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في البداية

هل ما يحدث في فلسطني انتفاضة ثالثة؟ هل

على الرغم من ذلك تواصل

جاء وقت االنتفاضة الثالثة التي كثر احلديث

مساهمتها في إثراء املشهد السياسي والبحثي

عنها ،وباتت مثل املولود املنتظر بعد عطش؟
ال أحد ميكن له أن يكون جازم ًا في اإلجابة

والفكري الفلسطيني ببعض الدراسات التي
تسعى جاهد ًة إلى تقدمي قراءات مختلفة له.

عن مثل هذا السؤال .فالهبة الفلسطينية التي

عددها اجلديد بدراسة

تفتتح

اكتسحت مناطق الضفة الغربية وكانت شرارتها

للدكتور بسام عويضة من جامعة بيرزيت بعنوان

العاصمة الفلسطينية القدس ،والتي جاءت
مباشر ًة بعد خطاب الرئيس محمود عباس في

اخلطابات اإلعالمية بني السياسة واألخالق
في الفضائيات احلزبية الفلسطينية :قراءة في

األمم املتحدة ،تشترك مع االنتفاضتني السابقتني

قناتي "األقصى" و "فلسطني اليوم" ،ثم بدراسة

ببعض الصفات وتختلف عنهما في صفات

للباحث عبد الغني سالمة حول الهبة احلالية،
محاو ًال فهمها وتفكيك مفاعيلها ودينامياتها.

أخرى ،فعلى الرغم من مشاركة غزة احملدودة
واملوسمية ،فإن غزة ليست جزء ًا منها ،كما

بعد ذلك يقدم الباحث إكرام عمر دراسة بعنوان

أنها ،أي هذه الهبة ،محدودة وتتم وفق نبضات

"املؤسسات املالية الدولية وتأثيرها على النظم

زمانية ومكانية مختلفة .إلى جانب حقيقة أن
الفعل املقاوم من طعن حتديد ًا يتم من شبان ال

السياسية في الدول العربية".
وتختتم

تدفعهم تنظيماتهم لفعله.

زاوية الدراسات بدراسة

للصحافي والكاتب يوسف الشايب حول السينما

من الواضح أن املفاوضات في الشرق األوسط

اجلديدة في فلسطني يناقش فيها جتربة اجليل

باتت من املاضي ،وأن احلديث عنها اآلن ليس

اجلديد من السينمائيني الفلسطينيني خالل
الثالثني عام ًا املنصرمة.

حقيقة األمر تندفع املنطقة إلى مرحلة جديدة

وتضم زاوية املقاالت مجموعة من املقاالت

من التصعيد الذي ال يعرف أحد عواقبه .وفيما

التي تبدأ مبقالة للباحث والكاتب محمد حلس

يواصل اإلقليم انشغاله بتقلبات دوله وأزماتها

حول اآلثار احملتملة للهبة احلالية على كل من

خاصة في سورية مع دخول موسكو على خط

االقتصادين الفلسطيني واإلسرائيلي .أما املقال

املواجهة املباشرة مع تنظيم الدولة ،وتفجيرات

اآلخر في هذه الزاوية فلإلعالمي محمد هواش
بعنوان الهبة الشعبية تفتح طريق ًا للخروج من

الفرنسية إلى سماء سورية للمساهمة في احلرب،
فإن البحث عن املصاحلة الفلسطينية أيض ًا يكاد

فك أوسلو.

إال من باب املجامالت السياسية ،فيما في

باريس املدانة التي دفعت الطائرات احلربية

أما في زاوية السياسات العامة ،فتكتب

يختفي في ظل هذه املعمعة واجللبة.

األكادميية اجلزائرية الدكتورة ميادة بن بريهوم
7

دراسة عميقة تبحث فيها "أثر التكنولوجيات

عبد الهادي بعنوان "أدوار املرأة الفلسطينية

احلديثة في توجيه السياسات العامة نحو ترقية

منذ منتصف الستينيات حتى العام ."1982
وكالعادة تضم سياسات كوكب ًة من الكتب
الصادرة حديث ًا عن دور النشر الفلسطينية

اخلدمة العمومية".
وفي زاوية السياسات الدولية تقدم الباحثة
الشابة نتالي حمدان دراس ًة حول الهجرة في

والعربية.

القانون الدولي بعنوان "الهجرة واللجوء بني

تواصل إسرائيل اعتداءاتها على املدن والقرى

مصالح الدول املستضيفة والقانون الدولي".

واملخيمات الفلسطينية ،ويواصل املستوطنون

في زاوية عرض الكتب

هجماتهم الوحشية على الفلسطينيني ،ويواصل

كتابني .األول للكاتب اإلسرائيلي "غيش َعميت"

االنقسام الفلسطيني غرس نصاله ومتزيق

وتستعرض

جسد الوحدة الوطنية ،أما العرب فغارقون في

بعنوان "بطاقة ملكية :تاريخ من النهب والصون
واالستيالء في املكتبة الوطنية اإلسرائيلية"،

انشغالهم األبدي عن فلسطني ،وال تظل إال الكلمة

والثاني لألكادميية الفلسطينية الدكتورة فيحاء

الباحثة عن احلقيقة.

العدد (2015 )34

8

دراسات

الخطابات اإلعالمية بين السياسة واألخالق
في الفضائيات الحزبية الفلسطينية
قراءة في قناتي "األقصى" و"فلسطين اليوم"

1

د .بسام عويضة

*

1ملخص :

السياسة واإلعالم في فضائيتي "فلسطني اليوم"
و "األقصى".
وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته
الفضائيتان في إظهار معاناة الشعب الفلسطيني
التي تسبب بها االحتالل اإلسرائيلي ،فإنهما
تساهمان في تعزيز االنقسام الفلسطيني ،إذ
ما زالتا حترران األخبار على أساس معايير
االنتماء للحزب والوالء السياسي ،فبد ًال من أن
تقوم القناتان مبراقبة املؤسسات السياسية
باعتبارهما سلطة رابعة ،فإنهما تقومان بالدفاع
عن تلك املؤسسات أمام أي أزمة سياسية.

حتاول هذه الدراسة تقدمي مساهمة في
إعادة فصل املجال اإلعالمي عن السياسي،
سواء على مستوى اللفظ أو الداللة املباشرة
أو الدالالت املختزنة ،بهدف املساهمة
بالتفكير في العوائق النظرية التي حتول دون
التقدم مبشروع إعالمي تُفصل فيه املعلومة
عن الرأي.
وتستند الدراسة إلى املنهج البنيوي الذي
ميدان
أخرج اخلطاب من كونه ُبني ًة لغوي ًة إلى
ٍ
وموضوع لها.
للسلطة
ٍ

إن االستنتاج األساسي الذي وصلت إليه

 . 1المقدمة:

الدراسة هو وجود تأثير مباشر وواضح بني

*

تعتبر القضية الفلسطينية جوهر الصراع
العربي اإلسرائيلي ،فقد شكلت هذه القضية

رئيس دائرة اإلعالم في جامعة بيرزيت.

9

منظور "املعرفي النقدي" ،بعيد ًا عن أي استعارة

وال تزال الهوية العربية واإلسالمية ،لذلك كانت
حاضر ًة على الدوام في حسابات الدول العربية

أيديولوجية.

واإلقليمية باعتبارها قضية "استثمار" في بعض

ومن أجل الوصول إلى أهداف البحث ،قام

األحيان ،أو "حجر الزاوية" في التحالفات

الباحث بتقسيم الدراسة إلى مقدمة وثالثة

اإلستراتيجية في أحيان أخرى.

فصول باإلضافة إلى النتائج.

وباالستناد إلى ما تقدم ،فإنّ أفضل طريقة
ملعرفة هذه التحالفات السياسية تتمثل في رصد

ففي الفصل األول يتناول البحث النص
واخلطاب ،وحتديد ًا ،تأسيس مفهوم اخلطاب،

القنوات اإلعالمية وتتبعها؛ لذلك يرصد البحث

وكيفية ضبط اخلطابات ،الكيفية التي يستمد

إشكالية التأثير املزدوج للسياسة والدين
على اخلطاب اإلعالمي ،منظور ًا إليه من زاوية

منها اخلطاب سلطته باإلضافة للمجاالت التي
يهتم بها حتليل اخلطاب وآليات عمله ،أنواعه،

أخالقية.

وكيفية تشكيله للرأي العام.

أثار اخلطاب اإلعالمي للفضائيات الدينية

وفي الفصل الثاني يتطرق البحث إلى إشكالية

الفلسطينية ،والفصائل السياسية التي تقف

العالقة بني السياسة والدين ،وبروز تيارين

وراءها ،ومنظومة القوى العربية واإلقليمية التي
تتقاطع معها ديني ًا وسياسي ًا ،باعتباره مرآ ًة
لتجلياتها السياسية جد ًال واسع ًا لم يثره أي

متضادين على املشهد السياسي وسط تباينات
شاسعة وعميقة بني الطرفني ،وبروز حركتي
حماس واجلهاد اإلسالمي وسط هذا املشهد.

موضوع آخر خالل السنوات املاضية.

وفي الفصل الثالث واألخير ،احتوى البحث

وعلى الرغم من أنّ األسئلة السياسية والدينية
واألخالقية متشعبة ومتباينة في منطلقاتها

على اإلطار التحليلي ونتائجه ،فقد َرصد الباحث

يوحدها هو الرغبة في
وأغراضها ،فإنَّ ما ّ
املعرفة والوقوف على درجة هذا التأثير ،من

في محاولة منه للوصول إلى أهداف الدراسة

العديد من نشرات األخبار والبرامج احلوارية،
وغاياتها.

رغبة في اال ّدعاء باحتكار املعرفة اليقينية
غير ٍ
أو امتالك سلطة احلقيقة أو فرضها.

 .2حالة البحث:
إشكالية الدراسة:
غياب الدراسات اإلعالمية التي تتطرق إلى
تأثير السلطة السياسية أو منظومة العالقات
في النظام العربي أو اإلقليمي (مثل قطر
وإيران وتركيا وسورية) على اخلطاب اإلعالمي

لذا سيسعى الباحث إلى قراءة ذلك اخلطاب
وتفكيكه ،بنيوي ًا ،كإحدى مدارس نظريات النقد
مفاهيمي يعمل على
نظام
املعاصر ،وحتديد
ّ
ٍ
خدمة هذه الدراسة ،وفصل هذا اخلطاب عن
إرثه السياسي ،وإعادة بنائه من جديد ،وفق
العدد (2015 )34
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للفضائيات الدينية الفلسطينية ،وانعكاس ذلك

"فالتصور ما فوق البنيوي (الداللة)

على "اجلوهر األخالقي" للرسالة اإلعالمية.

لهذه األداة مختلف عن التصور
األجنلوساكسوني املألوف ،من حيث كون

فرضية الدراسة:
يفترض الباحث أنّ العالقات السياسية
العربية واإلقليمية تُؤثر تأثير ًا محوري ًا في البنى
القيمية داخل الرسالة اإلعالمية التي تبثها
الفضائيات الدينية الفلسطينية ،ما يترك داللة
عميقة في "اجلوهر األخالقي" لتلك الرسالة.

األول قد أسسه مفهوم "اللسان" كما قدمه
العالم السويسري فردينان دي سوسير،
الذي رأى أنّ الواقع احلقيقي للكالم يجب
أن يأخذ األسبقية على الكتابة ،مبعنى أنّ
نسق اللغة عموم ًا يجب أن يسبق املجموع
الكلي للتلفظات كلها".

2

سيخطو الباحث على أثر بيير بورديو

أهمية الدراسة:
إعادة بناء املجال اإلعالمي عن املجال
السياسي ،سواء على مستوى اللفظ أو املمارسة
أو الداللة املباشرة أو الدالالت املختزنة من
السلطات السياسية ،بهدف املساهمة بالتفكير
في العوائق النظرية التي حالت ،وال تزال،
دون التقدم مبشروع إعالمي ،يمُ نع فيه تداخل
املعلومة مع الرأي.

3

في حتليل اخلطاب سوسيولوجي ًا

إلخراجه من دائرة التحليل اللغوي
بتجلياته ،الكالم والنص ،عن طريق
ربط اخلطاب مبسألة السلطة ،فـ
بورديو يرى أنّ "اخلطاب يكتسب
سلطته من خارجه ،وما تقوم به اللغة
ليس أكثر من كونها ترمز لتلك السلطة
وتبنيها" 4،ومن هنا ،سيقوم الباحث
بالولوج إلى حتليل اخلطاب ،متكئ ًا إلى

 -نوع البحث:

 -يندرج هذا البحث ضمن األبحاث الكيفية،

املنهج البنيوي.

فمن خالل هذا املنهج سيتم حتليل األبعاد

 -العينة:

الكيفية لتأثير السلطة السياسية على

رصد قناتي "األقصى" التابعة حلركة

الرسالة اإلعالمية في فضائيتي "األقصى"

حماس في قطاع غزة ،و"فلسطني اليوم"

و"فلسطني اليوم".

التابعة حلركة اجلهاد في بيروت ،عبر
اختيار عينة عشوائية تتكون من عشرين

 -منهج البحث:

تتبوأ اللسانيات بني العلوم اإلنسانية
مكان ًة متميز ًة ومركزي ًة عند البنيويني،

نشرة أخبار ،وستة برامج مقسمة على
النحو اآلتي:
11

القناة
فلسطني اليوم

األقصى

البرنامج

الوقت

املوضوع

املدة الزمنية

حدث وأبعاد

سياسة واقتصاد

يومي ًا 19:00م
ما عدا اجلمعة والسبت

ساعة

إستراتيجا

سياسة وشؤون عسكرية وأمن

األربعاء 21:5م

ساعة

املنتدى

شؤون سياسية

األحد 19:30م

نصف ساعة

مع ًا نتغير

سياسة وشؤون عسكرية

الثالثاء 18:00م

ساعة

عني على الضفة

سياسة وأمن

األحد 20:00م

ساعة

االقتصاد والناس

اقتصاد

األربعاء  11:00ظهر ًا

ساعة

 -يعود السبب في اختيار هذه العينة

املصرية محمد سعد أبو عامود ،تطرق في

ألنها تشكل ذروة البرامج السياسية

مقال له بعنوان "التحول في العالقة بني اإلعالم

لدى القناتني ،وملعرفة التأثير السياسي

والسياسة" ،إلى أنّ "وسائل اإلعالم أصبحت
مؤسسة سياسية ،مما جعل دور اإلعالم
مؤثر ًا في السياسة ومحفز ًا أو مثير ًا لألفعال

حية ومعمقة مع عدد من اإلعالميني

السياسية ،فقد أضحى اإلعالم قوة سياسية
قادر ًة على تشكيل الرأي العام ،فاإلعالم لم يعد

اخلارجي لهذه البرامج.
 من أدوات جمع البيانات :إجراء مقابالتواخلبراء.

أداة تابعة للعمل السياسي مّ
وإنا صا َر يدخل
في صميم العمليات السياسية على املستوى

حدود الدراسة:

اإلطار الزمني :تغطي الفترة الواقعة بني

الداخلي واخلارجي".

 1شباط و 1حزيران.2013/

بني أبو عامود أنْ بعض الدول أضحت ذات
تأثير سياسي كبير على الساحة الدولية بسبب

الدراسات السابقة:

قنواتها الفضائية ،لذلك سعت بكل قوتها إلى

على الرغم من كثرة الدراسات واألبحاث

حتويل تلك القنوات إلى أدوات خلدمة سياساتها

التي كتبت عن العالقة بني السياسة واإلعالم
والتي تناولت نقاط ًا مهم ًة في تاريخ العالقة بني

اخلارجية.
هذا يقودنا إلى ملف العالقات التشابكية بني

الطرفني ،فإن معظم هذه الدراسات لم تذكر
شيئ ًا عن النتائج األخالقية املترتبة على هذه

اإلعالم الديني الفلسطيني وتشابكاته السياسية،
ففي دراسة حديثة للمركز العربي لألبحاث

العالقة.

ودراسة السياسات بعنوان "العرب وإيران،

أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان
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5

12

مراجعة في التاريخ والسياسة" ،تطرق عزمي

وعن تأثير العالقة السياسية التي تربط

بشارة إلى أنّ حركة اجلهاد اإلسالمي تأثرت،
منذ العام  1979مببادئ الثورة اإلسالمية في

إيران بحركة حماس ،أفرد خالد احلروب في
كتابه "حماس :الفكر السياسي واملمارسة"
جزء ًا كبير ًا لتلك العالقات ،وأشار إلى أن العالقة

إيران على غرار حركات إسالمية سن ّية ،مبا

التي جمعتهما كانت على أساس سياسي وليس

فيها اإلخوان املسلمون ،وقال" :لقد كان للثورة

على أساس أيديولوجي ،فهي التقاء في املصالح

اإلسالمية تأثير مباشر فيما ُيسمى الصحوة

بينهما ألن العدو واحد ،على الرغم من أنّ إيران
تتبع املذهب الشيعي و"حماس" تتبع املذهب

اإلسالمية في ثمانينيات القرن املاضي ،ال شك
في أنّ حركة حماس في وضعها احلالي كانت
تفضل من حيث طبيعتها األيديولوجية وبدرجة

السني.

أكبر بسبب قواعدها االجتماعية في العالم
العربي ،لو تلقت هذا الدعم الذي تتلقاه حالي ًا

10

وفيما يبدو ،فإن أسس العالقة الفعلية كانت
بني "حماس" وإيران عالقة مصالح أكثر منها
مبادئ ،والدليل على ذلك قيام إيران بقطع

من إيران ،من دولة عربية مثل السعودية".
ينفي دائم ًا زعماء احلركات الدينية الفلسطينية

مساعداتها املالية عن "حماس" على الرغم من

أي ارتباط لقراراتهم السياسية بدول إقليمية،

إعالن األخيرة متسكها بخيار املقاومة على

ففي حوار أجراه رئيس التحرير في صحيفة

الرغم من التهدئة.

6

"احلياة" اللندنية غسان شربل مع رئيس املكتب

وبني رائد أشنيور في أطروحته للماجستير

السياسي حلركة حماس خالد مشعل عن تأثير

"التقارب بني إيران وحماس :بني الضرورة

سورية وإيران في البرنامج السياسي حلركة

واخليار" أنّ " العالقة بني اجلانبني تسير باجتاه
واحد ،وهو اجتاه عالقة "حماس" بإيران ،وليس

حماس ،قال مشعل ":إنّ قرار احلركة فلسطيني
مستقل منطلق من املصالح الفلسطينية وليس
7
جزء ًا من برامج اآلخرين وال محسوب ًا عليها".

كما قال عامر عفيف شديد في أطروحته:

وعن مدى تأثير سورية 8وإيران في قرار

"اخلطاب السياسي حلركة حماس ،قبل وبعد

"حماس" ،قال مشعل" :قرار حماس نابع من
الواقع الفلسطيني وليس تابع ًا ألحد ،ولكن

انتخابات  ،2006حدود الثبات والتغير"" :شكلت

العكس ،ما يلغي املنفعة القائمة في العالقة".

11

ثورة  25يناير واإلطاحة برأس النظام املصري
الرئيس املخلوع حسني مبارك كنز ًا إستراتيجي ًا

حماس باعتبارها جزء ًا أصي ًال من األمة

اإلسالمية تراعي في موقفها مجمل األوضاع

باجتاه حتسن العالقات بني مصر وحماس

العربية واإلسالمية ،وعالقتنا اجليدة مع إيران

وأصبحت مع ضبط إيقاع عملها والتفكير بكل

ال يعني أننا جزء من برنامجها".

ما تعمل ،مبا ال ُيشكل أي حرج ملصر".

9

13

12

النص ألنّه الظاهر واخلفي.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة "هارفارد"
األميركية بسام الطيبي استشهد برأي محمد
سليم العوا 13الذي قال إنّه "ميكن إقامة نظام
سياسي إسالمي دون عنف ،وكذلك ميكن
السماح بحرية التعبير حول عملية الفصل بني
14
الدين والسياسة".
وفي دراسة حديثة عن مفهوم األخالق ،قال
طه عبد الرحمن في كتابه "سؤال األخالق" ألنّ
"احلداثة الغربية ُبنيت أساس ًا على نبذ األخالق
وعلى اعتبار دخولها في العلم أو التقنية سبب ًا
من أسباب التقهقر ،فالذي يفصل اإلنسان عن
احليوان ليس العقل وإمنا األخالقية ،فاحليوان
ال يكون أبد ًا كائن ًا أخالقي ًا ،فليس مبقدوره أن
ُيدرك ما هو فوق عالم الواقع نحو عالم املثال،
وعالم املثال هو بالذات محل القيم التي بوساطة
15
طلبها واتباعها يتوصل إلى األخالقية".
وبعد بحث معمق في معظم الكتب والدراسات
واألبحاث اإلعالمية باللغات العربية واإلجنليزية
واألملانية الحظ الباحث وجود كتب قليلة تطرقت
إلى إشكالية العالقة بني السياسة واإلعالم،
وبعض الدراسات عن فضائية "األقصى" ،في
حني ال توجد أي دراسة عن فضائية "فلسطني
اليوم" أو حول العالقة بني اإلعالم واألخالق.

17

بعبارة أخرى ،ميكن القول إنّ النص هو
عبارة عن :البناء النظري املجرد للخطاب ،وعليه
فإنّ النص هو "البنية الذهنية املجردة واخلطاب
18
هو التجسيد الفعلي لتلك البنية".
لقد عرف محمد عابد اجلابري 19،اخلطاب أو
الفكر بأنه "مجموعة من النصوص ،له جانبان:
ما يقدمه الكاتب وهو اخلطاب ،وما يقرؤه
القارئ وهو التأويل ،فاخلطاب ،باعتباره مقولة
الكاتب ،هو بناء من األفكار ،يحمل وجهة نظر
مصوغة في بناء استداللي ،أما اخلطاب ففي
صورة مقروء القارئ ،فهو إعادة بناء ،ومن ثم
فهو يتضمن وجهة نظر".

20

ولكن يوجد بعض اللسانيني الذين ال
يشاطرون اجلابري رأيه ،فهم ال يفرقون بني
النص واخلطاب ،وهذا خطأ كبير ،فالنص
يتألف من صيغ تعبيرية في زمانه ومكانه
احلاليني ،بينما ال يندرج فهم اخلطاب في مقامه
الزماني أو املكاني ،وإمنا في نسقه الفكري
واأليديولوجي ألنه مبني على نظرية على درجة
كبيرة من التماسك.
فالنص مجموعة من الرموز ،أما اخلطاب فهو
سلطة ،يجمع بني اللغة والهيمنة ،بهدف تغيير
القيم وجتييش الرأي العام واإلقناع بتصورات

 . 3النص والخطاب:

جديدة وحتطيم سلطات سياسية وبث معلومات

الفرق بني النص واخلطاب كبير جد ًا ،فالنص
يعني" :ما كان لفظه دليله"

16

وتغيير أجندات.
ولهذا ،عمل ميشيل فوكو

أو "النص ما ال

مفهوم جديد للخطاب ال يقوم على أصول

يتطرق إليه تأويل" ،بينما اخلطاب أشمل من
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21

على "تأسيس

14

لسانية بل يتشكل أساس ًا من وحدات سماها

فالصيغة نفسها هي أيديولوجيا سواء كانت

"املنطوقات" ،وهذه تشكل منظومات منطوقية

دينية أو قومية أو ماركسية أو ليبيرالية إلحداث

ُيسميها فوكو "التشكيالت اخلطابية" ،وهذه
تكون أو تتمحور دائم ًا في حقل خطابي معني،

تأثير سياسي يؤدي إلى إنتاج معرفة ،وليس
شرط ًا هنا أن يكون مصدر اخلطاب احلق أو

وحتكمها قوانني التكوين والتحويل.

القانون وإمنا غالب ًا يأتي بفعل القوة.

22

وعن كيفية ضبط اخلطابات في املجتمع

نفهم مما سبق أنّه ال ميكن فهم الذات من

الغربي ،أوضح فوكو في كتابه "نظام اخلطاب"
الذي صدر عام  1970قائ ًال" :أي خطاب ،له

دون توسط اللغة والعالمة والرمز والنص ،ومن
هنا ُيطرح سؤال اللغة والتأويل في فلسفة بول
ريكور 26،ودور الرموز في تشكيل ثقافة اإلنسان

نسق محدد أو نظام معني من اإلكراهات والقيود
التي تتحكم به ،وليس عفوي ًا كما نتوهم ،وحق

كما ورد في فلسفة نعوم تشومسكي.

الكالم ال يعطي ألي شخص في املجتمع" ،وأثبت

27

لذلك ركز كل من ميشال فوكو وجاك دريدا

28

فوكو أن هناك إكراهات داخلية وخارجية تتحكم

وجاك الكان

بإنتاج اخلطاب ،فعلى مدار التاريخ نالحظ أن
هناك أشخاص ًا مأذونني ،أي لهم حق الكالم

وفتح أفواههم ،وأناس ًا أخرين يستمعون فقط

أنّ اللغة واخلطاب والنص هي شيء أساسي
ألي علم حول اإلنسان ،كما أن العالم األملاني

أو يخضعون ويطيعون ،في املاضي كان هؤالء

أوتوجروت يقول إنّ "اللغة هي التعبير املوضوعي
30
عن عقلية اجلماهير وروحها وميولها".

األشخاص رجال الدين ،وأما في العصر احلالي

ولكن السؤال ،مباذا يهتم حتليل اخلطاب،

فإنه ُ يسمح ألكبر عدد من الناس بالكالم.

29

على نظرية اخلطاب ،مبعنى

يجيب عن هذا السؤال بغوره الزواوي صاحب

23

السؤال" :من أين يستمد اخلطاب سلطته:

كتاب "الفلسفة واللغة ،نقد املنعطف اللغوي
في الفلسفة املعاصرة" قائ َال" :ال يهتم حتليل

القدرة أو من طبيعة اخلطاب نفسه في منظور

اخلطاب بالتأويل ولكن بالوجود املتمظهر أو

فوكو ،أو هو عنف منارسه على األشياء كما
يقول فريدريش نيتشه 24،أو من كونه استخدام ًا

الظاهري للمنطوقات ...إنّ وصف اخلطاب
يختلف عن حتليل اللغة ألنّ حتليل اللغة مفتوح،

من قدرته الشمولية على ممارسة فعل القوة أو

للقوة واستثمار ًا للمعارضة" كما يقول إدوارد
سعيد.

في حني أن حتليل األحداث اخلطابية هو حتليل
لعينة وبالتالي هو مغلق".

25

كما يستمد اخلطاب سلطته من الصياغة،

31

يرى بعض النقاد ،أنّ نظرية حتليل اخلطاب
تعتبر بنية سطحية لبنى عميقة ،ولكنها ال
تغطي املشهد كام ًال ،فعلى الرغم من أنّ

فالرأي العام ال ينتبه إلى الصيغة وعناصر
اإلخراج الصحافي التي قولب فيها احلدث،
15

هذه املدرسة تغطي عالقة اخلطاب بالسلطة

صاحبه للواقع ،وليس الواقع نفسه ،وال يترك

ومؤسساتها وتشابكاتها السياسية ،بهدف

أمام الفرد أي إمكانية للنقد والسؤال ،ألنه

إنتاج معرفة خلدمة سلطة سياسية فإنها

يقوم بتسلسل األفكار وراء بعضها البعض،

ال تغطي مجاالت كثيرة ومهمة ،مثل حتليل

حسب أهميتها ،لينتج عنها فكرة جديدة ،أو

املفردة اللغوية واستبعاد املؤلف ودراسة

إلقصاء فكرة أخرى عن طريق إنتاج متخيل

آلية إنتاج املعرفة ودراسة أنساق العالمات

غير مرئي.

في املدرسة السيمائية ،مثل الرمز واإلشارة

فالبنُية املعرفية للخطاب تعتمد على "سلطات

والشارة والشعار واالستعارة والعرض

أبستمولوجية مغايرة ،ومن هنا فهي تعبر عن

واملختصر احلرفي واللون والصورة.

االختالف بني هذه التصورات وال تعبر عن فئات

الغاية إذن من حتليل اخلطاب "هي الوقوف
على دالالت النص األكثر عمق ًا ،وإعطاء النص

أو طبقات".

34

بني نصر حامد أبو زيد 35أنّ آليات اخلطاب
اإلسالمي هي :إهدار البعد التاريخي وجتاهله،

القراءة الداللية األدق ،فهي آلية القتحام النص
في عمقه لكشف دالالته التي رمبا أسقطها

واالعتماد على سلطة السلف أو التراث ،وذلك

املؤلف ،فهو لم يقلها ،ولكنّ النص قالها ،لهذا
السبب أعلن عن "موت املؤلف" ،لكن في املقابل

بعد حتويل النصوص التراثية ،وهي نصوص

أعلن ميالد النص والقارئ".

ثانوية إلى نصوص أولية ،والتوحيد بني الفكر
والدين.

32

وإذا كانت وسائل اإلعالم حتمل في رسائلها،

أما الشيخ يوسف القرضاوي 37فقد ع ّرف

كما يقول بيير بورديو" ،أيديولوجيا ناعمة،
فإنه ميكن فهم وسائل اإلعالم أو ًال ،على أنها

اخلطاب اإلسالمي بأنه "البيان الذي يوجه باسم
اإلسالم إلى الناس مسلمني أو غير مسلمني،

مؤسسات قائمة على بنية معقدة من العالقات،

لدعوتهم إلى اإلسالم أو تعليمه لهم ،وتربيتهم
عليه ،عقيدة وشريعة ،عبادة أو معاملة ،فكر ًا

فهي ال تظهر إال في شكلها النهائي املتمثل

أو سلوك ًا ،أو لشرح موقف اإلسالم من قضايا

في اسم املؤسسة ونشاطاتها ،وما هو مبان
منها".

36

احلياة واإلنسان والعالم".

33

38

اخلطاب اإلعالمي يتبنى مفاهيم ومقوالت

في املقابل ،شنَّ أدونيس انتقاد ًا الذع ًا
للخطاب اإلسالمي ووصفه بأنّه خطاب دعوي

إطار بنيته اإلعالمية بهدف التأثير في اجلمهور

وتبشيري وحتريضي يسعى لتحقيق النفاذ،
خصوص ًا أنّ حركات اإلسالم السياسي،

ونظام له أهدافه ومصاحله ،إنه يعكس تأويل

صاحبة هذا اخلطاب ،متلك برنامج ثورة وهدم،

احلكومة أو السلطة أو احلزب ويدمجها في
عن طريق حتّول تلك الوسائل إلى نسق خفي،
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دون أي برامج للنهضة والبناء.

 . 4إشكالية العالقة بين السياسة
واإلعالم واألخالق:

39

أما الباحث التونسي سامي براهم ،فقد وقف
موقف ًا وسطي ًا بني القرضاوي وأدونيس حيال

تأتي إشكالية العالقة بني السياسة واألخالق

اخلطاب اإلسالمي وقال" :لعل من أبرز مظاهر

واإلعالم كإجابة عن سؤال مركزي وهو :ما

إلى التوفيق والترميق القائمة على اجلمع بني

هي العالقة التي تربط بني السياسة باعتبارها
فضاء من املمارسات ،واألخالق بوصفها نظام ًا

العقم في اخلطاب اإلسالمي املعاصر تلك النزعة
املتناقضات ،ومحاولة البحث ع ّما يوافق النظم
املستحدثة أو يطابق املفاهيم الغربية في تراثنا

من القواعد امللزمة ،واإلعالم كأداة للرقابة وليس
دائرة لصنع القرار؟

اإلسالمي ،حتت مسمى التأصيل تارة أو أسلمة
احلداثة".

في سياق هذه الدراسة ،فإن البعد األخالقي
للرسالة اإلعالمية هو محل تساؤل خصوص ًا

40

وأخير ًا ،استعرض وليد الشرفا في كتابه

حينما يكون محور التغطية اإلعالمية مسألة
سياسية.

"دوائر اإلقناع في خطاب حركة حماس"
خطاب حركة حماس باعتباره ممث ً
ال
متماسك ًا لبنية ضاغطة ،أدواتها اخلطابات

فعل "ساس  -يسوس" ،ومعناه عالج األمر

السياسية والدينية واألخبار والصور

أو صرفه ودبره ،وهي كلمة تبدو محايدة ،وال

كلمة "سياسة" مشتقة في اللغة العربية من

تنطوي في ذاتها أو في تركيبتها اللغوية على

واملقابالت ووسائل اإلعالم ،هذه األدوات

حكم قيمي أو أخالقي ،وكلمة "سياسة" ،هي

التي أصبحت تزاحم املؤسسة التاريخية

الترجمة العربية لكلمة

التقليدية بأدوارها املعاشة لصالح تقنيتها

كلمة يونانية األصل هي

"املتخيلة" ،باعتبارها رأس املال الرمزي
للمجتمع ومصدر ًا للصراع على املجال

()Polis

ومعناها دولة

املدينة ".وقد عرفها عالم السياسة األميركي
دافيد ابستون بأنها "عملية تخصيص سلطوي

العام لالستحواذ على الرموز ،وبالتالي
شرعية املؤسسات الرمزية".

()Politics

املشتقة من

للقيم" 42.بينما اعتبر محمد عابد اجلابري
43
السياسة فرع ًا من علم األخالق أو تتويج ًا له.

41

ويرد بعض اللسانيني على ما سبق ،بأنْ
هناك إشكالية لدى بعض النقاد وهي أنهم

ولد علم األخالق في اليونان في اللحظة التي
استولى فيها العقل على أزمة احلياة اإلنسانية،

ال يفهمون النص ،كما فهمه املؤلف ،وهذا

وسقراط هو املؤسس الفعلي لهذا العلم ،والكلمة

يضع التأويل كمشروع ،حتت طائلة السؤال

اإلجنليزية لألخالق

والنقد.

()Ethic

مستخلصة من

اجلذر اليوناني "ديون" أي ما يجب فعله ،وهو
17

الذي نقله الالتني إلى لغتهم بلفظ ( )Moraleوهي

هذا التشابك السياسي – اإلعالمي املعلن

"خطاب معياري ينبني على التعارض املوجود

واخلفي ُيحول اإلعالم إلى أيديولوجيا ،ويخلط

44

بني املعلومة والرأي ،مبعنى آخر ،يصبح

أن

اإلعالمي أداة طيعة في خدمة النظام السياسي

بني اخلير والشر باعتبارهما قيمتني مطلقتني".

اعتبر الفيلسوف الهولندي سبينوزا
"مجال األخالق ليس إال مركز ًا تتالقى فيه
45

إشعاعات املعرفة البشرية في سائر فروعها".

ومصاحله وليس في خدمة املواطن ،وهذا األمر
هو الذي أوجد ما ُيسمى "اإلعالم االشتراكي"

46

أو "اإلعالم القومي" أو "اإلعالم اإلسالمي" أو
"اإلعالم الليبيرالي" ،ولكن أخالقي ًا ،ال يوجد إال

في حني طالب إميانويل كانط  47بتأسيس أخالق
عاملية ،وقد أطلق عليها أخالق الواجب قبل أن
واحلال كذلك في اإلسالم "فاألخالق ليست

إعالم واحد ،وهو  :عندما يعمل اإلعالمي تقرير ًا
عن االنتخابات البرملانية مث ًال ،فإنه يتطرق إلى

كماالت ،مبعنى زيادات ال ضرر على الهوية

جميع األحزاب السياسية املنضوية حتت قبة

اإلنسانية في تركها ،وإمنا هي ضرورات ال

هذا البرملان ،بصرف النظر عن عددها أو عدد

تقوم الهوية اإلسالمية دونها ،بدليل أن اإلنسان

مؤيديها أو فحوى برامجها السياسية ،وإذا
أراد أن يعمل حتقيق ًا صحافي ًا عن الفساد مث ًال،

كما يحرم ويجرم القانون التعدي على

فعليه أن يكمل حتقيقه بشكل مهني بصرف

األخالق ،فقد نصت املادة الثامنة في قانون

النظر عن السياسيني الفاسدين الذين استطاع

النشر واملطبوعات الفلسطيني رقم ( )9لعام

كشفهم ،سواء كانوا من حزبه أو من حزب آخر،
وإ ّال انتفت عنه هنا صفة األخالقية.

تكون أخالق القانون".

48

لو أتى ضدها ،ل ُع ّد من األنعام".

49

 ،1995على أن "كل من يعمل في الصحافة

حاول البعض دحض سلبيات اإلعالم

عليه التقيد التام بأخالق املهنة".
لكن القائمني على وسائل اإلعالم كما أسلفنا
سابق ًا يلعبون دور ًا كبير ًا في تشكيل الرأي

احلكومي أو األيديولوجي ،وأشاروا إلى أنّ
"اإلعالمي األخالقي وامللتزم" هو من يقوم بنشر

العام وفق أهداف ومصالح تخدم أيديولوجيات
أو أفكار ًا أو أنظمة سياسية وتبرز مساوئ

تعاليم عقيدته ،فإذا كان األمر كذلك ،فأين سيجد
املرء اخلبر اليقني وكيف سيعرف احلقيقة ،وكيف
يمُ كن أيض ًا إعداد نشرة أخبار ألمة بها عدد

غيرها أو تنفيها ،ولهذا تجُ ّير هذه الوسائل

كبير من األعراق واألديان واملذاهب واأللوان

عن طريق "التالعب في مفردات اخلبر أو

واألجناس واألفكار؟

في الصورة" 50،بهدف خدمة بعض األنظمة

فعلى سبيل املثال ال احلصر ،يقول عبد الرحمن

السياسية للمحافظة على بقائها واستمرارها،

حجازي في كتابه "اإلعالم اإلسالمي بني الواقع

وللتأثير على الرأي العام.
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18

على انتقاء قضية ما ،وجعلها محط اهتمام

واملرجتى" الصادر عن دار املعرفة البيروتية
إنّ اإلعالم اإلسالمي ُيشكل "ميدان ًا خصب ًا

الرأي العام ،وأنها قادرة على الترويج الكبير
للحدث ،واملساس بعمق األبعاد املعرفية للنشاط

لطرح الفكر اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية،
ومجا ًال واسع ًا ملتابعة أخبار العالم اإلسالمي

السياسي ،مبعنى أن بإمكانها جعل بعض
املسائل بالصدفة ،جاذب ًة النتباه اجلمهور،

مع حتليلها من وجهه النظر اإلسالمية والوقوف
أمام الغزو الثقافي للمجتمعات اإلسالمية".

وألهل القرار ،كما بإمكانها إسناد املسؤولية

51

الفكرة السابقة ،تدخل اإلعالميني في

والفضح بطريقة بنيوية".

52

إشكالية ال سابقة لها ،فعلى سبيل املثال ،نحن

وحول اخلروج من هذه املعضلة ،قال صادق

نحتاج من أجل إعداد نشرة أخبار إلى أكثر من

جالل العظم  53إنّ "احلل يكمن في دولة املواطنة،
وهو يعني فصل الديني عن السياسي ،وفصل

واملذاهب كافة املوجودة داخل املجتمع ،أو
َسيشاهد املواطن مث ًال خمس نشرات أخبار
مختلفة من خمس فضائيات على املستوى

السياسي عن اإلعالمي ،حتت مظلة القانون

خمس نشرات إخبارية لطرح األفكار واألديان

ومراقبته".

54

إنّ العالقة بني السياسة واإلعالم عادة ما
تكون عالقة خفية و"تتمظهر هذه العالقة غالب ًا

الوطني.
باختصار ،هناك العديد من اإلشكاليات التي

في شكل رمزي من خالل اخلطاب" 55،ولكن

سينتُج عنها إعداد أكثر من نشرة أخبار على

من واجب اإلعالمي املهني أنْ يتحرى الدقة
واملوضوعية حتى ال يقع فريسة سهلة في شباك

مستوى الوطن ،وهي:
أو ًال -وجود عدة قراءات للخبر الواحد،

هذه العالقة اخلفية.

وهذا يخلق لدى الفرد حالة من عدم االنسجام
فكري ًا وسياسي ًا ونفسي ًا بسبب عدم مقدرته على

وعن العالقة بني اإلعالم والسياسة ،قال
اإلعالمي حكم عبد الهادي

تفسير أحداث كبرى ،كاالنقسام الفلسطيني أو
األزمة السورية مث ًال.
ثاني ًا -ستبرز القراءات السابقة قضايا على

56

"توجد عالقة

مباشرة بني اإلعالم والسياسيني في فلسطني،
بينما العالقة غير مباشرة في أملانيا ،على سبيل
املثال".

57

حساب أخرى ،فقد خلصت نهوند القادري

والسؤال اآلن :كيف ميكن كشف العالقة

عيسى في كتابها "قراءة في ثقافة الفضائيات

اخلفية بني السياسة واإلعالم ،لكي نحكم على

العربية ،الوقوف على تخوم التفكيك" إلى أنّ
الفضائيات عبر خطابها اإلعالمي "قادرة على

الرسالة اإلعالمية بأنها أخالقية أو غير أخالقية؟
اجلواب عند بورديو ،فهو في هذا املقام

جعل كل الفاعلني يسمعون أصواتهم وقادرة

يقول" :هناك أشياء ،يدركها املنتجون في تغطية
19

التلفزيون ،وال يدركها املشاهدون ،لكن مشاهدة

للسلطة في قطاع غزة ،ولكن َسمح الطرفان
اآلن للقناتني بالعمل في كل من الضفة والقطاع.

أكثر من وسيلة إعالمية في الوقت نفسه ،تكشف
عن بعض ذلك".

58

وتبث الفضائية برامج كثيرة ومتنوعة منها
برامج سياسية ودينية واقتصادية ورياضية،
باإلضافة إلى نشرة احلصاد التي تُبث يومي ًا

 . 5فضائيتا "األقصى" و"فلسطين اليوم"

عند الساعة العاشرة مسا ًء ،ونشرة املنتصف
عند الساعة الثالثة عصر ًا.

 1 . 5فضائية "األقصى"
تأسست فضائية "األقصى" التي تعتبر
جزء ًا من شبكة األقصى الفضائية في قطاع

 2 . 5فضائية "فلسطين اليوم":
تأسست فضائية "فلسطني اليوم" التي تتبع

غزة عام  ،2006أي بعد االنقسام الفلسطيني

حركة اجلهاد اإلسالمي بتاريخ 2010/11/2

مباشرة ،وأشرف على تأسيسها فتحي حماد

وهي تبث من العاصمة اللبنانية بيروت ،وتبث

وزير الداخلية في حكومة "حماس" املقالة ،فيما
يترأس إدارتها حالي ًا محمد ثريا.

الفضائية برامج كثيرة ومتنوعة منها برامج
سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وثقافية

بدأت القناة بثها من تلفزيون أرضي عام

ورياضية ،كما تقوم بتغطية معظم األحداث

 ،2005وتعتمد على كادر أغلبيته من الشباب

السياسية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية

احملسوب على حركة حماس ،وتقدم الفضائية

والقضايا العربية واإلسالمية ،مبا في ذلك

نفسها على أنها "إعالم إسالمي ،هادف
ومقاوم" ،وتتخذ من "قبة الصخرة" شعار ًا

املناطق التي تسيطر عليها السلطة الوطنية.

لها ،وأنها تتلقى األموال من أغنياء ومشاريع
استثمارية.

 3 .5اإلطار التحليلي:

59

 1 . 3 . 5سورية:

تعرضت القناة للقصف اإلسرائيلي بتاريخ

واضح ،أحدث انقسام ًا
موضوع
ال يوجد
ٌ
ٌ
في الرسالة اإلعالمية التي تبثها الفضائيات

 ،2008/12/28كما استشهد صحافيان من
القناة أثناء احلرب اإلسرائيلية األخيرة على

الدينية الفلسطينية أكثر من األزمة السورية،

قطاع غزة عام .2012

فقد ترك خروج قيادات الصف األول في حركة

بعد االنقسام الفلسطيني قامت السلطة

حماس من دمشق وانتقالها إلى قطر ،بصماته

الوطنية الفلسطينية بإغالق مكتب القناة في

على تغطية فضائية "األقصى" لألزمة السورية،

الضفة الغربية ،في الوقت الذي أغلقت فيه حركة

وهذا انعكس بدوره على العالقات السياسية مع

حماس فضائية "فلسطني" الرسمية التابعة
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20

النظامني السوري واإليراني ،وحزب الله الذي
تربطه مع دمشق عالقات قوية جد ًا.

كما الحظ الباحث أنّ فضائية "األقصى"
تشيد بـ"ثورات الربيع العربي" منذ البداية ،في

في الوقت احلاضر ال يوجد لفضائية

حني حصل تراجع واضح في فضائية "فلسطني

"األقصى" مراسل في سورية ،بينما يوجد

اليوم" حول موقفها من تلك "الثورات" ،فقد بني

لفضائية "فلسطني اليوم" مراسل دائم في

األمني العام حلركة "اجلهاد اإلسالمي" رمضان
شلح في مقابلة مع قناة "مع ًا" الفضائية بتاريخ

هناك.

 2013/5/26أن "البعض عاتبه ألنه ذكر في

دمشق ،باإلضافة إلى محرر للشؤون الفلسطينية

إحدى املقابالت ما ُيسمى الربيع العربي".

يوم األحد ،بتاريخ  ، 2013/4/24أوردت

وعلل د .باسم الزبيدي سبب ترحيب حركة

فضائية "فلسطني اليوم" في نشرتها اإلخبارية

حماس بـ "الربيع العربي" بوصول اإلخوان إلى
سدة احلكم ،وهو ما انعكس إيجابي ًا على الرؤى

اخلبر اآلتي:
"استشهاد الفلسطيني أكرم الكوسا
برصاص قناص أمام مدخل مخيم اليرموك"

االستراتيجية للجماعة".

60

بينما أوردت فضائية "األقصى" في اليوم

وفي مساء يوم الثالثاء ،املوافق 2013/3/5

نفسه اخلبرين اآلتيني:

جاء في نشرة أخبار فضائية "األقصى" اخلبر
اآلتي 20" :شهيد ًا إثر مواجهات بني النظام

"استشهاد ثالثة فلسطينيني بنيران قناص
من النظام السوري عند مدخل مخيم اليرموك"

63

السوري واجليش احلر".

61

وفي الوقت نفسه ،ورد في نشرة أخبار

"ائتالف املعارضة السورية ُيطالب الدول
62
العربية بحماية الشعب السوري"

فضائية "فلسطني اليوم" اخلبر اآلتي:
" 20شهيد ًا إثر مواجهات بني النظام السوري

من الواضح ،أنّ فضائية "فلسطني اليوم"
التابعة "للجهاد اإلسالمي" واملقربة من سورية

واملعارضة".

وإيران وحزب الله ،أسقطت من اخلبر مسؤولية

من الواضح ،أنه في الوقت الذي تعترف

"النظام السوري" عن قتل املواطن الفلسطيني،

فيه "األقصى" باجليش احلر ،فإنّ فضائية
"فلسطني اليوم" حتاول أنْ تكون حيادية وتطلق

كما أنّ القناة حتفظت على اخلبر الثاني الذي
ميثل "دعوة صريحة" إلى "التدخل" العربي في

مصطلحات إعالمية وليست سياسية.

الشأن السوري ،وقد يكون املقصود هنا قطر

وبتاريخ  ،2013/3/21وغداة مقتل الشيخ

والسعودية وتركيا ،وهذا يتناقض والعالقات

محمد سعيد رمضان البوطي في عملية انتحارية

السياسية بني حركة اجلهاد ،من جانب وإيران

في مسجد اإلميان بالعاصمة السورية دمشق،

وسورية من جانب آخر.

والذي ُيعتبر أحد املقربني من الرئيس السوري
21

بشار األسد ،أفردت فضائية "فلسطني اليوم"

للسياسة ،وهذا يتناقض مع "جوهر" الرسالة

مساحة واسعة ملقتل البوطي ،ونقلت في بث حي

األخالقية لإلعالمي.

ومباشر من دمشق وقائع تشييع اجلثمان ،بينما

 2 . 3 . 5إيران:

كان اخلبر على فضائية "األقصى" فقط على

بتاريخ  ،2013/4/29وبالتحديد عند الساعة
 9:44صباح ًا قامت فضائية "فلسطني اليوم" في

الشريط اإلخباري ،لكن القناة أفردت مساحة
واسعة للذكرى التاسعة الستشهاد مؤسس

بث حي ومباشر من العاصمة اإليرانية طهران

احلركة الشيخ أحمد ياسني التي صادفت

بنقل "مؤمتر علماء الدين والصحوة اإلسالمية"

التاريخ نفسه.

والذي استمر على مدار يومني ،حيث أبرزت

ففي األحداث الكبرى ،نالحظ أنّ فضائية
"فلسطني اليوم" تركز على مقتل الشيخ البوطي،

الفضائية باللون األحمر وعلى منتصف الشاشة
تقريب ًا أهم األقوال التي وردت في كلمة علي

بينما فضائية "األقصى" لم تتطرق إلى اخلبر إال
بشكل عابر ،ألن حركة حماس مقربة سياسي ًا

خامنئي الذي ُيعتبر من أبرز املراجع الشيعية

من احملور القطري  -التركي  -املصري ،بينما
"اجلهاد" مقربة سياسي ًا من محور سورية –

"النظام في سورية ليس شيعي ًا واملعارضون

في إيران:

ليسوا سنة ،وما يحدث هناك حريق مهلك"

إيران – حزب الله.

"نحن قادرون على أن نكون أمة سباقة

الحظ الباحث أنّ اخلطاب اإلعالمي لقناتي
"األقصى" و"فلسطني اليوم" هو اخلطاب

إلحقاق حقوق شعوب العالم املقهورة أمام أقلية
مستبدة"

اإلعالمي حلركتي حماس واجلهاد اإلسالمي،

يريد خامئني القول ،إنّ ما يحدث في سورية

وهذا اخلطاب هو انعكاس كلي ملجمل العالقات

هو مؤامرة أميركية إسرائيلية بسبب وقوف
النظام السوري سياسي ًا وعسكري ًا وإعالمي ًا إلى

السياسية مع دول املنطقة مثل إيران وسورية
وقطر ومصر ،على الرغم من نفي مدير عام

جانب "املقاومة" وأنّ املسألة ليست لها عالقة

البرامج واألخبار في قناة "األقصى" سمير أبو

مبقاومة االستبداد السياسي.

محسن في مقابلة لـ "الشرق األوسط" اللندنية
أن "األقصى فضائية حزبية".

وبتاريخ  2013/3/17بثت "فلسطني اليوم"
برنامج ًا بعنوان "املنتدى" تطرقت فيه إلى عدة
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وهذا يدل ،على أن اإلعالم التابع حلركتي

قضايا منها عقد مؤمتر حول تأثير اللوبي

حماس واجلهاد ال ينفصل عن سياسة احلركتني،

الصهيوني على اإلعالم العاملي بدعوة من مكتب

وهذا االختالط ُ ،يؤدي إلى نتيجة خطيرة للغاية،

الدفاع عن فلسطني في بلدية طهران.

وهي حتول الرسالة اإلعالمية إلى "خادم"
العدد (2015 )34

22

ركز التقرير الذي أعده مراسل القناة من

أخبار أو برامج فضائية "األقصى" ال يعني بتات ًا،

طهران عمر هواش على كيفية التصدي لإلعالم

عدم تغطية أخبار الشؤون اإليرانية أو توتر

الغربي الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني،

العالقات بني حركة حماس والقيادة اإليرانية،

واختتم التقرير بالقول:

فالعالقات السياسية األولى للحركة بدأت مع
إيران منذ العام  ،1989إلى جانب عالقاتها مع

"هذا امللتقى يدل على عمق اهتمام الشعب

السعودية والعراق 65.كما أوضح رئيس املكتب

اإليراني بالقضية الفلسطينية".
الحظ الباحث اهتمام فضائية "فلسطني

السياسي للحركة خالد مشعل بأنّ احلركة
افتتحت مكتب ًا لها في طهران منذ تأسيسها،

"األقصى" ،وهذا أمر عادي ،فالعالقات التي

وأنه التقى مرشد الثورة اإلسالمية في إيران

تربط حركة اجلهاد اإلسالمي مع إيران قوية
جد ًا ،ومن املعروف أنّ األمني العام السابق

آية الله علي خامنئي بتاريخ ،2006/2/21

اليوم" بالشأن اإليراني أكثر من فضائية

والرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي جناد

حلركة اجلهاد فتحي الشقاقي أصدر كتاب ًا

بتاريخ .2006/2/21

بتاريخ  1979/2/16بعنوان" :اخلميني احلل

ُيعود السبب في عدم تغطية أخبار القيادة
اإليرانية على قناة "األقصى" ،إلى موقف

على وصول اخلميني إلى سدة احلكم.

"حماس" من األزمة السورية ،وتشابكاتها

اإلسالمي والبديل" ،أي بعد مرور أربعة أيام
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السياسية فيما بعد مع دول إقليمية مختلفة مثل

وللوقوف أكثر عند األخبار اإليرانية ،أوردت

قطر وتركيا.

فضائية "فلسطني اليوم" بتاريخ 2013/2/24

من الواضح جد ًا ،أن املواضيع التي

على شريطها اإلخباري العناوين اإلخبارية اآلتية:

تعرضها قناة "فلسطني اليوم" لها عالقة

 .1القيادي في اجلهاد اإلسالمي خضر حبيب

مباشرة بالعالقات السياسية التي تربط حركة

يدعو إلى انتفاضة ثالثة.
 .2مجلس الشورى اإليراني ُيطالب الوفد
اإليراني الذي يفاوض من أجل امللف

اجلهاد مع كل من إيران وسورية ،على عكس
"األقصى" التي أشادت مرار ًا مبوقف رئيس

النووي اإليراني بالتمسك بحقوق طهران.

الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من القضية

 .3احلرس الثوري اإليراني ُيواصل مناورات

الفلسطينية ،وابتعدت عن احملور السوري ،ما
أدى إلى "قطع" أو "تخفيض" املعونات اإليرانية

"الرسول األعظم" ملدة ثالثة أيام.

للحركة.

 .4احلرس الثوري اإليراني يقوم بإسقاط

وكانت "حماس" تتلقى قبل األزمة السورية
 280مليون دوالر من إيران سنوي ًا ،باإلضافة

طائرة أجنبية دون طيار.
إنّ عدم وضوح الشأن اإليراني في نشرات
23

إلى املساعدات العسكرية والتقنية والهندسية

جامعة فلسطني التقنية  -خضوري بطولكرم،

التي كانت تتلقاها من هذا البلد.

شمال الضفة الغربية.
وغداة القمة العربية ،التي ُعقدت في

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة

العاصمة القطرية الدوحة ،أوردت "األقصى"
بتاريخ  2013/3/26بيان ًا حلركة حماس

بيرزيت د .باسم الزبيدي ،فإنّ "هذه املساعدات
خلقت للحركة فضا ًء على بعض الدول اإلسالمية
أكثر من فضائها على الضفة الغربية".

رحبت فيه "بدعوة أمير دولة قطر لعقد قمة
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عربية مصغرة في القاهرة لتسريع إجناز

حديث الزبيدي ،أكده وكيل وزارة اخلارجية

املصاحلة الفلسطينية ،وعقد قمة عربية مصغرة

في احلكومة املقالة غازي حمد الذي قال" :إنّ

في القاهرة بأقرب فرصة مبشاركة دول عربية

العالقة مع إيران تأثرت بسبب األزمة السورية،
مشير ًا إلى أنّ هذا ترك أثر ًا على الدعم املالي

وحركتي حماس وفتح".
وعلى الرغم من أن "األقصى" أوردت خبر

والسياسي املقدم للحركة ،وأنّ حماس ال تبني

مباركة "حماس" جلهود املصاحلة املرتقبة ،ومبا

سياساتها اخلارجية على املصالح بل على
القيم" ،رافض ًا الكشف عن أي أرقام خاصة

أنها الذراع اإلعالمية للحركة فإنّ أخبارها ال
تصب في هذا االجتاه وهو إنهاء االنقسام،

بحجم املبالغ املالية واملساعدات التي تلقتها
(حماس) من إيران.

فقد امتنعت الفضائية عن بث خطاب الرئيس
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الفلسطيني محمود عباس في القمة ،في الوقت

 3 . 3 . 5قطر:

الذي بثت فيه خطاب الرئيس املصري محمد

بتاريخ  2013/4/4بثت قناة "األقصى"
تقرير ًا إخباري ًا بعنوان "حماس تدعو عباس

مرسي ،بينما قامت فضائية "فلسطني اليوم"
ببث خطاب الرئيس عباس كام ًال بينما امتنعت

حملاسبة املسيئني لقطر" ،وجاء في التقرير أنْ

عن بث خطاب الرئيس املصري.

الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري اعتبر

تباينت ردود فعل القناتني حول تعديل

رفض محمود عباس إساءة بعض أبناء الشبيبة
الفتحاوية لقطر وقيادتها أمر ًا غير كاف ،وال

املبادرة العربية ،إثر الزيارة التي قام بها الوفد
الوزاري العربي التابع جلامعة الدول العربية

يعفيه من املسؤولية كونه رئيس ًا حلركة فتح.
وجاء تصريح أبو زهري رد ًا على قيام

إلى الواليات املتحدة بقيادة رئيس وزراء قطر
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني واألمني العام

مجموعة من حركة الشبيبة بإحراق دمية متثل

جلامعة الدول العربية نبيل العربي لتقدمي مقترح

أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ،بعد متثيل

جديد للمبادرة العربية والتي نصت على إقامة

إعدام الدمية ،عقب مناظرة انتخابية جرت في
العدد (2015 )34

دولة فلسطينية في حدود عام  1967مع تبادل
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زيارة أمير قطر إلى قطاع غزة ،وتبرعه مببلغ

"جزئي" لألراضي مع إسرائيل.
فقد جاء في اخلبر األول في نشرة أخبار

 450مليون دوالر إلعمار القطاع.
وكانت "األقصى" بثت تقرير ًا إخباري ًا ،بتاريخ

الساعة  20:25مسا ًء ،أنّ " داوود شهاب الناطق
الرسمي باسم حركة اجلهاد اإلسالمي وصف

 2012/10/24حتت عنوان "زيارة أمير قطر
أعادت فلسطني لعمقها" ،أكد فيه رئيس املجلس

املبادرة بأنها "بيع جديد" للقضية الفلسطينية

التشريعي عزيز دويك أن زيارة األمير لقطاع

و"بلفور آخر" ،بينما كانت "األقصى" أقل حدة،

غزة "أعادت القضية الفلسطينية إلى عمقها

فقد ورد على شاشة القناة في اليوم نفسه

العربي واإلسالمي".

"فلسطني اليوم" بتاريخ  ،2013/4/30عند

تصريح لرئيس املكتب السياسي حلركة حماس

 4 . 3 . 5مصر:

خالد مشعل من قطر.

وإلى امللف املصري ،ففي مساء يوم

عاجل :مشعل "وجودنا السياسي في قطر ال

اإلثنني املوافق  ،2013/2/18أورد التلفزيون

مينعنا من رفض املبادرة املقترحة".

اإلسرائيلي 33

كما نفى عضو املكتب السياسي حلركة

باللغة العربية ،في نشرته

اإلخبارية املسائية ،عند الساعة السابعة مسا ًء،
تقرير ًا مفص ًال عن كيفية قيام قوات األمن

حماس عزت الرشق خالل تقرير بثته "األقصى"
بتاريخ  2013/5/10تقارير إعالمية عن

املصرية بضخ مياه الصرف الصحي في األنفاق

توتر بني حركته ودولة قطر بعد رفض احلركة

التي تصل مدينة رفح املصرية برفح على اجلانب

مبدأ تبادل األراضي بني السلطة الفلسطينية

الفلسطيني لوقف عمليات "التهريب من مصر إلى

واالحتالل اإلسرائيلي.

قطاع غزة ،وعلى الرغم من أهمية هذا املوضوع

الحظ الباحث ،أن القناتني أبرزتا رفض

فإنّ فضائية "األقصى" لم تشر إلى هذا التقرير،

احلركتني للمقترح اجلديد ،إال أنّ حركة اجلهاد
اإلسالمي كانت أقوى بكثير في تعبيرها

على الرغم من قيام الباحث برصد نشرات أخبار
الفضائية بشكل ال لبس فيه ،طيلة ساعات املساء.

السياسي من "حماس" بسبب قرب اجلهاد من

لذلك ،استغربت صحيفة "القدس العربي"

إيران ورفضها املواقف السياسية لدولة قطر.

اللندنية في  2013/2/19في افتتاحيتها التي

وعلى الرغم من غياب أي تقارير إخبارية عن

جاءت حتت عنوان "صمت حماس على إغالق

قطر بعكس إيران في فضائية "فلسطني اليوم"،

األنفاق"" :صمت حكومة حماس على مثل هذه

فقد الحظ الباحث وجود عشرات التقارير

اخلطوات من احلكومة املصرية ،وهي التي كانت
متأل الدنيا صراخ ًا كلما اقترب نظام الرئيس

اإلخبارية في موقع "األقصى" 69عن قطر ،من
بينها حلقتان بعنوان "شكر ًا قطر" ،ملناسبة
25

مبارك من األنفاق في محاولة إلغالقها".

فعلت إيران عام ."1979
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وفي مقابلة خاصة مع فضائية "فلسطني

كما أفردت قناة "األقصى" بتاريخ 2013/3/23

اليوم" بتاريخ  2013/3/17حول املوضوع،

مساحة واسعة خلطاب هنية حول زيارة أردوغان

قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي

املرتقبة إلى غزة ،بينما أفردت "فلسطني اليوم"
مساح ًة كبير ًة أيض ًا ،ولكن في االجتاه اآلخر،
فقد أوردت خبر ًا مفاده أن "الشيخ خالد البطش

على إغالق األنفاق".

القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي ،بني أنّ

أبو زهري" :هناك حملة إعالمية ضد حماس،
من بعض اجلهات ،لتحريض اجليش املصري
تفادى أبو زهري القول إنّ احلكومة املصرية

اعتذار "إسرائيل" لتركيا على حادث االعتداء على

هي املسؤولة عن تدمير األنفاق ،واستعاض
بد ًال من ذلك" :هناك جهات" تقوم بتحريض

سفينة مرمرة التي حاولت الوصول إلى شواطئ
قطاع غزة "اعتذار وهمي ولفظي" جاء بضغط

املؤسسة العسكرية على إغالق األنفاق ،وكأنّ

وإحلاح من الرئيس األميركي باراك أوباما على

حركة حماس ،ال تريد التطرق إلى احلكومة

"إسرائيل" ،بهدف فك العزلة عنها".

املصرية التي يسيطر عليها اإلخوان املسلمون،
أو اإلشارة إلى أن لها دور ًا في إغالق األنفاق.
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تصريح له عبر صفحته
وأوضح البطش في
ٍ

على "الفيس بوك" :إنّ " االعتذار يهدف لتجديد
التعاون األمني والسياسي والعسكري مع تركيا

 5 . 3 . 5تركيا:

من جهة ،وملنع تركيا من الذهاب أكثر من الالزم

تناولت "فلسطني اليوم" في برنامج

في عالقاتها مع البعد اإلسالمي (إيران والبعد
العربي مصر)" 72.مشدد ًا على أنّ " اإليحاء أن

"إستراتيجيا" بتاريخ  2013/4/3من الساعة
 22:00 - 21:00مسا ًء دور تركيا في منطقة
الشرق األوسط.

ذلك "نصر" لتركيا إيحاء كاذب وغير صحيح،
وال يعتقد أن فك احلصار سيكون إحدى نتائجه
أو أنه على األبواب بفضل هذا االعتذار ،مبين ًا

استضافت الفضائية الباحث اللبناني أمني
حطيط الذي شكك في دور تركيا ،واعتبر دورها
السياسي مشبوه ًا ،وقال" :أردوغان كان يتشدد

أن املستفيد هو العدو الصهيوني ...ولتقوية
اإلسالم املعتدل حسب وجهة نظر أميركا".

لفظي ًا ضد إسرائيل ،ولكنه كان يوقع العقود
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السياسية واالقتصادية ويجري املناورات

 6 . 3 . 5السلطة الوطنية الفلسطينية

العسكرية معها في اخلفاء".

بتاريخ  2013/3/17بثت فضائية "فلسطني
اليوم" برنامج ًا بعنوان "املنتدى" تطرقت فيه إلى

وأضاف" :لو كانت تركيا مخلصة لقامت
بقطع العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل كما
العدد (2015 )34

عدة عناوين إخبارية ،منها:
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فضائية "األقصى" على هذه املشاهد كثير ًا،

"رئيس الوزراء سالم فياض يفتتح معرض

بعكس فضائية "فلسطني اليوم".

فلسطني الرابع للعلوم والتكنولوجيا في مدينة

كما نقلت فضائية "فلسطني اليوم" مؤمتر ًا
صحافي ًا من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية

رام الله مبشاركة وزيرة التربية والتعليم مليس
العلمي".
حتاول "فلسطني اليوم" قدر املستطاع أنّ
تكون حيادية ،فهي تقول مث ًال "رئيس الوزراء

 ،2013/2/24إثر مقتل األسير عرفات جرادات

في السلطة الفلسطينية" أو "رئيس الوزراء في

من مدينة اخلليل حتت التعذيب في املعتقل

قطاع غزة" ،بينما تقول "األقصى" عند ذكر
إسماعيل هنية "رئيس الوزراء الفلسطيني" ،بد ًال

اإلسرائيلي ،شارك فيه وزير شؤون األسرى

في متام الساعة  11:20ظهر يوم األحد ،املوافق

واحملررين في السلطة الوطنية عيسى قراقع

من املُسمى الشائع في اإلعالم "رئيس الوزراء

ورئيس نادي األسير قدورة فارس ،وفي الوقت

في احلكومة املقالة" وعند ذكر سالم فياض،

نفسه نقلت فضائية "األقصى" التابعة لـ "حماس"
مؤمتر ًا صحافي ًا للناطق باسم احلركة سامي أبو

تقول "حكومة فياض" أو حكومة رام الله.
كما أبرزت "األقصى" في متام الساعة

زهري من مدينة غزة للتعقيب على احلدث ذاته.

 19:11مساء ،املوافق  2013/5/4تصريح

وهذا ينطبق على نشرة األخبار ،ففي متام

سالم فياض لصحيفة "نيويورك تاميز"

الساعة  18:20مسا ًء ،املوافق ،2013/2/25
لم تبرز فضائية "األقصى" تصريح الرئيس

"تركت احلكومة ألن القيادة الفلسطينية

الفلسطيني محمود عباس حول ظروف

األميركية ،الذي كان على النحو اآلتي:
فاشلة و"فتح" في طريقها لالنهيار".

استشهاد جرادات في املعتقل اإلسرائيلي ،بينما

وعلى صعيد األسرى في السجون

أبرزت فضائية "فلسطني اليوم" في الوقت نفسه

اإلسرائيلية ،قامت فضائية "األقصى" في بث
حي ومباشر ،في متام الساعة  14:23ظهر ًا،

التصريح ،حيث قال عباس" :لن جترنا إسرائيل
نحو املربع األول ،ولكنها تتحمل املسؤولية ،إنها

املوافق  2013/2/22بنقل مواجهات بني شبان

تقتل األطفال اليوم".

فلسطينيني وقوات من اجليش اإلسرائيلي
تضامن ًا مع األسرى املضربني عن الطعام ،وفي

 ،2013/2/26كان على النحو اآلتي:

كما أوردت "األقصى" خبر ًا عاج ًال بتاريخ

طليعتهم األسير سامر العيساوي في مدينة

"اجتماع للمجلس التشريعي ملناقشة أوضاع

اخلليل ،جنوب الضفة ،بعد ذلك تدخلت الشرطة

األسرى"

الفلسطينية ملنع متظاهرين من الوصول إلى

واملقصود هنا اجتماع لنواب حماس من

نقاط االحتكاك مع اجليش اإلسرائيلي ،وركزت

قطاع غزة.
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انعكس االنقسام الفلسطيني على معظم

اخلطاب يتوحد عندما يتعلق األمر باالعتقاالت

مجاالت احلياة ،مبا في ذلك تقسيم الشهداء من

السياسية من السلطة الفلسطينية ،فقد بقي

األسرى ،فقد أبرزت فضائية "األقصى" بتاريخ
 2013/4/2عند الساعة  10:30صباح ًا اخلبر

اخلبران اآلتيان أكثر من يومني على فضائية
"األقصى" بتاريخ .2013/3/15
"محكمة اخلليل تقرر متديد اعتقال عواد

اآلتي:

الرجبي املعتقل السياسي لدى السلطة ملدة 48

"أسرة الشهيد أبو حمدية حت ّمل االحتالل

ساعة"

املسؤولية والسلطة أهملته"

"األمن الوقائي ينقل  30معتق ًال أمني ًا من رام

كما أوردت القناة نفسها بتاريخ 2013/4/3
عند الساعة  20:06مسا ًء ،خبر ًا على شريط

الله وغيرها إلى وقائي أريحا"
وبتاريخ ُ 2013/2/26خصص برنامج

األخبار:

"حدث وأبعاد" على "فلسطني اليوم" لالعتقاالت

"كتائب القسام تزف الشهيد ميسرة أبو

السياسية ،حيث ساوى القيادي في حركة

حمدية وتؤكد أنه من مجاهديها األوائل"
بينما أبرزت قناة "فلسطني اليوم" بتاريخ

اجلهاد اإلسالمي نافذ عزام بني "االعتقاالت

 2013/4/3أن الشهيد ميسرة أبو حمدية

السياسية التي تقوم بها كل من السلطة

الذي استشهد بسبب مرض السرطان في
مستشفى سوروكا اإلسرائيلي كان ضابط ًا

الفلسطينية وإسرائيل".
من خالل ما سبق نستنتج اآلتي :أنّ األخبار
تحُ رر في القناتني على قاعدة الوالء السياسي،

برتبة "لواء" في صفوف جهاز "األمن الوقائي"

وليس بطريقة مهنية ،وهذا " ُيخالف املسؤولية

التابع للسلطة الوطنية.
من الواضح متام ًا هنا أنّ فضائية "األقصى"

أمام األصول املهنية لإلعالم وأمام الضمير"،

تتبنى اخلطاب اإلعالمي حلركة حماس وتساهم

وسواء كان أساس األخالق عند اإلعالمي العقل

كوسيلة إعالمية في حالة االنقسام الداخلي

أو الشرع أو الواجب ،فإن أي تغيير في اخلبر،

الفلسطيني ،وأنها غير منفتحة على أخبار
السلطة الوطنية أو زعمائها ،بينما حتاول

ُيعد مخالفة صريحة لألسس الثالثة آنفة الذكر،
وهو ما قد ينفي عن اإلعالمي ،مهنيته (في

فضائية "فلسطني اليوم" الناطقة باسم حركة

حال اعتماد العقل) أو إميانه (في حال اعتماد

اجلهاد اإلسالمي تغطية األحداث في األراضي

الشرع) أو أخالقه (في حال اعتماد الواجب).

الفلسطينية بطريقة "محايدة" قدر اإلمكان.
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لكن ،الحظ الباحث أن فضائية "فلسطني

وبعكس الفرق الواضح بني خطابي

اليوم" تستخدم مصطلحات إعالمية أكثر منها

الفضائيتني ،في القضيتني السابقتني ،فإن

سياسية ،إذا ما قورنت بفضائية "األقصى"،

العدد (2015 )34
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فقد جاء في برنامج "حدث وأبعاد" على فضائية

الساعة  13:20ظهر ًا ،املوافق ،2013/5/10

"األقصى" بتاريخ  ،2013/4/3عند الساعة

ببث خطبة القرضاوي من املسجد العمري

 20:46مسا ًء أنّ املسألة ليست مصاحلة أو
خالف ًا سياسي ًا على مشروعني ،وإمنا هي خالف

بغزة حيث قال" :كل من ُيؤيد بشار األسد

بالسالح أو املال أو العتاد َسيأخذه الله" ،في
حني امتنعت "فلسطني اليوم" عن نقل اخلطبة،
ونقلت اعتصام ًا تضامني ًا مع األسير املريض

على الشرعية ومتثيل الشعب الفلسطيني ،إال
أن القناتني ،تستخدمان مصطلحات مختلفة،

معتصم رداد من بلدة صيدا مبدينة طولكرم

ذات داللة سياسية للتعبير عن موقفني سياسيني

شمال الضفة الغربية.

مختلفني.

هنا نالحظ أن تغطية الزيارة ،لم تتم بشكل

 7. 3. 5قطاع غزة
وإلى تغطية زيارة الشيخ يوسف القرضاوي
رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني إلى قطاع
غزة بني  2013/5/10-8في الفضائيتني.
فقد أوردت "فلسطني اليوم" خبر ًا يوم
األربعاء ،عند الساعة  13:06ظهر ًا ،املوافق
 ،2013/5/8حول الزيارة جاء فيهُ " :رفعت
يافطات ترحيب ،لكن فصائل فلسطينية
اعتذرت عن استقباله ألسباب تتعلق مبواقفه
السياسية والفتاوى التي أصدرها قبيل وأثناء
الربيع العربي والتي اتهمته بالسماح بالتدخل
العسكري األجنبي ضد بعض الدول العربية".
في املقابل ،أوردت "األقصى" خبر ًا عن
الزيارة ،مشيدة بها ،وبني وزير األوقاف
والشؤون الدينية في قطاع غزة إسماعيل
رضوان أن الزيارة "تؤكد أن القضية الفلسطينية
تكسب ُبعد ًا أصي ًال" .دون أن تتطرق القناة إلى
املواقف املناهضة للزيارة.
كما قامت "األقصى" يوم اجلمعة ،عند

"مهني" ،وإمنا لها عالقة بالتوجهات السياسية
للضيف" ،كيف؟
لقد وصف القرضاوي خالل خطبة له في
مسجد عمر بن اخلطاب بالدوحة "،حزب الله"
بـ"حزب الشيطان" ،وقال" :وقف حسن نصر
الله يباهي بأنه سيقاتل في سورية ،سيبوء هو
وجيشه باخلسران ،سيهزمه الله ،سيأخذه الله
أخذ عزيز مقتدر" 75،ولهذا غطت "فلسطني اليوم"
املقربة من إيران وسورية وحزب الله الزيارة
بشكل "جزئي" ،بعكس فضائية "األقصى".

 . 6النتائج:
 .1يوجد تداخل مباشر وواضح بني السياسة
واإلعالم في فضائيتي "فلسطني اليوم"
و"األقصى" ،كما أنّ اخلطاب اإلعالمي
للقناتني هو اخلطاب اإلعالمي نفسه حلركتي
حماس واجلهاد اإلسالمي ،وهذا اخلطاب
هو انعكاس كلي ملجمل العالقات السياسية
مع دول املنطقة مثل إيران وسورية وقطر
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ومصر وتركيا ،األمر الذي أوجد أكثر من

أخبار السلطة الوطنية أو زعمائها مقارنة

خطاب إعالمي.

بفضائية "األقصى".

 .2خطاب الفضائيتني يكتسب سلطته من

 .7لعبت الفضائيتان دور ًا كبير ًا في إظهار

خارجه ،وما تقوم به اللغة ليس أكثر من

معاناة الشعب الفلسطيني من االحتالل
اإلسرائيلي.

كونها ترمز لتلك السلطة وبنيتها.
	.3تحُ رر األخبار في القناتني ،وخاصة في
"األقصى" على قاعدة االنتقائية في التعامل

 . 7المراجع

مع األخبار ،وهذا يعني أنّ األداء اإلعالمي
غير مهني متام ًا ،فهو إعالم حزبي يقوم

كتب بالعربية:
 أدونيس  :1984الثابت واملتحول ،دارالساقي ،بيروت.
 أركون ،محمد وآخرون  :1994اإلسالمواألخالق والسياسة ،مركز اإلمناء القومي،
اليونسكو ،باريس.
 بشارة ،عزمي وآخرون  :2012العربوإيران ،مراجعة في التاريخ والسياسة،
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة.
 البدراني ،فاضل محمد :2011اإلعالموصناعة العقول ،منتدى املعارف ،ط،1
بيروت ،لبنان.
 براهم ،سامي  :2012الدين والسياسةبني تهافت العلمانيني وقصور اإلسالميني،
منشورات كارم الشريف ،تونس.
 بغوره ،الزواوي :2005 :الفلسفة واللغة،نقد املنعطف اللغوي في الفلسفة املعاصرة،
دار الطليعة ،بيروت.
 -بغوره ،الزواوي  :2007ميشيل فوكو في

على معايير االنتماء للحزب أو احلركة
والوالء السياسي ،فبد ًال من أن تقوم
القناتان مبراقبة املؤسسات السياسية،
تقومان بالدفاع عن تلك املؤسسات أمام
أي أزمة سياسية ،وهذا يعني أنّ اخلطاب
اإلعالمي يصبح محل تساؤل ونقد أخالقي.
 .4تقوم فضائية "األقصى" في بعض األحيان
بـ"حتريض" علني على العنف ،وإثارة
النعرات احلزبية ،وتعميق مفاهيم نفي
اآلخر.

 .5تُظهر "األقصى "أحيان ًا أنّ اخلالف
الفلسطيني ،ليس خالف ًا سياسي ًا حول
ٌ
خالف على الشرعية
مشروعني بقدر ما هو
ومتثيل الشعب الفلسطيني ،وهذا ميثل
تناقض ًا مع ميثاق حركة حماس ،التي
أفردت في ميثاقها (املادة  )26مساحة
كبيرة

ملنظمة

التحرير

الفلسطينية،

واعتبرتها من أقرب املقربني.

 .6فضائية "فلسطني اليوم" أكثر انفتاح ًا جتاه
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 -شربل ،غسان  :2006حركة حماس

الفكر العربي املعاصر ،ط ،2دار الطليعة،

وحترير فلسطني ،حوار مع خالد مشعل،

بيروت.

دار النهار للنشر ،بيروت ،لبنان.

 -البكاء ،محمد  :2010اإلعالم واللغة،

 -الشرفا ،وليد  :2010دوائر اإلقناع في

مستويات اللغة والتطبيق ،دار نينوى،

خطاب حركة حماس ،أوراد للبحوث ،رام

سورية.

الله.

 -بوتومور ،توم  :2004مدرسة فرانكفورت،

 -الشرفي ،سلوى  :2010حتليل اخلطاب،

ط ،2ترجمة :سعد هجرس ،دار او ّيا ،ليبيا.

الرسائل السياسية في وسائل اإلعالم،

 -بوحناش ،نورة  :2013األخالق واحلداثة،

مركز النشر اجلامعي ،تونس.

إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،املغرب.
 -بوشيخ ،حسينة  :2011برامج الرأي في

 -عبد الرحمن ،طه  :2000سؤال األخالق،

قناة اجلزيرة الفضائية ،الوسام العربي،

مساهمة في النقد األخالقي للحداثة

منشورات زين ،اجلزائر ،بيروت.

الغربية ،املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،املغرب.

 اجلابري ،محمد عابد  :2009العقلاألخالقي العربي ،دراسة حتليلية نقدية

 -العمور ،ثابت محمد  :2009مستقبل

لنظم القيم في الثقافة العربية ،ط ،3مركز

املقاومة اإلسالمية في فلسطني ،حركة
حماس منوذج ًا ،مركز اإلعالم العربي،

دراسات الوحدة العربية.

القاهرة.

 -حجازي ،عبد الرحمن  :2009اإلعالم

 -كرمي ،زيد عباس  :2008الفلسفة األخالقية،

اإلسالمي ،بني الواقع واملرجتى ،دار

دار التنوير ،بيروت ،لبنان.

املعرفة ،بيروت.
 -احلميري ،عبد الواسع  :2008اخلطاب

 -كوش ،عمر  :2002أقلمة املفاهيم ،حتوالت
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دراسات

ّ
والهبة الجماهيرية،
بين االنتفاضة
وعودة الروح الكفاحية
عبد الغني سالمة

*

مقدمة

وإذا كان من السهل حتديد موعد بدايات
االنتفاضات واله ّبات السابقة ،فإنه وكما كتب د.
عاطف أبو سيف ،من الصعب حتديد متى توقفت
متام ًا .هذه املرة ،كسابقاتها ،عرفنا بالضبط
متى بدأت هذه املوجة من احلراك الشعبي،
ولكن وبعد مضي شهر على اندالعها ،فإن
الفلسطينيني لم يتفقوا بعد على تسمية محددة
لها؛ فمنهم من اعتبرها ه ّبة جماهيرية مؤقتة،
وآخرون موجة غضب مثل سابقاتها ،وآخرون
اعتبروها بداية االنتفاضة الثالثة .وعلى الرغم
من أهمية التسمية ،فإن األهم من ذلك هو فهم
هذه "الهبة اجلماهيرية" الهادرة بشكل صحيح،
وحتليلها بشكل علمي وموضوعي ،ووضع
منطلقات وأسس راسخة لكيفية تصعيدها،
وجعلها ضرب ًا من الكفاح الشعبي املتواصل،

ميكن النظر إلى األحداث اجلارية في
األراضي الفلسطينية واملتصاعدة منذ بداية
تشرين األول  2014على أنها حلقة جديدة
في سلسلة شبه متصلة امتدت على مدار قرن
من الزمن من اله ّبات الشعبية واالحتجاجات
واإلضرابات واالنتفاضات املتالحقة ،مبا

في ذلك الثورة الفلسطينية احلالية ،والثورات
الفلسطينية املتعاقبة التي ظهرت قبل النكبة،
وكانت كلها حراك ًا جماهيري ًا منظم ًا حين ًا،
وعفوي ًا حين ًا ،لكنه كان دوم ًا ضد االحتالل
والظلم واالستبداد واستالب احلقوق وتهديد
الوجود الوطني.

*

باحث في الشؤون السياسية.
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واستثمارها سياسي ًا مبا يليق بتضحياتها.

والصور الشعرية التي حت ّمل االنتفاضة ما
هو فوق طاقتها ،أو تُسقِ ط عليها مواقفها
السياسية ،وطبع ًا مع انقسام في اآلراء بني من

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أسماها
ه ّب ًة جماهيري ًة غاضب ًة ،معتبر ًا إياها رد ًا
طبيعي ًا على الغطرسة اإلسرائيلية ،رئيس

يدعو لتسليحها وعسكرتها ،وبني من يؤكد أهمية

الوزراء السابق د .سالم فياض اعتبرها
انتفاضة جديد ًة ،مقر ًا بأنه لم تتوافر لها بعد

سلميتها وطابعها الشعبي .ومن يدعو لتصعيدها
باعتبارها حلظ ًة تاريخي ًة مواتي ًة ،ومن يدعو

حالة من اإلسناد واملشاركة املجتمعية كما

لتهدئتها ،ألن الظروف غير ناضجة وغير مواتية

حصل لالنتفاضة األولى ،ولم تأخذ الطابع

إلشعال انتفاضة شعبية ،قد تستطيع إسرائيل

العسكري الذي طغى على فعاليات االنتفاضة
الثانية ،إال أن فيها الكثير مما ُيذ ِّكر بجوهر

جتييرها بالكامل لصاحلها ،واستغاللها لتثبيت
رؤيتها للحل النهائي ،وفرض وقائع جديدة على

سابقتيها ،كما يذكر بجوهر ه ّبة النفق في العام

األرض .وإزاء ذلك كله ،يبرز سؤاالن :هل حتمل

 ،1996وه ّبة يوم األرض في العام ،1976

هذه االنتفاضة مقومات التصعيد واالستمرار؟

والثورة الفلسطينية املعاصرة التي انطلقت

وماذا ميكن لها أن حتقق؟

عام  ،1965وثورة "الستة وثالثني" ،وما تالها،
وهبة البراق في العام  ،1929وثورة يافا عام
 ،1921وتنسحب املقاربة هذه أيض ًا ،بطبيعة،

البيئة السياسية التي
جاءت فيها االنتفاضة

احلال على احلراك الشعبي املبدع الذي انطلق

من حيث التوقيت ،اندلعت فعاليات االنتفاضة

في بلعني في بداية العام  2005وامتد ليشمل
العديد من مناطق التماس.

مباشرة في اليوم التالي خلطاب الرئيس محمود

1

عباس أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،والذي
قال فيه بوضوح إن احلل السياسي وصل طريق ًا

وسائل اإلعالم الفلسطينية تتعامل معها
على أنها انتفاضة شعبية؛ وكنوع من التصعيد

مسدود ًا ،وإن الفلسطينيني ال ميكن لهم أن

والتحريض تقوم بتقسيم الشاشة إلى نصفني أو

يقبلوا باستمرار الوضع الراهن ،وإن السلطة

إلى أربعة أرباع ،وفي كل قسم ينقل مراسلوها

في ِحل من التزامات أوسلو كافة ألن الطرف

األحداث من مناطق مختلفة على الهواء

اإلسرائيلي لم يلتزم بها ،وإن على إسرائيل
أن تتحمل مسؤولياتها كسلطة احتالل ،داعي ًا

مباشرة ،ومعظم احملللني واملراقبني أجمعوا
على أنها ح ّركت املياه الراكدة ،وأعادت القضية

مجلس األمن إلى تأمني حماية دولية للشعب

إلى الواجهة ،وجددت إيقاد شعلة الكفاح

الفلسطيني .اجلانب املهم واملؤثر في اخلطاب،

الفلسطيني ،مع كثير من العبارات اإلنشائية
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صعود حركة اإلخوان املسلمني وتراجعها ،ومن

أن الرئيس عباس الذي طاملا ُعرف عنه الصبر

موجة عمليات إرهابية في سيناء وداخل املدن
املصرية .السعودية أيض ًا مشغولة مبكافحة

وطول النفس ،وقناعته باحلل السلمي ،ورغبته

في إعطاء املزيد من الفرص للمفاوضات قد
وصلت به األمور إلى أن يقول" :ال ميكن أن

موجات اإلرهاب التي ارت ّدت إليها ،واقتحمت

نقبل باستمرار الوضع الراهن" ،األمر الذي

عقر دارها ،إلى جانب انشغالها مع بقية دول

رسخَ قناعة لدى اجلماهير بأن احلل السلمي
ّ
قد انتهى متام ًا ،وأن االنتظار والرهان على

اخلليج في األزمة اليمنية واحلرب على احلوثيني.
ليبيا والعراق وسورية خارج دائرة التأثير،

املجتمع الدولي يعني تصفية القضية ،وبالتالي

وغارقة في حروب وصراعات داخلية ،وتعاني من

فهذه اللحظة املناسبة للتحرك.

فوضى أمنية وفقدان سيطرة الدولة على أجزاء

وبطبيعة احلال ،فإن هذه القناعة لم تتولد

واسعة من أراضيها .السودان بعد االنفصال،

تلك اللحظة ،فهي تكونت وتراكمت عبر مرحلة

وأزمة دارفور ،وقضية محكمة اجلنايات الدولية،

زمنية سابقة ،لكن خطاب عباس جاء ليع ّبر

لم يعد بوسعه لعب دور إقليمي .وبقية الدول
العربية ،مشغولة بأولوياتها وقضاياها الداخلية.

بغضب ووضوح عما وصلت إليه األمور ،في

القوى اإلقليمية الفاعلة والقادرة على لعب دور

ظل مرحلة سياسية قامتة تعيشها املنطقة ،وقد
شهدت القضية الفلسطينية تراجع ًا واضح ًا في

مؤثر هي إيران وتركيا ،ولدى اجلماهير قناعة

مكانتها وأهميتها في األجندات الدولية ،حتى أن

بأنهما تتحركان فقط لتحقيق مصاحلهما

الرئيس األميركي أوباما لم يتطرق في خطابه

اخلاصة ،على حساب الشعب الفلسطيني

أمام األمم املتحدة بكلمة واحدة إلى القضية

وقضيته ودم أبنائه.

الفلسطينية ،وفي مؤمتر "هرتسيليا" (الذي

على الصعيد الداخلي ،ما زال االنقسام على

يعكس توجهات وأولويات السياسة اإلسرائيلية)

حاله ،وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على

جاءت القضية في آخر أولويات اإلستراتيجية
الصهيونية للمرحلة القادمة ،وبدا واضح ًا أن

إعالن حكومة الوفاق الوطني فما زال قطاع
غزة خارج نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية،

العالم بشكل عام مشغول بقضايا أخرى ،أهمها

وال تستطيع احلكومة فعل شيء فيه دون موافقة
"حماس" التي تسيطر فعلي ًا على كل شيء

الروسي املباشر في األزمة السورية .أوروبا

هناك ،وما زال القطاع حتت حصار مشدد،

مشغولة مبعاجلة قضايا الالجئني السوريني.

وقد تعرض لثالث حروب مدمرة ،أتت على بنيته

أما الدول العربية ،فمشغولة بأزماتها :مصر،

التحتية ،وإلى اليوم ،لم تبدأ عمليات إعادة

تعاني من آثار الربيع العربي وتبعاته ،ومن

اإلعمار ...في الضفة الغربية تستمر سياسات

مكافحة "اإلرهاب" ،والتصدي لداعش ،والتدخل
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االستيطان ،ومصادرة األراضي ،والقمع

يعني إنهاء القضية ،وتثبيت احلل الدائم الذي

واالعتقاالت وهدم البيوت ،وعمليات التهويد في

طاملا حلمت احلركة الصهيوني به ،وأنه بعد

القدس ،واالقتحامات املتواصلة لباحات املسجد

سنوات قليلة لن يجد الفلسطينيون ما يفاوضون

األقصى من عصابات املستوطنني. ...

عليه ،وستكون قدرتهم على الفعل واحلركة أقل،

الوضع السياسي في حالة ركود وشلل تام،

ورمبا غير مجدية ،وهذا ما دفع الرئيس عباس

بعد أن توقفت املفاوضات دون نتيجة ،واألفق
السياسي مغلق كلي ًا ،أمام تعنت حكومة نتنياهو

إلى أن يعلن بكل وضوح أنه ال ميكن السماح
باستمرار الوضع الراهن ،وال القبول به ،وهذا

اليمينية ،وأمام تواطؤ املجتمع الدولي ،وتساهله

ما جعل اجلماهير الفلسطينية تخرج بغضب،

مع املمارسات اإلسرائيلية ،التي ترقى إلى

لتعلن عن بدء مرحلة كفاحية جديدة.

مستوى جرائم احلرب ،وأمام حالة الضعف
والتشرذم العربي التي لم يسبق لها مثيل.

سمات الحراك الجماهيري
(االنتفاضة الثالثة)

يكاد الفعل الفلسطيني ينحصر في
التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية

سأجازف بتسميتها "انتفاضة" ،على الرغم

على الساحة الدولية ،وعلى الرغم من أن هذا

من قناعتي بأنها "ه ّبة جماهيرية" هادرة
وواعدة ،ستأخذ شكل املوجات املتالحقة،

احلراك حقق إجنازات مهمة على صعيد كسب
املزيد من االعترافات بدولة فلسطني ،وتعميق

وستؤسس ملرحلة كفاحية جديدة بأدوات

عزلة إسرائيل الدولية ،فإن إسرائيل ممعنة

وأساليب مختلفة ،لكن هناك بعض السمات

في سياساتها التوسعية والقمعية ،غير آبهة

التي ميزت الفئات االجتماعية املنخرطة بقوة

بالقانون الدولي.

في فعالياتها ،وأبرزها:

فقدت الفصائل الفلسطينية ،وفي مقدمتها

 .1األغلبية الساحقة من املشاركني من فئة

"فتح" و"حماس" الكثير من شعبيتها وقدرتها

الشباب والفتية الذين تتراوح أعمارهم بني

التنظيمية وجاذبيتها لالستقطاب ،ولم تعد

الـ  15والـ  22سنة ،وهي املرحلة العمرية

بالدرجة نفسها من التأثير والفاعلية في الساحة
الداخلية ،وبقية الفصائل في وضع أكثر سوء ًا

التي يكون فيها الشباب في ذروة نشاطهم
وحماستهم ،ويكون اندفاعهم متحرر ًا من

 ..ولم تعد تواكب التطورات املذهلة واملتسارعة

معايير الربح واخلسارة ،بحيث تستوي
لديهم حسابات املوت واحلياة ،وأحيان ًا
تكون شجاعتهم ضرب ًا من التهور .هذا

التي تتبلور كل ساعة من حولها.
ومن الواضح أن بقاء هذا الوضع ليس في
مصلحة الفلسطينيني أبد ًا ،بل إن استمراره
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اجليل الشاب ،يعاني فقدان األمل من عملية

املسحوقة واملهمشة ،ومنهم من ينتمي

التسوية ،أي من إسرائيل ،ومن اتفاق

لعائالت ميسورة احلال وحتى ثرية ،ومن

أوسلو ،ومن خيارات القيادة الفلسطينية،

الفئات املثقفة واملتعلمة ،ما يعني تهافت

ومن عجز النظام السياسي الفلسطيني

مقولة أن الفقر والبطالة واليأس هي
الدافع احملرك لهم؛ بل إن حتلي ًال سريع ًا

لفئة الشباب ،في إطار فكري سياسي

لشخصيات من استشهدوا في املواجهات

مقاوم ،أو في إطار خطط تنمية وطنية

األخيرة ،سواء في التظاهرات أو خالل

متنحهم األمل باملستقبل ،وهذا ما يفسر

تنفيذهم عمليات طعن ،يؤكد أنهم كانوا

روح التمرد والغضب املختزنة لدى هؤالء

وحتى حلظة استشهادهم في كامل

الشبان ،وال مباالتهم إزاء أي اعتبار.

أناقتهم ،وإقبالهم على احلياة ،وكان منهم

عن تقدمي برامج وخطط وطنية ،وخاصة

نشطاء وفنانون وقادة اجتماعيون.

 .2معظمهم غير منتم ألي فصيل أو حزب
سياسي باملعنى التنظيمي ،حتى لو كان أي
ناشط منهم مقرب ًا من هذا التنظيم أو ذاك،

لساحات املواجهة تنامي مشاعر الغضب

أو يحمل راية فصيل معني في املواجهات،

والسخط التي تكونت وتراكمت في وعيهم

إال أن حداثة عمره تعني أنه لم يتشرب بعد

ومن خالل مشاهداتهم العتداءات اجليش

مفاهيم أي فصيل وشعاراته ،وهو بالكاد يعي

واملستوطنني وممارساتهم االستفزازية،

التوجهات العريضة للفصائل بشكل عام؛ ما

وبالتالي نشأ لديهم وبشكل تلقائي الشعور

يعني أن األيديولوجيا والشعارات السياسية

بالتحدي والتصدي املقترنني بحالة من

ليست احملرك والدافع واحملرض لهم.
 .3وطاملا أنهم غير منتمني لفصيل ،فهذا يعني

الغضب الواعي .ولم تكن تلك املشاعر
منقطع ًة عما تراكم في وعيهم مسبق ًا من

استحالة ضبط حتركاتهم أو احتوائها،

إحساسهم باملسؤولية الوطنية والدينية جتاه

أو حتى التنبؤ بها ،وهذا أكثر ما يقلق

ما يجري في القدس من عمليات تهويد،

إسرائيل ،ورمبا يثير قلق بعض صناع

واقتحامات متكررة لألقصى ،وسياسات

القرار في السلطة الوطنية ،خاصة أولئك

االستيطان وهدم البيوت ...والالفت لالنتباه

الذين ال يؤمنون بخيار االنتفاضة.

أنهم جنحوا وببراعة في حتويل تلك املشاعر

 .5من بني أهم الدوافع التي أخرجتهم

 .4ينتمي هؤالء الشبيبة إلى مختلف الطبقات

 -باإلضافة إلحساسهم باليأس واإلحباط

والفئات االجتماعية ،من املخيمات واملدن

نتيجة النغالق األفق السياسي وغياب أي

واألرياف ،منهم من ينتمي للطبقات

فعل فلسطيني مؤثر ،وتراجع دور القيادة،
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اجتماعية بالغة األهمية .وهذه املشاركة
لم تكن رمزية ،على الرغم من أهمية هذا
اجلانب ،بل كانت مشاركة فعلية مؤثرة،
وصلت حد تقدمي شهيدات ومعتقالت.
 .7بعد موجة الطائفية والتطرف الديني
واملذهبي التي اجتاحت املنطقة ..جيل
الشباب الفلسطيني املنتفض ،ممن يدخل
حيز الفعل ألول مرة ،ميارس النضال
الوطني كمناضل وطني فلسطيني؛
يقاوم االحتالل وينشد احلرية ،وليس
اجلهاد الديني باملفهوم السائد  ..فهو
يريد أن يكون جزء ًا من العالم املعاصر،
مندمج ًا في احلضارة اإلنسانية ال معادي ًا
لها ،جي ًال حر ًا واثق ًا من نفسه ،يفخر
بفلسطينيته وكوفيته ،وال يحمل سوى علم
2
فلسطني.
 .8هؤالء الشبان والفتية ولدوا بعد توقيع
اتفاقية أوسلو ،أي فترة وجود السلطة
الوطنية ،وهذا يعني أنهم ال يحملون في
ذاكرتهم القصيرة جتارب االنتفاضتني
األولى والثانية ،وال يعرفون إال القليل
عن فترة العمل الفدائي في األردن
ولبنان واملواجهات العسكرية مع اجليش
اإلسرائيلي ومعارك بيروت وغيرها.
 .9وإلى جانب قلة خبرتهم ،فهم لم يتلقوا أي
تدريبات عسكرية أو أمنية أو تنظيمية،
ويستخدمون أسلحة بدائية ،ذات فعالية
متواضعة من الناحية العسكرية ،األمر

وتواضع أداء الفصائل  -إلى يأس إيجابي،
دفعهم للخروج مفعمني باألمل والتحدي،
لذلك شهدنا الكثير من املظاهر احلضارية
اإليجابية في املواجهات ،مثل الرقص
والدبكة وإقامة االحتفاالت والغناء اجلماعي
ولعب كرة القدم أمام اجلنود ،واجتراح
أشكال مقاومة إبداعية غير مألوفة ،ومواجهة
االعتقاالت باالبتسامة ،ما يدل على تطور
حالة متقدمة من الوعي الوطني.

لكن هذا ال ينطبق على احلاالت جميعها،
إذ علينا االنتباه إلى مسألة غاية في
األهمية ،وهي أن التحريض اإلعالمي
املباشر ،والتعبئة التي مارستها وسائل
اإلعالم املختلفة ،وخاصة وسائل التواصل
االجتماعي ،من خالل الصور واألفالم
القصيرة ،كان لها الدور األكبر في حتريك
مشاعر الغضب ،والتحريض على اخلروج
لدى قطاعات واسعة من الشباب ،لذلك،
شاهدنا الكثير من ردود األفعال املباشرة،
والتي كان أكثرها متسرع ًا ،ودون تخطيط،
فمث ًال صور عمليات اإلعدام امليداني،
والتنكيل باجلرحى واملعتقلني ،وصور
الشهداء لعبت دور ًا حتريضي ًا كبير ًا ،ومثل
ردود أفعال كهذه ،تكون عفوية ،وعاطفية،
ال تدوم طوي ًال ،وذات أثر مؤقت.
 .6مشاركة واضحة وقوية للمرأة الفلسطينية،
خاصة الشابات ،وطلبة اجلامعات ،وبشكل
مختلط ودون مشاكل ،وهذا له دالالت
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مستقبل الفصائل الفلسطينية
على ضوء االنتفاضة

الذي كان يعني في بعض األحيان،
خسارة شباب بعمر الورد ،دون مقابل،
لألسف الشديد.
 .10فعاليات االنتفاضة جتري دون قيادة،
دون ناطق إعالمي ،ودون تنسيق بني
املناطق والفعاليات ،ودون رؤية سياسية
واضحة ،أو إستراتيجية بعيدة املدى،
ودون تخطيط مسبق ،واألخطر من ذلك
أنها دون هدف سياسي محدد.
 .11معظم فعاليات االنتفاضة إما فردية ،وإما
جماهيرية عفوية وإما بدعوات من مجالس
الطلبة في اجلامعات (وهي مجالس
مس ّيسة ،وتتبع الفصائل) ،واملالحظ أن
الفئات االجتماعية األخرى ما زالت في
حالة من الترقب واالنتظار ،ولم تخرج
وتشارك بقوة كما حصل في االنتفاضات
السابقة.
تصب في اجلانب
النقاط من  1إلى ،7
ُّ
اإليجابي إلدامة اله ّبة اجلماهيرية،
وتزيد من فرص تعميمها وشموليتها
للوصول إلى انتفاضة شعبية عارمة،
خاصة إذا توافرت مجموعة شروط،
أهمها انخراط الفصائل بشكل جدي،
وتوفير حاضنة سياسية وقيادة
ميدانية .بينما النقاط من  8إلى 11
حتمل في ثناياها عوامل خفوت الفعل
اجلماهيري ،ورمبا توقفه  -مؤقت ًا -
خاص ًة إذا لم يتم تداركها.

يرى بعض احملللني أن االنتفاضة احلالية
خرجت عفوي ًة دون قرار سياسي ،ودون دعوة
من الفصائل ،ومعظم فعالياتها تتم مببادرات
فردية .وهذا الطرح من الناحية النظرية
صحيح ،ولكنّ بعض ًا من هؤالء يطرحون
آراءهم بطريقة تدين الفصائل ،ومبا يوحي أنها
انتهت صالحيتها ،ولم تعد مطلوبة ،وأن الشعب
قادر على اجتراح أدواته النضالية ،واستكمال
مسيرته الكفاحية دونها.
وبالعودة لالنتفاضات السابقة ،سنجد أنها
فع ًال اندلعت بشكل عفوي ،ومن دون أن يرصدها
أحد ،وكانت عبارة عن انفجارات شعبية حقيقية؛
فاالنتفاضة ،أو أي فعل جماهيري ،ال حتتاج
حتى تندلع لقرار سياسي أو تنظيمي ،فهي
تأتي عادة فجأة ،في حلظة غير متوقعة؛ وإذا
انطلقت فال يكون مبقدور أحد أن يوقفها .ولكن
تلك اللحظات التي هيأت لالنتفاضات لم تأت
اعتباط ًا وال مصادف ًة ،إمنا أتت تتويج ًا لتراكمات
معينة على الصعيدين الداخلي واخلارجي،
فجاءت بعد نضوج جملة من الظروف واملقدمات،
وكانت بحاجة فقط إلى شرارة حتى تنفجر ،كانت
هذه الشرارة في االنتفاضة األولى حادث سير
متعمد ًا ،وفي االنتفاضة الثانية زيارة شارون
االستفزازية لباحة األقصى .وفي كل مرة كانت
بعد انطالقتها جتد احلاضنة التنظيمية التي توفر
لها مقومات الصمود واالستمرار والتصعيد.
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لم تنخرط الفصائل الفلسطينية بقوة
في فعاليات االنتفاضة احلالية ،على الرغم
من أنها باركتها وأيدتها منذ البداية ،وبكل
بالغة اللغة ،ودعمتها إعالمي ًا وسياسي ًا،
ومبشاركات رمزية لقياداتها وكوادرها،
ودعت إلدامتها وتصعيدها ..لكنها تأخرت
في مواكبتها ،وتبنّي برامج كفاحية ترتقي إلى
مستوى احلدث (تنظيمية وميدانية وجماهيرية
وإعالمية) وإعادة طرح خط سياسي يتناسب
مع قوة احلدث اجلديد.
في غزة ،على الرغم من خروج آالف
املواطنني واشتباكهم مع اجلنود على السلك
الشائك الفاصل بني القطاع وإسرائيل ،فإن
خطاب "حماس" الرسمي كان يركز على
أن ما تقوم به جماهير غزة هو تضامن مع
انتفاضة الضفة .وهذا يعني أن "حماس"
ال تريد نقل االنتفاضة إلى غزة ،وال تريد
التصعيد وزج غزة في املعركة ،ألن هذا يعني
املجازفة بخسارة حكمها للقطاع غير الراغبة
في التخلي عنه ،وتريد إبقاء االنتفاضة في
الضفة ،وتصعيدها هناك .وعلى صعيد
آخر ميكن قراءة موقف حركة فتح الفعلي
من خالل متابعة حجم مشاركتها احملدود
في الفعاليات امليدانية واقتصاره على فئة
الطلبة والشباب ،وكذلك مشاركة التنظيمات
األخرى التي ظلت محدودة أيض ًا ،ألنها
تعرف أن مساهمتها في األحداث لن متكنها
من تغيير املعادلة القائمة ،ومن هذا ميكن
العدد (2015 )34

االستدالل على اتفاق ضمني بني الفصائل
على عدم خروج األمور عن السيطرة ،وأن
ما يحدث هو فعل ميداني محدود وليس
انتفاضة شاملة .فالرئيس أبو مازن كان
واضح ًا منذ البداية بأن ما يجري ليس إال
3
ه ّبة شعبية غاضبة.
ومع ذلك ،من الظلم جتاهل الدور التاريخي
لفصائل العمل الوطني الذي م ّهد ملثل هذه
اللحظة ،فلوال تضحيات ونضاالت هذه
الفصائل ملا أمكن انطالق أي انتفاضة ،ومن
اخلطأ أيض ًا جتاهل دورها احلالي واملستقبلي
وأهمية حضورها إلدامة االنتفاضة وتعميمها،
وتسليحها ببرامج سياسية.
كما أنه من اإلجحاف إنكار وجودها احلالي
ومشاركتها في فعاليات االنتفاضة ،وإن كانت
هذه املشاركة ال تليق بتاريخ هذه الفصائل
وإرثها ،وال ترقى للمستوى املأمول منها.
من ناحية ثانية ،يتوجب علينا فهم العالقة
بني الفعل النضالي من جهة ،وبني وجود
الفصائل نفسها من ناحية ثانية بشكل
صحيح ،أي فهم الدور الوظيفي ألي فصيل
وطني باعتباره مجرد أداة ووسيلة وإطار عام
للفعل النضالي وحاضنة تنظيمية وسياسية
تؤطر الفعل اجلماهيري وتعطيه فاعلية
سياسية ،وأن الفصيل نفسه لم يكن هدف ًا بحد
ذاته في أي حلظة ،وبنا ًء عليه فإن أي مرحلة
ستستدعي أدواتها وأساليبها ،حتى لو كان
ذلك يعني استبدال الفصائل بأدوات كفاحية
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أو ًال ،وثاني ًا نتيجة نشاط دؤوب حلركة مقاطعة

جديدة ،أو أن تقوم الفصائل بالتطور والتكيف
مع الواقع اجلديد ،ألنها إذا لم تفعل ذلك،
ولم تطور أساليبها وآليات عملها وخطابها
السياسي وبنيتها التنظيمية ،فإن األحداث
ستتجاوزها ،واجلماهير ستجد بدائل عنها،
وستصبح مجرد تاريخ.

إسرائيل املطالبة بفرض عقوبات عليها وسحب
االستثمارات منها ،والتي تعرف اختصار ًا
بـ" ."BDSوقد أخذ القلق اإلسرائيلي يتصاعد
من تزايد حمالت املقاطعة الدولية لها ،خاصة
في مجاالت االقتصاد والثقافة واجلامعات
والبحث العلمي ،حتى أن الكنيست عقدت أكثر
من جلسة ملناقشة مكانة إسرائيل في الساحة

الدور اإلسرائيلي في
تفجير االنتفاضة

الدولية على خلفية تزايد النداءات املقاطعة لها
في العالم ،واملطالبة بعزلتها ،كما حذر باحثون

في الوقت الراهن ،تواجه إسرائيل مأزق

ومفكرون وصناع قرار من أن هذا احلراك يهدد

"الالحل" والفراغ السياسي الناجم عن توقف

مكانة إسرائيل ،ويضع سمعتها على احملك،
فمث ًال صرح الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني
بأن "املقاطعة األكادميية إلسرائيل تشكل تهديد ًا

املفاوضات دون نتيجة ،وتعاني من عزلة
سياسية تتصاعد يوم ًا بعد يوم ،واخلشية من
سقوط احلكومة ،خاصة أن نتنياهو ال ميتلك

إستراتيجي ًا من الطراز األول للنظام الصهيوني

أي رؤية ألي حل سياسي ،وما يعمق من

برمته" ،كما وزعت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية

أزمة إسرائيل ،أن اخلطاب السياسي للقيادة
الفلسطينية املعتدل جد ًا (إلى حد الالمعقول

وثيقة سرية على سفراء إسرائيل حول العالم
وس ّربت لإلعالم اإلسرائيلي ،حذرت فيها من
ُ

أحيان ًا) قد أفقد إسرائيل إمكانية املراوغة

خطورة تنامي مقاطعة إسرائيل خالل العام

والتذرع بعدم وجود شريك ،واللعب على قصة

 ،2015األمر الذي من شأنه أن ميس اقتصادها

اإلرهاب الفلسطيني ،على الرغم من أنها حاولت

ومنظومتها األمنية ،وحذرت من تواصل وتفاقم

الكثير في سبيل ذلك ،فإنها أخفقت ،حتى أنها

املد السياسي املناهض إلسرائيل.

فشلت في انتزاع موقف أميركي ضد حكومة

4

لذلك ،ومن أجل االلتفاف على عزلتها،
ومواجهة مشكالتها؛ فإن إسرائيل وكما
جرت العادة ،تصدر أزماتها إلى اخلارج ،أي
من خالل افتعال احلروب ،أو تفجير املوقف
األمني ،واستدراج ردات فعل فلسطينية جلر
املنطقة إلى دائرة العنف وإشاعة الفوضى ،أو

التوافق الوطني.
كما أن عزلتها السياسية تتعمق أكثر
فأكثر بسبب ممارساتها االستفزازية ،وما
تنقله وسائل اإلعالم عنها ،ويكشف صورتها
احلقيقية كدولة احتالل ونظام "أبارتهايد"
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من خالل افتعال قضية أمنية ،أو استغالل أي
عملية عسكرية قد ينفذها الفلسطينيون .لكنها
ال تفضل خيار االنتفاضة الشعبية.
فعلى سبيل املثال ،في حزيران ،2014
استغلت إسرائيل قصة اختفاء املستوطنني
الثالثة ،وص ّعدت من إجراءاتها العدوانية
االستفزازية في الضفة الغربية ،وملا كادت
تتحول إلى انتفاضة شاملة ،ح ّولت مدافعها
باجتاه قطاع غزة ،وهذا رمبا ألن إسرائيل
تفضل حرب ًا في غزة على انتفاضة في
الضفة ،خاصة إذا اشترك فيها املقدسيون
وفلسطينيو الداخل .وفي االنتفاضة احلالية،
سعت سلطات االحتالل للحيلولة دون حتولها
إلى انتفاضة شعبية شاملة ،فقدمت بعض
التسهيالت لتخفيف حدة االحتقان والغضب
الشعبي؛ مثل تراجعها عن نيتها تقسيم
األقصى زماني ًا ،والسماح للمصلني بدخوله
من كل األعمار ،وتخفيف احلواجز على
الطرقات بني املدن ،على عكس ما فعلت
في االنتفاضة السابقة .ألنها تريد حصر
املواجهات في نطاق معني.
ما يعني أن االنتفاضة ليست هي اخليار
املفضل لإلسرائيليني ،وتفضل املواجهة العسكرية
املفتوحة ،لكنها (أي إسرائيل) لديها القدرة على
تفريغ أي انتفاضة من محتواها الشعبي ،وحرف
مسارها ،وتشويه صورتها ،وجعلها وبا ًال على
الفلسطينيني ،أو على األقل تراهن على ذلك.
صحيح أن إسرائيل  -ومنذ نشـأتها  -تثبت
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في كل يوم أنها دولة احتالل ،وأنها نظام متييز
عنصري ،ومتارس اإلرهاب املنظم ،وال تتورع
عن ارتكاب أفظع اجلرائم ،وال تعبأ بالقانون
الدولي ،تقتل بكل حقد ،تهدم البيوت فوق
ساكنيها ثم جتبرهم على دفع تكاليف الهدم!!
وهذه املمارسات العدائية يعيشها ويعاني منها
الشعب الفلسطيني بشكل يومي.
لكنها دأبت في السنوات األخيرة على تصعيد
ممارساتها العدوانية بشكل استفزازي وممنهج،
ِ
تكتف بإطالق مستوطنيها ليعيثوا في
فهي لم
األرض فساد ًا ،بل إنها تتستر على جرائمهم
(كما حدث في حرق الفتى أبو خضير ،وحرق
عائلة دوابشة) ،وتوفر لهم احلماية في اعتداءاتهم
املتكررة على املواطنني ،وتشجعهم على اقتحامات
األقصى ،حتى وصلت األمور إلى تنفيذ إعدامات
لشبان في الشارع وبدم بارد ،واعتقاالت تعسفية
تطال حتى األطفال.
كما أنها تسعى بشكل محموم لتحويل
الصراع إلى صراع ديني ،فمن ناحية تشترط
على الفلسطينيني االعتراف بيهودية الدولة
كمدخل للتسوية ،ومن ناحية ثانية تركز في
عدوانها على األماكن الدينية ،وتسعى لتكريس
التقسيم الزماني للمسجد األقصى ،وتطلق
مستوطنيها بكل جنونهم وتعصبهم الديني
وخرافاتهم وأوهامهم التاريخية ،ليحرقوا
املساجد والكنائس ..وتفعل كل ما من شأنه
استفزاز املشاعر الدينية ،واستحضار املفاهيم
التلمودية إلشعال حرب دينية.
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وإزاء هذه االستفزازات املتعمدة برزت

وما يدعم فرضية أن إسرائيل تستدرج ردات

وجهتا نظر ،األولى :أن حكومة نتنياهو ال

فعل شعبية غاضبة ،هو أن االنتفاضة الثانية

متتلك أي رؤية إستراتيجية أو سياسية ،وكل
للبقاء في السلطة ،وأنها مقابل ذلك ترضخ

وعلى الرغم من أنها كانت متوقعة أكثر من
سابقتها؛ فإن الواقع كشف الحق ًا عن أن آرييل

إلمالءات املستوطنني ،واليمني الديني املتطرف،

شارون هو الذي لعب دور ًا متعمد ًا في التمهيد

وقد انحدرت مبستوى تعاطيها السياسي مع

الندالعها ،وذلك من خالل الزيارة االستفزازية
التي قام بها للمسجد األقصى ،وكان متوقع ًا

ما تسعى إليه هو اإلبقاء على الوضع الراهن،

األحداث إلى أن أقصى ما توصلت إليه من

أن يقابلها املواطنون الفلسطينيون باحلجارة،

قرارات في اجتماع "الكابينت" :عدم تسليم

وكانت إسرائيل قد أعدت القناصة ليقوموا

وتنفيذ عمليات إبعاد عن األقصى لعشرات

بدورهم بإشعال الفتيل ،حيث كانوا يتخذون
مواقعهم ،ما أدى إلى سقوط  47فلسطيني ًا

جثامني القتلى الفلسطينيني ،وهدم بيوتهم،
الناشطني ،وغير ذلك من إجراءات تدل على

خالل ثالثة أيام .وفي أثناء انتفاضة األقصى،

مدى قصر نظر احلكومة ،بل وسخافتها؛ ألنها
تدرك متام ًا أن مثل هذه اإلجراءات إمنا تزيد

كانت إسرائيل تستدرج ردود الفعل الفلسطينية
وتتعمد التصعيد العسكري كلما سادت فترة

من حالة التوتر والغضب وتستدرج ردود فعل

من الهدوء ،وبالتزامن مع احلراك السياسي

عنيفة من الفلسطينيني.

الدولي (واألميركي خاصة) ،إلى أن حققت

الثانية ،مفادها أن السياسة اإلسرائيلية

معظم غاياتها.

العليا ال متثلها خيارات احلكومة وحدها؛ بل
هي محصلة رؤى وتوجهات مؤسسات الكيان

االنتفاضة بين التصعيد والتهدئة

كافة (احلكومة ،اجليش ،املوساد ،الكنيست،

تعالت مع بدء االنتفاضة بعض األصوات

مؤمتر هيرتسليا )...وبالتالي فإن ما يجري هو

منادية بضرورة تسليحها ،وتصعيد العمليات

سياسة ممنهجة مدروسة ُيراد منها جر املنطقة

العسكرية ،ومطالبة األجهزة األمنية باالشتباك

إلى دوامة عنف جديدة.

املسلح واملباشر مع اجليش واملستوطنني،

أي أنه في احلالتني ،نخلص إلى أن إسرائيل

والدفاع عن املدن والقرى الفلسطينية ،متسائلة

تتعمد وبشكل مدروس استفزاز الفلسطينيني،

أين هي عشرات قطع األسلحة الرشاشة التي

جلرهم إلى احللبة التي تتفوق فيها؛ أي إلى دائرة

يحملها امللثمون (خاصة في اجلنازات)!؟ مبعنى

العنف واحلرب واملواجهة العسكرية املباشرة؛

أدق يطالب هؤالء بعسكرة االنتفاضة.

غير آبهة بنتائج ذلك على سمعتها الدولية.
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اإلجنازات امليدانية على أرض الواقع باجتاه

أمام هذه األسئلة ،إذا استثنينا الدعوات

احلل الذي تسعى إليه.

املشبوهة (ملن جتندهم إسرائيل لدوافع معروفة)،
واإليحاءات املبطنة التي تستهدف انتقاد السلطة

ولو تتبعنا مسار األحداث في العقود األخيرة،

وإحراجها واتهامها بالعمالة واخليانة (ألصحاب

لوجدنا كيف كانت إسرائيل تفتعل األحداث في

املواقف املسبقة ،واخلصوم السياسيني) ،فإننا

كل مرة جلر املنطقة إلى دائرة العنف ،وأن

أمام دعوات (بحسن نية) لتكرار اخلطأ القاتل

هذا األمر هو الذي أطال من عمرها ،وأكسبها

نفسه ،الذي ح ّول االنتفاضة السابقة إلى خسائر

الكثير من التعاطف الدولي( ،خاصة بسبب
قدرات اإلعالم الصهيوني) ،ومن َع تناقضاتها
الداخلية من الظهور إلى السطح لتفعل فعلها

فلسطينية باملعاني كلها  ..وفي السياق نفسه
فإن حتميل االنتفاضة احلالية ما ال طاقة لها به،
سواء بالترويج إلمكانياتها على حتقيق أهداف

في مصير الدولة ،وأعطاها املبررات للتهرب من

غير واقعية على املدى القصير ،أو من خالل

استحقاقات العملية السلمية التي تستخدمها

الدفع باجتاه عسكرتها سيؤدي إلى إجهاضها.
نتفهم متام ًا املشاعر الوطنية الغاضبة

كغالف لتجميل صورتها ،والتمويه على طبيعتها
العسكرية التوسعية.
ولو عدنا قلي ًال بالزمن ،بنظرة تأمل موضوعية،

التي تريد تصعيد االنتفاضة بشتى السبل،
وصو ًال إلى إحلاق هزمية منكرة باالحتالل،

لوجدنا أن إسرائيل حققت أهم منجزاتها

وأن ذلك بطبيعة احلال سيتضمن تقدمي خسائر

السياسية ،وثبتت كل ما تريد على أرض الواقع

وتضحيات وشهداء ...لكن من غير املعقول

(مصادرة أراض ،زيادة االستيطان ،بناء

عدم االستفادة من دروس االنتفاضة السابقة،

اجلدار ،إغالق مؤسسات القدس وتهويدها ..

وتكرار اخلطأ نفسه وتوقع نتائج مغايرة.
تعمد إسرائيل دوم ًا إلى اخليار العسكري

إلخ) في الفترة نفسها التي بلغ فيها الكفاح
الفلسطيني املسلح أوجه ،أي عندما كان العنف
املتبادل في أعلى درجاته ،وكانت العمليات

وافتعال احلروب ،ليس من أجل توحيد جبهتها
الداخلية وحسب؛ بل وأيض ًا ألن إسرائيل

التفجيرية في قلب املدن اإلسرائيلية ،أي في
ذروة االنتفاضة ،وكل ما حققته إسرائيل الحق ًا

تعتاش على احلروب ،حيث إنها في أجوائها

إمنا بني على تلك الفترة.

وحتت ظاللها تقضم املزيد من األراضي،

ولكن هذا ال يعني أبد ًا ،أنه طاملا إسرائيل

وتستقدم املزيد من املستوطنني .وهذا يتناسب
مع طبيعة دورها الوظيفي ،وطبيعة تركيبتها

تستفيد من التصعيد العسكري ،فإن على

السياسية ،وألنها من خالل احلروب وبسبب
تفوقها العسكري حتقق في كل مرة مزيد ًا من

الفلسطينيني تفويت الفرصة على أعدائهم،
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وبالتالي عليهم االستكانة والتزام الهدوء...
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فمثل هذا الطرح ال يغدو عن كونه استسالم ًا
مذ ًال.

وإن تراجعت قلي ًال فإنها ستتصاعد من جديد،
وستأخذ شكل املوجات املتالحقة واملتصاعدة،
وصو ًال لالنتفاضة الشعبية الشاملة ،والتي

وبد ًال من املواجهة العسكرية غير الكفؤة،
والتي سيدفع فيها الفلسطينيون ثمن ًا باهظ ًا؛

أهم ما مييزها امتالء الشوارع باجلماهير،

عليهم اللجوء للعمل الشعبي اجلماهيري؛ أي

وحتت شعار واحد وعلم واحد ،وبقيادة ميدانية

اله ّبات واالنتفاضات وممارسة أشكال املقاومة

موحدة ،من أجل إنهاء االحتالل ودحره وتفكيك

الشعبية كافة ،وإذا صاحبها عمليات جانبية من

املستوطنات وحترير األسرى.

دهس وطعن بالسكاكني أو غير ذلك فدورها
ينبغي أن يظل ثانوي ًا وليس رئيس ًا ،ويجب

حصاد االنتفاضة في شهرها األول

أال تكون سمة ظاهرة لالنتفاضة ،لإلبقاء على

أكثر من سبعني شهيد ًا ،وآالف اجلرحى

طابعها الشعبي ،وإلتاحة املجال ملزيد من الفئات

واملعتقلني حصيلة الشهر األول من االنتفاضة
(مقابل  12قتي ًال إسرائيلي ًا ونحو  120جريح ًا)،

االجتماعية لالنخراط فيها .وفي هذا اإلطار،
ينبغي إدراك أن املقاومة الشعبية ال تؤدي

وهذه التضحيات الغالية مثل سابقاتها متهد

إلى توقف احلياة الطبيعية (كما يحدث أثناء

الطريق للوصول للحرية واالستقالل ،ولكن
مرحلي ًا حصدت االنتفاضة نتائج وطنية

احلروب) ،وإضافة إلى ذلك ،فإن هذا النمط
من الكفاح الشعبي يحرم إسرائيل من إمكانية

وسياسية ،بالغة األهمية ،أبرزها:

االستفادة من قدرات جيشها الهائلة ،ويسلبها

 .1بانتشار فعالياتها في مدن الضفة الغربية
وقطاع غزة والداخل الفلسطيني املحُ تل،

إمكانية اتهام الفلسطينيني باإلرهاب ،ويكشف
صورتها البشعة أمام العالم ،ومن جهة ثانية

وعدم اقتصارها على القدس ،تكون

ُيكسب القضية الفلسطينية املزيد من األنصار

االنتفاضة قد أعطت إشارات قوية على

على الساحة الدولية ،وقد أثبتت التجربة أن

توحد الشعب الفلسطيني نحو هدف واحد،
ّ

الق ّوة احلاسمة في املعارك اإلستراتيجية هي

هو إنهاء االحتالل ،وكسرت رهان االحتالل

ق ّوة اجلماهير الشعبية.
ليس شرط ًا أن حتقق أي ه ّبة جماهيرية
األهداف العليا للشعب الفلسطيني دفعة واحدة،

اإلسرائيلي الذي دأب في سياساته على
تقسيم الشعب الفلسطيني وتفتيته إلى
أقاليم جغرافية وسياسية متباعدة.

على الرغم من أنها تسعى إلى ذلك ،وهي إن
أخفقت مرة فإنها ستضيف مدماك ًا جديد ًا

 .2أوصلت االنتفاضة رسالة جلميع األطراف
الدولية ،ولصنّاع القرار اإلسرائيليني أن

في البناء الكلي ،عبر عملية تراكمية مستمرة،
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ٌ
رمال متحركة،
األراضي الفلسطينية

االشتباك ،وعلى أساس احلق في الدفاع

وأال أحد بوسعه أن يبني عليها شيئ ًا

عن النفس.

دون رضا وموافقة الشعب الفلسطيني،

 .4جاءت االنتفاضة لتحمل رسالة راسخة

كما أثبتت الضفة الغربية أنها هي املؤثر

ومتجددة تؤكد خسران الرهان الصهيوني

األساسي القادر على حتريك اجلماهير

على قدوم أجيال فلسطينية عزميتها أقل

داخل اخلط األخضر ،وأن اجلدار لم يؤثر

من األجيال التي شهدت النكبة وبدايات

في مدى التواصل والتضامن والتعاضد بني

العمل الفدائي وانطالقة الثورة ،أجيال

الفلسطينيني داخل وخارج جدار الفصل

سوف تنسى ما حدث ،وتقبل الوضع القائم

العنصري ،وأن حراك اجلماهير في غزة

على أساس الهزمية والرضوخ الشتراطات

وتضامنهم مع الضفة أكد أن االنقسام لم

االحتالل .فأتت في ظرف دقيق لتنعش
األمل بأن الشعب ال يزال مصمم ًا على

 .3أعادت االنتفاضة تدوير البوصلة إلى حيث

حتقيق أهدافه على الرغم من األثمان
الغالية ،ولم يعد قادر ًا على االنتظار ،وأن

مقارعة االحتالل ومقاومته ،وأرجعت مسألة

القيادة اجلديدة للمرحلة املقبلة ميكن أن

العالقة مع إسرائيل إلى نصابها احلقيقي:

تنبثق من رحم هذه املوجة االنتفاضية
وأخواتها اآلتيات حتم ًا.

استيطاني ،واإلعالن عن بدء تغيير الصيغة

الفكرة

يؤثر على وحدة الشعب ومتاسكه.
يجب أن تكون؛ أي نحو القدس ،وباجتاه

مقاومة شعبية ضد محتل مستعمر

 .5ضربت

االنتفاضة

صميم

السابقة التي بدت كما لو أن الشعب

الصهيونية التي جاء بها أحد قادة الفكر

مستكني ،والسلطة تقوم بدور حماية

الصهيوني املتطرف في عشرينيات القرن

االحتالل ،مبعنى أن االنتفاضة أسست

املاضي "جابوتنسكي" في نظريته املعروفة

ملرحلة جديدة في العالقة مع إسرائيل ،على

ِبـ"اجلدار احلديدي" ،والذي قال فيها" :إن

املستويني الشعبي والرسمي ،وغيرت فلسفة

الفلسطينيني لن يقبلوا مبستوطنني غرباء

العالقة مع إسرائيل من مجرد تفاوض إلى

ليأخذوا أرضهم ،وسوف يقاومونهم بكل

اشتباك ،والتأكيد على أن طبيعة العالقة

قوة ،ولهذا ال بد من إخضاعهم بالقوة

بني السلطة وإسرائيل يجب أن تقوم على

اجلبارة ،حتى يفهموا أن بينهم وبني
هؤالء املستوطنني جدار ًا من احلديد ال

بوصلة الصراع في اللحظات التي تصل

ميكن قهره وال اختراقه .وستنتهي مقاومة

فيها املفاوضات إلى طريق مسدود ،باجتاه

الفلسطينيني بعد أن يدموا رؤوسهم وهم

أساس قدرة السلطة على إعادة توجيه

العدد (2015 )34

48

يضربونها في اجلدار احلديدي ،إلى أن

تفوق قدرتها ،ولكن ،وإضافة للمنجزات

يقتنعوا بالهزمية .بعدها ،وبعدها فقط،

املهمة املذكورة أعاله ،ميكن رفع سقفها

ميكن التفاوض معهم وبحسب شروطنا

السياسي ،والبناء عليها لتحقيق األهداف

نحن" .نظرية "جابوتنسكي" هذه احتلت

الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ،وهذا
يتطلب أو ًال تطوير االنتفاضة لتصبح

مع الزمن قلب اإلستراتيجيات اإلسرائيلية،
ميينها ويسارها ،وكل ما فعله الفلسطينيون

شعبية شاملة ،وإنهاء االنقسام ،ودخول

من ه ّبات وانتفاضات ،ومن مقاومة سلمية

الفصائل الوطنية بكل قوتها ،ثم تبني

أو غير سلمية ،هو مترد على هذه النظرية،

خطاب سياسي يرتقي إلى مستوى احلدث.

وتأكيد على أنها لم تنجح ولن تنجح طاملا
هناك شعب حي في فلسطني وأجيال شابة
متمسكة بفكرة املقاومة والهوية الوطنية.

خالصة

5

"يرمى كل فعل ميداني سواء أكان جماهيري ًا
أم رسمي ًا إلى لفت انتباه الفاعلني السياسيني

 .6أعادت االنتفاضة ترتيب مسألة األولويات
والقضايا التي تشغل اإلقليم والعالم،

إلى ضرورة تغيير الوضع القائم .وحتى مفهوم

وأعادت فلسطني وقضيتها وحقوقها

الثورة الداعية إلى التغيير ترمي إلى إحداث

على رأس األجندة السياسية ،بعد أن

مثل هذه االلتفاتة؛ ألن الفعل ليس مجرد تكامل

كادت تضيع وتختفي في غمار احلروب
والصراعات اإلقليمية ،وبعد أن حلت بد ًال

الظروف امليدانية في سياق محدد ،بل هو تكامل
بني الرغبة والدافع خلف الفعل وبني تبلور

منها قائمة طويلة من القضايا واألزمات

املواقف جتاهه ،وفي احلالة الفلسطينية يصعب

التي شغلت الدول والرأي العام.

فصل احلراك الشعبي عن احلراك الدولي،

في ظل الوضع السياسي احلالي الصعب

ألن القضية الفلسطينية صنعتها األطراف

واملعقد ،وانشغال العالم مبوضوع داعش

الدولية ضمن مخطط دولي؛ وبالتالي فإن حلها

واإلرهاب ،وفي ظل حالة التمزق والضعف

سيكون في الساحة الدولية .واحلراك (الشعبي

العربي ،واحلالة السياسية التي يعيشها

أو الرسمي) بهذا املعنى هو حتميل العالم

اإلقليم والعالم ،والتي أشرنا إليها في

مسؤوليته جتاه مأساة الشعب الفلسطيني.

سياق هذه الدراسة ،قد يصعب على هذه

واالنتفاضة الفلسطينية احلالية مثل بقية

االنتفاضة حتقيق اختراق كبير ورئيس

االنتفاضات واله ّبات السابقة تسعى إلى تسليط

في املعادلة السياسية القائمة ،وقد يكون
من غير احلكمة حتميلها أثقا ًال سياسي ًة

الضوء على الواقع املرير الذي يعيشه الشعب
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6

األمنية والقتل على الشبهة  ..اخلطأ نفسه تكرر

اليوم ،وبعد مرور شهر على بدء املوجة

في انتفاضة األقصى!! الوقوع في فخ "املهابط

االنتفاضية ،فإنها ما زالت مشتعلة ،ولكنها

الثورية" ،والبحث عن إجنازات أسهل وأسرع !!

ليست بالزخم اجلماهيري نفسه الذي ظهر

في انتفاضة األقصى ،كان يخرج من بني

في بدايات االنتفاضتني السابقتني ،ومن أجل

جموع املتظاهرين ملثمون مدججون بالسالح

حتويلها إلى انتفاضة شعبية شاملة ،قادرة

اآللي ،ويصوبون نيرانهم على اجلنود!! لم تكن

على حتقيق منجزات سياسية ،فإنها يجب

اخلسائر فقط في من يستشهد على الفور؛ بل

أن تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة ،وهذا

في تفريغ االنتفاضة من محتواها اجلماهيري،

األمر بحاجة إلى هدف قابل للتحقيق ،وقيادة

وعسكرتها ،ومواجهة العدو في الساحة التي

مؤمنة بها ومستعدة لدفع ثمن النضال ،وروافع

يتمناها ،حيث يتفوق علينا مائة ضعف!!

الفلسطيني ،وللقول إن األمور لم تعد حتتمل".

سياسية وتنظيمية واقتصادية وفكرية ،وجبهة

ثم جاءت فصائل أخرى ،ورفعت سقف

وطنية عريضة قادرة على تعميق الطابع الشعبي

املشاركة الشعبية إلى حد املستحيل ،مبوجة من

لالنتفاضة ،بحيث تصبح انتفاضة الشعب كله.

العمليات التفجيرية ،كانت في أغلبها في املكان

وحتى تنجح االنتفاضة ،وال تذهب تضحياتها

اخلطأ ،وفي الزمان اخلطأ ،أعطت إسرائيل كل

سدى ،فإن أول شرط لتحقيق ذلك هو االستفادة

ما ترغب به من سالح سياسي وإعالمي ارتد

من دروس االنتفاضات السابقة ،ومن مجمل

علينا ،وأحلق بنا هزمية قاسية.

التجربة الكفاحية الفلسطينية ،حتى ال نظل

جعلنا األيديولوجية أهم من اإلنسان،

نكرر أخطاءنا ،وبالتالي ال نحصد سوى املزيد

والشعب في خدمة الشعار السياسي ،ولم

من الهزائم والتراجع .االنتفاضة األولى بدأت

نقدر قيمة احلياة ،وما زلنا نكرر اخلطأ نفسه؛

رائعة وشعبية وهادرة ،لكنها سرعان ما

ندفع شبابنا وأطفالنا إلى أكثر النقاط سخونة،

أخذت تتآكل؛ أرهقتها اإلضرابات واإلغالقات،
وال َّن َفس احلزبي والرؤى الضيقة ،والعقليات

نقدمهم قرابني رخيصة ،لنكتب فيهم قصائد
الرثاء ،ومدح الشهادة ،والتغني ببطوالتهم،

املنغلقة ،وفي آخر سنواتها بدأت بوصلتها

وتداول صورهم على الفيسبوك ،حتى لو كان

باالنحراف ،أخذت تركز على "تنظيف اجلبهة

ثمن ذلك خسارة شبان بعمر الورود ،أو التسبب

الداخلية" ،وهذا لم يكن أكثر من مجرد شعار

بإعاقات دائمة ...في حني أن األمر بالنسبة

خادع للتغطية على اإلخفاق في إحراز النصر

للطرف اآلخر لم يكن سوى تدريب للجنود على

الذي وعدت به الشعارات الكبيرة  ..في النتيجة

قنص أهداف متحركة ،ال يترتب عليه أي نتائج،
حتى لو كان قت ًال بدم بارد.

غرقت املدن والبلدات الفلسطينية في الفوضى
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عندما تطغى روح التعصب احلزبي من

وبالنسبة لعمليات الطعن والدهس ،فإن

منطلق تنافسي فئوي يصبح إصدار البيان أهم

أكثرها متت ألسباب ثأرية ،بدافع الغضب،

من مضمونه ،ويصبح هدف وجود احلزب نفسه
واستمراريته مبرر ًا للوسائل أي ًا كان شكلها،

وكان املنفذون ضحايا مباشرين العتداءات
اجليش واملستوطنني ،هم أو أقاربهم .وطبع ًا،

وحتى لو اشتملت على التضحية باجلماهير ،أو

ال خالف على حق كل إنسان بالدفاع عن
نفسه ،ولكن هناك فرق ًا كبير ًا من حيث الكفاءة

التهلكة .وباإلضافة لكون هذا النمط من التفكير
غير مقبول إنساني ًا أو أخالقي ًا ،فإن من شأنه

والفعالية واألثر بني العمليات الفردية ذات

تعطيل مصاحلها ،أو دفع الشبان والفتية ملواقع

الطابع الثأري االنفعالي ،وبني العمل العسكري

أن يؤدي أيض ًا إلى إجهاض االنتفاضة بد ًال من
إذكاء روحها.

املدروس واملنظم.
وفي سياق متصل ،ينبغي إدراك أن أغلبية

7

فهل تتجاوز هذه االنتفاضة أخطاء املاضي،

عمليات الطعن كانت بتلفيق من سلطات

وهل تتمكن من فرض الوحدة الوطنية وإنهاء

االحتالل ،مبعنى أن الضحية الفلسطيني لم

االنقسام ،وبلورة إستراتيجية جامعة تتمكن من

يكن بصدد تنفيذ أي عمل عسكري ،ورمبا كان

إعادة صياغة املشروع الوطني الفلسطيني مبا

يتجنب ذلك ،فقامت قوات االحتالل بإعدامه بدم

يساهم في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي؟

بارد ،ثم تلفيق تهمة الطعن لتبرير عملية قتله
أمام اإلعالم العاملي ،وإظهار اإلسرائيلي في

حتى اآلن يبدو أن الهبة االنتفاضية تفتقر

صورة الضحية.

لبعض مقومات االستمرار املهمة ،أبرزها وجود
انقسام في الرأي حول جدوى االنتفاضة ،وهذا

حتى اآلن ،هناك وحدة موقف وانسجام بني

االنقسام ليس على مستوى القيادة وحسب ،بل

القيادة واجلماهير في الرؤية جتاه املقاومة

هو ممتد لألوساط الشعبية ،وليس هناك تأييد

الشعبية ،وجتاه سلمية االنتفاضة ،التي هي

واضح وكاف من القيادة لها ،مع عجز الفصائل

عنوان هذه الهبة وأسلوبها ووسيلتها ..لكن

عن قيادتها .ومن ناحية ثانية ،فإن أغلبية

االنتفاضة بحاجة لقيادة تولد من رحمها،

الفعاليات االنتفاضية تتم بصورة فردية غير

وتع ّبر عنها ،فبعد مرور أكثر من شهر ،من
املالحظ غياب أي قيادة ميدانية لفعاليات
االنتفاضة ،إال أن هذا األمر لن يطول كثير ًا،

برنامج عمل ،أو تنسيق بني املواقع ،واألهم من

فمن املرجح أن تفرز االنتفاضة قيادة جديدة،

ذلك دون قيادة ميدانية ،ودون هدف سياسي

وفي حتليل للباحث ماجد كيالي ،خلص إلى

واضح ومعلن ومتفق عليه.

نتيجة مفادها أن هذه االنتفاضة توفر البيئة

منظمة ،على شكل ردات فعل متأثرة بتحريض
مباشر من اإلعالم ،وجتري دون خطة ،أو
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املناسبة خلروج قيادات فلسطينية شابة

النضالية وأمناط التفكير ،وطرق العمل.

جتدد روح الكفاح الوطني ،وتبعث احلياة في

فنحن إزاء جيل يعيش على القدمي ،وجيل

أوصال البنى التنظيمية لألحزاب والفصائل

يتوق إلى التحرر من كل شيء ،وقلب الطاولة

ومؤسسات منظمة التحرير بعد أن أصابها

على كل شيء.

التكلس والوهن .وحسب رأيه ،فإن القيادة

ويقول كيالي إن قدرة الفصائل الفلسطينية

احلالية الهرمة تكافح بعناد لإلبقاء على
الوضع الراهن ،واحليلولة دون جتديد القيادة،

على التحكم باله ّبة الشعبية ،أقل بكثير من
السابق ،بل إن أي محاولة في هذا االجتاه قد

ويقول إن أحد أسباب فتح قناة "أوسلو" هو

تفضي إلى نتائج عكسية .واألجدى بالقيادة

خشية القيادة الفلسطينية من إمكانية نشوء

الفلسطينية العمل على احتضان ه ّبة الشبان
بدل احتكار قيادتها ،والعمل على ترشيدها بدل

إلى إحباط مشروع توليد قيادة جديدة،
وتالي ًا كبح إمكانية تطوير احلركة الوطنية

كبحها ،وتدعيم طابعها الشعبي ال حتويلها إلى

قيادة بديلة ،وباحملصلة ،أدى هذا التخوف

حالة فصائلية .باختصار ،ترك هذه اله ّبة تطور

الفلسطينية ،بإبقائها على ما كانت عليه ،من
النواحي كلها .مضيف ًا" :حتى في االنتفاضة

ففي عمر هؤالء ،ظهرت القيادات احلالية للحركة

الثانية وعلى الرغم من ظهور "حماس" ،وقتها،

الوطنية الفلسطينية في منتصف الستينيات ،أي

كالعب جديد ،ومنافس على القيادة ،فإن هذا

قبل نصف قرن.
وختام ًا ،االنتفاضة احلالية ،كسابقتيها

الفلسطيني ،حتى أن هذا لم يحصل ال بعد

وسائر هبات الشعب الفلسطيني وثوراته ،ال

خسارة "فتح" االنتخابات التشريعية ،ملصلحة

تعني تخلي الفلسطينيني عن مطلب السالم،

"حماس" ( ،)2006وال بعد سيطرتها األحادية

وإمنا هي تعبير صارخ عن رفضهم املطلق

على غزة (منذ  ،)2007ما يبني مدى تكلس

لالستكانة أو االستسالم في وجه منطق القوة

ذاتها بذاتها وفق الطاقة املختزنة عند الشبان.

9

التغير لم يحف ّز القيادة على التغيير السياسي

البنى السياسية الفلسطينية".

املتمثل في جبروت االحتالل وطغيانه.

8

ويضيف كيالي" :باحملصلة ،الوضع

وحتى لو خبت أو توقفت هذه املوجة من

الفلسطيني اليوم يقف إزاء جيلني ،األول بني

االنتفاضة؛ فبكل تأكيد ستتلوها موجات أخرى،

الـ 15والـ ،25والثاني في أواخر الستينيات

وستظل املواجهات مستمرة بني الفلسطينيني
وجيش االحتالل حتى جالئه كلي ًا .وحتى ذلك

والسبعينيات ،أي بني جيل فتي وشاب،
وجيل ولغ في الشيخوخة ،علم ًا أن هذا ال

الوقت سيظل الفلسطينيون يعيشون كما لو

ينطبق على العمر فقط ،إذ إنه يشمل األهلية

أنهم في انتفاضة مستمرة.
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دراسات

المؤسسات المالية الدولية وتأثيرها
على النظم السياسية في الدول العربية
(مصر  -دراسة حالة)
إكرام عمر

*

 .1مقدمة

إن هاتني املؤسستني قائمتان على الفكر الليبرالي
القاضي بتحرير األسواق وتدفق رؤوس األموال
بني الدول بحرية ودون تدخل حكومي مباشر،
وهو األمر الذي عده البعض شك ًال من اإلمبريالية
االستعمارية (حتدث عنها لينني في كتابه"
اإلمبريالية املرحلة العليا من الرأسمالية") التي
تهدف إلى تقليص دور الدولة واحلد من سيادتها،
تأتي الدراسة للبحث في التأثير السياسي لهذه
املؤسسات على الدول العربية من خالل اإلجابة
عن السؤال اآلتي :كيف تؤثر املؤسسات املالية
الدولية في النظم السياسية للدول العربية بشكل
عام ودولة مصر بشكل خاص؟
أقدمت املؤسسات املالية الدولية ،أوائل
الثمانينيات  -وبعد أزمة الديون اخلارجية التي

بدأت الدول املنتصرة في احلرب العاملية الثانية
التفكير في وضع أسس لنظام دولي جديد ينأى
بالعالم عن ويالت احلروب والدمار ،ويعيد تنظيم
العالقات الدولية بشقيها السياسي واالقتصادي،
فكانت الفكرة أن اإلعداد لهذا النظام يشمل
جانبني :األول سياسي يتبلور بفكرة إيجاد
منظمة تعنى بأمور السلم واألمن ،فكانت هيئة
األمم املتحدة التي أنشئت عام  1945كبديل
لعصبة األمم املتحدة ،أما اجلانب االقتصادي،
فقد وضعت أسسه مخرجات مؤمتر برتن وودز
( )1944والذي ّ
متخض عنه إنشاء مؤسستني،
هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 1،وحيث

*

تشكلت بسبب عجز املكسيك (التي كانت من

كاتبة وباحثة فلسطينية.
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احلكومات في حال تعثر اقتصادها وتعرضها

أكبر البلدان املدينة) عن الوفاء بديونها  -على
إنشاء نظام تسهيالت التعديل الهيكلي الذي
يتضمن تقدمي الدعم للدول النامية ذات الدخول
املنخفضة والتي تتعرض ألزمة مدفوعات دولية،
وذلك وفق مشروطيات يتوجب على الدول
املقترضة االلتزام بها 2.وحول تأثير برنامج
التعديل الهيكلي (التكيف الهيكلي) على مصر
بشكل خاص والدول العربية بشكل عام تفترض
الدراسة :أن التزام مصر بتنفيذ مشروطيات
املؤسسات املالية الدولية (برنامج التكيف
الهيكلي) يساهم في زعزعة نظامها السياسي.
تبحث الدراسة في أقسامها الثالثة في
السياسات االقتصادية للمؤسسات املالية الدولية
التي تعد مشروطيات التعديل الهيكلي إحداها،
حيث يتناول القسم األول طبيعة السياسات
االقتصادية لهذه املؤسسات وتأثيراتها على
اقتصاد الدول املقترضة .في حني سيتناول القسم
الثاني تأثير السياسات االقتصادية ومشروطيات
املؤسسات املالية الدولية على األنظمة السياسية.
أما تأثير السياسات اإلصالحية للمؤسسات
املالية الدولية على النظام السياسي في مصر
فسيبحثها القسم الثالث من الدراسة.

إلى أزمات مالية ،ولعل السبب في التوجهات
احلكومية نحو هذه املؤسسات ،يعود إلى أنها
تقدم للبلدان النامية قروض ًا "بأسعار فائدة
واعتمادات دون فوائد".
منخفضة،
ٍ

3

حددت املادة األولى في االتفاقية التأسيسية
لصندوق النقد الدولي ،أهداف إنشاء الصندوق
بـ"تشجيع التعاون النقدي الدولي ،وتيسير
التوسع والنمو املتوازن في التجارة الدولية،
والعمل على حتقيق استقرار أسعار الصرف،
واحلفاظ على ترتيبات منظمة للصرف بني عمالت
البلدان األعضاء ،واملساعدة على إقامة نظام
مدفوعات متعدد األطراف بالنسبة للمعامالت
اجلارية بني البلدان األعضاء ،وتقصير أمد
االختالل في ميزان املدفوعات الدولية للبلدان
األعضاء" 4 .إال أن هناك من رأى أن هذه
املؤسسات تساهم في زعزعة األنظمة الداخلية
في البلدان املدينة كون الصندوق يسهم "في
دعم اجتاهات النظام االقتصادي الرأسمالي
العاملي ،وحتقيق مزيد من الدافع واحلافز لدى
الدول للخضوع الطوعي لهذا النظام ،واالنخراط
في تيار عوملة االقتصاد العاملي من خالل
وظائفه الرئيسة املتمثلة في تصحيح االختالالت

 .2السياسات االقتصادية
للمؤسسات المالية الدولية:

في موازين املدفوعات للدول األعضاء واستعادة
توازنها وحتقيق استقرار سعر صرف عمالتها،
وحترير املدفوعات اجلارية ،وإقامة نظام متعدد

تعتبر املؤسسات املالية الدولية (مجموعة

األطراف للمدفوعات الدولية".

البنك الدولي لإلمناء والتعمير وصندوق النقد

5

يرى البعض أن مؤسسات البنك الدولي

الدولي) إحدى اجلهات التمويلية التي تلجأ إليها
55

(البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،املؤسسة

حق الفيتو على أي قرار ال يصدر بناء على

الدولية للتنمية ،مؤسسة التمويل الدولية ،الوكالة

مصاحلها ورغباتها".

الدولية لضمان االستثمار ،واملركز الدولي

لكن على الرغم من ذلك ،فإن املؤسسات
املالية الدولية تعد ملجأ طوعي ًا للدول التي تعاني

الهيمنة االقتصادية على العالم من خالل إحداث
تغيرات أهمها :زيادة االعتماد املتبادل داخلي ًا

من مشاكل مالية واقتصادية وعجز في ميزان
مدفوعاتها ،وبالتالي تش ّكل هذه األهداف حلو ًال

لتسوية منازعات االستثمار) تعمل على حتقيق

9

وخارجي ًا ،وزيادة انفتاح املشروعات على

القتصاديات الدول املدينة ،وحتى نستطيع فهم

األسواق العاملية ،وزيادة استقطاب املشروعات

دور هذه املؤسسات ال بد من استعراض طبيعة

للرؤى االبتكارية الغربية".

السياسات االقتصادية للمؤسسات املالية.

6

ورمبا يعود السبب في تبني وجهة النظر

 .1-2طبيعة السياسات االقتصادية
للمؤسسات المالية الدولية
تستوجب عملية االنضمام إلى مؤسسات
برتن وودز واالستفادة من القروض واملشاريع
التي تقدمها قبول الدولة العضو بالسياسات
االقتصادية واملالية لهذه املؤسسات والتي من
أهمها" :برنامج التعديل الهيكلي" التصحيح أو
اإلصالح االقتصادي ،أو التكيف الهيكلي ،وهي
مفاهيم ارتبطت باملشروطيات التي وضعتها
مؤسسات برتن وودز على الدول األعضاء
للحصول على قرض ،بحيث تتضمن هذه
الشروط التزام الدولة بعملية إصالح اقتصادي
يحددها الصندوق ،وبذلك يتوجب على الدولة
املدينة بنا ًء على اتفاق مبرم مع الصندوق ،تنفيذ
جملة من السياسات والتوجيهات االقتصادية
االجتماعية ،وهو ما يسمى سياسة اإلصالح
الهيكلي ،حيث تلجأ الدول إلى طلب مساعدة
صندوق النقد الدولي وتصاغ مطالب الصندوق

السابقة من البعض إلى أن ارتباط القوة
التصويتية للدولة العضو في صندوق النقد
الدولي بحصتها أو مساهماتها فيه ،وفر للدول
الصناعية الكبرى وعلى رأسها الواليات املتحدة
األميركية ،سيطرة كبيرة على النظام االقتصادي
الدولي منذ البداية 7.فقد مكنت حصص الدول
األعضاء (الكوتا) التي شكلت املوارد األساسية
لصندوق النقد الدولي الدول آنذاك مبن أن يكون
لها دور املسيطر" ،فالواليات املتحدة وبريطانيا
العظمى اتفقتا على حتديد موارد الصندوق
بحدود  8مليارات دوالر بحيث تكون حصة
الواليات املتحدة مليارين ونصف املليار وحصة
اململكة املتحدة نحو نصف هذا املبلغ ،وتأتي
بعد ذلك حصة االحتاد السوفياتي ،تليها الصني
التي حددت بنحو نصف حصة األخير" 8.حيث
"بلغت حصة الدول الصناعية وحدها ما يعادل
 %60في الوقت الذي ال تزال فيه حصة الدول
النامية  ،%40وبذلك يصبح للدول الصناعية
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في البرنامج املشار إليه على أن تضمن معايير

جزء من العوملة االقتصادية التي تتبناها وتقوم

لتقييم األداء يتوقف عليها حصول الدولة على

عليها املؤسسات املالية الدولية ،فإزالة معوقات

االعتمادات املالية املرصودة لتنفيذ البرنامج.

التجارة واحلد من القيود املفروضة على حركة

ويوفد الصندوق بعثة فنية كل ستة أشهر للقيام

رؤوس األموال هي أحد األهداف الرئيسة

بعملية التقييم ،ومعرفة مدى التزام الدولة ببنود

للنظام االقتصادي العاملي وجزء من سياسات

البرنامج املتفق عليه ،والشروط الواردة فيه

املؤسسات املالية الدولية.

مبوجب وثيقة تعرف بـ"خطاب النوايا".

10

 .2-2التأثيرات االقتصادية لسياسات
المؤسسات المالية الدولية
تسعى املؤسسات املالية عبر سياساتها إلى
توفير رزمة من املنح والقروض إلى الدول املدينة،
وذلك إلجراء إصالحات اقتصادية ،فالبنك الدولي
يقوم "باإلقراض إلى احلكومات التي تندرج
حتت فئة الدخول املنخفضة ،واملتوسطة لتنفيذ
مشروعات االستثمار التي تتمثل بشكل عام في
األشغال العامة مثل شبكات املياه ،والطرق،
واملدارس .كما متنح القروض أيض ًا لتخصص
في أغراض اإلصالح االقتصادي والسياساتي
الذي يطلق عليه في الغالب "التكييف الهيكلي"
13
أو "اإلقراض ألغراض السياسات التنموية".
تشير بعض التجارب السابقة لعملية اإلصالح
االقتصادي التي انتهجتها بعض الدول إلى
أن تنفيذ مشروطيات التعديل الهيكلي تساعد
الدول املدينة على إعادة توازنها املالي ،بحيث
إنه من املمكن أن تشهد تعافي ًا اقتصادي ًا جراء
تطبيق هذه السياسات ،ولعل التجربة التركية
في اإلصالح االقتصادي "من التجارب الناجحة
التي متكنت في نحو عشر سنوات  -وهي

يتضمن برنامج التصحيح الهيكلي عدة
متطلبات مثل "حترير األسعار وإبعاد الدولة
عن التدخل في آليات العرض والطلب".

11

باإلضافة إلى التزام الدولة بتخفيض النفقات
احلكومية ،وتتضمن على سبيل املثال :تقليص
التقدمييات االجتماعية للمواطنني ،ورفع الدعم
عن مواد أساسية وغذائية ،وزيادة الضرائب
على املواطنني".

12

يعتبر مطلب خصخصة الدولة لقطاعها العام
وحتويل املؤسسات احلكومية إلى قطاع خاص
وتخفيض عجز موازنتها العامة ،باإلضافة إلى
تخفيض سعر عملتها احمللية وتعوميها جزء ًا
أساسي ًا في تدابير وإجراءات برنامج التصحيح
الهيكلي املفروض على الدولة اتخاذه حتى
يتسنى لها احلصول على تسهيالت وقروض
املؤسسات املالية الدولية.
إن فتح األسواق وإلغاء الرسوم اجلمركية
وتشجيع االستثمارات األجنبية بغية الوصول
إلى حرية التجارة والتحول نحو التصدير هي
إجراءات تتوافق مع الفكر الليبرالي الذي يهدف
إلى جعل السوق مفتوح ًا وهي في الوقت نفسه
57

في تقدم االقتصاد التركي الذي كان "في سنة

فترة ليست بالطويلة في عمر األمم  -من أن
حتقق تقدم ًا كبير ًا على مستوى التنمية واإلنتاج

 2002يقبع في املرتبة السادسة والعشرين على

والتصدير والسياحة ،وأن تنجز نقلة حقيقية

مستوى العالم ،وأصبح في السنوات األولى

في املؤشرات املالية والنقدية واملصرفية كافة،

للحكومة احلالية 17في املرتبة السابعة عشرة

وانعكس ذلك بشكل واضح على مستوى معيشة

على مستوى العالم .فأصبحت تركيا من بني

السكان واخلدمات املقدمة خاصة في التعليم

مجموعة العشرين".

والصحة إلى جانب توفير فرص العمل واحلد
من البطالة".

مما سبق ميكن القول إن لسياسات اإلصالح

14

التي تفرضها املؤسسات املالية الدولية جدوى

"بدأت تركيا جتربتها اإلصالحية مديونة

اقتصادية متكن الدولة من التغلب على املشكالت

لصندوق النقد الدولي بنحو  23مليار

االقتصادية التي من املمكن أن تواجهها جراء

دوالر إال أنها متكنت من تعديل بعض

تنفيذ مشروطيات التعديل الهيكلي ،فدعم

النقاط اخلاصة بالبرنامج االقتصادي
واملالي الذي كان متفق ًا مع الصندوق

القطاع اخلاص وخصخصة القطاع العام
سيساهم في تخفيض عجز املوازنة العامة

على تنفيذه حتى تتمكن من حتقيق رؤيتها

للدولة ،في الوقت نفسه من املمكن أن يساهم

اخلاصة في اإلدارة املالية والنقدية وذلك
وفق ًا آلليات السوق واقتصادياته واعتماد ًا

ذلك في زيادة فرص العمل الناجمة عن زيادة
االستثمار في القطاع اخلاص.

على جذب االستثمار األجنبي وتشجيع
االستثمارات احمللية".

18

15

وعليه ،فقد جنحت تركيا في تنفيذ برنامج

 .3تأثير برامج المؤسسات المالية
الدولية على النظم السياسية

من االفتراضات واملبادئ األساسية التي اعتمد

يرى روبرت غيلبني في كتابه االقتصاد

التعديل الهيكلي بعد أن "غيرت احلكومة مجموعة

السياسي للعالقات الدولية أنه "في العالم
الواقعي املنقسم بني عدد مختلف وأحيان ًا

عليها صندوق النقد لعالج االقتصاد التركي،
فتم  -على سبيل املثال  -ترك العمل بنظام

متضارب من الدول واجلماعات يكون لألسواق

الصرف الثابت واالنتقال لألخذ بنظام الصرف

تأثير مختلف عن ذلك الذي تتوخاه النظرية

املرن ،واالعتماد على استثمارات القطاع

االقتصادية ويؤدي إلى نشوء ردود أفعال

اخلاص الذي اهتمت به احلكومة وعملت على
حل الكثير من مشكالته".

سياسية قوية ،فالفعاليات االقتصادية تؤثر

16

في الرفاه السياسي واالجتماعي واالقتصادي

وبالتالي ساهمت املؤسسات املالية الدولية
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القطاع العام ،جند أن هذا املطلب من شأنه

للمجموعات والدول املختلفة بشكل متفاوت
والعالم الواقعي ميدان لوالءات مستقلة وغالب ًا

أن يساهم في تخفيض املوازنة العامة للدولة،

ما تكون متضارب ًة وكذلك حلدود سياسية حيث

حتدد تقسيم العمل".

باإلضافة إلى تنمية القطاع اخلاص الذي
سيعمل على توسيع قاعدته اإلنتاجية وبالتالي

19

ضخ املزيد من األيدي العاملة في السوق.

ميلي صندوق النقد الدولي مجموعة من
الشروط ميكن في حال نفذت في مجتمع الدول

يدعو برنامج التعديل أو التصحيح الهيكلي

النامية أن حتدث اضطرابات داخلية ،خاصة أن

في مؤسسات برتن وودز الدولة إلى التخلي

شعوب هذه الدول بطبيعة احلال تعاني من الفقر

عن الدعم املالي للسلع األساسية الضرورية

وتدني مستوى املعيشة ،وبالتالي فإن عملية

في حياة الناس كاخلبز واألرز وغيرها 21،وهو

رفع الدعم عن السلع األساسية وخصخصة

ما يدفع البعض إلى معارضة هذه السياسات،

القطاع العام من شأنها أن تؤدي إلى تأجج

األمر الذي قد يهدد شرعية حكومة الدولة ،ولعل

الوضع الداخلي في هذه الدول ورمبا تلك اآلثار
السلبية لبرنامج اإلصالح الهيكلي كانت دافع ًا

"أزمة اخلبز" التي أطلقت على التظاهرات التي
حدثت في األردن عام  1989مثال على ذلك،

العتبار البعض صندوق النقد الدولي والبنك

ففي ذلك العام مت البدء بتنفيذ برنامج إصالح

الدولي مفجر الثورات ،فلو نظرنا إلى التأثير

اقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي في ظل

الذي ميكن أن يحدثه حتويل امللكية العامة إلى

حكومة الشريف زيد بن شاكر القصيرة العهد،
تضمن البرنامج ارتفاع ًا في األسعار شمل عدد ًا

خاصة لوجدنا أنها "عملية بالغة التعقيد في

كبير ًا من السلع األساسية .فقامت تظاهرات
ضخمة احتجاج ًا على غالء األسعار كانت أسوأ

الدول النامية ،إذ يعترضها كثير من العقبات
االقتصادية والسياسية واإلدارية ،فمن حيث
املشاكل االقتصادية ،تتلخص في ضرورة

اضطرابات داخلية تشهدها البالد منذ العام

توافر درجة عالية من اخلبرة الفنية لتقييم

 ،1970وتسببت تلك االضطرابات في إجراء

أصول القطاع العام وحتديد السعر املناسب

تغييرات كاسحة في مناصب كبار املسؤولني

لها ،أضف إلى ذلك مشكلة نقص مواد امليزانية

احلكوميني واإلداريني كان من بينها منصب

العامة الالزمة لتمويل تكاليف خصخصة امللكية،

وزير املالية ومحافظ البنك املركزي وأجريت

مثل رفع مكافآت إنهاء اخلدمة للعاملني الذين

انتخابات عامة في تشرين الثاني عام .1989

يتم االستغناء عنهم".

22

متثل اجلزائر حالة أخرى لتأثير السياسات

20

في املقابل ،وباالستناد إلى أن من مشروطيات

املالية لصندوق النقد الدولي على استتباب

املؤسسات املالية الدولية التوجه نحو خصخصة

األمن الداخلي واستقرار النظام السياسي،
59

فكانت "أكثر دول منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا اقتراض ًا من الصندوق ،حيث وصلت

كان أحمد سوكارنو ،أول رئيس إلندونيسيا،
مناض ًال شيوعي ًا يحظى بشعبية ،ومن مؤسسي

قيمة إجمالي القروض إلى ما يقارب  3مليارات

حركة عدم االنحياز ،ورفض مشاريع البنك

دوالر ،كما كانت من أكثر الدول معاناة من

الدولي وصندوق النقد الدولي ،وبالتالي كانت

العواقب السياسية املترتبة على االشتراطات

هذه الصفات األسباب التي أدت إلى دعم أميركا

التي يضعها الصندوق ،وقد متثلت هذه العواقب

وبريطانيا لالنقالب الذي نفذه أحد مساعدي

في حدوث عدد من الوفيات وصل إلى 200

سوكارنو ،وهو سوهارتو ،الذي قام مبذابح

حالة أثناء حالة الشغب التي اندلعت عام 1988

ضد األبرياء ملجرد أنهم شيوعيون وعمل انقالب

نتيجة زيادة األسعار وارتفاع معدالت البطالة

على سوكارنو بتواطؤ أميركي .فتبنى سوهارتو

التي جاءت عقب التعديل الهيكلي .وتأتي املغرب

مشاريع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

واألردن واليمن في املراتب التالية من حجم

وعمدت هذه املؤسسات إلى دعم حكمه الذي قام

حتدث الصحافي األسترالي "جون بيلجر" في

بانقالب على السلطة الشرعية لسوكارنو ،فخالل
فترة حكمه ( 35عام ًا) انهمر سيل من رأس

كتابه حكام العالم اجلدد عن تأثير املؤسسات

املال العاملي إلى إندونيسيا وتقاسمت الواليات

املالية الدولية ،حيث قال" :هناك نظام للنهب،

املتحدة األميركية وكندا وأوروبا وأستراليا

أجبر أكثر من تسعني دولة على تنفيذ برامج

والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ثروات

"التعديل الهيكلي منذ الثمانينيات لتوسيع الفجوة

إندونيسيا من خالل إنشاء املجموعة الدولية

بني الغنى والفقر على نحو غير مسبوق على

احلكومية إلندونيسيا .IGGI

االقتراض من الصندوق في املنطقة".

23

26

اإلطالق" 24ويضيف بيجلر إن "ثالثي واشنطن

تعكس حالة إندونيسيا التي أطلق عليها

"البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واخلزانة

بيلجر اسم "التلميذ النموذج" تأثير البنك

األميركية "يهيمن على أكثر اجلوانب ضآلة في

الدولي وصندوق النقد الدولي في النظام

السياسات احلكومية بالدول النامية ويستمد

السياسي للدولة ،كونها عمدت بسياساتها

هؤالء نفوذهم من الديون غير املسدودة".

إلى التدخل في الشؤون الداخلية إلندونيسيا

25

وحول عالقة املؤسسات املالية الدولية وسياساتها

ولم تلتزم بإقامة مشاريع تنموية ،فكانت نتيجة

االقتصادية باألنظمة السياسية ،يقدم بيلجر ثالثة

سياسات املؤسسات املالية في إندونيسيا أن

أمثلة على بلدان عربية وإسالمية تأثرت بعوملة

ثارت اجلماهير ضد سوهارتو ضد ديكتاتوريته

االقتصاد هي أفغانستان والعراق وإندونيسيا.

فأطاحت به ،بعد األزمة االقتصادية التي أحاطت

وسنكتفي بسرد النموذج اإلندونيسي.

بإندونيسيا.
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إن اختيار واعتماد املؤسسات املالية الدولية

ش َبه أستاذ العلوم السياسية في جامعة
بيرزيت د .علي اجلرباوي في مقاله "األجندة

مصطلح "اإلصالح" لتوصيف سياساتها

اخلارجية لإلصالح" ،سياسات املؤسسات

وتدخالتها في الدول إمنا يأتي "ألمرين :األول أن

الدولية كصندوق النقد الدولي ونوادي البنوك

املصطلح يتسم باإليجابية ويسهل عملية التدخل.
فهل يعقل أن يقف أحد علن ًا ضد اإلصالح إال

التجارية الدولية بأنها "عصي وجزرات" مبعنى

إذا كان متورط ًا أو سلبي ًا؟ أما األمر الثاني فهو

أن احلوافز تتصاعد كلما كانت الدول إيجابية
في تعاطيها مع التعليمات من حيث تطبيقها

القوة التي يتمتع بها هذا املصطلح من ارتباطه
مبفاهيم متلك رصيد ًا وبريق ًا بني الناس مثل

تتكاثف الضغوط على املجتمع غير املتعاون أو

الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان والعدالة

إلرشادات ووصفات هذه املؤسسات ،في حني
املمانع.

27

واحلكم الصالح والشفافية واملساءلة واحملاسبة

ميكن للقروض املمنوحة للدولة أن تعرض

والرقابة واالستقامة".

حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد من

على الرغم من أن النماذج السابقة تعكس

الضغوط والتدخل األجنبي ،لذلك يري البعض

جتربة بعض الدول في مجال اإلصالح

أن هذه "األموال قادرة على التأثير في األنظمة

االقتصادي الذي تفرضه املؤسسات املالية

الداخلية للدول وتلعب دور الشرطي الذي يلزم

الدولية في بعض الدول ،فإنه ال ميكن تعميم هذه

الدول املدينة بتوجهات معينة في سياساتها
العامة ،وهو ما يشكل مساس ًا بالسيادة الوطنية

التجارب على الدول املستفيدة من مشروطيات
التعديل الهيكلي كافة ،ولعل هذا ما يفسره

واستقالل القرار السياسي وفرض تبعيتها

جناح التجربة التركية في تنفيذ اإلصالحات

للبنك الدولي والدول احملركة له ،مما يعني أنه

االقتصادية بينما فشلت دول أخرى.

يجب على دول العالم الثالث النضال ضد هذه
السياسات والعمل على حل مشكلة املديونية من

 .4سياسة المؤسسات المالية الدولية
وتأثيرها على النظام السياسي في مصر:

خالل تنمية القدرات الداخلية لهذه الدول ،مبا
يتيح لها االستغناء عن املنح والقروض التي يتم

انضمت مصر لصندوق النقد الدولي منذ

احلصول عليها من البنك الدولي ضمن شروط

البدايات األولى لتأسيسه ،أي منذ العام
 ،1945وبالتالي فقد أصبحت عضو ًا في البنك

وقيود تكرس واقع تبعيتها ،نتيجة ازدياد دوره
املالي الذي أصبح أكثر أهمية في السياسات

الدولي ،وذلك ألنه ومبوجب اتفاقية إنشاء البنك

املالية؛ مما عزز من تبعية البنوك الداخلية
لسياساته".

29

الدولي لإلنشاء والتعمير ،ينبغي ألي بلد يرغب

28
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في االنضمام إلى البنك أن يصبح أو ًال عضو ًا

لعب صندوق النقد الدولي دور ًا بارز ًا في

في صندوق النقد الدولي .كما أن االنضمام

مداوالت واجتماعات املجموعة االستشارية

إلى املؤسسة الدولية للتنمية ،ومؤسسة التمويل

ملصر ،وطالب الصندوق مصر بضرورة اتخاذ
"خطوات جادة لإلصالح االقتصادي" ،ومتثلت

الدولية ،والوكالة الدولية لضمان االستثمار،

استجابة مصر لهذه املطالب في خطابي النوايا

مشروط باالنضمام إلى البنك الدولي لإلنشاء
والتعمير 30.وبالتالي باتت مصر جزء ًا من

اللذين قدمتهما للصندوق في أيار 1976
وحزيران 1978.32

املنظومة االقتصادية العاملية وإحدى الدول

عانى االقتصاد املصري في العقد الثامن

العربية املستفيدة من برامج املؤسسات املالية

من القرن املاضي من اختالالت هيكلية

الدولية وقروضها.

انعكست في انخفاض معدل النمو وزيادة

 .1-4السياسات االقتصادية اإلصالحية
في مصر:
وقعت مصر في أيار عام " 1962أول اتفاق
للتثبيت مع الصندوق ،وكان ذلك في أعقاب
تدهور محصول القطن وانخفاض حصيلة
البالد من النقد األجنبي عام  ،1961ومبقتضى
هذا االتفاق يقدم الصندوق ملصر تسهيالت
قدرها  20مليون جنيه إسترليني ،وفي مقابل
ذلك التزمت احلكومة املصرية بتخفيض اجلنيه
املصري من  2.24دوالر إلى  2.30دوالر
31
للجنيه".
واصل صندوق النقد خالل سبعينيات القرن
املاضي نشاطه في حتويل مصر نحو سياسة
االنفتاح االقتصادي ،حيث ساهم الصندوق في
تكوين ما يسمى "املجموعة االستشارية ملصر"
وهي تكتل من الدائنني" ،ومقدمي املساعدات،
الغرض منه فرض سياسات وأولويات اقتصادية
معينة مقابل تقدمي املوارد املالية.
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في عجز ميزان املدفوعات وفي املوازنة
العامة بلغت نحو  ،%20كما شهدت الفترة
نفسها ارتفاع ًا في معدل مستويات التضخم
تراوحت بني  %30-%20إضافة إلى تراكم
املديونية33،وملعاجلة هذه االختالالت جلأت
احلكومة املصرية لتبني برنامج إصالح
اقتصادي ،فوقعت مصر بداية عام 1991
مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
اتفاق برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف
الهيكلي ،ومتثلت األهداف الرئيسة للبرنامج
في السياسات اآلتية :اإلصالح املالي،
اإلصالح النقدي ،حترير التجارة اخلارجية،
حتفيز االستثمار احمللي واألجنبي ،إصالح
القطاع العام والبدء ببرنامج اخلصخصة.

34

شكلت زيادة املديونية اخلارجية ملصر من
نحو  1.6مليار دوالر عام  1971إلى نحو
 28.6مليار دوالر عام  1982وعدم مالءمة
املناخ االقتصادي واالجتماعي في مصر جلذب
62

املزيد من رؤوس األموال العربية واألجنبية

 .2سياسات حترير األسعار.

وارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات غير

 .3سياسات حترير التجارة اخلارجية.

مسبوقة باإلضافة الرتفاع معدالت البطالة

 .4حترير النظام النقدي واملصرفي من أجل

وعدم قدرة مشروعات الدولة وحدها على

زيادة تعبئة املدخرات من خالل حترير

استيعاب الوافدين اجلدد في سوق العمل...

أسعار الفائدة ،وإعادة هيكلة أو تخصيص

العوامل الداخلية التي دفعت احلكومة املصرية

بعض البنوك اململوكة للدولة والتي رمبا
تظهر ضعف ًا في أدائها االقتصادي.

لتوقيع االتفاق مع صندوق الدولي ،أما على
املستوى اخلارجي فكان تفاقم املديونية

 .2-4تأثير برامج اإلصالح االقتصادي
على النظام السياسي المصري
مضت املؤسسات املالية الدولية في برنامجها
الذي يهدف إلى إصالح وتعديل السياسات
املصرية الداخلية ،ولكن لم تعد مشروطيات
التعديل الهيكلي خيار ًا مصري ًا بقدر ما
هو إلزام وتدخل من املؤسسات الدولية في
الشؤون الداخلية املصرية ،وذلك ما ظهر في
تصريح املدير القطري املسؤول عن مصر
واليمن وجيبوتي في البنك الدولي هارتفيج
شافر خالل ورشة عمل بعنوان "تفاوت الفرص
والعدالة االجتماعية في مصر" ،حيث أكد أن
دور البنك يتمثل في تقليص حجم الفقر ،ودعم
تكافؤ الفرص ،والرخاء ،والعدالة االجتماعية،
واحلصول على فرص متساوية دون أي متييز،
باإلضافة إلى دور املمول املوفر للمصادر التي
تسهم في عملية التنمية االقتصادية .والعمل على
38
مشاركة املجتمع في صنع القرار واتخاذه.
يرى البعض أن املؤسسات املالية الدولية
تهدف من وراء تنفيذ سياسة التكيف الهيكلي

اخلارجية وتضاؤل القدرة على االستمرار في
السداد وإعراض اجلهات املانحة عن تقدمي
املساعدات ملصر دون إصالح ،وفقدان مصر
معظم األسواق التقليدية لصادراتها السلعية
نتيجة التغييرات املتالحقة في النظام الدولي،
هي األسباب التي ساهمت في دفع مصر
باجتاه توقيع االتفاقية.

35

شكلت هذه االتفاقية بداية جديدة ملرحلة
التحول إلى إعمال آليات السوق واتخاذ
السياسات الالزمة لتصحيح االختالالت النقدية
والهيكلية ،واالجتاه نحو خصخصة النظام
االقتصادي ،مبعنى فتح مجال أوسع أمام
وحدات القطاع اخلاص في مجاالت االستثمار
واإلنتاج والتشغيل في مقابل تراجع دور الدولة
في هذه املجاالت.

36

يتكون برنامج إعادة الهيكلة الذي قام
صندوق النقد الدولي بطرحه من مجموعة
سياسات هي:

37

 .1سياسات إصالح املؤسسات العامة لرفع
كفاءتها اإلنتاجية وتخصيص بعضها.
63

إلى "إضعاف قوة تدخل الدولة في إدارة نظامها

شكلت سياسات املؤسسات املالية الدولية
في مصر شك ًال من أشكال التدخل في الشؤون

أن تتعامل مع هذه الدولة من موقع قوي ،بعد أن

املصرية عبر رسم السياسات االقتصادية

تتوافر لديها االمتيازات والضمانات كافة .كما

وفرضها ،األمر الذي ساهم في تقليص قدرة

وتهدف هذه السياسة إلى إجبار الدولة على فتح

مصر على اتخاذ قرارها القتصادي مبفردها،

أبواب جتارتها اخلارجية على مصراعيها ،حيث

هذا من ناحية ،أما من الناحية األخرى فإن

مت ربط مساعدات املؤسسات املالية الدولية

اآلثار املترتبة على تنفيذ مشروطيات برنامج

ملصر مبدى تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي،

التكيف الهيكلي (اخلصخصة ،رفع الدعم

وفي حال عدم التطبيق تتم معاقبة مصر بعدم

احلكومي) فمن شأنها أن تساهم في إيجاد

شطب أو إلغاء أو إجراء تخفيضات لديونها

فجوة في مستوى املعيشة لألفراد وزيادة في

االقتصادي ليسهل أمام رؤوس األموال األجنبية

املستقبلية".

معدالت البطالة وهو مما ال شك أنه سيعمل على

39

نفذ البنك الدولي وكذلك صندوق النقد

خلق طبقة تعارض سياسة احلكومة االقتصادية

الدولي في مصر سياسة "العصي واجلزرات"،

وبالتالي إمكانية فقد احلكومة املصرية شرعيتها

ففي العام  1994طالب البنك الدولي احلكومة

وسيادتها الداخلية.
وحلل هذه اإلشكاليات التي تواجه احلكومة

املصرية برفع الدعم عن أسعار الطاقة واملياه
التزام ًا بالبرنامج الزمني خلصخصة القطاع

املصرية جراء تنفيذ سياسات الدعم "اقترح

العام ،كما طالب الصندوق احلكومة املصرية

بعض اخلبراء االقتصاديني أن يعاد النظر

بتخفيض أسعار الفائدة على اإليداعات باجلنيه

في سياسات الدعم وأن يستبدل به إنفاق

املصري ،ما يؤدي إلى اإلقبال على الدوالر،

اجتماعي موجه ،بحيث تستفيد منه الفئات

باإلضافة إلى بيع القطاع العام الستكمال

املستحقة واألكثر حاجة للدعم .وللحيلولة دون

برنامج الديون اخلارجية ،وإزاء تأخر تنفيذ

تدهور األوضاع السياسية واالضطرابات التي

مصر هذه املطالب جمد البنك  200مليون دوالر

قد تنتج عن سياسة النظام في ترشيد الدعم،

من مساعداته ملصر.

على احلكومة أن جتري حملة قومية تقوم فيها

40

متت عملية التزام مصر بتنفيذ مشروطيات

بتوعية املواطنني باآلثار السلبية املترتبة على

املؤسسات املالية بنا ًء على عملية تعاقدية ميكن

سياسات الدعم احلالية ،وضرورة إصالحها،
وما سيترتب على هذه اإلصالحات من منفعة

لكال الطرفني أن يضع شروطه فيها ،وهذا ما

لم تقم به مصر قبل أن تبدأ تنفيذ سياساتها

مباشرة للمواطنني ،وحل لألزمة االقتصادية

اإلصالحية.

بشكل عام".

العدد (2015 )34
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وكتطبيق عملي لهذه السياسات اإلصالحية

الداخلية التي شهدتها مصر والسياسات

"قام النظام السياسي في غانا في العام 2005

االقتصادية التي تنفذها احلكومة املصرية خاصة

بإجراء بحث مستقل ،أوضح أن املستفيدين

أن الشعار الرئيس لثورة  25يناير هو (عيش

احلقيقيني من الدعم هم الطبقات األغنى من

– حرية – عدالة اجتماعية) ،حيث ارتبطت تلك

السكان .ومت عرض هذه النتائج على املواطنني،

االحتجاجات بشكل رئيس بقطاعات أو طوائف

إلى جانب حزمة السياسات واإلجراءات التي
ستستخدم لتعويض املواطنني األكثر فقر ًا عن

معينة من املجتمع املصري ،مثل العمال أو
املوظفني بالقطاع احلكومي أو املدرسني ،ثم
سرعان ما أصبحت هذه االحتجاجات السمة

الدعم بطرق أخرى ،وإبراز درجة فساد وعدم
ً 42
كفاءة نظام الدعم املطبق حاليا".

املميزة ملعظم القطاعات والطوائف العمالية .فقبل

تخصص املؤسسات املالية الدولية معظم

حدوث الثورة ،شهدت الفترة 2006 – 2005

مشاريعها للبنية التحتية والتنمية االجتماعية،

العديد من االحتجاجات التي كان معظمها

كتمويل مشروعات الصرف الصحي ومكافحة

تطغى عليه الصبغة االجتماعية ،فقد كانت

األمراض كمرض البلهارسيا ودعم برامج

املطالب الغالبة ملعظم هذه االحتجاجات ذات

تنظيم األسرة ،في حني يتم تهميش املشاريع

طبيعة اقتصادية ومالية تتمثل في املطالبة بزيادة

اإلنتاجية؛ ما يؤدي إلى مضاعفة العبء

األجور والرواتب واملعاشات .وكانت هذه املطالب

على االقتصاد املصري لسداد هذه الديون

تأتي كرد فعل للسياسات النيوليبرالية والتحرير

وتقليص قدرة مصر على السداد ،ما يؤدي

االقتصادي والتي بدأت احلكومة املصرية في
املغاالة بتطبيقها بدء ًا من تولي أحمد نظيف

سياساتها االقتصادية ويحرمها من استقاللية

رئاسة الوزراء في منتصف العام .2004

إلى خضوع مصر للتدخالت املستمرة في

45

قرارها االقتصادي 43.لكن على الرغم من أن

ينظر البعض إلى أن احلكومة املصرية في

املؤسسات املالية الدولية "تؤثر على شكل ونوع

عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد

املشروعات التي تتبناها حكومات هذه الدول،

أخفقت في تنفيذ عملية اإلصالح االقتصادي

وهذه الدول تساند القطاع اخلاص" 44،فإن

التي تطلبها السياسات االقتصادية للمؤسسات

إمكانية االستفادة من هذه املشروعات قائمة ما

املالية الدولية ،وذلك كون "السياسات التي

دامت توفر بنية حتتية توفر للقطاع اخلاص بيئة

كانت تتبع في ظل نظام مبارك قبل الثورة
حتقق أهداف ًا سياسية على حساب األوضاع

حتقيق منو اقتصادي مستقبلي.

االقتصادية كمحاولة للتصدي لالنتقادات

استثمارية ممكنة لألعمال ،وهو ما يساهم في

املوجهة للنظام السياسي".

على األرض ،هناك من يربط بني الثورات
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46

بعد قرابة ثالثة أشهر من اندالع ثورة

تقوم باألساس على تقليل النفقات احلكومية عبر
تخفيض الدعم ،وهي سياسات ليست حكر ًا على

الصندوق دومينيك ستراوس خالل مقابلة مع

دولة دون سواها ،فكافة الدول املدينة يتوجب عليها

صحافيني من الشرق األوسط :

اإليفاء بهذه املشروطيات ،لكن املثير لالهتمام أن

يناير وبالتحديد في  6نيسان ،قال مدير عام

هذه السياسات أخفقت في دول كالعراق ومصر

"إن أداء بلدان مثل مصر وتونس كان
جيد ًا نسبي ًا في السنوات األخيرة على

واألردن ،بينما جنحت في دول كتركيا وتشيلي
مث ًال ،والتي "متكنت من جتاوز األرجنتني لتصبح

مستوى االقتصاد الكلي ،لكن قوة النمو
الكلي حجبت وراءها مشكلة كبيرة تتعلق

أغنى دولة في أميركا الالتينية .فعلى مدى ثالثة
عقود ،كان االقتصاد في تشيلي يسجل منو ًا هو

كان عدم املساواة من شأنه أن يفضي إلى

األسرع في املنطقة ،وانخفض معدل الفقر بشكل

اضطرابات  -مما ميكن أن يؤدي بدوره

كبير ،وارتفعت مستويات املعيشة وحتسنت

إلى مشكالت في االقتصاد الكلي ،فإن
الصندوق كان ينبغي أن يوجه اهتمام ًا

أوضاع املواطن التشيلي بشكل ملحوظ".

باملساواة داخل هذه االقتصاديات .وملا

أكبر إلى توزيع الدخل".

48

حتتاج عملية تقييم تأثير السياسات املالية
إلى البحث في البيئة التي يتم فيها تنفيذ
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على الرغم من أن تصريح مدير عام صندوق

اإلصالحات ،مع األخذ بعني االعتبار طبيعة

النقد الدوليُ ،يظهر أن الصندوق أغفل سوء

النظم السياسية القائمة في هذه الدول وطريقة
تعاملها مع هذه املشروطيات.

توزيع الدخل بني األفراد في مصر ،األمر الذي

ساهم في إيجاد نوع من الظلم االجتماعي

حققت سياسات املؤسسات املالية الدولية

داخل املجتمع املصري ،فكانت النتيجة اندالع

جناحات اقتصادية ،يجب على الدول العربية

االضطرابات املصرية وما أعقبها من ثورة،

وخاصة مصر االستفادة منها" ،فتركيا التي بدأت

فإنه ال ميكن القول إن هذه املسؤولية تتحملها

جتربتها اإلصالحية مع تولى حزب العدالة التنمية

املؤسسات املالية اإلصالحية للمؤسسات املالية

احلكومة في العام  2002في وقت كان االقتصاد

الدولية ،فالنظام السياسي كان يتوجب عليه

التركي يعاني املشكالت نفسها التي يعاني منها

حتقيق العدالة االجتماعية واملساواة االقتصادية

االقتصاد املصري اآلن من عجز امليزانية والتضخم

حتى لو أغفل ذلك صندوق النقد الدولي.

وانخفاض النمو وكذلك من وضع سياسي قد يكون

تكاد السياسات التي يتوجب على الدولة

أهدأ مما تعيشه مصر اآلن ،ولكنه كان به العديد

املقترضة تطبيقها تكون متشابهة ،فإجراءات

من الضغوط والتحديات واالنقسامات بني مؤيدي

التصحيح التي يتضمنها برنامج التعديل الهيكلي

التجربة اإلسالمية واملتخوفني واملعارضني بشدة

العدد (2015 )34
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لها ،إال أن النجاح الذي حتقق بإحداث طفرة

السياسة بطريقة تستطيع أن تغلب إيجابياتها
على سلبياتها ،كما أنها ميكن في الوقت نفسه
أن تساهم في زعزعة األنظمة الداخلية عندما
تعجز األنظمة احلاكمة عن مواءمة وتعديل هذه
اإلصالحات وفق واقعها السياسي واالقتصادي،
ورمبا هذا ما حدث في احلالة املصرية.

اقتصادية على املستويات كلها انعكست بشكل
واضح وملموس على حياة السكان إلى جانب
مراعاة جميع االختالفات الفكرية والعقائدية
والعمل على احتوائها مع جتنب صبغ شكل احلياة
ومنط معيشة السكان بصبغة متشددة أو رؤية
أحادية كان هو الطريق للوصول إلى هذا التقدم
الذي تنعم به تركيا اآلن".

49

 .5خاتمة

رمبا حتمل مشروطيات املؤسسات املالية

بحثت الدراسة السابقة في تأثير املؤسسات

الدولية مصر أعباء اقتصادية تساهم في زعزعة
نظامها السياسي ،إال أن مواءمة هذه السياسات
مع الواقع املصري ليست أمر ًا مستحي ًال ،وهذا
ما أشار إليه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي
في مصر كريستوفر جارفيس حني قال:

املالية الدولية على سيادة الدولة العربية بشكل
عام وسيادة مصر بشكل خاص ،وبنا ًء على
املعطيات التي قدمتها الدراسة ميكن القول:
 تفرض املؤسسات املالية الدولية علىالدول املقترضة مجموعة من السياسات

"تواجه مصر ما يبدو أنه حتد كبير .فهي

واإلجراءات االقتصادية تعرف ببرنامج

حتتاج إلى رفع النمو ،وخلق فرص عمل

التصحيح أو التعديل الهيكلي ،حيث

جديدة ،وتخفيض الفقر ،ولكنها حتتاج

تلتزم الدولة تنفيذ هذه السياسات مقابل

في الوقت نفسه إلى تخفيض عجز

احلصول على متويل وقروض املؤسسات

املوازنة وحتسني حساباتها اخلارجية.

املالية الدولية.

ولكن ،في الواقع ،هناك طريقة للتغلب

 -برنامج التعديل الهيكلي الذي تتبناه الدولة

على هذا التحدي .فبعض سياسات

املقترضة يتضمن خصخصة القطاع العام

االقتصاد الكلي التي تساعد على تخفيض

ورفع الدعم احلكومي وتقليل النفقات

عجز املوازنة وتقليص مواطن الضعف
اخلارجية تساعد أيض ًا على حتقيق النمو

احلكومية وحترير التجارة اخلارجية،
وحيث إن هذه السياسات ال تراعي البنية

وخلق فرص العمل واحلد من الفقر".
تظهر جتارب سياسات املؤسسات املالية
التصحيحية إمكانية أن تكون هذه السياسات
أداة اقتصادية فاعلة ،حني تستغل من األنظمة
50

االقتصادية واالجتماعية للدولة املقترضة،
فالبرنامج من شأنه أن يساهم في إثارة
القالقل واالضطرابات في الدولة املدينة
للصندوق ،في حال لم تقم الدول مبواءمة
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المصادر والمراجع

هذه السياسات مع واقعها السياسي كما

 -الببالوي ،حازم .النظام االقتصادي الدولي

فعل حزب العدالة والتنمية في تركيا.

املعاصر من نهاية احلرب العاملية الثانية

 -في الوقت الذي تعرضت فيه بعض الدول

إلى نهاية احلرب الباردة .الكويت :عالم

املقترضة من املؤسسات املالية الدولية

املعرفة.2000 ،

لزعزعة أنظمتها الداخلية وتقليص سيادتها

 -بيلجر ،جون .حكام العالم اجلدد ،ترجمة

الداخلية (إندونيسيا) ،كانت هناك دول
مقترضة حققت منو ًا اقتصادي ًا جراء تنفيذ

إسماعيل داوود .القاهرة :الهيئة املصرية
العامة للكتاب.2008 ،

سياسات املؤسسات املالية الدولية (تركيا)

 -خولي ،معمر .اإلصالح الداخلي في تركيا.

و(تشيلي).

املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،

 أظهرت الدراسة أن مشروطيات التعديلالهيكلي ميكن أن حتقق جناح ًا اقتصادي ًا

الدوحة.2011 .
 -احلجار ،بسام .العالقات االقتصادية

يساهم في حتقيق استقرار سياسي يقوي

الدولية .بيروت :مجد املؤسسة اجلامعية

األنظمة احلاكمة كحزب العدالة والتنمية

للدراسات والنشر والتوزيع.2003 ،

في تركيا ،كما ميكن أن تزعزع النظام

 -اجلرباوي ،علي" .األجندة اخلارجية

السياسي واألمن الداخلي للدولة كما في

لإلصالح – احلالة الفلسطينية" .املستقبل

األردن ومصر.

العربي ،العدد .)2007( 335

 -ميكن ملصر االستفادة من برامج املؤسسات

 -عبد الله ،محمد عيسى ،وموسى إبراهيم.

املالية الدولية من خالل إجراء تصحيح

العالقات االقتصادية الدولية .بيروت :دار

اقتصادي ميكنها من حتسني مستوى

املنهل اللبناني.1998 ،

معيشة األفراد وهو ما سينعكس على

 -عبدو ،حسن .النظام العاملي ومستقبل

أمنها الداخلي واستقرارها السياسي.

سيادة الدولة في الشرق األوسط .غزة:
جامعة األزهر.2010 ،
 عمارة ،بثينة حسني .العوملة وحتدياتالعصر وانعكاساتها على املجتمع املصري.
القاهرة :دار األمني.2000 ،
 العيسى ،طالل ياسني" .السيادة بنيمفهومها التقليدي واملعاصر :دراسة في

العدد (2015 )34
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مدى تدويل السيادة في العصر احلاضر،

الهوامش

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية

 1حازم الببالوي ،النظام االقتصادي العاملي من نهاية احلرب
العاملية الثانية إلى نهاية احلرب الباردة( ،الكويت :عالم
املعرفة.38-37،)2000 ،

والقانونية" ،مج  ،26العدد.)2010( 1
 -غريفيشو مارتن ،تيري أوكاالهان .املفاهيم

 2سعاد مهمائي ،تأثير برنامج التعديل الهيكلي على األسرة
اجلزائرية (اجلزائر ،جامعة احلج خلضر -باتنة-2008 ،
 ،)2009ص .22تاريخ الدخول2015-3-3

األساسية في العالقات الدولية .دبي :مركز
اخلليج لألبحاث.2008 ،

file:///C:/Users/ikramo/Downloads/hsi%20%D9%

 -غيلبني ،روبرت .االقتصاد السياسي

%87%D9 %85%D8%A7%D9 %87%D9 %85%D9
8A%2 %D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF.pdf

للعالقات الدولية .دبي :مركز اخلليج

 3املوقع اإللكتروني للبنك الدول ،ماذا نفعل ،تاريخ الدخول
.205-5-2

لألبحاث.2003 ،

http://www.albankaldawli.org/ar/about/

what-we-do

 -محمد ،أسامة إبراهيم .صندوق النقد

 4املادة األولى لالتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي،
/ft/pubs/external/org.imf.www//:http
pdf.index/ara/aa

اإلسكندرية ،تاريخ الدخول .2015/3/12

 5حسن عبدو ،النظام العاملي ومستقبل سيادة الدولة في
الشرق األوسط( .غزة :جامعة األزهر132 )2010 ،

الدول كمصدر من مصادر التمويل ،جامعة
fi l e : / / / C : / U s e r s / i k r a m o / D e s k t o p /

 6املصدر السابق.133،

university/%D8%B3%D985%%

 7الببالوي ،النظام االقتصادي العاملي.40 ،

D 9 8 6 % %D 8 % A 7 % D 8 % B 1 2 0 %

 8محمد عبد الله ،وموسى إبراهيم ،العالقات االقتصادية،
ص.195

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D98%A/
lwh]v%20hgfpe/1571(20%).pdf

 9احلجار ،العالقات االقتصادية ،ص.181
 10املصدر السابق.

 -مهمائي ،سعاد .تأثير برنامج التعديل

 11سعاد مهمائي ،تأثير برنامج التعديل الهيكلي.

الهيكلي على األسرة اجلزائرية .اجلزائر،

 12مدونة

جامعة احلج خلضر.2009-2008 ،

blogspot.com/p/blog-page_758.html

 13مركز بنك املعلومات ،املؤسسات املالية الدولية ومنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا :ورقة للمنظمات غير
احلكوميةwww.bicusa.org/.../International+ .2007 ،

 مركز بنك املعلومات ،املؤسسات املاليةالدولية ومنطقة الشرق األوسط وشمال

.Financial+Institutions+and+the+Middle

إفريقيا :ورقة للمنظمات غير احلكومية،

 14سارة العيسوي ،البنك الدولي يشيد بالتجربة التركية
في اإلصالح االقتصادي ويدعو مصر لالستفادة منها،
األهرام اليومي ،تاريخ النشر  9كانون الثاني ،2013
تاريخ الدخول http://digital.ahram.org.eg/ 2015-5-2

www.bicusa.org/.../International+F .2007

.inancial+Institutions+and+the+Middle

articles.aspx?Serial=1151135&eid=389

 مركز املشاريع اخلاصة الدولية ،األردنمثال عملي ،تقومي اإلصالح.

أحمد

فرحات

السياسيةhttp://ahmadfar.،

 15املصدر السابق.

.www//:http

 16معمر خولي .اإلصالح الداخلي في تركيا .املركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات .متوز  .2011تاريخ الدخول

ht.art0104/html/files/org.arabia-cipe

/file /org .dohainstitute .www //:2015http -5 -2

pdf.0592c628bb10-894f-4d51-b093-24d4b841/get

69

املصري ،السياسة الدولية ،تشرين األول  .2011تاريخ
الدخول http://digital.ahram.org.eg/ .2015 -3 -14

 17املقصود باحلكومة احلالية احلكومة التي كانت وقت إجراء
الدراسة (عام) .2011

articles.aspx?Serial=749759&eid=9436

 18املصدر السابق.

 36املصدر السابق.

 19روبرت غيلبني ،االقتصاد السياسي للعالقات الدولية.
(دبي :مركز اخلليج لألبحاث.40 ،)2003 ،

 37املصدر السابق

 20سعاد مهمائي ،تأثير برنامج التعديل الهيكلي على األسرة
اجلزائرية13،

 38أمينة عبد املنعم .معوقات صادمة " :مؤمتر" هل يستطيع
البنك الدولي حتقيق العدالة االجتماعية في مصر؟ موقع
مجلة السياسة الدولية ،تاريخ الدخول http:// .2015-5-15

 21أسامة إبراهيم محمد ،صندوق النقد كمصدر من مصادر
التمويل ،جامعة اإلسكندرية ،تاريخ الدخول 2015-3-12

D8%/3086/51/www.siyassa.org.eg/NewsContent/6
86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%%%A3%D9

file:///C:/Users/ikramo/Desktop/university/%D8

 39موسى عبد املعطي عبد الكرمي .املساعدات األجنبية على
مصر وتأثيرها على القرار السياسي املصري اخلارجي،
منذ عام ( 1952بيرزيت ،جامعة بيرزيت.90-89 :)1999 ،

20%86%D8%A7%D8%B1%85%D9%%B3%D9
8A/lwh] %%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9
pdf.)1(20%v%20hgfpe/157

 40املصدر السابق.90 ،

 22مركز املشاريع الدولية" .األردن مثال عملي -تقومي

 41نوران شفيق علي ،إصالحات جذرية :متطلبات اخلروج من
املأزق االقتصادي في مصر .موقع مجلة السياسة الدولية،
تاريخ النشر  .2014-4-14تاريخ الدخول .2015-5-14

اإلصالح" http://www.cipe-arabia.org/files/html/
art0104.htm

تاريخ الدخول.2015-3-12 :

 42املصدر السابق

 23مركز بنك املعلومات ،املؤسسات املالية الدولية ومنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا :ورقة للمنظمات غير
احلكومية.2007 ،

 43عبد الكرمي .املساعدات األجنبية على مصر.122 ،
 44بثينة حسني عمارة .العوملة وحتديات العصر وانعكاساتها
على املجتمع املصري( .القاهرة :دار األمني.87 ،)2000 ،

 24جون بيلجر ،حكام العالم اجلدد ،ترجمة إسماعيل داوود
(القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب.)2008 ،

 45محمد حسن يوسف .املطالب الفئوية في مصر بعد ثورة يناير..
املشكلة وسبل احلل .مركز اجلزيرة للدراسات.2015-5 -6 .
تاريخ الدول http://studies.aljazeera.net/ .2015-3-15

 25املصدر السابق.
 26املصدر السابق.

htm.2013568939844168/05/issues/2013

 27علي اجلرباوي" .األجندة اخلارجية لإلصالح – احلالة
الفلسطينية" .املستقبل العربي ،العدد .70 :)2007( 335

 46علي ،إصالحات جذرية.
 47نشرة صندوق النقد .أحداث الشرق األوسط تبرز ضرورة
النظر إلى الصورة األكبر 8 .نيسان  2011تاريخ الدخول

 28األهرام املسائي ،القروض والسيادة الوطنية ،تاريخ
النشر  .2012 -9-8تاريخ الدخول.2015-3-15 :

http://www.imf.org/external/arabic/.2015-3-18

http://www.ahramdigital.org.eg/Religion.

pubs/ft/survey/so/2011/car040811ba.pdf

aspx?Serial=1017728

 48مازن ارشيد ،كيف جنت تشيلي ،العربي اجلديد .تاريخ
النشر 28كانون الثاني  2015تاريخ الدخول 2015-5-3

 29اجلرباوي ،األجندة اخلارجية.70 ،
 30موقع البنك الدولي .الدول االعضاء،

.www//:http
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 49العيسوي ،البنك الدولي يشيد بالتجربة التركية في اإلصالح
االقتصادي.

 32املصدر السابق
 33محمود عبد العزيز توني .اإلصالح االقتصادي والتكييف
الهيكلي في مصر (( .)2003 -1990جامعة القاهرة،
معهد البحوث والدراسات االفريقية:)2005 ،

 50نشرة صندوق النقد الدولي ،مصر حتتاج إلى إصالحات
دؤوبة الستعادة استقرارها االقتصادي ،تاريخ النشر 11
شباط .موقع صندوق النقد الدولي تاريخ الدخول -5-3

 34املصدر السابق.
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دراسات

"السينما الفلسطينية"
في األلفية الثالثة ..ترويج القضية برؤية مغايرة
(الجزء األول)
يوسف الشايب

*

ال ميكن القفز للحديث عن األفالم الفلسطينية

سينما فلسطينية في احملافل العربية والعاملية،
فيكفي فخر ًا أن فلسطني ،ومن خالل هذه
التجارب ،كانت وال تزال الدولة العربية الوحيدة
التي نافست في القائمة القصيرة جلائزة
أوسكار أفضل فيلم أجنبي ،عبر فيلمي "اجلنة
اآلن" ،و"عمر" ،فيما اعتبر فيلم "خمس كاميرات
مكسورة" لعماد برناط  -والذي نافس على
القائمة القصيرة ألوسكار أفضل فيلم وثائقي -
فيلم ًا فلسطيني ًا ،وإن كانت األفالم الوثائقية في
املسابقة السينمائية األبرز عاملي ًا ال حتمل اسم
الدولة املنتجة ،بل أسماء مخرجها أو مخرجيها.
ومع تراجع دور حركة فتح ومنظمة التحرير
الفلسطينية في اإلنتاج السينمائي الذي
عرف بالسينما النضالية ،أو سينما القضية

صحافي وناقد سينمائي فلسطيني مقيم في رام الله.

الفلسطينية وازدهر في سبعينيات وحتى

في األلفية الثالثة ،دون العودة إلى أبرز
التجارب السينمائية في ثمانينيات القرن
املاضي ،كبدايات للسينما الفلسطينية احلديثة،
وأيض ًا سينما ما بعد أوسلو ،إن جاز التعبير،
لفهم أوضح للتطورات والتحوالت في السينما
الفلسطينية ،أو مبعنى أدق للتجارب السينمائية
الفلسطينية ،كوننا ،حتى اللحظة ،ما زلنا نفتقد
صناعة سينما في فلسطني ،فما حققه املخرجون
الفلسطينيون هو ثمرة جهود فردية أو جماعية ال
تندرج في إطار الصناعة ،بل إن مجملها ممولة
من خارج فلسطني ،ولوال انتماء هؤالء املخرجني
من اجلنسني ،ملا ورد مصطلح فيلم فلسطيني أو

*
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منتصف ثمانينيات القرن املاضي ،برزت

السينمائي وحتليل املضمون ،وإن كانت لن تخلو

السينما الفلسطينية اجلديدة ،التي جاء دورها

من حملات في هذا اإلطار ،فإن التركيز سينصب

لتقدمي اخلطاب القدمي بشكل حديث ،إن جاز

على اجلانب التوثيقي ال التحليلي ،العتبارات

التعبير ،وهي التجربة التي بدأت مع ميشيل

عدة ،على رأسها أن املكتبة الفلسطينية وحتى

خليفي ،خارج فلسطني ،ورشيد مشهراي ،في

العربية تفتقد لتوثيق التجارب السينمائية

قطاع غزة والضفة الغربية ،وإيليا سليمان

الفلسطينية احلديثة ،وخاصة في مرحلة ما بعد

وهاني أبو أسعد في فلسطني احملتلة العام

أوسلو ،واأللفية الثالثة.

( 1948داخل اخلط األخضر) ،مع جتارب

ولهذا تبدأ مبا قاله ميشيل خليفي عن

أخرى ال ميكن جتاوزها ،كتجربة املخرجة

فيلمه "الذاكرة اخلصبة" ،حيث أشار إلى أنه

الفلسطينية مي املصري من بيروت.

ميثل "النظر إلى املاضي بعيون احلاضر نحو
مستقبل أفضل" ،مستذكر ًا :أول عرض كان
في مهرجان قرطاج السينمائي ...كانت ردود
الفعل األولى عنيفة لدرجة أرعبتني ،خاص ًة

تجربة ميشيل خليفي
وبالعودة إلى ما ميكن تسميته املرحلة
التأسيسية للسينما الفلسطينية اجلديدة ،ال
ميكن إهمال جتربة املخرج الفلسطيني املقيم
في بلجيكا ،ميشيل خليفي ،الذي ميكن اعتبار
فيلمه "الذاكرة اخلصبة" ،الذي بدأ العمل فيه
عام  ،1980الفيلم التأسيسي لتيار السينما
الفلسطينية اجلديدة ،إن جاز التعبير ،ففي الفيلم
محاكاة مباشرة وغير مباشرة في آن ،عن واقع
املرأة الفلسطينية التي تناضل في اجتاهني،
أولهما حتسني ظروفها املعيشية في ظل مجتمع
ذكوري ،وثانيهما ،ورمبا يكون األول ،في بعض
األحيان ،نضاالتها ضد االحتالل اإلسرائيلي
الذي لم يكتف بسلب األرض ،بل سعى وال يزال
لسلب املاضي والواقع واملستقبل.
ولكون طبيعة هذه الدراسة ،التي تأتي

عنها ،وهذا ما جعلني أتواضع أمام الواقع،

في أجزاء ،تهدف إلى التوثيق أكثر من النقد

وأتواضع أمام املرأة ،وأتواضع أمام فلسطني،

العدد (2015 )34

عندما انتهى عرض الفيلم ،وسادت حالة من
الصمت في صالة العرض ألكثر من دقيقتني،
قبل أن يبدأ اجلمهور بالتصفيق ،وهنا انتبهت
إلى أن الصفحة انقلبت ،وأنني أدخلت اجلمهور
غير الفلسطيني إلى مرحلة وعي جديدة.
وأضاف بالعامية الفلسطينية ،وآثرت
حتويلها للفصحى" :دخلنا مرحلة وعي جديدة
لم نعد قادرين على التراجع عنها ،فألول مرة
يرى اجلمهور فلسطني ليس بصورتها النمطية
كأرض ،أو تاريخ أو تراث فحسب ،بل كثقافة،
وبشر ،وأناس يقاتلون للحفاظ على كرامتهم"..
"كنت أقول في نفسي :أريد أن أصنع فيلم ًا
لفلسطني ،وليس عنها ،وفيلم ًا للمرأة وليس
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شعرت هذه املرة بأن فلسطني ليست هي التي

وروى خليفي حكاية ال يعرفها الكثيرون

تخدمني ،بل أنا الذي أخدمها ،ومن هذا املنطلق

حول الفيلم ،حني قال :بالصدفة ،روى لي ابن

تك ّونت رؤيتي السينمائية".

زوج شقيقتي حكاية حقيقية حدثت في شمال

1

أخذت املهرجانات واجلوائز التي حصل

فلسطني ،عن عائلة زوجت ابنها ،وفي "ليلة

عليها فيلم الذاكرة اخلصبة عامني من حياة

الدخلة" لم يتمكن من فض بكارة العروس ...ما

ميشيل ،بعدها قرر أن يلمس األرض ثانية في
فيلم "معلولة حتتفل بدمارها" ،حيث نرى مجدد ًا
أن ذاكرة املكان ومفاتيحها هي األرضية التي

لفت انتباهي أن اجلميع كان يضحك ،وهذا أث ّر
علي ،وفكرت في حتويل هذه القصة إلى فيلم،
ّ
بعد أن وضعتها في قالب ما يعيشه الفلسطيني

يتحرك عليها الفيلم ،حني التقط خليفي حالة

حتت االحتالل ،وأن أعبر عن هذه املأساة

فلسطينية معاشة وذات داللة ،فمعلولة قرية

اإلنسانية من خالل العرس ،الذي هو رمز

أفرغت من سكانها لصالح قاعدة عسكرية

للفرح ..أي كيف ميكن لعرس حتت االحتالل

إسرائيلية ،حيث عمد إلى إحداث فرق بني

أن يكون اإلطار لعدد كبير من الشخصيات

التاريخ ،وبني األيديولوجي الذي يفرض على

الفلسطينية املتناقضة" ...عرس اجلليل فض

الطالب ،أو على القراء من كتب التاريخ ،لصالح

بكارة فلسطني باملعنى السينمائي للكلمة ،فهو

التاريخ املعاش ،والكيفية التي يعيش فيها

عالج إشكالية البكارة أو العذرية ،وهي في

اإلنسان ،أو عاش ،هذا التاريخ ،وفي احلالتني

الفيلم قضية أساسية ،فحمل الفيلم كما العرس

اختالفات كثيرة ،ولذا فقد آثر خليفي في هذا

كل هذه الدراما والتوترات والزخم اإلنساني".

الفيلم االنتصار للتجربة اإلنسانية في "معلولة"،

ولطاملا أكد خليفي :منذ بداية عملي ،كنت

وليس االجنرار وراء اخلطاب السياسي ،أو

أؤمن بوجة نظر خاصة تقوم على فكرة فرنسية،

التربوي ،أو الشعارات الرنانة.

مفادها باختصار ،العمل على نقل التكنولوجيا

وكان فيلم "عرس اجلليل" في العام 1987

لدي
واملعرفة من الشمال إلى اجلنوب ،فتك ّون ّ
هاجس واضح بأنني ،وفي كل ما أصنعه ،البد
أن أشرك معي أناس ًا من مجتمعي ،سواء من

الكثير من اجلوائز العربية والعاملية ،إال أنه لم

لديه خبرة سينمائية ،أو من ليست لديه ،بحيث

يحظ بالتسويق التجاري العربي املرجو على

تتكون لديه مثل هذه املعرفة السينمائية من

الرغم من اختراقه غير املسبوق ملهرجان كان

خالل أفالمي.

الفيلم الروائي األول واألكثر شهرة ،وقد
أخرجه وأنتجه خليفي بنفسه ،حيث حصد

السينمائي ،حيث حاز هذا الفيلم اجلائزة األولى

2

وفي فيلم "نشيد احلجر" ،في العام ،1990

للنقاد الدوليني.

قدم خليفي صورة عن االنتفاضة الفلسطينية
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حيث مزج بني األحداث الفادحة على واقع

واعتبر العديد من النقاد ،وهم على حق إلى

األرض وقصة حب شاعرية المرأة فلسطينية

درجة كبيرة" ،أن بدايات السينما الفلسطينية

تبحث في عالقتها بحبيبها الذي كان قد اعتقل

احلديثة ،كانت على يد املخرج الفلسطيني

ألسباب نضالية.

ابن الناصرة ميشيل خليفي ،الذي تعلم في

ومن فرط اهتمام ميشيل خليفي مبجتمعه

مدارسها االبتدائية والثانوية ،ثم سافر إلى

وتفاصيله الصغيرة ،كان فيلمه البارز "حكاية

بلجيكا ،في العام  ،1970لدراسة السينما في

اجلواهر الثالث" ،في العام  ،1994حيث يذكر

بروكسل ،كما وعمل في التدريس هناك ،وفي

مبا سرق من الوطن من جواهر ،عن طريق

مساعدة اإلخراج ،ومن ثم اإلخراج ...ومما

احلكاية الشعبية الطفولية واحللم الذي يريد أن

ساعده في صقل جتربته السينمائية عمله في

يتحد بالواقع.

السينما والتلفزيون البلجيكيني قبل االنتقال

وقال خليفي :ما همني في هذا الفيلم هو أن أعيد

لصناعة أفالم فلسطينية" 4.وفي حوار حديث

للطفل جمال احلياة ،أن أعيد للطفل احللم والنظر

معه ،شدد خليفي على أن السينما الفلسطينية،

للمستقبل الذي مينحه إمكانية أال يبقى سجني

ومنذ ثمانينيات القرن املاضي ،ابتعدت إلى

الواقع ..حاولت في حكاية اجلواهر الثالث ،ومن

حد كبير عن النمطية والتنميط ،وانتصرت
لصورة الفلسطيني اإلنسان ،مشير ًا إلى أن

عناصر القصة وأعطيها هذا املبنى الذي هو بالنسبة
لي كان مهم ًا ،لعلي أعطي للطفل الفلسطيني والطفل

السينما الفلسطينية في ستينيات القرن املاضي
وحتى نهاية السبعينيات كانت سينما نضالية،

العربي ،من خالله ،حقه باحللم.

ومرتبطة إلى حد كبير باحلركات واملنظمات

خالل احلكاية واخلرافة وألف ليلة وليلة ،أن أستنبط

وأضاف :أعلم أن هناك كثيرين في العالم

السياسية كحركة فتح ،واجلبهة الشعبية،

يقولون إنه لوال الصراع العربي اإلسرائيلي ،ملا

واجلبهة الدميقراطية بالدرجة األولى ،وحاولت

عرف الفلسطينيون ،أنا أرى الصورة مغايرة،

أن توثق العمل النضالي الفلسطيني ما قبل

فلو لم يأت اليهود إلى فلسطني ،ملا ذكرهم أحد،

انتشار التلفزيون ،وأعتقد أن انتشار التلفزيون،

فقد كانوا في أوكرانيا ،وبولونيا ،وروسيا،

وطواقم التلفزيونات العاملية ،وما ملكته من

ولم يكن أحد يذكرهم  ..العالم اهتم بهم بعد

إمكانيات ،وقدرتها على التصوير في فلسطني،

احتاللهم لفلسطني ،وبعد أن استعمروها على

ونقل الواقع الفلسطيني ،عوامل كلها ساهمت،

حساب سكانها األصليني ،وأنا أحدهم ،ألن

إلى جانب التحوالت السياسية ،في تالشي حقبة

فلسطني مكان جغرافي مهم ،وله رمزيته على

السينما النضالية بالتدريج.

أكثر من مستوى.
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5

وأشار خليفي :أعتقد أن في كل فيلم لي

3
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زوجني علقا في املعبر احلدودي بني إسرائيل

كان ثمة نوع من التحديث ،وبالنسبة لي أي
عمل إبداعي ناجح يجب أن يغوص في التجربة
املستقبلية ،وليس في املاضي ،وبالتالي علينا أن
نخلق أفكار ًا جديدة ،وأشكا ًال جديدة ،فمن رتابة
الواقع لم يعد اإلنسان يستطيع رؤية األشياء
اجلميلة ...أص ًال مأساة الشعوب العربية حالي ًا،
أنها ال ترى اجلمال في مجتمعاتنا وتاريخنا،
بل تتعامل مع األمور كأننا في مأمت ،ففي فيلم
"عرس اجلليل" ص ّورت جماليات اجلسد العاري
6
للرجل واملرأة كما خلقه الله.
ونختم مبا قاله خليفي ،والذي حتتاج جتربته
السينمائية إلى دراسة أو دراسات منفردة ،رد ًا
على اجلموح الذي كان يتملكه في ثمانينيات
القرن املاضي ،مقارنة بتجربته في السنوات
األخيرة ،التي سنتحدث عنها الحق ًا :ثمة عالقة
جدلية بني أفالمي والواقع ،الذي بات يبشر
بوجود فاشية عربية بكل معنى الكلمة ،وهذا
يحد بطبيعة احلال من حرية التعبير ،كاشف ًا
وهو الذي تعرض أكثر من مرة للتهديد بالقتل
من جنود االحتالل خالل تصوير أفالمه ،عن
تهديدات من متطرفني وصلت حد االغتيال على
7
أفالم صنعها في السابق.

واألردن ،وذلك ألن الزوج أضاع جواز سفره..
وفي العام  1992أخرج فيلما كوميدي ًا قصير ًا
بعنوان الساحر ،قبل أن يهاجر إلى هولندا في
العام  ،1993حيث أقام لثالث سنوات ،وأسس
مع هاني أبو أسعد شركة أفالم أيلول التي
أنتجت أفالم ًا بالتعاون مع شركة أفالم أركوس
الهولندية .وفي العام  1996استقر ابن مخيم
الشاطئ لالجئني في مدينة رام الله ،وأسس
مركز اإلنتاج والتوزيع السينمائي في محاولة
لتطوير طواقم إنتاج محلية ،وقام بإنتاج فيلم
متوسط الطول بعنوان رباب (.)1997

8

وفي هذا اإلطار ،من املهم أن نقول إن سينما
رشيد مشهراوي ،إذا ما استثنينا محاوالته في
ثمانينيات القرن املاضي ،تندرج في إطار ما
ميكن تسميته "سينما ما بعد أوسلو" ،وإن
واصل مشواره في األلفية الثالثة باقتدار بني
أفالم روائية وتسجيلية ووثائقية طويلة وقصيرة،
فأشهر فيلمني له في البدايات كانا "حتى إشعار
آخر" ( ،)1994و"حيفا" ( ،)1996قبل أن يدخل
األلفية الثالثة بجملة من األفالم ،نتحدث عنها
الحق ًا.
واعتبر الناقد السينمائي املصري سمير

المشهراوي ابن األرض المحتلة

فريد ،فيلم "حتى إشعار آخر" ،أول فيلم

حني كان في التاسعة عشرة ،أخرج رشيد
مشهراوي فيلم ًا قصير ًا من أربع دقائق بعنوان

فلسطيني ،ألنه أنتج في األراضي الفلسطينية
احملتلة ،وبطاقم فلسطيني.

9

الشركاء ( ،)1981وبعده بخمس سنوات ،أخرج

ويتحدث فيلم "حتى إشعار آخر" ،وأنتج

فيلمه القصير الثاني جواز السفر ( )1986حول

بداية حتت عنوان "منع جتول" 10،عن ممارسات
75

وينفذ املهمات السرية ،فض ًال عن محاوالته

االحتالل ،وبالتحديد سياسة فرض منع جت ّول ،أو

قراءة رسائل أخيه لألسرة ،م ّرة تلو األخرى.
في بداية الفيلم يتسلَّم الفتى "رادار" رسالة

حظر جت ّول على الفلسطينيني ،بحيث مينعون من

ممارسة شؤون حياتهم اليومية بشكل اعتيادي
(حتى إشعار آخر) ..وهي جملة متكررة يعرفها

قادمة من أخيه الغائب في أملانيا لداعي

الفلسطينيون في األرض احملتلة ،وال يزالون،

الدراسة ..هذه الرسالة ستتح ّول في الفيلم إلى

إذ لطاملا انهالت عليهم من مكبرات الصوت،
بألفاظ عربية متكسرة أو سليمة أحيان ًا ،معلنة
بداية فصل من املعاناة ،ال يدرك أحد منهم متى

رمز التواصل ،سواء مع الغائب ،أو مع عالم
احلرية ،التي يتن ّعم بها بعيد ًا عن وطأة احملتل

اإلسرائيلي ،وكأنها نافذة لعالم اخلالص من

ينتهي.

هذا احملتل ،والشروع ببناء املستقبل الباهر،

وتدور أحداث الفيلم في مدينة غزة ،وبالتحديد
في أحد مخيماتها ،مطلع التسعينيات ،وحتديد ًا

املستند إلى التحصيل العلمي.
والفيلم يرسم عمق التالحم بني أهالي املخيم،

في العام  ،1993أي خالل الفصول األخيرة من

في صورة تواصل وتشارك فريدة ،أسست لتلك

عمر االنتفاضة األولى ،أو الكبرى ،أو انتفاضة

القدرة الهائلة التي امتلكها الفلسطينيون على

احلجارة ،على اختالف التسميات ،والتي

الثبات والصمود ،ما أعجز القوة العاتية وكسر

انطلقت في العام .1987

عنهجية جيش االحتالل ،ويظهر الس ّر العميق
في تلك القوة التي ميتلكها املخيم الفلسطيني

وفي الفيلم يتمحور احلديث بالصوت والصورة

في وجه االحتالل.

حول أسرة أبو راجي ،وهو حالق فلسطيني
شبه مقعد ،يعاني من آالم عاتية في الظهر،

ويذهب الفيلم نحو غايات مضمونية عليا،

أ ّدت إلى عطب أصاب عموده الفقري (ديسك)،
ولهذا فهو ميضي طيلة الفيلم تقريب ًا بلباس

حيث استطاع املخرج بذكاء وحتركات فنية
الفتة ،بالنظر إلى ظروف الفيلم وشروطه ،أن
يجعل فيلمه هذا مع ِّبر ًا عن القضية الفلسطينية،

املتوجعة،
النوم (البيجاما) ،بحركته احملدودة
ِّ

واإلنسان الفلسطيني ،ومدى بشاعة االحتالل،
دون اللجوء أبد ًا إلى املباشرة في اخلطاب،

ويعيش في أحد مخيمات غزة مع عائلته املك َّونة

منه وزوجته وخمسة أبناء أبرزهم ،في الفيلم،
الفتى الصغير املسمى "رادار" ،والذي ميارس

أو الشعارات في التناول ،بل عبر دفق

حقيقة هذا الدور (دور الرادار) فهو من يراقب
جنود االختالل ،وينقل الرسائل للفدائيني وأهل

التفاصيل الصغيرة واملع ِّبرة ،والشخصيات

في إطارها احلياتي اليومي ..وجنح في تقدمي

املخيم ،ويتسلق اجلدران ،ويعتلي األسطح ،وهو
أيض ًا الذي يعرف أنواع الطلقات من صوتها،

فيلم ذكي مبدع ،من خالل استخدامه الكثير
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من الوسائل واألساليب الفنية املعبرة والدالة،
76

سواء باملوسيقى املرافقة ،وأغاني فرقة صابرين

لالجئني في غزة ،فإذا نظرنا إلى ما يحدث اآلن

بصوت الفنانة الفلسطينية املتألقة كاميليا

في مناخ حوارات ومشاريع السالم في املنطقة،

جبران ،أو عبر توظيف اإلضاءة بشكل الفت

ونالحظ كيف أن "البالد" بدأت تنقسم ،فيما

بنجاحه ودالالته ،أو من خالل تتالي األحداث

بدأت احلدود بني إسرائيل والبلدان العربية
املجاورة تأخذ شك ًال رسمي ًا يريده الكثيرون،
اآلن ،نهائي ًا ،وخصوص ًا فيما يتعلق مبناطق

أحداث الفيلم ،أو عبر الدوران في زوايا املكان،

احلكم الذاتي الفلسطيني ،ميكننا أن نفهم كيف
أن هذا الوضع قد أوجد صدام ًا داخلي ًا عند

غرفة راجي وزوجته ،وغرفة أكرم و"الرادار"،

غالبية الشعب الفلسطيني ضد االحتالل في

إلى غرفة الصبية سلمى ،واإلطاللة عبر طاقة
املطبخ ،أو تسلق اجلدار ،لنط ّل على احلارة ،أو

األراضي احمللية أو من خارجها ،فهم يريدون
من ناحية ،ح ًال سياسي ًا ولذلك كانت االنتفاضة،

بيت اجليران.

ومن ناحية ثانية يريدون دولة فلسطينية وهو أمر

والتحوالت الدرامية ،أو تناوب الشخصيات،
كل بدورها ،على أخذ مكان الصدارة في
وتفصيالته ،من الباحة اخلارجية (احلوش) إلى

وهنا ننقل رأي الناقد بشار إبراهيم في

في غاية الصعوبة على الرغم من املستجدات...

الفيلم ،الذي فاز بجائزة النقاد واألنتيجونة

علينا ،من ناحية أخرى أن ندرك كم أنه

الذهبية مبهرجان مونبلييه السينمائي في العام

من املستحيل على الفلسطينيني أن ينسوا
املاضي ،خصوص ًا إذا كانوا من سكان مدن

أن الفيلم يدور في مكان ضيق ومحدود ،وأن

مختلفة تسيطر عليها إسرائيل مثل يافا وحيفا

مدته ال تتجاوز ( 71دقيقة) فإنه وبلغة سينمائية

وعكا واملجدل وغيرها .هذا كله جعل احلوار

عال ،واقتراحات ذكية ،استطاع
رفيعة ،وتكثيف ٍ
املخرج مشهراوي فتح بيت أبو راجي ،ليط َّل

في الشارع الفلسطيني غير واضح ،وجعل

 ،1994كما هو ،حيث قال" :على الرغم من

األفكار غير متسلسلة ،بحث إن بإمكانك أن
جتد الشخص نفسه يوافق ويعترض ،ويسالم
ويحارب ،ويبدو وطني ًا ومتناز ًال وغير متنازل،

على املخيم ،وليفضح ممارسات جيش االحتالل،
سواء عبر النافذة املفتوحة على نافذة صديقة

وحامل ًا وواقعي ًا. ...

طفولة رادار ،أو الطاقة املفتوحة على بيت اجلار

وأضاف :أنا شخصي ًا أؤمن بأن من املستحيل
ملشاريع السالم أن تصبح سالم ًا حقيقي ًا،

خليل ،أو من فوق احليط الفاصل ،واملفتوح في
آن واحد ،على بيت اجلارة ،أو على الشارع".
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وذلك بسبب معرفتي بواقع الالجئني وآمالهم
وأحالمهم ،فأنا أنتمي إليهم أو ًال وأخير ًا .وأعرف

أما فيلمه حيفا ،فيقول رشيد مشهراوي
عنه :موضوع هذا الفيلم جاء من كوني الجئ ًا
فلسطيني ًا ..أصلي من يافا وأقيم في مخيم

أن من املستحيل أن يتنازل اإلنسان الفلسطيني
77

احلساسة من الفيلم كرد فعل ملا يدور في

واإلنسان بشكل عام عن تفكيره وأحالمه ،فأنا
أنتمي إليهم أو ًال وأخير ًا .وأعرف أن من املستحيل

الشارع وعالم السياسية والتسويات".

13

أن يتنازل اإلنسان الفلسطيني واإلنسان بشكل

وقارن مشهراوي بني فيلميه التأسيسيني

عام عن تفكيره وأحالمه وماضيه ،على الرغم

"حتى إشعار آخر" و"حيفا" ،وقال :في "حتى

من التغ ّيرات اجلغرافية التي تدور في املنطقة.
قد أكون أطلت في هذا الشرح السياسي لكني

إشعار آخر" ،كان هناك واقع فرض نفسه على
الفيلم ،حيث إن كوني ذا جتربة كبيرة في منع

أعتقد أنه ال بد منه لكي أضع فيلمي في مكانه

التجول وحياة الفلسطينيني خالل منع التجول،
جعلني قريب ًا جد ًا من املواد التي أشتغل عليها.

الصحيح ،فأنا أرى أنه فيلم يرتبط ،مباشرة،

فبدت األمور وكأنني أحقق فيلم ًا في بيتي ،وعن
أهلي وأسرتي ،وعن نفسي أيض ًا .كان التوجه

باللحظة اآلتية ،ألن الشعب الفلسطيني مير
مبرحلة مهمة جد ًا ،ميكن اعتبارها من أهم
املراحل التي واجهته ،وهي ترتبط ارتباط ًا
مفصلي ًا باملاضي واحلاضر واملستقبل .وهنا

الضوء على التفاصيل اإلنسانية الصغيرة،

أصل إلى موضوع الفيلم األساسي .فاملاضي،

والتعامل معها والتعامل مع اإلنسان كإنسان

في الفيلم ،ممثل بامرأة عجوز تنتظر أوالدها

وسط وضع معني ،عليه أن يدبر حياته فيه

املوزعني بني سورية واألردن وكندا ،وهي التي

بشكل يومي وسط االختناق واالحتالل واملآسي

اعتادت أال تخرج من بيتها منذ العام ،1948

املضادة التي ينسى الناس أن الفلسطيني ميكن
أن يعيشها أيض ًا .أما في فيلم حيفا ،فهناك

في الفيلم ميثله الشارع الفلسطيني املليء

قصة وسيناريو من كتابني مأخوذين من الواقع،
ولكن بشكل ال يشبه الواقع متام ًا .بشكل

في املنطقة ،ومتثله خاصة عائلة أبو السعيد..

يتحدث عن الواقع بصورة أخرى ..هنا يتمحور

إلي احللم ،وهو
وأما املستقبل ،فهو ،بالنسبة ّ
يتمثل في الفيلم بشخصية "حيفا" ،الدور الذي

العمل كله من حول شخصية "حيفا" التي ال
وجود لها بالضرورة في أي مخيم فلسطيني،

يلعبه الفنان محمد بكري" ...حيفا" هو شخصية

بل توجد كمجرد فكرة تذكر باحللم والذاكرة

الفيلم املركزية وهو الذي ،وسط انشغال اجلميع

والضمير .كذلك فإن خروجي من مأزق ومنطق

بالسياسة وأشياء أخرى مثل الزواج واحلب

منع التجول أعطاني إمكانات أكثر الستخدام

والطالق والعالقات االجتماعية ،يدق على الذاكرة
منادي ًا ومكرر ًا نداءه املتواصل "يافا  ..حيفا ..

السينما نفسها واستغالل إمكاناتها وتقنياتها

هناك على شكل إعادة رسم للواقع وإلقاء

تعيش انتظارها  24ساعة في اليوم .واحلاضر
بالتناقضات في وجهات النظر املتعلقة مبا يدور

وعناصر تشكيل لغتها احلقيقية من تصوير

عكا" .إن نداءه هذا يأتي دائم ًا في اللحظات
العدد (2015 )34

ومتثيل ومونتاج وصور وموسيقى ألصل في
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النهاية إلى التغبير عن الفكرة ،لكن من خالل

وتاريخه وحيزه اجلغرافي ،لذا أخذت قرار ًا بأنه

أشكال تعبيرية أعتقد أنها أتت متقدمة ،على

ال بد من صناعة سينما فلسطينية ال تتعاطى

األقل ،عما كان سبق لي أن حققته".

بشكل مباشر في االحتالل ،وال تتجاهله".
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وللتعرف إلى سينما مشهراوي ،ورؤيته في
تعكس هذا التوجه ،حيث قال ذات لقاء :تناول

ويعترف مشهراوي :لم أقرر ،ولم أحلم بأن
علي لقب مخرج
أكون مخرج ًا ،قبلت أن يطلق ّ
بعد فيلمي الثاني أو الثالث ..أصنع األفالم كي

القضية الفلسطينية بالسينما أمر في غاية

أتعامل مع مواضيع فنية باحلياة ،ولهذا أستعني

الصعوبة ،خاصة أن احلالة الفلسطينية مطروحة

بالسينما كي أحكي احلكاية.

هذا اإلطار ،يتحتم علينا اقتباس أقوال له

بشكل كبير في اإلعالم ،حيث يه ّيأ للناس ممن
يرونها في شاشات التلفزيونات ،ويقرؤون عنها

17

ويواصل مشهراوي اعترافاته :الطريقة
التي أصنع فيها أفالمي خرجت بشكل تلقائي،
وبالتالي لم أختر لها قالب ًا بعينه ،هناك عدة

أنهم يعرفون الكثير ،ونحن في فلسطني نعتقد
أنهم ال يعرفون عنا شيئ ًا أو الكثير  ..السينما

لدي،
عناصر ساهمت في والدة نواة سينما ّ

صنعت وطن ًا فلسطيني ًا قوي ًا ،عبر إنعاش
الذاكرة اجلغرافيا  ..عملي ًا السينما الفلسطينية

احملتلة في العام  ،1967لم يكن فيها ،حني بدأت

استطاعت حتقيق وطن فلسطيني "لم يستطع

العمل ،أي حركة سينمائية تذكر ،بل وال أجهزة

أن يحققه الساسة ،سواء باملفاوضات أو حتى

ميكن من خاللها صناعة فيلم سينمائي ،وال

االنتفاضة ..السياسيون لم يتمكنوا من حتقيق

كوادر بشرية مؤهلة أو طواقم تخرج معها بفيلم

الوطن املوجود في السينما ،ألن السينما حتافظ

سينمائي ،وهنا أحتدث عن طواقم فلسطينية

على الذاكرة".

أولها رمبا أن فلسطني ،وخاصة داخل األراضي

"بحتة" ،ولم يكن هناك مختبرات وال مونتاج

15

ويقول بصوته اجلهور :السينما الفلسطينية

عال ،وال دور عرض تستطيع بعد
مبستوى ٍ

التي أصنعها ليست ردة فعل ألي فعل ميارسه

أن تنتهي من فيلمك أن تعرضه للجمهور فيها،

االحتالل ضدنا ،هي فعل بحد ذاته ،ميكنني أن
أصنع فيلم ًا عن الفلسطينيني كحياة ،كمجتمع،

18

مبعنى عملت في وضع ميكن وصفه بـ"الزيرو".
"في أفالمي دائم ًا ثمة مجال مفتوح ،وخاص ًة

كعالقات ،وكعادات وتقاليد ،ولكن لو رحل

في حالة الفيلم الروائي السينمائي الطويل،

االحتالل وتك ّونت دولة فلسطينية ،ميكن أن
يقول البعض إنه لم يعد للسينما دور ،وليس

للواقع أن يتدخل ..حني أكتب السيناريو أرجع
كثير ًا للوراء ،أرجع حلياتنا  ..أتذكر كيف كان
والدي مولع ًا بالتلفزيون في سبعينيات القرن
املاضي ،والذي كان مشغو ًال (أي التلفزيون)

من الضروري صناعة أفالم بعدها" ..هذا غير
صحيح" ،لدينا شعب له عادته وتقاليده ولغته
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ببث خطابات كل الرؤساء العرب واألجانب وهم

سلطات االحتالل بينما كان في تل أبيب،

يتحدثون عن حترير فلسطني ومناصرة الشعب

حيث طلب منه االعتراف بعضويته في منظمة

الفلسطيني والنضال الفلسطيني ..كان والدي

التحرير الفلسطينية ،إال أنه رفض ذلك ،وبعد

"يبصق" على التلفزيون ،وكان شقيقي خميس

هذه احلادثة بفترة قصيرة ،هاجر إلى لندن ثم
إلى فرنسا ،حيث أقام عام ًا ،عاد بعدها إلى

يقوم مبهمة مسح بصقات والدي عن التلفزيون،
حتى إنه ذات مرة قال لي بتلقائيته اجلميلة:
"شو رأيك نر ّكب مساحات زي تبعون السيارة

الناصرة ،مدينته التي احتلت في العام ،1948
وهناك بدأت بذور مشروعه السينمائي ،الذي
بات عاملي ًا ،تبرز ،قبل أن يهاجر ثانية إلى

على أساس أنه خالل نشرة األخبار ما أضل
رايح جاي على التلفزيون" ...لذا في فيلمي

نيويورك في العام  ،1982ويقيم فيها الثني
عشر عام ًا 21،هو الذي ال يزال يقيم ويتنقل بني

القادم قررت استحداث مشهد من وحي هذا
الواقع ،وأفكر في ابتكار مساحات للتلفزيون،

عدة عواصم أوروبية ،وبني الناصرة.

على الرغم من أن هذا املشهد حدث في الواقع
قبل عشرين سنة.

وإذا ما أردنا احلديث عن سينما سليمان ما

19

قبل أوسلو ،البد من اإلشارة إلى فيلمه األول

ويؤكد مشهراوي :يتهيأ لي أنه من الصعب

"مقدمة لنهاية جدال" ( ،)1990وحصل على

أن أتراجع عن مشروع السينما حتى آخر رمق..

جائزة أفضل فيلم جتريبي في مهرجان أتالنتا

"صعب أن أتراجع عن مشروع السينما ،ما
دمت قادر ًا على املبادرة ،وما توافرت اإلمكانات

السينمائي في ذات عام اإلنتاج ،وفيلمه الثاني
"تكرمي بالقتل" ( ،)1991الذي تناول فيه حرب

 ...السينما مزيج من الواقع واخليال ،فأنت

اخلليج الثانية ،وحصل على العديد من اجلوائز

تستطيع أن تأخذ من الواقع صعوبته وقساوته،
وتأخذ من اخليال جمالياته" ،إذا صنعت فيلم ًا

العاملية.
أثار أول أفالم إيليا سليمان "مقدمة لنهاية
جدال" الكثير من اجلدل ،ومع ذلك حقق جناح ًا

ميكنني أن أرسم الوطن الذي أحبه ،وبهذا
تتكون أرضية أقف وأسير عليها ،وهذا يجعلني
20
قوي ًا في مواجهة االحتالل".

كبير ًا في املهرجانات السينمائية ،وهو الفيلم
الذي يتمثل مبجموعة من اللقطات السريعة،
حتاكي وتسخر من الصور النمطية للعرب

صاحب "سجل اختفاء"

في اإلعالم الغربي ،إلى جانب تناولها التاريخ

كثيرون ال يعرفون أن املخرج الفلسطيني

السياسي ملنطقة الشرق األوسط " ..بدايتي

إيليا سليمان ،وفي العام  ،1977وكان حينها

احلقيقية كانت في مهرجان روتردام السينمائي
يوم ُعرض "مقدمة لنهاية جدل" ،فبد ًال من ثالثة

في السابعة عشرة من عمره ،اعتقل لدى
العدد (2015 )34
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عنوان ًا مبهم ًا هو "سجل اختفاء".

عروض ،حظي الفيلم بسبعة ...بعد مشاهدة

حني عرض هذا الفيلم أثار صخب ًا كبير ًا
وسجاالت حادة بني رافض له ومعجب به ،فني ًا

إلي املنتج التونسي أحمد بهاء
الفيلم ،طلب َّ
الدين عطية أن أشارك في إجناز فيلم جماعي
عن حرب اخلليج" ،قال سليمان.

وسياسي ًا ،لكن هذا كله سرعان ما هدأ ليتخذ

22

ويبقى فيلمه األبرز ،ما قبل األلفية الثالثة التي

الفيلم ومخرجه مكانتهما ليس في السينما

انطلق بها إلى رحابة السينما العاملية بفيلميه

العربية والفلسطينية فقط ،بل كذلك في السينما

"يد إلهية" ( ،)2002و"الزمن املتبقي" (،)2009

التجديدية الطليعية في العالم.

هو فيلم "سجل اختفاء" ( ،)1996وهو من تأليفه

ولكن ،ما هو "سجل اختفاء"؟ هو قبل أي شيء

وإخراجه كسائر أفالمه ،بل إنه من بطولته وعدد

آخر يوميات كتبها بالكاميرا مخرج فلسطيني

من أقاربه ،وهو باكورة أعماله الروائية التي

يقوم بالدور إيليا سليمان نفسه ،حيث يعود

أراد لها ،ولو لم يصرح بذلك ،أن تكون سيرة

إلى فلسطني ليرصد ما تغير فيها بعد السالم،
أم ًال في أن يحقق فيلم ًا عنها ،لكن زمن الفيلم

انتزع إعجاب النقاد في العالم ،وفاز بجائزة

ينتهي دون أن يتمكن إيليا سليمان من حتقيق
فيلمه .ومن هنا أتى الفيلم فيلم ًا عن الفيلم ،أو

(البندقية) السينمائي الدولي ،في أول سنة

باألحرى عن الالفيلم .ولذلك إذا اعتبرنا أن هذا

لها ،هي التي متنح ألفضل فيلم أول ،أو باكورة

العمل يتميز بوحدته العضوية التامة ،حيث ميثل
كل عنصر فيه جزء ًا منه ،ويرتبط فيه الشكل

وطن من خالل سيرته الذاتية ،وهو الفيلم الذي
"لويجي دي الورنتيس" في مهرجان فينيسيا

أعمال مخرجه ،وكان هذا أول فيلم سينمائي

باملضمون ارتباط ًا ال فكاك فيه ،ال يعود عنوان
الفيلم نفسه ترف ًا ،بل جزء ًا أساسي ًا من لعبته،

فلسطيني يعرض على مستوى الواليات املتحدة
األميركية ،وفي العديد من دور السينما.

23

ويسلط "سجل اختفاء" الضوء على جوانب

وإن كان فعل االختفاء يظل غامض ًا :أهو اختفاء

من احلياة في الناصرة والقدس في سلسلة من

الفيلم املطلوب حتقيقه ،أم اختفاء فلسطني ،أم

املقاطع السينمائية السريعة ،التي حملت بعض

اختفاء اإلسرائيليني؟ عن أي اختفاء يتحدث

التأمالت واالنتقادات بأسلوب تهكمي ساخر.

العنوان وبالتالي الفيلم كله؟

24

ويعتبر الفيلم من العالمات األساسية في

واعترف سليمان" :سجل اختفاء" ال أحد

سينما اليوم ،عربية كانت أو عاملية ،فاملخرج

أراد متويله .النحو الذي تصرف به املنتجون

الفلسطيني ،الذي كان بالكاد يعرف عنه

حملت إليهم مشروع "سجل
الفرنسيون عندما
ُ
اختفاء" كان فظيع ًا .حتى أن بعضهم شتمني.

ملهرجان قرطاج الدولي في تونس والذي حمل

أتذكر أن أحدهم اتهمني بأنني مجرد مخرج

شيء ،عرض فيلمه في دورة العام 1996
81

متأمرك ،معتبر ًا أن النص الذي كتبته ليس

بدأت أشعر بانتهاك لكرامة اآلخرين ..كنا نحذو

لديه أي عالقة بفلسطني ..كان هذا املنطق

حذو األيديولوجيا الصهيونية ونطرح أنفسنا
26
أبطا ًال ..كانت لي نظرة منتقدة لهذه الظاهرة.

السائد آنذاك ،فهم يعرفون أكثر مني كيف هي

"في تلك املرحلة ،كنت أعلّم في جامعة بيرزيت،

فلسطني ..يعرفون أكثر من خالل تفويضهم
مخرجني فرنسيني إلجناز أفالم عن فلسطني.
أن ينجز الفلسطيني فيلم ًا ،كان هذا شيئ ًا

وكانت هناك حصة دراسية عن البروباغندا
الصهيونية والسوفياتية في السينما الصامتة،

مشبوه ًا ،وكأننا نعاني من إعاقة في خيالنا..

وكان هدفي منها تعليم الفلسطينيني ما يجب

كانوا يعانون من عقلية ما بعد كولونيالية ،فهم
يريدون مساعدتنا فع ًال ،لكن بشرط أن نكون

جتنبه ،كأن يكون لنا الكثير من احلب لألرض
مث ًال" ...الهوية الفلسطينية لم تكن يوم ًا بالنسبة

املوضوع وليس الصانع ...ال أحد من املنتجني
الفرنسيني كان إيجابي ًا حيال املشروع ،وأنا

الفلسطينية إذا كانت متنع أن نضم إلينا كل

لي شيئ ًا يرتبط بالدم واألرض .ال معنى للهوية

أمتمت
علي أن أشكرهم ألنني
ُ
أعتقد أنه يجب ّ
الفيلم من مالي اخلاص ..لو تولى إنتاجه هذا
النوع من املنتجني لكان أصبح فيلم ًا آخر ،فيلم ًا

الذين يقفون مع القضية احلقة من خارج حدود
فلسطني .في بداية تأسيس منظمة التحرير
الفلسطينية في األردن ــ في البداية فقط ــ كان

أكثر انفتاح ًا على احلالة اجلماهيرية ..كنت حر ًا
ً 25
في كل قراراتي ،وكان هذا شيئ ًا نادرا.

ميكنك احلصول على بطاقة هوية من املنظمة
كنت دمناركي ًا .كانت حركة ثورية أكثر
حتى لو َ

ومستاء من تخاذل الدول العربية وتخليها عنا.
كان الفيلم انعكاس ًا نابع ًا من القلب عن حالتي.

عالقة له بالثورة".

صدق ًا من الهراء الذي حتولت إليه الحق ًا ــ ال
أقصد جميع أعضائها طبع ًا ،ولكن بعضهم ال

حققت "سجل
وأضاف سليمان :عندما
ُ
اختفاء" ،كنت في حالة خيبة جراء اتفاق أوسلو،

وعند احلديث عن الرؤية السينمائية لسليمان،

انتقدت الفلسطينيني
في أحد مشاهد الفيلم،
ُ
أيض ًا من خالل نقد حسهم الوطني املتصاعد.
كان بعضهم يريد فرض حب فلسطني فرض ًا.

فضلت أن أرصد ما قاله بنفسه عن سيناماه،
ومن بني أقواله" :أفالمي ال عالقة لها بأفالم
الهوية واحلدود ..أنا ال أعمل أفالم ًا عن فلسطني
فقط ..بل أفالم عابرة للحدود" ،مشير ًا إلى أن

كنت أخشى أن تتصهني فلسطني من خالل
أوسلو ،فيجري جرهم إلى اعتبار القضية
الفلسطينية حكر ًا على الذين في داخلهم د ّم

"السينما هي املكان الذي أشعر فيه بأنني أخلق
فيه األمل لتغيير الوضع الراهن" .وأضاف

فلسطيني ..بالنسبة لي ،أن تكون فلسطيني ًا ال

سليمان إن فلسطني في أفالمه "هي منوذج ملا

يعني أن تقفل حدودك في وجه اآلخرين ..كنت
العدد (2015 )34
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يحدث في كل العالم .أظن اليوم أن فلسطني
82

موجودة في كل العالم" .موجه ًا انتقاده للسينما

مصدر ًا للمعلومة ،ألن من شأن ذلك أن يحط من

في العالم العربي ألنها "تتطلع إلى األماكن

مستوى التعبير السينمائي ،الذي يفترض أن

واحمللية".

يظل مادة مفتوحة للتأويل بالنسبة للمشاهد.

28

31

واعترف سليمان :لم تكن لدي ثقافة

ويرى إيليا سليمان الذي جابت أفالمه

سينمائية ..لكن في كثير من األحيان نسجت

كبريات املهرجانات الدولية ،أن البعد الشعري
هو رهانه اجلمالي األساس ،إذ ال يهتم كثير ًا

تعاملت مع السينما صدفة ..التجربة جاءت من

بوضع ترتيب سببي لألشياء واألحداث في

شيء بداخلي كان يحب أن يخرج ،وقال إنه

كتابة أفالمه ،بقدر ما يهتم بإنتاج توالي الصور

لم يتأثر بالسينما العربية لكنه عبر عن تأثره

وتقاطعها للمعنى .ومن هذا املنطلق ،يؤكد أن

ببعض املخرجني اآلسيويني كأمثال املخرج

قوة احلبكة احلكائية ليست ضمانة لتقدمي فيلم

الياباني أوزو حيث الحظ أن "الغربة عنده تشبه
29
كثير ًا الغربة عند أشخاص في بلدي".

جيد ،في غياب اخليال والتجريب واملفاجأة.

وقد يتساءل البعض ،ملاذا خليفي،

وعن السخرية املعروفة في أفالمه يقول

ومشهراوي ،وسليمان ،واإلجابة ببساطة:

سليمان "الناس لم يفهموا ملاذا أسخر في

ألنهم ،ويضاف إليهم ،إلى حد ما ،هاني أبو

أفالمي ..النكتة والفكاهة عندي نوع من محاولة
التأقلم مع احلياة" ،مضيف ًا إن "هذه احلرب

أسعد ،هم اجليل املؤسس للسينما الفلسطينية

أفالمي من الصور التي شكلتها من الكتب..

اجلديدة ،إن جاز التعبير ،وإن ثمة العديد
من التقاطعات فيما قدموه في مرحلة ما قبل

علي ،كنوع من
طويلة األمد مع احملتل تفرض ّ
املواساة ،أن أسخر وأشمت من االحتالل وهذا
يشعرني بشيء من املتعة".

32

أوسلو ،على الرغم من اختالف الرؤى والفن ّيات
السينمائية ،فهم قدموا هذه األفالم في فترة

30

وكان سليمان ،وفي لقاء مع طلبة املعهد

زمنية كان يعيش فيها الفلسطينيون حالة من

العالي ملهن السمعي البصري والسينما في

الضبابية السياسية ،ما بعد رحيل الفلسطينيني

الرباط ،قال :إن الصمت يغريه أكثر ألنه يقربه

عن بيروت ،واندالع االنتفاضة األولى ،وبوادر

من أشياء وجودية ،ويذكره بأنه ال ميلك الزمن

"أوسلو" ،وما رافقها من اختالفات في الرؤى

ويحفز على التساؤل عن معنى احلياة.

والتأويالت ،وإن كان ثالثتهم ،عبر أفالمهم في

وأضاف املخرج الذي احتفى به مهرجان

تلك الفترة ،وحتى تصريحاتهم في لقاءات متلفزة
الحق ًا ،وخاصة مشهراوي وسليمان ،أطلقوا ما

شخصية رئيسة "ناطقة" في فيلم قادم فإنه
سيحرص دائم ًا على أال يكون حديث الشخصية

يشبه النبوءات بفشل اتفاقات "أوسلو" ،بينما

الرباط لسينما املؤلف :إنه حتى وإن قدم

كانت هذه االتفاقات على وشك الوالدة ،أو بينما
83

كانت رضيعة ،أو ال تزال حتبو ،على الرغم من

"السينما الفلسطينية اجلديدة" ،إن صح

التأويالت املختلفة ،والتي تراوحت حول طبيعة

وصف "السينما الفلسطينية" باألساس،

االحتالل "الكولونيالي" التوسعي ،أو تكوين

وهو موضوع جدلي ،فسليمان ،وبعد رفض

الشعب الفلسطيني ،وخاصة الالجئني الذين

واشتراطات رافقت متويل فيلمه "سجل

هجروا منها،
لن يتنازلوا عن أراضيهم التي ّ
أو آبائهم أو أجدادهم ،عنوة ،في العام .1948

اختفاء" ،صنعه من ماله اخلاص ،في حني
كانت جتربة مشهراوي تتقاطع نسبي ًا مع

ومما م ّيز أفالم املخرجني الثالثة ،أنها
ابتعدت عن املباشرة ،والشعاراتية ،والتي

سليمان ،حيث كانت األراضي الفلسطينية
احملتلة العام  ،1967تعاني من شح على

كانت ترافق األفالم النضالية الفلسطينية في

مستويات عدة في مجال صناعة األفالم ،في

سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن املاضي،

حني كان خلليفي حظ أوفر بعض الشيء،
عبر حصوله على دعم بلجيكي جزئي ،نظر ًا

اجلمعية ،اجته سليمان إلى محاكاة التجارب

لعمله في محطات تلفزة ،ومؤسسات هناك،

السينمائية األوروبية برؤية فلسطينية ،بل برؤية

فالثالثة أسسوا لرؤية جديدة في السينما
الفلسطينية ،من الشيء تقريب ًا ،إال شغفهم

فيلمه "سجل اختفاء" ،مبثابة اجلزء األول من

مبا يسمى "الفن السابع" ،فقد نحتوا الصخر

مشروعه الذي هو عبارة عن سيرة ذاتية جمعية

ليخرجوا بسينما تنقل القضية الفلسطينية

في آن ،أما مشهراوي ،وفي مرحلة ما قبل أو

إلى العالم ،ولكن برؤية مغايرة عما سبق،

قبيل "أوسلو" ،فانتصر لإلنسان الفلسطيني،

ما أهلهم ألن يكونوا رفقة هاني أبو أسعد،

وخاصة في املخيم حيث قضى طفولته وشبابه،
مرتقي ًا في رؤيته الفنية ما بني "حتى إشعار

وعلي نصار ،ومي املصري ،وغيرهم ،أيقونات

ففي حني عاد خليفي إلى ذاكرته والذاكرة

خاصة ،انطلق فيها من الذاتي إلى العام ،فكان

سينمائية عاملية ،حصدت أفالمهم جوائز مهمة
بعيد ًا عن "جوائز املجاملة" التي حصدها

آخر" ،و"حيفا".
وأخير ًا ،فإن املخرجني الثالثة ،وخاصة

من سبقهم ممن صنعوا أفالم ًا اندرجت في

أفالمهم

إطار "السينما النضالية" ،على الرغم من أن

األولى ،والتي أسست ملا ميكن تسميته

سيمفونياتهم كتبت وعزفت بتنويعات مختلفة.

مشهراوي

وسليمان،
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مقاالت

اآلثار االقتصادية المحتملة للهبة الجماهيرية
فلسطينيًا وإسرائيليًا

رائد محمد حلس

*

المقدمة

من املتوقع أن يلقي بظالله على االقتصاد
الفلسطيني الذي يعاني أص ًال حالة من الركود

يعيش الشعب الفلسطيني مرحل ًة حساس ًة في
مسيرة نضاله ،تتمثل أبرز سماتها في خطاب

االقتصادي قبل اندالع هذه الهبة ،وأن يتجلى

الرئيس محمود عباس أمام اجلمعية العمومية

تأثيرها على االقتصاد اإلسرائيلي في اخلسائر

لألمم املتحدة وإعالنه عدم االلتزام باالتفاقيات

التي تكبدها واخلسائر املتوقعة في الفترة

املوقعة مع إسرائيل ،في ظل أن إسرائيل لم

القادمة.

تلتزم بها ،واندالع الهبة اجلماهيرية في القدس

وفيما يلي استعراض لآلثار االقتصادية

وامتدادها إلى باقي األراضي الفلسطينية في

احملتملة للهبة اجلماهيرية الراهنة على االقتصاد

الضفة الغربية وقطاع غزة ،وليس ذلك فحسب

الفلسطيني واإلسرائيلي.

فقد امتدت إلى مناطق فلسطينيي الداخل

ً
أوال :اآلثار المحتملة على االقتصاد الفلسطيني
تشهد األراضي الفلسطينية حالة من الركود
االقتصادي وتدهور ًا غير مسبوق في النشاط
االقتصادي قبل اندالع الهبة اجلماهيرية
الراهنة ،نتيجة استمرار االحتالل اإلسرائيلي

(مناطق الـ.)48
إن استمرار الهبة اجلماهيرية واالشتباك مع
االحتالل اإلسرائيلي بهذه الوتيرة املتسارعة،

*

باحث وكاتب في الشؤون االقتصادية.
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في فرض حصار شديد على قطاع غزة منذ

وحول اآلثار االقتصادية للهبة اجلماهيرية

العام  ،2007وسيطرته على أجزاء كبيرة من

على االقتصاد الفلسطيني ،من املتوقع أن تقوم

األرض الفلسطينية في الضفة الغربية ،مبا

إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية أو التهديد

فيها املنطقة "ج" والقدس الشرقية ،وبناء جدار

بفرضها للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف

الفصل العنصري واملستوطنات ومصادرة

هذه الهبة ،وهذا األسلوب تستخدمه إسرائيل

األراضي ،ومحاوالت عزل القدس الشرقية

في العادة في املواجهات التي سبقت تلك الهبة

ومقدساتها وتهويدها ،باإلضافة إلى حتكم

اجلماهيرية.

االحتالل مبقدرات الشعب الفلسطيني من حدود

وفي هذا السياق ،من املهم ألي متابع

وأراض زراعية وموارد طبيعية وأجواء ،وتقطيع
أوصاله وتقييد جتارته وحركته ،ملحق ًا بذلك

ومهتم باجلوانب االقتصادية التعرف إلى أوراق
الضغط التي متتلكها إسرائيل لتلحق باالقتصاد

االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي.
وإمعان ًا في التعنت اإلسرائيلي واستمرار
1

الفلسطيني خسائر كبيرة في حال تطبيقها،
وهي على النحو اآلتي:

سيطرته على األجواء البرية والبحرية واجلوية،

 -وقف حتويل إيرادات املقاصة.

ونواياه في خنق االقتصاد الفلسطيني ،متادت

 -منع العمال الفلسطينيني من العمل داخل

إسرائيل في إجراءاتها القمعية الهادفة إلى

إسرائيل.

تدمير االقتصاد الفلسطيني ،فشنت ثالثة

 -عرقلة النشاط التجاري.

اعتداءات متتالية على قطاع غزة تكبد خاللها

 -احلصار االقتصادي.

االقتصاد الفلسطيني خسائر بشرية ومادية

 -جتميد املساعدات الدولية.

كبيرة ،األمر الذي أدى إلى تعميق املأزق
االقتصادي الفلسطيني ،وارتفاع معدالت

 .1وقف تحويل إيرادات المقاصة

البطالة وازدياد الفقر ،وانخفاض االستثمار،

تشكل إيرادات املقاصة التي جتبيها

وزيادة العجز في امليزانية.

إسرائيل نيابة عن السلطة الوطنية

يشير تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة

الفلسطينية مبوجب برتوكول باريس
االقتصادي  ،1994مورد ًا رئيس ًا إليرادات

املفروض على القطاع واالعتداءات اإلسرائيلية

املوازنة العامة ،إذ إن متوسط نسبة هذه

الثالثة فتكت بقدرته على التصدير واإلنتاج
وحطمت بنيته التحتية ،ولم تترك مجا ًال إلعادة

اإليرادات يبلغ  %70 -%60من إجمالي

والتنمية (األونكتاد) إلى أن احلصار اإلسرائيلي

اإلعمار أو اإلنعاش االقتصادي.

اإليرادات الشهرية ،وتغطي نسبة تتراوح
بني  %55-%45من إجمالي النفقات العامة،

2
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أي أنها تغطي نحو نصف نفقات املوازنة
العامة مبا فيها النفقات التطويرية.

للعامل ،متكنه من دخول املناطق اإلسرائيلية
والعمل فيها ،و 37600عامل ال يحملون

3

والواقع أن آلية حتصيل إيرادات املقاصة
جعلت السلطة الوطنية الفلسطينية عرض ًة

تصاريح ،و 13300عامل يحملون جوازات
سفر أجنبية أو هوية إسرائيلية.
وبالتالي فإن إسرائيل تلعب دور ًا أساسي ًا في
5

ليس الحتجاز إيراداتها فقط من إسرائيل ،بل
الستمرار التهديد باالحتجاز أيض ًا ،وفي حال

استيعاب جزء ال بأس به من القوى العاملة

قامت إسرائيل باحتجازها لن تتمكن السلطة

الفلسطينية ،وقد استطاعت استخدام ذلك

من تأمني فاتورة الرواتب ملوظفيها العموميني

كورقة ضغط اقتصادية المتصاص الهبة

بشكل كامل خاصة أن إيرادات املقاصة

اجلماهيرية ،من خالل منع عدد كبير من

تغطي فاتورة الرواتب العامة للسلطة الوطنية

القوى العاملة في إسرائيل ،وذلك بحجة عدم

الفلسطينية أو  %50من إنفاقها احلالي.

مقدرة العمال الفلسطينيني على الوصول
إلى أماكن العمل في املناطق اإلسرائيلية،

 .2منع العمال الفلسطينيين
من العمل في إسرائيل

أو بسبب اخلوف على حياتهم واحتمال
التعرض لالعتداء ،وإما بسبب إغالق

يعتبر تشغيل العمال الفلسطينيني في سوق

املصالح االقتصادية وضعف اإلقبال عليها،

العمل اإلسرائيلية إحدى األوراق املهمة في

وهذا يعني فقدان نحو  1.4مليار دوالر
سنوي ًا يتم ضخها في االقتصاد الفلسطيني،

حتكم إسرائيل بحجم النشاط االقتصادي
الفلسطيني ومعدالت البطالة حتديد ًا في

وبالتالي ارتفاع معدل البطالة عن مستواه

الضفة الغربية ،إذ إن جميع العاملني في

احلالي في الضفة الغربية باإلضافة إلى

إسرائيل هم من الضفة الغربية ،حيث إن

ارتفاع معدالت الفقر ،والضغط املادي

إسرائيل منعت دخول العاملني من قطاع

األكبر على السلطة الوطنية الفلسطينية،

غزة منذ انسحابها من القطاع في العام

وإحراجها أمام العمال ،خاصة أنه يقع على

 4،2005وقد بلغ عدد العاملني في إسرائيل

عاتقها توفير مصدر دخل يؤمن لهم على

واملستوطنات خالل الربع الثاني من العام

األقل املستلزمات األساسية للحياة.

اجلاري  ،2015والذي يغطي الفترة من
شهر نيسان إلى شهر حزيران112200 ،

 .3عرقلة التجارة الخارجية

عامل ،من بينهم  61300يحملون تصاريح

بالنظر إلى إحصاءات التجارة اخلارجية

عمل ،وهي وثيقة متنحها سلطات االحتالل
العدد (2015 )34

الفلسطينية ،نالحظ أن غالبية الصادرات
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السلعية تتجه نحو إسرائيل ،نظر ًا

هيمنة االحتالل اإلسرائيلي الكامل على

لالرتباط املباشر بني السوق الفلسطينية

املعابر الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية،

والسوق اإلسرائيلية ،إذ استحوذت السوق

األمر الذي جعل االقتصاد الفلسطيني
أسير ًا إلجراءات االحتالل ،وهذا يعني

الصادرات والتي بلغت قيمتها 1487

أن معظم السلع األساسية واملواد اخلام

اإلسرائيلية على نحو  %81من إجمالي
مليون دوالر خالل العام  ،2014بينما

والوسيطة تأتي عبر االستيراد من إسرائيل،

شكلت الواردات السلعية من إسرائيل %71

لذلك فاآلثار االقتصادية الستمرار الهبة

من إجمالي الواردات والتي بلغت 4487

اجلماهيرية في هذا القطاع تنحصر في

مليون دوالر خالل العام 6، 2014وهو ما

وقف حركة االستيراد والتصدير.

يؤكد تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد

وعليه ،فإن وقف حركة االستيراد

اإلسرائيلي ،وقدرة السياسات اإلسرائيلية

سيتمخض عنها شلل غالبية الصناعات

االقتصادية والتجارية على التأثير املباشر

الفلسطينية ،خاصة أن حجم التجارة

على أداء االقتصاد الفلسطيني ،كونها

اخلارجية مع إسرائيل تشكل نحو نصف

املصدر األساسي للسلع املستهلكة في

حجم االقتصاد الفلسطيني ،كما أن وقف

والبضائع من وإلى إسرائيل.

تصدير البضائع الفلسطينية عبر املوانئ
واملطارات اإلسرائيلية يعني تراجع ًا
كبير ًا للصناعات التصديرية ،كون معظم

السوق الفلسطينية ،واملتحكم بحركة السلع
وحسب آخر إحصائية للتجارة اخلارجية
الفلسطينية ،نالحظ أن إجمالي الصادرات

الصادرات الفلسطينية تتم من خالل

السلعية بلغ  84.1مليون دوالر خالل شهر

إسرائيل.

آب  ،2015واستحوذت الصادرات السلعية

 .4الحصار االقتصادي

إلى إسرائيل على نحو  %87.9من إجمالي

ال يزال االحتالل اإلسرائيلي ميارس

الصادرات ،وبلغت قيمة إجمالي الواردات

منهج احلصار الشامل جتاه األراضي

السلعية  428.7مليون دوالر خالل شهر

الفلسطينية ،من خالل اإلجراءات والتدابير

آب  2015واستحوذت الواردات السلعية

األمنية والسياسية واالقتصادية التي

من إسرائيل على نحو  %53من إجمالي
الواردات.

8

يتخذها بدوافع وذرائع متنوعة وعلى

7

رأسها األمنية ،وشملت هذه اإلجراءات:

يتضح مما سبق مدى حتكم إسرائيل في

إغالق املعابر ،إقامة احلواجز ،بناء جدار

حركة النشاط التجاري ،وذلك نتيجة طبيعية
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الفصل العنصري ،احلصار الشامل على

وقف العدوان مقابل تخفيف احلصار

غزة ،االستيطان ،السيطرة على املوارد

املفروض والسماح بدخول املواد الغذائية

الفلسطينية ونهبها (األرض واملياه) ،منع

وحتسني سبل العيش ،وبالتالي تكمن

استغالل موارد مهمة مثل استخراج الغاز

اآلثار االقتصادية للهبة اجلماهيرية الراهنة

من شواطئ غزة والبوتاس من البحر امليت

في أن تشترط إسرائيل وقف هذه الهبة

وزراعة األغوار واستغاللها ،االعتداءات

مقابل تخفيف احلصار ،وفي حال استمرار

العسكرية املتكررة ،حجز إيرادات املقاصة

الهبة اجلماهيرية لفترة أطول وحتولها إلى

التي جتبيها لصالح السلطة ،تدمير البنى

انتفاضة قد يتعرض االقتصاد الفلسطيني

التحتية ،حظر األنشطة االقتصادية في

إلى تشديد احلصار االقتصادي.

املنطقة "ج" في الضفة الغربية ،إنشاء

 .5تجميد المساعدات األميركية

منطقة عازلة داخل أراضي قطاع غزة

يأتي قرار جتميد حتويل ميزانية املساعدات

وعلى امتداد احلدود مع إسرائيل ،منع

األميركية السنوية إلى السلطة الفلسطينية،

الصيادين من جتاوز  3أميال فقط للصيد،

لهذا العام ،والتي تبلغ قيمتها  370مليون

وغير ذلك من املمارسات املقصودة جتاه
األراضي الفلسطينية.

دوالر ،من مجلس الشيوخ األميركي ،على

9

ضوء األوضاع األمنية في إسرائيل ،حسب

ومن املتوقع أن يلجأ االحتالل اإلسرائيلي

ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"

إلى استخدام هذه الورقة (احلصار

العبرية،

االقتصادي) من أجل وقف هذه الهبة

الفلسطينية لوقف الهبة اجلماهيرية.

من أخطر األوراق التي تواجه االقتصاد
الفلسطيني،

خاصة

وفي هذا السياق ،ميكن القول إن قرار

االحتالل

جتميد حتويل املساعدات السنوية إلى
السلطة الفلسطينية ليس جديد ًا ،فالواليات

اإلسرائيلي يلجأ الستخدام هذه الورقة في
حاالت االشتباك واملواجهات ،ولعل أبرز

املتحدة األميركية تستخدم املساعدات التي

دليل على ذلك العدوان األخير على قطاع

تقدمها للسلطة الفلسطينية كورقة للضغط

غزة في صيف  ،2014حينما استخدم

وحتقيق مآربها السياسية والتي تصب

االحتالل ورقة احلصار االقتصادي في

في مصلحة إسرائيل ،وبالتالي فهي تقل

وقف العدوان ،والذي أظهر بوضوح مدى

وتزداد حسب الرضا األميركي عن أداء

خطورة االبتزاز السياسي من خالل شروط
العدد (2015 )34

ضمن أوراق الضغط التي

متارسها إسرائيل على السلطة الوطنية

اجلماهيرية ،حيث تعتبر ورقة احلصار
أن

10
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السلطة الفلسطينية ،لذلك ظلت املساعدات

القومي العام ،وغالبيتها من القطاع السياحي

األميركية املقدمة للسلطة الفلسطينية

نتيجة انخفاض احلجوز الفندقية بنسبة

مرهونة مبدى جتاوب السلطة مع رغبات

وصلت إلى  %50من بداية شهر تشرين األول

واشنطن وتل أبيب.

 ،2015يضاف إلى ذلك اخلسائر التي يتكبدها

خالصة ما سبق ،مت ّكن من القول :إن

االقتصاد اإلسرائيلي جراء حتويل  4مليارات

استمرار الهبة اجلماهيرية له آثار سلبية

شيقل مليزانية اجليش ،و 1.5مليار شيقل نتيجة
انخفاض دخل احلكومة من الضرائب.

على االقتصاد الفلسطيني ،نتيجة حجم

وهناك تأثير آخر للهبة اجلماهيرية على

اخلسائر التي قد يتعرض لها االقتصاد

االقتصاد اإلسرائيلي يتمثل في االختالل في

الفلسطيني عبر أوراق الضغط التي

نوع العمالة ومهاراتها ،نتيجة منع عمال الضفة

متتلكها إسرائيل ،وتستطيع من خاللها

الغربية من العمل في إسرائيل ،مما سيؤدي
إلى حدوث إرباك في بعض القطاعات وحتديد ًا

التأثير على االقتصاد الفلسطيني وجعله
عرضة للعديد من األزمات والصدمات التي

قطاع اإلنشاءات ،وفي حال قامت إسرائيل

تؤدي إلى مزيد من التدهور االقتصادي،
مما سينعكس سلب ًا على مجمل حياة

باستبدال العمالة الفلسطينية بعمالة من شرق
آسيا ،قد يخلق "فجوة مؤقتة" للعمالة ،ومن ثم
فروق ًا في املهارات واألجور ،وإن كان فرق

املواطنني.

ثانيًا :اآلثار المحتملة على االقتصاد اإلسرائيلي
تنحصر اآلثار االقتصادية احملتملة للهبة
اجلماهيرية على االقتصاد اإلسرائيلي في حجم
اخلسائر التي سوف يتكبدها في حال استمرار
عمليات الطعن والدهس وإطالق النار ،حيث
كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية عن مدى
الضرر الذي سيصيب االقتصاد اإلسرائيلي
في حال استمرار األحداث اجلارية بالوتيرة
نفسها.
وأشارت تلك التقارير إلى أن ثمن شهر
من االنتفاضة سيكبد االقتصاد اإلسرائيلي
خسائر تقدر بنحو  5مليارات شيقل من الدخل

األجور في صالح عمالة شرق آسيا إال أن
عمالة شرق آسيا ستكبد االقتصاد اإلسرائيلي
تكاليف إضافية تتمثل في توفير مساكن لهم،
إضافة إلى أن األجور التي سوف يتقاضونها
سيتم حتويلها إلى بلدانهم.

ومن التأثيرات أيض ًا على االقتصاد

اإلسرائيلي ،أنه في حاالت االشتباك واملواجهة
مع االحتالل تنشط املبادرات واحلمالت
احمللية والدولية ملقاطعة املنتجات اإلسرائيلية
واملستوطنات القائمة على أراضي الضفة
الغربية "مستوطنات غير شرعية" ،مما يزيد
من دائرة املقاطعة ،وبالتالي إحلاق مزيد من
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 -دعم احلمالت واملبادرات ملقاطعة املنتجات

اخلسائر باالقتصاد اإلسرائيلي.
ووفق ًا ملا سبق يتضح أن استمرار الهبة

اإلسرائيلية

اجلماهيرية له تداعياته على االقتصاد

باعتبارها وسيلة من وسائل املقاومة

اإلسرائيلي من خالل حجم اخلسائر التي

الشعبية وخاصة أنها تكبد االقتصاد

يتكبدها ،وقد يدخل االقتصاد اإلسرائيلي في

اإلسرائيلي خسائر كبيرة.

ومنتجات

املستوطنات

 -القيام بحملة إعالمية دولية لفضح املمارسات

فترة ركود اقتصادي طفيف ،ولكن إسرائيل
متتلك احتياطي ًا من عملة الدوالر وصل في

اإلسرائيلية

في

املجال

االقتصادي

ومخالفاتها للقوانني والتشريعات واألعراف

شهر أيلول  2015إلى قرابة  90مليار
دوالر ،وهذا يعد مؤشر ًا إيجابي ًا إلسرائيل

الدولية ومخاطبة املؤسسات االقتصادية
والعالية واالحتادات والنقابات في مختلف

وميزة لها والقتصادها ،كون هذا االحتياطي
يعتبر مدخرات لها ،ومي ّكنها من االستفادة

دول العالم ،من أجل شرح املعاناة التي

منه في حاالت الطوارئ ،ويزيد من قدرة

يعاني منها االقتصاد الفلسطيني ومحاولة

إسرائيل على تغطية نفقاتها الطارئة وتغطية

فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل

اخلسائر التي تكبدتها جراء اندالع الهبة

– ولو على مستوى بعض االحتادات

اجلماهيرية.

والنقابات واملراكز التجارية الدولية.

11

ومن املتوقع أن تتزايد احتماالت تراكم

 -إعادة النظر في العالقات االقتصادية

اخلسائر االقتصادية إلسرائيل كلما طال أمد

مع إسرائيل والتعجيل بطرح ملف اتفاق

الهبة اجلماهيرية ،وستصبح اخلسائر دورية إذا

باريس على املستوى الدولي.

ما مت تطويرها إلى انتفاضة شاملة ومستمرة.

 -تفعيل خيار اللجوء القتصاد الصمود

وعلى الرغم من أن اخلسائر التي تكبدها

ليتناسب الوضع االقتصادي مع الهبة

االقتصاد اإلسرائيلي والتي من احملتمل أن

اجلماهيرية باعتبار أن اقتصاد الصمود

ترتفع في حال استمرار الهبة اجلماهيرية مدة

هو الوجه اآلخر للنضال السياسي.

أطول ،فإن تأثير الهبة اجلماهيرية على االقتصاد

 التوقف عن استيراد البضائع التي ميكنإنتاجها محلي ًا ،وذلك لدعم املنتج احمللي،

األمر الذي يتطلب من اجلانب الفلسطيني
دراسة أبعاد الهبة اجلماهيرية جيد ًا ،وحتديد

األمر الذي سيترتب عليه االعتماد
على الذات وتوفير فرص عمل جديدة

أهدافها ،والعمل على زيادة تكلفة االحتالل

للعاطلني عن العمل وبالتالي انخفاض

اإلسرائيلي ،من خالل اخلطوات اآلتية:

نسبة البطالة.

الفلسطيني أكبر من االقتصاد اإلسرائيلي.
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مقاالت

الهبة الشعبية تفتح طريقًا للخروج من فك أوسلو

محمد هواش

*

وحرمانها من قدراتها على التطور والتنمية
نحو أداء اقتصادي حر ،واستمرار سيطرة
إسرائيل على احلدود وإبقاء األمن اخلارجي
من مسؤولياتها من دون توفير األمن للمواطن
الفلسطيني واقتصاده املقيد واملشوه بفعل
السياسات االستعمارية ،وصو ًال إلى رفض
إسرائيل أي تسوية مع الفلسطينيني تؤدي إلى
إقامة دولة حقيقية ذات سيادة ،مستندة في
ذلك كله إلى قوتها العسكرية املجردة واحتكار
واشنطن حق رعاية احتالل إسرائيل لألراضي
الفلسطينية حتت عنوان رعاية عملية السالم.
أخذت الهبة الشعبية الفلسطينية في شهرها
األول زمام املبادرة ،وقالت إلسرائيل إن الشعب
الفلسطيني ال يقبل مقاربتها االستعمارية
ومواصلة االحتالل من دون أن تدفع ثمن ًا

تطرح الهبة الشعبية الفلسطينية مبدها
وجزرها سلسلة من األسئلة والردود والفرضيات
والفرص ،على قاعدة أن العالقات الفلسطينية
اإلسرائيلية ال ميكن أن تستمر برتابتها
وروتينها املريح إلسرائيل ،األمر الذي يسمح
لها مبواصلة احتاللها لألراضي الفلسطينية
وسيطرتها على الشعب الفلسطيني وحتكمها
بآليات عمل وتعاون مريحة ومربحة ،ومواصلة
عمليات سلب األراضي ومصادرتها وبناء
املستوطنات وتهويد القدس والسيطرة على
املقدسات اإلسالمية (شرارة الهبة احلالية)،
وترك اخلدمات األساسية للسلطة الفلسطينية
في ظروف ال تسمح بأي تنمية مستدامة،

*

إعالمي ومحلل سياسي.
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الحتاللها ،ووجهت رسالة قوية حتى اآلن مفادها

الالجئني ،االستيطان في األراضي الفلسطينية

أن هذا الوضع غير مقبول ،وكون السلطة

احملتلة /واملياه .ولألسف أدرج موضوع سيادي

الوطنية مكبلة باالتفاقات والقيود االحتاللية

بني هذه القضايا التفاوضية هو احلدود .إذ ال

ومنظومة السيطرة االستعمارية فإن املجتمع

توجد دولة حتت االحتالل تساوم على أراضيها

الفلسطيني ال ميكنه قبول هذه السيطرة إلى ما

وحدودها .وكان األجدى عرض املوضوع في

ال نهاية .وال ميكنه قبول أن تواصل إسرائيل

إطار ترسيم احلدود على أساس خط الرابع

سيطرتها على الشعب الفلسطيني من دون دفع

من حزيران وإمكان إجراء تعديالت على خط

تكلفة هذه السيطرة.

احلدود مبا ال يؤثر على مبدأ أن يقوم على خط

ولكي تكون األمور أكثر وضوح ًا :ميكن القول

الرابع من حزيران.

لم يكن الفخ نظري ًا فحسب ،بل جر

إن إسرائيل ح ّولت اتفاق أوسلو من اتفاق تسوية

مرحلية إلى فخ إلجهاض إقامة دولة فلسطينية

الفلسطينيني إلى التزامهم بنصوص االتفاقات

وتخليص إسرائيل من تكلفة االحتالل (خدمات

من حيث نبذ العنف من طرف واحد وعدم

للسكان ،وأمن للجميع) بينما كان اتفاق أوسلو

ممارسة أي حق من حقوق الفلسطينيني كشعب

بالنسبة إلى الفلسطينيني تسوية مرحلية مدتها

ودولة حتت االحتالل ،مبا في ذلك احلق في

 5سنوات تقام خاللها سلطة وطنية فلسطينية

مقاومة االحتالل الذي تكفله القوانني واملواثيق

تبني مؤسسات الدولة وتقوم بوظيفة حتمل

الدولية مبا في ذلك استخدام السالح .وهو أمر

أعباء اخلدمات األساسية (صحة وتعليم وأمن

ال يعني الدعوة إلى استخدام العنف في كل

داخلي) وإدارة االقتصاد الفلسطيني وتنميته

وقت .فاستخدام أسلوب كفاحي معني يجب أن

نحو تسوية نهائية تقام خاللها دولة فلسطينية

يوضع مبيزان اجلدوى والفائدة ال استخدامه
باعتباره حق ًا .وهنا يتوجب التذكير بالفرق

إلى جانب إسرائيل .وال تسمح اتفاقات أوسلو
باستخدام العنف سبي ًال أو مركب ًا من مركبات

بني احلق والقدرة على توفير القوة املناسبة

هذه العملية .وحشرت إسرائيل بدعم من

واملشروعة لتحصيله .واألمر هنا مهم للتذكير بال

الواليات املتحدة األميركية الفلسطينيني في

جدوى بقاء الفلسطينيني أسرى هذا الفخ وقيوده

طريق وحيدة وفريدة إلنهاء االحتالل ،تقوم على

املكبلة .وفتح آفاق للخروج منه بأقل اخلسائر
املمكنة ومبا يوفر للهبة الشعبية أفق ًا سياسي ًا

إلنهاء احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية

ويوفر للفلسطينيني قدرة على مراكمة املكاسب

واستكمال التسوية املرحلية إلى تسوية نهائية

والقوة لإلفالت من التزاماتهم بأوسلو وربط هذه

تشمل حل قضايا الوضع النهائي :القدس،

االلتزامات بالتزام إسرائيل بها واملدى الزمني

املفاوضات من دون توافر نية إسرائيلية أميركية
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لتطبيقها باعتبارها اتفاق ًا انتقالي ًا ال يجوز ومن

توفير خروج فلسطيني آمن من فخ أوسلو إلى
فضاء شرعي آخر يحمل فرص ًا حقيقي ًة خلالص

الهادئ من اتفاقيات أوسلو.

الشعب الفلسطيني على الرغم من الظروف

هناك حاجة لذلك؟ نعم .وهل هذا ممكن؟
أيض ًا نعم .كيف:

الصعبة والتعقيدات التي حتيط بهذه العملية.

غير املقبول تأبيده حتى لو باالنسحاب التدريجي

وال يجوز اخلوف من االنتقال من إطار شرعي

أو ًال :ميكن اخلروج من أوسلو في إطار عملية

لعملية سالم فاشلة دفنتها إسرائيل في وحل

دولية .أي إيكال مهمة إنهاء االحتالل لهيئة

استعمارها البغيض إلى عملية سالم حتمل في
ثناياها فرص ًا لترجمة موافقة األمم املتحدة على

على إعالن سياسي فلسطيني و"كان الله بالسر

قبول إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل

عليم" .فمن شأن هدم البنية السياسية للسلطة

تعيشان في أمن وسالم إلى واقع.
تهدف احلماية الدولية عاد ًة إلى إدارة شؤون

السياسية ليس آخرها قبول فلسطني دولة في
األمم املتحدة حتت االحتالل ،والذي رتب حقوق ًا

البلد ملرحلة انتقالية تؤدي فيما بعد إلى تسليمه
زمام األمور ومتكينه من االستقالل .وتفيد

لهذه الدولة ال ينبغي التقليل من أهميتها ،ولكن

جتارب مناطق عدة من العالم كتيمور الشرقية

ال ميكن الركون إلى أن هذا اإلجناز يكفي وحده

وكوسوفو والبوسنة ،وغيرها أن هذه اإلمكانية

من دون عمل جدي متواصل لتطويره وفي أطر

موجودة وقابلة للتنفيذ ،إذا اجتمعت اإلرادة
الدولية أو ًال واحمللية ثاني ًا ،الكافية لتحقيق ذلك

حديثة إلنهاء احتالل دولة أو إقليم عبر ومن

من جميع األطراف املعنية.

دولية .وأال تكون العملية أحادية أي تقتصر

الوطنية الفلسطينية اإلطاحة بجملة من املكاسب

وأدوات شرعية كاألمم املتحدة .وهناك أمثلة
خالل هيئة دولية تتبع األمم املتحدة مثل احلماية

على سبيل املثال ،حصلت تيمور الشرقية على

الدولية في كوسوفو وتيمور الشرقية .وهي

استقاللها في أيار من العام  ،2002بعد قرون

جتارب عمرها عقدان أو أقل من الزمن .وقد تقدم

من االستعمار اإلندونيسي وعقود من االحتالل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب رسمي

والقتال ،أودت بحياة مئات اآلالف من سكانها.
وإلى جانب تيمور الشرقية ،تبرز أيض ًا جتربة

الفلسطيني .وميكن لهذا الطلب أن يتحول إلى

كوسوفو .ففي العام  ،1999أصدر مجلس األمن
القرار رقم  ،1244الذي يكلّف األمني العام لألمم

بحل الدولتني بصرف النظر عن أسباب متسكها

املتحدة إنشاء وجود مدني دولي في كوسوفو،

بهذا احلل واستنكافها عن بذل أي جهود ذات
مغزى في هذا االجتاه حتى اآلن .فض ًال عن

حتت اسم "بعثة اإلدارة االنتقالية في كوسوفو".

إلى األمم املتحدة لتوفير حماية دولية للشعب
خشبة خالص لألسرة الدولية ودولها التي تؤمن
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الدولية التي توفر هذه املنصة للتغيير.

من ناحية تعقيد مهامها واملجاالت التي قامت
بإدارتها ،إذ قام مجلس األمن بتخويلها سلطة

إضافة إلى الهبة الشعبية برسالتها التي

على إقليم وشعب كوسوفو ،وما يتضمن ذلك من

تقول إنه ال معنى لعملية مفاوضات بني دولة

سلطات تشريعية وتنفيذية وإدارة القضاء.

حتت االحتالل ودولة تقوم باالحتالل وال تريد

وجاء قرار إنشاء البعثة الدولية عقب

األخيرة الحتاللها أن ينتهي .وأن عملية سياسة

انسحاب منظمة حلف شمال األطلسي من

ذات معنى هي فقط التي تؤدي إلى اخلروج من
مظلة أوسلو إلى مظلة دولية توفر مسار ًا إلنهاء

آنذاك انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان بحق

االحتالل وإقامة دولة فلسطينية .إضافة إلى ذلك

األلبانيني ،مبا في ذلك عمليات ترحيل جماعي

فإن هذه العملية ميكن أن تستمر إذا افترضنا

أللبان كوسوفو.

أن السلطة الفلسطينية تدرك أنها فتحت معركة

كوسوفو ،بعدما ارتكبت السلطات الصربية

دبلوماسية متعددة الوجوه .وميكنها أن تتفادى
الوقوع في فخ أشد تعقيد ًا وأكثر تكبي ًال لها
وللحركة الوطنية الفلسطينية إذا أطلقت إعالن ًا

متكنت البعثة الدولية ،مبساعدة االحتاد
األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
إضافة إلى مؤسسات األمم املتحدة املختلفة

سياسي ًا فقط وقدمت طلب احلماية الدولية إلى

من إنشاء مؤسسات حكم ذاتي في كوسوفو

األمني العام لألمم املتحدة.

ودعمها .وعلى الرغم من أن الوضع في كوسوفو
لم يح ّل بشكل نهائي ألسباب عدة ،من بينها

فالطلب يحتاج إلى سلسلة مواقف أولها:
توفير أسباب مواصلة الهبة الشعبية بوتائر

رفض صربيا االعتراف باستقالل كوسوفو،
الذي أعلنته في العام  ،2008العتباره جزء ًا

سلمية وشعبية حتى لو تخللها عمل هنا وآخر

من أراضي صربيا غير قابل للتصرف ،إال

هناك خارج عن مبدأ استبعاد استهداف

أن التقدم الذي أحرز ال يستهان به .ومبوجب

املدنيني اإلسرائيليني.

إعالن كوسوفو االستقالل ،أجرت بعثة األمم

واستبعاد تكرار جتربة االنتفاضة الثانية التي

املتحدة تعديالت مختلفة على مهامها وأعيد

استهدفت املدنيني اإلسرائيليني في قلب املدن

تشكليها .وفي العام  ،2010أصدرت محكمة
العدل الدولية حكم ًا يقضي بأن إعالن كوسوفو

والتجمعات السكنية والتجارية؛ ما أدى إلى
نتائج عكسية ،إذ جردت الفلسطينيني من أوراق

استقاللها ال ينتهك القانون الدولي.

التضامن الدولي مع أهدافهم في التخلص من

وهكذا ،فاألمر ليس مجرد خطوة دبلوماسية

االحتالل ،وأعطت رسالة خاطئة تخالف حقيقة

استعراضية من دون العمل على دعم ذلك بعملية

وجوهر ومطلب الكفاح الفلسطيني بإنهاء

سياسية دبلوماسية في إطار القانون والشرعية

االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية ،وسمحت
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إلسرائيل بإعادة احتالل املدن من دون قدرة

كانوا خالل العشرين سنة املاضية أسرى

عملياتية على صدها ومن دون قدرة على ترجمة

عملية سياسية واتفاقات منبثقة من أوسلو ،فقد

األعمال العسكرية الفلسطينية إلى واقع سياسي

راهنوا على أن تنتهي املرحلة االنتقالية ،ولكن

جديد .ودمرت هياكل السلطة ومؤسساتها األمنية

ما دامت إسرائيل تتنكر لكل االتفاقات وتطالب

باإلضافة إلى شل احلياة االقتصادية بإغالق

الفلسطينيني بااللتزام بها ،فإن فتح طريق جديد

الطرق وتقييد حرية احلركة لألفراد واحلركة

ال يخرج عن القانون ال يكون قفزة في الهواء،

التجارية مبا في ذلك السلع التجارية؛ ما أدى

بل يؤسس لوضع تاريخ االنتهاء من االحتالل

إلى إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية

في أيدي هيئة دولية ال في أيدي الفلسطينيني
وال اإلسرائيليني متام ًا مثلما حصل في تيمور

اخلوف اليوم من تكرار سيناريو االنتفاضة
الثانية ليس خاطئ ًا أو ال يفيد الفلسطينيني

الشرقية أو كوسوفو.

وهناك صعوبات وعقبات ولكن أيض ًا هناك

فحسب .بل يضر أشد الضرر توجههم إلى

تعاظم دولي مؤيد حلل الدولتني ،أي إنهاء

االنتقال من أسر العالقات واالتفاقيات الثنائية

االحتالل وإقامة دولة فلسطينية .إذ ال يوجد أحد

مع إسرائيل إلى عملية دولية ذات قدرة وإغراء
على تأييدها دولي ًا والدفاع عنها ،تبدأ من

اليوم في العالم مقتنع بأن احلكومة اإلسرائيلية
برئاسة بنيامني نتنياهو تريد السالم .وهناك

ترجمة مطلب احلماية الدولية والسعي إلى

ميل متزايد لدى العالم ولدى اإلسرائيليني إلى

حتديد أولويات العمل الدبلوماسي الناجع

االقتناع بأن إسرائيل ال تستطيع أن تكون دولة

لترجمة هذا التوجه إلى عمل سياسي ووطني

طبيعية إال إذا طبعت عالقاتها مع احمليط العربي

كبير .نعتقد أنه يبدأ من السعي إلى إصدار

على الرغم من كل قوتها العسكرية واقتصادها

قرار من مجلس األمن الدولي لتشكيل هيئة

العصري الكبير .وإسرائيل ال تريد أن تكون
جزء ًا من املنطقة .ولهذا فإن احلديث عن إحياء

في بعض مناحيها من الصفر.

دولية تفرص احلماية والوصاية لفترة محددة

مبادرة السالم العربية يعد مخرج ًا مناسب ًا لذلك.

تؤدي إلى االعتراف بدولة فلسطينية على حدود
الرابع من حزيران وإجبار إسرائيل على إجالء

وفي إسرائيل ينادي معظم قادة األجهزة األمنية
سابق ًا بإحياء املبادرة العربية والبدء بسالم

الدولة الفلسطينية .وإذا رفضت إسرائيل ،وهذا

مع العرب تدمج فيه التسوية مع الفلسطينيني
انطالق ًا من فكرة وجود حكومة إسرائيلية ال

قواتها العسكرية وفكفكة بنية االحتالل وإقامة
ممكن ،فيمكن العمل على محاسبتها والتشويش
على مكانتها القانونية دولي ًا وتسهيل عمليات
املقاطعة التدريجية لها،
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تريد السالم مع الفلسطينيني وال تعتبر الرئيس
محمود عباس شريك ًا لصنع السالم.

وألن الفلسطينيني
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إضافة إلى ذلك فإن تزايد واتساع حملة

عهد الرئيس السابق جورج بوش.
حتتاج هذه العملية أيض ًا وقبل كل ذلك

مؤشرات جيدة في احللبة الدولية ،وقد رأينا

إلى طي صفحة االنقسام األسود من تاريخ

عصبية إسرائيل لدى بدء أوروبا وسم منتجات

الشعب الفلسطيني ومد والية حكومة التوافق

املستوطنات؛ ما يعني ضرورة توسيع أشكال

الوطني إلى قطاع غزة ،وتأليف حكومة وحدة

املقاطعة إلسرائيل حيث أمكن ،ابتدا ًء من
األراضي الفلسطينية احملتلة وأن تكون قرار ًا

وطنية مبشاركة جميع الفصائل كي تتحمل
مسؤولياتها في عملية سياسية كبرى تؤدي إلى

للمواطن وترك خيارات أمام املستهلك في

طلب احلماية الدولية وفتح الطريق أمام إنهاء

السوق الفلسطينية.
وأخير ًا ،فإن تراجع الواليات املتحدة على
املستوى الدولي انطالق ًا من سلسلة مواقف

االحتالل من خالل خطوات سياسية تشجع
الدخول في هذا املسار من دون التذرع بأي

دولية في أوكرانيا وفرض روسيا إرادتها في هذا

سبب داخلي فلسطيني.

املقاطعة األكادميية واالقتصادية إلسرائيل

الدول الكبرى التي تؤمن بحل الدولتني على

النزاع من دون أي قدرة لواشنطن على الرد على

وهذا ال يعني بالطبع أن هذا الطريق

ذلك بخطوة تساويها في احلجم واملكانة ،وكذلك

مستقيم ووردي وال مشاكل أو عقبات تعترضه.

قبول إيران كالعب إقليمي في املنطقة ،واخلطوة

فالواليات املتحدة األميركية التي تؤمن إدارتها
بحل الدولتني وال جتد سبي ًال لفرضه ،سوف جتد

قررت روسيا نشر بطاريات صواريخ مضادة

صعوبة في االعتراض على مسار سلمي لتطبيق

للطائرات والصواريخ (س  )400في سورية،

ما نادت به وتراجعت عن تطبيقه خالل فترتي

وهي صواريخ فعالة في دائرة قطرها  800كيلو

رئاسة الرئيس باراك أوباما.

الروسية في سورية التي توجت بانقالب عندما

وإذا استعد الفلسطينيون كفاحي ًا وقانوني ًا
وسياسي ًا مبا فيه الكفاية للخروج من فخ أوسلو

متر ،وفي هذه الدائرة ال تستطيع أي طائرات أن
تتحرك من قواعد اجنرليك التركية واكروتيري
البريطانية في قبرص ومطارات في إسرائيل

إلى هيئة قانونية دولية ،تكون الهبة الشعبية

لو أرادت روسيا ذلك .ما يعني أن نظام القطب
الواحد في السياسة الدولية قد سقط فع ًال

الفلسطينية قد حققت هدفها األول .ويحتاج
تطورها إلى انتفاضة شعبية سلمية تشارك

وال تستطيع واشنطن أن تدير الظهر لإلرادة

فيها أوسع فئات الشعب الفلسطيني وتستطيع

الدولية لو توافرت لها ظروف مواتية ال تتعارض

أن جتبر إسرائيل ورعاتها الدوليني على عدم

مع سياساتها إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي على

إدارة الظهر حلق الشعب الفلسطيني في إنهاء

أساس حل الدولتني ،وهو شعار أميركا منذ

االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية .
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سياسات عامة

أثر التكنولوجيات الحديثة في توجيه السياسات العامة
نحو ترقية الخدمة العمومية
د .ميادة بن بريهوم

*

مقدمة
عملت الدول متقدم ًة أكانت أم نامي ًة ،في سياق
التحوالت التي فرضتها املوجة التكنولوجية،
على إقحام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في
تسيير القطاع العمومي؛ مما أدى إلى إحداث
تغييرات جوهرية مست مجال السياسات العامة
التي امتدت تأثيراتها إلى اخلدمة العمومية،
ونظر ًا لتوسع استخدام هذه التكنولوجيات برز
مفهوم احلكومة اإللكترونية الذي طرح كبديل
لآلليات التسييرية التقليدية ،من أجل حتديث
خدماتها وتكييفها مع التحوالت التي مست
مجال السياسات العامة ،في ظل اتساع رقعة
العوملة االتصالية ،ومبا أن السياسات العامة

*

أستاذة العلوم السياسية بجامعة سطيف  - 2اجلزائر.
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وثيقة الصلة باخلدمة العمومية فإن محتوياتها
وتوجهاتها تهدف إلى تفعيل جوانبها املؤسساتية
وآلياتها الوظيفية .وبالتالي جند أن هذا التطور،
الذي مس تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،أدى
إلى اتساع دائرة تأثير العوملة االتصالية التي
قامت بتحجيم وتصغير ما أنتجته الثورة
الصناعية ،فمن خاللها أصبح املتغير التقني
يأخذ أبعاد ًا سياسي ًة ،وهذا ما يظهر تأثيره
على محتويات السياسة العامة ،ومنها انعكست
تأثيراتها على مجال اخلدمة العمومية ،التي
طرأت عليها حتوالت عميقة مست جوانبها
الهيكلية وآلياتها الوظيفية؛ مما تطلب اعتماد
مجموعة من النظم املعلوماتية احلديثة في
عملية تطوير أداء اخلدمة العمومية وحتسينها،
من خالل األخذ بامليكانيزمات والتطبيقات
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اإللكترونية التي تسهل عملية تنفيذ السياسات

توجهات السياسات العامة ومحتوياتها ،والتي

العامة وتفعيل مؤسسات اخلدمة العمومية.

بدورها أثرت على اخلدمة العمومية .باعتبار

مبا أن تأثير املوجة التقنية احلديثة شمل

السياسات العامة متثل املسار الذي تتبعه

النظم اإلدارية للخدمة العمومية فإن التحوالت

اخلدمة العمومية ،وبالتالي إقحام تكنولوجيات

التي مست السياسات العامة سايرتها

احلديثة كان من أجل جتاوز مختلف التحديات

أطروحات ومفاهيم جديدة استهدفت حتديث

والعراقيل التي يواجهها هذا املسار .ومن هذا

توجهاتها ،وهذا ما يظهر في مفاهيم احلكم

املنطلق تسعى هذه املداخلة إلى اإلجابة عن

الراشد والتسيير العمومي اجلديد التي تتطلب

اإلشكالية اآلتية:

إقحام التقنيات االتصالية واملعلوماتية احلديثة

كيف تؤثر التكنولوجيات احلديثة على

في أنشطة املرفق العام ،إذ استطاعت هذه

السياسات العامة في توجيهها نحو تفعيل

التقنيات إحداث نقلة نوعية في اخلدمة العمومية،

اخلدمة العمومية؟ وإلى أي مدى تأثرت اخلدمة

بحيث أدت إلى تفكيك البني واآلليات التقليدية

العمومية باملوجة املعلوماتية واالتصالية احلديثة؟

املعتمدة في تسيير السياسات العامة مبا يرسخ
دور الدولة في رسمها ،وهذا ما يظهر جلي ًا في
طبيعة األداء الذي تقدمه مؤسسات اخلدمة
العمومية خالل تنفيذ هذه السياسات.
جند من هذا املنطلق ،أن املوجة التكنولوجية
احلديثة أفرزت واقع ًا جديد ًا يتمثل في ظهور
مفهوم اإلدارة اإللكترونية؛ مما يتطلب من الدولة
رسم سياسات عامة تستجيب ملتطلبات التحديث
واإلصالح اإلداري ،وذلك بإدماج تكنولوجيات
نقل املعلومات ضمن البنية املؤسسية للخدمة
العمومية ،التي أصبحت ترتبط أشد االرتباط
بنوعية اخلدمات التي تقدمها من خالل استجابتها
لقيم ومتطلبات الدميقراطية ،واحلكم الراشد،
وحقوق اإلنسان ،والتسيير العمومي اجلديد،
ومبا يتالءم مع مقتضيات املوجة التكنولوجية
التي أدت إلى إحداث حتوالت جذرية مست

المحور األول :عالقة تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال بالسياسة العامة
وتأثيرها على الخدمة العمومية
أدى تطور تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
إلى إحداث حتوالت جذرية في حياة البشرية،
إذ أصبحت شعار الفترة املعاصرة ،بالنظر إلى
أن معيار جناح أي دولة في عالم اليوم يتعلق
مبا متتلكه من معلومات والتسيير اجليد لها.
وبالتالي تقاس قوة الدولة مبدى قدرتها على
تعميم تكنولوجيا املعلومات التي من خاللها
ميكن أن حتتل مكانة كبيرة في العالم ،وانطالق ًا
من هذه األهمية التي تتمثل في عصرنة آليات
عملها من خالل إقرار سياسة معلوماتية تعمل
على تنظيم تدفق املعلومات على نحو يناسب
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مختلف القطاعات احلكومية ،وباستخدامها وفق

رسم السياسات العامة ،وهذ ما يظهر في

منهجية مالئمة لتطوير القطاع العمومي وتفعيل

إصالح نظمها اإلدارية ،وذلك ملسايرة التحوالت
التكنولوجية احلديثة؛ مما أضفى جود ًة ونوعي ًة

أدائه مبا يضمن اتخاذ تدابير جيدة لترقية
اخلدمة العمومية.

على اخلدمات التي تقدمها الدولة.

1

يستوجب التطرق إلى مسألة ترقية اخلدمة

جند في هذا السياق أن التوجهات العامة

العمومية عدم إغفال دور التقنيات احلديثة في

للعصر احلالي متيل نحو استخدام التقنيات
احلديثة؛ نظر ًا لتأثيرها الواسع على النمط

العامة تتطلب توافر املعلومات الكافية إلى

املعيشي لألفراد واحلياة العامة ،وفي هذا السياق

جانب وجود إمكانيات تقنية من أجل التسهيل
من عملية تنفيذها ،هذا ما ينعكس إيجاب ًا على

جند أن مجال السياسات العامة شهد حتوالت
جذرية مست جوانبه املعرفية والتطبيقية ،فعملية

اخلدمة العمومية ،من منطلق أن مقتضيات هذا

تنفيذ هذه السياسات أصبحت تعتمد بشكل

العصر تتطلب مسايرة نوعية موجة التطور

كبير على التكنولوجيات احلديثة ،وذلك من أجل

التقني من اجلوانب كلها ،ولهذا أصبحت

ربح الوقت واالقتصاد في املال ،إلى جانب

مسألة تطوير اخلدمة العمومية بالغة األهمية

توفيرها خدمات جيدة تستجيب ملتطلبات هذا

لدى خبراء اإلدارة ومحللي السياسة وصناع

العصر ،ومبا أن تنفيذ السياسة العامة يرتبط

القرار خالل تناولهم مجال السياسة العامة.

بالعمل اإلداري الذي يعبر عن حركية املنظومة

وفي هذا السياق ،مت ربط تعريفات السياسة

اإلدارية للدولة وعملياتها املنتظمة عبر الزمن،

العامة باعتبارها من وظائف الدولة األساسية

فإن حتقيق األداء اجليد للتنظيمات اإلدارية

وكجزء من أجوبة النظام السياسي ،وبحسب

يستلزم مسايرتها للتطور التكنولوجي الذي من

«توماس داي» هي ما تريد أن تفعله احلكومة

شأنه أن يؤدي إلى ضمان نتائج ذات آثار جيدة

والتي تختص مبعرفة مدى قدرتها على التحكم،

للسياسات املرسومة .وفي هذا الشأن جند أن

كما أن ذلك مرتبط بنوعية األداء الذي تقدمه

توافر املعلومات الالزمة لعملية صنع السياسات
العامة في وقتنا احلاضر يعد حتمي ًة ،نظر ًا

ولهذا جند أن التطور التكنولوجي سمح

لألهمية الكبيرة التي حتتلها املعلومات بالنسبة

بتجسيد ذلك ،وهذا ما يظهر في تأثيره على

للسياسات العامة ،إذ إن نقصها أو توافرها

مضمون السياسات العامة ،التي مستها

يؤدي إلى جناح أو فشل مختلف السياسات

تغييرات في منهجية إعدادها وتنفيذها ،ولهذا

املرسومة ،مما يصعب من التزام املنفذين

اجتهت دول كثيرة إلى إعادة هندسة عملية

باخلضوع ملضامينها.

ذلك ،ولهذا جند أن عملية رسم السياسات

مختلف األجهزة احلكومية واإلدارية.
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 .1السياسة المعلوماتية كقاعدة
لتطوير الخدمة العمومية

امتد تأثير التكنولوجيات احلديثة إلى حتديد
طبيعة السياسات العامة الواجب وضعها ،وهذا
ما يستلزم من الدولة اعتماد سياسة معلوماتية
تساير املوجة التكنولوجية وتعمل من خاللها

حلكومة إلكترونية حتاول أن تكون بدي ًال للمفهوم
التقليدي للدولة ،والتي أصبحت تقدم خدمات
عن بعد ودون عناء.
ميكن القول بالتالي إن العالقة املوجودة
بني التكنولوجيات احلديثة والسياسات العامة
هي عالقة تكامل وانسجام ،بحيث إن اآلليات

على تطوير اخلدمة العمومية ،وذلك بتبني نظام

التكنولوجية مؤشر أساسي في حتديد تطور

ويعتمد على تسخير التطبيقات اإللكترونية في

الدولة وتقدمها ،وما دامت السياسات العامة
اختصاص ًا أصي ًال للدولة ،فإن ذلك يتطلب توافر

إداري يستجيب ملتطلبات احلداثة والعصرنة
تنفيذ مختلف السياسات العامة من خالل تبني
نظام مؤسساتي حديث 3.من خالل التجاوب مع
تأثيرات املوجة التقنية واملعلوماتية العاملية ،التي
أصبحت وسائلها متثل مدخ ًال أساسي ًا لتحقيق
التنمية ،والتي تلعب فيها اخلدمات العامة دور ًا
فعلي ًا في الدفع بعجلة التنمية ،وهذا يتطلب من

الدولة اعتماد سياسة معلوماتية توظف ضمن
منهجية إصالحية تستهدف ترقية خدمتها
العمومية.
جند في هذا الصدد أن العديد من الدول
استطاعت االندماج في مجتمع املعلومات من
خالل قدرتها على تكييف سياساتها العامة مع
التحوالت التقنية ،وذلك عبر اجلمع بني اإلمكانيات
املادية املتاحة لديها إلى جانب اعتمادها على
أسس علمية تراعي فيها األهداف والوسائل
املنهجية املطلوبة خالل تنفيذ هذه السياسات،
مما ساعدها على االنتقال من املستوى النظري
املجرد إلى املجال التطبيقي امللموس ،وهذا ما
يظهر في جناح العديد من الدول في التأسيس

مجموعة من القواعد واألسس التي تنظم وتوجه
تدفق املعلومات مبا يؤدي إلى تطوير اخلدمات
العمومية للدولة ،وفي هذا الصدد تعرف منظمة
“اليونسكو” اخلدمة العمومية بأنها مجموعة
املبادئ واالستراتيجيات املرشدة نحو حتقيق
هدف عام عبر وضع دورة املعلومات في قلب
السياسة العامة والتي ترتبط بإنتاج جتميع،
توزيع ،بث ،استرجاع ،اختزان املعلومات.
ولهذا جند أن عملية تطوير اخلدمة العمومية
حتتاج بصفة أساسية إلى التكنولوجيات احلديثة
التي ازدادت أهميتها بشكل مطرد نتيجة تزايد
اهتمامات احلكومات بتحسني وضبط حياة
املجتمع (ضرائب ،رعاية اجتماعية ،تخطيط) إلى
جانب منو الوعي ودرجة املشاركة الدميقراطية
في تسيير الشؤون اإلدارية والسياسية ،ولعل
عصرنا احلالي يعتبر املعلومات ثروة وطنية ال
تقل أهميتها عن املوارد البشرية والطبيعية،
باعتبارها شريان احلياة الذي تعتمد عليه عملية
اتخاذ القرارات ،وبالتالي فإن ترقية اخلدمة
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العمومية يتوقف على مدى توافر املعلومات

فرض هذا الواقع حتمية تعميم استخدام

وتدفقها ونوعيتها 4.ولهذا جند أن السياسة

التكنولوجيات احلديثة لتطوير املرفق العمومي،

املعلوماتية متثل بالنسبة لعملية تطوير اخلدمة

وذلك لتكريس هذه التوجهات والقيم عند

العمومية عصبها األساسي واألرضية التي

وضع السياسات العامة ،ولعل إقحام هذه
التقنيات أصبح معيار ًا أساسي ًا ومؤشر ًا مهم ًا

التكنولوجيات احلديثة أدت إلى خلق أمناط

في تصنيف الدول من حيث التخلف والتقدم

حياتية وتنظيمية ومؤسساتية ،مما يتطلب األخذ

والقوة والضعف ومدى حتكمها في تسيير

بعني االعتبار أهمية البعد التكنولوجي في

الشأن العام بالتقنيات احلديثة ،ومن هذا

مضمون السياسات العامة ،من خالل إقرارها

املنطلق تركز العديد من الدراسات والتقارير

أساليب عمل جديدة تعتمد داخل املؤسسات

الدولية على ضرورة كسب مزيد من املعرفة،
وفي هذا الصدد ،أيض ًا ،أصبح اقتصاد

املرسومة.

املعرفة من أبرز التوجهات احلديثة والرئيسة
في اقتصاديات الدول املتقدمة ،نظر ًا للمكانة

تنطلق منها ،إذ إن التحوالت التي أحدثتها

والهيئات احلكومية املخولة تنفيذ السياسات

 .2تأثير التوجه اإللكتروني على السياسات
العامة وانعكاساته على الخدمة العمومية

تعكس التوجهات اجلديدة التي تسلكها
السياسات العامة طبيعة التحوالت احلاصلة في
العالم ،ومن خاللها تضاعفت أهمية القضايا
احمللية والعاملية ،والتي أصبحت محط اهتمام
الرأي العام الذي تراجعت لديه أهمية القضايا
األيديولوجية واجلدال السياسي والنظري لصالح
البحث عن دولة الرفاه ،من خالل املطالبة بتحسني
شروط احلياة اليومية للمواطن ،وبالتالي أصبح
تطوير وإصالح اخلدمة العمومية ضرورة ملحة،
نظر ًا لتأثير مجموعة من املفاهيم والتوجهات
اجلديدة على مضمون السياسات العامة ،أين

التي حتتلها في سلم تطور وتقدم األمم ،فتعميم
هذه التكنولوجيات احلديثة يعد من بني أهم
مقومات النهوض وحتقيق االزدهار في شتى
امليادين ،وهذا ما يقودنا إلى التسليم بأن القوة
املعلوماتية قوة في حد ذاتها ،بالنظر إلى أن
قوة الدول وتطور املجتمعات حالي ًا يقاسان
مبا متلكه من تقانة معلوماتية وما تنتجه من
معرفة.

5

لهذا جند أن معظم دول العالم تعتمد سياسات
عامة تتبنى في توجهاتها مفهوم اإلدارة اإللكترونية
لتطوير خدماتها ،وذلك باستغالل تكنولوجيا نقل
املعلومات واالتصال في تفعيل أداء املرفق العام
وتطوير آليات عملها في جميع القطاعات ،وفي

اقترنت مبفاهيم التسيير العمومي اجلديد وقيم

هذا الشأن مت التركيز على استيعاب املتغيرات

حقوق اإلنسان واحلكم الراشد والدميقراطية.

التي طرأت على مجال السياسات العامة ومحاولة
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تأقلمها مع هذه املتغيرات ،بالنظر إلى إشكالية
اخلصوصية التي تواجه املساعي البحثية ،فمنذ
طرح مفهوم السياسات العامة خالل خمسينيات
القرن املاضي وهو يعرف حتوالت إبستمولوجية
وواقعية أين احتل تأثير التكنولوجيا مجا ًال
واسع ًا في احلياة العامة للدول املتقدمة ،في

املقابل جند أن معظم النظم السياسية في الدول
النامية على درجة عالية من احلذر من استخدام
التكنولوجيات احلديثة في مؤسسات صنع القرار،
وهذا ما انعكس سلب ًا على كيفية حتديد األهداف
واألولويات التي غالب ًا ما تكون غير متماشية مع

هدف تطوير اخلدمة العمومية الذي لم يتمكن من
تفكيك بعض البنى التقليدية التي أصبحت تشكل
عائق ًا في ترقية اخلدمة العمومية ،حيث جند أن
احلسابات السياسية في هذه الدول والتي يولي
لها صانع القرار أهمية قصوى ،أثرت على عملية
التمكني السياسي واالجتماعي لألفراد.

6

يتطلب هذا الواقع تبني منهجية إصالح
اخلدمة العمومية واالعتماد على إزالة احلواجز
التي متنع تبادل املعلومات إلى جانب احترام
حقوق ومسؤوليات األفراد واملؤسسات ،التي
تؤكد خصوصية املعلومات وتشجيع األسلوب
التشاركي ضمن آليات تنسيق جيدة تتناول
القضايا االجتماعية والقطاعية والتنظيمية،
ومن املهم أيض ًا أن تتم عملية إصالح اخلدمة
العمومية ضمن اإلطار القانوني والتنظيمي
للدولة ووفق إستراتيجية معلوماتية واضحة
حتترم اخلصوصية.

المحور الثاني :اإلدارة اإللكترونية كآلية
لرسم السياسات العامة وتفعيل أداء
الخدمة العمومية
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور مفهوم
احلكومة اإللكترونية التي تسعى إلى حتقيق
رفاهية األفراد ،فمن بني التطورات التي أحدثها
هذا املفهوم تقدمي خدمة عمومية جيدة حتتل
فيها التكنولوجيات احلديثة مكانة محورية في
ذلك ،نظر ًا حلجم املعلومات التي تعمل على نقلها
وفق منهجية متطورة تتميز بسهولة االستعمال
وسرعة األداء وتنوع اخلدمات 7.وفي هذا الصدد
جند العديد من الدول تعتمد على التكنولوجيات
احلديثة لتكييف سياساتها العامة مع متطلبات
هذا العصر ،من أجل ضمان فعالية أنظمة
اخلدمة العمومية وجعلها أداة للتمكني ،ومبا
أن الدولة احلديثة تتحمل مسؤولية اجتماعية
جتاه مواطنيها فإن ذلك يستوجب إقحام هذه
التكنولوجيات ملسايرة التطورات احلاصلة عبر
تبني مقاربة إلكترونية عند تنفيذ سياساتها
العامة مبا يؤدي إلى تفعيل خدمتها العمومية.
ولهذا جند أن هذه التكنولوجيات احلديثة
لعبت دور ًا مهم ًا في تطوير اخلدمة العمومية،
فخالل العشرين سنة املاضية أصبحت من أكثر
االجتاهات املعاصرة املختصة بتطوير اإلدارة
العامة ،حيث هيمنت على أجندة اإلصالح
اإلداري في العديد من الدول املتقدمة أين مت
تطبيقها في اململكة املتحدة ،نيوزلندا ،أستراليا،
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هولندا ،السويد ،الواليات املتحدة األميركية،

في حتليل السياسات العامة ترصد اختالالتها

كندا ،وظهر هذا النموذج اإلطار بأسماء

وانعكاسات ذلك على أداء اخلدمة العمومية.

مختلفة :اإلدارة العمومية اجلديدة لدى ( )Hood

 .1املنطلقات الفنية والتكنولوجية لعملية رسم

)Barzelay

السياسات العامة ودورها في حتسني

 ،1991منوذج ما بعد البيروقراطية

( ،1992منوذج اإلدارة العمومية بناء على نظام
السوق عند  ),Rosenbloom؛(

اخلدمة العمومية:

Lan, and

تتطلب املنطلقات الفنية والتكنولوجية

 ،منوذج إعادة اختراع احلكومة عند

اجلديدة لعملية تطوير اخلدمة العمومية
اعتماد سياسات عامة تكون إطار ًا لعملية

مسميات اإلدارة العمومية احلديثة فقد حاول

تكوين ورسكلة جديدة لطرق وأساليب

عدد من األكادمييني والباحثني التعرف إلى

التسيير مبا يواكب التحوالت التي أفرزتها

Kernaghan

املوجة التقنية ،وهذا ما يتطلب خلق

سنة  1997ثالثة عناصر لإلدارة

إدارة عامة قادرة على الوصول بقدرات

1992

( ،)Gaebler, 1992وعلى الرغم من اختالف

خصائص هذه اإلدارة ،حيث حدد
and Charih

العمومية احلديثة:

العاملني للمستوى الذي ينسجم والتقدم

 .1تغيير في آلية احلكومة.

الفني والتكنولوجي الذي يعد إحدى

 .2تغيير في أسلوب اإلدارة.

خصائص عصر العوملة ،وبالتالي تنطلق

 .3تقليص دور الدولة.

عملية حتسني اخلدمة العمومية من وجود

8

يأتي مفهوم اإلدارة اإللكترونية كمدخل

سياسات عامة مرنة تقوم على تبني رؤية

لتحسني أداء اخلدمة العمومية والذي يتطلب

نقدية من خاللها يتم حتديد ومعاجلة

إصالح السياسات العامة وفق هذه املقاربة
التي باتت ضرور ًة ملح ًة باعتبارها متثل نقطة

الثغرات واالختالالت الهيكلية والوظيفية
أين تساهم التكنولوجيات احلديثة على

االنطالق في رد االعتبار للخدمة العمومية،

إصالحها وسد النقائص التي حتول دون

خاصة في الدول النامية التي تعاني من غياب

تقدمي خدمة عمومية ذات أداء جيد.

سياسات عامة تعنى بالتنمية اإلدارية التي ترفع

يعتبر إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

من مستويات التعليم والتكوين ،والتي تتطلب

نقطة االنطالق ألي عملية تطويرية متس

إدخال تعديالت بنيوية على مناهج التدريس في

مجال اخلدمة العمومية وحتتاج إلى رؤية

العديد من العلوم االجتماعية واإلدارية ،وفي

شاملة وواضحة تتمثل في مواجهة املوجة
التقنية مواجه ًة إيجابي ًة يعكسها تبني

العامة .إلى جانب غياب معاهد متخصصة

توجهات جديدة في رسم السياسات العامة

مقدمتها تخصص العلوم السياسية واإلدارة
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تهتم بإعادة هندسة اخلدمة العمومية هيكلي ًا
ووظيفي ًا ،فعلى املستوى الهيكلي تسمح

جتديد أساليب وأمناط تسيير اخلدمة

هذه التكنولوجيات االتصالية بتجسيد

العمومية ،أين أصبحت اإلدارة العامة

المركزية التسيير من خالل تقدمي اخلدمات

يتم تسييرها باعتماد اآلليات التقنية

العامة عن بعد لتشمل املناطق واجلهات

احلديثة ووفق مقاربات تهدف إلى متكني

كافة دون عناء التنقل ،وذلك باعتماد

مختلف شرائح املجتمع من االستفادة

أسلوب تقريب اإلدارة من املواطن ،أما

من مختلف اخلدمات العامة التي تقدمها

من الناحية الوظيفية فتساهم في حتديث

الدولة ،وفي هذا السياق أدى التطور الفني

وتطوير أساليب التسيير اإلداري من خالل

والتكنولوجي إلى ضرورة حتسني املردودية

حتسني العالقة بني املواطن واإلدارة العامة

املؤسساتية لالرتقاء مبؤشرات جودة أداء

بالتركيز على النوعية واألداء ،من منطلق

اخلدمات العمومية.

إلى التأسيس لدولة عصرية تعتمد على

10

أن تكريس توجه االهتمام بحقوق اإلنسان

 .2تأثير القضايا اجلديدة للسياسات

ودمج مفاهيمه ومعاييره في اخلدمة

العامة على أداء اخلدمة العمومية

العمومية التي أصبحت ملزمة بتقدمي

يشهد حقل السياسات العامة حتوالت

خدمات ذات جودة ونوعية.

عميقة في ظل بروز قضايا حقوق اإلنسان

9

يتأثر مسار حتسني اخلدمة العمومية

والدميقراطية واحلكم الراشد والتي امتدت

مبتغيرات فاعلة أفرزتها الثورة التكنولوجية

تأثيراتها إلى اخلدمة العمومية ،باعتبار

واملعلوماتية ،وهذا ما تظهره التطبيقات

أن مجالها مرتبط بنوعية اخلدمات التي

اإللكترونية والرقمية اجلديدة التي ساهمت

تقدمها للمواطن ،وبالتالي فرض عليها

في حتديث اخلدمة العمومية ،وفي هذا

ضرورة تغيير وحتديث آلياتها وفق فلسفة

السياق جند أن خطط اإلصالح اإلداري

هذه املفاهيم ،لهذا مت إقحام التكنولوجيات

تعتمد على وضع مناهج وبرامج تأهيلية

احلديثة في سبيل حتقيق ذلك ،لكن هذه

تعنى بتحديث بنياتها وآلياتها الوظيفية،

املساعي تتفاوت نسبة جناحها من دولة
إلى أخرى ،نظر ًا للخصوصية السياسية

حديثة تعمل على االنتقال إلى مرحلة

واالقتصادية واالجتماعية التي تتميز بها

العصرنة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى

كل دولة ،ومن هذا املنطلق ميكن القول إن

توفير قاعدة معلوماتية توفر متطلبات

االهتمامات اجلديدة للسياسات العامة تبقى

وشروط قيام احلكومة اإللكترونية الهادفة

جد مؤثرة في حتديد طبيعة أداء اخلدمة

عبر إدخال آليات ومقاييس تكنولوجية
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العمومية؛ نظر ًا الرتباطها باأليديولوجية

أداء اخلدمة العمومية ،وذلك ببناء تصورات أدق

السياسية للدولة ،وبالتالي تفعيل أدائها

وأبعد مدى في مختلف املجاالت ،عبر إجراء

يحتاج تكييف مرجعيتها الفلسفية والفكرية

تقومي وتقييم للسياسات العامة ،وذلك لتصحيح

والقانونية باالستناد إلى أسس تتماشى

اختالالتها ،وفي هذا الصدد تصاعدت أهمية

وروح الدولة العصرية.

إصالح اخلدمة العمومية مع األزمة التي وقعت

مبا أن تأثيرات توجهات السياسات العامة

فيها منظومة الرفاه االجتماعي التي مست

تظهر في نوعية أداء اخلدمة العمومية فإن

الدول املتقدمة ،ومن أجل إيجاد مخرج لهذه

التطور التكنولوجي ساعد على تكريس إعادة

األزمة مت إجراء تصحيح مسار السياسات

توجيه وتنظيم السياسات العامة على نحو

العامة عبر تبني منهجية تطويرية تتمثل في

يحقق تطبيق مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان في

حصر مجال تدخل الدولة من أجل تفعيل

اخلدمة العمومية ،لهذا جند أن عملية حتسينها

خدماتها ووظائفها ،ولعل ذلك يأتي استجابة

والرفع من مستوياتها تتطلب حتقيق تغطية

جلملة من األطروحات التي أفرزت توجهات

مطلوبة لفئات املجتمع كافة بهدف حتقيق العدالة

جديدة فرضتها العوملة االتصالية واقتصاد

االجتماعية ،وفي هذا الشأن جند أن محتويات

السوق ،وبالتالي تصحيح االختالل احلاصل

السياسات العامة في الوقت احلاضر تسعى

في منظومة الدولة ،وهذا ما يتطلب إعادة

إلى متكني مختلف الفئات املجتمعية ،وهذا ما

النظر في السياسات االقتصادية واالجتماعية
والتي أصبحت تثير جد ًال أيديولوجيا وسياسي ًا

يظهره توجه اجلندر في السياسات العامة الذي
يتمثل في إدماج مقاربة النوع االجتماعي في

كبير ًا بني مفكري التيارات السياسية اليمينية

محتوياتها ،كما انعكست تأثيراتها على اخلدمة

واليسارية حول طبيعة السياسات العامة التي

العمومية بتمكني املرأة من احلصول على حقوقها

ميكن تبنيها.

12

كافة عبر تسخير خدمات موجهة لهذه الفئة،

كما يتجلى تأثير القضايا اجلديدة للسياسات

إلى جانب توسيع هامش الدميقراطية التمثيلية

العامة في حتديد مستوى أداء اخلدمة العمومية

والتشاركية من أجل االستفادة املتنوعة من

في ظل ثورة املعلومات التي أدت إلى إعادة نظرة

11

شاملة في كل ماله عالقة باجلماهير واالتصال

مبا أن السياق اإلصالحي للخدمة العمومية
يأتي مساير ًا للتحوالت التي طرأت على مفهوم

السياسي ،وفي هذا اإلطار بدأت تبرز من
جديد قضية الدميقراطية املباشرة ،ألن احلجج

السياسات العامة فإن تأثيراته تتجلى في إدماج

التقليدية التي كانت تطرح حول صعوبة جمع

تطبيقات حديثة يهدف من ورائها إلى تفعيل

املواطنني وإعطائهم الفرصة ملناقشة قضاياهم

مختلف اخلبرات الكامنة عند الرجال والنساء.
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قد سقطت ،فأصبح من املمكن اليوم ملواطني

أصبحت تستند في وقتنا احلاضر إلى حجم

الدولة مهما تفرقوا أن يتناقشوا ويتبادلوا اآلراء

الثروة املعلوماتية التي متتلكها الدولة ،وعلى

حول سياسات بلدهم من خالل وسائل االتصال

أساسها عملت مختلف الدول على رسم

احلديثة التي تتيح لهم ذلك عبر التصويت

سياسات عامة تهدف إلى تثمني هذه الثروة،

اإللكتروني.

13

وذلك بإدخال الوسائل التكنولوجية في سبيل
ترشيد وعصرنة خدماتها العمومية ومتيزها

المحور الثالث :حدود تأثير التكنولوجيات
الحديثة في السياسات العامة ودورها
في تفعيل الخدمة العمومية
كان اتساع موجة العوملة نتاج ًا للتطور
الهائل الذي حققته التكنولوجيات احلديثة التي
أحدثت حتوالت جذرية في توجهات السياسات
العامة ،وهذا ما يظهر في ضبط مساراتها نحو
اجتاهني ،إما وجوب انسحاب الدولة من املجاالت
كلها ،وإما ضرورة وجودها في املجاالت كلها،
إن هذا الصراع حدث على مستوى نظريات
الدولة في إطار وظائفها احلديثة في ظل العوملة
التي عمقت من تأثيرات هاتني الفكرتني ،والتي
تتوافق حول ضرورة حتسني اخلدمة العمومية
من أجل التكيف مع التحوالت التي أفرزتها
الثورة التكنولوجية .وفي هذا السياق برز مفهوم
التسيير العمومي اجلديد الذي جاء نتيجة لألزمة
االقتصادية التي وقعت في سبعينيات القرن
املاضي وأدت إلى ظهور اقتصاد جديد يتمثل
في اقتصاد املعرفة الذي يتطلب توافر منوذج
تسييري يناسبه ،والقائم على تبادل املعلومات
واملعارف العلمية والتكنولوجية ،مما أدى إلى

بتقدمي خدمات ذات نوعية جيدة تتوافق وفلسفة
التسيير العمومي اجلديدة التي أصبحت منطلق ًا
لعملية رسم السياسات العامة.
 .1مؤشرات تأثير الثورة التكنولوجية على
توجهات السياسات العامة وانعكاساتها
على اخلدمة العمومية
يظهر حدود تأثير التكنولوجيا في توجيه
السياسات العامة للدولة في درجة التأثر
مبفهوم التسيير العمومي اجلديد أو ما
يعرف بتحسني إدارة األعمال ،والذي
تعكسه بعض اآلثار اجلانبية واملعوقات
الفنية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات على
املستويات املختلفة للخدمة العمومية ،وعلى
هذا األساس حتدث «لوفار رومان» عن
فكرة التغيير وحتسني اخلدمة العمومية
خالل االنتقال من مرحلة اإلدارة التقليدية
إلى اإلدارة اإللكترونية التي متر عبر حالة
من الصراع على رسم حدود التأثير ،وذلك
مبعرفة ما هو للقطاع العام وما هو للقطاع
اخلاص مبعنى آخر البحث عن لغة إدارية
جديدة تنسجم مع تناقض اآلراء حول
ما يصطلح عليه بالفرنسية

التأثير على مضمون السياسات العامة التي
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(Langage

 14.)managérialومن خالل التطرق إلى

واألزمات التي تواجه سياسات الدولة .وفي

التأثيرات الناجتة عن التطور الهائل

هذا الصدد يظهر تأثير التكنولوجيات في

للتكنولوجيات احلديثة في مجال السياسات

ترقية اخلدمة العمومية من خالل توفيرها

العامة وانعكاساتها على اخلدمة العمومية،
ونظر ًا لألهمية التي تؤديها هذه الوسائل

للبيانات ملختلف القطاعات العمومية والتي
تنطلق منها احلكومة إليجاد احللول ملختلف

فإنه ال ميكن إغفال الدور الريادي لهذه

املشاكل وفق أساليب حديثة تستجيب

التكنولوجيات في توجهها نحو حتقيق

ملتطلبات اإلدارة اإللكترونية من خالل

تطور نوعي على مستوى أداء مؤسسات
اخلدمة العمومية ،باعتبارها متثل بدي ًال

تنسيق القطاعات احلكومية فيما بينها،
وفي هذا الصدد يقول حامد ربيع« :نظم

للنماذج اإلدارية التقليدية ،إذ إن إقحام

املعلومات تعبير عن إدراك املجتمعات

التقنية احلديثة في نشاطات اخلدمة
العمومية أصبح ميثل آلي ًة للتغيير التنظيمي

ألسلوب التعامل مع مشكالته ،وحتمل في
جوهرها منطق ًا سياسي ًا أساسه فعالية

من خالل أنها تعمل على تغيير منط عمل

نقل املعلومات وفق منهجية عصرية تنسجم

األفراد داخل مؤسسات اخلدمة العمومية.

وديناميكية املجتمع السياسي احلديث».

جند في هذا الشأن أن اآلليات التكنولوجية

ومن احملددات التي تشير إلى تأثير

حتدد كيفية تعامل صانع القرار مع

التكنولوجيات احلديثة طرحها لتحوالت

املشاكل واألزمات التي تواجه احلكومة

عميقة في السياسات العامة جندها تتبع

باعتبار أن تأثيرها على اخلدمة العمومية
يكون جوهري ًا ،ما دامت هذه التكنولوجيات

مجموعة من التوجهات اجلديدة التي أثرت

15

على دور الدولة ،لهذا تظهر تأثيرات الثورة

تعتبر القاعدة األساسية التي تبنى عليها
عملية تفعيل اخلدمة العمومية نظر ًا لسهولة

أداء اخلدمة العمومية كمدخل لتحسني أداء

استخدامها في استبصار القضايا

احلكومة في حل مختلف املشاكل ،حيث إنها

واملشاكل املعقدة واحلساسة من خالل نقلها

تساعد على حتديد جوانب قوة السياسات

للمعلومات بطريقة سلسة ،وهذا يتطلب

العامة وضعفها إلى جانب حتديدها جوانب

عند صياغة السياسات العامة ضرورة

السياسة التي ميكن تطويرها وحتسينها

أن تتوافر لدى صانعيها قيمة اعتماد

والتي نتجت عن تطبيق السياسة

الوسائل التقنية احلديثة وفق منهجية تقوم

احلكومية 16.وبالتالي امتدت تأثيرات املوجة

على دراسة وحتليل وكشف جميع املشاكل

التكنولوجية إلى تكريس واقع جديد يتمثل
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في ظهور التسيير الشبكي للسياسات

العديد من الدول تشهد تفاوت ًا في درجة

العامة والذي أحدث بدوره حتوالت جذرية

االقتناع باحلكومة اإللكترونية التي جند
الدول املتقدمة قطعت أشواط ًا كبير ًة في

مبا يتوافق وأطروحات التسيير العمومي

جتسيدها ،أما بالنسبة للدول النامية التي

اجلديد وفلسفة احلكم الراشد ،من خالل

تشهد اإلرهاصات األولى لهذا املفهوم

محاولة جتاوز اآلليات التسييرية التقليدية

والذي لم يحدث نقلة نوعية في وظائف

التي تعتمد عليها اخلدمة العمومية خالل

وبنى اخلدمة العمومية ،مما دفع بالعديد

تنفيذ مختلف السياسات عبر استبدالها

من احلكومات إلى اعتماد منهجية تطويرية

الوسائط والتطبيقات املعلوماتية احلديثة

وإصالحية تأخذ مبيكانيزمات الرقمنة،

وذلك من أجل ربح الوقت واالقتصاد في

وذلك لتحقيق الفعالية واملردودية في

التكاليف.

خدماتها العمومية 17.وبالتالي معاجلة أزمة

في مستويات تنظيم اخلدمة العمومية،

 .2معيقات التحول نحو ترسيخ التوجه

غياب الفعالية في مجال اخلدمة العمومية

اإللكتروني للسياسات العامة وأثره على

في الدول النامية ،وهذا ما يتجسد في

اخلدمة العمومية

ضعف األداء وتدني مستويات تقدمي

يعود ظهور أزمة اخلدمة العامة والتحول

اخلدمة ،الناجمني عن املعيقات القانونية

نحو التسيير العمومي احلديث إلى تراجع

والهيكلية التي أنتجتها عملية رسم

أداء املرافق العمومية وجملة من األسباب

السياسات العامة واملتمثلة في غياب رؤية

التي تعيق السير احلسن للمرفق العام

مستقبلية واضحة إلى جانب انعدام اجلانب
التشاركي فيها نظر ًا لضعف الدميقراطية،

الباحثني لضبط هذه األسباب وتبيني

وهذا ما جعل اخلدمة العمومية تغيب عنها
أطر احملاسبة واملساءلة ،نظر ًا لغياب إطار

العمومية ،فأزمة التسيير العمومي تبدأ
من رسم السياسات العامة وصو ًال إلى

قانوني يحكمها بصفة مرنة ،فاالنضباط

واحلد من كفاءته ،وقد اجتهد العديد من
درجة تأثيرها على تفاقم أزمة اخلدمة

التام والتحديد املطلق والدقيق لكل هيئات

صعوبة ترسيخ ثقافة اإلدارة اإللكترونية،

اخلدمة والتشديد في إجراءات متويلها،
أثر سلب ًا على هامش احلرية لدى املسير

كثرة مشاريع اإلصالح اإلداري ،لكن من

العمومي ،والتي مت تضييقها مقارنة مبا هو

دون الوصول إلى تفعيل حقيقي للخدمة

عليه لدى القطاع اخلاص ،األمر الذي كان

العمومية .فمضامني السياسات العامة في

من نتائجه تقييد ظاهرة اإلبداع والتجديد

والتي تعتبر أحد األسباب املؤدية إلى
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نظر ًا الرتباط ثقافة الهيئة العمومية

املطلوبة بالنظر إلى عدم كفاءة القطاع

بالصرامة والبيروقراطية التي يفرضها

العمومي من حيث مستوى األداء وكفاءته

طابع اخلدمة العامة.

في استخدام املوارد املتاحة.

وبالتالي ،فإن السياسات العامة في وقتنا

 .2لعبت تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة
وكذا العوملة إضاف ًة إلى األزمة املالية التي

احلديثة وذلك لتأمني مواكبة املجتمع للتحول

مست الدولة واألمناط اجلديدة في التسيير
دور ًا في حتديد توجهات جديدة للسياسات

احلاضر بحاجة إلى وجود التكنولوجيا
اإللكتروني وإلى إيجاد مجتمع املعرفة كبديل
جديد يؤسس في النهاية إلى إدارة إلكترونية

العامة تتمثل في جتديد الفكر الليبرالي
الذي يؤدي دور ًا أساسي ًا في دفع القطاع

تؤدي إلى نشر الثقافة اإللكترونية التي
من شأنها أن تنعكس إيجاب ًا على اخلدمة

العمومي نحو تبني التوجه التقني واإلداري

العمومية وتقوية دورها في املجتمع ،وهذا ما

احلديث في تسييره ،أي الرفع من كفاءة

يتطلب إصالح السياسات العامة في البلدان
النامية وفق التوجهات اجلديدة للرقمنة
واألمتتة ،التي فرضتها العوملة االتصالية

أجهزته وفاعليتها في التعامل مع املواطن.
 .3ال ميكن للسياسات العامة أن تستقيم في
ظل غياب املشاركة واحملاسبة والشفافية،

من خالل معاجلة االختالالت احلاصلة في

إذ يحتاج األمر إلى درجة من التكامل،

املنظومة املؤسسية للدولة وإيجاد حلول

واالنطالق في إصالح الفعل اإلداري

ملشكل الهوة أو الفجوة الرقمية التي جتابه

باعتباره أصبح ميثل أحد القواعد

دول العالم الثالث في التحول نحو مجتمع
املعرفة والتعامل الرقمي.

األساسية للحكم الراشد وفي أبعاده

18

السياسية واالقتصادية.
 .4هناك تصورات جديدة حتاول تقومي

عناصر ختامية

اخلدمة العمومية عبر إصالح السياسات

 .1ضعف األداء والفعالية في اخلدمة العمومية

العامة والتي برزت كشكل جديد لتحقيق

دفع العديد من الدول إلى رفع أداء وكفاءة
املرفق العام خاص ًة في العديد من الدول

حتوالت جذرية في مفهوم اإلدارة العامة،
وذلك لالنتقال بها من صورتها التقليدية

النامية التي عرفت تغييرات جذرية على

إلى منوذج حديث يعيد النظر في الطرق

مستوى تدخل الدولة في احلياة االقتصادية،

واآلليات التي يتم بها تقدمي اخلدمة العامة

والتي اجتهت سياساتها العامة نحو تقليص

للمواطنني بشكل يدعم مبادئ اإلدارة

دور الدولة ،غير أن ذلك لم يحقق النتائج

العامة الرشيدة.
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سياسات دولية

الهجرة واللجوء بين مصالح
الدول المستضيفة والقانون الدولي
نتالي حمدان

*

مقدمة

املهاجرين ،واملهاجرين املضطرين (الالجئني).
وميكن أن يكون لهذه احلركة املستمرة مردود
إيجابي على عدة أصعدة ،فمن ناحية اقتصادية
ميكن أن يكون للهجرة املنظمة مردود إيجابي
هاجر منها أو
كبير ،سواء على املجتمعات املُ َ
هاجر إليها ،مبا في ذلك نقل املهارات وإثراء
املُ َ
الثقافات.
وفي هذا السياق ،تشير تقديرات األمم
املتحدة إلى أن عدد املهاجرين في العالم وصل
إلى حدود  200مليون شخص في مختلف أرجاء
العالم .ولكن بقدر ما يسهم املهاجرون في بناء
املجتمعات املستضيفة ،فإنهم ميثلون خسارة
هاجر منها ،أي ما يعرف
موارد بشرية للدول املُ َ
بهجرة العقول والكفاءات .كما أن الهجرة قد

من اخلصائص األساسية للسكان انتقالهم
من مكان إلى آخر ،حيث تعتبر الهجرة خاصي ًة
إنساني ًة سكاني ًة تتمثل في االنتقال من مكان
إلى آخر ،إما بحث ًا عن حياة أفضل أو هرب ًا

من وضع سيئ .هذه اخلاصية الدميغرافية
املتمثلة في احلق بالتنقل مت االعتراف بها عاملي ًا
منذ أكثر من نصف قرن ضمن اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ،فاإلعالن ينص في املادة 13
منه على أن "لكل فرد احلق في حرية التنقل،
واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"،
و"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد ،مبا في ذلك
بلده ،وفي العودة إلى بلده" 1.وهذا ينطبق على

*

تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية

باحثة في العالقات الدولية.
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هاجر إليها؛ وهو ما
أو اجتماعية في البلدان املُ َ
جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة

االهتمامات الوطنية والدولية .وأصبحت الهجرة
الوافدة من املسائل املقلقة في عدد متزايد من
البلدان؛ األمر الذي حدا بهذه البلدان ،السيما
في السنوات األخيرة ،إلى تشديد اإلجراءات

للدول املستقبلة .وهذا يعني أنهم بحاجة إلى
حماية دولية تستند إلى ما شرعه القانون
الدولي في هذا السياق ،خاصة الهجرة التي
تتم من الدول األقل تطور ًا إلى الدول املتطورة
اقتصادي ًا .حيث يكثر استغالل الشخصيات

احملتاجة للهجرة ،ومناء ظاهرة التهريب.
ومن املهم اإلشارة هنا إلى أن االستجابة

جتاه املهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء.
كانت مسألة الهجرة وما زالت واحد ًة من

احملددة للمجتمع الدولي مبا فيه املفوضية

أهم القضايا التي شغلت املؤسسات القانونية

السامية لألمم املتحدة لالجئني تتمثل في إعادة

الدولية ،واملؤسسات احمللية ،ومنظمات حقوق

الالجئني واملهاجرين الهاربني من الدول الهشة،

اإلنسان واملنظمات غير احلكومية .حيث إن

يليها االندماج في بلد اللجوء األول كبديل

الهجرة الدولية هي اإلطار األكبر املتعارف

رئيس (أي أن األساس هو إعادة املهاجرين

عليه لعملية االنتقال من دولة املوطن (املنشأ)

والعمل على توفير أو نفي عوامل االضطرار

إلى دولة أخرى (املستقبلة) ،وهي ما يجمع

للهجرة سواء على مستوى األمن أو احلياة

املفهومني األهم في إطار الهجرة الدولية .اللجوء

ومتطلباتها) ،وإن تعذر ذلك لعوامل عديدة

وموقعه في القانون الدولي .والهجرة بأشكالها

فيكون إدماج املهاجرين في املجتمع املستضيف

(الهجرة االضطرارية ،الهجرة االقتصادية،

وفق قواعد القانون وتكييفها مع القانون احمللي.

هجرة الكفاءات).

خاصة إذا ما أشرنا هنا إلى القواعد اآلمرة في

حتمل الهجرة الدولية في ثناياها أبعاد ًا
سياسي ًة واقتصادي ًة واجتماعي ًة وقانوني ًة ،تترتب

من ناحية منع أفعال االعتداء والعبودية وحظر

على الدولة املستقبلة والدولة التي حصلت منها

اإلبادة اجلماعية والقرصنة والفصل العنصري

الهجرة .ومبا أن هذه األبعاد واختاللها يؤدي

والتعذيب وكذلك إعالنات الدخول في حروب،

إلى مشكلة في استقرار هذه الدول ،فهذا يؤدي

واملعاهدات التي تهدف إلى عدم املس باحلريات

إلى مشكلة على مستوى األمن العاملي .وهذا

األساسية" .اتفاقية فينا لقانون املعاهدات عام

بالذات ما جعل املنظمات الدولية وغيرها تلجأ

."1969

القانون الدولي والتي تعتبر ملزمة للدول كافة

إلى االهتمام بقضية الهجرة ،وتوفير أشكال

وبتفسير موضوعي لهذا اجلانب ،تصبح

تكميلية للحماية ألولئك الذين قد ال يقعون في

األولوية في إعادة املهجرين أو دمجهم في

نطاق االتفاقيات الدولية ونطاق القانون احمللي

املجتمعات املستقبلة كبديل ،وهنا يبرز السؤال
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املركزي في هذه الدراسة والذي ستستند إليه

العليا للدول وليس في إطار االلتزام األخالقي

الفرضية :هل املجتمع الدولي "الدول املستقبلة

باملعاهدات والقوانني الدولية.

للهجرة" تعمل وفق قواعد القانون الدولي
وقواعده اآلمرة أم أن مصاحلها تفترض شك ًال

أهداف الدراسة وأهميتها:

من االنتقائية للقانون الدولي وقواعده؟؟ ومن

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى

هنا ،تفترض الدراسة أن تغيير قوانني الهجرة

التزام الدول بتطبيق نصوص القانون الدولي

الداخلية للدول يأتي في إطار االستجابة للحفاظ

والدولي اإلنساني في التعاطي مع موضوع

القانوني واإلنساني واألخالقي باملعاهدات

الهجرة واللجوء ،حيث يثير موضوع الالجئني
واملهاجرين خاص ًة في كل من منطقة الشرق

على مصالح الدول وليس في إطار االلتزام
والقوانني الدولية.
أدت هشاشة الدول املصدرة للهجرة وعدم
قدرتها على حتقيق التنمية املطلوبة ،وانكماش
دورها بحيث أصبحت غير قادرة على توفير
متطلبات احلياة الرئيسة لشعوبها وأهمها توفير
املأوى واألمن واملأكل واملشرب ،إلى تنامي

األوسط وشمال إفريقيا ،العديد من التساؤالت،
جراء ما يتعرض له الالجئون من مخاطر تودي
بحياة الكثيرين منهم على حدود الدول املجاورة
والتي تغلق حدودها وال تسمح إال للقليل القليل
منهم بالدخول ،إذ يبقى املاليني من املهاجرين
يواجهون خطر املوت واالضطهاد واالستغالل من

ظاهرة الهجرة بشكل مهول ،وتدفقها إلى حدود

شبكات التهريب املنظمة دون إمكانية الفرار إلى

الدول املستقبلة للهجرة خاصة أوروبا وكندا

مكان آخر .ومن هنا تنبع أهمية الدراسة التي

وأميركا.

جاءت لتلقي الضوء على نصوص القانون الدولي

وفي ضوء هذا التزايد بقيت الدول املستقبلة
للهجرة متحفظة جد ًا اجتاه نوعية وأعداد

العام اخلاصة بحماية املهاجرين والالجئني
ومدى إلزامه لألطراف الدولية املختلفة في تطبيق

املهاجرين الذين سوف يتم استقبالهم،
محتكم ًة في ذلك ملصاحلها الداخلية املتمثلة

واحملافظة عليها عن طريق اإلذعان واخلضوع.

في االستجابة ملتطلبات النمو الداخلي وحتقيق

فعلى الرغم من وضع نظام دولي حلقوق اإلنسان

األمن واالستقرار السياسي .كل هذه املسائل

يحفظ كرامة اإلنسان واالحتياجات األساسية

هي التي حتكم تعاطي الدول املستوعبة حلركة

التي يحق جلميع البشر أن يحصلوا عليها ،بقي
مصطلح الهجرة مقترن ًا بالكثير من التحديات

الالجئني احلالية .ومن هنا تفترض الدراسة

نصوصه باخلصوص بهدف تنظيم احلياة الدولية

املتعلقة بحقوق اإلنسان ،فقد جاءت عوامل الطرد

أن تغيير قوانني الهجرة الداخلية للدول يأتي

في الدول املصدرة لالجئني وعوامل اجلذب في

في إطار االستجابة للحفاظ على املصالح
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الدول املستقبلة لتضاعف حجم العقبات التي

فهل املعايير القانونية الدولية هي التي حتكم

تقف أمام الهجرة واملهاجرين ،وهذا بدوره أدى

سلوك الدول أم أن الدول هي التي تفرض قوانينها

إلى االهتمام الدولي الكبير على الساحة الدولية

وأنظمتها على الساحة الدولية .إن اختيار
موضوع الهجرة يعود أيض ًا للرغبة اجلامحة

خاصة في العقد األخير" .حيث يحتل موضوع

في فهم طبيعة التحوالت الدولية في التعاطي مع

الهجرة صدارة األجندات التشريعية والسياسية

موضوع الهجرة ،ومدى االستجابة ملا تنص عليه

في الكثير من الدول ،وهذا موضع جدل عام

املعاهدات واالتفاقيات في إطار القانون الدولي

مستمر على املستوى العاملي ،إال أن هذا اجلدل

الذي هو اإلطار القانوني املرجعي للدول كافة في

يتمحور حول التحديات التي تطرحها الهجرة

تعاطيها مع املشكالت اإلنسانية املختلفة وبشكل

ببعديها التنموي واإلنساني" 2حيث هذا التحول

محدد مشكلة الهجرة واللجوء.

يستدعي ضرورة الكشف عن كيفية معاجلة

 -حدود الدراسة :تقع حدود الدراسة ضمن

القانون الدولي له ،ومدى التزام الدول بالقواعد

إطار زمني ينطلق من بداية القرن احلادي

القانونية للقانون الدولي .كما يستدعي الكشف

والعشرين وما رافقه من حتوالت دولية

عن عالقة قوانني الهجرة الداخلية للدول بالقانون

شاملة وتغير توازن القوى باجتاه خدمة

الدولي العام .من هنا فإن الدراسة ترتكز في

مصالح القطبية األحادية وحلفائها.
ينحصر موضوع الدراسة أيض ًا في البحث

مبوضوع الهجرة وأهمية معاجلة قضية الالجئني

األساس إلى االهتمام الدولي الكبير مبوضوع

في اإلطار القانوني لقضايا الهجرة واالندماج

الهجرة الدولية ،إذ أصبح هذا املوضوع يشكل
محور ًا أساسي ًا للعديد من الدراسات واللقاءات
الدولية ،وأصبح أساسي ًا للعديد من االتفاقيات

من زاوية نظرية قانونية ،بحيث ستقتصر

الثنائية واجلماعية بني الدول ،كما أسهمت في

الدراسة على إبراز اجتاهات الدول املستقبلة
للهجرة قانوني ًا .وبالتالي فالدراسة مخصصة

ذلك التحوالت الدولية املتسارعة املرتبطة بعوملة

لتناول هذا اجلانب من الظاهرة ،على الرغم من

االقتصاد والسياسة والثقافة والقيم ،خاصة

وجود العديد من اجلوانب التي تكتنف موضوع

التحوالت املرتبطة بالشرق األوسط وشمال
إفريقيا ...إال أن هناك تفاوت ًا بني الدول في

الهجرة وأسبابها ونتائجها.
أما اإلطار املكاني للدراسة فيرتبط بكل من

تعاطيها مع موضوع الهجرة مبختلف أشكاله،

قارتي أوروبا وأميركا الشمالية باعتبارهما

القانونية أو غير الشرعية وفي تعاملها مع
إشكالياتها املختلفة ،فاملصالح الدولية تلعب دور ًا

تضمان أهم الدول املستقبلة للهجرة في العالم،

مهم ًا في طبيعة قوانني الدول وسياساتها.
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هذا عدا عن جتاربها في إدماج املهاجرين على
املستويات احمللية.
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اإلطار النظري:

اخلاصة واملتباينة للمصلحة الدولية".

تتمثل إشكالية الدراسة في أنه على الرغم من

3

يكمن اإلشكال في تراجع املركزية الفاعلية

وجود قواعد قانونية ملزمة في القانون الدولي

للدولة وفي تقدير دور الفاعلني في تشكيل معالم

اإلنساني حترم أي انتهاك حلقوق اإلنسان ،فال

النظام الدولي اجلديد ،وبالتالي مكانة الدولة

تزال هناك مرونة في التعاطي الدولي مع قوانني

داخل البناء النظري للنظام ،وهنا ميكن القول

الهجرة الدولية ،تتعاطى فيها كل دولة على حدة،

إن تراجع دور الدولة املصدرة للهجرة وفشلها

وذلك مبا يتناسب مع مصاحلها.

في توفير عوامل االستقرار األساسية للسكان

وتقودنا هذه اإلشكالية إلى طرح عدة أسئلة

واملتمثلة بشكل أساسي في توفير األمن،

 .1ما هو األساس الذي حتتكم إليه الدول في

باإلضافة إلى ظهور احلركات املتطرفة التي
حتمل فكر ًا جديد ًا على شعوب املنطقة" الشرق

رئيسة في هذا اإلطار كاآلتي:
استقبالها الهجرة؟

األوسط وشمال إفريقيا" ،يؤدي هذا الفكر

 .2ما مدى مراعاة أو تطابق قوانني الهجرة

إلى حتول جذري في منط احلياة ،حتول غير

الداخلية للدول مع قوانني ومبادئ حقوق

مقبول ،لدى الغالبية العظمى من الناس الذين

اإلنسان؟

فضلوا الهرب من دولهم األصلية واملخاطرة

 .3هل تتجه املمارسة الدولية في العقدين

بحياتهم وترك كل ما لديهم باحثني عن ملجأ لهم

األخيرين فيما يتعلق مبوضوع الهجرة

ولعائالتهم في أي دولة من املمكن أن توفر لهم

الدولية إلى مراعاة أحكام القانون الدولي

األمن واالستقرار.

اإلنساني أم ال؟

تختلف عوامل اجلذب للهجرة في الدول

تأتي فرضية الدراسة لتضع إجابة محتملة
للتساؤالت السابقة ،مرتكز ًة إلى أن مصالح

املستقبلة لها من دولة إلى أخرى والتي في
مجملها ال تستند إلى نصوص محددة في

الدول هي التي حتدد موضوع التعاطي مع

القانون الدولي بقدر اجتاهاتها لقولبة بعض

الهجرة الدولية بأشكالها وأمناطها املختلفة
استناد ًا إلى ما ذكره مورغينتاو" :يكون

املفاهيم والقواعد في هذا القانون استجابة
ملصلحتها اخلاصة.

اخلاضعون للقانون هم الذين يشرعون القانون،

تشهد املنطقة األوروبية ،بشكل عام ،موجات

لتفسيره ،وتبيان املعنى احملدد ملا يسنونه من

متتالية من الهجرة "الهاربني واملرغمني على
الهجرة" نظر ًا لقربها من مناطق التهجير من

وهم أنفسهم الذين ميتلكون السلطة العليا
تشريعات .ومن الطبيعي أن يفسر هؤالء القانون

ناحية ،وما تتميز به من عوامل استقرار وأمن

الدولي ويطبقوا نصوصه على ضوء مفاهيمهم

ومنو اقتصادي ومنط حياة دميقراطي من ناحية
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أخرى .وهذا الشكل من الهجرة غير املنظمة

عن تلك الدول ،األمر الذي ينعكس في فهم

الذي فرض نفسه على الدول املستضيفة،

وتفسير مختلف لقواعد القانون الدولي

دفعها إلى تقدمي التسهيالت اإلنسانية بشكل

جتاه موضوع الهجرة.

رئيس والقانونية لتنظيم استيعابها ،والذي أخذ
شك ًال محدود ًا في مجال االستيعاب ،نظر ًا ملا
تتمتع به هذه الدول من تخطيط وتنظيم في
املجال الدميغرافي والسياسي واالجتماعي
واالقتصادي .ويقودنا ذلك إلى تساؤل ضروري
في حتديد األسباب الكامنة وراء اجتاه هذه
الدول إلى تنظيم الهجرة.
 منهجية الدراسة :اعتمدت الدراسةعلى املنهج التاريخي التحليلي في تتبع
ظاهرة الهجرة وطرق معاجلتها من
الدول املستقبلة للهجرة وحتليل النصوص
القانونية الدولية ،كما املقاربة مع القوانني
الدولية للدول املستقبلة للهجرة .كما ينتهج
البحث االجتاه التحليلي في حتديد عناصر
اجلذب واالستقطاب واملصالح في الدول
املستضيفة.
 صعوبات الدراسة :إن ارتباط ظاهرةالهجرة كثير ًا بالدول الغربية املستقبلة
للهجرة جعل من الدراسات حول الهجرة
عموم ًا ،وحول املقاربة احمللية إلدماج

املهاجرين خصوص ًا تفرض جمل ًة من
الصعوبات على رأسها ندرة املراجع

املتخصصة .وارتباط املفهوم باملصالح
جعل من املوضوع أمر ًا متنوع ًا مختلف ًا
وغير موحد للمقاربات القانونية الناجتة
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الفصل الثاني:
الهجرة والقانون الدولي "السياق التاريخي"
المبحث األول :مدخل تاريخي
حول الهجرة وتطورها كمفهوم
ارتبطت حركة الهجرة تاريخي ًا باألزمات
السياسية من ناحية وبالعوامل االقتصادية من
ناحية أخرى ،وهي ظاهرة مستمرة عبر التاريخ،
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،التهجير القسري
للفلسطينيني في عام  1948وعام 1967
وتشريد شعب بأكمله وإحالل مجتمع آخر بد ًال
منه .وعلى الرغم من محاوالت األمم املتحدة
وقراراتها باخلصوص وخاصة قرار رقم 194
واخلاص بحق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني
بالعودة إلى ديارهم والتعويض ،فإن تنفيذ هذا
القرار اصطدم بالرفض اإلسرائيلي املدعوم من
الواليات املتحدة وحلفائها .وعلى الرغم من ذلك،
فإن هذا االرتباط لم ينف الفرق الواضح بني
الهجرة واللجوء ،فمصطلح اللجوء يحوي الكثير
من املعاني ،حيث "يطلق على أي شخص في
رحلة أو طيران يريد الهروب من ظروف معينة
أو وضع فيه تقييد إلى وضع أكثر حرية وأمان ًا،
ويكون السبب في الهروب الفقر أو احلرب،
كوارث طبيعية من زالزل وبراكني أو بسبب
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االضطهاد والتمييز العنصري واحلروب األهلية

وتشكيل أوضاع هجرتهم ونزوحهم .ويقابلها في

أو أي خطر يهدد حياته" .والهجرة كمفهوم هي

الطرف اآلخر استقطاب منظم .أما الالجئون

"تنقل السكان من مكان إلى آخر ،وذلك بتغيير

فهم املهاجرون املرغمون ،ولكن يستخدم لفظ

مكان االستقرار االعتيادي للفرد وهي جزء من

الالجئ لإلشارة إلى الهجرة اجلبرية أو غير

احلركة العامة للسكان".

4

الطوعية ،حيث إنه بني كل مهاجر من خمسة هو
الجئ (بالتعريف الدولي لالجئ بناء على اتفاقية

وهي ظاهرة تاريخية ساهمت في إعمار
األرض ،ولعبت دور ًا مهم ًا في تالقي مجموعات

فينا لعام  1951وبرتوكولها امللحق لعام )1967

متنوعة من الثقافات ،ما يسمح باالندماج

(تعريف الالجئ حسب االتفاقية).

ببعده اإليجابي الثقافي وبناء حضارة إنسانية

"حيث وبحسب تقرير صادر عن األمم املتحدة

مشتركة ،وال يقلل من هذا كون الهجرة في

في العام  ،2008فإن عدد الالجئني في العام

املرحلة التاريخية املعاصرة ذات اجتاه واحد،

 2005بلغ  191مليون إنسان يقطنون خارج
دول املنشأ ،وتقريب ًا شخص من بني كل عشرة

بسبب األوضاع السيئة للكثير من البلدان
النامية ،وانعدام التوازن في العالم ،فهناك

أشخاص منهم يسكن في الدول األكثر تطور ًا.

ضغوط قوية على الهجرة الدولية مدفوعة

أي ما يقارب  %60من املهاجرين العامليني
يعيشون في املناطق األكثر تطور ًا ،أغلبهم

واالقتصادية ،وعلى العكس من قضية الهجرة

أي نحو  64مليون مهاجر يعيش في أوروبا

فإن اللجوء محصلة هجرة غير طوعية ،وهو ناجت
غالب ًا عن أحداث خارجة عن سيطرة الالجئ.

و 53مليون مهاجر يعيش في آسيا و 45مليون

بالفروق من النواحي الدميغرافية والسياسية

مهاجر يعيش في أميركا الشمالية" 5.نستنتج

مثل ما أشرنا إليه في احلالة الفلسطينية والتي

من التقرير أن اللجوء يتمركز في الدول األكثر
تطور ًا في العالم ويتمحور في  28دولة فقط،

ومبا أن األمم املتحدة تنظر إلى أن الالجئني

حيث يعيش شخص من كل خمسة أشخاص

واملهاجرين على أنهم بشر منكوبون ،فال بد من

مهاجرين في الواليات املتحدة األميركية.

اتسمت بسياسات الترحيل والطرد والنفي.

اإلشارة هنا إلى أن بعض القانونيني يفضلون

ويحكم وضع الالجئني في القانون الدولي

التمييز بني نوعني من الهجرة (الهجرة القسرية

اتفاقية فينا لعام  1951والتي عرفت الالجئ

"االضطرارية") ،والهجرة النشيطة ،وذلك

على أنه "كل من وجد ،نتيجة ألحداث وقعت قبل

باالعتماد على حرية املهاجر في اتخاذ القرار

 1كانون الثاني  ،1951وبسبب خوف له ما

بالهجرة ،بحيث إن املهاجرين النشيطني هم

يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو

املهاجرون الذين يتمتعون بحرية نسبية في قولبة

دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية
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معينة أو رأي سياسي ،خارج البلد الذي يحمل

واستفادتهم من احلماية الدولية ،ويعود ذلك

جنسية وال يستطيع أو ال يرغب نتيجة لهذه

خلصوصيتهم وهويتهم الفلسطينية ووضعهم

األحداث في العودة إليه" 6وجتدر اإلشارة هنا

القانوني املنفصل.

إلى أن قرار اجلمعية العامة عام  1949والذي

وحتى لو سلمنا باستثناء الالجئني الفلسطينيني

سبق اتفاقية فينا ،حيث نص قرار رقم ""302

من اتفاقية عام  ،1951فإن من حقهم احلصول

على إنشاء وكالة دولية تعنى بإغاثة وتشغيل

على احلماية مبوجب صكوك قانونية أخرى،

الالجئني الفلسطينيني على أن يستمر عمل

"فتطبيق بروتوكول معاملة الفلسطينيني في

الوكالة حتى عودتهم وفق القرار  .194فالالجئون

الدول العربية الذي اعتمد في الدار البيضاء
بتاريخ  11أيلول  ،1965تطبيق ًا موحد ًا ومتسق ًا

عن الفئات األخرى ،والسبب في هذا الوضع

من شأنه أن يخفف بعض العقبات واملصاعب

املنفصل هو االستثناء الوارد في املادة "د"

التي يواجهها الفلسطينيون الفارون من سورية

من اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951والتي

إلى البلدان املجاورة .وعالوة على ذلك فإن واجب

تنص على أن االتفاقية ال تنطبق على من يتلقى

حماية الالجئني الفلسطينيني مصان في اإلطار
األوسع حلقوق اإلنسان الذي يشمل صكوك ًا من

املتحدة ،فعند توقيع االتفاقية عام  1951كان

قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

الالجئون الفلسطينيون يتلقون بالفعل خدمات

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو

من األونروا ومن جلنة التوفيق التابعة لألمم

املهينة ،واتفاقية حقوق الطفل ،والعهد الدولي

املتحدة واخلاصة بفلسطني ولذلك استبعدوا من

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية" .ومن املهم

والية املفوضية ،حيث خشيت من أن استيعاب

اإلشارة هنا إلى أن مبدأ عدم اإلعادة القسرية

الفلسطينيني ضمن فئات الالجئني األخرى

يعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي ملزمة

سيضر بحق العودة كحل أساسي للفلسطينيني

جلميع الدول بصرف النظر عن انضمامها

الذين طردوا أو أجبروا على ترك ديارهم سنة
 .1948غير أن هذا االستبعاد ساهم أيض ًا

أو عدم انضمامها التفاقية  ،1951وحتى لو
كانت البلدان املضيفة لالجئني الفلسطينيني

في استحداث فئة مستقلة من الجئي فلسطني

الفارين من سورية غير موقعة على االتفاقية

خارج نطاق عمليات وكالة الغوث ،األمر الذي

 51أو لديها حتفظات إزاء تطبيق االتفاقية على

أدى إلى خضوعهم للسياسات التمييزية .فعلى

الالجئني الفلسطينيني ،إال أن حقوق الالجئني

سبيل املثال فإن الفلسطينيني الفارين من النزاع

الفلسطينيني ينبغي أن تطبق مبوجب القانون

يعانون بالفعل من قيود على حركتهم وتنقالتهم

الدولي حلقوق اإلنسان.

الفلسطينيون لهم وضع قانوني مستقل ومختلف

مساعدات بالفعل من وكاالت أخرى تابعة لألمم
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تتمثل استجابة املجتمع الدولي مبا فيه

 -أو ًال :تدهور األوضاع االقتصادية في

املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالدرجة

الدول وفشل مشاريع التنمية وازدياد نسبة

األولى في إعادة الالجئني إلى بلدهم األصلي،

البطالة والفقر في الدول النامية.
 -ثاني ًا :تدهور األوضاع األمنية والسلم

ألن العودة من وجهة نظرهم مكون حيوي لصون
النظام واألمن الدوليني.

المبحث الثاني :العوامل المؤثرة في الهجرة
ميكن القول إن الصراعات واحلروب
والكوارث الطبيعية واألمن وعوامل االستقرار
واألزمات االقتصادية والتفاوت بني اقتصادات
الدول النامية واملتقدمة تشكل في مجملها
العوامل الدافعة للهجرة ،وهذا في السياق
التاريخي التقليدي واقتصادات الدول املتقدمة
باإلضافة إلى االختالف الدميغرافي والعرقي
والديني بني هذه الدول ،تشكل مبجملها العوامل
الدافعة للهجرة من حيث التتبع التاريخي .حتى
التحوالت املهمة في النظام الدولي وما رافقه من
حتوالت على املستوى االقتصادي والسياسي
واالجتماعي وتطور منظومة العوملة والتي تعني
االنتقال احلر للسلع واخلدمات واألفراد .وهذا
بحد ذاته أضاف عام ًال حيوي ًا للهجرة "الشرعية"
والذي افترض إجراءات وقوانني محلية دولية
عززتها منظومة التحول ومؤسساتها كمنظمة
التجارة العاملية ومنظمات حقوق اإلنسان
والنظام املالي االقتصادي الدولي.
أما فيما يتعلق بالهجرة القسرية وموجات
الهجرة غير الشرعية خاصة التي نشهدها
حالي ًا فيمكن إرجاعها إلى العوامل اآلتية:

االجتماعي وظهور حركات التطرف مثل
"داعش" ،األمر الذي أدى إلى إضعاف
الدولة وقدرتها على بسط سيطرتها وفرض
األمن والنظام وتوفير احلماية للمواطنني.
 ثالث ًا :ضعف البنى التحتية للدول الناميةوعدم قدرتها على مواجهة األزمات
والكوارث الطبيعية.
 رابع ًا :غياب احلياة الدميقراطية وتراجعاحلريات وتصاعد عنف الدولة السلطوية.
نستنتج مما سبق أن السمة البارزة في
موضوع الهجرة هو حيويتها املستمرة عبر
املراحل التاريخية املختلفة لغاية وقتنا احلاضر.
وهذا يستدعي تطور اإلجراءات واألنظمة
والقوانني بهدف تنظيمها وشرعنتها على غرار
ما أحدثته التحوالت االقتصادية الهائلة للعوملة
وحرية التجارة واختفاء احلواجز اجلمركية
وتقلص سيادة الدولة بشكل نسبي في مجال
تأثيرات السوق احمللية والدولية والذي يشكل
بحد ذاته مصلحة نسبية لكل دولة.

المبحث الثالث :تطور مفهوم
الهجرة في القانون الدولي
لم يفرق القانون الدولي والقانون الدولي
اإلنساني بني الناس إن كانوا مهاجرين
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أو مواطنني ،فمصدر االلتزام فيه نابع من
مسؤولية الدولة عن احلفاظ على حقوق وحريات
مواطنيها .فاملبدأ اجلوهري للنظام العاملي
حلقوق اإلنسان ينص على أن حقوق اإلنسان
عاملية وال تتجزأ وغير قابلة للمصادرة ومترابطة
على النحو املنصوص عليه في اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان .فاملهاجرين أو ًال وأخير ًا بشر
لهم حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات املذكورة
في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان دون أي
نوع من التمييز على أساس العرق أو اللون أو
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو املعتقد
السياسي أو األصل االجتماعي أو الوطني أو
امللكية أو املنشأ (مكان الوالدة ) أو أي أوضاع
أخرى .حيث يتمتع املهاجر باعتباره إنسان ًا
بهذه احلقوق بكفالة القانون الدولي اإلنساني.
يحمل موضوع الهجرة الدولية في ثناياه
الكثير من التعقيدات السياسية واالقتصادية

ودول العبور والدول املستضيفة حماية حقوق
املهاجرين .فالتعارض كبير بني ما تفرضه الدول
من قوانني داخلية بخصوص الهجرة الدولية
واستقبال املهاجرين ،وبني ما ينص عليه القانون
الدولي بخصوص كيفية التعاطي مع املهاجرين
والالجئني .حيث تأتي هذه القوانني (الوطنية)
ضمن محددات داخلية حتكمها الدوافع
االقتصادية وخطط التنمية واحلاجة إلى استقبال
الكفاءات املهاجرة من عدمه  .ففي القرن احلادي
والعشرين برزت معضلة جديدة وهي املعضلة
األمنية التي غيرت التوجه الدولي والسياسات
الدولية جتاه موضوع الهجرة الدولية ،وأصبح
هناك الكثير من التعقيدات والسياسات املشددة
جتاه املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء ،فكان
التغير في السياسات والقوانني الداخلية واضح ًا
في ضوء التناقض مع القوانني الدولية اإلنسانية
التي حتكم هذا التغير !!!

واالجتماعية ،مما جعله في صدارة االهتمامات

الفصل الثالث:
تطور أحكام القانون الدولي
في موضوع الهجرة

الوطنية والدولية خاصة في العقدين األخيرين
اللذين شهدا الكثير من التعقيدات األمنية
والتراجع االقتصادي ،فعلى الرغم من أن حق
اإلنسان في التنقل مكفول بالقانون الدولي
اإلنساني ووفق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
واملهاجر يعامل كونه إنسان ًا ،أي تسري عليه
كافة القوانني الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان
التي كفلها له القانون الدولي ،فإنه تبقى هنالك
معضلة أساسية تتمثل في سيادة مبدأ التطبيق
العاملي الذي يحتم على كل من دول املنشأ
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المبحث األول :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
تأتي أحكام القانون الدولي التي حتدد
التعاطي مع موضوع الهجرة الدولية من مصادر
العرف الدولي أو االتفاقيات واملعاهدات الدولية
أو من أحكام القوانني الداخلية والوطنية للدول
وأيض ًا من خالل أحكام الفقهاء والباحثني والتي
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مبجملها تشكل مصادر القانون الدولي.

بل باألحرى كإعالن ألبسط احلقوق واحلريات

فالوثيقة عاملية حلقوق اإلنسان جاءت لتشكل

األساسية ضمن إطار يحمل القوة األخالقية

الئحة أساسية حلقوق البشر بصرف النظر عن

واألدبية التفاق عاملي .وقد وصف القصد منه

األصل العرقي للفرد أو ديانته أو لونه أو معتقداته

على أنه يحدد املثل األعلى املشترك الذي ينبغي

أو فكره السياسي أو وضعه االقتصادي،

أن تبلغه الشعوب واألمم كافة ،وبصورة عامة

ولتحقيق هذا الهدف اإلنساني النبيل عقدت

يحدد اإلعالن العاملي احلقوق واحلريات املدنية

سلسلة من االتفاقيات الدولية لإلسهام في

والسياسية من ناحية ،واحلقوق االقتصادية

تشكيل قاعدة قانونية على هذا األساس ،فكانت

واالجتماعية والثقافية من الناحية األخرى.

االتفاقية املرتبطة بوضع الالجئني من أوائل

اعتمد اإلعالن العاملي باالتفاق على أنه ينبغي

املعاهدات التي أبرمت بعد تبني اإلعالن العاملي

ترجمة حقوق اإلنسان إلى شكل قانوني كمعاهدة

حلقوق اإلنسان .وقد اعتبرت الوثيقة القانونية

دولية ملزمة بشكل مباشر للدول التي توافق

األساسية التي توضح وضع الالجئني والتي

على التقيد بأحكامه .وعلى الرغم من أن اإلعالن

متنع بقاء اإلنسان دون جنسية وتتيح حرية

العاملي حلقوق اإلنسان لعام  1948وافقت عليه

اإلنسان في احلركة والتنقل .حيث تبعها العديد

الغالبية الساحقة من دول العالم (عدا البعض

من االتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم

مثل اململكة العربية السعودية) فإنه ال يعد وثيقة

املجتمع الدولي والعالقات بني الدول في السلم

دولية ملزمة إال للدول التي وقعت عليه بعد أن

واحلرب من أجل حماية اإلنسان واحلفاظ على

رضيت باإلعالن واإلقرار ببنوده التي تضمنت

كرامته .ومت التأكيد على احلقوق األساسية

احلقوق األساسية للبشر بصفتهم الطبيعية ،وما

التي يجب أن يتمتع بها بنو البشر من خالل

تبع ذلك من البروتوكوالت اإلضافية امللحقة التي

ميثاق األمم املتحدة عبر املقاصد التي جاءت

عززت ما ورد في االتفاقيات وأضافت املزيد

لتؤكد احلريات واحلقوق األساسية لإلنسان،

من احلقوق للمهاجرين ،فجاء البروتوكول امللحق

وفي هذا اإلطار جاء إصدار اإلعالن العاملي

باالتفاقية املرتبطة بوضع الالجئني لعام 1967

حلقوق اإلنسان من جانب اجلمعية العامة لألمم

ليحذف القيود اجلغرافية والزمنية التي حددتها

املتحدة في عام  ،1948والذي اعتمد على ضوء

االتفاقية.

خلفية تتمثل في فظائع احلرب العاملية الثانية،

ال ميكن التعرض في هذه الدراسة إلى

كأول محاولة من جانب جميع الدول لالتفاق في

جميع القواعد القانونية في القانون الدولي

وثيقة واحدة على سرد شامل حلقوق الشخص

اخلاصة بحقوق اإلنسان إال أنه ميكن اإلشارة

البشري ،ولم يكن اإلعالن قد فكر فيه كمعاهدة

إلى أهم األسس الواردة في اإلعالن العاملي
125

حلقوق اإلنسان واخلاصة بحقوق املهاجرين

من اإلعالن في إشارة إلى احلق اإلنساني في

واحلفاظ على حرياتهم وحقوقهم األساسية
والتي يجب على الدول جميع ًا االلتزام بها

اللجوء إلى أي بلد غير موطنه األصلي أنه

واحترام تطبيقها .فقد أصدرت األمم املتحدة
هذا اإلعالن عام  1948كخطوة مهمة وأساسية

"لكل فرد احلق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو
يحاول االلتجاء إليها هرب ًا من االضطهاد" ولم

يستثن هذا املبدأ أحد ًا إال من ارتكب جرائم

نحو صياغة الئحة دولية حلقوق اإلنسان لها

بحق اإلنسانية كما في الفقرة  2من املادة

قوة قانونية ومعنوية ،وأصبحت وثيقة اإلعالن
حقيقة واقعة ومعيار ًا لوجود دولة القانون من

(" )14ال ينتفع بهذا املبدأ من قدم للمحاكمة في

عدمه ،وتأتي في إطار هذا اإلعالن العديد
من االتفاقيات الدولية مثل "االتفاقية الدولية
للحقوق املدنية والسياسية" و"االتفاقية الدولية
للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية"،
والتي بدورها توجب على الدول التي صادقت
عليها أن تقر وحتمي أسس حقوق اإلنسان.
وال شك في أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
تضمن معايير تضمن احلقوق األساسية للبشر
والتي صارت مصدر ًا مهم ًا للكثير من الدساتير
والقوانني الوطنية في دول العالم ،وكذلك
احلال بالنسبة لالتفاقيات اخلاصة باحلقوق
املختلفة سالفة الذكر .ومبوجب ذلك فإن كل

جرائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض
األمم املتحدة" وجاء نص املادة ( )6من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ليؤكد احلق في امتالك
اجلنسية في أي بلد غير املوطن األصلي ،حيث
"لكل إنسان أينما وجد احلق في االعتراف
بشخصيته القانونية" كما يشير اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان إلى "حق كل شخص في مغادرة
أي بلد مبا في ذلك بلده األصلي" ،وتشير املواد
 27- 26- 25 -24من اإلعالن إلى احلقوق
التي يتمتع بها اإلنسان دون متييز فاملادة 24
فقرة ( )3بالتحديد تشير إلى ما يلي "لكل طفل
احلق في اكتساب اجلنسية" وذلك بصرف النظر
عن مكان مولده سواء كان في وطنه األصلي أو

دولة وقعت على هذه االتفاقيات تعهدت بحماية

في املهجر.

غير اإلنسانية التي حترم مبوجب االتفاقيات

المبحث الثاني :األحكام المتضمنة في
ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات ذات الصلة
تضمن ميثاق األمم املتحدة والذي يعتبر
مصدر ًا من مصادر اإللزام في القانون الدولي
نص ًا واضح ًا وصريح ًا يشير فيه إلى إلزام
الدول بالتقيد مببادئ احلرية وحقوق اإلنسان،

شعبها من خالل تطبيق القانون وحظر املعاملة
االعتقال واحلجز التعسفي وتقر للجميع حرية
التفكير والتعبير والديانة وحرية الرأي واحلق
في التجمع السلمي واحلق في التنقل مبختلف
أشكاله سواء الهجرة الطوعية أو اللجوء في
حالة احلرب ،وفي هذا اإلطار نصت املادة ()14
العدد (2015 )34

126

فقد نصت ديباجة امليثاق على "نحن شعوب األمم

وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة

املتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال

والتعليم.
 .3أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان

املقبلة من ويالت احلرب التي في خالل جيل واحد
جلبت على اإلنسانية مرتني أحزان ًا يعجز عنها

واحلريات األساسية للجميع بال متييز

الوصف ،وأن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق

بسبب العرق أو اجلنس أو الدين أو اللغة

األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا

وال تفريق بني الرجال والنساء ومراعاة تلك
احلقوق واحلريات فع ًال.

متساوية ،وأن نبني األحوال التي ميكن في ظلها

وفي إطار مفهوم املساواة فإن أحكام

حتقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن

ونصوص القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة

املعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي االجتماعي قدم ًا ،وأن نرفع

كان لها التفسير اخلاص لدى الدول التي تضمن
حق املساواة في املعاملة اإلنسانية ومتنحها

مستوى احلياة في جو من احلرية أفسح".

للمواطن في حني تنفي ذلك عن املهاجر .فالفقرة

للرجال وللنساء واألمم كبيرها وصغيرها حقوق

كما أشارت املادة  55من امليثاق واملتعلقة

ج من املادة  76من ميثاق األمم املتحدة تنص

بالتعاون الدولي االقتصادي واالجتماعي إلى

على "التشجيع على احترام حقوق اإلنسان

"الرغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية

واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب

الضروريني لقيام عالقات سلمية ودية بني

اجلنس أو اللغة أو الدين ،وال تفريق بني الرجال

األمم مؤسسة على احترام املبدأ الذي يقضي

والنساء ،والتشجيع على إدراك ما بني شعوب

بالتسوية في احلقوق بني الشعوب وبأن يكون

العالم من تقيد بعضهم بالبعض" والفقرة د من

لكل منها حق تقرير مصيرها" ولضمان تطبيق

املادة  76تنص على " كفالة املساواة في املعاملة

اآلليات الوارد ذكرها في امليثاق أحلقت املادة

في األمور االجتماعية واالقتصادية والتجارية

 55مبوادها الثالث التي من خاللها تعمل األمم

جلميع أعضاء األمم املتحدة وأهاليها واملساواة

املتحدة على:

بني هؤالء األهالي فيما يتعلق بإجراء القضاء".

7

 .1حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير

أدى اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة

أسباب االستخدام املتصل لكل فرد

عام  1966العهد الدولي اخلاص في احلقوق

والتقدم

املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص

والنهوض

بعوامل

التطور

االقتصادي واالجتماعي.
 .2تيسير احللول للمشاكل الدولية االقتصادية

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أساس ًا للكثير من املعاهدات امللزمة دولي ًا،

واالجتماعية والصحية وما يتصل بها.

والتي تتناول مجموعة واسعة التنوع من
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القضايا في ميدان حقوق اإلنسان .وحتدد

عمل متكافئة ،وحقهم في التمتع باحلماية

هذه املعاهدات حقوق اإلنسان واحلريات

التي يتمتع بها العمال املواطنون وفي املعاملة

األساسية كما تضع املعايير األساسية التي

اإلنسانية ضمن إطار العمل وفي احلصول

استلهمتها أكثر من  100اتفاقية وإعالن

على اإلقامة واجلنسية ،وتأخذ بعني االعتبار

ومجموعة قواعد ومبادئ دولية وإقليمية في

دستور منظمة العمل الدولية في حماية مصالح

ميدان حقوق اإلنسان ومتخض عن ذلك خمس

املهاجرين العمال والذي يشير إلى [حق كل

معاهدات أساسية أخرى لألمم املتحدة بشأن

شخص في مغادرة أي بلد مبا في ذلك بلده
األصلي ،وفي دخول بلده] وفق ًا ملا ينص عليه

جميع أشكال التمييز العنصري ()1965

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية كما إلى

املرأة عام ( ،)1979اتفاقية حقوق الطفل عام

[حماية مصالح العمال عندما يستخدمون

( ،)1989اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من

خارج أوطانهم] كما إلى [ضمان انتقال األيدي

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

العاملة وال سيما الهجرة بحثا عن عمل] كما
اعتمد املجتمع الدولي منذ العام  ،1951عدد ًا

الدولية حلماية جميع العمال املهاجرين وأفراد

من االتفاقيات والبروتوكوالت حلماية املهاجرين

أسرهم ( ")1990وال بد من اإلشارة هنا

ومن أكثرها.

حقوق اإلنسان "االتفاقية الدولية للقضاء على

إنسانية أو املهينة عام (  )1984ثم االتفاقية

إلى أن هذه املعاهدات معاهدات منفصلة عن
برتوكوالت اختيارية تضيف أحكام ًا موضوعية
وإجرائية.
تأتي هذه االتفاقيات لتضمن للمهاجرين
حقوقهم اإلنسانية وتكفل لهم العيش بكرامة
في أي مكان كان ،فاتفاقية الهجرة في أوضاع
اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال
املهاجرين "الناجمة عن مؤمتر العمل الدولي
والتي دخلت إلى حيز النفاذ في  9كانون األول
 1987جاءت لتؤكد كافة احلقوق التي يجب أن
يتمتع بها املهاجر دون متييز بينه وبني املواطن
العادي وخاصة احلق في احلصول على فرص
العدد (2015 )34

المبحث الثالث :اتفاقية فينا
لعام  1951وبروتوكوالتها لعام 1967
جاءت اتفاقية فينا لتسوية أوضاع الالجئني
والتي صادق عليها  141بلد ًا لترسي ضمانات

قانونية حلماية الالجئني وتتضمن تعريف ًا
واضح ًا لوضعهم كما حتظر طرد األشخاص
املعتبرين الجئني أو إعادتهم قصر ًا إلى أي بلد

ميكن أن يتعرضوا فيها للتمييز العنصري أو
االضطهاد أو االعتقال والتعذيب أو القتل إذا
ما متت إعادتهم إلى بلدهم األصلي ،ويوسع
البروتوكول املتعلق بوضع الالجئني لعام 1967
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والذي صادق عليه  139بلد ًا نطاق االتفاقية

إرادتها ،ووقعت عليها ،فااللتزام الدولي بالنسبة

لعام  1951والتي كانت فائدتها مقصورة على

للدول التي لم توقع على االتفاقيات يبقى في

األشخاص الذين أصبحوا الجئني قبل  1كانون

إطار االلتزام األخالقي الذي حتكمه ضوابط

الثاني  ،1951كما يوسع من نطاق تطبيق

ذاتية ورمبا حتكمه في بعض األحيان مقتضيات

االتفاقية ليشمل األشخاص الذين أصبحوا

املصلحة الدولية.

الجئني بعد ذلك التاريخ .أما اتفاقية حماية

نصت ديباجة االتفاقية الدولية للقضاء على

حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام
 1991والتي صادق عليها  19بلد ًا فقط ،فتعطي

جميع أنواع التمييز العنصري على مبادئ
رئيسة تعد من ضمن املسؤوليات الدولية التي

تعريف ًا دولي ًا ملختلف فئات العمال املهاجرين
وتقر االتفاقية رسمي ًا مسؤولية الدول عن احترام

يجب على كل دولة أن تنهض بها ومن أهم
ما أشارت إليه االتفاقية "يولد الناس أحرار ًا

حقوق املهاجرين وضمان حمايتهم ،ويهدف

ومتساويني أمام القانون دون متييز على أسس

بروتوكول االتفاقية للعام  2000ملنع وقمع

العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين ويحق لهم

ومعاقبة االجتار باألشخاص وخاصة النساء

التمتع باحلماية مبوجب القانون"

8

واألطفال وتعزيز التعاون بني الدول األطراف

ويترتب بناء على ذلك مسؤولية الدول في منع

لتحقيق هذه األهداف .كما تؤكد اتفاقية جنيف

وشجب ومالحقة ومعاقبة أي شكل من أشكال

الرابعة املتعلقة بوضع األشخاص احملميني

التمييز وحماية املجموعات العرقية املستضعفة

ومعاملتهم ،في القسم الثاني اخلاص مبعاملة

ضمن منطقة الدولة ،وضمان احلق في املساواة

األجانب في أراضي أطراف النزاع مادة ()35

للجميع أمام القانون ،وحماية حقوق األقليات

على حق أي شخص في مغادرة البالد في بداية

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية

النزاع أو خالله ومتنح األشخاص املدنيني حرية

واملدنية ،وإتاحة احلق لضحايا التمييز العنصري

التنقل حتى خالل احلرب وتكفل لهم حقوقهم

من خالل احملاكمات العادلة والتعويضات املالئمة

اإلنسانية وحقهم في املعاملة دون متييز أو

عن أي ضرر قد يلحق بالضحايا .وحقوق املهاجر

تفريق ،وفق ما ورد في املادتني  38 ،35من

اإلنسانية في القانون الدولي مضمونة بناء على

اتفاقية جنيف.

االتفاقيات الدولية واملعاهدات ،ويركز القانون

نستنتج مما سبق أنه على الرغم من احلقوق

الدولي على الترابط بني احتياجات املهاجرين

التي يتمتع بها اإلنسان وفق االتفاقيات الدولية

اإلنسانية ،وبني الهموم الشرعية للدول والتأكيد

فإن تطبيق هذه االتفاقيات الدولية غير ملزم

على مبدأ سيادة الدول ،فهناك إدراك أن هذا

للدول إال إذا وافقت على تطبيقها مبحض

املبدأ يجب أن يحترم اإلطار القانوني الدولي،
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وبعض مبادئه األساسية.

امللحق السابع من هذه االتفاقية يأتي التأكيد

فإذا كانت حقوق الالجئني قد ضمنتها

على حق العودة لالجئني إلى بيوتهم األصلية،

االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية فينا لعام

واحلق في استعادة أمالكهم ،والتعويض .وكذلك

 1951وبرتوكولها في عام  ،1967حيث إن

تغيير كل القوانني التي تتحدث عن التمييز

هذه االتفاقية تعتبر االتفاق الدولي األول الذي

بأنواعه ،ووضع قانون حلماية األقليات ،وإحداث

يغطي نواحي مهمة في حياة الالجئني ،وإن
كانت ال تتحدث كثير ًا عن املهاجرين واقتصرت

التشريعات حلماية العائدين إلى أوطانهم.
نستنتج مما سبق أن سلوك الدول أو

في البداية على الالجئني قبل عام  1951فإن

االحتادات الدولية أو االتفاقات وبروتوكوالتها

بروتوكولها اإلضافي لعام  67جاء ليوسع

تشكل في مجملها إضافة محددة ومختصة في

نطاق االتفاقية ويعطي حقوق لالجئني بصرف

موضوع الهجرة للقانون الدولي والذي يستند
أساس ًا إلى العرف واالتفاقات وبروتوكوالتها

واملهاجر الذي من املفترض أن يتمتع باحلقوق

وتطور أحكام احملاكم الوطنية باالستناد

نفسها وفق هذه االتفاقية .وهذه االتفاقية

إلى قواعد القانون الدولي وتطور الشخصية

تساعد على تعزيز التضامن والتعاون الدوليني،

االعتبارية في القانون ليضاف إلى الدولة

لتحقيق وضمان وضع إنساني يتماشى مع

املنظمات الدولية وحتى الفرد الذي ترتب له

حقوق اإلنسان الدولية لالجئ واملهاجر على

في سياق القانون الدولي والدولي اإلنساني

حد سواء .كما جاءت اتفاقية منظمة الوحدة
اإلفريقية لعام  ،1969لتصبح إطار ًا قانوني ًا
دولي ًا حلماية الالجئني ،وكذلك إنشاء مفوضية

حقوق خاصة من حيث احلق في امللجأ واحلياة

النظر عن تاريخ جلوئهم ،ولم يفرق بني الالجئ

واملساواة التي جتاوزت محدودية اإلطار
القطري إلى إطار دولي أوسع.

األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،لتقوم باحلماية

يضاف إلى ذلك ما جتلى من قواعد آمرة

القانونية لالجئني .حيث يعطي القانون الدولي

في القانون الدولي والتي مرت مبراحل متعددة

لالجئني ثالثة حقوق طواعية أساسية مثل العودة

حتى استقرت في النظام القانوني الدولي بعد

إلى دولة املنشأ ،والتعويض ،واستعادة األمالك،

أن وجد نظام دولي عام ،وإذ تعتبر القواعد

وهناك ممارسات قانونية بهذا الصدد -اتفاقية

اآلمرة مبادئ أساسية من مبادئ القانون

البوسنة في  ،1994اتفاقية كرواتيا ،1995

الدولي التي قبلها املجتمع الدولي لتأسيس

واتفاقية دايتون للسالم في  14كانون األول

قاعدة أو أرضية ال ميكن للدول خرقها .وقد
أقرت املجموعة الدولية عدد ًا من املبادئ على

تفكك يوغسالفيا بني البوسنة والهرسك ،وفي

أساس أنها شاملة ،وحيث يتعلق األمر باملعايير

 1995التي جاءت حلل النزاع الذي نشأ إثر
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اإلجبارية للقواعد اآلمرة التي متنع خاصة أفعال
االعتداء ،ومتنع العبودية "فض ًال عن جتارة
الرقيق" وحتظر اإلبادة اجلماعية والقرصنة

كافة .ومن املهم اإلشارة هنا إلى أن القواعد
اآلمرة قيد على إرادة الدولة إذا كان لدول العالم
بوصف كل واحد منها شخص ًا من أشخاص

والفصل العنصري والتعذيب وكذلك إعالنات

القانون الدولي احلق في إبرام املعاهدات حيث
يعد ذلك مظهر ًا من مظاهر متتعها بالشخصية

إلى املس من احلريات األساسية لألشخاص.

القانونية الدولية وقد قننت املادة السادسة من

فالفصل  53من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات

اتفاقية فينا لقانون املعاهدات هذا اجلانب

املؤرخة في سنة  1969يعتبر قاعدة إجبارية

فنصت على أن لكل دولة أهلية إبرام املعاهدات

بالنسبة للقانون الدولي حيث كل قاعدة مقبولة

"ألن هذا الظهر يعكس مدى احلرية التي تتمتع

ومعترف بها من املجموعة الدولية ال تخضع

بها الدول باعتبارها الشخص القانوني".

الدخول في حروب أو املعاهدات التي تهدف

ألي استثناء وال ميكن أن تتغير إال مبقتضى

وعلى الرغم من التباين في االلتزام بنصوص

قاعدة جديدة من القانون الدولي حتمل الطبيعة

القانون الدولي وقواعده املختلفة فإن طبيعة هذا

نفسها ويسبب أي انتهاك للقواعد اآلمرة بطالن

القانون شكلت الرابط القانوني بني املصلحة

املعاهدة وتتحمل الدولة مسؤولية ذلك.

اخلاصة للدولة والقواعد القانونية للدولة.

وهذا يعني أن وجود قواعد آمرة في القانون

فاملساحة التي يوفرها القانون الدولي من

الدولي أمر يقتضي حتديد خصائصها بقصد

احلرية والقيد تفرض على الدول احلد األدنى من

توضيح معناها ومتييزها عن بقية القواعد

االلتزام بالقيم القانونية واإلنسانية ،وهذا بحد
ذاته يشكل إطار ًا شبه ملزم لسلوكيات الدول

 .1قواعد وضعية.

عامة وأشخاص القانون الدولي كاملؤسسات

 .2قواعد عامة حتمي مصلحة دولية.

واملنظمات واالحتادات واألفراد.

القانونية األخرى من حيث إنها:

 .3القواعد اآلمرة قيد على إرادة الدولة.
فالقاعدة اآلمرة التي تخاطب جميع دول العالم

الفصل الرابع:
الهجرة في القوانين الوطنية للدول

إلزام هذا النص للدول غير األعضاء في األمم

المبحث األول :التطورات األمنية
وتأثيرها على الهجرة
إن وجود تهديدات جديدة وحتديات تقف
أمام األمن العاملي جعل احلكومات تركز

دون استثناء حتى تلك الدول التي ليست أعضاء
في األمم املتحدة ،وبالتالي يظهر لنا األساس في
املتحدة واملتأتي من كون حفظ األمن والسلم
الدولي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي
وهي تهدف إلى حتقيق غاية عامة مشتركة للدول
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جهودها على تطوير آليات تنظم وتيسر الهجرة

مشددة تأثر بدورها سلب ًا على حركة الهجرة

القانونية والتي تستطيع في الوقت نفسه أن

واملهاجرين ،ومبا أن القوى العظمى تفرض

تسد الثغرات التي ميكن أن تنفذ منها الهجرة
غير الشرعية .فقد نشأ حديث ًا الكثير من األطر

قوانينها على املجتمع الدولي ،فإن سريان هذه
القوانني واألنظمة يأخذ شك ًال من الشرعنة في

اإلقليمية والتعليمية لتنظيم الهجرة والتي تلعب
اليوم دور ًا مهم ًا في تنظيم الهجرة العملية في

إطار القانون الدولي على سائر الدول املختلفة

أغلب قارات العالم .وقد أدى القلق املتزايد من
العديد من البلدان إلى انتقال موضوع الهجرة
الدولية ،فكان التغيير على مستوى السياسات
والتشريعات في أربعة اجتاهات ،على مستوى
السياسة اخلارجية ،على مستوى سياسة
معاجلة اإلرهابيني األجانب احملتملني ،على
مستوى احلفاظ على األمن احلدودي ،وأخير ًا
على مستوى القوانني والتشريعات الداخلية
كنوع من االستعدادات الداخلية.

شكلت الواليات املتحدة األميركية منوذج ًا
دولي ًا في التعاطي مع موضوع الهجرة

واملهاجرين ،فتغيير السياسة اخلارجية ودخول
أميركا في عمليات عسكرية ضد األشخاص
األجانب ،واجلماعات األجنبية وضد الشعوب
التي تدعي أميركا أنها تدعم اإلرهاب،
والهجوم على أفغانستان ،وحرب أميركا
على العراق .هذه األحداث كلها جاءت ضمن
سياسة جديدة للقوى العظمى ،والتي تقضي
بتغيير التعاطي الدولي وفرض شكل جديد
من األنظمة والقوانني الدولية اجلديدة تضمن
احلفاظ على أجندة املصالح للقوى العظمى،
وإن كان ذلك يتطلب اتباع سياسات أمنية
العدد (2015 )34

وعلى املوضوع املستهدف بحد ذاته.

المبحث الثاني :تعديل القوانين الداخلية
للدول وأثرها على الهجرة الدولية
يختلف سلوك الدول في القوانني الداخلية
وتعاطيها مع موضوع الهجرة وفق مصلحة
الدولة ومتطلبات األمن لديها ،وهذا ش ّكل بحد
ذاته سلوك ًا متنوع ًا في قراءة الدول والتزامها
في القانون الدولي ،فعلى سبيل املثال ال
احلصر قامت دائرة الهجرة األميركية بالعديد
من اخلطوات املخالفة حتى للقوانني الداخلية
األميركية ،وذلك استجابة للسياسة األميركية
اجلديدة (احلرب على اإلرهاب) وما رافقها من
حمالت وقائية استهدفت العديد من جتمعات
الالجئني واملهاجرين سواء الشرعيني أو غير
الشرعيني ،متجاوزة بذلك القوانني الداخلية
املتعلقة باحلريات واحلقوق .ولم تبق هذه
السياسة ثابتة في السنوات العشرين األخيرة
حيث تباينت بني محاوالت تنظيم الهجرة الشرعية
ومواجهة الهجرة غير الشرعية وصو ًال في اآلونة
األخيرة إلى تطوير اإلجراءات والقوانني املتعلقة
بالهجرة نتيجة تطور موضوع الهجرة إلى
ظاهرة عامة شملت معظم دول الشمال "حيث
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عبر وزير اخلارجية األميركي جون كيري عن

األمنية املتبعة في أميركا وكندا تشكل عائق ًا
كبير ًا أمام الهجرة الشرعية وحتول دون

مبائة ألف مهاجر كل عام حتى العام ،2017
ً 9
فيما كانوا يستقبلون  70ألف مهاجر سنويا".

استيعاب الظاهرة بحجمها الكبير على مستوى

توجه اإلدارة األميركية إلى زيادة قبول الالجئني

العالم.

جتدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الزيادة

وفي أوروبا ،أجرت العديد من الدول تعديالت

احملددة في أعداد الالجئني الذين سيتم

وتغييرات في قوانني الهجرة لديها ،فوضعت
أملانيا مث ًال الكثير من القيود التي قد تقف عائق ًا

استيعابهم ليست كافية للتعاطي مع أزمة
املهاجرين والالجئني ،علم ًا أن أعداد الالجئني

أمام حركة الهجرة ،ومن هذه القيود تشديد

السوريني كنموذج يفوق األربعة ماليني مهاجر

إجراءات الهجرة واحلصول على اإلقامة أو
اجلنسية "فقد اقتصر منح اإلقامة وفق ًا للتعديالت

ومنوذج آخر مثل كندا ،حيث تبنت احلكومة
الكندية قانون ًا يجيز رفض طلبات الفيزا أو الهجرة

اجلديدة على من لديه عمل ويتحدث اللغة األملانية
ولم يرتكب أي مخالفة مدنية" كما حددت مدة

إلى كندا لكل من يهدد األمن الكندي ،واعتبر

إقامة املهاجر قبل املطالبة بحق اإلقامة مبا

كل الجئ أو مهاجر ال يستطيع إثبات هويته
متهم ًا حتى تثبت براءته .كما شددت احلكومتان

يزيد على  6سنوات .وقضت التعديالت اجلديدة
مبعاقبة األجانب الذين رفضوا املشاركة في

األميركية والكندية اإلجراءات والسياسات

دورات االندماج اإلجبارية بدفع مبلغ 1000

املتبعة في التعاطي مع املتقدمني بطلبات الهجرة

يورو ،أو مواجهة عقوبة الترحيل ،وأصبح من

واللجوء ،فالتقدم بطلب الفيزا أصبح يستوجب
فحص ًا أمني ًا .ويستغرق من الوقت ما يزيد على

الضروري على من يتقدم للحصول على جنسية

والذين تدفقوا إلى دول العالم طالبني اللجوء.

 20يوم ًا وقد يصل في بعض األحيان إلى ثالثة

أن يكون لديه عمل باإلضافة إلى املعرفة اجليدة
باللغة والقيم األملانية.

أشهر ،ثم فحص سيرة حياة الشخص وخلفيته

جوبهت السياسة األملانية اجلديدة بالعديد

التاريخية ثم أخذ البصمات ،وهذا اإلجراء حرم

من االنتقادات ،واعتبرت سياسة أملانيا اجلديدة
سياسة معادية لالندماج وتقف عائق ًا في طريق

احلصول على الفيزا املعتادة ،وأصبح الذكور

الهجرة واملهاجرين ،كما أن القانون اجلديد
يهدف إلى إجبار األجانب على االندماج خوف ًا

الرقابة ناهيك إن كانوا من دولة من دول الشرق

من العقوبة وال يهدف إلى تعزيز االندماج.

الكثير من السواح ورجال األعمال والزوار من
بني سن  45-16يعاملون معاملة خاصة في
األوسط املصدرة للهجرة.
إن طبيعة اإلجراءات االحترازية والتعقيدات

أما احلكومة السويسرية التي أبدت اهتمام ًا
شديد ًا بالهجرة واملهاجرين منذ عقود ،ملا
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لها من آثار إيجابية على املجتمع واالقتصاد

في قضية تسليم محمد الزارع إلى السلطات

السويسري على حد سواء ،فإنها حذت حذو

املصرية "أن قرارات األمم املتحدة غير ملزمة
قانون ًا ،واحلكومة السويدية غير مجبرة على

املهاجرين ،وعدلت قوانني الهجرة ،فما دام

إنصاف الضحايا أو منحهم تعويضات".

أغلب الدول األوروبية ،فشددت خطابها جتاه
املهاجر في سويسرا دون إطار مؤسساتي

بشكل عام نستطيع القول إن األجواء العامة

ميثله ويدافع عن حقوقه على املستوى الوطني،

السائدة في دول االحتاد األوروبي مقلقة .وعلى

فإنه ال يتمتع بحقوق املواطنة ،فال يشارك في
االنتخابات مث ًال ،ومن القوانني السويسرية

الرغم من ذلك أطلقت املستشارة االملانية أجنيال
ميركل موقف ًا جديد ًا جتاه الهجرة لم تستند فيه

التي أثارت حفيظة املفوضية السامية لشؤون

إلى وثيقة املفوضية األوروبية التي كانت في
مجملها تشكل قيود ًا شاملة على الهجرة وتذهب

الالجئني ،النص القانوني الذي يجعل الالجئ
ملزم ًا بإثبات هويته في غضون  48ساعة أو

إلى الترتيب ألعمال عسكرية لتدمير قوارب

يرفض النظر في طلب اللجوء خاصته.

تهريب الالجئني إضافة إلى تضمنها "كوتا" مقرة

كذلك في سنة  2002أصدرت فرنسا قانون ًا

وإلزامية في توزيع املهاجرين على أساسها.

يقتضي من املهاجرين غير املسجلني أن يدفعوا
جزء ًا من تكاليف عالجهم الطبي .أما غير القادرين

فهذه الوثيقة لم تخرج عن أسس قوانني دبلن
املتعلقة باللجوء السياسي والتي أعلنت في بداية

على إثبات وجودهم في البلد ملدة تتجاوز ثالثة

التسعينيات والهادفة إلى حتجيم الهجرة ووضع

أشهر فلم يكن باستطاعتهم التماس احلصول

ضوابط لها وحماية القارة األوروبية من الهجرة

على مساعدة طبية في حالة الطوارئ أو عالج

غير الشرعية وتنظيمها بحيث تبقى ضمن

حالة مرضية تعرض احلياة للخطر.

احلدود املعمول بها في قوانني دبلن .وعودة إلى

تأتي احلكومة السويدية ضمن الدول األوروبية

املبادرة األملانية التي جمعت بني مفعول ميثاق

التي أدخلت تعديالت على إجراءات الهجرة

دبلن وأجندة املفوضية األوروبية ،حيث سحبت

واللجوء ،فقد أكدت هيئات حقوق اإلنسان في

من التداول الرسمي أكثر التحفظات والقيود

األمم املتحدة مسؤولية السلطات السويدية عن

على الهجرة وفتحت أبواب أملانيا ليس أمام

العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان ،فقد قامت

بضعة آالف من املهاجرين بل أمام مئات األلوف

السلطات السويدية بإبعاد أحد األشخاص من

منهم ،لذلك فاإلعالن األملاني يفتح صفحة جديدة

طالبي اللجوء إليها إلى بلد ممكن أن يتعرض

في تاريخ الهجرة على النطاق الدولي وليس

فيها النتهاكات حلقوقه اإلنسانية ،وكان رد

األوروبي أو األملاني فحسب فهذا التحول افترض

احلكومة السويدية على االتهام املوجة إليها

بحث املسوغات واحلوافز الفكرية واألخالقية وما
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يستوجبها من تغييرات وتعديالت .

بقرارات مؤسسات الشرعية الدولية ،خاصة

ولكن الغريب في األمر أن هذا التحول

أن الدول ال تستطيع إعادة الالجئ إلى الدولة

ارتطم بإعادة فرض القيود احلدودية على

التي هاجر منها ،وهذا ما يخص قضية اللجوء.

دخول األراضي األملانية ليثار التساؤل عما إذا

أما بالنسبة للهجرة فإن القانون الدولي ال يلزم

كانت احلكومة األملانية متلك أي خطة ملواجهة

وذلك بسبب أن سيادة الدول وسيادة قانونها

التداعيات الناجمة عن الهجرة حسب ما أوردته
صحيفة "زودوتشييه" الليبرالية األملانية .وهذا
يعني أن املوقف األملاني ال يزال يتراوح بني
سياسة الباب املفتوح وفرض القيود.
إذن ومن خالل استعراض بعض النماذج من
السياسات والقوانني الداخلية اخلاصة مبعاملة
املهاجرين ،نرى أن املهاجر ال يزال محروم ًا من
أبسط حقوقه اإلنسانية ويعاني من مشكلة القدرة
على االندماج احلقيقي في مجتمعه اجلديد ،فال
ميكنه االستفادة من الفرص االقتصادية وال
املشاركة السياسية الفعالة وال االنخراط في
احلياة العامة وفي بعض األحيان يحرم من حقه
في العالج املجاني ومن الكثير من احلقوق التي
كفلها له القانون الدولي .فهل يعتبر هذا السلوك
الدولي جتاه املهاجرين وقضاياهم املختلفة
اختراق ًا للقانون الدولي اإلنساني أم أنه يبقى
في إطار السلوك الطبيعي للدول للحفاظ على
أمنها وأمن مواطنيها.

المبحث الثالث :النظام الدولي وأثره
على القانون الدولي والهجرة الدولية
إن إلزامية القانون الدولي تأتي أو ًال من البعد
اإلنساني واألخالقي للدول ،ومن ثم االلتزام

الداخلي اخلاص تبقى هي احملرك األساسي
في استقبال املهاجرين من عدمه.
تبقى سيادة القانون الدولي خارج إطار
سيادة القوانني الداخلية للدول ،بل إن
مؤسسات القانون الدولي حتاول العمل مع
املؤسسات القانونية الداخلية للدول من أجل
تقريب بنود القانون الدولي مع القانون الداخلي
وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تخفيف معاناة
املهاجرين.
ويأتي مشروع قانون الهجرة في دول
االحتاد األوروبي استجاب ًة للوعي األوروبي
بأهمية مراعاة حقوق اإلنسان ،ومن هنا جاء
اهتمام البرملان األوروبي باقتراح تقدمت به
املفوضية األوروبية في إطار السعي ملقارنة
قوانني الهجرة في دول االحتاد البالغ عددها 27
دولة ودراسة أوجه الشبه واالختالف في هذه
القوانني على أمل بلورة اقتراح لصياغة قانون
موحد للهجرة تراعي حقوق األقليات املهاجرة
وتضع اخلطوط العريضة لسياسة الهجرة في
دول االحتاد "وصوت برملان االحتاد األوروبي
بغالبية  305أصوات لصالح هذا االقتراح،
وعلى الرغم من أن التصويت ليس ملزم ًا فإنه
يشكل ضغط ًا على احلكومات األوروبية لاللتزام
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ومراعاة قواعد حقوق اإلنسان في التعامل مع

في خطابه املوجه للمنتدى العاملي املعني

قضية الهجرة" وهذا بحد ذاته يشكل اعترافا
ضمني ًا من االحتاد األوروبي بوجود انتهاكات

بالهجرة والتنمية واملنعقد في بروكسل بتاريخ
 2007/07/15قائ ًال" :باستطاعتنا أن نفعل

خطيرة ملبادئ حقوق اإلنسان داخل عدد من

الكثير لبناء خبرة أفضل في مجال الهجرة

دول االحتاد األوروبي .كما حكمت جلنة احلقوق

الدولية ،فبإمكاننا أن نكفل للناس االنتقال

االجتماعية التابعة ملجلس أوروبا في العام

بطريقة آمنة وقانونية حتمي حقوقهم...

 2004أن التشريعات واملمارسات سالفة الذكر

وبإمكاننا أن نعزز فهم أنه كلما كان املهاجر
مندمج ًا بشكل أفضل زاد إسهامه في بلده

احلصول على مساعدة طبية داخل أراضي دولة

األصلي" .وهذا احلديث املوجه للمجتمع

من الدول األطراف ،حتى لو كانوا يقيمون فيها

الدولي يدل على اهتمام األمم املتحدة البالغ

بطريقة غير قانونية ،هي تشريعات وممارسات

بوضع املهاجرين وتثبيت حقهم القانوني في

تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة.

الهجرة واملعاملة كمواطني البلد األصلي في

والتي حترم املواطنني األجانب من احلق في

وفي اإلطار نفسه ،جاء االهتمام الدولي الذي

احلصول على الفرص واالمتيازات.

عبرت عنه منظومة األمم املتحدة مبعاجلاتها

وسعت منظمة الهجرة الدولية إلى إيجاد

األخيرة لشتى أبعاد الهجرة الدولية ،فقد

نظام هجرة جديد وذلك في محاولة منها

ركزت األمانة العامة لألمم املتحدة على جمع

للحفاظ على التوازن بني العرض من الدول

ونشر املعلومات عن مستويات الهجرة الدولية

املرسلة والطلب من دول الغرب التي أصبحت

وعنيت هيئات األمم
واجتاهاتها السياسية ُ

تسن قوانني تخل بهذا التوازن وتعرقل التنقل

املتحدة مبسائل حقوق اإلنسان واملشردين
داخلي ًا ،وشمل ذلك األسر واملشردين،

احلر لألفراد ،ففتحت منظمة الهجرة الدولية
نقاش ًا دولي ًا في جنيف خالل دورتها الرابعة

وإدماج املهاجرين اجتماعي ًا واقتصادي ًا.

والتسعني املنعقدة بني 2007/11 - 28/27

كما عملت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على

حتت عنوان "التحكم في الهجرة في اقتصاد

توفير الدعم املناسب للعمليات واألنشطة

يعرف عوملة متطورة" ويعد هذا التوجه مبثابة

املتصلة بالهجرة الدولية والتنمية ،وأكد األمني

بداية جديدة لوضع معالم نظام هجرة جديد،

العام لألمم املتحدة "أن الوقت قد حان إللقاء
نظرة أكثر شمو ًال على مختلف أبعاد مسألة

يراعي من جهة فشل سياسات الهجرة التي مت
تطبيقها حتى اليوم ،ويواجه من جهة أخرى

الهجرة" .كما أضاف األمني العام في تأكيد

التعقيدات التي طرأت خاصة بعد أحداث

منه على ضرورة مراعاة حقوق اإلنسان وذلك

 11أيلول وإطالق الواليات املتحدة ما يسمى
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الخاتمة

"احلرب على اإلرهاب" والتغير احلاصل في
السياسة الدولية على أثر هذه احلرب وتأثير
هذا التغير على حرية حركة األفراد ودفعهم
للزج في نشاطات غير مشروعة.
لم تعد قضية حقوق اإلنسان واالنتهاكات
البليغة التي ترتكبها األنظمة الدكتاتورية مسألة
داخلية بحتة ،بحيث ال ميكن للمجتمع الدولي أن
يتدخل فيها لوقفها ومنع قمع السكان املدنيني،
وأضحت مسألة احترام حقوق اإلنسان مسألة
تهم املجتمع الدولي بأسره وتتجاوز شؤون الدولة
الداخلية وال تنحصر باألمن الوطني الداخلي،
فهذه االنتهاكات صارت مصدر ًا للقلق وعدم

االستقرار لألسرة الدولية ،ومصدر ًا خطير ًا
للحروب والنزاعات التي يؤثر استمرارها على
األمن والسلم الدوليني خصوص ًا إذا كان مصدر
االنتهاكات إرهاب ًا متارسه الدولة نفسها ،وليس

من املرجح أن يترسخ جهد مستدام حلماية
حقوق اإلنسان للمهاجر إال إذا اعترف واضعوا
السياسات واجلمهور بوجه عام بأن العالقة بني
املهاجرين واملجتمع املضيف لهم هي عالقة تعود
بالفائدة على الطرفني ،وهذا يشمل أيض ًا فهم
الهجرة في سياقات كثيرة ،فاملهاجرون يلعبون
دور ًا حيوي ًا في املجالني االجتماعي واالقتصادي،
إال أنهم ما زالوا يعانون من عقبات رئيسة من
حيث قبولهم في املجتمع املضيف أو التمييز
العرقي والطبقي وغيره من أشكال التمييز التي
تؤدي إلى مضاعفة التحديات التي يواجهها
املهاجرون.

فلسفة حقوق اإلنسان في املجاالت كافة
تنطلق من القيمة األخالقية في أن البشر
ولدوا أحرار ًا ولهم احلقوق نفسها باعتبارها

أسس ًا للحياة اإلنسانية ،ولهذا حاول القانون
الدولي إضفاء هذه القيم اإلنسانية واألخالقية
على مجمل التشريعات واإلجراءات والقوانني
التي تتعلق بتنظيم العالقة بني البشر مبختلف
أجناسهم ودولهم على أساس هذه الفلسفة
والقيمة األخالقية .إال أن القوانني الوطنية للدول
ال تنطلق من هذه الفلسفة باعتبار أن مصالح
الدولة في املجاالت كافة حتتم عليها صياغة
وإقرار قوانني وتشريعات وأنظمة مبنظور
مختلف نسبي ًا عن تلك الفلسفة األخالقية.
وحيث إن هذه القوانني الوطنية تصبح الحق ًا
جزء ًا من هذه املنظومة في القانون الدولي ،وهنا
تنبع اإلشكالية في العالقة بني مكونات القانون
الدولي ،إذ تتمثل في التناقض النسبي في
بعض األحيان والواسع في أحيان أخرى بني
القيم العامة في القانون الدولي وبني املصالح
اخلاصة للدولة في قوانينها الوطنية.
ففي موضوعة الهجرة ،نستطيع القول إن
القوانني اخلاصة بالهجرة الدولية التي تتبعها
كل دولة على حدة على الرغم من أن القواعد
القانونية اخلاصة بالهجرة لها معاجلات في
القانون الدولي فإن معاجلتها في الدولة
الوطنية (القانون الوطني ) له مسار آخر
يقترب أو يبتعد من اإلطار العام للقانون
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الدولي وفق مصلحة الدولة .مع العلم أن

االطالع عليها وعلى اجلزاء الذي يرتبه النص

مكونات القانون الدولي ليست مدونة في إطار

القانوني الذي يوقع هذا العقاب عند مخالفة

قانون عام واضح ومحدد بتفاصيله وإجراءاته

تلك القواعد القانونية ،والذي يوضح أن جتاوز

وقواعده ،حيث تلعب هذه املكونات كاالتفاقيات

احلقوق األساسية للحق في الهجرة واللجوء

واملعاهدات والعرف والقوانني الوطنية وأحكام
الفقهاء دور ًا في حتديد ماهية القانون الدولي،

حتى في إطار املمارسة السيادية للدولة للحفاظ
على مصاحلها يعد انتهاكا خطير ًا للقانون

األمر الذي أعطى مساحة كبيرة للدول في

الدولي ،وهذا جتسد في خطاب األمني العام

التعاطي مع القانون الدولي ،بحيث أصبح

لألمم املتحدة السيد بان كي مون في مستهل

تطبيقها للقوانني واألنظمة الداخلية ال يحتكم

مؤمتر الهجرة الدولية وحقوق اإلنسان الذي

إلى القانون الدولي نفسه وإمنا حتكمه

انعقد في العام  2008والذي أكد فيه أهمية

املصالح األمنية والسياسية واالقتصادية

التعاون بني الدول املصدرة للهجرة والدول

للدولة الوطنية.

املستوردة وبلدان العبور وفيما بني املؤسسات

وميكن القول هنا إن متاهي الدول في

احلكومية واملجتمع املدني واملهاجرين أنفسهم

احلفاظ على مصاحلها أدى إلى ظهور الكثير

للتأكيد على تطبيق األدوات الدولية حلقوق

من التجاوزات للقانون الدولي اإلنساني والتي

اإلنسان وتوعية املهاجرين بحقوقهم وحرياتهم

تصل في بعض احلاالت إلى حد االنتهاك

وواجباتهم خاصة املجموعات ذات االحتياجات

لبعض احلقوق اإلنسانية ،وعلى الرغم من كل

اخلاصة ،خاصة األطفال واأليدي العاملة

املساهمات اإليجابية التي يقدمها املهاجرون

النسوية في القطاع غير الرسمي ،وضحايا

لدولهم سواء األصل أو الدول التي يقصدونها

االجتار بالبشر واملهاجرين غير الشرعيني

فإنهم ما زالوا يعاملون على أنهم مصدر

وطالبي اللجوء وكل هؤالء الذين يستحقون

لالستثمار والتنمية والتطوير ،وليس على أنهم

ويحق لهم احلماية الفعالة في إطار القانون
الدولي .وأي ًا كان احلال فإن أحكام القانون

خالل املمارسات التي تعزز حماية هذه الفئة

الدولي تتضح من خالل مصادر هذا القانون

من البشر.

والتي نصت عليها املادة  38من النظام

بشر لهم حقوقهم التي على الدول صونها من

إن إدراك املجتمع الدولي خطورة التجاوز

األساسي حملكمة العدل الدولية ،فبمجرد أن

امللحوظ للقانون الدولي اإلنساني دفعه في

يقرر املجتمع الدولي أن يجعل حقوق اإلنسان
جزء ًا من االلتزام القانوني للمنظمات الدولية

حثيثة مبذولة لتدوين قواعد قانونية يسهل

عندئذ يكون كل شيء ابتداء من سياسة الهجرة

اآلونة األخيرة إلى السعي من خالل جهود
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قراءة في كتاب

بطاقة ملكية:
تاريخ من النهب والصون واالستيالء
في المكتبة الوطنية اإلسرائيلية
ّ
الحاج
قسم

الكاتب:
الناشر:

غيش َعميت

املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  -مدار

تاريخ النشر2015 :
ترجمة:

*

عالء حليحل

طالبة ماجستير في برنامج الدراسات العربية املعاصرة  -جامعة بيرزيت
141

*

افتتاحية:

هذا التحلل من الشعور بالذنب ليس رأف ًة

يقوم مبدأ الكولونيالية االستعمارية  -من

بالضحية بالتأكيد ،بل ألن إسرائيل وحسب

ثقافة جديدة تهدف إلى محو ثقافات الشعوب

املفهوم االستعماري االستعالئي غير قادرة
على أن تفهم ما أنتجته ثقافي ًا ،وليس عندها

ضمن األسس التي يقوم عليها  -على خلق
األصلية املستعمرة وردمها ،فتحل هذه الثقافة
اجلديدة فوق القدمية وتستبدل بها .وهذا ما
أشار إليه جلي ًا منير العكش في كتابه أميركا
واإلبادات الثقافية :لعنة كنعان اإلجنليزية ،حيث
تسير اإلبادة الثقافية جنب ًا إلى جنب مع اإلبادة
اجلسدية للطرف املستع َمر.

وتعد دولة االستعمار االستيطاني "إسرائيل"
في مشروعها تطبيق ًا جيد ًا لهذا النظام
الكولونيالي ،إذ لم تكتف فقط بصنع ثقافة

االستطاعة على االستفادة من هذا اإلنتاج
الثقافي وال احلفاظ عليه ،فيسدي اجلالد لها
"معروف ًا" بأن يستلبها ويسرقها ،بذاكرتها
وثقافتها وكل ما يتعلق بوجودها الذي يسعى
إلى نفيه مقابل إثبات وجوده هو .ومن املهم في
هذا السياق اإلشارة إلى لعنة اآلخر األوروبي
التي تطارد منظومة التفكير الكولونيالية ،حيث
كل آخر ،يخالفها ،هو عدو لها ،ويزيد مقدار
العداء لو كان عربي ًا (آخَ ر الغرب األوروبي

جديدة حتل محل ثقافة الفلسطينيني األصليني

باملفهوم السعيدي).

وخاصة من إرثهم
استالب ثقافتهم أنفسهم
ّ
املدون من كتب ومخطوطات ووثائق وممتلكات
شخصية ،بعد أن قتلت عدد ًا كبير ًا من السكان

عن مركز مدار :املركز الفلسطيني للدراسات

في األراضي التي سيطرت عليها ،بل سعت إلى

وهجرت ما تبقى منهم ،واستباحت ،ثقافي ًا
ّ
بقي في املكان.
وسياسي ًا ،العدد القليل الذي َ
ولتحقيق ذلك ومنهجته رسمي ًا وإضفاء

الطمأنينة عليه دومنا شعور القاتل بذنب
الضحية ،فقد ُأنشئت املكتبة الوطنية اإلسرائيلية
قبل إعالن قيام دولة االستعمار "إسرائيل" وذلك

وفي اتساع حول املوضوع ،صدر مؤخر ًا

اإلسرائيلية مؤلف مترجم عن العبرية للباحث
غيش عميت ،وهو باألساس أطروحته للدكتوراه
من جامعة بن غوريون في النقب ،بعنوان "بطاقة
ملكية :تاريخ من النهب والصون واالستيالء في
املكتبة الوطنية اإلسرائيلية" حول نهب املكتبة
الوطنية اإلسرائيلية للممتلكات الثقافية واإلرث
املد ّون لثالث جهات أساسية اعتمد صنع
األرشيف الصهيوني في املكتبة عليها ضمن

في العام  ،1925على غرار إنشاء املكتبات

مشروع "كنوز املنفى" ،وهي :ممتلكات اليهود

عشر والثامن عشر في برلني وكوبنهاجن

الذين كانوا ضحايا احملرقة النازية في أملانيا
(آخَ ر أوروبا الداخلي)؛ وإرث اليهود العرب في

الوطنية في العالم وخاصة في القرنني السابع
وإسكتلندا ولندن وفرنسا وواشنطن.
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الذين جرى تهجيرهم من بيوتهم وممتلكاتهم في
حرب عام ( 1948آخَ ر أوروبا اخلارجي).

خلت من أهلها ،ولكنها تركزت بشكل أكبر في
األحياء الثرية في غرب القدس ،وخاصة حي
الطالبية والقطمون والبقعة وغيرها ،ولهذا كانت

يشتمل الكتاب على ثالثة فصول يسندها
مدخل وخامتة إضاف ًة إلى مقدمة قصيرة

حمولة الكتب والوثائق واملخطوطات التي سرقت

للمترجم عالء حليحل.

منها تزيد على  30,000كتاب.

اختص الفصل األول بعنوان "املكتبة اليهودية

هذا إضافة إلى الكتب التي سرقها
املستعمِ رون ،عن طريق النهب الفردي ولم

توزيعها بعد احلرب العاملية الثانية؛ في حني

يدر بها أحد ولم تصل إلى املكتبة الوطنية

أن الفصل الثاني عنون بـ"بالطة ضريح غريبة:

اإلسرائيلية ،وبالتالي فهي خارج اإلحصاء.

جمع املكتبات الفلسطينية من غربي القدس في

ويشير ناصر النشاشيبي ،ابن شقيق األديب

حرب  1948وتسلسل ذلك في املكتبة الوطنية"،

الفلسطيني محمد إسعاف النشاشيبي ،إلى

أما الفصل الثالث واألخير فعن املوروث الثقافي

أنّ مكتبة عمه الضخمة التي حتتوي عشرات
آالف الكتب من "كنز األدب" والتي عرفت

املوروث من النسيان :اجلامعة العبرية وممتلكات

بغناها وتنوعها ،قد نهبت بشكل كامل .ولم

يهود اليمن الثقافية".

تتوقف عملية السرقة على نهب الكتب بل شملت
أيض ًا سرقة األثاث واألموال واآلالت املوسيقية

األكبر في العالم" :كتب ضحايا احملرقة وإعادة

اليهودي في اليمن ،بعنوان "يجب إنقاذ هذا

وهنا ال بد من اإلشارة إلى الفيلم املهم الذي
عرضته اجلزيرة الوثائقية عام  2012حول

والسجاد وكل ما كانت تقع عليه عني ،وتصله
يد .ويتضمن الفيلم أيض ًا شهاد ًة خاص ًة ألمينة

العسكرية الصهيونية كتب الفلسطينيني

املكتبة في اجلامعة العبرية "رونا سيلع" تقول

املقدسيني بني عامي  .1949 - 1948والفيلم

فيها إنها وجدت في أرشيف ميليشيا الهاجاناه

بعنوان :النكبة الفلسطينية  :1948أعظم

واجليش اإلسرائيلي األرشيف الصوري الكامل

سرقات الكتب 2وقد أخرجه الهولندي بيني

للمصور الفلسطيني "خليل رصاص" الذي

سرقة اجلامعة العبرية باالشتراك مع املؤسسة

برونر باالعتماد على أطروحة َعميت.

3

يورد الفيلم شهادات لفلسطينيني سرقت
كتبهم أو كتب عائالتهم بعد أن ُطردوا وهجروا

كان "من أوائل املصورين الفلسطينيني الذين
أوقفوا حياتهم على توثيق املقاومة الفلسطينية".
وسيلع بدورها نشرت عام  2009كتاب ًا للصور

من أراضيهم وبيوتهم ،والتي لم تعد أبد ًا إليهم.

الفلسطينية التي سرقت سواء على يد أفراد

ويشير الفيلم إلى أن هذه السرقات قد شملت

أو على يد املؤسسة الرسمية الصهيونية ،ومنها

على اإلطالق جميع البيوت الفلسطينية التي

صور تعود خلليل رصاص.
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بطاقة ملكية
يوضح َعميت أن فكرة املكتبة الوطنية
اإلسرائيلية ُولدت باألصل عام  1892على يد
يوسف حزنوفتش ،أحد أعضاء حركة محبي
صهيون ،من أجل حتقيق فكرة "خالص الكتاب
العبري وجمع الشتات" ،وأسست باالشتراك
بني مكتب "بني بريت" وبني املؤسسات القومية
اليهودية ،وسميت في البداية باسم "مكتبة
مدراش ابربانيل" قبل أن تتولى اجلامعة
العبرية اإلشراف املباشر عليها عام ،1925
(الكتاب ،ص  .)29ويدل تأسيس هذه املكتبة
روحي ًا ومادي ًا إلى سعي احلركة الصهيونية

إلى خلق قومية للشعب اليهودي تولد مشترك ًا
جمعي ًا بني يهود العالم ،حيث تعزز فكرة املكتبة
الروح القومية للشعب الواحد ،حسب اإليطالي
فانيتسي.
ولكن القومية اليهودية التي كانت تسعى
إليها اجلامعة العبرية وضمنها املكتبة الوطنية

الصهيونيني وغير الصهيونيني على حد سواء"،
(الكتاب ،ص  .)32وإن كان ذلك على مقدار
من الصواب فإن احلركة الصهيونية صهينت
هذه احلركة الثقافية سياسي ًا مبا يخدم أهداف
الكولونيالية االستعمارية الصهيونية .والتي
جتلت في جزء منها في تبني املكتبة الوطنية
الصهيونية ملشروع "كنوز املنفى" ،وهو مشروع
يهدف إلى جمع اإلنتاج الفكري والثقافي جلميع
اليهود في العالم وجلبه إلى أرشيف املكتبة
الوطنية .ولذلك فقد توزع جهدها على ثالثة
أهداف ،أولها :جتميع املوروث الثقافي ليهود
املنفى في أوروبا والذي صادرته أملانيا النازية
عقب احملرقة اليهودية ،وما يحمله هذا الهدف
من سعي إلى "نفي املنفى" وخاصة بعد احلرب
العاملية الثانية؛ وثانيها :يهدف إلى جتميع
املوروث اليهودي العربي املتمثل في موروث
يهود اليمن على وجه التحديد على اعتبار أنهم
حاملو اإلرث العبراني القدمي في الشرق ،عقب

أقرب ما تكون إلى قومية صهيونية استعمارية،

النكبة مباشرة حيث "نفي الشرقانية"؛ وثالثها:

كان يشير إلى تدشني مركز روحي وثقافي

سرقة ونهب اإلرث الفلسطيني املدونّ من
مكتبات الفلسطينيني وممتلكاتهم قبل تهجيرهم
جماعي ًا من أراضيهم عام  1948حتت ا ّدعاء

على الرغم من أن تنظير مؤسسيها في البداية
لليهود قاطبة في أرض إسرائيل كما وضع
أسسه آحاد هاعام ،وفيما بعد تالميذه في
"بريت شالوم" (عهد السالم) الذين رأوا أن
جتمع املكتبة الوطنية "بني جدرانها التواريخ
املختلفة لليهود في املنفى ،التي نفتها
الصهيونية املسيطرة بشكل مثابر ،وأن تنمي
وتطور العالقات العلمية والثقافية بني اليهود
العدد (2015 )34

اإلنقاذ واحلفظ ،حيث "نفي الفلسطينيني".
باشرت املكتبة الوطنية عملها هذا كما يؤرخ
لها عميت بني األعوام  ،1955 - 1945بقصد
ودراية من املؤسسة العسكرية الصهيونية أن
االستعمار اإلحاللي ال يكون فقط بالسالح
العسكري وإمنا يرافقه استعمار ثقافي
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يسبقه ويهيئ له ،وإال ملا وجد النص احلديدي

وطرائق التصنيف فيها والترتيب والتخزين.

جلابوتنسكي ودعوته لتدمير األمل الفلسطيني
و"صهر الوعي" تطبيق ًا عملي ًا بعد أكثر من

فأرشيف املكتبة مييز بني الكتب والوثائق

ثمانية عقود على تأليفه له ،وملا وجدت اجلامعة
العبرية في القدس مكان ًا لها منذ عام .1925
 األرشيف :بين اإلظهار والحجب:إعادة ترتيب لعالقات السلطة

"لقد فككت الكتابة البحثية املسهبة في العقدين
األخيرين صورة األرشيف باعتباره حام ًال ألقوال
املاضي والذاكرة البريئة ،وكشفت دوره في خلق
القانون والنظام املجتمعيني ،وفي تنظيم العالقات
السياسية بني الذاكرة والنسيان" .يكشف َعميت

وبجهد أكادميي حثيث عن عالقات السلطة
القابعة خلف األرشيف الذي تصنعه السلطة
السياسية وتسيطر عليه ،فتسمح ملن تشاء
باالقتراب منه وتقصي من تشاء .وبهذا فهو

اخلاصة باليهود الذين قضوا باحملرقة النازية،
ضمن مشروع كنوز املنفى ،وبني الكتب
خاصة يهود اليمن وبني الكتب
واملخطوطات
ّ
املسروقة من مكتبات الفلسطينيني املقدسيني
وبيوتهم بعد حرب عام  .1948فالنوع األول
مصنف بطريقة مميزة وسهلة ،بينما ما يخص
النوعني األخيرين موضوع على رفوف خاصة
ومنزوية في املكتبة على اعتبار أنها كتب مهملة
لـ"عرب" ،عدا كميات كبيرة من الكتب التي لم
حتفظ بطريقة جيدة وأتلفت دون أسف عليها.
لدرجة أن الكتب العربية املصادرة من القدس
وفي ستينيات القرن املنصرم ،أزيلت عنها
أسماء مالكيها ووضعت مكانها عالمة
أي (

_Abandoned Property

()AP

أمالك متروكة).

وهكذا يجري قطع العالقة واحلميمية الظاهرة

تسحب إلى حدود الذاكرة ما ترغب فيه وتقصي

بني الكتب وأسماء مالكيها وتتحول إلى شيء

قائم على تراكم الردم املخفي حتته ،فتارة يكون

مجهول ومتروك وليس له مالك ،يقول عميت في
اخلاصة والعصية
ذلك "وبد ًال من ذكرى البشر
ّ

عنها ما تنوء عنه .وهو نتيجة وسبب في آن واحد
نتيجة أليديولوجيا السلطة وتارة أخرى متلك
هذه السلطة وميارسها بدوره مرة أخرى وتتغير
نتائجه بتغير السلطات املتعاقبة عليه.
يبتدئ الكتاب في هذا السياق بالتنظير
حول التفكيك الذي أبدع فيه ديريدا وغيره
من املفكرين الذين انشغلوا مبوضوع إعادة
تفكيك البنى املعرفية احمليطة ويعكسه على
ممارسات أرشيف املكتبة الوطنية اإلسرائيلية،

على االستنساخ ،والتي كانت محفوظة في
املكتبة ألكثر من عقد ،حلّت محلّها إقامة أرشيف
عام"( .الكتاب ،ص _108ص .)109
ويعقب عميت بأن ذلك مر ّده النظرة
االستشراقية األوروبية التي أتقنتها احلركة
االستعمارية الصهيونية في نظرتها جتاه اآلخر
العربي بعد أن كانت اليهودية ضحية لها في
أوروبا ،وخاصة يهود أوروبا الشرقية .هذه
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النظرة االستشراقية االستعالئية تتلخص في
كون آخَ ر األوروبي /الكولونيالي موضوع ًا ال

إضافتها لألرشيف في مخازن املكتبة الوطنية
ووضعت قيود ًا كثير ًة على من ميلك صالحية

قيمة له ،وتصنفه على أنه جاهل ومتخلف وغير

االطالع عليها.

حضاري ،باملفهوم الذي تع ّرفه أوروبا وإنسانها

للحضارة .وبطريقة مشابهة واصلت الصهيونية
نظرتها للعربي أي ًا كانت انتماءاته الدينية

والفكرية ،لذلك كان ما من مفر من السيطرة
على إرثه الثقافي خاصة املد َّون إلعادة قراءته

من املنظور الكولونيالي ،قراءة تعمل على إعادة
تصميم مضمونه وإعادة كتابته .وهنا موضع مهم
لعمليات جز عنق الثقافة األصالنية وامتدادها
في الذاكرة وبث الروح في الثقافة املستعارة
من ذاكرة الكولونيالي احلضاري .وقد يكون
األرشيف أوضح مثال على ذلك ،ليس ألهمية ما
يظهره بل ألهمية ما يخفيه ويسكت عنه.

 ذاكرات المكتبة "الوطنية"اإلسرائيلية ،والعنف الكولونيالي

بقصدية واضحة ترفق دولة االستعمار
الصهيوني صفة الـ"وطنية" باملكتبة التي تشكلت
على أنقاض مكتبات عديدة ومتنوعة ثقافي ًا
وفكري ًا وجغرافي ًا على صعيد واسع جد ًا ،وكأنها

بذلك تعلن شرعية املجزرة واالستباحة الثقافية
احلاصلة في هذه املكتبة حتت ذريعة حفظ
املوروث الثقافي املعرض للضياع والفقدان،
سواء أكان ذلك هو املوروث اخلاص باليهود في
املنفى األوروبي وفي اليمن ،أو املوروث اخلاص

وينبع اهتمام الصهيونية واملكتبة الوطنية

بالشعب الفلسطيني املستع َمر .وبـ"وطنية" هذه
الذاكرة تهدف احلركة الصهيونية إلى محو

القومية اليهودية املوحدة التي حتميها دولة

وإزالة أي ذاكرة عدا ذاكرتها االستعمارية ،ألنّ

بإرث يهود اليمن من رغبتها في ضمهم إلى
االستعمار "إسرائيل" وفي سبيل ذلك ال بد
من صيانة إرثهم الروحاني الثقافي ،مبصادرة
الدولة له والسيطرة عليه ،وهو ما يضيف لدولة
االستعمار عمق ًا تاريخي ًا وثقافي ًا مد َّون ًا في العمق

العربي وتقصي اليهودي العربي في الوقت نفسه
عن االمتداد احلضاري والثقافي مع محيطه
العربي( ،الكتاب ،ص  .)170ومن اجلدير ذكره
أن ممتلكات يهود اليمن ومخطوطاتهم النادرة
لم تعدها املكتبة الوطنية ألصحابها ،على الرغم
من مطالبة البعض بها ،حيث اختفت ومتت
العدد (2015 )34

الذاكرة هنا كما يصفها َعميت هي "احليز الذي

تندلع فيه املعارك الضارية الدائرة حول املمتلكات
الثقافية" .وألنه أيض ًا ال توجد ذاكرة واحدة على
اإلطالق ،فاحلالة الطبيعية البشرية تستدعي
وجود ذاكرات متعددة للجماعة الواحدة ،تلتقي
على مشترك ما وتتفرع بعد ذلك .ولكن احلالة
االستعمارية املهددة لهذه الذاكرات باملصادرة
تستدعي من اجلماعة املستع َمرة تشذيب ذاكرة

جمعية واحدة حتى حتافظ على نفسها أمام
خطر اإلفناء من اخلارج ،ألن الدفاع عن ذاكرة
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واحدة أسهل من الدفاع عن ذاكرات متعددة.

املكتبة "الوطنية" اإلسرائيلية ،في سعيها احملموم

ولكن في حالة املكتبة "الوطنية" اإلسرائيلية،

إلى إبادة أي آخر مهدد للوجود الكولونيالي مع

فإنّ االستعمار الكولونيالي الصهيوني يسعى
إلى تدجني ومصادرة هذه الذاكرات الثالث

سرقة ونهب محموله الثقافي وخاصة املكتوب،
وهي تلقى صعوبة بالغة بذلك ألنها تنفي نفسها

والذاكرات املتعددة ضمن كل واحدة فيها،

بنفسها ،فالكتب فيها ت ّدل على أصحابها

لتركيب ذاكرة رابعة استعمارية ،تقوم على
كل هذه التراكمات ،وهي الذاكرة التي يشير

املهجر
وحكايتهم وخاصة الكتب العربية،
َّ

أصحابها في أحسن احلاالت لذلك تراها اتخذت

إليها عميت بأنها "ليست إال اجلانب اآلخر من

إجراءات حت ُّد من هذا التذكر بأنْ شطبت أسماء
املالك الفلسطينيني عن الكتب ووضعت مكانها

وعلى النقيض ،فإن هذه الذاكرة حتمل

عبارة "أمالك متروكة" ،إال أنها لم تستطع إزالة

نواقضها داخلها؛ حتمل ذاكرة الفلسطيني الذي

االسم عن الغالف الداخلي أو أي مالحظات داخل
الكتاب ،وهو ما يدل على ذاكرة تختلف متام ًا

اليهودي األوروبي ،مع ذاكرة اليهودي اليمني،

مع الذاكرة االستعمارية .واملكتبة غير غافلة عن

وهذا التناقض أساس ال ميكن غض الطرف

هذا األمر فتحاول االلتفاف على ذلك بادعاء أنها

عنه في تكوين املكتبة الوطنية اإلسرائيلية،

"صانت" احلمولة الثقافية للفلسطينيني حتى ظهور

ففي الوقت التي يراها البعض تهدف إلى نفي

هؤالء الفلسطينيني "الغائبني مبحض إرادتهم"

املنفى األوروبي ،بتجميع كل متعلقات اليهود في

ومطالبتهم "مبمتلكاتهم" .وأن ما يظهر من كتب

املنافي وإيفادها إلى الدولة االستعمارية ،يراها

ووثائق حتمل أسماء أصحابها الفلسطينيني،

البعض اآلخر حلقة وصل مع املنفى وليس حلقة

ومن ضمنها أسماء مالك الكتب في تقرير بيت

نفي له ،كما يشير الكتاب.

الكتب الوطني عام  ،1949هي الوثائق التي لم

النسيان واإلقصاء".

قتلته الصهيونية وهجرته عن أرضه ،وذاكرة

وفي احلالتني تكرس الصهيونية مبدأ

يعد أصحابها للمطالبة بها .والذين ومبحض

االستعالء املعرفي والسلطوي ،حيث تدعي

الصدفة االستعمارية كانوا مقتولني أو ممنوعني،
قطع ًا ،من العودة إلى بيوتهم .ويضاف إلى ذلك

ال يدرك أصحابها األصليون أهميتها جلهلهم
و"انحطاط" قيمتهم معرفي ًا وجسدي ًا ،بتكرار

الكميات الكبيرة من الكتب التي أتلفتها املكتبة
بدعوى أنها حتمل مضمون ًا حتريضي ًا ،فيما

دعاوى النازية حول سرقة ممتلكات ومكتبات

أعادت بيع جزء من الكتب "اخلالية" من أي

يهود أوروبا املقتولني في احملرقة.

مضمون حتريضي للمدارس الفلسطينية داخل

رغبتها في صون هذه املمتلكات الثقافية التي

هذا العنف الكولونيالي  /اإلحاللي جتسده

حدود .1948
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ولعل من األهمية مبكان اإلشارة إلى ما

الدولة الرسمية" 4.ومن أصحاب هذه املكتبات

تطرق إليه الكتاب من فزع املؤسسة العسكرية

اخلاصة التي نهبت إسعاف النشاشيبي

الصهيونية وحتى وقت ليس ببعيد من اكتشاف

وخليل السكاكيني وهنري قطان ويعقوب

أمر أعمال النهب التي قامت بها "املكتبة

فرج وخليل بيدس وتوفيق كنعان وفؤاد أبو

الوطنية" ،والتي كانت فيما سبق تتباهى بفعلها

رحمة ،ويوسف هيكل رئيس بلدية يافا بني

هذا وتدعو إليه شرط أن تكون العملية برمتها

عامي  ،1948 - 1947والذين على الرغم

حتت إشرافها حيث شكلت اجلامعة العبرية

من محاوالتهم احلثيثة ونداءاتهم الستعادة

"جلنة تتنقل خلف اجليش وجتمع الكتب من

مكتباتهم فإن ذلك لم يجد أي نفع.

البيوت" .ويشير الكتاب إلى صلف املؤسسة

على الرغم من املعلومات املهمة التي يكشفها

االستعمارية الصهيونية التي رغبت على

غيش عميت فإنه يبتدئ من النتيجة ويكشف
عن تراكماتها تدريجي ًا ،أي ميركز النتيجة،

منظمة وممنهجة ،وهذا ما يضيف إليها شرعية

وهي نهب ومصادرة الكتب بإشراف املكتبة

سياسية وأخالقية ،وفي حال خرج هذا اجلهد

الوطنية املندرجة بدورها حتت مؤسسة أكبر
هي اجلامعة العبرية ،ويجعلها سبب ًا أساسي ًا

وخاص فإنها تستنكره وترفضه ألنه فقط يلحق

لعديد من النتائج الالحقة من أفعال نهب

الضرر بالصورة األخالقية للمؤسسة العسكرية

وسرقة للكتب واملمتلكات الثقافية املدون منها

بينما تشريد شعب كامل ونهبه وسرقته ال يعتبر
عم ًال َمعيب ًا بل هو نصر.

وغير املدون سواء للفلسطينيني أو اليهود في

الدوام في أن تكون أعمال النهب والسرقة هذا

اجلماعي عن تنظيمه وحتول إلى نهب فردي

"كان الكثيرون على ب ّينة من أعمال
النهب والسرقة ،وكانوا على دراية بوقوعها

واستنكروها مبقوالت واضحة ال لبس فيها.
ومع ذلك ،لم يكن الفلسطينيون أو أموالهم
في مركز االستنكار أو الشجب ،بل "طهارة
معسكرنا

وانتصاره...

كرامة

املرافق

العبرية ...مستقبل دولة إسرائيل ( )...لم
يغضب سميالنسكي ومراسلو عال همشمار
ملج ّرد وجود أعمال نهب ،بل من حقيقة أنها
جتري على يد أفراد وليس على يد مؤسسات
العدد (2015 )34

املنفى األوروبي وفي اليمن .وهذا في الواقع
ليس نقيصة إال باقترانه باحلدث االستعماري
املتواري خلف هذه املمارسات ،والتي يغفل
عميت عن مركزة النكبة الفلسطينية فيها ،حيث
لم تكن فكرة نفي املنفى اليهودي في النهاية
إال تكريس ًا لنفي الفلسطيني .وفي املعادلة
الرياضية ،فإن نفي النفي إثبات ،ونفي املنفى
اليهودي إثبات لوجوده "التاريخي" في مكان
آخر ،ونفي النفي الفلسطيني أيض ًا إثبات
ألصالنية وجوده في املكان األول .وبني الصراع
على النفي واإلثبات تأخذ املكتبة "الوطنية"
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اإلسرائيلية موقعها في الفعل االستعماري
الظاهر واملبطن.
ولوال املس ِّبب األساسي وهو احلدث
االستعماري النكبوي الذي أحلقته احلركة
الصهيونية بالفلسطينيني عام  1948من سرقة
أرضيهم وممتلكاتهم وأرواحهم ملا استدعت
احلاجة وجود مثل هذا الكتاب البحثي.

واختزنتها باألرشيف وتعتمد عليها في بناء
ذاكرتها املوح ّدة ،متلك في الوقت نفسه مقتَلها،
فيما لو كان األرشيف متاح ًا للعا ّمة ،ولذلك

تعتمد على منظومة السيطرة والدفن واإلخفاء
في إثبات وجودها .وقد بذل عميت جهد ًا كبير ًا
في إثبات البنى املعرفية املخفية واملتراكمة التي
قام عليها بناء املكتبة الوطنية اإلسرائيلية ،ولكنه
ليس األول في هذا الكشف واالستنتاج ،فالكثير

اختتامية:

من املذكرات الفلسطينية التي تعود ألشخاص

إن الذاكرة التي حتاول املكتبة الوطنية

وأدباء سرقت مكتباتهم تذكر ذلك بالتفصيل مثل

السيطرة عليها بالسيطرة على مخزونها الثقافي

مذكرات خليل السكاكيني وإسعاف النشاشيبي

املد َّون ،ليست واحدة بل هي ذاكرات متعددة

وتوفيق كنعان وغيرهم .عدا الدراسات التي

ومتناقضة فيما بينها إلى درجة كبيرة ،فذاكرة

ذكرت هذا األمر والتي نشرت قبل دراسة

اليهود في املنفى بعد احملرقة النازية وذاكرة

عميت بكثير 5والتي لم يتطرق عميت إلى ما جاء

اليهودي الشرقي ،وذاكرة الفلسطينيني العرب

فيها من استمرار سرقة املؤسسة العسكرية

املقتلعني من أرضهم عام  1948ليست واحدة.

الصهيونية لكتب الفلسطينيني بعد حرب ،1948

وعلى ردم هذا التناقض حتاول الصهيونية

حيث سرقت أرشيف منظمة التحرير عام 1982

صياغة ذاكرة قومية لها باالعتماد على هذه

بعد خروجها من بيروت ،هذا على سبيل املثال

العناصر الثالثة ،والتي تشكل في الوقت نفسه
امتداد ًا حلاضنات ثقافية وجغرافية متعددة (في

ال احلصر.

آمل أال يكون جهد عميت أيض ًا مندرج ًا ضمن

أوروبا وفي املشرق العربي :اليمن وفلسطني).

جهد الرجل األبيض الكولونيالي واستعالئيته

إذن تعتقد الصهيونية أن إحداث القطع في

على السكان األصليني ،بوصفهم غير مثقفني

أي ذاكرة يوفر فرصة جيدة لالستيالء عليها،

وج ّهل ويحتاجون ملن يوضح لهم احلقائق
ُ
واألمور ويكشف لهم ما جرى لكتبهم الضائعة

على أساس احملو وإعادة الكتابة من جديد.

واملسلوبة في احلرب! وأال يقع عميت في الفخ

وبض ّدها ال تتمايز األشياء هنا ،بل تُلغى وتختفي.

نفسه الذي يحاول تبصرة القارئ به ،فأن تأتي
مثل هذه الشهادة من شخص مستعمِ ر يسكن

والثقافية والذاكرات التي نهبتها وسيطرت عليها

باختياره وطواعيته في اجلغرافيا الفلسطينية

كمادة خام ،ومن ثم إعادة تشكيلها من جديد،

فاملكتبة الوطنية اإلسرائيلية باحلمولة املعرفية
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التي سيطرت عليها الدولة االستعمارية عام
 ،1948يجعلها مختلفة ولها امتيازها دون ًا

في احلاضر لكنه موجه للمستقبل واملاضي في
ماض ال
آن واحد؛ وهو مي ّكن من االنتقال من ٍ

عن الروايات التي رواها الفلسطينيون ،ممن

يغتفر إلى مستقبل ممكن ،وهو ال يفعل ذلك

استطاعوا النجاة ،دون كتبهم املستباحة

بوساطة حتويل الاليغتفر إلى أمر مغفور ،بل

وبيوتهم وأمالكهم املنهوبة في احلرب؟!
في هذا السياق ،جتدر اإلشارة إلى أن
عميت كان قد درس سابق ًا مادة السينما واألدب
في املدرسة العربية الدميقراطية في يافا،
وشارك في كتابة كتاب باللغة العبرية ،بعنوان
"

The Unheard Voice: A Different View on

"Children at Schools

6

هذا الكتاب من َعميت بحد ذاته يعتبر

إعادة إنتاج ملفهوم السيطرة على احلكاية
والسيطرة على الذاكرة وإعادة هندستهما ،إذ
احلكاية ،مهما رواها وأعادها املهزوم بالدموع

على العكس  -بوساطة حتويل الال ُيغتفر إلى
أمر معترف به لدى من قام بهذا الفعل الذي
يغتفر"( .الكتاب ،ص .)192
هذا هو إذن؛ الصفح هو ما يحتاجه
املستعمِ ر ،وهو خاص به ليستمر في انتهاك
املستع َمر ،حتى يستطيع مسامحة نفسه
واملضي في حياته القائمة كلي ًا على أنقاض
وآثار من سبق .املركز في "الصفح" هو
املستعمِ ر ،وجود ًا وفكر ًة ،بينما آخ ُره ال أهمية
لصوته ،إن غفر وإن لم يغفر.

واحلسرات ،ال تأخذ جديتها وأهميتها إال
إذا كانت مروية على لسان املنتصر أو أحد
نتاجاته .كما أن اختيار َعميت العيش في
اجلغرافيا الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة
االستعمار "إسرائيل" وتدريسه في جامعاتها
حيث د ّرس الفلسفة والنظرية النقدية في

جامعتي تل أبيب وبن غوريون ،يدل على أنه
راض عن ممارسات دولته االستعمارية جتاه
ٍ
السكان األصليني من نفي وتشريد ولكنه من

الهوامش
 2ملشاهدة الفيلم الوثائقي كام ًال :انظر:
LPslirpfn40=v?watch/com.youtube.www

 3للمزيد

انظر:

/com.guernicamag.www//:https

/11_1_2_brunner/interviews

.93

 4الكتاب ،ص
 5انظر دراسة:
عبد اجلواد ،صالح" .ملاذا ال نستطيع كتابة
تاريخنا املعاصر من دون استخدام التاريخ
الشفوي؟ -حرب  1948كحالة دراسية" .مجلة
الكرمل ،عدد .63 _42 :)2005( 64

راض عن العبء األخالقي
ناحية نقدية غير ٍ
الذي تتسببه مثل هذه املمارسات ،ولرمبا أيض ًا
بسبب ما يشير إليه صراحة بـ"الصفح" ،والذي
هو "شكل للوجود بعد عمل إجرامي ،فعل يتم
العدد (2015 )34

//:https
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قراءة في كتاب

أدوار المرأة الفلسطينية منذ منتصف الستينيات حتى
عام  .1982المساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية
قراءة :سياسات

الكاتبة:

فيحاء عبد الهادي

الناشر:

مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ،البيرة.

*

تاريخ النشر2015 :

*

ِ
ومحاضرة .هي املؤسسة واملديرة العامة ملؤسسة "الرواة
فيحاء عبد الهادي كاتبة وشاعرة ،ومستشارة بحثية ،وناشطة مجتمعية نسوية،
للدراسات واألبحاث".
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الدور الكبير الذي قامت به املرأة الفلسطينية

سمة صحية في مجتمع عانى معانا ًة شديد ًة من

في احلياة السياسية والثقافية واالقتصادية منذ

محاولة طمس هويتها ،بالتالي كانت هناك حاجة

فجر األزمة الفلسطينية لم يغب عن النقاش

إلظهار هذا التنوع والتشديد عليها.

وال عن االعتراف في الساحة الفلسطينية.

تقدم الدكتور فيحاء عبد الهادي في كتابها

فمنذ ثورة العام  1936وقبل ذلك خالل الهبات

اجلديد بانوراما واسعة لألدوار املختلفة التي

الشعبية املختلفة ضد االنتداب البريطاني،
واملرأة تقف كتف ًا إلى جوار كتف مع الرجل

قامت بها املرأة الفلسطينية منذ انطالقة الثورة

الفلسطيني في مواجهة الهجمة االستعمارية

الفلسطينية املعاصرة في العام  1965حتى
العام  ،1982في جهد توثيقي وبحثي الفت .وكما
يشير عنوان الكتاب فإن هناك "أدوار ًا" وليس

الشرسة التي تعرضت لها البالد ،وتساهم
أيض ًا في احلياة العامة عبر النوادي واجلمعيات

دور للمرأة الفلسطينية من جهة االنهماك في

والصحافة والكتابة اإلبداع .وعلى الرغم من

العمل العام وصنع تفاصيل احلياة الفلسطينية.

تشتت شمل الشعب الفلسطيني في أرجاء

تعتمد الباحثة على التاريخ الشفوي في

املعمورة األربعة ،فإن املرأة الفلسطينية جنحت

جتميع املادة البحثية من خالل إجراء مقابالت

في أن تعيد حضورها إلى مشهد الفعل

مع نساء فلسطينيات ناشطات في أماكن الوجود

السياسي والثقافي من خالل دخولها معترك

الفلسطيني كافة من الضفة الغربية وقطاع غزة

احلياة العامة عبر مؤسسات العمل السياسي

وفلسطني احملتلة عام  1948واألردن ولبنان

والرسمي بعد بناء منظمة التحرير وانطالقة

وسورية ومصر وغيرها .التاريخ الشفوي من

شرارة الثورة الفلسطينية املعاصرة ،حيث

منظور نسوي يوفر للباحثة مادة خصبة تعتمد

كانت املقاتلة والصحافية والكاتبة والسفيرة

عليها في تقدمي قراءة عميقة ألدوار املرأة

والناشطة النقابية.

الفلسطينية خالل مسيرة متتد لقرابة عقدين من

ورمبا لم حتظ املرأة العربية مبكانة في

الزمن شكال ذروة الفعل السياسي والتحرري

مجتمعها وفي مؤسسات دولتها الرسمية مبثل

الفلسطيني ،واللذان متثال في أول عقدين من

تلك التي حظيت بها املرأة الفلسطينية العتبارات

عمر الثورة الفلسطينية املعاصرة .بالطبع فإن

كثيرة رمبا أهمها فرادة احلالة الفلسطينية

حيوات "بطالت" الكتاب متتد إلى ما قبل النكبة

الثورية وحاجتها لكل الطاقات من أجل وضع

حيث يروين القصص عن قراهن ومدنهن قبل

اجلميع في خندق مواجهة االحتالل وإجناز

أن يجبرن على اللجوء منها مثلما تفعل "خديجة
أبو عرقوب" ،ويروين قصص ًا عن حياتهن في

الشعب الفلسطيني وجعلت التنوع واالختالف

الشتات واملخيمات والبؤس الذي ذقنه وهن

أهداف الثورة ،وحالة الشتات التي عاشها

العدد (2015 )34
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يبحثن عن حياة كرمية وعن فلسطني التي

املرحلة مبا شملته من صعاب وأزمات وحلول

سرقت منهن مثلما تفعل نعمة احللو.

خالقة قامت بها املرأة من أجل التغلب على

كما تعتمد املؤلفة على التاريخ املدون

املعيقات كلها وإثبات نفسها في محفل العطاء

وتستخدم شهادات مسجلة ومكتوبة ومنشورة

واإلبداع.

لبعض الناشطات النسويات ،ومتزجها مع

يضم البحث خمسني مقابلة شفوية لنساء
لعنب دور ًا مميز ًا في الفترة بني العامني 1965

أفواه من يقابلهن فريق البحث املساعد لها.
ويكون الركون إلى التاريخ الشفوي حتمي ًا وال

و ،1982وبعضهن كن شاهدات على نساء لعنب
أدور ًا مهمة .قام فريق من ست عشرة باحثة

غنى عنه في ظل شح املصادر التي تتحدث

مبهمة املقابالت امليدانية .وتوزعت املبحوثات بني

عن نضاالت املرأة الفلسطينية خاصة في

فلسطني ( )20واألردن ( )8ولبنان ( )3وسورية

السنوات األولى من عمر النضال وبالتحديد ما

( )4ومصر (.)2

التاريخ الشفوي الذي تستقيه مباشرة من

قبل العام  ،1967من أجل ذلك ترجع الباحثة

ويقع الكتاب في بابني .يضم الباب األول

إلى الصحف واملجالت واألبحاث الصادرة عن

ثالثة فصول ،هي الفصول التحليلية التي تقوم

مراكز األبحاث الفلسطينية حتى تضمن شمولية

فيها الباحثة بتحليل املقابالت التي قام بها فريق

حتليلها وتقدميها حلياة املرأة الفلسطينية

البحث من أجل تقدمي صورة متكاملة عن تلك

وأدوارها خالل السنوات التي يشملها البحث.

األدوار التي قامت بها املرأة الفلسطينية خالل

وتلجأ الباحثة إلى شهادات اآلخرين املكتوبة

فترة البحث.

عن بعض الناشطات التي ال ميكن احلديث

يبدأ الباب األول بتمهيد حتليل ملنهج البحث

عن املرأة الفلسطينية دون احلديث عنهن مثل

والتاريخ الشفوي واستخداماته في السياق

الشهيدة شادية أبو غزالة.

النسوي والسيرة الذاتية كمصدر للتاريخ.

يحاول الكتاب أن يجيب عن مجموعة من

يتلوه الفصل األول املعنون بـ"أدوار املرأة

األسئلة التي ض ّمنها في أسئلة الالتي قابلهن
فريق البحث ،لتضمن تسجي ًال وفي ًا وغني ًا لتلك

الفلسطينية منذ العام  1965وحتى العام
 .1968تكشف الباحثة خالله عن البواكير

الفترة الثرية من تاريخ انهماك املرأة الفلسطينية

األولى للوعي النسوي عند املرأة الفلسطينية

في احلياة السياسية والنضالية والنقابية للشعب

قبل أن تنطلق املرأة الفلسطينية جتاه العمل

الفلسطيني ودورها في بناء املؤسسات الوطنية

السياسي املنظم بعد العام  .1965وكما تقول

واجلمعيات اخليرية التي شكلت رافعة في وقتها

الباحثة فقد ازداد النشاط النسوي بعد العام

للعمل الوطني ،كما تضمن قراءة وافية لتلك
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وقطاع غزة؛ مما فرض أمناط ًا وأدوار ًا جديدة
للمرأة الفلسطينية ،حيث باتت وجه ًا لوجه

تركته املقاومة املسلحة على تغير املفاهيم

في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي املوجود بني

االجتماعية خاصة حول دور املرأة ومكانتها

الناس ويعمل على قمعهم .في هذه الفترة

بعد أن أصبحت املرأة حتمل السالح وتقاتل

بدأ العمل النقابي بوجهه اجلديد والعمل

في معارك الثورة وتساهم في بناء مؤسساتها
وتكون جزء ًا أساس ًا في البنى والهياكل

خاصة مع تأسيس مؤسسة أسر الشهداء.

التنظيمية .وتسرد الباحثة شهادات عن نساء

كما ال تغفل الباحثة دور املرأة الفلسطينية في

شاركن في العمل االجتماعي والسياسي

العمل العسكري سواء في األرض احملتلة أو

االجتماعية.

وحتدين الظروف
من ذلك مث ًال قيام بعض النسوة بحضور

أما الفصل الثاني فتخصصه الباحثة

اجتماعات مع رجال في الليل من أجل إجناز

ألدوار املرأة خالل الفترة  1969وحتى العام

أعمال مقاومة بطولية وتنظيم شؤون الفصيل

 1982من جهة تطور تلك األدوار وتطور عمل

السياسي الذي ينتمني إليه.

االجتماعي الذي أسهمت املرأة فيه بدور كبير،

في اخلارج خاصة في معركة الكرامة.

وأهم هذه التغيرات هو ذلك األثر الذي

والقيود

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية ودور املرأة

أما الباب الثاني من الكتاب ،فيضم نصوص

الفلسطينية البارز في تشكيل وتطور عمل

املقابالت التي أجراها فريق البحث مع عشر

االحتاد العام للمعلمني الفلسطينيني واالحتاد

نساء من بني اخلمسني امرأة الالتي متت
مقابلتهن .وتضم قائمة النساء العشر ك ًال من

املختلفة مثل مركز وجدان الشوا في القاهرة

نهى البرغوثي ونائلة العطعوط وزهيرة كمال

وتأسيس النقابات العمالية واجلمعيات النسوية

وعائشة نعيم وليديا األعرج وعبلة الدجاني

في األرض الفلسطينية .ثم تنهي الباحثة

وسهيلة اخلطيب ونعمة احللو وعبلة أبو علبة

الفصل مببحث عن كتابة املرأة الفلسطينية

وأدويت منر .واملقابالت موضوعة كما هي

السياسية خاصة من خالل شهادات كل من

باللغة العامية احملكية وعفويتها ومبا تشتمل

بيان نويهض احلوت وصبا الفاهوم وعايدة

عليه من هنات وعثرات .وبالقدر الذي تزيد

النجار وعبلة الدجاني .ويشمل ذلك النشاطات

مثل هذه املقابالت من بهاء الكتاب ورونقه

الثقافية واملعرفية.

وتقدم مادته البحثية بصورتها األصلية بالقدر

العام لألطباء الفلسطينيني وبعض املراكز

وتخصص الباحثة الفصل الثالث للحديث

الذي قد يتعذر فهمها على غير الفلسطيني

عن التغيرات االجتماعية التي أصابت املجتمع

ورمبا على غير املتابع خاصة أن بعض اللغة

ومست املرأة الفلسطينية حتى العام ،1982

احملكية عصية على الفهم إلغراقها مبحليتها

العدد (2015 )34
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وكما تقول الباحثة على الغالف اخللفي

التي تتباين حتى داخل فلسطني .لذا رمبا
وجب وضع تفسير باللغة الفصحى للحوار

للكتاب:

العامي خاصة أن هذه املقابالت متأل قرابة

"طمحت هذه الدراسة إلى إعادة كتابة التاريخ

نصف صفحات الكتاب ،أي أكثر من ثالثمائة

من منظور يأخذ بعني االعتبار مساهمة النساء
الفاعلة ،وتوثيق جتارب النساء اللواتي كن طرف ًا

صفحة منه .أما املالحظة الثانية فهي أن
الباحثة اختارت عشر مقابالت من مجمل

رئيس ًا في صناعة التاريخ ،لكنهن لم يكن طرف ًا

اخلمسني مقابلة التي أجراها فريق البحث.

عند تدوينه ،من خالل تدوين لتجارب النساء،

بالطبع جتدر اإلشارة إلى أن الباحثة تستعني

يتبني من خالله أدوارهن املتعددة وتنوعهن،

بكل املقابالت التي أجراها فريق البحث في

مما يتفاعل ويشتبك مع اخلطاب السائد ،حول

منت الثالثمائة صفحة السابقة من التحليل،
لكن وجب مث ًال القول للقارئ ملاذا مت اختيار
املقابالت العشر تلك حتديد ًا.

ضعف النساء ومنوذجيتهن وتبعيتهن ويسهم
في إنتاج خطاب بديل يجعل النساء مرئيات
ومينحهن صوت ًا".

ويزخر الكتاب إلى جانب كل هذا الثراء

ميكن ملن يقرأ هذا الكتاب الثري والعميق أن
يسجل بكثير من الثقة أن الكتاب قدم فع ًال قراءة

وجداول للمقابالت التي يبني تاريخ ومكان ميالد

مختلفة للتاريخ النسوي الفلسطيني وللتاريخ

كل منهن ومكان إقامتهن .ثم يختتم الكتاب

الفلسطيني من خالل تسجيل دور املرأة الفاعل

بألبوم صور ثري من الصفحة  707حتى
الصفحة  723يؤرخ بصري ًا لنشاطات وفعاليات

فيه ،وأنه جنح في أن يكون إضافة ثرية في
سياق كتابة مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني

وأدوار مختلفة قامت بها النسوة الفلسطينيات.

من منظور نسوي هذه املرة.

بصور النسوة التي قام فريق البحث مبقابلتهن
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المكتبة

اجلوار ،وغيرها من القضايا االستراتيجية التي
تهم إسرائيل.
تتناول هذه الدراسة الدور الذي تؤديه مراكز الفكر
اإلس���رائيلية داخل النظام السياس���ي اإلسرائيلي،
وم���دى قربها من صانع القرار هناك ،ومدى تأثيرها
في السياس���ة العامة إلسرائيل .وتركز الدراسة على
حالة معهد السياسة واالستراتيجية ،وهو أحد مراكز
الكتاب :دور مراكز الفكر في صنع السياسة العامة:
دراسة حالة إسرائيل
الكاتب :هبة جمال الدين محمد العزب
الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية

الفكر املس���تقلة الذي تربطه عالقات متش ّعبة بدوائر

صنع السياس���ة العامة في إسرائيل وخارجها ،وهي
عالق���ات تظهر بوض���وح من خالل أعم���ال «مؤمتر
هرتسيليا لألمن القومي» الذي يعقده املعهد سنوي ًا.

تاريخ النشر2015 :
عدد الصفحات285 :

ت���ؤدي مراك���ز الفكر في كثير م���ن األنظمة
«الدميقراطية» دور ًا مهم ًا في صنع السياس���ات
العامة ،أو في توجيهها على األقل ،من خالل ما
توفره من دراس���ات وبدائل للسياس���ات بصيغ
توجه إل���ى صنّاع الق���رار للتأثير في
مختلف���ة َّ
خياراتهم .وتقوم هذه املراكز بعدة أدوار ،كتقدمي
املشورة والنصح ،وتقييم برامج احلكومة ،وتأدية
دور امليس���ر لتبادل األف���كار واآلراء ،فض ًال عن
كونها مصدر ًا للموارد البشرية التي تتولّى مواقع
قيادية في الدوائر احلكومية.
وفي هذا الس���ياق ،تعد إسرائيل واحدة من
ال���دول التي تولي اهتمام ًا كبي���ر ًا بتلك املراكز،
الت���ي تقدم املش���ورة إلى صنّ���اع القرار ،حول
قضايا األمن القومي اإلسرائيلي وقضايا األمن
والتس���وية والوضع الدميغرافي إلسرائيل ودول
العدد (2015 )34

الكتاب :االقتصاد السياس���ي للنفط رؤية عربية
لتطوراته
الكاتب :يوسف خليفة اليوسف
الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية
تاريخ النشر2015 :
عدد الصفحات512 :

ُيتابع الدكتور يوسف خليفة اليوسف دراساته
املتعلّق���ة بالنف���ط من جوانب مختلف���ة .وفي هذا
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الكت���اب ير ّك���ز على بحث االقتصاد السياس���ي
للنفط من منظور عربي ،فيق ّدم ما يش���به السيرة
الذاتي���ة للنفط منذ اكتش���افه حتى اآلن .ويحاول
أن يرسم له صورة بانورام ّية ت َْظه ُر فيها عناصر
تأثيره وتأ ّثره بالتط��� ّورات العلمية ،ودخوله حلبة
الصراع السياس���ي واالقتصادي محلي ًا وعربي ًا
ودولي ًا ،بحس���ب األوضاع في كل دولة ،وبحسب
نظرة األطراف املختلفة إلى دور هذهِ السلعة في
رسم االس���تراتيجيات السياس���ية واالقتصادية
والعسكر ّية.
الرصد
يتم ّيز الكتاب
ٍ
بأهمية فائقة على مستوى ْ
والتحليل وصوغ االستنتاجات ،ويس ّد نقص ًا في
املكتبة العربية ،كونه يخاطب الق ّراء عامة ،وأهل
ويلبي هدف ًا معرفي ًا حتتاجه
االختصاص خاص ًة،
ّ
الثقاف���ة العربية املعاصرة ،وال س��� ّيما في هذهِ
املرحلة العصيبة التي مي ّر بها الوطن العربي.

يأتي كتاب «أيامي» للكاتب والدبلوماس����ي
املع����روف نبي����ل الرمالوي بعد ص����دور كتابه
الدبلوماس����ية الفلس����طينية في السياق نفسه
والهدف نفس����ه .إنه أيام الكاتب الش����خصية
والرسمية .ونظر ًا للتداخل الشديد بني أحداث
أيام الكاتب الش����خصية مع أحداث فلسطني
السياس����ية واالجتماعية وما رافقها من مآس
ومعان����اة وع����ذاب وحرمان؛ فإن����ه يصبح من
الصعب التفريق بني أيام الكاتب الش����خصية
واألحداث الفلس����طينية السياسية ومترتباتها
االجتماعي����ة واالقتصادية ،بحيث ميكن القول
إن أيام الكاتب الشخصية هي أيام فلسطني.
كتاب «أيامي» هذا الذي بدأ مع طفولة الكاتب
وإقحامه في املعترك السياس����ي مبكر ًا ومنذ
الطفولة ،مل����يء بأحداث سياس����ية ،ومعارك
دبلوماسية خاضتها فلس����طني فيما بعد عبر
ممثليها الدبلوماسيني ،وكان الكاتب من أبرزهم
في احملافل الدولية املختلفة منذ إنشاء املنظمة
إلى يومنا هذا.
نبيل س����ليم الرمالوي ،ولد ف����ي مدينة يافا
بتاريخ  ،1937/12/03وحصل على ش����هادة
الليسانس في العام  ،1970وشهادة الدراسات
املتعلقة في علم االجتماع من كلية اآلداب بجامعة
محم����د اخلام����س بالرباط – املغ����رب ،1972

الكتاب :أيامي وأوراق دبلوماسية

وحصل على شهادة التخصص في الدبلوماسية

الكاتب :نبيل الرمالوي

املتعددة من املعهد اجلامعي العالي للدراس����ات

تاريخ النشر2016 :

الدولية في جنيف للس����نة الدراس����ية -1994

عدد الصفحات423 :

 ،1995وحصل على ش����هادة العالقات الدولية
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من املعهد اجلامعي العالي للدراسات في جنيف

هذا الكتاب ،يبحث اجلذور التنظيمية واخللفيات

سنة .1995-1994
عمل ممث ًال ملنظمة التحرير في لندن -1978
 ،1983وسفير ًا مفوض ًا فوق العادة لفلسطني

التاريخية لتنظيم «الدولة اإلس�ل�امية» ،وأسباب
صعوده ،ومجاالت أنشطته ،ونقاط قوته وضعفه،
وأوجه إخفاقاته وجناحاته .ويبحث الكتاب أيض ًا،
على املس���توى االس���تراتيجي ،التحديات املاثلة

لدى األمم املتحدة في جنيف من 2004-1983
وفي الوقت نفس����ه مفوض ًا عام ًا لفلسطني لدى

والفرص املتاحة ملواجهة التنظيم ومكافحته.

حكومة االحتاد السويس����ري ،وعمل رئيس���� ًا
للمعهد الدبلوماسي الفلسطيني ،ثم مستشار ًا

التابع لألكادميية العسكرية األميركية في ويست

ملفوضي����ة العالقات الدولية في حركة فتح .وهو

بوينت بوالي���ة نيويورك األميركية ،وهو يس���تند

عض����و املجل����س الوطني الفلس����طيني وعضو

إل���ى مصادر بيانات فريدة م���ن نوعها؛ مبا في

املجلس االستشاري حلركة فتح.

ذلك تلك التي اس���تقيت من مواد التنظيم نفسه،
وخصوص��� ًا الوثائق التي مت االس���تحواذ عليها

أع ّد الكتاب باحثون في مركز مكافحة اإلرهاب

ساهم الرمالوي في سياسات أكثر من مرة.

وكذلك املراس�ل�ات عبر شبكة اإلنترنت .والكتاب
الكتاب :الجماعة التي تسمي نفسها دولة :فهم
تطور تنظيم الدولة اإلسالمية وتحدياته

يقدم صورة شاملة عن تنظيم «الدولة اإلسالمية»،

الكات���ب :دانييل ميلتون ،بري���ان برايس ،محمد
العبيدي ،نيللي لحود
الناش���ر :مرك���ز اإلم���ارات للدراس���ات والبح���وث
االستراتيجية

وال شك في أنه يسد ثغرة قلة املعلومات املتوافرة
عن التنظيم ،كما أنه من أبرز الدراسات البحثية
اجلادة عن هذه اجلماعة.

تاريخ النشر2015 :
عدد الصفحات167 :

بحدث
في حزيران  ،2014فوجئ العالم قاطبة َ
مد ٍّو متثل بس���قوط مدين���ة املوصل العراقية بيد
التنظيم الذي كان ُيعرف باسم «الدولة اإلسالمية
في العراق والش���ام (داعش)» ،والذي غ ّير تالي ًا
اس���مه إلى «الدولة اإلسالمية» .وأصبح التنظيم
منذئذ ال يفرض سيطرته العسكرية على مناطق
ٍ
واسعة في العراق وسورية فحسب ،بل إنه أخذ
يحكم هذه املناطق و ُيخضعها إلدارته وسلطته.
العدد (2015 )34

الكتاب :تركيا :اس���تراتيجية طموحة وسياس���ة
َّ
مقيدة  ..مقاربة جيوبولتيكية
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الكاتب :عمـاد يوسف
الناش���ر :مرك���ز اإلم���ارات للدراس���ات والبح���وث
االستراتيجية
تاريخ النشر2015 :
عدد الصفحات167 :

ل����دى تركيا رؤى طموحة ب����أن تصبح قوة
إقليمي����ة كبرى لها تأثير في املناطق املجاورة،
ودور فاعل في الس����احة الدولية .ومتت بلورة
هذه الرؤى في اس����تراتيجية اس����تندت فكري ًا
إلى نظريات اجليوبولتكس ومفاهيمه إلضفاء
أهمية «مركزية» على دورها ومكانتها اإلقليمية
والدولية.
وبالفع���ل ،فقد وجدت خ�ل�ال الفترة -2002
 2010بيئ��� ًة مواتي ًة لدورها اجلدي���د ،ومتوافق ًة
إلى درجة كبيرة مع رؤاها وطموحها؛ ما أعطى
سياستها اخلارجية قوة دفع ،وأضفى مصداقية
عل���ى دوره���ا الفاع���ل ،وبخاصة في الش���ـرق
األوس���ط .ولكن منذ العام  ،2011تغ ّيرت البيئة

اإلقليمية وحتالفاتها ،بفعل انعكاس���ات ثورات
«الربيع العربي» ،وبخاصة في سورية ،فتعرضت

صداقاته���ا في دول اجلوار لتوت���رات ،ولم يعد
دورها رائج ًا كما كان.
لقد نتج من البيئة اجلديدة أمران بالنسبة إلى
تركيا :األول على صعيد سياساتها؛ إذ ثمة بوادر
نظر في بعض السياس���ات بعد املشكالت
إعادة ٍ

العدي���دة التي تع ّرضت لها في املنطقة .والثاني،
على صعيد تصوراتها اجليوبولتيكية الطموحة؛

فبني هذه التص���ورات الطموحة والسياس���ات
املق ّي���دة منذ الع���ام  ،2011تراجع زخم «الدولة

املركزية» والقوة «احلاس���مة» أو «الكبرى» ،وبدا
أنّ هن���اك قيود ًا داخلية وخارجية معنوية ومادية
حت ّد من تأثيرها.
يسعى هذا الكتاب إلى استكشاف التصورات
املؤسسة الستراتيجية تركيا اخلارجية
النظرية
ِّ
وطموحها املستقبلي ،وأسباب التقدم ،ثم التراجع
النس���بي ،للدور التركي في املنطقة ،واس���تبيان
القي���ود أو مواض���ع اخللل؛ س���واء أكانت في
املنطلقات الفكرية أم في سلوك تركيا اخلارجي
وسياساتها الفعلية.
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