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

إلى جانب »سياسات« أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج 

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات  »سياسات«  ترحب 

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة  في 

المواد إلى دراسات )6000-5000  العامة وتطبيقاتها. يتم تصنيف  السياسة 

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

بذلك ترحب »سياسات« بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو 

بلغة أجنبية. مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها 

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

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

تسلمها  من  شهر  غضون  في  للنشر  مادته  بقبول  الكاتب  »سياسات«  تبلغ 

للمادة. وتقدم »سياسات« مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.  

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البداية

تتسارع التحضيرات إلجناز االنتخابات البلدية 

العام،  األول من هذا  التي ستجري في تشرين 

بعد أن مت التوافق على ضرورة عقدها بعد أكثر 

من اثني عشر عامًا من عقدها في املرة السابقة 

عام 2004. 

يأمل الفاعلون في احلقل السياسي أن تكون 

االنتخابات  حزمة  لعقد  مقدمًة  االنتخابات  هذه 

األخرى، خاصًة التشريعية والرئاسية والوطنية. 

وسيكون من املبكر احلكم إذا ما كان هذا سيظل 

العتبة  ستكون  البلدية  االنتخابات  أن  أم  أمنيًة 

األولى لدخول البيت وترميمه. 

أما املؤكد، فإن ثمة مصالح مختلفة تضافرت 

من أجل أن جتعل هذه االنتخابات ممكنة، ومن 

شأن تفاعلها أن يقود إلى زحف بطيء نحو املزيد 

من االنتخابات. لكن قبل أن يتحقق هذا، البد من 

ضمان جناح االنتخابات البلدية وضمان متكني 

املنتخبة من أن متارس عملها،  البلدية  املجالس 

الفائز فيها معارضًا  التنظيم  خاصًة حني يكون 

فيها  توجد  التي  اجلغرافية  البقعة  في  سياسيًا 

البلدية املعنية.

الواضح أن السكون السياسي اخلارجي في 

ظل حالة االضطراب التي مير فيها اإلقليم، يجعل 

النظر إلى امللف الداخلي - بكثير من العناية - 

أمرًا منطقيًا. وإذا كان األمر كذلك، فإن البحث 

عن سبل رأب القليل من الصدع يظل أفضل من 

إلى جانب  التسليم باستحالة حتقيق املصاحلة. 

الكرمية وحتفيز  احلياة  فرص  تطوير  فإن  ذلك، 

املواطنني على االنغماس أكثر في صناعة الصالح 

العام بعد حتديده كله يساهم في التخفيف عنهم.

بدراسة  العدد  لهذا  دراساتها  تبدأ  

الضمان  قانون  حول  عويوي  مفيد  تهاني  لـــ 

بقانون  للقرار  نقدية  »دراسة  بعنوان  االجتماعي 

الضمان االجتماعي«، حيث حتاول الباحثة تسليط 

الضوء على ما للقرار وما عليه. ويناقش الباحث 

داخل  الدميقراطية  املؤشرات  منديل  أبو  إيهاب 

التنظيمني الكبيرين »فتح« و»حماس« في دراسته 

مؤشرات  الداخل:  من  وحماس  »فتح  املوسومة 

غير دميقراطية«، وتكتب الباحثة إكرام عمر حول 

عنه،  التعويض  يجوز  كان  ما  وإذا  العودة  حق 

في استعادة للنقاش حول جملة احلقوق الوطنية 

الفلسطينية التي ال تسقط بالتقادم. 

مجموعًة  في   املقاالت  زاوية  تناقش 

الضمان  من  تبدأ  التي  املوضوعات  من  متنوعًة 

االجتماعي، حيث يكتب الباحث عبد الرحيم حسن 

»كيف جنعل من الضمان االجتماعي املنتظر قِبلَةً 

لكل الفلسطينيني؟«، ومن ثم موضوع االنتخابات 

البلدية، حيث يكتب الباحث محمد طالل مقاالً يحلل 

فيه بعض اجلوانب العالقة في عملية االنتخابات 

البلدية، ويكتب الصحافي مهند عبد احلميد دراسًة 

حول االنقسام بعنوان »االنقسام يا ملك الزمان«. 

فيما يكتب الدكتور عاطف أبو سيف رئيس التحرير 

محاواًل تسليط الضوء على انسحاب بريطانيا من 

االحتاد األوروبي إثر االستفتاء على ذلك. 

تواصل   تسليط الضوء على االنتخابات 
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البلدية، وتخصص ندوتها ملجموعة من اللقاءات 

قيادات  مع  الزهار  خالد  الصحافي  يجريها 

من  أحزابهم  مواقف  حول  الكبرى  التنظيمات 

»فتح«  من  الزهار  يحاور  البلدية.  االنتخابات 

»حماس«  ومن  شهال،  أبو  فيصل  عنها  النائب 

اجلهاد  ومن  يوسف،  أحمد  فيها  القيادي 

اإلسالمي مسؤول عالقاتها الوطنية خالد البطش، 

ومن اجلبهة الشعبية مسؤول ساحتها في غزة 

عضو  الدميقراطية  اجلبهة  ومن  مزهر،  جميل 

مكتبها السياسي طالل أبو ظريفة.

الباحث  يكتب  العامة،  السياسات  وفي زاوية 

زكريا السرهد دراسة بعنوان »مساهمة قوانني 

في  الزراعي  واإلقراض  الزراعية  التأمينات 

زاوية  في  أما  املستدامة«.  الزراعية  التنمية 

أبو  كمال  الباحث  فيفكك  الدولية،  السياسة 

أن  محاواًل  احلالي  العربي  السياق  شاويش 

الفلسطينية  القضية  على  تأثيره  أغوار  يسبر 

العربي  اإلقليمي  »النظام  املعنونة  دراسته  في 

الربيع  بعد  ما  تطورات  الفلسطينية:  والقضية 

العربي«.  

وفي زاوية عرض الكتب، تقوم الباحثة قسم 

الفلسطيني  الدبلوماسي  كتاب  بقراءة  احلاج 

الدبلوماسية«،  »أيامي وأوراقي  الرمالوي  نبيل 

قصير  بعرض  عددها  تنهي   وكالعادة 

ملجموعة من الكتب الصادرة حديثًا.

أنهته  تنهي عددها كما  وإذا كانت  

تنتهي  أال  تأمل  فإنها  سابقة،  مرة  كل  في 

االنتخابات البلدية مثلما انتهت جوالت احلوار 

عددًا  تخصص  أن  وتتمنى  السابقة،  الوطني 

قادمًا ملناقشة مخرجات االنتخابات ونتائجها.
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دراسة نقدية للقرار بقانون الضمان االجتماعي

ماجستير بالقانون العام
*

تهاني مفيد عويوي*

إن الشـــعور بالطمأنينة واالبتعـــاد عن اخلطر 

والتهديـــد هو الغاية التي يســـعى كل إنســـان 

لتحقيقهـــا مـــن خـــالل االحتمـــاء باجلهات أو 

املؤسسات أو الدولة التي تعمل على حمايته من 

األخطار والظروف التي من املمكن أن متســـه، 

فإذا وصل الفرد إلى الشعور بالطمأنينة، يكون 

قد وصل إلى حد الرفاهية، أي ما يعرف باألمن 

االجتماعـــي، خاصة بعـــد قيام معظـــم الدول 

بالسعي إلى النهوض باملجتمع في املجاالت كافة 

سواء على املستوى السياسي أو االقتصادي أو 

االجتماعي من أجل استقرار املجتمع وتطوره.

باعتبـــار الضمان االجتماعي حقـــًا من حقوق 

اإلنســـان، ونظرًا حلرص املشـــرع الفلسطيني 

على حتقيق املســـاواة فـــي املجتمـــع والعدالة 

االجتماعية، فقـــد أقر الرئيـــس محمود عباس 

القـــرار بقانـــون رقم 6 لســـنة 2016 بشـــأن 

الضمان االجتماعي، لضمان حياة كرمية للفئات 

غير املغطاة بقوانـــني تقاعد أخرى، وقد تعرض 

هـــذا القرار بقانون إلى العديـــد من االنتقادات 

املطالبة بإلغائه ووقف ســـريانه. وعليه، ســـأقوم 

برصد أهم اإلشكاليات أو النقاط اخلالفية التي 

تداولتها وأجمعت عليهـــا النقابات واالحتادات 

العمالية ومؤسسات املجتمع املدني، إضافة إلى 

بيان مدى تعـــارض بعض نصوص القانون مع 

القوانني األخرى املقرة من املجلس التشريعي.

ستسلط الدراسة الضوء على احملاور اآلتية:

دراسات



10العدد )36(  2016

المحور األول: مفهوم الضمان االجتماعي	 

ال��ق��رار بقانون 	  ال��ث��ان��ي: ق���راءة ف��ي  ال��م��ح��ور 

الضمان االجتماعي

ال��م��ح��ور ال��ث��ال��ث: ع��اق��ة ال���ق���رار ب��ق��ان��ون 	 

بالتشريعات الوطنية األخرى

المحور الرابع: العيوب الشكلية والموضوعية 	 

القانونية 

تم 	  التي  اإلشكاليات  أبرز  الخامس:  المحور 

اإلجماع عليها

المحور األول: مفهوم الضمان االجتماعي 

يقوم الضمـــان االجتماعي على أســـاس توفير 

احلمايـــة ضـــد املخاطـــر الناجمة عـــن فقدان 

الدخل، وهـــذا األمر مرتبط باألمن االقتصادي، 

فكلمة ضمان تعني وجود خطر معني يجب أخذ 

احليطة واحلذر منه، ومواجهته، ويشمل الضمان 

االجتماعـــي حماية األشـــخاص مـــن املخاطر 

اآلتيـــة: إصابـــات العمـــل، األمـــراض املهنية، 

املـــرض، البطالة، الشـــيخوخة، حاالت العجز.. 

وحمايـــة املعالـــني بعد الوفـــاة، لضمان العيش 

باحلد األدنى من احلياة الكرمية.

وبالرجــــوع إلــــى املواثيــــق واملعاهــــدات الدولية، 

خاصــــة املــــادة 9 مــــن العهــــد الدولــــي اخلاص 

باحلقــــوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحق 

كل شــــخص في الضمــــان االجتماعــــي مبا في 

ذلك التأمينــــات االجتماعية. وكذلك املادة 22 من 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــان والتي أكدت أن 

»كل شــــخص، باعتبــــاره عضوًا فــــي املجتمع، له 

احلق في الضمــــان االجتماعي، وله احلق في أن 

يتم توفيره له، من خــــالل اجلهد القومي والتعاون 

الدولي، ومبــــا يتفق مع التنظيــــم واملوارد في كل 

دولــــة، مــــن احلقــــوق االقتصاديــــة واالجتماعية 

والثقافيــــة التــــي ال غنــــى عنها من أجــــل كرامته 

والتنمية احلرة لشــــخصيته«. وأكــــدت املادة 23 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــان على احلقوق 

االجتماعية واالقتصادية، خاصة »احلق في العمل 

واحلماية من البطالة واحلق في احلصول على أجر 

عادل ومرٍض يكفل له وألســــرته عيشة الئقة بكرامة 

اإلنسان تضاف إليها، عند اللزوم، وسائل أخرى 

للحماية االجتماعية. ولكل شــــخص احلق في أن 

ينشئ وينضم إلى نقابات حماية ملصلحته«.

أمـــا االتفاقية الدولية رقم 102 بشـــأن املعايير 

الدنيـــا للضمـــان االجتماعـــي - التـــي أقرها 

مؤمتر العمل الدولـــي 1952 )اتفاقية الضمان 

االجتماعـــي- املعاييـــر الدنيـــا(، والتي دخلت 

حيز التنفيذ عـــام 1955، واعتبرت أن املخاطر 

االجتماعيـــة هـــي املـــرض والوفـــاة، البطالـــة 

والشـــيخوخة، إصابات العمل، األعباء العائلية، 

األمومـــة، العجز، وحقوق الورثـــة - فقد راعت 

التفـــاوت في التطـــورات االقتصادية بني الدول 

األعضـــاء فـــي التأمـــني االجتماعـــي، على أن 

تلتزم كل دولة بالتأمـــني على ثالثة مخاطر على 

األقـــل، على أن يكون من بينها وبصورة إلزامية 

أحد املخاطر اآلتية: البطالة أو الشـــيخوخة أو 

إصابات العمل أو العجز.

أمـــا االتفاقية العربية رقم 3 بشـــأن املســـتوى 
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األدنى للتأمينـــات االجتماعية التي أقرها مؤمتر 

العمـــل العربي عام 1971، فقـــد نصت على أن 

تتضمـــن التشـــريعات الوطنية تغطيـــة تأمينات 

املخاطر اآلتية: إصابات العمل مبا فيها األمراض 

املهنية، املـــرض، األمومة، العجز، الشـــيخوخة، 

الوفاة، البطالة، املنافـــع العائلية، ولكن املادة 7 

منها قضت بوجوب أن يشـــتمل التشريع الوطني 

علـــى التأمني ضد اثنني علـــى األقل من املخاطر 

السابقة. أما مؤمتر التأمينات االجتماعية العربي 

الذي عقد في شـــرم الشيخ عام 2009، فقد دعا 

الدول إلى تطوير البنية التنظيمية واإلدارية والفنية 

ملؤسســـات التأمينات االجتماعية وتعزيز وسائل 

وأســـاليب عملها مبـــا يحقق أداءها لرســـالتها 

بأفضل صورة ممكنة، وأكد على إدارة مؤسســـة 

الضمان االجتماعي وفق مبـــدأ التمثيل الثالثي 

املتـــوازن )احلكومة، أصحاب العمـــل، العمال( 

وضرورة اســـتقاللية املؤسســـة املالية واإلدارية 

خاصة املتعلقة باالستثمار.

تركت املعايير الدولية لكل دولة احلرية في حتديد 

كيفية إدارة مؤسسة الضمان االجتماعي، ويوجد 

نظامان لإلدارة ـ وهما: أن تكون هناك مؤسسة 

أو هيئة تتمتع باســـتقالل مالي وإداري وتخضع 

إلشراف ورقابة احلكومة باعتبار أن األموال هي 

أموال املســـاهمني من العمال وأصحاب العمل، 

ويجب احلفاظ على املال العام. أما النظام اآلخر 

فيكـــون عن طريق قيام الدولة بإدارة املؤسســـة 

بشكل مباشر، وتعتبر من مؤسسات الدولة.

على النطاق الوطني، نصت املادة 22 من القانون 

األساسي الفلسطيني على أنه »1- ينظم القانون 

خدمات التأمني االجتماعي والصحي ومعاشات 

العجز والشـــيخوخة. 2- رعاية أســـر الشهداء 

واألسرى ورعاية اجلرحى واملتضررين واملعاقني 

واجـــب ينظم القانون أحكامه، وتكفل الســـلطة 

الوطنية لهم خدمـــات التعليم والتأمني الصحي 

واالجتماعـــي«. وأكد القانون األساســـي على 

إصدار قانون خاص ينظم الضمان االجتماعي 

تأكيـــدًا ألهمية هذا احلق وحرصـــه على أفراد 

املجتمع بتلقـــي التأمني الصحـــي واالجتماعي 

والعجز.. الخ.

 تقضـــي خصوصيـــة املجتمـــع الفلســـطيني، 

بالعمـــل على إقرار قوانني خاصة بالتشـــريعات 

االجتماعية عامة، نظرًا ملا يعانيه أفراد املجتمع 

من االحتالل اإلسرائيلي أواًل، ووجود الكثير من 

األفراد الذين قدمـــوا التضحيات للوطن، ثانيًا، 

إضافة إلى الوضـــع االقتصادي الصعب الذي 

يعاني منه املجتمع الفلسطيني. ومن املالحظ أن 

املجلس التشريعي األول كان من ضمن أولويات 

عمله تشريع القوانني االجتماعية والقوانني التي 

تخـــدم أفراد املجتمع، والتي تقـــوم على مبادئ 

العدالة واملســـاواة في احلقوق والواجبات، فقد 

أقر عام 2003 قانون التأمينات االجتماعية رقم 

3 لســـنة 2003 ترسيخًا لهذا النهج، ولكن هذا 

القانون لم ير النور ولم يتم تطبيقه لسنوات، وفي 

العام 2007 صدر قرار بقانون بإلغائه وترحيل 
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الفئات املشمولة بهذا القانون إلى القرار بقانون 

التقاعد العام رقم 5 لعام 2007 وذلك في املادة 

2 منه.

لكن، من املالحظ أن هناك خلطًا في املصطلحات 

بني الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية 

والرعايـــة االجتماعية، والتـــي يعتبرها البعض 

مصطلحـــات مترادفـــة، مع أن لـــكل مصطلح 

داللته ومضمونـــه. عرف بعض الفقهاء الضمان 

االجتماعـــي بأنه »نظام لضمان عيش الفرد في 

حده األدنـــى املعقول، عن طريق تأمني العمل له 

وحمايـــة قدرته عليه، وتعويضه عن دخله املفقود 

في حالة انقطاعه عنه ألسباب خارجة عن إرادته، 

وتغطيـــة النفقات االســـتثنائية التي تترتب على 

املرض أو اإلصابـــة أو العجز أو الوفاة، وكذلك 

نفقـــات األعباء العائليـــة«.1 كذلك يفيد الضمان 

االجتماعـــي بوجـــود خطر معـــني يجب احليطة 

واحلذر منه، ومواجهته بوسائل حتمي الشخص 

املهـــدد من ذلـــك اخلطر، وتوفيـــر احلماية ضد 

املخاطـــر الناجمة عن فقدان الدخل أو انتقاصه 

عن األفراد، وهو مرتبط باألمن االقتصادي.2

مما سبق، نرى أن الهدف من الضمان االجتماعي 

هو توفير األمـــان للفرد من األخطار التي تهدد 

مصـــدر رزقه عـــن طريـــق دفع االشـــتراكات 

واالنتفـــاع منها عند اســـتحقاقها، أما الرعاية 

أو احلمايـــة االجتماعية التـــي تقدمها الدولة أو 

املؤسســـات فتقدم لألشـــخاص احملتاجني دون 

مقابل.

بقانون  القرار  في  قراءة  الثاني:  المحور 

الضمان االجتماعي

قام الرئيـــس بتاريخ 2016/3/2 بالتوقيع على 

القرار بقانون الضمان االجتماعي الذي نشـــر 

باجلريدة الرســـمية3 بعد إحالة مشـــروع القرار 

بقانون من مجلس الوزراء، وقد مت تعديل بعض 

املـــواد وإدخال بعـــض املواد وشـــطب البعض 

اآلخر. تبع ذلـــك العديد من االنتقادات احلادة، 

فتم تشـــكيل أطر وجماعات ضغـــط تطالب إما 

بوقف تنفيذه أو تعديله نظرًا ملا يحتويه من بعض 

القواعد القانونية املجحفة بحق الفئات الضعيفة 

في املجتمع، وعدم توافر صفة االســـتعجال في 

إقرار القانون والعمل به، وقبل اســـتعراض أهم 

النقاط اخلالفية التي أجمع عليها معظم قطاعات 

املجتمع املدني والعمال وأصحاب العمل، سأقوم 

باستعراض أبرز ما يحتويه القرار بقانون.

أواًل: الفئ�������ات التي تس�������ري عليها أحكام القرار 

بقان�������ون هي:4 العمال املشـــمولون بأحكام 
قانـــون العمل املعمول بـــه، والعاملون غير 

اخلاضعني للتقاعد مبوجـــب أحكام قانون 

التقاعـــد العام رقم 7  لســـنة 2005 ، أو 

قانـــون التأمني واملعاشـــات لقـــوى األمن 

الفلســـطيني رقـــم 16 لســـنة 2004 م، 

والعاملون الفلســـطينيون لـــدى املنظمات 

الدولية أو اإلقليمية أو البعثات الدبلوماسية 

أو السياسية األجنبية العاملة في فلسطني، 

مع عدم اإلخالل بقواعد االتفاقيات الدولية 

التي تنظم االزدواج في التغطية؛ والعاملون 
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واملوظفـــون في الهيئات احمللية، وعلى خدم 

املنازل ومن في حكمهم. يشـــمل باإلضافة 

إلى ذلك العامل الذي يعمل حلسابه اخلاص 

ولصاحـــب العمـــل أو الشـــريك املتضامن 

باالنضمام اختياريًا للضمان االجتماعي.5     

ويستثنى من أحكام القرار بقانون املوظفون   

الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام 

قانون التقاعد العام، ومنتســـبو قوى األمن 

الفلسطينية اخلاضعون وفق أحكام قانون 

التأمني واملعاشـــات لقوى األمن، والعمال 

الذين تكون عالقتهـــم بصاحب العمل غير 

منتظمة.

ثانيًا: التأمين�������ات االجتماعية أو املنافع التي 
يغطيه�������ا الق�������رار بقان�������ون6 هـــي: تأمـــني 
الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتأمني 

إصابـــات العمـــل وتأمني األمومـــة وتأمني 

املـــرض والتأمني الصحـــي وتأمني البطالة 

وتأمـــني التعويضـــات العائليـــة، على أن 

تطبـــق كل من التأمني على املرض والتأمني 

الصحـــي والبطالـــة وتأمـــني التعويضات 

العائليـــة تدريجيـــًا وعلـــى مراحـــل الحقة 

مبوجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء. 

ثالث�������ًا: الب�������دء بتطبيق أح�������كام القانون خالل 
فترة السنتني7 وتأسيس مؤسسة الضمان 
االجتماعـــي مبقراتها ومجلس إدارتها لكي 

تكون على أمت االســـتعداد لتحديد خططها 

لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رابع�������ًا: نظ�������ام تقاع�������د الش�������يخوخة التكميلي 
الذي يتم تنظيم�������ه مبوجب نظام يصدر 
عن مجل�������س ال�������وزراء،8 ويدار مـــن إدارة 
مســـتقلة وصنـــدوق مســـتقل منفصل عن 

االجتماعيـــة، وتنتقل  التأمينـــات  صندوق 

وحســـابات  االدخـــار  صناديـــق  إدارة 

التوفيـــر والتأمني الصحي إلى نظام تقاعد 

الشيخوخة التكميلي.9

خامس�������ًا: تتمتع مؤسسة الضمان االجتماعي 
بالش�������خصية االعتبارية املستقلة واألهلية 
القانونيـــة الكاملة ملباشـــرة جميع األعمال 

والتصرفات الالزمة لتحقيق األغراض التي 

قامت من أجلها.

سادسًا: مت إنشاء صناديق للتأمينات االجتماعية 
بحي�������ث يكون كل صن�������دوق منفصاًل، وتكون 
إدارة هذه الصناديق من مســــؤولية مؤسسة 

الضمان االجتماعي وال يجوز إجراء حتويالت 

مالية تبادلية بينها، ويحظر اســــتخدام أموال 

الصندوق في اإلقراض ألي جهة.

س�������ابعًا: تترأس مجلس إدارة الصندوق شخصية 
مهنية مس�������تقلة تعني بقرار من رئيس الدولة 
وبتنســــيب من مجلــــس الــــوزراء ويكون في 

عضويــــة املجلس أربعة ممثلــــني عن مختلف 

الــــوزارات؛ وأربعــــة عن العمــــال؛ وأربعة عن 

أصحاب العمــــل باإلضافة إلــــى خبير مالي 

أكادميــــي يســــميه مجلس الــــوزراء، على أن 

تقــــوم وزارتــــا العمل واالقتصــــاد الوطني - 
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بصفتهما جهات االختصاص - كل حســــب 

اختصاصه بتحديد اجلهات األكثر متثياًل لكل 

من العمال وأصحاب العمل، وينتخب املجلس 

نائبــــًا للرئيس من أحد أعضائه. وبنينّ القانون 

املهام املوكلة ملجلس اإلدارة وصالحياته ومدة 

عضويته.

ثامنًا: االشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب 
العمل بنس�������بة 8.5% والعامل بنسبة %7.5، 
ويســــتحق املؤمن عليه راتبــــًا تقاعديًا إلزاميًا 

بشــــرط بلوغه ســــن الـ 60 وأال يقل إجمالي 

اشتراكاته الشهرية عن  180  اشتراكًا، ويتم 

احتســــاب الراتب التقاعدي اإللزامي للمؤمن 

عليه الذي اســــتحق الراتب بواقع 2% عن كل 

سنة من سنوات االشتراك مضروبًا في املبلغ 

املساوي للحد األدنى لألجور، و  1.7 % عن 

كل سنة من ســــنوات االشتراك مضروبًا في 

املبلــــغ املتبقي والذي يزيــــد على احلد األدنى 

لألجور، وذلك من متوســــط األجر الشــــهري 

املرجح آلخر 3 ســــنوات التي مت فيها تسديد 

االشــــتراكات قبــــل التقاعد اخلاضــــع للحد 

األعلى لألجر.10

تاس�������عًا: نظم القانون تأمني الشيخوخة والعجز 
والوفاة الطبيعيني فــــي املواد من 72-48، 
وتأمــــني إصابات العمل فــــي املواد 88-73، 

وتأمــــني األمومة مــــن املــــادة 89 حتى 95، 

تبــــني تلك النصوص كيفية احتســــاب الراتب 

التقاعدي وشروط استحقاق كل منفعة.

هــــذه هي أبرز النقاط التي نص عليها القرار   

بقانــــون، ومن املعلــــوم أن قانــــون الضمان 

االجتماعي له صلــــة ببعض القوانني األخرى 

والتشــــريعات االجتماعيــــة بأشــــكالها كافة، 

وعليه ســــنرى ما عالقة هذا القــــرار بقانون 

بالتشــــريعات األخرى؟ وما مــــدى التعارض 

معها في املطلب القادم.

بقانون  ال���ق���رار  ع��اق��ة  ال��ث��ال��ث:  ال��م��ح��ور 

بالتشريعات الوطنية األخرى

فــــي البدايــــة ينبغي القــــول: إن القــــرار بقانون 

جاء متماشــــيًا ومنســــجمًا مع القانون األساسي 

الفلســــطيني، وهو حاجة مجتمعية مســــتمدة من 

املبادئ الدستورية، وعلى الرغم من ذلك، وبالرجوع 

إلى منظومة التشريعات الفلسطينية، يتبني لنا أن 

هناك تعارضًا في نصوص هذا القرار بقانون مع 

نصــــوص كل من قانون العمل رقم 7 لعام 2000 

وقرار بقانون ضريبة الدخل رقم 8 لســــنة 2011 

والتي سنبينها على النحو اآلتي:

: القرار بقانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011
ً
أوال

أخضع قانون الضمان االجتماعي اشـــتراكات 

املؤمـــن عليه املدفوعة لضريبـــة الدخل في نص 

املـــادة 1/101، وبذلـــك فقـــد خالـــف أحكام 

املادة 12/د من القـــرار بقانون ضريبة الدخل 

الفلســـطيني، والتي أعفت مساهمة املوظف أو 

املســـتخَدم فـــي صناديق التقاعـــد أو االدخار 

أو التأمـــني الصحـــي أو الضمـــان االجتماعي 

وأي صناديـــق أخرى موافـــق عليها من الوزير. 
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وبالرجوع إلـــى نصوص القانـــون البحريني11 

فقد أعفى االشـــتراكات املستحقة من الضرائب 

والرسوم أيًا كان نوعها متى وجدت.12 وبالتالي 

يجب عـــدم إخضـــاع اشـــتراكات املؤمن عليه 

املدفوعة لضريبة الدخل مبا ينســـجم مع القرار 

بقانون ضريبة الدخل.

لسنة   7 رقم  الفلسطيني  العمل  قانون  ثانيًا: 

2000

توجـــد روابـــط عدة بـــني قانـــون العمل  -

االجتماعـــي، وهناك  الضمـــان  وقانون 

نقاط اتفاق ونقاط اختالف بني القانونني 

من عدة نواح، وسأقوم بإبراز أهم النقاط 

اخلالفية بني القانونني: 

فيما يخص إجازة األمومة، فقد حدد القرار . 1

بقانون الضمان االجتماعي13 مدة اإلجازة 

العمل  قانون  خالف  على  أسبوعًا   12 بـ 

الفلسطيني والذي حدد إجازة الوضع مبدة 

10 أسابيع مدفوعة األجر.14

الراتب . 2 االجتماعي  الضمان  قانون    حدد 

املؤمن  العامل  للورثة عند وفاة  التقاعدي15 

عليه مبا يعادل 80% من آخر أجر تقاضاه 

أدت  إذا  وكذلك  اإلصابة،  وقوع  قبل 

اإلصابة إلى عجز كلي دائم. أما إذا أدت 

إصابة العمل إلى عجز جزئي دائم بنسبة 

20% أو أكثر، فيستحق املصاب راتب عجز 

العجز  راتب  أساس  على  يحسب  شهريًا 

الكلي الدائم مضروبًا بنسبة العجز اجلزئي 

إلى  اإلصابة  أدت  وإذا  املصاب.  للعامل 

عجز جزئي دائم، فإنه يستحق راتب عجز 

جزئيًا دائمًا شهريًا على أساس راتب العجز 

الكلي الدائم مضروبًا مبجموع نسبه العجز 

اجلزئي مبا ال تتجاوز قيمته الراتب الكلي 

الدائم. أما إذا أدت إصابة العمل إلى عجز 

جزئي دائم بنسبة أقل من 20% فيستحق 

املصاب تعويض الدفعة الواحدة مبا يعادل 

العجز  بنسبة  الكلي مضروبًا  العجز  راتب 

اجلزئي الدائم مضروبًا في 3500 يوم عمل. 

أما قانون العمل الفلسطيني، فيختلف في 

احتساب قيمة التعويض، حيث نصت املادة 

120 على أنه: »1. إذا أدت إصابة العمل 

دائم،  كلي  عجز  عنها  نتج  أو  الوفاة  إلى 

استحق الورثة في احلالة األولى، واملصاب 

في احلالة الثانية، تعويضًا نقديًا يعادل أجر 

)3500( ثالثة آالف وخمسمائة يوم عمل أو 

80% من األجر األساسي عن املدة املتبقية 

حتى بلوغه سن الستني، أيهما أكثر .2. إذا 

دائم  العمل عجز جزئي  إصابة  على  ترتب 

يستحق املصاب تعويضًا نقديًا عن مجموع 

نسب العجز مبا ال يتجاوز التعويض املقرر 

للعجز الكلي الدائم«.  

فيما يخص سقوط حق املصاب بالتعويض، . 3

الضمان  قانون  من   80 املادة  نصت  فقد 

فيها  التي يسقط  االجتماعي على احلاالت 

حق املصاب بالتعويض، واستثنت حالة إذا 

نشأ عن إصابة العمل وفاة العامل املؤمن 
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أو  الدائم  الكلي  العجز  حالة  في  أو  عليه 

العجز اجلزئي الدائم بنسبة 20 % فأكثر. 

العمل حددت  قانون  املادة 123 من  بينما 

نسبة العجز بـ 35% فأكثر.

يتم احتساب الراتب التقاعدي أو التعويض . 4

أجر  آخر  على  املواد  هذه  في  املستحق 

تقاضاه، بينما قانون العمل في املادة 130 

أساس  على  املستحق  التعويض  يحسب 

متوسط األجر آلخر ثالثة أشهر.

وعليه، فهــــذا االختالف والتعــــارض في القانونني 

يجــــب تعديله، بحيــــث تكون املواد منســــجمة مع 

بعضهــــا البعض، وقــــد أكد وزيــــر العمل ضرورة 

تعديل بعــــض مواد قانــــون العمل لتتناســــب مع 

االختالف الوارد فــــي قانون الضمان االجتماعي، 

فاملفروض أن يتم السير بشكل متواز ومتزامن مع 

تعديــــل قانون العمل، فال يجــــوز أن يصدر قانون 

وينشر في اجلريدة الرســــمية وهو مخالف لقانون 

مقر.

ال ميكـــن القول إن هذا القـــرار بقانون يخالف 

قانـــون التقاعد العام رقم لســـنة 2007، نظرًا 

ألن الفئـــة املســـتهدفة في هذا القـــرار بقانون 

تختلف عن الفئة املســـتهدفة في قانون التقاعد 

العام، والتي تنطبق على موظفي القطاع العام، 

أما قانون الضمـــان االجتماعي فيمثل القطاع 

اخلـــاص، كذلك قيمة االشـــتراكات مختلفة في 

القانونـــني، ولكن وحتقيقًا للعدالة ميكن القول - 

انسجامًا مع مبادئ العدالة االجتماعية ومبادئ 

اإلنصاف واملســـاواة – إنه يجب أن تتســـاوى 

هذه االشتراكات على جميع أفراد املجتمع.

ال���م���ح���ور ال����راب����ع: ال���ع���ي���وب ال��ش��ك��ل��ي��ة 

والموضوعية القانونية 

تضمن القرار بقانون العديد من العيوب الشكلية 

واملوضوعية التي تعتري نصوصه، والتي نحتاج 

للوقوف عندها وتعديلها للخروج بقانون خال من 

أي عيوب، وعليه سأقوم بتناولها في هذا احملور.

: العيوب الشكلية )الصياغة التشريعية(
ً
أوال

 من الالفت للنظر كثرة اإلحاالت في نصوص  •

أخرى،  مواد  نصوص  إلى  بقانون  القرار 

التشريعية  الصياغة  عيوب  من  هذه  وتعتبر 

التي ال داعي لها، وإذا اقتضى األمر ضرورة 

التخفيف منها.

بعض املواد حتتاج إلى الدمج كونها تتحدث  •

عن املوضوع نفسه واحلكم القانوني نفسه.

تفويض الصالحيات يجب أن يكون في بعض  •

الصالحيـــات وليس فـــي كاملهـــا، وقد ورد 

بالقانـــون جواز تفويـــض كامل الصالحيات، 

وهـــذا يخالف القواعـــد اإلداريـــة للتفويض 

اإلداري والتي يكون فيها التفويض جزءًا من 

الصالحيات وبشكل مؤقت وال يجوز التفويض 

على التفويض.

بعض املواد بحاجة إلى إعادة ترتيب وإعادة  •

والتي   ،25  -18 املواد  من  خاصة  صياغة، 

تبني طبيعة املؤسسة ومجلس إدارتها وما هي 
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صالحياتها وما هي صالحيات الرئيس والنائب 

واملدير العام، وهي مبعثرة هنا وهناك، وعليه 

حتى  املواد  هذه  هيكلية  ترتيب  إعادة  يجب 

يصبح هناك تسلسل في النصوص إلزالة أي 

لبس أو غموض وللتسهيل على القارئ. 

ثانيًا: العيوب الموضوعية 

بعــــد االطــــالع علــــى القــــرار بقانــــون الضمان 

االجتماعي وخاصة املواد املختلف عليها ومقارنتها 

بقوانني الدول األخرى نورد بعض املالحظات:

ضمان�������ة الدول�������ة: ال يوجـــد نـــص واضح ( 1
وصريح بضمانة الدولة ملؤسســـة الضمان 

االجتماعـــي في حالة العجز، ولكن في حالة 

وجود عجز ولم تكف أموال الصندوق، تقوم 

احلكومـــة بعد موافقتها بســـداد العجز عن 

طريـــق املنح والقروض التـــي تقدمها،16 أي 

أن احلكومة ميكن أن ترفض تقدمي القروض 

ــزام الدولة  وبالتالي يجـــب التأكيد على الـت

بضمانـــة الصندوق بنـــص واضح وصريح 

مبـــا ال يدع مجااًل للتأويـــل أو اللبس. وفي 

نسخة مشـــروع قانون الضمان االجتماعي 

التـــي أحالها مجلس الـــوزراء إلى الرئيس، 

كان هنـــاك نص واضح وصريـــح بضمانة 

الدولة وذلك في املادة 2 منه، وقد مت شـــطب 

باقـــي النص وهـــو: »على أن تكـــون الدولة 

الضامن النهائي لتطبيق أحكام هذا القانون 

واألنظمة الصـــادرة مبقتضاه«، وعليه يجب 

إرجاع النص بضمانـــة الدولة في املادة 2 

من القرار بقانـــون والتي كانت موجودة في 

النسخة التي أحيلت للرئيس للتوقيع عليها. 

  من ناحية أخرى، ال تزال في القرار بقانون 

بنصه احلالي ضمانة وفقًا للفقرة 4 من املادة 

30 والتـــي نصت على أنـــه في حالة ما إذا 

تبني نتيجة  فحص املركز املالي للمؤسســـة 

أن موجودات املؤسســـة كما جرى تقديرها 

في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم 

ســـوف تقل عن عشـــرة أضعـــاف نفقاتها 

املقدرة في تلك السنة، فعلى مجلس الوزراء 

بناء على تنســـيب املجلس اتخاذ اإلجراءات 

الالزمـــة مبا يضمن تصويـــب املركز املالي 

للمؤسســـة، وذلك من خالل الســـير بإجراء 

التعديالت التشريعية املالئمة.

  وبالنظر إلـــى القانون األردنـــي في الفقرة 

ب مـــن املادة 18 والتـــي تتحدث عن التزام 

احلكومة بتســـديد العجز فـــي حالة حدوثه 

)يجـــب أن يتناول املركز املالي للمؤسســـة 

تقدير االلتزامـــات القائمة، فإذا تبني وجود 

ــزم احلكومة بتســـديد هذا  عجـــز مالي، تلـت

العجـــز، ويعتبر ما تدفعه احلكومة على هذا 

الوجه دينًا على املؤسســـة تلتزم بتســـديده 

من أي فائـــض يتوفر لديها في الســـنوات 

املقبلـــة(. وهذا النص مباشـــر يفرض على 

الدولـــة مســـؤوليتها، ونتمنى من املشـــرع 

الفلســـطيني أن يحذو حذو املشرع األردني 

فـــي هذا النـــص. وفـــي نظـــام التأمينات 
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االجتماعيـــة الســـعودي في الفقـــرة 2 من 

املادة 38 ورد نص بإعانة الدولة التي تقرر 

في املوازنة العامـــة للدولة عند احلاجة. أما 

قانـــون الضمان االجتماعي التونســـي في 

املادة 23 فينص علـــى أنه »يجب أن يكون 

لـــدى الصندوق القومي مـــال احتياطي عن 

كل نظام وعند وقوع عجز يســـدد من املال 

االحتياطي )احتياطي اخلزينة العامة(«.

نظم القرار بقانون ج�������زءًا من التأمينات ( 2
الواردة يف املادة 3 وهي: تأمني الشـــيخوخة 
والعجز والوفـــاة الطبيعية وتأمني إصابات 

العمل وتأمني األمومة على أن تطبق تدريجيًا 

وعلى مراحـــل، وترك تنظيم باقي التأمينات 

إلى أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء، فكيف 

يحيل القانون باقـــي التأمينات إلى أنظمة 

هي أقل درجة في هرمية التشريعات؟ وملاذا 

ال تصدر بقانون أســـوًة بالصناديق الثالثة 

التـــي نظمها القانون. إضافـــة إلى ذلك لم 

يحدد مدًة لتنظيم باقـــي التأمينات وتركها 

مفتوحة دون جـــدول زمني، فمن املمكن أال 

يقوم مجلس الـــوزراء بإصدار تلك األنظمة 

املنصـــوص عليها في القانون أو أن تصدر 

بعد مدة زمنية طويلة جدًا.

أنش�������أ الق�������رار بقان�������ون محكم�������ة للنظر يف ( 3
نزاعات الضمان االجتماعي يف املادة 110، 
فلماذا ال تترك للمحاكـــم العادية النظر في 

تلك النزاعات؟ إن إنشاء احملكمة يحتاج إلى 

وقت، ومن املمكـــن أن تصبح هناك قضايا 

قبل إنشـــاء تلك احملكمة، فهل يتم االنتظار 

حتى تشـــكيل هذه احملكمـــة؟ وعليه، يجب 

حذف هذه املادة وترك النزاعات إلى احملاكم 

العاديـــة التي نـــص عليها قانون تشـــكيل 

احملاكـــم النظامية، خاصـــة أن القانون لم 

يشـــر إلى من هم قضاتها وعددهم وما هي 

درجاتهـــا وآلية انعقادها وكيفية تشـــكيلها 

وماهـــي اختصاصاتها وكيفية اســـتئناف 

قراراتها، وهل يطعن أمامها...؟.

أشـــارت املادة 10 من القـــرار بقانون إلى ( 4

نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الذي تديره 

إدارة مستقلة وصندوق مستقل،17 عدا ذلك، 

جعـــل األنظمة أو االتفاقيـــات أو الترتيبات 

املتعلقـــة بصناديـــق االدخار وحســـابات 

التوفير والتأمني الصحـــي بانتقال إدارتها 

إلى نظام تقاعد الشـــيخوخة التكميلي. أما 

احلجة أو مبررات إنشـــاء هـــذا الصندوق 

فهي، أواًل: اتفاق باريس نص على إنشـــاء 

مؤسســـة للضمان االجتماعي لضح أموال 

العمال الذين يعملون داخل اخلط األخضر 

إلى تلك املؤسســـة، ثانيـــًا: للرواتب العالية 

التي تزيـــد على 8 أضعـــاف احلد األدنى 

لألجر، فتذهب إلى نظام تقاعد الشيخوخة 

التكميلي. لكـــن ميكن احلفاظ على احلقوق 

املالية لهؤالء األشـــخاص أصحاب الدخل 

العالي بإبقـــاء املبلغ لـــدى صاحب العمل 
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وأخذه عند انتهاء عملـــه. هذا النظام وفق 

القرار بقانون خطير جدًا ألنه مســـتقل عن 

املؤسســـة وإدارته مســـتقلة، وغير واضح 

فـــي النصوص القانونية مـــن هي إدارتها؟ 

ومـــن هم أعضاؤها؟ وملـــاذا ال يكون حتت 

مظلة التأمينات االجتماعية؟ وملاذا يتم نقل 

إدارة صناديق االدخار وحســـابات التوفير 

والتأمني الصحي إلى هذا الصندوق؟.

املخاطر التي يغطيها القانون، كما أشـــرنا ( 5

ســـابقًا هي الشـــيخوخة والعجـــز والوفاة 

وإصابات العمـــل واألمومة، على أن تطبق 

باقي املخاطر بشكل تدريجي وعلى مراحل، 

فقد جاءت متماشـــية مـــع االتفاقية الدولية 

102 والتـــي راعت التفـــاوت بني الدول من 

ــزم كل دولة  الناحيـــة االقتصاديـــة وأن تلـت

بتأمني ثالثة مخاطر على األقل وامللزمة منها، 

وهـــي البطالة أو الشـــيخوخة أو إصابات 

العمـــل أو العجز. وكذلك أكـــدت االتفاقية 

العربيـــة رقم 3 اخلاصة باملســـتوى األدنى 

للتأمينات االجتماعية، وأوجبت أن يشـــمل 

التشـــريع الوطني التأمني ضد اثنني. فيما 

يتعلق بقانون الضمان االجتماعي األردني 

لســـنة 2014 فقد شـــمل خمس تأمينات، 

وأضاف املشـــرع الفلسطيني تأمينني هما 

تأمني املرض وتأمني التعويضات العائلية.

أما املشـــرع البحريني فقد شمل التأمينات   

اآلتية: التأمـــني ضد الشـــيخوخة والعجز 

والوفـــاة، والتأمني ضد إصابـــات العمل، 

والتأمني ضد العجز املؤقت بســـبب املرض 

أو األمومة، والتأمني ضد التعطل، والتأمني 

على املشتغلني حلسابهم اخلاص وأصحاب 

املهن احلرة، والتأمني على أصحاب العمل، 

واملنـــح العائلية، وأضاف بنـــدًا أخيرًا وهو 

فروع التأمني األخرى التي تدخل في نطاق 

الضمان االجتماعي.

أما املشرع الســـعودي في نظام التأمينات   

والتعويضـــات لســـنة 1969 املعـــدل، فقد 

اعتمـــد مبدأ التدرج في تغطيـــة التأمينات 

االجتماعيـــة وهي: إصابات العمل، والعجز 

والشـــيخوخة والوفـــاة، ويجـــوز بقرار من 

مجلس الوزراء أن توسع احلماية التي يكفل 

تقدميها هذا النظام في مراحل قادمة بغية 

تقدمي أنواع أخرى مـــن التعويضات، وهي 

تعويضات العجز املؤقت بســـبب املرض أو 

األمومة ، املنح العائلية، تعويضات املتعطلني 

عن العمل، وأي تعويضات أخرى في نطاق 

الضمان االجتماعي.

قرر مجلس الوزراء الفلســـطيني في القرار ( 6  

رقم )11( لسنة 2012 بشأن اعتماد احلد 

األدنى لألجر الشـــهري فـــي جميع مناطق 

الســـلطة الوطنية الفلســـطينية وفي جميع 

القطاعـــات مبلغـــًا وقدره 1450 شـــيقاًل، 

وقد تطرق القـــرار بقانون إلى احلد األدنى 

لألجر، لكن ما مفهومه للحد األعلى لألجر؟ 
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ألنه ال يوجد في فصل التعريفات تعريف وال 

في أي قوانني أو أنظمة أخرى.

الفئات املغطـــاة بأحكام القرار بقانون، ملاذا ( 7

ال يشمل قانون الضمان االجتماعي جميع 

فئات املجتمـــع باســـتثناء موظفي القطاع 

العام، أي املوظـــف احلكومي الذي ينطبق 

عليه قانـــون التقاعد العام، وهـــذه الفكرة 

حتقـــق االســـتقرار والعدالـــة االجتماعية 

لدى اجلميـــع وتعمل على التطور والنهوض 

مبؤسسة الضمان االجتماعي.  

 فيمـــا يخص تعيـــني رئيس مجلـــس إدارة ( 8

املؤسســـة، فهو شـــخصية مهنية مســـتقلة 

يعينه الرئيس، وبتنسيب من مجلس الوزراء، 

فلماذا ال يحظى مبوافقة املجلس التشريعي 

على قرار تعيينه أســـوة بباقي املؤسســـات 

العامة األخرى. ومبقارنة ذلك مع تشريعات 

الدول األخرى، فإننا نـــرى أن وزير العمل 

يترأس املؤسســـة فـــي األردن، واتبع هذا 

النهج أيضًا املشـــرع البحريني واملشـــرع 

الســـعودي، حيث يترأس مجلـــس اإلدارة 

كذلك وزيـــر العمل والشـــؤون االجتماعية، 

وفي بعض الدول عهد برئاسة املجلس إلى 

رئيس مجلس الوزراء.

العضويـــة في مجلس اإلدارة هي على النحو ( 9

اآلتـــي: 4 ممثلني عـــن مختلف الـــوزارات 

من الفئـــة العليـــا وذوي االختصاص، و4 

ممثلـــني عن أصحاب العمل تتم تســـميتهم 

من احتادات أصحاب العمل األكثر متثياًل، 

و4 من العمال تتم تسميتهم من االحتادات 

العمالية األكثر متثياًل، وخبير مالي يســـميه 

مجلس الوزراء. 

أي أن خمســـة أعضـــاء يتـــم تعيينهـــم من 

احلكومـــة، ومن يحدد األكثـــر متثياًل لكل من 

العمال وأصحـــاب العمل هـــو وزارتا العمل 

واالقتصاد الوطني، أي أن هناك اســـتئثارًا 

مـــن احلكومة كليـــًا بتعيني أعضـــاء مجلس 

اإلدارة. وبالتالي يجب أن تتســـاوى العضوية 

من احلكومة مع القطاعات األخرى، ويجب أن 

يكـــون هناك متثيل للمرأة فـــي تلك التركيبة، 

وال يجـــوز للحكومة أن تقـــوم باختيار األكثر 

متثيـــاًل مـــن العمـــال وأصحـــاب العمل بل 

ميكـــن أن يعهد ذلك مثاًل إلى جلنة مســـتقلة 

يتـــم حتديدها بالقانون مـــن التمثيل الثالثي 

املتوازن )احلكومة، أصحاب العمل، العمال(، 

بحيث يتم النص على كيفية تشكيلها وشروط 

اختيار اجلهات األكثر متثياًل، وأن تراعي عند 

اختيار ممثلي األعضـــاء أن يكونوا من ذوي 

االختصاص واخلبرة.

ــراع القـــرار بقانـــون ذوي اإلعاقة ( 10  لـــم ـي

وحقوقهم في القانون، والذين هم بحاجة إلى 

متييز إيجابي في بعض النصوص القانونية 

مبا يضمن لهم حياة كرمية باحتساب عدد 

اشتراكات أقل وعدد ســـنوات أقل، وراتب 

تقاعـــدي يحفظ لهم عدم العـــوز، واحلماية 
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واالســـتقرار. مع التأكيد على اســـتحقاق 

ورثـــة املتوفى من ذوي اإلعاقة لراتب املعيل 

املتوفى حتـــى وإن كان عمر أبنائه فوق الـ 

21 عامًا وال يوجد له أي مصدر دخل.

 نسبة املساهمات أو االشتراكات الشهرية ( 11

لتأمـــني الشـــيخوخة والعجـــز والوفاة هي 

7.5% مـــن العمـــال و8.5% من أصحاب 

العمل، وتعتبر هذا النسب غير عادلة، حيث 

إن الفـــرق هـــو 1% بني العامـــل وصاحب 

العمل، وأن نســـبة أصحاب العمل هي أقل 

ممـــا يدفعه أصحاب العمـــل حاليًا مبوجب 

ــواردة في قانون  مكافأة نهايـــة اخلدمة اـل

العمـــل الفلســـطيني، وقد أوصـــت منظمة 

العمل الدولية في تقريرها بتخفيض نســـبة 

اشـــتراك العامل إلـــى 7%. ومبقارنة هذه 

النســـب مع القانون األردني في املادة 59 

منـــه فقد نصت علـــى: »أ- تتكون مصادر 

متويل تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة مما 

يلي: 1-االشـــتراكات الشهرية التي تؤديها 

املنشـــأة بنسبة )تســـعة باملائة( من أجور 

املؤمن عليهم على أن تزاد هذه االشتراكات 

بنسبة )نصف باملائة( في كانون الثاني من 

كل عـــام اعتبارًا مـــن 2014/1/1 لتصل 

هذه النســـبة بحد أقصاه إلى )11 باملائة(. 

تقتطعها  التي  الشـــهرية  2-االشـــتراكات 

املنشـــأة بنســـبة )خمســـة ونصف باملائة( 

من أجور املؤمن عليهـــم على أن تزاد هذه 

االشـــتراكات بنســـبة )0,25%( في كانون 

الثاني من كل عام اعتبارًا من 2014/1/1 

لتصل هذه النســـبة بحد أقصاه )%6,5(. 

3-االشتراكات الشهرية التي يؤديها املؤمن 

عليهـــم املنتســـبون بصفة اختياريـــة وفقًا 

ألحكام املادة )7( من هذا القانون بنســـبة 

)14,5%( من األجر اخلاضع لالقتطاع على 

أن تزاد هذه االشتراكات بنسبة )%0,75( 

فـــي كانون الثاني مـــن كل عام اعتبارًا من 

2014/1/1 لتصـــل هذه النســـبة إلى حد 

أقصاه )%17,5(«.

أما املادة 17 من القانــــون البحريني، فنصت 

على أنه »حتسب اشتراكات التأمني املنصوص 

عليها فــــي هذا القانون على أســــاس مجموع 

األجور التــــي يقبضها املؤمن عليه شــــهريًا.  

ويجوز أن حتسب االشــــتراكات املستحقة عن 

كل شهر من شهور الســــنة سواء التي يؤديها 

صاحــــب العمل أو تلك التــــي تقتطع من أجور 

املؤمن عليهم شهريًا على أساس األجر الكامل 

عن شهر يناير من كل سنة. وبالنسبة للعاملني 

الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر 

يناير فتحسب االشتراكات على أساس األجر 

الكامل عن الشــــهر الذي التحقوا فيه باخلدمة 

وذلك حتى آخر شهر ديسمبر ثم يعاملون بعد 

ذلك على األساس املبني بالفقرة السابقة.  كما 

يجوز بالنســــبة لبعض فئــــات املؤمن عليهم أن 

تؤدى االشتراكات على أســــاس مبلغ مقطوع 
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بدفعــــة واحدة عن الســــنة بكاملها أو عن جزء 

أو أجزاء منها، أو أن حتدد اشتراكات التأمني 

بحســــب درجات فئــــات األجور. ويضم لألجر 

فــــي جميع األحــــوال عناصر األجــــر األخرى 

التي تصرف نقــــدًا للمؤمن عليهم بصفة دورية 

أو منتظمــــة، ويحددها وزير العمل والشــــؤون 

االجتماعيــــة بقــــرار منه. ومع مراعــــاة أحكام 

املواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 

من هذا القانون، يصدر وزير العمل والشــــؤون 

االجتماعية – بناء على اقتراح مجلس اإلدارة 

– قرارًا بالطريقة التي يرى حساب االشتراكات 
على أساسها.  وحتسب حقوق املؤمن عليهم أو 

املســــتحقني عنهم املبينة في هذا القانون على 

أســــاس األجور التي ســــددت على أساســــها 

اشتراكات التأمني وفقًا ألحكام القانون. وعليه 

من األجدر باملشرع دراسة هذه النسب وإعادة 

توزيعها مبا يضمن العدالة للجميع«.

 إن معامل احتساب الراتب التقاعدي %1.7 ( 12

أقل مما هو منصوص عليه في قانون التقاعد 

العام، والتي بلغت 2%، فتحقيقًا للعدالة بني 

أفراد املجتمع املســـاواة في هذه النســـبة. 

فيما يتعلق باحتســـاب الراتـــب التقاعدي 

حســـب املـــادة 52 مـــن القـــرار بقانون، 

واحتســـاب راتب الوفـــاة الطبيعية باملادة 

67، بواقع 2% عن كل ســـنة من ســـنوات 

االشتراك مضروبًا في املبلغ املساوي للحد 

األدنـــى لألجـــور، و1.7 عن كل ســـنة من 

سنوات االشتراك مضروبًا في املبلغ املتبقي 

والذي يزيد علـــى احلد األدنى لألجور. أما 

القانون األردني في الفقرة ب من املادة 62 

فنصـــت مع مراعاة أحـــكام الفقرة )د( من 

هذه املادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة 

عن كل ســـنة من ســـنوات االشتراك بواقع 

)2,5%( ألول ألـــف وخمســـمائة دينار من 

متوسط األجر الشهري الذي اتخذ أساسًا 

لتسديد اشـــتراك املؤمن عليه خالل الستة 

والثالثني اشـــتراكًا األخيرة، وبواقع )%2( 

من باقي هذا املتوسط الذي يزيد على مبلغ 

ألف وخمسمائة دينار. 

 لـــم تعالج املـــادة 54 من القـــرار بقانون ( 13

احلاالت التي يترك فيهـــا العامل عمله قبل 

بلوغه ســـن الستني ولم يتمكن من االلتحاق 

بعمـــل آخر والـــذي ليس لديـــه أي مصدر 

للدخل، فهل ينتظر حتى بلوغه سن الستني؟ 

كذلك نص على حالة التقاعد املبكر بشـــرط 

بلوغه سن الـ 55 وأال تقل االشتراكات عن 

360 اشتراكًا. ولكن القانون األردني عالج 

مسألة التقاعد املبكر وربطها بسن الـ 50، 

أما االشـــتراكات فحددها بـ 252 بالنسبة 

للذكر و228 بالنسبة لألنثى. وكذلك يستحق 

راتبًا تقاعديًا مبكرًا في حاالت أخرى وردت 

في املـــادة 64 والتي جاءت بشـــكل معمق 

وبشـــكل واضح ووضعت الشروط الالزمة 

لذلـــك وربطتها بعدد االشـــتراكات. وكذلك 
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نصت املـــادة 70 منه على الشـــروط التي 

متكن املؤمن عليه من احلصول على دفعات 

حتت احلساب من الدفعة األولى.18

من شروط اســـتحقاق راتب الوفاة الطبيعية ( 14

الواردة في نص املادة 65: إذا حدثت الوفاة 

له خالل فترة التأمني شـــريطة أن يكون لديه 

ما ال يقل عن 24 اشتراكًا شهريًا وإذا حدثت 

الوفاه له خارج فترة التأمني شريطة أن يكون 

لديه ما ال يقل عن 60 اشتراكًا شهريًا. فما 

املقصود بحدوث الوفـــاة خالل فترة التأمني 

ــرة التأمني؟ وملاذا ال يربط بتاريخ  وخارج فـت

االشـــتراك. القانون األردني في املادة 6619 

لـــم يفرق بني حدوث الوفـــاة خالل أو خارج 

ــرة التأمني بل خالل خدمتـــه الفعلية. أما  فـت

بخصوص املادة 66 من القرار بقانون التي 

تتحدث عن الورثة املســـتحقني وخاصة فيما 

يتعلـــق باســـتحقاق زوج املشـــتركة لراتبها 

التقاعـــدي في حالة عجزه عن حتصيل دخل 

ألســـباب صحيـــة. فلماذا ال يســـتحق زوج 

املشتركة الراتب التقاعدي على الرغم من أنه 

يتم االقتطاع من راتبه للصندوق؟.

الفقرة 2 من املادة 66 نصت على: أن يكون ( 15

شـــرط األهلية حلصول الورثـــة على راتب 

الوفاة الطبيعية عند تاريخ وفاة املؤمن عليه 

أو املتقاعد بســـبب الشـــيخوخة أو العجز. 

فشـــرط األهلية، هل هو للورثـــة أم للمؤمن 

عليه؟ وما املقصود بشرط األهلية؟ مع العلم 

أن هذا الشـــرط ال يوجد في قوانني  الدول 

املجاورة.

ورد في القرار بقانون منح صالحية ملجلس ( 16

اإلدارة بتعيـــني املرجـــع الطبـــي واللجان 

االســـتئنافية، وعليه جعل اســـتئناف قرار 

املرجـــع الطبي إلـــى اللجنة االســـتئنافية 

واملعينة أيضًا من مجلـــس اإلدارة. فكيف 

تكون اخلصم واحلكم في الوقت نفسه؟.

يجب أن يكون هناك تشدد من املشرع في ( 17

وضع الضوابط حول استثمارات صناديق 

مؤسســـة الضمان االجتماعـــي، ويجب أال 

تخضع أموال العمـــال للمخاطرة واملغامرة 

بهـــا، مع ضـــرورة وضـــع بعـــض القيود 

لضمان عدم الســـماح بالدخول في بعض 

االستثمارات اخلطرة.

لم مينح القانون التمييـــز اإليجابي للعمال ( 18

الذيـــن يعملـــون باألعمال واملهـــن اخلطرة 

اجلســـدية،  قواهـــم  اســـتهلكت  والذيـــن 

ســـواء بحصول املؤمن عليـــه أو ورثته على 

مستحقاته بسن تقاعد أقل يختلف عن باقي 

العمال اآلخرين.

 فيمـــا يخص مأموري الضبـــط القضائي، ( 19

فقـــد ورد في نصـــوص القانـــون أن ملدير 

عـــام املؤسســـة واملوظفـــني املفوضني فيها 

صالحيات واسعة للدخول إلى جميع أماكن 

العمل واالطالع على وتفتيش جميع الوثائق 

وامللفات والسجالت فيها، واعتبار احملاضر 
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الصادرة عنهم رســـمية ال يطعـــن فيها إال 

بالتزويـــر،20 وفـــرض غرامـــات عالية يصل 

سقفها إلى 700 دينار أردني لكل من ميانع 

أو يعارض أو يعيق عملهم،21 جند أن قانون 

اإلجـــراءات اجلزائية الفلســـطيني رقم )3( 

لســـنة 2001 حدد على ســـبيل احلصر من 

هم الذين يكتســـبون هذه الصفة، وورد في 

نصوصه اختصاصات الضبط القضائي في 

املـــادة 21 منه والتي تنص على: »يكون من 

مأموري الضبط القضائي: 1- مدير الشرطة 

ونوابه ومساعده ومديرو شرطة احملافظات 

واإلدارات العامـــة. 2- ضبـــاط وضبـــاط 

ــرة اختصاصه.  صف الشـــرطة كل في داـئ

3- رؤســـاء املراكـــب البحريـــة واجلويـــة. 

4-املوظفون الذين خولوا صالحيات الضبط 

القضائـــي مبوجب القانـــون«. فالقانون هو 

الذي مينح بعـــض املوظفني صفة الضبطية 

القضائية وفـــق صالحيات محددة مبوجبه. 

ــرة جدًا  مهمـــة الضبطيـــة القضائية خطـي

خاصة ملا متارســـه من سلطة في التفتيش 

والدخول إلـــى األماكن وأن كل من يتعرض 

لهم يعرض نفسه للعقوبات، ويقومون بتأدية 

اليمني القانونية أمام رئيس املؤسســـة، فهل 

يعقـــل أن متارس كل هذه الصالحيات ويتم 

حلف اليمني أمام رئيس املؤسسة، لذا أرى 

أن كل ذلك بحاجة إلى إعادة النظر.

فاملشــــرع األردني أشــــار إلى أن للمدير العام 

وموظفي املؤسســــة صفــــة الضابطــــة العدلية، 

ولهم بهذه الصفة ســــماع أقوال أصحاب العمل 

والعمال وأي أشخاص ذوي عالقة، واالستعانة 

برجــــال األمن العام وحترير محضر بالوقائع.22 

أما املشــــرع البحريني فنص على أنه يكون ملن 

يندبــــه وزير العمــــل والشــــؤون االجتماعية من 

موظفــــي الهيئة العامة احلق فــــي دخول مجال 

العمل في مواعيد العمل املعتادة إلجراء التحريات 

الالزمــــة واالطــــالع علــــى الســــجالت والدفاتر 

واألوراق واحملررات واملستندات وامللفات، وعلى 

اجلهات احلكومية واإلدارية موافاة الهيئة العامة 

بجميع البيانات التي تطلبها، وعلى الســــلطات 

اإلداريــــة املختصة تســــهيل مهمتهــــم، وتكون 

لهؤالء املندوبني ســــلطة ضبط املخالفات وحترير 

احملاضر. ويلتزم هــــؤالء املوظفون بأداء اليمني 

القانونيــــة أمام الوزير كمــــا يلتزمون باالحتفاظ 

بســــر املهنة بالوقائع التي اطلعوا عليها بطريقة 

ما أثناء ممارســــتهم أعمال وظيفتهم، وال يجوز 

لهم بحال من األحوال أن يفشــــوا هذه الوقائع 

أو أن ينقلوهــــا لغير األجهــــزة املختصة. ويجب 

على الســــلطات املختصة فــــي الدولة، وخاصة 

دوائر الشرطة أن تقدم ملندوبي الهيئة العامة كل 

مساعدة تستلزمها ممارسة وظائفهم.23

الرقابة على أعمال املؤسسة، يجب أن يكون ( 20

نصح واضح وصريح بخضوعها لإلشـــراف 

والرقابـــة وإلزامها برفع التقاريـــر الدورية 

املتعلقة بعملها وإدارتها واســـتثماراتها إلى 

الرئيس ومجلس الوزراء واملجلس التشريعي.
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تم  التي  أبرز اإلشكاليات  الخامس:  المحور 

اإلجماع عليها

بناء على الضغـــوط والهجمات التي تعرض لها 

القرار بقانون الضمان االجتماعي، فقد شـــكلت 

احلملة الوطنية للضمان االجتماعي من مختلف 

االحتـــادات والنقابات والقطـــاع اخلاص، وقد 

وضعـــت عدة نقاط خالفيـــة، وهي احملاور التي 

تسعى لتعديلها في القانون وهي:24

1( ضمانـــة الدولـــة لقانون الضمـــان وأموال 

املساهمني.

2( تعديل نســـب املســـاهمات غير العادلة بني 

العاملني وأصحاب العمل.

3( احتساب راتب الوفاة الطبيعية )أن يكون من 

بداية االلتحاق بالضمان(.

4( رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

5( االســـتفادة من إجـــازات األمومة من حلظة 

االشتراك وليس بعد 6 شهور.

6( اســـتحقاق زوج املشـــتركة املتوفـــاة للراتب 

التقاعـــدي، وعـــدم ربط اســـتحقاق الراتب 

التقاعدي باحلالة الزواجية للمشتركة.

7( حتويـــل النظام التكميلي إلى نظام اختياري 

وليـــس إجباريًا، وعدم املســـاس مبدخرات 

املوظفني.

8( إعـــادة االعتبـــار لـــدور وزارة العمـــل في 

تطبيـــق القانون، ومواءمته مع التشـــريعات 

الفلسطينية واالتفاقيات الدولية.

9( الفصل بني مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان 

النزاهة وعدم تضارب املصالح.

10(  تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي 

مبا ينسجم وقانون التقاعد العام.

11(  ضمان توفير الدخل في حاالت االستغناء 

عن العاملني.

12(  اإلجحـــاف فـــي آلية إنهاء أتعـــاب نهاية 

اخلدمة.

13(  عدم وجود متيز إيجابي في القانون لذوي 

اإلعاقة.

14( احملكمـــة املختصـــة وعدم وضـــوح آليات 

عملها.

15( غياب إســـتراتيجية واضحة لتطبيق باقي 

املنافع الواردة في القانون.

16( احلد األدنى الحتســـاب الراتب التقاعدي 

غير عادل.

17( حق االنتساب االختياري: غياب مساهمات 

حكومية تعزز هذا احلق.

18( معاجلـــة النصـــوص اخلاصـــة مبوظفـــي 

البلديات. 

وعليه، فقـــد متت معاجلة هـــذه البنود في هذه 

الدراسة، ونتمنى أن تتم االستجابة جلميع هذه 

البنـــود، مع العلم أنه حاليًا قـــد مت التوافق بني 

الكتل البرملانية في املجلس التشـــريعي واللجنة 

الوزاريـــة على معظم املطالبـــات، وأصبح هناك 

تقـــارب فـــي وجهـــات النظر من أجل الســـعي 
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لتحقيـــق الصالح العام. وســـيتم تقدمي التعديل 

علـــى هذه البنود إلى الرئيـــس للمطالبة بتعديل 

القرار بقانون.

 

الخاتمة
وعليه، فالضمـــان االجتماعي من أكثر القوانني 

التي يهتم بها األفراد في املجتمع ألن لها ارتباطًا 

أصياًل بحقوق الفـــرد، والتي أكدتها االتفاقيات 

الدوليـــة واعتبرتهـــا مـــن احلقوق األساســـية 

لإلنسان لضمان عيشه بكرامة ولتحقيق العدالة 

االجتماعية بني األفراد.

لقـــد تناولنا أبرز العيوب الشـــكلية واملوضوعية 

في القرار بقانون الضمـــان االجتماعي، والتي 

نأمل أن تأخذ بعـــني االعتبار عند تعديل القرار 

بقانون، إضافة إلى معاجلة اإلشكاليات الواردة 

في نصوصه.

  

المصادر والمراجع

المصادر	 
واالجتماعية . 1 االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد 

والثقافية.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.. 2

للضمان . 3 الدنيا  املعايير  بشأن   102 رقم  الدولية  االتفاقية 

االجتماعي.

للتأمينات . 4 األدنى  املستوى  بشأن   3 رقم  العربية  االتفاقية 

االجتماعية التي أقرها مؤمتر العمل العربي عام 1971.

القانون األساسي املعدل 2005.. 5

القرار بقانون التقاعد العام رقم 5 لعام 2007.. 6

القرار بقانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن الضمان االجتماعي.. 7

القرار بقانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011.. 8

قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.. 9

مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمني . 10

االجتماعي البحريني.

قانون الضمان االجتماعي األردني لسنة 2014.. 11

12 . 1969 لسنة  والتعويضات  التأمينات  نظام  في  السعودي 

املعدل.

المراجع	 
في . 1 االجتماعي  للضمان  القانوني  اإلطار  ملحم،  فراس      

فلسطني، الهيئة املستقلة حلقوق املواطن، 1999.
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الهوامش

1   فراس ملحم، اإلطار القانوني للضمان االجتماعي في فلسطني، 

الهيئة املستقلة حلقوق املواطن، 1999، ص 5.

2   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

3   القرار بقانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن الضمان االجتماعي، 

العدد املمتاز رقم 11، الوقائع الفلسطينية. تاريخ 2016/3/20.

4   نص املادة 4 من القرار بقانون الضمان االجتماعي.

5   املرجع السابق، املادة 9 نصت على: »1- يحق للعامل الذي 

كان مؤمنًا عليه وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون، ولم يستمر في 

التأمينية ألي سبب من األسباب، االستمرار اختياريًا  التغطية 

في التغطية التأمينية من خالل دفع االشتراكات املستحقة عليه 

وعلى صاحب العمل، على أساس الدخل املصرح عنه رسميًا من 

املؤمن عليه لتغطية تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيني 

املنصوص عليها في البند  )أ( من الفقرة )1( من املادة )3( من 

هذا القرار بقانون، وذلك بناًء على تعليمات يضعها املجلس..2  

العامل حلسابه  أو  املتضامن  الشريك  أو  العمل  لصاحب  يحق 

الشيخوخة والعجز والوفاة  لتأمني  اختياريًا  االنضمام  اخلاص 

الطبيعيني املنصوص عليها في البند )أ( من الفقرة )1( من املادة  

)3( من هذا القرار بقانون، على أن يدفع كل منهم االشتراكات 

احملددة لكل من صاحب العمل واملؤمن عليه، على أساس الدخل 

املصرح عنه رسميًا من أي منهم وفقًا للتعليمات التي يضعها 

املجلس.

6   املرجع السابق، نص املادة 3.

7   املرجع السابق، الفقرة 2 من املادة 3 نصت: »تسري التأمينات 

الواردة في البنود  )أ، ب، ج(  من الفقرة 1 من هذه املادة على 

عند سريان  بقانون  القرار  هذا  األشخاص اخلاضعني ألحكام 

املؤسسة  قبل  تنفيذها من  املجلس مسؤواًل عن  مفعوله، ويكون 

خالل مدة ال تزيد على 24  شهرًا من تاريخ سريان هذا القرار 

بقانون.

املرجع الســـابق، نصت املادة 10 على أنه »ينشـــأ نظام تقاعد   8

شـــيخوخة تكميلي يعتمد على نظام املســـاهمات احملددة، ويتم 

تنظيمـــه مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء وفقًا لألســـس 

اآلتية: 1- تطبق أحكام نظام تقاعد الشـــيخوخة التكميلي على 

األشـــخاص املؤمن عليهم إلزاميًا أو اختياريًا وفقًا ألحكام هذا 

القـــرار بقانون. 2- ميول نظام تقاعد الشـــيخوخة التكميلي من 

خالل االشـــتراكات التـــي يدفعها صاحب العمـــل واملؤمن عليه، 

وعلى املؤمن عليه اختياريًا دفع كامل االشـــتراكات املســـتحقة 

على صاحب العمل واملؤمن عليه. 3- حتتسب اشتراكات العامل 

املؤمن عليه على أســـاس فرق األجر الشهري للمؤمن عليه الذي 

يتجاوز احلد األعلى لألجر اخلاضع للتأمينات وفقًا ألحكام البند  

)أ( مـــن الفقرة 1 مـــن املادة 43 من هذا القـــرار بقانون، دون 

اإلخالل باحلقوق املكتســـبة وحقوق العمال املؤمن عليهم ملكافأة 

نهايـــة اخلدمة الذي يتجاوز األجر اخلاضـــع للتأمينات احملددة 

وفقـــًا ألحكام قانـــون العمل املعمول به، وجميـــع احلقوق املالية 

املتفق عليهـــا والتي تتجاوز احلد األقصى ملكافأة نهاية اخلدمة، 

وفقًا لقانون العمل املعمول به. 4- حتســـب اشـــتراكات املؤمن 

عليـــه وفق أحكام املادة 9 من هذا القرار بقانون، على أســـاس 

فرق الدخل املصرح عنه رسميًا منه، والذي يتجاوز احلد األعلى 

لألجر اخلاضع للتأمينات وفقًا ألحكام البند )أ( من الفقرة 1 من 

املـــادة 43 من هذا القرار بقانون. 5-  في حال كان املؤمن عليه 

مشمواًل بنظام تقاعد الشـــيخوخة التكميلي، يجب على صاحب 

العمل حتويل االشـــتراكات املســـتحقة عليه وعلـــى املؤمن عليه 

شهريًا. 6-  يدار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من قبل إدارة 

مستقلة وصندوق مستقل، ويجب أن يكون منفصاًل عن صندوق 

التأمينات االجتماعية املنشـــأة مبوجب املادة 16 من هذا القرار 

بقانون.

جميع  املفعول  سارية  »تبقى   :116 املادة  من   4 الفقرة  نص   9

األنظمة أو الترتيبات أو االتفاقيات املتعلقة بصناديق االدخار، 

وحسابات التوفير، والتأمني الصحي للمؤمن عليه، الصادرة قبل 

نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، على أن تنتقل إدارتها إلى نظام 

تقاعد الشيخوخة التكميلي«.

10   مرجع سابق، املواد 49 و51 و52.

مرســـوم بقانون رقم 24 لســـنة 1976 بإصـــدار قانون التأمني   11

االجتماعي البحريني.

القانـــون البحرينـــي، املـــادة 109 والتـــي نصت علـــى: »تعفى   12

االشتراكات املســـتحقة وفقًا ألحكام هذا القانون من الضرائب 

والرســـوم أيًا كان نوعها متى وجدت.  كما تعفى االســـتمارات 

والنمـــاذج واملســـتندات والبطاقـــات والعقـــود واملخالصـــات 

والشـــهادات وجميع احملررات التـــي يتطلبها تنفيذ هذا القانون 

من رسوم الدمغة متى وجدت«.

 .1« على:  نصت   91 املادة  االجتماعي،  الضمان  بقانون  قرار   13

يحق للمؤمن عليها احلصول على إجازة أمومة ملدة اثني عشر 

أسبوعًا وفقًا ألحكام هذا القرار بقانون، بناء على تقرير املرجع 

الطبي الذي يحدد التاريخ املتوقع لوالدة املؤمن عليها شريطة أن 

تكون مسددة الشتراكات ستة أشهر خالل السنة السابقة إلجازة 

األمومة. 2. تشمل إجازة األمومة وفقًا للفقرة 1 من هذه املادة 

فترة إجازة ال تزيد مدتها على خمسة أسابيع متصلة قبل الوالدة 

وال تقل عن سبعة أسابيع بعد الوالدة«.

قانون العمل الفلسطيني، املادة )1/103( والتي نصت على أن:   14

»1- للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مائة 

وثمانني يومًا احلق في إجازة وضع ملدة عشرة أسابيع مدفوعة 

األجر منها ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة.  2- ال يجوز 

فصل املرأة العاملة بسبب اإلجازة املذكورة في الفقرة )1( أعاله 

إال إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خاللها«. 

قرار بقانون الضمان االجتماعي، املادة 79.  15

هـــذا النص أكـــدت عليـــه املـــادة 17/و من قانـــون الضمان   16

االجتماعي، كذلك املواد 5/49 و4/74 و5/90، وجميعها تتعلق 

باملوارد املالية لصناديق املنافع والتأمينات.

17  قرار بقانون الضمان االجتماعي، الفقرة 6 من املادة 10 نصت 

إدارة  قبل  من  التكميلي  الشيخوخة  تقاعد  نظام  »يدار  على: 
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مستقلة وصندوق مستقل، ويجب أن يكون منفصاًل عن صندوق 

التأمينات االجتماعية املنشأة مبوجب املادة 16  من هذا القرار 

بقانون«.

قانون الضمان األردني، نص املادة 70 أردني: أ- إذا انتهت   18

خدمة املؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خالل اخلدمة 

أو إلكماله سن الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى أو 

جتاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب 

للمستحقني  أو  له  فيصرف  اشتراكه،  مدة  بلغت  مهما  االعتالل 

 )%15( بنسبة  الواحدة  الدفعة  تعويض  احلال  مقتضى  حسب 

من متوسط األجر الشهري آلخر )24( اشتراكًا أو من متوسط 

األجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروبًا بعدد 

االشتراكات. ب- إذا انتهت خدمة املؤمن عليه دون إكماله سن 

الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى لتوفر حالة من 

لألنظمة  وفقًا  القانون  هذا  أحكام  نطاق  من  اخلروج  حاالت 

تعويض  له  فيصرف  القانون،  هذا  أحكام  مبقتضى  الصادرة 

سنوات  من  سنة  كل  عن  اآلتية  للنسب  وفقًا  الواحدة  الدفعة 

لالقتطاع  اخلاضع  األجر  مجموع  من   )%10(  -1 االشتراك: 

 )%12(  -2 فأقل.  اشتراكًا   )120( اشتراكاته  عدد  كان  إذا 

اشتراكاته  إذا زاد عدد  لالقتطاع  األجر اخلاضع  من مجموع 

على )120( اشتراكًا وقل عن )216( اشتراكًا. 3- )15%( من 

ال  اشتراكاته  عدد  كان  إذا  لالقتطاع  اخلاضع  األجر  مجموع 

يقل عن )216( اشتراكًا. ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى 

التعويض مبوجب أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة ومت شموله 

مع  له  املصروف  التعويض  إعادة  القانون  هذا  بأحكام  مجددًا 

هذا  أحكام  مبقتضى  الصادرة  األنظمة  حتددها  التي  الفائدة 

عنها  أعيد  التي  خدمته  مدة  تعتبر  احلالة  هذه  وفي  القانون، 

أو راتب  التقاعد  احتساب راتب  لغايات  فعلية  التعويض خدمة 

االعتالل، وفي حال وفاته يجوز للمستحقني إعادة هذا التعويض 

وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

19  )أ- يستحق املؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت 

أن  القانون شريطة  هذا  بأحكام  املشمولة  خدمته  خالل  الوفاة 

 )6( منها  فعليًا  اشتراكًا   )24( عن  يقل  ال  ما  سدد  قد  يكون 

اشتراكات متصلة. ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على 

النحو اآلتي :- 1- بنسبة )50%( من متوسط األجر الشهري 

االثني  خالل  عليه  املؤمن  اشتراك  لتسديد  أساسًا  اتخذ  الذي 

البند  إليه في  املشار  الراتب  يزاد  عشر اشتراكًا األخيرة. 2- 

)1( من هذه الفقرة بنسبة نصف باملائة عن كل سنة من سنوات 

اشتراك املؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته )60( اشتراكًا فأكثر 

على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد باملائة إذا بلغ عدد اشتراكاته 

)120( اشتراكًا  فأكثر. ج- إذا توفي املؤمن عليه خالل خدمته 

الوفاة  تقاعد  راتب  واستحق  القانون  هذا  بأحكام  املشمولة 

الطبيعية وكان مكماًل لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة 

راتب  تخصيص  احلالة  هذه  في  فيتم  املبكر  التقاعد  راتب  أو 

التقاعد األعلى له(. 

قرار بقانون الضمان االجتماعي، املادة 107.  20

املرجع السابق، املادة 114.  21

من  أو  العام  للمدير  »أ-  أن:  إلى   98 املادة  األردني،  القانون   22

إلى  الدخول  في  احلق  املؤسسة  موظفي  من  خطيًا  يفوضه 

املنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خالل أوقات عملها واالطالع 

والبيانات  والدفاتر  السجالت  ذلك  في  مبا  الوثائق  جميع  على 

اإللكترونية التي تبني أعداد العاملني في هذه املنشآت وأجورهم، 

وما يتعلق بالسيرة املرضية والوظيفية ألي منهم واحلصول على 

نسخ منها، كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ 

هذا  أحكام  مبقتضى  الصادرة  واألنظمة  القانون  هذا  أحكام 

القانون وفي أي مخالفة ألحكامه. ب- حتقيقًا للغايات املقصودة 

وموظفي  العام  للمدير  تكون  املادة،  هذه  من  )أ(  الفقرة  من 

املؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع أقوال 

أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي عالقة، واالستعانة 

برجال األمن العام وحترير محضر بالوقائع وال يجوز أن يطعن 

فيه إال بالتزوير«.

املواد 120، 121، 122، من القانون البحريني.  23

ورقة مت إعدادها من احلملة، وقدمت للمجلس التشريعي تضمن   24

جميع املطالبات التي تسعى احلملة لتعديلها في القرار بقانون.
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»فتح« و »حماس« من الداخل: مؤشرات غير ديمقراطية 

•• باحث فلسطيني حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية.

 إيهاب يوسف أبو منديل*

 • يجدر التنويه من البداية بأن الســـرية شبه 
التامـــة ومحاوالت التعتيـــم على مختلف مناحي 

احليـــاة الداخلية حلركة حمـــاس أدت إلى عدم 

توافـــر الكثير من البيانات املوثقة الالزمة إلمتام 

ــوب، في املقابل  هذه الدراســـة على النحو املطـل

تقل هذه الســـرية وتكاد تختفي في حالة حركة 

فتح، وهو ما سهل املهمة.

 الملخص

 تبحث هذه الدراسة في مدى وجود ممارسة 

دميقراطية داخل الهياكل التنظيمية حلركتي فتح 

وحمـــاس، لتقدمي صورة وافيـــة ألزمة احلركتني 

التي ال تقف عند عجز البرامج عن الوصول إلى 

اجلمهور فحســـب، وإمنا تتعداها لتشمل ضعفًا 

عامًا في الهياكل التنظيمية، وعجزًا واضحًا عن 

تفجير الطاقات البشرية والفكرية.

مقدمة

بعدما حظيــــت البرامج السياســــية للتنظيمات 

بكم وافر مــــن النقد واملراجعة مقارنــــة بتلك التي 

حظي بها الهيكل التنظيمي وأشــــكاله، وملا ثبت أن 

هذه التنظيمــــات ال تنقصها اخللفية األيديولوجية، 

فلــــدى بعضها مــــا يفوق حاجته، كمــــا ال يعوزها 

البرنامــــج، ولكــــن أكثر مــــا ينقصها هــــو الهيكل 

التنظيمــــي القوي الذي ميكن أن تســــتند إليه في 

الوصول إلى اجلماهير، وفي ظل اإلهمال الواضح 

لدراســــة الدميقراطية داخل التنظيمات السياسية 

دراسات
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مقارنة بإفراط في دراســــتها في النظام السياسي 

الفلسطيني، حتاول هذه الدراسة برؤى موضوعية 

محايدة بعيدة عن الرؤى احلزبية الضيقة، ومنحازة 

إلــــى قيم الدميقراطية واملســــاواة أن تثير ســــؤااًل 

مســــكوتًا عنه؛ بسيطًا ولكنه شــــديد التعقيد وهو: 

من يفع�������ل... ماذا... وكيف يفعله يف التنظيمات 
السياسية الفلسطينية؟.

تأمل الدراســــة أن تســــاعد في توجيه صناع 

الق�������رار احلزبيني نحــــو مزيد مــــن الدميقراطية 
واملشــــاركة واالنفتاح على املســــتوى الداخلي، ملا 

لذلك من أثــــر إيجابي في النهوض بالعمل احلزبي 

وتطويــــره، خصوصــــًا أن معيار جنــــاح التنظيم 

يكمن فــــي قدرته على إطالق طاقات كل عضو فيه 

عبر مشــــاركته الفاعلة في إدارة شــــؤون تنظيمه. 

كما تأمــــل من جهة ثانية أن تقــــدم مدخاًل جديدًا 

ميكــــن البنــــاء عليه حلل بعض معضــــالت التحول 

الدميقراطي، حيــــث إن إخفاق احملاوالت للوصول 

للدميقراطيــــة في جزئه�������ا املهم م�������رده غياب دور 

األحزاب السياسية وفشلها يف بناء تنظيم على 
أسس دميقراطية.

نحــــاول مقاربــــة املوضوع من خالل مؤشــــرين 

رئيسني: األول منط توزيع السلطة واالختصاص، 

وتتفرع منه عدة مؤشرات فرعية هي: أمناط البناء 

التنظيمي وطبيعته، طبيعة العضوية، وصنع القرار 

احلزبي.

أما املؤشـــر الثاني، فيتعلق بطبيعة العالقات 

بني النخبة احلزبية والقاعدة، ويتضمن مؤشرين 

فرعيني هما: األطر املؤسسية ملشاركة األعضاء، 

والتجنيد السياسي ودوران النخبة.

تتيح دراسة هذين املؤشرين فهم إمكانية وجود 

تركيز أو توزيع للســـلطة، واألساس الذي تقوم 

عليه العالقة بـــني النخبة احلزبية والقاعدة، ومن 

ثم احلكـــم إن كان ذلك متوافقًا مع الدميقراطية 

أم العكس. 

السلطة  ت���وزي���ع  ن��م��ط  األول:  ال��م��ؤش��ر 

واالختصاص

يتناول هـــذا املؤشـــر مدى توزيع الســـلطة 

وانتشـــارها بني املستويات التنظيمية أو تركنّزها 

في املســـتوى القيادي أو حلقـــة ضيقة منه من 

خالل ثالثة مؤشرات فرعية: 

أوال: أنماط البناء التنظيمي 

البناء التنظيمي من الناحية النظرية. 1

أخذت البنية التنظيمية حلركة فتح شكل البنية 

التنظيمية للحزب الواحد في الدول االشـــتراكية 

والنامية، كما يتضح من الشكل رقم )1(.
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  شكل رقم )1(

»فتح« البناء التنظيمي ل�

 يالحـــظ مـــن الشـــكل رقـــم )1( أن البناء 

 التنظيمـــي لـ»فتح« يتكون من ثالثة مســـتويات:

املس�������توى التنظيمي األعلى: ويشـــمل اللجنة 
املركزيـــة، واملجلس الثوري، وقيـــادات األقاليم 

واملناطق. 

أما املستوى التنظيمي الوسيط، فيتكون • 
من املؤمتر العام. 

واملس�������توى القاع�������دي: ويشـــمل املنطقة، • 
الشعبة، اجلناح، ثم اخللية.

أما بالنس�������بة إل�������ى البن�������اء التنظيمي ل� • 
»حم�������اس«، وعلى الرغم مـــن خلو أدبياتها 
من اإلشـــارة إلى مالمح الهيكل التنظيمي 

اخلاص بها ألسباب أمنية وسياسية حسب 

أقوال قادتها، فإن بعض الكتابات أجمعت 

علـــى تأثر حمـــاس بصفة عامـــة بالهيكلية 

اإلخوانيـــة، وإقامتها لبنائها التنظيمي على 

وتيرة املســـلكية التنظيميـــة لإلخوان، كما 

يتضح من الشكل رقم )2(.
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  شكل رقم )2(

»حماس« البناء التنظيمي ل�

ويالح�������ظ م�������ن الش�������كل رق�������م )2( أن البن�������اء 
التنظيمي ل�»حماس« يتش�������كل من مستويني 

رئيسني: 
املس�������توى التنظيمي األعلى: ويتكون من  -

جهازين هما املكتب السياسي، وهو مبثابة 

اجلهاز التنفيذي، ومجلس الشـــورى العام 

الـــذي يعد أعلى مرجعيـــة للحركة ميثل فيه 

الداخل واخلارج. 

القاع�������دي:  - التنظيم�������ي  املس�������توى  أم�������ا 
فيشـــمل وحدات التنظيم احمللي، ويبدأ من 

احملافظـــة، فاملنطقة الفرعيـــة، وينتهي في 

القاعدة باألسرة، االســـم اإلخواني للخلية 

التنظيمية. 

كما ميكن تقسيم الهيكل التنظيمي لـ»حماس« 

حســـب املناطق اجلغرافيـــة وأماكن النشـــاط 

إلى خـــارج وداخل، وقد أعـــاد فوز حماس في 

االنتخابات التشـــريعية الثانية لقيادات الداخل 

مكانتهـــا واعتبارهـــا بعد هيمنـــة اخلارج على 

القيادة.
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طبيعة البناء التنظيمي . 2

تُوفـــر »فتح« و»حماس« مـــن الناحية النظرية 

جانبًا مهمًا في توزيع السلطة واالختصاص ضمن 

هياكلهـــا التنظيمية على الرغم من اختالفهما في 

األمناط التنظيمية العامة لهذه الهياكل، ففي حني 

أخـــذ الهيكل التنظيمي حلركة فتح شـــكل البنية 

التنظيمية للحزب الواحد في الدول االشـــتراكية 

والنامية، حيث فصلت شـــكليًا املستوى القيادي 

عن القاعدي كلنّ حســـب اختصاصه، ويبقى هذا 

األخير خاضعًا للمؤمتر، وليس للقيادة املتمخضة 

عنه، اعتمدت »حماس« على الشريعة اإلسالمية، 

حيـــث أعطت هياكلها تســـميات إســـالمية، مع 

تفضيل املســـتوى القيادي علـــى القاعدة، بحيث 

حل مجلس الشورى مقام املؤمتر العام. 

أم�������ا م�������ن الناحي�������ة الفعلي�������ة، فيالحظ أن 
املستوى التنظيمي األعلى للحركتني يتمتع بدرجة 

عالية من التشـــابه في طبيعـــة واختصاص هذا 

املســـتوى على الرغم من اختالف املسميات، أو 

ن  عدد األجهـــزة التي يتكون منهـــا، وهو ما مكنّ

املستوى القيادي عمومًا، ومنصب الرئيس بشكل 

خاص مـــن الهيمنة علـــى الســـلطة إن لم يكن 

احتكارها، وقد ساعدت على ذلك العوامل اآلتية: 

أن احلركت�������ني مت بناؤهم�������ا مـــن فوق ولم  -
تســـتكمال بناءهما التنظيمي على املســـتوى 

القاعـــدي إال فـــي وقت الحـــق، األمر الذي 

أدى إلى بقاء الســـلطة املؤثرة في املســـتوى 

القيـــادي، وهـــي خاصية تتميـــز بها معظم 

األحزاب في الدول العربيـــة والنامية، حيث 

تبنـــى من فوق إلى حتت، مـــن األمني العام 

إلى القاعدة احلزبية، وتبنى الهيئات احلزبية 

على شـــاكلة األمني العـــام وأمثاله، من هنا 

يأتي التعطيل شبه الدائم ألي عملية متثيلية 

بني القاعدة والقيادة،1 وهذا ما يبني اختالف 

منط نشـــأتها عن مثيالتها في الغرب، حيث 

تأسست أواًل وراحت تبحث عن مؤيدين.2

أدت طبيعة املرحلة التي تعيشها احلركتان  -
باعتبارهم�������ا حركتي حترر وطنــــي وحتديدًا 
تبني إســــتراتيجية املقاومة املسلحة لالحتالل 

وما تقتضيه من اعتماد العمل السري واملركزية 

والتراتبيــــة الواضحــــة إلــــى هيمنة املســــتوى 

القيادي على السلطات، واملعروف أن احلاالت 

التي جتتمع فيها الســــرية والعمل العســــكري 

يصعب فيها تطبيق حياة حزبية دميقراطية. 

أدى غموض اللوائح والنظم الداخلية وسريتها 

إلـــى عدم املعرفـــة الدقيقة لطبيعـــة العالقة بني 

املستويات التنظيمية، إضافة إلى دمج للسلطات 

الثالث التنفيذية والتشـــريعية والقضائية، بحيث 

تركزت في يد النخبـــة القيادية، والتي أصبحت 

حتتكر السلطات وتستخدمها إلقصاء اخلصوم 

إن أرادت. 

ثانيًا: طبيعة العضوية 

إن أهم ركيزة تقوم عليها األحزاب السياسية 

هي العنصر البشـــري، والذي يجســـد النشاط 

التنظيمي عبر املســـتويات احلزبية املختلفة من 

مشـــاركة في صناعة القرارات وجتديد الهياكل 
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واختيـــار القادة احلزبيـــني، إضافة إلى وظائف 

تنظيمية وإدارية وسياسية أخرى. 

العضوية من الناحية النظرية. 1

ال يوجد إطار قانوني فعال لتنظيم التنظيمات 

الفلســـطينية، ولذلك كان من الطبيعي أن تطغى 

أوجه االختالف على سواها، وميكن إجمال ذلك 

فيما يلي: 

االنتماء واكتساب العضوية  أ. 
تنص املادة الســـابعة من النظـــام الداخلي 

لـ»فتح« على أن العضوية »حق لكل فلسطيني أو 

عربي تتوفر فيه شروط العضوية ويؤمن بتحرير 

فلســـطني، ويلتزم التزامًا تامًا بالنظام الداخلي 

للحركـــة وببرنامجهـــا السياســـي وبلوائحهـــا 

وقراراتهـــا السياســـية والتنظيميـــة كافة، كما 

أنه يجـــوز منح العضوية لصديـــق قرر االلتزام 

باحلركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة املركزية«.3

بينما تنص املادة الثالثة من ميثاق »حماس« 

على أن البنية األساســـية تتكون من »مســـلمني 

أعطوا والءهم لله فعبدوه حق عبادته«،  وتضيف 

املادة نفســـها أن »هؤالء عرفـــوا واجبهم جتاه 

أنفســـهم وأهليهم ووطنهم فاتقـــوا الله في كل 

ذلـــك، ورفعـــوا راية اجلهـــاد في وجـــه الطغاة 

لتخليص البالد والعباد من دنســـهم وأرجاسهم 

وشـــرورهم«. ولذلك جند »حماس« ترحب »بكل 

مســـلم اعتقد عقيدتها، وأخـــذ بفكرتها، والتزم 

مبنهجها، وحفظ أسرارها، ورغب أن ينخرط في 

صفوفها ألداء الواجب، وأجره على الله«.4

والواضـــح أن احلركتـــني وبحكم خصوصية 

احلالـــة الفلســـطينية تتعديان فـــي عضويتهما 

شـــروط املواطنة الفلسطينية )اجلنسية(، لتضم 

حركة فتح عربًا فـــي صفوفها، ويتجلى ذلك في 

الشعار »فتح فلســـطينية املنطلق وعربية القلب 

والعمق، وحترير فلسطني واجب قومي«.5

األمر نفســـه ينطبـــق على »حمـــاس« ولكن 

مبنحى آخر، حيث فتحت بـــاب عضويتها أمام 

أي مســـلم، فهي– كما عرفت نفســـها– »جناح 

من أجنحة اإلخوان املســـلمني وحركة اإلخوان 

املســـلمني تنظيم عاملي«، ميتـــد بعدها املكاني 

»حيثما يوجد املســـلمون الذين يتخذون اإلسالم 

منهج حياة لهم في أي بقعة من بقاع األرض«.6

أما شـــروط العضوية األخرى فتتشابه- إلى 

حد كبير، حيث تشترط كلتاهما السن االنتخابي، 

والســـمعة الطيبة، وعدم وجود انتماء أو عضوية 

حلزب آخر، واالســـتعداد للنضـــال في صفوف 

احلركتـــني، وحلف اليمـــني القانونيـــة بااللتزام 

التنظيمي، ويســـمى لدى »فتح« قسم اإلخالص 

الفلسطيني، بينما يسمى لدى »حماس« البيعة،7 

ويضاف إلى ذلك شـــرط التدين الواضح كشرط 

أساسي لالنتماء لـ»حماس«، وهذا ما ال تشترطه 

»فتح«. 

أما عملي�������ة االنخراط نظريًا، فتكون غالبًا 
في الهياكل القاعدية، وهي اجلهة املســـؤولة عن 

ذلك، ومن الناحية الفعلية يشـــترط في احلالتني 

اجتياز فترة جتربة وإعداد ال تقل عن ستة أشهر 

يستوعب خاللها الفرد املنطلقات الفكرية وتأدية 
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ما ُيعهد إليه من مهام وواجبات نضالية، يضاف 

إليها فـــي حالة حماس بحكـــم الصبغة الدينية 

شـــرط حفظ الفرد بعض ســـور القرآن الكرمي 

واألحاديث، ودراسة بعض الكتب الدعوية لكبار 

مفكري اإلخوان املســـلمني، وبعدهـــا يقر الفرد 

بااللتزام بالبيعة حســـبما قرر املؤســـس، وبهذا 

يصبح عضوًا عاماًل في التنظيم.8

طبيعة ومراتب العضوية  ب. 
تتشـــابه فتح وحماس في طبيعـــة العضوية، 

وهذا التشـــابه ال يعني عـــدم وجود بعض أوجه 

االختالف، فمفهوم العضوية تشترك فيه احلركتان 

في كونهما تعتبران أن العضو هو  كل منتســـب 

أو منخرط يستوفي الشروط احملددة في النظام 

الداخلي، لكن مستويات االختالف تظهر أساسًا 

فـــي حتديد مراتب متفاوتة للعضوية، فحركة فتح 

حتدد مســـتويني للعضوية تتسلسل من العضو 

النصيـــر إلى العضـــو العامل،9 وكل مســـتوى 

يختلف عن اآلخر في جانب املفهوم والوظيفة. 

بينما تتسلســـل العضوية فـــي حركة حماس 

مـــن النصير أو املنتســـب، وهو الفرد املرشـــح 

للعضوية، إلى العضـــو العامل واملجاهد أحيانًا 

فالنقيب، فالرقيب، وكل له تعريفه ودوره.10

احلقوق والواجبات ج. 
ــواردة في  تتشـــابه احلقـــوق والواجبـــات اـل

األنظمة واملواثيـــق في احلركتني، وتتلخص أهم 

الواجبات في االلتزام بالنظام الداخلي والقانون 

األساســـي، واللوائح التنظيمية إضافة إلى دفع 

االشـــتراكات وحفظ أســـرار التنظيم، أما أهم 

احلقوق فيمكن إجمالها في التساوي في احلقوق 

بني جميع األعضاء واملشاركة في اتخاذ القرار 

احلزبي وضمان التدرج في السلم التنظيمي.11

استمرار العضوية وانقطاعها د. 
ال يتطـــرق ميثاق »حمـــاس« إلى حاالت فقد 

العضويـــة، ورمبا يعني ذلـــك أنه ال خروج منها 

أي ال ســـقوط للعضوية فيها، بينما حُتدد »فتح« 

في نظامها الداخلي شروطًا الستمرار العضوية 

وفقدانها، وترتكز أساســـًا في االســـتمرار في 

ممارسة النشـــاط التنظيمي والقيام بالواجبات، 

وتســـديد االشتراكات الشـــهرية بشكل مستمر 

في حـــال القدرة على ذلك.  كمـــا يحدد النظام 

الداخلي، أيضًا، حاالت فقد العضوية باالنقطاع 

عن العمل التنظيمي أو عدم تســـديد االشتراك 

الشـــهري، أو قـــرار الفصل نتيجـــة مخالفات 

مسلكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك.12

خصائص العضوية العملية . 2

لفهـــم قـــدرة احلركتـــني على توفيـــر اإلطار 

املمارســـاتي املتناســـب مـــع األطـــر القانونية 

الناظمـــة للعضوية، نـــورد ثالث خصائص متيز 

طبيعة العضوية في احلركتني:

تنام�������ي التوغل يف الفئ�������ات االجتماعية أ. 
املختلفة

على خالف األحزاب في الدول العربية والنامية 

التــــي تعاني عمومًا من ضمــــور عضوي بدرجات 

مختلفــــة، وافتقاد إلى التغلغــــل في فئات املجتمع 
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املختلفــــة التي متوج بهــــا مجتمعاتها، فإن »فتح« 

و»حماس« وبحكم خصوصية احلالة الفلســــطينية 

وارتبــــاط االنتمــــاء احلزبــــي أو السياســــي فيها 

باالنتمــــاء الوطنــــي، دفع اجلماهيــــر في مختلف 

الفئات التي ميوج بها املجتمع الفلسطيني لالنتماء 

للحركتني، وهو ما يفســــر إلى حد كبير، التجانس 

الواسع، في السمات االجتماعية بني أكثر تنظيمني 

اتســــاعًا في الضفة وقطاع غزة؛ فاجلمهور املؤيد 

لكل منهما يتشابه إلى حد كبير من حيث املستوى 

التعليمي، ومكان الســــكن )مدينة، قرية، ومخيم(، 

ومستوى الدخل، كما يتشابهان من حيث التكوين 

الثقافــــي العام. الفرق األبرز بني التنظيمني يتمثل 

في تأييد أعلى من النســــاء حلركة حماس، ورمبا 

عكس هذا الدور اإلغاثي الواســــع للحركة في ظل 

اشتداد البطالة والفقر،13 ما أدى إلى ازدياد حجم 

العضوية فيها بشكل الفت. 

العضوية غير النشطةب. 
تتســـم »فتح« بنوع من الهالمية، فهي ليست 

حزبًا منظمًا باملعنـــى الدقيق، وإمنا تعد جتمعًا 

واســـعًا بغير حصر لعضويتـــه، ومع أن هالمية 

التنظيم كانـــت ميزة جعلت منها وعـــاًء لغالبية 

الشـــعب، فإنها كانت نقطـــة ضعف حتول دون 

فاعلية حركتها في غير أوقات االنتخابات. 

ــزة الوجه الســـلبي لطبيعة  وتظهـــر هذه املـي

العضوية مـــن جهة اإلقناع الفكـــري لألعضاء 

بأيديولوجية وبرنامج احلركة. 

والالفت أن أعداد األعضاء غير النشيطني في 

»فتح« يفوق بكثير أعداد األعضاء الناشـــطني، 

ولعل مواسم االنتخابات تشير لذلك حيث تعاني 

من اكتظاظ في عمليات الترشـــيح، إضافة إلى 

أن أعدادًا مؤثرة من القواعد تدلي بأصواتها في 

اجتاهات تتعاكس مع توجهات هيئاتها القيادية.

فـــي املقابـــل، تعتمـــد حماس على شـــريحة 

مجتمعية تتبنى أيديولوجية واحدة، لكل فرد منهم 

مهامه اخلاصة، وبالتالي فأعداد العضويات غير 

النشطة محدود عند مقارنته بالعضويات النشطة، 

وعادة ما تكـــون هذه العضويات غير النشـــطة 

مرتبطة بالتجميد التنظيمي ألسباب تأديبية.

العضوية املتحركة ج. 
وتعني ظاهرة انتقال األعضاء من حركة إلى 

أخرى، أو اخلروج منها والترشح بصفة مستقلة، 

نتيجـــة عدة أســـباب ذاتية وأخـــرى موضوعية 

أهمها؛ ضعف املمارسة الدميقراطية الداخلية، 

واالفتقـــاد إلى التجربة السياســـية لألعضاء أو 

الضعـــف األولـــي لقيمة ما يحصلـــون عليه من 

احلـــزب، أو نتيجة خيبة األمـــل لعدم احلصول 

على املزايا املألوفة، وغالبًا ما يعبر عنها بالنزعة 

النضاليـــة،14 أو عدم االقتنـــاع باإلطار الفكري 

أو البرنامـــج احلزبي وتعديالتـــه أو يكون نتيجة 

الفصـــل من حـــزب فيتجه العضـــو إلى احلزب 

اآلخر. 

وتظهـــر هذه الســـمة في احلركتني بنســـب 

مختلفـــة، وقد أشـــارت االنتخابات التشـــريعية 

األولـــى عـــام 1996 إلى وجود متـــرد تنظيمي 

داخـــل »فتح« و»حماس«، فنســـب غير قليلة من 

مناصـــري »حماس« لـــم يخضعـــوا لتعليمات 
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قيادتهم وشـــاركوا في عمليات التصويت. بل إن 

البعض منهم رشح نفسه لعضوية املجلس. 

وفـــي حركة فتح رشـــح عدد غيـــر قليل من 

كوادر وقيادة التنظيم نفسه للمجلس التشريعي 

كمستقل لينافس بذلك القوائم الرسمية.15

وفي االنتخابات التشريعية الثانية عام 2006، 

ضبطت »حماس« قوائمها ومرشحيها بينما 
ك�������ررت »فتح« خطأها حيث ترشـــح أعضاؤها 
بصورة مســـتقلة مقابل قوائم »فتح« الرســـمية، 

وهو مـــا أدى في رأي املراقبني إلى خســـارتها 

هذه االنتخابات. 

وتعود هذه الظاهرة إلى تدهور املمارسات 
الدميقراطي�������ة الداخلية، وضعف املشـــاركة 
الفعليـــة لألعضاء، وعدم متتـــع العضو بحقوقه 

فـــي الواقع، مقابل تأديتـــه مهماته، وعلى رأس 

هذه احلقوق احلق في الترشح والذي يغلب عليه 

الطابع التعييني من القيادات العليا بدل الطابع 

االختياري من القواعد التنظيمية.

ثالثًا: عملية اتخاذ القرار الحزبي

 تتبوأ عملية صنع القرار احلزبي مكانة بارزة 

في حتديد منط املمارســـة الداخلية في األحزاب 

السياســـية، نظرًا ألنها متكننا من التعرف إلى 

مدى انفراد املســـتوى القيادي لألحزاب أو فئة 

قليلة داخلها أو الرئيس بعملية اتخاذ القرارات، 

ومـــدى مشـــاركة األعضـــاء ودورهـــم في هذه 

العمليـــة، وهو ما يســـمح بفهـــم واضح لطبيعة 

املمارسات احلزبية الداخلية. 

وفـــي إطـــار دراســـتنا لهذا املؤشـــر نطرح 

السؤال اآلتي: ما مدى مساهمة البنى الداخلية 

في احلركتني بعملية اتخاذ القرار؟.

اإلطار القانوني لعملية اتخاذ القرار . 1

يحدد النظام الداخلي لـ »فتح« األطر النظامية 

التي تنظم أسلوب اتخاذ القرار، وكيفية اتخاذه 

والعمليـــات املتعلقة بذلك، مثل املناقشـــة وحق 

املشـــاركة وانتخاب الهيئات القيادية، وممارسة 

القيادة اجلماعية، وتقيـــد األقلية برأي األكثرية 

مع حقها في ممارسة النقد والنقد الذاتي ضمن 

األطر التنظيمية.16 

وبالنسبة لصناعة القرارات في حركة حماس، 

ومع أنها تلقي بغطاء أس�������ود داكن على هذه 
العملية وحيثياتها، فمن الواضح أنها اعتمدت 
الالمركزية كمبدأ من مبادئ عملها، ويتم مبوجبها 

تقسيم احلركة جغرافيًا ووظيفيًا إلى عدة أقسام 

داخل وخارج وســـجون. وتؤكد قيادة »حماس« 

املشـــاركة الكاملـــة للداخل واخلـــارج ومختلف 

األجهـــزة، فـــي صنـــع السياســـات والقرارات 

الرئيســـة، بوصفها ضمانًا للحفاظ على احلركة 

موحدة القيادة والتوجه.17 ويتم اتخاذ القرارات 

في مجالس الشورى باملشـــاورة والتوافق. كما 

تتم استشـــارة الكوادر في األمور املتعلقة بكل 

منطقـــة، ولكن رأي الكوادر غي�������ر ملزم لقيادة 

املنطقة، كما تقوم قيادات احلركة باستشـــارة 
باحثني ومعاهد بحثية.18
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أسلوب اتخاذ القرار  . 2

تصطدم األحزاب السياسية في مختلف دول 

العالم بواقع املمارســـة العمليـــة أو الفعلية، من 

خـــالل تناقض نصوصها أو تصريحات قيادتها 

مع الواقع، فيتم اتخاذ القرارات على نطاق نخبة 

محدودة أو قائد أوحـــد، وينجم عن ذلك العديد 

من السلبيات، منها انفصال القادة عن قواعدهم 

اجلماهيرية، إضافة إلى شعور القاعدة بالتذمر 

بسبب فرض األوامر من فوق. 

وفي دراستنا للجانب العملي لصناعة القرارات 

ومدى مشـــاركة األطر احلزبية املختلفة في ذلك، 

نعرض أدوار املستويات الثالث األساسية:

الدور املتميز للقادة أ. 
يتمت�������ع الرؤس�������اء يف احلركت�������ني، بنســـب 
مختلفـــة، مبركز متميز يتيح لهـــم القيام بالدور 

الرئيس فـــي هذه العملية، واحلد من مشـــاركة 

املستويات التنظيمية مبا فيها املستوى القيادي 

إذا أردوا. فالنظـــام الداخلي لـ»فتح« ينص على 

أن الرئيس هو »املســـؤول عن رئاسة اجتماعات 

اللجنة املركزية وإدارة جلساتها واملصادقة على 

محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها«.19

غير أن الواقع يشـــير إلى أنـــه يحظى بوزن 

معنـــوي هائل فـــي عملية اتخاذ القـــرار، حيث 

تلعب شخصيته واالحترام الذي يحظى به دورًا 

محوريًا فـــي هذه العملية، فه�������و رئيس الدولة 

واملنظمة والس�������لطة واحلركة، وتدرك مختلف 
التيارات أنه الضامن الفعلي لوحدة احلركة، وهو 

كذلك املرجـــع النهائي ألي خالف داخل احلركة 

أو احلكومة، وقد أتاح هذا املركز املتميز للرئيس 

القيام بالدور الرئيس في هذه العملية، واحلد من 

مشاركة املستويات التنظيمية مبا فيها القيادية 

إذا أراد.

أما في »حماس«، فدور الرئيس أقل منه يف 

»فتح«، ويرجع ذلك إلى أن دور املؤسســـات في 
»حماس« أكثر فاعلية وتأثيرًا من دور املؤسسات 

الفتحاوية، وهذا ما عززته سياســـات االحتالل 

جتاه احلركة وخاصة االغتياالت والتي ساهمت 

في عدم سيطرة أو دميومة زعيم واحد، كما تعود 

فعالية مؤسسات »حماس« إلى قائدها املؤسس 

الشيخ أحمد ياسني الذي كان يصر على الطابع 

اجلماعي آللية اتخاذ القرارات ووجوب التشاور 

قبل اتخاذها، ومنع احتكاره في يد شـــخص أو 

حتى مجموعة أشخاص.20

ويبدو أن حماس جنحت – في مراحلها األولى– 

في عدم تســــليم قيادتها لفرد واحد، يقول الشيخ 

أحمد ياســــني »ال يوجد لدى حمــــاس فردية«،21 

ويســــتدل على ذلك بالتبادل في املواقع بني رئيس 

املكتب السياســــي األول موسى أبو مرزوق ونائبه 

خالد مشــــعل، وانتقال منصب الزعامة من الشيخ 

ياسني بعد اغتياله إلى خالد مشعل. 

لكن اتضح مؤخرًا تعاظم مكانة الرئيس ودوره 

البارز وسيطرته على األمور في احلركة وصناعة 

قراراتهـــا، وندلل على ذلـــك بالتجديد له للقيادة 

لدورة خامسة في مخالفة للنظام الداخلي، ورمبا 

يشير ذلك إلى ارتباط التنظيم بشخصية رئيسه.

أما دور املســـتوى القيـــادي في عملية صنع 
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القرار احلزبي باملقارنة بدور الرئيس، فيظهر في 

مقابل دور املؤسســـات فـــي صناعة القرار لدى 

»حمـــاس« أن صناعة القرارات في »فتح« يغلب 

عليها الطابع الشخصاني، حيث تبرز الهيمنة 

والنزعة الفردية، وتخضع القرارات ألشـــكال 
التوفيق واملساومات وحتى توزيع املنافع كشكل 

من أشـــكال الترضية، وذلك بهدف كسب الدعم 

واملســـاندة، األمر الذي َخلق شكاًل من الشللية 

التـــي حتســـب على هذا الشـــخص أو ذاك من 

القيادات.22

يقول الكاتب ماجـــد الكيالي »اللجنة املركزية 

لفتح، تعتبر مصدرًا لكل الســـلطات والقرارات، 

فهي تتحكـــم بـــإدارة األجهزة احلركيـــة وبنية 

احلركـــة، من خـــالل تنصيبها املســـؤولني عن 

األجهـــزة، وتقـــدمي املوازنـــات لهـــم، وتعيينها 

القياديـــني احملليني، فـــي األقاليـــم واملنظمات 

الشـــعبية ومؤسسات املنظمة وسفاراتها، وحتى 

من خالل تسميتها غالبية أعضاء املؤمتر العام، 

الذي يتم مـــن خالله انتخـــاب أعضاء املجلس 

الثوري، وانتخـــاب أعضاء اللجنة املركزية. وفي 

هذه الدوائر كلها تبقى اللجنة املركزية مسيطرة 

على القرار السياسي والتنظيمي واملالي، وكأنها 

تنتخب ناخبيها. وقد سبب ذلك أزمة قيادة دائمة 

االضطراب، ال يضبط قرارها عمل مؤسســـي، 

بل هـــي أقرب حملاكاة نفوذ وإرضاء شـــخوص 

ومراكـــز قوى، كان ميســـك بخيوطهـــا الرئيس 

ياســـر عرفـــات«،23  وأمســـكها بعـــده الرئيس 

محمود عباس. 

اتســـمت عملية صنـــع القرار داخـــل »فتح« 

بالدميقراطية املركزية التي سيطر عليها العامل 

الفـــردي أو دور الفرد القائد، وهذه املركزية في 

القرارات جـــاءت من التأثر بالنمـــوذج احلزبي 

فـــي الدول االشـــتراكية الســـابقة، حيث اعتمد 

النموذج اللينيني القائم على ما يعرف باملركزية 

الدميقراطية التي حتولت في املمارســـة العملية 

إلى تغطية للممارسة البيروقراطية وتغييب قواعد 

الدميقراطية وفق نظام هرمي تراتبي بيروقراطي 

يقنن وصـــول املعلومات بني القاعـــدة والقيادة 

والعكس، كما أنه نظـــام يعمل على تعظيم دور 

الزعيم أو قائد احلزب وتهميش الفرد عبر ثقافة 

جتسد الطاعة واالمتثال واخلضوع، وتتنكر ملبدأ 

احترام الرأي والرأي اآلخر.24

أما بخصوص دور القادة في صنع القرارات 

في »حمـــاس«، فيقول الدكتـــور عاطف عدوان 

القيـــادي فـــي احلركة: إن »كـــوادر احلركة في 

كل املناطـــق ينتخبـــون بشـــكل دوري قيادتهم، 

وإن جميع القرارات املهمة يشارك في اتخاذها 

املستوى القيادي، والذي يبدأ من قادة املناطق، 

انتهـــاًء بأعضـــاء مجلـــس الشـــورى واملكتب 

السياســـي، أما القـــرارات املتعلقة بالشـــؤون 

التنظيمية واحلياتية، فيتم إشراك قاعدة احلركة 

فيها، مشـــددًا علـــى أن رأي القاعدة غير ملزم 

وهو استشـــاري فقط«،25 ويشير هذا التصريح 

بوضـــوح إلـــى أنـــه ال دور للقاعـــدة في صنع 

القـــرارات داخل »حمـــاس«. ويبدو أنها جنحت 

في احلفاظ على متاســـك بنيتها التنظيمية، عبر 
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صرامة بنائها التنظيمي وسريته، واستخدامها 

ثقافة السمع والطاعة للقائد أو الشيخ، وهو منط 

التحكم داخل التنظيم.

ال���وس���ي���ط ب.  امل���س���ت���وي���ني  دور  م����ح����دودي����ة 
والقاعدي.  

إذا كانت »فتح« و»حماس« تعانيان من تركيز 

السلطة الفعلية في قائد واحد أو فئة قليلة محيطه 

به، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على دور األعضاء 

فيها، خاصة املســــتويني القاعدي والوسيط. ومع 

أن احلركتــــني تعطيان نظريًا دورًا مهمًا ومحوريًا 

للمســــتوى الوسيط واملتمثل في املؤمتر العام لدى 

»فتــــح«، ومــــا يقابله لدى »حمــــاس« وهو مجلس 

الشــــورى العام، فإنهما يقومان بانتخاب الرئيس 

ونوابه ويقومان بانتخاب أعضاء القيادة املركزية، 

كما يقومان بإقرار البرنامج السياسي، ولكن يثار 

تســــاؤل حول قدرة املؤمتر العام فعليًا على توجيه 

سياسات احلركتني ورسم أهدافهما.

ج. إضفاء الطابع الدميقراطي الشكلي على 
القرارات 

يتضـــح من العـــرض الســـابق أن احلركتني 

متتـــازان- بنســـب مختلفـــة - بوجـــود هيمنة 

واضحة من القادة علـــى عملية اتخاذ القرارات 

احلزبية املهمة، باإلضافة إلى محدودية مشاركة 

األعضاء ضمن املســـتويات الوسيط والقاعدي، 

وهـــي مظاهر مشـــتركة، لكنهمـــا تختلفان في 

ســـماتها نظرًا الختالف البناء التنظيمي ومدى 

تركيز السلطة فيه عمليًا، لكن الالفت حرصهما 

على إضفاء الطابع الدميقراطي الشـــكلي على 

هذه العملية، الســـيما القرارات غير املهمة، مثل 

املساهمة في بعض األنشطة احلزبية والتنظيمية 

على املســـتوى األوســـط والقاعدي، إضافة إلى 

تغنـــي القادة احلزبيني باملمارســـة الدميقراطية 

الداخلية بقصد تغطية املضمون احلقيقي ملعظم 

ممارساتهم غير الدميقراطية.

أدى ذلك إلى العديد من اآلثار السلبية التي أدت 

بدورها إلـــى تفاقم أزمة القيادة داخل احلركتني، 

حيـــث أدى ذلك في »فتح« إلى صراع نفوذ داخل 

املستوى القيادي بني الرافضني الستئثار الرئيس 

بصالحيـــات واســـعة والرئيس نفســـه، أما في 

»حماس« فعانت من هيمنة اخلارج على الداخل، 

وهو ما أثر على مسار احلياة الداخلية فيها.

بي��ن  العاق��ات  طبيع��ة  الثان��ي:  المؤش��ر 

النخبة واألعضاء 

يتوقف فهم طبيعة العالقة بني النخبة واألعضاء 

أساســـًا على حتليل ودراســـة أمناط التفاعالت 

بني املســـتويني التنظيميني القيـــادي والقاعدي. 

والهـــدف من ذلك هو تبيان مدى دميقراطية هذه 

العالقة، مبعنى مدى مشاركة املستوى القاعدي 

في إدارة شـــؤون احلركتـــني وقدرته على توجيه 

سياساتها والقيام بدور فاعل فيها. 

: األطر األساسية لمشاركة األعضاء
ً
أوال

حتدد مجموعة األطر القانونية لدور األعضاء 

فـــي املســـتويات التنظيميـــة مجموعـــة اآلليات 



41

النظامية أو النظرية حلق املشـــاركة في جتديد 

القيادة احلزبية، وجتســـد ممارســـة هذه األطر 

في الواقع األطر العملية أو الواقعية ملدى متكني 

هـــؤالء األعضاء من حتقيق ذلـــك فعليًا، وتوجد 

جميع هـــذه األطر في العادة ضمن املســـتوى 

التنظيمـــي األوســـط الذي جتســـده املؤمترات 

العامة، فـــي حني أن هناك أطـــرًا غير منتظمة 

جتســـدها االجتماعـــات والنـــدوات واللقاءات 

املتنوعة األخرى التي يعقدها احلزب.26

األطر النظامية لمشاركة األعضاء  . 1

تتفــــق »فتــــح« و»حمــــاس« في معظــــم األطر 

القانونية على املشــــاركة الفاعلة ألعضائها، حيث 

تشــــتمل أساســــًا على املؤمتر العام فــــي »فتح«، 

ومجلس الشــــورى العام فــــي »حماس« الذي يحل 

مكان املؤمتر العام، إضافة إلى وجود أطر تنظيمية 

أخــــرى، كاالجتماعات والنــــدوات واللقاءات، غير 

أنهمــــا تختلفان في بعــــض اجلوانب األخرى التي 

تنظم عملية املشاركة ودور القيادة في هذا املجال.

وقـــد أقرت »فتـــح« ضرورة وجـــود مندوبني 

عن األعضاء من املســـتوى الوســـيط )األقاليم 

واملناطق( املنتخبني مـــن القواعد، ويحتل هؤالء 

املندوبون املرتبة الثالثة من املشاركني في املؤمتر 

بعد أعضـــاء اللجنة املركزيـــة واملجلس الثوري 

واالستشاري، وذلك وفق املادة )14( من النظام 

الداخلـــي. غير أن هذا النظام عاد وقيد نســـبة 

ممثلي األقاليـــم واملناطق بالئحة خاصة تقررها 

اللجنة املركزية حسب الظروف.27 

أمــــا »حماس«، فيقوم مجلس الشــــورى العام 

بتجديد نفسه، بشكل دوري عبر إجراء انتخابات 

فــــي احملافظــــات واملناطق التنظيميــــة، وتقتصر 

املشــــاركة على املجالس الشــــورية، أي املستوى 

الوســــيط، وحتديدًا درجتي الرقباء والنقباء، وهو 

أسلوب نخبوي وليس دميقراطيًا. يعتمد على تقييد 

أسلوب االنتخابات ويحول دون مشاركة القاعدة.

وفي حني يســـمح نظام »فتـــح« الداخلي ألي 

عضو في املؤمتر بالترشـــح واالنتخاب حســـب 

شـــروط األقدمية وتبعـــًا لنوع املنصـــب املراد 

التنافـــس عليه،28 فإن انتخابـــات »حماس« تتم 

دون ترشـــيح، إذ ال قائمة مرشـــحني معلنة وال 

دعايـــة انتخابيـــة، وإمنا ما يشـــبه االتفاق بني 

املؤمتريـــن على األشـــخاص الصاحلـــني ألداء 

املهام املطلوبة، وتبرر »حماس« هذا بأنه أسلوب 

يحول دون تزكية النفس،29 لكن هذا األســـلوب 

يؤخذ عليه أنه قد يناسب مجموعة تعرف بعضها 

جيدًا وال يحتاج أعضاؤها إلى ممارســـة دعاية 

انتخابية، وبالتالي فهو غير مناســـب للحركة في 

ظل ازدياد حجم عضويتها احلالي. 

األطر العملية لمشاركة األعضاء . 1

ال يتوقف مبدأ املشاركة الفعلية لألعضاء على 

التقيد بالنصوص القانونية التي تؤكدها الوثائق 

احلزبيـــة والنظـــم الداخلية، وإمنـــا يتطلب ذلك 

توفر ثقافة مشاركة يجسدها السلوك السياسي 

الفعلي للقـــادة واألعضاء،30 فمـــا مدى تطابق 

النص مع الواقع؟، وما مدى توفر هذه الثقافة؟.
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مدى انتظام املؤمترات العامةأ. 
يعد املؤمتر العام في شكله النظري إطارًا مهمًا 

ملشــــاركة األعضاء في إدارة األحزاب السياسية، 

ووضع سياســــاتها وجتديــــد قيادتهــــا احلزبية، 

ويتجســــد ذلك في ضرورة توفــــر مندوبني ميثلون 

القاعدة واملســــتوى األوسط في فعاليات وقرارات 

املؤمتــــرات، ولذلك فــــإن تعدد املؤمتــــرات ودرجة 

انتظامهــــا فضاًل عن فاعليتها يعــــد متغيرًا مهمًا 

ضمن مؤشر دراسة أمناط التفاعالت في العالقة 

بني النخبة واألعضاء. 

وعلى الرغم من تشـــابه األنظمة األساســـية 

فيما تضمنته من مستوى تنظيمي وسيط يتمثل 

جهـــازه الرئيس فـــي املؤمتر العام فـــي »فتح« 

ومجلس الشورى العام في حالة »حماس«، فقد 

تباينت احلركتـــان في مدى التزامهما بعقد هذا 

املؤمتر بشـــكل دوري، وفيما يتيحه من إمكانات 

التفاعل بني النخبة احلزبية واألعضاء. 

في البدايات، لم يكن هناك مؤمتر عام باملعنى 

احلديث، وقد عرفته »فتح« بعد ثالث سنوات عقب 

تأسيســـها، ولكن »حماس« عرفته بعد عشرين 

سنة من تأسيسها، ولم يعقد مؤمترها إال مرتني 

حتى اآلن، كما يتضح من اجلدول رقم )1(.

 جدول رقم )1(

معدل عقد المؤتمرات العامة

احلركة
سنة 

التأسيس

عدد 

املؤمترات
املعدل العام

)6(1965فتح
مؤمتر كل ثماني 

سنوات

)2(1987حماس
مؤمتر كل أربع 

عشرة سنة

ويالحظ من اجلدول رقم )1( أن احلركتني لم 

حتققا انتظامًا كاماًل في دورات انعقاد املؤمتر، 

حيـــث عقـــدت »فتح« مؤمترها ســـت مرات، أي 

مبعدل مؤمتر كل ثماني س�������نوات تقريبًا، يف 
حني عقدت »حماس« مؤمترها مرتني، أي ما 

معدله مؤمتر كل أربع عشرة سنة. 

وقد ســـبق لـ»فتح« التي تأسســـت في العام 

1965 عقـــد مؤمترها ســـت مـــرات، أولها عام 

1968، وثانيهـــا في العام التالـــي، والثالث في 

نهاية عام 1971، والرابع عام 1980، واخلامس 

عام 1989، واألخير في العام 2009، بينما كان 

الوضع مختلفًا لدى »حماس«، فاحلركة انطلقت 

في العام 1987، بدور فردي للمؤســـس الشيخ 

أحمد ياسني الذي شـــكل حوله نخبة أخذت في 

التأسيس معه، وكانت املشاركة في إدارة احلركة 

مقصورة علـــى تلك النخبة بحكم ظروف وعوامل 

داخلية وخارجية. واستمر ذلك حتى العام 2008 

حيث عقد املؤمتر األول، أي بعد ما يقارب عشرين 

عامًا من تأسيســـها، ثم عقـــد الثاني في العام 

2013. غيـــر أن هذا التطور املهـــم فقد معناه، 

إذ لـــم يقم على حق القواعد في انتخاب مندوبني 

لهم في هذه املؤمترات، ألنه حصر املشـــاركة في 

املؤمتر بأعلى درجات العضوية في احلركة، وهو 

كما أشرنا أسلوب نخبوي وليس دميقراطيًا.

وفي احلالتني كان من الطبيعي أن ينعكس عدم 

انتظـــام املؤمترات العامة وتأخيرها على إمكانية 

إتاحة الفرص ملشـــاركة األعضاء، وهو مؤشـــر 

جزئي يدل على عدم تكريس مبدأ املشاركة.
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غياب الدور الفاعل لألعضاءب. 
هـــذه اخلاصيـــة تنطبق على حالتـــي »فتح« 

و»حماس«، فاحلركتان يغيب فيهما الدور الفاعل 

لألعضاء، ولكن بطرق مختلفة، ففي حني أقر 

نظام »فتح« الداخلي نظريًا متثيل القواعد بنسبة 

حتددها اللجنة املركزية، فإن الواقع يشير إلى 

اس�������تئثار ه�������ذه اللجنة بحق تس�������مية غالبية 
أعض�������اء املؤمتر، بحكم ســـيطرتها على القرار 
السياســـي والتنظيمي واملالي، أي أن اللجنة 

املركزية تنتخب ناخبيها، ويثير ذلك موجة من 
االحتجاجات والشـــكاوى التي ترفعها القاعدة 

واملســـتويات الوســـيطة للتشـــكيك في شرعية 

املؤمتـــر واملندوبني فيه، إضافـــة إلى الطعن في 

آليات الترشح والترشيح.

أما في »حماس«، فاملؤمترات مقصورة على 

األعض�������اء العامل�������ني يف املرات�������ب التنظيمية 
العليا، وبالتالـــي ليس من حق القواعد انتخاب 

مندوبني لهم في املؤمتر. 

وهكـــذا يتضح مـــن الناحيـــة الواقعية عدم 

دميقراطية أســـلوب تشـــكيل املؤمترات، كونها 

تعتمد علـــى التوجيه من أعلى فـــي حالة حركة 

فتح، والتقييد في حالة حركة حماس. 

وفـــي حـــني ال تتوافـــر بيانات حـــول مدى 

دميقراطية املناقشـــات داخـــل هيئة املؤمتر في 

»حمـــاس«، تشـــير البيانات املتوافـــرة إلى أن 

طابعًا شـــبه دميقراطي مييـــز أداء املؤمتر، من 

حيث إتاحة حرية املناقشـــة في »فتح«، لكن دون 

مراجعة جريئة وشـــاملة لإلجنازات واملكاســـب 

ونقـــاط القـــوة، واألخطاء واخلطايـــا والثغرات 

والنواقص، ونقاط الضعف، وال لتقييم البرنامج 

السياســـي، ودون تقدمي القيادة لكشف حساب 

عن املرحلة الســـابقة حول اجلوانب السياســـية 

واملاليـــة والتنظيمية كافـــة، ودون طرح للخطط 

املستقبلية املراد حتقيقها. أي أن ما يحدث يكون 

عفويـــًا وغاضبًا وأقرب إلى تصفية احلســـابات 

منه إلى كشـــف احلســـاب،31 ويجرى تبرير ذلك 

كالعادة بطبيعة املرحلة وصعوبتها. 

عمومًا، تتمي�������ز احلركتان عل�������ى الرغم من 
اختالف التوجهات السياسية والفكرية، بعدم 
انتظ�������ام املؤمت�������رات العامة، وغياب املش�������اركة 
الفعلية لألعضاء يف املستويات الدنيا، ويعود 
ذلك لعدة أســـباب هي: عدم معرفة قواعد العمل 

الدميقراطي وأسســـه وحدوده، وتفشـــي ظاهرة 

الزعامـــة ودور القـــادة املركزي املســـيطر على 

النشاطات التنظيمية كافة، وتنامي الوالء احلزبي، 

وقلة التجربة واخلبرة في مجال العمل احلزبي. 

ثانيًا: التجنيد السياسي ودوران النخبة

يعد مبدأ تداول القيادة في أي تنظيم سياسي 

مبدًأ مركزيـــًا مهمًا للممارســـة الدميقراطية،32 

باعتباره أهم األركان األساسية التي تقوم عليها، 

ويشمل ذلك املناصب القيادية التي لها دور بارز 

في السياســـات واتخاذ القرارات، ومدى جتديد 

هذه القيادات كأساس حلراك نخبوي فعلي دون 

أن يتعـــرض لتدخل قيادي يوجهـــه نحو تدعيم 

فرص مرشـــحني بعينهم، عن طريق عملية تربيط 

االنتخابات التي قد تتم بإحكام لتجعل االنتخاب 
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شـــكليًا وتتيح توقع نتائجه مســـبقًا، ففي هذه 

احلالة يصبح االنتخاب محاولة الستيفاء الشكل 

الدميقراطي، لكـــن دون مضمون دميقراطي، ال 

يتحقق إال عبر التنافس احلر املفتوح.33

أسلوب التجنيد. 1

أسلوب اختيار الرئيسأ. 
ينص النظام الداخلي لـ »فتح« على أن الرئيس 

ينتخب مباشرة من املؤمتر العام، وتنتخب اللجنة 

املركزية في أول اجتماع لها ومن بني أعضائها 

نائبًا لـــه.34 أما النظـــام الداخلـــي لـ»حماس« 

فينص على أن الرئيس ونائبيه يتم انتخابهم من 

مجلس الشورى العام،35 ويحدد النظام الداخلي 

الفترة الزمنية لوالية الرئيس بدورتني انتخابيتني 

فقط،36 بينما لـــم يحدد النظام الداخلي لـ»فتح« 

فترة محددة  لوالية رئيسها.

أسلوب اختيار بقية النخبة احلزبية  ب. 
وفقًا للنظــــام الداخلي لـ»فتــــح« يتولى املؤمتر 

العام انتخاب ثمانية عشــــر عضــــوًا من أعضاء 

اللجنــــة املركزية، ويتم اســــتكمال األربعة الباقني 

بأسلوب التعيني بتوصية من الرئيس وموافقة ثلثي 

أعضاء اللجنة املركزية ومصادقة املجلس الثوري. 

أمــــا في حالــــة »حماس«، فيتــــم انتخاب أعضاء 

املكتب السياسي من مجلس الشورى العام. 

ج. النخبة احلزبية بني التعيني واالنتخاب
علـــى الرغم من تشـــابه احلركتني في األخذ 

بأسلوب االنتخاب، فإنهما لم تلتزما بذلك، ولكن 

ميكن القول إن هناك تقدمًا ملموســـًا على هذا 

الصعيد، فـ»حماس« لم تعـــرف االنتخابات إال 

مرتـــني، وكان العمل قبل ذلك يجري بأســـلوب 

التعيني، أما »فتح« فقـــد عرفت االنتخابات بعد 

ثالث ســـنوات مـــن تأسيســـها، أي في املؤمتر 

الثاني، واســـتمر األخذ به صعـــودًا حتى اآلن، 

كما يتضح من اجلدول رقم )2(.

جدول رقم )2(
اللجنة المركزية لفتح بين االنتخاب والتعيين37

عدد من ... إلىالرقم
النسبةاملعينونالنسبةاملنتخبوناألعضاء

66.6%33.36%6893 – 71الثانية

60%406%71104 – 80الثالثة 

33.3%66.65%801510 – 89الرابعة

44.4%55.58%891810 – 2009اخلامسة

17.3%82.64%20092319 --<السادسة
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ويتضح من اجلدول رقم )2( أن »فتح« أخذت 

بأســـلوب االنتخابات منذ العـــام 1968 أي بعد 

ثالث ســـنوات من تأسيسها، حيث انتخب ثالثة 

أعضاء من أصل تسعة في املؤمتر العام الثاني، 

واستمر العدد في الصعود حتى وصل إلى ثمانية 

عشـــر عضوًا منتخبني إضافـــة إلى الرئيس من 

أصل ثالثة وعشرين عضوًا في املؤمتر األخير. 

معدل دوران النخبة الحزبية  . 2

معدل دوران النخبة العليا  أ. 
تلتزم »فتــــح« و»حماس« بالنصــــوص التزامًا 

شكليًا، حيث لم تكن هذه املناصب موضع تنافس 

فــــي أي منهمــــا، فالرئيس عرفات تــــرأس احلركة 

منذ انطالقتها فــــي العام 1965 وحتى وفاته عام 

2004، ليحــــل مكانه الرئيــــس محمود عباس، وال 

يزال على رأسها. كما يتضح من اجلدول رقم )3(.

جدول رقم )3(

التداول على منصب الرئيس في »فتح«

الرئيـ�س

تاريخ 

تويل 

املن�صب

تاريخ 

مغادرة 

املن�صب

الأ�صـباب
مدة �صغل 

املن�صب

ياسر 

عرفات
37 عامًااالستشهاد19672004

محمود 

عباس
2004--

ال يزال في 

منصبه
11 عامًا

ويتضح من اجلدول )3( أن مدة شــــغل منصب 

الرئيس في »فتح« تتراوح بني ســــبعة وثالثني عامًا 

وأحد عشــــر عامًا، شــــغل األولى الرئيس الراحل 

ياســــر عرفات، أمــــا الثانيــــة فيشــــغلها الرئيس 

محمود عباس، أي ما متوســــطه العام نحو أربعة 

وعشرين عامًا، ويالحظ أن تغيير املنصب قد ارتبط 

باالستشهاد. 

فـــي املقابل، ســـجلت »حمـــاس« تغييرًا في 

قيادة مكتبها السياسي بني مؤسسه موسى أبو 

مرزوق وخالد مشـــعل على أثر اعتقال األول في 

الواليـــات املتحدة، ولكن األخيـــر مت التجديد له 

مؤخرًا لرئاســـة املكتب السياسي لدورة خامسة 

فـــي جتاوز للنظام الداخلي القاضي بعدم جواز 

التجديد ألكثر من فترتني انتخابيتني. كما يتضح 

من اجلدول رقم )4(.

جدول رقم )4(

التداول على منصب رئيس المكتب السياسي 

»حماس«  ل�

تاريخ الرئيـ�س

تويل 

املن�صب

تاريخ مغادرة 

املن�صب

مدة �صغل الأ�صـباب

املن�صب

موسى أبو 

مرزوق

االعتقال 19921995

في 

الواليات 

املتحدة

3 أعوام

خالد 

مشعل

ال يزال --1995

في 

منصبه

20 عامًا

نالحــــظ من اجلــــدول رقم )4( أن مدة شــــغل 

رئيس املكتب السياســــي حلركــــة حماس منصبه 

تتراوح بني ثالثة أعوام في حالة مؤسســــه موسى 

أبــــو مرزوق، وما يقارب العشــــرين عامًا في حالة 

الرئيس احلالي خالد مشعل، أي ما متوسطه العام 

نحو اثني عشــــر عامًا، ويالحظ أن تغيير املنصب 
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في هذه احلالة ارتبط باالعتقال، كما يالحظ جتاوز 

النظام الداخلي من خــــالل التجديد لألخير لدورة 

خامسة، وقد بررت »حماس« ذلك بأن أمر التنحي 

عن املنصب يعد »شــــأنًا عامًا تقرر فيه مؤسسات 

احلركة وليس شأنًا شخصيًا خالصًا«،38 ولذلك مت 

احتســــاب الفترات السابقة على أنها فترة واحدة، 

واعتبار الوالية القادمة الثانية على رأس املكتب.39

عمومًا، ميكن القول إن الرؤساء في احلركتني 

استطاعوا احملافظة على مواقعهم، ولم يغادروها 

إال ألســـباب قاهـــرة، االستشـــهاد أو االعتقال، 

وهذا يؤدي إلى أزمة قيـــادة، فاملعروف أن طول 

بقاء القيادات احلزبية في مناصبها، يجعل هناك 

ارتباطًا وثيقًا بني احلزب ورئيسه، وهو ما يعرف 

بظاهرة أحزاب األشخاص، أو شخصنة السلطة، 

وتنجم عن ذلك أزمة قيادة، فكلما زاد دور شخص 

معني أو مجموعة من األشخاص في إنشاء حزب 

وإدارته؛ ضعفـــت إمكانيات التحول الدميقراطي 

داخلـــه، إضافة إلى أن ارتباط األحزاب نفســـها 

بأشـــخاص يجعلهـــا تعاني من مشـــاكل كثيرة 

وكبيرة بعد وفاة املؤسس أو الزعامة التاريخية.

وبالنســـبة ملنصـــب نائب رئيـــس »فتح«، فلم 

ُيشـــغل علـــى مدار حيـــاة احلركة فـــي مخالفة 

واضحة لنص املادتني )40( و)42(.40  

أما منصــــب نائب رئيــــس املكتب السياســــي 

لـ»حماس«، فقد شــــغله خالد مشعل منذ تأسيس 

املكتب في العام 1992 وحتى العام 1995، حيث 

انتقل بعدها لرئاســــة املكتب السياســــي على أثر 

اعتقال رئيس املكتب السياسي موسى أبو مرزوق، 

وانتقل أبو مرزوق إلــــى منصب نائب الرئيس بعد 

خروجه من الســــجن، واســــتمر في منصبه حتى 

نهايــــة العــــام 2013، ثم اختير إســــماعيل هنية، 

ليصبح نائب رئيس املكتب، كما يتضح من اجلدول 

رقم )5(.

جدول رقم )5(

التداول على منصب نائب رئيس المكتب 

السياسي في »حماس«

نائب 

الرئيـس

تاريخ 

تولي 

املنصب

تاريخ 

مغادرة 

املنصب

مدة شغل األسـباب

املنصب

خالد 

مشعل

انتقل لرئاسة 19921995

املكتب 

السياسي

3 أعوام

موسى أبو 

مرزوق

كان الرئيس 19962012

وانتقل 

للنيابة بسبب 

االعتقال

16 عامًا

إسماعيل 

هنية 

عامان--2013

ويالحظ من اجلدول رقم )5( أن مدة شـــغل 

نائب رئيس املكتب السياسي لـ»حماس« ملنصبه 

تتراوح بني ثالثة أعوام ملشـــعل في املرة األولى 

وستة عشـــر عامًا ألبو مرزوق في املرة الثانية، 

وعامان فـــي حالة هنية في املـــرة الثالثة  ـ أي 

مبتوسط عام يبلغ سبعة أعوام.

معدل دوران النخبة العامة ب. 
مـــن الطبيعي أن يكون معـــدل دوران النخبة 

العامـــة أعلى من معـــدل دوران النخبـــة العليا 
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األضيق نطاقًا، ففي فتح، أعيد تشـــكيل اللجنة 

املركزيـــة ســـت مرات، وقـــد أتاح ذلـــك فرصة 

الرتفـــاع معدل الـــدوران على نخبتهـــا العامة 

املتمثلة في أعضاء جلنتها املركزية. ففي املؤمتر 

الثاني الذي ُعقد في الزبداني بسورية في العام 

1968، انتخب ثالثة أعضاء للجنة املركزية هم: 

ياسر عرفات،  وخليل الوزير، وأبو علي إياد، ثم 

اختار هؤالء رابعهم، واختار األربعة خامســـهم، 

وهكذا حتى أصبحوا تســـعة، وفي العام 1971 

استشهد اثنان، فوصل إلى املؤمتر العام الثالث 

ســـبعة أعضاء، وجرى انتخاب تســـعة أعضاء 

اختاروا عاشـــرًا لهم في 1972، فوصل املؤمتر 

الرابـــع »عشـــرة أعضـــاء«، انتخبـــوا كما هم، 

واختاروا خمسة آخرين بطريق التسلسل، حتى 

أصبح عدد أعضاء اللجنة املركزية 15 عضوًا.41 

وصل عشـــرة منهم إلى املؤمتر اخلامس، حيث 

انشـــق اثنان واستشـــهد ثالثـــة، وأصبح عدد 

أعضـــاء اللجنة املركزية ســـتة عشـــر عضوًا، 

انتخب عشـــرة، واختار العشرة الستة الباقني. 

وحل نبيل شعت وعبد الله اإلفرجني سنة 1991 

مـــكان صالح خلف وأبو الهـــول إثر اغتيالهما. 

وفـــي العـــام 1994 انضم زكريـــا األغا رئيس 

اللجنـــة العليا لـ»فتح« في قطـــاع غزة، وفيصل 

احلســـيني رئيس اللجنة نفسها في الضفة إلى 

اللجنة املركزيـــة )توفي في الكويت في 2001(، 

ليصبح عدد أعضاء اللجنة املركزية ثمانية عشر 

عضوًا.42 وصل املؤمتر الســـادس منهم ســـتة 

عشر عضوًا، حيث توفي احلسيني عام 2001، 

واستشـــهد الرئيس ياســـر عرفات عام 2004، 

وخاض االنتخابات منهم عشـــرة أعضاء، فيما 

ــرض ثالثة أعضاء على مـــكان املؤمتر، ولم  اعـت

يتقدموا لترشيح أنفسهم، وهم: فاروق القدومي 

ومحمـــد جهـــاد، وهاني احلســـن، إضافة إلى 

عضو آخر، وهو صخر حبش، لم يتقدم للترشح 

ألسباب صحية، وآخر لم يسجل في القوائم وهو 

زكريـــا األغا، أما األخير فهـــو الرئيس محمود 

عباس، حيث اتفق على تكرميه بانتخابه بطريقة 

التزكية وبرفع األيدي من املؤمتر العام مباشرة، 

ويوضح اجلدول رقم )6( معـــدل دوران النخبة 

العامة لـ»فتح«.
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جدول رقم )6(

»فتح«43 معدل دوران النخبة العامة ل�

رقم اللجنة 

املركزية
من _ اإىل

اإجمايل 

عدد 

الأع�صاء

مالحظاتالن�صبةالداخلونمالحظاتالن�صبةاخلارجون

------689 – 71الثانية

2 استبدال30%23 استشهاد20%71102 – 80الثالثة

+1 جديد

-33.3%5--صفر8015 - 89الرابعة

2 انشقاق38.8%89187- 2009اخلامسة

5 استشهاد

10%55.5-

2009 حتى السادسة

اآلن

3 استشهاد2312%52.1

5 خسارة

1 وفاة

3 انسحاب

11%47.8-

فـــي القيـــادات العليـــا )الرؤســـاء ونوابهـــم(، 

ومنخفضـــًا إلى حد ما في املســـتويات القيادية 

األقل، وبالتالي، فاحلركتـــان تعانيان من جمود 

وبطء ميزا حركة دوران النخب، وهو ما يشـــير 

إلى حتول هذه النخب إلـــى طوائف مغلقة على 

نفسها، وعوازل ثابتة تقاوم أي حراك اجتماعي 

جدي داخلها.

ومع أن النخب العليا في احلركتني تتبنى من 

الناحية الشـــكلية التحول الدميقراطي الداخلي 

واخلارجي، فإن بقاءها في مواقعها مددًا طويلة 

دون تنافس حقيقي على هذه املواقع؛ يثير الشكوك 

حول إمكانية التحول الدميقراطي الداخلي، وهو 

ما يشـــير إلى نوع من روتينيـــة النخب وفقدان 

املصداقية بني احملازبني واألنصار. 

ويالحظ من اجلدول رقم )6( أن عدد أعضاء 

النخبـــة العامـــة لـ»فتح« على مـــدار حياتها قد 

جتاوز خمســـة وســـبعني عضوًا، وهو ما يعني 

معدالت عالية في الدوران، لكن ذلك يفقد معناه 

عند النظر إلى أســـبابه، فهي في أغلبها إحالل 

مكان الشهداء أو املنشقني.

أما نســـبة التجديد في »حماس«، فال تتوافر 

بيانات تعني على دراســـتها نتيجة ســـرية هذه 

االنتخابات وعـــدم اإلعالن عن أســـماء املكتب 

السياسي ألســـباب أمنية وسياسية، لكن طبقًا 

لتصريحات بعض القيادات، فإن احلركة حتافظ 

على نسبة تدوير بنسبة 30% في أطرها.44

مما ســـبق، ميكن مالحظـــة أن معدل دوران 

النخبة العليا في احلركتني كان ضيقًا ومحدودًا 
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خاتمة

نخلـــص إلـــى القـــول إن توزيـــع الســـلطة 

واالختصاص في احلركتني- موضع الدراسة- 

جاء متمركزًا في يد قيادة مركزية مسيطرة تتمثل 

في الرؤســـاء أو نخبة ضيقـــة محيطة بهم، وقد 

ســـاعد على ذلك أن أمناط الهياكل التنظيمية ال 

جتسد املمارسة الدميقراطية واقعيًا، إذ تركزت 

أغلب السلطات في القمة، إضافة إلى أن طبيعة 

العضوية لم تقم على أســـاس دميقراطي فعلي، 

فضاًل عن محدودية مشاركة األعضاء في صنع 

القرار احلزبي مقابل الدور الطاغي للقادة.

مـــن جهة ثانيـــة، يتضح أن طبيعـــة العالقة 

بـــني النخب واألعضاء قائمة فـــي معظمها على 

أســـاس غير دميقراطي، إذ جتسدت في هيمنة 

القادة على أدوار األعضاء، إضافة إلى سيطرة 

األســـاليب غير الدميقراطية علـــى عملية تدوير 

النخـــب احلزبيـــة وضعف في معـــدل دورانها. 

وبالتالي بقاء القيادات في مواقعها فترات طويلة. 

بناء على ما ســـبق، يتضح أن قطبي احلياة 

السياســـية الفلســـطينية يعانيان من مشكالت 

جوهرية تقف عائقًا أمام قيام دميقراطية داخلية 

فعلية على أرض الواقع.

بعبارة أخـــرى، ميكن القول إن آفة احلركتني 

هي فـــي تنظيماتها أو هياكلها التنظيمية، فهما 

ال تســـتطيعان حتمل املتطلبات الالزمة لتشكيل 

حزبـــي فاعـــل ومؤثر، ولذلـــك فهمـــا مدعوتان 

لالســـتثمار في مختلف الطاقـــات واإلمكانات 

احلزبية، وذلك ال يتحقق إال مبشـــاركة واســـعة 

من األعضاء على مختلف املســـتويات وخاصة 

املستوى القاعدي. لذا فالدراسة توصي مبا يلي: 

إعـــادة النظر في البنـــاء التنظيمي القائم،   -

الذي يكرس هيمنة الرؤســـاء والقادة على 

مختلـــف مناحي احليـــاة التنظيمية، بحيث 

يتم بناؤه على أسس أكثر دميقراطية تعتمد 

على تقســـيم عقالني للسلطة واالختصاص 

بني املســـتويات التنظيمية الثالثة القيادية 

والوســـيطة والقاعدية، وتتجســـد فيه مبدأ 

املشـــاركة علـــى جميع الصعد ســـواء في 

النشـــاط التنظيمي أو صناعـــة القرارات 

وجتنيـــد النخـــب احلزبيـــة بشـــكل أكثر 

دميقراطيـــة، إضافـــة إلى االعتمـــاد على 

االنتخابات الدورية واحلرة املفتوحة كطريق 

وحيدة الختيار القيادات من القاعدة للقمة، 

ودون تدخل النافذين لتوجيه مســـارها أو 

حرفها عن وجهتها.

تقييد فترات خدمة القادة في املؤسســـات   -

احلزبية، وذلك من شـــأنه أن يتيح قدرًا من 

املساءلة املســـتمرة داخل التنظيم، إضافة 

إلى ضمان عدم ارتباط التنظيم بقائد أوحد 

واالنعكاســـات املترتبة على ذلك، وأن يتيح 

الفرصة أمام جميع األعضاء لتقلد املناصب 

القياديـــة وجتديد الدماء ومنع التكتالت من 

الظهور والسيطرة.

عقد الـــدورات والنـــدوات التثقيفية للقادة   -

واألعضاء على حد ســـواء لتعريفهم بأهمية 

الدميقراطيـــة الداخلية وأثرهـــا في تطوير 
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عمل التنظيم وقدرته على حتســـني وتطوير 

احلياة الداخلية واستقرارها، وزيادة القدرة 

على أداء املهام بالشكل الالئق واملطلوب.

ــرًا، نخلص إلى القول إن ضعف التطور  أخـي

داخل التنظيمات وغياب نخب سياســـية مؤمنة 

بالدميقراطيـــة هما العامـــالن األكثر أهمية في 

تفســـير أزمة التطور الدميقراطي ســـواء داخل 

هذه التنظيمات أو في نظام احلكم.

ولذلـــك تأمـــل الدراســـة أن تقـــدم كبريات 

مشـــعًا  منوذجـــًا  الفلســـطينية  التنظيمـــات 

للدميقراطية، سينعكس حتمًا على املجتمع ككل، 

وإذا كانت هذه التنظيمـــات تراهن على قدرتها 

الذاتية في التحريـــر والتغيير، فبإمكانها وضع 

التطويـــر الداخلـــي على أجندتهـــا، وهي بذلك، 

ربحت آلية تسرع من إجناز التحرر عبر جتميع 

القوى وترميم العالقة مع شـــعبها بالقضاء على 

اإلقصاء والتفرد، وهو في حد ذاته هدف يستحق 

التضحية. وعندئـــذ، تصبح املقاومة دميقراطية، 

وتكون املقاومة بها أكثر جدوى وفعالية.
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•• باحثة في الشؤون السياسية.

إكرام عمر*

دراسات

 الاجئون الفلسطينيون ما بين حق العودة والتعويض

أسفرت النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني 

في العام 1948 عن تشــــريد ما ُيقارب 850 ألف1 

شخص من الفلسطينيني عن مدنهم وقراهم، بعد أن 

سلبت أراضيهم ومورست بحقهم أساليب التشريد 

واالقتالع كافة، ليجبروا بذلك على ترك ممتلكاتهم، 

ويصبحوا الجئني مهجرين داخل الوطن وخارجه.

ومبـــا أن مســـألة اللجـــوء هي جوهـــر القضية 

الفلســـطينية، فـــإن عودتهم هي أولـــى الثوابت 

الوطنيـــة التـــي مازالت تقف حائـــاًل أمام جناح 

مشـــاريع التســـوية السياســـية، نظـــرًا للتعنت 

اإلســـرائيلي جتاه التعاطي مع هذه املسألة. في 

هذا الوقت جند الكثير من البلبلة املتعلقة مبسألة 

الرجوع إلى أرض الوطن وحق الالجئ في العودة 

إلـــى أرضه، أو حقه في احلصـــول على تعويض 

عن الضرر الذي تعـــرض له جراء التهجير، وهو 

األمر الذي اعتبره البعض جزءًا من التفريط بحق 

العـــودة وبيعـــًا لألرض، وهذا ما حتـــاول الورقة 

الوقوف عليه من خالل اإلجابة عما إذا كان قبول 

الالجئ الفلســـطيني التعويض يعني بالضرورة 

التخلي عن حقه في العودة؟ أي مبعنى آخر، هل 

التعويض بديل عن العودة أم مكمل لها؟ 

تســـتند الباحثـــة في هـــذه الورقـــة إلى بعض 

املواثيق والقـــرارات الدوليـــة، كاإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان الذي صدر عن اجلمعية العامة 

عـــام 1948، والقرار األممي 194 الذي ُأقر فيه 

أن لالجئ الفلســـطيني احلق في العودة كما أن 

له احلق في التعويض.
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وعنـــد احلديث عن التعويـــض، البد من الوقوف 

على عـــدد من اجلوانب، أهمها من ســـيعوض؟ 

وعن ماذا ســـيتم التعويض؟ وما األساس الذي 

ُيعتمـــد عليه عند التعويض؟ األمر الذي توضحه 

الدراسة.

قبل احلديث عن ذلـــك كله، ال بد من البحث في 

التعريفات املتعددة ملفهوم الالجئ الفلســـطيني، 

ملا لذلك من أثر على حقي العودة والتعويض.

تعريفات عديدة والاجئ واحد:

يعتبر الالجئون الفلســـطينيون الشـــاهد احلي 

على حجم املأساة التي حلت بفلسطني، وبالتالي 

فإن احلديث عن أي تســـوية أو حل مبا في ذلك 

طروحات العودة والتعويض، يحتم علينا البحث 

أواًل في مفهوم الالجئ الفلسطيني.

تشـــير بعـــض األدبيـــات التي تناولت مســـألة 

الالجئـــني الفلســـطينيني إلى أن هنـــاك خالفًا 

واختالفًا في وضع تعريف محدد ملفهوم الالجئ 

الفلســـطيني، األمر الذي من شأنه أن يؤثر في 

وضع الالجئني الفلسطينيني من حيث أعدادهم 

واإلحصاءات اخلاصة بهم.

عرفـــت »األونـــروا« الالجـــئ الفلســـطيني بأنه 

»الشـــخص الذي كان مسكنه الطبيعي فلسطني 

مدة عامني على األقل بني 1 حزيران 1946 إلى 

15 أيـــار 1948، والذي فقد نتيجة حرب 1948 

مسكنه ووسائل معيشته، وجلأ إلى إحدى الدول 

حيث تقدم الوكالة مساعداتها«.2

مما ســـبق، جند أن التعريف أسقط فئات ممن 

هجروا من ديارهـــم، فقد اختزل التعريف بدايًة 

مفهوم الالجئ في الشخص الذي جلأ إلى إحدى 

الدول، متناسيًا أبناءه وأحفاده، وهو األمر الذي 

حاولـــت مفوضية األمم املتحدة العليا لشـــؤون 

الالجئـــني تفاديه من خالل إصدارها »تفســـيرًا 

معداًل لوضعية الالجئني الفلســـطينيني في نهاية 

العام 2003 اعترفت فيه بشكل واضح بأن أبناء 

الجئـــي 1948 وأحفادهم يســـتحقون احلماية 

الدولية مبوجب معاهدة الالجئني لعام 1951«.3

باإلضافة إلى ما ســـبق وعنـــد حتليل التعريف 

الســـابق، يتضـــح أنـــه مت ربـــط حالـــة اللجوء 

الفلســـطيني باألماكن والـــدول التي تقع ضمن 

إطار عمـــل »األونروا« )أي حيـــث تقدم الوكالة 

مســـاعداتها(، أما من تبقى من الفلســـطينيني 

الذين جلؤوا إلـــى دول أخرى خارج نطاق عمل 

الوكالـــة أو الذين هاجروا داخل إســـرائيل فال 

يشملهم التعريف.  

افتقد تعريف »األونروا« لالجئ الفلسطيني إلى 

اجلانب السياســـي للمشـــكلة، فقد تناسى حق 

العودة والتعويض، وهما يشكالن احلل اجلذري 

ملشكلة الالجئني.

يعد احلد والتقليـــل من أعداد الالجئني أثرًا من 

اآلثار التي ترتبت علـــى التعريف الذي وضعته 

»األونـــروا« لالجئ الفلســـطيني، وهو ما يتواءم 

مع السياســـة الصهيونية التـــي حاولت التقليل 

من حجم املأســـاة التـــي تعرض لها الشـــعب 
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الفلســــطيني، كما يؤثر على حق العودة والتعويض 

مــــن خالل قيمة املبالغ املالية التي ســــيتم تعويض 

الالجئني بها في حال مت التعويض.

يتطلــــب البحث في مفهــــوم الالجئ الفلســــطيني 

النظر فــــي القوانني الدولية التي تبنت حالة اللجوء 

وشــــملتها في اتفاقياتها وبنــــود معاهداتها، فقد 

»عرفت اتفاقية جنيف املسماة )معاهدة الالجئني( 

املوقعــــة في 28 متــــوز 1951 الالجئ بأنه كل من 

وجــــد نتيجة أحداث أو ظروف وقعت قبل األول من 

كانــــون الثاني 1951 وتعرض لالضطهاد بســــبب 

عرقــــه أو دينه أو جنســــيته أو انتمائه لفئة معينة، 

أو بسبب آرائه السياسية خارج البلد الذي يحمل 

جنســــيته وال يستطيع أو ال يرغب، بسبب اخلوف، 

في العودة إلى ذلك البلد، أو كل من ال جنســــية له 

وهو خارج مكان إقامته الســــابق وال يستطيع أو 

يرغب، بسبب اخلوف، في العودة إلى ذلك البلد«.4

عَرف الوفد الفلسطيني في االجتماع األول ملجموعة 

العمل اخلاصــــة بالالجئني الذي عقد في العاصمة 

الكنديــــة أوتــــاوا فــــي 13 أيــــار 1992 الالجئني 

الفلســــطينيني بأنهم: »أولئك الفلســــطينيون )ومن 

حتَدر منهم( الذين طردوا من مساكنهم أو أجبروا 

على مغادرتها بني تشــــرين الثانــــي 1947 )قرار 

التقسيم( وكانون الثاني 1948 )اتفاق الهدنة في 

رودس( من األراضي التي تسيطر إسرائيل عليها 

في التاريخ األخير أعاله«.5

اســــتثنى هذا التعريف الفلسطينيني الذين هجروا 

قبــــل العام 1947، فلــــم يشــــمل املواطنني الذين 

غادروا فلسطني قبل هذا التاريخ، كما أنه لم يذكر 

مصير أبناء هؤالء الالجئني ونسلهم.

 فلســــطينيًا، عــــرف امليثاق الوطني الفلســــطيني 

الصــــادر عن الــــدورة األولــــى للمجلــــس الوطني 

الــــذي  األول(  الوطنــــي  )املؤمتــــر  الفلســــطيني 

عقــــد بالقــــدس في الفتــــرة ما بــــني 1964/5/2 

و1964/6/2 الالجئني الفلسطينيني في )املادة 5( 

بأنهم: »املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة 

عادية في فلسطني عام 1947، سواء أخرجوا منها 

أم بقــــوا فيها، وكلنّ من ولد ألب عربي فلســــطيني 

بعد هذا التاريخ داخل فلســــطني أو خارجها، هو 

فلسطيني«.6

عرفت دائرة شــــؤون الالجئني في منظمة التحرير 

الفلســــطينية الالجــــئ بأنه »أي شــــخص كان في 

1947/11/29 أو بعــــد هــــذا التاريــــخ، مواطنًا 

فلســــطينيًا وفقــــًا لقانــــون املواطنة الفلســــطيني 

الصادر فــــي 1925/7/24، والذي مكان إقامته 

الطبيعيــــة فــــي فلســــطني، في مناطــــق أصبحت 

الحقًا حتت ســــيطرة دولــــة إســــرائيل، وذلك بني 

1948/5/15 و1949/7/20، وأجبــــر على ترك 

مكان إقامته بسبب احلرب ولم يستطع العودة إليه 

جراء ممارسات السلطات اإلسرائيلية، والذي كان 

خارج مكان إقامته فــــي 1947/11/29، أو بعد 

هــــذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بســــبب 

احلــــرب أو اإلجراءات اإلســــرائيلية، وفقد مصدر 

رزقه حتى 1948/7/20، للســــبب نفســــه سواء 

أكان أحــــد ســــكان القرى احلدودية فــــي الضفة، 
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وســــلبت أرضه وأصبحت حتت سيطرة إسرائيل، 

أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، 

ونسل الالجئني الفلسطينيني وأزواجهم وزوجاتهم 

وفق التعريف ســــواء أكان هــــؤالء على قيد احلياة 

أم ال«.7 

الحق في العودة في ضوء قرار 194:

يعيــــش الالجئون الفلســــطينيون داخــــل الوطن 

وخارجه على أمل العودة إلى ديارهم التي شردوا 

منها وأجبروا على تركها، فاحلق في العودة أصبح 

أحد الثوابت الوطنية التي ما زال الفلســــطينيون 

يتمســــكون بهــــا على الرغم من فشــــل مشــــاريع 

التسوية اخلاصة بهم وعلى الرغم من البدائل التي 

يحــــاول البعض إيجادها كالتوطــــني أو التعويض 

الذي سيتم احلديث عنه خالل الورقة البحثية.

أقرت األحكام واملواثيق الدولية حق الالجئ في 

العودة إلى دياره، فاملادة 13 من اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنســـان الـــذي صدر بقـــرار اجلمعية 

العامـــة عام 1948، تنـــص على أنه: »يحق لكل 

فرد أن يغادر أي بالد مبا في ذلك بلده كما يحق 

له العودة إليه«.8

إن مـــا ينطبق على أي الجـــئ في العالم، ميكن 

أن ينطبق على الالجئني الفلسطينيني الذين من 

حقهم العودة إلى ديارهم بحســـب املادة أعاله، 

حيـــث إنه وبنـــاًء على اإلعـــالن العاملي جند أن 

إســـرائيل ملزمة بإعادة الالجئـــني إلى أرضهم 

التي شردوا منها.

أوصى وسيط األمم املتحدة في فلسطني الكونت 

فولك برنادوت في توصياتـــه إلى األمم املتحدة 

»ينبغي لـــألمم املتحدة أن تؤكـــد حق الالجئني 

العـــرب في العـــودة إلى ديارهم فـــي األراضي 

الواقعة حتت الســـيطرة اإلســـرائيلية في أقرب 

تاريـــخ ممكن عمليًا، كما ينبغـــي للجنة التوفيق 

التابعـــة لـــألمم املتحـــدة أن تقوم باإلشـــراف 

واملساعدة في إعادتهم إلى وطنهم«.9

شكلت توصية الوسيط األممي نقطة انطالق جديدة 

باجتاه إثبات احلق الفلســــطيني في العودة، حيث 

قبلت اجلمعية العامــــة في األمم املتحدة التوصية، 

وذلــــك من خالل القرار 194 الذي اتخذته اجلمعية 

العامة لــــألمم املتحدة في 11 كانون األول ســــنة 

1948، ومبوجب البند 11 من القرار »تقرر وجوب 

الســــماح بالعودة في أقرب وقــــت ممكن، لالجئني 

الراغبــــني في العودة إلى ديارهم والعيش بســــالم 

مع جيرانهم«.01

أكد القــــرار 203 الذي صادقــــت اجلمعية العامة 

لــــألمم املتحدة فــــي 8 كانون األول عــــام 1949 

»تأســــيس وكالــــة األمم املتحدة إلغاثة وتشــــغيل 

الالجئني الفلســــطينيني في الشــــرق األدنى والتي 

عرفت اختصارًا بـ)األونــــروا( على ديباجة القرار 

11.»194

على الرغم مـــن وجود العديد من القرارات التي 

أثبتت أحقية الالجئني الفلســـطينيني في العودة 

وعلى الرغم من تقبل إســـرائيل وتعهدها بتنفيذ 

قـــراري األمم املتحدة رقم 181 ورقم 194 فيما 
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يخص عودة الالجئني، عندما انضمت إلى األمم 

املتحدة التي تشترط أن أي دولة تريد االنضمام 

ــواردة في ميثاقها،  لها أن تســـتوفي املطالب اـل

فمازالت إســـرائيل تواجه هذا احلق باملزيد من 

التنصل والتحايل جتاه أي تسوية من شأنها أن 

متنح الالجئني ممارســـة هذا احلق، مستخدمة 

طروحات أخرى كالتعويض.

حق التعويض بين المنصوص والمطروح:

 يثيـــر مفهوم التعويض العديد من التســـاؤالت 

التي يجب الوقـــوف عليها، فما بني حق الالجئ 

في التعويض الذي أقره القرار 194، والتعويض 

الذي يشـــيع في بعض األوساط املعنية بسحق 

احلق الفلســـطيني في العـــودة )التعويض عن 

العـــودة(، الكثير من املغالطات التي حتتاج إلى 

إيضاحات جزء منها يشـــكل فـــي مجمله إجابة 

واضحة لإلشكالية التي تطرحها الورقة البحثية.

ــراء القانون الدولي احلاضرون أن حق  »بني خـب

التعويض ثابت في القانون الدولي منذ زمن بعيد، 

وأنه مبنـــي على )أن كل ضـــرر يقابله االلتزام 

بإصالحه( وأدرج هذا احلق في القانون الدولي 

حلقوق اإلنســـان الذي صادقت عليه مجموعات 

إقليمية مختلفـــة منها أوروبا وأميركا كما أدرج 

فـــي مؤمتر القانون الدولي الـــذي نظمته اللجنة 

الدولية للوضـــع القانوني لالجئني الذي عقد في 

القاهرة عام 1992 وصـــدر فيه )إعالن مبادئ 

القانون الدولي لتعويض الالجئني(«.21

تنص املادة رقم )21( من امليثاق اإلفريقي حلقوق 

اإلنســـان في بندها الثاني »وفي حال اإلتالف، 

فان األشـــخاص املنزوعة عنهم امللكية، سيكون 

لهم احلـــق باالســـتعادة القانونيـــة ملمتلكاتهم، 

وكذلك ألي تعويض كاف«.31

نص القـــرار 194 على أن لالجئ الفلســـطيني 

احلق فـــي التعويـــض، ففي البنـــد )11( تقرر 

»وجـــوب دفع تعويضـــات عن ممتلـــكات الذين 

يقـــررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود 

أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقًا 

ملبادئ القانون الدولـــي، واإلنصاف أن يعوض 

عـــن ذلك الفقدان أو الضـــرر من احلكومات أو 

السلطات املسؤولة«.41

يبني نص القرار بوضــــوح حق الالجئ بالتعويض 

عن ممتلكاته التي فقدها وعن كل مفقود أو مصاب 

بضــــرر، ولم يحدد القــــرار طبيعــــة الضرر الذي 

يستحق عليه الالجئ التعويض، حيث من املمكن أن 

يكون الضرر ماديًا، أي عن اخلسائر في املمتلكات 

اخلاصــــة والعامة، أو يكون الضــــرر معنويًا جراء 

األضرار النفسية التي حلقت بالفلسطينيني كالرعب 

والهلع والتشرد وفقدان األهل وحالة الشتات التي 

يعيشــــونها، فالتعويض يعني »إرجاع الشيء إلى 

أصله، وهو إلغاء الفرق في احلالة املعنوية واملادية 

للفرد واجلماعة بني معيشتهم كما كانت على أرض 

وطنهم، وبني اقتالعهم منها وتشريدهم«.51

حلق بالالجئ الفلســـطيني الكثير من اخلسائر 

التي يســـتوجب تعويضهم عنها، منها اخلسائر 

املادية الناجمة عن التدمير واســـتغالل األرض 
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والبيوت مدة تعدت الســـتني عامـــًا، ناهيك عن 

خســـائر أخرى مادية تشـــمل »الطرق واملوانئ 

واملطارات واحملاجر واملياه والزيت«.61

بنينّ سليمان أبو ستة في مقالة نشرها في صحيفة 

الدستور األردنية عام 1997 أن عملية التعويض 

يجب أن تشمل »سبعة بنود«71هي: املنفعة املادية 

الشخصية، املنفعة املادية العامة، املنفعة املعنوية 

الشـــخصية، املنفعة املعنوية العامة، جرائم ضد 

السالم، جرائم حرب، جرائم ضد اإلنسانية.

وعند التعويض، ال بد أن تكون هناك جهة ما تقوم 

بدفع التعويضات، وبحســـب القرار 194، فإن 

السلطات املســـؤولة عن إحلاق األذى هي التي 

يجب عليها دفع التعويضات، ومبا أن إســـرائيل 

واحلـــركات الصهيونية كالهجاناه واألرغون هي 

املسؤولة عن نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره، 

فإن عليها دفع التعويض.

أما قيمـــة التعويضات التي يجب دفعها، فال بد 

أن تشـــمل اخلسائر املادية واملعنوية التي حلقت 

بالالجئني الفلسطينيني، كما أنه يجب النظر إلى 

أن حالـــة اللجوء واحتالل األرض الفلســـطينية 

واستغاللها مازال قائمًا، وهنا يجب األخذ بعني 

االعتبار القيمة وتطورها خالل 66 عامًا.

الاجئون الفلسطينيون ما  بين

 الحق في العودة والتعويض:

باالســــتناد إلى نص القرار 194 القاضي بوجوب 

السماح لالجئني الفلسطينيني بالعودة إلى ديارهم 

ووجوب التعويض عن اخلسائر املادية واملعنوية التي 

حلقت بهم، فإن العودة والتعويض حقان متالزمان 

وجود أحدهما ال ينفــــي اآلخر، وبالتالي، فإن ذلك 

ينفي وجهة النظر التي تخير الالجئ الفلســــطيني 

بالعــــودة أو التعويض، ففي نــــص القرار، جند أن 

كلمــــة عن كل »مصاب بضــــرر« تبني وبوضوح أن 

التعويض حق لكل الجئ فلســــطيني أصيب بضرر 

بصــــرف النظر عمــــا إذا كان يريــــد العودة أم ال، 

وبالتالي فإن التعويض ال يشكل بدياًل عن العودة.

 يظهر القرار 194 نوعني من التعويض لالجئني 

هما »تعويض عـــن قيمة أمـــوال الذين يؤثرون 

عدم العودة، والتعويض عن اخلسارة أو الضرر 

الالحـــق باملمتلكات ويشـــمل القرار اخلســـارة 

أو الضـــرر باملمتلكات، وهـــذا أمر منفصل عن 

التعويـــض الذي يتوجب دفعه عـــن قيمة أموال 

الالجئني الذين يؤثرون عدم العودة«.81

»إن القرار ال يخير الالجئ الفلسطيني بني العودة 

أو التعويض، بل إن منحاه العام ووجهته األساسية 

هما حق العودة، كما يربط بني العودة والتعويض 

واستعادة املمتلكات باعتبارهما يكمالن بعضهما 

البعض، فالتعويض عما حلق بالالجئ من خسائر 

مادية ومعنوية، بفعـــل التهجير واللجوء، هو حق 

أيضًا من حقـــوق الالجئ، وال يكتمل حق العودة 

إال بالتعويض عن هذه اخلسائر«.91

يدور احلديث في الســــنوات املاضيــــة عن مفهوم 

جديــــد للتعويض، حيث تطرح »مســــألة التعويض 

لفلســــطينيي الشتات بدياًل عن العودة إلى ديارهم 

وبيوتهم، وتستند فلسفة التعويض املالي إلى ارتفاع 

نسبة الفقر والبطالة في مخيمات الالجئني«.02 فيتم 
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من خالل هذا املفهوم تقدير حجم اخلسائر املادية 

التي حلقت مبمتلكات الالجئ وتعويضه عنها، في 

الوقت الذي يتخلى فيه الالجئ عن عودته.

في مقالته التي نشــــرت في صحيفة احلياة في 25 

آب 1999 بعنوان »تعويض الالجئني... مصيدة ملن 

يريدون احلل السهل«، قال سليمان أبو ستة »قدر 

املختصون قيمة اخلســــائر واألضــــرار واملمتلكات 

اليوم مببلغ 562 بليون دوالر، وهذا ال يشمل كثيرًا 

من البنود التي لم ميكن تقديرها، لكنه يشمل قيمة 

األرض واملمتلكات الفلسطينية، التي لن يقبل أحد 

التعويض عنها، ألن الوطن ال يباع«.12

»إن طـــرح التعويـــض بدياًل عن العـــودة يخلي 

املجتمـــع الدولـــي مـــن مســـؤولياته القانونية 

والسياســـية واألخالقية، كمـــا يتحايل على حق 

التعويض األساسي املستحق مع العودة«.22

وحــــول وجهة نظر الالجئني أنفســــهم فيما يطرح 

من مشاريع تســــوية تتضمن التعويض بدياًل عن 

العودة، جند من الالجئني من يرفض مبدأ التعويض 

متامًا، وتشــــير دراســــة قــــام بها عــــــادل يحيى 

حول التطورات في واقع الالجئني الفلســــطينيني 

وتوجهاتهم منذ تهجيرهم من ديارهم والتي اعتمد 

فيها على التاريخ الشفهي من خالل أرشفة 253 

مقابلة مع الجئني فلســــطينيني في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، إلى أنه »عندما ســــألنا الالجئني عن 

رأيهم في مقترحات احلل األخرى لقضية الالجئني 

كالتعويض مثاًل أو التوطني وحتسني شروط حياة 

الالجئني، وعما إذا كانت هذه االقتراحات ســــواء 

منفردة أو مجتمعة متثل حلواًل مقبولة عليهم: قال 

79.5% منهــــم إن أيًا من هــــذه احللول حتى وال 

كلها مجتمعة متثل بدياًل عن حق العودة«.32

يعود رفض التعويض إلـــى اعتبار أن التعويض 

ســـيكون بدياًل عن حق العـــودة، وهذا ما يطرح 

داخـــل األروقة السياســـية التي حتـــاول فرض 

مفهوم جديـــد للتعويض يتناقض مـــع ما أقرته 

القوانني والقرارات الدولية، »فأكثر من تســـعني 

باملائـــة من الالجئني )92.2%( قالوا إن أي حل 

ال يضمن لهم حق العودة لن يكون حاًل عاداًل وال 

دائمًا وال مقبواًل«.42

إن أي موقف يتخذه الالجئ الفلســـطيني جتاه 

مســـألة التعويض ال بد أن يبنى على أن لالجئ 

الفلســـطيني حقًا في التعويـــض يوازي حقه في 

العودة، وأن التعويـــض عن املمتلكات واألضرار 

التي حلقت به هو أحد بنود القرار 194.

»إن حـــق الالجئني في التعويـــض ال يعني أبدًا 

تنازل الفلســـطيني عن حقه في العودة إلى وطنه 

ووطن أجـــداده، فحق العودة لالجئني مقدس وال 

يستطيع أحد مهما بلغ جبروته أن يحرم أصحاب 

احلق من العودة إلى ديارهم«.52

مما ســـبق، جند أن التعويض هو حق ال ينفصل 

عـــن حق العـــودة لالجئني الفلســـطينيني، وذلك 

مبوجـــب القـــرارات الدولية، وأن مـــا يطرح في 

سياق عمليات التسوية ما هو إال حتايل على هذه 

القـــرارات، في حني أن التعويض في حد ذاته ال 

يعني بأي شكل من األشكال التخلي عن العودة.
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خاصة:

تظهـــر التعريفـــات املتعلقة في حتديـــد مفهوم 

الالجـــئ الفلســـطيني جتاهاًل واضحـــًا حلقي 

العودة والتعويض، فقد اقتصرت هذه التعريفات 

علـــى اجلانب اإلنســـاني لقضية اللجـــوء، على 

اعتبار أن القضية إنســـانية بحتة ال سياســـية، 

وبالتالي فقد بـــدا واضحًا حجم التجاهل حلقي 

العودة والتعويض في هذه التعريفات.

وباالستناد إلى القوانني والقرارات الدولية يتبني 

أن لالجئ الفلســـطيني حقـــني متالزمني، وجود 

أحدهمـــا ال ينفي اآلخر، فاحلق في التعويض ال 

يعني - بأي شكل من األشكال - تخلي الالجئ 

عن حقه في العودة، فالتعويض ال يعد بدياًل عن 

العودة، والقبول به ال يعني بيعًا لألرض.

حتتاج عملية املطالبة بتنفيذ القرار 194 إلى فهم 

واضح لكلماته، فهو يبني وجوب دفع تعويضات 

لـــكل مصاب بضرر مع وجوب الســـماح بعودة 

الالجئني إلى ديارهم، وفي الوقت نفســـه وجوب 

دفع تعويضات ملن ال يريدون العودة، على اعتبار 

أن من ال يريد العودة تعرض لضرر جراء عمليات 

التهجير واستخدام أساليب التشريد واالقتالع 

التي مورست بحقه، وبالتالي فإن املطالبة يجب 

أن تكون ملمارســـة حق العـــودة مع األخذ بعني 

االعتبـــار أن التعويض ال يكـــون ملن ال يريدون 

العودة فحسب، وإمنا لالجئني كافة.

مبوجب القرارات الدولية، فإن إســـرائيل ملزمة 

بدفع التعويض لالجئني كونها من تسبب بالضرر 

واجلهة املسؤولة عن تشريد الشعب الفلسطيني 

وتهجيره.

 فـــي النهاية، يحتاج البحث في قضية الالجئني 

الفلســـطينيني إلى ذلك املفكـــر الذي حتدث عنه 

قســـطنطني زريق في كتابه )معنى النكبة(، ذلك 

أن هناك من يخلطون بني التعويض كقرار دولي 

وبني التعويض كحل سياســـي ومشروع تسوية 

لقضية مـــا زالت تقف حائاًل أمـــام جناح هذه 

املشـــاريع، وفي هذه احلالة نكـــون قد أضررنا 

بجوهر القضية الفلسطينية.
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*كاتب رأي متخصص في الشؤون االقتصادية 

عبد الرحيم الحسن*

مقاالت

 كيف نجعل من الضمان االجتماعي 
  لكل الفلسطينيين؟ 1

ً
ة

َ
المنتظر ِقبل

ال يزال الشــــارع الفلسطيني في حالة ترقب ملا 

ستؤول إليه مداوالت اللجنة الوزارية املكلفة دراسة 

مختلف املطالب واإلشكاليات التي صاحبت إصدار 

املســــودة األخيرة من القرار بقانون رقم 6 لســــنة 

2016 واعتمادهــــا، والتي ال تــــزال تفرض بعض 

احلضــــور على جداول أعمــــال العديد من الهيئات 

واملؤسســــات التمثيلية للعاملني وأصحاب العمل، 

باإلضافة إلى أنها ال تزال تتبوأ مســــاحة تشــــتد 

وتتراجــــع وتيرتها على مواقع التواصل االجتماعي 

الواقعيــــة واالفتراضيــــة بناًء على ما يرشــــح من 

ترجيحات أو تلميحات رســــمية أو غير رسمية من 

حني إلى آخر. 

وعلــــى الرغــــم من إيجابيــــة التفاعل الشــــعبي 

واملؤسســــي في هذا الشــــأن العام، فإن التراجع 

الذي حصل مؤخرًا يبعث على القلق. 

ومــــن املرجح أن هذا التراجع مرتبط بالغموض 

الذي ال يزال يكتنف العديد من القضايا اجلوهرية 

واحلصيلــــة النهائية ملداوالت اللجنــــة الوزارية؛ ما 

تســــبب في حالة من الريبــــة التي تطورت إلى نوع 

من الالمباالة و/أو اإلحباط بفعل شــــعور محتمل 

باإلقصاء جراء عدم صــــدور أي إعالن عن متديد 

مهلة األسابيع الســــتة املنتهية منذ أسابيع. وآمل 

أن يكــــون ذلــــك مرده ثقــــة مطلقة بأنــــه لن يصح 

إال الصحيــــح في نهاية املطــــاف، وأن تتقد جذوة 

االهتمام الشــــعبي واملؤسسي مجددًا لدعم اللجنة 

املختصــــة في جهودها الرامية لتحقيق أقصى قدر 

من التــــوازن والتوافق ملا فيه خير فلســــطني وكل 

الفلسطينيني...
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يجــــب أن نبني بعنايــــة بالغة على ما شــــهدته 

الساحة االجتماعية/ االقتصادية الفلسطينية من 

إجماع منقطع النظير على مدى أهمية معاجلة ما 

تبقى من إشكاليات، وإجراء التعديالت الواجبة في 

مسودة هذا القانون، خاصًة أن ذلك يشكل فرصة 

قد ال تتكرر مستقباًل جلعل أفئدة فلسطينيي العالم 

ترتبط اقتصاديًا واجتماعيًا بفلسطني جديدة تكون 

فيها مؤسسة الضمان االجتماعي عنصر جذب.

إننا، ومن داخل فلســــطني، األقــــدر على جعل 

الضمان االجتماعي املنتظر ِقبلًة  لكل الفلسطينيني، 

ِقبلــــًة تدق علــــى الدوام ناقوس التشــــبث باألرض 

للمرابطني وعودة وشــــيكة للمغتربــــني مهما طالت 

الغربة؛ وذلك كله من خالل ما ستجســــده مؤسسة 

الضمــــان االجتماعي من أمل بأمــــن اجتماعي/ 

اقتصادي يعزز اســــتدامة تشبثنا وعودة مغتربينا 

إلــــى أرض الوطن أو باحلد األدنــــى من خالل ما 

توفره تلك املؤسســــة من مقومــــات احلياة الكرمية 

للفلســــطينيني أينمــــا كانوا من خالل مســــاهمات 

واشــــتراكات يؤدونها إلى الصنــــدوق ال منة ألحد 

عليهم. 

إن جناحنــــا فــــي جعــــل مؤسســــة الضمــــان 

االجتماعي املنتظرة ِقبلًة لكل الفلسطينيني مرهون 

بتوســــيع نطاق الفئــــات احملددة في املــــادة )4( 

من القرار بقانون رقم )6( لســــنة 2016 لتشــــمل 

فلسطينيي الشتات من خالل إتاحة املجال للراغبني 

منهم باالنضمــــام على نفقتهم اخلاصة وتســــديد 

االشــــتراكات املطلوبة من املشترك وصاحب العمل 

علــــى النحو املنصــــوص عليه في املــــادة )9( من 

القرار بقانون. نتوقع أن يتم اإليعاز إلى سفاراتنا 

وممثلياتنا في اخلارج باملباشرة باجلهود التوعوية 

الالزمــــة النضمام إخوتنا إلى مؤسســــة الضمان 

االجتماعــــي والترتيب مع الــــدول التي يقيم ويعمل 

فيها فلسطينيون لتحويل مساهمات الراغبني منهم 

ومســــاهمات أرباب عملهم إلى مؤسســــة الضمان 

االجتماعي في فلسطني.

يجــــب أن نراعي أن ذلك لن يكــــون ذلك مقنعًا 

إلخوتنا في الشــــتات ما لم يتم إرساء ركائز متينة 

للثقــــة الالزمة من خالل ســــريان قانــــون الضمان 

االجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة متفائلني 

ومعولــــني في ذلك على قــــدرة الضمان االجتماعي 

مبفهومه الشامل على إنهاء أي اعتبارات ومسائل 

خالفية سياســــية في ظل أن حاجــــة العاملني في 

قطــــاع غزة للتأمينات االجتماعية ال تقل عن حاجة 

إخوتهم في الضفــــة الغربية لتلك التأمينات، إن لم 

تكن أكثر. 

كمــــا أن حتقيــــق املصداقية الالزمة إلشــــراك 

كل فلســــطيني بصرف النظر عن مــــكان وجوده، 

يســــتوجب بالدرجة األولى التمهيــــد لنجاح قانون 

الضمان االجتماعي بضمان سريانه على مختلف 

الفئــــات احملددة فــــي املادة )4(، مــــن خالل قيام 

وزارة العمل بتطبيق احلد األدنى لألجور قبل إنفاذ 

القانون، ذلك أن عدم تطبيقه ســــيصدر أزمة كبيرة 

كفيلــــة بأن ترهق مؤسســــة الضمــــان االجتماعي 

مستقباًل على مختلف املســــتويات املالية واإلدارية 

والقانونيــــة. وال يختلف اثنان على أن وزارة العمل 

هــــي األقدر على ضمــــان االلتــــزام باحلد األدنى 
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لألجور بحكم مســــؤولياتها عن تنظيم العالقة بني 

العاملني وأصحاب العمل وفق أحكام قانون العمل 

ســــاري املفعول، ناهيك عــــن أن إمكانات الوزارة 

املتمثلة بانتشــــار طواقمها في مختلف احملافظات 

واملدن الرئيسة يجعلها األقدر لوجيستيًا وفنيًا على 

ضمان االلتــــزام باحلد األدنى لألجــــور، وبالتالي 

ضمان ســــريان قانون الضمــــان االجتماعي على 

أكثــــر من مائة ألف عامل وعاملــــة يتلقون أقل من 

1,495 شــــيقاًل شــــهريًا. كما أن جسامة تصدير 

إشكالية احلد األدنى لألجور إلى مؤسسة الضمان 

تتفاقم إذا ما أخذنا بعني االعتبار أنه سيتعني على 

مؤسسة الضمان االجتماعي العمل مستقباًل على 

حتقيــــق التزام أصحاب العمل غير امللتزمني باحلد 

األدنى لألجور عند سريان القانون، بدفع %10.4 

إضافية لتغطية مساهماتهم املدفوعة إلى مؤسسة 

الضمان االجتماعي عن أولئك العاملني، وفي حال 

أخفقت املؤسســــة فــــي حتقيق االلتــــزام الواجب؛ 

فستبقى تلك الشــــريحة من العاملني خارج نطاق 

قانون الضمان االجتماعي، األمر الذي ســــيقوض 

قدرة مؤسسة الضمان االجتماعي على خلق الثقة 

الالزمة لتســــهيل وتســــريع انضمام فلســــطينيي 

الشتات إلى املؤسسة، وبالتالي حرماننا جميعًا من 

مساهماتهم املرتقبة في بناء فلسطني حديثة.

كلنا ســــمعنا عن حكايات مغتربني فلسطينيني 

هاجــــروا من دول عربية أو أجنبية يعملون بها إلى 

أوروبــــا وكندا العتبارات اقتصادية من ضمنها أن 

الضمان االجتماعي املعمول به في تلك الدول غير 

متوافر في فلســــطني. سنستعيض عن تلك الهجرة 

بعودة تســــرع من وتيرة البنــــاء الوطني بإمكانات 

أولئــــك املشــــتركني والعائدين الذين ســــيرون في 

مؤسسة الضمان االجتماعي حضنًا وحصنًا يوفر 

لهــــم األمن االجتماعي واالقتصادي املنشــــود في 

بلدهم فلسطني.

كمــــا أن متكــــني مغتربينا مــــن االنضمام إلى 

مؤسســــة الضمــــان االجتماعي ســــيمكننا من أن 

نطهر الذاكرة اجلماعية الفلســــطينية من كوابيس 

تســــتحضرها حكايات العديد ممن ذاقوا األمرين 

بعد نفــــاد مدخراتهم وعــــدم متكنهم من احلصول 

على عمــــل يوفر لهم بعضًا مــــن الدخل الذي كان 

متاحــــًا لهم في الدول التــــي كانوا يعملون بها قبل 

عودتهم إلى فلسطني. ســــنوفر بعضًا من مقدرات 

مؤسســــات املعونة االجتماعية، وفي الوقت نفســــه 

سنزرع األمل ونعمق شعورهم باألمن االقتصادي 

واالجتماعــــي مســــتقباًل؛ إذا أحتنــــا لهــــم املجال 

لالنضمــــام إلــــى الضمان االجتماعــــي في بلدهم 

فلســــطني، الذي سنكون قد جعلنا منه بامتياز قبلة 

أولى لهم، مرًة أخرى.

ينبغي أن نحذر مرارًا وتكرارًا من أن الدفع نحو 

تطبيق القرار بقانون دون معاجلة شــــاملة ملختلف 

اإلشكاالت القائمة سيشكل طعنة لألجيال القادمة، 

مع رسالة مفادها أن ما عجز أسالفهم عن حتقيقه 

سيســــتحيل عليهم أن يحققوه. سيرســــخ التطبيق 

املنقوص في ذاكرة أبنائنا قصة سلف تقاعس عن 

أداء الواجب جتاه نفســــه وجتاه بناة مســــتقبله أو 

ســــنتصف باحلد األدنى بالوهن والعجز عن إنتاج 

قانــــون متوازن ال يترك صغيرة أو كبيرة إلى دائرة 



64العدد )36(  2016

املجهــــول أو تعدد التأويــــالت واالجتهادات؛ وهن 

وعجز سينتقالن نفسيًا لهم ال بالوراثة، وسيحوالن 

دون متتعهــــم بأمن وأمــــان اجتماعي كاف لتعزيز 

حب الوطن والفخر باالنتماء إليه. إن الســــعي نحو 

التطبيق حتت شــــعار »شــــيء أفضل من ال شيء« 

ينطوي على محاذير خطيرة؛ ألن مســــتقبل أبنائنا 

يحتم علينا أن نسعى لتحقيق »الشيء« األمثل من 

خالل تدعيم ركائز الضمان الشامل الذي انتظرناه 

طوياًل، ال مجرد »أي شيء«.

يجـــب أن تتـــم املباشـــرة في عمليـــة إدارة 

تغيير شـــاملة من أجل حشـــد كل الدعم الالزم 

لنجـــاح تطبيـــق قانـــون الضمـــان االجتماعي 

املُعدل بالســـرعة والفعالية املطلوبة وفقًا ملعايير 

علمية وممارســـات فضلى تأخـــذ بعني االعتبار 

خصوصية الواقع الفلســـطيني، وبشكل يضمن 

أكبر قدر من املشـــاركة الفاعلة التي لن تتحقق 

إال من خـــالل بناء أكبر قدر ممكن من التوافق، 

باإلضافة إلى معاجلة شاملة حتول املقاومة التي 

ال تزال تبديها قطاعات واســـعة إلى دعم واجب 

لعملية إدارة التغيير على نحو أمثل.

وفي هذا السياق، من املتوقع أن تشرع اللجنة 

الوزاريـــة في هذا العملية من خالل دعوة كل من 

يهمه األمر إلى تقدمي إسهامات ومالحظات موثقة 

ملدة زمنية محددة، مبـــا ميكنها وميكننا جميعًا 

مـــن التحقق من امتداد احلوار وتغطيته ملختلف 

الهمـــوم واالعتراضات واملقترحـــات واملطالبات 

املشـــروعة. كما نتوقع أن متتد تلك الدعوة2 إلى 

أعضاء املجلسني التشريعي والوطني في الضفة 

وقطاع غزة والشـــتات والقابعني في الســـجون 

لإلدالء بدلوهم بهدف خلـــق أكبر إجماع وطني 

قـــادر افتراضيـــًا وواقعيـــًا على منـــح الرئيس 

تفويضًا يعالـــج القيود التي تضمنتها املادة 43 

من القانون األساسي. وإذا ما حتقق ذلك، فلن 

يكـــون مبقدور أي مجلس تشـــريعي مســـتقباًل 

إال أن يقـــر قرارًا بقانـــون أجمعت عليه مختلف 

الهيئات التمثيلية للشعب الفلسطيني.

مـــرًة أخـــرى، نتوقـــع أن تتضمن املســـودة 

التوافقية التي ســـترفعها احلكومة إلى الرئيس، 

على سبيل املثال ال احلصر:

1.  تعديــــل املادة )18( مــــن القــــرار بقانون رقم 

)6( لســــنة 2016 مبــــا يفــــوت الفرصــــة على 

إســــرائيل التخاذ تركيبة مجلس إدارة مؤسسة 

الضمــــان االجتماعــــي ذريعــــًة لالمتنــــاع عن 

حتويل مســــتحقات العمال الفلســــطينيني إلى 

مؤسســــة الضمان االجتماعي مستشــــهدًة في 

ادعائهــــا بتمثيل حكومي بــــارز وتعيني ممثلي 

العمال وأصحــــاب العمل بقــــرار حكومي بناًء 

على تنســــيب من وزارتــــني حكوميتني. ونقترح 

في هذا الســــياق أن يتــــم تخفيض عدد ممثلي 

احلكومــــة في مجلــــس إدارة الصندوق وتعديل 

آلية اختيار بقيــــة األعضاء لتصبح دون تدخل 

من جانب احلكومة أو أي وزارة، بحيث يقتصر 

متثيل احلكومة على وزارتي العمل واملالية بحد 

أقصــــى، وإتاحة املجال النضمــــام ممثلني عن 

إدارات املنظمات األهلية واملؤسسات التعليمية 

وموظفيها وفلسطينيي الشتات.
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2. إلغاء التمييز احلاصل بني موظفي القطاعني 

العـــام واخلاص من خـــالل توحيد صناديق 

التقاعد حتـــت مظلة قانون ضمان اجتماعي 

وطني شـــامل ملختلف القطاعـــات مبا يعزز 

العدالة االجتماعية على نحو ميكننا من طي 

صفحـــة من صفحات التمييـــز بني قطاعات 

املجتمـــع الواحد، لنكرس على األرض حقيقة 

أننا شعب واحد على األرض نفسها نتقاسم 

تبعات ومتطلبات ومزايا انتمائنا للوطن نفسه 

واملصير املشترك. 

3. اإلبقـــاء على إدارة أنظمـــة التأمني الصحي 

علـــى النحـــو املعمول به حاليـــًا؛ ألن تخوف 

العاملني - بشـــأن مدى جودة خدمة التأمني 

الصحـــي بعد نقل إدارتهـــا إلى نظام تقاعد 

الشيخوخة التكميلي وفق الفقرة 4 من املادة 

)116( - وقلـــق الشـــركات املقدمـــة خلدمة 

التأمني الصحي )من حيث خسارتها املتوقعة 

للدخـــل املتحقق من بوالص التأمني الصحي 

بعد نقـــل إدارتها إلـــى النظـــام التكميلي( 

سيشـــكالن عنصر ممانعـــة ال عنصر دعم 

لعمليـــة التغيير الالزمـــة لنجاحنا في تطبيق 

الضمان االجتماعي على نحو أمثل. أما في 

حال كانت مقتضيـــات الصالح العام توجب 

عملية نقل إدارة أنظمة التأمني الصحي إلى 

نظـــام تقاعد الشـــيخوخة التكميلي، فينبغي 

أن تتم طمأنة جمهور املســـتفيدين واملزودين 

خلدمـــة التأمني الصحي على حد ســـواء من 

خالل تسليط الضوء على املزايا واملنافع التي 

ســـتترتب على نقل إدارة أنظمة التأمني وفق 

الفقرة 4 من املادة )116(.

4. تعديـــل الفقرة 1- ب مـــن املادة )116( مبا 

ميكن من اإلبقاء علـــى مكافأة نهاية اخلدمة 

عن فترة ما قبل سريان القانون لدى صاحب 

العمل لقاء استمرار األخير باحتساب كامل 

تعويـــض نهايـــة اخلدمة على أســـاس آخر 

راتب، مع إشـــارة واضحة إلى حق صاحب 

العمل بأن يطرح مـــن مكافأة نهاية اخلدمة 

املدفوعة للعاملني قبل و/أو عند بلوغ العامل 

سن الســـتني كامل قيمة االشـــتراكات التي 

أداها )صاحب العمل( إلى مؤسسة الضمان 

االجتماعي طوال فترة خدمة العامل.

5.  على مســــتوى تأمني إصابــــات العمل، تنص 

املادة رقم 116 من قانون العمل رقم 7 لســــنة 

2007 على وجوب قيام صاحب العمل بالتأمني 

»على العاملني لديه عــــن إصابات العمل لدى 

اجلهــــات املرخصة في فلســــطني«، بحيث يتم 

التأمني والتعويض في حال وقوع إصابة عمل 

على أســــاس الراتب الشهري للعامل بالغًا ما 

بلغ، وليس على أساس مضاعفات احلد األدنى 

لألجور أو الراتب الذي اتخذ أساســــًا لتسديد 

االشتراكات كما هو منصوص عليه في الفقرة 

)1( مــــن املــــادة )74( واملادتني )78( و)79( 

من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2016؛ األمر 

الذي ينطوي على انتقاص من حق مكتســــب 

للعامل مبوجب قانون العمل ســــاري املفعول. 

يتعــــني أخذ ذلك بعــــني االعتبار عنــــد إجراء 
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التعديل املرتقب وإعادة النظر في االشــــتراك 

الواجــــب علــــى صاحب العمــــل أن يؤديه بدل 

تأمني إصابات العمل )1.6% من أجر العامل 

املؤمن عليه(، خاصًة أن تكلفة تأمني إصابات 

العمل لقطاع واسع من املشغلني تبلغ %0.5. 

ال مناص من جتديد الدعوة لتخفيض النســــبة 

املدفوعــــة عن إصابات العمــــل وإضافة الفرق 

إلى االشــــتراك الذي يؤديه صاحب العمل عن 

العامل إلى مؤسســــة الضمــــان االجتماعي، 

الســــيما أن مســــاهمة رب العمل محدودة من 

منظور العاملني الذين يستشــــهدون بارتفاع 

مساهمات صاحب العمل في دول اجلوار عن 

النسبة املنصوص عليها في القرار بالقانون.

ال خيار أمامنا ســــوى أن نعــــول على إمكانية 

بناء فلســــطني حديثة بإمكانات مؤسسة الضمان 

االجتماعي املنتظرة، خاصًة إذا ما تبنت األخيرة 

حســــب ما هو متوقع رؤية بناء اقتصادي شامل 

تتجاوز محددات وأهداف الصناديق االستثمارية 

من خــــالل تدعيم ركائز اقتصادنــــا الوطني عبر 

بناء ما حتتاجه فلســــطني من منشــــآت ومصانع 

وشــــركات ومــــزارع قــــادرة على توظيــــف قوانا 

العاملــــة مــــع حتقيق عائــــدات كافية الســــتدامة 

عمل املؤسســــة ووفائهــــا بالتزاماتها جتاه الوطن 

واملشتركني باملؤسســــة على حد سواء. ستستمد 

املؤسسة الدفع الالزم لنجاحها في بناء فلسطيننا 

احلديثة من االنحياز احلتمي جلمهور املشــــتركني 

في املؤسســــة والعاملني في القطاعات اإلنتاجية 

واخلدمية، والذي ســــتوجهه إلى تفضيل خدمات 

ومنتجات املؤسســــات االقتصادية الناشئة لدرجة 

تكفي ألن حتل تلك اخلدمات واملنتجات محل تلك 

املستوردة من إسرائيل واخلارج. ولنا الكثير من 

العبــــر ومعززات األمل في جناحنــــا بعملية البناء 

تلك، خاصًة إذا ما وضعنا نصب أعيننا كيف أن 

تعداد وكثرة عتاد القواعد العسكرية التي ال تزال 

جاثمــــة على أراض أملانيــــة ويابانية لم حُتل دون 

إعــــادة بناء أملانيا ويابان حديثــــة من بني الركام 

وصواًل لتتبوأ كل منهما مكانة مرموقة في الساحة 

االقتصادية الدولية.

الهوامش:
الكاتب حصرًا، وهي تسلط الضوء  1  تعبر هذه املقالة عن رأي 

مجددًا في بعض جوانبها على عدد من القضايا اجلوهرية التي 

فيها  )مبا  متعددة  إعالمية وطنية  منابر  عبر  طرحها  أن  سبق 

جريدة القدس )ص. 19 بتاريخ 2016/05/24 وص. 17 بتاريخ 

2016/05/25( ووكالة معًا اإلخبارية بتاريخ 2016/05/25 

وصحيفة احلدث بتاريخ 2016/05/26 بعنوان »القرار بقانون 

بني  ما  االجتماعي...  الضمان  بشأن   2016 لسنة   )6( رقم 

احلاجة املاسة لسرعة التطبيق والضرورة امللحة للتأني«.

منطقيًا  حاًل  يشكل  أن  الدعوة  هذه  حتقيق  شأن  من  إن    2

لإلشكالية الدستورية التي أثارها األستاذ احملامي هيثم لطفي 

»الضمان  مقالة  من  »ثامنًا«  و  »سابعًا«  البندين  في  الزعبي 

االجتماعي...« املنشورة في صفحة 13 من جريدة القدس بتاريخ 

احلراك  أن  مفاده  منطق  إلى  استنادًا  وذلك  2016/04/29؛ 

الشعبي منقطع النظير ومشاركة ومساهمات أعضاء املجلسني 

قانون  مسودة  واعتماد  إعداد  في  املرتقبة  والوطني  التشريعي 

ال حتتمل  التي  »الضرورة  يشرعان صفة  االجتماعي  الضمان 

التأجيل« في إصدار القرار بقانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن 

القانون األساسي،  املادة 43 من  االجتماعي بحسب  الضمان 

مجلس  ألي  بد  ال  شاملة  وطنية  مرجعية  سيشكل  الذي  األمر 

تشريعي منتخب مستقباًل أن يأخذها بعني االعتبار عند عرض 

القرار بقانون عليه للمصادقة. وهذا التصور قائم على أساس 

نص  عن  أهمية  يقالن  ال  األساسي  القانون  وجوهر  روح  أن 

القادم سيعتبر  التشريعي  املجلس  فإن  القانون، وبالتالي  مواد 

تعديل  الفلسطيني في  للشعب  التمثيليتني  الهيئتني  أن مشاركة 

وإخراج قانون ضمان اجتماعي مبثابة إجماع وطني ال بد له من 

البناء عليه.
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* باحث لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ احلديث

محمد طالل *

مقاالت

 انتخابات البلديات.. إلى أين؟

ُيعد توجه الشعب الفلسطيني إلى انتخابات 

املجالس احمللية - في ظل انقســــام فلسطيني 

مســــتمر منذ عشر سنوات - خطوًة في اجتاه 

إجناز ولو جزء يسير من املصاحلة الوطنية بني 

احلزبني األكبرين على الســــاحة الفلســــطينية، 

ممثلني بحركتي فتح في الضفة الغربية، وحركة 

حماس في قطــــاع غزة والــــذي يعاني ويالت 

احلصار اخلانق على أبنائه.

تاريخيًا كان للبلديات دور كبير في املجتمع 

الفلســــطيني، فهي تعد النــــواة األولى إلدارة 

البــــالد وتطورهــــا ورقيهــــا، من حيــــث البنية 

التحتية وتنظيم العمران... واســــتمر األمر إلى 

مــــا بعد ذلك، حيث حاولت ســــلطات االحتالل 

مثاًل ضرب احلركة الوطنية في السبعينيات من 

خالل تصعيد قيادات محلية تابعة لها لتسيطر 

على الهيئات احمللية، وهو ما فشلت به. 

بعد قيام الســــلطة بدأ دور البلديات الكبرى 

بالبــــزوغ كقوة محلية تعبنّر عن ثقل سياســــي، 

وهو ما متخض بشــــكل جلي فــــي االنتخابات 

البلديــــة التي بدأت في نهايــــات العام 2004، 

وأعطت مؤشــــرات أولية ولكن مؤكدة على فوز 

»حماس« في االنتخابات التشريعية الالحقة.

على الرغم من الســــلبيات التي كانت حتكم 

نظام البلديــــات القدمي، فإن إجراء االنتخابات 

احمللية في الوقت احلالي وفي خضم التغيرات 

العامليــــة واحمللية والسياســــية بشــــكل خاص 

للفلســــطينيني.. لــــه إيجابيــــات كثيــــرة تفوق 
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سلبيات عدم إجرائها، ومن أهمها أن مثل هذه 

االنتخابات تعــــد خطوًة أولى في طريق جتديد 

شــــرعية فقدت نفسها منذ االنقسام الذي عمل 

على تعطيــــل جميع نواحي احلياة الدميقراطية 

في الوطــــن، وحتييد جيل كامــــل لم يعرف ما 

هــــي االنتخابــــات وال املشــــاركة الدميقراطية 

في احلياة السياســــية، وذلك نتيجة االنقســــام 

البغيــــض الذي مــــا زال جاثمــــًا على صدور 

الفلســــطينيني، والذي يشكل لعنة على القضية 

الفلسطينية وتقدمها في طريق التحرر الوطني 

املنشود وإقامة الدولة الفلسطينية املرجوة. 

وبعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني عزمها 

على إقامة انتخابات البلديات واملجالس احمللية 

في شقي الوطن مبا أنها املخولة بذلك، وحددت 

تشــــرين األول القادم موعدًا لهذه االنتخابات، 

وبعد موافقة حركة حماس التي تســــيطر على 

قطاع غزة على هذه االنتخابات بعد مشاورات 

وأخــــد ورد بــــني قياداتها، ورفضهــــا قبل ذلك 

إجراء مثل هذه االنتخابات التي أقيمت فقط في 

الضفة الغربية قبل ذلك، تراود املتابع للشــــأن 

الفلســــطيني وانقســــامه واخلالف الفكري بني 

قطبي الساحة الفلسطيني عدة تساؤالت تتعلق 

مبواقف الطرفني الكبيرين. أولها يتعلق بالدافع. 

ماذا تستفيد »فتح« من هذه االنتخابات؟ وملاذا 

وافقت »حماس« عليها؟ وما الفائدة التي تعود 

عليهمــــا منها؟ مــــن منطلق خبراتنا الســــابقة 

ومعرفتنا بأن حركة مثــــل حماس ال تقدم على 

أي خطوة من هذا القبيل دون أن تخرج بفائدة 

لتنظيمها ومشــــروعها السياســــي، فأي فوائد 

ســــتجنيها حركة حماس من هذه االنتخابات؟ 

وهل ستغير االنتخابات البلدية شيئًا في املشهد 

الفلســــطيني اآلخذ في االنحسار؛ نتيجة بروز 

قضايا دولية وإقليمية تكاد تغطي على القضية 

الفلسطينية، وإن كانت بعض هذه القضايا آنية 

مثل قضية ســــورية؟ وهل ستلعب قوى إقليمية 

دورًا حتى في انتخابات البلديات؟ وهل أعطت 

مثل هــــذه القوى اإلذن حللفائها في غزة بالبدء 

بإجناز ملف املصاحلة؟ )وهنا القصد تركيا بعد 

بدئها فــــي تصفية خالفاتها مبحيطها وحتديدًا 

مع إسرائيل، وال نعرف من سيكون بعدها.

والتســــاؤل األهم يبقى، هل تكون انتخابات 

البلديات واملجالس احمللية مقدمًة لطي صفحة 

ســــوداء في تاريــــخ القضية الفلســــطينية من 

متــــزق واقتتال بني أبناء الوطــــن الواحد؟ وإن 

كانت كذلك، فما هو الضمان للتسليم بالنتائج 

للفريق الذي يفــــوز في االنتخابات؟ وهل تلتزم 

حركة حماس مبيثاق الشرف الذي وقعت عليه 

مع الفصائل الفلســــطينية؟ وهنا التخوف من 

عدم وجود ضمان؛ ألن االنقســــام أثبت ضعف 

باقي فصائل العمل الوطني وعدم قدرتها على 

لم الشــــمل الفلســــطيني. مثل هذه التساؤالت 

وغيرهــــا الكثير يــــؤرق املواطن الفلســــطيني 

واملتابع للشأن الفلسطيني أيضًا. 

حتتــــاج حركــــة فتــــح فــــي ظــــل الصلف 

اإلســــرائيلي ســــواء في املفاوضات أو حركة 

التوســــع االســــتعماري املتزايد على حســــاب 
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مزيد مــــن األراضي الفلســــطينية في الضفة 

إلى العودة للشــــعب وإظهار موقفها السياسي 

بوضوح، وحتتاج أيضًا إلى جتديد شرعيتها؛ 

لتثبت أنها كانت ومازالت أم اجلماهير والقادرة 

على قيادة املشــــروع الوطنــــي الذي تبنته منذ 

البداية، وهي املمثل الشــــرعي الوحيد للشعب 

الفلسطيني أمام احملافل الدولية واألممية.

وفــــي املقابل، هنــــاك حركة حمــــاس التي 

حتاول اخلروج من مــــأزق كبير جدًا متثل في 

عدم قدرتها علــــى توفير أدنى متطلبات احلياة 

البشــــرية في قطاع غزة للمواطنني هناك، وهي 

تعلم أن دخولهــــا االنتخابات وخاصة في ظل 

ســــيطرتها على القطاع، يجعل منها الكاسب 

األوحد هناك، فإن خسرت »حماس« أو ربحت 

االنتخابات في غزة، فهي الرابح في احلالتني، 

ذلك أنها إن ربحت فقد تأكدت من شــــرعيتها 

وقوتها، مقابل خصمها السياسي في الساحة 

الفلســــطينية، وأقصــــد هنا حركــــة فتح، وإن 

خســــرت حركة حماس فقد أزاحت عن كاهلها 

عبء اجلمهور وخدماته التي ال تستطيع توفير 

أدنى متطلباته.

وهذا يعني أن مخططها هو حتويل السلطة 

و»فتــــح« إلى صــــراف آلي لها فــــي حال فوز 

األخيــــرة باالنتخابات التي ال متس ســــيادتها 

علــــى قطاع غزة. وبكلمــــة أخرى، هو موضوع 

خدماتي فقط، خاصة أن معظم املوظفني الذين 

يقومون باخلدمات هم من »حماس«، فال ضير 

في ذلك برأيهم.

وقد يكون الهدف األسمى ملوافقة »حماس« 

على هذه االنتخابات هو رغبتها بالتخلص من 

عبء الديون املتراكمــــة على البلديات في غزة، 

وإيجاد حــــل لقضية الكهرباء التي يعاني منها 

سكان قطاع غزة، والتي متتلك البلديات جزءًا 

كبيرًا منها، والتي يقع على عاتق الفائز حلها، 

فــــإرث بلديات غزة ليس بــــاإلرث الهنينّ في ظل 

املعضالت املتراكمة منذ االنقسام.

تبقى هنا النقطة األهم، وهي ما تراهن عليه 

حركة حماس، وهو فوزها في مدن الضفة في 

هــــذه االنتخابات. و»حماس« لهــــا رهان كبير 

علــــى اخلــــالف الفتحاوي مــــع املفصولني من 

احلركة وتعونّل عليهم في خســــارة »فتح«، وهذا 

كان واضحــــًا في غير تصريــــح صريح ومنها 

قول الزهار إن حركته سترشــــح أشخاصًا من 

خارج احلركة، وهنا يكمن الســــؤال: هل حركة 

حماس ال تضم كفاءات حتى ترشح أشخاصًا 

من خارجهــــا؟ أم أنها تفهم جيدًا أن اجلمهور 

لفظهــــا في غــــزة، وأن جماعــــة املفصولني من 

»فتح« هم األرض اخلصبة لهــــذه اللعبة، على 

الرغم من تصريحات قياداتهم بااللتزام املبهم 

بقوائم احلركة؟

أضف إلــــى ذلك أنه وللمرة األولى تســــتعد 

حركة اجلهاد اإلســــالمي خلوض االنتخابات، 

بحجة أنها ليســــت حتت ســــقف أوسلو وأنها 

تقوم بذلك خدمــــًة للجمهور، وهذا تغينّر جذري 

فــــي منط تفكيــــر احلركة، ويبقى الســــؤال مع 

من تتحالف حركة اجلهاد اإلســــالمي؟ وما هو 
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دور اليســــار؟ وهل هناك قائمة موحدة ملنظمة 

التحريــــر؟ وإن كنــــت أرى أنها هــــي الطريقة 

األسلم خلوض االنتخابات، وإن كانت القائمة 

املوحدة تعد سيفًا ذا حدين، فإنها األنسب في 

الوقــــت احلالي في ظل الظروف الفلســــطينية 

احلالية.

ومــــاذا عن دور املرأة فــــي قوائم »حماس« 

االنتخابيــــة؟ هــــل ستســــتثنى هــــي أيضًا أم 

أنها ســــتكون الورقة األكثــــر ربحًا، كما حدث 

في انتخابات املجلس التشــــريعي، وقد تنبهت 

»حماس« إلى هذه الورقة الرابحة. فهل ستعيد 

الكرة مرًة أخرى وتعمل على إدراجها بقوة في 

قوائمها االنتخابية لتضمن نتائج التصويت من 

جهــــة، ولتثبت للعالــــم أن منهجها اجلديد قائم 

على التحضر واملساواة بني اجلنسني من جهة 

أخــــرى؟ نتمنى جميعًا أن يكون للنصف اآلخر 

من املجتمع احلق الشرعي في هذه االنتخابات 

عند الفصيلني، فاملرأة في هذه االنتخابات البد 

لها من كلمة وحضور في الترشــــح واالنتخاب 

بصرف النظر عن أهداف الفصائل، فمن حقها 

ذلك، فهي من حســــمت االنتخابات التشريعية 

التي حصل على أثرها االنقســــام الفلسطيني، 

كما أنها تشكل نصف نسبة من يحق لهم حق 

االقتراع، وبيدها تغيير جميع املعادالت وقلبها.

سأعود اآلن إلى الدور الذي علينا أال ننساه 

فــــي أي انتخابــــات يتم إجراؤهــــا، وهو الدور 

التاريخي الذي لعبته العائالت في أي انتخابات 

ســــواء بلديات أو مجالس محلية أو تشريعية، 

فمجتمعنا الفلســــطيني مجتمــــع قبلي بطبعه، 

وللعائلة دور كبير في هذه احلاالت، وتستطيع 

أن تؤثر على مسيرة االنتخابات بشكل واضح 

وكبير، وال أستثني هنا دور الشباب الفلسطيني 

وطموحه املكبوت، فهل ستكون له كلمة في هذه 

االنتخابات؟ وهل سيكون له سقف يستطيع من 

خالله أن ينجز قائمة له خلوض االنتخابات؟ أنا 

ال أشك في ذلك، فوعي الشباب الفلسطيني في 

الوقت احلاضر كبير، ولديه القدرة على حتديد 

خياراته ومستقبله األصلح.

ومبا أن حتديث سجالت الناخبني قد انتهى 

وأصبحــــت االنتخابات أمــــرًا واقعًا، فقد كان 

لزامًا على الطرفني بدء الدعاية االنتخابية التي 

ال تبشــــر بالرغبة احلقيقية فــــي التغيير، ومن 

الواضح أكثر أنها تثير نزعة االنقسام والعداء 

بني اإلخوة األعداء أصاًل مبا تبثه، ففريق كما 

هو معهود يستخدم أسلوب التخوين والتكفير 

ضد اآلخر، وفريق يتوعد باالنتقام ممن أسال 

دمــــه رخيصًا في فترة االنقســــام، متناســــني 

بذلك الهدف احلقيقي مــــن االنتخابات، وأننا 

ما زلنا حتت واقع مؤلم وهو ســــطوة االحتالل 

وهيمنتــــه، ومع هذا ومــــع كل ما يجري، تبقى 

الكلمة الفصل للجمهور الفلســــطيني من عامة 

أبناء الشعب الذي فقد ثقته بالفصائل، نتيجة 

االنقسام الذي دمر الكثير من القيم املجتمعية، 

نتيجة ما تركه من أثر على نفوس الناس، ويظل 

التساؤل األهم والذي يدور في خلد اجلماهير، 

من هــــو الضامن لهذه االنتخابــــات في حال 
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فــــوز أحد الفريقــــني فيها، بأن يســــلم الفريق 

الذي يســــيطر على منطقته بنتائجها ويتنازل 

للرابــــح؟ خاصة في ظل االنقســــام اجلغرافي 

وســــيطرة كل طــــرف علــــى جزء من شــــطر 

الوطــــن، وكالهما ال يريد التنازل عن حصته!! 

املواطنون يريدون انتخابات نزيهة دميقراطية 

هدفها األول واألخير كل فلســــطني بأراضيها 

ومواطنيها دون اســــتثناء، أي مواطن بصرف 

النظر عــــن فصيلته أو ملته، فنحن في البداية 

والنهاية فلســــطينيون قبل كل شيء، وال نريد 

أن تتكــــرر جتربة انتخابات 2006 التي كانت 

بداية الشرخ الفلسطيني، ألننا تكبدنا جراءها 

الويــــالت واملصائب التي كنا فــــي غنى عنها، 

وألن ثمــــة أولويات أخرى يجب أن نلتفت إليها 

أكبر مــــن الفصائل، علينا تخطي هذه املرحلة 

بنجــــاح، والقفز إلى انتخابات كاملة إلى بداية 

عهد فلســــطيني قوي وجديد، فنحن نســــتحق 

احلياة الكرمية واحلرة بعد كل ما جرى.
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مهند عبد الحميد*

مقاالت

 االنقسام يا ملك الزمان

ليس لدى الشعب الفلسطيني ما يجيب عنه 

بغير ال، إذا كان عنوان السؤال املوجه إليه: هل 

سينتهي االنقسام وتتوحد املكونات السياسية 

في هيئة واحدة وسلطة وبرنامج وطني واحد؟ 

ينتمي اجلواب »ال« إلى نظرية التعلم الشرطي 

التــــي تقول: إن الصد املتكرر للمحاوالت يقود 

إلى تراجعها مع كل صد إضافي وصواًل إلى 

التوقف. وفي حالتنا، فقد ُصد املواطنون مرات 

ومرات إلى أن توقفوا عــــن الرهان على إنهاء 

االنقسام وجتديد األوهام. فمنذ عامني ويزيد، 

ال شيء يقنعهم بإمكانية تغيير املوقف، بعد أن 

تشربوا اإلحباط تلو اآلخر.

إذا كان التشــــاؤم هو ســــيد املــــزاج العام، 

فهل تتشــــارك النخب السياسية والفكرية حالة 

اإلحباط هذه وتستســــلم لألمر الواقع؟ املشكلة 

بحاجة إلى تشخيص من زوايا نظر جديدة، وإلى 

رؤية االســــتعصاءات في العمق وتغيير أسلوب 

التعاطي مــــع احلالة، وبخاصــــة من األطراف 

املعنيــــة بالصمــــود الوطني أمام االســــتباحة 

اإلسرائيلية والتهميش الذي تتعرض له القضية 

الفلسطينية في زمن توحش االحتالل. 

أمام هذه األزمة املســــتعصية يجدر األخذ  

مبفهوم شــــائع في علم النفس يقــــول: إذا لم 

يتغيــــر املســــتهدفون بالتغييــــر، فعلى الطرف 

املبادر أن يغير نفســــه، واملقصود هنا، تغيير 

األسلوب واآلليات واألدوات مبا في ذلك تعريف 

املهمات واملسؤوليات.

* كاتب سياسي.
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أواًل - حتييــــد العامل اخلارجي الذي يدعم 
االنقسام من منطلقات مختلفة، فدولة االحتالل 

وانسجامًا مع سياســــتها في تفكيك مقومات 

الدولة الفلســــطينية وقطع الطريق على ترجمة 

حــــق تقرير املصيــــر، تدعم كل ما من شــــأنه 

استمرار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، 

بدءًا بتأجيج الصراع الفلســــطيني الداخلي، 

مرورًا بوضع شروط ملشاركة حركة حماس في 

األطر الرســــمية املوحدة، وانتهاء باإلجراءات 

األمنية واإلدارية واملالية التي حتول دون ترجمة 

القــــرارات. هل ميكن التغلب على هذا العائق؟ 

اجلواب نعم، وذلك بالتــــزام »حماس« بقواعد 

النظام الفلسطيني )موقف املنظمة(، وبصمود 

املنظمة أمام الضغوط اســــتنادًا للدعم الدولي 

والعربي، ورفضها االبتزاز اإلسرائيلي مبا في 

ذلك العقوبات ومختلف أشكال الضغوط. 

يشــــكل التدخــــل اإلقليمي - الــــذي يحتل 

موقــــف تنظيم اإلخوان املســــلمني الدولي فيه 

مركز التأثيــــر على مواقــــف حركة حماس - 

عقبــــًة غير معلنــــة أو غير معتــــرف بتأثيرها، 

فعندما تضــــع حركة حمــــاس التزامها بقرار 

املركــــز اإلخواني كأولوية، فــــإن ذلك يتناقض 

مــــع ضرورة االنحياز للمصلحة الوطنية العليا 

للشعب الفلســــطيني عند اتخاذ أي قرار. وملا 

كانــــت األولويات والسياســــات واملواقف التي 

يطرحها املركز اإلخواني هــــي غير األولويات 

والسياسات واملواقف التي يستدعيها املوقف 

الوطنــــي الفلســــطيني، فــــإن التــــزام حماس 

مبركزها اإلخواني يشــــكل عقبــــة كبيرة أمام 

شراكتها الفعلية وحتولها إلى جزء من احلركة 

الوطنية والسياسية الفلسطينية، ورمبا انتقالها 

إلى مركز احلركة.

هل تســــتطيع »حماس« األخــــذ باألولويات 

الفلســــطينية وتغليب االلتزام بها على االلتزام 

بأولويــــات املركز؟ ملاذا ال تشــــجع جتربة حركة 

النهضة التونسية التي ميزت مواقفها عن املركز 

اإلخواني وتعاطت مع اخلصوصية التونسية - 

على الرغم من أن قوى تونسية تقول إن مواقف 

النهضــــة تكتيكية وال تعبر عــــن حتول حقيقي 

فــــي مواقفهــــا - حركة حماس علــــى االنحياز 

للخاص الفلسطيني، لتحذو حذو حركة النهضة 

علــــى أقل تقديــــر. تدخالت أخرى أقل شــــأنًا 

كتدخل أميــــركا وتدخالت محاور عربية )مصر 

والســــعودية( وإقليمية )إيران( ينطبق عليها ما 

ينطبق على التدخلني املركزيني  اإلسرائيلي من 

جهة، وسطوة مركز اإلخوان من جهة أخرى. 

فــــي هذا الصــــدد، ال ميكن املســــاواة بني 

اســــتجابتي حركة حماس ومنظمــــة التحرير 

الفلســــطينية للتدخــــالت اخلارجيــــة، فعندما 

نتحدث عن التعطيل الناجم عن االستجابات، 

فإن حلركة حماس مسؤولية أكبر وبخاصة ما 

بعد صعود اإلخوان املسلمني إلى السلطة في 

أكثر من بلد عربي. طــــوال تلك الفترة التزمت 

حمــــاس بأولويات املركز وسياســــاته، ما أدى 

إلى خسارات فلســــطينية وبخاصة في عالقة 

مصر بقطاع غــــزة. وتأثــــرت مواقف حماس 
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أيضًا في وقت ســــابق مبحــــور املمانعة الذي 

تعامــــل مع املقاومة كورقــــة ضغط مبعزل عن 

املصلحة الوطنية الفلســــطينية واخلسارة التي 

تنجم عن ذلك االستخدام.

قــــد تكون أولوية املركز اإلخواني بناء إمارة 

في قطــــاع غزة كنقطة ارتكاز تشــــكل عنصر 

قوة سياســــية لإلخوان املســــلمني في املواقع 

األخــــرى نظــــرًا  ألهميتــــه املعنويــــة كقاعدة 

مقاومة، وألهميته السياســــية )املكانة الكبيرة 

للقضيــــة الفلســــطينية في وجدان الشــــعوب 

العربية واإلسالمية(، ونظرًا ألهميته في إعادة 

بنــــاء تنظيم اإلخوان املســــلمني في مصر. إن 

ما يعــــزز هذا االعتقاد، تفــــاوض حماس مع 

دولــــة االحتالل عبر قطر وتركيــــا إلبرام هدنة 

وبنــــاء ميناء عائم يعزز مكانــــة حركة حماس 

املستقلة عن اجلسم الفلسطيني. جاء االتفاق 

التركي اإلسرائيلي األخير ليسجل نقل احلركة 

التجارية مــــن املركز احلــــدودي املصري إلى 

املركــــز اإلســــرائيلي )ميناء أشــــدود(، ويعزز 

االعتقاد بسعي املركز اإلخواني لتحويل قطاع 

غزة إلى قاعدة ارتكاز إخوانية ال يســــمح لها 

باالندماج في النظام الفلسطيني إال في حالة 

ســــيطرتها الناجزة على النظام السياسي في 

الضفة والقطاع على حد سواء.

ثانيًا - اســــتعداد التنظيمات السياســــية 
للشــــراكة ضمــــن حتالف وجبهــــة واحدة في 

إطار التعدد السياســــي والثقافــــي والديني. 

بالنسبة للمنظمة التي تقودها حركة فتح، فإن 

االســــتعداد للشــــراكة والتعدد ال يحتاج إلى 

براهني وأدلة، فقد كانت التجربة العملية أكبر 

برهان، فضاًل عن امليثــــاق وقرارات املجالس 

الوطنية وبخاصة وثيقة إعالن االستقالل. النقد 

الذي ميكن أن يوجه لتجربة املنظمة هو: سيادة 

بيروقراطية وهمود أضعفا الشراكة وأفقداها 

ديناميكية التطور، ما أدى إلى عزوف املنظمة 

عن تطوير صيغة التعدد واملؤسســــات احلاملة 

للتجربــــة، وإلى اســــتمرار املراوحة في األخذ 

بنظــــام احملاصصة )الكوتــــا( التاريخية التي 

عفا عليها الزمن، والتي لم تعد تالئم التحوالت 

االجتماعية والسياســــية الكبيرة. أما مواقف 

حركة حماس واإلسالم السياسي من الشراكة 

والتعــــدد، فإنها حتتاج إلى وقفــــة موضوعية 

ملعرفة وجود استعداد حقيقي وإمكانية مبدئية 

للشراكة والتعدد أم ال.

بالعودة للفكر الديني املعتمد، فإن األيديولوجيا 

تغلــــق األبواب أمام أنواع التعدد )تكوين الفرد 

املسلم واألســــرة واملجتمع واحلكومة املسلمة( 

وصواًل إلى »اإلسالم هو احلل«. 

يســــتند فكر اإلخوان إلى »الوهابية وأفكار 

أبي األعلى املودودي وســــيد قطب«. ومن أبرز 

مخرجات هذا الفكر: تكفير غير املســــلمني من 

منتســــبي الديانات األخرى، وتكفير املسلمني 

من منتسبي مذاهب أخرى كالشيعة وغيرهم، 

وتكفير املسلم الذي ال ميارس طقوس العبادة 

في نظام حياته. والنتيجة التي يقود إليها هذا 

الفكــــر هو امتالك »ســــالح  التكفير« وتوظيفه 
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سياســــيًا كما حــــدث في انتخابــــات 2006 

»كتكفير مــــن ينتخب علمانيني« من على منابر 

املساجد، ورفع شعار »صوتك أمانة ستحاسب 

عليه يوم القيامة«. التكفير يعني تقسيم املجتمع 

إلى »أهل احلق وأهل الباطل«. باإلضافة إلى 

رفض »القوانني الوضعية« وبخاصة في مجال 

العقوبات واألحوال الشخصية. 

قد جند من يقول إن حركة حماس جتاوزت 

هذا الفكــــر وإنهــــا تنتمي إلى فكــــر معتدل. 

هــــذا الكالم صحيح جزئيًا فــــي مجال التعدد 

السياسي ومبفهوم احلزب احلاكم أو املسيطر 

الذي يقبل بتعدد سياســــي حتت الســــيطرة. 

لكن التجاوز ال ينطبق على التعدد الثقافي وال 

على التعاطي مع القوانني الوضعية، مع األخذ 

باالعتبار أن التشدد يخف في فترات الضعف 

وتــــزداد وتيرته فــــي فترات القوة والســــيطرة 

احلاسمة. 

يشكل اســــتمرار حركة حماس في التعبئة 

اجلماهيريــــة اســــتنادًا للفكر ســــالف الذكر 

واعتمــــاد خطابها الديني علــــى ذلك الفكر - 

واستمرار اعتماد املؤسسة الدينية )املساجد( 

إلطالق خطابها السياسي، واستمرار توظيف 

الدين واحتكاره لتعزيز وتأكيد ســــيطرتها على 

املجتمع - عقبة كبيرة أمام الشــــراكة الفعلية 

ضمــــن حتالف وإطار وطني )منظمة التحرير( 

أو سلطة واحدة أو أي إطار جديد ومؤسسات 

مشــــتركة جديدة. وكي تُزال هذه العقبة، فإن 

حركة حماس مطالبة، بوضع نهاية الستخدام 

ســــالح التكفير. من املفترض حظر استخدام 

)اإلســــالم  الدينيــــة  والتنظيمــــات  حمــــاس 

السياسي( والســــلفيني هذا السالح، واإلقرار 

بالتعدد السياسي والثقافي والديني، واحترام 

ألــــوان الطيف السياســــي والثقافي والديني، 

ومساواة اجلميع أمام القانون وحقوق املواطنة.

ثالثًا-  إعادة حتديد الهدف الوطني املركزي 
كحق طبيعــــي قابل للتحقيق فــــي مدى زمني 

قريب ومتوســــط، هدف ميلك مقومات )قانون 

وشرعية واعتراف دولي ودعم عربي وإقليمي( 

وهو إنهــــاء االحتالل لألراضي الفلســــطينية 

احملتلة منذ العام 67 وإقامة الدولة املســــتقلة 

وتطبيــــق قرار 194 اخلاص بقضية الالجئني، 

والتزام جميع القوى السياســــية بهذا الهدف 

املشترك والعمل املشترك من أجل حتقيقه. 

قد يشكل هذا الهدف احلد األدنى بالنسبة 

للبرامج اخلاصــــة ببعض القــــوى، وقد يكون 

برنامــــج احلد األقصى بالنســــبة لبرامج قوى 

أخرى. مع األخذ باالعتبار أن كل القوى حرة 

في برامجها اخلاصة وفي الدعاية لها دون أن 

يتناقض ذلك مع البرنامج املشترك. 

يصطــــدم حتديد الهدف الوطنــــي املركزي 

والبرنامج الذي يعمل على حتقيقه مع مفاهيم 

متعارضــــة ومتناقضــــة. فهناك مــــن يرى أن 

الهدف الوطني املركزي هو القاســــم املشترك 

األعظم بني مختلف البرامج بصرف النظر عن 

املقومات واملمكن وغير املمكن. وفي هذه احلالة 

فإن اشــــتقاق هدف توافقــــي داخلي ال ميلك 
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مقومات حتقيقه في املدى القريب واملتوســــط، 

ســــيدفع إلى اغتراب الكل عن الزمان واملكان 

بحيــــث يتحول الهدف والبرنامــــج إلى يوتوبيا 

معزولة عن الواقع والعالم. 

هنــــاك مــــن يوافق علــــى الهــــدف املركزي 

والبرنامــــج املرتبط به بشــــروط تفقده القابلية 

للتحقيق. وهنــــاك من يرى اســــتحالة حتقيق 

هدف وطني مؤيد من نحو 137 دولة، ويطرح 

هدفًا مركزيًا برصيــــد صفر من الدول املؤيدة 

له. وهناك من يســــتبدل الهدف املركزي بهدنة 

طويلة األمد وفتح النضــــال لألجيال املتعاقبة 

دون اكتراث بتحقيق إجناز للشعب. 

ال شــــك في أن هذه املفاهيم تشــــكل عقبة 

أساســــية أمــــام الوحدة الوطنيــــة، وأن وضع 

معايير ودراســــة اخلبرات الشبيهة بهذا النوع 

من الصــــراع، قد يذلالن هــــذه العقبة. يذكر 

أن منــــوذج وثيقة إعالن االســــتقالل وقرارات 

املجالــــس الوطنية ما عدا الــــدورة التي عقدت 

فــــي قطاع غزة، وامليثاق الوطني قبل التعديل، 

كانــــت منوذجًا فــــي حتديد الهــــدف الوطني 

املركزي. غير أن تنظيمات اإلسالم السياسي 

كانت على الدوام خارج اإلجماع الوطني الذي 

جتسد عبر االتفاق على هدف مركزي وبرنامج 

وطني. فهل تقبل تنظيماته في هذا الطور من 

النضال الوطني هدفًا مركزيًا وبرنامجًا وطنيًا 

مشتركًا؟ هذا هو التحدي الذي ينتظر اإلجابة.

رابع�������ًا - الدميقراطيــــة والســــلم األهلــــي، 
فلســــطني قبل التحرر وما بعده جزء من نظام 

كوني تأسس على منظومة قوانني مدنية وضعية 

ودميقراطية قابلة للتطويــــر، لذا من املفترض 

أن يتناغــــم النظام األساســــي أو الدســــتور  

الفلسطيني ومجمل القوانني السارية وبخاصة 

قانون األحوال الشــــخصية وقانون العقوبات 

مع منظومــــة القوانني الدولية، وال يجوز وضع 

قوانــــني أو اســــتخدام قوانــــني متناقضــــة أو 

متعارضة معها، باســــم اخلصوصية ومنظومة 

عــــادات وتقاليد وتراث غيــــر خاضعة للتقييم 

والنقد. ويتعني للحفــــاظ على حقوق املواطنني 

وأمنهم والسلم األهلي حتديد اجلهة التي متلك 

احلــــق احلصري في إنفــــاذ اإلرادة القانونية. 

ويتعــــني احلرص على اســــتقالل أجهزة األمن 

والشرطة عن القوى السياسية املسيطرة.

انســــجامًا مع ذلك، من الطبيعي أن يصار 

إلى التبادل الســــلمي للقيادة في مراكز القرار 

)منظمــــة التحرير والســــلطة( ضمــــن آليات 

دميقراطية »االنتخاب« واستبدال نظام »الكوتا« 

احملاصصة التاريخي والسلطة األبوية وسطوة 

احلــــزب املهيمــــن، بقانون األحــــزاب ومعايير 

التعاقد الوطني االجتماعــــي. وحل اخلالفات 

بطرق سلمية ودميقراطية، وحترمي اللجوء إلى 

العنف في حل اخلالفات.

 ال تعني الدميقراطية الذهاب إلى صندوق 

االقتراع وتصنيع أصوات املؤيدين، ففي غياب 

ثقافة الدميقراطية وآلية ممارسة الدميقراطية 

تفرغ الدميقراطية من مضمونها، وهو مشاركة 

الشعب في حكم نفسه وصناعة القرار. إن حل 
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إشــــكالية الدميقراطية ال يكون بغير ممارسة 

الدميقراطيــــة. وفــــي هذا الصــــدد، فإن قرار 

إجــــراء االنتخابــــات احمللية جاء فــــي الوقت 

احلــــرج، فإذا مــــا مت التحضيــــر لالنتخابات 

بهدف جتديــــد البنية وإضافة أفــــكار جديدة 

حلل املشــــكالت التي يعانــــي منها املواطنون، 

إذا كان الهدف هو التطوير وإشراك املواطنني 

في حل مشــــكالتهم بعيدًا عن النزوع لسيطرة 

هــــذا التنظيم أو ذاك. إذا ما مت العمل بطريقة 

جديدة في هــــذه االنتخابات؛ فإنها ســــتكون 

أفضل من دستة مشاريع إنهاء االنقسام التي 

ظلت حبرًا على ورق.

خامسًا- إنهاء االنقسام سياسيًا وجغرافيًا 
يكــــون بااللتــــزام املبادئ املبينــــة أعاله، وفي 

املجــــال اإلجرائي، يكون بإعــــادة الوضع إلى 

مــــا قبل العام  2007، وهذا يســــتدعي تخلي 

حركة حماس عن ســــيطرتها على قطاع غزة، 

وتخلي حركة فتح عن نظام الكوتا، وبناء نظام 

قائــــم على الشــــراكة السياســــية الكاملة في 

املنظمة واحلكومــــة واجلهاز الوظيفي كما ورد 

في النقاط العشــــر التــــي قدمها عضو اللجنة 

املركزية حلركة فتح ناصر القدوة.
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د. عاطف أبو سيف* 

مقاالت

 خروج بريطانيا ومستقبل االتحاد

يثير خروج بريطانيا مـــن االحتاد األوروبي 

أســـئلًة كبرى حول مستقبل مشـــروع التكامل 

األوروبي، الذي سجل جناحات باهرة في نصف 

القـــرن املاضي، بانتقاله من مجـــرد تعاون في 

مجال الكربون والصلـــب إلى تكامل في العديد 

من املجـــاالت االقتصادية والتشـــريعية، وحتى 

تطوير سياســـات خارجية وأمنية موحدة، ومن 

مجرد اتفاق بني ســـتة بلـــدان إلى احتاد يضم 

ثمانية وعشرين بلدًا. بل إن منو االحتاد كجسم 

سياســـي لم يكـــن إال ترجمة لزيـــادة نفوذه في 

السياســـة الدولية وحل الكثير من األزمات، إلى 

جانب حقيقة أنه شـــكل ثقاًل اقتصاديًا ال ميكن 

جتاوزه في أي نقاش حول االقتصاد الدولي. 

إلى ذلك، وفرت جتربة االحتاد مادًة دســـمًة 

للنقاشات النظرية في السياسة الدولية املعاصرة 

حـــول نشـــوء التحالفـــات ونظريـــات التكامل 

والوحـــدة، والعالقة اجلدلية بـــني الدول الوطنية 

والتكتـــالت األعلى، ومســـتقبل هـــذه الدول في 

عصر العوملة، على اعتبار أن االحتاد خير دليل 

علـــى تراجع نفوذ الدولـــة الوطنية وصالحياتها 

لصالح تكوينات علوية.

لم يســـبق لدولة أن خرجت من االحتاد، على 

الرغم من أن ثمة ســـوابق شهدت رفض شعوب 

أوروبيـــة مثاًل املصادقة علـــى دخول بالدها في 

االحتاد، فمثاًل رفض املواطنون النرويجيون في 

اســـتفتاءين فكرة أن تصبح النرويج عضوًا في 

االحتاد. كما أن )جريـــن الند( رفضت أن تظل 

* رئيس حترير »سياسات«.
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عضوًا فـــي االحتاد بعد أن منحتهـــا الدمنارك 

اســـتقاللها في العام 1985، وكانـــت تقدر أن 

تصبح عضوًا، حيث إنها كانت جزءًا من الدمنارك 

حلظة دخولها االحتاد. بالطبع دولة مثل سويسرا 

كانـــت ترفض دائمًا أن تكون عضوًا في االحتاد 

بسبب مبدأ احليادية الذي تتبناه. 

بيـــد أن األوروبيني أنفســـهم لم يســـتبعدوا 

فكرة أن تقوم دولة ما باالنســـحاب من مشروع 

التكامل، حيث إن هاجس االنسحاب بدا قويًا في 

العقدين األخيرين، مـــع تزايد املعارضني لفكرة 

توســـيع االحتاد ليضم دواًل جديـــدًة أو تعميق 

التكامـــل ليطال قطاعات أوســـع تتعلق باملهام. 

فقد احتوت اتفاقية لشبونة، عام 2009، فقرات 

تشير إلى إمكانية قيام بعض الدول باالنسحاب، 

وحددت اخلطـــوات التي ســـتنّتبع لتحقيق ذلك. 

كان واضحًا في الســـنوات األخيرة أنه سيكون 

من املتعذر التقدم في املشـــروع الوحدوي أمام 

الهزات االقتصادية والسياسية التي قد تعصف 

بأوروبا. فمثاًل، على الرغم من التدخل األوروبي 

الســـريع إلنقاذ اليونان والبرتغال بعد األزمات 

االقتصادية التـــي واجهتها البلدان في النصف 

األول من العـــام 2010، فإن مثل هذه األزمات 

تثير أسئلة حول املستوى الذي ميكن أن يستمر 

فيه التضامن األوروبي. فكانت أملانيا مثاًل تتردد 

في التدخل ألســـباب عديدة، من بينها أال يوفر 

االقتصاد األملاني كفالة مضمونة لالقتصاديات 

األوروبيـــة الضعيفـــة، وبالتالي تســـقط مبادئ 

الشـــفافية، وتزيد االتكالية بـــني االقتصاديات 

األوروبية.

لنتذكر تاريخ بريطانيا غير املستقر مع فكرة 

التكامل األوروبي. رمبا كان تشرشـــيل أول من 

دعا إلـــى وحدة أوروبا فـــي خطابه في زيورخ، 

حني دعا إلى نشـــوء ما أسماه الواليات املتحدة 

األوروبية. لكنه لم يكن يقصد أن تكون بريطانيا 

جزءًا منـــه. وعليه لم توافـــق بريطانيا أن تكون 

دولة مؤسسة في املشـــروع األوروبي. فقط بعد 

تفكك مستعمراتها وتراجع مكانتها في السياسة 

الدولية تقدمت لندن بطلب انضمام. ليقوم َغرمي 

بريطانيا شـــارل ديغول برفضه بقوة عام 1961 

ثم مـــرة أخرى عـــام 1967. وعلـــى الرغم من 

حتجـــج ديغـــول وقتها بعدم مواءمـــة االقتصاد 

البريطانـــي - الـــذي كان ميـــر مبجموعـــة من 

األزمات – مع اقتصاد اجلماعة األوروبية، فإنه 

اعتبـــر دخول احلصان البريطاني إدخااًل للعربة 

األميركية في مشروع الوحدة األوروبية. عمومًا 

لم تكن معارضة ديغول دخول بريطانيا الشراكَة 

األوروبية إال ترجمة لصراع طويل على السيادة 

في القارة األوروبية بني أكبر قوتني هيمنتا على 

املشـــهد السياســـي الغربي منذ نهايات القرن 

السابع عشر وحتى بدايات القرن العشرين. 

لنتذكـــر أن لندن أول من أدخل مفهوم أوروبا 

متفاوتة الســـرعات، حيث ال يكون تكامل الدول 

األعضاء في مؤسســـات بروكسل في املستوى 

نفســـه، فثمة دول أكثر تكامـــاًل من دول. وعليه، 

نـــأت لنـــدن بنفســـها عـــن بعـــض االتفاقيات 

احلساســـة مثل اتفاقية شينغن واتفاقية اليورو. 
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كمـــا أن املواطنني التشـــيك كانـــوا قد رفضوا 

دخول بالدهم في اتفاقية برشـــلونة، وقال وقتها 

الرئيس التشـــيكي: إن تطبيـــق االتفاقية يعني 

انتهاء التشيك كدولة، ما تطلب أن تعفي التشيك 

نفسها من تطبيق بعض بنود االتفاقية.

وعليـــه، فإن األمر قد ال يتوقف على بريطانيا 

التـــي تعتبر منذ دخولها االحتاد عام 1973 من 

صقور املتشـــككني في مستقبل التكامل، إذ إنه 

قـــد يطال بعـــض الدول األخـــرى أو على األقل 

ســـتبدأ املزيد من النقاشـــات تثار حول جدوى 

البقاء في االحتاد واملزايا املتحققة من وراء ذلك. 

فمثـــاًل هناك تزايد لقوى اليمني في بعض الدول 

األوروبيـــة خاصـــة أملانيا التي شـــهدت صعود 

بعـــض أحزاب اليمني العنصرية إلى حكم بعض 

املقاطعات ألول مرة في االنتخابات األخيرة. كما 

أن أزمة الهجرة األخيرة خلقت مساحة شاسعة 

من اخلالف بني الدول األعضاء ســـتؤثر بالطبع 

على خيارات مواطنيها لو سئلوا هل ستبقون في 

االحتاد أم ستغادرون.

بيد أن هذا لن يعني أن املؤسسات الوحدوية 

األوروبية ســـتجلس مكتوفة األيـــدي وهي ترى 

انهيارها بأم أعينها، إذ ســـتعمد إلى شن حملة 

إعالميـــة للترويج للنجاحات الكبرى التي حققها 

مشـــروع التكامل خالل أكثر مـــن نصف قرن 

من الزمن بني مواطني أوروبا لتحســـني صورة 

االحتاد في نظـــر مواطنيه. قد يكـــون املواطن 

البريطاني صوت ضد سياسات حكوماته، لكنه 

فـــي النهاية اختار أن يكون االحتاد ومشـــروع 

التكامـــل األوروبي كبـــش الفداء فـــي التعبير 

عن هـــذا االحتجاج، لذا فـــإن توعية املواطنني 

األوروبيـــني بأهميـــة مشـــروع التكامل - حيث 

ســـيتم صرف مليارات اليوروهات لشرح ذلك - 

سيكون مهمة مؤسســـات بروكسل األولى. إلى 

جانب ذلك، فإن مؤسســـات بروكســـل ستكون 

أكثر حذرًا في اتخاذ املزيد من عمليات التكامل 

التي تكون على حســـاب سيادة الدولة الوطنية، 

خاصة في قضايا الهجـــرة والضرائب والعمل. 

وســـيجري بحث جدي في ســـبل إجراء عمليات 

جتميلية للمؤسســـة البيروقراطيـــة لتعزيز جودة 

الدميقراطية الهشـــة التي يتم متثيل رأي دافعي 

الضرائب من خاللها في صنع القرار.

أما بالنســـبة لبريطانيا، فإن خروجها احملتم 

قـــد يكون مؤقتًا، في حـــال تصاعدت األصوات 

احملذرة من خروجها من مؤسســـات بروكسل. 

وهذا قد يحدث، لكنه بحاجة جلهود كبيرة. فمثاًل 

ظهرت أصوات داخل لندن تطالب ببقاء العاصمة 

البريطانيـــة داخل االحتاد؛ ألن قرابة 64 باملائة 

من ســـكانها صوتوا مع البقـــاء. في املقابل، لم 

ينجح استفتاء االستقالل في أسكتلندا قبل ذلك، 

لكن هذه املرة سيطالب القوميون األسكتلنديون 

باســـتفتاء مدفوعـــني بعدم ربط مصيـــر البالد 

بلندن، خاصة أن أغلبية األســـكتلنديني صوتوا 

لصالح البقاء في بروكسل. وبالتالي، ثمة متغير 

جديد في قضية االســـتقالل وحافز كبير. وسمة 

البلدان الصغرى عادة أنها جتد في املؤسسات 

الوحدوية متنفسًا للتعبير عن سياستها.
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التأثير الثاني، أن البرملان البريطاني - وهو 

قلمـــا يفعل ذلـــك - قد يرفض االســـتفتاء ويقر 

مواصلـــة عضوية االحتـــاد، ذاهبـــًا ضد رغبة 

الناخبني. ووفق تقديرات كثيرة، فإن البرملان لن 

يقف ضد خيار الناخبني، ألن البرملانيني سيجدون 

أنفســـهم يخالفون قواعد الدميقراطية التي أتت 

بهم للبرملان. وعليه، فإن البرملان ســـيكون مقيدًا 

في هذا اجلانب، وقد ال يكون طرفًا، إال إذا قرر 

احلزبـــان الكبيران أن يتخذا موقفًا موحدًا، وهو 

ما ســـينتج عنه اصطفاف حاد في صفوف غالة 

القوميني املوالني للخـــروج، وهم كثر، وبعضهم 

موجـــود داخل حزب احملافظني الذي لن يجازف 

بوقوع انشـــقاقات داخله، خاصـــة مع الذهاب 

النتخابات تشـــريعية مبكرة كما أعلن كاميرون 

غداة التصويت.

 من جهة أخرى، فإنه في حال إجراء انتخابات 

برملانية جديدة - وطاملا أن قادة احلزبني الكبيرين 

مع بقاء بريطانيا في االحتاد - فإن رئيس الوزراء 

اجلديد ســـيترتب عليه التفاوض مع قادة أوروبا 

على اتفاقية دخول جديـــدة تأخذ بعني االعتبار 

املصالح البريطانيـــة، خاصة تلك املتعلقة باحلد 

من الهجرة والعمالة األوروبية، مبعنى أن رئيس 

الـــوزراء اجلديد إذا كان مؤيدًا للبقاء فســـيبذل 

جهـــدًا كبيرًا، رمبا يكـــون اســـتثنائيًا، إلقناع 

أوروبا بتوقيـــع اتفاق لتحســـني عضوية لندن، 

وســـيبذل جهدًا أكبر إلقنـــاع مواطنيه باملوافقة 

عليـــه. وهما مهمتان عســـيرتان. فمن جهة، لن 

يريـــد البعض فـــي أوروبا أن يـــرى لندن تأخذ 

أكثر من غيرها وتتـــم معاملتها بطريقة خاصة، 

ومن جهة أخرى فإن هـــذه املعاملة اخلاصة قد 

توسع باب االستثناءات في االحتاد واملطالبات 

باملزيد منها. وبعبـــارة أخرى، فإن دول االحتاد 

لن تعود أعضاء باملستوى نفسه، وستكون وقتها 

عضويات مختلفة فـــي االحتاد. وبعبارة أخرى، 

فإن االحتاد ســـيتوقف عن البحـــث عن تعميق 

التكامل وسيستعيض عن ذلك بتربيطه. 

وبشـــكل عام، فـــإن االحتـــاد األوروبي بعد 

خروج لندن لن يعود مثلما كان قبل ذلك. بالطبع 

فإن النقـــاش األبرز فور خـــروج لندن جاء من 

موســـكو التي تعرف أن لندن أشـــد دعاة فرض 

العقوبات عليها، وتعرف أنها ممثلة واشـــنطن، 

إلى جانب حقيقة املوقف الروســـي من املشروع 

الوحدوي األوروبي، أما بالنســـبة لفرنسا التي 

بـــدرت منها دعوتها لنـــدن للتراجع، فإن خروج 

لندن سيعطيها مساحة أكبر للتحرك في املجال 

السياسي باســـم أوروبا، ألن غرميها التقليدي 

بـــات خـــارج أوروبا، وهـــو ما ســـيعني بروز 

اســـتقطاب حاد جديد بني برلني وباريس يكون 

مصدره هوية السياســـة اخلارجية لالحتاد مع 

متحور أكثر حدة في وسط وشرق أوروبا يكون 

مركزه حلفاء واشنطن اجلدد في القارة العجوز 

في براغ ووارســـو. وبالتالي فإن األمر سيتعدى 

مجرد خروج. 
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 أجرى الندوة:  خالد الزهار

الندوة

االنتخابات البلدية: عودة إلى »اختبار الصناديق« 

ها الشكوك والمصاعب
ّ

تحف

ل حتديد موعد رسمي ومتفق عليه إلجراء  ُيشكنّ

االنتخابــــات البلدية في الهيئــــات احمللية بالضفة 

الغربية وقطاع غزة أول محاولة جادة للتوجه إلى 

الصناديق بعد صراع البنادق واحتراب االنقسام. 

والالفت أن االتفاق جــــاء متجاوزًا احلاجة إلى 

انتخابــــات عامــــة أشــــمل، ومت النظــــر إلى اجلزء 

)االنتخابات البلديــــة( بوصفه طريق الوصول إلى 

الكل. 

ل االنتخابات البلدية -  عمومًا، هذا بدوره حمنّ

اخلدماتية في طبعها - أكثر مما حتتمل، وعليه 

بـــات ينظر إليها )أو هي كذلك في حقيقة األمر( 

على أنه ساحة تنافس سياسي. على األقل كانت 

هكذا في العام 2004، حني مهد فوز »حماس« 

فيها إلى فوزها في االنتخابات التشريعية.

وفيما ال يبدو واضحًا كيف ســـتكون النتائج 

- إذ إن األمـــر لن يكون أكثر من اســـتعراض 

حلجـــوم التنظيمني الكبيرين - فـــإن كل تنظيم 

يبدو وكأنه ينظر إلـــى منازلة اخلصم في مكان 

نفـــوذه، فحمـــاس تنظر بعني قويـــة إلى بلديات 

الضفـــة الغربية، فيمـــا »فتح« تنظـــر بقوة إلى 

تســـجيل فوز على »حماس« فـــي أكبر بلدية في 

فلسطني ممثلة في بلدية مدينة غزة. 

بيـــد أن متغيرات كثيرة ســـتدخل على اخلط 

في حال مشاركة حركة اجلهاد اإلسالمي مثاًل، 

كما أن احلديث عن ميثاق شـــرف ال يعني إزالة 

املخاوف لدى كل طرف من أن الطرف اآلخر لن 

نه في حال فوزه. ميكنّ

عمومًا ثمة أسئلة كثيرة وقلق كبير حمله الزميل 
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خالد الزهار باســــم  إلى نخبة من قيادات 

التنظيمــــات الكبرى، فــــي محاولة لفهــــم مواقف 

التنظيمات ورؤيتها جلملة األزمات التي قد تعترض 

طريق إجراء االنتخابات أو تلك التي تلي إجراءها.

 عض��و المجل��س الث��وري لحركة فت��ح والنائب 

عنها بالمجلس التشريعي فيصل أبو شها

 س-ه�������ل »فت�������ح« مطمئنة من اختيار الش�������عب بعد 
جتربتها عام 2006؟

ج- عالقة »فتح« ومتثيلها للوطنية الفلسطينية 

والشارع الفلسطيني ال أحد ينافسها فيه، »فتح« 

فيها الكل الفلســـطيني، فيها املسلم واملسيحي، 

فيها اليســـاري واليميني، فيها الكل الذي يؤمن 

باملشروع الوطني الفلسطيني وأن هذا االحتالل 

يجب أن ينتهي، وأن تقام الدولة الفلسطينية مع 

صيانة كرامة املواطن الفلسطيني وحقه باحلياة 

الكرمية، هذه هي »فتح«. 

حققنـــا في االنتخابات التي مرت والتي قبلها 

والتي بعدها، واالنتخابات العديدة في النقابات 

إجنازات وحتديدًا في قطـــاع غزة، األمر الذي 

اســـتدعى من حماس أن متنع أي انتخابات في 

النقابات في قطاع غزة. 

ملاذا؟ ألن »فتح« كانت تفــــوز، وآخر انتخابات 

نقابية كانت نقابة احملامني، ال أعتقد أن يتكرر ما 

حصل في العام 2006، فاملواطن الفلسطيني مر 

بتجارب اختبر فيها قوى جديدة في الفترة املاضية، 

وســــيكون له رأيه، وعلــــى كل، نحن نؤمن باخليار 

الدميقراطــــي، حركــــة فتح حركــــة دميقراطية في 

تشكيلتها وتعتمد النهج الدميقراطي، ونحن نحترم 

اخليار الدميقراطي للمواطن الفلسطيني، ألنه هذا 

حق لــــه أن يدلي بصوته عبــــر صناديق االقتراع 

ويختــــار من ميثله، هذا هــــي عالقتنا الوطيدة وال 

خــــالف لدينا أبدًا على العالقــــة الوثيقة بني حركة 

فتح ومتثيلها للمواطن الفلسطيني واالختيار، وأنا 

أعتقد في الفترة املاضية كان هناك تصالح واضح 

جدًا بني املواطن الفلســــطيني وحركة فتح، وأرجع 

بالذاكرة إلى انطالقة حركة فتح عام 2013 أرجع 

بالذاكــــرة إلى كل احتفال بذكرى االنطالقة وإيقاد 

شــــعلة انطالقة الثورة كل عام مئات اآلالف يأتون 

ملبايعــــة حركة فتح على الرغم من أنه ممنوع عليها 

أن تنزل سيارة إذاعة لدعوة الناس للحضور.

على الرغم من ذلك، يأتي الناس دون حافالت، 

يأتون مبايعـــني ومؤكدين انتماءهم لهذه احلركة 

العمالقة. 

 س- بع�������د غياب حرك�������ة فتح منذ الع�������ام 2006 عن 
احلكم والقرار يف غزة، ماذا ستقدم للمواطن؟ 

يف غزة والضفة؟
ج_ أواًل، لم نتخل عن مسؤوليتنا، يعني هي 

غزة على الرغم من أن »حماس« سيطرت عليها، 

وانقلبت على الســـلطة، لكن ظل التزام السلطة 

الوطنيـــة التـــي تقودها حركة فتـــح في الضفة 

الغربيـــة بتوفير احليـــاة الكرمية والتســـهيالت 

للمواطن الفلســـطيني، انظر للنمـــوذج املوجود 

في الضفة الغربية هنـــاك حريات، هناك احلياة 

وفرص العمل، نســـبة البطالة قليلة، حق السفر، 

حريات كاملة. 
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وأيضا نحـــن ملتزمون باحتياجـــات املواطن 

الفلسطيني بقطاع غزة، لوال حركة فتح، احلكومة 

والسلطة والقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، 

ملا كانـــت هناك وزارة صحة تســـتطيع أن تقدم 

خدمات، ألن جميع األدوية واملستهلكات واملعدات 

توفرها احلكومة والســـلطة الوطنية الفلسطينية، 

التعليم واملدارس واإلمكانيـــات املوجودة توفرها 

الســـلطة الوطنية الفلســـطينية، فاتورة الكهرباء 

التـــي تأتي مـــن اجلانـــب اإلســـرائيلي تدفعها 

الســـلطة الوطنية الفلســـطينية، كل هذه األمور، 

العـــالج باخلارج من يتكفل به من يوفره للمواطن 

الفلسطيني، إذًا لن تتخلى »فتح« عن مسؤوليتها 

وعطائهـــا للمواطن الفلســـطيني، على الرغم من 

القيـــود التي تضعها »حماس« على حرية احلركة 

وأبنائهـــا أو حكومـــة التوافق الوطنـــي وزرائها 

ليأتوا ويتصرفوا في وزاراتهم ويقدموا اخلدمات 

الالزمة، انظر إلى املشاريع التي توجد في بلديات 

قطـــاع غزة من أين يأتـــي متويلها، يأتي متويلها 

من صنـــدوق البلديـــات التابع ملنظمـــة التحرير 

الفلســـطينية والقيـــادة الفلســـطينية هـــي التي 

تتفاوض مع الدول وتوفر اإلمكانيات لهذا األمر. 

اآلن مشروع حتلية املياه بقطاع غزة أو الصرف 

الصحــــي من الذي أتــــى به؟ من املســــؤول عنه؟ 

السلطة الوطنية الفلســــطينية، إعمار قطاع غزة، 

من املسؤول ومن الذي يوفر اإلمكانيات والتبرعات 

واملؤمترات أيضًا، الســــلطة الوطنية الفلســــطينية 

والقيادة الفلســــطينية، لذلك نحــــن ال نتخلى ولن 

نتخلى وسنستمر في حتمل املسؤوليات.

 س- على مس�������توى الش�������ارع، هل ستدخل »فتح« كل 
بيت مع قرب احلديث عن االنتخابات احمللية، 
وما هي آلية التواصل التي س�������تكون بني حركة 
فتح وقيادة حركة فتح واملواطن الفلس�������طيني 

واجلمهور وكيف ميكن أن تقنعه؟
ج-  نحن موجودون في كل بيت فلســـطيني، 

باملناســـبة حركـــة فتـــح موجودة فـــي كل بيت 

فلســـطيني. هذه حقيقة موجـــودة، أنت تعرفها 

وأنـــا أعرفها، ما تقدمه ومـــا قامت به يعرفه كل 

فلســـطيني، ويعرفه الطرف اآلخر، ماذا قدم له 

ــرة، فلذلك نحن  وكيف اســـتثناه مـــن أمور كثـي

موجودون ومتواصلون وغدًا ســـنقوم باحلمالت 

االنتخابية حســـب قانون االنتخابات وحســـب 

الوثيقـــة التي قدمتها جلنـــة االنتخابات املركزية 

بااللتزام بحملة انتخابية شفافة نقية نظيفة دون 

جتريح أو إســـاءة ألحـــد والتواصل مع املواطن 

الفلسطيني، هذا بالتأكيد سنقوم به وسنتواصل 

مع اجلميع وسنســـتمر بهذا الدور، وهذا حقنا، 

وأرجو أال يكون هناك أي تعقيد ســـواء في غزة 

أو الضفة الغربية ألن تكون هناك حملة انتخابية 

مضمونة حمايتها وحريتها بعيدًا عن اســـتدعاء 

ال من داخلي وال من مؤسســـات أمنية أو هيمنة 

أمنية.

 س- املواط�������ن الفلس�������طيني يق�������ول: ل�������م أع�������د أثق 
بالفصائ�������ل وال بالقيادات ألنه م�������ل حالة املد 

واجلزر يف املصاحلة.
ج- املواطــــن الفلســــطيني فــــرح ألن هنــــاك 

انتخابات. انزل إلى الشــــارع وخــــذ رأي الناس، 
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ســــتجد أن هناك سرورًا ألن االنتخابات ستجرى، 

ألن املواطن الفلسطيني شــــعر بأنه يريد أن يقول 

رأيــــه وأن يعبر عن خياراتــــه وموقفه عبر صناديق 

االقتــــراع، فهذا موقف املواطن الفلســــطيني بهذا 

اخلصــــوص وتعبيــــره عن هــــذا الــــرأي وتواصله 

ووصوله إلى ما يطمح إليه. 

محور »فتح« و »حماس«:

س- هل تخش�������ى »فتح« مواجهة »حم�������اس« أو تكرار 
جتربة 2006 مرة أخرى؟

ج-  باملناسبة نحن املبادرون، ألن االنتخابات 

البلديـــة واحلكـــم احمللي اســـتحقاق أجري في 

العـــام 2012، »حمـــاس« رفضت أن تشـــارك 

فيها، ومنعت إجراءها بغزة ســـنة 2012 بعد 4 

سنني استحقاق، حماس قالت هذه املرة أريد أن 

أشارك وال أريد أن أمنعها بغزة، هذا للمعرفة. 

ملاذا نحن ســـعداء بإجـــراء االنتخابات، ألنه 

يجب أن يعاد االعتبار للخيار الدميقراطي، يعني 

نريد االنتخابات، انتخابات املجلس التشـــريعي 

والرئاسية والبلديات. 

موضـــوع املصاحلة واحملاصصـــة أمر ثبت 

فشـــله، اآلن نهجنا في حركة فتح وهذه رسالتنا 

ــزم بصندوق  للمواطـــن أننا مســـتعدون ألن نلـت

االقتراع ومن يختاره الشـــعب نحـــن ملتزمون 

بالنتائـــج، وهـــذا عهد من حركة فتـــح للجميع، 

ما يختاره الشـــعب نحـــن نقبل بـــه وملتزمون 

بالعملية الدميقراطية التي من أساسياتها دورية 

االنتخابـــات التي تعطلت بفعـــل االنقالب طوال 

السنوات العشر املاضية. 

بالنســـبة حلركة حماس تتفضـــل، لذلك طاملا 

نحـــن مؤمنـــون باالنتخابـــات ومســـتعدون لها 

ونطالب بهـــا ونحن من ينادي بهـــا، فلتتفضل 

حركة حمـــاس، هم إخوة لنا فـــي الوطن، نحن 

نؤمن بالشراكة، لكن نحن نؤمن أيضًا بالتنافس 

الدميقراطـــي، وأننـــا سنســـعى ألن نحوز ثقة 

املواطن الفلســـطيني وتبنيه ملرشحي حركة فتح 

ونهج حركة فتح.

 س-  »حماس« أعلنت أنها ستدعم الكفاءات، فهل 
ميكن أن تقوم »فتح« بخطوة مماثلة؟

ــرد أن تشـــارك،  »حمـــاس« حـــرة إذا لم ـت

وتســـتعني بكفـــاءات، تريد أن تختبـــئ خلفهم، 

ليـــس لدي تفســـير لهـــذا إال أنها تخشـــى أن 

تدخل االنتخابات باســـمها، أما نحن في حركة 

فتح فنحن الكفـــاءات وكل الوطن ممثل عنا ولنا 

أنصار كثر، يعني ليس شـــرطًا أن يكون مرشح 

فتح قياديًا. ال، هنـــاك مئات اآلالف من أنصار 

حركـــة فتح بفكرهـــم وعواطفهـــم وإمكانياتهم، 

فنحن ال نقسم الشعب الفلسطيني، كما قلت لك 

نحـــن منثل الكل، من يؤمن بفكر حركة فتح أين 

ما كان سنكون نحن وإياه. 

أيضًا نحن ندعم التيار الوطني أن يكون معنا 

فليست لدينا مشكلة أن يكون موقفنا واحدًا. 

 ندعو اجلميـــع الذي يلتزم بالتيـــار الوطني 

واملشـــروع الوطني الفلســـطيني إلى أن نكون 

سويًا نحن وإياه.  ال يوجد أي »فيتو« أو استثناء 
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ألي من الكفاءات أو العائالت أو املخيمات، كلهم 

أبناؤنا كلهم أبناء الشـــعب الفلسطيني وسيكون 

هناك مرشـــحون من هؤالء جميعـــًا ليعبروا عن 

فكر ورؤية حركة فتح، هذا ما نسعى إليه.

 س - هل هذا ما مت اإلعالن عنه بشكل رسمي؟
ج- أقول لك بالتأكيد هذه هي استراتيجيتنا 

وهذه سياستنا، هذه فتح، نحن لسنا مستحدثني 

بهذا األمر، ونحن ال نخشى املواجهة، ونقول إن 

هذه القوائـــم هي قوائم حركة فتـــح وال نختبئ 

بأننا ال نشارك ونرسل آخرين نيابة عنا، ال هذه 

لنا، وســـندخلها ونأمل بثقة املواطن الفلسطيني 

مبرشحينا. 

 س-ه�������ل تعتقد أن االنتخابات س�������تكون بنزاهة، أي 
دون أي خلل؟

ج- املفــــروض جلنــــة االنتخابــــات، وهي جلنة 

مســــتقلة باملناســــبة وفيها قضاة وفيها مسؤولون 

وشــــخصيات اعتباريــــة محترمة وســــيكون هناك 

مراقبــــون محليون وخارجيون ومؤسســــات حقوق 

اإلنسان ومؤسســــات رقابية تشرف وتراقب، وكل 

فصيل من حقه أن يراقــــب االنتخابات ويتأكد من 

نزاهتهــــا، ونحن مــــن طرفنا، نقول إننا ســــندافع 

ونتصــــدى لكل من يحاول أن يشــــوش على إجراء 

االنتخابات ونزاهتها، هذا موقفنا، وأنا يعني أعتقد 

مســــؤولية كبيرة واأليام القادمة، ستكشف، يعني 

إن كانت هناك استدعاءات أو هناك منع للتجمعات 

أو للحمــــالت، ســــيكون هناك لنا موقــــف في ذلك 

الوقت، وســــنعلنه في حينه، لكن بالنسبة للضمان 

نعم، توجد ضمانات في قانون االنتخابات، وفي ما 

أعلنته جلنة االنتخابات على لســــان رئيسها السيد 

حنا ناصر، ونحن ملتزمون بالقانون.

س - ل�������و فازت »حماس« يف الضفة الغربية يف بعض 
البلديات، خاص�������ة أن »حماس« فازت قبل ذلك 
ولها جتارب سابقة ومتت إعاقة عملها بالضفة 

الغربية؟
ج- إطالقـــًا »حماس« فازت فـــي انتخابات 

التشـــريعي فـــي 2006 وســـلمناها احلكومـــة 

واملجلس التشريعي ولم تستطع أن تلبي أو تقوم 

مبا يلزم، هذه قصة أخرى. 

دخلـــت وتدخل في انتخابـــات في اجلامعات 

والنقابات وتفوز، فازت في جامعة بيرزيت أخيرًا 

ولم نحتج على هذا، ال الســـنة املاضية وال هذه 

السنة. لتجري »حماس« انتخابات في جامعات 

غزة مثلمـــا يحدث في الضفة. ليجروا انتخابات 

في اجلامعة اإلسالمية مثلما ننظم انتخابات في 

بيرزيت.

أنت تعرف من أشرف على انتخابات 2006؟ 

حركة فتح. ولم تزورها، وفازت املعارضة على من 

في احلكم وأعلنا النتائج. هل هناك شفافية أكثر 

من هـــذا؟ والتزمنا بنتائجها وســـلمنا احلكومة 

واملجلس التشـــريعي لهم، أطالب الطرف اآلخر 

بأن يلتزم كما التزمنا. 

 س- »فتح« س�������تخوض االنتخاب�������ات بقائمة وحدها 
وال أكثر من قائمة؟

ج- »فتح« ال يوجد »فتحان«، هذه إســـرائيل 
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التي هي من يحاول التشـــويش على حركة فتح 

بزعم أنها منقسمة وأن هناك خالفات أو أو ...

»فتح« حركــــة ممتدة جماهيريــــًا لها جذورها 

وامتداداتها في الوطن الفلســــطيني. وفكر »فتح« 

والتزام »فتح« وشرعية »فتح« واضحة للجميع ومن 

سينزل باسم قائمة حركة فتح هي »فتح« واحدة. 

س- حتى القيادات املفصولة من حركة فتح ؟
ج-الذي فصل من »فتح« لم يعد من »فتح«.. 

»فتـــح« واحدة، أعضاء »فتح« لهم ما لنا وعليهم 

مـــا علينا، وأنا ال أريـــد أن أعطي أمثلة، فهناك 

كثير من اإلشكاليات حتدث داخل الفصائل هنا 

وهناك وال يتم التركيـــز عليها، فقط خلق »فتح« 

منقسمة. ال، »فتح« غير منقسمة »فتح« موحدة. 

س- ه�������ل س�������نرى وجوه�������ًا ش�������ابة م�������ن التنظيم يف 
االنتخابات؟

ج- بالتأكيد ليس لدينا »فيتو« على شخصيات 

وطنية ملتزمة باملشروع الوطني الفلسطيني لها 

رؤيتها وعمقهـــا، أن تكون معنا. نحن منفتحون 

علـــى اجلميع، منفتحـــون على فصائـــل العمل 

الوطني التي تتبنى املشروع الوطني الفلسطيني.

 س_ لو فازت »حماس« يف االنتخابات ماذا ستفعل 
»فتح«؟

نحن ملتزمـــون، وطالبنا حركـــة حماس بأن 

يكـــون هنـــاك ميثاق شـــرف، أن يكـــون هناك 

ميثاق شـــرف بااللتزام بنتائـــج االنتخابات وأن 

تكون الدميقراطية عنـــوان املرحلة القادمة، أي 

أن جترى هـــذه االنتخابات وبعد ذلك انتخابات 

التشريعي والرئاســـي والوطني كل االنتخابات 

جتري وأن يلتزم اجلميع بها.

واآلن   ،2006 فـــي  بهـــا  التزمنـــا  نحـــن 

سنجري انتخابات وســـنظل ملتزمني بنتائجها، 

والدميقراطية تقـــول إن األغلبية حتكم واألقلية 

تعارض وهذا حق ونحن ملتزمون به.

أنا أؤكـــد عالقتنا مع املواطن الفلســـطيني، 

نعلم كيف ســـتكون األمور، ونحن إن شـــاء الله 

فيه مصاحلة واســـترداد للثقة بينا وبني املواطن 

الفلسطيني والناخب الفلسطيني.

 س- ماذا لو فازت »فتح« يف غزة و »حماس« بالضفة؟
ج- ال يوجد غزة وضفة. 

هـــو في »فتح« غـــزة وفي »فتـــح« ضفة وفي 

»حماس« غزة و»حماس« الضفة؟ أصاًل التالعب 

مبشـــاعر الناس لم يعد موجـــودًا، الناس صار 

عندها وعي سياســـي، ورؤيـــا وطنية تعرف أين 

املعاناة وكيف أصبح الوضع بغزة وحجم املعاناة 

وكيف الوضع بالضفة وإدارة األمور في الضفة 

الغربية، أنـــا أعتقد لن يكون ألحـــد خيار للكل 

الذي يفـــوز ويحوز األغلبية غزة والضفة ألننا ال 

نريد أن نقســـم الوطن ولـــن نتعامل مع أن غزة 

شيء والضفة شيء. 

نحن نؤمن بأن هناك فلسطني وأن هناك دولة 

فلســـطينية واحدة دون تقســـيم، الفوز للجميع، 

وإذا كانت »فتح« في غزة والضفة مسؤولة وهي 

جابـــت األغلبية صحتـــني وإذا »حماس« جابت 

صحتني. 
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 س-هل س�������تكون هناك رقابة عل�������ى االنتخابات 

من أي جهة خارجية؟
ج- حســـب قانـــون االنتخابات ليســـت لنا 

عالقة بإدارة االنتخابات. من يجري االنتخابات 

ويشـــرف عليها حســـب القانون وحسب النظام 

االنتخابـــات  جلنـــة  الفلســـطيني  األساســـي 

الفلسطينية، وهي جلنة مستقلة تقوم بإجراءاتها، 

أيضًا هناك بالتأكيد مراقبون تســـتدعيهم وهذا 

نظام دولي، أن تســـتدعي يعني هناك مراقبون 

من فلسطني يذهبون حلضور انتخابات في دول 

أخرى والعكس صحيـــح باإلضافة إلى مراقبني 

محليني ومراقبني من مؤسسات حقوق اإلنسان، 

واملجتمع املدني سيكون له دور أيضًا، الفصائل 

مـــن حقها أن تضع مراقبني لهـــا في كل موقع 

انتخابـــي حتى ترى أنه ال جتـــاوز انتخابيًا في 

هذا، ونحن نؤيد الرقابة. 

 س- هل تعتقد أن الفوز يف االنتخابات سيساعد 

»فتح« على تقوية عالقتها بالعالم؟
ج- »فتح« تراكـــم تاريخ وطني، عطاء، رؤيا، 

عالقـــة مع املواطن بكل شـــيء، نحن اآلن يوجد 

شـــهداء بغزة أسر الشـــهداء يطلبون ممن؟ من 

فتح.

ملاذا ال يطلبـــون من »حماس«. ألنهم يعلمون 

أن من يســـتطيع أن يعطيهم وأن يقدم لهم هي 

هذه القيادة وهذه احلركة.

س- يعن�������ي من املمكن أن يس�������اعد الف�������وز يف تقوية 
عالقة »فتح« بالعالم؟ .

ج_ هـــذه »فتـــح«. يعني أنـــا ال أتكلم كأن 

»فتح« جزء. فتح لها سياستها، عالقاتها الدولية، 

عالقاتها العربية، عمقها العربي، فكرها.

حركة متثل الوطني الفلســـطيني يعني ليست 

حركـــة مغلقـــة عقائديًا أو فكريـــًا أو دينيًا، هي 

منفتحة على الكل الفلســـطيني وكل فلســـطيني 

يجد نفســـه فيها، فتراكم كل هذه العالقات وكل 

هذا الشـــيء من تاريخها كمؤسسني وهي التي 

رعـــت انطالقة الثورة وهي من قادت الرصاصة 

األولى واحلجر األول وكل شـــيء قامت به حركة 

فتح كان األول. هذا لها وهذا حق لها.

وأكيد لها تأثير في كل هذا 

يعني كل هذا يؤثر في صورة فتح ورؤية فتح 

أمام املواطن.

القيادي في حركة حماس أحمد يوسف 

 س- لنتح�������دث بداي�������ة ع�������ن اس�������تعدادات«حماس« 
لالنتخابات احمللية؟

ج- هذه االنتخابات فـــي النهاية محطة على 

طريق رمبا تســـاهم بشـــكل أو آخر في حتقيق 

املصاحلـــة الوطنية وإنهاء حالة االنقســـام، من 

املفترض أال تتأســـس على منافسات بني قوائم 

حتمل مضامني سياســـية كبيرة، بحيث ننشغل 

كشـــعب بها ونعطيها األولوية. هذه مؤسســـات 

ليست سياسية، بل مؤسسات خدماتية، والناس 

تنتظـــر أن يتقـــدم إلـــى هذه القوائـــم أصحاب 

الكفاءات والتكنوقراط، الناس القادرون على أن 

يقدموا مســـاهمة للوطن بشكل أو آخر. لألسف 
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يبدو أن الكل يعمل حســـبًة سياسيًة كبيرًة لهذه 

االنتخابـــات، ويعتقد أنـــه إن تصـــدر القوائم؛ 

فهـــذا يعني جناحه في الشـــارع الفلســـطيني، 

وهذا بالتالي ســـتكون لها انعكاســـات سياسية 

على حجم وجوده في النظام السياســـي أو على 

األقل اعتراف اآلخرين به بشـــكل أو آخر. حالة 

االنقسام واالصطفافات واملناكفات املوجودة في 

الشارع الفلسطيني تأخذ هذا النوع من احلمالت 

الشرســـة أو على األقل كل فصيل يســـعى إلى 

تعظيم ما قدمه أو تعظيم تاريخه أو هذه بالنسبة 

إليه وكأنها معركة األمة الفاصلة، لذلك كل واحد 

ُيعد العدة ويهيئ القوائم واألصوات حتى يكسب 

أكبر عـــدد ممكن، حتالفات مع تنظيمات أخرى، 

ــرة مثاًل. هذا  حتالفات مع عشـــائر وعوائل كبـي

ســـيعني رمبا فوز »حمـــاس« باعتبارها تنظيمًا 

متماســـكًا ال يشهد أي انشـــقاقات أو خالفات 

داخلية، يعني تدخل بقوائم قوية ورمبا تنجح في 

ضم حركة اجلهاد إليهـــا وأيضًا بعض فصائل 

 املقاومة، إضافة إلى عملها على موضوع العائالت.

»فتـــح« نفس القصـــة، »فتح« عندها إشـــكالية 

حتـــى اللحظة، ميكـــن في الوقت الـــذي يصدر 

فيه العـــدد تكون األمـــور قد توضحـــت، يعني 

اآلن هـــل »فتـــح« ســـتدخل في قائمـــة واحدة؟ 

وهل دحالن ســـيدخل مـــع فياض علـــى قائمة 

الطريـــق الثالث؟ كل هذه األمور ســـتؤثر أيضًا 

 في مدى متاســـك حركة فتح وقوتها وشعبيتها.

فصائل اليسار أيضًا فصائل كثيرة، صحيح أنه 

ليس لهـــا زخم كبير في الســـاحة، لكن في ظل 

وجود أغلبية صامتة في الشـــارع الفلســـطيني؛ 

رمبا تتوزع األصـــوات وتعطي لهـــذه التيارات 

اليسارية وبعض التيارات أو قوائم املستقلني أو 

فصائل منظمة التحرير األخرى، رمبا تأخذ شيئًا؛ 

ألننا نتحدث عن أكثر من 40% في قوائم، هناك 

أغلبيـــة صامتة موجودة ســـتؤثر في االنتخابات 

واجتاهاتهـــا، أيضـــًا هناك مراجعـــة الظروف 

التي مرت خالل الســـنوات العشر املاضية، وَمن 

اآلن هو األكثر أهلية، ومن هم املترشـــحون على 

القوائم، أيهما أفضل قوائم فتح أم قوائم حماس 

أم اليسار، وما إلى ذلك؟ كل هذه األمور ستبقى 

في إطار حسبة كل ناخب، وملن سيعطي صوته. 

ال شيء مضمون 100%، لذلك ال تستطيع اليوم 

أن تقول من هي القوائم التي ســـتحظى بفرصة 

الفوز، حتى اللحظة ونحن اآلن قبل شـــهرين من 

 االنتخابات ال أحد يستطيع أن يتكهن اآلن بنتائجها.

احلديـــث هنا أن حماس رمبا نســـبتها قريبة من 

نسبة فتح في الضفة الغربية، رمبا فرص حماس 

أفضل، لكن أيضًا، في ظل نظرة البعض للدالالت 

السياسية، الكل سيتحرك ويحشد احلشود لتكون 

قوائمه هي التي تفوز في االنتخابات.

س- دع�������ا أبو مازن حم�������اس كثيرًا إلى املش�������اركة يف 
االنتخاب�������ات، ملاذا كان�������ت موافقتها ه�������ذه املرة 

مفاجئة؟
ج-ال ال... األساس هو طبيعة الدعوة؟ حماس 

طـــوال الوقت كانـــت تقول نريـــد انتخابات حتل 

املشاكل كلها مرة واحدة، نأخذها حزمة واحدة، 
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ال نريـــد انتخابـــات طالبيـــة، انتخابـــات عمال، 

انتخابـــات بلديات... نريدها مرة واحدة، مثل كل 

االنتخابات التي جتري مرة واحدة، مثل ما يجري 

في الدول الغربية، مثاًل انتخاب احلاكم أو رؤساء 

البلديـــات أو أعضاء الكوجنرس أو الرئيس كلها 

تتـــم في فترة زمنية واحـــدة، والناس تصوت في 

كل هذه املواقع مـــرة واحدة، من أجل ذلك كانت 

هناك تخوفـــات من أن هـــذه االنتخابات البلدية 

ستجرى ولن تتبعها انتخابات رئاسية وتشريعية، 

املطلوب قيام شـــراكة سياسية على توافق وطني 

حقيقي، لألســـف كثير من األصوات التي كانت 

تطالـــب باالنتخابات لم تكن تتمتـــع باملصداقية 

العالية التي تشـــجع اآلخريـــن. هذه خطوة على 

الطريق، وليست نهاية الطريق، اآلن هذا اختبار، 

واختبار جيد الكل يريده، وإن شاء الله أال يكون 

هو نهاية الطريق، فقط انتخابات بلدية وانســـوا 

موضوع االنتخابات الرئاســـية والتشريعية، ألنه 

إذا لم تســـتكمل باقي امللفات فســـيظل الوضع 

كارثيـــًا، ألننا نريد أن نحافظ علـــى ما أجنزناه 

وطنيًا، وهو سلطة وطنية حتكمها قضية التداول 

السلمي للســـلطة. نريد انتخابات، نريد أال يكون 

هناك طرف واحد يحتكر املناصب ويسيطر على 

املؤسســـات كلها، نريد دائمـــًا أن تكون العملية 

االنتخابيـــة ضمـــن أدبياتنا الفكريـــة واحلركية 

وأيضـــًا عملنا فـــي امليـــدان، اآلن حماس تقول 

بتجديد الشرعيات مبا فيها شرعية وجودنا ونسبة 

وجودنا في الشـــارع وما إلى ذلـــك، هي خطوة 

طيبة، وقالت إنها ستقدم كفاءات وستسعى لبناء 

حتالفـــات مع أطراف أخرى، وهذا شـــيء طيب، 

وأعتقـــد أن فتح ستســـعى أيضًا هـــي األخرى 

إليجاد حتالفات أخرى في قوائمها، وهذا الشيء 

الـــذي نأمل أن يعني خطوة على الطريق ونطمئن 

الكل إذا جرت هذه االنتخابات بنزاهة وشـــفافية 

وكانـــت النتائج متوازنة فيها بالتأكيد ستشـــجع 

علـــى الذهاب إلى انتخابات املجلس التشـــريعي 

واالنتخابات الرئاسية.

س- كمتابع ومطلع، هل بدأت حماس فعاًل تتحرك 
باجت�������اه الش�������عب وتدخل كل بي�������ت يف محاولة 

لإلقناع؟
ج- بقي شـــهران علـــى االنتخابـــات، وكل 

الفصائل تعقد اجتماعات، وهناك تواصل أيضًا 

بني القـــوى الوطنية واإلســـالمية، وهناك ميثاق 

الشـــرف الذي قطعناه على أنفسنا بأن نحافظ 

عليه مع بعضنا البعـــض، حماس جتري داخل 

كوادرها لقاءات واتصاالت وتقدم وترشح أسماء 

معينـــة، ونشـــرت أن تكون األســـماء كقيادات 

وتكون مميزة بحيث تكون مقنعة لكوادر احلركة 

وأيضا للشـــارع الفلســـطيني، أنـــت وحدك لن 

تنجح، قوائمك في كـــوادر احلركة ال حتتاج أن 

تكســـب أيضًا األغلبية التي قلنا فوق الـ 40 % 

هـــذه األغلبية الصامتة والتي ميكن أن تكســـب 

منها، ولكي تكســـب منها يجب أن تقدم أسماء 

تتمتع بالكفاءة واملهنية واحلس الوطني وصاحبة 

عطاء ســـابق في الســـاحة، الناس تعرف هذه 

الشـــخصية محترمة ميكن الرهان عليها، لذلك 

الـــكل يتحرك اآلن يحصي ويطلـــب ويحاول أن 
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يقدم قوائم باألســـماء املرشـــحة، في كل حركة 

هناك مســـتويات عليا لفرز األســـماء، وبالتالي 

حتديد األفضل ليكون في القائمة، وبالتالي الكل 

يعمل، حماس نفســـها بدأت في اجتماعاتها من 

أجل تقدمي األفضل ثـــم إعداد بلدياتها جلداول 

تتحـــدث عـــن إجنازاتهـــا، يعني مـــاذا أجنزنا 

في الســـنوات العشـــر املاضية على الرغم من 

 ثالثيـــة الكارثة االحتالل واحلصار واالنقســـام 

مـــا الذي أجنزناه؟ هذا من املهم تقدميه للناس. 

نقـــول لهم شـــيئًا مـــن املصداقية، واللـــه إننا 

اســـتطعنا أن جنلب أموااًل للبلديات، عملنا في 

البنيـــة التحتية كذا، أنشـــأنا كذا محطة حتلية، 

وكذا بئر مياه، املشـــاريع التي قدمتها البلديات 

وتقارنها مع الســـابق، حتى تقنـــع الناس على 

الرغم من الثالثية الكارثية، لكنا أجنزنا الكثير، 

وهـــذه اإلجنازات تتحدث عنا، أفضل من مجرد 

خطاب انتخابي أو لغة احلناجر وما إلى ذلك 

س- االتهام�������ات بالتقصي�������ر وإمكانية إقناع املواطن 
بانتخاب حماس ؟

ج- أنا قلت لك، مطلوب من رؤســـاء البلديات 

أن يقومـــوا بإعـــداد شـــيء يتحـــدث عن حجم 

اإلجنـــازات التي قدمتها كل بلديـــة، يعني اآلن 

املطلوب إعـــداد صفحات ميكن أن نتحدث فيها 

إلى الشـــارع ونقدمها كعناوين جلذب األصوات 

للحركة أو قائمتها من خالل اإلجنازات، يعني هم 

اآلن يعرفون أن احلاجة الوحيدة املقنعة للناس، 

والناس كانت طرف شاهد، ولن تأخذ معلومات 

تســـمعها أول مرة وتعرف بالضبط كل بلدية كم 

قدمـــت، فأن تكون مقنعًا باحلديث عن إجنازاتك 

شـــيء جيد، رمبا يقـــدم ويخدم فـــي احلمالت 

اإلعالنيـــة 10% أو 5% أو ما إلى ذلك، لكن في 

النهاية طبيعة القوائم وطبيعة املشهد الذي أنت 

عشته كمواطن ومدى مصداقية هذه اإلجنازات 

أو ما إلى ذلك، كل هذا سيسهم بشكل أو بآخر 

في إقناع ليس األصـــوات احلزبية، فاألصوات 

احلزبية مضمونـــة وكل فريق يعرف ويضمن أن 

كوادره ســـتصوت له، ولكننا نطارد هذه القائمة 

الواســـعة من  الناس الصامتني الذين ليســـوا 

ضمن القوائم احلزبية، والذين سيكونون مؤثرين 

في أي انتخابات قادمة وفي جناح أي قائمة من 

قوائم هذه البلديات.

س- هل ستعتمد حماس على الكفاءات أم القوائم؟
ج- حمـــاس قالـــت إنهـــا ســـتعتمد نظـــام 

الكفاءة، وسيتقدم أصحاب الكفاءات وأصحاب 

اإلجنازات الوطنية املشـــهود لهم الذين ميتلكون 

احترامًا كبيرًا في الشارع الفلسطيني، بالتأكيد 

هؤالء ســـيتقدمون الصفوف، ولن تقدم حماس 

وجوهًا تقليديًة وتاريخيًة وخطباء مساجد أو ما 

إلى ذلك، يعني تقدم قوائم املهندســـني والناس 

الذين كان لهم فعاًل إبداعات في تقدمي إجنازاتهم 

ومشاريعهم الوطنية التي يقدرها الكل.

س- هل هناك أسماء ميكن اإلعالن عنه ؟
ج- ال، ليس لي دخل باألســـماء، هذه أسماء 

ليســـت في املرحلـــة األولى وهناك ســـعي جلمع 

وتوفير قائمة أســـماء تتداولها قيـــادات احلركة 
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وكوادرها وقياداتها، أيها األفضل والوجه املقبول 

األكثر للناس، الرجل صاحـــب اإلجنازات الذي 

ــرم ويقدر ويراهن  ميكن عندما يذكر اســـمه ُيحـت

عليه أفضل من أسماء أخرى، بالتأكيد اآلن هذه 

األمور في ميزان معادلة اختيار هذه الشخصيات.

س- حماس تخش�������ى من الهزمية يف االنتخابات أم 
ال؟

ج-  يعني أواًل، ال توجد هزائم، الكل ستكون 

له نسبة معينة، نسبة معينة في البلديات، وحماس 

حســـب اســـتطالعات الرأي مطمئنـــة إلى أنها 

على األقل ســـتنال ربع األصوات باحلد األدنى، 

وميكن أن تقفـــز إلى ثلث األصوات، بحكم أنها 

تنظيم متماســـك له دالة على مســـاحات أخرى 

من األنصار واملتعاطفني واملتضامنني مع حركة 

حماس وتاريخها، ستجد هي املنافسة بعد ذلك، 

هذه قوائم، مبعنى أن حماس تفوز بـ 25 مقعدًا 

وفتح تفوز أيضًا بـ 23 أو 24 أو 26 مقعدَا هذه 

قوائم، وبالتالي كل القوائم التي ســـتفوز بنسبة 

8% وأكثـــر كلها ســـتكون ممثلة فـــي املجالس 

البلديـــة، فلن يكـــون هناك أحد خارج حســـبة 

البلديات من التنظيمـــات الكبيرة. نحن نتحدث 

عن حتالفـــات، حتالفات فتح وحتالفات حماس، 

هـــؤالء ســـيتصدرون القوائم، أيهم ســـيتصدر 

درجتـــني أو ثالثة هذا الذي يحدد من هو رئيس 

البلدية، لكن في النهاية املجلس البلدي خليط من 

هذه الفصائل والتنظيمات، وبالتالي التفرد الذي 

كان في الســـابق بالبلدية عندما يكون رئيســـها 

فتحاويًا أو رئيســـها حمســـاويًا لـــن يتكرر، لن 

تكون هنـــاك إمكانيات لرئيس البلدية مهما كان 

انتماؤه أن يفرض شـــيئًا خارج التوافق الوطني 

الذي ميثله هذا املجلس.  

س- ه�������ذه انتخاب�������ات خدماتي�������ة لكنه�������ا ذات بع�������د 
سياسي؟

ج- بالتأكيـــد كل الناس تعرف القصة، الكل 

يعرف أنها انتخابات صحيح أنها من املفترض 

أن تكون خدماتية ولكن نتائجها تعطي انطباعات 

سياسية عن حجم كل فصيل واستحقاقاته داخل 

الســـاحة الفلســـطينية، لو حصلت حماس على 

نســـبة 40 أو 50% فهذا يعني أنها ال تزال رقمًا 

صعبًا يجب أن يحسب حسابه في أي انتخابات 

سياسية مستقباًل، وإن حصلت حماس على أقل 

من 10 أو 15% فسيؤثر ذلك على مستوى ثقتها 

بالشـــارع ومكانتها وأيضـــًا الطبيعة التي تقدم 

نفسها بها في أي استحقاقات سياسية قادمة، 

والنتائج بالتأكيد ســـتعكس هذا الثقل، هل هي 

رقم صعب؟ أم مجرد رقم بســـيط؟ يعني مثل ما 

كنـــا نتندر على فصائل اليســـار وغيرها عندما 

نقـــول هؤالء ال يصلون إلى نســـبة واحد باملائة 

 أو نصـــف باملائـــة أو واحد من األلـــف باملائة. 

هـــذه النتائج تعطيـــك مصداقية في الســـاحة، 

إذا أنـــت حصلـــت علـــى نســـبة 25 أو 30 أو 

40% بالتأكيد ســـيكون وزنـــك ثقياًل. أيضا هي 

اســـتحقاقات لها عالقة باالنتخابـــات القادمة، 

االنتخابات ذات الطبع السياســـي كاالنتخابات 
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الوطني. 

س– مشاركة فصائل مقاومة جديدة يف االنتخابات؟
ج- هم شـــخصيات موجودة تريد أن تدخل 

حتالفات لعل وعسى أن هذا أيضًا يعطيها شيئًا 

من الشـــرعية والدعم، كما أن أي حركة مقاومة 

وأي فصيـــل من فصائل املقاومـــة املوجودة هو 

إســـهام وإضافة ألي قائمة حتى لو كان لديهم 

1000 صوت أو 2000 صوت فهذا شيء جيد، 

يعني ممكن أن يقدموا شيئًا. هم بصدد أن يثبتوا 

أن حضورهـــم مؤثر وميكن أن يكـــون مرجحًا 

أحيانـــًا هنا أو هناك، أنت تتحدث عن أصوات، 

القوى الكبيرة فتح وحماس نســـبتهم، عالية لكن 

األصوات الصغيرة هي التي ترجح، يعني ممكن 

حماس حتصل على 23 وفتح حتصل على 23، 

وما يرجح هي القوائم البســـيطة التي ترفع من 

رصيـــدك وبدل أن حتصل على 23 حتصل على 

24 فتـــح هذه األصوات تريد أن تلملمها إضافة 

ألصوات العائالت والعشائر وما إلى ذلك.

س- ما هو موقف املجتمع الدولي؟
ج-سألنا األوروبيني إذا هذه االنتخابات متت 

بنزاهة وشــــفافية فهل املجتمع الدولي ســــيتعامل 

معها، هذه املؤسســــات خدماتية ثم إنه لن ينفرد 

فيهــــا فصيل واحــــد، هذه عبارة عــــن جتمع لكل 

الفصائل، وبالتالي تقدمي خدمات أفضل للجمهور 

أو للشــــارع الفلســــطيني، لذلك الغرب لن يقطع 

الدعم، أو صنــــدوق دعم البلديات ســــيقدم لهذه 

البلديات التي جاءت عبر عملية انتخابية يحترمها 

املجتمع الدولي أيضًا كثير من السفارات والسفراء 

ســــيكونون ضمن طاقم الرقابــــة على االنتخابات 

ملراقبة هذه االنتخابات، إضافة إلى املؤسســــات 

الدولية، فإذا أعطيت هذه الشــــهادة واالنتخابات 

جرت في أجواء دميقراطية وبنزاهة وشفافية عالية 

فستأتي املساعدات التي انقطعت عن قطاع غزة 

بعد أحداث 2007 ألن هذا محســــوب على حركة 

حمــــاس، وبالتالي الغرب مــــا كان قادرًا على أن 

يعطي أمــــوااًل، ألن حماس موجودة على القوائم، 

اآلن هــــذه االنتخابات وهذه التمثيل واســــع للكل 

الوطني، وبالتالي أعتقد أن الغرب ســــيتعاطى مع 

نتائج هذه االنتخابات ويحترمها وسيدعم صندوق 

الذي يقدم الدعم للبلديات الصندوق املركزي لدعم 

البلديات والكثير من الدعم الذي كانت تقدمه دول 

عربية في السابق. 

س- يف ح�������ال التضييق على حم�������اس والعكس كما 
جرى سابقًا؟ 

ج- بالتأكيد هذا من ضمن ميثاق الشـــرف 

الـــذي وقع عليـــه اجلميع ويرتكز علـــى احترام 

نتائج هذه االنتخابات، وعندما ينقشع غبار هذا 

التنافس احملموم على موضوع البلدية ســـتدرك 

األطراف جميعها أن احلديث يدور عن مؤسسات 

خدماتية حتقق لكل فصيل ما يريد، من أنه يؤكد 

شـــرعيته وحضوره ونســـبة هـــذا احلضور في 

 الساحة الفلســـطينية ثم ننتقل للمرحلة الثانية. 

كيف ستنجح هذه البلديات، ألننا كلنا موجودون 
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فيها، وبالتالي يجب أن تنجح هذه البلديات، أنا 

أعتقد أن العقبة ســـتكون رمبا ليست السلطة، 

االحتالل، صحيـــح أن االحتالل يهمه أال يعطي 

فرصـــة حلركـــة حماس أن تظهر فـــي أي عمل 

خدمـــي أو وطنـــي أو مـــا إلى ذلك، إســـرائيل 

رمبـــا تضيـــق أكثر مـــن أي جهة أخـــرى على 

موضوع الشخصيات، رمبا تقوم باعتقال بعض 

الشـــخصيات وحرمانها من املنافسة أو ما إلى 

ذلـــك، لكن في النهاية أنـــا أعتقد أن الكل ينظر 

إلى هـــذه االنتخابات مثل التيرمـــو متر فالكل 

يشـــعر بالسخونة، ولكن ليس متأكد من أن هذه 

السخونة تؤدي إلى القتل، أم هذه سخونة مجرد 

ارتفاع عـــارض في احلرارة، يعنـــي الكل يريد 

أن يطمئن إلـــى أنه هل يا ترى بعد الســـنوات 

العشر من االنقســـام أين وصلنا؟ أين الشارع 

الفلســـطيني؟ ما هي نســـب املكونـــات احلزبية 

اليوم هذه إيجابيات مطلوبة لنا ومطلوبة لإلقليم 

ومطلوبة للمجتمع الدولي. كل طرف مطلوب منه 

أن يبني مدى حجم وجوده في هذه الساحة، فهي 

مثلما قلت لك بعدما ينقشـــع غبار هذا التنافس 

احملموم في احلمالت االنتخابية وظهور النتائج 

ســـتهدأ األوضاع ويعمـــل كل طرف بكل اجلهد 

وجدية على إجناح هذه البلديات وتقدمي خدمات 

أفضل للمواطنني .

س- اخلالف�������ات يف حرك�������ة فتح ميك�������ن أن يؤثر على 
احلركة يف االنتخابات ؟

ج- بالتأكيـــد هذه واحدة من األشـــياء التي 

جتعل حركة حماس مطمئنـــة إلى أن فتح رمبا 

ال تتفق، وحتى اآلن ال توجد مؤشرات إلى »وين 

فتح  رايحة؟«. هل ســـتدخل فتح كلها متماسكة 

أم أن تيار محمد دحالن له نفوذ كبير في قطاع 

غزة، هل ســـيتحالف مثاًل مـــع فياض »الطريق 

الثالث« وبالتالي إذا لم يتم التوافق داخل حركة 

فتـــح رمبا، يصير مثل هذه االســـتقطاب، يعني 

فتح ســـيخرج منهـــا تيار له حضـــور كبير في 

الســـاحة الذي هو تيار دحالن هنا، وفياض له 

أيضـــاً في الضفة الغربية رصيد كبير بحكم أنه 

كان رئيس وزراء وقدم خدمات للمواطنني، رمبا 

جتد قائمته قبواًل هناك وقبواًل لها هنا في غزة.

   عضو المكتب السياسي للجبهة 

الشعبية جميل مزهر 

س- أستاذ جميل، كيف تقّيم احلالة اليوم يف قطاع 
غ�������زة، يف ظل اإلع�������الن عن انتخاب�������ات محلية 

مقبلة؟
ج- إجـــراء االنتخابـــات البلدية خطوة مهمة 

وضرورة وطنية وحاجة اجتماعية لتجديد النظام 

السياســـي الفلسطيني واحلياة الدميقراطية في 

املجتمع الفلسطيني، وقد مُتهد إلنهاء االنقسام 

واســـتعادة الوحدة الوطنية وإجـــراء انتخابات 

املجلســـني الوطنـــي والتشـــريعي واالنتخابات 

الرئاســـية، وبالتالي أعتقد أن إجراء االنتخابات 

فـــي املجالـــس احمللية والحقـــًا فـــي النقابات 

واالحتـــادات واجلامعات أمر مهم وخطوة مهمة 

لتفعيـــل خاليـــا املجتمع وجتديد هـــذا النظام، 
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ونتمنى أن تكون هـــي كذلك، وأن يعمل اجلميع 

من أجل أن تكون خطوة في هذا االجتاه.

س-كي�������ف وج�������دمت يف اجلبه�������ة الش�������عبية ردود فعل 
الن�������اس بعد اإلع�������الن عن إج�������راء االنتخابات 

احمللية؟
ج- أعتقـــد أن هناك ردود فعـــل في الغالب 

إيجابيـــة، والنـــاس تواقـــة للخـــالص من هذا 

االنقســـام الكارثي، الناس تواقة ملجالس بلدية 

منتخبة، لتشـــارك في حتديد مـــن يترأس هذه 

املجالس ومن هم األشـــخاص الذين سيقومون 

بهـــذه اخلدمـــة للمواطـــن، خاصـــة أن اخلدمة 

تراجعـــت فـــي ظل حالـــة االنقســـام، وحتولت 

بعض  البلديات إلى مواقع للجباية من املواطن، 

وبالتالـــي املواطن تواق للمشـــاركة بصوته في 

انتخاب مجالـــس بلدية جديدة تقوم على خدمته 

وتقدمي اخلدمات له، وهـــذا أمر أعتقد أنه مهم، 

وهناك يعني استقبال مهم وواسع جدًا من أبناء 

الشعب الفلسطيني لهذه االنتخابات. 

بإج�������راء  الش�������عبية  اجلبه�������ة  ن�������ادت  لطامل�������ا  س- 
االنتخابات إلنهاء االنقس�������ام وحتسني أحوال 

املواطنني، فما اجلديد؟
ج- هذا النداء حتول من مجرد نداء وأحاديث 

إلـــى واقع، فنحن اليوم في إطـــار التحضيرات 

خلوض هذه املعركـــة، وبالتالي هي خطوة مهمة 

ــوب الدفع بهـــذا االجتاه  علـــى الطريق، واملطـل

وإجناح هذه االنتخابات، ليحكم املواطن بشكل 

دميقراطـــي من هـــو األفضل واألكفـــأ خلدمة 

املواطنني. اجلبهة نادت وســـتنادي وستســـتمر 

فـــي املناداة من أجل جتديد النظام السياســـي 

الفلسطيني بعيدًا عن اإلقصاء والهيمنة والتفرد، 

جتديد على قاعدة الشـــراكة الوطنية احلقيقية، 

هذا مـــا ننادي بـــه حتى يتم تخليـــص النظام 

السياســـي من احلالـــة التي يعيشـــها في ظل 

حالة االســـتقطاب والهيمنة والتفرد، وهنا أدعو 

جماهير الشـــعب الفلســـطيني إلـــى أن تنتخب 

بعيدًا عن حالة االســـتقطاب، وأن توسع هامش 

املشـــاركة حتى نضمن التعددية وعدم تفرد أي 

طرف كان بالوضع الفلســـطيني، فنحن نعيش 

املرارة، ألننـــا اكتوينا بنار حالة التفرد والهيمنة 

ســـواء من األطراف التي قادت في الســـابق أو 

التي تقود في هذه اللحظة، الشعب الفلسطيني 

اكتـــوى بهذه النار، وال نريد أن نعيد تكرار هذه 

التجربــــة املريرة، نريــــد جتربة جديــــدة تقوم على 

التشارك بعيدًا عن الهيمنة والتفرد. 

س- ما هي اآلثار اإليجابية التي ستبرز يف حال 
إجراء االنتخابات؟

ج- أقــــول لك مرًة أخرى، إن إجراء االنتخابات 

البلدية خطوة مهمة ستســــمح للمواطن بأن يشارك 

فــــي اختيار من يقدم له هــــذه اخلدمات، واملواطن 

يتطلــــع إلى أن تكون هنــــاك خدمة أفضل مما هو 

قائــــم، وبالتالي أعتقــــد أن النتائج في كل األحوال 

ســــتكون أفضل مــــن الوضع القائــــم وأفضل من 

السابق، وميكن البناء عليها لطي صفحة االنقسام.

س- بالنسبة إلى الوضع السياسي، هناك مشاكل 
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كثي�������رة، منه�������ا املعابر واحلص�������ار، برأيك هل 
س�������يتغير ش�������يء بهذا اخلصوص بعد إجراء 

االنتخابات البلدية.
ج- من وجهــــة نظري، ال ميكــــن التخلنّص من 

هــــذه احلالة دون توافق وطنــــي ودون االتفاق على 

إجراء االنتخابــــات التشــــريعية واملجلس الوطني 

والرئاســــية، ال ميكــــن أن نتجــــاوز األزمات التي 

يعيشــــها الشــــعب الفلســــطيني دون أن تكتمــــل 

الصــــورة، ميكن أن نتخلص مــــن املرارة والوضع 

 الصعب الذي نعيشه بأن جندد النظام السياسي. 

مطلــــوب على قاعــــدة الشــــراكة الوطنيــــة إجراء 

والتشــــريعي  الوطنــــي  املجلســــني  انتخابــــات 

واالنتخابات الرئاســــية، هذا هو الذي ميكن، على 

قاعــــدة االلتزام بنتائج هذه االنتخابات على قاعدة 

الشــــراكة بعيدًا عن اإلقصاء، هذا هو الذي ميكن 

أن يخلص أبناء الشــــعب الفلســــطيني من احلالة 

املأساوية التي يعيشونها. 

س- برأيك كيف س�������تختلف االنتخابات القادمة 
عن انتخابات العام 2006؟

ج- أعتقـــد أن املواطـــن اســـتفاد وتعلم من 

التجارب الســـابقة، هل سيعيد املواطن التجربة 

نفسها بانتخاب الشخوص والقوى التي هيمنت 

وتفردت وأســـاءت للقضية الفلسطينية وأهملت 

املشروع الوطني وجعلت املواطن يعاني في ظل 

هذا االنقسام. أعتقد أن املواطن يجب أن يستفيد 

ويتعلم من هذه التجربة، كيف يختار ومن يختار 

على قاعدة التعددية بعيـــدًا عن إعطاء الفرصة 

ألي طرف ألن يتفرد باحلالة الفلسطينية. 

س- بخص�������وص حال�������ة التفرد املوج�������ودة يف غزة 
والضف�������ة الغربية، يف ح�������ال فازت حركة فتح 
بغزة مثاًل، هل س�������تقدم خدمات للمواطنني 

يف ظل سلطة حماس هنا؟
ج- هـــذه تعقيدات قائمة، لكـــن هناك ميثاق 

شـــرف نتمنى ونأمل أن يلتزم بـــه اجلميع، وهو 

االلتزام بنتائج هـــذه االنتخابات وتقدميها على 

قاعدة التعاون سواء من حكومة التوافق الوطني 

بأن تلتزم بنتائج هـــذه االنتخابات أو من القوى 

 السياســـية أو حتى اجلهة احلاكمة بقطاع غزة.

االلتزام بنتائج هذه االنتخابات يســـهل إجنازها 

عبـــر التعاطي اإليجابـــي معها بعيـــدًا عن أي 

ضغوط، وبعيدًا عـــن أي تدخالت من أي طرف، 

ــرام هذه النتائـــج وعلى قاعدة  علـــى قاعدة احـت

التوافق، خاصة أن على حكومة التوافق أن تلتزم 

وتقدم اخلدمة وتتعامل قانونيًا وإداريًا وماليًا مع 

هذه املجالس املنتخبـــة، ومطلوب ممن يحكمون 

في القطاع عدم التدخل في شؤون هذه البلديات. 

س- ه�������ل اجلبه�������ة الش�������عبية جاهزة خل�������وض هذه 
االنتخابات؟

نعم، اجلبهة الشـــعبية جاهزة وتعمل على قدم 

وســـاق للمشـــاركة في هذه االنتخابات، ووجهت 

نداًء وقرارًا واضحني لكل مناصريها وأصدقائها 

ومؤيديها للمشـــاركة في التسجيل، عبر حتديث 

السجل االنتخابي حتى يتسنى لهم املشاركة بهذه 

العملية االنتخابية، وقد جتري حتالفات بني أطراف 

ومع قـــوى دميقراطية من أجـــل حتقيق مطالب 

 الناس والعمل من أجل خدمة املواطن الفلسطيني. 

اجلبهة تضع هموم الناس، قضايا الناس، خدمة 
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املواطن، فوق االعتبـــارات احلزبية والفئوية، هذا 

هو األساس.  كيف نقدم اخلدمة املهمة واإليجابية 

التي يتطلع ويتوق إليها املواطن الفلســــطيني، هذا 

هو هدفنا األساسي والرئيس من املشاركة في هذه 

االنتخابات.

س- بالنسبة لطبقة العمال املوجودة يف البلد اليوم، 
والت�������ي تعان�������ي من مش�������اكل كثيرة، ه�������ل هناك 

دعوات لهم بضرورة التوجه إلى االنتخابات؟

ج- نعم، املطلوب من شرائح املجتمع املتضررة 

مـــن االنقســـام - ســـواء من الفقـــراء أو 

املهمشـــني أو الضعفاء أو العمال الذين ال 

يوجـــد لهم أي مصدر رزق أو قوت ألبنائهم 

- املشاركة في االنتخابات ليغيروا في هذه 

اللوحـــة، هذه اللوحة التي بشـــكل أو بآخر 

حرمـــت هؤالء العمال أو الفقراء من اخلدمة 

والضمان االجتماعي وغيرها، مشـــاركتهم 

في هذه االنتخابـــات تغير اخلارطة، أعتقد 

أنها خطوة مهمة على طريق إنهاء االنقسام، 

خطـــوة مهمة على طريق حتقيـــق مطالبهم 

بتوفير العيش الكرمي لكل املواطنني.

س- على الصعيد السياس�������ي، ماهي اآلثار السلبية 
يف حال عارضت إسرائيل االنتخابات وحاولت 

منعها بعد ذلك، هل من بدائل؟
املطلوب أن تكون هناك إرادة فلسطينية حتى 

ننفذ هـــذه االنتخابات وأن نفـــرض ومُنلي على 

االحتالل إقامة االنتخابـــات، هذا هو املطلوب، 

وأال نعطي لالحتالل الفرصة للتدخل في شؤوننا 

وأوضاعنا الداخلية.

 القيادي في حركة الجهاد اإلسامي خالد 

البطش

س- لطاملا طالبت حركة اجلهاد اإلس�������المي بإنهاء 
االنقس�������ام ودعت دائمًا إلى إجراء االنتخابات. 
اليوم نحن على أبواب انتخابات محلية يف ظل 
حصار وإغالق معابر وانقسام... هل من املمكن 
أن تكون االنتخابات احمللية مخرجًا من بعض 

املآزق التي يعيشها الفلسطينيون؟

ج- االنتخابات احمللية محطـــة مهمة في تاريخ 

الشـــعب الفلســـطيني، باعتبار أنها جاءت 

بعد 10 ســـنوات من االنقسام الفلسطيني 

وغيـــاب الوحـــدة الوطنيـــة، وبالتالي يأمل 

اجلميـــع أن تكون هذه االنتخابات - إذا ما 

متت بالشـــكل الصحيح - قاعدة الستعادة 

الوحدة، ولكن في األساس نحن في اجلهاد 

اإلسالمي نرى أهمية استعادة الوحدة قبل 

أن نبـــدأ بأي تفاصيل فرعيـــة أو إجراءات 

فرعيـــة، فموضوع االنتخابـــات البلدية جزء 

وليس الكل، فاألســـاس هو إنهاء االنقسام 

واســـتعادة الوحـــدة الوطنيـــة، ولكن طاملا 

أن األطراف فشلت في اســـتعادة الوحدة، 

وحضر ملف االنتخابـــات احمللية فبالتأكيد 

إذا ما متـــت على قاعدة الشـــراكة وقاعدة 

خدمة النـــاس، فســـتصبح عامـــاًل ونقطة 

ارتكاز الســـتعادة الوحدة الوطنية، وبالتالي 

نحن نحذر من الفشل في إجراء االنتخابات 

احمللية، ألن الفشـــل فيها يعنـــي مزيدًا من 

االنقســـام وضياع الوحدة وتشظي الشعب 

الفلسطيني، في كل األحوال نحن ندعم هذه 
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اخلطـــوة ونرحب بها ونعتبرها طريقة خلدمة 

املواطنني، خاصة ملنع اســـتمرار ســـيطرة 

اللون الواحد في الضفة الغربية وقطاع غزة 

على البلديات. بكلمة أخرى يفترض أن ترتكز 

االنتخابات إلى اخلدمات التي تقدم للمواطن 

الفلسطيني، ويفترض حتقيق الشراكة، وأن 

يتولـــى العمل فيها قيـــادات وطنية بصرف 

النظر عن انتماءاتهـــم الفصائلية واحلزبية، 

ألن املطلوب هو خدمة املواطن الفلسطيني.

 علـــى كل حـــال، نحـــن نتمنى جناحـــًا ملن 

يشـــارك، ونتمنى جناحـــًا ملواطنينا في أن تقدم 

اخلدمة املمكنة لهم في ظل هذا احلصار الكبير 

املفروض على قطاع غزة. 

 س- ه�����ل س����ت����ش����ارك اجل�����ه�����اد اإلس������الم������ي يف 
االنتخابات؟

ج- اجلهــــاد اإلســــالمي لــــم تعلــــن رفضهــــا 

املشــــاركة، ولكن في الوقت نفســــه لــــم تقرر بعد 

خوض االنتخابات البلدية احمللية في غزة والضفة 

الغربيــــة، املوضوع قيد الدراســــة، لكن كما تعرف 

هــــذا يعني أننا - وإن كنا لــــم نقرر بعد الدخول- 

ندعو اجلميع للمشــــاركة وال منانع، بالعكس نحن 

ســــاهمنا إيجابيًا في حتضير املوافقة املبدئية من 

جميــــع األطراف على موضوع االنتخابات، خاصة 

عبر اســــتضافة احلركة عددًا من اللقاءات املتعلقة 

بالوصول إلى موقف موحد اجتاه قبول االنتخابات 

بصرف النظر شاركنا أم لم نشارك، نحن مع فكرة 

إجراء انتخابات بلدية سواء شاركنا أم لم نشارك. 

س- يف ح�������ال عدم مش�������اركتكم، م�������ا البديل أمام 
عناصركم وأنصاركم؟

ج- إذا أردنـــا أن نتحدث عن محاذير فلدينا 

كثيـــر من األســـباب التـــي متنعنا مـــن دخول 

االنتخابات البلديـــة، وإذا أردنا أن نتحدث عن 

دوافع فلدينا أيضًا عناصر كثيرة نتحدث عنها، 

أنا قلـــت لك املوضوع قيد الدراســـة، ولكن إذا 

قررنا املشاركة فسنعلن ذلك إذا لم نشارك أيضًا 

فسنعلن األسباب، لكن هناك كثيرًا من األسباب 

التـــي تكفي لعدم خـــوض االنتخابـــات البلدية 

فـــي غزة وأبرزها أننا نريـــد أن تكون انتخابات 

البلدية محصلة التفاق وطني شـــامل ناجم عن 

تطبيـــق اتفاق القاهرة عام 2011، مبعنى هناك 

انتخابات أهـــم: املجلس الوطني، التشـــريعي، 

الرئاسة. أما البلديات فتأتي في املرحلة الرابعة، 

لكـــن ما زلنا مـــع ذلك نقول لعلهـــا تكون رافعة 

للوحدة، وبالتالي نحن ندرس املســـألة ولم نعلن 

بعد قبولنا أو مقاطعتنا لها. 

ه�������ل  االنتخاب�������ات،  يف  مش�������اركتكم  ح�������ال  س-يف 
ستدعمون فصياًل ضد آخر؟

ج- هـــذا يعود للموقف فـــي وقته. يعني هذا 

كله قيد الدراســـة. إذا شاركنا فسنعلن مع من 

ســـنأتلف ومن ســـندعم وإذا لم تشارك احلركة 

عبـــر قائمة أيضًا فســـندعو كل الناس الختيار 

الذي يقدم اخلدمة ألبناء الشـــعب الفلســـطيني 

على قاعدة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني 

وليس على قاعدة البيع والتفريط. 

س- أنت تعرف أن االنتخاب�������ات احمللية عبارة عن 
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انتخاب�������ات خدماتي�������ة، املواط�������ن يف األراضي 
الفلسطينية وخاصة يف غزة يعاني من أزمات 
كثيرة، فهل االنتخابات احمللية ستكون عاماًل 
يس�������اعد يف إخراج املواطن من ه�������ذه املآزق أم 

ال؟

ج- أواًل، االنتخابات احمللية ذات بعد خدماتي، 

ولكن الذي يترشـــح فيها أطراف سياسية، 

وكلهـــا ســـتكون ضمن قوائـــم معتمدة في 

جلنـــة االنتخابات املركزيـــة، لكن أن تخرج 

االنتخابـــات الناس من احلصـــار، فأعتقد 

ل  أن هذا أمر صعـــب، يعني يجب أال نحمنّ

االنتخابـــات البلدية أكثر مما حتتمل، يجب 

ـــل االنتخابـــات أكثـــر مما حتتمل  أال حتمنّ

أبدًا. االنتخابـــات البلدية في نهاية املطاف 

ستتنافس فيها القوى السياسية، األحزاب، 

العشائر، النقابات... يعني قوائم مرشحني 

مختلفـــة، وهي قيـــد التنافـــس، لذلك نحن 

نحملها أكثر مما حتتمل في نهاية املطاف. 

احلصار املفروض على قطاع غزة لن تنهيه 

االنتخابات البلدية، ولكن قد تســـاهم هذه 

االنتخابات فـــي خدمة اجلمهور، وكما قلت 

لك يعنـــي توقف التفرد أو اللون الواحد في 

الضفة وغزة. 

س- يف ح�������ال إعالن حركة اجلهاد اإلس�������المي عدم 
مشاركتها، هذا يتناقض مع دعواتكم الدائمة 

إلنهاء االنقسام؟
ج- ال ال، إنهاء االنقسام ليست له عالقة باالنتخابات 

احمللية، إذا أردنا أن ننهي االنقســــام يجب أن 

نتوجه إلى انتخابات املجلس الوطني، نريد أن 

نذهب إلى انتخابات املجلس التشــــريعي، نريد 

أن ننتخب رئيســــًا جديدًا، وهــــذا لن يأتي إال 

حصيلة لتطبيق اتفاق القاهرة وليس مقدمة له، 

يعنــــي يجب أن منيز بني محصلة تطبيق اتفاق 

القاهرة ومقدمتــــه، نريد أن منيز بني احملصلة 

واملقدمــــة، االنتخابــــات هي ملف من خمســــة 

ملفات مت االتفاق عليها بالقاهرة.

س-  ه�������ل ميك�������ن أن نتحدث عن عراقي�������ل ميكن أن 
تواجه االنتخابات احمللية؟

ج- ال شك في أن هناك عراقيل كثيرة، أبرزها 

االحتالل واحلصار واملعابر املغلقة وعدم القدرة 

على تقدمي خدمة للناس بالشكل املمكن، ما يعني 

أن من ســـيفوز مهما كان يجب أن يستطيع أن 

يقدم اخلدمة للناس بشـــكل بارز. ومن العراقيل 

احلصار وإغالق املعابـــر، وداخليًا كيفية تعامل 

حكومة الوفاق الوطني مع هذه النتائج، ولذلك قلنا 

البد من ضمانـــات من احلكومة ومن  »حماس« 

و»فتح« في الضفة الغربية وغزة بتســـهيل عمل 

هذه البلديات والتعامل معهـــا كبلديات منتخبة 

سواء فازت فيها »حماس« أو »فتح« أو اآلخرون. 

 س-هناك ش�������ائعة مفاده�������ا أن موافقة حماس على 
دخول االنتخابات جاءت بعد ضغط من حركة 
اجلهاد اإلس�������المي وق�������وى اليس�������ار .. هل هذا 

الكالم صحيح؟
ج- ال، هـــذا الـــكالم غير صحيـــح، »حماس« 

ــرة، ولها جتربة كبيرة فـــي االنتخابات،  حركة كبـي
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فازت فـــي معظم االنتخابـــات البلدية عام 2005، 

وفازت بانتخابات التشـــريعي، بنســـبة كبيرة، لكن 

نحن تشـــاورنا قبل أن تعلن »حمـــاس« عن قبولها 

فكرة االنتخابـــات، نحن التقينا كجهاد إســـالمي 

ومع اجلبهة الشعبية والدميقراطية على انفراد ومع 

»فتـــح« أكثر من لقاء. وطالبنـــا اجلميع بأن يعطي 

فرصة إلجراء انتخابـــات بلدية، وأوضحنا مخاطر 

بقاء احلال على ما هو عليه، ومخاطر رفض حماس 

للفكرة، وأن تعطي »فتح« والسلطة وجلنة االنتخابات 

املركزية واحلكومة ضمانـــات بالتعاطي مع النتائج 

بشـــكل إيجابـــي دون وضع عراقيـــل، وبالتالي قد 

تكـــون »حماس« أخذت بهـــذه النصائح وقد تكون 

»فتـــح« أخـــذت بالنصائح، ولكن أبـــرز ما قدم هو 

التزام جلنة االنتخابات املركزية بنزاهة االنتخابات، 

وكذلك تعهد السلطة الدكتور )حنا ناصر( بااللتزام 

بنتائج االنتخابات والتعاطي معها. 

 س- ه�������ل تتوق�������ع أن تك�������ون هناك نزاه�������ة يف نتائج 
االنتخابات أو العملية االنتخابية؟

ج-آمل ذلك، آمل أن تكون هناك نزاهة، وآمل 

أن يتم االســـتحقاق بشـــكل إيجابي دون وجود 

عراقيل آمل ذلك. ولكن في هذا اجلانب املطلوب 

رقابـــة شـــديدة، املطلوب رقابـــة حقيقية محلية 

ومجتمعية وسياسية على هذه االنتخابات.

 س- لنتخيل أن »فتح« فازت يف بلدية غزة، س�������يكون 
على مجلس بلدي املدينة الذي تترأسه »فتح« 
أن يواص�������ل عمله خاصة يف جباي�������ة الضرائب 
وتنفي�������ذ الق�������رارات يف ظ�������ل ش�������رطة حتكمه�������ا 

»حماس«. 

ج-هذه التســــاؤالت هي التــــي اقتضت أن 

نتحدث عن ميثاق شــــرف أو عن ورقة ضمانات 

من خاللهــــا يلتزم اجلميع بنتائــــج االنتخابات 

ويتعاطى مع البلديــــات الفائزة دون متييز في 

غــــزة والضفة الغربية، وأن تلتزم حكومة الوفاق 

الوطنــــي ووزارة احلكم احمللــــي بالتعاطي مع 

الفائزيــــن باالنتخابــــات دون متييز، كما يجب 

أن تتعاطــــى األجهزة الرســــمية في قطاع غزة 

الشــــرطة والقضاء واألمن والــــوزارات في غزة 

أيضــــًا مع هــــذه النتائج دون متييــــز، هذا ما 

أردناه، أن تتعاطى املكونات أو طرفا األزمة مع 

النتائج وأال تضع عراقيــــل أبدًا أمام الفائزين 

في الضفة ســــواء من حماس أو فتح في قطاع 

غزة. 

س- س�������معنا عن مشاركة حركة املقاومة الشعبية يف 
االنتخابات.

ج. مـــن حـــق كل القـــوى أن تشـــكل قوائم 

انتخابيـــة، وبالتالـــي حركة املقاومة الشـــعبية 

كفصيل فلسطيني من حقه أن يشكل قائمة وأن 

يسمي قائمة انتخابية ويدخل فيها املنافسة على 

خدمة اجلمهور ويدخل في انتخابات البلدية. 

ولكن نحن في اجلهاد اإلسالمي مرة أخرى 

سواء شــــاركنا أم لم نشــــارك نسعى لضمان 

ســــالمة العملية وضمان سالمة النتائج، دعونا 

الفصائــــل وندعو عبر مجلتكم إلى وجود قائمة 

وطنيــــة تنافس القوائم األخــــرى، قائمة وطنية 

مهنية تضم كفاءات وطنية وليست من احلزبيني، 
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تضم أصحاب خبرة فــــي خدمة اجلمهور، أن 

تكــــون هناك قائمة وطنية يعني أن يتفق عليها، 

متثل الكل الوطنــــي في انتخابات البلدية حتى 

نضمن نتائج إيجابية اآلن هذه القائمة تنافس 

اآلخرين، يعني من يريد أن يشترك بها يشترك 

بهــــا، من يريد أن يكون جزًءا منها فليكن، لكن 

القائمــــة تنافس القوائــــم األخرى من منظمات 

الـ) أن.جي.أوز( أو العشــــائر أو الشخصيات 

املســــتقلة أو ممن يرغبون في أن ينافسوا من 

النقابات واالحتادات. أدعوا إلى قائمة واحدة، 

ل  قائمة وطنية تنافس باقي القوائم، قائمة تشكنّ

بالتفاهم حتــــى تصبــــح إدارة التمثيل وإدارة 

العمل الوطني للبلديــــات موحدة، ألننا ال نريد 

أن نصــــل إذا ما فازت جهة ما في بلدية ما أن 

تكون أمامهــــا معيقات، لذا أنا برأيي أن احلل 

هو قائمة وحدة وطنية يقبل بها اجلميع تنافس 

بهــــا القوائم األخرى فــــي انتخابــــات البلدية 

القادمة. 

س- يف حال أعلنت اجلهاد اإلسالمي موافقتها على 
دخول االنتخابات، هل ستخوضها بكفاءات أم 

قوائم؟
ج – ال، نحـــن حتى اللحظة لم نعلن موافقتنا 

ولـــم نعلن رفضنا، لكن إذا قررت اجلهاد أو في 

حـــال قبلت دخول االنتخابات فلن تكون ســـوى 

قائمة كفاءات وضمـــن قائمة كفاءات وطنية، لن 

نرشح سياســـيني، مبعنى إذا قررنا أن نشارك 

فلن نرشح سياسيني. 

 عضو المكتب السياسي للجبهة 

الديمقراطية طال أبو ظريفة 

س- كي�������ف تقي�������م اجلبه�������ة الدميقراطي�������ة احلال�������ة 
الفلس�������طينية يف قطاع غ�������زة والضفة الغربية 

مع اإلعالن عن التحضير لالنتخابات؟
ج- علينــــا أن نــــدرك أن النظــــام السياســــي 

الفلســــطيني تآكلت شــــرعيته بفعل غياب العملية 

الدميقراطيــــة، أي إجــــراء االنتخابات في مختلف 

املؤسسات سواء البلدية أو النقابية أو التشريعية أو 

الرئاسية أو املجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي 

إذا أردنا أن نعزز النظام السياســــي الفلسطيني 

مبكوناته املختلفة ونعيد بناءها ســــواء السلطة أو 

املنظمــــة، فعلينا أن نعيد بناءهــــا من خالل إجراء 

االنتخابات، ولهذا نحن منــــذ اللحظة األولى التي 

حان فيها موعد إجراء االنتخابات البلدية ضغطنا 

بــــكل قوة في إطــــار اجتماعات اللجنــــة التنفيذية 

والقيــــادة بــــرام الله من أجل أن يتــــم اإلعالن عن 

إجراء االنتخابات في موعدها، ولهذا اتخذ مجلس 

الوزراء قــــرارًا بإجراء االنتخابــــات البلدية في 8 

تشرين األول عام 2016.

وقد رحبنا بهذه اخلطوة، واعتبرناها اســــتجابًة 

ملطلب فصائلي وشعبي، وبذلنا كل اجلهود من أجل 

أن تشق هذه اخلطوة طريقها حتى النهايات. 

م���ت���ف���ائ���ل���ة  ال����دمي����ق����راط����ي����ة  اجل����ب����ه����ة  ه������ل   س- 
باالنتخابات؟

ج- هناك عقبات ما زالت تقف في هذا الطريق، 

علـــى الرغـــم مـــن ترحيـــب الـــكل الوطني 
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الفلســـطيني باالنتخابات، مبـــا فيه حركتا 

فتح وحماس، طرفا االنقسام، ولكن ما زالت 

هناك إمكانية ألن تعطـــل أي من األطراف 

هـــذه االنتخابات، ولهـــذا وقعنا على ميثاق 

شـــرف كان مقترحًا من جلنـــة االنتخابات 

املركزيـــة يحمـــل مضامني من شـــأنها أن 

حتقـــق انتخابات بلديـــة دميقراطية ونزيهة 

وشـــفافة بعيدة كل البعد عن أي منغصات، 

ووقـــع على ذلك الكل الوطني الفلســـطيني، 

ونأمـــل انطالقًا من هذا امليثـــاق أن جتدد 

شـــرعية املجالس البلدية ألنها معنية بتقدمي 

خدمات للمواطـــن، والتي تراجعت خدماتها 

في الســـنوات املاضية بفعل االنقسام وعدم 

جتديد شـــرعيتها، نحن معنيون جميعًا بأن 

ننتخب مجالس محلية كفـــؤة مهنيًا وقادرة 

على النهوض بواقع املواطن. 

 س- املش�������كلة ليس�������ت مش�������كلة انقس�������ام فحس�������ب، 
هناك مشاكل أخرى سياس�������ية أبرزها احلصار 
اإلس�������رائيلي على قط�������اع غزة وإغ�������الق املعابر 
وارتف�������اع نس�������ب البطالة إلى أكث�������ر من 80% يف 

قطاع غزة، وهذا لن ينتهي مع االنتخابات؟
ج- هذه جتليات لها عالقة باالنقســـام من زاويته 

السياسية ولها عالقة بالسياسات االقتصادية 

املتبعة على الصعيد الفلســـطيني، ولها عالقة 

باحلصار الذي يتحمله اجلانب اإلســـرائيلي، 

إذا صوبنـــا املســـألة الذاتيـــة الفلســـطينية 

ــرات املوقف  نســـتطيع أن نخفـــف مـــن تأثـي

اإلسرائيلي بشكل أوسع، لكن علينا أن ندرك 

نحـــن كفلســـطينيني أن اخلاســـر األكبر من 

االنقسام واســـتمراره هو احلالة الفلسطينية، 

لهذا ســـيكون لهـــذه العوامـــل - االجتماعية 

والسياســـية واالقتصادية والتي هي إفرازات 

لالنقســـام - تأثير على إقبـــال الناخبني على 

العملية االنتخابية، وهذه نأخذه بعني االعتبار، 

أي مبعنى أن نسبة املقترعني ستكون أقل من 

نســـبة من يحق لهم االقتراع، وهذه املســـألة 

علينا أن ندركها كقوى سياســـية ومؤسسات، 

وأن نعمل على بذل اجلهود املدنية من أجل أن 

نوسع مساحة املقترعني في هذه املعركة. 

 س-هل تتوقع أن تكون نس�������بة املش�������اركة مرتفعة يف 
ظل ما يقال عن عدم ثقة املواطن بالفصائل؟
ج- هذه املســـألة في غايـــة األهمية، فقرار 

إجـــراء االنتخابـــات جاء مفاجئـــًا، وهذا عامل 

من العوامل التي قد تســـهم بشكل أو بآخر في 

انخفاض نســـبة االقتراع، في ظل عدم شـــعور 

املواطن بتحســـن مجرى حياتـــه اليومية ال في 

الكهربـــاء وال في الفقر وال فـــي اجلوع وال في 

البطالـــة وال في فرص العمـــل عالوة على تباطؤ 

عملية اإلعمـــار، هذه من العوامـــل التي جتعل 

املواطن  ال يبالي بالعملية االنتخابية.

ثانيًا، ضعف دور الفصائل في إطار سنوات 

االنقسام وعجزها عن إحداث قوة حقيقية قادرة 

علـــى التأثيـــر على طرفي االنقســـام، ما يجعل 

موقف املواطن من الفصائل ســـلبيًا، املســـألة 

الثالثة، وهي الرئيســـة، عندما يشـــعر املواطن 
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بعدم وجود حتسن على مستوى املؤسسات التي 

تقدم اخلدمات مبا فيها ســـلطة املياه وشـــركة 

الكهرباء ووزارتا العمل والشـــؤون االجتماعية، 

فـــإن العوامل آنفة الذكر إلى جانب بطء اإلعمار 

تسهم بشكل أو بآخر في انخفاض نسبة الناس 

الذين يصوتون، وقد ال تتجاوز نســـبة املصوتني 

500 ألـــف أو 600 ألف مـــن أصل 900 ألف 

يحق لهم االقتراع في قطاع غزة، ولكن الحظ أن 

نســـبة اإلقبال على التسجيل حتى اآلن محدودة 

جدًا، ومســـؤولية الكل الوطني الفلسطيني، وفي 

القلب منها الفصائـــل، تصويب اجتاه البوصلة 

نحو أوسع مشاركة في االنتخابات.

س- فقدان ثقة املواطن بالفصائل س�������ببه املش�������كلة 
املوجودة بني حماس وفتح؟.

ج- هناك ثالثة عوامـــل ينظر إليها املواطن، 

دائمًا ينظر املواطن إلـــى مقومات الصمود في 

وجه احلصار والعـــدوان، مقومات الصمود هي 

أن تؤمن للمواطن لقمة خبز وفرص عمل وتعليمًا 

وعالجًا، عـــالوة على الكهرباء واملاء، لكن عندما 

تغيب هذه العوامل من سيتحمل املسؤولية؟ أواًل 

يتحمل املســـؤولية املجتمع الدولي، ثم إسرائيل، 

ثم احلكومة الفلسطينية.

رمبا يعتب املواطـــن على الفصائل، مبا أنها 

لم تشـــكل قدرًا من الضغط على احلكومة لتغير 

سياســـتها االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، لتكون 

موجهة ملعاجلة قضايا الشـــباب والبطالة والفقر 

والعمـــال واملـــرأة وغيرها مـــن القضايا، وعلى 

الفصائل أن تعيـــد النظر في آليات عملها فيما 

يخص قضايا صمود املواطن.

س- كنت�������م مطلعني دائمًا عل�������ى دعوات الرئيس أبو 
مازن إلى إجراء االنتخابات، ودعا أكثر من مرة 
»حماس« إلى املوافقة على إجراء االنتخابات، 
هذه املرة كانت موافقة »حماس« مفاجئة، ملاذا 

باعتقادك؟ 
ج- »حمـــاس« لـــم تعلن موافقتها بســـهولة، 

هناك ضغوط وجهود بذلتها اجلبهة الدميقراطية 

واجلبهة الشـــعبية وحركة اجلهاد اإلسالمي في 

أكثر من لقاء إلعطاء االطمئنان والضمانات من 

أجل مشـــاركة حركة حمـــاس، وبالتالي جنحنا 

إلى حد كبير في هذه املسألة، ومشاركة حماس 

وموافقتها على إجراء االنتخابات نعتبره خطوة 

في االجتاه الصحيح.

 علينـــا أن نـــدرك أن االنتخابـــات البلديـــة 

ليست انتخابات سياســـية، ذلك أنها انتخابات 

خدماتية، ولهذا علينـــا أن ندرك إذا جنحنا في 

هذه االنتخابات فسنكون قد فتحنا الطريق نحو 

إمكانية أن نتقدم خطوة نحو انتخابات تشريعية 

ورئاسية ومجلس وطني.

 س- جاه�������زون يف اجلبه�������ة الدميقراطي�������ة لدخول 
االنتخابات؟

ج- يعنـــي نحـــن نخـــوض هـــذه املعركـــة 

علـــى قاعـــدة أنها جزء مـــن الواجـــب الوطني 

ومعركـــة وطنية، وهناك لقـــاءات متت مع القوى 

الدميقراطية اخلمس: الشـــعبية، حزب الشعب، 
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املبـــادرة الوطنية، فدا، من أجـــل الوصول إلى 

قائمـــة موحدة من اليســـار، واالئتـــالف الذي 

سنخوض فيه االنتخابات هو ائتالف مع القوى 

اليســـارية، ونعمل جاهدين بشـــكل مشترك من 

أجل احلصول على نتائج إيجابية، وأي توجهات 

أخرى ســـنخوضها كقوى دميقراطية معًا سواء 

كان ذلك يعني قائمة وطنية أو غيرها من القوائم، 

سيكون التحالف هو الذي سيخوض املعركة.

 س –  يف ح�������ال ف�������وز اجلبه�������ة الدميقراطي�������ة، ه�������ل 
اجلبه�������ة الدميقراطية واليس�������ار ق�������ادران على 
تقدمي اخلدم�������ات للمواطن يف ظ�������ل األوضاع 
الس�������يئة املوجودة اليوم س�������واء بغزة أو بالضفة 

الغربية؟
ج- أنـــا ال أعتقد أن طرفًا مبفرده يســـتطيع 

أن يحقـــق إجنازات كبرى في هذا املســـألة في 

الســـاحة الفلسطينية، ما نســـعى دومًا لتعزيزه 

كجبهة دميقراطية هو الشـــراكة واملشـــاركة من 

الكل الوطني الفلسطيني، إذا كانت هذه مجالس 

بلديـــة يشـــارك فيها الكل الوطني الفلســـطيني 

فســـيكون هذا أفضل، وإذا كانت هذه املشاركة 

ــوان الطيـــف السياســـي، املجتمعـــي  بـــكل أـل

واملســـتقل، فنكون قد انتقلنا خطوة نحو تعزيز 

الدميقراطية مبعناها احلقيقي والتوافقي.

س-هل تتوقع أن تقوم إسرائيل بعرقلة االنتخابات 
يف الضفة الغربية على األقل؟

ج-  االحتـــالل ال يؤمـــن جانبـــه، خاصة أن 

االنتخابات ستجرى في القدس والضفة الغربية 

وغزة، وإسرائيل ال تريد أن تستمر  هذه احلالة 

الفلسطينية في هذا االجتاه، خاصة بعد إعالن 

كل األطـــراف أن لديها اســـتعدادًا لدخول هذه 

االنتخابـــات، لهـــذا أعتقد أن علينـــا أن نضع 

باحلســـبان أن هناك إمكانية ألن تضع حكومة 

نتنياهو العراقيل، ولهذا مطلوب أال ننصاع لهذه  

اإلجراءات، وعلينا بالعكس أن نشكل منها دافعًا 

إلمتام العملية إلى نهايتها.

س-هل س�������تنعكس نتائج االنتخابات على حياة 
املواطن؟

ج- تعــــرف أن موازنــــة الســــلطة مبنيــــة على 

املســــاعدات والهبــــات املقدمة من الــــدول املانحة 

مبا فيها االحتاد األوروبي، واالنتخابات تســــحب 

من املجتمع الدولي ذريعة عدم تقدمي املســــاعدات، 

وثانيًا كثير من الدول املانحة في ظل الدميقراطية 

الفلسطينية ميكن أن تقدم مشاريع للنهوض بالبنى 

التحتية التي هي أساســــًا مدمــــرة في العديد من 

البلديات في قطاع غزة. 

واملســــألة الثالثــــة، تفتح أفقًا نحــــو التوأمة مع 

عــــدد من البلديات األوروبيــــة أو العربية، وبالتالي 

تخلــــق في إطار هذه التوأمة شــــراكات في العديد 

من املجــــاالت، وأخيرًا تكون االنتخابات قد وحدت 

املؤسسات في إطار ما يسمى وزارة احلكم احمللي 

لتستفيد البلديات من صندوق اإلقراض ومن جزء 

موازنة السلطة باعتبارها حتت مسؤوليتها. 

 س- هذا اجلزء اإليجابي، ماذا عن السلبي يف حال 
متت االنتخابات؟



105

ج- أنـــا ال أعتقـــد أن ثمـــة فـــي العمليـــة 

الدميقراطية سلبيات، السلبيات متى إذا خرجت 

فـــي هذه البلديـــات كتلتان على غـــرار املجلس 

التشريعي تعطالن احلياة داخل هذه املؤسسة، 

نحـــن نريد كفاءات مهنية أخذت خبرة من ألوان 

الطيف السياســـي الفلسطيني، ألن هذا يصبح 

تنافسًا بينهما ألنها ستعود للشارع مرة أخرى 

وكل معني بتقدمي أفضل ما لديه، لكن إذا أتينا 

بثنائيـــة »فتـــح« و»حماس« إلى هـــذه املجالس 

فنكون قـــد كررنا جتربة انتخابـــات 2006 في 

التشريعي، ونكون قد ســـاهمنا في تعطيل دور 

هذه املجالس.
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زكريا السرهد *

سياسات عامة

يحتـــل القطـــاع الزراعي مكانـــًة خاصًة في 

االقتصـــاد الفلســـطيني ال تتوقف عند نســـبة 

مســـاهمة هـــذا القطـــاع فـــي النـــاجت احمللي 

اإلجمالي، كون الزراعـــة من أهم أدوات حتقيق 

السيادة الوطنية على األرض، ومن أكثر احملاور 

ــرًا عن مدى تفاعل اإلنســـان مـــع أرضه،  تعبـي

ومقاومـــة سياســـات االحتالل اإلســـرائيلي في 

االستيالء على األرض الفلسطينية واملياه، جوهر 

الصـــراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي. باإلضافة 

إلى أهمية مســـاهمة القطاع الزراعي في تعزيز 

الصمود الفلسطيني، وتلبية االحتياجات الغذائية 

للشعب الفلسطيني، ومساهمته في تغطية ميزان 

املدفوعات التجـــاري،1 حيث يعتبر األكثر تعبيرًا 

عن اإلنتاج االقتصادي احلقيقي للسلع الزراعية، 

وارتباط ذلك مبنظومة األمن الغذائي في فلسطني 

والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من األمن القومي.

يســـاهم القطـــاع الزراعـــي وفقـــًا للبيانات 

الصادرة عن وزارة الزراعة مبا نســـبته %5.6 

من الناجت احمللي اإلجمالي الفلسطيني، ويشغل 

15.2% مـــن األيـــدي العاملـــة الفلســـطينية، 

ويشـــكل اإلنتاج الزراعي نحو 15% من إجمالي 

الصادرات الفلسطينية.2

اإلطار القانوني والمؤسسي

 الناظم للقطاع الزراعي:

قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م.. 1

ينظم هذا القانون كل ما يتعلق باإلنتاج الزراعي 

وتســـويقه وحمايته بشـــقيه النباتي واحليواني، 

مساهمة قوانين التأمينات الزراعية

 واإلقراض الزراعي في التنمية الزراعية المستدامة

باحث في السياسات العامة.
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ويهدف إلى احلفاظ علـــى قطاع الزراعة وتنميته 

وتطويره، وإنشـــاء مرجعية مؤسســـية لإلشراف 

على تنظيم هذا القطاع ممثلة بوزارة الزراعة.

قرار بقانون رقم )12( لسنة 2013م بشأن . 2

صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية.

يهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق مالي 

للحفاظ على مصالح املزارعني، واملســـاهمة في 

اســـتقرار القطاع الزراعي وتنميته من خالل ما 

ســـيقدمه من تعويضات للمزارعني عن اخلسائر 

الناجمة عـــن الكوارث الطبيعيـــة. كما يتضمن 

القانون تشـــكيل مجلس إدارة للصندوق يشرف 

علـــى أعماله، وطاقم إداري يقـــوم بتنفيذ املهام 

املوكلة ملجلس إدارة الصندوق.

قرار بقانون رقم )8( لســـنة 2015 بشأن . 3

املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي.

يهدف هـــذا القانون إلى إنشـــاء مؤسســـة 

مختصـــة باإلقراض الزراعي، مما يســـاهم في 

زيادة االســـتثمار في القطاع الزراعي، وتنمية 

اإلنتاج الزراعي وتطويره واستدامته. ويتضمن 

تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة يشرف على مهام 

املؤسســـة، ويساعده في ذلك طاقم تنفيذي يقوم 

بتنفيذ مهام املؤسسة، وفق اآلليات التي حددها 

القانـــون، باإلضافـــة إلى النص علـــى إصدار 

األنظمة اخلاصة بعمل الصندوق.

مفهوم التنمية الزراعية:

تعرف منظمة األغذية والزراعة )الفاو( التنمية 

الزراعية املستدامة بأنها: »إدارة وصيانة الطبيعة 

األساســـية، بحيث تضمن املؤسسات والتقنيات 

واملتطلبات اإلنســـانية احلالية واملستقبلية. وأن 

مثل إســـتراتيجية كهـــذه يجـــب أن تعمل على 

صيانـــة موارد األرض وامليـــاه واملوارد الوراثية 

النباتية واحليوانية، كمـــا يجب أن تكون مقبولة 

تقنيًا واقتصاديًا من املجتمع«.3 

مدى مس�������اهمة قانوني التأمين�������ات الزراعية 
واإلقراض الزراعي يف تعزيز عناصر التنمية 

الزراعية املستدامة:
هناك العديد من العناصر التي تســـاهم في 

إحداث التنمية الزراعية املستدامة، بحيث يشكل 

التكامـــل بني مجموعة هـــذه العناصر وتطبيقها 

علـــى أرض الواقع مؤشـــرًا على مـــدى جناح 

إحداث عملية التنمية الزراعية. 

ومبا أن كاًل من القرار بقانون رقم )12( لسنة 

2013 بشـــأن صندوق درء املخاطر والتأمينات 

الزراعية، والقرار بقانون رقم )8( لســـنة 2015 

بشأن املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي، 

قد مت إقرارهما بهدف حتقيق تنمية في القطاع 

الزراعي، فمن املفترض واملنطقي أن يســـتجيبا 

لعناصر وعوامل التنمية الزراعية املستدامة.

: زيادة القدرة على تنمية الموارد.
ً
أوال

تعتبـــر املوارد التي تتعلـــق باإلنتاج الزراعي 

جـــزءًا من الطبيعة األساســـية التي ورد ذكرها 

فـــي تعريف منظمة )الفـــاو( للتنميـــة الزراعية 

املســـتدامة. وتعتبر املياه أحـــد أهم املوارد في 

اإلنتـــاج الزراعي بشـــقيه النباتـــي واحليواني. 
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وبالعودة إلى اإلحصائيات املتعلقة باستخدامات 

املياه لألغراض الزراعية في فلســـطني، جند أن 

كمية املياه املتاحة ألغراض الزراعة شـــحيحة، 

مقارنـــة مبســـاحة األراضـــي املزروعـــة والتي 

بلغت 1034901 دومن فـــي العام 2011، منها 

167671 دومنًا فقـــط عبارة عن أراض زراعية 

مروية، أي ما نسبته 16% من إجمالي األراضي 

املزروعـــة. فيما بلغت كمية املياه املضخوخة من 

اآلبار اجلوفيـــة لالســـتخدام الزراعي 114.5 

مليـــون متر مكعب في العـــام 2011، وارتفعت 

إلى 123.8 مليون متر مكعب في العام 2013. 

فيما أنه وفق بيانات األمم املتحدة، فإن 90% من 

املياه اجلوفية املستخرجة تستخدم للري، وتعتبر 

الزراعـــة أكبر قطاع مســـتهلك للميـــاه املتاحة 

بنسبة تصل إلى 70% على مستوى العالم.4

بالنظـــر إلى قانـــون درء املخاطر والتأمينات 

الزراعيـــة، فـــإن تعويضات املزارعني ســـتكون 

بسبب الكوارث الطبيعية والتي سيحددها نظام 

خـــاص يصدر عـــن مجلس الوزراء، والســـؤال 

املطروح فيما يخص املياه كأهم مورد من موارد 

اإلنتاج الزراعي هو: هل يعتبر االنقطاع املفاجئ 

للمياه كمورد من ضمن الكوارث الطبيعية أم ال؟ 

خاصة أن الكثير من املزارعني سبق أن تعرضوا 

خلسائر بســـبب انحباس األمطار، سواء أكانت 

الزراعة تعتمد علـــى مياه األمطار أم على الري 

الذي تعتمـــد وفرته على كميـــات األمطار التي 

تهطل في شتاء كل عام، وانخفاض األمطار قد 

يتسبب في حدوث جفاف بدرجات مختلفة. حيث 

يعتبـــر اجلفاف من الكوارث الطبيعية التي تعود 

ألســـباب مائية وجوية، وتكون له أضرار أوسع 

انتشارًا على الزراعة واألنشطة املرتبطة بإنتاج 

الغـــذاء.5 لذا يفترض أن يكـــون انخفاض كمية 

األمطـــار من بـــني الكوارث الطبيعيـــة التي يتم 

تعويض املزارعني عن اخلسائر الناجمة عنه.

كمــــا أن القرار بقانون رقم )8( لســــنة 2015 

بشــــأن املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي لم 

يتطرق إلى منح القروض للمشــــاريع االستثمارية 

الزراعية في مجال املياه املعدة لألغراض الزراعية، 

ومت االكتفــــاء في املادة )8( فقرة )2( بالنص على 

أن من أهداف املؤسسة »تشجيع املزارعني العاملني 

في القطاع الزراعي على إقامة املشاريع الزراعية 

ومشــــاريع تصنيع املنتجات الزراعية ومستلزمات 

اإلنتاج الزراعي والتســــويق الزراعــــي وتطويرها 

وتوسيعها باملساهمة في رأس مال الشركات التي 

تســــتهدف إنشاء مثل هذه املشاريع...«. وضمنيًا، 

ميكن اعتبار االستثمار في مشاريع املياه لألغراض 

الزراعيــــة ضمــــن مشــــاريع مســــتلزمات اإلنتاج 

الزراعي،6 ولكن كان يتوجب اإلشارة إلى املشاريع 

املتعلقــــة باالســــتثمار في مجال امليــــاه لألغراض 

الزراعيــــة ألهمية االســــتثمار فيها، وخاصة إعادة 

معاجلــــة املياه ألغراض الري ومشــــاريع احلصاد 

املائي وغيرهــــا. حيث تعد إعادة اســــتخدام مياه 

الصــــرف الصحي بعد معاجلتها واالســــتفادة من 

مشــــاريع احلصاد املائي واستخدامها في املجال 

الزراعي من مبادئ التنمية املســــتدامة التي تقوم 

على االستغالل الرشيد للثروة املائية.7



109

كما تعتبر األراضي من املوارد األساســــية في 

اإلنتــــاج الزراعي، وعنصرًا أساســــيًا من عناصر 

حتقيــــق التنميــــة الزراعيــــة املســــتدامة، حيث إن 

احملافظــــة عليها وحتســــينها وتطويرهــــا وزيادة 

مساحاتها يساهم إلى حد كبير في احلفاظ عليها 

كمورد من النضوب، وصواًل إلى زراعة مســــتدامة 

قادرة علــــى إدارة املوارد الطبيعية بشــــكل ناجح 

لتلبيــــة االحتياجات البشــــرية املتغيرة، مع صياغة 

وحتســــني البيئة واملوارد الطبيعية واحملافظة على 

سالمتها.8

وبالنظر إلـــى قانون صنـــدوق درء املخاطر 

املؤسســـة  وقانـــون  الزراعيـــة،  والتأمينـــات 

الفلســـطينية لإلقراض الزراعي، فلم يتم النص 

صراحة على أن اســـتصالح األراضي وحتسني 

نوعيتها من األهداف التي تســـعى املؤسستان 

إلى حتقيقهما، بل يستشف ضمنًا أنها جزء من 

مشاريع اإلنتاج الزراعي. 

ثانيًا: المواءمة مع المتغيرات

 الدولية واإلقليمية.

ــرات االقتصاديـــة والتجاريـــة  تعتبـــر املتغـي

والسياســـية املعاصرة واملتالحقة على املستوى 

اإلقليمي والدولي من أهم التحديات التي تواجه 

حتقيق التنمية الزراعية املستدامة في فلسطني، 

وخاصة تأثير تلك املتغيرات على تصدير املنتجات 

الزراعية إلى األسواق اخلارجية، وهذا يتطلب أن 

يكون هناك رصد مستمر لتلك املتغيرات لتجنب 

اآلثار السلبية الناجمة عنها، واحلد من تأثيرها 

على التنمية الزراعية املســـتدامة في فلســـطني، 

واالستفادة من املتغيرات ذات التأثير اإليجابي. 

بحيـــث يتم اللجوء إلى تصدير الســـلع الزراعية 

التي يستخدم في إنتاجها عنصر اإلنتاج الوفير 

ذي التكلفة النســـبية األقل.9 وفي الوقت نفســـه 

يتوجب على الشـــركات تكييـــف منتجاتها وفقًا 

ملا يتناســـب والبيئة التجارية اخلارجية املتجددة 

واملتغيرة باستمرار.10

تضمنـــت املادة )30( من قانون صندوق درء 

املخاطر والتأمينات الزراعية »حتديد اخلســـائر 

الزراعية الناجتة عن األزمات السياســـية وآلية 

الصرف ونسبة التعويض عنها باتفاق الصندوق 

مـــع احلكومة«. وبهذا تكون اخلســـائر التي قد 

تنجم عن األزمات السياســـية من بني اخلسائر 

التي يتم تعويض املزارعني عنها؛ مما يشجع على 

الشعور باالســـتقرار لدى املزارع واستمراريته 

فـــي العمل فـــي القطـــاع الزراعـــي، حيث إن 

الشعور باالستقرار والطمأنينة لدى العاملني في 

القطاع الزراعي جزء أساسي من إستراتيجيات 

حتقيق التنمية الزراعية املســـتدامة، األمر الذي 

يساعد على إعادة تكينّف املزارعني مع املتغيرات 

اجلديـــدة بداًل من االنســـحاب مـــن العمل في 

القطاع الزراعي.

تضمنـــت املـــادة )4( فقرة )2( مـــن قانون 

املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي تشجيع 

املزارعني علـــى إقامة املشـــاريع الزراعية ومن 

بينها تلك املتعلقة بالتســـويق الزراعي، وهذا من 

شـــأنه أن يساهم في رفع مســـتوى التكيف مع 
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املتغيرات اإلقليمية والدولية. كما أن الفقرة )3( 

من املادة نفســـها تضمنت مساهمة الصندوق 

فـــي متويل وإقـــراض عمليات إنتاج وتســـويق 

وتصديـــر املنتجات الزراعية الفلســـطينية التي 

تتوالها املؤسسات الرسمية العامة أو الشركات 

الزراعية أو املزارعون؛ مما يساهم في رفع قدرة 

املنتجات الزراعية الفلسطينية على املنافسة في 

األســـواق اخلارجية، ذلك أن هذه املؤسســـات 

لديها قدرة أكبر على اإليفاء بشروط ومواصفات 

املنتجـــات الزراعيـــة التـــي تتطلبها األســـواق 

اإلقليمية والدولية، وتبني آليات التكيف للدخول 

إلى األســـواق اخلارجية ضمن إســـتراتيجيات 

التســـويق الدولية املتبعة، حيـــث يقوم املنتجون 

بعـــرض منتجاتهم في األســـواق اخلارجية مبا 

يحقق أهدافهم مبا في ذلك إيجاد أسواق دائمة 

ملنتجاتهم في اخلارج، وحتقيق ميزة تنافسية في 

تلك األسواق.11

التكنولوجية  ب��ال��ت��ط��ورات  ال��ل��ح��اق  ث��ال��ث��ًا: 

المتسارعة.

أشـــارت املادة )6( فقرة )3( إلى أن إدخال 

التكنولوجيـــا احلديثة في اإلنتـــاج الزراعي من 

األهـــداف التي يســـعى صنـــدوق درء املخاطر 

والتأمينات االجتماعية إلى حتقيقها، عن طريق 

استخدام الفوائض املالية في االستثمارات التي 

تشجع على اســـتخدام التكنولوجيا احلديثة في 

اإلنتاج الزراعي. وأوضحت املادة )7( فقرة )2( 

أن من مهام الصندوق االستثمار في التكنولوجيا 

واألدوات التي حتســـن من القـــدرة على تلمس 

املخاطر ووضع اإلجـــراءات االحتياطية للتقليل 

من آثارها. وهذا يعني أن القانون املذكور يسعى 

إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا ليس فقط في 

مجـــال اإلنتاج الزراعي، وإمنا أيضًا في املجال 

الوقائـــي للمســـاهمة في التقليل من اخلســـائر 

التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية. وهذا يعبر 

عن نظرة شـــمولية متكاملة حـــول زيادة اإلنتاج 

الزراعي من الناحية الكمية والنوعية، وحتصينه 

قدر اإلمكان من آثار الكوارث الطبيعية؛ وهو ما 

يساهم في حتقيق التنمية الزراعية املستدامة. 

في املقابل، لم يشر قانون املؤسسة الفلسطينية 

لإلقراض الزراعي صراحًة إلى تشجيعه اإلقراض 

في مجال حتسني استخدام التكنولوجيا احلديثة 

في اإلنتاج الزراعي، وإن كان أشـــار في املادة 

)4( إلى أن من بني األهداف العامة للمؤسســـة 

تشجيع املزارعني العاملني في القطاع الزراعي 

على إقامة املشاريع الزراعية ومشاريع املنتجات 

الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي والتسويق 

الزراعي وتطويرها وتوسيعها. 

يرتبط استخدام التكنولوجيا ومواكبة تطورها 

بزيادة القدرة على املواءمة مع املتغيرات اإلقليمية 

والدولية؛ وبالتالي زيادة القدرة على املنافسة في 

السوق العاملية. حيث تساهم التكنولوجيا املتطورة 

في حتقيق الشروط املتعلقة باملواصفات العاملية 

للســـلع مبا فيها املنتجات الزراعية التي يتوجب 

أن تكون قادرة على املنافسة. كما أن استخدام 

التكنولوجيا احلديثة يســـاهم في خفض تكاليف 
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اإلنتاج الزراعـــي عن طريق خفض عدد األيدي 

العاملة في اإلنتاج الزراعي املعروف بكونه أكثر 

قطاع يحتاج إلى األيدي العاملة.12

رابعًا: تحقيق التوازن بين المنظورين الوطني 

والقومي في تخطيط السياسات االقتصادية 

والزراعية وتنفيذها.

يرتبـــط القطـــاع الزراعـــي ارتباطـــًا وثيقًا 

بـــاألرض والســـيادة، األمر الـــذي ينطوي على 

أهمية خاصة في فلســـطني كما سبق وأشرنا. 

وفي هذا السياق ال بد من اإلشارة، أيضًا، إلى 

أن هذه اخلصوصية توجب على دولة فلســـطني 

اتباع سياســـات تأخـــذ بعني االعتبـــار العمق 

العربي وعالقة فلسطني بالدول العربية، مبا فيها 

العالقات االقتصادية. 

وعلـــى الرغم مما ســـبق، يالحـــظ أن قانون 

صنـــدوق درء املخاطـــر والتأمينـــات الزراعية، 

وقانون املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي، 

قد خليا من اإلشارة إلى دور املؤسستني في تعزيز 

الشـــراكة مع الدول العربيـــة األخرى في مجال 

اإلنتاج والتسويق الزراعي سعيًا للمساهمة في 

حتقيق التوازن بني البعديـــن الوطني والقومي. 

بحيـــث يتضمن قانـــون صنـــدوق درء املخاطر 

والتأمينـــات االجتماعية إمكانيـــة عقد اتفاقيات 

تعـــاون مـــع الصناديق املماثلة فـــي دول عربية 

أخرى، وأن يتضمن قانون املؤسسة الفلسطينية 

لإلقراض الزراعي أيضًا إمكانية عقد اتفاقيات 

قروض مـــع مؤسســـات نظيرة لها فـــي الدول 

العربية األخرى. وهذا من شأنه أن يعزز عالقات 

اإلنتاج والتســـويق الزراعي مع احمليط العربي، 

وفي الوقت نفســـه يعود باملنافـــع على القطاع 

الزراعي في فلســـطني. وفي هذا اإلطار، وقعت 

وزارة االقتصـــاد الوطني عـــددًا من االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم وبروتوكوالت التعاون مع عدة 

دول عربية وإســـالمية وأوروبية وأميركية التينية 

ضمن إستراتيجيتها التجارية بني فلسطني ودول 

العالم.13 وهذا يشير إلى السعي لتعزيز التبادل 

التجاري السلعي واخلدمي بني فلسطني والدول 

العربيـــة وغيرها، خاصة فيما يتعلق بالتســـويق 

الزراعي في اخلارج.

خامسًا: زيادة فاعلية مؤسسات المزارعين.

أغلب احليازات الزراعية في فلســــطني صغيرة 

نســــبيًا، وتتصف بقلة القــــدرات واإلمكانيات في 

اإلنتاج الزراعي؛ ألنها تقوم على مجهودات فردية 

غير منظمة، ومتناثرة هنا وهناك، األمر الذي يحد 

مــــن إمكانية هذا اإلنتاج على التطور،14 بل يكون 

عرضة للتراجع أو االنسحاب. واحلل هنا ال يكون 

عادة بزيادة حجم احليازات الزراعية لعدم إمكانية 

حتقيق ذلك، بل في اندماج املزارعني في احتادات 

ومجموعــــات حلمايــــة مصاحلهم، وهــــي خطوات 

أساسية نحو مأسسة اإلنتاج والتسويق الزراعي.

وفي هذا اإلطار، ميكن لصندوق درء املخاطر 

الفلسطينية  والتأمينات االجتماعية واملؤسســـة 

لإلقراض الزراعي أن تلعبا دورًا مهمًا نحو هذه 

املأسســـة وتأطيرها قانونيًا؛ وبالتالي ال تصبح 
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مسألة حجم احليازة الزراعية عائقًا أمام اإلنتاج 

والتسويق الزراعي. 

وبشـــكل عام، تضمنت املادة )6( فقرة )12( 

مـــن قانون صنـــدوق درء املخاطـــر والتأمينات 

الزراعية أن من أهـــداف الصندوق دعم صغار 

املزارعـــني، وهـــذا يتطلـــب إجـــراءات تنفيذية 

علـــى أرض الواقـــع تأخذ بعـــني االعتبار هذه 

اخلصوصيـــة املتعلقة بصغر حجـــم احليازات 

الزراعية، ومنحها أهميـــة خاصة وفقًا للقانون. 

فاملزارع ال يشـــترط فيه أن يكون منضويًا حتت 

احتـــاد أو أي جســـم آخـــر ليســـتفيد من هذا 

القانون، ويكفي أن يكون حاصاًل على شـــهادة 

احليـــازة الزراعية، وفقًا ملـــا تضمنته املادة )1( 

من القانـــون املذكور، حيث عـــرف املزارع بأنه 

»كل شخص طبيعي أو معنوي يعمل في اإلنتاج 

الزراعي بشقيه النباتي واحليواني وحاصل على 

شهادة احليازة الزراعية«. 

وفيمـــا يخص تشـــكيل قوام مجلـــس إدارة 

الصندوق، أشارت املادة )8( الفقرة )2( إلى أنه 

يضم خمسة أعضاء ميثلون االحتادات واملنظمات 

األهلية واملجالس الزراعية املتخصصة املساهمة 

في رأس مال الصندوق وفق مساهماتهم. وهذا 

توجه إيجابي نحو إشراك املؤسسات ذات العالقة 

باإلنتاج والتســـويق الزراعي في صنع القرارات 

املتعلقـــة بعمل الصندوق، إال أنها لم حتدد عدد 

ممثلـــي املجالس أو االحتادات الزراعية من بني 

األعضاء اخلمسة. وكان من املفترض أن حتدد 

عددهم بصرف النظر عن نسبة مساهماتهم في 

الصندوق. كون االحتـــادات واملجالس الزراعية 

هي من ســـيمثل مصالح صغـــار املزارعني في 

الصندوق.

كما أن حجم احليــــازة الزراعية ال يقف عائقًا 

أمام املزارعني الذين ميكنهم احلصول على قروض 

ألغراض اإلنتاج والتســــويق الزراعي وفق ما جاء 

في قانون املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي. 

فقد تضمنت املادة )3( من القانون املذكور أن من 

أهداف املؤسســــة منح القروض بجميع أشكالها 

وآجالها للمزارعني والشركات العاملة في القطاع 

الزراعي، على أن يكون طالب القرض مؤمنًا لدى 

صنــــدوق درء املخاطر والتأمينــــات االجتماعية، 

لزيادة الضمانات على هذه القروض.

وبالتمعن فـــي الفقرة )2( من املـــادة ذاتها 

واملتعلقة بأهداف املؤسســـة، جند أن البند )أ( 

ينص على أن ال يتجاوز إجمالي قيمة مساهمات 

مؤسسة اإلقراض الزراعي في مشاريع القطاع 

الزراعـــي وفـــي أي وقت من األوقـــات )%15( 

مـــن رأس مالها املصرح به. وهذا يســـاهم في 

حمايـــة صغـــار املزارعـــني، وإمكانية احلصول 

على القروض من املؤسسة، وذلك بتحديد نسبة 

احلد األعلى من مساهمة املؤسسة في املشاريع 

الزراعيـــة )15%( مـــن رأس مالهـــا، وحتصينه 

من النضوب الذي قد ينجم عن قيام الشـــركات 

العاملة فـــي القطاع الزراعـــي باحلصول على 

نســـبة أكبر، وتبقى الفرص ضئيلة أمام صغار 

املزارعني للحصول على مزايا مساهمة املؤسسة 

في مشاريعهم الصغيرة. 
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بالنظـــر إلى ما تضمنته املـــادة )5( املتعلقة 

بقوام مجلس إدارة مؤسسة اإلقراض الزراعي، 

يالحـــظ أن هنـــاك متثياًل ضعيفًا للمؤسســـات 

الزراعيـــة كاالحتـــادات واملجالـــس الزراعيـــة 

وغيرها. ذلك أن الفقرة )1( بند )ب( أشارت إلى 

عضويـــة ثالثة أعضاء من املؤسســـات الزراعية 

أو املالية أو املصرفية غير احلكومية في مجلس 

إدارة املؤسسة. وهذا يعني أن هناك احتمااًل أن 

يكون األعضاء الثالثة من املجالس الزراعية، أو 

أال يكون أي واحد منهم. وكان من املفترض أن 

حتدد عضوية كل جهة من اجلهات املذكورة بداًل 

من تركها فضفاضة حتمل تفسيرات متعددة.

سادسًا: زيادة جاذبية االستثمار

 في القطاع الزراعي.

عادة ما يكون االستثمار في القطاع الزراعي 

أقل جاذبية مقارنة بالقطاعات األخرى كالقطاع 

الصناعـــي أو التجـــاري أو اخلدماتي أو املالي 

وغيرها من القطاعـــات، ويعود ذلك على األغلب 

إلـــى أن زمن اإلنتاج للوحدة املنتجة في القطاع 

الزراعي هو األطول مقارنة بالقطاعات األخرى.15 

فزمن اإلنتاج للوحدة املنتجة في القطاع الزراعي 

النباتي على ســـبيل املثال يبدأ من حلظة متهيد 

األرض وزراعة البذور وينتهي عند حلظة التسويق 

والبيع، وهي فترة طويلة نسبيًا قد تستغرق عدة 

أشهر عند زراعة اخلضروات، وتستغرق سنوات 

عنـــد زراعة األشـــجار املثمرة، وهـــو ما ينطبق 

على اإلنتاج الزراعـــي احليواني، فزمن اإلنتاج 

قد يســـتغرق أشـــهرًا أو ســـنوات وفقًا لوحدة 

اإلنتـــاج الزراعي احليوانـــي. فيما زمن اإلنتاج 

فـــي القطاع الصناعي مثاًل مـــن حلظة تصنيع 

السلعة إلى حلظة البيع قد يستغرق بضعة أيام 

فقط، وبالتالي فإن الوقت الذي ينقضي للحصول 

على املرود من االســـتثمار في القطاع الزراعي 

سيكون أطول بكثير من احلصول على املرود من 

االستثمار في القطاع الصناعي أو التجاري أو 

اخلدماتي أو املالي. 

وهـــذا يتطلب أن تكون هنـــاك آليات مؤطرة 

قانونيـــًا لزيادة جاذبية االســـتثمار في القطاع 

الزراعـــي، بحيث يتم خفض مســـتوى املغامرة 

الناجـــم عن تذبذب كميـــات اإلنتاج الزراعي أو 

تذبذب األســـعار أو التخوف من نتائج الكوارث 

الطبيعيـــة احملتملة على اإلنتـــاج الزراعي، إذا 

أخذنا بعني االعتبار أن االســـتثمار في القطاع 

الزراعي يتفـــوق على القطاعـــات األخرى بأنه 

ال يحتـــاج إلـــى رأس مـــال كبير مقارنـــة بتلك 

القطاعات.16

الشـــك فـــي أن إقـــرار قانون صنـــدوق درء 

املخاطر والتأمينات الزراعية سيزيد من جاذبية 

االســـتثمار في القطاع الزراعي؛ ألن املزارع أو 

املســـتثمر في القطاع الزراعي سيشعر بأمان 

نســـبي فيما يتعلق مبشـــروعه االستثماري من 

خالل ضمان التعويضات التي ســـيحصل عليها 

فـــي حال تعرضـــه ألي من الكـــوارث الطبيعية 

احملتملـــة، وإعفائـــه من مســـؤولية حتمل كامل 

اخلسائر املالية الناجمة عن تلك الكوارث. 
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تصـــب األهـــداف املعلنة إلنشـــاء الصندوق 

بشـــكل مباشـــر في زيادة جاذبية االســـتثمار 

فـــي القطـــاع الزراعي، وهي: تشـــجيع وزيادة 

االستثمارات في القطاع الزراعي، والتقليل من 

اخلســـائر التي يتعرض لهـــا املزارعون واملؤمن 

لهم، واملســـاهمة في حتقيق التنمية املستدامة، 

واملســـاهمة في تطوير البنـــى التحتية الزراعية 

التي من شـــأنها أن تقلل مـــن مخاطر الكوارث 

الطبيعية، أي مبعنى أنها تســـاهم في خلق بيئة 

مستدامة لإلنتاج الزراعي.

يســـاهم إقرار قانون املؤسســـة الفلسطينية 

لإلقـــراض الزراعي بشـــكل كبيـــر، أيضًا، في 

زيادة جاذبية االســـتثمار في القطاع الزراعي، 

واملساهمة في حتقيق التنمية الزراعية املستدامة، 

كون غالبية عمليات اإلقراض في فلسطني موجهة 

ألغراض استهالكية أو بنسبة أقل إلقامة مشاريع 

جتارية وصناعية،17 فيما تفتقر إلى سياســـات 

إقراض موجهة لتنمية القطـــاع الزراعي. ولكن 

إنشاء املؤسســـة الفلسطينية لإلقراض الزراعي 

يتيح للمزارعني إمكانية إنشـــاء وتطوير وتوسيع 

مشاريعهم الزراعية، لتوفر رأس مال لهذه الغاية 

عـــن طريق اإلقراض، ويبقى األمر منوطًا بحجم 

التســـهيالت التي تقدمها املؤسسة في عمليات 

اإلقـــراض والتمويـــل. حيث إنه مـــن األهداف 

املعلنـــة لصنـــدوق درء املخاطـــر والتأمينـــات 

الزراعية تشـــجيع مؤسسات اإلقراض الزراعي 

علـــى زيادة حجـــم التســـهيالت االئتمانية التي 

متنحهـــا للقروض الزراعية، وذلـــك وفق ما جاء 

فـــي املادة )6( فقرة )5( مـــن القانون املذكور. 

فوجود صندوق لتعويض املزارعني عن اخلسائر 

الناجمة عـــن الكوارث الطبيعية سيســـاهم في 

إقدام مؤسســـات اإلقراض الزراعي على زيادة 

حجم التســـهيالت االئتمانية،18 وذلك النخفاض 

نســـبة املخاطرة في تلك املشـــاريع املؤمنة لدى 

صندوق درء املخاطر والتأمينـــات االجتماعية. 

وقد حددت املادة )9( من القانون املذكور أن من 

صالحيات مجلس إدارة املؤسســـة حتديد نسبة 

الفائدة التي تســـتوفى عن القروض اســـتنادًا 

لتعليمـــات يصدرها املجلس لهذه الغاية، ووضع 

األسس والشـــروط لعمليات اإلقراض وحتصيل 

احلقوق املالية للمؤسسة. 

وهنا يتوجب األخذ بعـــني االعتبار أن تكون 

نســـبة الفائـــدة علـــى القـــروض أقل مـــن تلك 

النســـبة ألنواع القروض األخـــرى املعمول بها 

لدى املصارف ومؤسســـات اإلقراض اخلاضعة 

إلشراف ســـلطة النقد الفلســـطينية، وأن تكون 

التســـهيالت املمنوحة للحصـــول على القروض 

بشـــروط أفضل من تلك التي تقدمها املؤسسات 

املصرفيـــة واملاليـــة األخـــرى. علـــى أن يكون 

هناك توازن بني نســـبة الفائـــدة املنخفضة على 

القروض، وشـــروط منح القروض، واســـتدامة 

عمل الصندوق مبا يســـاهم في حتقيق التنمية 

الزراعيـــة املســـتدامة. ولعل ما جـــاء في املادة 

)19( مـــن القانون املذكور يســـاهم إلى حد ما 

في إمكانيـــة أن تقوم بتخفيض نســـب الفائدة 

على القروض؛ وذلك للنص على إعفاء املؤسســـة 
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من جميع أنواع الضرائب والرســـوم واجلمارك 

وطوابـــع الـــواردات والبريد على مراســـالتها، 

ومتتعها بجميع التسهيالت واإلعفاءات املمنوحة 

للمؤسسات العامة.

التجمع��ات  س��ابعًا: تحقي��ق االس��تقرار ف��ي 

الريفية.

يعتبر الريـــف احلاضنة األساســـية للقطاع 

الزراعـــي، ومـــن هـــذا املنطلـــق تقوم فلســـفة 

التنمية الزراعية املســـتدامة على هذه احلاضنة 

ودميومتها. ويعتبر احلفاظ على البنية االجتماعية 

للريف الفلسطيني الشرط األساس للحفاظ على 

اســـتقرار املجتمع الريفي، واستمرارية املجتمع 

الزراعي الذي يشكل سلة الغذاء الفلسطينية.

إن أكبــــر خطــــر يواجــــه التجمعــــات الريفية 

الفلســــطينية هو هجر األراضي الزراعية بسبب 

سياسات احلصار ومصادرة األراضي وشح املياه 

التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى 

ضعف العائد على االستثمار الزراعي في الريف، 

مقارنــــة بالعائد على االســــتثمار فــــي القطاعات 

األخرى وخاصة سوق العمل في إسرائيل. 

يعد منط اإلنتاج السائد في الريف الفلسطيني 

تقليديًا قائمًا في أغلبه على منط اإلنتاج الزراعي 

املنزلــــي، مبعنى أن اإلنتــــاج الزراعي في الريف 

ال يشــــكل مصــــدر الدخل األساســــي لألســــرة 

الفلسطينية، بل يشكل مصدرًا ثانويًا، وفي أغلبه 

يكون معدًا لالســــتهالك املنزلــــي،19 فيما يتم بيع 

الفائض من اإلنتاج الزراعي في الســــوق احمللية. 

هذا النمط، وإن كان يتسم بالدميومة واالستمرارية 

كونه ال يشكل مغامرة اســــتثمارية، فإنه ال يرقى 

إلى مستوى اإلنتاج الزراعي القائم على األهداف 

التجاريــــة الربحية املوجهــــة للتصدير. وهذا يعود 

كما سبق وأشرنا إلى أن حجم احليازات الزراعية 

في الريف الفلســــطيني صغيرة ومفتتة ومعرضة 

ملزيد من التفتت بسبب امليراث؛ مما يشكل عائقًا 

أمام سياسات التنمية الزراعية املستدامة. 

وعلى الرغم ممـــا تضمنه قانون صندوق درء 

املخاطر والتأمينـــات االجتماعية في املادة )6( 

فقرة )2( من أن احملافظة على مستوى مستقر 

من الدخـــل الفردي الزراعي هـــو من األهداف 

التي يســـعى إلى حتقيقها، وما تضمنته الفقرة 

)6( بالنص صراحة على أن تشجيع االستقرار 

فـــي األرياف هو مـــن بني تلك األهـــداف، فإن 

هناك حاجة ماســـة إلـــى أن تتضمـــن اللوائح 

التنظيمية لقانون اإلنتاج الزراعي املنزلي فئات 

التعويضـــات الناجمة عن الكـــوارث الطبيعية، 

وإمكانيـــة أن ُيشـــمل في التأمينـــات الزراعية. 

وبالتوازي، أن تتضمن اللوائح التنظيمية لقانون 

املؤسسة الفلسطينية لإلقراض الزراعي إمكانية 

منح القروض الصغيرة واملتوســـطة للمشـــاريع 

الزراعية التي تصنف ضمن االقتصاد الزراعي 

املنزلي، بهدف تشـــجيع تلك املشـــاريع بصرف 

النظر عن حجم ونوعية احليـــازة الزراعية؛ ألن 

هـــذا يخلق نوعًا من التـــواؤم مع طبيعة اإلنتاج 

الزراعي الريفي في فلسطني، ومبا يحقق مزيدًا 

من االستقرار في املجتمع الريفي.
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ثامنًا: توفير الغذاء اآلمن للسكان.

يعتبر األمن الغذائي جزءًا من األمن القومي. 

ويقـــوم األمن الغذائي علـــى توافر مجموعة من 

العناصر بشـــكل متكامل، وهـــي توافر الغذاء 

الوصـــول  وإمكانيـــة  لالســـتهالك،  الصالـــح 

الفسيولوجي للغذاء وتوافر القدرة على شرائه.20 

إن األمـــن الغذائـــي من أهـــم نتائج حتقيق 

التنمية الزراعية املســـتدامة، وهـــو على عكس 

العناصر سابقة الذكر، نتيجة لها وليس عنصرًا 

من عناصر حتققها.  

بشـــقيها  الزراعيـــة  أن احملاصيـــل  ومبـــا 

النباتـــي واحليواني جزء من ســـلة الغذاء، فقد 

تضمن قانـــون صندوق درء املخاطر والتأمينات 

االجتماعيـــة في املادة )6( فقرة )4( أن ضمان 

وتعزيـــز األمن الغذائي من احملاصيل الزراعية، 

والعمل على حتقيق االكتفاء الذاتي من األهداف 

التي يسعى الصندوق إلى حتقيقها. وبشكل عام 

فإن إنشـــاء هذا الصندوق من شأنه أن يساهم 

في زيادة اإلنتاج الزراعي، وبالتالي زيادة وفرة 

الســـلع الغذائية الزراعية، واملساهمة في توفير 

تلك الســـلع بأســـعار معقولة، وذلك نتيجة زيادة 

عرض تلك املنتجات في السوق احمللية.

كما يســـاهم قانون املؤسســـة الفلســـطينية 

لإلقـــراض الزراعـــي في زيادة االســـتثمار في 

املشاريع الزراعية، وبالتالي يزيد من وفرة السلع 

الغذائية الزراعية وبأســـعار معقولة متكن أغلب 

األســـر من شرائها واســـتهالكها، وهو ما يوفر 

أهم شرطني من شروط حتقق األمن الغذائي.

تاسعًا: زيادة القدرة التنافسية

       للمنتجات الزراعية في األسواق الخارجية.

إن قــــدرة اإلنتــــاج الســــلعي واخلدماتي على 

املنافسة في األسواق اخلارجية تعتمد على املنافسة 

السعرية واملنافســــة في اجلودة. وتعتمد املنافسة 

السعرية واملنافسة في اجلودة بشكل أساسي على 

تكلفة اإلنتاج.21. وفي اإلنتاج الزراعي تعتمد على 

تكلفة مســــتلزمات اإلنتاج الزراعي وجودتها سواء 

النباتي أو احليواني، والتي تشــــمل املواد الداخلة 

في اإلنتاج من تقاٍو وبذور وأسمدة ومبيدات ومياه 

وأجرة األيدي العاملة وتكلفة التسويق في اإلنتاج 

الزراعــــي النباتي، وتشــــمل األمهات واحلاضنات 

واألعــــالف واألدويــــة البيطرية وامليــــاه والكهرباء 

وأجرة األيدي العاملة وتكلفة التسويق في اإلنتاج 

الزراعي احليواني. 

وبالنظر إلى تلك العناصر احملددة للمنافسة 

السعرية والنوعية املعتمدة على تكلفة مستلزمات 

اإلنتاج الزراعي، جند أن صندوق درء املخاطر 

والتأمينـــات االجتماعية قد تضمن مجموعة من 

اآلليات التـــي تهدف إلى التقليـــل من املخاطر 

في اإلنتاج الزراعي، ومنها تلك املتعلقة بالقدرة 

التنافســـية في األســـعار وفي اجلـــودة وفق ما 

جاء في املادة )6( ضمن األهداف التي يســـعى 

الصندوق إلى حتقيقها.

تضمنت املادة )7( من القانون املذكور، أيضًا، 

مجموعــــة مــــن املهام التــــي ميارســــها الصندوق 

والتي من شــــأنها حتســــني القــــدرة التنافســــية 

الســــعرية والنوعية في األسواق اإلقليمية والعاملية، 
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كاالستثمار في التكنولوجيا واألدوات التي حتسن 

من القدرة على تلمس املخاطر، ووضع اإلجراءات 

االحتياطية للتقليل منها ومن آثارها.

قد يبدو تأثير إقرار قانون املؤسسة الفلسطينية 

لإلقراض الزراعي أكثر وضوحًا على زيادة القدرة 

التنافســــية الســــعرية والنوعية للمنتجات الزراعية 

في األســــواق اخلارجية. فقــــد تضمنت املادة )4( 

فقرة )2( أن تشجيع املزارعني على االستثمار في 

مشــــاريع التســــويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها 

من ضمن أهداف املؤسســــة، كما تضمنت الفقرة 

)3( من  املادة نفســــها أيضًا املساهمة في متويل 

وإقراض عمليات إنتاج وتسويق وتصدير املنتجات 

الزراعيــــة الفلســــطينية التي تتوالها املؤسســــات 

الرسمية العامة أو الشركات الزراعية أو املزارعون.

كما يساهم دور املؤسســــة في إعداد دراسات 

اجلــــدوى االقتصادية والفنية اخلاصة باملشــــاريع 

الزراعيــــة وتقييمها وفق ما جاء فــــي الفقرة )4(، 

ودورهــــا في تقــــدمي املشــــورة الفنية للمشــــاريع 

الزراعية التي متولها في حتسني القدرة التنافسية 

للمنتجات الزراعية في األســــواق اخلارجية، وذلك 

بضمان نسبة أفضل للنجاح في املشاريع الزراعية 

وفق دراسات وبيانات واقعية. 

إال أن القانــــون املذكور تضمن في املادة )24( 

فقرة )3( بند )ب( نســــبة 1% من تسويق املنتجات 

الزراعية كواحد من املوارد املتحصلة للصندوق من 

املزارعني. وهذا من شــــأنه أن يرفع كلفة اإلنتاج؛ 

األمر الذي قد يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات 

الزراعية في األسواق اخلارجية.

وبشـــكل عام، يشـــكل قانون صنـــدوق درء 

املخاطر والتأمينات الزراعية وقانون املؤسســـة 

الفلسطينية لإلقراض الزراعي تطورًا في مسار 

حتقيق التنمية الزراعية املســـتدامة، وخاصة ما 

يتعلـــق بالتكامـــل بني القانونني، بحيث يشـــكل 

األول بيئـــة قانونية لتحقيق نوع من االســـتقرار 

فـــي القطاع الزراعي، فيما يشـــكل الثاني بيئة 

قانونية قادرة على زيادة جاذبية االســـتثمار في 

هذا القطاع. وهذه العالقة التكاملية واضحة في 

النص املتعلق باشتراط أن يكون املزارع املتقدم 

للحصول على قرض للمشـــاريع الزراعية مؤمنًا 

لدى صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية.

إن حتقق عنصري االســـتقرار وتدوير رأس 

املـــال في املشـــاريع الزراعية من أهم شـــروط 

حتقق التنمية الزراعية املســـتدامة، إذ ميكن من 

خالل هـــذا ضمان اســـتمرارية وزيادة معدالت 

االستثمار في املشاريع الزراعية، وعدم نضوب 

العائد على هذا االســـتثمار، حيث إن جزءًا منه 

ســـوف يكون ضمن رأس مـــال كل من صندوق 

درء املخاطـــر والتأمينات الزراعية واملؤسســـة 

الفلسطينية لإلقراض الزراعي، مما يتيح إمكانية 

االستفادة منه لألجيال القادمة.
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كمال علي أبو شاويش * 

سياسة دولية

الملخص

بحثت هذه الدراســـة التطورات احلاصلة في 

بنية النظام اإلقليمـــي العربي في أعقاب ثورات 

الربيـــع العربي، وحاولت رصـــد مقاربات الدول 

الكبـــرى ودول اجلـــوار اإلقليمي جتـــاه العالم 

العربي. وتطرقت الدراســـة ببعض من التحليل 

ــرت على النظام  ألهـــم القضايا العربية التي أثَـّ

العربي خالل فترة الدراسة، مثل: تطور األحداث 

فـــي بلـــدان الثورات مـــع التركيز علـــى احلالة 

السورية، وحتول مركز الثقل في النظام العربي 

جتاه دول اخلليج العربي، وتنامي ظاهرة السلفية 

اجلهادية )داعش(، ثم تطرقت النعكاســـات تلك 

التطورات على القضية الفلسطينية. 

وخلصت الدراســـة إلى أن الثـــورات العربية 

فتحـــت البـــاب واســـعًا للتدخـــالت اخلارجية 

فـــي النظام اإلقليمـــي العربي، فـــازدادت حدة 

االســـتقطابات اإلقليمية، وأخذت طابعًا طائفيًا 

)سني- شيعي(، وهذا كله له انعكاساته السلبية 

على القضية الفلسطينية. 

مقدمة

ُيعرف النظام اإلقليمي بأنه »شــــبكة معقدة من 

عالقات االعتماد املتبادل بــــني أجزاء ظاهرة ما، 

باإلضافة إلى العمليات التي تنشــــأ من استمرار 

العالقــــات وانتظامهــــا، وعلــــى عالقــــات التأثير 

املتبادل بني هذه الكيانات والبيئة احمليطة به«. )1( 

وهو: »عبارة عن دولة أو دولتني أو أكثر متجاورة 

ومتفاعلة، ومتلك بعض الروابــــط اإلثنية واللغوية 

 النظام اإلقليمي العربي والقضية الفلسطينية: تطورات 
ما بعد »الربيع العربي«

)*( باحث دكتوراه في العلوم السياسية، ومحاضر غير متفرغ في 

جامعة فلسطني بغزة. 
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والثقافيــــة واالجتماعيــــة والتاريخية املشــــتركة، 

ويزداد فيها الشعور بالهوية أحيانًا بسبب أعمال 

ومواقف الــــدول الغربية من النظــــام«.)2( ويعتبر 

معيــــار التفاعل العامــــل احليوي فــــي أي نظام 

إقليمي، ويكمن في مدى وجود تفاعالت سياســــية 

واقتصاديــــة وثقافيــــة واجتماعية بــــني الدول أو 

بعضها البعض. وبهذا يكون اإلقليم العربي وحدة 

دميغرافية وجغرافية واقتصادية متفاعلة، يفرضها 

الواقع اإلقليمي املستند إلى عمق األواصر العربية 

على مختلف األصعدة.)3(  

ر فـــي الوطن العربي  واحلالة هـــذه، فقد توفنّ

شـــروط اإلقليم، بل ويتميز عن غيره من األقاليم 

األخـــرى بعدة خصائص وســـمات، عالوة على 

مـــا حباه الله مـــن خيرات كفيلـــة بجعله نظامًا 

فرعيًا قويًا ومتماسكًا قادرًا على حتديد أولوياته 

وصياغة حاضره ومســـتقبله، مبا يخدم مصالح 

الشـــعوب العربية. إال أن الواقـــع العربي وعلى 

مدى نحو خمســـة وســـتني عامًا )من 1945-

2010، أي منـــذ بدء التأريـــخ للنظام اإلقليمي 

العربي عندما تأسســـت اجلامعة العربية، حتى 

انـــدالع «ثورات الربيـــع العربي»( مـــر النظام 

اإلقليمـــي العربي - ضمن ما مر به- بحالة من 

الوهـــن والضعف والتخلـــف، والتبعية لألجنبي، 

واالنقسامات السياسية، واالنخراط في احملاور 

الدوليـــة واإلقليميـــة. وعكســـت مراحـــل تطور 

النظام اإلقليمي العربي عدة إشكاليات: داخلية 

وخارجية، ظهرت جتلياتها في محطات عديدة. 

ظهرت هشاشــــة النظام اإلقليمــــي العربي مع 

اندالع »الثورات العربية«. فمع ســــقوط األنظمة، 

أو باألحرى رؤوس األنظمة، املستبدة، تبدت حالة 

من الفراغ السياســــي في بلدان الثورات، وحتول 

احلراك والتدافع السياســــي إلى ما يشبه احلرب 

األهلية. وظهر في املشــــهد اإلقليمي فاعلون جدد؛ 

محليون وإقليميون ودوليون، بعضهم دول وبعضهم 

فاعلون من غير الدول )non-state actors(. دفعت 

هذه التطــــورات وغيرها نحو حتــــوالت كبيرة في 

البيئــــة السياســــية اإلقليمية، وأمنــــاط العالقات 

الدوليــــة اجلارية فــــي اإلقليــــم.)4( ودخلت أطراف 

دولية وإقليمية على خط األزمات العربية. وبطبيعة 

احلــــال، كان ال بد لهــــذه التطورات من أن تفرض 

نفسها على القضية الفلسطينية. وملا كانت احلالة 

الفلسطينية تعاني منذ سنوات من غياب اإلسناد 

العربي، واالنقسام الداخلي، فقد أسهمت »الثورات 

العربية« في تراجع حضور القضية الفلســــطينية 

على جدول أعمال النظام اإلقليمي العربي؛ نتيجة 

لالنشغاالت الداخلية للدول العربية.  

مشكلة الدراسة:

تبحث هذه الدراسة في التطورات السياسية 

التي طـــرأت في البلـــدان العربية فـــي أعقاب 

»الثورات العربية«، التي اندلعت في كانون األول 

2010، وانعكاســـاتها علـــى النظـــام اإلقليمي 

العربي. وتســـعى الدراسة لرصد عملية التطور 

احلاصل فـــي هيكلية النظام الدولي والتحالفات 

اإلقليمية املُســـتجدة وحتليلها، ونســـق العالئق 

بني القوى اإلقليميـــة والدولية في ظل التحوالت 
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اجلارية في البلدان العربية، ومن ثمنّ انعكاساتها 

احمُلتملة على القضية الفلسطينية.  

أسئلة الدراسة: من خالل المشكلة

 البحثية تبرز األسئلة اآلتية:

ما مدى انعـــكاس التطـــورات اجلديدة . 1

في هيـــكل النظام العاملـــي على النظام 

اإلقليمي العربي؟ 

ما أثـــر التدخالت اخلارجيـــة من الدول . 2

الكبـــرى ودول اجلـــوار علـــى النظـــام 

اإلقليمي العربي؟

كيف أثرت أحداث »الثورات العربية« على . 3

بنية النظام اإلقليمي العربي، وهل تسهم 

في متاسك أو انفراط النظام العربي؟

كيـــف ميكـــن أن تنعكـــس التطـــورات . 4

احلاصلـــة في النظـــام اإلقليمي العربي 

على القضية الفلسطينية؟

فرضيات الدراس�������ة: تنطلق الدراســـة من عدة 
فرضيات رئيسة:

إن مواقف الدول الكبرى ودول اجلوار العربي . 1

جتاه تطورات ما بعد »الربيع العربي«، تتحدد 

وفقًا ملصاحلها فــــي املنطقة العربية، معتمدًة 

في مقارباتها للقضايا العربية على سياســــة 

برجماتية.

هنــــاك مؤشــــرات دالــــة علــــى أن التحوالت . 2

السياسية احلاصلة في بلدان الثورات العربية 

لها آثار سلبية على النظام اإلقليمي العربي.

هنــــاك عالقة ارتباط بني تطــــورات األوضاع . 3

احلاصلة فــــي النظام العربي ما بعد الثورات 

العربية، وتراجع القضية الفلسطينية.

أهداف الدراس�������ة: تسعى هذه الدراسة لتحقيق 
األهداف اآلتية:

رصـــد وحتليل آخر املســـتجدات في هيكل  -

النظام الدولي وبنيته، وموازين القوى الدولية 

املختلفة، في أعقاب الثورات العربية، وأثرها 

في استقرار/عدم استقرار النظام اإلقليمي 

العربي.

دراســـة وتقييم قدرة القـــوى اإلقليمية في  -

التأثير على النظام اإلقليمي العربي.

اســــتعراض أبرز معالم التغيير احلاصلة في  -

النظام اإلقليمي العربي فــــي أعقاب الثورات 

العربية، فيما يخص نسق التحالفات اإلقليمية.

تبيـــان االنعكاســـات احملتملـــة للتطورات  -

احلاصلة فـــي النظام اإلقليمي العربي على 

القضية الفلسطينية.

أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراســـة في أنها تتناول قضية 

معاصرة، مازالت أحداثها تتفاعل بشكل يومي، 

فهي حتاول تتبع مســـار التحوالت السياســـية 

اجلارية فـــي العالم العربي )من حيث التطورات 

الداخلية في البلدان العربية، وطبيعة التحالفات 

اإلقليميـــة، ودور القـــوى الدوليـــة واإلقليميـــة، 

فـــي أعقاب الثـــورات العربية(، ومـــن ثمنّ وضع 

رؤيـــة حتليلية آلثارهـــا احملتملة علـــى القضية 

الفلسطينية.
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حدود الدراسة:

ميتد احلد املكاني للدراســـة ليشمل الوطن 
العربـــي بأكمله، أما احلد الزماني فيقتصر على 

الفترة املمتدة من نهاية 2010 )اندالع »الثورات 

العربيـــة«(، حتـــى اللحظـــة الراهنـــة )حزيران 

2016(، أما احلد املوضوعي للدراسة، فيتناول 

التحوالت اجلارية في النظـــام اإلقليمي العربي 

وتداعياته على القضية الفلسطينية.

منهج الدراسة: 

تســـتأنس هذه الدراســـة مبداخل دراســـة 

العلوم السياســـية ومناهجهـــا، وخصوصًا تلك 

التـــي تركز على دراســـة السياســـة اخلارجية. 

ويعتمد الباحث في دراســـته على حتليل النظم 

)System Analysis(، أو مـــا ُيعـــرف بـ»اقتراب 

ايســـتون«، ويســـعى الباحث عبر هـــذا املنهج 

لدراسة املُدخالت واملستجدات التي طرأت على 

بيئـــة النظام اإلقليمي العربي وحتليلها، ســـواء 

البيئـــة الداخلية أو اإلقليميـــة أو الدولية، ومدى 

تأثيرهـــا على توجـــه السياســـات العربية جتاه 

القضايا محل الدراســـة. وكذلك املنهج الوصفي 

التحليلي لرصد نســـق التفاعالت داخل النظام 

اإلقليمي العربي خالل فترة الدراســـة وحتليله. 

وتنطلق الدراســـة في حتليلها للعالقات الدولية 

من مقوالت املنهج الواقعي، القائم أساســـًا على 

االفتراضات القائلة: إن النظـــام الدولي، الذي 

هو نظام تنافســـي، ذو طبيعـــة فوضوية، حيث 

ال ســـلطة مركزية أعلى من احلكومات الوطنية، 

التـــي تقـــوم مبهمة توجيـــه نـــوع العالقات بني 

الـــدول، واجتاهاتها أو نوعيتها ســـواء تعاونية 

أو تصارعيـــة.)5( وعليه، فقد استثنت/أســـقطت 

الدراسة من التحليل دور الفاعلني من غير الدول. 

المحور األول: التدخات الخارجية

 في الوطن العربي في أعقاب

 »الثورات العربية«

ال شـــك في أن تطور األوضاع السياســـية 

في البلدان العربية التـــي طالتها رياح التغيير، 

قد أفضـــت إلى كثافة في االختراقات اخلارجية 

للنظام اإلقليمي العربي، من الدول الكبرى ودول 

اجلوار اإلقليمي. وهنا سيحاول الباحث مقاربة 

مواقف الدول الكبرى )الواليات املتحدة وروسيا( 

جتاه »الثورات العربية«، من الزاوية السياســـية 

فقـــط. وهذا ال يعني، بالطبـــع، تقلياًل من أهمية 

الزوايا/احملددات األخرى )االقتصادية واألمنية 

والثقافية( في حتديد مواقف تلك الدول، بل يعني 

أن العوامل األخـــرى ال تقع، بالضرورة، ضمن 

اهتمام هذه الدراسة، كما أنها ضرورات أملتها 

محدودية مساحة البحث الذي بني أيدينا.  

: دور الدول الكبرى: 
ً
أوال

1(  انحسار النفوذ األميركي: 

ل اإلعـــالن الرســـمي لســـحب القوات  شـــكنّ

األميركيـــة من العـــراق في نهاية عـــام 2011، 

ومن أفغانستان بحلول نهاية عام 2014، بداية 
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االنكفاء األميركي عن منطقة الشـــرق األوسط، 

واألخذ بناصية النأي عن التدخل املباشـــر في 

أزماتها، من دون مغادرتها كليًا، تزامن ذلك مع 

صوغ توجهات جديدة لإلستراتيجية األميركية في 

املنطقة. قادت تلك »االنعطافة« في ترتيب مكانة 

األقاليم اجليوإستراتيجية عند اإلدارة األميركية، 

إلى حتول في طبيعة التحالفات اإلقليمية العربية، 

وتنامي أدوار الفاعلني اإلقليميني ضمن النظام 

اإلقليمـــي العربي، واحتدام التوتـــر بينهم على 

مقاليد النفوذ والسيطرة، واالصطدام أحيانًا مع 

السياســـة األميركية في املنطقة. فضاًل عن فتح 

املجال أمام روسيا الستعادة دورها في املنطقة، 

وتعزيز مكانتها في بنية النظام الدولي.)6( 

الواضح أن »مشروع اإلمبراطورية األميركية« 

دخــــل في مرحلــــة »االنحــــدار التاريخــــي«، ولم 

يعــــد قــــادرًا علــــى مواصلــــة سياســــة »التمدد 

اإلســــتراتيجي«، بوصف الواليــــات املتحدة القوة 

العظمى الوحيدة في العالم. وبناء على ذلك، فمن 

املرجــــح أن تتجه اإلدارة األميركيــــة إلى التدخل 

احلذر في األزمات العاملية، ما يعني أن واشنطن 

فــــي طريقها إلــــى إتباع إســــتراتيجية أقرب إلى 

أن تكون »إســــتراتيجية النأي بالنفس«، حتســــبًا 

لتحمل تكاليف تلك األزمات على حساب مواردها 

ومصاحلها وحتالفاتها، وبالتالي ستشهد السنوات 

القادمــــة انحســــارًا وتراجعًا لسياســــة التدخل 

األميركــــي في األزمــــات، والنتيجــــة هي ضرورة 

البحــــث عن وكيــــل أو وكالء أو »حتالف للوكالء«، 

يتولــــى مهمة الدفاع عن املصالــــح األميركية في 

األقاليــــم واملناطق املختلفة. )7( أو اتباع سياســــة 

االنخراط احملدود، كحالة املستشارين األميركيني 

للجيــــش العراقــــي، أو تدريب مجموعــــات قتالية 

سورية وتزويدها بالسالح.)8(

وثمة من يـــرى أن الربيع العربـــي قد أظهر 

حـــدود القوة األميركية في الشـــرق األوســـط؛ 

فلم يعد للواليـــات املتحدة الهيبـــة والنفوذ، وال 

املوارد للهيمنة على شؤون الشرق األوسط. وفي 

خطابه الذي ألقـــاه الرئيس أوباما في 19 أيار 

2011، حول تأثير »الربيع العربي« على مصالح 

الواليات املتحدة، قال: »على مدى عقود، ســـعت 

الواليات املتحدة ملجموعة من املصالح اجلوهرية 

في املنطقـــة: مكافحة اإلرهاب ووقف انتشـــار 

األســـلحة النووية؛ تأمني التدفـــق احلر للتجارة 

واحلفـــاظ على أمـــن املنطقة؛ الدفـــاع عن أمن 

إســـرائيل والســـعي إلى حتقيق السالم العربي 

اإلســـرائيلي«. وأضاف: »اآلن يجب أن نعترف، 

بأن إستراتيجية تعتمد فقط على السعي الضيق 

من أجـــل هذه املصالح، لن متـــأل معدة فارغة، 

أو تســـمح لشـــخص بالتعبير عن أفـــكاره )..( 

واإلخفاق في تغيير نهجنا يهدد بدوامة عميقة من 

االنقسام بني الواليات املتحدة والعالم العربي«. 

ألن »الوضع الراهن غير قابل لالستمرار«. )9(

أظهــــر الربيــــع العربــــي قصر نظــــر »منوذج 

االســــتقرار« - منــــوذج حفظ احلكومــــات العربية 

ملصالح الغرب، فــــي مقابل جتاهل الغرب عن قمع 

املعارضة- الذي حرك السياسة اخلارجية للواليات 

املتحدة األميركيــــة وأوروبا نصف قــــرن.)10( كما 
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أظهــــرت تطورات األحــــداث برجماتية السياســــة 

األميركية جتــــاه »الثورات العربيــــة«؛ حيث تخلنّت 

عن حليف ســــلطوي منذ فترة طويلة )مبارك( طاملا 

أن أحد أركان النظام اجلديد هو مؤسسة اجليش 

املصري، ولم يحدث أي تغيير جوهري في البحرين 

ألن صديقتهــــا اململكة العربية الســــعودية تعتبره 

تدخاًل في فنائها اخللفي، وأيدت الضربة العسكرية 

ضمن قوة متعددة األطراف من اجلو إلسقاط نظام 

القذافي )غير احلليف(. ولكن في ســــورية أظهرت 

الواليات املتحدة أنها تفضل عدم التدخل عسكريًا 

حتى عن طريق اجلو، لتتجنب التورط العســــكري. 

وهنا يتضح التناقض والصراع بني الوضع املثالي 

واملصلحة الذاتية في السياســــة األميركية املعقدة، 

وأحيانًا امللتوية، جتاه »الربيع العربي«. لذلك، ومن 

أجل الوصول للوضــــع املثالي فهي كثيرًا ما تأخذ 

املقعد اخللفي من أجل مصاحلها الذاتية.)11(  

من هنا يتساءل البعض: هل ستكون الواليات 

املتحدة قادرة على تشكيل السياسة اإلقليمية في 

الشرق األوســـط، بالدرجة نفسها التي أدارتها 

في املاضـــي القريب؟ هذا يبدو - إلى حد ما - 

غيـــر محتمل لعدة أســـباب: األول، أن الواليات 

املتحـــدة تعاني من شـــؤون داخلية صعبة، على 

ســـبيل املثال، عجز هائل في امليزانية. والثاني، 

أنها خسرت بعض حلفائها اإلقليميني، بخاصة 

مبارك. وأما الثالث، فبســـبب املواقف املناهضة 

للواليات املتحدة واملنتشـــرة بـــني معظم الفئات 

االجتماعية في العالم العربي. وهكذا، على الرغم 

من قوة الواليات املتحدة في الشـــرق األوســـط 

فمـــن املرجح أن تتقلص في الوقت احلاضر.)12( 

وثمة َمن يرى أن سياسة الواليات املتحدة، جتاه 

الشرق األوســـط، ينبغي أن تركز على ما ميكن 

حتقيقه. كمـــا وضعها وزير الدفـــاع األميركي 

الســـابق دونالد رامســـفيلد: واشنطن يجب أن 

تدير سياستها اخلارجية مع العالم العربي الذي 

لديها، وليس العالم العربي الذي تريده أو ترغب 

في أن يكون في وقت الحق.)13(

يبــــدو جليًا أنه فــــي ظل ارتفــــاع كلفة »اخليار 

اإلمبراطوري« وأعباء التدخالت العسكرية املباشرة، 

فــــإن خيار احلفــــاظ على الوضع القائــــم واحتواء 

مخاطر تفجره، سيظل هو السياسة األميركية في 

املدى املنظور، حتى حــــدوث حتول دراماتيكي في 

قوة طــــرف أو عدة أطراف دولية صاعدة. وحينها، 

فإن العالم ســــيقف على عتبة صراع يبدو أن القوة 

العسكرية األميركية تتحسب له.)14(  

2( تنامي الدور الروسي:

حتتل روســـيا أهميـــة خاصة منـــذ أن تولى 

فالدميير بوتني رئاســـتها عـــام2000   ،  نظرًا ملا 

شـــهدته  من خطـــوات جادة للعودة إلى مســـرح 

السياسة العاملية. وخالل العقد الثاني من القرن 

الواحد والعشرين، برزت روسيا والصني كدولتني 

تنافســـان الواليات املتحدة واالحتـــاد األوروبي 

على الســـاحة الدولية. وُيلحـــظ هذا الصعود في 

احلالة الروســـية من خالل االســـتعانة، في أكثر 

من مرة، بالوســـائل العســـكرية فـــي حال تهديد 

مصاحلها املباشـــرة في محيطها اجليوسياسي. 
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ولعل التدخل في جورجيا 2008، وأوكرانيا عام 

2014، يعد مؤشـــرًا واضحًا على اإلستراتيجية 

الروســـية اجلديدة.)51( كما انضمت روســـيا إلى 

منظمة »شانغهاي« التي تضم إلى جانبها كاًل من 

الصني، أوزبكســـتان، كازخستان، قيرغيزستان، 

طاجيكســـتان، الهند، باكســـتان. وكانت روسيا 

إحـــدى الدول املؤسســـة لتجمـــع »بريكس« مع 

الصني والهنـــد والبرازيل، والـــذي انضمت إليه 

جنـــوب أفريقيا. وُيعد التعاون بني دول »بريكس« 

أحد أهم املسارات احملورية في مساعي السياسة 

اخلارجية لروسيا والصني، لكسر الهيمنة الغربية 

على املشـــهد الدولي، وإيجاد تـــوازن في النظام 

الدولي، والتأثير املباشر في املنظومة االقتصادية 

والسياســـية العاملية. علمـــًا أن الناجت اإلجمالي 

لـــدول »بريكس«  ميثل 27% من الناجت اإلجمالي 

العاملـــي، ويقدر مجمـــوع احتياطياتها من النقد 

األجنبي بأكثر من 4 تريليونات دوالر، وُيقدر عدد 

سكانها بـ 42% من سكان العالم.)16(

ال شــــك في أن »ثورات الربيــــع العربي« كانت 

املتغير الرئيس في إعادة احلسابات الروسية إزاء 

املنطقــــة، وعلى األخص الثــــورة املصرية في 25  

يناير 2011، مبا مثلته من مفاجأة إســــتراتيجية 

جلميع املتابعني للشأن املصري. وكان صعود تيار 

اإلســــالم السياســــي، ممثاًل في جماعة اإلخوان 

املســــلمني، مصدر عدم ارتياح وقلق لدوائر صنع 

القــــرار في العاصمة الروســــية؛ نظــــرًا للمواقف 

السابقة جلماعة اإلخوان في تقدمي الدعم للحركات 

االنفصالية في الشيشان، وشمال القوقاز.)17(

ينطلق املوقف الروسي من »الثورات العربية« 

من رؤية الرئيس بوتني، والذي يعتقد أن السياق 

الذي اندلعـــت فيه الثورات العربية ُيعبِّر بوضوح 

عن أزمـــة املخطـــط األميركي في عملية نشـــر 

الدميقراطية، وذلك بسبب طريقة فرضها.)18( هذا 

عالوة على املوقف الروسي املتحفظ جتاه التغيير 

في املنطقة، خشـــية من انتقال عـــدوى الثورات 

إلى روســـيا؛ خاصـــة أن هذا احلـــراك الثوري 

يؤثر مباشرة في واقعها الداخلي، بسبب تشابه 

الدوافـــع في الداخل الروســـي مع واقع التجربة 

العربية.)19( من جهة أخرى، ال ترغب روســـيا في 

وصول قوى إســـالمية أصولية، قد تدفع باجتاه 

إنشاء بيئة اقتصادية إسالمية تهدد تخومها في 

القوقاز وآســـيا الوسطى، كما أن تعاطي روسيا 

مع »الثورات العربية«، يأخذ في احلسبان الوزن 

الدميغرافـــي واالقتصادي للمســـلمني فيها.)20( 

لذلك فقد أثار الدور الروســـي في العالم العربي 

العديد من التســـاؤالت والنقاشات، حيث ظهرت 

املواقف الروســـية وكأنها ُتبطن العداء واملمانعة، 

أو على األقل عدم االرتياح جتاه ما يحمله »الربيع 

العربي« من تطورات ومتغيرات جديدة.)21( 

 كانت مواقف السياســــة الروســــية في املنطقة 

العربية الفتة، مع استمرار دعمها للنظام السوري 

علــــى مدى خمــــس ســــنوات،   باإلضافــــة لدعمها 

للسيسي في مصر بعد   30   يونيو 2013 .

ذهبــــت أمنــــاط التفكير بخصــــوص التحركات 

اجلديدة لروسيا في الشــــرق األوسط إلى مذاهب 

متعددة ، وأحــــد هذه املذاهب يشــــير إلى العنوان 



126العدد )36(  2016

العريــــض،   وهو  »عودة روســــيا« ،  ومــــا ُيتوقع من 

العــــودة الثانية لروســــيا من حتالفات عســــكرية، 

  ومحــــاور مناهضة للسياســــات األميركية. )22( في 

هذا الســــياق جاء التدخل العسكري الروسي في 

ســــورية في نهاية أيلــــول 2015، بذريعة محاربة 

تنظيــــم »الدولة اإلســــالمية«، عقــــب تفجير طائرة 

ركاب روسية فوق ســــيناء املصرية، مبررًة تدخلها 

العســــكري بحصولها على طلب رسمي من دمشق 

للمســــاعدة فــــي محاربة »اإلرهــــاب«، بيد أن جل 

الغارات الروسية استهدفت منذ ذلك الوقت فصائل 

املعارضــــة -التي توصف بأنها معتدلة- واملدنيني. 

)23( وعمدت روســــيا إلى اســــتعراض ترســــانتها 

الصاروخية، واستخدام أحدث طرازات األسلحة، 

ما بدا وكأن موســــكو ترغب في جتريب أسلحتها 

احلديثــــة والترويج لها. وبــــات واضحًا أن التدخل 

الروســــي في سورية يسعى للمحافظة على النظام 

ورأســــه، وإجبــــار املعارضــــة، والــــدول اإلقليمية 

الداعمة لها، على القبول بحل سياســــي وفق رؤية 

النظام السوري وشــــروطه، عبر فرض وقائع على 

األرض، وإال فاالنتقــــال إلى اخلطة »ب«، القاضية 

برسم حدود »سورية املفيدة«، )1*( وضمان مصالح 

الكرملني مــــع النظام احلالي، واملتمثلة في القاعدة 

)*( مفهوم »ســـورية املفيدة« يعود إلى عهد االنتداب الفرنســـي عام 

1916. ُتعـــرف منطقة ســـورية املفيدة حاليـــًا بأنها تلك املناطق 

التي اضطرت قوات األســـد إلى االنســـحاب إليها بسبب نقص 

الطاقات البشـــرية، وهي مجموعة املناطق التي متتد من دمشق 

إلـــى القلمون، وحمص، ودرعا، وحمـــاة، وصواًل إلى طرطوس، 

والالذقية، وحتى احلدود التركية، وال تزيد مســـاحة هذه املناطق 

على 25% من مجمل مساحة سورية.

البحرية في ميناء طرطــــوس، وعقود النفط والغاز 

املوقعة في نهاية 2013 الستغالل احلقول البحرية 

الضخمة مقابل الشواطئ السورية. )42(

واضـــح، إذن، أن مســـاعدة روســـيا للنظام 

الســـوري، وتزايد نشاطها العسكري في سورية 

يدخـــالن في هـــذا اإلطـــار )أي العـــودة(. )25( 

 والواقـــع، أن األزمة في ســـورية كانت كاشـــفًة 

لفاعلية الدور الروسي في املنطقة العربية، جلهة 

استعادة روســـيا مكانتها كقوة كبرى مؤثرة في 

شؤون املنطقة، خاصة بعد املبادرة التي أطلقتها 

لتدمير األسلحة الكيماوية السورية، مقابل وقف 

الضربة العسكرية األميركية لسورية وعقد مؤمتر 

جينيف2. ومع التطـــورات اجلارية على األرض 

تبدو روسيا وكأنها تقود مسار األحداث، بعد أن 

سلنّمت القوى الدولية واإلقليمية األخرى بالرؤية 

الروسية، القائمة على ضرورة االنتقال السلمي 

للسلطة، كطريق وحيد لتســـوية األزمة السورية 

واحتـــواء تداعياتها الكارثيـــة. )26( وقد ال ينقذ 

الروس بشارًا، لكنهم يحولون سورية إلى معقل 

روســـي ُمهم، وجزء من صراعهم الدولي، سواء 

ضد اجلهاد العاملي، أو فـــي املواجهة املتجددة 

بينهم وبني الواليات املتحدة. )27(

3( قوى دولية صاعدة:

عطفًا على التراجع األميركي امللحوظ في الشرق 

األوسط، من الواضح زيادة حرية التحرك لكل من 

روســــيا والصني في متركزهما اإلستراتيجي في 

املنطقة، كما هو ملحوظ اليوم بالدرجة األولى في 
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احلالة الســــورية، حيث استخدمت كل من روسيا 

والصــــني حق الفيتــــو في ثالث مناســــبات، ضد 

مشــــروع قرار مجلس األمن فيما يتعلق بسورية، 

وذلــــك »من أجــــل وضع حد للسياســــات الغربية 

ولرسم وضع عاملي جديد«. )28(

وعلـــى الرغم مـــن األهميـــة الكبـــرى للدور 

األميركي والروسي في العالم العربي، فإن قوى 

دوليـــة أخرى آخـــذة في الصعـــود، بدأت حتتل 

مواقع مهمة على مسرح أحداث املنطقة. وظهرت 

هناك فرصة لالعبني خارجيني جدد للمشاركة في 

املنطقة - خاصة الهند والصني. وغالبًا ما سيغينّر 

ذلك منـــط التفاعل في املنطقة، من كونها منطقة 

يهيمن عليها الغـــرب، إلى منطقة تعكس الوضع 

اجلغرافي بني الشرق والغرب. وفي هذا الصدد 

يقول روبرت كابالن: إن احمليط الهندي ســـوف 

يكـــون مركزًا لتنافس القـــوى والنفوذ في القرن 

احلادي والعشـــرين، في ظل اســـتمرار صعود 

جنم الصني والهند. ومن املرجح أن يلعب الشرق 

األوسط، واخلليج على نحو خاص، دورًا محوريًا 

في تلك املســـاحة اجلديدة من التنافس، وسوف 

متنح الروابط التجارية الطويلة بني منطقة اخلليج 

واحمليط الهندي دورًا محوريًا للمنطقة. )29( 

فـــي دراســـة للمفكـــر السياســـي األميركي 

 America« عنـــوان:  حملـــت   Mearsheimer

ــركا املعتوهـــة(، يقـــول فيها:  Unhinged« )أمـي

»إن نخـــب األمن القومي األميركي تتصرف على 

ــراض أن كل زاوية وركن من أركان املعمورة  افـت

ــرة، وأن هنـــاك  ذات أهميـــة إســـتراتيجية كبـي

تهديدات ملصالح الواليات املتحدة في كل مكان«. 

ويجـــادل بـــأن التهديد الوحيـــد اخلارجي الذي 

يواجه مســـتقبل القوة األميركية والتوازن الدولي 

القائم حاليًا، يتمثل بالصعود املتزايد للصني في 

منطقة شرق آســـيا وما وراءها، ويرى أن القرن 

احلادي والعشـــرين سيشـــهد صراعًا قويًا بني 

الصـــني وأميركا، حول االســـتحواذ على النفوذ 

والتمدد، والتمتع بوضعية »املُهيمن اإلقليمي« في 

مناطق مثل الباسيفيكي وشرق آسيا. )30( 

لكـــن في املقابل، ال ينبغي التعويل كثيرًا على 

تنامي الدور الصيني بشكل يبشر بتحوالت في 

موازين القوى الدولية. ذلك أن الدور الصيني وإن 

بدا قويًا من خـــالل وقفات صينية برزت أخيرًا، 

فإن نفوذها السياســـي في املنطقة العربية، كما 

الدولـــي، ال يزال محـــدودًا، أي أن قدرة الصني 

على توجيـــه األحداث االســـتراتيجية الدولية ال 

تزال قاصرة، قياسًا بالواليات املتحدة. )31(

ثانيًا: النظام العربي ودول اجلوار اإلقليمي
لعبـــت دول اجلوار اإلقليمـــي دورًا بارزًا في 

ــراق النظام اإلقليمـــي العربي عقب اندالع  اخـت

»الثـــورات العربية«، متثل ذلك في أكثر من ُبعد. 

»البعد األول، هو تدفـــق مقاتلني أو مرتزقة إلى 

البلـــدان التي تعاني الصراعـــات، وبالذات إلى 

ســـورية وليبيا واليمن. أما البعـــد الثاني، فهو 

تفاقـــم االختراق والذي نتج عـــن حالة االرتباك 

والضعف العربيني. أما البعد الثالث، فهو البعد 

اإلقليمي، ومن الواضح في اإلطار اإلقليمي لهذا 
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النظام أنه يواجه مشـــروعني إقليميني للهيمنة، 

هما: املشروع اإليراني والتركي«. )32( 

1( الدور التركي: 

اعتمـــدت السياســـة اخلارجيـــة التركية في 

ــرة على مجموعة مـــن املبادئ،  الســـنوات األخـي

أهمها »العمق االســـتراتيجي« و»صفر مشاكل« 

مع اجليران. ومع اندالع »الثورات العربية« اعتبر 

وزير اخلارجية التركي أحمد داود أوغلو ما يجري 

في العالم العربي »مســـارًا طبيعيًا لألمور«، وأن 

التغييرات التي تشـــهدها دول الشـــرق األوسط 

ناجتة عن ضرورة اجتماعية، مشددًا على وجوب 

ابتعـــاد الزعماء العرب عن الوقـــوف أمام رياح 

التغيير. وقد مثلت هذه الرؤية منطلقًا أساســـيًا 

لصياغـــة مبادئ السياســـة اخلارجيـــة التركية 

فـــي تعاطيها مع »الثـــورات العربية«، وأهم هذه 

املبـــادئ: أواًل، احترام إرادة الشـــعوب ورغبتهم 

فـــي التغييـــر والدميقراطيـــة واحلريـــة؛ وثانيًا، 

احلفاظ على استقرار الدول وأمنها، وضرورة أن 

يتم التغيير بشـــكل سلمي؛ وثالثًا، رأت تركيا أنه 

ال يوجـــد أي تناقض بـــني تأكيدها على املطالب 

الدميقراطية، التي تتطلب أحيانًا مواجهة األنظمة 

القمعية، وبني مبدئها املتمثل في »صفر مشاكل 

مع اجليران«؛ ورابعًا، رفض التدخل األجنبي في 

الدول العربية، ألن مستقبل هذه املنطقة يجب أن 

يتحدد بأبنائها. )33(

واحلاصـــل، أن »الثورات العربيـــة« قد أدت 

إلى إعادة اســـتدعاء الـــدور التركي »كنموذج«، 

مـــع جتدد اجلدل حول كيفية ومدى االســـتفادة 

من اخلبرة التركيـــة، بخاص فيما يتعلق بتنظيم 

العالقة بـــني الديني والسياســـي.)34( وفي هذا 

الســـياق، اعتبرت اجتاهـــات عريضة في بعض 

األدبيـــات التركيـــة، أن »الربيـــع العربـــي« من 

شـــأنه أن ُيســـهم في تعزيز قـــدرة تركيا على 

وضع إســـتراتيجية »العثمانية اجلديدة« موضع 

التطبيق، والتي تستند إلى ركيزتني أساسيتني: 

أوالهما، أن تركيا ال تســـعى الستغالل أحداث 

املنطقة حملاولة السيطرة على املجتمعات واألنظمة 

السياســـية العربية اجلديدة، وإمنا تسعى لدعم 

عمليـــة التحول الدميقراطي فـــي الدول العربية، 

وتعميق الفهم العربي ملفهوم العلمانية. وثانيهما، 

 Soft( التركيز على الدبلوماســـية والقوة الناعمة

Power(، من أجـــل تعميق التعاون االقتصادي 

والدبلوماســـي، ومضاعفة نفوذ تركيا الثقافي، 

مبا يضمـــن مصالح تركيا فـــي أن تتحول إلى 

قوة إقليمية ُكبـــرى، )35( بالنظر ملا ميثله النظام 

التركي من منوذٍج سياســـي واقتصادي ُملهم، 

لدى التيارات السياســـة الصاعدة للحكم حديثًا 

في بلدان »الربيع العربي«.

لكن فـــي املقابل، اتضح من رصد التحركات 

التركية في املنطقة، خالل مرحلة ما بعد الثورات، 

أن هناك تركيزًا تركيًا على دعم جماعة اإلخوان 

املســـلمني وبقية التيارات اإلسالمية، وذلك عبر 

تشجيعها على العمل السياسي وفق منهج يتسم 

نســـبيًا بالبرجماتية، من خالل االســـتفادة من 

االستشـــارات واللقاءات السياسية التي عقدتها 
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تركيـــا مع الكثير من هـــذه التيارات. وقد جتلَّى 

ذلك في حديث أردوغان عـــن العلمانية التركية، 

فـــي أثناء زيارته لكل من مصـــر وليبيا وتونس، 

وأن العلمانيـــة ال تختلف أو تتناقض مع الهوية 

اإلسالمية، مما جلب عليه عاصفة من االنتقادات 

من التيارات اإلسالمية نفسها. )36(

إال أنه بعد املوقف الذي تبنته حكومة أنقرة جتاه 

ثورة 30 يونيو 2013 في مصر، بات واضحًا أن 

السياسة اخلارجية التركية جتاه مصر، واملنطقة 

العربية عمومًا، تعوزها احلصافة؛ فهي تتجه من 

سياسة »تصفير املشاكل« إلى سياسة »تصفير 

العالقات« مع الدول العربية. 

ففي دراسة حول السياسة التركية الفاشلة جتاه 

»الربيع العربي«، طرح الكاتب الســــؤال املركزي: 

ملاذا فشلت سياسة أردوغان اإلقليمية؟ ويفند ثالثة 

مستويات لتحليل تلك السياسة هي: على املستوى 

الفردي: ضعفت سياسة أردوغان اخلارجية جتاه 

»الربيع العربي« بســــبب اعتمــــاده على اخلطاب 

الشعبوي، بداًل من اتباع إستراتيجية جيدة جتاه 

الشرق األوسط، وقد اســــتخدم أردوغان قضايا 

السياســــة اخلارجية لتنشــــيط دائرته االنتخابية 

احمللية وتوســــيعها، وحاول اســــتبدال السياسة 

»الكمالية« )نسبة لكمال أتاتورك( بسياسته »حكم 

الرجــــل الواحــــد«. وعلى املســــتوى الوطني: فإن 

تركيا ليست لديها القدرة السياسية واالقتصادية 

للعب دور قيادي في منطقة الشــــرق األوسط. أما 

املستوى الدولي: فيتمثل في عدم قدرة تركيا على 

تطوير أجنــــدة إصالحية لالنتفاضــــات العربية، 

ترتكز إلــــى عاملني دوليني: أولهمــــا، تنامي نفوذ 

الكتلة الشيعية بقيادة إيران والكتلة السنية بقيادة 

اململكة العربية الســــعودية. وثانيهما، غياب الدعم 

الغربي لعملية الدمقرطة في العالم العربي بشكل 

عــــام، وللسياســــات اإلقليمية التركيــــة على وجه 

اخلصوص. )37( ويخلص الكاتب في نهاية حتليله 

لنتيجــــة مفادها »أن تركيا غير قادرة على حتقيق 

الهــــدف الرئيس فــــي تغيير النظام في ســــورية، 

وعالقتهــــا اآلن مع مصر أســــوأ بكثير مما كانت 

عليه في عهد مبارك«. )38(

2( الدور اإليراني:

ما مييز التدخل في احلالة اإليرانية عن احلالة 

التركية، أن إيران تتبنى خطابًا شـــعبويًا معاديًا 

لإلمبريالية والصهيونية يبدو جذابًا لفئات واسعة 

في العالم العربي، وتربطها عالقات جيدة بفاعلني 

دوليـــني وآخرين مـــن غير الدول داخـــل العالم 

العربي، عالوة على إضفـــاء صبغة طائفية على 

تدخالتها في النظام اإلقليمي العربي. ومن ناحية 

أخـــرى، فإن إيران لها أطمـــاع واضحة ومعلنة 

فـــي العالم العربي، ليس هنـــا مجال تفصيلها، 

لكن يكفي القول: إن النفوذ اإليراني متدد خالل 

السنوات اخلمس املاضية ليشمل أربع عواصم 

عربية هي: بغداد، وبيروت، وصنعاء، ودمشـــق. 

وفي هذا الســـياق يرى جميـــل مطر، أن جناح 

ــركا في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران،  أمـي

قد مت نتيجة لتوســـع النفـــوذ اإلقليمي والدولي 

الذي حققته إيران بســـبب وجودها في سورية، 
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وبالتالـــي في لبنـــان. فإيران كانـــت، وال تزال، 

موجودة في العراق، ونفوذها كان متصاعدًا في 

منطقة اخلليج، لكنها لم حتقق هذا االختراق في 

النظامني الدولي والعربي إال حني اســـتضافتها 

الدولة السورية. )39(

وفيمـــا يخص »الثـــورات العربية«، اتســـمت 

السياســـة اإليرانية بازدواجية واضحة؛ فعندما 

انطلقت شـــرارتها وأطاحت باألنظمة في تونس 

ومصر واليمن وليبيا، بدأت إيران بالترحيب بهذه 

التغيرات واعتبرتها »متعلقة بكرامة الشـــعوب«، 

بل وربطتها مبا أســـمته »الصحوة اإلسالمية«، 

وأن هذه الثورات اســـتلهمت ِحراكها السياسي 

من الثورة اإليرانية عـــام 1979. ثم بدأ املوقف 

اإليراني يتجـــه نحو االنتقائية فـــي نظرته، بعد 

أن وصلـــت موجة الثورات إلى ســـورية، فتحول 

الترحيب باحلراك السياســـي إلـــى نبرة اإلميان 

بـ»املؤامرة« عند احلديث عن األزمة السورية.)40( 

ت إيران، للوهلة األولى، ظهور اإلسالميني  كما عدَّ

في املشهد السياسي احلاكم في أحداث الثورات 

امتدادًا للثورة اإلســـالمية، أو صحوة إســـالمية 

فـــي املنطقة، كما أطلق عليها مرشـــد الثورة آية 

الله علـــي خامنئي. ولكن هذا التفســـير لم يكن 

مقبواًل لدى الشـــعوب التي شهدت هذه الثورات 

وأشعلتها. )41(

ولعل االنغماس اإليراني في األزمة الســـورية 

مرده أن سقوط النظام في سورية يعني بالنسبة 

إليران أحد االحتماالت الثالث: سيطرة إسالميي 

القاعدة على احلكم، أو انتشار الفوضى وتقسيم 

ســـورية، أو إعادة تشكيل السلطة وفق ما تريده 

دول اخلليج وتركيا والواليـــات املتحدة، وفي كل 

هذه االحتماالت سوف تشـــعر إيران باخلسارة 

اإلســـتراتيجية من فقـــدان النظـــام احلالي في 

سورية. فإيران ال تنظر إلى ما يجري في سورية 

باعتبـــاره معركـــة داخلية فقـــط، وال كما يعتقد 

البعض – بتبســـيط - أنها تعبيـــر عن خلفيات 

طائفيـــة وحســـب، بل ثمـــة هدف اســـتراتيجي 

لدى الغـــرب تقرأه إيران وهـــو »حتقيق انتصار 

اســـتراتيجي على إيران وتوجيه ضربة لها«. )42( 

على هذا األســـاس، يظهر إليران موقع بارز في 

مســـتقبل ســـورية في االحتماالت كلها، ســـواء 

برحيل بشار األســـد أو بقائه، ذلك أنه من خالل 

احلفاظ على منطقة »سورية املفيدة«، تتمكن إيران 

من التفاوض بارتياح حول وضعها في ســـورية، 

ومن ثـــمنّ متوضعها في امللفات العربية الســـائلة 

في اليمن، ولبنان، والعراق. لذلك، ليس غريبًا أن 

تشكل سورية بالنسبة إليران أهمية إستراتيجية 

تفوق – رمبا- أهمية األراضي األحوازية. )43(

هذا »القلق« من النفوذ اإليراني في شـــمال 

شبه اجلزيرة العربية، والعراق، والشام، وصواًل 

إلـــى التأثيـــر في اليمـــن، عبـــر احلوثيني، دفع 

الســـعودية وتركيا أيضًا إلى اللجوء الستخدام 

القوة العسكرية لإلطاحة بالنظام السوري، عبر 

تسليح املعارضة، أو بتدخل عسكري إقليمي أو 

دولي، لتحويل دمشـــق من حليـــف لطهران إلى 

خصم مضاد، مبا يشـــكل حائـــط صد لدورها 

اإلقليمـــي املتعاظم. )44( ويزيـــد من خطورة هذا 
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»التشـــابك العالئقي« بالنســـبة للرياض وأنقرة، 

إصرار طهران على عدم التراجع عن برنامجها 

النووي على الرغم مـــن االتفاق الذي وقعته مع 

القوى الدولية مؤخرًا، ومســـعاها لتحقيق هدف 

احلصول على مكانة القوة اإلقليمية األساســـية 

في منطقة الشـــرق األوسط )وفق مشروع رؤية 

2020 الـــذي أعده مجلس تشـــخيص مصلحة 

النظام(، وعدم التوقف عن مساعي تعميق دورها 

في العراق، ووقوفها املؤيد لنظام األسد. )45(

وصل التدخل اإليراني في البلدان العربية إلى 

حد غير مسبوق، حني هاجمت أجهزتها الرسمية 

واإلعالميـــة، وكل األطراف الشـــيعية التابعة لها 

)في العـــراق، وحزب الله في لبنـــان، واحلوثيني 

في اليمن(، بشدة إقدام احلكومة السعودية على 

إعدام املواطن الســـعودي منر باقر النمر املتهم 

باإلرهاب، وقال املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية 

إن »السياســـة الالمســـؤولة للحكومة السعودية 

ســـتدفع بســـببها ثمنـــًا باهظـــًا«. )46( وباملنطق 

نفســـه شـــنت إيران وحلفاؤها حملة شعواء على 

احلكومة البحرينية، حني أســـقطت اجلنسية عن 

أحد مواطنيها )عيســـى قاسم(، فقد صرح قائد 

فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني اجلنرال 

قاســـم ســـليماني بأن »اإلجراء الـــذي اتخذته 

البحرين ضد الشيخ عيسى قاسم من املمكن أن 

يشـــعل النار في املنطقة«، وأن ما حدث ال يترك 

خيارًا للناس سوى اللجوء إلى املقاومة املسلحة. 

)47(من الواضح، إذن، أن إيران تتعامل مع نفسها 

باعتبارها املرجعية العليا ألتباع الطائفة الشيعية 

في العالم، وباعتبارهـــم رعايا إيرانيني، وتتعامل 

مـــع األحداث بدرجة منفلتة من اخلطاب الطائفي 

شديد االحتقان.

ومـــع بداية عـــام 2016، لوحـــظ تراجع في 

الدور اإليراني في امللف السوري. وهذا في رأي 

الباحث عائد لثالثة أســـباب: األول، توقيع إيران 

علـــى االتفاق النووي مع الدول الكبرى )مجموعة 

5+1(، مما أعطاها الشعور باالنتصار املرحلي، 

وبالتالـــي خفف من حـــدة مواجهتها حلني، ورفع 

احلصار املفـــروض عليها منذ عقـــود. والثاني، 

التدخل العسكري الروسي في سورية، األمر الذي 

جعل الوجود اإليراني أقل أهمية من ذي قبل، فقد 

حونّل االنخراط الروسي العسكري املباشر شكل 

الصراع، من صراع أطرافه وأدواته األساســـية 

إقليمية، إلى صراع مباشـــر بـــني إرادات دولية، 

األمر الذي استتبع بالضرورة خصمًا من رصيد 

الالعبني اإلقليميني، وعلى رأسهم إيران. )48( أما 

السبب الثالث، فمرده العملية العسكرية »عاصفة 

احلزم« التي قوضت مـــن نفوذ حلفاء طهران في 

اليمن. وليس بعيدًا عن هذا الرأي، ثمة من يعتقد 

أنه إذا تطور »الربيع العربي« أبعد من ذلك، فمن 

املتوقع أن جتد إيران نفســـها في موقف دفاعي 

إلى حد ما، )49( وبالتالي تراجع دورها في املنطقة 

العربية.

وخالصة القول، إن السمة الغالبة على النظام 

اإلقليمي العربي هي »مأسسة الدور اخلارجي«. 

فبعد أن أعطت جامعة الدول العربية »الشرعية« 

و»الرخصـــة« للتدخل األجنبي فـــي ليبيا، تنوع 
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الـــدور اخلارجـــي ما بـــني التدخل العســـكري 

الروسي واإليراني في سورية، والتدخل األميركي 

الغربي مـــن خالل ما يســـمى التحالف الدولي 

ضد »داعش« في العراق وســـورية، والتدخالت 

العســـكرية واالســـتخباراتية لدول حلف شمال 

األطلســـي في ليبيـــا. أضف إلى ذلـــك األدوار 

اإليرانية والتركيـــة في عدد من البلدان العربية. 

وهكـــذا، فقد أصبح اخلارج عنصرًا تكوينيًا في 

عملية صنع القرار العربي بشكل مباشر. وميكن 

حصر أهـــم اآلثار الناجتة عن تلـــك التطورات 

على الوطن العربي في: اســـتمرار االنكشـــاف 

األمني على املســـتويني الوطني والقومي، وتزايد 

مصـــادر التهديد وتداخلهـــا وتنوعها، وتواصل 

تدويل القضايا واألزمات العربية، واتساع نطاق 

التدخـــل اخلارجي املباشـــر وتداعياته، وتذبذب 

املواقف العربية بصدد عالقاتها الدولية. )50(

»الث��ورات  تداعي��ات  الثان��ي:  المح��ور 

العربية« على النظام اإلقليمي العربي

لم تســـقط الثورات نظم االستبداد والفساد 

فقـــط، لكنها أســـقطت أيضـــًا احملـــاور التي 

أسســـتها: »محور االعتدال« و»محور املمانعة«، 

ووضعت نهاية حلالة االستقطاب التي نتجت عن 

تلـــك احملاور. لكن بقاء النظـــام العربي على ما 

هو عليه حال دون قدرته على التكيف مع الواقع 

اجلديد، الذي فرضته »الثورات العربية.«)51( وفي 

هذا احملور يســـعى الباحـــث إللقاء الضوء على 

تطورات األوضاع الداخلية في النظام اإلقليمي 

العربي، في أعقاب تلك الثورات.  

: الجامعة العربية في غمار الحراك الثوري:
ً
أوال

دهمت أحداث »ثورات الربيع العربي« جامعة 

الـــدول العربية كمـــا دهمت النظم السياســـية 

احلاكمة على حد ســـواء. فاجلامعة التي نشأت 

على أســـاس أنها متثـــل »الـــدول« العربية، لم 

يكـــن يخطر ببال مؤسســـيها األوائل أن يصبح 

هناك وزن معنوي للشـــعوب العربية، فضاًل عن 

انخراطهـــا في حراك ثوري ضـــد أنظمة احلكم 

القائمـــة. كمـــا أن اجلامعة التي ظلت أســـيرة 

ملبدأي: »ســـيادة الدول األعضاء« في اجلامعة، 

و»عدم التدخل في الشؤون الداخلية« لألعضاء، 

وجدت نفســـها مضطرة للتعامل مع مستجدات 

األوضاع العربية، بعد انـــدالع موجة الثورات. 

وبقدر ما أتاحت املوجة الثورية من فرص إلعادة 

إحيـــاء اجلامعة العربية، وتعزيـــز العمل العربي 

املشـــترك، بقدر ما وضعت أمامها حتديات من 

نوع آخـــر. وهنـــا ميكن رصـــد وحتليل بعض 

املواقف التي أثنّرت بشـــكل رئيـــس على النظام 

اإلقليمي العربي. 

اتخذت اجلامعة العربيـــة مواقف متباينة من 

أحداث الربيع العربي. ففي الوقت الذي لم تعلق 

فيه على ثورتي تونـــس ومصر، وجتاهلت متامًا 

ما شـــهدته البحرين واليمن، بادرت إلى اتخاذ 

موقف جزئـــي إزاء ليبيا، أتبعتـــه مبواقف غير 

مسبوقة جتاه األحداث في سورية. )52(
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خصوصية الحالة السورية:

ســـادت في األوســـاط األكادميية والبحثية، 

لسنوات طويلة، نظرية أو مقولة ترى أن االقتراب 

اجليواســـتراتيجي من مركز الصراع العربي-

اإلســـرائيلي يحفظ لألنظمة ســـالمتها، ويقيها 

»شـــر« الســـقوط حتت ضغط شـــعوبها. وهذه 

النظرية تقوم على مســـلمة ضمنية: »أن األنظمة 

العربية، املنهمكة باحتمال الصراع املباشـــر مع 

العدو القومي، تتمتع بفترة ســـماح مستمرة من 

شـــعوبها، التي ُتغلِّب إلزامات هذا الصراع على 

حقوقها األساســـية في احلرية والكرامة والعمل 

واألجـــر«. لذلك جتيز هذه الشـــعوب تشـــكيل 

األنظمة االســـتبدادية حتى لـــو آل بها ذلك إلى 

التضحية بشـــروط املواطنة. )53( ومن هنا جاءت 

خصوصية احلالة السورية. 

اتسم موقف اجلامعة في بداية األزمة السورية 

بالتجاهل واحلياد السلبي. ففي حني كان نظام 

القذافي ممقوتًا من أغلب الدول العربية ومعزواًل 

إلى حد بعيد، كان الوضع في ســـورية مختلفًا، 

إذ إن ســـورية تعد تاريخيـــًا وثقافيًا من الدول 

العربية ذات األهمية الكبرى، كما أنها تعد مهدًا 

للحركة القومية العربية. وقد عرف نظام األســـد 

كيف يظهر أمام الشـــعب الســـوري، والشعوب 

العربية عامة، ويســـوق نفسه كنظام مدافع عن 

احلقـــوق العربية ضد الهيمنـــة الغربية، معتبرًا 

نفســـه رأس احلربة في منظومة املواجهة، أو ما 

سمي بـ»محور املمانعة«. )54( 

لكن موقف اجلامعة العربية تطور جتاه األزمة 

السورية تطورًا نوعيًا، حني اتخذت اجلامعة قرارًا 

بتجميد عضوية سورية في اجلامعة، في تشرين 

الثانـــي 2011، وذلك مبوافقـــة 18 دولة عربية، 

ومعارضة كل من لبنان واليمن، وامتناع العراق 

عـــن التصويت. )55(وال شـــك في أن الســـعودية 

وقطر قد لعبتـــا دورًا محوريًا في الدفع باجتاه 

جتميد عضوية ســـورية في اجلامعـــة. )56(ولعل 

التطـــور األبرز جاء فـــي 26 آذار 2013، حني 

أكدت اجلامعة على »حـــق كل دولة وفق رغبتها 

في تقدمي كافة وســـائل الدفـــاع عن النفس مبا 

في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري 

واجليش احلر«. )57( لكن هذا احلراك الســـعودي 

القطري لم يكن عائدًا –على أي حال- حلماسة 

تلك الـــدول لتعزيـــز الدميقراطيـــة، أو انحيازًا 

للحراك الثوري في ســـورية، حيث إن سلوكهما 

جتاه احلراك الشعبي في البحرين وغيرها ينفي 

عنها »شبهة الثورية«. 

وثمـــة مجموعـــة من املالحظات حـــول إدارة 

اجلامعـــة العربيـــة لألزمتني الليبية والســـورية، 

أهمها: 1- أن اجلامعة انطلقت في مواقفها من 

األزمتني: الليبية والســـورية من دوافع سياسية، 

مـــع جتاهل تام لألســـس القانونية احلاكمة في 

ميثـــاق اجلامعة والوثائق األخـــرى، والتي تلزم 

بإبقـــاء اخلالفات العربية العربيـــة داخل املظلة 

العربية. 2- ســـارعت اجلامعـــة إلى منح غطاء 

سياســـي لتدخل حلف األطلســـي عسكريًا في 

ليبيا، بعـــد أن كانت قد جمـــدت عضويتها في 

اجلامعة. 3- قامت اجلامعة بتجميد عضوية ليبيا 
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وسورية في اجلامعة، ومنعهما من املشاركة في 

اجتماعات مجلس اجلامعة، األمر الذي أدى إلى 

انقطاع قنوات التواصل والضغط املباشـــر على 

النظامني، وغياب عنصـــر التدقيق واملوضوعية 

في استسقاء مصادر املعلومات حول التطورات 

امليدانية علـــى األرض. 4- جاء موقف اجلامعة 

من جماعات الثوار واملعارضني السياسيني في 

ليبيا وسورية متعجاًل للغاية، حيث تبني الحقًا أنه 

لم يكن لدى اجلامعة العربية، عند بداية تعاملها 

معهـــم، معلومات كافية عن اخللفيـــة التنظيمية 

واملعارضـــة،  الثـــورة  جلماعـــات  والعقائديـــة 

وأجنداتها ومشاريعها السياسية البديلة.)58(

خالصة القول: إن اجلامعة العربية تعاملت مع 

ظاهرة »الثورات العربية« بطريقة انتقائية، وبغير 

أســـس أو معايير واضحة. وميكن رصد منحنى 

تطور موقـــف اجلامعة من »الثـــورات العربية«، 

بأنها تدرجت من »احلياد السلبي«، إلى »التدخل 

اجلزئي«، إلى »االنخراط الكامل« فيها. )59(

ثانيًا: انتقال مركز الثقل السياسي في النظام 

اإلقليمي العربي إلى دول الخليج

املالحظـــة الرئيســـة في ســـياق حتليل واقع 

النظـــام اإلقليمي العربي في أعقـــاب »الثورات 

العربيـــة«، أن تلك الثـــورات اقتحمت دول القلب 

في النظـــام العربي )مصر وســـورية حتديدًا(. 

ولعـــل واحدة من أهم نتائـــج »الثورات العربية« 

هي حتول مركـــز الثقل السياســـي في النظام 

اإلقليمي العربي نحو دول اخلليج العربي، بقيادة 

العربية السعودية وقطر. وساعد في تنامي هذا 

الدور اخلليجي تسلنّم دولة قطر الرئاسة الدورية 

ــرة )2012-2011(،  للجامعـــة العربية في الفـت

وهي الوالية الثانية غير املسبوقة لقطر.

كان الدور اخلليجي في السياسة اإلقليمية قد 

بدأ بالتصاعد تدريجيًا مـــع تزايد القدرة املالية 

لهذه الدول. وخالل العقود األخيرة أتاح صعود 

اقتصادات الدول اخلليجية، وخروج العراق من 

املعادلـــة العربيـــة، الفرصة لكل من الســـعودية 

وقطـــر واإلمـــارات للعـــب أدوار إقليمية مهمة، 

ساعد على بروزها وجود رغبة حقيقية لدى قادة 

هذه الدول في لعـــب أدوار إقليمية ودولية أكبر. 

وشـــهدت األعوام األخيرة دخول الدول العربية 

احملورية في حتوالت سياســـية ُكبرى، أنهكتها 

وأضعفـــت اقتصاداتهـــا، وهمشـــت أدوارهـــا 

اإلقليمية؛ فأصبحت مصر مرتهنة للسياســـات 

اخلليجية، وسورية مرتهنة للسياسات اإليرانية، 

م من األدوار التي كانـــت تلعبها هاتان  ــزَّ ا ـق ممنّ

الدولتان القائدتان. فأصبحت الفرصة ســـانحة 

لدول خليجية عدة مللء الفراغ العربي.)60( 

ومع اندالع موجة »الثورات العربية«، لعبت قطر 

دورًا حيويًا في األشهر األولى الصاخبة من »الربيع 

العربي«. إذ بلورت، عبر شبكة اجلزيرة الفضائية، 

سرديات االحتجاج البازغة، وعبأت الدعم العربي، 

ل الدولي فــــي ليبيا في آذار  بداية لصالــــح التدخنّ

2011، ثم الحقًا لفرض العزل الدبلوماســــي على 

كما قرنّرت على 
نظام بشــــار األسد في سورية. )61( 

نحو مماثل دعم اإلسالميني في املنطقة، نظرًا إلى 
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اعتياد احلكومة القطرية، منــــذ فترة طويلة، توفير 

مــــالٍذ لإلســــالميني واملعارضني السياســــيني من 

مختلف أرجــــاء العالم العربي واإلســــالمي، وإلى 

البراغماتيــــة في احلســــابات السياســــية القطرية 

اإلقليمية. وقد تقاطعت هذه العوامل في عالقة قطر 

الوثيقــــة – ولكن املثيرة للجدل – بجماعة اإلخوان 

املسلمني. )62(  

شـــكلت دول مجلس اخلليـــج العربي، خالل 

األعوام اخلمس املاضية، النظام العربي الفرعي 

الوحيـــد القادر على التحرك فـــي دول الثورات، 

والتدخـــل في مناطق األزمـــات. ولعل أهم تغينّر 

فـــي النظام اإلقليمي العربي علـــى أثر الثورات 

هو ســـقوط مفهـــوم »قيادة النظـــام«، والدخول 

فـــي حقبة مـــن »اإلدارة لوضـــع إقليمي« قامت 

بها دول مجلس التعـــاون اخلليجي كحل مؤقت 

لغياب قيادة النظام؛ فبشكل عام قضت الثورات 

على احتمال اســـتنهاض مثلث القلب في قيادة 

النظام العربي )مصر والســـعودية وســـورية(، 

وال يبـــدو أنه باإلمكان اســـترجاع أضالع هذا 

املثلث في املستقبل املنظور. وكان جديد النظام 

العربـــي بعد الثورات أنه على الفور اســـتعاض 

عن ذلك مبا ميكن تسميته »إدارة مؤقتة« لوضع 

إقليمـــي متغير وليس قيادة لنظـــام، متثلت في 

اإلدارة اخلليجية لإلقليم )السعودية ومعها باقي 

دول مجلـــس التعاون( مع بقايـــا دور مصري، 

وممهـــورة بخامت اجلامعة العربية. وكان اإلعالن 

عـــن »خلجنـــة« اجلامعـــة العربيـــة بالتصاقها 

بدول مجلس التعـــاون اخلليجي، أو »قطرنتها« 

بالتصاقها بدولة قطر، مرحلة كاشـــفة عن حالة 

النظـــام العربي ووضعيتـــه االنتقاليـــة. وتؤكد 

املستجدات العربية أن اإلدارة اخلليجية للنظام 

العربي ســـوف تبقى لفترة، في ظل ما يتوقع من 

طول األزمة والصراع في ســـورية، الذي أصبح 

ذا معادلة صفرية لدول اخلليج وللنظام السوري 

على حد سواء. )63(

ولعل من املهم اإلشارة إلى أن النظام اإلقليمي 

العربي لم يعد له مركز واحد واضح، أو مركزان 

متنافســـان كمـــا كان احلال من قبـــل، فالواقع 

أنـــه أصبح مفـــككًا تتجاذبه القـــوى واحملاور. 

فالصعود اخلليجي لم يجعل من السعودية مثاًل 

مركزًا أوحد لإلقليم، وإمنا جعل منها مركز ثقل 

فـــي إقليم مفكك، حتظى فيـــه بعض الدول غير 

العربية مبركزية وحضور يتجاوز حضور الكثير 

من الدول العربية. )64( 

جتلى هـــذا احلضـــور بأوضح صـــورة من 

خالل قيادة الســـعودية للتحالف العسكري في 

عملية »عاصفة احلزم«، التي بدأت في 26 آذار 

2015، فـــي اليمـــن ضد جماعـــة »احلوثيني«، 

والرئيس اليمني الســـابق علـــي عبد الله صالح 

والقوات املوالية له. )65( من جهتها، أعلنت تركيا 

تأييدها لعمليـــة »عاصفة احلزم«، معلنًا إمكانية 

تقدمي دعم لوجستي واستخباراتي للتحالف. )66( 

وعليه، ينظر البعـــض للتهديد اإليراني باعتباره 

عاماًل موحدًا في العالـــم العربي،)67(ويعزز ذلك 

أن توقيـــع االتفاق النـــووي اإليراني، بني إيران 

ومجموعـــة )5+1( في فينا في متوز 2015، قد 
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وضع الرياض ودواًل خليجية أخرى مع إسرائيل 

في مربع واحد وهو االستياء من هذا االتفاق.

فــــي هذا الســــياق أيضًا يأتــــي الصراع على 

ســــورية. فقد أثبتت احلــــرب األهلية الســــورية، 

بالفعل، أنها حرب بالوكالة بني السعودية وإيران؛ 

فالنظام السعودي يعتقد أن إيران قد تستغل عدم 

االســــتقرار في الدول العربية لتوسيع نفوذها في 

املنطقة. أضف إلى ذلك، أن سقوط نظام األسد قد 

يضعف قوة إيــــران اإلقليمية احلالية. وهكذا، في 

حني أن النظام الســــعودي دعم املعارضة وأطلق 

املبادرات ضد نظام األسد، دعمت إيران القيادة 

السورية بالسالح ووحدات من املقاتلني. )68( 

إال أن هذه احلالة من القيادة اإلقليمية اجلديدة 

غير مرشحة لالستمرار، نظرًا ملوقف دول اخلليج 

املتحفظ على السياســــة القطرية، وقد وضح هذا 

التحفظ وازدادت حدته لدرجة التوتر، األمر الذي 

دعا دول اخلليج العربي إلى ســــحب سفرائها من 

قطر والتهديد بقطع العالقات معها، نتيجة للسلوك 

السياســــي لقطر في بعض البلدان العربية، هذا 

مــــن ناحية. ومن ناحيــــة أخرى فــــإن تلك الدول 

تفتقر – ألســــباب عديدة - ملقومات الدول/القوى 

اإلقليمية.

وفي هذا الصدد، تفيد بعض الدراســــات بأن 

مصــــر من بــــني دول »الربيع العربــــي« هي فقط 

الوحيدة املؤهلة كقوة إقليمية محتملة، وفي الوقت 

نفسه، فإن من بني أولئك الذين يعارضون »الربيع 

العربي«، السعودية هي الوحيدة القادرة على لعب 

دور رئيس في الشــــؤون اإلقليمية. )69( لكن فرصة 

ظهور مصر كقوة إقليمية تعتمد على: أواًل، عملية 

التحول املستدامة، التي من شأنها أن ُينظر إليها 

باعتبارهــــا منوذجًا ناجحًا ُيحتــــذى به في العالم 

العربي. وثانيًا، إذا كانت مصر تسعى لبدء التنمية 

االجتماعيــــة واالقتصادية الناجحة، التي تضعها 

في موقف للحاق بركب القوى الناشــــئة الناجحة 

على الصعيد العاملي. إذا كان هذا السيناريو هو 

املرجح أم ال فهو أمٌر قابل للنقاش، حتى لو حتقق 

فلن يتحقق إال على املدى الطويل.)70(

ثالثًا: الحرب على »اإلرهاب«

ال شـــك فـــي أن تفشـــي ظاهـــرة اإلرهاب 

وتناميها في أعقاب »الثورات العربية«، أصبحا 

يتصدران جدول أولويـــات النظام العربي، على 

حســـاب الكثير من القضايا األخرى. فقد أربك 

صعود تنظيم »داعش« احلســـابات السياســـية 

للقوى احمللية، واإلقليميـــة، والدولية، مثلما قاد 

إلى تدخل الواليات املتحدة في منطقة الشـــرق 

األوسط مجددًا، عبر قيادة حتالف دولي مضاد، 

وذلك على أنقاض مـــا خلفه االحتالل األميركي 

مـــن دولـــة عراقيـــة »فاشـــلة«، وإذكاء النعرات 

الطائفية واملذهبية.)71(

ففي يوم 29 حزيران 2014 أعلن تنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام »داعش« قيام »دولة 

اخلالفة اإلسالمية«، ومتكنها من فرض هيمنتها 

على مساحات واسعة من سورية والعراق تتجاوز 

خمســـة أضعاف الدولة اللبنانية. ويعد »داعش« 

تطورًا شـــديد اخلطـــورة على مســـتقبل النظام 
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العربـــي كله، ألن هذا التنظيـــم أخذ يتقوى على 

حســـاب تنظيم »القاعدة« في العراق وســـورية، 

وأخذ ميثل قوة جذب ملقاتلي التنظيمات اجلهادية 

)الســـلفية اجلهادية( في أنحاء عربية وإسالمية 

وعامليـــة واســـعة، وأخذ ميثل تهديـــدًا للمصالح 

األميركيـــة خاصة والغربية عامة، ما دفع اإلدارة 

األميركية إلى تشـــكيل »حتالف دولي- إقليمي« 

حملاربة »داعش« في العراق وسورية. )72( وهناك 

َمن يرى أن ظاهرة »داعش« ليست سوى مؤشر 

ضمني على انهيار النظام اإلقليمي. )73( 

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام تقريبًا على 

تشكيل التحالف الدولي، منذ إعالنه بباريس في 

أيلول 2014، متســـلحًا بقـــرار أممي، فإن ثمة 

تســـاؤالت حتيط باإلجناز الـــذي حتقق الحتواء 

تنامي نفوذ تنظيم »داعش«، والقضاء عليه. )74( 

بخاصة بعد إقرار وزير الدفاع األميركي، آشتون 

كارتر، بأن الواليات املتحدة ال متلك إستراتيجية 

ملواجهة تنظيـــم »داعش«، بعد ما يزيد على عام 

من إعالنها حتالفًا دوليًا واسعًا ضده!.)75( 

وعليـــه ميكـــن املجادلة بأن اســـتقرار النظام 

اإلقليمي العربي أصبح مرهونًا بوضع التنظيمات 

اجلهادية املتطرفة وعلى رأســـها »داعش«، سواء 

في العراق، أو ســـوريا، أو شبه جزيرة سيناء، أو 

ليبيا، فكلها مناطق شديدة التوتر أمنيًا. وال يبدو 

أنه ميكن اجتثاث هذه الظاهرة في املدى القصير، 

وعليه، فإن العالم العربي سيظل يعاني من ظاهر 

اإلرهاب املنظم، األمر الذي سيؤثر بشكل مباشر 

على استقرار املنطقة العربية وأمنها.  

خالصة القول، بعد مرور خمس سنوات على 

اندالع موجة »الثورات العربية«، ميكن توصيف 

الوضع القائم حاليًا في النظام العربي مبا يلي: 

أنصاف ثـــورات أو أقل، صراعات داخل الدولة 

الواحدة بني خصوم متناحرين، وتدخل خارجي 

ظاهر على جميع الـصـُعد عربيًا وإقليميًا ودوليًا، 

وزخم إرهابي غير مســـبوق يستند إلى مقاتلني 

من داخل الوطن العربي وخارجه، وخطر حقيقي 

مـــن تنظيم »الدولة اإلســـالمية« علـــى عدد من 

الدول العربية. ولقد ترتبت نتيجًة لكل ما ســـبق 

حالة من االســـتقطاب احلاد في النظام العربي، 

جعلـــت التوصل إلى تســـويات لهذه الصراعات 

أمرًا مســـتحياًل في املـــدى القريـــب، وبالتالي 

فهي مســـتمرة ولو إلى حـــني في إحداث آثارها 

التدميرية في بنيـــة النظام العربي. وتتمثل هذه 

اآلثار مبشـــهدين محتملني، أولهما: اإلضعاف 

البـــنينّ الذي أصاب عددًا غيـــر قليل من البلدان 

العربية كسورية والعراق وليبيا واليمن، وبدرجة 

أقـــل لبنان ومصـــر، وثانيهما: مشـــهد التجزئة 

املخيف الذي يهدد النظام العربي. )76(

اإلقليم��ي  النظ��ام  الثال��ث:  المح��ور 

العربي والقضية الفلسطينية

تفيـــد دروس التاريـــخ السياســـي احلديـــث 

واملعاصـــر للمنطقـــة العربية بـــأن تاريخ النظام 

العربـــي وتطـــوره في مختلف مراحلـــه، ال مُيكن 

فهمه مبعـــزل عن القضية الفلســـطينية، كما أن 
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تاريخ القضية الفلســـطينية وتطورهـــا، يُـصعب 

فهمه أيضًا مبعزل عن فهم تاريخ النظام العربي 

وتطـــوره. ولهذا قيـــل: »إن العالقة بـــني النظام 

العربـــي والقضية الفلســـطينية قويـــة ومتبادلة، 

للدرجـــة التي يصعب فيها معرفـــة أيهما املُتغينّر 

األصيل، وأيهما املُتغينّر التابع«. كما أن الصراع 

العربي اإلســـرائيلي عادًة ما ُيعاد تشـــكيله، مع 

كل األحـــداث الُكبرى في املنطقة.)77( انطالقًا من 

هذه املســـلمة، فمن الطبيعي أن تلقي التطورات 

احلاصلـــة في النظام اإلقليمـــي العربي بظاللها 

علـــى الصراع العربـــي اإلســـرائيلي، والقضية 

الفلسطينية. 

: إسرائيل والتحوالت الجديدة
ً
أوال

في العالم العربي

أثار انـــدالع »الثـــورات العربيـــة« املخاوف 

ل املنطقة املستقرة نسبيًا  اإلســـرائيلية من حتونّ

في العقدين املاضيني ضدها. ووجدت احلكومة 

اإلسرائيلية نفســـها، في البداية، أكثر عزلة من 

أي وقت مضـــى. ووجد الفلســـطينيون الطاقة 

اجلديدة، ولكـــن من غير الواضـــح كيف ميكن 

أن تســـاعد في التقدم نحو تسوية تفاوضية مع 

إسرائيل. )78(

ولطاملا مثـــل الصراع العربي-اإلســـرائيلي 

والقضيـــة الفلســـطينية حجر الزاويـــة في أي 

حتالـــف إقليمي عربي. فقد بلور محورا املمانعة 

واالعتـــدال – مثـــاًل - تصـــورات مختلفة حول 

طبيعة الصراع ومركزية القضية الفلســـطينية. 

وأمـــا بعد اندالع الثورات العربية وما تالها من 

تطـــورات، فقد غرقت دول املنطقة في شـــؤونها 

الداخلية بشكل غير مســـبوق، ولم تعد القضية 

الفلســـطينية حتمل نفس اخلصوصية واجلاذبية 

التي كانت حتظى بها من قبل. فجميع الساحات 

العربية مشتعلة ويسقط فيها الشهداء، والقضية 

األهـــم على أجندة صناع القرار في املنطقة هي 

كيف ميكنهم إســـقاط نظام ما، أو كيف ميكنهم 

احلفـــاظ عليه، ولم تعد املواجهة مع إســـرائيل، 

أو حتى التســـوية معها، هي القضية األهم على 

طاولة صانع القرار العربي في هذه املرحلة.)79(

وجدير بالذكر هنا، أن تنامي ظاهرة السلفية 

اجلهاديـــة في العالـــم العربي، ميثـــل أكثر من 

فرصة إلسرائيل. أولها: تدني أولوية هدف حترير 

فلسطني في مشروع »داعش«؛ ففلسطني ليست 

ضمـــن هذه األولويات، أو هـــي بالتحديد هدف 

نهايـــة املطاف بعد إســـقاط دول الكفر، وإقامة 

الدولة اإلسالمية، ثم التمدد نحو اخلارج لفرض 

دولة اخلالفـــة على العالم اإلســـالمي. وثانيها: 

أن مشـــروع »داعش« الذي يجعل أبرز أولوياته 

إســـقاط الدول العربيـــة -باعتبارها دواًل كافرة 

- ُيعتبر قـــوة مضافة للكيـــان الصهيوني؛ ألنه 

عندما يستهدف الدول فإنه يستهدف – بطبيعة 

احلـــال- اجليـــوش النظامية لتلك الـــدول. أما 

ثالثها: فيرجع إلى تناغم مشـــروع إقامة »الدولة 

اإلســـالمية« وانسجامه مع املشروع الصهيوني 

إلقامة »الدولة اليهودية« في فلسطني.)80(

وحتت عنوان »نحو نظام إقليمي جديد«، كتب 
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البروفيســـور أيال زيسر: في الوقت الذي تواجه 

فيه مصر تهديدًا متزايدًا من اإلرهاب اإلسالمي 

املتزمت بصورة »داعش« في شبه جزيرة سيناء، 

وتقف اململكة العربية الســـعودية اآلن على خط 

النار اإليراني وفي مواجهة مباشرة مع طهران، 

يصبح مســـتقبل املنطقة بأكملها على احملك – 

بني طموحات الهيمنة اإليرانية وتهديد »داعش«. 

ونظرًا لهذا الوضع تزداد أهمية إسرائيل. )81(

وفـــي مؤمتر خـــاص أقامه معهـــد األبحاث 

القومي اإلســـرائيلي، هو األول مـــن نوعه، عن 

ظاهرة »الدولة اإلســـالمية«، جاء فيه أن داعش 

حتقق جناحًا كبيرًا في الشرق األوسط، لكنها ال 

تشكل خطرًا كبيرًا على إسرائيل، حتى لو صار 

لها حدود مع إســـرائيل. وأشار بعض الباحثني 

إلـــى أن جنـــاح الدولة اإلســـالمية يثبـــت أمرًا 

مهمًا من ناحية إســـرائيل، وهو أن تقســـيمات 

اتفاقيـــة »ســـايكس– بيكو« بدأت تنهـــار. )82( 

لذلك، يرى البعض أن إسرائيل تستثمر اإلرهاب 

فـــي املنطقة العربية؛ فإســـرائيل تقف في مركز 

وسط بني »داعش« وإيران، وترى أن الرغبة في 

إضعـــاف »داعش« يجـــب أال تعني تأهيل نظام 

األسد بدعم إيراني. إن بقاء الوضع على ما هو 

عليه هو في مصلحة إســـرائيل، التي استطاعت 

أن تتكيف معه عبر التقارب مع روسيا )الضامنة 

لنظام األســـد وحلفائه(، واســـتمرار العالقات 

الوثيقـــة مع الواليات املتحدة )الضامنة للتيارات 

املعارضة لألسد(. )83( 

في الســــياق نفسه )اســــتثمار اإلرهاب(، جاء 

إقرار الكنيست اإلسرائيلي لـ»قانون اإلرهاب«، في 

منتصف حزيران 2016، الذي مينح مبوجبه وزير 

الدفاع اإلسرائيلي سلطة احتجاز األراضي التابعة 

ل السلطات  ملنفذي عمليات ضد إسرائيليني، ويخونّ

األمنية صالحية مصــــادرة األموال واملمتلكات من 

األفراد، والكيانات املشتبه في ارتكابها جرائم تتعلق 

بـ»اإلرهاب«؛ وهذا يستهدف قمع املعارضة العربية 

داخل إســــرائيل. وقد عبَّر رئيس جلنة الدستور في 

الكنيست عن سعادته الغامرة بهذا القانون قائاًل: 

»هذا هو يوم االستقالل اإلســــرائيلي«. من جانبه 

وصف عضو الكنيست أحمد الطيبي هذا القانون 

بأنه »شــــديد القســــوة وغير مقبــــول«، وعلق أمين 

عودة رئيس القائمة العربية املشتركة على القانون 

بالقــــول: »إن اإلرهاب احلقيقي هو االحتالل، الذي 

لم ينته بعد«. )84(

تيران وصنافير:

النقطــــة األخيرة التي يجــــدر االلتفات إليها في 

هــــذا املوضوع هي جزيرتا تيــــران وصنافير. فقد 

أقــــرت مصر، في نيســــان 2016، بــــأن جزيرتي 

تيران وصنافير الواقعتني في البحر األحمر أراٍض 

سعودية، وتتحكم اجلزيرتان في مدخل خليج العقبة 

وميناءي: إيــــالت والعقبة في إســــرائيل واألردن. 

وكانــــت مصر والســــعودية قد اتفقتــــا أيضًا على 

إنشاء جســــر يربط بينهما عبر البحر األحمر. )85( 

وُيثار هنا تســــاؤل حول تأثيرات هذه اخلطوة على 

إســــرائيل؟ وفقًا للمعلومات اإلسرائيلية فقد جاءت 

تلك اخلطــــوة غير مفاجئة إلســــرائيل؛ فمصر من 
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جانبها كانت حريصة على شرح قرارها إلسرائيل، 

لتبديد أي مخاوف حول تأثير هذا األمر على حرية 

املالحــــة في البحر األحمر. وقد فعل الســــعوديون 

الشــــيء نفســــه - وفقًا لوزير الدفاع اإلسرائيلي 

موشــــيه يعلــــون- »وإن كان ذلــــك علــــى طريقتهم 

اخلاصة«، مع التأكيد على عدم توقع وجود تنسيق 

مباشــــر مع إســــرائيل )وهو أمر ال لزوم له(. لكن 

املهم في األمر، أن اململكة العربية السعودية تتعهد 

اآلن بالتمســــك مبمارســــة االلتزامات التي تعهدت 

بها مصر، في ظل معاهدة الســــالم مع إســــرائيل 

)التي كانت جزيرتا تيــــران وصنافير جزءًا منها(، 

مبا يعني أن مكانة إســــرائيل فــــي املنطقة لم يعد 

ُينظر إليها مــــن قيادة اململكة باعتبارها شــــذوذًا 

يجــــب تصحيحــــه. )86( كما أن االتفــــاق بني مصر 

والسعودية حول بناء اجلسر املزمع إنشاؤه ليربط 

مصر مع الســــعودية، يأخذ في االعتبار املصالح 

اإلســــرائيلية، وضمان استمرار منفذها إلى البحر 

األحمر وفقًا لكامب ديفيد. )87(

ثانيًا:  عملية التسوية السلمية

الفلسطينية - اإلسرائيلية

هنــــاك مؤشــــرات عدة دالــــة علــــى أن القضية 

الفلســــطينية لم يعد لها مــــكان على جدول أعمال 

النظم العربية املزدحــــم بقضايا أخرى. وأن هناك 

إحلاحــــًا من جانب أوســــاط عربية عــــدة على أن 

إيــــران هي املصدر الرئيــــس لتهديد األمن القومي 

العربي، وأن مواجهته تســــتدعي تشكيل حتالفات 

إقليمية على أســــس مختلفة، تسمح إلسرائيل بأن 

تلعب دورًا فاعاًل فيها. ومن الطبيعي، في ظل هذه 

األوضاع واســــتمرار النزعة التوسعية إلسرائيل، 

أن تثور شــــكوك كثيرة حول جديــــة الدعوات التي 

تســــتهدف إعادة إحياء النظــــام اإلقليمي العربي، 

والذي ارتبط وجــــودًا وتطورًا ومصيــــرًا بالقضية 

الفلســــطينية، وبالتصدي لألطماع الصهيونية في 

املنطقة. )88(

وفي دراســــة لـ »ماكس ســــنجر« حملت عنوان 

»اســــتراتيجية السالم مع الفلســــطينيني«، خلص 

فيها إلى أن السالم غير ممكن اآلن، ألن املجتمع 

الفلســــطيني غير ُمهيأ، وهذا ميكن أن ُيعرف من 

خالل تصريحات القادة الفلســــطينيني وأفعالهم، 

وتأكيدهــــم على إنكار التاريــــخ اليهودي في هذه 

األرض. ويضــــع مجموعة من التدابير، التي ميكن 

استخدامها للعمل من أجل السالم في املستقبل، 

أهمهــــا: رفــــض إنــــكار الفلســــطينيني لالتصال 

التاريخي إلســــرائيل بأرض »إســــرائيل«؛ إعادة 

توطني »الالجئني« الفلسطينيني خارج »إسرائيل«؛ 

تعديــــل برامج املســــاعدات للحد من اســــتخدام 

الفلسطينيني لألموال األجنبية لدعم البنية التحتية 

لإلرهاب، وتعليم الكراهية؛ تشــــجيع النقاش احلر 

والصحافة احلرة في املجتمع الفلسطيني؛ مناقشة 

األراضــــي احملددة التي يحتاجها الفلســــطينيون 

حقًا، لفعالية تقرير املصير وإقامة الدولة. )89( وفي 

محاولة للتنصل من اســــتحقاقات عملية السالم، 

يرى »ايفرامي إنبار«، مدير مركز بيجن-السادات 

للدراســــات االســــتراتيجية )besa( »أن الرئيــــس 

محمود عباس جزء من املشــــكلة وليس من احلل«. 
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وفي معرض تبريــــره لهذا االدعــــاء، يقول: »على 

الرغم من وجود الكثيرين في املجتمع الدولي ممن 

يرون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كشريك 

جدي للســــالم، فإن كلمات الرئيس الفلســــطيني 

وتصرفاته، تثبت أنه ليس مهتمًا بشــــيء، ســــوى 

اخلراب لدولة إسرائيل«. )90(

وفي خطوة الفتة لالنتباه، بدا الرئيس السيسي 

في خطاب ألقــــاه يوم 17 أيار 2016، كما لو أنه 

يتدخل في السياســــة اإلسرائيلية الداخلية، داعيًا 

)عند الطلب؟( يسار الوسط لالنضمام إلى حكومة 

وحدة وطنية إسرائيلية موسعة. هذه اخلطوة ولَّدت 

رد فعــــل إيجابي الفتًا للنظر في تــــل أبيب. ومن 

جانبه حتدث نتنياهــــو عن اجلهود املكثفة اجلارية 

إلحياء جهود الســــالم، مبســــاعدة مــــن الالعبني 

اإلقليميني الرئيســــيني. لكن صناع السياســــة في 

إسرائيل لديهم ما يكفي من األسباب ليكونوا قلقني 

حول مبادرة الســــالم الفرنسية. فألسباب عديدة، 

أظهــــر القادة الفرنســــيون حرصهم علــــى إقرار 

مخططات لدعم املطالب الفلســــطينية، وهذا يقود 

لفرض »متغيرات« معادية للمصالح اإلســــرائيلية. 

وباختصار، فإن رد الفعل اإلســــرائيلي على هذا 

احلــــراك الدبلوماســــي يعكس ضــــرورات أمنها، 

فضاًل عن شــــعورها املُكتشــــف حديثًا من كونها 

العبــــًا إقليميًا مهمًا، بــــداًل من كونها دولة صغيرة 

محاصــــرة في بحٍر معــــاد. )91( وكانــــت احلكومة 

اإلســــرائيلية قد رفضت املبادرة الفرنســــية التي 

طرحتها باريس مؤخرًا، إلحياء عملية الســــالم بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني. وقال بيان صادر عن 

مكتب رئيس الوزراء نتنياهو: إن »موقف إسرائيل 

الثابت هــــو أن الطريق األفضل حلل الصراع مع 

الفلســــطينيني يكون بإجراء مفاوضات مباشــــرة 

وثنائية«. )92( 

شــــجعت الظروف والتطورات األخيرة نتنياهو، 

أيضًا، على إعالن رفضه ملبادرة الســــالم العربية، 

التي أقرتها اجلامعــــة العربية في بيروت في آذار 

2002. وعزا نتنياهــــو موقفه هذا إلى ما وصفها 

بـ»العناصر الســــلبية التي تتضمنهــــا املبادرة«، 

والتي تتمثل بانسحاب إسرائيل من املناطق التي 

احتلتها عام 1967 ومنها هضبة اجلوالن، وقضية 

الالجئــــني الفلســــطينيني. وقد اشــــترط »أن تقوم 

الدول العربية بإدخال تعديالت على مبادرة السالم 

العربية وفقًا ملــــا تطلبه إســــرائيل«.)93( وأضاف: 

 Take it or leave« ولكن إذا طرحوا املبادرة وقالوا

)94( .»Leave it« فسنختار أن نقول لهم »it

ثالثًا: االنقسام الفلسطيني

في ظل الواقع العربي الراهن

فـــي ظل هذه الظـــروف اإلقليميـــة واحمللية، 

يثور السؤال حول مصير املصاحلة الفلسطينية 

الداخلية وبالتالي مستقبل قطاع غزة السياسي؟ 

وعلى الرغم مـــن أن محاولة التنبؤ في مثل هذه 

الظروف، التي تُعجنّ بالفوضى األمنية، والسيولة 

السياســـية، والالنظام، قد تبدو مغامرة، وعملية 

محفوفة مبخاطر االنزالق في شـــطط التخمني، 

فإن عددًا من الشـــواهد واألحـــداث، قد يعطي 

مؤشرات على استشراف املستقبل. 
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ميكن تلخيـــص أهم التطـــورات التي حلقت 

بالقضية الفلســـطينية، خالل فترة الدراسة، في 

ثالث ســـمات: األولى، تراجع االهتمام بها من 

جانب غالبية الدول والشعوب العربية التي ركزت 

على مشـــاكلها الوطنية. والثانيـــة، تعزيز مكانة 

القضية الفلسطينية دوليًا، حيث توالت االعترافات 

بالدولة الفلسطينية، وُرفع علم فلسطني في األمم 

املتحدة في أيلول 2015. وصاحب ذلك منو في 

حركة املقاطعة العاملية إلســـرائيل )BDS( على 

مســـتويات مختلفـــة. والثالثـــة، احتمالية جتدد 

االنتفاضات وتأسيس مسارات جديدة، في ظل 

تزايد االعتداءات اإلسرائيلية، واستمرار التعنت 

اإلسرائيلي في املفاوضات. أما السمة الرابعة، 

فهي غياب املرجعية الوطنية بســـبب اســـتمرار 

االنقســـام الفلســـطيني، وتعثر جهود املصاحلة 

الواحـــدة تلو األخرى، وآخرها اتفاق الشـــاطئ 

املوقع في نيسان 2014.)95( ولعل السمة األخيرة 

مُتثل خطرًا شديدًا على القضية الوطنية برمتها، 

في ظل حصار إســـرائيل لقطـــاع غزة ومحاولة 

عزله وسلخه عن سياقه الوطني.

وتتبلور املقاربة اإلســــرائيلية فــــي التعامل مع 

قطاع غزة - وفق جتربة املاضي- في ضوء ثالث 

احتماالت مستقبلية ممكنة لقطاع غزة، وهي: األول: 

العــــودة للمرحلة ما بــــني )1948-1967(، وضع 

قطــــاع غزة حتت الســــيطرة املصرية، دون تفاعله 

مع الضفة الغربية. والثاني: العودة للمرحلة ما بني 

)1967-2005(، فتــــرة احتالل قطاع غزة، والتي 

ســــمحت بزيادة التفاعل بني السكان الفلسطينيني 

في غــــزة والضفة، والثالــــث: احلفاظ على الوضع 

القائــــم ما بعد العام 2007، )96( أي بعد ســــيطرة 

حماس على غزة. مــــن جهته أكد »جيورا أيالند«، 

مستشــــار األمن القومي اإلســــرائيلي الســــابق، 

ضــــرورة أن ترتكز السياســــة اإلســــرائيلية على 

إدراك غزة بوصفها دولة مؤقتة بكل معنى الكلمة، 

لديها حدود جغرافية واضحة، وحكومة مســــتقرة، 

وسياسة خارجية مســــتقلة. وبالتالي »الوقت اآلن 

أكثر مالءمة، لتشكيل سياستنا نحو غزة«. )97(

واضـــح، إذن، أن الهدف اإلســـرائيلي جتاه 

قطاع غزة الســـاعي لتحويله إلى كيان سياسي 

يحظى بقبول واعتراف إقليمي ودولي، هو أيضًا 

الهدف الذي تسعى إليه حركة حماس. فوفقًا لوليد 

العوض، القيادي في حزب الشـــعب الفلسطيني 

»هناك مشـــاريع لدى البعض في حركة حماس 

تستهدف االنتقال من مربع االنقسام إلى مربع 

االنفصـــال عن الضفـــة«. )98( وفي كل األحوال، 

ستظل إلسرائيل حســـاباتها النابعة من صميم 

مصاحلها وحســـابات أمنها، والتـــي ال تتوقف 

عند مـــن يحكم القطاع أو الضفـــة، بل تتوقف 

طوياًل وملينًّا عند مـــن يوفر لها »البضاعة« التي 

حتتاجهـــا )األمن(، بصـــرف النظر عن الغالف 

الديني والسياســـي واأليديولوجي الذي سيحيط 

به. )99(مبا يؤدي في احملصلة إلى وأد احللم في 

إقامة الدولة الفلســـطينية على حدود الرابع من 

حزيران عام 1967، وحتويل أراضي الســـلطة 

الفلسطينية إلى كانتونات معزولة. إنه باختصار، 

سيناريو الفشل واالنتحار!. 
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وما يعزز حدوث هذا الســـيناريو هو أن حركة 

حماس تخشـــى اآلن، أكثر من الســـابق، من أن 

هدف حركة فتح من املصاحلة هو استعادة قطاع 

غزة إلى الشـــرعية عبر صناديـــق االقتراع، في 

مرحلة تآكلت فيها شرعية حماس وشعبيتها، ولم 

م خالل فترة حكمها ما ُيسعفها أمام جماهير  ُتقدنّ

غزة، وبخاصة ألولئك الذيـــن أصبحوا بال مأوى 

نتيجًة للحروب اإلســـرائيلية املتتالية. هذا فضاًل 

عـــن عناصرها، الذين وجدوا أنفســـهم يهبطون 

بســـقف التوقعات التي عاشـــوها خالل سنوات 

االنقسام، من مجاهدين في حكومة »ربانينّة«، إلى 

مجرد أرقام في طابـــور الباحثني عن اعتمادات 

مالية لدى حكومة الســـلطة في رام الله )حكومة 

دايتـــون(، ما قد يبدو محاولة لـــإلذالل والتنكيل 

باحلركـــة أمام مناصريها. واملُتغير اجلديد واملهم 

في هذه املعادلة، هو عودة القيادي املفصول من 

حركـــة فتح »محمد دحالن« إلى واجهة املشـــهد 

السياسي في قطاع غزة من جديد. فتحالف دحالن 

ــرة احلالية ال يبدو مفهومًا إال  - حماس في الفـت

في سياق العداء املشترك للرئيس محمود عباس. 

وجتربة »اللجنة الوطنية للتكافل االجتماعي« التي 

ُتشـــرف على توزيع املنح واملساعدات اإلماراتية، 

تعكس بوضوح جناح جتربة التعاون بني حماس 

و»جماعة دحالن« في غزة.

خاتمة:

إذا كانـــت اتفاقية ســـايكس- بيكو )ســـيئة 

الصيت( قد استهدفت متزيق اجلغرافيا السياسية 

للعالم العربي، وحتويله إلى كيانات وطنية/قطرية، 

فـــإن الواقع العربي بعد مـــرور مئة عام على تلك 

االتفاقية أصبـــح – رمبا - أكثر قتامًة مما كان 

ُيخطط له مهندســـو التقســـيم والتفتيت األوائل. 

فالوطن العربي يتعرض اليوم »خلطر التفكك الذي 

يســـتهدف جتزئة الكيانات »الوطنية« القائمة إلى 

كيانات سياسية أصغر، تنشأ على حدود الهوينّات 

األنثروبولوجيـــة: الدينينّة، والطائفينّـــة، واملذهبينّة، 

والعرقية، والعصبوينّة القَرابية«. )100( وهي كيانات 

تُرسم حدودها بالدم العربي.

أفســـحت حالة الفوران والهيجان في العالم 

العربي املجـــال لبروز قوى إقليميـــة مثل تركيا 

ــران، وفاعلـــني من غير الـــدول كـ»داعش«،  وإـي

واحلوثيـــني، باإلضافـــة حلزب اللـــه. وتصاعد 

البعد الطائفي في السياســـة اإلقليمية، وتزايد 

قلـــق احلكومات العربية مـــن األخطار الداخلية 

واخلارجية، واتســـاع دائرة الصراع في العديد 

من الســـاحات العربية، ووجود مقومات احلروب 

بالوكالة، واســـتمرار تصاعد الصراعات القائمة 

بشـــكل مقصـــود أو غير مقصـــود. وإذا كانت 

التفاعالت السياسية في النظام اإلقليمي العربي، 

قبل اندالع الثـــورات، قد حتددت وفقًا حملوري: 

»املمانعة« و»االعتـــدال«، فإن خارطة التحالفات 

العربية قد اتسعت بعد الثورات لتشمل محورين 

جديدين هما: محور جماعة اإلســـالم السياسي 

)يتزعمـــه التنظيم الدولي لإلخوان املســـلمني(، 

ومحور التنظيمات اجلهادية الســـلفية )ويتزعمه 

تنظيـــم داعـــش(. ويتضح من خالل الدراســـة، 
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أن النظـــام اإلقليمي العربي يفتقـــر لقوة دولية 

أو إقليميـــة، قادرة مبفردهـــا، أو عبر مصفوفة 

حتالفـــات، أن تفـــرض هيمنتها وتقـــود املنطقة 

نحو تســـويات سياســـية، وال يبدو –على املدى 

املنظور على األقل- أن طرفًا ما يســـتطيع فعل 

ذلك. وعلى الرغم من أن »الربيع العربي« زاد من 

فرص تصاعد قوة/قوى إقليمية عربية، فإن هذا 

االحتمال له متطلباته التي تفتقر إليها الســـاحة 

العربية حتى اآلن.

ال شـــك في أن إســـرائيل تســـتثمر الوضع 

العربي الراهن وتســـتغله أحسن استغالل. فمع 

اســـتمرار حالة االستنزاف الداخلي في البلدان 

العربية وانهماكها في قضاياها الداخلية؛ يستمر 

تراجع االهتمام بالقضية الفلســـطينية، ويستمر 

االنقسام الفلســـطيني إلى أجٍل غير معلوم، وال 

تتراءى في األفق حلول سياسية جادة إال ضمن 

صفقـــة إقليمية قد تكون على حســـاب القضية 

الفلســـطينية. واخلالصة هي أنـــه في ظل هذه 

املرحلة السياســـية احلرجـــة التي متر بها األمة 

العربية، والتي تعج بالفوضى، وتتسم بديناميات 

»التفكك واالنقســـام«؛ تفكك الـــدول القومية في 

املنطقة، وليس مشـــهد العراق وســـورية وليبيا 

واليمن عنـــا ببعيد، فليس مســـتغربًا أن َيطال 

املشروع الوطني الفلســـطيني شيئًا من فوضة 

املنطقة، الســـيما وأن عوامل التفتت ومحددات 

االنقسام ليســـت فلسطينية صرفة، بل جتد من 

ُيغذيها وُينميها من الداخل واخلارج. 

لذلك، فإن خيارات مســـتقبل القضية الوطنية 

الفلسطينية مرتبطة مبا يحدث من تفاعالت على 

املســـتوى اإلقليمـــي والدولـــي، وال تتحدد كلها 

بالضرورة وفقًا للرؤية أو الرغبة الفلسطينية. كما 

ال مُيكن احلديث عن مستقبل القضية الفلسطينية 

وقطاع غزة مبعزٍل عن املخططات اإلســـرائيلية. 

وهذا ال يعني –بالطبع- التقليل من أهمينّة الدور 

الوطنـــي في حتديد أي مســـتقبل تريده احلركة 

الوطنية الفلسطينية، وإمنا يعني أيضًا أن ليس 

كل أوراق اللعبة السياسية في اليد الفلسطينية. 

وبعبارة أخرى، قد ال يكون متاحًا للفلســـطينيني 

في هذه املرحلـــة أن يختاروا ما يريدون، لكنهم 

بالتأكيد يستطيعون أن يرفضوا ما ال يريدون. 
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و)إســـرائيل( مع األمم املتحدة، كما يتحدث عن 

جتربة الرمالوي الدبلوماسية في جنيف؛ الفصل 

الثامن: عن انضمام دولة فلسطني إلى املنظمات 

واملعاهدات الدولية؛ الفصل التاســـع: ويســـرد 

جتربـــة املؤمتر العام اخلامـــس حلركة التحرير 

الوطني الفلســـطيني »فتح«؛ الفصل العاشـــر: 

عن املعهد الدبلوماســـي؛ الفصل احلادي عشر: 

عن عمـــل الرمالوي الدبلوماســـي في العالقات 

اخلارجيـــة والدولية؛ الفصل الثاني عشـــر: عن 

الدبلوماســـية الفلســـطينية والتحديات الكبرى. 

باإلضافة إلى ملحق الوثائق والصور.

أما مؤلف الكتاب، نبيل سليم الرمالوي، وكما 

تســـرد سيرته املختصرة على غالف الكتاب فهو 

مـــن مواليد مدينة يافا عام 1937، وحصل على 

شهادة الليسانس عام 1970 من املغرب وأتبعها 

في العام 1972 بشهادة الدراسات املعمقة في 

علـــم االجتماع من كليـــة اآلداب بجامعة محمد 

اخلامـــس في الربـــاط، باإلضافة إلى شـــهادة 

التخصص في الدبلوماســـية املتعددة من املعهد 

اجلامعي العالي للدراسات الدولية في جنيف في 

السنة الدراسية 1995-1994.

ا عن خبرته العملية في احلقل الدبلوماسي،  أمنّ

فقد عمل رئيســـًا لقســـم املنظمـــات الدولية في 

الدائرة السياســـية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

)1974-1978(، كما عمل ممثاًل ملنظمة التحرير 

الفلسطينية في لندن )1978-1983(، وسفيرًا 

مفوضًا فوق العادة لفلسطني لدى األمم املتحدة 

فـــي جنيـــف )1983-2004(، والتـــي حاولت 

أصـــدرت دار الشـــروق للنشـــر والتوزيـــع، 

»اأيام��ي واأوراق��ي  كتـــاب   ،2015 العـــام  فـــي 

الدبلوما�سية« ملؤلفه نبيل الرمالوي، الدبلوماسي 

الفلسطيني املولود مبدينة يافا عام 1937. وهو 

الكتاب الثاني للرمالوي، حيث أصدر قبله كتابًا 

عام 2014 بعنوان »الدبلوما�س��ية الفل�سطينية: 

ودبلوما�س��ية احل��رب الإ�س��رائيلية اأم��ام القانون 

الدويل«. 

يقـــع الكتاب فـــي 423 صفحة مـــن القطع 

املتوســـط، متتـــد فيهـــا املذكرات الشـــخصية 

للمؤلف والوقائع الدبلوماســـية الفلســـطينية في 

الســـاحات الدولية في نحو 349 صفحة، يليها 

ملحق الوثائق واملراســـالت الفلسطينية اخلاصة 

بالوضع الدبلوماســـي الفلســـطيني ومتثيله في 

احملافل الدولية، ومالحق الصور. 

ويتكـــون الكتـــاب مـــن اثني عشـــر فصاًل، 

عنـــون األول والثاني فيمـــا وردت بقية الفصول 

دون عناوين، ومضمونهـــا يرد تباعًا على النحو 

اآلتـــي: النكبة واللجوء؛ العمل في الكويت إلنقاذ 

العائلة؛ الفصل الثالث: ويروي جتربة الرمالوي 

فـــي الكويت؛ الفصل الرابع: ويتحدث عن جتربة 

الرمـــالوي في املغـــرب وانخراطه فـــي منظمة 

التحرير الفلسطينية واستكماله الدراسة؛ الفصل 

اخلامـــس: وهو عن حياة الرمـــالوي في بيروت 

وعمله في مركز التخطيط الفلســـطيني والدائرة 

السياســـية في املنظمة؛ الفصل السادس: وهو 

عن عمل الرمالوي الدبلوماسي في لندن؛ الفصل 

الســـابع: ويروي بإسهاب عالقة منظمة التحرير 
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طـــرده أكثر من مـــرة ملطالبتـــه احلثيثة باحلق 

ًا لفلسطني  الفلسطيني، وعمل أيضًا مفوَّضًا عامنّ

لدى حكومة االحتاد السويسري، ورئيسًا للمعهد 

الدبلوماسي الفلســـطيني، ومستشارًا ملفوضية 

العالقات الدولية في حركة فتح.

ــرة الطويلـــة لنبيل الرمـــالوي في  هذه اخلـب

السلك الدبلوماسي لم تكن وليدة ليلة وضحاها، 

وإمنا نتيجة مشـــوار طويل ومضـــٍن ابتدأه منذ 

ــره وعائلته من مدينة يافا عام  صغره بعد تهجـي

1948 ومن شـــارع البطمة حتديـــدًا، وعمره ال 

ى الســـنوات العشـــر إلى مصر، ثم احلياة  يتعدنّ

في معسكر القنطرة الشرقية، ومن ثم في مخيم 

املغازي ومكـــوث العائلة فيه. وقد كان الرمالوي 

في هذه السن صغيرًا على العمل السياسي إال 

أن وعيه السياســـي بـــدأ يتفتح خالل حياته في 

املخيم، ونضج واتســـع بعد ســـفره إلى الكويت 

في منتصف اخلمســـينيات والتـــي انطلق منها 

إلـــى دول العالـــم، التي شـــهدت انخراطه في 

العمل السياسي واحلزبي من الكويت إلى لبنان 

وســـورية واملغـــرب، ومن بعدهـــا االنطالق إلى 

الدول األوروبية كلندن وجنيف وغيرها.

م��ن الخ��اص نح��و الع��ام: الذاك��رة الفردية 

ودورها في توثيق الحكاية الجماعية

يبتـــدئ الرمـــالوي كتابه بتقـــدمي يوجز فيه 

ـــة الهادفـــة إلـــى كتابة  رســـالة الكتـــاب العامنّ

احلكاية الفلســـطينية بجزئها الدبلوماســـي من 

أصحابها أنفسهم، فيقول: لذلك وأمام محاوالت 

التزوير اإلســـرائيلية لتاريخ فلســـطني وســـرقة 

تراثها ومحاوالت إلصاقه مبا يســـمى )الشعب 

اليهودي(، تأتي األهميـــة البالغة لكتابة التاريخ 

الفلسطيني من الفلسطينيني أنفسهم. وهو بذلك 

ينطلق من اخلاص والذكريات الشـــخصية نحو 

العـــام، فيكتب روايته الشـــخصية من خالل ما 

تســـتعيده ذاكرته ألحـــداث النكبة والتهجير من 

يافا ومن شـــارع البطمة حتديدًا إلى بيت عمته 

في العجمي ومن ثم التهجير إلى مصر واملكوث 

في مخيم القنطرة الشـــرقية في بور سعيد التي 

هـــوا إلى مصر وإلـــى مخيم املغازي  منهـــا توجنّ

كمحطة أخيرة. 

هذه الرواية وإن كانت شـــخصية للحدث إال 

أنهـــا توثق ما هـــو أعم، وهو جـــزء من حكاية 

التهجيـــر الفلســـطينية بعـــد النكبة واملآســـي 

الفلسطينية البشـــرية واملادية التي نتجت عنها. 

يؤدي هـــذا التداخل  املهم بـــني اخلاصنّ والعام 

إلى إعطاء رواية فلسطينية غير رسمية للتهجير 

الفلســـطيني تنبثق من الذاكرة الفردية وسعيها 

نحو تثبيت الذاكـــرة اجلماعية وتأريخها ما قبل 

النكبة وما بعدها.

يعطي الرمالوي في كتابه حملة عامة عن حياة 

يافـــا قبل النكبة، والتي أســـماها الرمالوي بلد 

الثقافة والفن واملســـرح والصحافة الفلسطينية، 

وهـــي املدينـــة التي كانت قد شـــهدت بشـــائر 

احلداثـــة الفلســـطينية قبل النكبـــة، والتي أتت 

األخيرة وقضـــت عليها. فكتب عن شـــوارعها، 

مثـــل شـــارع إســـكندر عوض وشـــارع جمال 
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باشا وشـــارع تل أبيب- يافا وشارع العجمي، 

وأحيائها مثل حي العجمـــي وحي النزهة وحي 

املنشـــية وحي اجلبلية، وســـاحاتها ومدارسها 

وموقع كل منها، كما كتب عن دور السينما فيها 

وفرقها الغنائية كفرقة النجادة، وعن االشتباكات 

بـــني العصابات الصهيونية والفلســـطينيني في 

األشـــهر األخيرة من العام 1947، وهكذا فقد 

أرخ للمقاومة الفلسطينية ولو بشكل بسيط قبيل 

النكبة، فيســـرد في كتابـــه كيف حتولت مخازن 

ان محمد ويوســـف  القمح التـــي ميلكها احلاجنّ

الغاليينـــي إلى مخازن لتخبئة الســـالح، والتي 

د أنواعها مثـــل الذخائـــر والقنابل وقذائف  عـــدَّ

مدفعيـــة الهاون أو املورتـــر. ويفترض الرمالوي 

هنا أن هذا الدعم من األسلحة مصدره قادم من 

جماعة اإلخوان املسلمني التي ارتبط بها احلاج 

يوســـف الغالييني، ومما عزز افتراضه هذا أنه 

تذكر في صغره أن هناك عددًا من الشـــباب من 

ذوي البشـــرة البيضاء والعيـــون الزرقاء كانوا 

ــرددون مـــرارًا على هذه املخـــازن، التي تقع  يـت

إلى جانب بيت عائلة الرمالوي، وهم يتوشـــحون 

الكوفيـــة احلمراء، وكانوا يذهبون مع غيرهم من 

الفلسطينيني للتدرب على السالح. 

هـــذه النظرة العامة ملدينـــة يافا، والتفاصيل 

املتعلقة مبخازن القمح التي حتولت إلى مخازن 

بها للقارئ إال شخص  للســـالح ال ميكن أن يقرَّ

عـــاش فيها وخبـــر جتربتهـــا، وكان قريبًا منها 

لدرجة كافيـــة تخوله أن يـــروي حكايتها، وهذا 

ما يقـــدم لربطها باحلكاية الفلســـطينية األكبر 

ويفتح األســـئلة على إرهاصـــات البداية للنكبة، 

واالستعدادات العســـكرية البسيطة التي كانت 

تصل إلى فلســـطني لتوظيفهـــا في الصراع مع 

العصابات الصهيونية واالنتداب البريطاني.

وفي سياق مشابه والحق لذلك، يسرد الكتاب 

جتربـــة حياة البؤس واللجوء التي عاشـــها نبيل 

الرمـــالوي مع عائلته بعد النكبـــة، والتي تنطبق 

على عدد كبير من العائالت الفلسطينية املهجرة 

إلـــى قطاع غزة. ففي صراعها مـــع البقاء ومع 

ماكنة االســـتعمار الصهيونية وقصفها، لم جتد 

العائالت الفلسطينية اليافاوية إال البحر للنجاة 

بعـــد أن أغلقـــت جميع املنافـــذ البرينّة األخرى، 

فتجمعت في مخـــازن ميناء يافـــا البحري ومت 

نقلها بعدها إلى بورسعيد في مصر ومن ثم إلى 

مخيمات قطاع غزة.

وعلى مســـتوى تتابع الســـرد، فـــإن الكتاب 

فـــي بعض أجزائه يعتمد، بصـــورة عفوية، على 

تفتيت عنصـــر الزمن في اســـتعادته للذكريات 

وتســـجيلها، دون التزامه بخط زمني متسلسل، 

وهذا ما يسبب بعض اإلرباك في قراءة األحداث 

وتتبعها، ولكن من جهة أخرى قد يكون مردنّ ذلك 

إلـــى طبيعة الذاكرة الشـــخصية واســـتعادتها 

للذكريـــات التي ال تلتزم بخط زمني متسلســـل 

وواضح. لذلك، فـــإننّ الكتاب يبتدئ فصله األول 

واملعنـــون باســـم »النكبـــة واللجـــوء« باعتراف 

شـــخصي وبريء من الرمالوي، يعترف فيه بأن 

فتحي البلعاوي، أســـتاذه في اخلمسينيات في 

مدرســـة مخيم البريج في قطاع غزة، هو معلمه 
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األول في التأســـيس الوطني. ذلك أن البلعاوي 

كان يحـــرص على التعبئة الوطنية واحلماســـية 

لطالبه وتبصيرهم بخطر املشـــروع الصهيوني 

على فلسطني والفلسطينيني، ويورد الكتاب كيف 

أنَّ محاضرتـــه في املدرســـة حـــول رفض قرار 

التوطني عام 1954 ساهمت في بدايات تشكيل 

الوعي الوطني والسياســـي لدى الرمالوي الذي 

كان طفاًل آنذاك. هذا اإلسهام قاد الرمالوي إلى 

أن يبتدئ نشـــاطاته الوطنية مبكرًا، منذ كتابته 

وتوزيعه أوراقًا تتضمن شـــعارات وجماًل ترفض 

مشروع التوطني.

 مـــن هنا، كانت انطالقـــة نبيل الرمالوي في 

العمل السياسي، الذي تابعه الحقًا بانخراطه في 

حزب البعث العربي االشتراكي في اخلمسينيات 

والستينيات.

بدايات العمل السياسي والدبلوماسي 

بدأ الرمالوي جتربته السياسية واحلزبية في 

العـــام 1958 في الكويت بعد أن ســـافر للعمل 

هناك لتأمني مصروف عائلته في مخيم املغازي، 

وهناك استكمل شغفه بالقراءة واالطالع، وحقق 

أمنيته القدمية باالنضمام إلى حزب سياســـي، 

وكان هـــذا احلزب في بدايته هـــو حزب البعث 

العربـــي االشـــتراكي الذي رأى فيـــه الرمالوي 

مـــا يحقق أمل الوحدة العربيـــة واحلرية، ويعلي 

مفاهيـــم االشـــتراكية، كما وجد فيـــه ما يحقق 

مشـــروع التحريـــر العربي لفلســـطني ومقاومة 

الســـيطرة األجنبية. وقد عزنّزت الثورة الناصرية 

في اخلمســـينيات هـــذا التوجه نحـــو املفاهيم 

االشـــتراكية ومشـــروع القوميـــة العربية الذي 

شهد آنذاك أبرز محطاته وجناحاته. ولذلك فإن 

نشـــاط األحزاب القومية واالشـــتراكية حينذاك 

كان مستمرًا وحثيثًا، وخالل ذلك وجد الرمالوي 

طريقه نحو  التحزب والعمل السياســـي، فأثبت 

جدارته في حـــزب البعث من خالل قيامه بعديد 

املسؤوليات التي أسندها احلزب إليه.

ويسهب الكتاب في احلديث عن تفاصيل هذا 

االنضمـــام احلزبي وأثره على حيـــاة الرمالوي 

الشـــخصية واملشـــاكل التي تعـــرض لها بعد 

انضمامـــه للحزب. وينطلـــق الكتاب منها ملا هو 

أعمنّ للحديث عن جتربة األحزاب القومية والعربية 

في ظـــل الصحوة الناصريـــة، والوحدة العربية 

بني مصر وســـورية عام 1958، وفشلها الحقًا، 

واملشاكل التي واجهت حزب البعث بشكل خاص 

إلى أن انسحب منه الرمالوي وانضم بعدها إلى 

منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن الضرورة اإلشـــارة إلى أن الكتاب ليس 

مذكرات شخصية بحتة، ذلك أن الرمالوي يدمج 

فيـــه بـــني املذكرات الشـــخصية وبـــني التعقيب 

السياسي والتاريخي على األحداث التي يسردها، 

وبذلك فالكتاب يربط وبشـــكل واضح بني توثيقه 

للحدث الشـــخصي من عني الفـــرد ورؤيته وبني 

توثيقه لألحداث السياســـية العربية التي يتطرق 

إليهـــا الكتاب، مثـــل الصراع الفكـــري العربي 

بني النضال القطري والنضال القومي، وشـــعلة 

انطالق املنظمات الفلســـطينية في العام 1963، 
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ودور احلركـــة الناصرية في دعم حركات التحرر 

العربية، واملؤمتر القومي الســـادس حلزب البعث 

فـــي العام 1965، ومالحقة الســـلطات الكويتية 

للبعثيـــني وإخراجهم مـــن أراضيها، وغيرها من 

األحداث التاريخية والسياسية العربية.

يســـتكمل الكتاب روايتـــه بخصوص بدايات 

العمل الدبلوماســـي الثنائي الرسمي للرمالوي، 

كأحد أعضاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 

فـــي الرباط عـــام 1966، والتي تأسســـت من 

مجلس ثالثي بعضوية الرمالوي وهاشم عرفات 

وإســـماعيل خليـــل. والتـــي تبعها الحقـــًا عمل 

الرمالوي في رئاســـة فرع االحتاد العام لطلبة 

به أكثر من العمل  فلسطني في املغرب، وهذا ما قرنّ

له للمشاركة في  امليداني الوطني حلركة فتح وأهَّ

بعض دوراتها العسكرية املكثنّفة. 

ويتحدث الكتاب بشيء من اإلسهاب عن عملية 

التطور في حياة الرمالوي السياسية والعملية في 

العمـــل الوطني إلى أن التحـــق في العام 1972 

مبركز التخطيط الفلسطيني في بيروت ومشاركته 

مع نبيل شـــعث في متثيـــل الوفد الفلســـطيني 

الذاهب إلى مؤمتر قمة عدم االنحياز في اجلزائر 

فـــي العام 1973. والتـــي تبعتها خطوة نقله إلى 

الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

االنتق��ال من العم��ل الدبلوماس��ي الثنائي 

إلى العمل الدبلوماسي المتعدد

يتضح من خالل مذكـــرات الكتاب املزدوجة، 

كيف انتقل الرمالوي في عمله الدبلوماســـي من 

العمـــل الثنائـــي إلى العمل املتعـــدد، وذلك بعد 

انضمامـــه إلـــى الدائرة السياســـية في منظمة 

التحرير الفلسطينية، وعمله فيها في رئاسة قسم 

املنظمـــات الدولية واملؤمترات. وســـاهمت هذه 

التجربـــة في بلورة وعي الرمالوي الدبلوماســـي 

ومتتينه، وخاصة من خالل مشاركته في الوفود 

الفلســـطينية الذاهبة إلى اجلمعية العامة لألمم 

املتحـــدة في نيويورك للمشـــاركة فـــي دوراتها 

ومؤمتراتهـــا واجتماعاتهـــا، باإلضافـــة إلـــى 

مشـــاركته في غيـــر ذلك من املؤمتـــرات الدولية 

والعاملية ودورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

وفي منتصف الســـبعينيات، بـــدأ الرمالوي 

عملـــه الصعـــب فـــي الدبلوماســـية املتعددة، 

وذلك باعتماده رســـميًا ممثـــاًل ملنظمة التحرير 

الفلســـطينية في لندن بعد اغتيال ممثل املنظمة 

الســـابق ســـعيد حمامي في العـــام 1976 في 

لندن. وقد عكس هذا التطور في عمل الرمالوي 

مرحلـــة صعبة ليـــس على صعيده الشـــخصي 

فحسب، وإمنا على صعيد القضية الفلسطينية، 

فالتمثيل الفلسطيني ملنظمة التحرير الفلسطينية 

في احملافل الدولية في تلك األعوام بعد مرور ما 

يقرب من عشر سنوات فقط على تأسيسها كان 

على قدر عاٍل من األهمية واحلساســـية ألن ذلك 

ة وخاصة في  تترتب عليه مسؤوليات عظيمة وجادنّ

دولة مثل بريطانيا، وهي أحد األسباب املباشرة 

للمأساة الفلسطينية في العام 1948.

يحتوي الكتاب علـــى تفاصيل عديدة ودقيقة 

عـــن جتربـــة الرمـــالوي فـــي لنـــدن واملخاطر 
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والتحديات التي كانت حتف وجوده هناك، ومنها 

ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. ويعد نشاط 

جماعة أبو نضال، املنشـــق عن حركة فتح، من 

املخاطـــر الداخلية التي واجهـــت الرمالوي في 

اغتيال القيادات والوجوه الفلسطينية الفتحاوية، 

وحتديدًا تلك التـــي تخالف رؤيتها وفكرها. وقد 

قـــاد احلظ الرمالوي للنجاة مـــن محاوالت هذه 

اجلماعـــة اغتياله. أما التحديـــات التي واجهته 

هنـــاك فكان أساســـها نابعًا من كـــون منظمة 

التحريـــر الفلســـطينية، كممثل شـــرعي ووحيد 

للشـــعب الفلســـطيني، حتاول أن تثبت وجودها 

وصفتها الشرعية في دول الغرب االستعماري. 

ويتحدث الكتاب بشيء من التفصيل عن تولي 

الرمالوي منصب عمادة الســـلك الدبلوماســـي 

العربي فـــي بريطانيـــا، وموطن الشـــاهد هنا 

أن بريطانيـــا رفضـــت التعامل مـــع الرمالوي 

بصفته عميدًا للســـفراء العرب بحجة أنه ممثل 

ملنظمـــة، وبريطانيـــا تتعامل مع الـــدول وليس 

املنظمات. ويأتـــي هذا التوضيـــح ورفض هذا 

التمثيل من الرســـمية البريطانية بعد أن اعترف 

وزيـــر اخلارجية البريطاني اللـــورد كارينجتون، 

وملصلحتـــه الشـــخصية فـــي الشـــرق العربي، 

مبنظمة التحرير كممثل شـــرعي ووحيد للشعب 

الفلســـطيني. هذا املوقف الرافض وضحته عدد 

مـــن الصحـــف البريطانية مثـــل »الديلي ميل« 

و»الساندي تاميز«. 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن الكتاب 

يورد عددًا من النجاحات التي حققها الرمالوي 

في عمله الدبلوماســـي في لندن قبل انتقاله إلى 

جنيف في العام 1983 للعمل لدى األمم املتحدة 

وأجهزتهـــا املتخصصة وغيرها مـــن املنظمات 

الدولية األخرى غير التابعة لها.

ويســـتطرد الكتاب بتفاصيـــل دقيقة ومرهقة 

الصراع الفلســـطيني أمام هذه املنظمات لنيل 

احلق الفلســـطيني في التخلص من االستعمار 

واســـتعادته أرضه. فبني اجلمعية العامة لألمم 

املتحـــدة ومجلـــس األمن وجلنـــة األمم املتحدة 

حلقوق اإلنســـان وغيرها مـــن املنظمات أُرهق 

واســـتنزف اجلهد الفلســـطيني احلثيـــث لنيل 

اعتراف الدول االســـتعمارية الغربية وغيرها من 

دول العالـــم مبنظمة التحرير وبدولة فلســـطني 

وحقها في الســـيادة على أرضها واستعادة ما 

ســـلب منها، ووقف املد االستعماري الصهيوني 

على أراضيهـــا. وعلى الرغم مـــن ذلك كله فإن 

دولة االســـتعمار االستيطاني «إســـرائيل»، لم 

تلق بـــااًل ال للقانون الدولي وال ألينّ من القرارات 

الصـــادرة عن أجهزة األمم املتحدة، فلم تعر أي 

أهمية لقرارات مجلس األمـــن واجلمعية العامة 

اخلاصة باحلق الفلسطيني، واستمرت وال تزال 

بعنجهيتها وصلفها االســـتعماري في استعمار 

األرض الفلسطينية ومصادرة املزيد منها.

هذه التفاصيل واألحداث التي يوردها الكتاب 

دنا بها إال خبير ومطلنّع عليها  والتي ال ميكن أن يزوِّ

وعلى جتربتها عن قرب؛ تكشـــف قسوة العملية 

الدبلوماســـية ومالبسات الســـعي لنيل اعتراف 

دول العالم بفلسطني فيما ال تزال دولة االحتالل 
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متعن في استعمارها لفلسطني وأرضها، خاصة 

في ظل عـــدم التزامها بأي من القرارات الدولية 

التـــي تتخذها أجهـــزة األمم املتحدة بخصوص 

االحتالل وانتهاك األرض الفلسطينية، والكتاب 

يوضح بشـــكل أكبـــر كيف أن مجلـــس األمن 

بعينه ال يبذل أي جهد إللزام »إســـرائيل« بهذه 

القرارات، وسبب ذلك تواطؤ الدول االستعمارية 

الغربية على القضية الفلســـطينية وعدم جديتها 

في حل مأساتها، والتي حتققت في النكبة العام 

1948 وليس في العام 1967. 

يختم الكتاب حديثه عن أسوأ التحديات التي 

من املمكن أن تواجه الدبلوماســـي الفلسطيني، 

وهذا أحدها، حيث إننّ التمثيل الرسمي لفلسطني 

في احملافل الدولية ميثل حركة حترير من جهة، 

ومن جهة أخرى يســـعى هذا التمثيل بالطريقة 

الدبلوماســـية والقانونية لتثبيت هـــذا التمثيل، 

وفـــي ذلك أقصى درجـــات الصعوبة والتناقض 

أيضًا، حني يطلب من الطرف املظلوم واملستعَمر 

أن يثبـــت حقـــه بالقانون الـــذي تصوغه أيضًا 

الدولة االســـتعمارية التي سببت نكبته، إضافة 

إلـــى الضغوط الهائلة التي تواجه الدبلوماســـي 

ة بينه  الفلســـطيني وخاصة إذا كانـــت هناك هونّ

وبـــني مرجعيته الرســـمية فـــي األرض احملتلة 

أو فـــي وزارة خارجية الدولة التي تســـتضيف 

الدبلوماسي.

وفي إجمال القول حول هذا الكتاب التوثيقي 

املهـــم، إن جـــاز التعبير، أننّ الكتـــاب مبذكراته 

الشـــخصية والعامـــة ووثائقـــه التـــي أوردها 

ومراسالته، ميثل أرشيفًا فلسطينيًا مهمًا يفصح 

عـــن بعض اجلوانب غير املعلن عنها في العملية 

لع قريب  الدبلوماسية أو تلك التي حتتاج إلى مطنّ

علـــى جتربتهـــا لروايتها، وهـــو يعكس صراع 

ونضال رجل ونضال شعب بأكمله ال يزال يكتب 

حكايته.
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تلـــك االنتفاضات منذ األشـــهر األولى الندالعها، 

وانقســـمت تلـــك الكتابـــات بني نظرتـــني إيجابية 

عًا ما  وســـلبية، فجـــاء قســـم كبيـــر منها متســـرنّ

لبثـــت تطـــورات األحـــداث أن أظهـــرت قصوره 

املســـتقبل. التحليـــل والتفســـير وتقديـــر   فـــي 

يحتـــوي هذا الكتـــاب على مجموعة مـــن البحوث 

قـــة والقراءات املتأنينّة والدقيقة حول أســـباب  املعمنّ

االنتفاضات ومحركيهـــا وتأثيراتها في األوضاع 

السياســـية العربية الداخلية، واإلقليمية والدولية، 

ويعالـــج االنتفاضـــات العربيـــة كــــاًل على حدة 

بأبعادهـــا الداخلية ووفق آليات التعبئة الشـــعبية 

الذاتية، في ظل أزمة الســـلطة السياســـية في كل 

من تلك احلاالت، وفشـــل التنمية االقتصادية لديها 

وفي ظل األنـــواع اجلديدة من التعبئة والنشـــاط 

رت تلك االنتفاضات، وال ســـينّما، حركات  التي أطنّ

الشـــباب وتكنولوجيا االتصاالت، وبخاصة مواقع 

التواصـــل االجتماعـــي. كما يعاجلهـــا في إطار 

 املشـــهد األوسع على املستويني اإلقليمي والدولي.

يقـــع الكتـــاب فـــي عشـــرين فصاًل، ســـاهم في 

 وصفهـــا نخبة مـــن الباحثني العـــرب والغربيني.

ق في آفاق التغيير  إن التحليل الدقيق والتفكير املعمنّ

الدميقراطي في املنطقة يوفران ســـمة مميزة لهذا 

الكتاب.
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األلماني يورشارد

الكاتب: سعيد البيشاوي

الناشر: دار الشروق، عمان.

تاريخ النشر: 2016

عدد الصفحات: 215

حضـــر بعض الرحالـــة الغربيني إلى األراضي 

املقدســـة من أجـــل الكتابة عنهـــا ووصف املدن 

والقرى والقالع والسهول واجلبال واألنهار في تلك 

البالد. وشهدت هذه املنطقة تدفق عديد من الرحالة 

واحلجـــاج الغربيني في عصـــر احلروب الصليبية 

492- 690هــــ / 1099 – 1291م. كتب هؤالء 

عن احلياة االقتصادية في األراضي املقدسة وحياة 
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ســـكانها السياســـية واالجتماعية، كما تعرضوا 

لوصف تطورها العمراني. 

في املقابل، جعل الرحالـــة واحلجاج الغربيون 

جـــل اهتمامهم منصبًا على زيارة األماكن الدينية 

املســـيحية ووصفها كما شاهدوها على الطبيعة، 

ــرًا ما كان يلجؤون إلـــى االقتباس من كتاب  وكثـي

العهـــد القـــدمي واجلديد عن درايـــة ومعرفة بهما. 

وبشكل عام، فإن أدب الرحالت الغربي على عالته 

وانزياحـــه نحـــو املقاربة الصهيونيـــة، وفي مرات 

كثيرة كان خادمًا وفيًا لفكرتها في تصوير فلسطني 

بـــاألرض التي تنتظر اليهود، فإنه من املهم تفكيك 

رواية اآلخر وفهم املاضي من وجهة نظر اآلخرين.

لجأ يهودا شنهاف يف هذا الكتاب إىل الفكر ما بعد الحدايث 

من  الرسمية  الصهيونية  التأريخية  الرواية  يقّوض  ليك 

التاريخية  بالحقيقة  يكفر  وليك  العرب،  اليهود  قصة  خالل 

من  نفسه  هو  يعترب  والذي  اليهودية،  األمة  حول  املطلقة 

غري  أخرى.  سياقات  يف  أوضح  كام  عليها،  املستأنفني  أبرز 

أنه مل يقّدم فقط روايته، التي تتناقض مع الرواية الرسمية 

التي  املوضوعات  يف  املختلفة  وتخريجاتها  تفريعاتها  ومع 

يتطرق إليها يف فصول الكتاب كافتها، بل إنه أيًضا حاول أن 

يتلمس الثغرات التي مل تنجح الرواية الرسمية يف أن تسّدها 

»انقلب  كيف  لتبيان  مرّكزًا  جهًدا  يبذل  أنه  كام  بالكامل. 

وبكلامت  التعبري.  جاز  إذا  الساحر«،  عىل  السحر  مفعول 

القالب  الصهيونية  املتعّددة،  املحاوالت  أدت  كيف  أخرى: 

واملحتوى، الرامية إىل بناء هوية إرسائيلية لليهود العرب من 

بهذه  فأكرث  أكرث  التمسك  إىل  العربية،  قمع هويتهم  خالل 

الهوية وإىل تحديد )من الحّدة( مسألة التمييز الطائفي يف 

إرسائيل، التي تحيل بدورها إىل بذور التناقض يف الصهيونية، 

فكرًا ومامرسة.

 الكتاب: »اليهود العرب: قراءة ما بعد كولونيالية 

في القومية والديانة واإلثنية«

الكاتب: يهودا شنهاف

للدراس����ات  الفلس����طيني  المرك����ز  الناش����ر: 

اإلسرائيلية »مدار«

تاريخ النشر: 2016

عدد الصفحات: )372 ( صفحة

  كتاب  »اليهود العرب: قراءة ما بعد كولونيالية 

في القومية والديانة واإلثنية« ملؤلفه يهودا شنهاف 

)ترجمه عن االنكليزية ياسني السينّد( كتاب طليعي 

في ما يختص بدرس جوهر كينونة اليهود الذين 

يسمون وفق القاموس الصهيوني بـ»املزراحيني« 

)الشرقيني( حيث يعتبرهم يهوًدا عرًبا أوال ودائما. 

ويعبر توظيف شنهاف ملصطلح اليهود العرب 

عـــن اعتراض أســـاس إزاء ما كرســـه اخلطاب 

الصهيوني وما يزال من تضاد بني العرب واليهود 

عمومـــا، ويعلن عـــن مقاربة مختلفـــة تفكك هذا 

اخلطاب، وتضعه في السياق الكولونيالي للحركة 

الصهيونية، وتكشـــف عن مســـاجالت أرشيفية 

جديدة تظهر النظرة االستشـــراقية التي اتسمت 

بها النخب الصهيونية جتاه هؤالء اليهود العرب.

وال يكتفي كتاب شـــنهاف بسرد قصة جديدة 

حول العالقات القائمة بني الفئات االجتماعية أو 

تاريخ بناء هـــذه العالقات، وإمنا يوظف التاريخ 

أيـــًـضا للنظر حتت سطح الصهيونية نفسها. 

ويفترض الكتاب أن درس اليهود العرب ينبغي 

أن يجـــد نقطة بدايته في مطلع العقد الرابع من 

القرن العشـــرين الفائت، عندمـــا فتحت احلركة 

الصهيونيـــة أعينها على اليهود العرب باعتبارهم 

مخزوًنا للهجرة اليهودية، وليس عند وصولهم إلى 

إسرائيل خالل حقبة اخلمسينيات من القرن نفسه. 

ويتيـــح هذا األمر إمكان وضـــع درس العالقات 

القائمة بني اليهود املزراحيني واليهود األشكنازيني 

في ســـياق اللقـــاءات الكولونياليـــة املبكرة التي 

حصلت بني اليهود العـــرب واملبعوثني الصهاينة 

األوروبيـــني قبل إقامة الدولة وخارج فلســـطني، 

كما يتيح إمـــكان درس الطريقة التي أعيَد فيها 

إنتاج هذه العالقـــات عقب وصول اليهود العرب 

إلى إسرائيل.  
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يقـــدم الكتـــاب أيضا إحداثيـــات مثيرة حول 

الشراكة بني الصهيونية وبريطانيا، ليس فقط في 

تســـهيل االستيالء على فلسطني، إمنا أيضا في 

تقـــدمي بنية حتتية ولوجســـتية للتواصل مع يهود 

العراق، عبر شركة سوليل بونيه في مدينة عبدان 

االيرانية التي شـــكلت قاعدة للتغلغل في أوساط 

يهود العراق. 

وتكشـــف الســـجاالت في عبدان ومع اليهود 

العـــرب في العراق عن متاثل اللغـــة الكولونيالية 

البريطانية مع لغة املندوبني الصهاينة في كل ما 

يتعلق بالنظرة للسكان احملليني.

ويكشف الكتاب ايضا عبر املراسالت والوثائق 

أن املندوبني الصهاينة العلمانيني ســـعوا لتعزيز 

البعد الديني بني اليهود العرب من أجل »تطهيرهم« 

من عروبتهم، ما أســـس لنتائج عكسية في فترة 

الدولة، حيث  أدت احملاوالت الرامية إلى بناء هوية 

إســـرائيلية لليهود العرب من خالل قمع هويتهم 

العربية، إلى التمسك أكثر فأكثر بهذه الهوية وإلى 

حتديد مسألة التمييز الطائفي في إسرائيل، التي 

حتيل بدورها إلى بذور التناقض في الصهيونية، 

فكًرا وممارسة.

ويتبنـــى الكتاب عـــرض منظـــور جديد لفهم 

العالقـــات الدقيقة بني اليهـــود العرب والالجئني 

الفلســـطينيني الذين نزحوا عن ديارهم في العام 

1948، وهي عالقة عادًة ما جتري التعمية عليها 

أو إقصاؤهـــا في الدراســـات التي تســـتند إلى 

التأريخ الصهيوني ونظرية املعرفة الصهيونية.

الكت���اب: نكبة وبقاء   
حكاية من ظلوا في حيفا 

والجليل 1956-1948
الكاتب: عادل مناع

الناشر: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية

تاريخ النشر: 2016
عدد الصفحات:480 صفحة

يحمل هذا الكتاب في 

طياته جتديـــدات متعددة: نظرية ومنهجية، وفي 

مصـــادر املعرفة ومراجعها. وتنفض الدراســـة 

الغبار عن حقبة تأسيسية في تاريخ الفلسطينيني 

الذين بقوا في حيفا واجلليل بعد النكبة )1948-

1956(. وتســـمح هذه الدراسة بسرد حكايات 

إنسانية وشخصية للمهمشني، مغايرة للروايات 

التاريخيـــة النخبوية. فأســـباب وحيثيات البقاء 

في فلســـطني بعد سنة 1948 ظلت ضبابية قلما 

ســـلط املؤرخون األضواء عليها. وهذه الدراسة 

تسلط األضواء على بعض حاالت “عدم الطرد” 

مـــن الناصرة وأغلبيـــة قرى ناحيتهـــا، والقرى 

الدرزية وغيرها. ويشـــمل البحث حكايات من لم 

يطردوا، وآخريـــن اقتلعوا ثم عادوا إلى وطنهم. 

ويوثق لصـــراع البقاء وحيثياته منذ النكبة حتى 

حرب الســـويس ومذبحة كفر قاسم اعتمادًا على 

منشورات ومخطوطات قلما عاينها الباحثون. وفي 

سبيل إسماع صوت املهمشني في شمال فلسطني 

حينذاك ال يهمل البحث الوثيقة الشفوية من خالل 

مقابالت أجريت مع من عايشوا األحداث وكانوا 

شهود عيان عليها.

Spine: 30 mm

$ 12.00

الكتاب

املعرفة  م�صادر  ويف  ومنهجية،  نظرية  متعددة:  جتديدات  طياته  يف  الكتاب  هذا  يحمل 

الذين  الفل�صطينيني  تاريخ  يف  تاأ�صي�صية  حقبة  عن  الغبار  الدرا�صة  وتنف�ض  ومراجعها. 

حكايات  ب�رسد  الدرا�صة  هذه  وت�صمح   .)1956-1948( النكبة  بعد  واجلليل  حيفا  يف  بقوا 

فاأ�صباب وحيثيات  النخبوية.  التاريخية  للروايات  مغايرة  للمهم�صني،  و�صخ�صية  اإن�صانية 

البقاء يف فل�صطني بعد �صنة 1948 ظلت �صبابية قلما �صلط املوؤرخون الأ�صواء عليها. وهذه 

الدرا�صة ت�صلط الأ�صواء على بع�ض حالت »عدم الطرد« من النا�رسة واأغلبية قرى ناحيتها، 

والقرى الدرزية وغريها. وي�صمل البحث حكايات َمْن مل يطردوا، واآخرين اقتلعوا ثم عادوا 

اإىل وطنهم. ويوّثق ل�رساع البقاء وحيثياته منذ النكبة حتى حرب ال�صوي�ض ومذبحة كفر 

قا�صم اعتماداً على من�صورات وخمطوطات قلما عاينها الباحثون. ويف �صبيل اإ�صماع �صوت 

املهم�صني يف �صمال فل�صطني حينذاك ل يهمل البحث الوثيقة ال�صفوية من خالل مقابالت 

اأُجريت مع َمْن عاي�صوا الأحداث وكانوا �صهود عيان عليها.

امل�ؤلف

الدرا�صات  يف  وباحث  العثماين،  العهد  يف  فل�صطني  بتاريخ  متخ�ص�ض  فل�صطيني  موؤرخ 

 .1948 الذين بقوا بعد نكبة  الفل�صطينيني  الإ�رسائيلية، وخ�صو�صًا ما يتعلق منها بتاريخ 

جامعة  منها  واإ�رسائيلية،  فل�صطينية  جامعات  يف  للتاريخ  اأ�صتاذاً  عقود  عدة  منذ  يعمل 

ثالثة  له  اأ�صدرت  قد  الفل�صطينية  الدرا�صات  موؤ�ص�صة  وكانت  العربية.  واجلامعة  بريزيت 

كتب عن لواء القد�ض وفل�صطني عمومًا يف العهد العثماين. كما ُن�رست له منذ الت�صعينيات 

العربية  باللغات  الع�رسين  القرن  والفل�صطينيني يف  النكبة  اأُخرى عن  عدة كتب ودرا�صات 

والعربية والإنكليزية.
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