواقف إلى

اإلقليمية مثل نقاب���ة العاملني في اجلامعات في

مشاركات في األعياد واالحتفاالت.

أميركا الوسطى واحتاد عموم منظمات املعلمني

ويق���دم الكات���ب في ه���ذا الفص���ل االحتاد
الفلسطيني كجزء فاعل من االحتادات العربية،
مبين ًا تفاعله مع االحتادات العربية .ويضم الفصل

في إفريقيا وغيرهما.

ويضم هذا الفصل ،أيض ًا ،الكثير من األخبار

والتقارير والتغطي���ات الصحافية والتصريحات
وبيانات التضام���ن والبيانات واللقاءات الثنائية

كلمات قام بإلقائها ممثلو االحتاد في مؤمترات
االحت���ادات العربية وأخبار ًا عن حضور أعضاء

التي تكش���ف ع���ن فعالية االحت���اد وتفاعله مع

األمانة العامة الفلسطينيني مؤمترات ونشاطات

االحتادات الدولية واإلقليمية.

للمؤمت���رات العربية وبيانات مش���تركة صدرت

يخص���ص الكاتب الفص���ل الرابع من اجلزء

بني االحتاد الفلسطيني واحتادات بعض الدول

الثال���ث  -وهو آخر فص���ول الكتاب  -للحديث

العربية والكثير من النشاطات األخرى.

عن نش���اطات االحتاد بعد قيام السلطة الوطنية

في املقابل ،فإن الفصل الثالث من هذا اجلزء

الفلسطينية خاصة بعد قرار الرئيس الراحل «أبو

يتحدث عن عالقات االحتاد مع املؤسسات الدولية
املختلف���ة العاملة ف���ي قطاع التعلي���م وحتديد ًا

عمار» في تش���رين األول من العام  1999ضم
الكثير من الكوادر العاملة في احتاد الوطن إلى

االحتاد الدولي.

االحت���اد العام ،والتحوالت التي طرأت على بنية

ويعرض الكاتب بالتحليل للنقابات واملؤسسات

االحت���اد وهيكليته وفعاليت���ه ،وإجراء انتخابات

الدولية التي تعني باملعلم واملدارس ونشاطات كل

الفروع داخل الوطن وإجنازات االحتاد النقابية

نقابة منها وعالقة االحتاد الفلس���طيني في كل

ودفاع���ه عن حقوق املعلمني .وبش���كل عام فإن

منها ،والتي تضم االحتاد العاملي لنقابات املعلمني

ه���ذا الفصل هو أصغر فص���ول الكتاب ورمبا

«الفيزا» ،واالحتاد العاملي لنقابات املعلمني احلرة،

كان األجدر أن يسمى خامتة ألنه يعرض لواقع

واالحتاد العاملي للمدرسني .وبالطبع فإن مسيرة

االحتاد اليوم بعد أن قدم الكاتب لنشوء االحتاد
وتطور مسيرته خالل أكثر من أربعني عام ًا.

التاري���خ وطبيعة العالق���ات الدولية التي حكمت

يض���م الكتاب ،ختام��� ًا ،مجموع ًة من الصور

املش���هد الدولي حت���ى انهيار ج���دار برلني في
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النادرة التي تؤرخ بصري ًا ملسيرة االحتاد.

الذي تقوم به االحتادات الشعبية في النظام

تكمن أهمية الكتاب في:
 -أو ًال – شموليته ،حيث يتميز الكتاب بتقدميه

السياسي الفلسطيني ،فالكتاب على الرغم
من أنه سرد تفصيلي وتوثيق محكم لتطور

الواسع لنشوء مسيرة االحتاد العام للمعلمني

االحتاد العام للمعلمني الفلس���طينيني ،فإنه

الفلسطينيني وتطورها دون أن يغفل شاردة

يس���اعد في فه���م جانب مهم م���ن جوانب

أو واردة سواء على صعيد التطور التاريخي

النظام السياسي الفلسطيني وميكانزمات

الذي يبدأ فيه الكاتب بتسليط الضوء على

عمله خالل فترة الثورة الفلس���طينية .وعلى
الرغم من أن الكتاب ال يشير كثير ًا إلى نظام

مس���يرة التعليم في فلس���طني قب���ل النكبة

احملاصصة احلزبية الذي كان سائد ًا ،بل إنه

وبعده���ا ومير بتفصي���ل واف على مرحلة
الش���تات وظه���ور االحتاد م���ن جتمعات

رمب���ا يتعمد عدم ذكره لصالح التركيز على

سابقة للمعلمني س���واء داخل ما تبقى من

العملية الدميقراطية التي كانت تسود عمل

أرض الوط���ن بعد النكب���ة ،أي في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،أو في اخلارج وصو ًال

االحتاد وعقد مؤمتراته ،فإن ثمة إش���ارات
واضحة إلى الدور الفاعل للحياة السياسية

إلى انتقال مركز االحتاد إلى داخل الوطن

في عمل االحت���اد وارتباط االحتاد بالعمل
السياس���ي الفلسطيني .فمث ًال ثمة إشارات

العام  1994وعقد املؤمتر العام لالحتاد في

إلى عمليات التعبئة الثورية التي كانت يقوم

مدينة رام الله في العام  .2013أو من خالل

به���ا االحتاد لصالح مد الثورة باملقاتلني أو

التركيز على التنوع املكاني واجلغرافي عبر

زيادة الوعي بالقيم الثورية .هذا إلى جانب

التركيز على الفروع املختلفة لالحتاد وطريقة

النض���ال في املؤسس���ات التعليمية الدولية

تشكلها ومنوها وتطور مسيرتها بالكثير من

من أجل تس���ليط الضوء على السياس���ات

التفصيل.

العنصرية التي متارسها سلطات االحتالل

بعد قيام الس���لطة الوطنية الفلسطينية بعد

تساهم هذه الش���مولية التي تغطي التطور

بحق التعليم الفلسطيني.
 -ثالث ًا ،يش���كل الكتاب إضاف ًة نوعي��� ًة للمكتبة

متكاملة ملس���يرة املعلم الفلسطيني ونضاله

الفلس���طينية جلهة تقدميه لتجرب���ة مهمة من

النقابي والثوري في أماكن وجوده املختلفة.
 -ثاني ًا  -تنوعه ومس���اهمته في تقدمي قراءة

جتارب النضال الفلسطيني من خالل التركيز
على دور االحتاد العام للمعلمني الفلسطينيني.

أوسع لنش���وء احلركة الوطنية الفلسطينية

عل���ى الرغم من وج���ود القليل م���ن الكتابات

من خالل تس���ليط الض���وء على الدور املهم

الفلس���طينية عن دور االحتاد الشعبية ،ورمبا

التاريخي والتنوع اجلغرافي في تقدمي قراءة
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بعض اإلصدارات على شكل مقاالت أو دراسات

م���ن املالحظات التي تتعل���ق أكثر بعملية حترير

في مجاالت حول االحتاد املختلفة ،فإن الكثير
م���ن تلك املقاالت والدراس���ات كانت تأريخي ًة

الكتاب .فالكتاب على ما يضم من معلومات قيمة
وثمينة وكثير منها يعرض للمرة األولى فإنه يعاني

ومبتور ًة ولم تكن ش���امل ًة ووافي ًة وحتليلي ًة .في

م���ن علة بحثية منهجية ،فعل���ى الرغم من ورود

هذا الكتاب يقدم الدكتور احمليس���ن رمبا أول

الكثير من البيانات واألرقام واإلحصائيات ،فإن

جتربة شاملة لتسجيل مسيرة أحد االحتادات

الكاتب ال يقوم بتوثيق املراجع التي استند إليها

الشعبية ودورها النضالي والنقابي .وبالتالي

وأخذ منها هذه البيانات واألرقام .وألن األرقام

فهو يعد جترب���ة جديدة ف���ي الكتابة البحثية

ليست معلومات حتليلية بل هي مسوغ للوصول

الفلسطينية ،خاصة أنه يأتي من رجل سياسي

إل���ى النتائج وقراءة الواقع وألنها قد تكون مثار

ونقاب���ي كان له دور كبير ف���ي تطور االحتاد

خالف ح���ول دقتها بس���بب تباي���ن مصادرها

وتقدم مس���يرته .ورمبا بالقدر الذي يعتمد فيه

والغايات من نش���رها ،فإن الكاتب كان بحاجة

الكاتب عل���ى البيانات والتصريحات والوثائق

إلى أن يقوم بتثبيت مصادره بشكل دقيق.

الت���ي توفرت له بحك���م جتربته الطويلة كأمني

األمر اآلخر املرتبط بالس���ابق ،حقيقة غياب

عام مساعد أو نائب لألمني العام في االحتاد،

أي تثبي���ت للمراجع خالل الكتابة .فباس���تثناء

فإن الكثير من األحداث املفصلية يرويها الكاتب

اإلشارة ملرجع في الصفحة « »29واإلشارة إليه

كما خبرها وعاشها.
 -رابع ًا ،يرتبط بالس���ابق أن الكتاب يش���كل

في الصفحة التالية بـ«مرجع س���ابق» ،فال يوجد
في الكتاب تثبيت للمراجع وال توجد فيه هوامش.

م���ا يعرف باملادة اخلام التي توفر للباحثني

ويكتفي الكاتب بتثبيت قائمة باملصادر واملراجع

الكثي���ر من الفرص للغوص في موضوعات

في آخر الكتاب حتتوي إلى جانب الكتب املختلفة

بحثية كثيرة تتعلق باالحتاد العام للمعلمني

تقارير من الواضح أن أصحابها كتبوها لصالح

والنقابات واالحتادات الش���عبية ،حيث إن

الكتاب ،حيث إن ثمة الكثير منها كتبها رؤس���اء

الوثائق املتعددة التي يس���تند إليها الكاتب
ويضعها كما هي في منت الكتاب توفر ماد ًة
أولي ًة غني ًة من ش���أنها أن تشجع الباحثني

الفروع حول التج���ارب املختلفة لفروعهم ،وهي
وجب اإلش���ارة داخل منت الكتاب إلى املواضع

عل���ى إعم���ال أدواتهم البحثية وأس���ئلتهم

التي اعتمد فيها الكاتب على هذه التقارير حتى

املعرفية لتسليط املزيد من الضوء على الكثير
من املناطق غير املبحوثة فلسطيني ًا.

تكتسب املعلومات املدرجة في التحليل مصداقية
ورصانة .إل���ى جانب تثبيت الكثير من املصادر

على الرغم من ذلك وجب التنويه إلى مجموعة

األولية من تقارير داخلية لالحتاد ونشرات خاصة
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في الضفة الغربي���ة .إلى جانب الكثير من األخطاء

ومداخالت في مؤمترات وجلسات .وهي مصادر
أولية ذات أهمية كبرى تس���اهم كثير ًا في تعزيز

األخ���رى التي كان ميك���ن جتاوزها والتي ال بد من

قوة البحث لو متت اإلشارة إليها في منت الكتاب

جتاوزها في الطبعات الالحقة للكتاب.

ال أن يتم االكتفاء بسردها في نهاية الكتاب.

يقوم الكاتب في بع����ض املواضع باحلديث عن

تتعل���ق املالحظة الثالثة ،بوجود بعض املش���اكل

نفسه بصيغة األنا مثل القول «قمت» أو «زرت» ،وفي

التحريري���ة في الكت���اب ،حيث ميك���ن مالحظة أن
الكت���اب تطلب جهد ًا كبير ًا في جتميع املادة األولية

مرات أخرى بصيغ����ة الضمير الغائب «قام دكتور
جمال احمليس����ن» .وهذه أخطاء واردة الوقوع في

ومعاجلتها بغية الوصول إلى ش���كله النهائي ،وهي

مثل جتربة الكاتب التي ميتزج فيها البعد الشخصي

مادة كما أش���رنا كبيرة وكثي���رة ومتنوعة املصادر

واخلبرات الذاتية مع البحث العلمي.

واالجتاه���ات .لكن وجدت بعض األخطاء التي كان

بقى أن نشير إلى أن الكتاب كان بحاجة رمبا

ميكن تفاديها بجهد أقل والتي نتجت كما هو واضح

لتبوي���ب آخر يتم فيه فص���ل جتربة النقابات في

من الضغط الذي وقع حتته الكاتب في محاولة إجناز
كتاب���ه املهم ،فمث ًال يرد ف���ي الصفحة «« :»27خالل

األرض احملتلة خالل فترة االحتالل بطريقة أكثر
وضوح��� ًا ،ورمبا إعطاء جتربة قطاع غزة املزيد

العهد العثماني ،م���رت العملية التعليمية مبرحلتني،

من املساحة والبحث حيث بالكاد يعرض الكاتب

متيزت األولى ،التي بدأت في مطلع القرن العشرين

لتجرب���ة القطاع في م���ا يتم التركيز على جتربة

وامتدت حتى منتصفه .»...بالطبع البد أن اإلشارة

املعلمني في الضفة الغربية على قلة هذا احلديث.

للقرن التاسع عشر وليست للقرن العشرين ،حيث إن

عل���ى الرغ���م من ذل���ك ،فإن الكتاب يش���كل
وثيق ًة مهم ًة وبحث ًا جاد ًا ورمبا اقتراح ًا لتس���ليط

لفلس���طني عام  .1917والقول في الصفحة «:»60

الضوء على جوانب مغفلة في البحث السياس���ي

«وف���ي  1991/12/14احتفل املعلم���ون بالذكرى

الفلس���طيني تتعلق بدور املنظمات الشعبية في

األولى النتفاضتهم الباسلة» .واملؤكد أن االنتفاضة

النظام السياس���ي .وهو لذلك يس���تحق القراءة

األولى انطلقت في العام  ،1987وبالتالي فإن الذكرى

ملا يقدمه من إضاف���ة نوعية على صعيد املعرفة

األولى هي في الع���ام  1988أو أن يكون االحتفال
ف���ي الذكرى الرابعة .لنالحظ مث ًال الهفوة التحريرية

والبحث الفلسطيني والعربي.

الفترة العثمانية انتهت في فلسطني باحتالل بريطانيا

الدكتور جمال احمليسن يحمل دكتوراه في فلسفة

ف���ي الصفحة « »64حيث يترك الكاتب تعليقه خالل

التربية من براغ وكان شغل عضوية األمانة العامة
الحتاد املعلمني الفلسطينيني فتر ًة طويلة ونائب ًا لألمني

الكتاب دون أن يحذفه ودون أن يثبت تاريخ إصدار

العام .إلى جانب أنه عضو في اللجنة املركزية حلركة

األمر العس���كري رقم  854املتعلق بالتربية والتعليم

فتح ومفوض األقاليم اخلارجية فيها.

عملية الكتابة (مطلوب تاريخ إصدار األمر) في منت
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المكتبة

«عمل ّيات» نهب كبي����رة أخرى ضلعت فيها املكتبة
الوطن ّية اإلسرائيل ّية ،من أجل زيادة مخزونها من

الكت����ب وترقية مكانتها العلم ّي����ة والبحث ّية ،متثلت

بجلب أكبر كم ّية ممكنة من الكنوز الثقاف ّية اليهود ّية
الت����ي خلّفها يه����ود أوروبا املقتول��ي�ن في احملرقة
الناز ّية؛ واالس����تيالء بطرق ملتوي����ة وجنائ ّية على

الكن����وز الثقاف ّية والدين ّية الت����ي جلبها معهم يهود

اليمن في هجرتهم إلى إسرائيل الفت ّية.

وتكش����ف حيثي����ات الكت����اب على نح����و جلي

الكتاب« :بطاقة ّ
ملكية» :تاريخ من النهب والصون
واالستيالء في المكتبة الوطنية اإلسرائيلية
الكاتب :غيش عميت

إس����تراتيجيات النه����ب وآليات إخفائ����ه وكبته بل
ومتويهه وتقدميه كعمل جليل منحاز للمعرفة ،وتفكك
هذه اإلستراتيجيات عبر الكشف عن مصائر الثروة

الناشر :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية «مدار»

الثقافية املنهوبة ،وتعرية ما تخفيه ذرائع النهب من

ترجمة :عالء حليحل

فج يتجاهل الضحية ويقلل
استعالء استش����راقي ّ

تاريخ النشر2015 :

م����ن جدارتها مب����ا متتلكه ،مع إلق����اء الضوء على

مكان النشر :رام الله

الصراعات الداخل ّية واخلارج ّية التي رافقت عمليات

ص����در حديث���� ًا ع����ن املركز الفلس����طيني

النهب هذه ،وهي صراعات تشهد بق ّوة على تداخل

األكادميي بالسياسة واحلرب والق ّوة.
البحث
ّ

للدراسات اإلسرائيلية «مدار» ،كتاب بعنوان:

يثير الكتاب قضايا شائكة في تاريخ املكتبة

«بطاق����ة ملك ّي����ة :تاريخ من النه����ب والصون

الوطن ّية اإلسرائيل ّية وتاريخ أكادمي ّييها وباحثيها

من تأليف غيش عميت ،يتركز في جزء منه على

ذلك مبهن ّية عال ّية ودراسة بحث ّية مع ّمقة ،ما يجعل
ق����راءة هذا الكتاب أم����ر ًا ضروري ًا ّ
لكل دارس

املكتبات الفلسطين ّية في القدس بعد احتاللها
في العام  ،1948مش����فوع ًا بوثائق وشهادات

والثقافي بني
السياسي
ومهت ّم بتاريخ الصراع
ّ
ّ
ّ
ولكل دارس
إسرائيل والفلسطين ّيني من جهة،

واالس����تيالء في املكتبة الوطنية اإلسرائيلية»،

كشف مالبسات نهب عشرات آالف الكتب من

واعترافات صريحة.
ويكشف الكتاب ،الذي ترجمه عن العبرية عالء
حليحل ،الكثير من املعلومات واحليث ّيات التي رافقت
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املؤسسني ،حتى قبل قيام إسرائيل ،وهو يفعل
ّ

ومهت ّم بتاريخ جت ّذر الصهيون ّية في فلس����طني،

توجهاتها.
على اختالف ّ

وجاء في مقدمة عميت لكتابه:
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«يس����تعرض الكتاب تاريخ املؤسسة املتأرجح

برغ َمن وزمالؤهم في اجلامعة العبرية رأوا في هذا

قومي متماثل وبني إحباطها ،وتكشف الكتب
وعي
ّ
ّ

ال يتجزّأ من النض����ال على حقّ اليهود لالعتراف

بني النظ����ام ونقيضه ،بني ممارس����ة الرغبة لبناء

عملية إنقاذا لثقافة ترزح حتت خطر اإلفناء ،وجز ًءا

املجتمعة في املكتبة الوطنية في القدس عن عالقة

���ي بهم كأصحاب املمتل����كات الثقافية التي
اجلمع� ّ
نهبها النازيون في ظ ّل غياب الدولة القومية؛ فيما

األوروبي واستخدامها
الصهيونية مع االستشراق
ّ

الكولونيالي بغية إدراك ذاتها وتأس����يس
للخي����ال
ّ
ُهويتها ،إال أنّ هذه الكتب تُذ ّكرنا ثانية بعملية احملو

اشتبه قياديون يهود في أوروبا أنّ الصهاينة ينوون
االستيالء على امللك ّيات اإلنسانية من بني مخلّفات

والنسيان التي فرضتها الصهيونية على ُمريديها

املجتمع����ات اليهودية من دون توفير الدعم الالزم
إلعادة ترميمها؛ وهناك حتى من ش ّككوا في اال ّدعاء

عل����ى الكالم وتكش����ف عن أسس����ها املتصارعة،
ولذلك فهي تنتمي ً
أيضا إلى فضاءات االستئناف

الطبيعي
القائل :إنّ احلركة الصهيون ّية هي املمثل
ّ
اليهودي».
واحلصري للشعب
ّ
ّ

ورعاياها ،وحتثّ ه����ذه الكتب صمت الصهيونية

والرفض والتفتيت :منتمون وغرباء ،أصحاب البيت
ومعدموه ،ج����زء من الثقافة املهيمن����ة ومن القوة
واملعرفة اخلاصة بدولة القومية وفي الوقت نفس����ه
موقع من املقاومة والتاريخ البديل.
إنّ العالقات التبادل ّية املر ّكبة بني مصطلحات

النهب واملص���ادرة والتجمي���ع واإلنقاذ تتموقع
أيض ًا في ُل ّب هذا الكتاب ،فعلى م ّر سنوات طويلة

الرسمي جمع كتب
اإلس���رائيلي
صاغ اخلطاب
ّ
ّ

الفلسطينيني إبان حرب  ،1948عبر مصطلحي
الرأفة واإلنقاذ.
وكذا األمر بالنسبة جلمع مخطوطات يهود اليمن،
الذي تغذى – كما س���نوضح الحق��� ًا -على الوعي

الكتاب :سيرة جابي برامكي

الصهيون���ي الذي نظر إلى اليمن ّي�ي�ن كيهود قدماء
ّ

وتجربته في جامعة بيرزيت ()2012-1929

يحملون الثقافة القدمية ويحافظون عليها ،وباعتبارهم
وضيعني من الناحية الثقافية والدينية والقومية.

وجمع كتب ضحايا احملرقة في القدس ال يخلو
من مم ّيزات جدل ّية :فغرشوم شالوم وشموئيل هوغو

الكاتب :عبد الرحيم الشيخ
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية
تاريخ النشر2015 :
مكان النشر :بيروت
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صدر كتاب «س���يرة جابي برامكي وجتربته
في جامعة بيرزي���ت ( »)2012-1929للدكتور

مد َّونات التاريخ السياسي واالجتماعي والثقافي

الفلس����طيني ،إذ هي مفر ٌد بصيغة اجلمع ،ذلك

عبد الرحيم الشيخ (أستاذ الفلسفة والدراسات
الثقافة والعربية) حديث ًا عن مؤسسة الدراسات

أن الكتاب ليس س����يرة لبرامكي وحس����ب ،وال
لبيرزي����ت بوصفها جامع����ة ،وال لبلدة بيرزيت

الفلس���طينية (بيروت) ،والت���ي كتبت باالعتماد

وتاريخه����ا االجتماعي بني الق����دس ورام الله

املباشر على املقابالت التي أجريت مع الراحل ،

وش����مال فلس����طني ...بل هو تاريخ لفلسطني

وعلى مذكراته باإلنكليزية.

وحكاية التعلي����م العالي فيها ،وقصة مقاومتها

والكتاب كما جاء في تعريف الناشر« :سير ٌة

لالستعمار االستيطاني الصهيوني واالحتالل

ذاتية برس���م الغير ،تسر ُد تاريخ املؤسسة التي

العسكري اإلسرائيلي على امتداد أربعة حقب

نابت عائلة فلسطينية ،آل ناصر ،بإنشائها ،عن

تاريخية في تاريخ الش����عب الفلس����طيني .أما

احلركة الوطنية الفلس���طينية في تدش�ي�ن رافعة

برامكي ،فقد عمل ،على امتداد س����بعة عقود،
أس����تاذ ًا ،ومدير ًا للمدرس����ة ،وعمي����د ًا للكلية

أكادميية وثقافية وسياس���ية للمشروع الوطني
ال���ذي أظه َرت���ه إل���ى الوجود منظم���ة التحرير

الفلسطينية :جامعة بيرزيت .تسرد هذه السيرة
التي يجمع عنوانها ومتنها بني «جابي برامكي»
و«جامعة بيرزيت» حكاية سدانة املشروع الثقافي

املتوسطة ،ومحاضر ًا حني حت ُّولها إلى جامعة،
ورئيس���� ًا بالوكالة ،وعضو ًا في مجلس األمناء،

وعضو ًا مؤسس ًا ملجلس التعليم العالي ،وفاع ًال
نبي ًال في احلملة الفلس����طينية ملقاطعة إسرائيل
أكادميي ًا وثقافي ًا التي تخلَّقت في جامعة بيرزيت.

الفلسطيني وتوجيهه في أبرز مراكزه التنويرية،
عاكس��� ًة فرادة جتربته الفردية ،وفرادة التجربة

وق����د كانت هذه كلها مناب����ر لم يدافع برامكي

اجلمعية التي تس���ردها-جتربة تدش�ي�ن جامعة

من عليها ع����ن هوية جامع����ة بيرزيت الوطنية

بيرزي���ت كمؤسس���ة وطنية فلس���طينية في ظل

فحسب في ظل السلطات السياسية املتعاقبة،

االستعمار االس���تيطاني الصهيوني لفلسطني:
أكادميي ًا ،وبحثي ًا ،ومجتمعي ًا».

بل س����اهم ،كذلك ،في تدشني هويتها التعددية

ويأتي ف����ي التقدمي :ونظر ًا لك����ون برامكي

والدميقراطية العصي����ة على االرتهان لتيارات
السياس����ة والفكر املتباينة التي لم تزد جامعة
بيرزيت إال غنى ومتيز ًا».

( )2012-1929ق����د عاص����ر الفترات األربع
لتخ ُّل����ق ه����ذه اجلامع����ة (ف����ي ظ����ل االنتداب

كتب���ت س���يرة برامكي باالعتماد املباش���ر

االس����تعماري البريطاني ،واحلك����م األردني،

على املقابالت الت���ي أجريت مع الراحل  ،وعلى

واالستعمار الصهيوني ،والسلطة الفلسطينية)،
فإن هذه الس����يرة تع ُّد إسهام ًا يندر نظيره في

مذكراته باإلنكليزية ،باإلضافة إلى طيف متعدد

العدد (2015 )32

من األدبيات والوثائق ذات العالقة.
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النجاح الكبير الذي حققه اإلسالم السياسي قبل
أردوغ���ان وذلك حتت زعامة جنم الدين أربيكان
الذي وصل إلى رئاسة الوزارة .لكن ما يناقشه
األخرس هو الكيفية التي استطاع فيها أردوغان
التأقلم مع نظام اجلمهورية العلماني وكيف جنح
في حتويل سياس���تها اخلارجي���ة جتاه القضية
الفلس���طينية وصو ًال إلى حالة من التصادم في
بعض املواقف مع احلليف اإلسرائيلي ،الذي لم
يعد حليف ًا.
يت���وزع الكتاب على عش���رة فصول .يناقش
الكتاب :تركيا والقضية الفلس���طينية :سياسات
ومواقف
الكاتب :سامي األخرس

األول املوقف العثماني من املس���ألة الفلسطينية
من عهد الس���لطان عبد احلميد الثاني إلى بداية
العهد األتاتوركي .في ما يناقش الفصل الثاني

الناشر :معهد بيت الحكمة

املتغيرات السياس���ية التي ط���رأت على املوقف

عدد الصفحات 346

التركي خالل حكم أتاتورك .ويس���تكمل الفصل

تاريخ النشر2015 :

الثالث مناقش���ة السياسة التركية في الفترة من

مكان النشر :غزة

 1950حتى  .1970ث���م يعرض الفصل الرابع
لسياسات احلكومة التركية منذ ذلك الوقت حتى

يتناول كتاب الدكتور سامي األخرس مواقف

العام  .2001أم���ا الفصل اخلامس فيخصص

تركيا من القضية الفلس���طينية خالل فترة حكم

لنش���أة حزب العدالة والتنمي���ة وتطوره .ويعود

اإلسالم السياس���ي لتركيا ،والتي بدأت بشكل

الفصل الس���ادس ملناقشة مرحلة عملية السالم

فعلي خالل صعود أردوغان لسدة رئاسة الوزارة

ومواق���ف حزب العدالة والتنمي���ة ،في ما ينتقل

ومن ثم الرئاسة ،ليكون أول رئيس تركي منتخب

الفصل السابع لقراءة تأثير األحزاب السياسية

بشكل مباشر من الشعب.

ف���ي املوق���ف الش���عبي التركي جت���اه القضية

وينوه الكاتب إل���ى حقيقة عاد ًة ما تغيب عن

الفلسطينية.

النقاش تتعلق بحقيقة وجود اإلسالم السياسي

بعد ذلك ينظر الفصل الثامن في دور حصار

في احلكم في أنقرة ،إذ إن صعود العدالة والتنمية
ل���م يكن صعود ًا مفاجئ ًا ،ذلك أن هناك إرث ًا من

غزة ف���ي تنامي التعاطف الش���عبي التركي مع
القضية الفلسطينية .ويخصص الكاتب الفصل
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التاسع وقبل األخير ملناقشة التحديات والعقبات

يناق���ش الفص���ل األول رؤي���ة ح���زب العمل

الت���ي تواجه السياس���ة التركية ف���ي ما يتعلق

االس���تيطانية والتي متثلت في مشروع «ألون»

بفلس���طني .أما الفصل العاش���ر واألخير فيقرأ

الهادف إلى اس���تعمار األغوار الفلسطينية مع

سيناريوهات مس���تقبل السياسة التركية جتاه

إبقاء ممر مفتوح م���ع األردن في منطقة أريحا

القضية الفلسطينية.

من أجل تقس���يم وظيفي م���ع األردن .ويتطرق
الكتاب أيض ًا إلى تركز االس���تيطان في األغوار
ف���ي عهد حزب العم���ل ( )1977-1976وحول
القدس أيض ًا.
ويركز الفصل الثاني على التغير الدراماتيكي
عند فوز حزب الليكود باحلكم في العام ،1977
ليتم نقل االستيطان من األغوار إلى قلب املناطق
املأهولة بالسكان بني املدن الكبرى وحولها وفي
داخلها كما حدث في اخلليل.
تركز جه���د الليكود االس���تيطاني ،كما جاء
في الكتاب ،على أس���س مش���اريع استيطانية
كان أهمها مش���روع «دوبلز» ومشروع «شارون

الكت���ابThe Israeli Settlement and the :
erosion of the two states solution
الكاتبMohammad Shtayya :
الناش���رThe Palestinian Economic Council :
– for Development and Reconstruction
PECDAR
تاريخ النشر2015 :

يتوزع الكتاب على عدة فصول تعالج تفش���ي

ووايزمان» ومشروع الوكالة اليهودية ،وجميعها
مشاريع ترمي إلى تعزيز االستيطان وتكثيفه في
مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
يقول الكاتب :إن احلكومة اإلسرائيلية قدمت
كل الدعم من أجل تسريع وتيرة االستيطان مبا
يشمل احلوافز املالية والقروض امليسرة واإلعفاء
من الضرائب واعتبار مناطق االس���تيطان ذات
أفضلي���ة تطويري���ة .حيث قام���ت بتجهيز البنى
التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء ومجاري

االستيطان في األراضي الفلسطينية منذ بداية

وغيرها.

اليوم.

وتنفق إس���رائيل حوالى  2.3مليار ش���يكل
س���نوي ًا لتطوير البن���ى التحتية االس���تيطانية،

استعمار الضفة الغربية في العام  1967وحتى
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ويقدر مجموع ما أنفق على االستيطان بحوالى

االستيطان كلي ًا في كل أنحاء الضفة الغربية مبا

 50مليار شيكل ،هذا عدا عما أنفقته الشركات

ف���ي ذلك القدس وعدم قب���ول أي حجج كالوقف

اخلاصة واألفراد واملؤسسات الصهيونية الداعمة

املؤقت والوقف ما عدا الزيادة الطبيعية للسكان

لالستيطان في مختلف أنحاء العالم .وكما يذكر

والوقف ما عدا في الكتل ،إذ إن هذه احلجج هي

الكتاب ،فإن إسرائيل مارست كل احليل من أجل

لذر الرماد في العيون.

مصادرة األراضي لصالح املشروع االستيطاني،

وخل���ص الكتاب للقول إن حكومة إس���رائيل

فأعلنت عن مناطق مغلقة ومناطق أمنية ومناطق

تستطيع اتخاذ إجراءات من أجل وقف احلوافز
واالمتيازات املمنوحة للمستوطنني ،داعي ًا العالم

وزورت ش���راء بعض األراضي ،بهدف مصادرة

إلى أن يشترط في مساعداته وعالقته بإسرائيل

أكبر مس���احة ممكنة لتكون في خدمة البرنامج

االلتزام بالقانون الدولي ،وأال تش���مل االتفاقات

االستيطاني.

االقتصادي���ة والتجاري���ة املوقعة بني إس���رائيل

ممنوع الدخول إليها ومناطق لالس���تخدام العام

ويع���رج الكتاب على الوض���ع القانوني لهذه
املستوطنات غير الش���رعية وغير القانونية وفق

والعال���م املس���توطنات ،وإنه���اء كل اإلعفاءات
الضريبية التي يتمتع بها املستوطنون.

ق���رارات األمم املتحدة ،وسياس���ات اإلدارات

وأوصى الكاتب مبقاطعة بضائع االستيطان

األميركي���ة نحوه���ا على الرغم م���ن تباين رؤية

ومنع املستوطنني من دخول أوروبا وأميركا وذلك

بعضها لهذه املستوطنات ،وكذلك موقف االحتاد

كخطوة نحو منع املستوطنني من حملة اجلنسيات

األوروب���ي والذي يعتبرها من���ذ اليوم األول غير

األوروبية واألميركية من العيش في املستوطنات

شرعية وغير قانونية .ويلقي الكتاب الضوء على

وهم يحملون جنس���يات تلك ال���دول األوروبية،

عنف املستوطنني وما ميارسونه من قتل وتخريب

وطالبت الدراس���ة بسحب تلك اجلنسيات منهم.

ممتلكات وقطع أشجار ومصادرة ممتلكات ومنع

وفي اخلتام كما يقول الكتاب فإن عدد املستوطنني

املواش���ي م���ن الوصول إلى املراع���ي وكل ذلك

بلغ ف���ي بداية الع���ام  2015حوالى  651ألف

حتت بصر اجليش اإلس���رائيلي وسمعه ،وعلى
تأسيس املس���توطنني تنظيم ًا إرهابي ًا للتضييق

مستوطن يعيشون في  185مستوطنة باإلضافة
الى  220عش���وائية ،ويشكلون  %21من مجمل

على الفلسطينيني حتت ما يسمى «دفع الثمن».

سكان الضفة الغربية والقدس.

أما الفصل األخير فعالج وضع املستوطنات
ضمن إط���ار عملية الس�ل�ام ،مؤك���د ًا أن هذه
املس���توطنات يجب تفكيكها ف���ي نهاية املطاف،
وال بد خالل أي مسار سياسي من أن يتم وقف

وبني الكتاب أنه ف���ي بداية العام  2015فإن
عدد اليهود في فلسطني التاريخية قد أصبح 6.1
ملي���ون يهودي ،في حني بلغ عدد الفلس���طينيني
في العام نفس���ه  6.1مليون فلس���طيني أيض ًا،
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فلسطني التاريخية من الفلسطينيني ،وعليه فإن

أصدرت مؤسس���ة الدراس���ات الفلسطينية
هذا الكتاب تكرمي ًا للدكتور هش���ام نشابه ،أحد

وأنه في العام  2020س���يكون  %53من سكان
على إس���رائيل أن تختار إما حل الدولتني اآلن

أع�ل�ام الفكر والتربية والتعليم في لبنان والعالم

أو أن يتالش���ى حل الدولتني وتنزلق إس���رائيل

العربي ،ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات
الفلس���طينية طوال ثمانية وعش���رين عام ًا ،في

الواقع والقانون ،وهنا تتغير ديناميكية الصراع

مرحلة صعبة عانى لبنان خاللها ،ومعه املؤسسة،

وديناميكية احلل.

ويالت احلرب والغزو اإلسرائيلي وأكثرها قسوة

إل���ى حالة دول���ة واحدة تك���ون عنصرية باألمر

يعمل الدكتور إشتية رئيس ًا للمجلس االقتصادي

الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار ،إلى جانب كونه
عضو ًا في اللجنة املركزية حلركة فتح.

احتالل بيروت ،عاصمة العواصم العربية وأشدها
التحام ًا بفلسطني وشعبها وقضيتها.
يتضمن هذا الكتاب عدد ًا من الدراسات تعالج

جملة قضايا كانت في مركز اهتمام هشام نشابه،
أعدها باحثون وعلماء عرب ،بعضهم أصدقاء له،
وبعضهم اآلخر زمالء تعاونوا معه أو ش���اركوه
الهم التربوي نفسه.
وتضم قائمة املساهمني في هذا الكتاب السيد
محمد حسن األمني؛ طارق عبد الفتاح البشري؛
سليم متاري؛ بيان نويهض احلوت؛ عصام خليفة؛
سليم دكاش اليسوعي؛ محمود سويد؛ رضوان
السيد؛ ماهر الشريف؛ حسن عبد الكرمي؛ سام
عب���د الكرمي عمار؛ ريتا عوض؛ محمد مصطفى
القباج؛ محمد املجذوب.
الكتاب :دراس���ات في الدين والتربية وفلسطين
والنهضة
الكاتب :محمد سويد وماهر الشريف (محرران)
الناشر :مؤسسة الدراسات الفلسطينية
تاريخ النشر2015 :
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يعمل محمود سويد محرر الكتاب باملشاركة
مدير عام مؤسسة الدراسات الفلسطينية ورئيس
حترير «مجلة الدراس���ات الفلس���طينية» ،في ما
ماهر الش���ريف ،احملرر الثان���ي للكتاب ،مؤرخ
فلسطيني ،وباحث متفرغ في مؤسسة الدراسات
الفلسطينية.
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