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

إلى جانب    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.

في  والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات  ترحب  

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة 

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

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

بذلك ترحب    بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو بلغة 

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

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

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

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

وتقدم  مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.  

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 



الفهرس

في البداية.......................................................................................................................................... 7

القوى السياسية الفلسطينية وتأثيرها على توجهات الرأي العام الفلسطيني: 

9 ..................................................... »قضية المصالحة الوطنية - الفاعلية والتأثير« / د. عاطف أبو مطر 

الحريات االكاديمية لطلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة/ نادية الدلو   ..................................  55   

قراءة للوضع االقتصادي الفلسطيني ومؤشراته الكلية ضمن 
تقارير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية »األونكتاد«/ مسيف مسيف ......................................  66

  89 ......................................................... سيناريو الضربة اإلسرائيلية القادمة ضد غزة/ د. عدنان أبو عامر

 107 ...................................................................... قراءة فنية في االنتخابات المحلية/ ناصيف معلم

115 ............................... االنتخابات.. واالنتقال من الحالة الشاذة إلى الحالة الطبيعية / مهند عبد الحميد

  118  ....... قطاع غزة والحراك االقليمي: محاوالت لكسر الحصار أم الستدامة االنقسام؟/  كمال أبو شاويش 

126 ...... لقاء مع وزير المالية د. نبيل قسيس حول الحال االقتصادي  والمالي )جعفر صدقة و أكرم مسلم( 

انعكاسات العولمة على السياسات العامة في البلدان النامية 

141 .................................................................................... )مع اإلشارة لنموذج مصر( د. محمد علي حمود 

قراءة في كتاب »الثورة المصرية: الدوافع واالتجاهات والتحديات.....................................................  163

181 ............................................................................................................................................. المكتبة 

187 ................ وثيقة- نص مسودة مشروع القرار للحصول على مكانة  دولة غير عضو في األمم المتحدة

            

   





7

في البداية

يذهـــب هذا العدد للطباعـــة فيما طائرات الـ 

)أف 16( والبوارج واملدفعية اإلسرائيلية تقصف 

غزة بصورة هســـتيرية، في جرميـــة حرب تلَقى 

صمتًا من املجتمع الدولي، فيما الســـّكان العزل 

يواجهـــون قدرهم وحيدين، في صورة تكاد ُتعيد 

إنتاج مشهد ذلك الصباح من شهر كانون الثاني 

قبل أربع ســـنوات تقريبًا من العام 2008، حني 

ــرات مليون كيلوجرام من املتفجرات  ألقت الطاـئ

على غزة. لن يكـــون مبقدور أحد أن يعرف أين 

ستصل العملية العسكرية، إذ إن الضربة املهولة 

التي يوجهها ســـاح اجلو لكبح جماح الفصائل 

الفلسطينية وشّل احلياة في غزة قد تكون متبوعًة 

بعملية برية ستكون مكلفًة للجميع. أيضًا كما في 

احلرب الســـابقة، فإن احلالة الفلسطينية ليست 

موّحدًة، واالنقســـام الفلســـطيني ما زال يأكل 

اجلســـد الوطني. في اليوم األول خرجت بيانات 

تقول إن إنهاء االنقســـام وحـــده يعني املواجهة 

احلقيقية لتداعيات العدوان. 

ثمة ربط كبير بني التصعيد اإلسرائيلي في غزة 

وحدثني مركزيني إلى جانبـ  طبعًاـ  رغبة إسرائيل 

في تدمير القوة الصاروخية للفصائل واستعادة 

قوة الردع اإلســـرائيلية وكّي الوعي الفلسطيني. 

يرتبط األول باالنتخابات اإلســـرائيلية والسباق 

على تقدمي غزة مسرحًا لتنفيذ البرامج االنتخابية، 

فيمـــا يرتبط الثاني باجلهود التي يبذلها الرئيس 

»أبو مازن« للتوجه إلى األمم املتحدة في الـ 29 

من تشرين الثاني؛ من أجل احلصول على عضوية 

دولة مراقب، والعقوبات التي يتعّرض لها وتبعاتها 

االقتصادية. اخلطوة الفلسطينية تربك إسرائيل، 

وتســـاهم في توضيح صورتها كدولة خارجة عن 

سرب األمم، ومعارضة للشرعية الدولية، كما أن 

أوباما الذي حصل على بطاقة إقامة جديدة في 

البيـــت األبيض اجنّر فور جتديد انتخابه إلعان 

تعاطفـــه مع احلرب على غـــزة ومعارضة التوجه 

الفلسطيني إلى األمم املتحدة.

حتاول سياسات االقتراب من تخوم هذا الواقع 

املتشابك، وتقدمي اشتباكات علمية وحتليلية معه، 

كي تساهم في تبسيطه، وجعله أكثر مقدرًة على 

الفهم. يحاول الدكتور عاطف أبو مطر، أستاذ علم 

االجتماع بجامعات غزة، عبر دراسته املوسومة 

)القوى السياســـية الفلســـطينية وتأثيرها على 

توجهات الرأي العام الفلسطيني »قضية املصاحلة 

الوطنية - الفاعلية والتأثير( قراءة توجهات الرأي 

العام الفلسطيني جتاه قضية مهمة، هي قضية 

املصاحلـــة، من خـــال بحث ميداني يســـتطلع 

ويحلل فيه آراء مستطلعيه. وكشفًا آلالم االنقسام 

ومضاره على احلياة الفلســـطينية، تقدم الباحثة 

نادية الدلو دراســـًة بعنوان )احلريات األكادميية 

لطلبة اجلامعات الفلســـطينية فـــي قطاع غزة( 

تقرأ فيها حالة احلريات داخل أســـوار اجلامعة، 

وكأن لســـان حالها يقرع جـــرس اإلنذار »حتى 

اجلامعات؟!«. فيما حتظى األوضاع االقتصادية 

في فلسطني بدراسة ملسيف مسيف بعنوان )قراءة 

للوضع االقتصادي الفلسطيني ومؤشراته الكلية 

ضمن تقارير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

»األونكتاد«(.
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ويناقش الدكتور عدنان أبو عامر في دراسته 

)سيناريو الضربة اإلسرائيلية القادمة ضد غزة( 

خيارات احلرب على غزة والسيناريوهات احملتملة 

واخلطط املتوقعة، في استشراف يتحقق مع بداية 

هذا العدوان. وحتظـــى االنتخابات البلدية التي 

جرت في الضفة الغربية ولم جتر في غزة؛ بسبب 

االنقســـام، مبقالة لناصيف معلم بعنوان )قراءة 

فنية في االنتخابـــات(، ومقالة ملهند عبد احلميد 

بعنوان )االنتخابات واالنتقال من احلالة الشاذة 

إلى احلالة الطبيعية(. حتاول املقالتان حتليل ما 

جرى في االنتخابات احمللية وتداعياتها؛ بغية فهم 

سبل االستفادة منها لتطوير السياق الدميقراطي 

الفلسطيني.

واســــتكمااًل لبحــــث سياســــات حــــول األزمة 

االقتصاديــــة، تخصص ندوتها للقــــاء مطّول مع 

الدكتــــور نبيل قســــيس وزير املاليــــة، يتحّدث فيه 

عــــن األزمة االقتصاديــــة واملالية التــــي تواجهها 

السلطة. فيما تخصص سياسات زاوية السياسات 

العامة لدراســــة محمد علي حمودة من كلية العلوم 

السياسية بجامعة النهرين في العراق )انعكاسات 

العوملة على السياسات العامة في البلدان النامية 

مع اإلشارة لنموذج مصر(

وتســــتعرض سياســــات في زاوية قراءة الكتب 

كتاب املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 

حول الثورة املصرية الذي يشارك في كتابته سبعة 

عشــــر باحثًا يرصدون واقع ثــــورة يناير وآفاقها. 

وكالعادة تستعرض سياسات مجموعة من الكتب 

التي صدرت حديثًا.

يبدو احلقل السياســــي والوضــــع امليداني في 

فلســــطني في حالة اضطراب مع اشتداد العدوان 

اإلســــرائيلي على غــــزة، وارتفاع وتيــــرة النقاش 

حــــول الطلب الفلســــطيني فــــي األمم، واحلصار 

االقتصادي الذي يفرض على الســــلطة؛ عقابًا لها 

على سياســــاتها ونزوعها نحو االســــتقال. وفي 

ظل زحمة هــــذه القضايا يظل الســــؤال املركزي 

الذي يشــــغل بال املواطنني واملشروع في آن: هل 

سيستغل الفلســــطينيون الوضع ونزيف الدم من 

أجل وقف انقسامهم، والوحدة. 
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القوى السياسية الفلسطينية وتأثيرها على توجهات 
الرأي العام الفلسطيني

»قضية المصالحة الوطنية - الفاعلية والتأثير« 
دراسة ميدانية 

دراسات

د. عاطف أبو مطر*

فـــي عصر تتزايد فيـــه التغيرات االجتماعية، 

وُتطرح أمام املجتمع والفرد حتديات واختبارات... 

ميكن مبواجهتها أو قبـــول أحدها إحداث تغّير 

أساســـي في البنـــاء االجتماعي، وفي شـــبكة 

العاقـــات االجتماعية التي نّظمـــت العاقة بني 

أفراد املجتمع الفلسطيني. 

فقد شـــهد املجتمع الفلســـطيني ـ وال يزال ـ 

العديد من التغيّرات املؤثرة في بنيته االجتماعية 

ومـــا تنطوي عليـــه من مكونـــات وعاقات، ومع 

تراكم هذه التغيّرات وانعكاســـها على التكوينات 

االجتماعية في املجتمع الفلسطيني؛ تأثرت القوى 

االجتماعية التي هي جزء من املنظومة االجتماعية 

للبناء.

واملجتمـــع الفلســـطيني كســـائر املجتمعات، 

تشـــتمل تكويناته االجتماعيـــة على مجموعة من 

القـــوى املختلفة، منها السياســـية واالقتصادية 

والعائلية والدينية وقوى املجتمع املدني، والتي تؤثر 

في كافة تشـــكياته البنائية األخرى، وتلعب دورًا 

مهمـــًا في احلياة العامة، وتتحّكم في االجتاهات 

واملواقف االجتماعية لألفراد واجلماعات، وُتعتبر 

في الوقت نفســـه أحد العناصر الرئيسة املكونة 

للحياة الفعليـــة لألفراد، وهي تكوينات اجتماعية 

حُتافظ على البيئة االجتماعية وتتسم بقدرتها على 

التأثير في اآلخرين، وتوجيه سلوكهم؛ في سبيل 

الوصول إلى هدف محدد ومقصود، فهي شـــكل 

من أشكال التفاعل القائم بني مكوناتها وبني أفراد 

املجتمع، وميكانيزم من ميكانيزمات تنظيم احلياة. *أستاذ في علم االجتماع بعدة جامعات في غزة.
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ــرأي العام  وفـــي عصر تتزايـــد فيه أهمية اـل

باالعتماد عليه كقوة مؤثرة على األفراد ومحركة 

للجماعات إزاء الكثير من القضايا املصيرية التي 

متس كيان املجتمع واستقراره، وانطاقًا من أن 

الرأي العام هو أحد مظاهر احلياة االجتماعية، 

وهو نتاج التفاعل بني األفراد واجلماعات، وكونه 

ظاهرًة اجتماعيًة تنطوي على تأثيرات اجتماعية 

وحضاريـــة ونفســـية على جميع األفـــراد الذين 

اشـــتركوا فيه؛ يتضح أن الرأي العام بتكويناته 

وتوجيهاته يقع ضمن نطاق فاعلية وتأثير القوى 

االجتماعيـــة من خال إســـهامها فـــي إحداث 

تغييرات في عقول األشخاص الفاعلني، إذ تؤدي 

إلى صياغـــة التوجه الداخلـــي والرؤية الذاتية، 

وتقود هـــذه التغيرات إلى تعديل في االجتاهات 

األساســـية للفعل عن طريق تأثيرها في احمليط 

االجتماعـــي، وخلـــق توجه جديـــد نحو مختلف 

القضايا واملشكات في املجتمع.

انطاقًا من ذلك، برزت أهمية دراســـة القوى 

السياسية كإحدى أهم التكوينات االجتماعية في 

املجتمع الفلســـطيني وأكثرها تأثيرًا في الواقع 

الفلســـطيني، ودورها في التأثير على اجتاهات 

الرأي العام الفلسطيني نحو القضايا اجلوهرية 

العامة وخاصًة قضية املصاحلة الوطنية.

مشكلة الدراسة 

تتمّثل مشــــكلة الدراســــة في عدم التوافق بني 

الشــــعارات التي تتغّنــــى بها القوى السياســــية 

الفلسطينية من تنظيمات وأحزاب وحركات سياسية 

حــــول أهمية الوحدة الوطنية وحتقيق املصاحلة... 

وبني املمارســــة الفعلية لتلك القوى؛ من خال عدم 

قدرتها على التأثير في الرأي العام الفلســــطيني 

وحشــــده ملواجهة أطراف االنقسام، بل واستغال 

املواقف من قبل تلك القوى لتحقيق مصالح حزبية 

ذاتية، ومن هنا تتضح مشــــكلة الدراسة والتي مت 

توضيحها في التساؤل املركزي اآلتي:

هل تنجح القوى السياسية الفلسطينية في 	 
التأثير على اتجاهات الرأي العام حول قضية 

المصالحة الوطنية؟

ولإلجابـــة عن هذا التســـاؤل،  قـــام الباحث  

بدراسة القوى السياســـية، وسعيها إلى ترويج 

أفـــكار مســـتحوذيها من مبادئ وقيـــم وعقائد، 

وســـعيها لتحقيق مصاحلها من خال تضليلها 

الرأَي العام، ومحاولة جذبه واســـتقطابه لصالح 

أطروحاتهـــا وبرامجهـــا ومواقفها السياســـية، 

ومحاولـــة الفـــوز في حلبة الصراع السياســـي 

بني مختلف القوى السياســـية الفلسطينية ممثلًة  

باجلماعات السياسية  املختلفة  ذات التوجهات 

الفكرية والعقائدية والسياسية املتباينة، والتعرف 

إلى آليات تأثير تلك القوى والوسائل واألساليب 

املســـتخدمة لتحقيق ذلك، والتعـــرف إلى طبيعة 

الرأي العام الفلســـطيني نحو قضية املصاحلة، 

وكيفية تشكيله، والعوامل التي تساهم في عملية 

التشكيل.

تسعى هذه الدراسة للوصول إلى هدف رئيس 

يتمّثل في معرفة دور القوى السياسية في بلورة 

الرأي العام الفلســـطيني، والتأثير في اجتاهاته 
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نحو قضيـــة املصاحلة الوطنية. ويتفرع من هذا 

الهدف مجموعة من األهداف الفرعية وهي على 

النحو اآلتي:      

التعرف إلـــى املصادر التي تعتمد عليها . 1

القوى السياســـية في التأثير على الرأي 

العام حول قضية املصاحلة الوطنية.

معرفـــة الدور الـــذي تلعبـــه التنظيمات . 2

السياســـية في التأثير على الرأي العام 

حول قضية املصاحلة.

معرفـــة طبيعة الرأي العام الذي تصوغه . 3

التنظيمـــات كقـــوى فاعلة فـــي املجتمع 

الفلسطيني. 

ومـــن أجل الوصول إلى حتقيق تلك األهداف 

ســـعى الباحث لإلجابة عن تساؤالت الدراسة 

والتي تكونت من تســـاؤل مركزي مؤداه: إلى 

أي مدى تنجح القوى السياسية الفلسطينية 

في التأثير على صياغ���ة رأي عام فاعل حول 

قضية المصالحة الوطنية؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل، كان ال بد للباحث 

من أن يجيب عن التساؤالت الفرعية اآلتية: 

ما مـــدى متابعة التنظيمات السياســـية . 1

قضيَة املصاحلة كإحـــدى أهم القضايا 

التي تهم الرأي العام؟

ما اآلليات والوســـائل التي تســـتخدمها . 2

القوى السياســـية في التأثير على الرأي 

العام؟

ما دور التنظيمات كأحد القوى الفاعلة في . 3

صياغة الرأي العام وترتيب اهتماماته؟

ما طبيعة الرأي العام الذي تشكله القوى . 4

السياسية حول قضية املصاحلة من حيث 

كونه رأيًا عامًا حقيقيًا أو رأيًا عامًا مضلًا 

أو منقادًا وموجهًا؟ 

: الرأي العام وأثره على األفراد والجماعات 
ً
أوال

تأثير الرأي العام كقوة على الفرد والمجتمع 	 

للرأي العام فاعليته وتأثيراته؛ لذا فهو رأي 

ُيخشى من أبعاده وإرادته ونتائجه، وبالذات 

لدى األنظمة التي تناوئ مصالح مجتمعها، 

وعلـــى الرغم من ذلك ليس الرأي العام رأيًا 

ــرًا يفتـــش عن املســـاومة ألجل حتقيق  عاـب

مكسب ما، إذ غالبًا ما تستند مكنوناته إلى 

مبررات الضمير حول هذه املســـألة أو تلك، 

وتاريخية الرأي العام هي التي حفظت حقوق 

األفراد والشـــخصيات في املجتمع، وحملت 

الهموم الكبرى للناس، بل ورسمت القرارات 

األفضل حلاالت كانت مصدر تهديد خطير 

للمجتمع.

ــرأي العـــام هو الذي يجمـــع الناس نحو  فاـل

ــؤازر كثيرًا مـــن الهيئات  أهداف مشـــتركة وـي

واملؤسســـات، وهو قوة معنوية مؤثرة ال يستهان 

بها في التأثيـــر على الروابط االجتماعية ألفراد 

املجتمـــع، ويعبر عن ضمير اجلماعة الذي يعتبر 

حصيلـــة التفاعات وتبـــادل العاقات في البيئة 

االجتماعية، وجسد ذلك قوة مسيرة لكل ما يدور 

في النسق واإلطار االجتماعي، متارس ضغوطها 

علـــى األفراد وحتدد ســـلوكهم وترســـم قوالب 
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تصرفاتهـــم، والعقل اجلماعي يتجســـد، أيضًا، 

كقوة روحية ودليل على وجود القوة اجلمعية، وهو 

مظهر من مظاهر متاسكها وانطباعها في مشاعر 

األفراد وسلوكهم. )مصطفى اخلشاب:1992، ص324(

ويظهر تأثير الرأي العــــام على الفرد واملجتمع 

مــــن كونه ظاهرًة فكريًة تنجم عن احلشــــد الذهني 

للجماعــــات التــــي تترتــــب عليها أقــــوى العاقات 

االجتماعية والنفســــية للفرد واجلماعة، وهي حركة 

اجتماعية تتأثر مبا ينتج عن الفرد في إطار اجلماعة، 

وبذلك توجه اإلفراد جماعيًا. )دانيل كاتز:1996، ص4(

وحيث إن الفكر واملمارسة ما هما إال انعكاس 

للظروف االجتماعية والقوى احمليطة به، فإن ذلك 

يؤكـــد تأثير الرأي العام كقوة فكرية عبر العاقة 

بني الفكر والواقع، فالواقع يصوغ الفكر ويؤثر في 

اآلراء والفكر، واالجتاهات تسهم في تغّير الواقع 

والتأثير عليه. )أحمد زايد:1996، ص21(

مـــن ناحية أخرى، جنـــد أن الرأي العام مّثل 

قوًة حقيقيًة ألغلب النظم السياســـية في املجتمع 

املعاصـــر، فهـــو أصبـــح وراء أغلـــب القرارات 

املصيريـــة ألي نظام، وأضحـــى األخير يتحدد 

وجوده وســـيطرته مبدى احترامـــه الرأي العام، 

فالرأي العام هو املقرر للسياسة واحلاسم الختيار 

البدائـــل املتاحة بل إنه يقرر الدســـتور ويراقب 

الدولة وينتقد ممارسة السلطة وسياستها.  )رفيق 

سكري: 1989، ص46(

وعلـــى صعيد النشـــاط االجتماعي أصبحت 

للرأي العام فاعليته في احلياة اليومية، من ناحية 

إضفاء الشـــهرة والنفوذ على بعض األشخاص 

واملؤسسات اخلدمية واقتراح املشروعات وتعديلها 

ومؤازرة  املؤسسات الدستورية، واقتراح مشاريع 

وحلول ملشكات املجتمع. )حنفي عوض:1999، ص188(.

ويســـهم الرأي العام في تشـــكيل اجلماعات 

وزيادة فاعليتها، وُيعزز النقد االجتماعي بتجميع 

آراء األفـــراد واحلفـــاظ علـــى القيـــم األخاقية 

واملساواة السياســـية، ويؤثر الرأي العام تأثيرًا 

مباشـــرًا على الفرد، حيث ميثـــل املراقب الدائم 

واملؤثر على ســـلوكه الذي ُيعتبر ســـلوكًا ملتزمًا 

ومقيـــدًا با حـــدود فهو القـــوة املعنوية التي ال 

يستهان بها في التأثير على الروابط االجتماعية. 

)صادق األسود:1992،ص22(.

من ناحية أخرى، يؤثر الرأي العام على طبيعة 

احلركة االجتماعية عبر تأثيره على الوعي الفردي 

واجلماعي جتاه قضايا املجتمع، والذي ينتج عنه 

حـــراك اجتماعي يقحم األفـــراد واجلماعات في 

املشاركة املجتمعية، هذا ما أكدهBentam  من 

أن الرأي العام وسيلة حتّكم اجتماعي، فمجموع 

 Community آراء أفـــراد الهيئة االجتماعيـــة

Opinion يكون مبثابـــة محكمة تراقب املجتمع 

وتوقـــع اجلزاءات على من يتجاوز حقوق اآلخر، 

ــرأي العام يلعـــب دورًا مؤثرًا في حياة  أي أن اـل

الناس العامـــة، إذ يتوقف على اجتاهاته طبيعة 

الصـــورة التي تتطور بها أوجـــه احلياة. )صادق 

األسود:1992، ص407-403(

ــرأي العام على  وميكـــن التعـــرف إلى أثر اـل

السلوك عبر عدد من األدوار التي يقوم بها وهي:

ــرأي العام نشـــاط وســـلوك الفرد  يحـــدد اـل
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واجلماعة فيما يتعلق باألمور العامة، وهو يتضمن 

اشـــتراك الناس فيما بينهم في بعض املعتقدات 

واآلراء مما يوحد بينهم في السلوك.

يتأثر ســـلوك القادة فـــي املجتمع باجتاهات 

ــرأي العام ومن ثم يهتم القادة باســـتطاعات  اـل

ــرأي ويعد رضا الرأي العام عن احلاكم حجر  اـل

الزاوية في استتباب احلكم واستقراره. 

يحدد الرأي العام معالم اجتاهات احلكم في 

داخـــل الدولة وبني الدول األخرى، وتعتبر معرفة 

رأي اجلمهور اخلطـــوة الدميقراطية األولى في 

رســـم السياســـة، وأمناط القرارات املعبرة عن 

إرادتهـــا املتفقة مـــع حاجاته املاديـــة واملعنوية 

ومصلحته في حاضره ومستقبله.

يعتبر الرأي العام قوة منبهًة تنبه املجتمع إلى 

مواطن املرض االجتماعي ومشـــكات املجتمع 

وطرق عاج تلك املشكات واألمراض، ويسهم في 

حشد وتركيز قوة الرأي العام في توحيد اجلماعة 

نحو الهدف العام لألفراد واجلماعات.  

يؤثر الرأي العام في احلياة العامة؛ ألنه يعبر 

عن موقف جماعي ذي أثر فّعال في احلياة العامة 

مبختلف األنشـــطة التي تزخر بها، ويتوقف على 

اجتاهاته صورة تطورهـــا؛ األمر الذي ينعكس 

على سلوك األفراد واجلماعات واملؤسسات. )جان 

ستوتزل: 1988، ص220( 

تســـاعد معرفة الرأي العام على إجناح عملية 

التخطيط االجتماعية واالقتصادية والسياســـية 

وتساعد في حل مشكات املجتمع، فالرأي العام 

يلعـــب دورًا مؤثرًا في التنمية، حيث ال ميكن ألي 

حكومـــة أن تضع خطًة تنمويـــًة بعيدًا عنه، فأي 

مشروع ال يكتب له النجاح إذا لم يكن متفقًا مع 

اجتاهات الرأي العـــام ومحققًا احتياجاته. )عبد 

احلميد حجازي:1987،ص64(

والتنظيم��ات  واألح��زاب  الع��ام  ال��رأي   � ثاني��ًا 
السياسية - العالقة والتأثير 

يحتل الدور الذي تقوم به التنظيمات السياسية 

ــرأي العـــام والتأثير فيـــه مكانًة  في تشـــّكل اـل

بـــارزًة بـــني القـــوى االجتماعية، حيـــث اتفق 

الباحثـــون السياســـيون واالجتماعيـــون علـــى 

أهمية األحزاب السياسية في بلورة الرأي العام 

بوصفها مؤسسات وتنظيمات تعّبر عن املصالح 

االجتماعية واالقتصادية، كما إنها ميكانيزمات 

تدخـــل في الصراع حول األهـــداف املجتمعية، 

ويتجســـد ذلك الـــدور من خـــال أن لكل حزب 

سياسي قاعدًة يسعى للتعبير عن آرائها وتصعيد 

وعيها السياســـي؛ لتتخذ املوقف املناســـب لها، 

وبـــذاك يقوم احلزب بوظيفـــة مزدوجة تتمثل في 

تكويـــن الرأي العام والتعبير عنه، فاألحزاب هي 

مكون واقعي تقوم بدور أساسي في تكوين اآلراء 

والتأثير فيها وتوجيهها حول احملاور األيديولوجية 

التي متثلها. )جان ستوتزل:1988،ص177(

وتعتبر التنظيمات واألحزاب السياســـية من 

اجلماعات املرجعية املهمة التي تشارك مشاركة 

فعالـــة في تكوين وبلورة أو تبديل حصيلة أفكار 

ومعتقـــدات األفراد واجلماعات إزاء شـــأن من 

شـــؤون متس النســـق االجتماعي كأفـــراد أو 

منظمات ونظم، والتي ميكن أن تؤثر في املواقف 
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العامـــة التي يحملها أبناء الشـــعب إزاء قضايا 

وأمور سياســـية واجتماعية واقتصادية وثقافية 

معينة تهمهم وتهمها وتهم املجتمع الكبير، وهي 

تقـــوم بعملها هـــذا من خال احتـــكاك وتفاعل 

أعضائهـــا مع اجلماهير وأجهزتهـــا اإلعامية، 

قياداتهـــا وكوادرها املتقدمـــة، كتابها ومفكريها 

وأدبائها وأخيرًا األشـــخاص الذين ميثلونها في 

أجهزة الدولة الرســـمية. وتســـتطيع التنظيمات 

السياســـية التأثير فـــي أفـــكار وآراء ومواقف 

اجلماهير من خـــال دعمها وبلورتها أو تبديلها 

لكي تنســـجم وتتوافق مع  فلســـفتها السياسية 

واالجتماعيـــة. ومن اجلدير ذكره أن العاقة بني 

الرأي العام والتنظيمات السياسية عاقة تفاعلية 

وذات ردود أفعـــال متقابلة، فاألحزاب تعتبر من 

ــرأي العام ويعبر  املنظمـــات التي ينتظم فيها اـل

عن نفســـه بواســـطتها، هذا ما أكده دوفرجيه 

Duverger، حيث إن األحزاب السياسية تخلق 

ــرأي العام بقدر ما تّعبر عنه، وهي تكونه أكثر  اـل

مما تشوهه، فليس هناك صراع بل هناك حوار. 

)موريس دوفرجيه:1992، ص377-374( 

ومن ذلـــك  تبدو العاقة  وثيقًة  بني األحزاب 

السياســـية وبني الرأي العام، بحيث يؤدي األمر 

إلى إقرار أن النظام احلزبي ما هو إال انعكاس 

الجتاهـــات الرأي العـــام، واألحزاب هي املعبرة 

عـــن اجتاهاته، وفي ســـياق آخر، جند أن تأثير 

األحزاب في تكوين الرأي العام قد يكون معكوسًا، 

أي يفرض إطارًا معينًا للرأي العام ينســـجم مع 

اجتاهاتها، والســـيما أن األحزاب السياســـية 

متتلـــك إمكانات مالية وتقنيـــة هائلة وإمكانيات 

ثقافية وأيديولوجية وأجهـــزة حزبية متخصصة 

لترويج سياســـتها وأهدافها بحيث ميكنها ذلك 

من ممارسة نوع من الهيمنة على اجلماهير، أما 

املهام التـــي تقوم بها األحزاب إزاء الرأي العام 

فهي على النحو اآلتي:

 تسعى األحزاب الحتواء الرأي العام وتسّهل 1. 

التاحـــم بـــني ممثليه وتعمـــل باجتاه جعله 

مستقرًا.

 حتدد التنظيمات السياســـية اآلراء الفردية 2. 

وتغنيهـــا وتطورها وهي متثل احلاضنة لها، 

فدونها تبرز اجتاهات مبهمة متنوعة وتعتمد 

على األمزجة والتربية والوضع االجتماعي.

ــرأي العام ثابتًا 3.   تســـعى األحزاب جلعل اـل

ومتنحـــه شـــكًا معينـــًا بداًل مـــن هاميته 

ليمثـــل تيـــارات مســـيطرة ذات تأثير فاعل 

في احليـــاة السياســـية االجتماعية. )موريس 

دوفرجيه:1994،ص283-379(

 يصـــوغ احلـــزب اآلراء حـــول القضايا أو 4. 

املســـائل املطروحة خال فترة قصيرة؛ ألن 

احلزب يفرغ بعض أعضائه ملتابعة األحداث 

ودراســـتها وحتليلها واستشراف املستقبل 

بخصوصها.

 يعد احلزب قيادة موجهة للجماهير تدلها على 	. 

فهم األحداث وكيفية التعامل معها في احلياة.

وبالنظـــر إلى تلك املهام يتضح أن األحزاب . 6

السياســـية متثل مدارس فكرية، تلعب دورًا 

فاعًا في التوعيـــة والتثقيف مبا متتلكه من 
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وســـائل ومقدرات إعاميـــة ومادية وأفكار، 

أي أن األحـــزاب تلعب دور املثقف واملوجه، 

مما يســـهم في رفع قدرتها في التأثير على 

الرأي العام.

ومـــن اجلدير ذكره أن األوضاع السياســـية 

القائمة داخل الدولة تؤثر في تكوين الرأي العام، 

فإذا كان نظام الدولة قائمًا على االستبداد بالرأي 

والصلف واالســـتعاء على اجلماهير واحتقارها 

فإن هذا يؤدي حتمًا إلى ســـلبية الرأي العام في 

الدولة، إذ يحل محله اخلوف العام والسخط العام. 

فحرمان جماعات الشعب من مناقشة املشكات 

والقضايا األساســـية واإلســـهام اإليجابي في 

احلكم يؤدي مع مرور الوقت إلى انعدام التعاطف 

والتضامن والثقة والفهم بني احلكومة والشـــعب 

وعزل كل منهما عن اآلخر. كما أن وجود األحزاب 

السياســـية املتناحرة التي متثل مصالح متباينة 

من شأنه، أيضًا، أن يضعف من قوة الرأي العام 

في الدولة ويؤدي إلى تفتيته وانقســـامه بالنسبة 

للمســـائل احليوية املهمة، وهو وضع ال يستفيد 

منه سوى األعداء.

وفي احلالة الفلسطينية يعتبر الوضع احلزبي 

أكثر تعقيـــدًا، وذلك ألن األحزاب الفلســـطينية 

تواجه ازدواجية بني العمل الثوري والعمل احلزبي 

السياســـي، فهي ما زالت فـــي مرحلة النضال 

ومقاومة االحتال، وهي في الوقت نفسه تسعى 

إلى املشاركة بشكل فاعل في النظام السياسي 

الفلسطيني، وهذا اجلمع غير السوي بني الثورة 

والنظام السياســـي الرســـمي يجعـــل من عمل 

األحزاب السياســـية الفلســـطينية أكثر صعوبة 

وتعقيدًا بســـبب التداخل الكبيـــر بني القضايا 

االجتماعية والسياسية وقضايا املقاومة، وكذلك 

فإن األحزاب الفلســـطينية قامت باستغال هذا 

التداخل لتبرير العديد مـــن مواقفها وتوجهاتها 

اخلاصة بحجة القضية املقدســـة قضية املقاومة 

والنضال والتحرير.

ثالثًا  »القوى السياسية«  األحزاب والتنظيمات 
السياسية  الفلسطينية  والرأي العام      

ظهرت األحزاب والتنظيمات السياسية الفلسطينية 

في العشــــرينيات والثاثينيات من القرن العشرين، 

أي مع ظهور حركة وطنية فلســــطينية في مواجهة 

االنتداب البريطاني وحملة االستيطان الصهيوني، 

وعلــــى الرغم من تباين هــــذه األحزاب والتنظيمات 

في بعض جوانبها وبرامجها وحتالفاتها وقواعدها 

اجلماهيرية االجتماعية، فإنها اشتركت جميعًا في 

دعوتها إلى االستقال. )جميل هال:2006، ص37(

ونتيجـــة الظروف التي مرت بها تلك األحزاب 

وطبيعـــة تكوينها العائلي واجلهوي، هيمنت على 

نشـــاطها الســـمة االحتجاجية التي تفتقد إلى 

إستراتيجية شـــمولية واضحة؛ لذلك غلبت ردود 

الفعـــل على فعالياتها وبقيت مغتربًة عن املجتمع 

وعاجزًة عن خلق مؤسسات وطنية حيوية وفشلت 

في حتويل شـــعارها السياســـي إلى مشـــروع 

مجتمعي، وذلك زاد من سرعة اختفائها وخاصة 

بعد النكبة، وأســـهمت تلـــك التحوالت في توجيه 

الرأي العام إلى خارج احلقل الوطني الفلسطيني 

حيث كان الرهان على األحزاب القومية والعربية 
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فـــي التحرير، وبقـــي الفلســـطينيون على أمل 

العـــودة لديارهم حتى حرب 1967 والتي احتلت 

فيها إســـرائيل باقي فلسطني وجزءًا من األرض 

العربية، وذلك ترتب عنه عودة الشعب الفلسطيني 

إلى النطاق الوطنـــي، والعمل على إعادة ترتيب 

أوضاعه وتوحيد رؤيته من خال بلورة قوى جديدة 

في املجتمع الفلسطيني.

وكان لتلـــك الهزمية ونتائجهـــا انعكاس على 

املجتمع الفلســـطيني واملجتمعات العربية متثل 

بزيادة الوعي الثوري الوطني، وذلك بدوره انعكس 

على فصائل العمل املقاوم مبنحها التأييد والدعم؛ 

مما كان له الدور املركزي واألثر الفّعال في حتّول 

العمل الفدائي إلى حركـــة مقاومة تتمّتع بتأييد 

واسع فلســـطينيًا وعربيًا، وخاصًة بعد انتصار 

املقاومة في معركـــة الكرامة عام 1968م، وذلك 

وفر لها حالًة من املد اجلماهيري الشـــعبي نتج 

عنـــه امتاك تنظيمات املقاومة قدرًة على التعبئة 

السياســـية والتنظيمية والعسكرية الواسعة في 

فلســـطني وخارجها، كذلك مكنـــت تلك الظروف 

التنظيمات السياســـية الفلسطينية من السيطرة 

على )م.ت.ف( وإعادة تشكيلها على أسس وطنية. 

)جميل هال:1998، ص2	-3	(

وقامت منظمـــة التحرير كإطار ائتافي يجمع 

مختلف القوى الفلسطينية على مختلف توجهاتها 

الفكرية واأليديولوجيـــة ومتثيلها لقوى اجتماعية 

شـــعبية، وأثبتت املنظمة ومنذ تأسيســـها أن لها 

دورًا كبيرًا ومؤثرًا في قيادة الشـــعب الفلسطيني 

وتوجيهه في مختلف مراحل مسيرته، وفي مجابهة 

االحتـــال، ومثلت املنظمة غالبيـــة أطياف العمل 

السياسي الفلسطيني، وجميع قواه وفئاته كونها 

اجلســـم الشـــرعي واملمثل للشـــعب الفلسطيني 

في أماكـــن وجوده باعتراف عربـــي ودولي؛ مما 

جعلها املكون األكثر تأثيرًا في احلقل السياســـي 

الفلســـطيني، وبرزت املنظمة كضرورة في الوعي 

الفلســـطيني كونها تعبيرًا راقيـــًا عنه وعن الفكر 

اجلماعـــي ومصدرًا مغذيًا ومنميًا له، وجتســـيدًا 

لسلسلة التحوالت في ذلك الوعي، وكان لتعاظم قوة 

املنظمة الدور في إعادة صياغة املجتمع، مجسدة 

الكيانية الفلسطينية والوعي اجلماعي الذي نتج عنه 

ضمير جمعي، جتّسد برأي عام فلسطيني موحد 

حول املنظمة ونشاطاتها وأهدافها.

وأصبحت قيـــادة التنظيمات تعّبر عن صفوة 

اجتماعية لهـــا مكانتها، من خال مهام متعددة 

مارســـتها على محاور مختلفة وطنية اجتماعية 

ونضالية، وظهرت التنظيمات املؤتلفة في املنظمة 

كتشكيات جديدة حملت صيغًا ومشاريع مختلفة 

للعمل الوطني والسياســـي واالجتماعي، وحملت 

برامـــج ذات فضـــاء وطنـــي ثـــوري، وإن طغت 

األولويـــات السياســـية على برامجها، وشـــكلت 

األحزاب مجااًل سياسيًا وطنيًا له معامله وعاقاته 

وخطابه ورموزه، وأوجدت تعبيرات خاصة للهوية 

متثلـــت في الصمود واملقاومة، وذلك مثل النضج 

في الوعي الفلسطيني وجتسد في حتدي ومقاومة 

االحتال.

وعلـــى قاعـــدة تطـــور الوعي حـــول القضية 

املصيرية التي تهم اجلمهور الفلســـطيني تبلور 
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رأي عام موحد حول تبني الرؤية الوطنية واملقاومة 

في مواجهة االحتال وحل املشكلة الفلسطينية، 

وذلك بدوره أسهم في خلق التفاف جماهيري مؤيد 

للتنظيمات السياســـية زاد من وزنها وتأثيرها، 

ومثلت القوة املعبرة عـــن توجهات وآراء وأفكار 

اجلماهيـــر، وبالتالي متتعـــت التنظيمات مبكانة 

ــزة ودرجة عاليـــة من التأثيـــر الفاعل بني  متمـي

التجمعات الفلسطينية منحها القدرة على حتريك 

الشارع وتوحيد رأيه.

وانطاقـــًا من تلك املكانـــة، مّثلت التنظيمات 

عامًا مركزيًا من عوامل التوحد والتعبير الفكري 

والوحدة اجلماعية، فقد استطاعت أن تستنهض 

الهمم وتوجه األفراد، وعملت على تعبئة اجلماهير 

نحو الواجب الوطنـــي، والتأكيد على دورها في 

مقاومة االحتال بكل الوســـائل والطرق وتدعيم 

التمســـك باحلق والثبات علـــى األرض، وتوجيه 

اجلماهيـــر وتثقيفها وإعادة الثقة لها، وتشـــكيل 

وعيهـــا بالقضايـــا العامة والســـماح للجماهير 

باملشـــاركة بصنع القرار عبر مشاركتها بطرح 

احللول واملقترحات ملشـــاكل املجتمع، وذلك نتج 

عنه توحـــد اجلماهير حولهـــا وتكوين رأي عام 

مساند لها. 

وميكننا القول إن التنظيمات السياسية بعثت 

احلياة في اجلماهير الفلسطينية وزادت إميانها 

بقدرتها على العمل مـــن أجل قضيتها الوطنية، 

عبر التفاف الرأي العام الفلســـطيني حول مبدأ 

التحرير والعودة، وســـاعد احلضور السياســـي 

لتلك التنظيمات، وفاعليتها اجلماهيرية والكفاحية 

الوطنيـــة في التأثير علـــى اجلماهير وتوجيههم 

بالتالي نحـــو بلورة رأي عام فلســـطيني موحد 

ومتماسك ميثل الضمير الفلسطيني.

وعلى الصعيد اخلارجي، عملت التنظيمات على 

تعبئة الرأي العام الفلســـطيني والعربي والدولي 

في اخلارج لصالح القضية الفلســـطينية، وذلك 

عن طريق النشـــاطات التي كانت متارسها على 

كافة احملاور لفضـــح االحتال، وإظهار صورته 

احلقيقية وتشـــكيل الوعي حـــول القضية، وذلك 

من خال املؤمترات والندوات ووســـائل اإلعام 

اخلاصـــة والعامـــة، وكذلك عملـــت على محاربة 

مشاريع التسوية والتوطني ومحاولة القضاء على 

الهويـــة الوطنية وتصفية القضيـــة، وذلك بتعبئة 

اجلماهير وحتريضها وبلورة رأي عام فلسطيني 

وعربي معارض للمشـــاريع التصفوية ومســـاند 

حلقوق الشعب الفلسطيني.

وما عزز مـــن قدرة التنظيمـــات على التأثير 

في الرأي العـــام الفلســـطيني وتوجيهه، عملية 

التغّير السياسي واالجتماعي، واتساع قاعدتها 

اجلماهيريـــة وقدرتها التعبوية، وســـعيها الدائم 

لتأســـيس وتطويـــر منظمـــات جماهيرية، حيث 

أسســـت تلك التنظيمات منظمات وروابط مهنية 

ونقابـــات واحتـــادات طابية ونســـوية، وعملت 

على إنشـــاء املؤسســـات التعليمية واخلدماتية 

من جامعـــات ومعاهد ومستشـــفيات واعتمدت 

عليها فـــي تنظيم احلياة االجتماعية في األرض 

احملتلـــة، وجتســـد ذلك في االنتفاضـــة األولى، 

فقد مثل قيـــادات هذه املؤسســـات قادة الرأي 
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العام الفلســـطيني املوجه واملخطط لانتفاضة، 

واعتمدت عليها كأدوات ووسائل للتعبئة السياسية 

لتوسيع القاعدة اجلماهيرية االجتماعية لألحزاب 

السياسية.

ومـــن العوامـــل التي أســـهمت فـــي تعزيز 

قـــدرة التنظيمات على التأثير فـــي الرأي العام 

الفلســـطيني اعتمادها على شـــبكة من وسائل 

االتصال املختلفـــة، حيث عملت التنظيمات على 

إنشـــاء اإلذاعات  وإصـــدار الصحف واملجات 

وإنشاء مراكز األبحاث وإقامة املعارض باإلضافة 

للمشاركة في املؤمترات؛ مما أسهم بشكل فاعل 

في إعادة بلورة الشخصية الفلسطينية، وتأهيلها 

وتشـــكيل إدراكها بواقعها ومحيطها اخلارجي، 

وترســـيخ وعيها لتكون عامًا فاعـــًا في عملية 

التحرير.

ومـــن املعطيات الدالة على قـــدرة التنظيمات 

علـــى التأثير في الرأي العـــام وتكوينه وتوجيهه 

ما أكدته كثير من الدراســـات واألبحاث من أن 

حوالـــى ثلثي األفراد البالغني 16 عامًا فما فوق 

يؤيدون أحد التنظيمات، وتشـــير اســـتطاعات 

ــرأي إلى أن نســـبة عالية مـــن اجلمهور في  اـل

املناطق الفلسطينية وخارجها تنتمي للتنظيمات 

املوجودة، وتراوحت هذه النســـبة ما بني %60-

68% وحافظت على حالها خال النصف األخير 

من الثمانينيات والتسعينيات واالنتفاضة الثانية. 

)جميل هال:2006،ص91-89(

وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن القوى السياســـية 

الفلســـطينية شـــهدت تراجعًا واضحًا، وخاصة 

بعد )أوســـلو( وقيام السلطة، وانعكس ذلك على 

تراجع في مستوى التأييد للتنظيمات واألحزاب 

السياســـية  وجتسد ذلك التراجع بضعف األداء 

اليومي امللموس لهذه الفصائل ومستوى تأثيرها 

على مجريات احلياة العامة وقدرتها على التأثير 

في اجلماهير وعلى تعبئتها وتوجيهها، حيث إن 

املعيـــار احلقيقي لنجـــاح التنظيمات واألحزاب 

يتمثل في قدرتها على إقناع الرأي العام وتوجيهه 

نحو القضايـــا االجتماعية التي تتبناها بصرف 

النظر عن األســـاليب التي تســـتند إليها، وهذا 

ما لم متارسه التنظيمات السياسية الفلسطينية 

بعد )أوسلو(.  

وتنقسم التنظيمات الفلســـطينية الفعالة في 

توجهاتها وأيديولوجيتها إلى ثاثة تيارات أساسية 

وهي:

التيار الوطني متثله حركة التحرير الوطني . 1

الفلسطيني »فتح«.

التيار اإلسامي املمثل لإلسام السياسي . 2

في فلســـطني ومتثله »حماس« و»اجلهاد 

اإلسامي«.

التيار اليســـاري متثله اجلبهة الشـــعبية . 3

لتحرير فلســـطني، واجلبهة الدميقراطية 

الفلســـطيني »توجهاته  الشـــعب  وحزب 

ماركسية وطنية يسارية«. 

وتســــتحوذ هذه التيارات علــــى أكبر تأييد بني 

اجلماهير مع اإلشارة لوجود تيارات ذات توجهات 

مختلفــــة ومتثلها جبهة التحريــــر العربية، وجبهة 

حتريــــر فلســــطني، ومثلت األحــــزاب والتنظيمات 
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ذات البعد الثوري والهويــــة والبرامج الوطنية في 

املجتمع الفلســــطيني وما زالت الركيزة األساسية 

املوجهة للرأي العام، وعمليات بلورته وتكوينه، ذلك 

عبر تأثيرها على توجهات الفئات التي متثلها عن 

طريق تعبئتها، وفق رؤيتها املجتمعية التي متتلكها، 

فبرامج األحزاب الفلسطينية تتناول القضايا التي 

تهم أفراد املجتمع غالبــــًا وأهمها قضية التحرير 

والبناء.

تس��تخدمها  الت��ي  واألس��اليب  الوس��ائل 
التنظيمات  في  التأثير على الرأي العام وبلورته 

تعتمد األحزاب السياســـية على مجموعة من 

الوسائل التي تستخدمها في تشكيل الرأي العام 

وهي:

االجتماعات الداخلية لألعضاء:  ويجسد هذا 

األســـلوب عامل االتصال الشـــخصي، ويتم من 

خـــال قادة الرأي، حيث يقومون بدور فاعل في 

تشـــكيل الرأي العام، ومُيارس هذا األسلوب في 

االجتماعـــات التـــي تعقد بني األطـــر التنظيمية 

املختلفة وبني قياداته وأفراده، والتي غالبًا تأخذ 

شكل السلسلة بحيث تصل املعلومات والبيانات 

حول القضية املطروحة من قمة الهرم التنظيمي 

إلى قاعدته، وإن كانت في كثير من األحيان تعقد 

بني قاعدة التنظيم وقمته، وذلك لطرح وجهة نظر 

التنظيم ومناقشـــتها مع القاعدة حول القضايا 

احلساســـة التي تهـــم التنظيم وتهـــم املجتمع، 

ومتثل هذه االجتماعات وسيلة االتصال املباشر 

بني أعضاء التنظيم الستمزاج اآلراء وتوجيهها، 

ونشر املعرفة السياسية والفكرية وتكوين تصور 

موحـــد حول املواضيع واملســـائل، وتبني اجتاه 

سياسي محدد حول القضية املطروحة وإيصال 

الرؤية والتوجه التنظيمي إلى كافة أفراد التنظيم؛ 

لتحقيق حالة من التوافق واإلجماع والتوحد حول 

القضية التي تدور في نطاق الفكرة والتوجه اللذين 

يسعى التنظيم لتحقيقهما.

اللق���اءات الجماهيرية: ميثل هذا األســـلوب 

أحد األســـاليب املؤثرة والفعالة في التأثير على 

ــرأي العام، حيث إن اللقاءات اجلماهيرية هي  اـل

حلقة الوصل األساسية بني التنظيم والرأي العام 

الفلسطيني، ألنها ال تقتصر على أعضاء التنظيم 

فقط كما هو احلال في اجللســـات واالجتماعات 

التنظيمية بل تشـــمل كل أطياف املجتمع، حيث 

يلتقي املسؤولون التنظيميون من كافة املستويات 

مع كافة اجلماهير من أجل إقناعهم وكسبهم إلى 

جانب التنظيم فـــي القضية املطروحة، ويتم من 

خال هذه اللقاءات شـــرح فكر التنظيم وتوجيهه 

نحو القضية املثـــارة، وبالتالي إقناع اجلماهير 

بذلـــك التوجه، وتأخذ هذه اللقاءات غالبًا شـــكل 

املهرجانـــات واملؤمتـــرات اخلطابيـــة واللقاءات 

الفكرية وتلعب طبيعة القضية وأهميتها للجماهير 

دورًا في مدى جناح هذا األسلوب حلشد الرأي 

العام خلف التنظيم، فكلما كانت القضايا جماعية 

وحساسة وذات طبيعة خافية مثل عملية التسوية 

السلمية؛ كان هذا األسلوب أسلوبًا مؤثرًا وفعااًل 

في استمالة اجلماهير واستقطابها بعد مناقشة 

وشـــرح أبعاد تلك القضية، وإذا كانت القضية 

توافقيـــة بـــني التنظيمات مثل خارطـــة الطريق 
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فإن مثل هذا األســـلوب يكون أقل تأثيرًا وفاعليًة 

ألنها ليست قضية خافية، وبالتالي يكون توجيه 

اجلماهير وتشكيل رأيها العام املوحد أمرًا أكثر 

سهولًة ويسرًا.

اإلع���الم التنظيم���ي: اعتمـــدت التنظيمـــات 

الفلسطينية على شبكة واسعة من وسائل اإلعام 

واالتصال املختلفة بينها وبني قواعدها التنظيمية 

واجلماهيرية، حيث امتلكت التنظيمات الفلسطينية 

العديد من الوســـائل اإلعامية الستخدامها في 

التواصل واالتصال مع اجلماهير للوصول للرأي 

العام الفلسطيني الداخلي واخلارجي والرأي العام 

العربـــي والدولي لتوضيح مواقفها إزاء القضايا 

املختلفـــة، وعلى الرغم من املعيقات التي واجهت 

تلك التنظيمات في استخدام وسائلها اإلعامية، 

فإن تعدد تلك الوســـائل وتنوعها ســـاعدها على 

القيام بدورها وتوصيل رســـالتها بشكل أفضل، 

ومـــن اجلدير ذكـــره أن غالبية التنظيمات متتلك 

وسائل إعام خاصة من صحف وإذاعات ومراكز 

األبحاث وبعض محطات التلفزة ومواقع اإلنترنت، 

فعلى صعيد الصحف جند أن »فتح« متتلك عدة 

صحف منها »الكرامة« و»فلسطيننا«، وصحيفة 

»الرسالة« تابعة حلماس، وصحيفة »االستقال« 

للجهاد اإلســـامي، وصحيفـــة »الراية« للجبهة 

الدميقراطية، أما اجلبهة الشـــعبية فهي تصدر 

مجلة »احلقيقة«، أما اإلذاعات فهناك في الفضاء 

الفلسطيني لكل تنظيم إذاعة خاصة تقريبًا مثل 

إذاعة »صوت  الشـــباب« )ســـابقًا( و»احلرية« 

حلركة فتح، و »األقصى« حلركة حماس، و»صوت 

القدس« للجهاد اإلســـامي و»صوت الشـــعب« 

للجبهة الشـــعبية، أما مواقـــع اإلنترنت فأهمها 

ــرس«  لـ»فتـــح«، وموقع  »يافـــا« و »فلســـطني ـب

»القسام« و»فلسطني اآلن« حلماس، وتسعى اآلن 

كثير من التنظيمات إلنشـــاء محطات تلفزيونية 

خاصة، ومنها ما مت إنشاؤه مثل محطة »األقصى 

األرضية والفضائيـــة« التابعة لـ»حماس« وقناة 

»فلسطني الفضائية« املقربة من »فتح«.

املســــيرات  تعــــد  المس����يرات والتظاه����رات: 

اجلماهيرية من الوسائل الفاعلة التي تعتمد عليها 

التنظيمات في الضغــــط على اجلماهير، وبالتالي 

على الرأي العام املتكون، حيث يستخدمها التنظيم 

لتحقيــــق الهدف الذي تبلور حوله الرأي العام، بل 

وتساهم املسيرات في محاولة التأثير على املترددين 

الذين ال رأي لهم من خال إميانهم بأن تلك املسيرة 

وما حتملــــه من توجهات متثــــل رأي األغلبية في 

الشــــارع، أي أن املسيرات يتم استغالها كمؤثر 

نفســــي على اجلماهير وخاصة في ظل احتوائها 

عددًا مــــن األعام الفلســــطينية والرايات وصور 

القــــادة والشــــهداء باإلضافة لافتــــات والبيانات 

احلركية والنشرات التي متثل صحفًا متنقلًة تصل 

لكل فــــرد بجانب املؤثرات الســــمعية املرافقة من 

مكبرات الصوت احملمولة التي جتوب الشــــوارع 

والتــــي تبث اخلطب احلماســــية واألغاني الوطنية 

والتي تشحذ الهمم وجتذب االنتباه؛ مما جعل منها 

وسيلًة لها قدرة وفاعلية في التأثير على اآلخرين.

اهتمت  الشبابية:  والمؤسس���ات  التنظيمات 

التنظيمات الفلســـطينية بكافة شـــرائح املجتمع 
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وعلى رأسها شريحة الشباب، كونها الفئة األكثر 

حيويًة وقدرًة على احلركـــة والتغيير، إلى جانب 

أن هـــذه الفئة متثل املرتكز األساســـي للقضية 

الفلســـطينية والصراع مع العدو، وقد شـــكلت 

املؤسســـات الشـــبابية على مـــر تاريخها حالًة 

من التفاعل شـــبه املنتظم بني مكوناتها املختلفة 

وواقعها االجتماعي؛ ما جعل منها قاعدًة رئيسًة 

في احلركة الوطنية والواقع الفلسطيني احمليط، 

حيث أســـهمت في بلورة وتكوين الوعي الوطني 

مـــن خال دورها املركزي وإســـهاماتها الفاعلة 

في عملية تعبئة الشـــباب من الناحية السياسية 

والفكريـــة والثقافية واالجتماعية، كما عملت تلك 

املؤسسات على تنظيم الواقع الشبابي في جسم 

موحد ميثل قطاعًا واسعًا من قطاعات املجتمع، 

مما جعل منهم جنودًا للعمل االجتماعي والوطني، 

شـــكلوا وقودًا للثورة وحلمتهـــا، وبالتالي مثلت 

املؤسســـات قواعد ومنطلقات الوعي االجتماعي 

الذي أســـهم في خلق وحدة رؤى الشـــباب نحو 

القضيـــة وتصليب البنى املجتمعيـــة، ومن أهم 

التنظيمات الشبابية »منظمة الشبيبة« حلركة فتح، 

و»الكتلة اإلسامية« حلركة حماس، و»احتاد جلان 

العمل« للجبهة الشـــعبية، و»اجلماعة اإلسامية« 

للجهاد اإلسامي، و»كتلة العمل التقدمي« للجبهة 

الدميقراطية«. 

المؤسسات الدينية: تعد املؤسسات الدينية 

من أهم الوســـائل التي تســـتخدمها احلركات 

والتنظيمات الفلســـطينية وخاصة اإلســـامية، 

ومثلـــت املســـاجد قواعـــد تعبئة وتنظيـــم لتلك 

احلـــركات كمـــا مثلـــت قواعد انطـــاق للعمل 

الوطني، وتأتي املساجد على قمة األماكن التي 

تستخدمها احلركات اإلسامية لتعزيز وجودها 

وقوتها فـــي املجتمع، فهي املنابر التي ينشـــر 

مـــن خالها الفكر الذي حتملـــه هذه احلركات، 

وتُرد أهمية الدور الذي تلعبه املســـاجد لطبيعة 

املجتمع الفلسطيني الذي ال يزال مجتمعًا متدينًا، 

يحظـــى فيه الديـــن بدرجة كبيرة من القدســـية 

وكذلك االحترام والتبجيل لرجال الدين. )عاطف أبو 

مطر:2008،ص137-134(

وتعـــد خطبة اجلمعة من الشـــعائر املهمة في 

حياة املســـلمني وفي تكوينهم الفكري والسلوكي 

وتلعب دورًا مباشـــرًا وفاعًا في تشـــكيل الرأي 

العام الفلســـطيني وبلورته، حيث يتم فيها تناول 

أي قضية مطروحة مـــن قبل اخلطيب من زاوية 

دينيـــة على املصلني ويدعـــم طرحه بآيات قرآنية 

وأحاديـــث نبوية شـــريفة وهو مـــا ينعكس على 

املصلني وبالتالي بلورة توجهات فكرية وتشـــكيل 

رأي عام حول تلك القضايا، ومن الشواهد على 

قوة املســـاجد في التأثير على الرأي العام حالة 

الصراع التي حتدث أحيانًا بني التنظيمات ذات 

التوجه الديني للسيطرة عليها، وذلك ليس خلدمة 

املصلـــني بل ألنها متثل قواعد للتعبئة والتجييش 

ــرًا سياســـيًا لهذه احلـــركات، وقد حاولت  ومنـب

إسرائيل جاهدًة وقف التحريض الذي يتم ضدها 

في املساجد حتى وصلت أحيانًا للتهديد بتدميرها 

ممـــا يدلل على أهمية املســـاجد في التأثير على 

الرأي العام.
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ال��رأي الع��ام بالتنظيم��ات واألح��زاب  عالق��ة 
السياسية الفلسطينية  

حملت التنظيمات السياسية الفلسطينية آراء 

ومقترحات حول القضايا الرئيسة التي يواجهها 

املجتمع أو فئات وشـــرائح اجتماعية منه، وهي 

تطرح آراء حول هذه القضايا وخاصة السياسية 

منها، وتسعى الستقطاب التأييد ملواقفها والتأثير 

فـــي الرأي العـــام والقرار السياســـي، ومتتعت 

التنظيمات بقـــدرة كبيرة على قيادة الرأي العام 

الفلســـطيني، وتوجيهه نحو كثيـــر من القضايا 

املهمة وحققت تلـــك التنظيمات جناحات كبيرة، 

وخاصة القضايا التي يوجد حولها توافق حزبي 

فصائلي ووحدة هدف أما القضايا التي يتمحور 

حولها اختاف في الرؤى والتوجهات التنظيمية، 

فإن مســـتوى تأثيرها يكون أقل فاعلية وتتداخل 

عدة عوامل لتلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل األغلبية 

واألقلية حول تلك القضية وهذه العوامل هي:

توزيع التنظيمات املؤيدة واملعارضة، حيث إن . 1

التوزيـــع يعمل على حتديد حجم املؤيدين أو 

املعارضني ألن تلك التنظيمات ممثلة لقواعد 

جماهيرية وتلك القواعد بعناصرها ستسير 

في االجتاه نفسه الذي يتبناه التنظيم وستؤيد 

رؤيته وتتبنى وجهة نظره في أغلب األحيان. 

مدى جناح التنظيم في اســـتخدام الوسائل . 2

واألساليب املؤثرة على آراء اجلماهير، والتي 

تســـاعد في تشـــكيل الرأي العام وقيادته، 

وتوجيهه وتوحيده وفق الرؤية التنظيمية.

يتمثـــل العامـــل األهم في مدى حساســـية . 3

القضيـــة املطروحـــة ومقدار اهتمـــام الفئة 

املستهدفة بها. 

وأثبتــــت الكثير من التجــــارب الواقعية لعاقة 

التنظيمات السياسية بالرأي العام الفلسطيني أن 

التنظيمات جنحت بشــــكل كبير في تشكيل الرأي 

العام الفلسطيني وقيادته حيال كثير من القضايا  

وكانت لديها القــــدرة على التأثير على اجلماهير، 

وال يدلل فشــــلها وعدم اســــتطاعتها قيادة الرأي 

العام وتشــــكيله في بعــــض القضايا على ضعفها 

في التأثير، وذلــــك لوجود عوامل أخرى تؤثر على 

اجلماهير وتشــــتت آراءها. ومثال على ذلك قضية 

إطاق الصواريخ على املســــتوطنات اإلسرائيلية، 

فعلــــى الرغم من أن غالبيــــة التنظيمات وقواعدها 

اجلماهيرية تؤيد إطاق الصواريخ فإن ربط سلطات 

االحتال إطاقها باجتياح املدن الفلسطينية والقتل 

والتشــــريد والتدمير شــــكل رأيًا عامًا فلسطينيًا 

معارضًا إلطــــاق هذه الصواريخ، وهذا رأي عام 

تناقض مع رؤية التنظيمات لهذا النوع من املقاومة.

الدراسة الميدانية 	 

تهدف الدراســـة احلالية فـــي اجلانب امليداني 

منها إلى التعرف إلى أثر التنظيمات السياســـية 

في التأثير على توجهات الرأي العام الفلسطيني 

نحو القضايا املصيرية التي تهمه، والسعي لدراسة 

وحتليل احلقائق املتعلقة بظاهرة القوى السياسية 

الفلســـطينية وعاقتهـــا باجلمهور الفلســـطيني 

ومحاولة التعرف إلى درجة تأثيرها، وتأثرها بالرأي 

العام الفلسطيني جتاه بعض القضايا املجتمعية 

التي تشكل محط اهتمامه ومتس وجوده.
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وحيـــث إن الهـــدف األساســـي للدراســـات 

الوصفية هو دراســـة وحتليل خصائص ظاهرة 

اجتماعية معينـــة أو مجموعة ظواهر اجتماعية، 

والوقـــوف عليها والتعرف إلى حقائقها وأبعادها 

دون التدخل بها، وهذا ما ينطبق على دراســـتنا 

احلالية، فهي تســـعى لدراســـة وحتليل احلقائق 

املتعلقة بظاهرة القوى االجتماعية الفلســـطينية 

وعاقتها باجلمهور الفلسطيني، ومحاولة رصد 

واقع هذه القوى ومكوناتها، والتعرف إلى درجة 

تأثيرها، وتأثرها بالرأي العام الفلسطيني جتاه 

بعـــض القضايـــا املجتمعية التي تشـــكل محط 

اهتمامه ومتس وجوده، ولذلك فإن هذه الدراسة 

تندرج حتت إطار الدراسات والبحوث الوصفية. 

منهجية الدراسة 	 

استخدم الباحث في هذه الدراسة منهج املسح 

االجتماعيMethod Social Survey: لكونه أحد 

املناهج الرئيسة املستخدمة في البحوث الوصفية، 

وهو أحد املناهج التي تســـمح باختبار العاقات 

بني متغيرات الدراسة واستخاص النتائج. )حسن 

الساعاتي:1990،ص	176-17( 

ويعرف ويتني  whittney املسح بأنه محاولة 

منظمة لتحليل وتأويل وتســـجيل الوضع الراهن 

لنظـــام اجتماعي أو منظمـــة أو جماعة، ويركز 

املسح على قطاع عرضي من احلاضر ولفترة من 

الزمن كافية للدراسة، ويهدف إلى احلصول على 

مجموعات من البيانات املصنفة وتأويلها والتعميم 

منهـــا وترشـــيد التطبيق العملي في املســـتقبل 

القريب. )عبد الباسط حسن:1998، ص4	3(

واســـتخدم الباحث أســـلوب املســـح بالعينة 

Sample Survey ألنه يسمح باستخدام األرقام 

الناجتـــة للتوصل إلى نتائج محددة، مع إمكانية 

خضـــوع البيانـــات للتحليـــل اإلحصائي، ولعل 

االلتقاء في املعنى بني البحث الوصفي واملسح، 

يفّســـر ارتباط البحوث الوصفية واعتمادها على 

املســـح كطريقة في التوصل إلـــى بيانات دقيقة 

حول اجلمهور الذي ميثل املجال البشري للبحث 

وفي التسجيل الواعي لهذه البيانات، حتى ميكن 

الرجوع إليها في الكشف عن ووصف ما تنطوي 

عليه من معان ودالالت. )الوفائي، 1999، ص 147(  

أداة الدراسة	 

استخدم الباحث استمارة االستبانة كأداة من 

أجل جمع البيانات واملعلومات األولية األساسية 

مباشـــرًة من العينـــة املختارة ملفـــردات البحث 

عن طريق توجيه مجموعة من األســـئلة احملددة 

مقدمًا وذلك بهدف التعرف إلى حقائق معينة، أو 

وجهات نظر املبحوثني واجتاهاتهم، وعلى الدوافع 

والعوامـــل واملؤثرات التـــي تدفعهم نحو مناذج 

ســـلوكية معينة، وذلك بناًء على فروض الدراسة 

التي حتدد املتغيرات املختلفة الواجب قياســـها، 

وبعد االطاع على الدراسات السابقة ومراجعة 

التراث النظري، قام الباحث بتصميم االستبانة، 

مبا يخدم أهداف الدراسة وتشكلت االستبانة من 

أربعة محاور واشتمل كل محور على مجموعة من 

األسئلة وميكن إيجازها على النحو اآلتي:

المح����ور األول � ج����اء بعن����وان »البيان����ات  ¶

األولية«:  ويشتمل هذا احملور على مجموعة 
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مــــن البيانــــات األولية والشــــخصية حول 

الدميوغرافيــــة واالجتماعية  اخلصائــــص 

بســــن  تتعلق  للمبحوثــــني  واالقتصاديــــة 

املبحوث ونوعه، ومكان ســــكنه، ومستواه 

التعليمي، ومستوى الدخل، وطبيعة املهنة، 

وعدد أفراد األسرة، باإلضافة إلى االنتماء 

التنظيمــــي للمبحــــوث. وهــــذه املتغيرات 

خاضعة لاختبار، ومتثل عناصر أساسية 

للباحث يسعى من خالها إلى معرفة العاقة 

بني كل متغير منها، وبني مستوى االهتمام 

بقضايا املجتمع، وتشكيل املواقف واآلراء 

حولها.

المح���ور الثان���ي � التنظيمات السياس���ية  ¶

والرأي العام الفلسطيني - أولويات القضايا 

ومس���تويات التأثير: ويتضمن هذا احملور 

َتناول التنظيمات السياسية للقضايا العامة 

في املجتمع الفلسطيني وأهم القضايا التي 

تناولتهـــا، ودوافعها لتبني تلـــك القضايا، 

ومدى جناحها في تناولها، والطريقة األفضل 

الواجب اتباعها فـــي تناولها القضايا التي 

تهم املجتمع، هذا باإلضافة إلى التركيز على 

مدى تفاعل األفراد وتواصلهم مع التنظيمات 

حـــول هذه القضايا، والدور الذي لعبته تلك 

التنظيمـــات في نشـــر الوعـــي والتأثير في 

الرأي العام، ويهدف الباحث من خال هذا 

ل  احملور إلى التعرف إلى العاقة بني تشـــكّ

ــرأي العام حول القضايا املجتمعية، وبني  اـل

التنظيمات السياسية الفلسطينية.

المح����ور الثال����ث � التنظيم����ات السياس����ية  ¶

المصالحة  )قضي����ة  السياس����ية  والقضاي����ا 

الوطنية( - الفاعلية والتأثير: وتناول الباحث 

في ســــياق هذا احملور ثاثة بنود، البند األول 

منها يهدف إلى حتديد عاقة القوى السياسية 

بالقضايا السياســــية، ومت متثيــــل القضايا 

السياسية بقضية املصاحلة الوطنية كنموذج 

يســــتقطب الرأي العام الفلسطيني ويستحوذ 

على اهتمامه، واهتــــم مبعرفة رأي املبحوثني 

بأهم القضايا السياســــية التي تهم املجتمع 

الفلســــطيني وموقف املبحــــوث من املصاحلة 

الوطنية، ورأيه حولها ومستوى معرفته ومتابعته 

تلك القضية، ومن ثم تناول البند محاولة معرفة 

دور القوى السياسية ومصادر املعلومات في 

نشر الوعي واملعرفة بهذه القضية، عبر حتديد 

املبحوث أهــــم املصادر التي اعتمد عليها في 

احلصول على املعلومات حول قضية املصاحلة.

المحور الرابع � الرأي العام الفلسطيني وقادة  ¶

التنظيمات السياسية - التأثير والتأثر عالقة 

تبادلية:  وهدف هذا احملور إلى التعرف إلى 

درجة العاقة التبادلية من التأثير والتأثر بني 

قادة الــــرأي العام وبني الرأي العام نفســــه، 

واشــــتمل هذا احملور على بندين أساسيني، 

البند األول جاء بعنــــوان قادة الرأي والتأثير 

على الرأي العام الفلسطيني، ويهدف هذا البند 

ملعرفة العاقة بني قادة الرأي وبني بلورة الرأي 

العام الفلسطيني حول قضايا املجتمع ومدى 

تأثير قادة الرأي على مواقف األفراد وآرائهم، 
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من خال التعرف إلى مستوى التفاعل، واحلوار 

والنقاش بني قادة الرأي، وبني اجلمهور حول 

القضايــــا التي تهمهم، ومن هم القادة األكثر 

تأثيرًا في مواقف املبحوثني، وتشــــكيل رأيهم، 

وجاء البند الثانــــي بعنوان تأثير الرأي العام 

على قــــادة الرأي، وهدف هذا احملور للتعرف 

إلى مــــدى تأثير الرأي العام على قادة الرأي 

في توجهاتهم، ومواقفهم من قضايا املجتمع، 

وبالتالي كيفية التأثر في تناول القضايا.

 	  Reliability اختبار ثبات القياس

يقصد بقياس الثبات حصول الباحث على النتائج 

نفســــها حينما يعيد تطبيق القياس على املبحوثني 

أنفســــهم بعد فتــــرة زمنية محــــددة، وترجع أهمية 

القياس لكونه شرطًا أساسيًا لصدق القياس، حيث 

ال ميكن أن يكون املقياس صادقًا وهو غير ثابت.  

ولتحقيق الثبات أجرى الباحث اختبارًا قبليًا 

لاستمارة Pre-test وذلك على عينة قوامها 	1 

مفـــردة متثل 10% من حجم عينة البحث تقريبًا، 

وقـــام بتكرار هذه العملية مرتني بفارق عشـــرة 

أيام بني التجربتني، حيـــث أعيد تطبيق القياس 

على املبحوثني أنفسهم، ومتت املقارنة بني نتائـج 

االختبارين، وبناء عليها أدخل البـاحث تعديات 

على االســـتـمارة وخاصة في مـا يتعلق ببعض 

اجلمـــل والعبـارات التي لـم تعط نتائج ثابتة في 

كـل اختبار من إجـابـات املبـحوثني، ومت استبعاد 

عدد من األسئلة التي لم تعط ثباتًا كل مرة يصل 

إلى نســـبة 70%  فأكثر من االستجابات، وذلك 

لضمان فهم املبحوثني أســـئلة القياس، ومعرفة 

قدرتهـــم على اإلجابة عنها بســـهولة، مما يؤكد 

الصدق الظاهري، والثبات وصاحية االستمارة 

قبل تطبيقها النهائي على املبحوثني في امليدان.     

عينة الدراسة وأسس االختيار 	 

  Study Sample  عينة الدراسة

تعرف العينة بأنها جزء من شيء أو موضوع، 

بحيث تكون ممثلة خلصائص ذلك الشيء  وهي 

مجموعـــة جزئية من املجتمـــع، والفئة التي متثل 

مجتمع البحث Population Research  ويكون 

حجـــم العينة هـــو عدد مفرداتهـــا وعادة جتري 

الدراسة على العينة. )نافذ بركات: 2007،ص12(

واعتمد الباحث على عينة عمدية مت اختيارها 

من مجتمع الدراسة، بحيث متثل شرائح املجتمع 

كافة، والعينة العمدية Purposive sample وهي 

العينة التي يتـــم اختيارها بحيث تتوافر في كل 

عنصر شـــروط محددة، وهي العينة التي يتعمد 

الباحـــث أن تتكون من وحدات معينة ألنه يعتقد 

أنها متثل املجتمع األصلي متثيًا صحيحًا.

وس���تتم مراعاة ع���دد من األس���س المهمة في 

اختيار العينة وهي:

أن متثـــل العينـــة غالبية شـــرائح املجتمع . 1

الفلســـطيني وخاصة شريحة الشباب ألنها 

أكثر الشرائح تأثرًا بظروف ومعطيات الواقع 

الفلســـطيني سياســـيًا واجتماعيًا، وأكثر 

الشرائح اهتمامًا ومتابعًة وإحساسًا بقضايا 

املجتمع، إلى جانب أنها أكبر شـــريحة من 

ناحية احلجم في املجتمع الفلسطيني.

أن يكـــون هناك جتانس ملفردات العينة من . 2
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حيث اخلصائص الدميوغرافية  النوع السن، 

مســـتوى الدخل، املستوى التعليمي ومكان 

السكن )مخيم، قرية، مدينة( باإلضافة إلى 

متثيلهم املهن املختلفة. 

أن يكـــون هنـــاك اختاف فـــي التوجهات . 3

السياســـية، واالنتماءات احلزبية، والعائلية 

والفكرية للمبحوثني بحيث نضمن متثيل كل 

التوجهات السياســـية والعائلية في الواقع 

الفلسطيني.

أن يكون املبحوثون حاصلني على حد أدنى . 4

من التعليم يسمح لهم بفهم قضايا املجتمع 

وإدراكها.      

ومن خال مراعاة شـــروط اختيار العينة مبا 

يتوافـــق مـــع أبعادها املختلفة، وســـعيًا لتحقيق 

أهـــداف البحث، فإن الباحث اعتمد على اختيار 

عينة مُمثلة للدراسة من محافظة شمال قطاع غزة.

ومت اختيار عينـــة عمدية قوامها 0	1 مفردة 

مت اختيارها شـــريطة متثيلها شروط االختيار، 

حيـــث روعي في اختيار مفردات عينة الدراســـة 

تباين توجهاتهم السياســـية، وانتمائهم احلزبية، 

والفكرية  واملهنية.

تحليل النتائج األولية للدراس���ة المس���حية 
لعينة الجمهور 

أواًل � الخصائص النوعية والمميزة للمبحوثين:	 

مما ال شك فيه أن مجموعة البيانات واخلصائص 

املميزة للمبحوثني تلعب دورًا أساسيًا في حتليل 

التجربـــة امليدانية، وتتحكـــم حلد كبير في نتائج 

التجربـــة من خال االرتباط بني تلك اخلصائص 

وبني البيانات األخرى للدراسة امليدانية باعتبارها 

متغيرًا مســـتقًا، وحتاول الدراسة فيما يلي أن 

تصف وحتلـــل البيانات األوليـــة للمبحوثني في 

مجتمع الدراسة، وجاءت النتائج على النحو اآلتي: 

جدول رقم )1(
يوضح توزيع العينة حسب النوع

الن�سبة املئويةالتكرارالنوع

9664ذكر

436	أنثى

100 %0	1املجموع

* النوع: يقصد الباحث بالنوع جنس أفراد العينة مقســـمني على 
الذكور واإلناث.

يتضح من اجلدول رقم )1(: أن نسبة الذكور . 1

بلغت 64% مبا يعادل 96 وحدة، وبلغت نسبة 

اإلناث 36% مبا يعادل 4	 وحدة من إجمالي 

عينة الدراسة البالغة 0	1 مفردة، وتلك النسبة 

تعبر عن مجتمع الدراسة بصورة كبيرة حيث 

إن املجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري. 

جدول رقم )2(
يوضح توزيع العينة حسب السن

الن�سبة املئويةالتكرارال�سـن

6744.7من 18 – 24

4832.0من 	2 – 34

2617.3من 	3 – 	4

96.0من	4 فما فوق

100%0	1املجـموع

يتضح من اجلدول رقم )2(: توزيع العينة حسب . 2

السن حيث جاءت النتائج على النحو اآلتي:
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ينتمي إلى الفئة العمرية األولى 18-24 عامًا  -

44.7 % من املبحوثني.

ينتمـــي إلى الفئة العمريـــة الثانية 	2- 34  -

عامًا 32 % من املبحوثني.

ينتمي إلى الفئـــة العمرية الثالثة 	3 - 	4  -

عامًا 17.3 % من املبحوثني.

ينتمي إلى الفئة العمرية الرابعة 	4 فما فوق  -

6% من املبحوثني.

ويتضح من النسب السابقة ارتفاع في نسبة 

الفئات العمرية الشـــابة الواقعة ما بني 18-	3 

عامـــًا، وهذه الفئة هي األفضـــل لتمثيل العينة، 

كونها الفئـــة األكثر اهتمامـــًا ومتابعًة للقضايا 

واألحـــداث التي متر على املجتمـــع من ناحية، 

وألنها متثل الفئـــات العمرية احلقيقية للمجتمع 

الفلسطيني، حيث إنه مجتمع فتي تزيد فيه نسبة 

الشباب على باقي الفئات العمرية األخرى.

جدول رقم )3(
يوضح توزيع العينة حسب مكان السكن

الن�سبة املئويةالتكرارمكان ال�سكن

134.0	مدينة

1711.3قرية

4.7	82مخيم

100 %0	1املجموع

* مكان الســـكن: يقصد الباحث مبكان السكن، املنطقة التي يقطنها 
املبحوثون، فاملخيم يضم الاجئني، والقرية تضم املواطنني األصليني، 

واملدن تضم كليهما بفعل التحضر واحلراك.

يتضح من اجلدول رقم )3(: أن العينة توزعت . 3

على أماكن الســـكن بنسب متفاوتة، حيث 

بلغت نسبة سكان املدن املمثلني في العينة 

34% من العـــدد الكلي البالغ 0	1 وحدة، 

وســـكان القرية 11,3% من العينة نفسها، 

وبلغت نسبة سكان املخيم املمثلني4،7	% 

مـــن إجمالي العينة، وتلـــك النتيجة جاءت 

ممثلة تقريبًا للتقسيم السكاني في محافظة 

شمال غزة، حيث أكدت نتائج اإلحصائيات 

أن نســـبة عدد سكان مخيم جباليا تتقارب 

مع عدد ســـكان مدينة بيت الهيا، وقريتي 

جباليا وبيت حانون. 

جدول رقم )4(

يوضح توزيع العينة حسب التحصيل العلمي

التكرارالتح�سيل العلمي
الن�سبة 

املئوية

2617.3دراسات عليا

10167.4جامعي

1711.3ثانوي

64.0أقل من ثانوي

100%0	1املجموع

يتضح من اجلدول رقم )4( توزيع العينة وفق . 4

التحصيل العلمي ألفرادها بني الدراســـات 

العليا والتي جاءت بنسبة 17,3%، واجلامعي 

بنســـبة 67.4%، والثانوي بنسبة %11.3، 

واألقل من الثانوي بنســـبة 4%. وتظهر هذه 

النتيجـــة أن العينـــة مثلت كافة املســـتويات 

التعليمية في مجتمع الدراسة، وهو ما سعى 

الباحـــث لتحقيقه في مجتمع يعتبر من أكثر 

املجتمعات في املنطقة اهتمامًا بالتعليم.
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جدول رقم )5(
يوضح توزيع العينة حسب طبيعة المهنة

الن�سبة املئويةالتكرارطبيعة املهنة

3120.6موظفون

42.7محامون

3.3	مهندسون

3.	8معلمون

3.3	أطباء

74.6أكادمييون

3.	8إعاميون

3.	382طاب جامعيون

1610.6جتار وأعمال حرة

2818.7دون عمل

100 %0	1املجموع

يتضح من اجلدول رقــــم )	( توزيع العينة . 	

حســــب طبيعة املهنة التي وزعت من خال 

عشــــر مهن رئيسة شملت املوظفني وجاءت 

نسبتهم 20.6%، واحملامني بنسبة %2.7، 

واملهندســــني بنســــبة 3.3 % واملعلمــــني 

بنســــبة3.	%، واألطبــــاء بنســــبة%3.3، 

واألكادمييني بنســــبة 4.6%، واإلعاميني 

بنســــبة 3.	%، وطــــاب اجلامعة بنســــبة 

3.	2%، والتجار بنســــبة 3.	%، وأعمال 

حــــرة بنســــبة 3.	%، ودون عمل بنســــبة 

.%18.7

جدول رقم )6(
يوضح توزيع العينة حسب مستوى الدخل

متو�سط الدخل ال�سهري 

بالدوالر
التكرار

الن�سبة 

املئوية

436.0	أقل من 300

3724.7من 300 - أقل من 00	

3020.0من 00	 - أقل من 700

10.0	1من700 - أقل من 1000

149.3من 1000 فما فوق

100 %0	1املجموع

*الدخل الشهري: يقصد بالدخل الشهري قيمة العائد النقدي 
الذي حتصل عليه عوائل املبحوثني. 

يتضح من اجلدول رقم )6(: أن نسبة الدخل . 6

الشهري ألفراد العينة قد ُوزع على مستويات 

الدخـــل، وأن املســـتويني األول والثاني من 

قيمـــة الدخل في القيمة )أقل من300- أقل 

من00	( قد مثا النســـبة األكبر من أفراد 

العينـــة حيث بلغ ذوو الدخل املتدني حوالى 

61% مـــن إجمالي عدد العينة، أما نســـبة 

متوسطي الدخل واملتمثلة في القيمة )00	- 

أقـــل من1000( حوالـــى 30% من إجمالي 

العينة، أما مرتفعو الدخل فقد بلغت نسبتهم 

حوالى 9% من العينة نفســـها، ويتضح من 

تلك النسب أن غالبية أفراد العينة من ذوي 

الدخل املتدني، وهذا يعّبر عن حقيقة الواقع 

االقتصادي املتدهور الذي أدى إلى تدهور 

مستوى املعيشة.
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جدول رقم )7(
يوضح توزيع العينة حسب االنتماء التنظيمي

التكراراالنتماء التنظيمي
الن�سبة 

املئوية

4932.7مستقل

3.	33	حركة فتح

3221.3حركة حماس

3.3	حركة اجلهاد اإلسامي

74.7اجلبهة الشعبية 

42.7اجلبهة الدميقراطية 

100 %0	1املجموع

يوضــــح جدول رقم )7( توزيع العينة حســــب . 7

االنتماء التنظيمي ملفرداتها، ووزعت التنظيمات 

حسب قوة وجودها على الساحة الفلسطينية، 

وجــــاءت النتائج على النحو اآلتــــي: أفراد ال 

ينتمون إلى أي تنظيم بنسبة 32.7%، املنتمون 

حلركة فتح بنسبة 3.	3%، أما املنتمون حلركة 

حماس فنســــبتهم 21.3% أما حركة اجلهاد 

اإلسامي فجاءت نسبة املنتمني إليها من عينة 

الدراسة 3.3%، أما املنتمون للجبهة الشعبية 

فنســــبتهم 4.7% من أفراد العينــــة، وأخيرًا 

املنتمون للجبهة الدميقراطية وجاءت نســــبتهم 

2.7% من إجمالي العينة، وبالنظر إلى توزيع 

نسب العينة حسب االنتماء التنظيمي فإننا جند 

أن ما نسبته 67.3% من أفراد العينة ينتمون 

للتنظيمات السياســــية وهذا مؤشــــر دال على 

ارتفاع نسبة التحزب في املجتمع الفلسطيني. 

ثاني���ًا � التنظيمات السياس���ية والرأي 	 
العام الفلس���طيني- أولوي���ات القضايا 

ومستويات التأثير 

تتعدد القضايا التي تســــتحوذ على اهتمام 

األفراد في الواقع االجتماعي الذي يعيشــــونه، 

وتتفاوت درجة االهتمام من فرد إلى آخر حسب 

طبيعــــة تلك القضية، ومدى تأثيرها عليه وتأثّره 

بها وتختلف طبيعة هذه القضايا من مجتمع إلى 

آخر، وذلك حسب الظروف واملعطيات التي حتيط 

بــــكل واقع، كما تتعــــدد وتختلف املصادر التي 

يعتمــــد عليها الفرد في احلصول على معلوماته 

حــــول واقعه وقضاياه، فمنها مصادر لاتصال 

الشــــخصي، وأخــــرى لاتصــــال اجلماهيري، 

مبختلف أشــــكاله وأمناطــــه، وحيث إن الباحث 

يســــعى للتعرف إلــــى أهم القضايــــا التي تهم 

املواطن الفلسطيني، واملصادر التي يعتمد عليها 

في احلصول على معلوماته حول هذه القضايا، 

للوصول إلى معرفة دور القوى السياســــية في 

تكوين معارفه واهتماماته، وبالتالي تشكيل رأيه 

حول تلك القضايا، فإن الباحث ســــيقّدم حتليل 

نتائج دراســــته امليدانية حول احملور الســــابق 

فــــي هذا اجلزء من الدراســــة، للتعرف إلى أهم 

القضايا التي تهم أفراد املجتمع، واملصادر التي 

شكلت معارفه نحوها، ومكانة القوى السياسية 

بني تلــــك املصادر وجاءت النتائــــج على النحو 

اآلتي:
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جدول رقم )8(

يوضح درج�ة االهتم�ام بالقض�ايا العام�ة بالن�سبة للمب�حوث�ين

    درجة اهتمام

الق�سايا

ال اأهتم بهااأهتم بها نادرًااأهتم بها اأحيانًااأهتم بها دائمًا
املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الوزن

الن�سبي
%ك%ك%ك%ك

السياسية
11476.02416.096.032.02.660.68488.67

التعليمية
1137	.32416.074.764.02.630.7	687.	6

املجتمعية
80	3.34832.0149.38	.32.330.8	777.78

االقتصادية
7449.3	033.32013.364.02.280.84476.00

الثقافية
7147.34731.32013.3128.02.180.94972.67

150ن

يتضح مــــن اجلدول رقم )8( أن القضايا . 8

السياسية جاءت في مقدمة القضايا العامة 

التي يهتم بها املبحوثون، حيث حازت وزنًا 

نســــبيًا قيمته 88,67% وذلك يعكس مدى 

االهتمام واحلرص املرتفع لدى املبحوثني 

فــــي متابعة تلك القضايا ملا لها من تأثير 

في مجمل أمــــور حياتهم؛ مما يدلل على 

ارتفاع نسبة االهتمام بكل ما هو سياسي 

لدى اجلمهور الفلسطيني عن الـــمواضيع 

األخــــرى فــي ضوء خصوصــية الــوضع 

الفلسطيني.

وجاءت القضايا التعليمية في الدرجة الثانية   

من حيث االهتمام بوزن نســـبي 6	.%87 

وهي نســـبة مرتفعة إلى حد ما، وتدلل على 

مدى االهتمام بالتعليم وقضاياه من ناحية، 

وعلى درجة من القلق على املسيرة التعليمية 

بسبب الصراع السياسي وانعكاساته على 

املســـيرة التعليمية بشكل خاص، من خال 

اخلافات املتكررة بني الكتل الطابية بسبب 

االنتمـــاءات احلزبية واإلغـــاق للجامعات 

واملعاهد من قبل الســـلطات املختلفة، ومن 

ناحية ثالثة ســـوء الوضع االقتصادي الذي 

انعكس على املسيرة التعليمية للطاب، أما 

القضايا املجتمعيـــة فقد جاءت في الدرجة 

الثالثـــة من حيث االهتمـــام لدى اجلمهور 

الفلسطيني بوزن نسبي بلغ 77.78% وهي 

نسبة مرتفعة إلى حد ما قياسًا إلى النسب 

األخرى، وذلـــك يدلل على حالة من التغيير 

في أولويات االهتمام، وخاصة في ظل ظهور 

الكثير من القضايا االجتماعية اخلطيرة على 

الســـاحة بعد حالة االنقسام التي شهدها 

املجتمع الفلسطيني، والتي انعكست نتائجها 
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علـــى مجمـــل العاقـــات االجتماعية؛ لهذا 

تقدمـــت القضايا االجتماعية على القضايا 

االقتصادية واملعيشية والثقافية.

وجاءت القضايــــا االقتصادية والثقافية في 

الدرجة األخيرة من حيث االهتمام بوزن نسبي 

76% 72.67% ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى 

أن اهتمــــام األفراد دائمــــًا يتجه نحو القضايا 

األكثــــر تأثيرًا في مجريــــات حياتهم، وهذا ما 

ينطبــــق علــــى القضايا السياســــية والتعليمية 

واملجتمعيــــة التي تقدمت فــــي درجة االهتمام 

لدى اجلمهور الفلســــطيني على باقي القضايا 

األخرى.

جدول رقم )9(
يوضح رؤية المبحوثين للمنظمات التي من 

واجبها متابعة قضايا المجتمع

املنظمات التي من واجبها 

متابعة ق�سايا املجتمع
التكرار

الن�سبة 

املئوية%

مؤسسات السلـطة 1-

الوطنـية احلـاكمة

8		6.7

التنظيـمات واألحـزاب 2-

السـياسية

4328.7

املـؤسسات الدينـية 3-

والتـعليمية

3322.0

النـقابـات والتنـظيمات 4-

الشبـابية

2013.3

138.7روابـط األسـر والعائـات	-

32.0مؤسسـات املجـتمع املـدني6-

0	1ن

يتضـــح من اجلدول رقـــم )9( أن املبحوثني . 9

يرون أن واجب متابعة القضايا العامة التي 

تهمهم تقع على مؤسسات السلطة احلاكمة 

بالدرجة األولى بنســـبة6.7	% من إجابات 

العينـــة وذلك تأكيدًا من قبـــل املبحوثني أن 

السلطة احلاكمة هي املسؤولة عن القضايا 

التي تهم املجتمع بصفتها الرسمية، وجاءت 

التنظيمـــات واألحـــزاب في املرتبـــة الثانية 

بنســـبة بلغـــت 28.7%، ويشـــير ذلك إلى 

الدور املهم الذي يأمله اجلمهور الفلسطيني 

مـــن التنظيمات واألحزاب السياســـية على 

صعيـــد متابعـــة قضايا املجتمـــع وإيجاد 

احللول لها، وجاءت مســـؤولية املؤسســـات 

الدينية والتعليمية في الترتيب الثالث بنسبة 

13.3%، من حيث وجوب متابعتها القضايا 

العامة التي تظهر في املجتمع وتهم أفراده، 

أما الروابط األســـرية والعائلية، ومؤسسات 

املجتمع املدني فجاءت في نهاية ترتيب رؤية 

املبحوثني التي من واجبهـــا متابعة قضايا 

املجتمـــع بنســـبة 8.7%-2.0%، ويفســـر 

الباحـــث هـــذا الترتيب املتأخر ملؤسســـات 

املجتمـــع املدني في وجوب متابعتها قضايا 

املجتمع كونها في مرحلة النشأة وال تقوم بأي 

دور ملحـــوظ للجمهور في معاجلة القضايا 

العامة، ومن ناحية أخرى كونها مؤسســـات 

تعمـــل وفق أجندات خارجية وبدعم خارجي 

مما أثر على ثقة اجلمهور بها.   
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جدول رقم )10(

يوضح ترتيب المصادر التي اعتمد عليها المبحوثون في الحصول على المعلومات حول القض�ايا العام�ة

التـرتـيـــب           

امل�ســادر

ال�ساد�ساخلام�سالرابعالثالثالثايناالأول

الوزن املرجح

%النقاط

0.	87612	1001887اإلعام1-

4717.9	234027132022مؤسسة السلطة2-

2817.3	14	4231	929التنظيمات3-

14.3	12172626342843املؤسسة الدينية4-

41313.6	7211647441النقابات	-

636011.9		61811282العائات6-

3044100جمـموع االأوزان املـرجحـة

يتضح من اجلدول رقم )10( أن وســـائل . 10

اإلعام جاءت كمصدر أول للمعلومات حيث 

حـــازت  الترتيب األول مـــن بني املصادر 

املختلفة بنسبة 	2% من األوزان املرجحة، 

وهـــذه النتيجة تتوافق مع غالبية األبحاث 

التي أكدت أهمية وسائل اإلعام في تقدمي 

املعلومات لألفراد. 

أما مؤسسات السلطة احلاكمة فقد جاءت في 

املرتبـــة الثانية من حيث درجة االعتماد بنســـبة 

17.9% من األوزان املرجحة، وهي نتيجة مفاجئة 

إلى حد ما، كون أن السلطة حازت املرتبة الثانية 

من ضمن املصادر التي يعتمد عليها املبحوثون 

ومتدهم باملعلومات، وتشـــكل معرفتهم بالقضايا 

التـــي تهمهـــم، وذلك يدلل على وجـــود حالة من 

االرتباط بني اجلمهور كطرف محكوم من سلطة 

تقع عليها املســـؤوليات من ناحية وبني الســـلطة 

احلاكمـــة كجهة مســـؤولة عـــن مواطنيها وعن 

قضاياهـــم، وبالتالي مدهم باملعلومات والبيانات 

حولها.   

وجاءت التنظيمات التي متثل القوى السياسية 

موضوع دراســـتنا في الترتيب الثالث من حيث 

االعتماد عليها في احلصول على املعلومات حول 

القضايا العامة التي تهم املبحوثني بنسبة%17.3، 

من األوزان املرجحة، وهذه النتيجة تدلل على أن 

التنظيمات السياسية تلعب دورًا فعاالً في تشكيل 

معارف اجلمهور الفلســـطيني ومده باملعلومات 

حول القضايا العامـــة،  ويرجع الباحث ارتفاع 

نســـبة االعتمـــاد علـــى التنظيمات السياســـية 

والســـلطة الوطنية في احلصـــول على معلومات 

وأخبار حول القضايا العامة كونها أكثر املصادر 

إملامًا ومعرفًة بقضايا املجتمع الفلسطيني وملعرفة 

وجهة نظر التنظيمات حول هذه القضايا وخاصة 



33

السياسية منها، وحيث إن املعرفة إحدى العناصر 

األساسية في تشكل الرأي العام، فإن ذلك يعتبر 

مؤشرًا على أن القوى السياسية والسلطة احلاكمة 

تلعب دورًا في تشكيل الرأي العام. 

ثالث���ًا � التنظيم���ات السياس���ية وقضي���ة 	 
المصالحة الوطنية: الفاعلية والتأثير 

والقضايا  العام  الرأي   - السياسية  التنظيمات 

السياسية: 

تعد القضايا السياسية من القضايا احملورية 

التي حتظـــى بأهمية خاصة لـــدى الرأي العام 

الفلسطيني وتستحوذ على اهتمامه؛ كونها متثل 

العنصر األكثر تأثيرًا في الواقع الفلسطيني وعلى 

حياة املواطن ألنها ارتبطت بوجوده ومصيره.

وللتعرف إلى اهتمامات اجلمهور الفلسطيني 

بالقضايا السياسية الراهنة، ومدى حرصه على 

متابعتها، قام الباحث بطرح مجموعة من األسئلة 

ذات العاقـــة باهتمامات املبحوثـــني بالقضايا 

السياسية وموقفهم منها ومدى معرفتهم ووعيهم 

بها، مع حتديد املصادر التي اعتمدوا عليها في 

احلصول على معلوماتهم وزيادة وعيهم حول هذه 

القضايا، وذلك للتعـــرف إلى العوامل التي تؤثر 

قي تشكيل الرأي العام نحوها، مع التركيز على 

معرفة دور القوى السياســـية في ذلك ومن خال 

حتليـــل إجابات املبحوثني لتلك األســـئلة وجاءت 

النتائج على النحو اآلتي:

جدول رقم )11(

يوضح ترتيب القضايا السياسية حسب أهميتها لدى الرأي العام الفلسطيني

          التـرتيـب

الق�سـايا ال�سيا�سية
اخلام�سالرابعالثالثالثايناالأول

الوزن املرجح

%النقاط

3.	382	1714	2	632قضية املصاحلة1-

قضيـــة التوجه  لـــألمم  املتحدة وما 2-

تتعرض له القيادة من ضغط   وإقصاء

472724231847822.4

األســــرى واملعتقلــــون فــــي ســــجون 3-

االحتال

323230261944921.1

2736717.7	382	93قضايا الفساد السياسي4-

	.61618421828713االنتخابات التشريعية	-

100%2119جمـموع االأوزان املـرجحـة

يتضـــح من جـــدول رقـــم )11( أن قضية . 11

املصاحلـــة الوطنية جاءت في الترتيب األول 

بنســـبة3.	2% من األوزان املرجحة، وهي 

تأتي على سلم أولويات القضايا التي تشغل 

بال الرأي العام الفلسطيني، وهذا يدلل على 

أهمية تلك القضية عند أفراد املجتمع، ومدى 
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من العائات واألسر الفلسطينية من فقدان أبنائها 

وذلك تنتج عنه مجموعة من املشــــكات االجتماعية 

والعائلية لتك األسر، ولهذا استحوذت هذه القضية 

علــــى اهتمام الرأي العــــام، وجاءت كل من قضية 

الفساد السياسي واالنتخابات في الترتيب األخير 

الهتمامــــات الرأي العام بنســــبة بلغت %17.7 - 

	.13%، ويفسر الباحث تأخير ترتيب تلك القضايا 

رغم أهميتها إلى عدم مساســــها بشــــكل مباشر 

مبصالح اجلمهور وعدم أهميتها في املرحلة احلالية.

الرأي العام وقضية المصالحة الوطنية 	 

ســـيقوم الباحث بالتعرف إلـــى آراء ومواقف 

الرأي العام نحو هذه القضية ومســـتوى معرفته 

ووعيـــه بها واملصـــادر التي اعتمـــد عليها في 

احلصول على معلوماتـــه حولها، باإلضافة إلى 

معرفة مدى تأثير التنظيمات السياسية على آرائه 

ومواقفه حول تلك القضية. 

جدول رقم )12(

يوضح مدى اهتمام المبحوثين بقضية المصالحة 

الوطنية

مدى اهتمامك  بق�سية 

امل�ساحلة  الوطنية

الن�سبة التكرار

املئوية

13992.7اهتم بها دائمًا

3.	8اهتم بها إلى حد ما

32.0ال أهتم بها

100 %0	1املجموع

يتضح من جــــدول رقم )12( أن غالبية الرأي . 12

العام يهتم بقضية املصاحلة الوطنية بنســــبة 

بلغــــت 92.7%، وذلك يوضح مدى أهمية هذه 

حرصهم على متابعتها كقضية محورية في 

حياة الشعب الفلسطيني، ويرى الباحث أن 

ارتفاع نســـبة االهتمـــام بقضية املصاحلة 

الوطنية يأتي لكونها قضية جوهرية وأن ما 

تأتـــي به من نتائج ســـينعكس على كيانهم 

ووجودهم؛ ألن الواقع الفلسطيني بتفاصيله 

يدور في شـــبح هذه القضية؛ وذلك ما جعل 

من هذه القضية محط اهتمام غالبية أفراد 

املجتمع، وجاءت قضية التوجه لألمم املتحدة 

واحلـــرب على القيـــادة في املرتبـــة الثانية 

بنسبة 22.4% من األوزان املرجحة، وهذه 

النتيجة تكشف عن أهمية تلك القضية لدى 

أفراد املجتمع الفلســـطيني وحرصهم على 

احلصول على حقوقهم والتفافهم حول ممثلهم 

الشرعي، وجاء االهتمام بقضية التوجه لألمم 

املتحدة ألنها متثل اخلط األساسي ملواجهة 

تعنت االحتال فيما يخص عملية الســـام، 

وهذه اخلطوة مـــن ضمن اخليارات الفاعلة 

للحصول على احلقوق الفلســـطينية في ظل 

الظروف  الراهنة.        

 أما قضية األســــرى فجاءت في املرتبة الثالثة 

من حيث اهتمام الرأي العام بنسبة 21.1% وهذه 

الدرجة عكســــت درجة االهتمام بهذه القضية؛ ملا 

لها من تأثير مباشر في نفوس أفراد املجتمع، فهذه 

القضية ذات أبعاد سياسية واجتماعية، فاملعتقلون 

ميثلون عنوان املقاومة والصمود في وجه االحتال 

وهــــم فخر وعزة أفراد املجتمع الفلســــطيني، ومن 

الناحية االجتماعية فإنهم يجســــدون معاناة كثير 



35

القضية للشعب الفلسطيني ملا لتلك القضية من 

تأثير على حاضرهم ومستقبلهم، وجاءت نسبة 

الذين يهتمون بهــــذه القضية بدرجة محدودة  

3.	% مــــن إجمالي العينة، أما من ال يهتمون 

فبلغت نسبتهم 2.0% من إجمالي العينة وتأتي 

هــــذه املواقف لتعبر عن اجتاهات الرأي العام 

نحو تلك القضية من حيث اهتمامهم بها.  

جدول رقم )13(
يوضح مدى تأييد الرأي العام 
لتحقيق المصالحة الوطنية

مدى تاأييد الراأي العام 

لتحقيق امل�ساحلة الوطنية
التكرار

الن�سبة 

املئوية

نعـــم األغلبيـــة تؤيـــد حتقيـــق 

املصاحلة الوطنية

14194.0

ال أقليـــة فقط هي التي تؤيد خيار 

املصاحلة الوطنية

74.6

ــرأي العام  هناك انقســـام في اـل

بني مؤيد ومعـــارض في حتقيق 

املصاحلة

21.4

100 %150املجموع

يوضــــح اجلدول رقم )13( مــــدى تأييد الرأي . 13

العام الفلســــطيني لتطبيق املصاحلة الوطنية 

حيث بلغت نسبة التأييد لتطبيق املصاحلة نسبة 

شبه كاملة 94.0% من إجمالي العينة، وتعكس 

هذه النسبة مستوى تأييد مرتفع للوصول إلى 

حتقيق املصاحلة رغم التشــــاؤم الذي يسيطر 

على اجلمهور الفلســــطيني من اإلخفاقات في 

حتقيقها، ويفسر الباحث ارتفاع نسبة املؤيدين 

لتحقيق املصاحلة كونها انعكســــت سلبًا على 

مجمل نواحي احلياة وعلــــى القضية املركزية 

وبلغت نسبة احملايدين 4.6%، ويرى الباحث 

أن هذه النســــبة تبني حالة الامباالة عند جزء 

مــــن أفراد العينة حــــول حتقيق املصاحلة من 

عدمه، أما نسبة املعارضني لتطبيق املصاحلة 

والذين شــــكلوا اجتاهًا ســــلبيًا نحوها فبلغت 

1.4% وهــــي نســــبة ضعيفة جــــدًا تبنّي مدى 

حرص أبناء الشــــعب الفلسطيني على حتقيق 

املصاحلة باإلضافة إلى شعورهم مبدى خطورة 

استمرار االنقسام.     

جدول رقم )14(
يوضح أسباب اهتمام الرأي العام 

بقضية المصالحة 

اأ�سباب اهتمام الراأي العام 

بق�سية امل�ساحلة الوطنية 
التكرار

الن�سبة 

املئوية

9764.6جميع ما مت ذكره                                            1-

النســـيج 2- تهـــدد  ألنهـــا 

االجتماعي الفلســـطيني 

الداخلي

2718.0

بالســـلب 3- تؤثـــر  ألنهـــا 

القضية  مســـيرة  علـــى 

الفلسطينية ومكانتها   

1610.7

ألنها تهدد شرعية التمثيل 4-

الفلسطيني أمام احملافل 

الدولية    

106.7

100 %150املجموع

يوضح اجلدول رقـــم )14( أن غالبية أفراد . 14

ــرأي العام ترى أن  العينـــة املبحوثة من اـل

أسباب اهتمام اجلمهور الفلسطيني بقضية 

املصاحلـــة الوطنيـــة هي أن تلـــك القضية 
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تهدد السلم واألمن االجتماعي في املجتمع 

الفلســـطيني وكذلـــك ألن االنقســـام يهدد 

القضية الوطنية، باإلضافة إلى أن االنقسام 

يســـهم في تعـــدد املمثل واملتحدث باســـم 

الشعب الفلســـطيني في احملافل اإلقليمية 

والدولية وهذا ينعكس بالســـلب على مجمل 

القضية الفلســـطينية واحلق الفلســـطيني، 

وجاءت إجابة املبحوثني بأن جميع األسباب 

مجتمعة هي الدافع الرئيس لاهتمام الذي 

حتظى به هذه القضية بنسبة بلغت %64.6 

من إجابات املبحوثني.

جدول رقم )15(
يوضح ترتيب األسباب التي تؤدي إلى استمرار 

حالة االنقسام الفلسطيني

االأ�سباب التي توؤدي اإىل ا�ستمرار 

حالة االنق�سام الفل�سطيني
التكرار

الن�سبة 

املئوية%

-1
الرغبة باالســـتفراد بالســـلطة 

والنفوذ                                         

10972.7

-2
الرغبة في السيطرة على القرار 

الفلســـطيني من قبـــل أطراف 

االنقسام         

79	2.6

-3
التعصب احلزبـــي والوالء الت

نظيمي                                         

77	1.3

-4
اإلقليمية  اخلارجيـــة  التدخات 

والدولية

	637.4

-	
الصراع األيديولوجي واختاف 

التوجهات السياسية         

4932.7

-6
3.	231االحتال اإلســـرائيلي

150ن

يوضح اجلدول رقم )	1( أن السبب املتمثل . 	1

في الرغبة لدى طرفي االنقسام في االستفراد 

بالسلطة ومغامنها واالستحواذ على النفوذ 

جاء في الترتيب األول بنسبة بلغت %73.7  

وجاء السبب الثاني املتمثل في رغبة طرفي 

الصراع في الســـيطرة على القرار الوطني 

في املرتبة الثانية بنســـبة بلغت 2.6	% من 

إجابات املبحوثـــني، وجاء في املرتبة الثالثة 

السبب املتمثل في التعصب احلزبي والوالء 

التنظيمي بنســـبة بلغت 1.3	%، أما النظر 

إلى االحتال اإلسرائيلي كونه أحد أسباب 

اســـتمرار االنقســـام فقد جاء فـــي املرتبة 

األخيرة بنســـبة بلغت 3.	1% من إجابات 

املبحوثني، وهذه النتائج تدلل على أن الرأي 

العام يرى أن االحتال ال ميثل سببًا رئيسًا 

في حالة االنقســـام، وأن الرغبة في التفرد 

بالسلطة ومغامنها والســـيطرة على القرار 

الوطني هي األسباب الرئيسة في استمرار 

االنقســـام، وهذا جاء كانعكاس ملا يلمســـه 

املواطن الفلســـطيني في حياته اليومية لدى 

أطراف االنقسام ومن يسير في فلكهم.  

جدول رقم )16(
يوضح أفضل الطرق لتحقيق المصالحة كما يراها 

الرأي العام 

اأف�سل الطرق لتحقيق امل�ساحلة كما 

يراها الراأي العام 

الن�سبة التكرار

املئوية

الضغط الشعبي 1-

واجلماهيري على أطراف 

االنقسام

7344.0
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احلوار الداخلي والتوافق بني 2-

أطراف الصراع

3829.3

فـــرض موقف عربـــي موحد 3-

وضاغط على أطراف االنقسام

2714.7

إجراء انتخابات تشـــريعية 4-

ورئاسية تفرز قيادة سياسية 

جديدة

1212.0

100 %0	1املجموع

يوضــــح اجلدول رقــــم )16( رؤية الرأي العام . 16

الفلسطيني ألفضل الطرق للضغط على طرفي 

الصــــراع لتحقيق املصاحلــــة، وجاءت النتائج 

معبــــرًة عن الرأي العام الذي يرى أن الضغط 

واحلراك الشــــعبي اجلماهيري أفضل الطرق 

للضغــــط لتحقيق املصاحلة وجــــاء في املرتبة 

األولى بنســــبة 44.0% مــــن إجمالي العينة، 

ويرى الباحث أن هــــذه النتيجة تأتي كتصور 

ُأســــس على جتارب ســــابقة في قدرة احلراك 

الشــــعبي والضغــــط اجلماهيري علــــى تغيير 

الواقع ملصلحة الشعب الفلسطيني، أما اخليار 

الثاني من وجهــــة نظر الرأي العام فتمثل في 

طريقة االعتماد على احلوار الداخلي والتوافق 

بني أطراف االنقسام بنســــبة 29.3% وتدلل 

هــــذه النتيجة على قناعة الــــرأي العام وتيقنه 

بأن احلوار الداخلي والتوافق بني املتصارعني 

قــــد يكونان طريقة ناجحــــة في حتقيق الهدف 

الوطنــــي الفلســــطيني هذا مــــن جانب، ومن 

جانب آخــــر فإن حتقيق املصاحلة دون توافق 

لن يكون ناجحًا، بل ســــتكون له نتائج عكسية 

سلبية على الشعب الفلسطيني، وهذا ما دللت 

عليه التجارب السابقة، أما إجراء االنتخابات 

الداخلية فقد جاء في الترتيب األخير بنســــبة 

بلغت 12.0%من إجابات املبحوثني، وهذا يدلل 

على أن تلك االنتخابات دون توافق سياســــي 

وضغط جماهيري لن حتقق املصاحلة.    

جدول رقم )17(

يوضح مدى تأثير الرأي العام  على طرفي 
االنقسام إلجبارهما على تحقيق المصالحة

درجة تاأثري الراأي العام على 

طريف االنق�سام الإجبارهما 

على حتقيق امل�ساحلة

التكرار
الن�سبة 

املئوية

2.0%3يؤثر بدرجة كبيرة

8.7%13يؤثر بدرجة متوسطة

11.3%17يؤثر بدرجة ضعيفة

84.7%127ال يوجد له أي تأثير 

100 %0	1املجموع

يوضح اجلدول رقم )17( أن غالبية املبحوثني . 17

يرون أنه ال يوجــــد أي تأثير للرأي العام على 

طرفي االنقسام بنسبة بلغت 84.7%، في حني 

أن من قالوا إنه يؤثر بدرجة ضعيفة فقد بلغت 

نســــبتهم 11.3%. وهذا يبني أن الرأي العام 

الفلســــطيني رأي عام خامل وكامن وال وجود 

فعليــــًا له، وهذا ما أكده الواقع الفلســــطيني، 

فعلــــى الرغم مــــن وجود الرغبة عنــــد الغالبية 

العظمى من اجلمهور بضرورة حتقيق املصاحلة 

فإنهم لم يســــتطيعوا أن يوحــــدوا هذه الرغبة 

من خال رأي عــــام فاعل يضغط على طرفي 

االنقسام لتحقيق املصاحلة.
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جدول رقم )18(

يوضح ترتيب األسباب التي تمنع الرأي العام من 

الضغط على طرفي االنقسام لتحقيق المصالحة

االأ�سباب التي متنع الراأي العام 

من ال�سغط على طريف االنق�سام 

لتحقيق امل�ساحلة

التكرار
الن�سبة 

املئوية%

اخلـــوف مـــن املاحقـــة 1-

واالعتقـــال مـــن اجلهات 

املسيطرة على غزة والضفة

10972.7

ألنه رأي عــــام منقاد وفق 2-

أجندات ومواقف التنظيمات 

واألحزاب السياسية

83		.3

بسبب التحزب والتعصب 3-

احلزبي والوالء التنظيمي

80	3.3

الشـــعور بالضعف وعدم 4-

القدرة على التغيير

79	2.6

ــرأي العام 	- عـــدم وعي اـل

ر  ا ســـتمر ا ة  بخطـــور

القضية  على  االنقســـام 

الوطنية

3	23.3

دور اجلامعـــات 6- ضعـــف 

واملؤسســـات األكادمييـــة  

توعيـــة  فـــي  واملثقفـــني 

واستنهاض الرأي العام

231	.3

150ن

يوضح اجلدول رقم )18( ترتيب األســـباب . 18

التي حتول دون قدرة الرأي العام الفلسطيني 

على التوحد وتشكيل رأي عام نشط وفعال، 

وحصل سبب اخلوف من املاحقة واالعتقال 

من قبل السلطة احلاكمة على املرتبة األولى 

بنســـبة بلغت 72.7%، وجاء فـــي الترتيب 

الثاني بنســـبة 3.		% السبب الذي يصف 

الرأي العام بأنه منقاد ويتحرك وفق املواقف 

والتوجهات احلزبية، أما السبب املتمثل في 

زيـــادة التعصب والوالء احلزبي... فجاء في 

الترتيب الثالث بنســـبة 3.3	% أما السبب 

الـــذي يقـــول إن الشـــعور بالضعف وعدم 

القدرة على التغيير فجاء في الترتيب الرابع 

بنســـبة 2.3	%، وبالنظر إلى تلك األسباب 

التي حصلت علـــى ترتيب متقدم فإننا جند 

ــرًا حقيقيـــًا عما يحصل  أنهـــا جاءت تعبـي

في الواقع الفلســـطيني، حيث إن الشـــعور 

باخلوف ميثل اإلحســـاس العام عند أفراد 

املجتمع الفلســـطيني وهـــذا ما مينعهم من 

التأثيـــر بفاعلية في إنهاء االنقســـام، هذا 

من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الشـــعور 

بالضعـــف وعـــدم القدرة علـــى التغيير من 

الســـمات العامة لدى أفراد املجتمع، وذلك 

نتيجـــة حالة اإلحبـــاط املتكرر التي تعرض 

لها الرأي العام الفلسطيني، وفي سياق آخر 

فإن زيادة التعصب والوالءات املتعددة جعلت 

من الرأي العام الفلسطيني ضعيفًا وخامًا 

ومشـــتتًا نتيجة تبني جزء كبير منه مواقف 

وتوجهـــات التنظيم الذي ينتمـــي إليه، أما 

عدم وعي اجلمهور وضعف دور املؤسسات 

واملثقفني فقـــد جاء فـــي الترتيب اخلامس 

والسادس بنسب بلغت %23.3، 3.	%1، 

على التوالي، وهـــذا يبنّي أن وعي اجلمهور 

بخطورة االنقســـام موجود، وأن املؤسسات 

واملثقفـــني يلعبون دورًا ولكنه دور قاصر وال 
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يرتقي إلى مستوى امتاك القدرة على التأثير 

في الرأي العام وتوجيهه للضغط على أطراف 

االنقسام وحتقيق املصاحلة. 

رابع���ًا: التنظيم���ات السياس���ية والرأي 	 
الع���ام الفلس���طيني – أولويات القضايا 

ومستويات التأثير 

تعـــد التنظيمات السياســـية مـــن العناصر 

األساســـية في مكونات القـــوى االجتماعية في 

املجتمـــع الفلســـطيني، كما إنهـــا ميكانيزمات 

تدخـــل في الصراع حول األهـــداف املجتمعية، 

ويحتل الدور الذي تقوم به التنظيمات السياسية 

في تشـــكل الرأي العام والتأثير فيه مكانًة بارزًة 

بني القوى االجتماعية، حيث اتفق الباحثون على 

أهمية األحزاب السياسية في بلورة الرأي العام، 

وجنـــد أن تأثير األحزاب السياســـية في تكوين 

الرأي العام قد يكون معكوسًا، أي يفرض إطارًا 

معينًا للرأي العام ينسجم مع اجتاهاتها، والسيما 

أن الوســـائل املتوافرة لدى األحزاب للتأثير على 

الرأي ال يستهان بها.

وللتعرف إلى العاقة بني الرأي العام الفلسطيني 

وبني التنظيمات السياســـية، قام الباحث بطرح 

مجموعة من األسئلة التي توضح رؤية اجلمهور إلى 

مدى اهتمام التنظيمات السياسية بقضايا املجتمع 

وأكثر تلك القضايا أهمية، ومدى جناحها في تناول 

تلك القضايا ورأي اجلمهور في طريقة تناولها.

من جانب آخر، سعى الباحث للتعرف إلى مدى 

اعتمــــاد الرأي العــــام على التنظيمات ووســــائلها 

وأكثر تلك الوســــائل استخدامًا من قبل اجلمهور، 

والتعرف إلى تأثيرها في آراء ومواقف الرأي العام 

حول القضايا املختلفة، واألســــباب التي جتعل من 

التنظيمات عامًا مؤثرًا في آرائهم ومواقفهم، ومن 

خال حتليل إجابات املبحوثني لتلك األسئلة جاءت 

النتائج على النحو اآلتي:

جدول رقم )19(

يوضح مدى اهتمام التنظيمات السياسية 
بقضية المصالحة الوطنية

اهتمام التنظيمات ال�سيا�سية 

بق�سية امل�ساحلة
التكرار

الن�سبة 

املئوية

134.0	تهتم بها دائمًا

3.3	80تهتم بها إلى حد ما

1912.7ال تهتم بها

100 %0	1املجموع

يوضح اجلدول رقم )19( أن املبحوثني يرون أن . 19

التنظيمات الفلسطينية تهتم بقضية املصاحلة 

بشــــكل دائم، حيــــث عّبر عن ذلك ما نســــبته 

34.0% من إجمالي العينة، وجاءت نسبة من 

يعتبرون أنها تهتم بها إلى حد ما 3.3	%، أما 

نســــبة من يرون أنها ال تهتم بقضايا املجتمع 

فقد جاءت نسبة قليلة بلغت 12.7%، وبالنظر 

إلى نســــب االهتمام بالقضايــــا فإننا جندها 

مرتفعًة، حيث بلغت نســــبة من يرون أنها تهتم 

دائمًا وأحيانًا 87.3%، وتدلل هذه النتيجة على 

أن التنظيمات تعطي قدرًا كبيرًا من االهتمام 

بالقضايا التي تهم املواطن الفلســــطيني، مما 

جعلهــــا محـط اهتمـام اجلمهور الفلســــطيني 

كونـهــــا تهتــــم بقضـاياه وتســــعى إلى إيجاد 

احللول لها.  
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جدول رقم )20(

يوضح درجة ثقة الجمهور بما تطرحه التنظيمات 

واألحزاب السياسية حول قضية المصالحة 

درجة الثقة لدى الراأي 

العام  مبا تطرحه التنظيمات 

ال�سيا�سية حول امل�ساحلة

التكرار
الن�سبة 

املئوية

4.	8لدي ثقة قوية

96.0لدي ثقة متوسط

7.3	86لدي ثقة ضعيفة

4731.3ال يوجد لدي ثقة

100 %150املجموع

 يوضح اجلدول رقم )20( أن ثقة اجلمهور . 20

مبا تطرحه التنظيمات السياسية حول قضية 

املصاحلـــة جاءت ضعيفـــة ومعدومة، حيث 

أجاب ما نسبته 7.3	% من املبحوثني بأن 

ثقتهم مبا تطرحه التنظيمات حول املصاحلة 

ضعيفة، أما نســـبة من ال يثقون بها فبلغت 

31.3% وبالنظر إلى مجموع النسبتني فإننا 

جنـــد أن درجة الثقة مبا تطرحه التنظيمات 

ضعيفـــة جـــدًا 88.6%؛ وهـــذا راجع إلى 

اإلخفاقـــات واإلحباطات التي واكبت عملية 

املصاحلة وعدم التزام احلزبني املتصارعني 

بتطبيـــق املصاحلة، وســـعي كل حزب إلى 

حتميل مسؤولية الفشل لآلخر.

جدول رقم )21(
يوضح درجة اهتمام الجمهور بما تطرحه 

التنظيمات السياسية حول قضية المصالحة 

درجة االهتمام مبا تطرحه 

التنظيمات ال�سيا�سية حول امل�ساحلة

الن�سبة التكرار

املئوية

134.0	أهتم مبا تطرحه دائمًا

3.3	80أهتم مبا تطرحه إلى حد ما

1912.7ال أهتم مبا تطرحه

100 %0	1املجموع

يوضح اجلدول رقـــم )21( درجة اهتمام . 21

ــرأي العـــام مبـــا تطرحـــه التنظيمات  اـل

السياسية حول قضية املصاحلة، وجاءت 

درجة االهتمام متوســـطًة بنســـبة بلغت 

3.3	% مـــن إجابـــات املبحوثـــني الذين 

أجابـــوا بأنهـــم يهتمون إلـــى حد ما مبا 

تطرحه التنظيمات حول قضية املصاحلة، 

في حني أن ما نسبته 12.3% ال يهتمون 

مبا تطرحه، أما من يهتمون بشـــكل كامل 

مبا تطرحه التنظيمات فقد بلغت نسبتهم 

34.0%، وهذا يدلل على زيادة فقدان الثقة 

بالتنظيمات السياسية وهو ما أكدته نتائج 

اجلدول السابق.  
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جدول رقم )22(
يوضح دوافع تبني التنظيمات السياسية قضية 

المصالحة 

دوافع تبني التنظيمات ال�سيا�سية 

ق�سية امل�ساحلة الوطنية

الن�سبة التكرار

املئوية%

مـــن أجـــل اســـتقطاب وحشـــد 1-

احلزبيـــة  ملواقفهـــا  اجلماهيـــر 

التنظيمية

	443.	

استغال حساســـية تلك القضية 2-

لتحقيق مصالح حزبية

3024.2

حزبيـــة 3- ومصالـــح  العتبـــارات 

وتنظيمية خاصة

2822.6

ســـعيها ملعاجلة القضايا من خال 4-

تشكيل الوعي اجلمعي حولها

2016.1

للظهـــور مبظهر املهتـــم واملتابع 	-

لقضايا املجتمع

1713.3

150ن

يتضح من اجلدول رقم )22( أن أكثر دافع . 22

للتنظيمـــات في تبني قضايـــا املجتمع هو 

استقطاب وحشد مواقف اجلماهير ملواقفها 

احلزبية بنســـبة بلغت 	.43% من إجمالي 

العينة، وتأتـــي الدوافع املذكـــورة األخرى 

في املراتب التاليـــة، ويرى الباحث أن هذه 

النتيجة تأتي تعبيرًا عن حالة االســـتقطاب 

احملمومة التـــي متارســـها التنظيمات في 

الواقـــع الفلســـطيني، وهذا يدلـــل على أن 

التنظيمات تستغل جانبًا من طرحها للقضايا 

التي تهم املجتمع بهدف حتشـــيد اجلماهير 

واســـتقطابها لصف احلزب وكسب تأييده 

ودعمه آلرائه ومواقفه.

جدول رقم )23(

يوضح مدى نجاح التنظيمات في طرح قضية 
المصالحة للرأي العام 

جناح التنظيمات يف 

طرح ق�سية امل�ساحلة

الن�سبة التكرار

املئوية

23.3	3جنحت بتناولها دائمًا

1.3	77جنحت بتناولها إلى حد ما

4.	382ال لم تنجح بتناولها

100 %0	1املجموع

يتضح من اجلدول رقم )23( أن التنظيمات . 23

السياسية جنحت إلى حد ما في طرح قضايا 

تهم الرأي العام الفلسطيني، حيث بلغت نسبة 

الذين أجابوا بأنها جنحت دائمًا 23.3% من 

إجمالي عينة البحث، وبلغت نسبة من أجابوا 

بنجاحها إلى حد ما 1.3	% في حني بلغت 

نسبة من أجابوا بعدم جناحها 4.	2% من 

إجمالـــي العينة، وبالنظر إلى نســـبة الذين 

أجابوا بنجاح التنظيمات فإننا جندها نسبًة 

مرتفعـــًة بلغت 74.6% وتدلـــل هذه النتيجة 

ـ كمـــا يرى الباحث ـ علـــى أن أفراد العينة 

يتابعون ما تطرحـــه التنظيمات من قضايا 

تهمهـــم، وبالتالي قد تتأثر مواقفهم وآراؤهم 

مبا تطرحه التنظيمات حول تلك القضايا.       
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جدول رقم )24(
يوضح رؤية المب�حوث�ين لكيفية تناول التنظيمات السياسية قضية المصالحة الوطنية

                    درجـة التناول

كيفية تناول الق�سية

املتو�سط النادرًادائمًا

احل�سابي

الوزن

الن�سبي %ك%ك%ك

10771.32919.4149.32.6287.33تتناولها مبا يتوافق مع مصاحلها احلزبية1-

3.36140.896.02.4782.44	80تتناولها بشكل سطحي2-

31.9163.78.	8.0382	16.787	2تتناولها مبا يتوافق مع آراء اجلماهير3-

1.34932.71.8361.11	2416.077تطرحها وتتناولها بشكل واقعي4-

150ن

يتضـــح من اجلدول رقم )24( أن املبحوثني . 24

يرون أن التنظيمات تتناول قضية املصاحلة 

بعدة أشكال، وتأتي هذه األشكال وفق رؤية 

املبحوثني على النحو اآلتي: 

مبــــا يتوافق مــــع مصاحلهــــا احلزبية، . 1

وجاءت النتيجة بنســــبة 87.33% من 

إجمالي العينة.

تتناولها بشــــكل سطحي وغير متعمق، . 2

وجاءت النتيجة بنســــبة 82.44% من 

إجمالي العينة.

تتناولها مبا يتوافق مع آراء اجلماهير، . 3

وجاءت النتيجة بنســــبة 63.78% من 

إجمالي العينة.

تطرحها وتتناولها بشكل واقعي، وجاءت . 4

النتيجة بنســــبة 61.11% من إجمالي 

العينة. 

ويرى الباحث أن النتيجة جاءت سلبيًة، وتبنّي 

أن اجلمهور غير راٍض عن الشـــكل الذي يتم به 

طـــرح القضية من قبل التنظيمات السياســـية، 

وتأتـــي هـــذه النتيجـــة مؤكدًة لنتائـــج اجلداول 

الســـابقة، وتدلـــل على وجود فجـــوة بني طموح 

اجلماهيـــر وأهدافها، وبـــني الطموح واألهداف 

احلزبية التي تســـعى التنظيمات السياسية إلى 

حتقيقها من خال عرضها تلك القضية. 

جدول رقم )25(
يوضح رؤية المبحوثين للطريقة الفضلى لتبني 

قضية المصالحة من قبل التنظيمات 

الطريقة الف�سلى لتبني ق�سية 

امل�ساحلة من قبل التنظيمات

الن�سبة التكرار

املئوية%

عـــدم اســـتغال  قضيـــة 1-

املصاحلة للمصالح احلزبية

10771.3

املصاحلة 2- بقضية  االهتمام 

التي تهم الصالح العام

9	63.3

أن تتمتع التنظيمات بالدقة 3-

واملوضوعية في تناولها 

83		.3

عرض  قضية املصاحلة بصدق 4-

وواقعية بعيدًا عن التضليل

6946.0

0	1ن
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يوضـــح اجلدول رقـــم )	2( رؤية املبحوثني . 	2

ألفضل الطـــرق الواجب علـــى التنظيمات 

السياسية اتباعها في طرح قضية االنقسام 

لتحقيق املصاحلة، وجاءت النتائج بالترتيب 

على النحو اآلتي: 

عدم اســـتغال قضية املصاحلة لتحقيق . 1

مصالح حزبية، بنسبة بلغت %71.3 

االهتمـــام بقضية املصاحلـــة كونها تهم . 2

الصالح العام، بنسبة بلغت %87.3 

أن تطرح القضية بدقة وموضوعية، بنسبة . 3

بلغت 87.33% من إجمالي العينة.

عرض القضية بصدق وواقعية بعيدًا عن . 4

التضليل بنسبة بلغت %87.33.

وتدلل هذه النتيجة على مستوى وعي اجلماهير 

وإدراكها للخطوات األفضل للتنظيمات التباعها 

في طرح وتبني قضايا املجتمع لتسهم في حتقيق 

األهداف املجتمعية العامة. 

جدول رقم )26(
يوضح مدى اعتماد المبحوث على التنظيمات في 

الحصول على معلوماته حول قضية المصالحة 

احل�سول على املعلومات حول 

ق�سية امل�ساحلة من الو�سائل 

التنظيمية

الن�سبة التكرار

املئوية

3.	33	أعتمد عليها دائمًا

8.0	87أعتمد عليها أحيانًا

106.7ال أعتمد عليها

100 %0	1املجموع

يتضـــح من اجلدول رقـــم )26( أن اعتماد . 26

الرأي العام علـــى التنظيمات في احلصول 

على معلوماتـــه بخصوص قضية املصاحلة 

جاء بنســـبة مرتفعة إلـــى حد ما، فقد بينت 

النتائج أن غالبية أفـــراد العينة تعتمد على 

الوســـائل التنظيمية، حيث بلغت نسبة من 

يعتمـــدون عليها بصورة دائمة 3.	3% من 

إجمالي العينة، ونســـبة من يعتمدون عليها 

أحيانـــًا 8.0	% وذلـــك يعبر عن مســـتوى 

املتابعة للوسائل واألساليب التنظيمية، وأن 

تلك الوسائل تثري ومتد اجلمهور باملعلومات 

حول قضايـــاه املجتمعيـــة، وبالتالي متثل 

عنصرًا مؤثرًا في آرائه ومواقفه.   

جدول رقم )27(

يوضح أكثر الوسائل التي تستخدمها 
التنظيمات وتؤثر في آراء ومعلومات المبحوثين 

حول قضية المصالحة 

اأكرث الو�سائل التي ت�ستخدمها 

التنظيمات وتوؤثر يف اآراء 

املبحوثني

الن�سبة التكرار

املئوية%

وسائل اإلعام 1-

التنظيمية املقروءة 

واملسموعة واملرئية

11174.0

احلوارات والنقاشـــات 2-

مع أعضاء ومســـؤولي 

التنظيم 

6040.0

التجمعات واملســـيرات 3-

اجلماهيرية

4	30.0

واملطبوعات 4- البيانـــات 

واإلذاعات املتحركة

4429.3

النـــدوات واملؤمتـــرات 	-

اجلماهيرية

4328.7

150ن
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يتضح من اجلدول رقم )27( أن وسائل اإلعام . 27

بتصنيفاتها الثاثة قد حازت املرتبة األولى لدى 

الرأي العام من حيث االستخدام بنسبة بلغت 

74.0%من إجمالي العينة، ويرى الباحث أن 

استخدام هذه الوسائل جاء في املرتبة األولى 

كونها متثل أكثر الوســــائل جاذبية للجمهور 

إلى جانب أن هذه الوسائل متاحة لكل شرائح 

املجتمع وعلى مختلف مستوياتهم ملا تقدمه من 

معلومات كثيرة ومتنوعة، إلى جانب أنها تسمح 

للجميع مبختلف انتماءاتهم السياسية واحلزبية 

مبتابعتهــــا، وجــــاءت احلوارات والنقاشــــات 

احلزبية في املرتبة الثانية من حيث االستخدام 

بنســــبة بلغت 40.0% وهــــي تعبر عن إجابة 

األفراد املنتمني للتنظيمات السياسية، وتدلل 

هــــذه النتيجة على أن االتصال الشــــخصي 

هــــو أحد األســــاليب األساســــية التي تعتمد 

عليها التنظيمات في توعية عناصرها ومدهم 

باملعلومات حول القضايــــا العامة، والتي في 

الغالــــب تكــــون متوافقًة ومعبرًة عــــن رؤيتها 

ومواقفها اخلاصة نحو تلــــك القضايا، وذلك 

يدلــــل علــــى أن التنظيمــــات تســــتخدم هذه 

الوسائل الســــتقطاب اجلماهير والتأثير على 

آرائها مبا يتوافق مع فكرها وإستراتيجيتها، 

أما الوســــائل التنظيمية األخرى كالتجمعات 

واملســــيرات والبيانات واإلذاعــــات املتحركة 

والنــــدوات واملؤمترات، فقد جاءت في الترتيب 

الثالث والرابع واخلامس على التوالي، ويرجع 

ذلك إلى أن تلك الوســــائل تقتصر على بعض 

الفئــــات التنظيميــــة أو اجلماهيرية ومن هنا 

كانت نسبة اســــتخدامها قليلة وحصلت على 

مراتب متأخرة.       

جدول رقم )28(

يوضح مدى إسهام التنظيمات السياسية في 
التأثير على آراء المبحوثين حول قضية المصالحة

اإ�سهام التنظيمات ال�سيا�سية يف 

التاأثري على اآراء املبحوثني حول 

ق�سية امل�ساحلة

التكرار
الن�سبة 

املئوية

4932.7أسهمت بشكل كبير

2.6	79أسهمت إلى حد ما

2214.7 لم تسهم

100 %150املجموع

يوضـــح اجلـــدول رقم )28( أن الوســـائل . 28

واألساليب التنظيمية أسهمت بنسبة كبيرة 

في التأثير على آراء اجلمهور في القضايا 

التي تهمه، حيث جاءت نســـبة من أجابوا 

بأنها تســـهم بشـــكل كبيـــر 32.7% مـن 

إجمالي عينة الدراسة، في حني أن نسبة من 

أجابوا بأنها تســـهم إلى حد ما فقد جاءت 

مرتفعة وبلغت 2.6	%، أما نسبة من أجابوا 

بأنها لم تســـهم فقد كانت ضئيلة، وبالنظر 

إلى مجموع من أجابوا بنعم جند أنها نسبة 

بلغت 3.	8%، وهي نسبة عالية، وتدلل على 

أن التنظيمات السيـاسية مبختلف وسائلها 

وأســـاليبها تؤثر بشـــكل كبير في تشكيل 

الرأي العام، ومن العوامل املؤثرة في آرائه 

بقضية املصاحلة الوطنية.    
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جدول رقم )29(

يوضح اعتقاد المبحوثين بأن التنظيمات تسعى 
لتوجيه الرأي العام وفق أجنداتها ومواقفها من 

قضية المصالحة

ت�سعى التنظيمات لتوجيه 

الراأي العام وفق اأجنداتها 
التكرار

الن�سبة 

املئوية

1.3	77دائمًا

23.3	3أحيانًا

4.	382ال 

100 %150املجموع

يوضــــح اجلــــدول رقــــم )29( أن التنظيمات . 29

السياسية تسعى إلى توجيه الرأي العام حول 

قضية املصاحلة مبا يتوافق مع مواقفها احلزبية 

وأجنداتها اخلاصة، حيث بلغت نسبة املبحوثني 

الذيــــن أجابوا بدائمــــًا تســــعى لتحقيق ذلك 

1.3	%، والذين أجابوا أحيانًا 23.3%، أي أن 

نسبة من يعتقدون بأن التنظيمات توجه الرأي 

العــــام مبا يتوافق مع أجنداتها بلغت %74.6  

وتعتبر هذه نسبًة مفسرًة النقسام الرأي العام 

حول اجلهة التي تعيق حتقيق املصاحلة. 

جدول رقم )30(

يوضح قدرة التنظيمات واألحزاب السياسية 
القائمة على تحقيق المصالحة 

قدرة التنظيمات القائمة على 

حتقيق امل�ساحلة

الن�سبة التكرار

املئوية

738.0	نعم

3120.7ال

6241.3ال أعرف 

100 %0	1املجموع

يوضح اجلدول رقم )30( أن اجلمهور أصبح . 30

ال يثق كثيرًا بقدرة التنظيمات السياســـية 

املوجودة على حتقيق املصاحلة، حيث جاءت 

نســـبة من يعتقدون بقدرتها على ذلك نسبة 

ضعيفـــة بلغت 38.0% وتعتبر هذه نســـبة 

ضعيفـــة جدًا مقارنًة مبا كانت عليه مواقف 

اجلمهور من التنظيمات، والذي كان يعتبرها 

وحدها القادرة على حتقيق التحرير والنصر، 

أما نسبة من أجابوا با فقد بلغت %20.7 

مـــن إجمالي املبحوثني، أمـــا من أجابوا ال 

أعرف فقد بلغت نسبتهم 41.3% وتعتبر هذه 

النسبة مرتفعًة وتدلل على التشتت في املوقف 

من التنظيمات السياســـية، ويرجع الباحث 

تلـــك النتيجـــة إلى حالة اليـــأس واإلحباط 

التي يشعر بها الرأي العام الفلسطيني من 

التنظيمات السياسية؛ بسبب صراعها على 

السلطة وتقدميها املصالح احلزبية الضيقة 

على املصالح الوطنية في املرحلة احلالية.

جدول رقم )31(
يوضح طبيعة الرأي العام الذي تشكله التنظيمات 

السياسية نحو قضية المصالحة.

طبيعة الراأي العام الذي ت�سكله 

التنظيمات ال�سيا�سية نحو ق�سية 

امل�ساحلة

التكرار
الن�سبة 

املئوية

1912.7رأي عام فاعل

12180.6رأي عام منقاد ومضلل

106.7رأي عام كامن

100 %0	1املجموع
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يوضح اجلدول رقم )31( رأي اجلمهور في نوع 

الرأي العام الذي تشـــكله التنظيمات السياسية 

نحو قضية املصاحلـــة، حيث عبّرت غالبية أفراد 

العينة عن أن التنظيمات السياســـية تسعى إلى 

تشـــكيل رأي عام منقاد ومضلل حســـب رؤيتها 

اخلاصة ومبـــا يتوافق مع توجهاتها، حيث بلغت 

نسبة من يرون ذلك 80.6% من حجم العينة، وهذه 

نســـبة تعّبر عن مدى قدرة التنظيمات السياسية 

على تضليل وعي اجلماهير والسيطرة على آرائها 

وتوجيهها مبا يحقق مصاحلها احلزبية اخلاصة، 

ومن جانب آخر تدلل النتائج على عدم قدرة الرأي 

العام على اخلروج من تأثير التنظيمات السياسية 

ليكون رأيًا عامًا فاعًا ومؤثرًا.

جدول رقم )32(
يوضح مدى تبني المبحوث مواقف وآراء 

التنظيمات حول قضية المصالحة

تبني املبحوث مواقف 

التنظيمات حول ق�سية 

امل�ساحلة

التكرار
الن�سبة 

املئوية

3.	33	أتبنى مواقفها وآراءها دائمًا

8.0	87أتبنى مواقفها وآراءها أحيانًا

106.7ال أتبنى مواقفها وآراءها

100 %0	1املجموع

يوضح اجلدول رقم )32( أن التنظيمات . 31

السياسية تؤثر بصورة أساسية على آراء 

ومواقف اجلماهير حول قضاياه من خال 

ما أظهرته إجابات املبحوثني، حيث بّينت 

أن ما نســـبته 3.	3% من العينة تتبنى 

مواقـــف وآراء التنظيمات بشـــكل دائم، 

وجاءت نســـبة من أجابـــوا بأنهم يتبنون 

مواقف وآراء التنظيمات أحيانًا 8.0	%، 

في حني أن املبحوثني الذين أجابوا بأنهم 

ال يتبنون مواقـــف وآراء التنظيمات فقد 

بلغت نسبتهم 6.7% من إجمالي العينة، 

وبالنظر إلى النتائج جند أن مجموع من 

أجابـــوا بأنهم يتبنون مواقف التنظيمات 

بلغت 93.3% من إجمالي عينة الدراسة، 

وتشـــير هذه النتيجة إلى أن نســـبة من 

يتأثـــرون باملواقف والتوجهات التنظيمية 

نحو قضايا املجتمع كبيرة وهذا ينعكس 

على الرأي العام الذي ينقاد خلف املواقف 

التنظيمية، من خال تبني جزء كبير منه 

للمواقف واآلراء التنظيمية.     

جدول رقم )33(

يوضح األسباب التي جعلت من التنظيمات عاماًل 
مؤثرًا في آراء المبحوثين نحو قضية المصالحة 

االأ�سباب التي جتعل من 

التنظيمات عاماًل موؤثرًا يف اآراء 

املبحوثني

التكرار
الن�سبة 

املئوية%

ــات 1- ــم ــي ــظ ــن ــت ل ا ألن 

السياسية رمز للنضال 

الوطني

9362.0

ألنها تدافع عن املصالح 2-

ـوطــنــيــة وتـــواجـــه  اـل

مشكات املجتمع

	33	.3

ألنها تتبنى وجهات نظر 3-

تتفق مع رأي األغلبية

4932.7
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ألنهـــا متتلك وســـائل 4-

إعام متعددة ومؤثرة

4026.7

ــــا املـــشـــرف 	- ــــه ألدائ

مع  اجلـــاد  وتعاملها 

القضية الوطنية

3724.7

150ن

يوضـــح اجلدول رقم )33( األســـباب التي . 32

جعلـــت من التنظيمات عامًا مؤثرًا في آراء 

املبحوثني، وجاءت األسباب حسب الترتيب 

على النحو اآلتي:

ألن التنظيمات السياسية رمز للنضال . 1

الوطنـــي، بنســـبة بلغـــت 62.0% من 

إجمالي العينة.

ألنها تدافع عن املصالح الوطنية وتواجه . 2

مشكات املجتمع، بنسبة بلغت %32.7 

من العينة.

ألنها تتبنى وجهات نظر تتفق مع رأي . 3

األغلبية، بنســـبة بلغـــت 26.7% من 

إجمالي العينة.

ألنهـــا متتلك وســـائل إعـــام متعددة . 4

ــرة، بنســـبة بلغـــت 26.7% من  ومؤـث

إجمالي العينة.

ألدائها املشـــرف وتعاملهـــا اجلاد مع . 	

القضية الوطنية بنســـبة بلغت %26.7 

من إجمالي العينة.

ويـــرى الباحث أن الســـبب األول يتوافق مع 

حقيقـــة الواقع الفلســـطيني الـــذي يتعامل مع 

التنظيمات كعنوان وطني نضالي، ورمز للتضحية 

والعطـــاء، وهو مـــا جعل منه الســـبب الرئيس، 

حيث حاز املرتبة األولى، وهذا يشـــير إلى مكانة 

التنظيمـــات الفلســـطينية وقادتها وكوادرها في 

الســـلم االجتماعي الفلسطيني؛ مما يجعل منها 

عنصرًا مؤثرًا وفعااًل في تشكيل الرأي العام.    

جدول رقم )34(
يوضح ترتيب المصادر التي اعتمد عليها المبحوثون في الحصول على المعلومات حول المصالحة 

            التـرتـيـب            

 امل�ســادر

الوزن املرجحاخلام�سالرابعالثالثالثايناالأول

%النقاط

9232.1	77171021اإلعام العربي والعاملي1-

4326134344824.1التنظيمات ووسائل إعامها2-

833818.3	2921171النقاشات واحلوارات3-

216710722614.4رجال الدين واملؤسسة الدينية4

29662624013.0مؤسسات السلطة	-

1.		9	24341مشايخ ورؤساء العائات6-

100%1844جمـموع االأوزان املـرجحـة
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 يتضـــح من اجلدول رقم )34( أن وســـائل . 34

اإلعـــام العربية والعاملية هي أكثر املصادر 

التـــي يعتمد عليها الرأي العام في احلصول 

على معلوماته حول قضية املصاحلة، وجاءت 

بنسبة 32.1% من مجموع األوزان املرجحة، 

وهـــذا أكدتـــه نتائج الكثير من الدراســـات 

الســـابقة على أن وســـائل اإلعام هي أكثر 

املصادر التـــي يعتمد عليهـــا اجلمهور في 

احلصـــول على معلوماته،  ويرى الباحث أن 

هذه النتيجة تعود إلى تركيز وسائل اإلعام 

علـــى قضية االنقســـام الفلســـطيني ورغبة 

الرأي العام فـــي معرفة التفاصيل ووجهات 

النظـــر املختلفة وتوجهات القـــادة إزاء تلك 

القضيـــة، بينما جاءت التنظيمات ووســـائل 

اإلعام التابعة لها فـــي املرتبة الثانية حيث 

حازت نسبة24.1%، وتعد هذه نسبة مرتفعة، 

ويعتقد الباحث أن اعتماد الرأي العام على 

التنظيمات الفلسطينية ووسائل إعامها يرجع 

إلى حاجتـــه ملعرفة األخبار واملعلومات التي 

ال تنشرها وسائل اإلعام العامة بخصوص 

قضية املصاحلة، وتوجهات الفصائل نحوها، 

ومن ناحية أخرى لكون نسبة كبيرة من الرأي 

العام الفلســـطيني تنتمـــي أو تناصر أحد 

التنظيمات، وبالتالي حتتاج إلى معرفة توجه 

التنظيـــم نحو القضايا املختلفة، وبالنســـبة 

لاعتماد على االتصال الشخصي فقد جاءت 

نســـبة االعتماد على النقاشات واحلوارات 

متوسطًة بنسبة %18.3.

ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى طبيعة املجتمع 

الفلسطيني الذي ال يزال يتمتع أفراده بعاقات 

شــــخصية حميمة إلى جانــــب تنوع التوجهات 

داخل األسرة أو بني األصدقاء، وهو ما يجعل 

األفراد بحاجة ملعرفة مواقفهم واجتاهاتهم حول 

املفاوضات، وجــــاءت املصادر األخرى )رجال 

الدين ومؤسسات السلطة – ومشايخ ورؤساء 

العائات( أقل درجة في االعتماد عليها مبراتب 

متأخرة بنسب متفاوتة بلغت %14.4 - %13.0 

- 1.	% وهي نسب متدنية وال تعبر عن درجة 

اعتماد أساســــية من قبل الرأي العام على تلك 

املصادر في زيادة معرفتهم بقضية املفاوضات 

واحلصول على معلومات حولها.  
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جدول رقم )35(

يوضح ترتيب القوى السياسية بين القوى االجتماعية من حيث إسهامها في تقديم معلومات حول 
قضية المصالحة

      درجة االإ�سهام

القوى االجتماعية

اأ�سهمت ب�سكل 

كبري
املتو�سط  مل ت�سهماأ�سهمت قلياًل

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

الوزن

الن�سبي
%ك%ك%ك

3106.72.610.61187.11.	10268.0382التنظيمات السياسية

16.62.440.76481.33	9160.73422.72املؤسسات احلكومية

67.33		43.34127.32.020.7	4429.46املؤسسات الدينية

9.78	738.01.760.717	2617.36744.7االحتادات والنقابات

8.67	3322.04832.06946.01.760.792الروابط العائلية

150ن

يتضـــح من جدول رقـــم )	3( أن املبحوثني . 	3

يـــرون أن القـــوى االجتماعيـــة ممثلـــة في 

التشكيات املختلفة أسهمت بنسب متفاوتة 

في تقدمي معلومات أثّرت على آرائهم، وجاءت 

التنظيمات السياسية في قمة ترتيب القوى 

االجتماعية التـــي تثري اجلمهور مبعلومات 

تؤثر في تكوين آرائـــه ومواقفه حول قضية 

املصاحلة، حيث حازت التنظيمات السياسية 

وزنًا نسبيًا بلغ 87.11% ويرى الباحث أن 

هذه النسبة املرتفعة تدلل على الدور الكبير 

الذي تؤديه التنظيمات الفلسطينية في تداول 

هذه القضية، من خال ما تقدمه من معلومات 

للجمهور الفلســـطيني، وبالتالي التأثير في 

تشكيل الرأي العام نحو تلك القضية، ويرجع 

الباحث ذلك إلى تعدد وســـائل اإلعام التي 

تســـتخدمها التنظيمات بكل أنواعها، كون 

نســـبة كبيرة من الرأي العام الفلســـطيني 

تهتم بقضية املصاحلة هذا من ناحية، ومن 

ناحيـــة أخرى فإن غالبية أفراد املجتمع إما 

تنتمـــي أو تناصر أحد التنظيمات، وبالتالي 

تهتم مبـــا تقدمه تلـــك التنظيمـــات وتتأثر 

بـــه. ويرجع الباحث ســـبب توجه اجلمهور 

للوسائل التنظيمية إلى حاجته ملعرفة توجهات 

التنظيمات إزاء قضية املصاحلة، إلى جانب 

حاجتهم ملعرفة املعلومات التي ال تنشـــرها 

وسائل اإلعام والتي تلعب فيها التنظيمات 

دورًا بارزًا في حتديد مسارات هذه القضية، 

وجاءت الســـلطة احلاكمة في املرتبة الثانية 

بوزن نسبي بلغ 81.3% وهي نسبة مرتفعة 

توضح مدى تأثير الســـلطة في الرأي العام 

الفلسطيني من خال ما تقدمه من معلومات 

تســـهم في تشـــكيل آرائـــه وتوجهاته نحو 
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قضيـــة املصاحلة، ويرجـــع الباحث ارتفاع 

نســـبة مســـاهمة الســـلطة في التأثير على 

الرأي العام إلى كونها اجلهة الرسمية أمام 

اجلمهور واملســـؤولة عن املصاحلة وبالتالي 

تســـتقطب اهتمام اجلمهور مبتابعة قضية 

املصاحلة وتطوراتها، ومن هنا جاء التأثير، 

وبينت النتائج أن املؤسسات الدينية حازت 

على وزن نسبي بلغ67.33% ويرجع الباحث 

حيازة املؤسسات الدينية هذه النسبة املؤثرة 

إلـــى تنامي الشـــعور الديني فـــي املجتمع 

الفلســـطيني خاصًة في ظل الظروف التي 

يعيشها والتي جتعله في حاجة دائمة ملعرفة 

توجهات وآراء القوى الدينية ومواقف رجال 

الدين من هذه القضية، وذلك بدوره ينعكس 

بدرجة من التأثير على آراء اجلماهير.  

النتائج العامة للدراسة  

بعد العرض السابق لإلطار النظري ومناقشة 

نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها، خلص الباحث 

إلـــى مجموعة مـــن النتائج التـــي مت من خال 

التوصـــل إليهـــا حتقيق األهـــداف العامة التي 

انطلقت الدراســـة لتحقيقها، وقد جاءت النتائج 

في مجموعة من النقاط يتلخص أهمها مبا يلي:

ــرأي العام . 1 أظهـــرت نتائج الدراســـة أن اـل

الفلســـطيني يعتمد على عدد من املصادر 

في احلصـــول على معلوماته حول القضايا 

املثـــارة، وجـــاءت كل من وســـائل اإلعام 

والتنظيمات السياسية واالتصال الشخصي 

واجلمعي، ومؤسســـات السلطة الوطنية في 

مقدمة تلك الوسائل.

أثبتت الدراســـة أن القوى السياسية وعلى . 2

رأســـها التنظيمات السياسية، ومؤسسات 

الســـلطة الوطنيـــة، واملؤسســـات الدينية، 

متـــارس دورًا مهمـــًا في ترتيـــب أولويات 

االهتمام لدى الرأي العام الفلسطيني إزاء 

القضايا العامة. 

جـــاء االهتمـــام بالقضايا السياســـية في . 3

ســـلم أولويات الرأي العـام، وأن اجلمهور 

الفلسطيني لديه شعور جمعي عام بالقضايا 

السياسية قياسًا بالقضايا األخرى،  أي أن 

كل ما هو سياسي عام يطغى على توجهات 

الرأي العام الفلسطيني.    

كشـــفت الدراسة عن أن تشّكل الرأي العام . 4

الفلســـطيني يرتبط إلى حـــد كبير باملناخ 

االجتماعي والسياسي العام الذي يعايشه، 

أي أن الظـــروف السياســـية تلعـــب دورًا 

أسـاسيًا في التأثير على تشكيل الرأي العام 

نحو القضايا املثارة.

أوضحت الدراسة أن متابعة الرأي العام ملا . 	

تقدمه القوى السياسية حول قضية املصاحلة 

أدت إلى زيادة نســـبة اهتمام الرأي العام 

الفلســـطيني بتلك القضيـــة وبالتالي جناح 

القوى السياسية في توجيه اهتمام اجلمهور 

نحوها.    

 كشـــفت النتائج عن أن القوى السياســـية 6. 

لديها القـــدرة على مواجهة قضايا املجتمع 
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وتشـــكيل رأي عـــام موجه وفـــق توجهاتها 

ومواقفها من القضايا املطروحة.

بينت الدراســـة أن التنظيمـــات واألحزاب . 7

السياسية جاءت في مقدمة القوى االجتماعية 

الفلســـطينية مـــن حيث االهتمـــام بقضية 

املصاحلة الوطنية ومتابعتها، وأن تلك القوى 

هـــي األكثر تأثيرًا علـــى مواقف اجلماهير 

وتوجهاتها نحو تلك القضية.

كشـــفت الدراســـة عـــن عدد مـــن اآلليات . 8

واألســـاليب التي تســـتخدمها التنظيمات 

للتأثير فـــي الرأي العام، وجاءت وســـائل 

اإلعـــام احلزبيـــة بتصنيفاتها فـــي املرتبة 

األولـــى لدى الرأي العام، وجاءت احلوارات 

والنقاشـــات احلزبية في املرتبة الثانية من 

حيث االســـتخدام من قبل األفراد املنتمني 

للتنظيمات السياســـية، وتدلل هذه النتيجة 

علـــى أن االتصال الشـــخصي هـــو أحد 

األســـاليب األساســـية التي تعتمـــد عليها 

التنظيمات فـــي توعيـــة عناصرها ومدهم 

باملعلومات حول القضايا العامة.

أثبتت نتائج الدراســـة أن القوى السياسية . 9

ممثلـــة بالتنظيمات واألحزاب السياســـية 

تلعب دورًا متميزًا وفاعًا في تشكيل الرأي 

العام الفلسطيني حول القضايا املثارة التي 

تســـتحوذ على اهتمـــام اجلمهور، وخاصة 

قضية املصاحلة، وبلورة رأي عام متوافق مع 

توجهاتها ومواقفها احلزبية، وجاءت كل من 

مؤسســـات السلطة واملؤسسات الدينية في 

الدرجة الثانية من حيث التأثير في تشكيل 

الرأي العام.

كشفت النتائج عن أهم األسباب التي جعلت . 10

من التنظيمات عامًا فعااًل في صياغة آراء 

اجلماهير والتأثير على مواقفهم، وجاء البعد 

الوطني والنضالي الســـبب الرئيس لنجاح 

التنظيمات في استقطاب اجلماهير والتأثير 

عليهم، أما الســـبب الثاني فتمثل في كونها 

متثل خط الدفاع األول عن املصالح الوطنية 

للشعب الفلسطيني.

أثبتت نتائج الدراسة أن االنتماءات التنظيمية . 11

والسياســـية تلعب دورًا مهمـــًا ومؤثرًا في 

حتديد توجهات اجلماهير وآرائها حول بعض 

القضايا املثارة في الواقع. 

بينت الدراســـة أن الرأي العام الفلسطيني . 12

رأي عـــام منقـــاد ومضلـــل فـــي كثير من 

األحيان، وال يســـتطيع أن يعّبر عن مواقفه 

وتوجهاتـــه بشـــكل كبير، وحتركـــه وتؤثر 

به القوى السياســـية املختلفـــة في الواقع 

الفلســـطيني، ولعـــل أبرز هـــذه القوى هي 

األحـــزاب والفصائل الفلســـطينية املختلفة 

والســـلطة القائمة، باإلضافة إلى وســـائل 

اإلعام املختلفة والتي تعمل في الغالب وفق 

اجلهة التي تتبع لها.

أوضحت الدراسة أن الرأي العام الفلسطيني . 13

محدود وضعيف وال ميتلك فعالية وقوة تأثير 

علـــى توجهات صنـــاع القرار السياســـي 

الفلسطيني لتحقيق املصاحلة.
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توصيات الدراسة

فــــي ضوء ما انتهــــت إليه الدراســــة من نتائج 

على املســــتوى التحليلي وامليداني، اتضح أن هناك 

صعوبات وعراقيل كبيرة حتول دون أن يكون هناك 

رأي عــــام فلســــطيني فاعل، وذلــــك ألن التكوينات 

االجتماعية لم تبلغ درجة من النضوج في املجتمع 

الفلســــطيني، فهي على درجة من التقسيم، فكثيرًا 

مــــا يوجد فــــرد ما قيادي في تنظيم سياســــي ما، 

ومنتم لتكوين عشائري مؤثر، وله نشاط اقتصادي 

واضــــح في املجتمع، وهي حالة تعيق التوصل إلى 

توحيــــد توجهات األفراد ومواقفهــــم وآرائهم حول 

القضايا املصيرية، ولكن يرى الباحث أنه ما زالت 

هناك فرصة كبيرة لتفعيل الرأي العام الفلسطيني، 

ليقوم بــــدور محوري ومهم في احلياة السياســــية 

الفلسطينية، خاصة أن احلالة السياسية الفلسطينية 

متتلــــك العديد من عناصر القــــوى التي تدفع بهذا 

االجتاه، ومن أجل حتقيق ذلك ميكن القيام ببعض 

األمور منها:

 مبــــا أن القوى السياســــية تعد من العناصر 1. 

الرئيســــة املكونة للحياة الفعليــــة لألفراد في 

املجتمــــع وتتســــم بقدرتها علــــى التأثير على 

اآلخريــــن، وتتحكم في االجتاهــــات واملواقف 

االجتماعية لألفراد واجلماعات، فإنه ال بد من 

تطوير أدائهــــا، وتوحيد جهودها لتكون قادرًة 

على إعادة كســــب ثقة اجلماهير الفلسطينية، 

مما ميكنهــــا من القيام بدورها املنوط بها في 

بلورة وصياغة الوعي اجلمعي العام للجماهير 

الفلسطينية بكل ما يحيط بهم من قضايا حيوية 

متس واقعهم، ولكــــي يتحقق ذلك يجب العمل 

علــــى تطوير األداء والرقي به من خال توحيد 

اخلطاب السياسي واإلعامي ووضع سياسة 

عامة ترتكز إلى البعد الوطني العام واالبتعاد 

عن املصالح احلزبية والفئوية.

 ضرورة تنويع وتطوير البرامج والنشــــاطات 2. 

املقدمــــة من قبــــل القوى السياســــية األخرى 

الفاعلة على الساحة الفلسطينية لتصبح برامج 

واقعية تلبي حاجات الواقع الفلسطيني وتعبر 

عن اهتمامها بقضاياه املتعددة، وبالتالي تكون 

قادرًة على اســــتقطاب اجلمهور وكســــب ثقته 

وتزويــــده مبعلومات توضح أهمية تلك القضية 

وتشــــكل الوعي الوطني حولها؛ مما يسهم في 

تشــــكيل رأي عــــام موحد ميتلــــك القدرة على 

مواجهتها بفاعلية.   

 العمل على توجيــــه الرأي العام وتفعيل دوره 3. 

من خال القوى املجتمعية األخرى مبا يتوافق 

مع املصلحة الوطنية العامة، وعدم استخدامه 

كأداة بــــل توجيهه ليكون ذاتــــًا فاعلة أو قوة 

اجتماعية مؤثرة تشــــارك في النهوض بالواقع 

االجتماعي، ومواجهة مشكاته وقضاياه، ويتم 

ذلك عبر تطويــــر التنظيمات برامَجها وتكثيف 

نشاطاتها العامة، لطرح كافة القضايا مبنطلق 

وطني واجتماعي عام، وليس من منطلق حزبي 

تنظيمي خاص.

اجلمهور الفلســــطيني نفسه مطالب باالهتمام . 4

والتركيز على كافة القضايا االجتماعية املختلفة 

وخاصة قضية االنقسام، حيث ال ميكن النظر 
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للقضايا ذات الطابع االجتماعي أو االقتصادي 

أو الثقافــــي أو التعليمي وغيرها من القضايا 

باعتبارهــــا معزولة عن باقي القضايا الوطنية 

والسياسية بل يجب النظر إليها كجزء أساسي  

وكمفــــردات مترابطــــة مع غيرها فــــي الواقع 

الفلسطيني.

من املهــــم أن تتولى الســــلطة احلاكمة إتاحة . 	

الفرصــــة الكاملة للقــــوى االجتماعية املختلفة 

وخاصــــة املنظمــــات األهليــــة الفلســــطينية 

ومؤسسات املجتمع املدني ملمارسة نشاطها، 

والتعبيــــر عن آرائها ومنحهــــا الفرصة لتلعب 

دورهــــا املؤثر والفعال فــــي التصدي لألزمات 

والقضايا الفلســــطينية ومواجهتها واملشاركة 

في حلها. 

ضرورة تفعيل دور القوى املجتمعية والسياسية . 6

املختلفة لتحقيق التوازن في املجتمع الفلسطيني، 

وتعزيــــز دور املجتمع املدني والقطاع اخلاص 

لكي يســــاهم في تخفيف حدة الهيمنة من قبل 

األحزاب والتنظيمات السياسية بالتخفيف من 

تفردها في تشــــكيل وعي اجلمهور املوجه مبا 

يتوافق مــــع رؤيتها احلزبية اخلاصة، والتأثير 

فــــي آرائه والتحكم في توجهاته نحو القضايا 

املختلفــــة، وتعديلــــه وتوجيهه مبــــا يتوافق مع 

املصلحة الوطنية العامة.

ضــــرورة تفعيــــل دور قادة الــــرأي، من خال . 7

تبني قادة الرأي واملســــؤولني قضايا املجتمع 

وتوضيحهــــا للجمهــــور وطرحهــــا بواقعيــــة 

وموضوعية بعيدًا عــــن الفئوية واحلزبية حتى 

لــــو تعارض ذلك مع توجهاتهم اخلاصة، وذلك 

لتشكيل رأي عام فاعل.

تفعيل دور اجلامعات واملؤسســــات األكادميية . 8

واملثقفني، ليقومــــوا بدورهم في توعية ونهضة 

الرأي العام الفلسطيني.
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الحريات األكاديمية لطلبة الجامعات الفلسطينية

 في قطاع غزة

دراسات

نادية الدلو*

*باحثة فلسطينية.

مقدمة

تعتبـــر احلريـــة األكادميية أساســـًا في منو 

اجلامعـــات وزيادة فعاليتها، ففـــي العالم أجمع 

تتفاخـــر اجلامعـــات باســـتقالها، وحرية أفكار 

منتســـبيها؛ مما يســـهم في دفعها إلى حتديث 

برامجهـــا وتطويرها، ووضـــع خطط حديثة تلبي 

حاجات املجتمع؛ لترتقي به وبها إلى التنمية وتكون 

قادرًة على املنافسة العلمية في كافة املجاالت.

  وهنـــاك أنظمة تقف حجر عثرة أمام احلرية 

األكادمييـــة فـــي اجلامعات، وقـــد ال توجدـ  في 

األســـاس ـ أنظمـــة وقوانني تؤســـس للحريات 

األكادمييـــة فيها، وتعمل علـــى حمايتها، فهناك 

تدخل من األنظمة في حرية التدريس والبحث احلر 

واألنشطة الطابية، وهذا يؤدي إلى إعاقة اإلبداع 

واالبتكار في اجلامعات. وتعاني مؤسسات التعليم 

العالـــي والبحث العلمي فـــي الباد العربية1 من 

مشاكل كبيرة تشمل طرق التعليم ومناهج البحث 

وأساليب اإلدارة وسوء استخدام املوارد وتأهيل 

املدرسني، وتعتبر اســـتقالية مؤسسات التعليم 

العالي أهم الركائز التي تضمن احلرية األكادميية 

داخل اجلامعات.

ــرض تطبيـــق احلريات فـــي اجلامعات  ويعـت

الفلسطينية مجموعة من العوامل واملعيقات. تتمّيز 

اجلامعات الفلسطينية عن غيرها من اجلامعات 

بوجود نشـــاط سياســـي كبير فيها. والفعاليات 

التي يقوم بها الطلبة في احلرم اجلامعي تعكس 

ـ إلى درجة كبيرةـ  اهتمامهم بالوضع السياسي 
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العام أكثر من اهتمامهم برسوم الدراسة وأندية 

الطلبة، أي أن معظم النشـــاطات التي يقوم بها 

الطلبة ذات طابع سياسي وطني،2 ومن هنا تهتم 

السلطة الفلسطينية سواء قبل سيطرة »حماس« 

أو بعدها، مبراقبة هذه النشاطات، كما أن حياة 

الطلبة اجلامعية تتأثر مبثل هذه النشاطات وردود 

الفعل عليها.

وتناقش هذه الدراسة احلرية األكادميية لطلبة 

اجلامعات الفلســـطينية في قطاع غزة، وتسعى 

ملعرفة ذلـــك عبر حتليل ســـريع ملفهوم احلريات 

األكادمييـــة، ونظرة فـــي احلريـــات األكادميية 

واملواثيق الدوليـــة والعربية واحلريات األكادميية 

في القانون األساسي الفلسطيني، قبل أن تنظر 

فـــي حقيقة احلريات األكادميية لطلبة اجلامعات 

الفلســـطينية في قطـــاع غزة، وتختتـــم بتقدمي 

مقترحـــات للنهـــوض باحلريـــة األكادمييـــة في 

اجلامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

مفهوم الحريات األكاديمية

  هناك العديد من املفاهيم للحريات األكادميية، 

تختلف وتتطور من استخدام إلى آخر، ميكننا طرح 

عدة مفاهيم كما يراها الباحثون، وهي كاآلتي:

يمكن تعريفها:3	 

الحري���ة: تعني غيـــاب القيود غير املناســـبة 

وممارسة الفرد حقوقه وطاقاته.

األكاديمي���ة: تطلق على مـــا يختص بجامعة 

أو كلية، وتعني الدراســـات املبنية على املفاهيم 

والنظريات واألفكار.

الحري���ة األكاديمي���ة: تعنـــي غيـــاب القيود 

واإلكراه، واإلجبار، والقهر، عن نشاطات البحث 

والدراســـة، والتدريس في اجلامعـــات، ومراكز 

البحث.

كما يمكن تعريف الحرية األكاديمية:4	 

بأنها حرية البحث والتدريس والتحدث والنشر 

مـــع االلتزام مبعايير وقواعد البحث العلمي دون 

تدخل أو فرض عقوبات، ودون تقويض ملا ميكن 

أن يقود إليه هذا البحث أو الفهم.

وكذلك يمكن تعري���ف الحريات األكاديمية 	 
بأنها:5

»حرية أنشـــطة أعضاء الهيئة األكادميية في 

الوصول إلى مختلـــف أنواع املعرفة والتطورات 

العلمية وتبـــادل األفكار والدراســـات والبحوث 

واإلنتاج والتأليف واحملاضرات، وفي استخدام 

مختلف وســـائل التطور احلديثـــة دون تقييد أو 

حواجز، وصواًل إلى خير املجتمع واإلنسان، وما 

تتطلبه هذه األنشطة من سلوكيات تأخذ أشكااًل 

مختلفًة بحسب هذه املؤشرات«.

ويقصد بذلك رفع القيود عن الباحثني واملفكرين 

وأساتذة اجلامعات في توفير املعلومات واالطاع 

عليها وإبداء اآلراء ومناقشتها ونقدها ورفع القيود 

عن التأليف واإلبداع الفكري، وهذا يعد جزءًا من 

منظومة حقوق اإلنســـان، وهكذا يصبح مفهوم 

احلريـــات األكادميية من االلتزامـــات القانونية 

الدوليـــة وعلى الـــدول تقع مســـؤولية مراعاتها 

واحترامها وحمايتها.
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وتعني احلرية األكادميية6 أيضًا: حرية التعليم 

والتعلـــم، فاحلرية األكادميية تعطي األســـاتذة 

واألوســـاط األكادميية حمايًة خاصـــًة وحقوقًا 

خاصًة بسبب تفانيهم في متابعة املعرفة واحلقيقة. 

ومـــع ذلك، فإن احلريـــة األكادميية كانت ولعدة 

أسباب غير مشروطة أبدًا.

وتعني احلريات األكادميية بالنسبة للجامعات 

باعتبارهـــا مؤسســـات متخصصـــة، حزمًة من 

احلقوق للجامعات نفسها، بحيث تصنع سياستها 

التعليميـــة واإلدارية واملالية بحريـــة كاملة دون 

تدخـــات أو إمـــاءات أو اعتراضات من خارج 

املؤسســـة مهما كانت تلـــك اجلهات. وتعني حق 

املؤسســـة األكادميية في اختيـــار القيادات عن 

طريق االنتخاب احلر دون اعتراض من خارجها 

وضمان االستقال املالي واإلداري للجامعات.

الحريات األكاديمية 
والمواثيق الدولية والعربية

عالميًا:	 

ليس هناك7 إلى اآلن وثيقة دولية عاملية للحرية 

األكادمييـــة، بحيث تدخل »احلريـــة األكادميية« 

حتـــت مظلة القانـــون الدولـــي وال أي آلية دولية 

حلماية احلرية األكادميية في جميع بلدان العالم. 

ولكن ظهر اهتمـــام مبوضوع احلرية األكادميية 

من قبـــل الكثير من اجلمعيـــات واملنظمات غير 

احلكومية، ومنظمات األمم املتحدة وذلك بداية من 

1981. ونتج عن ذلك عدد ال بأس به من املواثيق 

واملؤمترات الداعمة للحرية األكادميية، ومن أهمها: 

- ميثاق حقوق وواجبات احلرية األكادميية: الذي 

أعلنتـــه الرابطة الدولية ألســـاتذة ومحاضري 

اجلامعات في مؤمتر سيينا، عام 1982. 

- امليثاق األعظم للجامعات األوروبية: الذي صدر 

في بولونيا في إيطاليـــا عن مؤمتر اجلامعات 

األوروبية ورؤسائها عام 1988.

- إعان »ليما« للحريات األكادميية: الذي صدر 

فـــي اجتماع الهيئة العامـــة للخدمة اجلامعية 

العاملية املنعقد في »اكبيرو« في أيلول من العام 

نفسه 1988. 

- إعـــان »كمباال«: الذي صدر عن ندوة احلرية 

األكادمييـــة واملســـؤولية االجتماعية للمثقفني 

باملركـــز الدولي للمؤمترات بكمباال في أوغندا. 

في العام 1990.

- إعان مركز حقوق اإلنســـان البولندي: الذي 

نظمه مركز حقوق اإلنسان البولندي، في مدينة 

يوزنان عام 1993. 

ــراف باحلرية األكادميية في   هنـــاك إذن اعـت

الوثائق واألعراف الدولية، ولكنها ال تأخذ صداها 

بالشـــكل املطلوب ومبدى أهميتها، نظرًا لدرجة 

احلساســـية التي تعود إلى السياسة األميركية 

في طرح موضوع احلريات األكادميية، الســـيما 

أن اإلدارة األميركية تريد أن تسوغ لذلك القانون 

املسمى »معاداة السامية«، ليصبح سيفًا مسلطًا 

علـــى رأس كل باحث، يتناول بالنقد والدراســـة 

طبيعة اليهود وتاريخهم، أو حتى جرائم اجليش 

األميركي ضد املسلمني في أفغانستان والعراق 

والســـجون السرية، لذلك جند أنه قلما يتم طرح 
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هـــذه القضايا في املؤمترات الدولية رغم احلاجة 

الشديدة للتركيز عليها.

ظهـــرت أمام الباحثني عقبة خطيرة هي قانون 

معاداة السامية8 والذي أصدره الرئيس األميركي 

جورج بـــوش االبـــن وُأعلن في أواخر تشـــرين 

األول 2004م، وكان ينـــص على أن تاحق وزارة 

اخلارجية األميركية كل األعمال املعادية للسامية 

في العالم وتقّيم موقف الدول حول هذا املوضوع، 

مما أدى إلغاق بعض املراكز البحثية السياسية 

التي ال تتفق مع وجهـــة النظر األميركية، وُيعتبر 

قانون معاداة السامية مقيدًا للحريات األكادميية 

ويتعـــارض مـــع أهم مرجعيـــة قانونيـــة للحرية 

األكادميية وهـــي احلق في التعليم، إضافًة لكثير 

من احلقوق املتفرقة في املواثيق الدولية، خصوصًا 

تلـــك التي تتضمن احلق فـــي حرية الفكر والرأي 

والتعبيـــر، وتكوين وتنظيم اجلماعات واالجتماع، 

الذي نصت عليه املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان 

الصادرة بعد احلرب العاملية الثانية، وأيضًا اتفاقية 

اليونسكو املناهضة للتمييز في التعليم عام 1960.

عربيًا:	 

يشـــوب التعليـــم العالي ومؤسســـات البحث 

العلمي في الدول العربية9  العديد من املشـــاكل، 

كمناهج البحث وطرق التدريس، وأساليب اإلدارة 

وســـوء تأهيل املدرسني. واألهم إخضاع التعليم 

والبحث العلمي لضغوط خارجية، وفرض وصاية 

خارجية علـــى احلياة اجلامعيـــة، والتعامل مع 

هيئاتها التدريســـية واإلدارية مبنطق احملسوبية 

ــوالء، وإخضاع برامجها لسياســـات ضيقة  واـل

بغرض احلفاظ على احلكم والسلطة، وهذا يحد 

من حركـــة الباحثني والعلمـــاء، ويصادر الرأي 

العام، إضافة إلى استخدام املؤسسات التعليمية 

كمراكز للدعاية احلزبية أو الدعوة األيديولوجية.

وهــــذا التردي الواضح في مؤسســــات التعليم 

العالي والبحث العلمي جعل هناك حاجًة ملحًة إلى 

لفت أنظار املسؤولني العرب وتنبيه الرأي العام إلى 

مخاطر التمادي في إخضاع اجلامعات ومؤسسات 

البحــــث العلمي العربــــي للفئويــــة، وحرمانها من 

االستقالية، وإلى ضرورة تطوير بيئة علمية صاحلة 

لتكوين نسق علمي عربي منتج ومستقل معًا.

فعلى املستوى العربي،10 هناك قوانني وأحكام 

دستورية عربية تقضي بحرية التعليم وتقّيد العمل 

البحثي واألكادميي وتنقســـم إلى فرعني: نصت 

أحـــكام فرع منها على إلزامية التعليم في )32( 

حكمًا دستوريًا عربيًا. بينما لم تقرر أحكام الفرع 

اآلخر هذه اإللزامية )23( حكمًا دستوريًا عربيًا. 

وإذا ما مت الرجوع إلى الدســـاتير العربية11 

فإننـــا جنـــد أن مجموعة منها قد قـــررت حرية 

البحث العلمي، في حني صمتت مجموعة أخرى 

عـــن النص على ذلك. فقد نصـــت أحكام )29( 

وثيقـــة دســـتورية عربية على حريـــة - كفالة - 

حرمـــة - البحـــث العلمي. وصمتـــت عن النص 

علـــى ذلك أحكام )38( وثيقة دســـتورية عربية. 

فقـــد ابتـــدأت الصيغة اخلاصـــة بحرية البحث 

العلمي في التشـــريع الدستوري العربي بالنص 

ــوم والفنون وترعى  علـــى أن: حتمي الدولة العـل
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تقدمها وانتشارها وتشّجع على البحوث العلمية 

في دساتير سورية لألعوام 0	19م املادة )28( 

القانون )8(، وهو أول تشـــريع دستوري عربي 

يقرر حرية البحـــث العلمي فيما نعلم، و3	19م 

املادة )21( من القانون )18(، و1962م، املادة 

)28( من القانون )8(. 

وفــــي املقابل، نصت أحكام مجموعة أخرى من 

الدساتير العربية12 على حرية البحث العلمي ارتباطًا 

بحريــــة الرأي والتعبير، حيث وردت الصيغة اآلتية 

بذلــــك: حرية الرأي والبحــــث العلمي مكفولة ولكل 

إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة 

أو التصويــــر أو غيــــر ذلك في حــــدود القانون في 

دســــاتير مصر لعام 6	19م مادة )44(، والكويت 

لعــــام 1962م مــــادة )36(، وج.ع.م )اجلمهورية 

العربية املتحدة( لعام 1964م مادة )	3(، وج.ع.ي 

)اجلمهورية العربية اليمنية( لألعوام 1964م مادة 

)32( و	196م مــــادة )		( و1967م مادة )49(، 

والعراق لعامي 1964م مادة )29(، و1968م مادة 

)31(، والبحرين لعام 1973م مادة )23(، في حني 

قرر دستور ج.م.ع )جمهورية مصر العربية( لعام 

1971م أن: تكفــــل الدولة للمواطنني حرية البحث 

العلمــــي واإلبداع األدبي والفنــــي والثقافي وتوفر 

وسائل التشجيع الازمة لتحقيق ذلك مادة )49(. 

أما دســــتور السودان لعام 1998م فقد أورد هذا 

النص وهو أن تعمل الدولة على دفع العلوم والبحوث 

والتجارب العلمية. 

ال يزال معنى احلرية األكادميية في اجلامعات 

العربية13 غامضًا إلى حد ما، وغير محدد بشكل 

تام، ولذلك فإن فهمه يختلف في كثير من األحيان 

مـــن جامعة إلى أخرى، ومن فـــرد إلى آخر من 

أســـاتذة اجلامعات وطابهـــا وإدارييها، ولذلك 

ــزال جوهر احلريـــة األكادميية وعناصرها  فا ـي

وحدودها وضوابطها وشروط تطبيقها وعاقتها 

باملسؤولية األكادميية وحتى مدى أهميتها أمورًا 

غير معروفة متامـــًا، تبقى كلها عرضة لاجتهاد 

الشـــخصي والتقييـــم الفردي، وقـــد يكون من 

أسباب ذلك أن االهتمام العاملي مبوضوع احلرية 

األكادميية ال يزال حديثًا وأن هناك غيابًا للقوانني 

والتشريعات العربية14 املتعلقة باحلرية األكادميية، 

وغياب الفهم الواضح للحرية األكادميية يؤدي إلى 

نتائج سلبية منها:

1-  قد يؤدي غموض معنى احلرية األكادميية إلى 

سوء ممارستها واستغالها بشكل سيئ.

2-  عدم السعي إلى حتقيق احلرية األكادميية، أو 

نيلها بوصفها حقًا ألصحابها، ألن غموض 

معناها ال يقوي الشعور بأهميتها واملطالبة 

بها.

3-  كثيرًا ما يقود غموض معنى احلرية األكادميية 

إلى تناقض في تطبيقها.

أما على مستوى ممارسة احلرية األكادميية في 

اجلامعات العربية فإنها، حسب دراسات حديثة، 

تعاني من ضعف واضح، وفي بعض احلاالت من 

انتهاك صارخ،	1 وفي حاالت دول عربية أخرى، 

فإن مســـألة احلريات األكادمييـــة غير مطروحة 

على مستوى السياســـات واخلطط، أي هي من 

احملرمات )التابو(. 
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 لذا؛ فإن إحدى أكثر املسائل جداًل هي كيف 

نحصل على ضمان اجلودة واالعتماد اجلامعي، 

والـــذي يتطلب معايير دقيقـــة خطية متطلبة من 

أعضـــاء هيئة التدريس واملجتمع اجلامعي ككل، 

في حني أن احلرية األكادميية تقوم على أساس 

حرية البحث العلمي والتدريس.

مـــن هنا، فـــإن توصية اليونســـكو )	200( 

املتعلقة بوضع القائمني بتدريس التعليم العالي، 

تؤكـــد أنه يجب أن يؤخذ بعني االعتبار، من قبل 

جميع املؤسســـات ومقدمي اخلدمات التعليمية، 

دعم شـــروط العمل األكادميـــي اجليد، واحلرية 

األكادميية واحلوكمة اجلماعية،16 ووفقًا لذلك فإن 

مؤسسات الدول التزمت علنًا باحلرية األكادميية 

ألعضـــاء هيئة التدريـــس، واملوظفني، والطاب، 

ــزام يؤكد17 أن  والعمـــل طبقـــًا لذلك. وهذا االلـت

هؤالء في العمل األكادميي لهم احلرية في تبادل 

قناعاتهم ومسؤولية االســـتنتاجات مع زمائهم 

وطابهم في تدريسهم وكتاباتهم.

الحريات األكاديمية في القانون 
األساسي الفلسطيني

  أكــــد املشــــرع الفلســــطيني18 احلــــق في 

التعليم في مشروع القانون األساسي ومسودة 

الدســــتور. فقد نصت املادة الرابعة والعشرون 

من القانون األساســــي املعدل للسلطة الوطنية 

الفلسطينية على ما يلي: 

»1( التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية 

املرحلة األساســـية على األقل ومجاني في 

املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة. 

تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي    )2

جميع مراحله ومؤسســـاته وتعمل على رفع 

مستواه.

يكفل القانون استقالية اجلامعات واملعاهد    )3

العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية 

البحث العلمي واإلبـــداع األدبي والثقافي 

والفنـــي، وتعمـــل الســـلطة الوطنيـــة على 

تشجيعها وإعانتها.

تلتزم املدارس واملؤسسات التعليمية اخلاصة    )4

باملناهــــج التــــي تعتمدها الســــلطة الوطنية 

وتخضــــع إلشــــرافها. بينما نص مشــــروع 

الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل 

الدولة التعليم حتى املرحلة الثانوية ومجانيًا في 

املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة.

وينص قانون التعليم العالي الفلســـطيني في 

املادة الثانية منه على أن: »التعليم العالي حق لكل 

مواطن تتوافر فيه الشـــروط العلمية واملوضوعية 

احملددة في هـــذا القانون واألنظمـــة الصادرة 

مبقتضاه«.

  يعد التعليم19 األمل في بناء اإلنسان الذي 

هو أغلى ما متلك الشعوب ومحور عملية التنمية 

والهدف األساســــي منها، وتقع مســــؤولية في 

احلفاظ على نزاهة ومهنية وحيادية املؤسسات 

التعليميــــة والعمليــــة التعليمية برمتها وضمان 

عــــدم التدخل فيها والتشــــويش عليها من أي 

جهة كانت وحتت أي ذرائع. فإشــــاعة احلرية 

فــــي املؤسســــات الثقافيــــة والتعليمية واجب 
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يقتضي إلغاء الوصاية السياسية عن املجتمع 

األكادميي، واحترام استقال املجتمع العلمي 

وضمان حرية الرأي والتعبير والنشــــر، وإدارة 

شــــؤون مؤسســــات التعليم العالي وفق أسس 

دميقراطيــــة، وعــــدم تدخل الســــلطة التنفيذية 

واألجهــــزة األمنيــــة20 في شــــؤونها الداخلية، 

وضمان استقالية مؤسســــات التعليم العالي 

يعتبر مــــن أهم الركائز التــــي تضمن احلرية 

األكادميية داخل املؤسســــات التعليمية، والتي 

تعني حرية البحث والتحدث والتعبير عن الرأي 

والتدريس والنشــــر مع االلتزام بقواعد البحث 

العلمي ودون تدخل أو فرض عقوبات، مبا يتيح 

املجال للطاب األكادمييني للتمتع بأجواء حرة، 

تكفلها استقالية اجلامعات والقوانني. 

  فقـــد نص قانون التعليم العالي21 رقم )11( 

لســـنة 1998 في املادة )4( فقرة )8(، على أن 

أحد أهداف التعليم العالي هو اإلسهام في تقدم 

العلم، وصون احلريات األكادميية، ونزاهة البحث 

العلمي، وبناء الدولة على أســـس تضمن سيادة 

القانون واحترام احلقوق واحلريات العامة. ونصت 

املادة )8( من القانون ذاته، على أن لكل مؤسسة 

تعليم عاٍل حرمًا ذا حصانة وفقًا ألحكام القانون. 

كمـــا نصت املادة )3( مـــن القانون22 ذاته على 

متتع مؤسســـات التعليم العالي ومراكز البحث 

العلمي باالســـتقالية وفقًا ألحكام هذا القانون، 

الذي يضمن حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي 

والثقافي والفني، وتعمل الســـلطة الوطنية على 

تشجيعها وإعانتها. 

الجامع��ات  لطلب��ة  األكاديمي��ة  الحري��ات 
الفلسطينية في قطاع غزة

تعتبـــر اجلامعات الفلســـطينية أهم عناصر 

البناء الوطني الدميقراطي؛23 ملا لها من دور في 

خلق جيل مثقف ومؤهل فنيًا للتطور املســـتقبلي، 

لهـــذا فعندمـــا يدخل التفكير الناقـــد في متاهة 

حقيقيـــة، فإن التهديد يقع على أساســـه، وهذا 

بالتالـــي يضعـــف إلى حد كبيـــر احترام حقوق 

اإلنســـان وصيانتها. ويتصـــف احلرم اجلامعي 

الـــذي يجب أن ميتاز مبســـتوى عاٍل من احلرية 

األكادمييـــة24 بأنه بيئة مفتوحـــة لتبادل األفكار 

بني الطلبة واحملاضرين بكل حرية وانفتاح دون 

خوف من أي مخاطرة. وهي مؤسســـات يتطور 

فيها الفكر الناقد والكتابة األكادميية ونشاطات 

مختلفة داخلية إضافًة إلى مواضيع سياسية تهم 

املجتمع بأكمله، لذلك نرى أهمية الدعم واحملافظة 

على احلريات األكادميية كجزء من احملافظة على 

حقوق اإلنسان عامة في املجتمع الفلسطيني.

لقــــد كانت اجلامعات الفلســــطينية متثل مراكز 

النضال	2 ضد االحتال اإلســــرائيلي، وهي اليوم 

جديرة بأن تطور القدرة على خلق توازن اجتماعي 

وثقافي وسياســــي لنشــــاطات ضروريــــة من أجل 

تطور اجتماعي شامل. وفقط من خال نظام يحترم 

احلريات األكادميية ميكن للجامعات أن تشارك في 

خضم معترك معقد هدفه بناء دولة فلسطينية، وهذا 

التــــوازن ميكن بناؤه عضويًا مع مرور الوقت، لكن 

ليس باستطاعة الفلسطينيني حتقيق ذلك من فراغ، 

واألخذ من النماذج العاملية مسألة حساسة.
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فاجلامعات الفلســــطينية تتميز بوجود نشــــاط 

سياســــي26 كبيــــر فيها، وتعكــــس الفعاليات التي 

يقوم بها الطلبة في احلــــرم اجلامعي درجًة كبيرًة 

الهتمامهــــم بالوضع السياســــي العــــام أكثر مما 

يهتمون بالرســــوم الدراســــية واألنديــــة الطابية، 

فلمعظم النشــــاطات التي يقوم بهــــا الطلبة طابع 

سياسي وطني، لذلك جند أن حياة الطلبة اجلامعيني 

تتأثر باألنشطة السياسية وردود الفعل عليها.

وال تزال اجلامعات الفلســـطينية ســـواء في 

الضفة الغربية أو في قطاع غزة تعاني من حالة 

االنقسام27 السياســـي واجلغرافي املستمر في 

الساحة الفلسطينية، وال يزال االنقسام السياسي 

بني الضفة الغربية وقطاع غزة يلقي بظاله على 

احلريـــة األكادميية بأشـــكال عديـــدة منها منع 

األنشطة الطابية على اختاف تسمياتها داخل 

أحرام هذه اجلامعـــات، كذلك تعطيل انتخابات 

مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن إحدى الدراسات الفلسطينية 

)2008( توصلــــت إلــــى أن درجــــة واقــــع احلرية 

األكادمييــــة لدى أعضــــاء الهيئة التدريســــية في 

اجلامعــــات الفلســــطينية كانــــت متوســــطة حيث 

وصلت النســــبة املئوية لاســــتجابة للدراسة الكلية 

إلى 67,6%28، فإن هذا التحســــن النســــبي يعود 

إلى طبيعــــة الوضع الفلســــطيني والذي يعود إلى 

جملــــة من العوامل، أهمهــــا وقوعه حتت االحتال، 

كذلك فإن عامل التنوع احلزبي والفصائلي يضفي 

ضرورة وجود قدر من ممارسات احلرية األكادميية 

في اجلامعات الفلســــطينية على املستوى الطابي 

والتدريســــي، وإن هناك ما يشــــير إلى تراجع هذه 

احلريــــات أكثر فأكثر بعد االنقســــام الداخلي في 

الشعب الفلسطيني وبني تكتات الفصائل واألحزاب.

وبحســــب مؤسســــات29 حقوق اإلنسان خال 

األعــــوام الســــابقة والتــــي رصدت سلســــلة من 

االنتهــــاكات والتجــــاوزات القانونيــــة، مما أحدث 

تراجعًا ملموسًا في مستوى ودرجة احترام احلريات 

األكادميية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، 

ومتثــــل املس باحلريات األكادميية في مؤسســــات 

التعليم العالي الفلسطينية بعدة مظاهر منها:

• استمرار قيام األجهزة األمنية بتجنيد طلبة 	

فـــي صفوفها، والطلب منهم القيام مبهمات 

أمنيـــة داخل حرم اجلامعـــة وخارجه، مما 

يشكل مسًا سافرًا يهدد احلريات األكادميية 

داخل مؤسســـات التعليم العالي،30 ووقوع 

العديد من حـــوادث االعتداء على ممتلكات 

وشـــخوص بعض األكادمييني والطاب في 

مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وذلك 

على خلفية آرائهم السياسية، أو بهدف فرض 

إرادة سياسية على هذه املؤسسات.31

• إضعاف العاقـــات الدميقراطية بني الكتل 	

الطابية، بوقوع أحداث عنف بينها، وتعرض 

بعض الطلبة العتداءات على خلفيات آرائهم 

السياسية، وتدخل األجهزة األمنية في شؤون 

مؤسســـات التعليم العالي، والتضييق، وفي 

بعـــض األحيان حظر ممارســـة األنشـــطة 

الطابية للكتل الطابية على خلفيات سياسية 

وأيديولوجية.
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• غيـــاب ممارســـة االنتخابـــات32 الطابيـــة 	

ملجالس الطلبة في اجلامعات مخالفة للقواعد 

الدميقراطية، وغياب مبدأ التمثيل النســـبي 

فـــي جامعات قطاع غـــزة ولد واقع احتقان 

وصراع في أوســـاط الطلبة نظـــرًا للتأثير 

الواضح لاقتتال الداخلي واالنقســـام على 

واقع اجلامعات.

هنـــاك عدد مـــن االنتهاكات طالـــت احلريات 

األكادمييـــة للعاملني فـــي اجلامعـــات والطلبة، 

ومست بوضوح حيادية مؤسسات التعليم العالي 

واســـتقاليتها، أدى ذلك إلى تراجع ملموس في 

احلياة الدميقراطية داخـــل اجلامعات، وأثر ذلك 

على حرية البحث العلمي واألنشطة املختلفة للطلبة.

  ونتيجــــة لدراســــة33 قام بها مركــــز رام الله 

لدراسات حقوق اإلنسان »التقرير نصف السنوي 

للعام 2011 حول حالة احلريات األكادميية واحلقوق 

التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في أراضي 

السلطة الوطنية الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع 

غزة(«، نتج عنها أنه ال يزال االنقســــام السياسي 

يلعــــب الدور الرئيس في زيــــادة االنتهاكات بحق 

احلريات األكادميية واحلقوق التعليمية في مناطق 

الســــلطة الفلسطينية، وال تزال األقساط اجلامعية 

والقروض أحد أهم أســــباب اخلافات بني الكتل 

الطابيــــة من ناحية وبني إدارة اجلامعة من ناحية 

أخرى، وال تزال هناك معاناة فيما يخص ممارسة 

حرية الرأي والتعبير واالنتماء. وخرج التقرير بعدة 

توصيات تؤكد حرمة اجلامعات واحلرية األكادميية 

داخل هذه اجلامعات.

مقترح��ات للنه��وض بالحري��ة األكاديمية 
في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

اجلامعات الفلســـطينية كانت وســـتظل أهم 

احلقول املتنازع عليها، وتعتبر احلرية األكادميية 

من أهـــم مواقع النضال في اجلامعات من أجل 

الدميقراطية،34 لذلك على السياسات املتبعة في 

اجلامعات أن تقدم رؤية واضحة لكيفية التوصل 

لنموذج اجلامعات التي متارس احلرية األكادميية، 

بحيث تتم حماية أعضاء هيئة التدريس والطاب 

في سعيهم من أجل احلقيقة.	3  

 ونظرًا ملا أشــــير إليه مــــن معيقات تقف دون 

ممارســــة احلرية األكادميية في اجلامعات فهناك 

مقترحات للنهوض باحلرية األكادميية في اجلامعات 

الفلسطينية وحتديدًا في قطاع غزة وهي:

• احلاجـــة إلعـــادة التقييـــم العاملـــي للحرية 	

األكادميية.

• نشر الوعي بالقوانني واألنظمة التي حتث على 	

احلريات األكادميية، وحقوق وواجبات الطلبة 

ومدى حرياتهم داخل اجلامعات الفلسطينية 

وتوضيحها.

• تبني اجلامعات الفلســـطينية حق األســـتاذ 	

اجلامعي في حرية التفكير التحليلي - النقدي 

واملبـــادرة والتجديد، ليكون قادرًا على اجلمع 

بني التدريس والبحث العلمي واإلدارة الوظيفية 

واألكادميية.36

• تشـــجيع الطلبـــة على ممارســـة حرية الرأي 	

واألنشـــطة الطابية املختلفـــة في اجلامعات 

الفلسطينية.
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• هناك توصيـــة اليونســـكو )	200( املتعلقة 	

بوضع القائمني بتدريس التعليم العالي، تؤكد 

أنه يجـــب أن يؤخذ بعـــني االعتبار، من قبل 

جميع املؤسسات ومقدمي اخلدمات التعليمية، 

دعم شروط العمل األكادميي اجليد، واحلرية 

األكادميية37.

• حتييد38 اجلامعات الفلسطينية عن أي خافات 	

سياســـية، وعدم إقحامها فـــي أي موضوع 

داخلـــي قد يؤثر على ســـير العملية التعلمية 

فيها، لتتمكن من أداء دورها الوطني والتنموي 

املطلوب خاصة في هذه الظروف التي يعيشها 

الشعب الفلسطيني، وحاجة اجلامعات للتنمية 

املستمرة.

• عدم تدخـــل األجهزة األمنيـــة في اجلامعات 	

الفلســـطينية ومنع وجود املجموعات املسلحة 

داخل أحرام اجلامعات.

• عدم التدخل في األنشطة الطابية باعتبارها 	

تعبـــر عنهم، وتشـــجيعهم على ممارســـتها 

باعتبارها حرية رأي دون خوف من العقاب إذا 

ما كان الطلبة ينتمون إلى أطر سياسية معينة.

• إنهاء ملف االعتقاالت السياســـية التي تطال 	

الطلبة من داخل اجلامعات. 

• تقدمي دعم مادي حقيقي وليس شـــكليًا لطلبة 	

اجلامعات من خال تأسيس صندوق خاص 

للطلبة احملتاجني، وتأسيس صندوق الطالب 

الفلســـطيني،39 على أن يقوم هذا الصندوق 

بتقدمي املنح، والقـــروض طويلة األجل للطلبة 

احملتاجني.

• الدميقراطية 	 املمارســـة والثقافـــة  جتســـيد 

وتعميقها في اجلامعات مبا يرفع مســـتواها 

ويربطهـــا باملجتمـــع، وضمان نشـــر مناخ 

تســـامحي حواري في أوســـاط الطلبة داخل 

اجلامعات.

• عقـــد انتخابات مجالس الطلبة في اجلامعات 	

فـــي مواعيدها احملـــددة،40 واحترام أنظمة 

وإجـــراءات االنتخابـــات مبا يعـــزز العملية 

الدميقراطية.
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قراءة للوضع االقتصادي الفلسطيني ومؤشراته الكلية ضمن  

تقارير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية »األونكتاد«

دراسات

مسيف مسيف*

*باحث  اقتصادي.

شـــّكلت اتفاقية باريس االقتصادية ـ املوقعة 

بني منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل 

في نيســـان 1994، والتـــي مت إحلاقها باالتفاق 

السياســـي »اتفـــاق أوســـلو« والـــذي وقع في 

واشنطن بتاريخ 9/28/	199ـ  احملدد الرئيس 

إلدارة الســـلطة الوطنية الفلســـطينية االقتصاَد 

الفلســـطيني، ليس فقط فيما يـخــّص العاقات 

التجاريـــة اخلارجيـــة، بـــل أيضـــًا فيما يخص 

العاقـــات االقتصادية )املالية والنقدية( املتاحة، 

وفـــي النهاية ُيعتبر هذا االتفاق جزءًا من اتفاق 

أشمل.

وجـــاءت نصـــوص هـــذا االتفـــاق بحيز من 

السياســـات االقتصادية والتجارية التي تسعى 

إلخراج االقتصاد الفلسطيني من بطن االقتصاد 

اإلسرائيلي، وقد أحدث هذا االتفاق فرقًا ملموسًا 

في احلياة اليومية االقتصادية الفلسطينية، بحيث 

إنه انتزع قـــدرًا من بعض اجلوانب االقتصادية 

والتجاريـــة والضريبية، وأرســـى ســـابقًة ميكن 

البناء عليها، وأكد حقوقًا كانت مسلوبًة بالكامل 

وغير معترف بها، مثل احلق في فرض الضرائب 

املباشـــرة، وإعادة جـــزء من العاقـــة التجارية 

الفلســـطينية مع العمـــق العربي، وألول مرة منذ 

العام 1967، وذلك بنصوص االتفاق التي ُتعطي 

احلق في االســـتيراد لبعض السلع )األسمنت، 

احلديـــد، البترول( من الســـوق العربية حســـب 

السياسة التجارية الفلســـطينية، باإلضافة إلى 

إنشاء ســـلطة نقد فلسطينية مستقلّة تقوم مقام 
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البنك املركزي في الفترة املؤقتة بصاحيات كاملة 

ما عدا إصدار العملة، إاّل أن ذلك كلّه جتاوز آجاله 

الزمنيـــة املؤقتة وجرى انتهاكه مرًة تلو األخرى، 

إضافًة إلى إهمال أو جتاهل املجتمع الدولي هذه 

احلقوق، وذلك بســـبب التعّثر والتنّصل من تنفيذ 

االتفاق األساس األم )أوسلو(؛ ما أدى إلى بقاء 

الشـــق االقتصادي في معاناته وعلى حاله إلى 

هذا اليوم.

وفـــي هذا اخلصوص، وبعد املضي في عملية 

التنفيـــذ والتطبيـــق على أرض الواقـــع، أجمع 

ــراء احملليـــون والدوليون منذ  املراقبـــون واخلـب

الســـنوات األولى على أن هذا االحتاد اجلمركي 

أصبح احتـــادًا جمركيًا باجتـــاه واحد، وأطلق 

عليه شـــبه االحتاد اجلمركي، حيث إن التعريفة 

اجلمركيـــة اخلارجية هي التعريفة اإلســـرائيلية 

املشـــتركة ولم يتم االســـتفادة من االستثناءات 

املســـموحة في السياســـة التجارية املتعلقة في 

القوائـــم الســـلعية واخلاصة بنســـب التعريفة 

واملواصفات والكميات احملددة للســـلع القادمة 

من األردن أو مصر أو من الدول العربية األخرى.

وفيمـــا يخّص العاقة التجارية املباشـــرة مع 

إسرائيل، فقط نّصت االتفاقية على تشكيل جلنة 

اقتصادية مشـــتركة تتكون مـــن عدد مماثل من 

اخلبراء من اجلانبني، وقد أوكل االتفاق إلى اللجنة 

مهمة حل النزاعات التي قد تنشـــأ بني الطرفني، 

باإلضافـــة إلـــى مهمة تعديل االتفـــاق بالتوافق 

والتفاوض، إاّل أن اللجنة لم تؤد الغرض واملهمة 

التي وجدت من أجلها، وذلك ألن اإلســـرائيليني 

ربطوا القضايا االقتصادية بالسياســـة واألمن؛ 

األمر الـــذي عّطل أعمال اللجنـــة وجعلها تركز 

على قضايا هامشية، وكانت اجتماعاتها متباعدًة 

ومتقطعًة إلى درجة أنها تعّطلت بشـــكل شـــبه 

كامل ولم تعقد ســـوى اجتمـــاع واحد في أيلول 

عام 2009، وذلك منذ العام 2000 ولغاية اليوم، 

حيث مت تشكيل اللجنة املدنية املشتركة للتنسيق 

والتعـــاون )CAC( والتي أنيطت بها مهمة نقل 

صاحيات اإلدارة املدنية اإلسرائيلية إلى السلطة 

الفلســـطينية، وبـــدل أن تنتهي اللجنـــة بانتهاء 

مهمتها، استمرت كلجنة محورية، وأصبحت أقوى 

من اللجنة االقتصادية؛ بسبب الرغبة اإلسرائيلية 

في جعل هذه اللجنة إطارًا أساســـيًا وأقوى من 

اللجنة االقتصادية؛ العتبارات سياسية وأمنية، 

وأصبحـــت صاحيات هـــذه اللجنة أكبر وأقوى 

من اللجنـــة االقتصادية اخلاصة باتفاق باريس 

االقتصادي.

 كما أن تطبيق بنود االتفاق استند إلى منطق 

القوة وفرض سياسة األمر الواقع، بداًل من منطق 

العاقة بني اقتصاد صغير ميكنه االستفادة من 

اقتصاد كبير، ولـــم يكن مبقدور هذا االقتصاد 

ــرد على أي إجراءات يتخذها  الصغير التابع اـل

االقتصاد اإلسرائيلي.

وميكن القول إن كل ذلك التطبيق والتنفيذ جاء 

مخالفًا ألهداف باريس االقتصادية، حيث كانت 

األهداف االقتصاديـــة والتجارية لهذه االتفاقية 

املرحلية )مدة خمس ســـنوات( ترمي إلى حتقيق 

ما يلي:
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• حتقيق الرفاهية لاقتصاد الفلســـطيني 	

واملنتجني الفلســـطينيني من خال حرية 

احلركة للســـلع والدخول إلى األســـواق 

دون عوائق وبخاصة السوق اإلسرائيلية.

• خلق ظروف وبيئة جتارية للنمو التجاري 	

من خال تنويع األســـواق وفقًا لعاقات 

متكافئة وجتارة عادلة.

• الفلســـطينيون واإلسرائيليون 	 املراقبون 

وضعوا أســـس االتفاقية على أســـاس 

حتقيق النمو الســـريع ومعاجلة مشاكل 

االقتصاد الفلسطيني وحتويله من اقتصاد 

مشوه يعتمد على إسرائيل إلى اقتصاد 

مصـــدر ويعتمد على نفســـه، من خال 

استخدام السياســـات املالية والتجارية 

الفلسطينية واالستفادة من االستثناءات 

والهوامش املتاحة في االتفاق، لذلك جاءت 

مـــواد لتؤكد هذا املوضوع، فكانت املواد 

الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة عن 

القضايا املتعلقة بأدوات السياسة املالية 

والنقديـــة، »فركزت املـــادة الرابعة على 

السياســـة النقدية، في حني كانت املواد 

الثـــاث األخرى هي الضرائب اجلمركية 

وسياسات االستيراد والضرائب املباشرة 

والضرائب غير املباشـــرة وآلية املقاصة 

بني الطرفني«.

ولكن الصعوبات ظهرت بسرعة ومنذ البداية، 

وبعـــد مضي فترة قصيرة من التحســـن والنمو 

ســـرعان ما تباطأ كل شـــيء، وتوقف النمو في 

التصدير ولم يتم تنويع األسواق اخلارجية، وبقي 

االقتصاد الفلسطيني تابعًا لاقتصاد اإلسرائيلي 

ورهينًا لسياســـاته التجارية وإجراءاته األمنية، 

ومن هذه النافذة سيتم عمل قراءة حلقيقة الوضع 

االقتصادي والتجاري الفلسطيني وفقًا للمؤشرات 

االقتصاديـــة الكلية، وحســـب ما جاء في بعض 

التقارير الدولية وبخاصة تقارير »األونكتاد« وذلك 

على النحو اآلتي:

منش��ئ  وغي��ر  خ��ادع  اقتص��ادي  نم��و    �  
ً
أوال

للعمالة مع اس��تمرار الخسائر االقتصادية 
الفلسطينية

منا اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة بنسبة 

9.9 فــــي املائة و9.8 في املائة في عامي 2011 

و2010 على التوالي. ويعطي ذلك انطباعًا بازدهار 

االقتصاد، غير أن هــــذا النمو نتج في الواقع عن 

األنشطة املتصلة بإعادة اإلعمار، التي ُنفذت إلعادة 

التأهيــــل جزئيــــًا عقب الدمار النــــاجت عن العملية 

العســــكرية اإلســــرائيلية في غزة في كانون األول 

2008 وكانون الثاني 2009. ومنا االقتصاد احمللي 

في قطاع غزة بنسبة 23 في املائة و29 في املائة، 

وفي الضفة الغربية بنســــبة 2.	 في املائة و4.4 

في املائة، في عامي 2011 و 2010 على التوالي.

ويرجـــع النمـــو القـــوي فـــي غزة إلـــى آثار 

التراجع االقتصادي النـــاجت عن التدهور الذي 

شـــهدته السنوات السابقة وإلى تدفقات املعونة. 

ونتـــج ذلك النمو أيضًا عـــن زيادة الواردات من 

مدخات اإلنتاج والسلع االستهاكية من مصر 

عن طريـــق األنفاق عبر احلدود، وتخفيف بعض 
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القيود اإلسرائيلية املفروضة على استيراد السلع 

االستهاكية واملواد الازمة ألنشطة إعادة اإلعمار 

التي تشـــرف عليها منظمات دولية. ومع ذلك، ال 

تزال القيود املفروضة على الواردات والصادرات 

من مدخات اإلنتاج صارمًة. وعلى الرغم من النمو 

القوي، فقد كان الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

للفرد في غزة في العام 2011 ال يزال أقل بنسبة 

10 في املائة من مستواه في العام 	200. ومن 

ثم يظل النمو املاَحظ قابًا لانعكاس بســـهولة 

وُعرضًة للسياسة األمنية اإلسرائيلية.

ومع اســـتقرار النمو في الضفة الغربية وتوّقع 

تراجعه في غزة، فمن احملتمل أن يتدهور االقتصاد 

الفلســـطيني فـــي العـــام 2012، وهناك مخاطر 

حقيقية توحي أن الظروف قد تزداد سوءًا إذا ما 

ازدادت حدة تراجع النمو، إضافًة إلى اســـتمرار 

القيود الطويلة األجل التي يفرضها االحتال على 

االقتصاد، وتأثير أداٍء أدنى بكثير من مســـتوى 

اإلمكانات منذ أكثر من عقد  من الزمان.

أل���ف � النمو وتراجع المعون���ة والقيود على 	 
حركة األفراد والبضائع

ما زال أداء االقتصاد الفلسطيني دون مستوى 

إمكاناته إلى حّد بعيد؛ بســـبب استمرار القيود 

املفروضة علـــى التنقل )ارتفع عدد احلواجز في 

الضفة الغربية من 00	 حاجز في العام 2010 

إلـــى 23	 حاجزًا في العـــام 2011(، وتواصل 

احلصار االقتصادي على غـــزة، واألزمة املالية 

التي تعاني منها الســـلطة الفلسطينية، وتراجع 

الدعم املقدم من اجلهات املانحة. وعاوة على ذلك، 

شـــهد العام 2011 تفاقم حالة الفقر، مع زيادة 

عمليات هدم الهياكل األساسية الفلسطينية )وال 

سيما املنازل(، وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية، 

وبخاصة في املناطق احمليطة بالقدس الشـــرقية 

وبيت حلم )UNSCO, 2011(، إضافة إلى تقطيع 

األوصال املادية بني مختلف »البانتوستانات«)1( 

الفلسطينية.

وقـــد كانت املعونـــة، في الســـنوات األخيرة، 

أساســـية لدعم االقتصاد الفلســـطيني واحليلولة 

دون اندالع أزمات اجتماعية - اقتصادية أعمق. 

ومن ثم، فتراجع الدعم املقدم من اجلهات املانحة، 

حسبما لوحظ في العام 2011، أثر سلبًا في النمو. 

غير أن احلساسية االقتصادية لتقلبات مستويات 

املعونة هي مجرد َعَرض من أعراض مشكلة التنمية 

الفلســـطينية، وليست السبب فيها. وتتمثل القيود 

الرئيسة الطويلة األجل التي متنع ظهور اقتصاد 

قوي في فقدان املوارد الطبيعية واألراضي واملياه 

الفلســـطينية بسبب االحتال واالستيطان، وعزل 

املنتجـــني الفلســـطينيني عن األســـواق اإلقليمية 

والعاملية، ما يؤدي إلى عجزهم عن شراء مدخات 

اإلنتاج وتصدير سلعهم وخدماتهم.

وعلى الرغم من أن هذه الظروف املثبطة حتول 

دون إرســـاء اقتصاد سوق عادي مقترن بتوّسع 

قاعدة اإليرادات العامة، فقد شـــرعت الســـلطة 

الفلسطينية في إصاحات مالية ومؤسسية واسعة 

النطاق وصعبة من الناحية السياســـية لتشجيع 

وتهيئـــة بيئة مواتية لاســـتثمار اخلاص احمللي 

واألجنبي. غير أن اســـتمرار سياســـة اإلغاق 

الشكل 1
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اإلسرائيلية وفقدان املوارد الطبيعية واالقتصادية 

أّديا إلى التقليل إلى أدنى حد من املكاسب التي 

ميكن حتقيقها بفضل تلك اجلهود.

وُيشــــّكل طول أمد االحتال واآلثار االجتماعية 

- االقتصادية املترتبة على املواجهة مع مؤسســــة 

توســــعية من النوع االســــتيطاني / االستعماري 

)Salamanca et al., 2012( الســــبب الرئيس لفشــــل 

جهود التنميــــة االقتصادية الفلســــطينية. فإنهاء 

االستيطان واالحتال شــــرط ال غنى عنه لترسيخ 

التنمية املســــتدامة. وما لم يحدث حتوُّل جذري في 

ميزان القوة االقتصادية والسياسية بني االحتال 

اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني، فسيظل االنتعاش 

االقتصادي احلقيقي في األرض الفلسطينية احملتلة 

بعيــــد املنال. وســــيكون رفع القيود اإلســــرائيلية 

املفروضة على العمال الفلســــطينيني )مبا في ذلك 

القيود املفروضة على تنقلهم( )منظمة العمل الدولية، 

2012( وعلــــى قطاع األعمــــال والتجارة، ومتكني 

السلطة الفلســــطينية من حتصيل جميع إيرادات 

التجــــارة، خطوات أولى مفيــــدة نحو إنهاء التأثير 

السلبي الناجم عن االحتال وتعزيز إمكانيات إقامة 

دولة فلسطينية ذات سيادة على النحو الذي تدعو 

إليه قرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

ب���اء � البطال���ة وتدن���ي اإلنتاجي���ة واألجور 	 
الحقيقية

ظلـــت معدالت البطالة مرتفعًة باســـتمرار في 

األرض الفلســـطينية احملتلة. وفي العام 2011، 

بلغ معدل البطالة 26 في املائة في مقابل نســـبة 

30 في املائة في العام 2010. غير أن التحّســـن 

امللحوظ الزمه تراجع مقلق بنسبة 4 في املائة في 

إنتاجية اليـــد العاملة )اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2012(. وعلى الرغم من حتقيق منو 

بنسبة 	 في املائة في الضفة الغربية، فلم تتحّسن 

معدالت البطالة في العام 2011، مما يشـــير إلى 

تأثُّر القطاعات التي لديها إمكانيات كبيرة إلنشاء 

فرص العمل وزيادة اإلنتاجية تأثُّرًا غير متناسب 

باالحتـــال وصرامة القيود املفروضة على التنّقل 

والوصول. أما في غزة، فقد متكنت منظمات دولية 

من تنفيذ بعض املشاريع عقب تخفيف بعض القيود 

اإلسرائيلية على الواردات، مما أدى إلى انتعاش 

سوق العمل وتراجع معدالت البطالة بنسبة 9 نقاط 

مئوية لتصل إلى 33 في املائة في العام 2011.
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غير أن منو األجور في األرض الفلســـطينية 

احملتلـــة لم يواكـــب التضخم فـــي العام 2011 

)اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2012(. 

ونتيجة لذلك، كان متوســـط األجور احلقيقية في 

العـــام 2011 يقل بنســـبة 8.4 فـــي املائة عن 

مستواه قبل خمس سنوات. وكان تراجع متوسط 

األجور احلقيقيـــة أكثر حدًة في الضفة الغربية؛ 

األرض الفلسطينية المحتلة: مؤشر األجور 
الحقيقية )2004=1.00(
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غير أن الزيادة الطفيفة في األجور احلقيقية في 

غـــزة ال تغير واقعًا مفاده أن األجور فيها تعادل 

70 في املائة من متوســـط األجـــور في الضفة 

الغربية )ســـلطة النقـــد الفلســـطينية وآخرون، 

2012(. وال ميكن لهذا التقلص في األجور، الذي 

ر مبا ســـاد في البلدان العربية املجاورة من  يذكِّ

دت السبيل لانتفاضات األخيرة، إال  اجتاهات مهَّ

أن يزيد من حدة األزمة االجتماعية / االقتصادية 

املتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

جي���م � تزايد الفقر بس���بب التضخم وتدني 	 
الدخول

بلغ معدل التضخم في األرض الفلســـطينية 

احملتلة، في العام 2011، نسبة 2.9 في املائة: 

	.3 في املائة و0.6 في املائة في الضفة الغربية 

وغزة على التوالي. ففي الضفة الغربية، ارتفعت 

أسعار جميع فئات الســـلع تقريبًا، مبا في ذلك 

الوقود، والكهرباء التي ارتفع ســـعرها بنســـبة 

18 في املائة نتيجة تنفيذ ســـعر موحد قائم على 

أســـاس التكلفة وتزايد األســـعار التي تفرضها 

شركة كهرباء إسرائيل )سلطة النقد الفلسطينية 

وآخرون، 2012(. وبرز التضخم كمصدر رئيس 

لقلق املســـتهلكني الفلســـطينيني املجبرين على 

التكيف مع مستويات األسعار اإلسرائيلية، وأدى 

ذلك إلى اندالع االحتجاجات األخيرة. وباإلضافة 

إلى تآكل القدرة الشـــرائية وانخفاض مستويات 

املعيشة، يفرض التضخم مزيدًا من الضغط على 

املنتجني من حيث التكلفة.

ويعكس انخفاض معدل التضخم في غزة زيادة 

توافر الســـلع املستوردة من مصر عبر اقتصاد 

األنفاق النشـــط )اجلهـــاز املركـــزي لإلحصاء 

الفلســـطيني، 2012(. وجتدر اإلشارة إلى أنه 

على الرغم من ارتفاع تكاليف نقل الواردات عن 

طريق األنفاق، فقد ظلت املواد الغذائية األساسية 

الواردة إلى غزة أرخص من املواد املستوردة من 

إسرائيل بنســـبة تتراوح بني 10 في املائة و	1 

في املائة )ســـلطة النقد الفلســـطينية وآخرون، 

2012(. وهـــذا يعـــزز البحـــوث التـــي أجراها 

»األونكتاد« )2011، 2004( والتي تشير إلى أن 

كثيرًا من املواد التي يستوردها الفلسطينيون من 

إسرائيل أو عبرها ميكن احلصول عليها بأسعار 

أقـــل عن طريق املوانئ املصرية واألردنية إذا ما 

ُسمح لاقتصاد الفلسطيني باملشاركة بحرية في 

التجارة الدولية.

ومما يبعث على القلق أكثر أن معدل الفقر في 

القدس الشـــرقية أعلى منه في غزة، على الرغم 

من أن القدس الشرقية أصبحت ُمحاطًة بحاضرة 

إســـرائيلية هي »القدس الكبرى«. وارتفع معدل 

الفقر من 64 في املائة في العام 2006 إلى 78 

 Association for Civil( 2012 فـــي املائة في العام

Rights in Israel )ACRI(, 2012(. وتكمن جذور هذا 

الفقر الشـــديد في ارتفاع معدالت البطالة التي 

تؤثر في 40 في املائة من الفلسطينيني و	8 في 

املائة من الفلســـطينيات فـــي القدس، وفي عدم 

وجود الهياكل األساسية البلدية وفرص اإلسكان 

والفـــرص االقتصاديـــة، والتأثير الســـلبي في 

االندماج االجتماعي والسياسي مع بقية الضفة 
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الغربيـــة الناجم عن جدار الفصل، وتعميق عزلة 

املدينة عن بقية االقتصاد الفلسطيني.

وينعكـــس الفقر الشـــديد في انعـــدام األمن 

الغذائي املزمن. فانعدام األمن الغذائي يؤّثر في 

اثنـــني من كل ثاثة فلســـطينيني. وُتظهر بيانات 

حديثة أن 33 في املائة من األســـر الفلسطينية 

تعاني من انعدام األمن الغذائي، بينما تتعرض له 

13 في املائة من األسر األخرى، وتوجد 21 في 

املائة من األســـر في مأمن منه بالكاد. واملشكلة 

أســـوأ بكثير في غزة، حيث تعاني 2	 في املائة 

من األسر من انعدام األمن الغذائي، وتتعرض له 

13 في املائة من األسر األخرى )برنامج األغذية 

العاملي ومنظمة األغذية والزراعة واجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2010(.

دال � استمرار األزمة المالية رغم اإلصالحات 	 
التي تجريها السلطة الفلسطينية

واصلت الســـلطة الفلســـطينية، فـــي العام 

2011، جهودهـــا البعيدة املـــدى التي انطلقت 

في العـــام 2008 من أجل تقليـــص العجز في 

امليزانيـــة، وحتقيق االســـتدامة املالية، وخفض 

االعتمـــاد على الدعم املقدم من اجلهات املانحة. 

وقد ُنّفذت هذه اجلهود في بيئة غير مواتية تتسم 

بتراجع دعم اجلهات املانحة، وانخفاض اإلنفاق 

في مجال التنمية، وانهيار الهياكل األساســـية. 

وفـــي الوقت ذاته، ظل القطـــاع اخلاص عاجزًا 

عن تخفيف اإلجهاد املالي الواقع على الســـلطة 

الفلسطينية بالتوسع في االستثمار واإلنتاج، ومن 

ثم توسيع القاعدة الضريبية وتوليد فرص العمل 

الائق لتقليص الضغط على السلطة الفلسطينية 

باعتبارها املستخِدم الذي ُيلجأ إليه كماذ أخير.

واســـتمرت في العام 2011 جهود الســـلطة 

الفلســـطينية الرامية إلى خفض اإلعانات املالية 

املقدمـــة إلـــى البلديـــات فيما يتعلـــق باملرافق 

)اإلقراض الصافي(، إذ شرعت في تطبيق نظام 

التعريفـــة الكهربائية املوحدة وعّدادات الكهرباء 

املسبقة الدفع التي تسمح برفع معدالت التحصيل 

)السلطة الوطنية الفلسطينية، 2011(. وصاغت 

السلطة الفلسطينية، أيضًا، قانونًا يتعلق بضريبة 

الدخل وســـّنته لزيادة العائـــدات الضريبية من 

املســـتوى املنخفض البالـــغ 	.1 في املائة من 

الناجت احمللي اإلجمالي لكي تقترب من املتوسط 

اإلقليمـــي البالغ 	 فـــي املائة، ولكي تخفف من 

االعتماد املفرط على الضرائب غير املباشـــرة، 

وبالتالي من العناصر السلبية لهذه الضرائب.
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 الجدول 1
اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة: المؤشرات الرئيسة)أ(

199	19992002200	20082009*2010*2011

االأداء االقت�سادي الكلي

منــــو النــــاجت احمللــــي اإلجمالي 

احلقيقي )في املائة(

6.08.8)13.3(8.67.17.49.89.9

اإلجمالـــي  احمللـــي  النـــاجت 

)مبايني الدوالرات(

3 2204 1793 4334 6346 2476 7648 3318 769

اإلجمالـــي  القومـــي  الدخـــل 

)مبايني الدوالرات(

3 6994 9323 6	64 9926 8847 3118 9309 426

إجمالـــي الدخل القومي املتاح 

)مبايني الدوالرات(

4 099	 3064 7086 12010 0	79 43710 92111 790

نصيب الفرد من الناجت احمللي 

اإلجمالي )بالدوالرات(

1 4001 4931 12	1 4101 7371 8272 1862 232

نصيب الفرد من الدخل القومي 

اإلجمالي )بالدوالرات(

1 6081 7631 1991 	191 9141 97	2 3432 399

النمو احلقيقي في نصيب الفرد 

مـن الدخـــل القومي اإلجمالي 

)في املائة(

0.74.1)16.7(7.2	.22.76.4	.3

ال�سكان والعمل

4.23	13.833.944.0	.2.342.963.233عدد السكان )باملايني()أ(

8.	32.621.741.229.032.430.130.02البطالة )في املائة()ب(

2603667718744837	884	417مجموع العمالة )باآلالف(

161181179181	14	110312	في القطاع العام

667737884	42	6813في إسرائيل واملستوطنات

ر�سيد املالية العامة 

)يف املائــة مــن النــاجت املحلــي 

االإجمايل(

اإليرادات صافية من املتأخرات/

إيرادات املقاصة احملتجزة

13.223.98.	29.	2	.123.623.124.	
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322.629.043.046.247.236.936.9.	1النفقات اجلارية

41.2	.649.841.		449.2.	629.93.	2مجموع اإلنفاق

الرصيد اإلجمالي - األساس 

النقدي

)12.3()6.1()27.0()19.7()30.	()26.2()18.4()16.7(

التجارة اخلارجية

اجلارية  التحويـــات  صافـــي 

)مبايني الدوالرات(

4003991 0961 17	3 2303 2191 9912 364

صـــادرات الســـلع واخلدمات 

)مبايني الدوالرات(

4996843806139609191 1	11 01	

الواردات من السلع واخلدمات 

)مبايني الدوالرات(

2 1763 3	32 	192 8644 0864 3634 6264 192

ــزان التجـــاري )مبايـــني  املـي

الدوالرات(

)1 677()2 670()2 139()2 2	0()3 126()3 444()3 47	()3 177(

امليزان التجاري )في املائة من 

الناجت احمللي اإلجمالي(

)	2.1()63.9()62.3()48.6()	0.0()	0.9()41.7()36.2(

امليزان التجاري مع إســـرائيل 

)مبايني الدوالرات(

)922()1 	98()886()1 94	()2 888()2 		8()2 841()2 677(

امليزان التجاري مع إســـرائيل 

)في املائة مـــن الناجت احمللي 

اإلجمالي(

)28.6()38.2()2	.8()42.0()46.2()37.8()34.1()30.	(

جتارة الســـلطة الفلسطينية مع 

إسرائيل/إجمالي جتارة السلطة 

الفلسطينية )في املائة()ج(

92.369.7	6.383.689.774.47	.684.7

الفلسطينيـة  الســـلطـة  جتارة 

مـع إسرائيل/إجمالي التجارة 

اإلسرائيلية )في املائة()ج(

4.33.92.12.72.83.02.82.	

امل�سادر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ووزارة املالية في السلطة الفلسطينية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واجلهاز 

املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء. * تقديرات أولية.

)أ( بالنظر إلى عدم قدرة اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني على الوصول إلى القدس الشرقية،  ال تشمل البيانات هذه املدينة،   

باستثناء األرقام املتعلقة بالسكان.

)ب( يتضمن »التعريف املوسع« للبطالة الذي وضعته منظمة العمل الدولية العمال املثبطني.  

)ج( تشير بيانات التجارة الفلسطينية واإلسرائيلية إلى السلع واخلدمات املرتبطة وغير املرتبطة بعوامل اإلنتاج.  
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وعلـــى الرغم من هذه اجلهود، اســـتمر العجز 

فـــي امليزانية؛ نظرًا إلى تراجـــع حجم العائدات 

والدعـــم املقدم من اجلهات املانحة إلى مســـتوى 

دون املتوقع. وتقلَّص العجز املتكرر، على أساس 

نقـــدي، بحوالي 11 نقطة مئوية في الفترة املمتدة 

بني عامي 2009 و2011، ليبلغ 12.4 في املائة 

من الناجت احمللي اإلجمالي )أظهر هذا الرصيد في 

العام 1999 فائضًا قدره 1.3 في املائة(. وعلى 

مستوى االلتزامات، تراجع العجز املتكرر بحوالي 

12 نقطة مئوية في السنوات الثاث األخيرة )وزارة 

املالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2012(.

وعلى الرغم من أن إيرادات السلطة الفلسطينية 

ارتفعت مـــن 1.8 مليار دوالر في العام 2009 

إلـــى 2.2 بليون دوالر في العـــام 2011، فقد 

كانت، مع ذلك، دون التوقعات. ويُرّد هذا إلى منو 

الناجت احمللي اإلجمالي دومنا أثر في اإليرادات 

فـــي غزة، وحتقيق منو أبطأ مما كان متوقعًا في 

الضفة الغربية. ومن جهة اإلنفاق، شملت التدابير 

املتخذة لضبطـــه اعتماد تخفيضات في البدالت 

واالمتيازات، وفي النفقات التشغيلية والرأسمالية، 

فضًا عن خفض العمالـــة في القطاع الصحي 

العام الفلســـطيني وفي غـــزة بوجه عام. ولذلك، 

ظل اإلنفاق اإلجمالي عند مستوى العام 2009، 

أي في حدود 3.2 مليار دوالر.

هاء � تزايد الهشاشة المالية بسبب انعدام 	 
اليقي���ن بش���أن الدعم المقدم م���ن الجهات 

المانحة وبشأن اإليرادات، وارتفاع الديون

بلـــغ صافي التحويـــات اجلارية إلى األرض 

الفلســـطينية احملتلة )الدعـــم املقدم من اجلهات 

املانحة أساسًا( 2.4 مليار دوالر في العام 2011؛ 

أي أقل بنسبة 27 في املائة من مستوى العامني 

السابقني. وبلغ دعم امليزانية 980 مليون دوالر، 

أي مـــا يقل مببلغ 20	 مليون دوالر عن مجموع 

احتياجات التمويل الازمة للســـلطة الفلسطينية 

لذلك العام. فاضطرت إلى اللجوء إلى االقتراض 

من املصارف احمللية ومراكمة املتأخرات املستحقة 

للموردين من القطاع اخلاص وصناديق املعاشات 

التقاعديـــة العامة. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه 

نسبة املتأخرات مببلغ 40	 مليون دوالر، زادت 

الديون املســـتحقة للمصارف احمللية مببلغ 140 

مليون دوالر لتصـــل إلى 1.1 مليار دوالر ـ أي 

0	 في املائة من اإليرادات العامة ـ بحلول نهاية 

العام UNSCO 2012( 2011,(. وســـيؤدي تزايد 

 الديون واملتأخرات إلى تقويض وضع الســـلطة

الفلسطينية املالي لسنوات قادمة، ألن سداد هذه 

الديون ستكون له األسبقية على تنفيذ امليزانيات 

املقررة.

ويقدر مجمـــوع احتياجات التمويل اخلارجي 

في العام 2012 مببلغ 1.3 مليار دوالر - مليار 

دوالر لدعـــم امليزانيـــة و300 مليون دوالر لدعم 

التنمية. وُتظهر املؤشـــرات املبكـــرة فجوًة ماليًة 

قدرهـــا 40	 مليـــون دوالر. وإذا لـــم متوَّل هذه 

الفجوة، فستجبر السلطة الفلسطينية على خفض 

اإلنفاق على اخلدمات األساســـية، واللجوء مرًة 

أخرى ـ بحثًا عن التمويل ـ إلى املصارف احمللية 

املعّرضة للمخاطر بالفعل، واالستمرار في مراكمة 
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املتأخرات املســـتحقة للقطاع اخلاص املضطرب 

أصًا. ويشـــّكل ذلك تهديدًا خطيرًا الســـتدامة 

الســـلطة الفلسطينية نفســـها، ما لم تخصص 

اجلهات املانحة موارد كافيًة من املعونة وتصرفها 

في الوقت املناسب.

ومن املصادر الرئيسة لعدم االستقرار املالي 

الـــذي تعاني منه الســـلطة الفلســـطينية مرور 

إيرادات املقاصة للتجارة الفلسطينية عن طريق 

إسرائيل، وهي إيرادات حتّصلها إسرائيل نيابًة 

عن الســـلطة الفلسطينية، على النحو املنصوص 

عليـــه في بروتوكول باريس. وفي أيار وتشـــرين 

الثانـــي 2011، حجـــزت إســـرائيل اإليرادات 

الفلســـطينية لتحقيق أهدافها السياسية، مثلما 

فعلت في عامي 2002 و2006. وعلى الرغم من 

نقل األموال احملتجزة إلى السلطة الفلسطينية في 

نهاية املطاف، فإن ذلك التدبير يزعزع استقرار 

وضع الســـلطة الفلســـطينية املالي واالقتصاد 

الفلسطيني؛ ألن اإلنفاق العام هو مصدر رئيس 

للنمو االقتصادي، وألن إيرادات املقاصة تشّكل 

 World( ــرادات 70 فـــي املائـــة من إجمالي اإلـي

ــرادات إلـــى  ــؤدي حجـــز اإلـي Bank, 2012(. وـي

تقويض قدرة الســـلطة الفلســـطينية على الوفاء 

بالتزاماتهـــا التعاقدية مع القطاع اخلاص ودفع 

األجـــور في الوقت احملـــدد. ويقوض ذلك أيضًا 

آفاق االســـتثمار، بتشـــجيع مناخ يتســـم بعدم 

اليقني وزيادة املخاطر علـــى املوردين والدائنني 

من القطاع اخلاص.
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ويتمثل عنصر رئيس آخر من عناصر املتاعب 

املالية الفلســـطينية في ضآلة حصة اإلنفاق على 

التنمية في امليزانية، التي وصلت إلى مبلغ زهيد 

قـــدره 	21 مليون دوالر، أي 3.4 في املائة من 

النـــاجت احمللي اإلجمالي في العام 2008. وزاد 

اإلنفاق على التنمية زيادًة طفيفًة في العام 2011، 

إلـــى نحو 368 مليون دوالر، أي 4.2 في املائة 

من الناجت احمللي اإلجمالي. وفي هذا الســـياق، 

ال بد من التأكيد على أن الفوائد الضائعة نتيجة 

انخفاض مســـتويات اإلنفاق علـــى التنمية رمبا 

تكون مرتفعًة للغاية في ظل اســـتنزاف الهياكل 

األساســـية والقيود املفروضة على جزء كبير من 

القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية.

واستمرار الضعف املالي للسلطة الفلسطينية 

ناجم أساســـًا عن نظام يوقع خسائر مالية من 

خال تسّرب اإليرادات إلى إسرائيل وعدم التمتع 

بالســـيادة على حتصيل الضرائب وضمان دقة 

املعلومـــات الضريبية. ويؤدي ذلـــك إلى تقليص 

القاعـــدة الضريبية، وخفض معدالت التحصيل، 

وفرض ضغوط إضافية على التزامات الســـلطة 

الفلسطينية في مجال اإلنفاق للتصدي لألزمات 
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اإلنسانية واالقتصادية املتكررة. وتشير تقديرات 

وزارة االقتصـــاد الوطني في الســـلطة الوطنية 

الفلسطينية )2011( إلى أن التكلفة االقتصادية 

الناجمة عن االحتـــال )من حيث الناجت املمكن 

الذي لم ُيتحصل عليه( على االقتصاد الفلسطيني 

فـــي العام 2010 بلغـــت 6.9 مليار دوالر، أي 

حوالي 82 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي. 

ولو لم ُتَتكبَّد تلك اخلســـارة، لكانت الســـجات 

املالية للســـلطة الفلســـطينية متوازنًة، ولتوافرت 

لديهـــا موارد كثيرة للتنمية. وتعوق تلك التكاليف 

اخلفية املتكررة النمو االقتصادي وجتعل تأثيره 

اإلمنائي ضئيًا.

ــرأي الـــذي يفيد بأن مـــن املمكن حتقيق  واـل

االســـتدامة املالية مبزيد مـــن التخفيضات في 

اإلنفاق العام ال يقتصر على اســـتبعاد األسباب 

احلقيقية لألزمة املالية؛ بل قد يأتي بنتائج عكسية 

من الناحيـــة املالية البحتة. فزيادة خفض إنفاق 

السلطة الفلسطينية ستولد ضغطًا على كا جانبي 

كشـــف امليزانيـــة احلكومية. وســـيؤدي التباطؤ 

االقتصادي الناجم عن ذلك إلى انكماش عائدات 

الضرائب وتضخم إنفاق السلطة الفلسطينية في 

امليدان االجتماعي الحتـــواء الفقر املترتب على 

ذلك. وفي الوقت الذي تراجع فيه متوسط األجر 

احلقيقي العام بنســـبة 8.4 في املائة في الفترة 

بـــني عامـــي 2006 و2011، ظلت فرص العمل 

في القطاع العام جامدًة تقريبًا )اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2012(. فزيادة الضغط 

على العمالة واألجور في القطاع العام، وال سيما 

في غزة، ال يهدد بكســـاد في االقتصاد فحسب؛ 

بل يقّوض أيضًا التماســـك االجتماعي وُيعّرض 

للخطر أي إجنازات حتققت في إرســـاء الدعائم 

املؤسسية لدولة فلسطينية لديها مقومات البقاء.

وينبغي االعتراف في حتليل املأزق املالي للسلطة 

الفلســـطينية بأن مســـتويات العمالة في القطاع 

العام واإلنفـــاق االجتماعي ُتبنّي أن االحتال قد 

خنق قدرة القطاع اخلاص على خلق فرص العمل 

وزيـــادة اإليرادات الضريبيـــة. وإجراء مقارنات 

بني حصة فاتورة األجور العامة الفلســـطينية من 

الناجت احمللي اإلجمالي مـــع مثياتها في بلدان 

أخـــرى أمر مضلل؛ ألن تلـــك املقارنات تتجاهل 

اآلثار املترتبة على االحتال، وميكن أن تؤدي إلى 

توجيهات سياساتية مشكوك فيها. ولذلك، فإن أي 

مقارنة بني املؤشـــرات االجتماعية - االقتصادية 

الفلسطينية واملتوسطات اإلقليمية ينبغي أن تأخذ 

دائمـــًا في االعتبار عمق مســـتوى االعتماد على 

املعونة، وَتعرُّض االقتصاد الفلســـطيني لسياسة 

إســـرائيل النقدية واالعتماد على عملتها، فضًا 

عن عدم التمتع بالســـيادة، وقلة فرص الوصول 

إلى األراضي واملياه واملوارد الطبيعية.

وقد يبدو اتباع هذه السياسات املالية األداة 

الوحيـــدة املتاحة التي ميكن أن تطبقها ســـلطة 

تتمتـــع باحلكـــم الذاتـــي للحفاظ علـــى ميزانية 

عامة مثقلة بالتزامات كبيرة فيما يتعلق بســـداد 

الرواتب ومجموعة من النفقات في مجالي األمن 

واملؤسســـات العامة، تقع عادة على عاتق الدول 

ذات السيادة. غير أن السلطة الفلسطينية ظلت 
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جُتبـــر على نحو متزايد علـــى أن تتحمل وحدها 

مســـؤوليات مالية يتعذر على أي دولة منخفضة 

الدخل أو متوسطة الدخل أن تواجهها، وذلك من 

خال »إصاحات هيكلية« أقل ما يقال عنها إنها 

غير مناسبة في حالة كهذه. وألقت تلك التدابير، 

إلـــى جانب خفـــض »احلد األدنى مـــن احلماية 

االجتماعيـــة«، عبئـــًا ثقيًا على أســـر الطبقتني 

املتوســـطة والدنيا واملنتجـــني احملليني على حد 

سواء. وذلك بدوره أثار بالفعل احتجاجات عامة، 

تاها حوار اجتماعي ثاثي مكثف، ولكن املسار 

املتبع لم يتغّير. ومن أجل االبتعاد عن الديناميات 

العقيمـــة التي هيمنت علـــى النقاش الدائر حول 

األزمـــة املالية الفلســـطينية، يتعـــنّي على جميع 

األطراف املعنية أن تقّيمـ  في ضوء القانون الدولي 

ـ النقطـــة التي ينبغي أن تتوقف عندها التزامات 

السلطة الفلسطينية بدفع التكاليف املترتبة على 

اســـتمرار الوضع القائم، وتبدأ عندها التزامات 

املجتمع الدولي وسلطة االحتال.

واو � اس���تمرار العج���ز التج���اري والتبعي���ة 	 
االقتصادية إلسرائيل

لم تظهـــر الصادرات الفلســـطينية في العام 

2011 أي عامـــات تدل على االنتعاش. ويعكس 

ضعف الصادرات تآكل القدرة اإلنتاجية، والبيئة 

املثبطـــة التي تواجه القطاع اخلـــاص، والقيود 

علـــى التنقل. وباإلضافة إلى ذلك، أدى احلصار 

املفروض على غزة إلـــى القضاء على جزء كبير 

مـــن قدرتها التصديرية، األمـــر الذي ترتب عليه 

ضرر شديد بصفة خاصة؛ ألن الزراعة في غزة 

ومعظم صناعاتها موجهة نحو التصدير وتعتمد 

اعتمادًا شديدًا على السلع املستوردة. وانخفض 

حجم الصادرات الفلســـطينية مببلغ قدره 136 

مليون دوالر في العام 2011 ليصل إلى ما يزيد 

قليًا على مليار دوالر - 12 في املائة من الناجت 

احمللي اإلجمالي. وتراجع حجم الواردات أيضًا 

مبا مقـــداره 434 مليون دوالر ليصل إلى 4.2 

مليـــار دوالر - 48 فـــي املائة من الناجت احمللي 

اإلجمالي. ونتيجة لذلك، استمر العجز التجاري 

مببلغ قدره 3.2 مليار دوالر - وإن كانت حصته 

مـــن الناجت احمللي اإلجمالي أقل مما كانت عليه 

في السنوات السابقة، أي بنسبة 36 في املائة.

ونظـــرًا إلـــى التبعيـــة الفلســـطينية الكبيرة 

إلسرائيل كمصدر للواردات ووجهة للصادرات، 

ما زال اعتماد التجارة واالقتصاد على إسرائيل 

مشـــكلة خطيرة. وشـــكلت التجارة مع إسرائيل 

في العام 2011 نسبة 83 في املائة من إجمالي 

التجارة الفلسطينية، حيث تأتي 83 في املائة من 

الواردات من / عبر إسرائيل وتستوعب األسواق 

اإلسرائيلية 80 في املائة من الصادرات. ومن ثم، 

شـــّكل العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل 

84 في املائة من العجز اإلجمالي، و31 في املائة 

من الناجت احمللي اإلجمالي.

وهذه التبعية الكبيرة حترم االقتصاد الفلسطيني 

من مصادر الواردات وأســـواق التصدير األكثر 

قدرة على املنافســـة، وتزيد من احتمال تعرضه 

لدورات األعمال التجارية والسياســـات األمنية 

اإلسرائيلية. ونتيجة لتشديد القيود اإلسرائيلية، 
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تهاوت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بنسبة 

24 في املائة بني عامي 2008 و2011 )صندوق 

النقد الدولي، 2012(. وبالتالي، ال بد من تقليص 

التبعية التجارية إلسرائيل وإعادة توجيه التجارة 

الفلسطينية وتسهيل اندماجها في االقتصادات 

العربيـــة واإلقليميـــة، حيث الترتيبـــات التجارية 

مواتية أكثر. ومثلما أشار إليه اخلبراء في حلقة 

نقاش ُعقدت في مؤمتر »األونكتاد« الثالث عشر 

في الدوحة، في نيســـان 2012)2(، فإحياء هذه 

الطرق التجارية التاريخية ال غنى عنه لتنشـــيط 

قطاعات التصدير الفلسطينية واالقتصاد ككل.

التنمي���ة 	  أم���ام  الرئيس���ة  العقب���ات   � زاي 
الفلسطينية

اتفقت الدول األعضاء، خال مؤمتر »األونكتاد« 

الثالث عشـــر، علـــى أهمية تقييم آفـــاق التنمية 

االقتصادية فـــي األرض الفلســـطينية احملتلة، 

ودراسة العقبات التي تعترض التجارة والتنمية. 

وينبغي أن يهدف ذلك إلى املساعدة على التخفيف 

مـــن الظروف االقتصاديـــة واالجتماعية املناوئة 

املفروضة على الشـــعب الفلســـطيني، وذلك في 

إطار التزام املجتمع الدولي ببناء دولة فلسطينية 

مستقلة. ومثلما أظهر الرصد املنهجي القتصاد 

األرض الفلسطينية احملتلة مبرور السنني، وعلى 

الرغم مـــن أي مظاهر توحـــي بالعكس، ترتبط 

جميع العقبات الرئيســـة التـــي تواجه االقتصاد 

الفلســـطيني باالحتـــال أكثـــر مـــن ارتباطها 

بالسياســـات االقتصادية للســـلطة الفلسطينية 

التي هي سياســـات محدودة النطاق بطبيعتها. 

وقد قضى االحتال على فرص التسويق، وقلص 

مســـاحة األراضي وحجم املوارد الطبيعية التي 

ميكن أن تقوم عليها الوحدات اإلنتاجية، وأحبط 

اســـتثمار القطاع اخلـــاص بزيـــادة التكاليف 

واملخاطر على املنتجني.

العامـــة  األساســـية  الهيـــاكل  وتقتصـــر 

واالستثمارات اخلاصة على املنطقة ج )اخلاضعة 

للسيطرة اإلسرائيلية(، التي تشكل 63 في املائة 

من أراضـــي الضفة الغربية. وتتطلب أنشـــطة 

االستثمار الفلسطيني في هذه املنطقة احلصول 

على إذن من إســـرائيل. وتُرفض طلبات السلطة 

الفلســـطينية للحصول على ذلك اإلذن بانتظام، 

ر لعدة سنوات في أحسن األحوال. فعلى  أو تُؤخَّ

سبيل املثال، لم حتصل سلطة املياه الفلسطينية 

على اإلذن بتنفيذ مشروع »وادي زومر« للصرف 

الصحـــي إاّل بعد 10 ســـنوات. وفـــي ظل هذه 

الظروف القاســـية التي تؤثر فـــي الوصول إلى 

األصول الوطنية واملوارد الطبيعية اإلستراتيجية، 

يظل بناء الدولة مفهومًا بعيد املنال. وفي الظروف 

الراهنـــة، ينبغـــي أن تركز جميـــع اجلهود على 

منـــع املزيد من التعدي على االقتصاد واملجتمع 

الفلســـطينيني من خال االستيطان واالحتال، 

بل والعمل على عكس اجتاه هذا املسار بالفعل.

ويخلص مكتب منســــق األمم املتحدة اخلاص 

 UNSCO,( لعملية الســــام في الشــــرق األوســــط

2012(، فــــي تقريــــره املقــــدم إلى اجتمــــاع جلنة 

االتصال املخصصة الذي ُعقد في بروكســــل، في 

21 آذار 2012، إلى أن »عدم وجود أفق سياسي 
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يضاهي التقدم احملرز في جدول أعمال بناء الدولة 

الفلســــطينية هو العقبة األساسية التي حتول دون 

حتقيــــق تغيير أكثر داللة بالنســــبة للفلســــطينيني 

علــــى أرض الواقع«. ويتطلــــب انتعاش االقتصاد 

الفلسطيني اتخاذ خطوات موثوقة نحو حل الدولتني، 

على النحو املتوخى في قرارات األمم املتحدة ذات 

الصلــــة. وال ميكن بلوغ مســــار النمو االقتصادي 

املستدام إال برفع احلصار عن غزة، ووقف عمليات 

اإلغاق الداخلي واخلارجي، وإزالة القيود املفروضة 

على االستثمارات العامة واخلاصة، والسيطرة على 

األراضي واستخدامها وإدارة املوارد الطبيعية في 

املنطقة ج. ويتطلب االنتعاش االقتصادي أيضًا من 

اجلهات املانحة تقدمي دعم كبير في الوقت املناسب 

وميكــــن التنبؤ به، علــــى أال يقتصر ذلك على دعم 

ه أيضًا إلى متويل االســــتثمار  امليزانية، بل أن يوجَّ

إلحياء القاعدة اإلنتاجية املنَهكة.

ثانيًا � الزراعة الفلسطينية تحت الحصار

القطــــاع الزراعــــي هو حجــــر الزاويــــة لبقاء 

االقتصاد الفلســــطيني وصاحية حــــل الدولتني. 

ومــــع ذلك، لم يتمكن هذا القطــــاع من أداء دوره 

اإلســــتراتيجي، بســــبب مصادرة األراضي ومنع 

املزارعني الفلســــطينيني من الوصول إلى املناطق 

الزراعية واملوارد املائية، وكذلك إلى األسواق احمللية 

واخلارجية لبيع منتجاتهم وشراء عوامل اإلنتاج.

وتقدر مســـاحة األراضي القابلة للزراعة في 

ــ  	92 1 كلم2 )31 في  الضفـــة الغربية وغزة بــ

املائة من املساحة الكلية(. ويقع واحد وتسعون في 

املائة من األراضي الصاحلة للزراعة في الضفة 

الغربيـــة، والباقي في قطاع غزة. ونظرًا إلى قلة 

فرص الوصول إلى املوارد املائية، متثل الزراعة 

ــري 14 في املائة من األراضي  املعتمدة على اـل

الصاحلة للزراعة، ويوجد 6	 في املائة منها في 

الضفة الغربية. وتشـــكل مناطق الزراعة البعلية 

86 في املائة من األراضي املزروعة، ويوجد 97 

في املائة منهـــا في الضفة الغربية. ومتثل املياه 

ــري في غزة )وزارة  اجلوفيـــة املصدر الرئيس لـل

الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010(.

وفي العام 2011، شكل القطاع الزراعي 	.	 

في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي وحوالي 12 

في املائة من إجمالـــي العمالة )اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلســـطيني، 2012(. ويشكل العمال 

غير املأجورين من أفراد األسرة 94 في املائة من 

مجموع العمال املســـتخَدمني في الزراعة البالغ 

عددهم 000 292 عامل )سلطة النقد الفلسطينية 

وآخـــرون، 2012(. ويوّرد القطاع قرابة 	1 في 

املائة من الصادرات الفلسطينية، وأهمها الزيتون 

وزيت الزيتون واخلضروات والزهور.

ولقد أدركت السلطة الفلسطينية الدور الفعلي 

للقطاع الزراعي، وإمكانية مساهمته في إرساء 

أســـاس اقتصادي متني للتنمية في املستقبل - 

ناهيك عن أنه يشـــكل مصدرًا للغـــذاء والدخل 

والعمل، وال سيما في أوقات األزمات - فصاغت 

هدفًا يتمثل في بناء قطاع زراعي مستدام وقادر 

على املنافســـة دوليًا )وزارة الزراعة في السلطة 

الوطنية الفلسطينية، 2010(. غير أن الصعوبات 
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املتزايدة التي تواجه الســـلطة الفلســـطينية منذ 

العام 1999 منعتها من توفير الدعم الكافي لهذا 

القطاع احملاَصر، ألن حاالت الطوارئ واألزمات 

االقتصادية واإلنسانية املتكررة استأثرت بالقدر 

األكبر من اهتمامها ومواردها. ونتيجة لذلك، لم 

حتصـــل الزراعة إال على نســـبة 1 في املائة من 

الدعم املقدم من اجلهات املانحة ومن مخصصات 

ميزانية السلطة الفلسطينية في السنوات األخيرة.

ألف � ت���آكل القاع���دة اإلنتاجي���ة الزراعية 	 
من ج���راء القي���ود المفروضة عل���ى التنقل 

والمستوطنات وجدار الفصل

تضرر القطاع الزراعي بوجه خاص من القيود 

املفروضة على حركة السكان الفلسطينيني ونقل 

البضائع. فهذه القيود تقّوض قدرة املزارعني على 

الوصول إلى أراضيهم ملزاولة عملهم األساســـي 

وإلى تســـويق واســـتيراد وتصديـــر املدخات 

واملنتجات الزراعية. وقد تأثرت املنتجات الزراعية 

القابلـــة للتلف واحملدودة الصاحيـــة تأثرًا غير 

متناســـب بتلك القيود وبتفريغ املنتجات وإعادة 

شـــحنها في نقاط التفتيش. ونتيجة لذلك، زادت 

تكاليـــف اإلنتاج واملعامات زيـــادة كبيرة وأدت 

إلى تـــآكل أرباح املنتجني الفلســـطينيني الذين 

يجدون صعوبة متزايدة في التنافس مع املنتجات 

املدعومة في املستوطنات اإلسرائيلية التي يستفيد 

منتجوها من تكنولوجيات متقدمة، ومن احلصول 

دون قيـــود على املياه، والوصول دون عوائق إلى 

األسواق بتكاليف عادية.

وثمــــة عامل ســــلبي آخر هو التــــآكل املنهجي 

للقاعدة اإلنتاجية الزراعية بسبب اقتاع األشجار 

املثمــــرة، وجتريف األراضي، ومنــــع الوصول إلى 

املياه. فخال االنتفاضة الثانية )2006-2000(، 

اقتلعت إســــرائيل مليون شــــجرة في غزة وحوالي  

 Agencia( 600000 شــــجرة في الضفــــة الغربية

 .)Española de Cooperación Internacional, 2007

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 	.2 مليون شجرة 

مثمرة قد اقُتلعت منذ العام 1967 )وزارة االقتصاد 

الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2011(. 

وعاوة على ذلك، أدت الســــيطرة اإلسرائيلية على 

األراضي الفلســــطينية الواقعة في املنطقة ج )63 

فــــي املائة من الضفة الغربية( إلى تراجع حاد في 

مســــاحة األراضي الزراعية واملراعــــي. فا ُيتاح 

للرعي إال 31 في املائة من املراعي الفلسطينية التي 

تبلغ مساحتها مليوني دومن)3( )وزارة الزراعة في 

السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010(.

وقـــد أدى جدار الفصل، واملســـتوطنات وما 

يتصـــل بها من منـــو الهياكل األساســـية، إلى 

خسران فعلي ألراض زراعية وموارد مائية مهمة. 

فاجلدار يحول دون وصول املنتجني الفلسطينيني 

إلى مساحة كبيرة من اجلزء الغربي من أراضي 

الضفـــة الغربيـــة اخلصبة، ويعـــزل املجتمعات 

احمللية، ويجزئ األسواق احمللية. وبحلول العام 

2009، كان 9000 دومن تقريبـــًا من األراضي 

املروية قد صودر لبناء اجلدار، وأصبحت اآلن 10 

في املائة من أراضي الضفة الغربية محاصرة في 

»منطقة التماس« بني اجلدار وحدود العام 1967 

)World Bank, 2009(. ويضطر آالف الفلسطينيني 
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الذيـــن ميلكـــون أراضي في هـــذه املنطقة إلى 

احلصول على تصاريح صعبة املنال من السلطات 

اإلسرائيلية للوصول إلى أراضيهم والعمل فيها. 

وحتـــى مع ارتفـــاع معدل الطلبـــات املرفوضة، 

يواجه املزارع الذي يحصل على تصريح مشاكل 

أخرى كثيرة. وقد يعجز املزارعون عن احلصول 

على تصاريـــح للعمال للقيام بأعمـــال الزراعة؛ 

وكثيرًا ما ُتغلق بوابات اجلدار عدة أيام؛ وعندما 

يعبُرها املزارعون، فعليهم نقل املعّدات الزراعية 

من البوابة ذهابًا وإيابًا في اليوم نفســـه، ألنه ال 

ُيســـمح لهم بتخزين املعّدات على أراضيهم في 

»منطقة التماس«.

وأدى احلصار اإلســـرائيلي على غزة والقيود 

املشـــددة املفروضة على الصيد وعلى أنشـــطة 

التصديـــر واالســـتيراد منذ العـــام 2007 إلى 

إنهـــاك القطاع الزراعي الضعيـــف أصًا. أما 

العملية العسكرية اإلســـرائيلية، التي ُنفذت في 

كانـــون األول 2008 / كانـــون الثاني 2009، 

وتداعياتهـــا، فقد زادت احلالة املتردية ســـوءًا. 

ــرة في النـــواجت والعمالة  وجنمت خســـائر كبـي

عن التدمير الواســـع النطـــاق للقاعدة اإلنتاجية 

الزراعيـــة، مثـــل األراضي املزروعـــة واحلقول 

واألشجار واملباني والصوبات الزراعية واملشاتل 

والطرق وشبكات الري ومرافق اإلنتاج احليواني. 

وعاوة على ذلك، مُينـــع املزارعون من الوصول 

إلى األراضـــي الزراعية داخل املنطقة »العازلة« 

التي يتراوح عرضها بني 300 متر و1000 متر 

على امتداد احلدود مع إســـرائيل. وبحلول العام 

2009، بلغت نسبة األراضي الزراعية التي يتعذر 

الوصول إليها أو التي تعطلت إنتاجيتها في غزة 

46 في املائة )وزارة الزراعة في السلطة الوطنية 

الفلسطينية، 2010(. وإمدادات املياه محدودة في 

غزة، وأصبحت املياه اجلوفية غير مائمة بشكل 

متزايد للزراعة واالستهاك اآلدمي نتيجة للملوحة 

والتلوث مبياه الصـــرف الصحي غير املعاجلة، 

وعجز الســـلطة الفلسطينية عن إصاح الهياكل 

األساسية املتداعية.

وتـــكاد تكون صناعـــة الصيد الفلســـطينية 

قـــد انهـــارت بالكامل، إذ تشـــهد فرص وصول 

الصياديـــن انخفاضًا منتظمًا منذ العام 2000. 

فا ُيســـمح بالصيد قبالة ســـواحل غزة إال على 

امتداد 3 أميال بحرية بداًل من مسافة العشرين 

ميًا املنصـــوص عليها في اتفاقات )أوســـلو(. 

وعاوة علـــى ذلك، انخفضت كميات املصيد من 

مناطق الصيد املسموح بها، بسبب اإلفراط في 

الصيد والتلوث الناجـــم عن إلقاء مياه الصرف 

الصحـــي فـــي البحر بعد تدميـــر مرفق معاجلة 

مياه الصرف الصحي خال العملية العســـكرية 

اإلسرائيلية في كانون األول 2008. ونتيجة لذلك، 

انخفض عدد الصيادين بنسبة 66 في املائة منذ 

العام 2000.

باء � العقبات أمام الوصول إلى الموارد المائية، 	 
وتدهور النوعية

أرســـت املادة 40 من اتفاقات )أوسلو( لعام 

1993 ترتيبًا مؤقتًا يتعلق بالتنمية واســـتخدام 

السلطة الفلسطينية للموارد املائية الفلسطينية. 
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وال تخصص تلك املادة للفلسطينيني إال ربع املياه 

)	.138 مليون م3( املتوافرة في مســـتجمعات 

املياه اجلوفيـــة الثاثة في الضفة الغربية، بينما 

حتصل إســـرائيل على البقيـــة. وُتقر املادة 40 

بحقوق الفلسطينيني في احلصول على املياه، غير 

أنها ال حتدد تلك احلقوق في انتظار مفاوضات 

الوضـــع النهائي. وخال تنفيـــذ »ترتيب مؤقت« 

ملدة خمس ســـنوات، كان مـــن املفترض اتخاذ 

القرارات املتصلـــة باملياه مبوافقة الطرفني. غير 

أن هذا الترتيب ترك للشـــعب الفلسطيني حصة 

ضئيلـــة جدًا من موارده املائية. وما زال الترتيب 

املؤقت قائمًا بعد مرور أكثر من خمســـة عشـــر 

عامـــًا على انتهاء صاحيتـــه املفترضة. وعاوة 

على ذلك، فاختال موازيـــن القوة بني الطرفني، 

وإقامـــة إســـرائيل الهياكل األساســـية الازمة 

للمستوطنات، وسيطرتها على املنطقة ج، عوامل 

ضمنت إلسرائيل التحكم في توزيع املوارد املائية 

في األرض الفلسطينية احملتلة.

وفـــي الوقت الذي تراقب فيه إســـرائيل كمية 

املياه التي يستخرجها الفلسطينيون ومتلك حق 

النقض فيما يتعلق باالســـتثمارات الفلسطينية 

في الهياكل األساسية اخلاصة باملياه، ال تتمتع 

الســـلطة الفلســـطينية بالصاحيات نفســـها، 

وال ميكنهـــا احلصول على بيانات االســـتخدام 

اإلسرائيلي للمياه. فما فتئت إسرائيل تستخرج 

من املياه ما يتجاوز املستوى الذي حتدده املادة 

40 من خال مصـــادرة 82 في املائة من املياه 

اجلوفية الفلسطينية لاستخدام داخل حدودها أو 

مستوطناتها. وميكن لهذا اإلفراط في ضخ املياه 

أن يستنزف مستجمعات املياه اجلوفية، مما ميثل 

تهديدًا خطيرًا ملستقبل املوارد املائية الفلسطينية 

)وزارة الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية، 

2010(. وفي الوقت نفسه، ُيحرم كل من السلطة 

الفلسطينية واملزارعني الفلسطينيني من احلق في 

حفر اآلبار لتلبية الطلب املتزايد على املياه، حتى 

عندما يكون مصدر امليـــاه بأكمله تقريبًا داخل 

الضفـــة الغربيـــة. وعلـــى أرض الواقع، حتصل 

إســـرائيل على حصة تتجاوز ما حدده الترتيب 

املؤقـــت، بينما يحصل الفلســـطينيون على أقل 

مـــن حصتهم في نهاية املطاف وال يبقى أمامهم 

ســـوى خيار استيراد أكثر من 0	 في املائة من 

.)Ma’an, 2010( مياه استهاكهم من إسرائيل

وظل الفلســـطينيون، منذ االحتال في العام 

1967، ُيحرمون من الوصول إلى مياه نهر األردن 

ومياه الينابيع الطبيعية التي تصب فيه، ولم يُعد 

باستطاعتهم استخدامها ألغراض الزراعة. ولو 

أتيحت مياه نهـــر األردن، لزادت إمدادات املياه 

الفلسطينية إلى حد كبير. وعاوة على ذلك، أدت 

مصـــادرة أراضي الضفـــة الغربية من أجل بناء 

املستوطنات إلى ســـيطرة السلطات اإلسرائيلية 

على عدد متزايد من ينابيع املياه العذبة في الضفة 

الغربية البالـــغ عددها 2	1 ينبوعـــًا. وبالتالي، 

أصبحـــت األنشـــطة الزراعيـــة أقل قـــدرة على 

االستمرار، وفقد العديد من املزارعني الفلسطينيني 

مصدر رزقهم واضطروا إلى التخلي عن الزراعة 

)مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2012(.
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أما في غزة، فا توجد ينابيع مائية، وُتســـتمد 

جميع املياه املســـتخدمة في الزراعة من اآلبار. 

وتتمثل املشكلة الرئيســـة في تردي نوعية املياه 

بســـبب )أ( تدميـــر الهياكل األساســـية للمياه، 

مبـــا في ذلك اآلبار، خال العمليات العســـكرية 

اإلســـرائيلية في كانـــون األول/ 2008 وكانون 

الثاني/ 2009؛ و)ب( اســـتمرار احلصار الذي 

مينع السلطة الفلسطينية من إعادة بناء الهياكل 

األساسية املدمَّرة.

وبســـبب القيود املفروضة على عمليات احلفر 

وعلى إعادة تأهيل الهياكل األساســـية  للمياه، 

مـــا انفك نصيـــب الفرد الفلســـطيني من املياه 

املســـتخرجة يتراجع؛ وبلغ بحلول العام 2009 

نسبة 	2 في املائة من مستوى نصيب الفرد في 

إسرائيل. وعاوة على ذلك، ال يحصل الفلسطينيون 

إال على 10 في املائة من التغذية السنوية للنظام 

املائي للضفـــة الغربية )وزارة االقتصاد الوطني 

في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2011(. وتشير 

التقديرات إلى أن حجم االستخدام الفلسطيني 

للميـــاه ألغراض الزراعة ميثل ُعشـــر حجم ذلك 

االستخدام في إســـرائيل. وعلى أساس نصيب 

الفرد الواحد، يتجاوز حجم اســـتهاك املياه في 

إســـرائيل بخمســـة أمثال حجم استهاكها في 

الضفة الغربية )Ma’an, 2010(. ويشير البنك 

الدولي )2009( إلى أنه ال ُيسقى فعليًا سوى 	3 

في املائة من األراضي الفلسطينية املعتمدة على 

ــري، األمر الذي يكلـــف االقتصاد كّمًا مذهًا  اـل

من فرص العمل الضائعة يبلغ 000 110 فرصة 

عمل و10 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي.

جي���م � تضاؤل اإلنتاجي���ة الزراعية من جراء 	 
القيود المفروضة على المدخالت المستوردة 

وعدم توفير االئتمان

يؤثر احلظر األمني اإلسرائيلي على األسمدة 

املستوردة تأثيرًا سلبيًا في الزراعة الفلسطينية. 

وقد أدى إلى ظهور مشـــاكل تشـــمل عدم توافر 

األســـمدة الضرورية وارتفاع تكلفة اســـتخدام 

بدائل غير مناسبة تقلل من جودة التربة وتفضي 

إلـــى انخفـــاض اإلنتاجيـــة والربحية. وتشـــير 

التقديرات إلى أن اإلنتاجية الزراعية قد انخفضت 

بنســـبة تتراوح بني 20 في املائة و33 في املائة 

منذ فرض احلظر على اســـتيراد األسمدة، وهو 

حظر ال ينطبق على املســـتوطنات اإلســـرائيلية 

في الضفة الغربية )وزارة االقتصاد الوطني في 

السلطة الوطنية الفلسطينية، 2011(.

ويشـــكل نقص فرص احلصول على التمويل 

عقبًة بـــارزًة أخرى أمام الزراعة الفلســـطينية. 

فاحلصـــول على االئتمان محـــدود للغاية، نظرًا 

لصغر حجم وحـــدات اإلنتاج الزراعي النمطية، 

واالفتقـــار إلى الضمانات املقبولة للحصول على 

القروض التجارية، وشـــدة املخاطر على اإلنتاج 

الزراعي الناجمة عن الطقس، وتقلبات األسعار، 

والصدمات السياســـية املتكـــررة. وُيقدر الطلب 

الســـنوي علـــى القروض الزراعيـــة مببلغ 0	1 

مليون دوالر )وزارة الزراعة في السلطة الوطنية 

الفلسطينية، 2010(. وعلى الرغم من هذا الطلب 

القليل نسبيًا، لم يتسّن ملؤسسات اإلقراض تلبيته 
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بســـبب املخاطر التي ينطوي عليها. فمن كانون 

الثاني إلى أيلول 2011، على ســـبيل املثال، لم 

يتجاوز نصيـــب الزراعة من مجموع االئتمانات 

اخلاصة املقدمة من املصارف نسبة ضئيلة قدرها 

1 فـــي املائة، بينما اســـتأثرت قطاعات التجارة 

والبناء واخلدمات بنســـب 21 في املائة و17 في 

املائة و16 في املائة على التوالي )ســـلطة النقد 

الفلسطينية وآخرون، 2012(.

دال � تراجع طويل األجل في إنتاج الزيتون	 

لشـــجرة الزيتـــون دور مركـــزي فـــي حياة 

الفلســـطينيني ملـــا لها مـــن أهميـــة اقتصادية 

واجتماعيـــة وتاريخيـــة بل وروحية. وتســـتخدم 

األسر الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم ثمار 

شـــجرة الزيتون وزيتها ورواســـبها وأخشابها 

وأوراقها أساسًا لنطاق واسع من املواد الغذائية 

الرئيســـة، ولصناعـــة الصابون،  الفلســـطينية 

واالســـتخدامات الطبيـــة، والوقـــود، واحلـــرف 

ــراء احليـــاة البيئية  الزخرفيـــة، مما يجســـد ـث

واالجتماعيـــة والثقافيـــة الفلســـطينية. وتغطي 

بساتني الزيتون مساحة قدرها 000 940 دومن 

من األراضي الفلسطينية في األرض الفلسطينية 

احملتلـــة، أي نحو 	1 في املائة من مســـاحتها 

اإلجمالية، وتسهم في االقتصاد من خال صاتها 

بالصناعـــة الغذائية وبغيرها من الصناعات مثل 

الصابون التقليدي واحلرف التقليدية. ويوفر قطاع 

الزيتون الفرعي نســـبة 	1 في املائة من إجمالي 

الدخل الزراعي. ويخفف أيضًا من آثار البطالة 

والفقر بتوفير ما بني 3 مايني و4 مايني يوم من 

العمالة املوسمية سنويًا، ودعم 000 100 أسرة 

فلسطينية. ومع ذلك، فإنتاج زيت الزيتون يتراجع؛ 

حيث انخفض من متوسط قدره 000 23 طن في 

السنة خال الفترة 2000-2004 إلى 000 14 

طن في السنة خال الفترة 2007-2010. ونتيجة 

لذلك، غطت واردات زيت الزيتون في العام 2009 

نســـبة 0	 في املائة من الطلـــب احمللي )وزارة 

الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010(.

ويواجـــه املزارعـــون الفلســـطينيون حتديات 

متعـــددة تقلل من إنتاج الزيتون كمًا ونوعًا. فقد 

قلصوا إلى حد كبير اســـتخدام األسمدة نتيجة 

للقيـــود اإلســـرائيلية املفروضة علـــى املدخات 

الزراعية. وعاوة على ذلك، يعاني املزارعون من 

تقييد الوصول إلى بساتينهم، وخصوصًا خال 

موســـم احلصاد. ففي العام 2010، على سبيل 

املثال، ُرفض 40 في املائة من الطلبات املقدمة من 

املزارعني الفلسطينيني للوصول إلى بساتينهم في 

»منطقة التماس«. وُتفتح بوابات اجلدار ساعات 

محدودة، حتى أثناء موسم احلصاد. وباإلضافة 

إلى ذلك، تتعرض بســـاتني الزيتون الفلسطينية 

املوجودة حول املســـتوطنات في الضفة الغربية 

ألعمال االقتاع والتخريب واحلرق التي يقوم بها 

املستوطنون. وتشير التقديرات إلى اقتاع أكثر 

من 800000  شـــجرة زيتـــون مثمرة منذ العام 

1967 )وزارة االقتصـــاد الوطني في الســـلطة 

الوطنية الفلســـطينية، 2011(، وتدمير أكثر من 

00	 7 شـــجرة زيتون في األرباع الثاثة األولى 

من العام 2011 فقط.
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هاء � ينبغي أن تؤدي الزراعة دورًا إستراتيجيًا 	 
لتحقيق التنمية المستدامة

على الرغم من أن الزراعة الفلسطينية ما فتئت 

تتكبد خســــائر فادحة منذ العام 1967، فهي 

تشكل أحد أكثر القطاعات إستراتيجية وقدرة 

على املقاومة في االقتصاد الفلسطيني، وميكنها 

حتقيق انتعاش أسرع وأكثر استدامة، باملقارنة 

مع القطاعات األخرى. وتشــــير الدراسات إلى 

أن إزالــــة القيود املفروضــــة على هذا القطاع، 

وإتاحة فرص الوصول الكاملة دون عراقيل إلى 

األراضي واملياه واألسواق، باإلضافة إلى القدر 

الكافي من االستثمارات في الهياكل األساسية، 

كلها عوامل ميكن أن تؤدي إلى توسع كبير في 

رقعة األراضي الزراعية املروية في املنطقة )ج( 

وغور األردن، وارتفاع القيمة املضافة الزراعية 

إلــــى أكثر من 	2 فــــي املائة من الناجت احمللي 

اإلجمالي )وزارة االقتصاد الوطني في السلطة 

الوطنية الفلسطينية، 2011(.

ولكــــي ينمو قطــــاع الزراعة الفلســــطيني ـ 

الذي رمبــــا كان يعمل حاليًا بربــــع إمكاناته ـ 

هنــــاك حاجة ملحــــة إلى معاجلة مشــــكلة عدم 

سيطرة الفلسطينيني، إن لم نقل سيادتهم، على 

األراضي واملــــوارد املائية، التي ال يوجد دونها 

حيٌّز يذكر لتصميم وتنفيذ خطط لتطوير استخدام 

األراضي واملوارد املائية الفلسطينية الشحيحة 

وبلوغ مستواه األمثل. وينبغي أن تنظر السلطة 

الفلسطينية، بدعم من املجتمع الدولي، في اتخاذ 

إجراءات تصحيحية للتعويض عن تأثير القيود 

اإلســــرائيلية في القطاع الزراعي الفلسطيني، 

وعن عدم قدرة الســــوق على توفير ما يكفي من 

متويــــل وتأمني للمزارعني. وميكن أن تكون هذه 

م من  التدابير التصحيحية في شكل إعانات ُتقدَّ

أجل بعض عوامل اإلنتــــاج للتعويض عن ندرة 

األســــمدة ورداءتها في ظل احلظر اإلسرائيلي. 

وميكــــن أن تتخذ التدابير أيضًا شــــكل برامج 

لتعويض املزارعني عن األشجار املقتلعة وإعادة 

غرســــها، وبرامــــج لترويج املنتجــــات الزراعية 

الفلســــطينية محليًا ودوليًا، وبرامج لتحســــني 

األراضي واســــتصاحها. غير أن زيادة حصة 

الزراعة في كل من ميزانية السلطة الفلسطينية 

والدعم املقدم من اجلهات املانحة شــــرط ال بد 

منه ألي إجراءات من هذا القبيل.

ويشــــكل القطاع الزراعي ركيزة أساســــية 

لاقتصاد الفلســــطيني، وعليه دور إستراتيجي 

في احلفاظ على األراضي واملياه الفلسطينية من 

املصادرة والضم. ولذلك، هناك حاجة ملحة إلى 

اًل  إنشاء مصرف عام للتنمية الزراعية يكون مموَّ

متويــــًا جيدًا، وال يهدف إلى الربح. وباإلضافة 

إلى اإلســــهام في تنفيــــذ التدابير املذكورة في 

الفقرة السابقة، ينبغي أن يضطلع ذلك املصرف 

مبهمة تقاسم مخاطر األنشطة الزراعية، وتقدمي 

القــــروض وخدمات التأمــــني للمزارعني، ودعم 

التســــويق وخدمات ما بعد احلصاد، فضًا عن 

متويل وضمان االستثمار في الهياكل األساسية 

اخلاصة بالزراعة واملياه.

واخلاصة هنا، أنه ال تنمية حتت االحتال، 
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وليست هناك آفاق للتنمية االقتصادية الفلسطينية 

وحتّسنها في ظل تدهور األوضاع االقتصادية 

بشكل متواٍل مع مرور السنني؛ وبالتالي تصبح 

التنمية بعيدَة املنال إذا ما قيســــت إلى التطور 

االقتصادي الســــلبي في الســــنوات السابقة. 

أما التحّســــن االقتصادي املزعوم، فما هو إال 

نتــــاٌج عرضــــيٌّ للمعونات املباشــــرة، التي ليس 

لها أثر تنموي مســــتقبلي، وإمنا ُتســــتنفد في 

االســــتهاك املباشر على استيراد البضائع من 

السوق اإلســــرائيلية أو عبرها، مع األخذ بعني 

االعتبار احلساســــية االقتصادية الفلســــطينية 

لتقلبات مستويات املعونة، والتي تؤدي إلى رفع 

مؤشرات النمو والتحسن االقتصادي؛ وبالتالي 

تضليل احلقائق.

وما دام هناك احتال كولونيالي اســــتيطاني 

يقضي على كافة فرص النمو، ويتوّسع في قضم 

األراضي واملوارد الفلسطينية، وتقطيع األوصال 

الداخلية واخلارجية، ويتحّكم بشــــكل كامٍل في 

التجارة الفلســــطينية وحركتها وسياساتها عبر 

عــــدم التزامه تنفيَذ اتفاقيــــة باريس؛ فا ميكن 

احلديث عن تنمية فلســــطينية، وستبقى حاالت 

الفقر مرتفعًة، يصاحبها انعدام األمن الغذائي 

وارتفاع معدالت البطالة.

والنتيجة النهائية، أنه ال بد من إعادة صياغة 

شكل العاقة التجارية واالقتصادية مع سلطات 

االحتــــال علــــى أرضّية تضمــــنـ  على األقلـ  

احلفــــاظ على إعــــادة هيكلة االقتصــــاد وعدم 

تدميــــره، وذلك من خال تغييــــر اتفاق باريس 

واالحتاد اجلمركي في الفترة املتوسطة األجل، 

إلى حني التوّصل إلى احلل النهائي، وبخاصة أن 

التغيرات السياسية والعملية على أرض الواقع، 

أوجــــدت قناعًة بــــأن اتفاقية باريــــس والغاف 

اجلمركي ما عادا يخدمان املصلحة االقتصادية 

الفلسطينية. 
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سيناريو الضربة اإلسرائيلية القادمة ضد غزة

دراسات

د. عدنان أبو عامر*

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة األمة - غزة

مقدمة

فـــي غمرة خروج الســـطور اآلتيـــة إلى حيز 

النشـــر، ال يستطيع أحد أن يجزم مبآالت ذهاب 

التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة إلى نهاياته، 

بعد أن أفســـح املجـــالـ  عقب حرب »الرصاص 

املصبوب«ـ  لتبادل النيران على مدار فترات طويلة 

تتخللها فترات هدوء قصيرة للغاية. 

وعلى الرغم من أن إسرائيل والفلسطينيني ال 

يريـــدون تصعيد املوقف إلى مواجهة كبرى، فإن 

األمور قد تخرج في النهاية عن نطاق الســـيطرة 

مع تصعيد اجلانبني للفعل ورد الفعل.

اإلســـرائيلية  ــرات  التقدـي اختـــاف  ومـــع 

والفلســـطينية حـــول طبيعة احلراك العســـكري 

املتوقـــع ضد غـــزة، فابد من حتديد »مســـرح 

العمليات«، وهو الشـــريط الساحلي، البالغ طوله 

	3 كم، ومســـاحته 360 كم2، ويزيد عدد سكانه 

على 	.1 مليون نسمة، ويقسم إلى عدة مناطق:

شمالية: سكانها 800-900 ألف نسمة، . 1

األقرب جغرافيًا للعمق اإلسرائيلي، ومنها 

تنطلق الصواريخ ضد أهداف حيوية.

جنوبية: عديدها 400 ألف نسمة، محاذية . 2

للحدود املصرية، ومنها يهرب الساح إلى 

القطاع. 

وســـطى: معظمها زراعـــي وتضم عدة . 3

مخيمات لاجئني. 

كما يفتقر قطاع غزة إلى العمق اإلستراتيجي، 

ويقـــع كله ضمـــن مدى نيران املدفعية، وأشـــبه 
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مـــا يكون مبدينـــة محاصرة، وميكن إســـقاطه 

عبر: اقتحامه عســـكريًا، واحتال مدنه، وتدمير 

املقاومة املدافعة عنه، أو حصاره وقطع مقومات 

احلياة وصمود املجتمع املدنـــي، كالغذاء واملاء 

والدواء والطاقة، أو ضغطه عسكريًا واالستنزاف 

امليداني، أو باخليارات الثاثة معًا.

أواًل � أهداف العملية	 

وفقًا ملـــا هو متاح حتى اللحظة، فإن التقدير 

األكثر ترجيحًا للسلوك اإلســـرائيلي العسكري 

ضد غزة، هو تنفيذ عملية جوية لتحقيق عدد من 

األهداف واألغراض، أهمها:

اســـتهداف عـــدد من القـــادة امليدانيني . 1

للفصائل املسلحة، وتدمير منازلهم.

تدميـــر قواعد إطاق الصواريخ ومخازن . 2

الساح والذخيرة.

القضاء على ما ميكن من البنية العسكرية . 3

للمقاومة. 

اإلجهاز علــــى مقومات صمــــود املجتمع، . 4

بضرب محطات احملروقات ومخازن التموين. 

وحـــني يأتـــي أوان العملية البرية، ســـتهدف 

إســـرائيل منها إلى تضييـــق احلصار، وتقطيع 

أوصال القطاع، والســـعي إلى احتال املناطق 

اخلالية من الســـكان خارج املدن، لتدمير مراكز 

املقاومـــة وقواعد إطاق الصواريـــخ، والضغط 

عسكريًا على املدن مع التهديد بدخولها. 

أما عن السؤال الكبير: ملاذا ال تفضل إسرائيل 

الذهاب نحو عملية برية واســـعة، تشمل اقتحام 

املدن الغزية، فإن التخوف من تكبد خسائر كبيرة 

في صفوف العسكريني يبدو العامل األكبر، حيث 

يصبح القتال التحامًا بني مقاوم وجندي، ويصبح 

الساح لدى املقاومة مجديًا في تدمير املدرعات 

اإلسرائيلية، بجانب الرغبة في عدم إيقاع آالف 

الضحايا في صفوف الفلســـطينيني، ملا لها من 

تداعيات فلسطينية وعربية وعاملية.

ولذلك، قد يعمل اجليش حسب احلاجة داخل 

القطاع في عمليات برية محددة، على نحو مينع 

قدر املســـتطاع اخلسائر في األرواح، ألنه كلما 

اســـتطاع التقليل من اإلصابات، سيزداد وميتد 

التأييد العام املطلوب للعملية العسكرية املستمرة، 

ألن أوســـاطًا نافـــذًة فيه تعتقد أنـــه من اخلطأ 

الشديد أال يســـتغل النشاط العسكري الذي قد 

يبدأ إلحراز الهدف احلقيقي، بل أن يوجه ويلّخص 

بإحراز هدنة أخرى »متفق عليها«.

وفي الظروف الناشـــئة، على احلكومة األخذ 

بجميع الوسائل املعقولة الضطرار حماس مرة، 

وإلـــى األبد لامتناع عن إطاق النار؛ بأن يوجد 

هدوء حترص عليه خوفًا من الرد اإلسرائيلي، ال 

نتيجة اتفاق مرفوض آخر. )1(

ومع ذلك، يكمن اخلطـــر األكبر في أن تنجر 

إســـرائيل عقب ما قـــد حتققه في املرحلة األولى 

مـــن العملية للقيام بعملية بهـــدف القضاء على 

قدرة »حماس« على إطاق النار من قطاع غزة، 

بهدف تشـــويش احلياة في البلدات اإلسرائيلية، 

لكن الواضح أنـــه ال ميكن حتقق ذلك من خال 

إطاق النار من بعيد، واحتال أجزاء من قطاع 

غزة، بسبب مدى الصواريخ التي تطلقها املقاومة، 
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وقرب البلدات اإلسرائيلية من حدود القطاع.

وكل ذلك يعني أنه ملنع سقوط صواريخ عليها 

بصـــورة تامة، فابـــد من احتـــال قطاع غزة، 

و»تطهيره« من العناصر املسلحة، على الرغم من 

أن الثمن السياســـي واالقتصادي لهذه اخلطوة 

سيكون كبيرًا، نتيجة احتال القطاع من جديد، 

وحتمل مسؤوليته، عاوًة على دفع الثمن املباشر 

ملعركة من هذا النوع، لذلك من مصلحة إسرائيل 

عدم حدوث ذلك. 

وإذا لـــم تقرر إســـرائيل حتقيق هذا الهدف، 

فـــا يزال هناك خطـــر قائم بأن متتـــد العملية 

العســـكرية لوقت أطـــول دون احلاجة إلى ذلك، 

مـــن خال االعتقاد أن توجيـــه النيران من بعد، 

والقيام بعملية برية محدودة سيكون عمًا فاعًا 

وحًا كافيًا، يستطيع منع إطاق الصواريخ من 

اجلانب الفلسطيني بشكل كامل. 

لكـــن هذا ال يعني أنه ال توجد حاجة لعمليات 

برية نوعية، حتى يثبت حلماس أنها ستدفع الثمن 

الكبير، وعليها دفع الثمن في مجاالت لم يســـبق 

أن دفعت ثمنها من قبـــل، بتوجيه ضربة لقوتها 

الضاربة وهي كتائب القسام. )2(     

وفـــي الوقت الذي تؤكد فيه إســـرائيل أنها ال 

تنوي املغامرة في حرب برية ضد غزة، ألن تكلفتها 

ســـتكون باهظة، فإنها تعتقد أنها ستحقق عددًا 

من أهدافها خال احلرب »احملدودة«، منها: 

أ-  تدميـــر الكثير من غـــزة، وإنهاك أهلها، في 

حصار طويل وحرب مريرة. 

ب- إنهاك حماس دون القضاء على حكمها لغزة، 

الســـتمرار اخلاف مع حركـــة فتح، كي ال 

تشكل غزة، مع الضفة، نواة لدولة فلسطينية 

ال ترغب بإقامتها. 

ج- تأمني إسرائيل نفسها بهدنة، لم تتحدد مدتها 

بعد، مع خصمها في غزة. 

هـ- إدراك إســـرائيل، مبا ال يقبل الشك، أن أي 

دولة عربية، غير جاهزة ملواجهتها، وأنها ما 

زالت، الدولة األقوى واألقدر في هذا احمليط 

العربي الكبير، على الرغم من ثورات الربيع 

العربي.

ثانيًا � المعطيات الميدانية	 

عادًة ما تبدأ احلـــروب مبواجهات، ثم تنتهي 

بتدمير ومجازر، حرب إسرائيل األخيرة على غزة 

جـــاءت من نوع مختلف، التدمير أواًل ثم احلرب، 

وهذه ليست صدفة، ألن لديها إستراتيجية جديدة، 

توجه رســـالة للجميع مفادها: إذا تعرضنا ألي 

هجوم فإن سياستنا في الرد هي اجلنون، هذا ما 

يقوله اإلسرائيليون عن أنفسهم، وترجمة اجلنون 

على األرض هي التدمير الواسع والشامل.

فإذا مت قصف املستوطنات اجلنوبية بصاروخ، 

ترد إســـرائيل بغارة جوية تدمر أحياء كاملة، أو 

سلسلة من املصانع، لعل هذا يردع الفلسطينيني 

عـــن مهاجمتهـــا، يريد اإلســـرائيليون أن تكون 

إســـتراتيجية اجلنون، وما يرافقهـــا من تدمير 

واســـع، أداة رادعة جتبر الفلسطينيني وسواهم 

على التفكير طويًا قبل أن يتحركوا ضدهم.

فعلت إســـرائيل ذلك في احلـــرب ضد لبنان 

عـــام 2006، وأحدثت في بيروت تدميرًا ال مبرر 
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عســـكريًا له، وكررت التجربة ثانية في غزة عام 

2008، بتدمير واســـع وقتل كبير للمدنيني قبل 

العسكريني، من أجل أن يرتدع اخلصم، وكأنها 

تريد أن جتعل من إستراتيجية اجلنون، والقصف 

اجلوي الواسع واملدمر، وارتكاب املجازر بسرعة 

فائقة ومدروســـة سلفًا، ساحًا رادعًا آخر يؤدي 

الرسالة نفسها التي يؤديها الساح النووي.

علمًا أن إســـتراتيجية اجلنـــون هذه تعكس، 

في جانب آخر منها، حالة من الضعف تســـتحق 

املراقبـــة، تقول إن اجليش اإلســـرائيلي لم يعد 

اجليش الذي ال يقهر، فاجليوش النظامية هزمته 

عـــام 1973، ومقاتلو املقاومة غيـــر النظاميني 

هزمـــوه في حرب عام 2006، وما جرى في غزة 

بلور بالتدريج بوادر مماثلة. 

وبات واضحًا أن إســـرائيل ستشن عمليتها 

القادمـــة ضد غزة لتقضي على صواريخها، لكن 

احلرب األخيرة أثبتت أنه بعد أســـابيع ثاثة من 

التدمير الشـــامل، ردت املقاومة بتجديد قصف 

الصواريـــخ، ليتبلور الدرس األول الذي يقول إن 

إرادة القتال ما زالت صامدة، ولم تستطع املجزرة 

اإلســـرائيلية أن تقضي عليهـــا، وبعد يوم واحد 

إضافي تبلور الدرس الثاني، حني أطلق املقاتلون 

الفلسطينيون صواريخ ذات مدى أبعد، وشكل ذلك 

»هزمية« جلنراالت إستراتيجية اجلنون، وبداًل من 

القضاء على الصواريـــخ، ها هم أمام صواريخ 

أبعد مدى وأشد تأثيرًا.

والدرس هنا: أن مجموعة من املقاتلني، وحفنة 

من الصواريخ، ال تستطيع أن تقضي على اجليش 

املهاجم، لكنها ال تتيح له فرصة حتقيق أهدافه، 

وحني ال يستطيع جيش جرار أن يحقق أهدافه، 

فهذه هي هزميته، حصل ذلك في لبنان، وحصل 

مرة ثانية في غزة.)3(

ولعل ذلـــك ما دفع بضباط عســـكريني كبار 

للقـــول إن على إســـرائيل أن تعلـــن مع بدايتها 

ألي عملية عســـكرية في غزة، أن األسوأ ال يزال 

أمامها، »ألن مـــا يجري ليس عملية خاطفة، بل 

وضعنا ألنفسنا أهدافًا كبيرة، ونحن جاهزون لها 

متامًا، ومتعهدون بتدمير كافة البنايات واملقرات 

التي تســـتخدمها املقاومة، وفي نهاية العملية لن 

جتدوا بناية واحدة واقفة، هذه العملية تختلف عما 

سبقها، لقد حددنا هدفًا مرتفعًا، وسنصل إليه«.)4( 

في ســـياق متصل، تبدي القيادة العســـكرية 

العليا للجيش اإلســـرائيلي مخاوفها املرعبة مع 

بداية أي عمليـــة برية في غزة، لتجنب املخاطرة 

بحياة اجلنود، حتى وإن تسبب ذلك بإحلاق أذى 

فادح بالسكان الـمدنيني، مما منح اجليش القدرة 

على استخدام قوة نارية مكثفة خال عملية التقدم 

في عمق غزة.

وفـــي جميع العمليات العســـكرية الســـابقة 

والاحقـــة ضد غزة، جـــاءت النتيجة الفورية لها 

عملية تدمير واســـعة، وقتل مدنيني كثيرين، كما 

يتلقـــى اجلنـــود تعليمات مشـــددة مفادها عدم 

الوقوع في األسر بأي ثمن، حتى لو كانت حياة 

اجلندي نفســـه، ويتضح من تســـجيل مت بثه في 

بعض القنوات التلفزيونيـــة أن أحد ضباط لواء 

)غوالني( أعطى تعليمات للجنود بتفجير القنبلة 
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التي يحملونها بأنفسهم وبخاطفيهم، وعدم الوقوع 

في أسر فصائل املقاومة.

وتنطلـــق هـــذه النظرية من النصـــر املعنوي 

الذي ميكـــن أن حتققه املقاومة في حال متكنت 

من أسر جنود إسرائيليني، الذي أطلق الضباط 

عليه »سيناريو الرعب«، كما شددت قيادة اجليش 

التعليمات املســـماة »إجراءات هنيبال« املتعلقة 

بالتعامل مع ســـيناريو وقوع جنود في األســـر، 

وينقل أحد اجلنود عن ضابط لواء )غفعاتي( قوله 

فـــي التعليمات للجنود قبـــل التوغل بغزة: »ليس 

مهمًا مـــا يحصل، لن يختطـــف أي جندي، لن 

يكون لدينا غلعاد شاليط 2 مهما كان الثمن«. )	(

وقد تســـربت العديد من اخلطط العســـكرية 

اإلســـرائيلية االفتراضية خال األشهر األخيرة، 

التي تناقش فرضيات العملية العسكرية اإلسرائيلية 

املتدحرجة ضد حماس، و»تغيير الوضع في غزة«، 

على توجيه سلسلة من الضربات اجلوية والبرية 

والبحرية، ضد بنى احلكومة واحلركة والقيادات 

واملؤسسات والكوادر واملنشآت، مكثفة ومتتالية، 

على أمل أن ينتهي ذلك إلى واحد من احتمالني:

الضغـــط . 1 ينجـــح  أن  ـ  االأول  االحتمــال 

العســـكري في إضعاف ســـيطرة حكم 

حماس. 

االحتمال الثاين ـ أن تقبل حماس بشروط . 2

إسرائيل الستعادة التهدئة بصيغة »الغذاء 

مقابل التهدئة«، وتبقي لنفسها يدًا طليقة 

فـــي شـــن العدوانات واالغتيـــاالت متى 

شاءت، وأينما أرادت.

وقد أنبأت املواجهات التي وقعت مع املقاومني 

ــرة، بتجربة جديدة  في غّزة في األســـابيع األخـي

واجهها اإلســـرائيليون، تفتح الباب أمام نقاش 

مختلف، ألنه مهما تصوروا إجنازاتهم عند أطراف 

القطـــاع، فهم يعرفون أن مـــا يواجهونه اليوم لم 

يخطر ببالهم قبل عشـــر ســـنوات، ما يعني أن 

املعارك التي ستدور مع املقاومني ستشبه »احلرب 

الضروس«، ألنهم ســـيقاتلون من بيت إلى بيت، 

يتقدمون ببـــطء وحذر، كون اجلنود قد يفاجؤون 

ببيـــوت مفخخـــة، فضًا عـــن إعـــداد املقاومني 

لدراجات نارية، ومنافذ عبر جدران املنازل خلطف 

جنود، ومحاولة جر اجليش حلرب شوارع.

أكثـــر من ذلك، فـــإن القناعة الســـائدة لدى 

قطاعـــات عريضة في قيادة املنطقة اجلنوبية في 

اجليش أنهم على أعتاب »حرب أشباح«، ألنهم في 

احلرب الســـابقة لم يروا مقاتلني بالعني املجردة، 

وســـرعان ما كانوا يندفعون من باطن األرض، 

يخرجون من أعماقها، فيما يشعر اجلنود أسفَل 

منهـــم بوجـــود مدينة حتت أرضية، في إشـــارة 

للدور الكبير الذي لعبته األنفاق كجزء من اخلطة 

الدفاعية التي اعتمدتها املقاومة ملواجهة التوغل 

اإلسرائيلي.)6(

ويتضح من التقييمات العســـكرية اإلسرائيلية 

أن حترك املقاتلني الفلســـطينيني عبر األنفاق في 

ساحات املواجهة يقلص قدرة طائرات )األباتشي( 

واالستطاع على استهدافهم أثناء املواجهات، وهو 

ما يدفع إلى قيام طائرات االستطاع و)األباتشي( 

بعمليات متشيط واســـعة النطاق، وقيام املدفعية 
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بقصف املنطقة لضمان طرد املقاومني من املناطق، 

ذات الكثافة السكانية الضئيلة جدًا.

ثالثًا � الحملة البرية	 

فـــي املـــداوالت األمنيـــة والعســـكرية، يقول 

اإلسرائيليون إن العملية العسكرية القادمة ضد 

غزة ســـتأخذ شكًا قاسيًا، وسريعًا جدًا؛ عملية 

جوّية تقضي على البنى التحتية، تكســـر الهرمية 

القيادية، تخطف أرواح غالبية القادة السياسيني 

وكوادر املقاومة العسكريني؛ وبعد يومني أو ثاثة 

على أبعد تقدير، ســـتتقدم القوات البرية بسرعة 

نحو عمق القطاع، وجتهز على ما يبقى من جيوب، 

وتعود بعدها مع قوافل من املعتقلني.

وهكذا تأمل إسرائيل إضافة جرعة جديدة من 

الرعب ضد الفلسطينيني، ألنها تعتقد أن مشاهد 

احلشود والدبابات على مشارف القطاع بني حني 

وآخر لم تكن كافية لتحقيق الغرض، وفي مثل هذه 

التقدمات امليدانية بقي سقوط الصواريخ يتوالى 

على املستوطنات اإلسرائيلية من جنوب القطاع 

وشرقه وشماله، ليكتشف اإلسرائيليون أن هناك 

فشًا استخباريًا قد وقع.

لكن ما يخشـــاه اإلســـرائيليون في مثل هذه 

احلالة، أن تستعد أجنحة املقاومة بتوفير مخزون 

صاروخـــي لديهـــا يكفي لتحّمـــل الصعاب وقتًا 

طويـــًا، وُيوّزع بطريقة متنـــع تعرضه للتعطيل، 

حتى لو جنح اجليش في احتال أمكنة كثيرة من 

القطاع، من خال آلية عمل بوتيرة حتفظ سقوط 

الصواريـــخ، ومن مديات مختلفة، مدًة ال تقل عن 

ــرض باملقاومة أن  ثاثة شـــهور، املدة التي يفـت

حتولها إلى حرب استنزاف كاملة، إذا ما قررت 

إســـرائيل البقاء في حالة العدوان، وتوسعت في 

احتال مناطق إضافية من القطاع.

وإذا ما بــــدأت مرحلة احلملة البرية، فإن قادة 

اجليش ال يتصرفون على أساس أنهم سيبقون فترة 

طويلة، ألنه سيصار لتحقيق مكاسب ميدانية يجري 

تثميرها سياســــيًا، ويتم االستمرار في العمليات 

حتى حتقيق التســــوية التي تريدها إسرائيل، مبا 

في ذلك حتقيق تفاهم مع مصر على إجناز سريع 

للعملية، مع ترتيبات الحقة لتسوية دائمة.

وفي الوقت نفســـه، هناك من يخشى األسوأ، 

ولذلك قد متيل إسرائيل إلى االنسحاب، وإفهام 

مختلف األطراف أنـــه في حال إطاق النار من 

جديد فســـيعاود اجليش الهجـــوم، على أمل أن 

تنجـــز تفاهمات الحقة تضمن عدم تعرضها من 

جديد للقصف، لكن امليدان قد يقدم صورة أكثر 

قلقًا، خاصة إن تبنّي أن األهداف لم تتحقق بعد.

فيما قيـــادة اجليش، التي ال متارس الضغط 

على القيادة السياســـية، تدرك أنه كلما تقدمت 

القوات العســـكرية في القطاع، سيزداد احتمال 

التورط في حرب اســـتنزاف، والعودة إلى وحول 

غزة، السيما أن املرحلة التالية في مثل هذه احلالة 

تقضـــي بالتوجه فورًا لألماكـــن املكتظة بالناس 

والتجمعات الســـكنية، وهناك ُنصبت الكثير من 

األشراك املفخخة، وآالف املقاتلني الذين يتحولون 

في حلظة إلى فدائيني يفجرون أنفسهم بالقوات 

املتقدمة، والرد القاســـي يعني وحشية إضافية 

ستودي بحياة املزيد من املدنيني. 
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أمـــا إذا تقـــرر البقاء في مرحلـــة االنتظار، 

وعدم االنســـحاب، فهذا يتطلـــب إما التموضع 

واتخـــاذ مواقـــع كأي جيش احتـــال، وعندها 

ســـتتحول املجموعات إلى أهـــداف، وهذا يكفي 

برأي اإلســـرائيليني »أن العدو يفيق كل يوم من 

الصدمة، ويعيد ترتيب أموره، واإلمســـاك بزمام 

املبادرة والصواريخ ستنهال من دون توقف«.)7(

وفيما يعتبر اجليش اإلســـرائيلي، من أقوى، 

إن لم يكن أقوى جيـــوش املنطقة على اإلطاق، 

بسبب التدريب والتجهيز، فإن إمكانات املقاومة 

الفلسطينية العسكرية تكاد تقتصر على األسلحة 

الفرديـــة، إضافة إلـــى الصواريخ محلية الصنع 

و«غراد«، مع حديث عن نظام صواريخ مطور.

وعلـــى الرغم من ضيق مســـاحة قطاع غزة 

واكتظاظه بالســـكان، ليكون املكان األكثر كثافة 

سكانية في العالم، فإن األسلحة التي استخدمتها 

إسرائيل ســـابقًا، وستســـتخدمها الحقًا، تكاد 

تكون األكثر فتكًا، خصوصًا من خال الطائرات 

واملروحيات املقاتلة، ودبابات )ميركافا(.

وميكن احلديث عن األسلحة اإلسرائيلية التي 

ستستخدمها في احلملة القادمة على غزة، وهي 

على النحو اآلتي:

1- سالح الجو: فقد استخدم اجليش في عدوانه 

السابق على قطاع غزة طوال الـ22 يومًا نصف 

قـــوة طيرانه، ونفذ أكثر من 00	2 غارة، وحدها 

الطائرات املقاتلة ألقـــت مليون كيلو غرام، ألف 

طن من املتفجرات، ال يشـــمل ما أطلقته املدفعية 

والدبابات واملشـــاة في األلوية البرية واملدمرات 

والســـفن، ما يعني أن نصيب كل فلسطيني في 

غزة من املتفجرات املتســـاقطة من اجلو يساوي 

666 غرامًا.)8(

ويحظى ســـاح اجلـــو بثناء كبيـــر من قبل 

اإلســـرائيليني، ووســـائل اإلعام تتوجه إليه بـ 

»أكاليل الغار« باعتباره البرهان على أنه الساح 

األفضل في عملياته احلربية ضد غزة، وعلى الرغم 

من عدم وجود خاف حول جودته، لكن ســـيكون 

من اخلطأ اجلسيم تصديق مثل هذا االدعاء وفقًا 

ملقاييس عملياته هناك، ألن الطائرات تتحرك في 

أجواء من دون دفاعات جوية، وتتمتع بتفوق جوي 

مطلق، والتحليق نحو غزة وإلقاء القذائف اجلزء 

األكبر منه »دقيق«، وإلقاؤها من مســـافة بعيدة 

نسبيًا، ليس بالـمهمة الـمعقدة، كما أن التحليق 

في سماء غزة يشبه التحليق في أماكن التدريب، 

وهي مســـألة يقوم بها كل طيار عشرات الـمرات 

في كل عام.)9(

وبات واضحًا أن تكليف ساح اجلو اإلسرائيلي 

بالعملية القادمة ســـيأتي بعد يقني ضباط هيئة 

أركان اجليش أن باقي األذرع والوحدات عاجزة 

عـــن إيجاد حل ملعضلة غـــزة، ولذا جرت العادة 

في تل أبيب أن يطلق عليه اسم »صاحب الذراع 

الطويلـــة«، كونـــه مكلفًا إصابَة قيـــادة املقاومة 

بالصدمـــة، وضرب رموزهـــا، وقطع كل خطوط 

إمدادات املقاومني، خال دقائق معدودة.

وهكذا، ُيعد ساح اجلو نخبة أسلحة اجليش، 

وينظـــر إليه باعتبـــاره »منقـــذًا« للدولة من أي 

تهديدات تتعرض لها، مما أكسبه صيتًا وشهرة 
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عّز نظيرها باملقارنة مع باقي األســـلحة، كاملشاة 

والبحرية، ولهذا السبب جاء التعويل عليه لتحقيق 

أهداف احلرب القادمة ضد غزة، بســـرعة زمنية 

قياســـية، وإحداث أكبر قدر من الضرر، في آن 

واحد!

وعلـــى الرغم من أن جملة من قيادات اجليش 

يعتقدون أن ساح اجلو أثبت قدرات »هائلة« في 

احلرب السابقة، فإن الكثيرين يحذرون من املبالغة 

فـــي التوقعات املرجوة منه فـــي احلرب القادمة، 

ــرض قادة اجليـــش والدولة أن  الســـيما إذا افـت

هذه حلظته الكبرى، وعليه أن يضع حّدًا لتهديد 

الصواريخ الفلســـطينية على إســـرائيل، بعد أن 

يجمع له جهاز الشـــاباك معلومات اســـتخبارية 

باهظة القيمة، ُجمعـــت قطعة قطعة، فضًا عما 

ســـيحققه من أهـــداف ذات قيمة إســـتراتيجية 

وتكتيكية للذراع اجلوية الطويلة.

لكن التحدي األكبر الذي سيواجهه ساح اجلو 

يتمثل في األهداف التي وضعت له، سواء املتعلقة 

بوقف الصواريخ كليًا، أو إسقاط حكم »حماس« 

فـــي غزة، وهي أهداف مـــن الصعوبة مبكان أن 

ينفرد ســـاح واحد بتحقيقها دون مشاركة كافة 

األسلحة األخرى، إال إذا كان املقصود االكتفاء 

بالضـــرب بآلـــة تدميريـــة هســـتيرية، وإحداث 

أكبر قـــدر من األضرار البشـــرية واالقتصادية 

والبنيـــة التحتية، تطبيقًا للمبدأ املعروف »عقيدة 

الضاحية«، ولذلك قد تستخدم إسرائيل في حربها 

القادمة ضد غزة »العصا اجلوية«، وتركز القصف 

على عشرات املباني.

هـــذا التحدي، سيتكّشـــف أكثـــر فأكثر مع 

اســـتمرار العملية العسكرية، وســـتتبّدى لقادة 

اجليش مســـتجدات جديدة بخاف ما تولّد من 

قناعات لديهم في األيام األولى لها، من إمكانية 

حســـم املعركـــة من اجلـــو فقط، ولكـــن عندما 

»تدرك عقولهم« احلاجـــة إلدخال القوات البرية، 

فســـيفاجؤون باشك من شدة املقاومة، وقدرتها 

على ضرب الدبابات، ونصب الكمائن، مع أجهزة 

حديثـــة للرؤية الليلية، وفوق كل ذلك قدرتها على 

قصف اجلبهة الداخلية اإلســـرائيلية بعشـــرات 

الصواريـــخ يوميًا؛ بحيث حتول مئات اآلالف من 

اإلسرائيليني إلى »الجئني«.

2- القوات البرية: تكشـــف التطورات امليدانية 

للقتـــال فـــي األشـــهر األخيرة عـــن أن اجليش 

اإلســـرائيلي يســـتنجد بـ«مقاتلـــني آليـــني« في 

العمليات التي يشنها إثر اجتياحه بعض مناطق 

قطاع غزة، في إشـــارة إلى أن »قلة« اخلســـائر 

اإلســـرائيلية احملدودة يعود لتركيز جيشها على 

العتاد التقني املتطور، خصوصًا أجهزة الروبوت 

»اإلنسان اآللي«.)10(

وبـــات واضحًا بعد انقشـــاع غبار كل عملية 

حربية إســـرائيلية أن تل أبيـــب حولت غزة فعًا 

إلـــى »حقل جتارب« ألســـلحة وذخائـــر جديدة، 

تندرج في إطار برنامج إلنتاج أســـلحة وذخائر 

تستهدف القتل األكيد، وميكن تسميتها »أسلحة 

اإلبـــادة الكيماويـــة واجلينية«، فـــي وقت أثارت 

منظمات حقوقية أميركية احتمال تزويد الواليات 

املتحدة إسرائيَل بهذه األسلحة الفتاكة، مبا فيها 
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»قنابل كامتة للصوت« لقتل الفلسطينيني، وعدم 

لفت أنظار سيارات اإلســـعاف واألطقم الطبية 

واملواطنني لهم من خال عدم صدور أي أصوات 

لتلك االنفجارات.

كما يقوم اجليش بتزويد كل جندي بتكنولوجيا 

متطـــورة ال نظير لها، ونشـــرت الصحف صورًا 

وتوضيحات عما يحمله، وما يأخذه معه إلى أرض 

املعركة في قطاع غزة:

كمبيوتر عســـكري صغير احلجم، يحمله على    -

ظهـــره ميكنه من »تنزيل« أحـــدث املعلومات 

واخلرائـــط العســـكرية والصـــور اجلوية من 

الطائرات إليه مباشـــرة، ملعرفة ما يدور حوله 

ليحسن التصرف في قلب املعركة.

-  خوذة عسكرية على رأسه عليها منظار رؤية ليلي.

درع واقيـــة مـــن الرصـــاص علـــى أعلـــى    -

اجلسم. 

ســـاح ناري شخصي سريع، يعتبر األحدث    -

في العالم.

جعبة على شكل حزام حتمل مخازن رصاص    -

وقنابل يدوية وإسعافات أولية، وماء للشرب.

جهاز اتصال السلكي.   -

حقيبة الظهـــر وحتوي مابس دافئة ومنظارًا    -

ــوازم اقتحـــام، وأدوات حمايـــة ووجبات  وـل

عسكرية »ساندويشات«.

في جيوب البنطال، خريطة ومذكرة عســـكرية    -

ودفتر ماحظات وهوية عسكرية، وأدوات كتابة 

ومفك واق للركبتني.)11(

على صعيـــد اجلبهة الداخلية، تأخذ احلكومة 

اإلســـرائيلية في حسبانها لدى توجهها إلى غزة 

بعملية عســـكرية كبيرة نســـبيًا، إمكانية القيام 

بعملية إجاء جماعي لإلســـرائيليني عن البلدات 

احملاذيـــة للقطاع، وهـــذا درس من حربي لبنان 

وغزة األخيرتني، وستكون قيادة اجلبهة الداخلية 

العنوان الرئيس لبلـــدات غاف غزة، حيث ظهر 

ضباط في البزات العســـكرية في كل مكان من 

عسقان إلى )سديروت( و)نتيفوت(، السيما أن 

بلدات اجلنوب أقل حتصينًا من الشـــمالية ذات 

اخلبرة من القصف بصواريخ )الكاتيوشا(.

علمـــًا أن عدم التحصني في البلدات اجلنوبية 

سيقتضي تعجيل عملية اإلجاء، وإنهاءها سريعًا 

قدر املستطاع، إلى أن يتم إحراز ميزان الرعب 

مع الفلســـطينيني وفرض الهـــدوء، ما يعني أن 

يبقى ســـكان املدن والبلدات اإلســـرائيلية حول 

ــرة، األمر الذي يوجب على  غـــزة في معاناة كبـي

ــرًا، وتزيد في  احلكومـــة أن تؤيدهـــم تأييدًا كبـي

حتسني حتصني البيوت واملباني، وتعويضهم عن 

اخلسارة االقتصادية املتوقعة، وبالتالي، فإن قدرة 

اإلسرائيليني على الثبات وقتًا طويًا في مواجهة 

خســـائر األيام الصعبة شرط ضروري لضمان 

املثابرة املطلوبة على نشاط عسكري متصل.

بل إن السلطات احمللية اإلسرائيلية في مدينتي 

)تل أبيب( و)ريشون ليتسيون( طلبت من سكانهما 

إعــــداد املاجــــئ، حتى ال يؤخذوا علــــى حني غرة 

في حالة وصــــول الصواريخ التي تطلق من قطاع 

غــــزة إليهما، على الرغم من أن ذلك ال يعني أنهما 

ستتعرضان للقصف، بل االستعداد ألي طارئ.
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رابعًا � الجهد االستخباري	 

في أي عملية إسرائيلية متوقعة ضد غزة، تعتقد 

القيادة العسكرية أن أي جناح أو فشل في املعارك 

امليدانية، يعود باألساس لدقة املعلومات االستخبارية 

التي يجمعها جهاز األمن العام »الشاباك« وجهاز 

االستخبارات العسكرية »أمان«، وأن احلرب على 

غزة هي حرب معلومات واستخبارات أكثر من أي 

وقت مضى، ألن استخدامها ضروري خال العملية 

العســــكرية، من أجل إنقاذ حياة اجلنود الذين قد 

يكونون في خطر حقيقي.

وجرت العادة في أي عملية عسكرية إسرائيلية 

ضد غزة أن ينقل العماء معلوماتهم االستخبارية 

عـــن حتركات رجال املقاومـــة ومخططاتهم، إلى 

غرفـــة قيادة العمليات في القيادة اجلنوبية، ومن 

هناك، تنتقل املعلومات للضباط في امليدان، حيث 

تترجم بإحدى الطرق اآلتية:

إما عن طريق اســـتدعاء القصف اجلوي . 1

أو املدفعي ملواقع معينة. 

أو الدفع بإسناد لوحدات ما. . 2

أو إحكام الطوق على مقاتلني فلسطينيني. . 3

وتقـــول مصـــادر أمنية إن ثمـــة إحباطًا في 

صفوف جهازي )الشاباك( و)أمان(، بسبب عدم 

حفاظ املســـتوى التنفيذي على ســـامة العماء 

الفلســـطينيني، ألن القوات تســـتخدم املعلومات 

بشكل يكشـــف عن مصدرها، مما أدى لتصفية 

العديـــد مـــن العماء على يد فصائـــل املقاومة، 

مبســـوغ أن اجليش في حرب، وال وقت للحذر، 

ويدافعـــون عن موقفهم بالقـــول إنه يجب القيام 

بكل شيء للحفاظ على حياة اجلنود في امليدان، 

فسامتهم تسبق سامة العميل.)12(

وجرت العادة أن تتبع إسرائيل في مواجهاتها 

األخيرة على غزة أســـلوبًا استخباريًا نفسيًا من 

خال توزيع مناشير فوق مناطق مأهولة باكتظاظ 

في القطاع، والتهديد بأنها ســـتصعد النشـــاط 

العسكري، للنيل من عزمية الفلسطينيني، بجانب 

القصـــف املتواصل الذي يســـفر عن الشـــهداء 

واجلرحى والدمار الهائل، وســـيل من املكاملات 

الهاتفيـــة التي تنهال على املواطنني في منازلهم، 

حتمل رسائل التهديد والوعيد، لكل من يحوي في 

منزله أســـلحًة أو عتادًا عسكريًا، وتطالب سكان 

املناطق القريبة من حدود القطاع مع إســـرائيل 

مبغادرتهـــا، والتوجه ملراكز املدن، وأخرى حتمل 

التهديد والوعيد لسكانها، وكل ذلك لفصل جسم 

املقاومة عن جماهيرها، واالستفراد بها.

ومبوازاة احلرب العســـكرية التي قد يشـــنها 

اجليش ضد قطاع غـــزة، ظهرت أصوات داخل 

املؤسسة اإلعامية عامة، واملراسلني العسكريني 

خاصة، تبدي امتعاضها من التقييدات واألوامر 

التي يصدرها الناطق العســـكري، ما يعني أن 

املجتمع اإلسرائيلي ال يرى صورة احلرب في غزة 

جراء التعتيم الرســـمي الصارم املفروض عليها، 

وتعاون الصحافة العبرية مع املؤسسة احلاكمة، 

ومنع اإلسرائيليني من االطاع على صور قاسية 

وغير محتملة فور رفع الســـتار اإلعامي احلالي 

بعد انتهاء احلرب.)13(

وهـــو ما يعني التجند الطوعي لصالح الرواية 
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الرســـمية، وتغييب احلقائق عن اإلســـرائيليني، 

بحيث إن القارئ اإلســـرائيلي ال يسمع أو يجد 

سوى صوت واحد، املؤيد للحرب.

كما عمدت الســــلطات اإلسرائيلية إلى مصادرة 

الهواتف احملمولة من اجلنود في ميدان القتال، ملنعهم 

من إرسال رسائل نصية قصيرة عن خسائر املعركة، 

أو توزيــــع صور عن القوات التي تقاتل النشــــطاء، 

ويكشــــر الرقباء العسكريون الذين يتحاشون عادة 

التدخل في التغطية اإلخبارية الروتينية عن أنيابهم 

اســــتهجانًا لهذا األمر، مــــا يعني أن اجليش حول 

نفسه إلى خندق لإلعام، ويشتبه بعض الصحافيني 

في أن السلطات اإلسرائيلية تتعمد حتويل االهتمام 

العاملــــي للبلدات احلدوديــــة القريبة التي تعاني من 

قصف الصواريخ الفلسطينية.

فيما دعـــا النائب )غلعـــاد اردان( من حزب 

)الليكود( السلطات املختصة إلى منع التقاط بث 

قنوات فضائية عربية كاجلزيرة، اتهمها بتحريض 

العرب ضد إســـرائيل، وطلب من رئيس مجلس 

البـــث التلفزيوني بالكوابـــل واألقمار الصناعية 

العمل على منع التقاط قنوات عربية، ألنه ال ميكن 

الســـماح بالتقاط بث للعدو أثناء احلرب، خاصة 

قنوات تبـــث أكاذيب وأقـــوااًل حتريضية بهدف 

حتطيم معنويات املدنيني واجلنود في الدولة.

كما تفرض السلطات اإلسرائيلية رقابة مسبقة 

على بث التقارير املتعلقة بالعمليات العســـكرية، 

ومتنع الصحافيني اإلســـرائيليني واألجانب من 

دخول قطاع غزة لتغطية العمليات هناك، وجرت 

العادة أن جتند إسرائيل حلروبها في قطاع غزة 

طاقمًا إعاميًا كبيرًا يســـتغرق تدريبه أشـــهرًا 

ليكـــون جاهزًا ملعرفـــة التضليل اإلعامي، وهي 

بذلك تتعلم من جتاربها الســـابقة في استخدام 

العاقات العامة ووسائل االتصاالت للتوجه إلى 

الدبلوماســـيني لتعريف العالم بأســـباب احلملة 

العسكرية وتفاصيلها.

وقد بدأت إسرائيل في األيام األخيرة حملتها 

اإلعامية بتأكيدها للسفراء األجانب في تل أبيب 

أن صبرها بدأ ينفد من هجمات الفلســـطينيني، 

وتستخدم أفضل املتحدثني باسمها للمعركة في 

وسائل التضليل اإلعامي، والذين يرافقون ممثلي 

عشرات الدول من سفراء ودبلوماسيني في جولة 

على املستعمرات احملاذية لغزة.)14(

لكن اجلهد االستخباري يأخذ أبعاده العملية، 

في ضوء احلملة العســـكرية اإلسرائيلية املرتقبة 

ضد قطاع غزة، التي ستسعى لتحقيق غايتني:

قصيرة األمد، تهدف لوقف الفصائل الفلسطينية 

عن إطاق الصواريخ باجتاه إسرائيل.

طويلة األمد، لزيادة الردع، ومنع شن هجمات 

من القطاع ضد إسرائيل مستقبًا. 

ولتحقيق الغايتني الســـابقتني، فإن األهداف 

التي ستســـتهدف في الضرب ســـيتم اختيارها 

على يد االســـتخبارات، وتشمل نشطاء ومقرات 

قيادة، ومعسكرات تدريب، ومخازن ساح، وهنا 

قد ال نرى ونســـمع ونقرأ أهدافًا محددة للعملية 

العسكرية في القطاع كالعمل على إسقاط حكم 

حماس، بل إن القرار محدد جدًا، ويهدف إلعادة 

الهدوء لسكان النقب الغربي وجنوب إسرائيل.
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ولــــم يعد ســــرًا أن تأمر قيــــادة اجليش طوال 

الفترة املاضية بإجراء حملة شاملة جلمع معلومات 

اســــتخبارية حول البنية التحتية للفصائل املسلحة 

في القطاع.

خامسًا � مسرح العمليات	 

على الصعيد امليداني، فإن إطالة على املشهد 

اإلســـرائيلي تعطـــي القارئ صـــورة معبرة عن 

طبيعة تدرج احلملة العسكرية املرتقبة من مرحلة 

ألخرى، في ضوء عدم اتفاق املستويني السياسي 

والعسكري على حتديد األهداف النهائية للحرب 

على غزة، واختافهم في مواصفات ظروف إنهاء 

املعركة، والبطء الشـــديد في تنفيذ العمليات، مع 

محدوديـــة الوقت املتاح قبـــل االنتخابات، وقبل 

أداء الرئيس األميركي )باراك أوباما( في واليته 

الثانية، وارتباك اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية.

ــرأي العام  كمـــا أن األغلبيـــة العظمى من اـل

اإلســـرائيلي في املناطق البعيدة عن غاف غزة 

ستؤيد وتدعم بشدة العملية العسكرية، وهو أمر 

ال يســـتطيع قادة احلكومة التخلي عنه، السيما 

)نتنياهو( و)ليبرمان(، وتضييع فرصة استثماره 

في تعزيز شعبيتهما ملواجهة خصمهما )موفاز(، 

إاّل إذا جـــرى ضغط عليهم مـــن بلدات الغاف 

احملاذية للقطاع.)	1(

مـــع العلم أن قادة بارزيـــن في اجليش دعوا 

أكثـــر من مرة رئيس الـــوزراء ووزير احلرب إلى 

املصادقة على توســـيع احلملة القادمة، تتضمن 

ــرة للقطاع، واحتال  إدخـــال قوات احتياط كبـي

أجزاء واســـعة منه، للوصول إلى »وضع حسم« 

جتـــاه حماس دون احتال غزة، وعلى الرغم من 

أن توسيع احلملة سيجبي أثمانًا من حياة جنود، 

ويوجب متديد خدمة جنود االحتياط، فإنها ستحل 

مشـــكلة األمن في اجلنوب ســـنوات عديدة، وإال 

فستفوت فرصة تاريخية، على اعتبار أن انطاق 

احلملة العســـكرية القادمة ضد غزة في املرحلة 

احلالية ســـيؤدي إلى هدوء في جبهتها على مدى 

بضع سنني.)16(

الغريب أن تأتي الدعوات السياسية اإلسرائيلية 

املتكررة لتنفيذ عملية برية واسعة ضد غزة، على 

الرغم من فشـــل قوات اجليش طوال أيام احلرب 

الســـابقة على غزة، في التوغـــل إلى قلب املدينة 

ــرة األخرى، واكتفاء  وعدد مـــن البلدات الصغـي

اجلرافـــات الضخمة بالتقـــدم، تتبعها الدبابات 

واآلليات املصفحة مـــن ثاثة محاور من أماكن 

متركزها في املنطقة الشمالية للقطاع، خصوصًا 

من بلدة بيت الهيا عند الطرف الشمالي الغربي، 

واملنطقة الشرقية ملخيم جباليا شمال مدينة غزة، 

واملنطقة الشرقية للمدينة التي تضم حيي التفاح 

والشجاعية، واملنطقة اجلنوبية، من حي الزيتون 

الذي يحتل مساحة واسعة من جنوبها.

ووصلـــت الدبابات املتوغلة من بيت الهيا إلى 

طريق تربط حي التوام مبنطقة السودانية شمال 

مدينة غزة، ثم تقدمت ملنطقة أبراج الكرامة القريبة 

من التوام والســـودانية، وهناك دارت اشتباكات 

عنيفة مع قوات اجليش التي اســـتخدمت نيرانًا 

وقصفًا غير مســـبوق مـــن البر والبحر، وبتدخل 

مـــن الطائرات من طـــراز )أف 16( ومروحيات 
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)أباتشي(، وطائرات االســــتطاع دون طّيار التي 

توجــــه القوات لألهداف، وقصفــــت على مدى أكثر 

من 7 ساعات.

وبالتزامن مع هــــذا الهجوم، حاولت القوات من 

أماكن متركزها في جبل الريس وحي التفاح شرق 

املدينة كســــب مزيد مــــن األرض، إال أنها جوبهت 

مبقاومة شرسة حالت بينها وبني الوصول إلى طريق 

صاح الدين الطولية الرئيســــة إلحكام الطوق من 

جهة الشرق على املدينة.

وفي الوقت نفســــه، حاولت التقــــدم من أماكن 

متركزها فيما كانت يومًا مســــتوطنة )نتســــارمي( 

والوصــــول إلى حــــي تل الهــــوى، بدايــــة الكثافة 

الســــكانية في املدينة، وعمدت اجلرافات الضخمة 

إلــــى هدم منازل واقتاع أشــــجار وجتريف أراٍض 

لشق طريقها، متجنبة السير على الطرقات الترابية 

الزراعية، خشــــية وجود عبوات ناســــفة، وقد عمد 

اجلنود آنذاك ممن وصلوا هذه املناطق لهدم جدران 

منازل الفلسطينيني، واالنتقال من بيت آلخر خشية 

اخلروج للشوارع الرئيسة والفرعية.

اليــــوم ما يرشــــح فــــي الصحافة اإلســــرائيلية 

عن بعض املخططات العســــكرية يشــــير إلى توجه 

مســــتقبلي لقيــــادة اجليش لوضع مدينــــة غزة في 

املواجهة القادمة بني فّكي »كماشة«، ولهذا الغرض 

أجــــرت القوات ما ميكــــن وصفه بأنــــه »بروفات« 

الجتياحهــــا الحقًا، وحصر ســــكانها مع املقاتلني 

وســــطها، وهو أمر تعمل بشكل حثيث على إمتامه 

إذا ما اندلعت احلرب، من خال الضغط العسكري 

والقصف املكثف من ناحية، وحرب إعامية ونفسية 

متزامنة من جهة أخرى، بإلقاء آالف املناشير يوميًا 

من الطائرات حلض الســــكان على مغادرة أطراف 

املدينة إلى وسطها.

لكن الضباط اإلسرائيليني يستذكرون أن املقاتلني 

الفلسطينيني قد ال يظهرون بالشكل الذي يتوقعونه، 

وال يندفعــــون باجتــــاه القوات للمناطــــق املفتوحة 

ليتسنى »اصطيادهم« عن طريق اجلو، كما يتخوفون 

مــــن مماطلة دائرة صنع القرار في تل أبيب التخاذ 

قرار حول استمرار أو وقف احلرب، مؤكدين أهمية 

اتخاذ قرار فوري: إما بوقف احلرب أو توســــيعها، 

ألن إبقاء القوات في منتصف الطريق يعني تراجع 

زخم احلملة العسكرية، وانتقالها ملرحلة املراوحة في 

املكان التي تعتبر خطيرة على القوات املوجودة في 

محيط قطاع غزة، ألن ذلك يعني أن اجلنود »بدؤوا 

يغرقون في املستنقع الغزي«.

وفي مثل هذا الوضع، فإن املقاتلني الفلسطينيني 

سيكون لديهم الوقت الكافي لتخطيط هجمات على 

املواقع التي يوجد فيها اجلنود، وأن االنتشار دون 

شــــن عمليات هجومية ســــيكون منوطًا بالتعرض 

لهجمــــات، وفقدان مزيد من اجلنــــود، ولذلك يجب 

حســــم املوقف بســــرعة: إما باجتاه االنسحاب أو 

البقاء، مؤكدين أن »البقاء منوط بأثمان«.

وبحسب ما يشار في وسائل اإلعام اإلسرائيلية 

فــــإن اخلطوات احلاصلة فــــي أي عملية برية ضد 

غزة، ترمي في البدء إلى قضم املناطق املبنية التي 

تتمركز فيها بشكل أكبر خايا املقاومة، وليس من 

املســــتبعد أن تكون اخلطوات التي جرت في بعض 

املواجهات القصيرة خال األشهر املاضية، مجرد 
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محاوالت الكتشــــاف خطوط الدفاع الفلســــطينية 

متهيدًا خلطوات الحقة.

ومن املؤكــــد أن العمليات ترمي لتحقيق أهداف 

ســــيكولوجية واستخباراتية، فاجليش يبحث بجدية 

عن أســــر واعتقال مقاومني عبــــر محاولة إجبارهم 

علــــى اخلروج من حتصيناتهم وماجئهم، وقد أعد 

معســــكرات اعتقال وطواقم محققــــني، فضًا عن 

طواقم مصورين، فاألســــرى في كل األحوال ذخر 

سواء في عمليات التبادل الاحقة، أو في احلصول 

علــــى معلومات ميدانية، أو حتى في إضعاف روح 

القتال لدى بقية املقاتلني. 

وثبت أن هذا ليس فقط هدف اجليش اإلسرائيلي، 

بــــل كان وال يزال هدفًا مضادًا لدى املقاومة، التي 

قامت مبحاوالت الســــتدراج جنود بقصد أسرهم، 

واســــتخدامهم كأوراق تفاوضيــــة، ولهــــذا يتحدث 

اإلســــرائيلي عن أنفاق وماجــــئ أقامتها املقاومة، 

وتســــتغلها في املواجهة، وبني الوسائل التي جرى 

احلديــــث عنها قيام املقاومني بتلغيم منازل بأكملها 

وتفجيرها عند اقتراب اإلســــرائيليني منها، وهو ما 

فاجأ القوات وأربكها. 

ومن اجلائز أن هذا التقدير املســــتجد أضعف 

عزم إسرائيل على االستمرار في أي معركة قادمة، 

وصوالً للمرحلة البرية منها، التي تعني إعادة احتال 

قطاع غزة بأسره، فالعودة لذلك تعني لإلسرائيليني 

مأزقًا، ليس فقط على صعيد اخلســــائر، وإمنا على 

صعيد الفوضى التي ستدب فيه بعدها، ولن تسمح 

ألحد بإدارته، فإســــرائيل العسكرية والسياسية ال 

ترى داعيًا ملاحقــــة حماس واملقاومة في كل زقاق 

ومخيم، وتعلم أن الدخول لغزة قد يعني عمليًا إنهاء 

سلطة حماس، لكنه ال يعني انتهاء املقاومة.

وفي غمرة املواجهة احلالية، وفي استقراء لدراسة 

السلوك العسكري اإلسرائيلي، يظهر جليًا أن اخلّطة 

امليدانية قد تقوم على ثاثة عناصر أساسية هي: 

القّوة اجلّوية الضاربة التي تقوم بقصف بنك من . 1

األهداف، وتعمد إليقاع عدد كبير من الشهداء 

فــــي صفوف املدنيني، للضغــــط على حماس، 

وحتميلها مسؤوليتهم كونها السلطة السياسية 

فــــي القطاع، لكّن القــــّوة اجلوّية ال ميكنها أن 

حتسم معركة مهما كانت قدرتها، إذ ال بد من 

تدخل على األرض مهما كان قليًا وضعيفًا. 

القصف املدفعــــي الثقيل متهيدًا لدخول قّوات . 2

برّية من املشاة واملدرعات والدبابات الثقيلة. 

دخول القوات البرّيــــة في املعركة ليس بهدف . 3

احتال غّزة، حيث ســــينعكس ذلك سلبًا على 

حتقيــــق أهدافها، بل لتقطيع القطاع إلى عّدة 

محــــاور، والتعامل مع كل قطــــاع على حدة، 

لـــــ »تطهير« املناطق التي يتــــم الدخول إليها، 

خاصة من منّصات الصواريخ وشبكات األنفاق 

ومخازن األســــلحة، وتأمني هــــذه املناطق، ثّم 

التوغل أكثر إلى حــــني »تطهيرها« كلّيًا، ومن 

ثّم االنسحاب. 

وفي الوقت نفســـه، تدرك إسرائيل متامًا أن 

اســـتعمال الطيران بكثافة، قد ينجح في ضرب 

أهداف كثيرة عسكرية ومدنية، ويوقع الكثير من 

الضحايا، لكنه مقيد بأمرين أساسيني: 

لــــدى أجهــــزة أ.  املعلومــــات املتوافــــرة 
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املخابرات حول املواقــــع ذات األهمية 

األمنية والعسكرية؛ ألن إسرائيل عانت 

من نقص في املعلومات.

الطيران ال يحسم املعركة على األرض، ب. 

وقد اتضح خال احلرب الســــابقة أن 

كثافــــة القصف اجلوي لم تفلح في دفع 

املقاومة نحو االستسام.

اجتياحات برية هامشــــية على أطراف املدن، . 4

ال حتقق هــــدف تغيير الوضع القائم في غزة، 

وســــبق لها أن فشلت على الرغم من اخلسائر 

الكبيرة التي أوقعتها في النفوس واملمتلكات، 

ومن احملتمل أن تستعمل إسرائيل هذا التكتيك 

الستكشاف قدرة املقاومة القتالية والتسليحية، 

في ضوء تخوفها من أســــلحة فتاكة قد تكون 

موجودة بيدها، ما يعني أن اجتياحات من هذا 

القبيل ال توقع سوى خسائر كبيرة في اجلانب 

الفلسطيني.

االجتياح البري الشامل، ولهذا اخليار محاذيره . 	

الكثيرة، وهي:

أ - القــــدرة العســــكرية التكتيكية ألي جيش 

نظامــــي في قطاع غزة ضعيفة، بســــبب 

االزدحام السكني والسكاني، بينما القدرة 

التكتيكية للمقاومة عالية، واالزدحام يعرقل 

حركــــة اجليش النظامي، بينما يســــاعد 

املقــــاوم على الكر والفــــر، هذا يعني أن 

خســــائر اجليش ســــتكون مرتفعة، مما 

سيجلب استياًء عامًا لدى اإلسرائيليني، 

الفلسطينيني ســــتكون عالية  وخســــائر 

جدًا، وســــتجلب ســــطوة اإلعام العاملي 

بســــبب التقارير اإلعامية التي ســــتمأل 

الشاشات حول أشــــاء األطفال ونحيب 

النســــاء، وإسرائيل ال تريد هذه النتيجة، 

وال تريد تلك.

ب- إســــرائيل ال تأمن ما بحوزة املقاومة من 

أســــلحة، فماذا لو تبني أن لديها أسلحة 

تفتك بالدبابات؟ ولو تبني أنها »مخندقة« 

جيدًا، وال تستطيع أن تخرج من الشرك؟ 

ما يعني توقع أن تكون اخلســــائر كبيرة، 

ومن املتوقع أن يقع جنود أســــرى، وهنا 

ستقلب الطاولة على اجلميع.

ت - اجتياح قطاع غزة ال يضمن إلســــرائيل 

الهــــدوء، علــــى الرغم من أنــــه ميكن من 

السيطرة على مسألة إطاق الصواريخ، 

حيث بقيت إســــرائيل قرابــــة 40 عامًا، 

ولم تســــتطع القضاء على املقاومة، فهل 

ستتمكن خال عدة أشهر من االحتال؟ 

هي تعي متامًا أن املقاومة ليســــت مجرد 

عدد محدود مــــن األفراد، بل هي ممتدة 

في العمق السكاني.

ث - فيما إذا حصل االجتياح وســــقطت غزة، 

ملن ستســــلم إســــرائيل القطــــاع، وهل 

سيستطيع املستلم اجلديد السيطرة على 

األوضاع؟

ومع ذلك، فــــإن التقديرات املتداولة في احملافل 

العســــكرية اإلســــرائيلية هي أن تضرب الطائرات 

اإلســــرائيلية مناطق مفتوحة على طول احلدود مع 
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غزة، كـ »متشــــيط« للمنطقة من األفخاخ واألنفاق، 

يســــبق الدخول البري، وحينهــــا يتركز النقاش في 

إسرائيل، حول العملية البرية، موعد تنفيذها، مدتها، 

عمقها، النتائج املرجوة منها.

مع العلم أن التقّدم اإلسرائيلي داخل قطاع غّزة 

قد يعتمد بناء على جتربة »الرصاص املصبوب« على 

دخول 3 محاور، في الشــــمال والوســــط واجلنوب، 

والتعامل مع كل محور بشــــكل منفصل على حدة، 

نظرًا لألهداف املرسومة للتدخل:

فاحملور الشــــمالي يعّد مكانًا مائمًا النطاق . 1

صواريخ املقاومــــة، وبالتالي يتم التعامل معه 

على أســــاس أنه منطقة عمليات مهمة، ويجب 

تدمير البنية التحتية التي يتم استخدامها لدعم 

إطاق الصواريخ، علــــى أال يتم التوّغل كثيرًا 

في هذا احملور، والبقاء في حدود منطقة بيت 

الهيــــا، وبيت حانون بعيدًا عــــن مخّيم جباليا 

املكتظ بالسكان، حيث يقطنه 117 آالف نسمة.

كما أن التوغل اإلســــرائيلي، سيضطرهم إلى   

دفع الكثير من اخلسائر البشرية، نظرًا لقدرة 

املقاومــــة التي تزيد قوة كلما كان قدر التدخل 

العســــكري البري أكبر من ناحية العمق نحو 

الكثافة الســــكانية، وهذا احملور صعب جدًا، 

واملقاومة امتلكت فيه خال احلرب قدرة كبيرة 

على االشتباك وإيقاع اخلسائر بالعدو. 

محور الوســــط عبر شــــرق غّزة، محور مفرق . 2

الشــــهداء، وستستهدف إســــرائيل من خال 

التوغــــل فيه فصل شــــمال غزة عــــن جنوبها، 

وقطــــع طرق اإلمداد والتواصل، لكنها قد تقع 

الحقًا في مشكلة كيفية تأمني اإلمداد لقواتها، 

في حال قامت بالتوغل من أقصى الشرق إلى 

أقصى الغرب في هذا احملور بشكل كامل. 

محور اجلنوب، مطار غّزة وفيادلفيا، على الرغم . 3

من إشكالية املوقف املصري بعد الثورة، وهو 

محور إســــتراتيجي مهم للمقاومة، وسيسعى 

التوّغل اإلسرائيلي البّري عبره لتدمير قدرات 

املقاومة التكتيكية، وقطع طرق اإلمداد والتمويل 

والتحصني، خاّصة أنه ميكن تســــميته محور 

األنفــــاق واخلنــــادق، مبا لها مــــن أهمية في 

تهريب األســــلحة والذخائر، واتضح للمقاومة 

خطورة التفريط به نظرًا ألهميته البالغة حاليًا 

ومستقبًا أيضًا. 

وبالتالي، سيســــعى اجليــــش لتحقيق عدد من 

األهداف ضمن إطار احلملة البرية العسكرية:

- منع إطــــاق الصواريخ من قطاع غزة بعمق 

	1-20 كــــم، خاصة شــــرق غزة على طول 

الشــــريط املمتد مبحاذاة إسرائيل، ويشمل 

هذا النطاق صواريخ القســــام، ولكن يبقى 

باإلمكان إطاق صواريخ »غراد« من اخللف 

التي تصل إلى عمق 40-60 كلم. 

- القضاء على األنفاق املوجودة جنوب القطاع، 

وعلى مخازن الذخيرة واألسلحة والصواريخ. 

- السيطرة على املعابر وإقفالها، وبالتالي عزل 

املنطقة عن العالم ومنع اإلمداد. 

- تدمير البنية التحتية حلركات املقاومة، وللبيئة 

احلاضنة لها. 

هنا تفيد العودة إلى حرب غزة 2008، في معرفة 
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كيف حّققت إسرائيل بدايتها مفاجأة تكتيكية على 

حماس، فبعد خداع عسكرّي، لعملّية بدأ حتضيرها 

منذ أكثر من سّتة أشهر، كانت احلرب اجلوّية التي 

ألقــــت خالها 100 طائــــرة أكثر من 100 طن من 

املتفّجــــرات في 4 دقائق فقــــط على 40 هدفًا، فما 

الذي هدفت إليه العملّية اجلوّية؟

ضرب مراكز ثقل حركة حماس وهي: القيادة . 1

والسيطرة، وسائل االتصال والشبكات،

استهداف القيادات السياسّية كما العسكرّية، . 2

ضرب النواحي اللوجســــتّية، وإحداث شــــلل 

إستراتيجّي على صعيد القيادة.

وال شــــك في أن إســــرائيل ســــتخوض احلرب 

القادمــــة على غّزة، وفي عقلها الباطن دروس حرب 

2008-2009. وتخوفًا من فشــــل متكرر، سيبدو 

واضحــــًا أنها لن تكتفي باحلرب اجلوّية، فا ميكن 

احلســــم من اجلّو، كما أن األهداف اجلوّية املهّمة 

قد تستنزف في الـ72 ساعة األولى، مما قد يشعر 

إســــرائيل بأنها ُملزمة بشــــن حرب برّية، فقط كي 

تستطيع قياس جناحها العسكرّي، وبالتالي حتويله 

إلى نصر سياســــي ُيســــتغّل في الساحة الداخلّية 

االنتخابية، يضاف إلى ذلك أنها ٌمقّيدة بعامل الوقت 

الذي يعمل عادة في حروب كهذه ملصلحة املقاومة.

ولكن في اللحظة التي ستقع فيها املرحلة البرية، 

فإنها قد تأخذ الشكل اآلتي:

أ- عزل قطاع غزة عن اخلارج.

ب- استمرار القصف اجلوّي ألهداف جديدة، 

ما يتطلّب استعامًا تكتيكيًا مستمّرًا دقيقًا 

وفورّيًا.

ت- جتّنب دخول املدن، وهذا ما ُيظهره العامل 

امليدانّي من حشــــد القوى املدّرعة شــــمال 

القطاع ووسطه وجنوبه.

ث- تقطيع القطاع إلى قطاعات غير مترابطة، 

والعمل مع كّل قطاع على حدة.

ج- التركيز الكبيــــر على مدينة غّزة، حيث من 

املفترض وجود قيادات حماس الرئيســــة، 

وهو ما دفع باملراقبني العسكريني للتكهن 

بإمكانية أن يتكّرر ما حصل في بيروت مع 

ياسر عرفات؟

وفــــي قراءة حتليلية اســــتباقية، ميكن القول إن 

جناح العملّية البرّية أو فشلها يتعلّق باألمور اآلتية: 

مدى ســــامة قــــادة حماس بعــــد الغارات . 1

اجلوّية. 

مدى سرعة تقّدم اجليش اإلسرائيلي داخل . 2

غّزة.

مدى سامة املنظومة الدفاعّية التي حّضرتها . 3

املقاومة بعــــد القصف اجلوّي، ومســــتوى 

املخزون اللوجستّي من الصواريخ التي إذا 

ما استمّرت باالنطاق.)17(

لكن ذلك يبقى محظورًا إســــرائيليًا ثقيل العيار 

يتمثل باستعداد الفلسطينيني لقتال عصابات داخل 

منطقة مدنية بكل ما ينطوي عليه من: بيوت مفخخة، 

انتحاريــــني، صواريخ مضــــادة للدبابات، قناصة، 

عبــــوات على محاور الطرق، أنفاق مفخخة، وأنفاق 

هروب من خلية إقليمية واحدة ألخرى، مما يتطلب 

أن تســــتولي قوات اجليش على مناطق مســــيطرة، 

وبيوت في أطــــراف األهداف، إلتاحة املجال لتقدم 
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الدبابات واملجنــــزرات واجلرافات، وتأخذ مواقعها 

في التمترس.

الخاتمة  

أخيــــرًا... فإن االســــتعراض امليدانــــي لعملية 

عسكرية إســــرائيلية قادمة ضد غزة، أكثر من أي 

وقت مضى، ال ينفي وجود سيناريوهات وفرضيات 

ميكن اختتام الدراسة بها على النحو اآلتي:

اســــتمرار الوضــــع القائم، عبــــر القصف . 1

اجلوي، ألن ميزته »اإليجابية« تكمن في أن 

عدد اإلصابات فــــي صفوف اجليش يبقى 

أقل، أما سلبيته فهو ال يحسم املعركة، وال 

ميكن إخضاع الفلسطينيني بهذا األسلوب.

توغــــات برية محدودة، وميزتــــه اإليجابية . 2

إظهار إسرائيل إصرارها على ضرب غزة، 

أما ســــلبيته، فهو أن عدد قتاها ســــيكون 

أكبر.

اخليار الذي ال يفضله اجليش، وهو اجتياح . 3

كامل لقطاع غــــزة، وعمليًا إعادة احتاله، 

ألنه سيؤدي لســــقوط أعداد كبيرة وكثيرة 

من اجلانبني اإلســــرائيلي والفلســــطيني، 

واضطرار االحتــــال للتعامل مع اجلمهور 

الفلسطيني الواسع يوميًا.

أفضل سيناريو من ناحية إسرائيل، ويقضي . 4

بالتوصل التفاق تهدئة بوساطة دولية، شرط 

أن تكون طويلة جدًا.

األقــــل واقعية مــــن ناحية إســــرائيل، وهو . 	

الشــــروع مبفاوضــــات سياســــية وأمنية 

مــــع حركة حماس، لكن ذلــــك يتطلب منها 

تغييرًا أساسيًا في سياستها التي ترفض 

االعتراف باحلركة.)18(

اإجمــااًل: ستعتمد اخلطة اإلسرائيلية العسكرية 

القادمة على املفاجأة والســــرعة، مما يســــتلزم من 

املقاومة الوقوف الدقيــــق على خّطتها، والتفاصيل 

املتعلّقة بها، حيث يســــّهل ذلك مواجهتها، ســــواء 

بشــــكل ميداني عسكري، أو بشــــكل سياسي في 

مرحلة الحقة. 

هوامش الدراسة 
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قراءة فنية في االنتخابات المحلية

مقاالت

ناصيف معلم* 

* مدير عام املركز الفلسطيني لقضايا السام والدميقراطية في رام الله.

ُعقدت املرحلـــة األولى من االنتخابات احمللية 

بنجـــاح، حيث أجمـــع الكّتـــاب والباحثون وكل 

من جنح وفشـــل فيها على أنها كانت انتخابات 

دميقراطية نزيهة، أي أن هناك موافقًة ورضًا ممن 

ساهم وشارك فيها عن نتائجها، وهذا شيء مهم 

جدًا لتوحيد اجلبهة الداخلية وغياب أي نوع من 

الصراعات.

ُتعتبر هـــذه االنتخابات أحد االســـتحقاقات 

القانونيـــة والدســـتورية للمواطن الفلســـطيني، 

حيث ُحرم املواطن الفلسطيني من حقه في هذه 

العملية منذ حوالى أربع ســـنوات، حيث كان من 

املفترض أن ُتعقـــد في 2008/12/22، وهناك 

مـــن حرموا من هذا احلق منذ العام 1976 مثل 

أهالي اخلليل وطولكرم وغزة وغيرها من البلدات 

والقرى؛ ألسباب لم يقتنع بها الناخب الفلسطيني 

على الرغم من تبريرات السياسيني. أما العاصمة 

احملتلة فبحكم الواقع االحتالي لم جتر فيها أي 

انتخابـــات محلية منذ احتالهـــا في الرابع من 

حزيران من العام 1967. 

أعتقـــد أن هنـــاك أهميًة لطـــرح مجموعة من 

األســـئلة واإلجابة عنهـــا اآلن لتطويـــر العملية 

االنتخابية والتعامل معها مســـتقبًا كرافعة لبناء 

الدولة، فهل »التطبيل« و »التزمير« والتغّني بحرية 

العمليـــة االنتخابيـــة للهيئات احملليـــة ونزاهتها 

ودميقراطيتهـــا يعزز التمّتع باملواطنة، ويوّســـع 

املشـــاركة التي لم تتعد 4	% من املسجلني؟ وهل 

التركيز على اجلوانب املشرقة لهذه العملية يعمل 
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على تطويـــر أدائنا في املرحلـــة املقبلة التي من 

املفترض أن تنجز في الرابع والعشرين من الشهر 

احلالي؟ وهل حصر النقاش في احتساب املقاعد 

على األســـس احلزبية والفصائلية يجعل من هذه 

االنتخابات وتلك املتوقع عقدها تسهم في التعامل 

مـــع العملية االنتخابية كأداة وآلية كفاحية؟ وهل 

وعود املرشحني في برامجهم االنتخابية حقيقية، 

مبعنى فهمهم واســـتيعابهم لدور الهيئات احمللية 

ومهامهـــا؟ وهل انتهـــى دور املواطن بعد عملية 

االقتراع ؟؟ وأخيرًا هل هذه االنتخابات تســـاعد 

في إنهاء االنقسام بني رئتي الوطن أم تزيد الفرقة؟ 

أعتقد أن هذه األسئلة بحاجة الى إجابات من 

اجلميع بدءًا باملواطن الناخب، وانتهاء بالقيادة. 

ســـأحاول في هذه القراءة وضـــع مجموعة من 

املاحظـــات الفنية التي قد تســـاهم في العملية 

التقييمية لاستفادة من الدروس والعبر.

االنتخاب���ات اس���تحقاق وطن���ي وقانون���ي . 1

ودس���توري: جـــاء في املادة 9 مـــن قانون 

الهيئات احمللية رقم 1 من العام 1997 »مدة 

دورة املجلس احمللي أربع ســـنوات«، وجاء، 

أيضـــًا، في قانون انتخاب مجالس الهيئات 

احمللية رقم 10 من العام 	200 املادة رقم 4 

ما يلي: »جُترى االنتخابات احمللية في جميع 

املجالس في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار 

يصدر من مجلس الوزراء«.

لألسف الشـــديد، لم يتم االلتزام ال بقانون   

الهيئات احمللية رقم 1 لعام 1997 وال بقانون 

انتخاب الهيئات احمللية رقم 10 لعام 	200، 

بل مت اتخاذ أكثر من قرار بعقد االنتخابات 

منذ العام 2010 ولم يتم احترام تلك القرارات، 

بل مت إلغاؤها أو تأجيلها ألربع مرات، وهي 

على التوالي 2008/12/22 و2010/7/17 

و2011/7/9 و2011/10/22، فالتأجيل 

كان ســـّيد املوقف خال الســـنوات األربع 

املاضية، ولم يقتصر األمـــر على التأجيل، 

بل امتد إلى االســـتمرار في خرق القوانني 

وآخرهـــا عقد االنتخابـــات للمرحلة الثانية، 

والتـــي ســـتعقد في الرابع والعشـــرين من 

الشهر احلالي، أي بعد مرور 	3 يومًا على 

املرحلة األولى، أي بعد خمسة أسابيع، مع 

العلم أن املادة رقم 	 من قانون االنتخابات 

حددت تأجيل موعد االنتخابات في مجلس أو 

أكثـــر من املجالس احمللية مبدة ال تزيد على 

أربعة أسابيع، وهناك طبعًا االنتخابات في 

قطاع غزة والتي ال يعلم أحد موعد عقدها. 

 نسبة المشاركة في االنتخابات:2. 

أصبح واضحًا للجميع أن نســـبة املشاركة   

كانت منخفضًة )4	%(، وهذا طبعًا له أسباب 

عديدة مت ذكرها ممن كتبوا في هذا الشأن، 

حيث مت التركيز على أن األســـباب املباشرة 

النخفاض نسبة املشاركة كانت اجلوع والفقر 

والبطالة، واالنقسام السياسي، والتأجيات 

الســـابقة التي أدت إلى عزوف املواطن عن 

املشـــاركة في عملية كانـــت ال تبدو جدية، 

وبالتالـــي لم يثق املواطـــن بقرارات مجلس 

الوزراء بتحديد مواعيد عقد االنتخابات.
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أعتقد أن هناك أســــبابًا أخــــرى جوهريًة لم   

يتطرق إليها السياســــيون والباحثون، وعلى 

رأسها عدم معرفة الناخب وأعضاء الكتل التي 

خاضت هذه العملية بامليثاق االجتماعي بني 

املواطن وهيئته احمللية والتي مت حتديدها في 

القانون رقم 1 من العام 1997 والتي تتحدث 

عن دور الهيئات احملليــــة ومهامها، حيث مت 

حصرها في 27 مهمة خدماتية جتعل املواطن 

يشــــعر بنوعية اخلدمات التي تصون كرامته، 

وبالتالي تعزز صموده في وجه السياســــات 

اإلســــرائيلية. إن نظرًة بسيطًة وحتليًا علميًا 

لبرامج معظم الكتل االنتخابية يكشــــفان عن 

أن هناك غيابًا لبنود هذه املادة، بل طغت على 

البرامج الشعارات السياسية والوطنية، أي أن 

البرامج لم تامس واقع املواطنني وقضاياهم 

اليوميــــة، وإن تطرقــــت البرامــــج إلــــى هذه 

القضايا املطلبية فإنها كانت تتميز بالعمومية 

وليس بالتخصص، ومثال ذلك حتدث القوائم 

عن بناء أو إنشــــاء حدائق عامة، إاّل أنها لم 

تتحدث عن املكان أو املوقع باســــمه! حتدثوا 

عــــن املجاري، إال أنهم لم يحددوا زمنًا معينًا 

إلجنازها، حتدثوا عن حل أزمة السير إال أنهم 

لم يتحدثوا عن اآللية، هل هي جسور أم أنفاق 

أم تغيير مسارات. حتدثوا عن بناء املزيد من 

املــــدارس، إال أنهم لم يتحدثوا عن مكان هذه 

املدارس ومتى ستبدأ املباشرة ببنائها. حتدثوا 

عن املاعب للشباب إال نهم لم يحددوا مكانها 

وأنواعها، حتدثوا عن األسواق والبسطات ولم 

يتحدثوا عن البدائل. حتدثوا عن ثورات محلية 

خضراء ولم يتحدثوا عن اإلمكانيات البشرية 

واملاليــــة. أعتقد أن أعضــــاء الكتل وقعوا في 

خطأ إســــتراتيجي كبير، حيث قاموا بكتابة 

برامجهم االنتخابية فــــي الغرف املغلقة، أي 

لم يقوموا بأي جلسات إصغاء للمواطنني في 

شوارعهم وحاراتهم ورياض أطفالهم ومدارس 

أبنائهم، ولم يامسوا احتياجاتهم ومشاكلهم 

اليوميــــة، فاملواطن بحاجة إلى الهيئة احمللية 

كل يوم، ليس كحاجته للحكومة الوطنية الذي 

قد يحتاجها مرة واحدة في العام. ولم أجد أي 

وعد أو أي بند في أي من البرامج يتحدث عن 

أهمية الامركزية ال سيما أن املواد القانونية 

فــــي قانون الهيئات احملليــــة حتدثت عن قوة 

املركزيــــة ودور وزارة احلكــــم احمللي، وهذا 

خطأ إستراتيجي آخر وقعت فيه معظم الكتل 

االنتخابيــــة، حيث لم تتعامل مع هذه الهيئات 

كحكومــــات محليــــة، فأصل الكلمــــة، وأصل 

 local التســــمية ليس عربيًا، بل أوروبي وهو

governments  وليــــس هيئات أو ســــلطات 

محلية كما يحلو للكثير تسميتها. 

أما الس���بب الثال���ث الذي أدى إل���ى تراجع . 3

المش���اركة، فيتمثل في أن الكتل االنتخابية 

في حماتها الدعائية قامت باستهداف كافة 

املواطنني، أعتقد أن هذا خطأ إســـتراتيجي 

ثالـــث، حيث من املفترض أن يقوم أصحاب 

الكتل بتصنيـــف الناخبني إلى ثاثة أنواع: 

مناصرين، ومنافسني، ومترددين، فكان عليهم 
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أن يعملوا على توعية وتدريب املناصرين من 

أجل اســـتهداف الناخبني املترددين، وليس 

املنافسني أو املناصرين! لذلك الحظنا جميعًا 

أن احلمـــات الدعائية كانت ســـاخنة على 

مســـتوى املرشحني والعاملني في احلمات، 

ولم تصل هذه السخونة إلى قواعد املواطنني 

ــردد وأدى إلى  املتردديـــن؛ ما عزز هذا الـت

العزوف عن املشاركة، فرأى املواطن العادي 

أن هـــذه العملية أو املعركة ليســـت معركته 

بل معركة بني مجموعات متنافســـة هو ليس 

عنصرًا مهمًا فيها. 

أما الس����بب الرابع وراء عزوف المواطنين عن . 4

المش����اركة، فيرجع إلى قضاء السياســـيني 

وقتـــًا طويًا، بل طويل جـــدًا في املفاوضات 

والتحالفات وتشكيل القوائم، فاألغلبية قامت 

بتســـجيل قوائمها في األيـــام أو اللحظات 

األخيرة من إغاق باب استقبال الطلبات، حيث 

اضطرت جلنة االنتخابات املركزية إلى اتخاذ 

قرار بتمديد فترة تسجيل القوائم. املشكلة هنا 

ال تكمن في احلوارات واملفاوضات، بل تكمن 

في أن الكتل االنتخابية واألحزاب السياسية 

واملؤسســـات األهلية لم تقم بأي جهد لدعوة 

املواطن الفلسطيني للتمتع مبواطنته، والذهاب 

إلـــى مراكز التســـجيل، ليشـــارك في هذه 

االنتخابات خاصًة من جيل الشـــباب، أعني 

لم يقم أحد بأي جهد للترويج للتســـجيل، أي 

لم يقم أحد بالترويج ملمارسة املواطنة، لذلك 

كان عدد غير املسجلني لانتخابات يزيد على 

نصـــف مليون ناخب. هناك أســـباب أخرى 

لتدني نســـبة املشـــاركة مثل عدم مشـــاركة 

حركة حماس في هذه االنتخابات، والتدخل 

السياسي في تشكيل الكتل االئتافية، حيث 

إن هنـــاك أكثر من 180 محلية لم جتر فيها 

االنتخابات بســـبب عدم وجود كتل منافسة، 

إضافة إلى موعد عقد االنتخابات في موسم 

الزيتون، وكذلك اختيار يوم الســـبت لعقدها، 

وهو يوم إجازة للمواطنني، فاملواطن الذي كان 

يقضي إجازته في محافظة أخرى، لم يقطع 

إجازته للرجوع إلى مكان تسجيله. أعتقد أن 

االنتخابات هذه لو عقدت بعد موسم الزيتون 

وفي وسط األســـبوع لزادت املشاركة %10 

كحد أدنى. 

مشاركة المرأة 	 

أكـــدت نتائج االنتخابات أن مشـــاركة املرأة 

فـــي العمليـــة االنتخابية خاصة فـــي عملية 

االقتراع كانت مبســـتوى مشـــاركة الرجال، 

إال أن حصادها في املقاعد كان ضمن نظام 

)الكوتـــا( الذي اختزل حجمهـــا بـ 3 مقاعد 

فـــي احلد األقصى فـــي املجالس التي يصل 

عدد أعضائها إلى 	1 عضوًا. هذا ال يتحّمل 

مسؤوليته القانون وجلنة االنتخابات املركزية 

فقط، بل أيضًا األحزاب السياسية، ومنظمات 

املجتمع املدني والنشطاء خاصة العلمانيني.

لقد جاء موقع املرأة في أغلب الكتل في املوقع 

رقم )	( كما حدد في القانون، أي أن تسكينها 

في رقم )6( غير قانوني، وتســـكينها في رقم 
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)4( أو )3( أو )2( أو )1( قانونـــي، الغريب 

في األمر أن األحزاب السياسية لم تلتزم في 

كافة احملليات مبيثاق الشـــرف الصادر عن 

طاقم شؤون املرأة عبر وضعها في رقم )3(، 

ولم تلتزم األحزاب السياســـية بوثيقة الفريق 

الوطني لتغيير قانون االنتخابات عام 2003 

حيث مت مبوجبه إعطاء املرأة 30% من املقاعد. 

مشاركة الشباب 	 

حتدثنـــا عن عمليـــة التســـجيل والتي كانت 

باألســـاس تستهدف الشـــباب، إال أنه كان 

هناك غياب كبير لدعوة الشـــباب للذهاب إلى 

مراكز التســـجيل، هذا عكس نفسه، أيضًا، 

على أعضاء القوائم والتي في معظمها وضعت 

الشباب في مواقع غير مضمونة في الكتل، أي 

مت اســـتغالهم كمكياج لتجميل الكتل، وليس 

ترجمًة للشعارات التي تدعم الشباب في ظل 

الربيع الشبابي العربي.

)سانت لوغي( وتوزيع المقاعد 	 

مبـــا أن قانـــون االنتخابات احمللية اســـتند 

إلى التمثيل النســـبي، فقد كانت هناك حاجة 

موضوعيـــة لتبني طريقة الحتســـاب املقاعد 

وتوزيعها، املشكلة كانت في عدم معرفة الكثير 

من املرشحني بآلية احتساب املقاعد.

لقد اســـتقبل أعضاء اللجنة التوجيهية للجنة 

األهليـــة لرقابـــة االنتخابات أكثـــر من 0	1 

مكاملـــًة هاتفيًة من أعضاء الكتل ملســـاعدتهم 

في احتســـاب املقاعد حســـب طريقة )سانت 

لوغـــي(، هذا أيضًا يعنـــي أنه لم تتم مراجعة 

قانون انتخابات الهيئات احمللية، حيث احتوت 

املـــادة 2	 منه والتي جاءت بعنـــوان "توزيع 

املقاعد طبقًا لقانون )ســـانت لوغي(" على 8 

نقـــاط تتحـــدث بالتفصيل املريـــح عن طريقة 

االحتســـاب، والذي زاد الطني بلة عدم معرفة 

عاملني في جلنة االنتخابـــات املركزية بعملية 

االحتســـاب، ومثال ذلك أن قائمتني في قرية 

كفر عني حصلتا على األصوات نفسها )126( 

صوتًا لكل منهما، وعنـــد صدور النتائج غير 

الرســـمية قام أحد موظفـــي جلنة االنتخابات 

املركزيـــة بإصـــدار فتوى مفادهـــا أن إحدى 

الكتلتـــني حتصل على مقعدين، واألخرى على 

مقعد واحد. أدى ذلك إلى بلبلة كبيرة في القرية 

خـــال ليلة الفرز وصباح اليـــوم التالي حتى 

اســـتطاعت اللجنة األهلية لرقابة االنتخابات 

متابعـــة املوضوع مبســـاعدة أهالي كفر عني 

إلعادة النظر بالفتوى، وعمل طريقة القرعة على 

املقعد الثاني وتداوله بني الكتلتني. 

الرقابة على االنتخابات 	 

هناك أنظمة وأعراف دولية ذات عاقة بعملية 

الرقابـــة على العملية االنتخابيـــة، والرقابة على 

االنتخابات ال تعني فقط رقابة احلملة االنتخابية، 

وعمليتي االقتراع وفرز األصوات فقط، بل تعني 

رقابة شـــاملة على العملية االنتخابية مبراحلها 

الثاث والعشـــرين، مـــن يـــوم 2012/7/10 

أي تاريخ إصـــدار قرار مجلس الـــوزراء لغاية 
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	/2012/11 أي اليـــوم األخيـــر من البت في 

الطعـــون من قبـــل احملكمة، حيث هنـــاك فترة 

زمنية مدتها 119 يومًا، إال أن جلنة االنتخابات 

املركزيـــة لم تؤكـــد أهمية عمليـــة الرقابة خال 

هـــذه الفترة الزمنية الطويلة، ولألســـف لم تهتم 

األحزاب السياســـية واملؤسسات األهلية بأهمية 

تقدمي طلبات مراقبيها بوقت مبكر لرقابة املراحل 

ــراع والفرز،  العشـــرين التي تســـبق يوم االقـت

فاالهتمـــام كان ينصب فقط علـــى رقابة احلملة 

وعمليتـــي االقتراع والفرز، فالعـــدد األكبر من 

بطاقات جلنـــة االنتخابات املركزية مت إصدارها 

قبل بضعة أيام من احلملـــة االنتخابية، واجلزء 

اآلخر كان قبل يوم االقتراع. 

لـــم يكن هـــذا التلكؤ فقط مـــن أخطاء جلنة 

االنتخابات املركزية التي نحترم مهنيتها ومهنية 

العاملـــني فيها، بل كان هنـــاك نقص في بعض 

التعليمات املهمة جـــدًا، وأولها أن بطاقات جلنة 

االنتخابات املركزيـــة للمراقبني احملليني لم تكن 

مختومة بختم اللجنة، ولم يكن لدى مدراء مراكز 

االقتراع علم بأنها ليســـت مختومة، ومثال ذلك 

مديرة املركز االنتخابي في مدرسة بنات الزبابدة 

الثانويـــة في بلدة الزبابـــدة التي منعت املراقبني 

احملليني مـــن الدخول إلى احلجـــرة االنتخابية 

مدة ســـاعتني ألن بطاقاتهم غيـــر مختومة، مما 

اضطررنـــا لاتصال مع كبار موظفي اللجنة في 

رام الله إلصدار تعليماتهم بهذا اخلصوص، إال 

أننـــا فوجئنا بأن االتصال فقط مت مبديرة مركز 

مدرســـة بنات الزبابدة، حيـــث توالت اتصاالت 

املراقبني من عدة مراكز، حيث منعوا من الدخول 

ومثال ذلك مدرسة عمر بن اخلطاب في املخفية في 

نابلس، وغيرها من املراكز األخرى. ال بد في هذا 

املجال من لفت االنتباه إلى إشارة الـ X املفترض 

أن توضع داخل املربع الختيار الكتلة املرشحة، 

هذه مشكلة قدمية حديثة حيث واجهناها في كافة 

االنتخابـــات املاضية، فبعض املواطنني ما زالوا 

يضعون إشارة √ في املربع للقائمة املفضلة، مع 

العلم أن ذلك واضـــح في القانون وفي تعليمات 

جلنة االنتخابات املركزية، إال أن بعض املؤسسات 

األهليـــة في ترويجها ألهمية املشـــاركة، وبعض 

الكتل االنتخابية اســـتعملت إشارة √ )األسماء 

محفوظـــة لدي( ممـــا زاد في إربـــاك الناخبني 

السيما أن الرمز √ في ثقافتنا يعني »الصح أو 

التأييـــد أو املوافقة«، وهـــذا يؤثر على مصداقية 

العملية االنتخابية، ومثال ذلك أن السبب الرئيس 

العتراض إحدى الكتل في بيت حلم ووصولها إلى 

احملكمـــة يوم الثاثـــاء 2012/11/6 هو عملية 

احتساب أو عدم احتساب الرمز √.      

تشكيل المجالس المحلية بعد النتائج:	 

واجهت وما زالــــت املجالس احمللية املنتخبة 

معضلــــة رئيس الهيئة احمللية في احملليات التي 

لم تصل أي من كتلها إلى حســــم عملية اختيار 

الرئيس وهي) نصف +1(. نقاشات ومفاوضات، 

وحتالفات الصباح تفشل في املساء، والنقاش 

خــــال هذه املفاوضــــات يتمحور حــــول اللون 

السياسي لرئيس الهيئة احمللية، أي أن احلوارات 

لتشــــكيل وتوزيع املهام داخــــل املجلس احمللي 
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تستند إلى األسس السياسية، وليس إلى أساس 

برامجي مع أن امليثاق االجتماعي الذي تطرقنا 

إليه يتحدث عن مجالس خدماتية وليس مجالس 

سياســــية، وكان هذا، أيضًا، واضحًا في قرار 

املجلــــس املركزي ملنظمة التحرير الفلســــطينية 

الذي صدر في 2009/12/16 حيث مت تأجيل 

االنتخابــــات الرئاســــية والتشــــريعية إلى حني 

إجنــــاز املصاحلة وذلك ألن طابعها سياســــي، 

وتقــــرر في االجتماع نفســــه إجراء االنتخابات 

احمللية ألنها ذات طابع خدماتي. فاملفترض أن 

يكون أساس توزيع مهام املجالس على أساس 

برامجــــي، أي إقرار القضايــــا البرامجية التي 

أجمعــــت عليها الكتل فــــي برامجها االنتخابية 

وخوض نقاشــــات ومفاوضات حول األولويات. 

أعتقد أن هذه املعضلة ستتسبب في صراعات 

وإشكاليات وتأجيات نحن في غنى عنها، لذلك 

على القيادة السياســــية اتخاذ قرارات بإجراء 

تعديات علــــى قانون رقم 10 من العام 	200 

بحيث يتم انتخاب رئيس الهيئة احمللية انتخابًا 

مباشرًا من قبل الناخبني لضمان وحدة املجالس 

املنتخبة وعملها. 

مطلوب تعديالت جوهرية في قانون الهيئات 	 
المحلية 

أعتقـــد أنه ال حلول للمعضات التي تواجهها 

الهيئـــات احمللية فـــي تقدمي اخلدمـــات املميزة 

ملواطنيها دون تعديل القانون بهدف إيجاد جسم 

تشريعي وســـطي بني املواطنني وهيئتهم احمللية 

للقيام بحمـــل هموم املواطنني ومســـاءلة الهيئة 

احملليـــة. والغريب في األمـــر أن اجلميع يعيش 

الفجوة الكبيرة بني الهيئة احمللية واملواطنني، وأن 

العاقة بني الطرفني تأخذ الطابع الشخصي حلل 

املعضات. والغريب، أيضًا، أننا على املســـتوى 

الوطني لدينا املجلس التشـــريعي الذي يحاسب 

احلكومة ويسائلها، وفي األحزاب السياسية هناك 

اللجان املركزية التي تســـائل املكتب السياسي 

وحتاسبه، وهناك في مؤسساتنا األهلية الهيئات 

العامة التي تسائل مجلس اإلدارة وحتاسبه. 

فمجلس اإلدارة في املؤسسة األهلية هو من 

ميّثـــل احلكومـــة، والهيئة العامـــة هي من متثل 

البرملان، واملكتب السياسي في احلزب السياسي 

هو من ميثل احلكومة، واللجان املركزية هي من 

متثل البرملان، السؤال املطروح اآلن: ملاذا يغّيب 

قانون الهيئـــات احمللية الفلســـطيني مثل هذا 

اجلســـم الذي عليه مســـاءلة ومحاسبة مجلس 

الهيئة احمللية الذي ميثل احلكومة احمللية؟ أعتقد 

أننا جزء من احمليط العربي تاريخيًا الذي يواجه 

الدميقراطية احلقيقية، فالدميقراطية السياسية 

والدميقراطية االجتماعية تتحققان في فترة الحقة 

ما بعد حتقيق الدميقراطية املشاركة والتي تخلق 

وتنمو وتترعرع على املستوى احمللي، فإجنازها 

أي الدميقراطية املشاركة على املستوى احمللي 

تتدحرج لتلد الدميقراطيتني السياسية واألخرى 

تتعارضان  الدميقراطيتان  االجتماعية، وهاتان 

مع مصالح األنظمة السياسية غير الدميقراطية 

في العالم العربي، ومبا أننا كفلسطينيني نختلف، 

ــرض أن نقوم  أو علينـــا أن نختلـــف، فمن املفـت
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بإجراءات قانونية تضمن الدميقراطية املشاركة 

لتأكيد اختافنا عن دول اجلوار غير الدميقراطية.

الخروق التي تم تس���جيلها خ���الل عمليتي 	 
االقتراع والفرز:

ُكتب الكثير من التقارير حول اخلروق، إال أن 

تقرير اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات كان 

األكثر دقًة في هذا املجال، حيث سجل متطوعو 

اللجنة املاحظات اآلتية:                                                     

اســـتمرار مظاهـــر الدعايـــة االنتخابية . 1

خارج معظم مراكز االقتراع في املناطق 

الـ )91(.

وجود مظاهر دعاية انتخابية داخل مراكز . 2

ــراع رصدها املراقبـــون في كل من  اقـت

مدارس بيت أمر وبيت جاال.

لوحـــظ تدخل رجال األمن بزي مدني في . 3

مراكز اقتراع في عدة مناطق.

لوحظ تفاوت في قدرات املشـــرفني على . 4

مراكز االقتراع، حيـــث تفاوتت القدرات 

بني متمكن بشـــكل كامـــل وغير متمكن 

بشكل كامل.

وعلى الرغم من هذه اخلروق التي حصلت هنا 

وهنـــاك، فإنها ال ترتقي إلـــى التأثير على نتائج 

االنتخابات، وهذا ما أكدته اللجنة األهلية للرقابة 

علـــى االنتخابات في تقريرهـــا املتعلق بالعملية 

االنتخابية.
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االنتخابات واالنتقال من الحالة الشاذة إلى الحالة الطبيعية 

مقاالت

مهند عبدالحميد*

* كاتب رأي.

فـــي يوم الســـبت املوافق 20 تشـــرين األول 

2012، أجريـــت االنتخابـــات البلديـــة في 93 

هيئـــًة موزعًة على مدن الضفـــة الغربية وقراها 

ومخيماتهـــا، فـــي أول اقتراع فلســـطيني منذ 

االنتخابات التشـــريعية في العام 2006. كانت 

نســـبة االقتراع 4.8	%، وهي نسبة ال تقلل من 

شأن النجاح الذي حتقق. فهذه نسبة معقولة في 

ظل األزمة االقتصادية واالنسداد السياسي، وفي 

ظل فشـــل املصاحلة والوحـــدة الوطنية. وإذا ما 

ُأخذت في االعتبار الهيئات التي فازت مجالسها 

بالتزكيـــة وهي 180 هيئـــة معظمها في الريف، 

فإن النسبة سترتفع، وخاصة أن نسبة مشاركة 

الريف في االنتخابات ناهزت 	7% بحسب جلنة 

االنتخابات املركزية.  

شـــّكل ذهاب أكثريـــة املواطنني إلى صناديق 

ــراع، أو موافقتهـــم علـــى مجالس جديدة  االقـت

بالتراضي والتزكية اختراقًا حلالة الشلل واجلمود 

القاتلة الناجمة عن االنقســـام، تلك احلالة التي 

عّطلت الدميقراطية الفلسطينية ـ على الرغم من 

عاتها ـ  فترًة طويلًة، وهددت باستمرار التعطيل 

إلى أمد غير محدود، وما يعنيه التعطيل املفتوح 

من حتويل االحتكام إلى املواطنني كمرجعية، إلى 

فرض ســـلطة األمر الواقـــع، والتوجه إلى تعزيز 

الدميقراطية واالنتقال الســـلمي للسلطة احمللية 

والوطنية، إلى استفراد احلزب الواحد بالسلطات 

احمللية والوطنية على غرار السلطات الشمولية.  
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السعي اإلســـرائيلي احملموم إلى فرض حل 

الفصل العنصـــري )األبرتهايد( على الشـــعب 

الفلسطيني، املترافق مع سلب األرض واستيطانها 

وتدمير منهجي ملقومات الدولة الفلسطينية من قبل 

سلطات االحتال، كان يســـتدعي إعادة ترتيب 

البيـــت الداخلي الفلســـطيني وتقويته وحتصينه 

كي يســـتطيع الصمود واملواجهة إلفشال احلل 

العنصري.  

وفي وضع شـــائك كهذا، لن يستطيع الشعب 

الفلسطيني وحركته السياسية القيام بهذه املهمة 

من دون اســـتعادة الدميقراطيـــة،  الدميقراطية 

باعتبارهـــا األداة الوحيـــدة القادرة على حتويل 

الهياكل القدمية إلى هياكل جديدة، والقادرة على 

تعديل البنية الشـــائخة. إن تعطيل الدميقراطية 

يعني إقصاء الشـــعب عن املشاركة وحرمانه من 

هذا احلق املنصوص عليه في النظام األساسي، 

واســـتفراد القوى السياســـية بالقرار من دون 

حسيب أو رقيب. وكان لتعطيل الدميقراطية نتائج 

سلبية خطيرة  كخلخلة الوحدة والتماسك الوطني 

واالجتماعي، واستبدال الهوية الوطنية اجلامعة 

بهويات فرعية كالعائلة والعشيرة والطائفة واجلهة، 

وتغليب املصالـــح الفئوية والفردية على املصالح 

املشتركة والوطنية العليا. 

الســــؤال احمليــــر، ملــــاذا لم تشــــارك حركة 

حمــــاس في االنتخابات؟ ملاذا أوقفت عمل جلنة 

االنتخابــــات املركزيــــة ومنعتها من اســــتكمال 

القيــــود في قطــــاع غزة حتضيــــرًا لانتخابات 

احمللية والتشــــريعية ومعهما انتخابات املجلس 

الوطنــــي؟ ملاذا حرصت وحترص حركة حماس 

على تعطيل املصاحلة والوحدة التي اتخذت من 

االنتخابات أداة ووسيلة لتحقيقها؟  على الرغم 

من أن اتفاق الدوحة ينص على حكومة انتقالية 

حتضر لانتخابات، ومن قبله اتفاق القاهرة الذي 

ينص على الذهاب إلــــى االنتخابات، وهذا هو 

رأي التنظيمات مبختلف اجتاهاتها السياسية، 

واألهم هذا هو رأي أكثرية الشــــعب بحســــب 

اســــتطاعات الرأي، ورأي أكثرية الشعب التي 

استجابت لانتخابات البلدية في الضفة الغربية. 

وباملقارنة فقد جرت االنتخابات في دولة االحتال 

ثاث مرات، وجتــــري انتخابات دميقراطية في 

مصــــر وليبيا وتونس، في الوقــــت الذي توقفت 

فيه االنتخابات الفلســــطينية ويصار إلى إغاق 

الطريق أمام أي محاولة الستئنافها.

 لقد جرى تأجيل االنتخابات احمللية املستحقة 

مرتني من أجل إعطاء فرصة للمصاحلة وإرضاء 

»حمــــاس«، وكان ميكــــن تأجيلها لبعض الوقت 

طاملا أن التحضير لانتخابات في كل احللقات 

يتواصل ويقترب من البداية الســــعيدة. غير أن 

تعطيل حركــــة حماس عمَل جلنــــة االنتخابات 

املركزية فــــي قطاع غزة، وتعطيل العمل باتفاق 

الدوحــــة إلى أجل غيــــر معلوم، قــــّوض عملية 

املصاحلة، وأعاد املســــاعي إلــــى املربع األول، 

وفوق ذلك ظّنــــت حركة حماس أنها متلك »حق 

النقض« فــــي تعطيل االنتخابــــات، على الرغم 

من انتهاء والية املجلس التشــــريعي ومؤسســــة 

الرئاســــة واملجالس احمللية، وأرادت االستمرار 
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في تعطيلها، من خال وضع أسبقية للمصاحلة 

علــــى االنتخابــــات، في الوقت الــــذي تقوم فيه 

بتعطيــــل املصاحلة، وتثبيت الوضع على ما هو 

عليه، وكأنها أرادت االنتخابات ملرة واحدة. 

االنتخابات احمللية بحسب سامي أبو زهري 

الناطق باسم حركة حماس: »غير شرعية على 

اإلطاق وال توجد لها أي قيمة سياســــية، ألن 

هناك مقاطعة من كبرى احلركات السياســــية 

الفلسطينية«. التصريح يفسر منطق املقاطعة. 

إذا كانــــت »حماس« تعتقــــد أنها ال تزال متلك 

األكثريــــة، فلماذا ال تدخــــل االنتخابات وجتدد 

شرعيتها بل وتنقل نفوذها إلى الرئاسة واملجلس 

الوطني إضافة للمجلس التشريعي. ال يوجد ما 

يبرر امتناع »حمــــاس« عن دخول االنتخابات 

غير خشــــيتها من التراجع. مــــا يؤكد ذلك هو 

الفارق في نســــبة التصويت بــــني االنتخابات 

احمللية السابقة التي شــــاركت فيها »حماس« 

واالنتخابات احمللية الراهنة الذي ال يصل إلى 

20%. فإذا احتســــبنا كل الفارق في النســــبة 

للجمهــــور املؤيد حلركة حمــــاس، مع العلم أن 

هناك فئات تقاطع االنتخابات العتبارات فقدان 

الثقة وألســــباب سياســــية وغير سياسية، فإن 

النتيجة تشــــير إلى تراجع نفوذ حركة حماس 

إلــــى املســــتوى الذي يتبدى في اســــتطاعات 

الرأي أقل من 20%. وهذا هو السبب احلقيقي 

وراء امتنــــاع احلركــــة عن دخــــول االنتخابات 

احملليــــة والتشــــريعية. وإذا كان امتناع حركة 

حمــــاس عن املشــــاركة فــــي االنتخابات يعود 

إلى اخلاف السياســــي مع »فتح«، فإن فشــــل 

املفاوضات وامتناع قيادة املنظمة عن الذهاب 

إلى املفاوضات ما لم تتوقف سلطات االحتال 

اإلسرائيلي عن االستيطان وما لم يتم االتفاق 

على حدود الدولة الفلســــطينية، يشــــكل نقطة 

التقاء مهمة جدًا لرأب الصدع وتوحيد اجلهود 

ضد االستباحة اإلســــرائيلية لألرض واحلقوق 

الفلســــطينية على حد ســــواء. كمــــا أن طرح 

قضية إنهاء االحتــــال وإقامة الدولة للبت بها 

مــــن قبل اجلمعية العامــــة لألمم املتحدة كبديل 

للمفاوضات الفاشلة وبديل لانحياز األميركي 

للسياسة اإلســــرائيلية، يشكل نقطة التقاء بني 

املنظمة وحركة حماس باملقياس الوطني. خافًا 

لذلك، ابتعدت »حماس« سياسيًا ووطنيًا ـ مثل 

ما ابتعدت دميقراطيًا ـ في تأكيد إضافي على 

فصل مشروعها اخلاص عن املشروع الوطني 

املشترك. سلسلة اإلجراءات اإلدارية والقانونية 

التي تعّمق االنقســــام، وتستهدف تثبيت سلطة 

»حماس« املنفردة على قطاع غزة إلى ما ال نهاية 

تؤكد ذلك، وال يغير من هذا األمر اتهام اآلخرين 

برفض املصاحلة وتعزيز االنقسام.  

إن جنـــاح االنتخابات فـــي الضفة الغربية ال 

يعزز االنقســـام، بل يشـــجع على فتح االنسداد 

أمام إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في 

الضفـــة والقطاع، وإنهاء عهد طويل من اجلمود 

وتعطيل الدميقراطية. إرادة الشعب هي الكفيلة 

بتذليل العقبات وممارسة الضغط على األطراف 

املعطلة.    



118 العدد )21(  2012

قطاع غزة والحراك اإلقليمي: محاوالت لكسر الحصار أم 
الستدامة االنقسام؟

مقال

 كمال أبو شاويش1*

ال شك في أن تطورات الشهور الثاثة األخيرة 

قد حملت معها الكثير من التطورات السياســـية 

الرامية إلعادة رســـم املشـــهد الفلسطيني وفق 

قواعد الاعبني اإلقليميني القدامى منهم واجلدد. 

فقد شـــهد قطاع غـــزة حراكًا سياســـيًا فاعًا 

يســـتهدف ـ حسب ما هو ُمعلن ـ كسر احلصار 

عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما هدمته آلة احلرب 

اإلســـرائيلية. لكنه في الوقت نفسه يثير العديد 

من األســـئلة واملخاوف، ليس فقط على مستقبل 

املصاحلة الفلسطينيةـ  التي أصبحت أبعد من أي 

وقت مضىـ  بل وأيضًا على القضية الفلسطينية 

برمتها؛ في ظل التعنت اإلسرائيلي وتوقف عملية 

 باحث في الشؤون السياسية.
*

السام، وإعادة رسم خارطة املنطقة بعد ثورات 

الربيـــع العربـــي. فكيف ميكن فهـــم زيارة أمير 

دولة قطر الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل ثاني إلى 

غزة وحتليلها؟ وهل ستؤثر على جهود املصاحلة 

الفلســـطينية املتعثرة أصًا؟ وهل تسعى »مصر 

اجلديـــدة« إلى متكني حكومة حمـــاس في غزة 

على حســـاب منظمة التحرير والسلطة الوطنية 

الفلسطينية في رام الله؟

المصلح��ة  بي��ن  وغ��زة..  الجدي��دة«  »مص��ر 
الحزبية والمصلحة القومية

ال شـــك في أن ما شـــهدته املنطقـــة العربية 

من حتوالت سياســـية في ظـــل الربيع العربي، 

الذي دّشـــن صعودًا صاروخيًا لتيارات اإلسام 

السياسي إلى سدة احلكم في أكثر من بلد عربي، 
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سوف يصاحبها، بالتأكيد، منطق جديد للسياسة 

اخلارجية في تلك البلدان عمومًا، ومصر على وجه 

اخلصوص. فقد تعددت الزيارات واللقاءات التي 

جمعت قيادات من حركة حماس مع املســـؤولني 

املصريـــني، بعد وصول الدكتور محمد مرســـي 

إلى مقعد الرئاســـة، ركزوا فيهـــا على القضايا 

املتعلقة بقطاع غزة، في توجه يعكس رغبة حركة 

حماس في اســـتثمار وجود مرسي على كرسي 

الرئاسة في مصر كي يساعدها على رفع احلصار 

عـــن قطاع غزة وإعانـــه محررًا. هذا فضًا عن 

التنســـيق والتعاون األمني املكثف واملباشر بني 

أجهزة األمن املصرية وأجهزة حماس األمنية، في 

أعقاب العملية اإلجرامية التي استهدفت اجلنود 

املصريني في رفح خال شهر رمضان املاضي. 

كما وتصاعد احلديث، في اآلونة األخيرة، عن نية 

القيادة املصرية اجلديدة إنشاء منطقة جتارة حرة 

تربط بني قطاع غـــزة وجمهورية مصر العربية، 

بهدف كســـر احلصار املفروض على قطاع غزة 

)كما هو معلن(. وعلى الرغم مما قد حتمله هذه 

اخلطوة من مشاعر »نبيلة« للتعاضد والتضامن 

مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن هناك 

العديد من التساؤالت والهواجس التي تدعوا ليس 

فقط للقلق، بل وإلعادة طرح املخاوف التي متس 

وحدة الوطن »فلسطني« جغرافيًا وسياسيًا. 

وهنـــا تتمثل املخاوف واملهـــددات التي متس 

مســـتقبل القضية الوطنية الفلســـطينية، والتي 

تتجسد في سلخ قطاع غزة عن واقعه الفلسطيني، 

وقذفه في وجه مصر، وبالتالي تكريس االنقسام 

اجلغرافي والدميغرافي أكثر فأكثر بعد أن جتذر 

االنقسام السياسي؛ وهنا ميكن رصد بعض من 

هذه التخوفات: 

فهـــذه اخلطوة اإلســـتراتيجية ـ على الرغم  -

مما حتمله من نوايا حســـنة جتاه الشـــعب 

الفلســـطيني »احملاصـــر«ـ  ســـوف تكرس 

حالة من االســـتقال النســـبي لقطاع غزة 

عن فلســـطني الوطن، وحتويـــل قطاع غزة 

إلـــى دويلة/ إمارة متكاملة األركان )أرض، 

وشعب، وحكومة تبحث لها عن اعتراف عربي 

وإقليمي(. 

وأكثـــر من ذلك، فإن مشـــروع »شـــارون«  -

)االنسحاب أحادي اجلانب من قطاع غزة( 

يصبح أكثر واقعيًة اآلن، حيث إن انفتاح غزة 

على سيناء سيوفر الذريعة واملبرر لاحتال 

اإلســـرائيلي لقطع أي صلة له بقطاع غزة، 

واستمرار إغاق املعابر التي تصل قطاع غزة 

بفلسطني )القدس والضفة واخلط األخضر(، 

في ظل أن إســـرائيل ألغت القسم اخلاص 

مبرور البضائع من معبر بيت حانون »إيريز« 

بعد أشهر معدودة من اندالع االنتفاضة عام 

2000. وفـــي 2007 جـــرى تقليص العمل 

مبعبر املنطار، ثم قررت ســـلطات االحتال 

إغاقه بشكل نهائي. وكان ذلك الحقًا إلغاق 

كل من معبر »صوفا« جنوب شرقي القطاع 

في )2008/9/12( ومعبر الشجاعية »نحال 

عوز« الـــذي كان مخصصًا لتزويد القطاع 

مبشتقات الوقود في )2010/1/1(. وتأتي 
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هذه التطـــورات ضمن إطار ممنهج حلصر 

حركة تداول الســـلع فـــي معبر وحيد، وهو 

معبر كرم أبو سالم )كيرم شالوم(. واحملصلة 

العملية لكل ذلك هي محاولة دفع األمور نحو 

االنفجـــار، حيث اجلانب اآلخر من احلدود، 

أي احلدود املصرية، وبالتالي حتلل إسرائيل 

من مســـؤولياتها القانونية واإلنسانية كدولة 

احتال. 

وبعيـــدًا عن عقلية املؤامرة، فإن اخلوف هنا  -

مشـــروع ومبرر من خطوة إنشـــاء املنطقة 

التجارية احلرة أو أي خطوة أخرى مشابهة، 

في ظل حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي، 

ألنهـــا قد حتمل في طياتهـــا بذور التجزئة، 

وهـــذا ليس من بـــاب املبالغات أو رغبة في 

اســـتمرار احلصـــار، كما حتـــاول بعض 

الدوائر فـــي »حماس« ترويجه، بقدر ما هو 

دعوة لـ »قوننة« و»شرعنة« أي إجراءات ذات 

طابع سيادي هدفها تسهيل حياة املواطنني 

الفلسطينيني. فلماذا لم ُتدع وُتشارك رئاسة 

السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير 

ولم تكن حاضرة في هذه اخلطوة املهمة؟ 

وملـــاذا لم تبدأ القيـــادة املصرية »اجلديدة«  -

مبلف إجناز املصاحلة والضغط على طرفي 

االنقسام إلنهائه فورًا، وتشكيل حكومة وحدة 

وطنيـــة متوافق عليها، ومن ثم تتم دراســـة 

اإلجراءات والتدابير والتســـهيات التجارية 

واالقتصادية األخرى، بحيث يكون االتفاق 

مع قيادة فلسطينية موحدة متثل كل الشعب 

الفلسطيني؟ ويكون الدعم املصري مشروطًا 

بإجناز املصاحلة أواًل، كأحد أدوات الضغط 

املصري على الفصائل الفلسطينية. 

ثم هـــل لنا أن نتســـاءل: ملـــاذا مت تعطيل  -

إجراءات املصاحلة أصًا بعد أن مت التوقيع 

على اتفـــاق القاهرة في 4 أيـــار 2011م، 

وبعدهـــا اتفـــاق الدوحـــة في بدايـــة العام 

2012م؟ وهـــل ُيعزى هـــذا التباطؤ والتلكؤ 

إلى فوز اإلخوان املســـلمني بأغلبية مقاعد 

البرملان املصري بغرفتيه، وانتظارًا ملا سوف 

تسفر عنه نتائج العملية السياسية وانتخابات 

الرئاسة في مصر، وبعدها يتم حتديد موقف 

واضح من املصاحلة أو إعادة جدولتها بناء 

على أســـس جديدة حســـب موازين القوى، 

ويبـــدو أن هذا ما حتقق بعد وصول محمد 

مرسي لرئاسة اجلمهورية.

مشــــكورة مصــــر وحكومتها اجلديــــدة إذ هي 

مهتمــــة، رغم همومهــــا الداخليــــة، بتوفير حلول 

ملشكاتنا )االقتصادية واإلنسانية( في قطاع غزة؛ 

فنحن بحاجة حلل املشــــكلة املزمنة التي اســــمها 

»الكهرباء«، وتوفير حاجة قطاع غزة من احملروقات، 

واملواد التموينية األساسية بتعرفة جمركية تتناسب 

واألوضاع االقتصادية املتردية التي يعيشها أهل 

قطاع غزة، وبحاجة لتســــهيل السفر واالنتقال من 

وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح بطريقة آدمية، بعيدًا 

عن طوابير االنتظار الطويــــل والترحيات املُهينة 

عبــــر مطار القاهر. كما أننا بحاجة لتوفير ســــبل 

العاج امليســــر في املستشفيات املصرية، بعد أن 
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أصبح العاج في داخل إسرائيل ميثل عبئًا وكلفًة 

هائلًة على كاهل املرضى من أبناء غزة والســــلطة 

معًا، ولفتح أبواب اجلامعات املصرية لطلبة قطاع 

غزة ومعاملتهم كالطلبة املصريني، كما كانت عليه 

األحوال خال عهود سابقة... . 

مصر.. تغيير الساسة وتحوالت السياسة

نحن بحاجة، إذن، لتغيير العديد من السياسات 

املصرية التي متـــس احلياة اليومية ألهل قطاع 

غزة والفلســـطينيني عمومـــًا، دون أن متس تلك 

السياســـات وحـــدة األرض ووحـــدة »التمثيل 

السياســـي« للشـــعب الفلســـطيني. كمـــا أننا 

بحاجة ماســـة جلهود الرئيس والقيادة املصرية 

املنتخبـــة للتدخل القوي واملؤثر إلمتام املصاحلة 

الفلسطينية، وإنهاء حالة االنقسام السياسي بني 

ــرض أن فرص إمتامها  شـــقي الوطن، التي يفـت

أصبحـــت اآلن كبيرة جـــدًا، ملا تتمتع به القيادة 

املصرية اجلديدة مـــن عاقات متميزة مع قيادة 

حمـــاس. أم أن املتوقع علـــى العكس من ذلك، 

بحيث يزداد الشعور املتنامي بالزهو لدى حركة 

حمـــاس، نتيجة فوز محمد مرســـي، ما يدفعها 

بالتالي لرفع ســـقف مطالبها والتعنت في تطبيق 

إجراءات املصاحلة، بهدف احلصول على املزيد 

من االمتيازات السلطوية، في ظل بيئة تفاوضية 

أصبحـــت منذ اآلن داعمة لها، حتى وإن لم يكن 

هذا الدعم واالنحياز اإلخواني معلنًا على املأل. 

وواقع األمر، أن ما نخشـــاه هنا هو التحول 

احلاصل في موقف »مصر اجلديدة« جتاه القضية 

الفلســـطينية وحتديـــدًا في امللف الفلســـطيني 

الداخلي؛ حيث كان املوقف املصري يوصم قبل 

ثورة 	2 يناير باالنحياز حلركة فتح على حساب 

حماس، أما اآلن فالوقائع على األرض تشير لدعم 

واضح وصريح حلماس على حساب فتح ومنظمة 

التحريـــر، وفي احلالتني تبـــدو أوراق املصاحلة 

مطروحة جانبًا. وبوضوح ودون مواربة، إن ما بتنا 

نخشاه اآلن هو أن تؤثر االنحيازات األيديولوجية 

للرئيس املصـــري »اإلخواني« وحكومته اجلديدة 

على سياســـة مصر جتاه القضية الفلسطينية!. 

لذلـــك، فإن الدور القومـــي املطلوب واملتوقع من 

القيادة املصرية اجلديدة الصاعدة، هو التعامل 

مبهنية وحيادية وجدية مع جتاذبات السياســـة 

الداخلية الفلســـطينية، وتغليب املصلحة القومية 

العليا، ووحدة القضية الفلســـطينية على حساب 

املصالح احلزبية املشـــتركة، وممارسة املزيد من 

الضغوط على الفصائل الفلسطينية لتسريع عجلة 

املصاحلة، وإمتامها واقعًا على األرض، في سبيل 

مواجهة التهديدات اإلسرائيلية املتكررة.

إن مصـــر بقيادتهـــا اجلديـــدة تواجه ملفات 

داخليـــة صعبة ومعقدة للغاية، تبدأ بإعادة عجلة 

االقتصاد والسياحة وال تنتهي باستعادة األمن 

املفقـــود واللحمة الداخلية وصياغة الدســـتور. 

لذلك وبصرف النظر عن الشـــعارات االنتخابية 

»الشـــعبوية« الداعمة للقضية الفلسطينية، التي 

رفعهـــا اإلخوان أثناء حملة انتخابات الرئاســـة 

املصريـــة، فإن وضوح املوقف املســـتقبلي جتاه 

التعامـــل مع إســـرائيل هو املســـكوت عنه في 
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اخلطاب اإلخواني الرسمي، السيما أنهم مازالوا 

حديثـــي العهد باحلكم والسياســـة، وهم بحاجة 

ماســـة إليصال رسائل الطمأنة للواليات املتحدة 

األميركية والعالم، النتزاع اعتراف بشـــرعيتهم 

وتثبيت أقدامهم، وأول تلك التطمينات هو التزام 

مصر مبعاهدة الســـام مع إســـرائيل، وهذا ما 

كان واضحـــًا فـــي اخلطـــاب االنتخابي ملعظم 

املرشحني الرئاسيني ومن ضمنهم مرشح اإلخوان 

املســـلمني. فعلى املدى القريب ورمبا املتوســـط 

يجـــب أال نتوقع موقفًا مصريًا رســـميًا متطرفًا 

جتاه إســـرائيل، ســـواء على صعيد املواجهة أو 

حتى على صعيد إعادة مراجعة اتفاقية الســـام 

املصريـــة اإلســـرائيلية. وماذا مبقـــدور القيادة 

املصريـــة اجلديـــدة أن تفعل، في حـــال أقدمت 

إسرائيل علي ضرب قطاع غزة من جديد، سوى 

الشجب واالستنكار، ولكن قد تكون اللهجة هذه 

املرة أكثر حدة بســـبب الضغط الشـــعبي الذي 

أصبح مؤثرًا بقوة بعد ثورة 	2 يناير. 

لذلك، فإن املؤمل من القيادة املصرية اجلديدة 

هـــو أن تســـتمر فـــي رعاية واحتضـــان جهود 

املصاحلة الفلســـطينية، واســـتكمال اإلجراءات 

التـــي اتفـــق عليها الفلســـطينيون فـــي جوالت 

احلوار الســـابقة، وأن ينـــزع الرئيس عنه هويته 

احلزبية وهو ينظر للملف الفلســـطيني الداخلي. 

وأكثـــر من ذلك فإن ما هـــو متوقع منه أكبر من 

ذلـــك، فهو األكثر قدرة على إقناع حماس- غزة 

بضرورة تســـريع اخلطى نحو إنهاء االنقســـام، 

مبا يربطهم من عاقات حزبية، وملا متلكه مصر 

من قوى ناعمة قادرة على اســـتخدامها كأدوات 

للضغـــط. وفي ما عدا ذلـــك، نعتقد أنه لن تعود 

»مصر اجلديدة« طرفًا نزيهًا في رعاية املصاحلة 

الفلسطينية، وســـتفقد دورها املركزي في إدارة 

امللف الفلسطيني الداخلي، ورمبا تخسر دورها 

الريادي كاعب أساسي في القضية الفلسطينية؛ 

باعتبارهـــا قضية أمن قومي مصري. وهي بذلك 

ســـوف تبدد جزءًا مهمـــًا من أرصدة القوة التي 

لديها، وال أظنها تفعل. 

أبعاد زيارة أمير قطر إلى قطاع غزة

لقد صّبت زيارة أمير قطر، الشــــيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني، إلى غزة، مؤخرًا، وقودًا إضافيًا 

على نار االنقســــام الفلسطيني الداخلي؛ حيث 

إن زيــــارة على هذا املســــتوى، دون التنســــيق 

مع رئاســــة منظمة التحرير والســــلطة الوطنية 

الفلسطينية، من شــــأنها أن تضفي شرعية ما 

علــــى حكم حماس في غزة، كما تشــــكل دعمًا 

صريحًا حلماس بشكل ال يخلو من نبرة جتاهل 

وحتد واضحة للســــلطة ومنظمة التحرير، التي 

قاطعت فصائلها زيارة األمير لغزة. والســــؤال 

الذي يطرح نفسه: ملاذا أقدم أمير قطر على هذه 

اخلطوة، في حني يعتبر نفســــه الراعي الرئيس 

للمصاحلة الفلســــطينية التي جرت في الدوحة 

فــــي مطلع العام 2012م ؟ وبعبارٍة أخرى، فإن 

هذه الزيارة تعتبر ســــابقة خطيرة فيها جتاوز 

حلدود اللياقة واألعراف والقواعد الدبلوماسية، 

وال تقود فقط إلى تكريس االنقسام الفلسطيني 
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الفعلي وإمنا الرسمي أيضًا إلى دولتني، وحتويل 

قطاع غزة إلى كيان مســــتقل ميارس سياســــة 

خارجية خاصة به. ورغم أن أمير قطر قام خال 

هذه الزيارة بتدشــــني عدد من املشروعات التي 

وصفت بـ »اإلنســــانية« بتكلفة أربعمائة مليون 

دوالر، من شــــأنها املســــاهمة في توفير فرص 

عمل حلوالــــى 	1 ألف عامل من أبناء القطاع، 

فإنه لم ُيستقبل بترحاب شعبي كما كان البعض 

يتوقع. فما هو سر هذا احلرص القطري، إذن، 

على حضور أميرها وتكبده عناء الســــفر؟ وهل 

التبرع للمشــــاريع اخليرية كان يتطلب حضور 

األمير وعقيلته شخصيًا؟.

إن هذه البــــراءة »اإلنســــانية« ال تخلو، في 

رأيي، من دالالت سياســــية مهمة، السيما في 

هذه املرحلة التي يعاد فيها رسم معالم املنطقة 

العربيــــة وإعــــادة هيكلة حتالفاتهــــا من جديد؛ 

فهي أواًل اســــتمرار للسياسة القطرية الساعية 

للعــــب دور إقليمي ومحوري تنافس وتناطح فيه 

الكبار، وثانيًا، أن قطر، وهي تبحث لها عن دور 

في رســــم األحداث اجلارية في املنطقة العربية، 

تسعى الســــتقطاب حركة حماس، التي تسعى 

هــــي األخرى إلعادة متوضعها بعيدًا عن محور 

إيران- ســــورية - حزب الله، بعد اندالع الثورة 

الســــورية ومع بداية العــــد التنازلي لرحيل نظم 

األســــد، ويبدو أن قطر بهذه الزيارة قد كافأت 

حماس على موقفها املعارض للنظام السوري. 

وال شك في أن قطر تستغل هذا الفضاء احليوي، 

الذي أفرزته الساحة السياسية، في ظل انشغال 

مصر وانغماسها في ترتيب أوضاعها الداخلية، 

وفي ظل انكفاء وتراجع دور الســــعودية، وهذا 

ليس له أن يحدث بطبيعة احلال بعيدًا عن معرفة 

إسرائيل ورضاها.  

دخل أمير قطر قطاع غزة في مشهد مسرحي 

اســـتعراضي يجســـد إلى حد بعيد صورة امللك 

»األمير« الذي يحمل أكيـــاس أو »ُصرر« النقود 

ويطوف بها في احلواري واألسواق، لينثرها فوق 

رؤوس احملرومني من البشر، ساعيًا لكسب والئهم 

وشـــراء ذممهم وصمتهم على مظامله. والغريب 

أنه ما من أحد من أهل غزة قد شـــعر بالدهشة 

أو اإلعجـــاب بقطر وأميرها، ولـــم يتهللوا فرحًا 

ألنـــه تبرع بتلك املايـــني، فهو من دفع املليارات 

لكي حتظى قطر بـ »شـــرف« تنظيم كأس العالم 

)مونديـــال 2022(، متفوقـــة بذلـــك على أميركا 

نفسها. وبالتالي يتعني السؤال هنا: هل تستطيع 

قطر بأموالها أن تهيمن على القرار الفلســـطيني 

عبر بوابة حماس؟. 

مشــــكورة قطر إذ هي منهمكة في مساعدة 

الشعب الفلســــطيني في إعادة إعمار املساكن 

والبنــــى التحتيــــة، لكنها ســــتكون أكثــــر نفعًا 

لو ســــاعدتنا فــــي إعادة إعمــــار وترميم البيت 

الفلسطيني الداخلي وتشــــجيعها حماس على 

أن تبقــــى داخل فناء هذا البيــــت، والعمل على 

استكمال مبادرتها الســــابقة إلمتام املصاحلة 

الفلسطينية. حينها ميكن اعتبار الزيارة مثمرة 

ومرحبًا بها، ولن ُيعد الدعم رشــــوًة سياســــيًة 

هدفها شق عصا اجلماعة. 
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ضريبة التوجه لألمم المتحدة

وعلى اجلانب اآلخر للصورة، تســــتمر الهجمة 

الشرســــة التي يشنها وزير اخلارجية اإلسرائيلي 

)ليبرمان( علــــى الرئيس محمــــود عباس، رئيس 

الســــلطة الوطنية الفلسطينية، في محاولة لزعزعة 

شرعية التمثيل، وخلق قيادات بديلة. فمنذ منتصف 

العام 2011م ما انفكت القيادة الفلســــطينية عن 

سعيها الدؤوب النتزاع قرار أممي يضع فلسطني 

»الدولــــة« على خارطة املجتمــــع الدولي. في هذا 

الســــياق تأتي تصريحــــات أو باألحرى تهديدات 

ليبرمــــان للقيادة الفلســــطينية ورئيســــها، بأنها 

»ســــتدفع ثمن ســــعيها لاعتراف بفلسطني دولة 

غير عضــــو في األمم املتحــــدة«، واصفًا اخلطوة 

الفلسطينية بأنها مبثابة »بصقة في وجه إسرائيل« .  

ولم ُيخــــِف كذلك إجراء اتصاالت إســــرائيلية مع 

فلسطينيني معارضني للســــلطة وَمرِضّي عنهم من 

اجلانب اإلســــرائيلي ،  كخطوة أو توجه لتشــــكيل 

قيادة فلســــطينية بديلة تستحق أن تقود الشارع 

الفلســــطيني )حسب زعمه(. إن هذه التصريحات 

جزء من حملة إســــرائيلية ضد الســــلطة   والرئيس 

الفلسطيني،  تهدف إلى العبث بالساحة الفلسطينية  

وإســــقاط حل الدولتني، حتى تبقى إسرائيل دولة 

محتلــــة دون أن تدفع ثمن احتالها ، وهذا يتحقق 

باســــتمرار سلب ســــيادة الســــلطة الفلسطينية، 

لتبقى مجرد حكم ذاتي خاضع إلسرائيل .  وحقيقة 

األمر، أن دعوات )ليبرمان( تذّكرنا متامًا بدعوات 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق )أرئيل شارون( 

للتخلص من الرئيس الشهيد ياسر عرفات . 

وخاصة القول، إنه في الوقت الذي حتاول فيه 

إسرائيل بوســـائل عدة تقويض السلطة الوطنية 

الفلسطينية، عقابًا لها على توجهها األممي لتدويل 

القضية، نرى محاوالت متعددة للنيل من شرعية 

ومشـــروعية التمثيل السياسي الفلسطيني، مبا 

يوحـــي للعالم بوجود دولتـــني وحكومتني متثان 

الشـــعب الفلســـطيني، في تســـاوق غريب مع 

أهداف السياسة اإلسرائيلية. وفي الوقت الذي 

تشدد فيه إسرائيل حصارها على القدس لعزلها 

وتهويدها، نسمع العديد من املواقف السياسية 

والفتـــاوى الدينية، وتقـــوم الدنيا وال تقعد ملجرد 

زيـــارة مفتي الديار املصرية للمســـجد األقصى 

)بدعوى مقاطعة التطبيع(، رغم ما متثله الزيارة 

من كسر للحصار عن املقدسيني ومحاولة وضع 

القـــدس على أجندة أولويات واهتمامات األمتني 

العربية واإلسامية. رمبا تكون احلكومة املصرية 

قد راجعت حساباتها، ولو مؤقتًا، حول مشروع 

منطقـــة التجارة احلرة، لكن تلك القيادة اجلديدة 

ســـتظل واقعة طوال الوقت حتت تأثير الضغط 

الشعبي واالنحياز األيديولوجي، من أجل اإلقدام 

على خطوات تســـعى لدعـــم حكومة حماس في 

غـــزة وتعزيزها كجزء من خطة »التمكني«، ما قد 

يؤدي فـــي النهاية إلى »دولنة« قطاع غزة، وهذا 

يصب بقصد أو دون قصد في خدمة املشـــاريع 

اإلسرائيلية الرامية إلى تطبيق اخلطوات األحادية. 

وأخيــــرًا، فإننا أصبحنا بحاجة ماســــة إلى أن 

نســــمع ما يطمئننا، كفلسطينيني، بأن ربيع العرب 

قد وصل صداه إلى السياســــة اخلارجية في دول 
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»الربيع العربي« الذي تتعلق به آمالنا، فينعكس ذلك 

في املواقف الداعمة لصمود الشــــعب الفلسطيني 

على أرضه، واســــتعادة حقوقه املغتصبة، وإجناز 

استحقاق الدولة الفلسطينية، واحلفاظ على وحدته 

الداخليــــة. وقبل هــــذا كله، فنحــــن بحاجة ملوقف 

تاريخي من قيادة اإلخوان املســــلمني، يعلنون فيه 

بوضوح رفضهم املطلق لكل املشــــاريع، التي بدأت 

تلوح في األفق من جديد، حول توطني الفلسطينيني 

في ســــيناء، فنقطع بذلك دابر الهاجس الوسواسي 

املسكون فينا حول فكرة أو مشروع »الوطن البديل«. 

إن اإلجابـــة عـــن تلـــك األســـئلة والتحديات 

اجلوهريـــة ـ في رأيي ـ ال تقع على عاتق القيادة 

املصرية اجلديدة أو غيرها من القيادات العربية، 

بـــل وأكاد أجـــزم أن املوقف املصـــري والعربي 

مـــن تلك امللفات املطروحة ســـيعتمد علينا نحن 

الفلسطينيني. صحيح أن زيارة أمير قطر لقطاع 

غزة هي زيارة سياسية بامتياز ـ وإن مت تغليفها 

ل قطر أو  باجلوانب اإلنسانيةـ  لكن يجب أال ُنحمِّ

غيرها مسؤولية االنقسام الفلسطيني، فاملسؤولية 

هنا فلسطينية خالصة واملبادرة، بالتالي، يجب أن 

تكون فلسطينية، فكل عواصم الدنيا لن تستطيع 

أن ُتلزمنا بأن نتصالح إن لم تتوافر لدينا النوايا 

احلسنة واملسؤولية الوطنية جتاه الوطن والشعب، 

وهنا تبرز أهمية إجناز املصاحلة الفلســـطينية 

التي من شـــأنها أن تقطـــع الطريق على كل من 

يحـــاول العبث بســـاحتنا الداخليـــة. إن تعزيز 

الثقة املتبادلة بني األطراف الفلسطينية وحتقيق 

الوحدة الوطنية والشـــراكة الفاعلة على األرض 

لهـــو الترياق الواقي لنا من التدخات اخلارجية، 

الهادفة الســـتغال الورقة الفلسطينية في خدمة 

مشاريعها السياســـية اخلاصة، فِلَم َنعيب على 

زماننا والعيب فينا؟!. 

لم يعد هناك إذن ما يبرر أو يســـوغ استمرار 

االنقســـام، ولم يعد الفلســـطينيون قادرين على 

حتمل »ترف« الســـجاالت واملناكفات واملراهقات 

السياسية، ولم يعد هناك متسع للعبث الفصائلي 

أو التحزب األيديولوجي واالســـتنصار باخلارج؛ 

فالتهديدات اإلســـرائيلية ضارية ومســـتمرة، من 

سياســـة االســـتيطان وابتاع األراضي وتهويد 

القدس..الخ. وهذه الضغوط اإلسرائيلية وغيرها 

يجب أن تشـــكل حافزًا لتفجير الطاقات وتصعيد 

اإلبداعات الفلسطينية الذاتية، جلهة إعادة تصويب 

مســـار الثورة الفلســـطينية برمتها، عبر اجلهود 

احلزبية الرســـمية واحلراك الشـــعبي املتواصل، 

للضغط على أطراف االنقسام للنزول عن عليائها 

والتخلي عن شروطها اخلاصة إلمتام املصاحلة، 

التـــي يجـــب أن تكون جزءًا من مشـــروع وطني 

متكامل وإستراتيجية شـــاملة، قادرة على إعادة 

االعتبار للقضية الفلســـطينية وحتقيق أهدافها، 

مســـتغلنّي بذلك القوة الدافعة والبيئة املواتية التي 

أنتجتهـــا ثورات الربيع العربـــي. وبعبارة أخرى، 

ــوب هو وحـــدة وطنية فاعلـــة وناجزة  فـــإن املطـل

وليس مجرد حتويل الوضع الفلسطيني من حالة 

»انقسام« الســـلطة إلى حالة »اقتسام« للسلطة، 

كما هو حاصل اآلن، مبا يعني استمرار واستدامة 

االنقسام إلى ما شاء الله. 
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دراسات

م
ّ
أجرى اللقاء: جعفر صدقة وأكرم مسل

تســــود في احلــــاالت العادية، عاملًيــــا،  حاالت 

استقرار اقتصادي طويل، تتخللها أزمات، املاحظ 

فلســــطينًيا في الســــنوات األخيرة، ان هناك أزمة، 

وأزمة فقط، تتخللها انفراجات »شهرية«.

في احلــــاالت »الطبيعية« يتداخــــل االقتصادي 

بالسياســــي، لكن فــــي احلالة الفلســــطينية، جتّر 

السياســــة قاطــــرة االقتصــــاد، إذ إن كل احلالــــة 

االقتصادية بكل تفاصيلها محكومة لقاموس سميك 

جًدا يضم بني دفتيه املمنوع اإلسرائيلي الكثير.

لكن، دائًما هناك  مســــاحة هي من مســــؤوليتـ 

»نا«، فالسياسي الفلسطيني، في موقع املسؤولية، 

يعرف في النهاية عندما يصوغ خياراته االقتصادية، 

وبرامجه، انه حتت احتال بشــــكل أو بآخر. فكيف 

يرى األزمــــة، وكيف يتعامل مع مكوناتها: العقبات 

لقاء مع وزير المالية حول الحال االقتصادي والمالي

د. نبيل قسيس: األزمة بنيوية،

 أن نجابه ونعمل أكثر
ّ

 نعيش حصاًرا، والحل

االحتالية، عدم تنفيذ االتفاقات، العوائق املقصودة، 

الضغــــط واالبتــــزاز، اجتاه غزة نحــــو االنفصال، 

الفلسفة االقتصادية املعتمدة فلسطينيا؟!

للوقــــوف علــــى هذه احملــــاور، في ظــــل االزمة 

املتصاعدة، ذهبت »سياســــات« إلــــى وزير املالية، 

د. نبيل قســــيس، لتسأل عن »السياسات«، فتطرح 

األســــئلة الصعبة، حــــول املابســــات واخليارات 

واملمكنات، وقد تلقت إجابات صريحة، محمولة على 

سعة صدر تستحق التقدير.

هنا نص احلوار:

: د. نبي���ل ق�شي�ص، نبداأ من الت�شخي�ص: هل 

الأزمة املالية عابرة اأم بنيوية؟

• قسيس: بالتأكيد األزمة املالية التي نعيشها 	

بنيويـــة، ال أقول هذا من قبيل بعث إشـــارة 
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إنذار، وإمنا كتشـــخيص لواقـــع، فالقول: 

إن املشكلة بنيوية. قد ُيعطي انطباعًا بأنها 

مشكلة غير قابلة للحل؛ مما يزيد القلق لدى 

الناس. في الوقت نفسه، ال أقول إن األزمة 

بنيوية مبعنى أنها غير قابلة للحل.

 األزمة بنيوية؛ ألنها انعكاس لوجود االحتال، 

الذي لم ميّكن االقتصاد من العمل بكل إمكانياته، 

وهكذا فـــإن االعتماد على املعونـــات اخلارجية 

ســـيكون جزءًا مازمًا لوضٍع ليس لدى السلطة 

والقطاع اخلاص في إطاره إمكانيُة االســـتفادة 

من املقّدرات املتوافرة لديهما.

وعندمـــا أقول هذا الكام، فإنني بذلك أهدف 

إلى تخفيـــف وطأة الوضع، وليس االســـتكانة، 

هذا أمر مهم جدًا، وأحيانًا أحتدث عن الوضع، 

والبعض يقـــول لي: أنت حتبطنـــا. فأرد عليهم 

بالنفـــي؛ ألننـــي أقول حقيقـــة الوضع؛ من أجل 

احلـــث على املزيـــد من العمل، مبعنـــى مجابهة 

الوضع الذي نحن فيه. فباعتقادي، ميكننا دائمًا 

أن نفعل املزيد كشعب فلسطيني وسلطة وطنية، 

ودائمًا نستطيع أن نعمل أكثر، والظرف احلالي 

يستدعي أن نعمل أكثر.

 : طامل���ا اأن هن���اك اتفاق���اً عل���ى اأن الأزم���ة 

بنيوي���ة فيما يخ�ص القت�ش���اد الفل�شطيني والو�شع 

الفل�شطين���ي � ف����ي ظل م���ا هو قائم م���ن احتالل وما 

يت�شل به من عقبات � فما الذي بيدنا فعله؟ وما الذي 

ل ن�شتطيع فعله؟

• قسيس: عندما أقول إن هناك أشياء ميكننا 	

فعلها، فإنني أحتدث عن األمور التي بيدنا، 

بينما هناك أمور ليســـت بيدنا، وهذه يجب 

أن نتعاطى معها بطريقة أخرى.

ما ليـــس بيدنا هو حقيقة أننا نعيش حصارًا 

اقتصاديًا بصرف النظر عن أن هناك بضائع 

تصل، وجتارة جتري، لكن هذه دائمًا تخضع 

لنظام قيود، ونظام تصاريح، وبالتالي، فليست 

لدينا القدرة علـــى التحّكم في إقامة عاقات 

جتارية مع باقي العالم بالطريقة التي نريد.

وعلى صعيد آخر، فإن مصادرنا الطبيعية التي 

ــرض أن تكون جزءًا من تنمية اقتصادنا،  يفـت

ليست حتت سيطرتنا، وال نستطيع أن نستغل 

مصادرنا الطبيعية واملائية بالقدر الذي نريد، 

فهناك قيود على ذلك بشكل كامل.

املناطق ضمن األراضي الفلســـطينية احملتلة 

التي فيها مصادر طبيعية، كلها مناطق مصنفة 

حتت السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة، أي 

ضمن األراضـــي املصنفة )ج(، وهو التعبير 

الذي ال أحب اســـتخدامه، لكن لألسف، فإن 

كل هذه املصادر موجودة هناك، وبالتالي هناك 

حدود ملا نستطيع أن نفعله ضمن هذه القيود، 

وإن ما نســـتطيع أن نقوم به كســـلطة وطنية 

هو مثًا تعظيم اإليرادات عبر توسيع القاعدة 

الضريبية، وحتسني اجلباية، دون زيادة نسبة 

الضرائب بالضرورة، وإشـــراك جزء أكبر من 

املكلفني في القيام بواجبهم ومتويل احتياجات 

الســـلطة، التي تنفق ما جتبيه على التزامات 

في الصالح العام، سواء أكانت رواتب أم غير 

ذلك، إلى جانـــب تخفيض النفقات، من أجل 
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تقليص الفجوة التمويلية بكل الطرق املمكنة، 

إلى جانب تنشـــيط االقتصاد عبر اســـتعادة 

الثقة في التعامل بيننا وبني القطاع اخلاص.

حدثـــت أزمة ثقة بيننـــا وبني القطاع اخلاص 

خال الفترة املاضية؛ بسبب تراكم املتأخرات، 

التي نحاول تقليلها عبر االستدانة من البنوك، 

مبعنى حتويل املديونية من مديونية ملوردين إلى 

مديونية لبنكني أو ثاثة بنوك.

استعادة الثقة
 : �شمعنا عن ترتيبات بهذا اخل�شو�ص مع 

بنك فل�شطني لقرتا�ص نحو 400 مليون �شيكل؟

• قس���يس: صحيح، لقد اقترضنا 	7 مليون 	

دوالر، أي مـــا يعادل 300 مليون شـــيكل، 

وقـــد اقترضنـــا أكثر من ذلـــك، لكن جزءًا 

منها ذهب لسداد ديون سابقة، فقد استدنا 

في وقت ســـابق 	7 مليون دوالر من البنك 

العربي لسداد القطاع اخلاص، واآلن نحن 

بصدد اســـتدانة 	3 مليـــون دوالر من بنك 

اإلسكان، ننتظر موافقة مجلس الوزراء غدًا 

)11/6(، فكل ذلك من أجل سداد متأخرات، 

وضخ بعض األموال في السوق، واستعادة 

الثقة مع القطاع اخلاص، كي يتعامل معنا 

مبرونة أكبر، ال ســـيما أن القطاع اخلاص 

واملوردين واملقاولني صاروا يتعاملون معنا 

مؤخرًا كزبون سيئ، وهذا غير منصف بحق 

السلطة؛ ألننا نقوم بجهدنا، دائمًا، من أجل 

الســـداد، وهذا بالتالـــي يصب في االجتاه 

الذي نحن نستطيع فعله.

إضافـــة إلى ما تقّدم، فبعد كل الذي نفعل، 

يظـــل هناك املجتمع الدولـــي الذي يفترض 

به القيـــام بواجباتـــه والتزاماته جتاه دولة 

حتت االحتال، إذ ال يجوز للمجتمع الدولي 

التنّصـــل من التزاماتـــه اجتاهنا في وضع 

توجـــد فيه قرارات دولية وهو غير قادر على 

تنفيذهـــا، أو ال يدفع باجتاه تنفيذها بالقوة 

الكافيـــة واجلهد الكافـــي، وعلى الرغم من 

ذلـــك جتد املجتمع الدولـــي ينبهنا إلى فعل 

أمـــر ما أو عـــدم اإلقدام علـــى فعل آخر، 

مثـــل عدم الذهاب إلى األمم املتحدة، بينما 

ــرض املوقف املبدئي أن يكون داعمًا لنا  يفـت

فـــي توجهاتنا وداعمًا لنا في حالة تعرضنا 

لضغـــوط اقتصادية، طاملـــا هو ملتزم بحل 

الدولتني، وقيام سلطة وطنية فلسطينية قادرة 

على التحّول إلى دولة فلسطينية.

 : ب�شراح���ة ودون جتمي���ل، ه���ل نحن حتت 

طائلة عقوبات؟

• قسيس: إذا لم أعطك شيئًا هو لي، فإن هذا 	

نوع من العقوبات.

باعتقـــادي هناك نوعان مـــن العقوبات، أواًل 

عقوبـــات تكون مبثابة إيذاء مباشـــر ارتكبته 

بحقك، والثاني مبثابة إيذاء حصل لك بســـبب 

شيء لم أقم به، وبالتالي أعتقد أن اإليذاء الذي 

نتعّرض له هو إيذاء ضمن النوع الثاني؛ ألن 

املعونات حق لنا، وتأخيرها يندرج حتت نوع 

ما ميكن وصفه بأنه عقوبة، أو إيذاء، وإاّل فما 

معنى أننا كســـلطة وطنية لدينا كافة مقومات 
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الدولة، وفي كثير من األمور بنينا مؤسســـات 

وصلت إلى مستويات نباهي بها، وعلى الرغم 

من ذلك ال نســـتطيع أن نقـــدم على اخلطوة 

التالية منذ أيلول العام املاضي، نحو االنعتاق 

مـــن الوضع الذي نحن فيـــه، والتحرر وإنهاء 

االحتال، ألننا نفتقر إلى الدعم املطلوب؟.

عندما نتحدث عن أمور بســـيطة وبديهية جدًا، 

مثـــل الطلب من املجتمع الدولي االعتراف بنا، 

يقال لنا: خذوا حذركم، فهذه املسألة قد تنشأ 

عنهـــا عقوبـــات اقتصادية ومالية، وقد نشـــر 

د. صائب عريقات )رئيـــس دائرة املفاوضات 

فـــي منظمة التحرير(، ورقة عـــن اليوم التالي 

لاعتراف بفلسطني، وبالتالي فما دام املجتمع 

الدولـــي داعمـــًا حلـــل الدولتني، فلمـــاذا هذه 

العقوبات؟ وعندما يأتي أحد من الدول املانحة 

ويقول لي: ماذا ستفعلون إذا أوقفت إسرائيل 

حتويل مســـتحقاتكم من املقاصـــة الضريبية، 

أقـــول في البداية يجب أن تقفـــوا إلى جانبنا 

كـــي ال يحدث هذا اإلجراء، وثانيًا أن تدعمونا 

في حالة حصل نقص؛ ألنكم مع حل الدولتني، 

ووجود كيان فلسطيني قوي قابل لاستدامة حق 

يفترض أن تدافعوا عنه وتدعموه، وتوفروا كل ما 

يلزم لبقاء هذا الكيان، وحتولوه باالجتاه الذي 

يجلب االستقرار للمنطقة، هذا ما نتحدث به.

باعتقـــادي، إن هذا الـــكام جيد، لكن هناك 

اعتبارات أخرى لدى باقي العالم، الذي يحاول 

إيجاد ذرائع، وُيبدي نوعًا من التفهم لإلجراءات 

اإلسرائيلية، إلى درجة أنه أصبح مطلوبًا منا 

التوّصل إلى حل الدولتني، فقط عبر التفاوض 

مع جهة لديها أطماع في أراضينا، عوضًا عن 

أن يكون هناك فعل دولي يدعمنا، سواء أكان 

مؤمترًا دوليًا أم غيره من الوســـائل، وبالتالي 

أصبح املوضوع فقـــط كأنه تفاوض مع جهة 

ليـــس هناك نزاع بيننا وبينها، على الرغم من 

أن هذه اجلهة ســـلبت حقوقنـــا، وبالتالي لو 

كان األمر نزاعًا فقط لكان باإلمكان حل هذا 

األمر عبر وسائل حل النزاع، لكن موضوعنا 

هو موضوع سلب حقوق، وعادًة سلب احلقوق 

ُيعالج بإعمال القانون، فمثًا، إذا ســـرق أحد 

بيتك فإنك جتلب له الشرطة، وال تتفاوض معه. 

وبالتالي فإن الدول املانحة تتصرف في أحيان 

خال محاولتها دعمنا مع اجلانب اإلسرائيلي 

ـ ونحن نشكرهم على ذلك ـ عبر اتخاذ موقف 

يقوم على أن »ال يقطع عنا أمورًا ألننا سنعاني 

بسببها«، لكن هذا ليس مطلبنا، وبالتالي أقول 

ال تقطعوا عنا ما هو حق لنا، مبعنى أنه ليس 

منـــة من أحد، إذ لنا حقـــوق، واالعتراف بها 

شيء أساسي في أي أمر نقوم به، سواء أكان 

ماليًا أم سياسيًا.

 : لك���ن م���اذا عن العرب؟ هل هناك م�شكلة 

معهم يف هذا اجلانب؟

• قس���يس: الســـعودية دفعت، مؤخـــرًا، قبل 	

عيد الفطر 100 مليون دوالر، والكويت 	2 

مليونًا، واإلمارات 42 مليونًا، وبالتالي فهناك 

معونات عربية والتزامات عربية يقومون بها، 

لكننا في ظل الوضـــع احلالي، بحاجة إلى 
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املزيد، وقد يكون الوضع العام الذي نعيشه 

يدعو اجلهات املانحة إلى التساؤل إلى متى؟

المانحون.. والتحذيرات
اإنن���ا نتفه���م جمام���الت  مقاطع���ة م���ن  : 

ال�شلط���ة عل���ى ل�ش���ان وزي���ر املالي���ة، ورئي����ص ال���وزراء 

ورئي�ص ال�شلطة، لكن ما ن�شعر به ك�شعب هو اأن الدول 

العربي���ة منخرطة يف منظوم���ة عقوبات �شد ال�شعب 

الفل�شطيني وقيادته، هل لديك ما يبدد هذا ال�شعور؟

• قس���يس: ال، ال يوجـــد لدي مـــا يبدد هذا 	

الشـــعور، لكنني أحـــاول أن آخذ املوضوع 

إلى جانب أبعد، فهناك احتال منذ أكثر من 

	4 عامًا، وال شـــك في أن هذه فترة طويلة 

جدًا، وتتطلب اتخاذ إجراءات إلنهائه وليس 

التعايش معـــه، فعلى ســـبيل املثال، هناك 

سؤال يطرحـ  مبا في ذلك من جهات أوروبية 

وغيرهاـ  عن سبب ذهابنا أصًا إلى اجتماع 

الدول املانحة، وملاذا نتعايش مع وضع كهذا.

كما أن بعض هذه اجلهات تقول: إن منظومة   

العاقات كلها مع الدول املانحة كانت جزءًا 

من عملية سياسية كان يفترض بها أن تؤدي 

إلى قيام الدولة الفلسطينية، وبالتالي ملاذا ما 

زلتم تتحدثون مع الدول املانحة. هذا الكام 

يقال، وينم عن شـــعور بأن هذه اجلهات قد 

ملّت، لكننا نؤكد أنه ال يحق لهذه اجلهات أن 

متل، وإن ما تفعله قد يفهم على أنه عقوبات.

مــــن جانب آخر، هناك جهات تقول لنا إنه في   

حــــال ذهابنا إلى األمم املتحدة فإن أوضاعنا 

ستزداد صعوبة، وباعتقادي فإن هذا نوع من 

التهديد، وفي هذه احلالة على هذه اجلهات أن 

تفعل ما عليها، ال أن تطالبنا بعدم الذهاب إلى 

األمم املتحدة، مبعنى أن يدعمونا عندما نذهب.

إحــــدى الدول املانحة املؤثرة وهي من أوروبا،   

حتّذرنــــا من الذهاب إلــــى األمم املتحدة، وأنا 

أقول إن على هذه الدولة أن تدعم توجهنا طاملا 

أن لديها موقفًا مبدئيًا داعمًا لقيام كيان / دولة 

فلسطينية، على أساس حل الدولتني، وبالتالي 

يفتــــرض أنا حتّذرنا مــــن الذهاب إلى األمم 

 املتحدة، بل أن تشجعنا عليه، وتصوت إلى جانبنا

بالنتيجة، ليس لدي ما يبدد املخاوف بأننا نقع 

حتت طائلة عقوبات.

 : طاملا اأن هناك اتفاقاً على اأن هناك اأزمًة 

بنيويًة، ومن الوا�شح اأنها �شتمتد اإىل اأن يتغيرّ الواقع 

عل���ى الأر����ص، مبعنى اأن ينته���ي الحتالل، واأن تكون 

هن���اك �شيادة و�شيطرة على املعابر اإىل غي ذلك، اإىل 

اأن يحني هذا الوقت الذي يبدو اأنه �شيطول، ك�شلطة 

و�شعب وفئات اجتماعية واقت�شادية، هل نت�شرف على 

هذا الأ�شا�ص، اأي اأن هناك اأزمًة بنيويًة تتطلرّب البتعاد 

قلياًل عن ترف ت�شديق اأنف�شنا باأن هناك دولة متلك 

اأمرها، وبالتايل فما نالحظه هو اأننا ل نت�شرف على 

هذا الأ�شا�ص �شواء ك�شلطة اأو جمتمع، واأن كثياً من 

املظاهر تدل على اأننا ل ناأخذ بالعتبار طبيعة الأزمة 

القت�شادية واملالية؟

• قس���يس: في الواقع نحن مجبرون على أخذ 	

كون األزمة املالية أزمة بنيوية باالعتبار. فنحن 

نعيش مبوارد أقل مما نحتاج إليه نكون على 

مستوى من املعيشة يؤهلنا للنمو، فنحن ننفق 

سنويًا أقل مما يلزم لتنمية االقتصاد بالقدر 
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الذي نريد، وبالتالي فإن االقتصاد يتراجع.

إن معـــدل الدخل لدينا منخفـــض باملجمل، 

ونحاول العيش ضمن ظروف دخل منخفض، 

فنحن كشعب إجمااًل لدينا بطالة عالية وهي 

مستمرة في االرتفاع، ولدينا دخل منخفض 

ال نستطيع زيادته، كما أن لدينا حالة من عدم 

اليقني في القيام بالتزاماتنا يشـــعر بها كل 

موظف يتلقى راتبًا من السلطة مع بداية كل 

شهر، وبالتالي هذا سمة الوضع الذي نعيشه.

مقاطع���ة م���ن   : لنطرح ال�ش���وؤال بطريقة 

خمتلفة، اعتماداً على مقولة اإن اإ�شرائيل دفعت باأكرب 

ع���دد م���ن ال�شكان بكل ما لديهم م���ن م�شاكل يف وجه 

نها  �شلط���ة �شحب���ت منها كافة ال�شالحي���ات التي متكرّ

م���ن التعام���ل م���ع ه���ذه امل�ش���اكل، وبالت���ايل فنحن يف 

و�ش���ع غي طبيعي ب���كل معنى الكلمة، لكننا نت�شرف 

وكاأن���ه طبيع���ي، فمثاًل فيم���ا يتعلق بقان���ون اخلدمة 

املدنية، هل كان من ال�شرورة وبجرة قلم رفع فاتورة 

الرواتب، التي هي اأكرب م�شكلة لدينا، بن�شبة 61% يف 

يوم واحد؟، وغي ذلك من املظاهر والإجراءات التي 

توحي اأن ال�شلطة تتعامل كدولة، يف وقت ل متلك فيه 

ما يلزم من �شالحيات واإمكانيات؟

• قس���يس: من املجحـــف أخذ مثـــال واحد 	

واستخدامه كوصف للحالة العامة، إذ يكفي 

مثـــال مضاد واحد لدحـــض كل ما يطرح 

بشكل عام.

 أنا أقر بأن لدينا بعض املظاهر التي توحي 

أننا نعيـــش مبعزل عن حقائق الوضع الذي 

ــرة، لكن ذلك ال  نحـــن فيه، فهناك أمثلة كثـي

ينفي تشـــخيصنا للوضع الـــذي نحن فيه، 

فلدينا معدل دخـــل الفرد 1 على 20 مقارنة 

مع االقتصاد اإلسرائيلي، الذي يفترض أن 

نكون موجودين معه في غاف جمركي واحد. 

هـــذه حقيقة، وهناك ســـوء توزيع، وباملجمل 

فإن وضعنا ســـيئ، ولدينا عدم يقني في كل 

األمور التي تتعلق بالتخطيط. في الواقع فإننا 

ندفع الرواتب، لكن املشـــكلة تكمن في أنه ال 

يوجد يقني حول موعد صرفها وإذا ما كانت 

ستصرف كاملًة أم ال.

حول اتفاقية باريس
 : مت احلديث كثياً عن اتفاقية »باري�ص«، 

واأن اجلانب الفل�شطيني مل ي�شتنفد كافة الإمكانيات 

املمكن���ة فيه���ا، فه���ل مت التو�ش���ل اإىل بع����ص املناف���ذ 

لال�شتفادة اأكرث منها؟

• قسيس: ما يحدث أنه ال يوجد تطبيق أمني 	

لكل نواحي االتفاقية، ومت تنفيذ دراسة عقب 

أيلـــول العام املاضي للتعرف إلى الفجوات، 

ونحـــن كوزارة مالية كنا ننظر، مؤخرًا، إلى 

التســـّرب فـــي األموال الضريبيـــة من هذه 

الناحيـــة، وهـــذا ليس األمـــر الوحيد الذي 

نســـتطيع فعله، وحدث هناك تبادل لرسائل 

من أجل حتسني اجلباية للمقاصة الضريبية، 

والتقليل من التســـرب الـــذي يحصل فيها، 

وهذا بالتأكيد أحـــد اإلجراءات، لكن هناك 

إجـــراءات أخرى كثيرة، ميكن اللجوء إليها، 

خاصـــًة أن هناك مجـــاالت كثيرة يحصل 

فيها عدم تطبيق أمني لاتفاقيات بيننا وبني 

اإلسرائيليني حتتاج إلى متابعة، ونحن لدينا 
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جدول كامل بهذه األمور التي نتحدث عنها.

إضافة إلـــى ذلك، ميكن احلديث عن األمور 

التي تهم وزارة االقتصـــاد، حول إجراءات 

لتحســـني طرق تطبيق اتفاق »باريس«، لكن 

باملجمل االتفاق حصل بني قوة احتال وجهة 

حتت االحتال، وبالتالي السؤال ليس إذا ما 

كانـــت جيدة، بل هل كان باإلمكان أن تكون 

أفضل مما هي عليه ضمن الظروف السائدة.

اجلهـــات التي فاوضت خـــال ذلك الوقت، 

واستمعنا إليها في أكثر من مناسبة، قالت 

إننـــا حصلنا على أكثر ممـــا كان باإلمكان 

احلصـــول عليه في ظل الظروف الســـائدة، 

وليســـت لدي شكوك في أنهم بذلوا قصارى 

جهدهم للوصول إلى أفضل ما ميكن ضمن 

تلك الظروف، لكن كتطبيق لاتفاق هناك كثير 

من املآخذ على هذا الصعيد، إذ إن إسرائيل 

بحجة الذرائع األمنية ميكن أن تلغي أي جزء 

من االتفاق، فمثًا تصدير بضائعنا إليهم ال 

يتمّتع باحلرية أســـوًة مبا يحدث في احلالة 

املعاكسة أي تصدير سلعهم إلينا، بينما في 

الغـــاف اجلمركي الواحد يفترض أن تكون 

احلركة في االجتاهني بالسهولة نفسها.

في موضوع الســــيطرة علــــى الذبذبات التي 

نســــتخدمها ألغراض االتصــــال، لم ننل كل 

حقوقنــــا على هذا الصعيد، فهناك الكثير من 

املجاالت التي لفت النظر إليها خبراؤنا، وأكدوا 

احلاجة إلى متابعتها، لكن ما نريده ليس إعادة 

تفاوض علــــى »بروتوكول باريس«، والذي هو 

جزء من اتفاقية مؤقتة، ما نريده هو إزالة كافة 

هــــذه االتفاقيات في ظروف تكون لنا ضمنها 

احلرية الكاملة في التصرف مبقدراتنا، وبعدها 

إذا كان ســــيحدث اتفاق بيننا وبني إسرائيل، 

فســــيكون هناك نــــوع من النديــــة واملصالح 

املتبادلــــة، أما أن جنلس للتفــــاوض على ما 

مت التفاوض حوله، فهــــذا مرفوض، وبالتالي 

نطالبهــــم بتنفيذ ما مت االتفــــاق عليه، وليس 

بالضرورة الدخول في مفاوضات.

هناك موقف سياسي، بعدم التفاوض في ظل 

ظروف تقوم فيها إسرائيل باإلجحاف بحقوقنا، 

وطبعــــًا احملــــك كان وال يزال هــــو موضوع 

االستيطان والنشــــاطات االستيطانية بكافة 

أشــــكالها، مبا في ذلك توفيــــر البنية التحتية 

للوجود االستيطاني في األراضي الفلسطينية.

الخطة »ب«
 : خالل الأ�شهر الأخية، كان هناك اإجماع 

فيما يتعلق بت�شخي�ص الأزمة حتى بات الطفل لديه 

ت�ش���ور اأو موق���ف اأو راأي م���ا حياله���ا، وعل���ى �شعي���د 

النخبة ح�شلت م�شاورات ومداولت كثية، وبالتايل 

ح�ش���ل اإىل ح���د م���ا ت�شخي����ص كبي ومعق���ول، والكل 

يتفهم���ه، لك���ن حت���ى الآن مل تت���م اأي مب���ادرة لو�ش���ع 

قائمة مبا ميكن، ويجب فعله، خا�شة اأننا ذاهبون اإىل 

الأمم املتح���دة وتاأتين���ا تهديدات من جهات خمتلفة، 

وتلميح���ات اإىل اأن الأزمة ق���د تتفاقم اأكرث، وبالتايل 

اإىل مت���ى املماطل���ة يف و�ش���ع اأفكار حم���ددة، كحكومة 

اأو موؤ�ش�ش���ات اأو فئ���ات اأخرى، ح���ول اإجراءات حمددة 

ووا�شحة، طاملا اأن الأزمة قائمة؟

• قسيس: هذا الســـؤال يفرض نفسه علينا، 	
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بـــل حتى إننا نســـأل ذاتنا مـــا هي اخلطة 

»ب« في العديد من احلاالت، مثًا إذا ذهب 

باراك أوباما وجاء ميت رومني، وإذا أوقفت 

إســـرائيل املســـاعدات، إلى غير ذلك، لكن 

ــرض بنا في احلقيقة أن نركز على خطة  يفـت

»أ«، وأال تكون لدينا خطة »ب« عندما نكون 

في مواجهة مصيرية من هذا النوع.

خطة »أ« هي الذهاب إلى األمم املتحدة وطرح 

حقنا في العضوية فيها، لكن هذه املرة عبر 

العضوية في اجلمعية العمومية حتى لو كانت 

دولة غير عضو. هذا هو توجهنا السياسي، 

وليس من املعتاد قيام أي جهة تقوم مبواجهة 

بوضع مخرج في جيبها وتنشره على املأل، 

وأنا كشخص لست ضمن القيادة، وال أعرف 

ما هو املخرج، بل ما أدركه هو أن لدي هذه 

املواجهة وأريد خوضها.

وإذا ضغطت علي وقلت لي ماذا ســــتفعل في 

حالة عدم النجاح، أقول لك علينا أن نتحمل، 

وإذا وجهــــت إلي دولة أجنبية هذا الســــؤال 

ســــأطالبها بأن حتتــــرم التزاماتها، وبالتالي 

فنحن لسنا ذاهبني إلى معركة ومثقلني بخطط 

»ب«، طاملا أن هدفنا هو املواجهة الدبلوماسية.

لكْن، هناك حق بالتســـاؤل عّما ميكن فعله، 

ففي الفترة املقبلة إذا استمر حجب املعونات 

عنا، فهذه ســـتكون مبثابة عقوبات، وحينها 

سننظر في كيفية التعايش مع هذه العقوبات، 

لكـــن ذلك ال يلغي أننا مررنا بظروف صعبة 

في املاضي. صحيح أن احلكومة متثل جزءًا 

كبيرًا من املجتمع الفلسطيني، لكنها ليست 

كل املجتمـــع، وبالتالي ال بد أن نتحمل معًا، 

وفي نهاية املطـــاف إذا لم يعد يردنا املال، 

فلن ندفـــع رواتب، أو ســـندفع بدرجة أقل 

بكثيـــر ما هو عليه احلال اآلن، وســـيحدث 

نـــوع من التأخر في الســـداد الذي نحاول 

أن نتداركه لفترة، يجـــب أن نحتملها، لكن 

كم ســـتطول هذه الفترة، ال أدري، علينا أن 

ندرك أن السلطة أو اخلزينة رمبا لن تستطيع 

أن توفر الرواتب. مـــرت علينا فترات كانت 

لدينا مشكلة في تسديد الرواتب، فترة طالت 

ألشهر. أنا ال أقول أن نظل 16 شهرًا دون 

رواتب، كمـــا في عامي 2006 و2007، بل 

أن نذهب إلى املواجهة السياسية بعزمية ال 

يشـــوبها أي خوف حـــول ما ميكن فعله في 

حال عـــدم النجاح، ألننا ذاهبـــون للنجاح 

وحتقيق توجهنا.

 : جيد هذا الكالم، لكننا ل نلم�ص اإعداد اأو 

تهيئ���ة النا�ص ليكون���وا خلف القيادة عند الذهاب اإىل 

الأمم املتحدة، فكيف تذهب اإىل الأمم املتحدة ولديك 

نقاب���ات ت�شرب وتعطل املدار����ص وت�شل احلياة يومياً 

وكاأن معركة الأمم املتحدة ل تعنيها؟

• قسيس: ما أسمعه من النقابات غير ذلك، 	

إذ عندما يكون هناك أفق سياسي أو فعل 

سياسي، فالكل يتحّمل، هذا ما أسمعه.

 : لك���ن م���ن الوا�ش���ح اأن هن���اك م�شكل���ة يف 

ع���دم وج���ود ان�شجام جمتمعي ميك���ن اأن ي�شكل رافعًة 

للمعرك���ة الت���ي تتج���ه اإليه���ا القي���ادة الفل�شطينية يف 

الأمم املتحدة؟
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قس���يس: أنا مـــدرك متامًا ملا قيـــل، ومتفهم 	•

ألهميته، وأرى أن أســـئلة كهـــذه حتتاج إلى 

إجابـــات مقنعة، وطاملا أن لديك شـــكوكًا فا 

شك في أن لديك أسبابًا، لكن ليس لدي حاليا 

أي شـــيء إلزالة هذه الشكوك، إاّل أن إمياننا 

بأهدافنـــا يظـــل قويًا، وكذلك بشـــعبنا ووعيه 

لتجـــاوز أي محنة من هـــذا القبيل. هذا ليس 

من باب طرح شعارات

وإذا كان مـــا يقـــال لي إنه ال أحـــد في وارد   

املعركة السياســـية التي نخوضها، فهذا كام 

قـــوي، وبحاجة إلى ذلك النوع من العمل الذي 

تكـــون الصحافة أقدر عليه، لرفع درجة الوعي 

بنوع املعركة التي نحن مقبلون عليها.

شـــخصيًا، أرى أن توجهنـــا واضح نحو فتح   

أفق سياسي؛ ألن كل ما يطرح علينا من حلول 

للوضع املاليـ  الوضع السيئ الذي نحن فيهـ  

حلول آنية ال تتعامل مع املشكلة البنيوية التي 

نحـــن فيها، فبعد 	4 عامًا من االحتال، و20 

ســـنة من املفاوضات نقول »كفى«. وبالتالي، 

فإننا في ظل انسداد األفق السياسي نحاول 

فتح ثغرة نحو مســـتقبل أفضـــل، األمر الذي 

يتطلّب الدعم من اجلميع.

برأيي ال يكفي أن نظل نبرز احملاذير ونسعى   

إلى تثبيط العزمية، بل نحن بحاجة إلى شحذ 

العزمية.

وقـــد كنت تتحدث عن األزمة البنيوية وآثارها،   

وأننا نعيش وكأنه ال توجد مشاكل، لكننا ككيان 

واقتصاد نضعف، فنحن أشـــبه مبن يفيق من 

نومه ويقول احلمد لله أنني ما زلت حيًا، ويأتي 

إليه أحد ويقول له أنت بخير وهذا جيد، بينما 

قـــد يكون نـــام في اليوم الســـابق دون تناول 

عشاء، مبعنى أننا كسلطة نضعف، واقتصادنا 

يتراجع.

ال تنظر إلى حجـــم اقتصادنا على أنه ازداد،   

بل إلى الفجوة بيننا وبني اقتصاديات أخرى، 

وانظر إلى منو اقتصادنا ونظيره على مستوى 

اقتصاديـــات أخرى، فبالتالـــي نحن نضعف 

ككيـــان ووضع، ما يعنـــي أننا بحاجة إلى أن 

نفعل شيئًا.

 : األي����ص م���ن املمك���ن اأن تك���ون امل�شكل���ة يف 

ال�شيا�ش���ة القت�شادي���ة التي تبنته���ا منظمة التحرير 

من���ذ البداي���ة، واملتمثل���ة يف اختي���ار اقت�ش���اد ال�ش���وق، 

بينم���ا نح���ن حتت الحتالل، مبعنى األ ميكن اأننا مل 

نوفق يف اختيار النمط القت�شادي الأ�شلح حلالتنا؟

• قسيس: رمبا، لكن هذا املوضوع ليس سؤااًل 	

بحاجة إلى جواب مني، بل بحاجة إلى نقاش 

مجتمعي حتى نصل إلى نتيجة جيدة لنا جميعًا، 

ونحن يســــرنا أنه خرج في قانوننا األساسي 

أننا اقتصاد سوق حر، وفي ذلك الوقت كانت 

هناك ظروف معينة فتبنيناه، وكان لدينا تطلع 

إلى أنه ستكون لدينا دولة بعد خمسة أعوام، 

واآلن هناك من يطرح أن اقتصادنا يجب أن 

يكون اقتصاد صمود ومقاومة، وليس اقتصاد 

ســــوق يشجع االستهاك، لكن هذا املوضوع 

بحاجة إلى نقاش مجتمعي، وال يكفي أن يخرج 

أحد بفكرة ويقول هذا ما نريد.
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مقاطع���ة م���ن  : قل���ت اإن الإنت���اج حما�شر، 

وال�شتهالك مفتوح يف الجتاه الآخر.

• قسيس: إلى حد ما.	

 : لننظ���ر اإىل الأم���ور بواقعي���ة، فمث���اًل كلفة 

الطال���ب اجلامعي كانت 100 دينار يف الف�شل، لكن الآن 

الأب الذي لديه ولدان يف اجلامعة ومتو�شط الق�شط 600 

دينار، هذا يخلق �شعوراً باأن هناك »ت�شليعا« لكل �شيء؟.

• قس���يس: ردودي على مثل هـــذا النوع من 	

الطرح لن تكون مرضية، فأنا لدي ردود من 

نوع آخر، ومبا أنه ذكر مثال األب الذي لديه 

ولدان في اجلامعة، وألننا في الظرف الذي 

نعيش فيه، مطلوب من األب أن يعلم أوالده، 

لكن في ظروف أفضل ميكن للشاب أن يعلم 

ذاته بنفسه، أليس هذا صحيحًا، فنحن كلنا 

عملنا حني تعلمنا.

لكــــن الظــــرف القائم لدينا مــــن ارتفاع معدالت 

البطالة، وعدم إمكانية توفير عمل، إلى غير ذلك، 

يفرض على األب أن يعلم أوالده، وهناك كثير من 

اآلباء ال يستطيعون فعل ذلك.

هذا ليس الوقت للحديث عما تقوم به اجلامعات، 

التــــي توفر دومًا منحًا للطالــــب غير القادر على 

اإليفاء بالتزامات تعليمه، إذا كان بالطبع ناجحًا 

أكادمييًا، وال شــــك في أن لدينا عددًا كبيرًا من 

الطلبة الذين يتعلمون ويتخرجون من اجلامعات، 

وأن هناك تضخمًا في عدد اخلريجني بالنســــبة 

إلى قدرات اســــتيعاب السوق، لكن هذه مشكلة 

تستطيع أن حتل نفسها بنفسها رغم الصعوبات، 

فهنــــاك صعوبات للعائلة التي تريد أن ترى ابنها 

يأخذ شــــهادة جامعيــــة، فتراها تعاني وتضحي 

خال هــــذه الفترة، لكن هذه طبيعة األمور، لكن 

املشاكل التي لدينا تتمثل في أن هناك عددًا كبيرًا 

مــــن الناس الذين يتلقون معونات من الســــلطة، 

فليس كل ما ندفعه معاشــــات، بــــل لدينا أيضًا 

حتويات جلهات غير قادرة على تأمني احلد األدنى 

من التزامات املعيشة، فهناك عدد كبير من الناس 

حتت خط الفقر، وهناك عدد كبير من أبناء شعبنا 

غير قادر على تأمني مستلزمات قوته اليومي. 

ال تنظروا إلى السيارات الفارهة واملطاعم املليئة 

فــــي رام الله، بل انظروا إلــــى العدد الكبير من 

أبنــــاء شــــعبنا غير القادرين علــــى تأمني القوت 

اليومي ليبقوا في وضع صحي جيد. أنا أحتدث 

عن الهزال، فليست صحة البلد هي التي تضعف 

فقط، وإمنا صحة الناس تتراجع.

املؤشـــرات األهم بالنســـبة لنا هـــي: البطالة   

والصحة والتعليم، فالبطالة ارتفعت في الفترة 

ــرة، والصحـــة والتعليم لدينا با شـــك  األخـي

أفضـــل من العديد من الـــدول، لكن أين نحن 

مـــن الدول املتقدمة علـــى هذا الصعيد، هناك 

فجوة كبيرة، وإذا أردنا االرتقاء باقتصادنا فا 

بد من مســـتوى تعليمي أفضل بكثير من ذلك 

املوجود حاليًا، إذ ال يكفي أن يكون هناك حملة 

شـــهادات، ألن هناك فرقًا بني شخص يحمل 

شـــهادة، وآخر قادر على التعلم وبناء قدراته 

الذهنية بنفسه والتوسع فيها، فهذا أمر يحتاج 

إلى عمل وراحة بال، وتوفير جو مناسب، وهذا 

كله نحن محرومون منه.
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أنا ال أريد االنتقاص من اجلهود الضخمة التي   

بذلت لدينا لتحســـني التعليم وبناء اجلامعات، 

التي أســـهمت في بناء االقتصاد، لكن هل هذا 

كاف، باعتقادي ال، لكن ذلك ليس ســـببًا جللد 

الذات، والقول إننا ال نقوم مبا فيه الكفاية، فنحن 

نبذل جهودًا كبيرًة، ونحن نضحي من أجل تعليم 

أبنائنا، من أجل حتســـني وضعنا، ونحن قمنا 

بتحســـني وضعنا كثيرًا، فإذا نظرنا إلى مجمل 

الناجت احمللي، العام املاضي، فسنجد أنه كان 

نحـــو 10 مليارات دوالر، وإذا قســـمناها على 

األفـــراد يكون نصيب الفـــرد منها نحو 00	2 

دوالر، القيمة االســـمية وليـــس الفعلية، وهي 

أفضل بكثير من الدول، لكنها متثل 1 على 20 

مقارنة مع الدولة املسيطرة على اقتصادنا.

مؤشرات تنموية خادعة

 : املتتبع للو�شع يلم�ص اأن ال�شلطة وكاأنها 

تق���ع يف حمظ���ور اخلط���اب ال���ذي تبنت���ه الكث���ي م���ن 

ال���دول، خا�ش���ة دول املنطقة التي وقعت فيها اأحداث 

الربي���ع العرب���ي مثل م�شر، التي تبن���ي خطابها على 

موؤ�ش���رات كلية هي يف حقيقة الأمر، ل تعك�ص الواقع 

ب�ش���ورة دقيق���ة. اأنت تقول اإن من���واً مت�شاًل ح�شل يف 

القت�ش���اد الفل�شطين���ي مبع���دل 9% على مدى ثالث 

ن، لك���ن احلقيقة  �شن���وات، ومع���دل دخ���ل الف���رد حت�شرّ

النا����ص يت���اآكل، والفق���ر  اإن دخ���ل  اإذ  لي�ش���ت كذل���ك، 

ي���زداد اأ�ش���وًة مب���ا ح�ش���ل يف م�شر مثاًل، ق���د تقول اإن 

ن�شب���ة الفق���ر انخف�ش���ت خ���الل الف���رتة 2010-2008 

بن�شب���ة الثل���ث تقريب���اً، لكن خط الفق���ر هذا و�شع يف 

الع���ام 1998، وحت���ى الآن يوؤخذ ب���ه وتقا�ص عليه بقية 

املوؤ�ش���رات، علم���اً اأننا نواج���ه ارتفاع���اً يف الأ�شعار بني 

1998 وحت���ى الآن يف���وق ن�شبة ال� 100%، فكيف ميكن 

التعامل مع هذه املوؤ�شرات بطريقة �شفافة ووا�شحة 

تعك�ص الواقع، ول ت�شتخدم للت�شليل؟

• قس���يس: هي تســـتخدم للتضليـــل عندما 	

يحـــدث تعميم، عبر أخذ مؤشـــر كلي يقفز 

عن التفاصيل الدقيقة، وهو ما يتعلق بتوزيع 

الثروة عندما نقـــول 10 مليارات، و00	2 

معدل دخل الفرد فهذه حقيقة، لكنها ليست 

كل احلقيقـــة، ألن هناك أفرادًا دخلهم ليس 

فقـــط أقل مـــن 00	2 أو 1600 دوالر في 

الشهر، بل أقل من 1600 دوالر في السنة.

بحكــــم خلفيتــــي كمؤســــس مركــــز أبحاث   

السياســــات االقتصاديــــة، اهتممــــت بهذه 

الناحية، ليس بصفتي باحثًا بل ألوجه البحث، 

وكنت مهتمًا بأال يكون عملي هنا كوزير مالية 

مقتصرًا على جلب رواتب كل آخر الشــــهر، 

وضرائــــب من النــــاس، بــــل كان يهمني أن 

أنظر إلى السياســــات وما زلت، إذ أنظر إلى 

موضوع السياســــات بجدية، وأريد أن أجته 

فــــي هذا االجتــــاه في أقرب وقــــت يتاح لي، 

بأن أهتم أكثر مبوضوع السياســــات املالية 

واالقتصاديــــة، وقتها ســــأعالج النقاط التي 

ذكرتها، بأن ال أجعل املؤشرات الكلية حتجب 

عنا صورة التفاصيل التي متثل ســــبب غياب 

األمن االجتماعي بالدرجة األولى.

ما يقال من أن املؤشرات الكلية أحيانًا حتجب   

تفاصيل دقيقة ومهمـــة صحيح، ويفترض أن 

يكون هذا في صلب تدخاتنا كسياسات.
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مقاطعة من  : اإذاً يفرت�ص تطوير موؤ�شرات 

اأخرى؟.

• قس����يس: هي موجودة، فإذا نظرت إلى الفقر 	

املدقع، والبطالة، وخط الفقر، فنحن حســــبنا 

خط الفقر في العــــام 1996 وكنت وقتها في 

معهد أبحاث السياسات االقتصادية، وعملنا 

وقتها ســــلة االستهاك، وحسبنا دوالرين في 

اليوم للفــــرد ألخذ أســــبرين، ورغيف اخلبز، 

وإليجــــار البيت، قد يكــــون الرقم بحاجة إلى 

مراجعــــة، لكنه لن يختلف كثيــــرًا كحد أدنى 

للفقر، لكن املشــــكلة تكمن فــــي أن كثيرًا من 

الناس يعيشون حتت خط الفقر، يعني دخلهم 

أقل بكثير من دوالرين يوميًا، وهذا ما يفترض 

االلتفات إليه.

األمور التي ذكرت بخصوص إعادة النظر في   

موضوع اقتصاد السوق، كمحرك لاقتصاد 

حتت ظـــروف االحتال، وعـــدم النظر إلى 

املؤشرات الكلية فقط، والذهاب إلى مؤشرات 

تفصيلية دقيقة، كلها أمور ضرورية.

مقاطع���ة م���ن  : �شبكات حماي���ة اجتماعية 

على �شبيل املثال؟

• قسيس: موجودة، نحن كسلطة، ومبساعدة 	

من الدول املانحة، نؤمن مساعدات كل ثاثة 

أشـــهر للمحتاجني إليها، فليس كل األموال 

التـــي نصرفها عبارة عـــن رواتب للعاملني، 

فهنـــاك حتويات للمحتاجني بشـــكل كبير. 

نحن كسلطة وطنية التزاماتنا واسعة وكبيرة.

 : من���ذ بداي���ة ت�شلرّ���م د. �ش���الم فيا����ص رئا�شة 

ال���وزراء، كان ه���دف ال�شيا�ش���ة املالي���ة حتفي���ز القط���اع 

اخلا�ص ومتكينه من حمل جزء من الأعباء، كيف تبدو 

ال�شورة الآن؟.

• قسيس: لننظر إلى املؤشرات، عندما جنلس 	

ونتحدث مع ممثلي القطاع اخلاص، يقال لنا 

إن هنـــاك تراجعًا، ونحن نـــرى التراجع عبر 

مؤشـــر كلي هو االقتصاد بشكل عام، ونحن 

نحـــاول أن نســـتدرك هـــذا التراجع وعكس 

اجتاهه عبر ما نستطيع من تدخات.

في الوقت نفسه، فإننا نشجع االتفاقيات الدولية   

مع أنه يجب دراســـتها بحرص، ورؤية أثرها 

علينـــا، كما أننا نشـــجع التصدير من خال 

احلوافـــز، وبالتالي نحاول فعـــل ما يضمن 

قدراتنا على حتفيز القطاع اخلاص.

القطـــاع اخلاص لديه طلباته، ومؤخرًا عندما   

متت إعـــادة النظر في قانون ضريبة الدخل، 

كانـــت لديه حتفظات كثيرة، جتاوبنا مع جزء 

كبير منها حتى ال تكون لديهم حوافز سلبية، 

وسنعمل في هذا االجتاه قدر استطاعتنا.

في ظروف االحتال يقال لنا إننا نعلق كل شيء على   

شماعة االحتال، لكن االحتال ال يزال قائمًا، وال 

ميثل ظروفًا جاذبًة لاستثمار، وظرف عمل مثاليًا 

للقطاع اخلاص؛ لـــذا ليس مبقدور املرء إاّل أن 

ُيحيي القطاع اخلاص الفلسطيني على استعداده 

لاســـتثمار في ظل ظروف سلبية مثل تلك التي 

نعيـــش، ونأمل أن يظل هذا احلافـــز موجودًا، 

البعض يجد الوضع الذي نعيشه مدعاة للشعور 

باإلحباط، بينما أعتقد أن هذا يجب أن يشـــكل 

مدعاة للشعور بوجود حتد جدير باملواجهة.
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االلتزام تجاه غزة
 : بالن�شب���ة اإىل قطاع غزة، من الوا�شح اأن 

امل�شاحل���ة تبتع���د �شيئ���اً ف�شيئاً، ول يوج���د اأفق قريب 

له���ا، كيف ميكن التعاي����ص بطريقة تخفف من وطاأة 

التاأث���يات ال�شلبية عل���ى القت�ش���اد الفل�شطيني اإىل 

حني يطراأ تغيرّ ما يقربنا من امل�شاحلة؟

• قس���يس: ال شـــك في أن فقـــدان اخلزينة 	

الفلســـطينية الدخل الـــذي كان يأتيها من 

العائـــدات من قطاع غزةـ  والذي يصل إلى 

نحو 28% مـــن اإليرادات وكان يفترض أن 

تكـــون أكثر من ذلك عبر بذل جهود إضافية 

ـ له تأثيرات ســـلبية، وبالتالي فإن االنقسام 

والوضع القائم أثّرا بشكل كبير على قدرات 

السلطة على القيام بالتزاماتها.

لدينا واقــــع يتمّثل في أننا الســــلطة الوطنية 

الفلســــطينية وليس ســــلطة رام الله، وبالتالي 

لدينا التزامات، فكلمة الوطنية ليست فقط نكاية 

باالحتال، بل إنها سلطة لديها التزامات شاملة 

جتاه اجلغرافية، والقطاعات املجتمعية. لدينا 

التزامات للقطاع اخلاص، واألهلي وموظفينا، 

والقطــــاع العام، وللضفة الغربية وقطاع غزة، 

واألسرى والشتات، وأهالي الشهداء، أي أن 

التزاماتنا كثيرة، وال شك في أن فقدان املعونات 

اخلارجية أو حتى احلد منها، أثر علينا، كما أن 

احلد من إيراداتنا الواردة من قطاع غزة، أثر 

علينا، وطاملا احلديث عن القطاع، فإنني أقول 

إننا بحاجة ماسة إلى استعادة اإليرادات التي 

كانت تردنا من قطاع غزة بشتى الطرق، وهذا 

أمر غير سهل في ظروف االنقسام احلاصل، 

لكننا ســــنعمل على إيجاد سبل لتخفيف وطأة 

هذا العامل.

 : هن���اك مفارق���ة بوج���ود اقت�ش���اد ي�شعف 

يوم���اً بع���د اآخ���ر يف ال�شف���ة، ومطل���وب من���ه متوي���ل 

جه���از اإداري �شخ���م، وخدم���ات النا����ص واحتياجاتهم 

يف ال�شف���ة، ومتوي���ل غزة ب�ش���كل كامل دون اأن ينق�ص 

م���ن ذل���ك قر����ص واح���د ع���ن ذي قب���ل، ف�ش���اًل ع���ن 

متويل �شفارات يف ع�شرات الدول، وموؤ�ش�شات ملنظمة 

التحرير، واحتياجات الفل�شطينيني يف لبنان والأردن 

و�شوري���ة، ه���ذا ع���بء ين���وء بحمل���ه اقت�ش���اد �شغ���ي 

كاقت�شاد ال�شفة الغربية.

• مقاطعة من قسيس: أال يدعو ذلك لإلعجاب.	

 : م���ا �ش���اأن املواط���ن الع���ادي ال���ذي لي����ص 

مبق���دوره التحم���ل اأك���رث، ه���ذا م���ن جان���ب، اأم���ا من 

جانب اآخر، فاإن »حما�ص« حولت النق�شام اإىل نوع من 

»البزن�ص«، والبتزاز ملا ت�شميه »�شلطة رام اهلل«، حتى 

ل النق�شام؟ بات يقال اإن ال�شلطة متورّ

قسيس: أنا ال أتضايق من أقوال أو تساؤالت 	•

كهذه. هذا سؤال مشـــروع جدًا، ويخطر في 

بال كل مّنا، وحان الوقت الســـتخدام مفردات 

مختلفة، لكن بشكل عام لدينا جهاز متضخم، 

أمني وإداري، فعدد العاملني كبير، لكن حول 

ما يقال بخصوص اضطرارنا إلى فعل كل ذلك، 

وقدرتنـــا عليه حتى اآلن، فإننا نقوم به بشـــق 

األنفس، مثل ذلك الذي يعلم أوالده في اجلامعة 

ودخلـــه قليل، فنحن قادرون على فعل كل هذا 

بدخل قليل، وهذا أمر يدعو إلى اإلعجاب، لكن 

من الصحيح أيضًا أن هذا يشكل عبئًا كبيرًا.

هناك شـــيء آخـــر، وهو اإلنفـــاق على غزة،   
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فقطاع غزة استأثر بـ43% من املوازنة السنة 

املاضية، ولن تقل النسبة عن ذلك هذه السنة، 

وهذا يدعو إلى هذا النوع من التساؤل مبعنى 

إلى متى؟، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل 

نوقـــف اإلنفاق على غزة أم نحاول جلب دخل 

منهـــا؟ نحن نحاول حاليًا جلب دخل من غزة، 

عبر الوصول إلـــى ترتيبات جتعل الدخل من 

املقاصة الضريبية أحسن مما هو عليه اآلن، 

بحيث نرجعه إلى مســـتوى أقرب ملا كان عليه 

في الســـابق، لكن هذه اإلجراءات حتتاج إلى 

بعض الوقت.

نحن ال نســــتطيع أن نتهّرب من التزاماتنا طاملا   

أننا ســــلطة وطنية، نعتبر الضفــــة وغزة وحدة 

جغرافية واحدة. نحن لسنا فقط ضد االنقسام، 

بل ضد أي شيء ميكن أن يوحي أن غزة كيان 

آخــــر، فالضفة مبا فيها القــــدس، وغزة أرض 

محتلة، ووحدة جغرافية واحدة ال تتجزأأ، وهذا 

حتى مبوجب اتفاقية )أوسلو(، وبالتالي أي قرار 

ميكن أن يجحف بذلك هو قرار سياســــي يجب 

دراسته وبحثه على أعلى مستويات اتخاذ القرار، 

فهو ليس قرارًا ماليًا بتاتًا، فما نقوم به هو أننا 

ننفق ضمن اإلطار السياسي الذي نعيش ضمنه.

 : ه���ل �شتخ���رج ال�شلطة، ونحن يف طريقنا 

اإىل الأمم املتحدة يف 15 اأو 29، بخطاب لل�شعب مفاده 

اأنن���ا ذاهب���ون اإىل معركة قد تك���ون تداعياتها قا�شية، 

وعليكم اأن تتحملوا؟.

• قسيس: ال، ال أتصور ذلك، معرفة اخلطاب 	

وكيف ســـنواجه هـــذا الوضع مطلب وتوقع 

مشروع وصحيح.

بالتأكيــــد لن يكون كافيــــًا أن نذهب وكأنه 

كأي يــــوم عادي، وقد كنت أقول هذا األمر 

منذ أيلول العام املاضي، مبعنى أن ما بعد 

أيلــــول ال ينبغي أن يكون كمــــا قبله، وأنا 

أقــــول اآلن إن الوضع قد يكــــون مختلفًا، 

فــــإذا ذهبنا وأخذنا وضع دولة غير عضو، 

فا يجوز أن يظل الوضع كما كان من قبل 

على صعيد نشاطنا السياسي، وأغلب الظن 

أنه لن يكون هو نفســــه على صعيد قدراتنا 

االقتصادية، وبالتالي كيف ســــنتعامل مع 

هذا الوضع.

هذا ســــؤال يخطر على بال الكل، لكن الرد   

عليه ليس لدي اليوم، فهذا السؤال يفترض 

أن يطرح على كل مســــتوى املسؤولية، وأن 

يكون اجلواب مقنعــــًا، ليس مبعنى أن كل 

شيء سيكون على خير ما يرام، بل مبعنى 

أن لدينا هدفًا، له مستلزماته، ونحن وراءه 

للوصول إليه، ومستعدون لفعل كل ما يلزم 

لهذا الغرض، لكن أيضًا حتمل ما قد ينشأ 

عن ذلك من تبعات، مع محاولة تخفيف هذه 

التبعات بكل الطرق املمكنة، وباعتقادي فإن 

حملتنــــا الدولية يفترض أال تكون لكســــب 

األصــــوات إلى جانبنا فــــي األمم املتحدة 

فقط، بل لتوفير الدعم، أيضًا، الســــتمرار 

هــــذا الكيان ومتطلبات اســــتمراره. الدعم 

املطلوب ليس سياسيًا فقط، بل اقتصادي 

ومالي كي نستمر. هذا أمر ضروري.
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 : ه���ل هن���اك حت�ش���يات لتكاملي���ة كهذه، 

مبعن���ى اأنن���ا ل نريد �شوتكم فق���ط يف الأمم املتحدة، 

على �شعيد امل�شاورات والزيارات التي تقوم بها القيادة 

الفل�شطينية وامل�شوؤولون، هل هذا مطروح للنقا�ص مع 

من جتل�شون معهم؟

• قس���يس: على مستوى وزارة املالية، أطرح 	

هـــذا الكام دائمًا، وطالبـــت غير جهة بأال 

يتـــم حتذيرنا مـــن تبعات ذلـــك، ألن عليها 

مســـؤوليات، وبالتالي ال أطرح خطة »ب«، 

بل أطرح خطة »أ«، وأقول لهذه اجلهات إن 

عليكم أن تســـاعدونا في إجناحها؛ ألن هذا 

جزء من التزامكـــم، وإعانكم عن التزامكم 

باالســـتقرار على مستوى الشرق األوسط، 

وبالتالي إذا كنتـــم جديني في كل كامكم، 

فإننـــا نتوقـــع أاّل تتحدثـــوا بلغـــة التهديد 

والتحذير من التبعات، بل يفترض أن تكونوا 

معنا في الذهـــاب والدعم، وتذليل الصعاب 

التي ميكن أن تنشـــأ بفعل آخرين ليســـوا 

مع هذا التوجـــه، وبالتالي طاملا أنتم معنا، 

يفترض أن تســـاعدونا في تذليل الصعاب 

التي ستنشـــأ من جهات ضد توجهنا، وهنا 

نتحدث عن اجلهات التي أعلنت موقفها هذا، 

وطاملا أنكم معنا، فأرونا ماذا باستطاعتكم 

ــوا، عوضًا عن أن تأتوا لتنبيهنا، ال  أن تفعـل

أريد إيذاء باإلغفال ألنني سأفســـره كإيذاء 

مقصود، وهذا الكام نطرحه في كل مناسبة 

يجري فيها احلديـــث خال هذه الفترة عّما 

ســـنفعل، فهذا هو خطابـــي، وأنا أعتقد أن 

هذا اخلطاب لن يجد أي نوع من املعارضة 

من أي جهة أخرى داخل مواقع صنع القرار 

الفلسطيني.
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سياسات عامة

د. محمد علي حمود*

* كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين ـ العراق.

انعكاسات العولمة على السياسات العامة في البلدان النامية

)مع اإلشارة لنموذج مصر(

شـــهد العالم منذ عقديـــن من الزمن تطورات 

ــرة على الصعيد الدولي، فاحلديث عن نهاية  كبـي

التاريـــخ، وصـــدام احلضارات، ومـــوت الدولة، 

وتراجع السيادة... كلها شعارات صبغت احلقبة 

اجلديدة، وأبرز مامحها بروز ظاهرة العوملة.

يرى نعوم تشومســـكي أن هناك ثاثة أشكال 

للدكتاتورية سادت خال القرن العشرين وبداية 

القرن احلادي والعشـــرين، وهـــي: الدكتاتورية 

الســـوفيتية، والنازيـــة، والتينـــا )TINA(. وهذه 

األخيرة هي اختصار للعبارة »ليس هناك بديل« 

)THERE IS NO ALTERNATIVE(، وهذه العبارة 

متثل شـــعارًا لإلمبراطورية التجارية التي تنشأ 

يومًا بعد يوم في ظل العوملة.

يعكس توصيف التطور التاريخي للعوملة حقيقة 

أن هـــذه الظاهرة أصبحت حقيقًة ملموســـًة لها 

أيديولوجيتها وعناصرها وآلياتها بالشكل الذي 

جعـــل تأثيرها ذا داللـــة واضحة في كل ميادين 

الدولة االقتصادية واالجتماعية.

أمـــا على صعيد الظاهرة، فإن التطور املادي 

للعوملة كان ال بـــد أن يفرز أفكارًا نظريًة، والتي 

بدورهـــا تطورت كثيرًا، ففي تســـعينيات القرن 

املاضي كان الكام عن العوملة ـ كظاهرة جديدة 

ـ يعكس إشـــكاليات كبيرة، خاصًة حول حتديد 

معاملهـــا وعناصرها، وهذا ما دفـــع الكثير من 

الباحثـــني إلى التخندق بني معارض ورافض لها 

مـــن جهـــة، وبني مؤيد لها من جهـــة أخرى, أما 

اليوم فاحلديث تغّير، فالعوملة استقّرت مفاهيميًا 
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وتطّورت فكريًا على األقل في الدراسات والواقع 

الغربي، إذ أصبحت قابلًة للقياس والتحديد، وهذا 

ما يفّســـره صدور قوائم بالدول األكثر تعوملًا في 

العالم، فمنذ عدة ســـنوات اشـــتهرت مؤشرات 

 )kof( لقياس ظاهرة العوملة، كان أبرزها مؤشر

الذي نشر، في العام 2007، قائمًة حتتوي على 

122 دولة هي األكثر عوملة في العالم، كذلك هناك 

مؤشـــر )A.T.KEARNEY( الـــذي تعرضه مجلة 

.) FOREIGN POLICY MAGAZINE(

مّثل تنامي ظاهرة العوملة وآلياتها حتديًا جديدًا 

للبلدان الناميـــة، خاصًة أن الطابع اجلديد لهذه 

الظاهرة هو البعد العاملي، وهدفها جتاوز احلدود 

الوطنيـــة وتقليص دور احلكومات، من هنا برزت 

إشكالية الدراسة التي تتمحور حول فكرة أساسية 

وهي »في ظل التغيّرات والتطورات التي تفرضها 

العوملة كظاهرة عاملية على الدور العام للدولة وعلى 

وظيفة احلكومات... كيف سيكون واقع السياسات 

العامة احلكومية ذات الطابع الوطني ومستقبلها؟ 

وهل التأثر بظاهرة العوملة ســـينعكس سلبًا على 

آليات صنع السياسات العامة وعملياتها في إطار 

األنظمة السياسية النامية؟«. 

حتتاج هذه اإلشـــكالية العلميـــة إلى فرضية 

لإلجابة عنهـــا، وبالتالي ميكن القول: »إن القوة 

املالية واالقتصادية آلليات العوملة ســـتؤدي إلى 

أثر واضح في السياســـات العامة، ومنطلق هذا 

التأثير هو االعتبارات املادية التي دفعت الكثير 

مـــن البلدان النامية إلى التوجه إلى قوى العوملة؛ 

للحصول على التمويل الازم لتنفيذ سياساتها«.

ســـيتم من أجل اختبار صحـــة االفتراضات 

أعاه تناول آليات العوملة، ومحاولة الكشـــف عن 

اإلمكانيات التي تتمتع بها، وهذا هو احملور األول. 

أما احملور الثاني، فيتناول بالتحليل والدراســـة 

أهم عناصر السياســـات العامة ومراحلها التي 

ميكن أن تتأثر بالعوملة وإســـتراتيجيتها. أخيرًا 

ســـتتم مناقشة واقع السياسات العامة املصرية 

وحتليله في ظل العوملة، وهذا منوذج يتمتع بأهمية 

خاصة تبرز مما يأتي:

تعاني مصر من محدودية املوارد. -

جتربـــة طويلـــة نســـبيًا مـــن االنفتـــاح  -

االقتصادي واخلارجي.

منوذج عربي ميكن االستفادة من نتائجه.  -

آليات العولمة. 1

تتنوع وتتعدد آليات العوملة ووسائلها وتختلف 

اســـتخداماتها باختاف البلد وطبيعة الظروف 

السائدة محليًا ودوليًا، ومع ذلك ميكن القول إن 

ابرز آليات العوملة هي:

1-1  الشركات متعدية الجنسيات 

أصبحت الشـــركات متعدية اجلنسيات أكثر 

ــرًا عن البعد االقتصـــادي للعوملة  األمناط تعبـي

)االقتصاد املتعولم(، فهي تتربع في ظل التطورات 

الدولية اجلديـــدة على هـــرم اإلمكانيات املادية 

والبشـــرية والســـعة اجلغرافية، لكن حتديد قوة 

هذه الشـــركات على درجة مـــن الصعوبة، ولكن 

ميكن أن نســـوق بعض املؤشـــرات ذات الداللة 

على هذه اإلمكانية، فمثًا جند أن شركة )جنرال 
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إلكتركس( ـ وتأتي في املرتبة األولى للشـــركات 

متعديـــة اجلنســـيات الكبرى فـــي العالم )انظر 

اجلدول رقم 1(ـ  متتلك أصواًل تقدر بـ	7	 مليار 

دوالر، ووصلت مبيعاتها السنوية إلى 131 مليار 

دوالر، أما شركة )فودافون لاتصاالت( ـ وتأتي 

في املرتبـــة الثانية بعد )جنرال إلكتركس( ـ فقد 

كانت مجمل أصولها 232 مليار دوالر ومبيعاتها 

السنوية لعام 2004 أكثر من 42 مليار دوالر.1

واجلديـــر بالذكر أن القـــدرة املادية ارتبطت 

االتصـــاالت  وتطـــور  التكنولوجـــي  بالتطـــور 

واملواصات واملعلوماتية وهذا قاد إلى ما يلي:

رأس املال عابر للحدود.. 1

رأس املـــال يجني أرباحًا هائلًة ليس من . 2

عمليـــات اإلنتاج والتبـــادل والتوزيع بل 

مـــن: املضاربة، والربا، وبيع الســـندات 

وشرائها، والعمليات غير اإلنتاجية بوجه 

عام، ولعل هذا ما اصطلح على تســـميته 

)العوملة املالية(.2   

مـــن املهم وجود عنصر القوة، ولكن األهم هو 

توظيفه، وجند أن أخطر حلقة في سلوك الشركات 

والبنوك عابرة القومية هو حركة رأس املال العاملية 

اآلن وهي تسير في اجتاهني:

االأول ـ رأس املال طويل األمد، وهو رأس  -

مال يتم توظيفه في مشاريع مادية إنتاجية 

كأن تكون في شركة أو معمل أو غيرهما 

وال تســـهل إعادة حتويله إلى نقد دومنا 

خسائر كبيرة. 

الثــاين ـ رأس املـــال قصيـــر األمد، وهو  -

االستثمار املالي في عمليات غير إنتاجية 

كما في بيع األسهم والسندات والعمات 

األجنبية وشرائها، املهم في هذا املضمار 

أن منـــو األموال في االســـتثمار قصير 

األمد ازداد مبقدار ســـبعة عشر ضعفًا، 

واالســـتثمار في رؤوس األمـــوال طويلة 

األمد كان خمســـة أضعاف ما بني عامي 

.1997 - 1980

ارتبــــط ازدياد حركــــة رؤوس األموال خال 

العقدين األخيرين من القرن العشــــرين بشكل 

كبيــــر بحزمــــة قوانــــني ومقــــدرات تكنولوجية 

وشــــركات عماقة، كل هذا ميثل العوملة املالية 

التــــي أصبحت متثل هدف الشــــركات متعدية 

اجلنسيات، إذ تندمج في هذا النمط من العوملة 

األهداف األخرى لها في زيادة اســــتثماراتها، 

وبالتالي أرباحها، وجتــــاوزت هذه العوملة أهم 

عنصر، أال وهو االســــتقرار، فاحلركة السريعة 

في إطار البورصة والتعامات املصرفية تضمن 

لها االستقرار وضمان حرية هذه األموال، وهـنا 

أصبحت املضاربات إحدى أبرز الوسائل التي 

تســــتخدمهـا الشــــركات العماقـة في حتقيق 

أهدافها.3
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جدول رقم )1(

أكبر 25 شركة متعدية الجنسيات في العالم لعام 2003 

)ماليين الدوالرات واآلالف من العمال(

العمالةاملبيعاتاالأ�سولال�سناعةالبلد االأمال�سركة

	13131	7	إلكترونياتالواليات املتحدةجنرال إلكتركس

2324266اتصاالتاململكة املتحدةفودا فون

0	1613	29سياراتالواليات املتحدةفورد

9180116	1نفطاململكة املتحدةبي بي

0	3701863سياراتالواليات املتحدةجنرال موتور

179111	14نفطاململكة املتحدة / هولندارويال دويتش شيل

167127264سياراتاليابانتويوتا

8996121نفطفرنساتوتال

11144243اتصاالتفرنسافرانس تيليكوم

9420092نفطالواليات املتحدةإكسون موبيل

11482324سياراتأملانيافولغسواغن

107	1183كهرباء وماءأملانياأي اون

44131	10كهرباء وماءأملانياريو جروب

61		72إعامفرنسافيفيندي يونيفرسال

779866نفطالواليات املتحدةشيفرون كورب

4	63141متنوعةهونغ كونغوامبو

7677426إلكترونياتأملانياسيمنس

171	14	1كهرباء وماءفرنساإلكترستي دي فرانس

2186	96سياراتإيطاليافيات

63	636سياراتاليابانهوندا

	173	4إعامأستراليانيوز كورب

461969أدويةسويسراروش جروب

4443198كهرباء وماءفرنساسوز

83996	سياراتأملانيابي أم دبليو

80	684نفطإيطالياإيني جروب

Resource: UNCTAD: World Investment Report )2004( , UN ,2004 , pp 275
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 لقــــد أدى زوال الرقابة علــــى حرية رأس املال 

وانتقاله خال الـ 	2 ســــنة األخيرة إلى عدم التزام 

الشــــركات الكبــــرى والبنوك العامليــــة واملضاربني 

بــــأي قيود أو رقابة، وحتول العالم إلى )قرية مالية 

صغيرة(، حيــــث حتولت السياســــات االقتصادية 

للــــدول إلى مجــــرد متلق ســــلبي للقــــرارات التي 

يتخذها املضاربون، ففي بريطانيا مثًا، اســــتطاع  

املضاربون بقيادة املمول األميركي جورج سوروس 

ـ ودون أي مخاطرةـ  تخفيض ســــعر صرف اجلنيه 

اإلسترليني، حيث كان املضاربون يقترضون يوميًا 

كميــــات متزايدة منــــه من أجل إعادة اســــتبدالها 

مباشرة لدى البنوك البريطانية مقابل املارك األملاني، 

فتعود البنوك التجاريــــة البريطانية، وتطالب البنك 

املركزي باألوراق املالية النقدية األملانية الضرورية، 

هنا عرف املضاربون أن البنك املركزي كان يستنفد 

احتياطياته من العملة األملانية، بينما كانت اإلمكانية 

الوحيدة لتحقيق عملية تبادل العمات في تخفيض 

سعر صرف اجلنيه، وخال أيام قليلة فقد اجلنيه %9 

مــــن قيمته، وحقق املضاربون من جراء ذلك أرباحًا 

خياليًة وســــددوا قروضهم من اجلنيه اإلسترليني، 

وبتكلفة مناســــبة، وحقق جورج سوروس وحده ما 

قيمته مليار دوالر أميركي.4 

هنا تثبت الكيفية التي اســـتطاعت الشركات 

العماقـــة من خالهـــا حتقيق أهدافهـــا بزيادة 

ربحيتها مقترنة بضمان هذه الربحية، مستخدمًة 

جميـــع الوســـائل ومـــن ضمنها القســـرية، أن 

تطلـــب األمر من أجل احلصول على قرارات من 

احلكومات الوطنية تضمن ذلك.	

نشـــأت هـــذه العمليات وتطـــورت في خضم 

اقتصـــاد معولم جديد ال توجـــد فيه حدود على 

املســـتثمر وال على املقترض بـــل ال توجد حدود 

على كل السلوكيات االقتصادية.

مـــن جهـــة أخرى، فـــإن احلديث عـــن القوة 

االقتصادية والتجارية للشركات متعدية اجلنسيات 

قضيـــة مترامية األطراف، ولكي يصح القول إنه 

يجب أن نأخذ شـــيئًا من املؤشرات والدالئل وإن 

كان على سبيل التدليل ال على سبيل احلصر.

وغني عن القول: إن الشركات متعدية اجلنسيات 

ال تسيطر فقط على املعدات التكنولوجية املتقدمة، 

فحسب بل إن ســـيطرتها جتاوزتها إلى التحكم 

باجتاهـــات تطـــور التكنولوجيا، والســـبل التي 

تقود إلى تنميتها، فهي تســـيطر على الصناعات 

اإللكترونية والصناعات الكيمياوية وغيرها، وتعد 

هذه الشركات الاعب األساس في اإلنفاق على 

مجال البحوث والتطوير )R&D( من خال وحدات 

البحوث والتطوير فـــي مقراتها، أو بالتعاقد مع 

اجلامعات الكبرى في العالم.6

يرى الدكتور فؤاد مرسي أن الثورة في ميدان 

تبادل املعلومات واالتصاالت هي أخطر ما يجري 

في مجال الثورة التكنولوجية، حيث تصبح عملية 

جتاوز احلدود القومية بفضل التوابع الصناعية 

عمليًة سهلـًة، ويصبح كل فرد قادرًا على أن ينتهـج 

الطريقة التي تائمه في االستهـاك واحلياة.7

ومـــن هنا، فإن ســـيطرة الشـــركات متعدية 

اجلنســـيات على أركان التكنولوجيا تقود إلى أن 

تصبح ذات سيطرة عاملية، ويضيف الدكتور فؤاد 
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مرسي: إن احلديث اليوم يجري عن إعادة هيكلة 

اقتصادية رأسمالية على أساس تكنولوجي بدافع 

الربحية، فالتقدم التكنولوجي يهدف إلى رفع كفاءة 

اإلنتـــاج ومضاعفة إنتاجية العمل، وأن يزيد من 

قدرة املنتجات على املنافسة والتسويق، وذلك من 

خال تخفيض اإلنتاج وحتسني القدرة على تلبية 

الطلب في األسواق.8 

1-2 البلدان الرأسمالية وخاصة الواليات المتحدة

تتضمـــن العديد مـــن احلكومات فـــي بلدان 

الشـــمال خاصًة املتقدمة اقتصاديًا شخصيات 

بارزًة ذات جذور اقتصادية، هؤالء يتولون مناصب 

مهمة كرئيس الوزراء ومستشارين ووزراء ومدراء 

عامني وغيرهم، وفي النموذج األميركي تتركز هذه 

الشخصيات مثًا في مجلس العاقات اخلارجية، 

ومجلس األمـــن القومي، ووزارة اخلزانة. وأغلب 

سلوكيات هذه املؤسســـات تأخذ بعني االعتبار 

املصالح االقتصادية بطبيعـــة احلال، هذا أدى 

إلى أن تصبح العاقة بني الســـلطة السياســـية 

وقطاع األعمال )السلطة االقتصادية( متاصقًة، 

بحيـــث أصبحت كل واحـــدة تعّبر عن األخرى،9 

فأصحـــاب األموال وكبار املســـتثمرين اجتهوا 

إلـــى اســـتغال إمكانيات وقـــدرات بلدانهم من 

أجل زيادة ربحيتهم وضمان أعمالهم وتوســـيع 

نشـــاطهم وضمان دخولهم األســـواق العاملية، 

حيث يرى )مايكل تانزر( ـ وهو أحد مستشاري 

شـــركة )إيكسون(ـ  كبرى الشـــركات األميركية 

املساهمة في )أرامكو( ـ أن »أصحاب الشركات 

العماقة يشكلون قوًة سياسيًة نافذًة في بلدهم، 

ويلجؤون إلى اســـتخدام الســـلطة االقتصادية 

والسياسية والعسكرية لدولهم لتقدمي مصاحلهم 

االقتصادية... وهكذا ميكن تسخير سلطة الدولة 

خلدمة شـــركات متعدية اجلنسيات، إذ إن هذه 

األخيرة تستخدم كوســـيلة للحصول على املواد 

اخلام احليوية لتطوير الصناعة والقوة العسكرية 

للبلد األم أو لفتح أســـواق السلع واالستثمارات 

لزيادة األرباح واالزدهار في الوطن«.10 

هذا يشير إلى وجود دعم من البلدان الرأسمالية، 

وخاصًة الواليات املتحدة لفكرة نشر استثماراتها 

الرأســـمالية في كل العالم، في إطار نظام العوملة 

الذي يذلل كل الصعاب أمام األعمال االستثمارية، 

فاملصلحة هي الدافع األســـاس في هذه العاقة، 

فتـــارة تتقدم الدولة، وتارة أخرى تبرز الشـــركة، 

ولكـــن االتفاق يبقى أن هنـــاك »معركة تخوضها 

الدولـــة بالنيابـــة، ومعركـــة يجـــب أن تخوضها 

الشركات متعدية اجلنســـيات بالنيابة عن الدولة 

األم« فـ)أرامكـــو( لعبت دورًا كبيرًا في ســـيطرة 

الســـلع األميركية على الســـوق السعودية، حيث 

شـــكلت الواليات املتحدة أكبر مصدر للسلع إلى 

السعودية منذ العام 0	19، خاصًة بعد أن تبنت 

املقاييـــس األميركية وفرضتها على املســـتوردين 

احملليني، إذا ما أرادوا استيراد أي منتج لقطاع 

النفط، وبالتالي وجدوا أن غالبية االستيرادات تتم 

مع الواليات املتحدة األميركية، من جهة أخرى كان 

على شـــركة )أرامكو( أن متثل اإلرادة األميركية، 

فعملت على ضمان احلصول على إمدادات النفط 
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لتساعد األســـاطيل األميركية على لعب دور كفؤ 

وفاعل لبلدها األم، وقـــد تلخصت فكرة الواليات 

املتحـــدة في أخذ املبادرة بشـــركة أميركية وهي 

)أرامكو( لتحكم قبضتها على هذا املفصل احليوي 

مـــن العالم، وهذا بدوره ميثل تباداًل في املصالح، 

وتوظيـــف كل منهما لآلخـــر، وهذا ما عملت عليه 

هذه التحالفات من أجل نشر هذا النموذج ليصبح 

عامليًا محققًا املصالح املشتركة لكل منهما.11 وكل 

هذه التطورات جندها في إطار توسيع نفوذ القوى 

الرأسمالية الراعية للعوملة والعمل على جعل العالم 

دائرة )جغرافية، اقتصادية، مالية( واحدة. 

1-3 المؤسسات الدولية

بلورت حكومة احلد األدنى واألســـواق احلرة 

مبدأين من خال ما ســـمي )توافق واشـــنطن( 

و)ما بعد توافق واشنطن( الذي مت بني الواليات 

املتحدة كوكيل عن الرأسمالية وشركاتها العماقة 

وبني املؤسســـات الدولية، وهـــذا قاد إلى تكامل 

أطراف العوملة، فالواليات املتحدة )راعية العوملة(، 

والشـــركات متعدية اجلنسيات )جوهر العوملة(، 

واملؤسسات الدولية )منفذة العوملة(، ولعل الدور 

الذي تضطلع به املؤسسات االقتصادية الدولية 

يعد األهم؛ ألنها تأخذ على عاتقها إشكالية إعادة 

دمج البلدان النامية في العالم الرأسمالي، ورفع 

كل احلواجز واحلدود أمام رأس املال بالشـــكل 

الذي يضمـــن تدفقه. والتحليل الواقعي ألهداف 

املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية وبرامجها 

يعكس هذه احلقيقة بوضوح.

1-3-1 �سندوق النقد الدويل 

يقدم صندوق النقـــد قروضًا إلى الدول التي 

ُتعانـــي من أزمات ماليـــة في حدود حصتها في 

الصندوق )وهـــي قليلة عادًة(، أمـــا إذا أرادت 

هذه الدول أن حتصل على قروض كبيرة فعليها 

أن تخضع للصندوق من خال تنفيذ سياســـات 

اقتصادية ومالية محددة منه، في املقابل فشلت 

أغلب البلدان النامية في حتقيق التنمية، ووصلت 

أوضاعها إلى نقطة حرجة متثلت في وجود أزمة 

حـــادة في النقد األجنبـــي، وعجز حكومات هذه 

البلدان عن مواجهة األزمات؛ ما دفعها للجوء إلى 

صندوق النقد للحصول على القروض املشروطة، 

وأصبح االتفاق مع الصندوق ميثل ما أدرج على 

تســـميته )شهادة حسن سير وســـلوك(، وبهذا 

يستطيع ذلك البلد من خال االتفاق التعامل مع 

االقتصاد الرأســـمالي العاملي وفقًا لشروط هذا 

االقتصاد.12 

وبكلمة أخرى، فإن هذه اإلجراءات تتيح بلورة 

بيئة جديدة تستطيع الشركات واملستثمرون من 

خالها ممارسة نشاطاتهم وتنفيذ استثماراتهم 

وبكفالة املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية.13

ومـــن دون اخلوض فـــي تفصيـــات برامج 

الصندوق ميكن إيراد أهم محاورها في اآلتي:

1-3-2  البنك الدويل

يعد البنك الدولي املؤسسة الثانية التي انبثقت 

عن مؤمتر )بريتون وودز( في العام 1944، حيث 

كلف )لستر بيرسون( وضَع تقرير حول املبادئ 

األساســـية حول )مســـألة التنمية( في البلدان 
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الناميـــة، وقد تبّنى البنك الدولي تقرير )لســـتر 

بيرسون( الذي احتــــوى على ثمـانية محاور:

علـــى البلـــدان املتخلّفـــة حتســـني بيئة . 1

االستثمار اخلاص احمللي واألجنبي.

حتقيق اســـتخدام أوســـع للمشروعات . 2

املشتركة )احمللية واألجنبية(.

توقيـــع اتفاقيـــة لضمان االســـتثمارات . 3

األجنبية.

منح االستثمار األجنبي امتيازات ضريبية.. 4

حتديـــد إمكانيات االســـتثمار في هذه . 	

البلدان وتهيئة الدعاية لها.

تنميـــة رؤوس األموال احملليـــة وتطوير . 6

قوانني الشركات لتحقيق درجة أكبر من 

االنفتاح للمشروعات احمللية واألجنبية.

السماح للشـــركات األجنبية باالقتراض . 7

من أسواق رأس املال احمللي.

تصفيـــة القطاع العام ونـــزع مضمونه . 8

االجتماعي.

وقد صـــاغ البنك الدولي سياســـته وبرامجه 

وتوصياتـــه في ضوء هذه املبادئ، وبالتنســـيق 

مع سياســـات صندوق النقد الدولي، لتكون هذه 

املؤسسات جزءًا مهمًا من إستراتيجية الرأسمالية 

وشـــركاتها العماقة فـــي تعاماتها مع البلدان 

الناميـــة، خاصًة بعد أن عملت هذه املؤسســـات 

على متثيل املدرسة )النقدية النيوكاسيكية( التي 

قادت التيار العاملي الرأسمالي ضد تدخل الدولة 

في الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ودعت إلى 

حرية األسواق والليبرالية االقتصادية.14 

 1-3-3 منظمة التجارة العاملية 

 WORLD تأسســـت )منظمة التجارة العاملية

TRADE ORGANIZATION - WTO( عام 	199 

على أثر ثماني جوالت من اتفاقية )الغات(، ينص 

ميثاقها على ضمان القضاء على كافة احلواجز 

التجاريـــة وضمان حرية حركة وانتقال الســـلع 

واخلدمـــات، وطبقًا لقوانـــني املنظمة فإنه ينبغي 

على كافـــة الدول األعضـــاء العمل على ضمان 

تاؤم قوانينها وإجراءاتها اإلدارية والتنظيمية مع 

ما نصت عليـــه املنظمة، وفي حالة عدم التاؤم؛ 

يجب أن يتغّير كل ما يتعارض مع قوانني املنظمة 

بحيث يكون مطابقًا، 	1 وأن أي شركة سواء من 

خـــال بلدها األم أو من خال دولة أخرى عضو 

في املنظمة لها احلق في االعتراض على قوانني 

أو إجراءات أي دولة تتوقع الشركة أنها حترمها 

من مزايا وفرص اســـتثمارية يتيحها لها قانون 

التجارة العاملي.

وهنــــاك من يرى أن اتفاقيــــة )الغات( ومن 

بعدها منظمــــة التجارة العامليــــة أداة خلدمة 

أغراض الرأسمالية العاملية والشركات العماقة، 

وهي تتجاهل باستمرار مطالب البلدان النامية، 

ومتطلبات التنمية املســــتدامة والبيئة، كما أن 

الليبرالية املطلقة التي التزمت بها هذه املنظمة، 

واحلد من حقوق العديد من البلدان في تشريع 

العاقات االقتصادية، يعني تفكيك سلطة الدولة 

وإضعافها لصالح هيمنة األطراف الرأسمالية 

الكبرى وسلطتها.16  
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اخت��الالت السياس��ات العام��ة ف��ي ظ��ل . 2
العولمة

تعد املؤسســـات االقتصادية الدولية )صندوق 

النقـــد الدولي, البنـــك الدولي, منظمـــة التجارة 

العاملية...( من أبرز اآلليات املؤثرة على الصعيد 

العاملي، فهذه املؤسسات بدأت فرَض )أيديولوجية 

العوملة( في تعاماتها مع حكومات البلدان النامية 

وأصبحت تتجه شـــيئًا فشـــيئًا إلى التدخل في 

حتديد ما يجب التعامل معه من مشكات وترك حل 

مشكات أخرى مثل نقص الغذاء ومشكلة السكن 

والبطالة لقوى السوق، فاملتتبع ملنهج املؤسسات 

الدولية يجـــد أن برامج اإلصاحات االقتصادية 

تؤدي إلى الفرض على البلد النامي تغييَر أولويات 

تعامله مع املجتمع إذا ما أراد احلصول على الدعم 

واألموال والقروض، وعلى هذه احلكومات أن تتبع 

سياسات جاذبة ومطمئنة للمستثمرين األجانب، 

وأن تعمل على حل كل اإلشـــكاليات التي تواجه 

املستثمرين والقضاء على كل املخاوف التي تعرقل 

استثماراتهم، أما قضايا املجتمع مثل الفقر وتلوث 

البيئـــة والبطالة فكلها مســـائل ال تلقى اهتمامًا 

واسعًا من برامج املؤسسات االقتصادية واملالية 

الدولية، هنا جند أن كثيرًا من املشكات املجتمعية 

تنامت، خاصًة تزايد الفقر ونقص الغذاء وارتفاع 

معدالت البطالة. 

إذًا وظيفـــة احلكومات في ظل العوملة هي أن 

تصبح )مديرة أعمـــال( للقوى اخلارجية خاصًة 

املســـتثمرين، وهذه احلقيقة املتجلية في جتارب 

متنوعة في جنوب شـــرقي آســـيا وبلدان أميركا 

الاتينية عكســـت حقيقة تبدل وظيفة احلكومات 

لتصبح راعيًة للعوملة.

تعكس مجمل هذه التحديدات انحيازًا واضحًا 

إلى الطبقة الغنية وإلى الشركات الكبرى احمللية 

والدولية، والتي ستســـمح لهـــا باتباع مثل هذه 

السياســـات وفرصًا لنشر ســـيطرتها على تلك 

االقتصاديـــات،17 وتســـتخدم اآللية االقتصادية 

والتكنولوجية من أجل ممارســـة الضغوط لتغيير 

سياسات عامة تؤثر في مصاحلها وتلجأ أحيانًا 

إلى املقاطعة االقتصادية ملنتجات معينة أو ملوارد 

أوليـــة أو وقف املصانع وإغاقها، وهذا ما جلأت 

إليه القوى الغربية عندما واجهت مشكلة التأميم،  

فالوسائل االقتصادية تعتبر األهم واألكثر فاعليًة 

في تغيير اجتاهات احلكومة.

مـــن جهة أخرى، هناك عاقة بني الشـــركات 

متعدية اجلنسيات والسياســـات العامة للبلدان 

املضيفـــة، فتلجـــأ إلى تأييد ودعـــم االجتاهات 

التي تعكس مصالح هذه الشركات، مثل ميادين 

التحررية واخلوصصـــة واالنفتاح االقتصادي، 

واملثـــال الواضح في هذا الشـــأن هو ما قدمته 

هذه الشـــركات من تأييد ودعم لتبني مشـــكات 

الديون التـــي تفاقمت آثارها في البلدان النامية 

وحاولت دعم االجتاهـــات التي تعمل على تبني 

هذه املشكلة وحلها، في إطار مقترحات مقايضة 

هذه الديون، وهذا ما يتيح لهذه الشركات إمكانية 

شـــراء مؤسسات القطاع العام، وحتويل الديون 

املشكوك في حتصيلها إلى أصول إنتاجية ذات 

عوائد مستمرة.18
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وتلجـــأ قوى العوملة إلـــى الوقوف في وجه أي 

توجهـــات حكومية ميكن أن تهـــدد عملها، فمثًا 

تبني احلكومة مشـــكلة تلوث البيئة سوف يؤدي 

إلى صنع سياســـات عامة تفرض جزاءات على 

ملوثي البيئة، ومن أبـــرز هؤالء امللوثني مصانع 

ومعامل املســـتثمرين األجانـــب، وبالتالي فهذه 

األخيرة تقف بالضد من أي اجتاه يدعو التخاذ 

تدابير حل لهذه املشكلة.

تســـتخدم آليـــات العوملة ســـابقة الذكر في 

مسعاها ذلك العديد من الوسائل ولعل أبرزها:

- و�سائل االإقناع: حيث تسعى إلى إقناع مؤسسات 

النظام السياســـي واملسؤولني الفاعلني بتبني 

أو العدول عن تبني هذه املشـــكلة أو تلك وفقًا 

لطموحاتها ومصاحلها.

- التهديدات: متارس هذه الوسيلة حينما يبدو أن 

السلطات غير منفتحة على االقتراحات املقدمة 

من قوى العوملة وآلياتها.

- الر�سوة: تستخدم الورقة املالية لرشوة القائمني 

على شؤون العامة في الباد.

- عرقلة العمل احلكومي: عبر املقاطعة االقتصادية 

داخليًا وخارجيًا.

وعليـــه نـــرى أن فـــي تغيير أولويـــات النظم 

السياسية جانبني رئيسني هما:

2-1 العولمة ومصادرة القرار السياسي

ذهـــب الكثير إلـــى القول إن ظاهـــرة العوملة 

ســـتقود إلى اضمحال ســـيادة الدولة القومية 

وتراجـــع أو تقلـــص أداء الدولة ووظائفها، ليس 

على الصعيد الدولي فقـــط، وإمنا على الصعيد 

الداخلي، وسيكون التراجع لصالح تنامي أدوار 

جديدة ومنها أدوار الاعبني الدوليني.

لقـــد أصبحت أطراف العوملـــة تقّيم كل دولة 

واملشـــاكل التي تعاني منها علـــى حدة، وتقدم 

السياســـات حللها ســـواء بصورة مباشـــرة أو 

غير مباشـــرة، فاالعتبارات السياســـية للبلدان 

املضيفـــة ارتبطت باالعتبـــارات االقتصادية، ال 

بل إن االعتبارات السياســـية للبلـــدان الغربية 

يتم تســـخيرها ملصالح القوى الرأسمالية، فمثًا 

أعـــادت الواليات املتحدة متثيلها الدبلوماســـي 

في فيتنام على الرغم من أن مشـــكلة األســـرى 

واملفقودين األميركيني لم تكن قد حسمت، وكان 

ذلك لصالح املســـتثمرين الذين ميلكون مصالح 

في هذا البلد، كذلك دور املستثمرين األوروبيني 

في دعم التوجه نحو توحيد السوق األوروبية على 

الرغم من معارضة الدول األوروبية بسبب العداء 

التقليدي بينهمـــا،19 وهكذا أصبحت العديد من 

الدول ومنها النامية مجرد مؤسسات إدارية تقوم 

بتبني تلك السياســـات التي رسمتها »مؤسسات 

العوملة« )صندوق النقـــد الدولي، البنك الدولي، 

منظمة التجارة العاملية، هيئة املعونة األميركية(، 

فغالبية البلدان التي تعاني من مشـــكات عامة 

مســـتعصية وخاصة على الصعيد االقتصادي 

تلجأ إلى هذه املؤسســـات التي تدرس املشـــكلة 

وترســـم البديل الواجب اتباعه من قبل احلكومة، 

وعـــادًة ما يكون هـــذا البديل معبرًا عن مصالح 

املستثمرين األجانب.
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 وعلى سبيل املثال ال احلصر أخذ البنك الدولي 

على عاتقه ومنذ العام 1980 ما أســــماه )برنامج 

التعديات الهيكلية( الذي مبوجبه يقدم البنك الدولي 

إلى أعضائه من البلدان النامية قروضًا للتخفيف 

من عجزها املالي والتجاري. لكن هذه الديون تدفع 

بشــــرط أن يقوم البلد الذي يستلمها بتبني بدائل 

تصوغها هذه املؤسسة والتي تكون دائمًا في إطار 

»الليبرالية االقتصادية« والتي تعني رفض التأميم 

وإلغاء املؤسسات املؤممة كاملاء والكهرباء والبرق 

واملواصــــات ومنابع النفط والســــدود )بل وحتى 

ضريبة الدخل كما في أوروبا الشرقية(.

غالبـــًا ما تقف قوى العوملة بالضد من )تدخل 

الدولـــة الزائد(20 في الشـــؤون العامة للمجتمع، 

حيث ترى هذه القوى أنه من الضروري أن تكتفي 

مؤسســـات الدولة بتنفيذ البدائل التي ترســـمها 

الفئات الرأسمالية )الداخلية واخلارجية( دون أن 

يكون لها دور مهم في توجيه األمور االقتصادية 

التجارية.

وقد اســـتطاعت قوى العوملة بلورة عدة قنوات 

لتمريـــر مقترحاتها وسياســـاتها إلى احلكومة، 

ولعـــل من أبرز تلك القنوات الضغط على النواب 

)البرملانيني( لتبني هذه املقترحات وطرحها على 

البرملـــان على صيغة قانون أو اقتراح بتشـــريع 

قانـــون ينظم شـــأنًا سياســـيًا أو اقتصاديًا أو 

اجتماعيًا.

من جهة أخرى، تلجأ العديد من املؤسســـات 

احلكومية حني تتبنى مشكلًة معينًة إلى استشارة 

االختصاصيني وذوي الرأي، وغالبًا ما حتدث هذه 

املناقشـــات على شـــكل ندوات وطاولة مستديرة 

أو اســـتقدام خبراء من قبل اللجان الرأسمالية، 

وممارسة التشاور على هذه الطريقة تتيح مجااًل 

أمام القوى املؤيدة للعوملة ملمارسة الضغوط عبر 

إيصال مطالبها إلى هؤالء املســـؤولني، وبالتالي 

تســـتطيع مترير مقترحاتهـــا عبر من ميثلها من 

اخلبراء وذوي الرأي.

وتأسيســـًا على ما تقدم ميكن القول إن تأثير 

العوملة في صياغة واختيار بدائل السياسة العامة 

يتمحور حول النقاط اآلتية:

- ممارسة التأثير غير املباشر من أجل أن تتبع 

الدول بدائل سياســـية حتقـــق مصالح قوى 

العوملة.

- التأثير املباشر في مرحلة صياغة واختيار البديل 

األفضل عبر ممثليهـــا ومندوبيها في البرملان 

واللجان الفرعية واخلبراء واملستشارين.

- متارس قـــوى العوملة التهديد املباشـــر عندما 

تتبّنـــى احلكومة بدائل سياســـية قد تؤدي إلى 

آثار ســـلبية على مصالح هذه الشركات، وقد 

تلجأ إلى العنف السياسي وخاصة االغتياالت، 

وحتريك املعارضة أو زرع الفنت أو االتفاقات مع 

املؤسسة العسكرية إلحداث انقاب عسكري.

2-2 مصادرة دور السلطة التشريعية )البرلمان(

يعد الدور التقليدي للبرملان صياغَة السياسة 

العامـــة وإرســـالها للســـلطة التنفيذية من أجل 

تطبيقها، ونتيجـــة للتطور الكبير الذي طرأ على 

وظائف ســـلطات النظام السياســـي تنامى دور 

احلكومـــات بحيث أصبحت تقتـــرح الكثير من 
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السياســـات وتقدمها إلى )السلطة التشريعية( 

من أجل إقرارها.

ــرات األطراف اخلارجية في  لقد تزايدت تأثـي

عمليات إقرار السياســـات العامة )ســـواء كان 

ذلك بطريقة مباشـــرة أو غير مباشرة(، وتعالت 

الصيحات حول مســـتقبل الســـيادة التي بدأت 

تتناقص شيئًا فشـــيئًا، ففي البلدان الرأسمالية 

جند أن الفئات الرأســـمالية وأصحاب الشركات 

يعملون على القانون أو التشـــريع الذي يجب أن 

يؤطـــر البديل الـــذي مت اختياره، ومن ثم متابعة 

النقـــاش حوله في إطـــار البرملانات والعمل على 

احلصول علـــى األصوات الازمة للتصديق عليه 

وإصداره بشكل قانوني مائم، وهكذا أصبحت 

هذه القوى تلعب دورًا مهمًا في برملانات الدول.

تستخدم قوى العوملة الدعم املالي من أجل أن 

يتم إقرار تلك السياســـات التي ميكن أن توسع 

الفرص االســـتثمارية لها، وهذا ما يؤكده الدعم 

الـــذي قدمته للعديد من البلدان النامية من أجل 

إقرار سياسات اخلصخصة والتحول إلى اقتصاد 

السوق وسياسات االنفتاح االقتصادي، وغالبًا ما 

يكون هذا الدعم على شكل إعادة جدولة الديون 

املترتبة على هذه البلدان أو تقدمي قروض لها.

يرجـــع توجه البلـــدان وخاصـــة النامية إلى 

صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدوليني إلـــى محاولة 

متويل سياسات تنموية طموحة كما في البرازيل 

وكوريا اجلنوبية وتركيا، أو ملواجهة عجز متزايد 

فـــي املوازين املدفوعة، وهذه القروض التي تقدم 

تســـهياتها املؤسسات غالبًا ما توجه إلى متويل 

تلك السياســـات التي تهم املستثمرين األجانب 

وفرص زيادة االستثمار املربح  أمامهم في هذه 

البلدان.

فالبنوك والشـــركات متعدية اجلنسيات ومنذ 

العـــام 1978 أصبحت تصر على أن يكون للبلد 

النامـــي برنامج لتكييف اقتصـــاده مع توجهات 

الصنـــدوق قبل تقدمي أي متويل له أو جتميد أو 

إعادة جدولة هذه الديون.

إذًا جند أن عمل السلطات التشريعية وحتديد 

التخصيصات املالية للسياسات احلكومية أصبح 

مفّرغًا من محتواه، إذا إن األمثلة أعاه تؤشـــر 

حقيقًة إلى أن السياسات احلكومية تصنع بتأثير 

أطراف خارجية، فالواليات املتحدة تؤثر في بعض 

السياسات، والبنك والصندوق الدوليان يقدمان 

سياسات جاهزة للمستثمرين األجانب، ويبدون 

آراءهـــم في صياغة بعض السياســـات خاصة 

االقتصاديـــة واملالية وكل هـــذا يعكس التدخل 

الواضح على حساب القوى التقليدية التي تصنع 

السياســـات العامة؛ مما يضع تساؤاًل مستقبليًا 

مهمًا حول دور السلطات التشريعية التي تتراجع 

مكانتها كصانع رئيس للسياسات احلكومية.

وفـــي ظل األزمة املالية التي تعيشـــها العديد 

من البلدان النامية، استطاعت الشركات والبنوك 

الدولية بالتعاون مع تلك املؤسسات تطوير قناتني 

رئيستني لتقدمي التمويل الازم لهذه البلدان، وهما 

)إطفاء الديون مقابل األســـهم, القروض مقابل 

األسهم(، أما )إطفاء الديون مقابل األسهم( فهو 

الدعوة التي نادى بها االقتصادي )آالن ملتزر( 
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وأيده الكثيرون، وهو يرى أن معظم الباد املدينة 

متتلك فيها احلكومات عدة مشـــروعات )القطاع 

العام( وهي في الوقت نفسه تعاني من تفاقم أزمة 

الديون اخلارجية، وعليه فإن هذه الباد تستطيع 

أن تخفـــف من عبء الدين اخلارجي بالســـماح 

للدائنني مبشاركة الدولة مبلكية هذه املشروعات 

وإدارتها على أســـس جتارية مـــن أجل أن تدر 

عوائد اقتصادية مهمة.21

ومـــن جهة أخـــرى، برز نهج )القـــروض مقابل 

األســـهم( الذي تبنته العديد من البنوك والشركات 

متعديـــة اجلنســـيات، حيـــث تقوم هذه الشـــركات 

بتقدمي التمويل الازم إلى حكومات البلدان النامية 

)املتعطشـــة للســـيولة النقدية( وإذا لم يتم تسديد 

هذه الديون )وهذا ما يحصل دائمًا بســـبب الديون 

اخلارجية الكبيرة( تصبح أســـهم بعض الشركات 

احلكوميـــة ملـــكًا لألطـــراف املقرضة طبقـــًا لهذه 

االتفاقيـــة، وعلى هـــذا النحو حتولـــت العديد من 

املؤسسات ومشاريع وشـــركات القطاع العام إلى 

ملكية تلك األطراف عبر هذه الوسيلة، واجلدير بالذكر 

أن هذا النهج لم يطبق في البلدان النامية فحســـب 

وإمنا في بلدان أوروبا الشرقية وروسيا االحتادية.22

تحليل التجربة المصرية. 3

بـــدأت مصـــر منذ منتصـــف الســـبعينيات 

مـــن القرن املاضـــي مرحلًة جديـــدًة في التوجه 

الرأسمالي والعمل على االنفتاح على االقتصاد 

العاملي، فسياسة االنفتاح االقتصادي عام 1974 

وضعـــت مصر فعًا في تيـــار العوملة على الرغم 

من أن هذا االصطاح األخير لم يكن مستخدمًا 

آنذاك، وألول وهلة ميكن تأشير املاحظات اآلتية 

على مسيرة االنفتاح وانعكاسها:

تنوع في الســـلع واخلدمات وتزايد الواردات 

والصـــادرات وتعدد الشـــركاء التجاريني وكثرة 

ميادين جذب االستثمارات األجنبية في مختلف 

اجلوانب االقتصادية وزيادة نسبة السكان الذين 

يرتبطون باالقتصاد العاملي سواء كانوا يعملون 

في قطاع الســـياحة أو في بقية االســـتثمارات 

األجنبية أو عند الشـــركات متعددة اجلنسيات، 

وأصبح للشـــركات متعددة اجلنسيات دور مهم 

فـــي إدماج مصر باالقتصـــاد العاملي، إذ تعمل 

في مصـــر اآلن أكثر من 400 شـــركة متعددة 

اجلنسيات، هذه الوقائع جعلت من ظاهرة العوملة 

متس وتؤثر في كل جانب سياســـي واقتصادي 

واجتماعي، لذلك جند أن مصر قد احتلت مكانة 

بـــني أكبر الدول املتعوملـــة،  فوفقًا للبيانات التي 

نشـــرها موقع )kof(23 وهو )مؤشر العوملة( جند 

أن مصر احتلت املرتبة 64 من بني 122 األكثر 

تعوملًا في العالم لعام 2007، وقد احتلت املرتبة 

4	 وفقًا ملؤشـــر)A.T.Kearney( الذي يصدر 

عن مجلة )Foreign policy Magazine( لعام 

2006 )انظر امللحق رقم 1(.24  

إذًا ميكن القول إن بلدًا عربيًا كمصر قد قطع 

شوطًا مهمًا على طريق الرأسمالية، وبالتالي كان 

للعوملة نصيب منه ومن أجل إعطاء تقييم وحتليل 

واقعي محايد، فإن املؤشرات تدلل على أن العوملة 

ـ ومن خال تتبع الواقع السياسي في مصرـ  لها 
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جوانب إيجابية، إذ إن توافر اإلنترنت مثًاـ  وهو 

مـــن أبرز أدوات العوملة الثقافية، خاصًة إذا علم 

أن أعداد مستخدمي اإلنترنت يعد أحد املؤشرات 

الفرعية لقياس العوملة ـ أدى إلى توجه شـــريحة 

كبيرة من املجتمع املصري إلى استخدام املدونات 

اإللكترونية للتعبير عن أفكارهم السياسية، وكذلك 

أصبحت القنوات الفضائية وسيلًة مهمًة للتعبير 

عن اآلراء والتوجهات ســـواء أكانت معارضة أم 

متفقة مع احلكومة املصرية، فضًا عن أن احتكاك 

املجتمع املصري مع العالـــم اخلارجي وخاصًة 

البلدان الغربيـــة وبالتفاعل مع العوامل األخرى 

أدى إلـــى حراك سياســـي / مجتمعي، وبرزت 

أفكار وأدوار جديدة، فمؤسسات املجتمع املدني 

بدأت تتزايد أدوارها وانتقاداتها للحكومة، وكذلك 

تعمل أطراف عديدة على تغيير ظواهر سياسية 

كالتمسك بالســـلطة، إذ برزت حركة كفاية التي 

أخذت على عاتقها محاربة توريث السلطة ولعبت 

الصحف واملجات دورًا أكثر جديًة وأكثر تعبيرًا 

عن الواقع املصري الـــذي يعيش ظروفًا صعبًة 

فـــي كثير من مجاالته، هذا احلراك السياســـي 

واالجتماعي ســـاهم في تأجيجه وبروز االنفتاح 

على اخلارج وخاصًة على البلدان الغربية والتي 

حتولت بعدها إلى االندماج في العوملة. 

3- 1 تبدل أولويات الحكومة المصرية

يؤشـــراملتتبع للواقع السياسي واالقتصادي 

واالجتماعـــي في مصر إلى حقيقة بارزة للعيان 

وهي وجود مشـــكات مهمة يعاني منها املجتمع 

املصـــري وال تزال بعيدًة عن وجود حلول ناجحة 

لها، ولعل قلة املوارد وتزايد السكان يقفان وراء 

تنامـــي هذه املشـــكات، ولكن التســـاؤل الذي 

يفرض نفسه هو: ما دور األداء والفعل احلكومي 

في مواجهة هذه املشـــكات؟ وهل يعمل النظام 

السياسي املصري جاهدًا ملواجهة ضغوط البيئة 

الداخلية والعمل على حلها ؟

تعد مصر من أولى الدول العربية التي اجتهت 

نحو تبني سياســـات )االنفتـــاح االقتصادي(، 

إذ اجتهـــت احلكومة املصريـــة في العام 1974 

إلى اعتماد سياســـة جديدة تهدف إلى االنفتاح 

على العالم اخلارجي، إذ إن سياســـات االنفتاح 

التـــي تبنتها مصر منذ الســـبعينيات مّثلت تغير 

رئيسًا في توجهات احلكومة وتبدل أساسي في 

أولوياتها، فتبدل سياســـة االنكفاء على الداخل 

املرتبطة بسياســـات وإجراءات اشـــتراكية ومن 

ثم حتولها إلى سياســـة االنفتـــاح نحو اخلارج 

املرتبط بسياســـات الليبراليـــة واالقتصادية، لم 

تكـــن نتيجة ضغوط داخلية أو حراك سياســـي 

اجتماعي، بل نتيجة ضغوط خارجية، فمثًا أكد 

السفير األميركي في القاهرة في أكثر من مناسبة 

ضرورة إلغاء بعـــض القوانني احلمائية الهادفة 

إلى حماية املستهلك وحماية االقتصاد الوطني، 

ــرًا أن قوانني كهذه تزيد من مخاوف القوى  معتـب

الرأســـمالية واملســـتثمرين األجانب والشركات 

متعدية اجلنسيات. 	2 

انفتاح مصر على العالم في املجال االقتصادي 

كان البد أن يؤثر ســـلبًا ألول وهلة على الداخل 
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املصري، 26 إذ إن االقتصاد املصري يعتمد على 

سلعة أو سلعتني في التصدير، فضاً عن أن قضية 

الديون اخلارجية وضعف املوارد الداخلية مع كم 

سكاني كبير نسبيًا دفعا بالسياسة االقتصادية 

املصرية لتكون رهينة لألطراف املانحة للقروض 

التي بدأت ترسم ملصر برامج اقتصادية جديدة 

في إطار برامج اإلصاح االقتصادي، إذ اجتهت 

مصر منذ 1987 إلى صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي لطلب املعونة، وهذه املؤسســـات الدولية 

طلبـــت بدورها من مصـــر االلتزام بتنفيذ برامج 

اإلصاح االقتصادي والتكييف الهيكلي.

كان علـــى احلكومـــة املصريـــةـ  فـــي خضم 

)اإلصـــاح االقتصـــادي(ـ  أن تعيـــد النظر في 

أولوياتها، إذ إن الســـير في تطبيق برامج البنك 

وصندوق النقد الدوليني يتطلب تكريس أداء هذه 

احلكومة وتركيز العمل على إصاحات اقتصادية 

من أجل ضمان احلصول على )شـــهادة حســـن 

الســـلوك( التي تضمن فيهـــا احلكومة املصرية 

احلصـــول على القـــروض والدعـــم املالي، وهذه 

الظروف اجلديدة غيّرت من أولويات احلكومة في 

حل املشاكل املجتمعية، فالهم األكبر أمام احلكومة 

هـــو حل )املشـــكات( التي تواجه املســـتثمرين 

األجانـــب وتذليل املخـــاوف أمامهـــم، ومحاولة 

القضـــاء على العراقيـــل التي تواجه أو ميكن أن 

تواجه الشركات، فمشكات )القيود املفروضة على 

رأس املال، وارتفاع أســـعار الشحن، واملخاوف 

من سياسات التأميم( كلها مشكات واقعية تواجه 

)أطراف العوملة(، وبالتالي على احلكومة أن تعمل 

علـــى عدم تبني أي مشـــكلة مجتمعية أو حتاول 

حلها، حتى وإن كانت هذه املشـــكلة تعاني منها 

شرائح واسعة من املجتمع، فدعم السلع الغذائية 

أصبح أمرًا غير مقبول من شركات الغذاء العاملية 

العاملـــة في مصر ألن ذلـــك يؤثر في مصاحلها، 

وبالتالي على احلكومة أن تتعامل مع املشـــكات 

العامـــة والتي يعاني منها املجتمع املصري فقط، 

في إطـــار عدم اإلضرار مبصلحة املســـتثمرين 

األجانب والشـــركات الكبرى، وعلى سبيل املثال، 

عندمـــا حاولـــت احلكومة املصريـــة تقدمي الدعم 

لقطاع )الســـكك احلديد( فـــي محاولة منها حلل 

مشكلة النقل واالزدحام, عملت الشركات العاملية 

العاملة في هـــذا القطاع في مصر على التهديد 

باالنسحاب منها، لم تتراجع احلكومة املصرية عن 

هذه اخلطوة وهذا ما حصل بالفعل.

مع ذلـــك تبنت احلكومة املصريـــة التوجهات 

اجلديدة وارتبطت شـــيئًا فشـــيئًا باملؤسســـات 

االقتصادية الدولية التي تطالب باإلصاح املقترن 

بفتح الباب أمام الشـــركات املتعدية اجلنسيات 

واملســـتثمرين األجانب ومنهم اليهود طبعًا أمام 

قطاعـــات حيوية في املجتمع املصري، واحلكومة 

املصرية مطالبة بإلغاء الدعم على الغذاء )اخلبز( 

وخصخصة إدارة قناة السويس التي تشكل إلى 

حد اآلن أحـــد أهم مصدرين ماليني للدولة، هنا 

نددت حركة كفاية املعارضة بآليات احلكومة في 

خدمة األطراف الرأســـمالية اخلارجية وتوجهها 

نحو )بيع مصر(.27   

مـــا يراد قوله هـــو أن األداء احلكومي أصبح 
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يتغّير شـــيئًا فشـــيئًا أمام قوى العوملة، وكأمنا 

الوظيفة اجلديـــدة للحكومات هو حتقيق مطالب 

واحتياجـــات القوى املتنفـــذة والعمل على توفير 

البيئة املائمة للمستثمرين، إذا أرادت االستمرار 

في احلصول على الدعم ومنه الدعم املالي.

3-2  تقلص السيادة   

يذهـــب البعض على القـــول إن التحول الذي 

طرأ على السياسة العامة املصرية في سبعينيات 

القرن املاضي كان بسبب ضغوط خارجية أكثر 

مما هو ناجت عـــن ضغوط أو حتوالت داخلية،28 

إذ إن زيادة اندماج مصر في االقتصاد العاملي 

خال ربع القرن املاضـــي كانت أحد احملددات 

األساســـية للسياســـات العامة املصرية، فقوى 

العوملـــة أصبحت قادرًة اليـــوم على )القفز( فوق 

احلواجز والتغلغل في أكثر اجلوانب خصوصيًة، 

وتتجه قوى السوق أكثر فأكثر إلى القيام بوظائف 

الدولة، ومبا أن قوى الســـوق في مصر ما زالت 

ضعيفًة باملقارنة بالقوى الرأســـمالية اخلارجية 

فابد للسياســـات املصرية مـــن أن تتأثر بقوى 

العوملـــة.29 فمنذ ســـبعينيات القرن املاضي ومع 

التوجـــه اجلديد الذي اتبعته مصر نحو االنفتاح 

اخلارجـــي؛ أصبحت احلكومـــة املصرية )ترخي 

قبضتها( شـــيئًا فشيئًا على االقتصاد واملجتمع 

لصالـــح القوى الرأســـمالية اخلارجية، فاحلدود 

اجلمركية أمام البضائع أمســـت ضعيفًة ونظام 

التخطيـــط املركزي تراجع )فأصبح تدخل الدولة 

الزائد( غير مرغوب فيه، وهذا التدخل في حقيقة 

األمر هو إنقاص وتهديد واضح للسيادة املصرية.

فاحلكومة املصرية ما عادت متارس سلطتها 

على املجتمع املصري بحرية، بل إن قوى العوملة 

أصبحـــت ذات النفوذ املهم فـــي إدارة املجتمع، 

خاصًة فـــي املجاالت االقتصاديـــة، فنجد مثًا 

أن احلكومـــة املصريـــة تبنت برنامجًا شـــامًا 

)لإلصـــاح والتكييف الهيكلي( مدعومًا باتفاقية 

مساندة مع صندوق النقد الدولي 1991 وفرض 

التكييف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي، وقد 

تضمـــن برنامج اإلصاح مجموعًة من األهداف 

حددتهـــا وثيقة صادرة من صندوق النقد الدولي 

في العـــام 1991 باآلتي »إقامة اقتصاد يتوافر 

على بيئة حرة متنامية, مستقرة مع نشاط قطاع 

عام متقلص يعمل في بيئة تنافسية ومستقلة عن 

التدخل احلكومي«.

ووفقًا لهذه الوثيقة، على احلكومة املصرية أن 

تنفذ هذه االتفاقية التي تقلّص من نشاطها وتقلل 

من ســـيادتها على اقتصادهـــا، ومجتمعها وفي 

الوقت نفسه، هذه نتاج الضغوط التي مارستها 

أطراف رأســـمالية خارجية على حساب املجتمع 

املصري.30

وهكذا جند أن السيادة املصرية تشهد تراجعًا 

في إدارة قطاعات املجتمع املصري وخاصًة في 

إدارة القطاع االقتصادي واملالي والتجاري الذي 

بـــرزت فيه إدارة قـــوى العوملة التي بدأت تهيمن 

وتسود أفكارها في البلدان النامية ومنها مصر. 

وفي ظل األوضاع والتطورات التي تعيشـــها 

مصـــر وكل ارتباطاتهـــا اخلارجية وكل حتوالتها 
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الرأسمالية الداخلية ال نقول إن السيادة في مصر 

ســـتنتهي وتتاشـــى، ولكن القول الفصل هو أن 

الســـيادة على القطاع االقتصادي سوف تتراجع 

شـــيئًا فشـــيئًا مقابل تنامي دور أطراف العوملة، 

فدور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة 

التجارة العاملية والشـــركات متعدية اجلنســـيات 

والدول الغربيـــة وخاصة الواليات املتحدة جعلها 

تصبح أطرافًا تلعب دورًا مهمًا في توجيه املجتمع 

املصري، كما أن برامجها وسياســـاتها أصبحت 

غير قابلة للجدل أو حتى التعديل، فعلى احلكومة 

املصريـــة أن تعمل بالنيابة عن هذه األطراف إذا 

أرادت احلصول على الدعم املالي واملنح والقروض.

3-3  تبعية تمويل السياسات العامة في مصر 

على الرغم من أن العوملة بآلياتها الثاث )الواليات 

املتحدة، الشــــركات متعدية اجلنسيات, املؤسسات 

املالية والتجارية الدولية( تعمل بشــــكل تكاملي من 

أجل حتقيق أهدافها املشتركة في إشاعة منط احلياة 

الرأســــمالية بكل توابعها السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، فالسياســــات االقتصادية في مصر 

ارتبطت بعدة ركائز منذ االتفاق مع صندوق النقد 

الدولــــي والبنك الدولي في العام 1991، وأهم هذه 

األسس: اخلصخصة، وحترير األسعار، والتجارة 

اخلارجية، وبقية اإلصاحات الهيكلية... على الرغم 

من اإلقرارات السلبية االجتماعية لهذه السياسات 

فإن احلكومة املصرية كانت مجبرًة على تنفيذها من 

أجل احلصول على التمويل. 31

جعل ضعف املوارد املاليــــة واملادية في مصر 

من قضية متويل السياســــات األخطر واألهم بني 

مراحل السياســــات العامة، وهــــذا دفع احلكومة 

إلــــى التوجه خارجيًا للحصول على التمويل الازم 

لتنفيــــذ السياســــات، وهنا عملت القــــوى الغربية 

خاصــــًة الواليات املتحــــدة، بالتعاون مع صندوق 

النقــــد الدولي مــــن أجل الضغط علــــى احلكومة 

املصريــــة التي تعاني أصًا من مشــــكلة الديون، 

فنجــــد أن الواليات املتحدة قامت في العام 1988 

بتجميد املعونة والبالغة 230 مليون دوالر، وطالب 

الكونغــــرس بأن ترتبط عملية تقدمي املعونة باتخاذ 

خطوات سريعة باجتاه اإلصاحات االقتصادية، 

أي توقيــــع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي حول 

اإلصاحات، وهذا يدل على التعاون األميركي مع 

املؤسسات الدولية للضغط على مصر، وكذلك دفع 

مصر للحصول على شــــهادة حســــن السلوك من 

صندوق النقد الدولي إلعادة جدولة ديونها السابقة.

واملتتبع للتقارير الصـــادرة عن البنك الدولي 

واملتعلقـــة مبصر يجد أنها زاخرة باألخبار التي 

تشـــير إلى القـــروض واملنح املقدمـــة للحكومة 

املصرية من أجل متويل سياساتها االقتصادية، 

وطبعًا مقابل تنفيذ بعض الشـــروط التي تخدم 

القوى الرأســـمالية، إذ قدم البنك الدولي معونًة 

ماليـــًة لدعـــم جهـــود احلكومة ملكافحـــة الفقر، 

ولكـــن ليس من خال دعم أســـعار الغذاء وبناء 

املســـاكن وتوفير فرص عمل مباشـــرة للسكان، 

ولكن من خال حتســـني مناخ االستثمار وجذب 

الشركات العاملية وتطبيق حزم سياسات اإلصاح 

االقتصادي.32
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من جهة أخرى، أصبحت الشـــركات العاملية 

تلعب دورًا ســـلبيًا على الرغم من اســـتثماراتها 

التجاريـــة واملاليـــة، إذ إنه من املعـــروف جلوء 

الشركات املتعدية اجلنسية إلى استخدام قدراتها 

املالية للتأثير بالسياســـات احلكومية عبر تقدمي 

املنح املالية والرشـــوة لكبار املسؤولني، وهذا ما 

حدث فعًا في العديد من املناسبات ومنها عندما 

أعلنـــت محكمة أميركية أن شـــركة )دميلر بنز( 

املنتجة لسيارات )مرسيدس( أقرت بدفع رشاوى 

ملوظفني حكوميني مصريني من أجل تسهيل أعمال 

وشـــراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة، 

وبـــني عامي 1998-2008 فـــإن املبالغ املقدمة 

للمســـؤولني جتاوزت مايني الدوالرات، واجلديد 

بالذكر أن هذه القضية قد أشـــغلت الرأي العام 

ــرًة، خاصًة حول  املصـــري وأثارت ضجـــًة كبـي

املطالبة بالكشـــف عن أسماء املتورطني في هذه 

القضية من كبار املسؤولني احلكوميني.

تثير قضية متويل السياســـات العامة في ظل 

العوملة إشكاليًة كبيرًة حول جدوى هذه اإلجراءات، 

فتمويل السياســـة وخاصـــًة االقتصادية مقابل 

هيكلة وإصاحات وبيـــع القطاع العام وحترير 

األسعار وجتاوز مشكات املجتمع البد أن يثير 

عدة قضايا أبرزها التبعية، فرســـم السياســـة 

االقتصادية من مهام البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي وبضغط من الواليات املتحدة األميركية.

متويل السياسات وإعادة جدولة الديون تكون 

فـــي إطار برامج تقدم وفقهـــا احلكومة املصرية 

بعـــض التنـــازالت وتتبنى )وصفات السياســـة 

االقتصادية اجلاهزة( التي تقدمها املؤسســـات 

الدولية، وكل هذه العمليات تكون في إطار إدماج 

االقتصاد املصري باالقتصاد العاملي.

الخاتمة 

بـــرزت هناك عاقة تأثيـــر للعوملة في البلدان 

النامية بشـــكل عام وإن كانت صفة هذا التأثير 

متغيرًة صعودًا ونزواًل حسب طبيعة البلد النامي 

وطبيعـــة نظامه السياســـي وواقعه االقتصادي 

واالجتماعي، والافت للنظر في عاقة العوملة مع 

البلدان النامية هو اإلســـتراتيجية شبه املتكاملة 

التي تستخدمها قوى العوملة حيال بلدان اجلنوب، 

إذ تعكس هذه اإلستراتيجية استقرارًا في مبادئها 

وتعددًا في وسائلها على الرغم من أهمية األداة 

االقتصادية واملالية باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه 

اإلســـتراتيجية تعكس نظرًة شموليًة تتعلق بكل 

جوانب املجتمع، وليست أحاديًة مرتبطًة بالواقع 

االقتصادي، كذلك فإن هذه اإلســـتراتيجية تنم 

عن أبعاد فكرية / رأســـمالية، ولها آليات مادية 

ملموســـة؛ مما جعلها ذات تأثيـــر أكثر وضوحًا 

في السياســـات العامة، وميكن تأشـــير ذلك في 

النقاط اآلتية:

• ميكن تلمس جوانب إيجابية للعوملة على 	

الصعيــــد السياســــي، فالضغوط التي 

تولدها هذه الظاهرة على بعض األنظمة 

النامية خاصًة فيما يتعلق بجوانب حقوق 

اإلنســــان والتعددية السياسية وتداول 

السلطة ومحاربة الفكر الدكتاتوري كل 
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هذه اجلوانب ميكن أن يكون لها أثر في 

بلورة حراك سياسي وإن كان استخدام 

قوى العوملة لقضايا الدميقراطية وحقوق 

اإلنســــان يندرج حتت طاولة الشعارات 

واالزدواجيــــة إال أن ذلــــك ال يعني عدم 

جدواها، ولعل احلراك السياســــي الذي 

تشهده مصر ما كان ليبرز لوال التغيرات 

التــــي عاشــــها املجتمع املصــــري بعد 

ســــنوات االنفتاح نحــــو اخلارج، وفوق 

هــــذا كله أصبحت الدول تعمل بشــــكل 

متواتر من أجل حتقيق املعايير الدولية 

في التجارة واالقتصاد والتنمية واحلكم 

الصالح والشــــفافية، وكلهــــا قيم برزت 

شــــيئًا فشــــيئًا في ظل النظــــام الدولي 

اجلديد الذي ســــيتبلور في ظل العوملة، 

وهذه جوانب حتســــب كنقــــاط إيجابية 

للعوملــــة، إذا ما أردنــــا تقييمها تقييمًا 

علميًا مجردًا. 

•  تتأثر السياسات العامة بشكل خاص 	

بآليــــات العوملــــة في جوانب أساســــية 

أبرزها:

تبــدل اأولويــات العمــل احلكومــي: ففــــي إطار 

االرتباط واالتفاق مع املؤسسات االقتصادية 

الدولية وبدعم من الواليات املتحدة والشركات 

متعددة اجلنسيات أصبحت البلدان املتعوملة 

خاصًة املرتبطة ببرامج اإلصاح االقتصادي 

والتكيــــف الهيكلــــي تنفذ حزم السياســــات 

املوصى بها من هذه األطراف، وبالتالي عليها 

أن تعالج مشكات تواجه أو تهدد املستثمرين 

األجانب والشركات، وهي عنصر قلق بالنسبة 

للبلدان الغربية، هنا أصبحت مشــــكلة رفع 

احلواجز أمــــام البضائع وحتريــــر التجارة 

وإلغاء سياسات التأميم وجذب االستثمارات 

األجنبية متثل أهم أولويات النظم السياسية 

املتعوملــــة، وأصبحت قضايــــا البيئة والفقر 

والغذاء والبطالة في املرتبة الثانية.

اأ�ســبحت ال�سيادة أكثر عرضًة للتهديد خاصًة 

مع بروز فكرة )احلكم بالنيابة( إذا صّح التعبير، 

إذ إن وصفات البنــــك الدولي ومنظمة التجارة 

العاملية وصندوق النقد لإلصاحات االقتصادية، 

ورؤية الواليات املتحدة لإلصاحات السياسية 

وحقوق اإلنسان واحلريات العامة والدميقراطية 

جعلت األنظمة تعاني من نقص في ســــيادتها، 

خاصًة أنها تنفــــذ توصيات قوى العوملة وتنفذ 

برامج مســــتوردًة ليس للقــــوى احمللية أي دور 

فــــي اختيارها، هنا أصبحــــت هذه احلكومات 

مقيدًة في ممارسة ســــلطتها واتخاذ القرارات 

التي تناسب مجتمعاتها. 

متويل ال�سيا�ســات العامة: فمشكات املديونية 

التي تعاني منها غالبية البلدان النامية أصبحت 

أهم الدوافع التي وقفت وراء توجه بلدان اجلنوب 

إلى مؤسسات اإلقراض الدولية من أجل متويل 

سياساتها العامة، وهنا تكرست التبعية للخارج 

التي تبعتها تبعية اتخاذ القرار. 
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يضم هذا الكتاب ســـبعة عشر فصًا تناقش 

الثورة املصريـــة من جميع جوانبها؛ في محاولة 

جادة لتأصيل ما حدث في اخلامس والعشـــرين 

من كانون الثاني مـــن العام 2011، والذي قاد 

مصر إلى مرحلة جديدة لم تكن في حسابات أحد، 

حتى قبل يوم من خروج مئات اآلالف تدريجيًا إلى 

ميدان التحرير، وسط مدينة القاهرة. 

يقّدم للكتاب أســـتاذ االقتصـــاد في جامعة 

القاهـــرة محمود عبد الفضيل، ويســـتخدم عبد 

الفضيـــل كلمة »انتفاضة« في اإلشـــارة إلى ما 

حـــدث في مصر يـــوم 	2 كانون الثاني 2011، 

كما في اإلشـــارة إلى مجموعة الهّبات املصرية 

الســـابقة، خاصة »انتفاضة« الطلبة في كانون 

الثاني 1971. 

بالنســـبة إلى الكاتب، فإن تزوير االنتخابات 

النيابية في العام 2010، كان السبب الرئيس وراء 

االحتقان الشديد الذي عاشه املجتمع املصري، 

وقاد بصورة أو بأخرىـ  وعبر تفاعات وتشابكات 

مختلفةـ  إلى خروج الشباب إلى ميدان التحرير. 

وكما يرى عبد الفضيل، فإن املعادلة القاسية 

التي طّبقها وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، 

والقائمة على أن األولوية لألمن السياسي ال إلى 

األمن اجلنائي، قادت إلى تنامي جيش البلطجية 

االحتياطي الذي قام بدور بارز في محاولة قمع 

الثورة. وقد ُبنيت تلك املعادلة على أّن أمن النظام 

وسامته أهم بكثير من أمن املواطن؛ لذا ال بأس 

من تنامي اجلرمية وتفشي الظواهر السلبية طاملا 

بقى أمن النظام مصونًا. من هنا ظهر التحالف 

بني النظام ومجموعات البلطجية. ويعّرج الكاتب 

على اإلرهاصات السابقة للثورة، في حتليل سريع 

لعاقة اجليش بالنظام قبل الثورة، فوفق قراءته، 

فإن عاقة اجليش بالنظام شهدت بعض االرتباك 

إبان الثورة، فاملؤسسة العسكرية لم تكن راضيًة 

عن ثاث قضايا تبلورت في السنوات األخيرة: 

1 ـ مشروع توريث احلكم جلمال مبارك.

2ـ  توغل األمن والشرطة في إدارة شؤون الباد. 

3ـ  سيطرة رجال األعمال على احلكم، وخصوصًا 

مجموعة أصدقاء جمال مبارك. 

ويستشهد الكاتب مبوقف املشير في مجلس 

الـــوزراء في معارضته بيـــع بنك مصر. ويحاول 

الكاتـــب حتليل رضا املؤسســـة العســـكرية عن 

الثورة، والطمأنينة التي قابل بها اجليش الثورة، 

من خال نقاط التوافق تلك، خاصًة رغبة اجليش 

في إسقاط مشروع التوريث، ووضع حد لسيطرة 

رأس املال على احلكم؛ لذا كان هذا االلتقاء على 

احلد األدنى هو ما دفع اجليش وقيادته إلى حماية 

الثـــوار ومناصرتهـــا )ص.18(. ويذهب الكاتب 

إلـــى القول: »إن اجليش لم يكن وكيل الثورة، بل 

كان شريكًا في صنعها«. وهو موقف بحاجة إلى 

كثيـــر من النقاش والتعّمق، إذ إنه يحّمل اجليش 

أكثر من رغبته فـــي تلك الفترة، إذ إن األحداث 

شـــهدت تأخر دخول اجليش ثاثة أيام، كما أن 

فهم اجليـــش للثورة ليس بالضـــرورة هو الفهم 

نفســـه الذي خرج به الشباب إلى امليدان. وعلى 

أي حال، فـــإن عاقة اجليـــش وموقفه ودوافعه 

ســـتظلـ  كما تعامله خال الفترة االنتقاليةـ  من 
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النقاط التي لن يتوقف البحث يومًا في السياسة 

املصرية عن طرقها. 

لقد اتخذ اجليـــش مجموعة من املواقف التي 

عكســـت رغبته في مجاراة الثـــورة ودفعها إلى 

األمام، ومنها:

1 ـ إلقاء القبض على رموز املال. 

2 ـ حّل مجلس الشعب. 

3 ـ إقالة حكومة أحمد شفيق. 

4 ـ حّل جهاز أمن الدولة. 

	 ـ حّل املجالس احمللية في الريف واملدينة. 

6ـ  إجراء محاكمات علنية لرموز النظام، مبا في 

ذلك الرئيس املخلوع. 

لكن كما يســـجل الباحث، فقد تعارضت رؤية 

اجليـــش املتأنية مع رغبة االئتافات الشـــبابية 

بضرورة إحداث التغيير بسرعة. 

ويكتب علي ليلة، أســـتاذ علـــم االجتماع في 

جامعـــة القاهـــرة، الفصـــَل األول مـــن الكتاب 

بعنـــوان: »ملاذا قامت الثـــورة؟ بحث في أحوال 

الدولة واملجتمع«؛ محاواًل تفكيك مسببات الثورة 

ودوافعها. في املبحث األول يناقش الكاتب ظروف 

انفجـــار الثـــورة، ويقـــول: إن املجتمع املصري 

شهد خمس ثورات خال القرنني األخيرين وهي 

ثورات: 	180، 1882 ، 1919، 2	19، 2011. 

وباملتوسط، فإن هذا يعني ثورة كل أربعني سنة، 

ويشـــير الباحث إلى وجود ســـت انتفاضات أو 

ــرة. وكما ياحظ ليلة، فإنه  هّبات خال تلك الفـت

في كل تلك الثورات كان هناك حتالف بني اجليش 

والشـــعب، وفي أســـوأ األحوال لم يكن اجليش 

خصمًا للثورة ولم يشّكل يومًا تناقضًا معها. 

ويســـجل الباحث أن كل هذه الثورات لم تكن 

مطلبيًة، باستثناء واحدة، فهي كانت ذات طبيعة 

وطنية وسياســـية في أساســـها. فثورة 	180 

فّجرها احلفاظ على كرامة الوطن، وثورة 1882 

فّجرها احلفاظ على كرامة اجليش، وثورة 1919 

فّجرهـــا البحث عن االســـتقال، وثـــورة 2	19 

فّجرها رفض اخلضوع للقوى اخلارجية، ومواجهة 

االنحراف السياســـي. وعليـــه فقد قادت الطبقة 

الوسطى جميع هذه الثورات، تارًة بنخبتها الدينية 

االجتماعيـــة، وطورًا بنخبتها العســـكرية، ومرًة 

بنخبتها السياســـة. ويرى أنـــه ميكن النظر إلى 

ثـــورة »يناير« بوصفها حلقًة في حلقات متتابعة، 

في نطاق حركة ثورية مستمرة، تضيف فيها كل 

حلقة إجنازًا على طريق مشروع إجناز املطالب 

الكليـــة. ثم ينتقل الباحث إلـــى حتليل املتغيّرات 

املفجرة للثورة انطاقًا من بناء املجتمع. وأول هذه 

الشواهد انهيار الثقافة وضعف منظومات القيم 

واألخـــاق. وثانيها تردي أوضاع املجتمع جراء 

تردي األوضـــاع االقتصادية، والبطالة، والفقر، 

وانتشار الفساد، الذي تضافر مع انهيار منظومة 

القيـــم األخاقية، وحتالف الســـلطة مع الثروة، 

إضافة إلى الســـلوك االنتهـــازي لبعض أعضاء 

نخبة الطبقة الوســـطى، التـــي التحقت بتحالف 

الســـلطة مع الثروة. ويســـرد ليلـــة مجموعة من 

الشواهد على هذا التردي ومنها أن مصر أصبح 

ترتيبها الثامن في مقياس الشـــفافية بني الدول 

العربية في العام 	200، بعد أن كان الثالث في 
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العام 2001. كما بلغ عدد قضايا الفساد املالي 

واإلداري داخل أجهزة الدولة نحو 63269 قضية 

في العام 	200، بعد أن كانت جملة القضايا في 

الفترة من 1966 إلى 1970 نحو 1286 قضيًة، 

وكان عدد قضايا االختاس 4	 قضيًة في العام 

1981، فارتفعـــت لتصبح نحو 7000 قضية في 

العام 2009، أي تضاعفت ســـبع مرات في نحو 

ثاثني عامًا. )ص.ص	3-36(. إلى جانب ذلك 

ميكن بســـهولة ماحظة تردي أوضاع اخلدمات 

األساسية، خاصة األوضاع الصحية والتعليمية. 

يوجد في مصر في العام 2008 نحو 17 مليون 

أمّي، أي بنســـبة تصل إلى قرابة 30%. كما يبلغ 

عدد سكان العشوائيات قرابة 12.2 باملائة من 

تعداد السكان. إن مراجعة األرقام والبيانات التي 

يقدمها الباحث واملســـتقاة من التقارير الرسمية 

صادمة ومؤملة فـــي هذا اجلانب. لقد كان تردي 

هذه األوضاع هو السبب الرئيس في االحتجاج 

الشـــعبي الذي بدأ باكرًا فـــي قطاعات مختلفة، 

وإن لم يكلل له النجاح بشـــكل كامل وقتها. لقد 

ظهـــرت احتجاجات عماليـــة واحتجاجات مهنية 

واحتجاجات ذات طبيعة سياسية مثل: »كفاية« 

وحركـــة »6 إبريـــل«... وهي حـــركات عارضت 

مشروع التوريث. ويخصص ليلة املبحث الثاني 

لدراســـة متغيّرات الثورة من واقـــع أداء الدولة 

والنظام السياســـي. وأول شواهد األداء السيئ 

للدولـــة هو عجز النظام عن إدراك ثقافة العصر 

والعالـــم الـــذي يعيش فيه، وثانيهـــا تردي أداء 

الدولة والنظام السياســـي علـــى صعيد عاقاته 

اخلارجيـــة، ودليل ذلك تراجـــع مكانة مصر في 

الســـاحات الثاث التي كانـــت فاعلًة فيها عربيًا 

وإقليميـــًا وإفريقيًا، وأصبح دورهـــا الذي كان 

قياديًا يشـــبه دور الكومبارس فقط. وثالث هذه 

الشواهد هو تشويه أداء الدولة واهتزاز بناء قوة 

النظام السياسي، ورابعها هو التشكيل العصابي 

واملنحـــرف للنخبة. وقد اتســـم هذا التشـــكيل 

باخلاصية السلبية، فهي: أواًلـ  نخبة تتشكل وفق 

مصالح عصابية إجرامية على حساب قوة الدولة. 

وثانيـــًاـ  نخبة منغلقة. وثالثًاـ  نخبة أتقنت ثقافة 

اللصوصية وسوء إدارة موارد الدولة.

كمـــا لعبت سياســـة العصا األمنيـــة الفاعلة 

لضبط املجتمع دورًا في تردي أداء الدولة، حيث 

تركز الفعل األمني على ماحقة معارضي النظام 

وحماية رأس النظام وعائلته وحلفائه؛ ما أشاع 

حالة من الفوضى في الشـــارع املصري، فامتأل 

بالعنف والتحرش والسرقة واالغتصاب. )ص49(. 

وفي املبحث الرابع يناقش الكاتب الثورة بوصفها 

حصاد مجتمع منهار ودولة بائســـة. لقد سادت 

قناعة نظرية تقـــول إن الفاعل الثوري أو القوى 

الثورية تنطلق عادًة من الســـياقات الثورية التي 

تعاني احلرمان، والعاجزة عن إشـــباع حاجاتها 

األساسية، كما سادت قناعة تقول إن السياقات 

االجتماعيـــة املترفة ال تنبت ثورة. تأســـس على 

هذا تصور أنه باإلمكان انطاق الثورة بوساطة 

الشرائح الوسطى والدنيا بوصفها املتضررة من 

سياسات النظام. على خاف ذلك، فقد جاء الفعل 

الثوري من الشـــرائح العليا للطبقة الوسطى من 
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الشـــباب الذين أتقنوا لغة العصر. وكانت رؤية 

هـــؤالء ذات طبيعة إصاحيـــة تنطلق من قاعدة 

أن حياتهم مترفة. فهم كانوا يريدون أن يعيشوا 

في أمن بعيدًا عن قسوة األمن الذي عبث بحياة 

خالد سعيد. هناك مجموعة من اخلصائص املهمة 

للفاعل الثوري منها:

1 ـ التكوين التلقائي.

2 ـ البدء بالوعي ومبا هو سياسي.

3 ـ الطابع الكلي للفعل الثوري. 

4 ـ الطابع احلضاري والسلمي.

	 ـ تدرج التفاعل في اجتاه الفعل احلاسم. 

6ـ  القيادة الشبابية والطبيعة الشعبية للثورة. 

7 ـ محدودية زمن الفعل الثوري.

8 ـ الثورة تسبق األيديولوجيا الثورية.

ال الفصـــَل الثاني بعنوان  ويكتـــب علي الرجَّ

»ثـــورة على منط الثـــورات: محاولة لفهم طبيعة 

الثورة املصريـــة ومنطها«. ويبدأ الكاتب بتحليل 

مفهوم الثورة من منطلق فكرة )جرامشي( القائمة 

على أن الكتلة املهيمنة املضادة تهدف إلى إزاحة 

النظام القائم وإحال نظام جديد محله على كافة 

األصعدة، وليس بالضرورة التخلّص من كل أتباع 

النظام الســـابق بالكامل )ص	6(، وعادًة تشن 

هذه الكتلـــة املضادة نوعني من احلروب: حروب 

األفكار واملعتقدات، وحروب األماكن واملناصب. 

فالكتلـــة املضادة حتاول حتطيم األفكار القدمية 

التـــي حتكمت في املجتمـــع ورؤيته االقتصادية 

واالجتماعية والسياســـية، والتـــي يكون للنظام 

القائم دور في صوغها، ثم إزاحة النظام السابق، 

حيث ستحتل قيادات هذه الكتلة املناصب العامة 

وإدارة الدولـــة، وبعد مراجعة الثورات املعاصرة 

التي نتج عنها تغيـــر النظام مثل الثورة الكوبية 

والثـــورة اإليرانيـــة كحدثني قريبـــني، يتضح أن 

الثورات عمومًا اتســـمت بوجود القيادة، ووجود 

كتلة كاريزمية تتسم بالوحدة والتجانس، ومنهج 

بديل إلزاحة النظم الســـائدة. بالطبع، وهذا ما 

يرمي إليه الباحث، فإن أيًا من هذه اخلصائص 

ال ينطبق على الثورة املصرية، فهي كانت المركزية 

وال مؤسسية وال يوجد لها قيادة وال تنظيم محكم 

وال كاريزما شعبية وال نخبة حتركها وال أحزاب وال 

مؤسسات تدفعها وتشعل وقودها. )ص68(. ثم 

يستعير الباحث نظام حتليل الشجرة و)الريزومة( 

الذي استخدمه الفيلســـوفان الفرنسيان )جللي 

ديلوز( و)فيليكس غيتاري( في املجاالت الفلسفية 

والسياسية واالجتماعية واللغوية، خاصة لشرح 

مناذج من النظـــم والتنظيم والتفاعات املغايرة 

ملا ســـمياه »الشجرية«. وبشكل عام، فإن الكثير 

من التنظيمات قائمة على تركيب الشجر، والتي 

تتســـم بثقل شـــديد في احلركة وبنية عالية في 

اجلمود واملركزيـــة؛ ألن عليها الرجوع إلى نقطة 

االرتكاز. وهي ال تســـمح باخلروج عنها، وميكن 

لها في املقابل أن تســـمح بشـــيء من التعقيد ال 

التركيب، فهي دائمًا تبحث عن اختزال التركيبات 

املتعددة في بنية واضحة املعالم ميكن السيطرة 

عليها. وتكـــون القيادة والتنظيم احملكم ســـمًة 

رئيسًة ال ميكن الفكاك منها. وتكون قدرتها على 

التنوع والترحال محدودة جدًا، وهي ال تســـمح 
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باالنشـــقاق الداخلي، وتقتل املساحات احملررة 

داخلها، فالفراغ يعني لها فجوات ميكن أن متأل 

باألخطار والتهديدات. بالنسبة إلى الكاتب، فإن 

كل التنظيمات املصرية قبل الثورة كانت تنظيمات 

شـــجرية، وإذا أضفنا إلـــى ذلك أنها وجدت في 

ظروف لم تســـمح لها بالنمـــو واالزدهار، فإننا 

ســـنفهم جيدًا سبب تعثرها في إطاق ثورة ضد 

النظام. فلم يكن لها أصول عميقة في الشـــارع 

املصري، بل كانت ذات تكوين فوقي، وكانت تعمل 

في القنوات واآلليات التي صاغ قواعدها النظام، 

ولم حتاول أن تكسر هذه القواعد أو أن جتد طرقًا 

التفافية. أيضًا النظام لم يكن يســـمح لها بذلك، 

وكان يقضي علـــى أي محاولة. وعليه كان مَينع 

نشوء أحزاب جديدة، ويعرقل أي محاولة لتطوير 

العمل احلزبي في مصر. مقابل ذلك هناك النموذج 

املقابل املعروف بـ)الريزومة(، وهي النباتات التي 

متتد وتتوســـع أفقيًا حتـــت األرض وفوقها مثل 

الزجنبيل والنجيلة... وهـــي نباتات مبفهوم علم 

الزراعة متتاز بقدرة هائلة على التشبيك واالتصال 

والتواصل؛ مما يجعلها فائقة التناغم والتجانس، 

وهـــي تتحرك في جميـــع االجتاهات، وليس لها 

منطلـــق ثابت أو نقطة ارتكاز محددة، فكل نقطة 

مـــن )الريزومة( متصلة باألخرى. وهذا يشـــبه 

بشـــكل كامل حال الثورة املصرية التي ابتدعها 

الشـــباب. ففي الوقت الذي لـــم يوجد مرتكز أو 

قيادة محددة أو حدث ثوري ما أو واقعة معينة، 

فقد خرج الشباب واستطاعوا أن يتواصلوا فيما 

بينهم وينسقوا خلروجهم يوم 	2 كانون الثاني. 

وحني حاول النظام قطع التواصل بني الشـــباب 

عبر منع )اإلنترنـــت( واالتصاالت؛ دفع التنظيم 

)الريزومي( إلى التواصل امليداني، فتمدد بطريقة 

مهولة في الشـــوارع وامليادين العامة في نتيجة 

عكســـية غير متوقعة. وأهمية منوذج )الريزومة( 

هذا أنه يفســـر بكثير من املنطق ســـبب جناح 

الشـــباب غير املنظم في قيادة الثورة. فالنموذج 

يســـمح مبســـاحة كبيرة من االختاف والتنوع، 

واالنشـــقاق فيـــه ال يعني تشـــرذمًا، بل البحث 

عن مســـاحة أخرى وتنّوع أكبـــر. »فالريزومات 

بحســـب )ديلوز( و)غيتاري( تزيد من املساحات 

التي تســـيطر عليها عن طريق تفكيك مساحتها 

اخلاصـــة«. )ص.	7( أفـــادت الثـــورة من هذه 

اخلصائـــص حيث كانت لديهـــا قدرة غير عادية 

على التوســـع والتمدد، فالتّفت على كل محاوالت 

النظام حملاصرتها سياسيًا، وجنحت الرويزمات 

في هزمية األشجار كما يقول الباحث )ص.76(

وتكتب أمل حمادة الفصَل الثالث بعنوان »	2 

كانون الثانـــي 2011 القائد والفاعل والنظام«، 

محاولًة تســـليط الضوء أكثـــر على ما حدث في 

ذلـــك اليوم، منطلقًة من فهم آليات الثورة وتفكيك 

مـــا حدث في امليدان مـــن تفاعات. وحتاول في 

البداية تقدمي تعريف ملفهوم الثورة تستند فيه إلى 

مدارس مختلفة ســـواء املاركسية أو الوظيفية أو 

التاريخية املقارنة أو النفسية. لكن املؤكد أن ثمة 

أربعة شروط يجب أن تتوافر في الثورة: 

1ـ حدوث عملية التغيير السياســـي واالجتماعي 

عبر ممارسة العنف. 
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2 ـ وقوع احلدث في حلظة معينة تتعلق بالتغيير 

الفعلي للحكومة.

3ـ  قيـــم الثـــورة واأليديولوجيـــا التـــي تتبناها 

اجلماعة. 

4ـ  برنامـــج للتغييـــر تتبنـــاه اجلماعـــة الثورية 

يتضّمن على األقل اخلطوط العامة للمشروع 

السياســـي االجتماعي االقتصـــادي املزمع 

تطبيقـــه. )ص.84( وبعد أن حتلـــل الباحثة 

املشهد الثوري عقب حدوث الثورة، تعرج على 

حتليل خريطة الفاعلني والقادة في الثورة من 

مجموعات املدونني إلى القوى السياسية وغير 

السياسية، خاصة رجاالت األزهر والقساوسة، 

والقوى النوعية كأســـاتذة اجلامعات وأعضاء 

النقابـــات العماليـــة والفنانـــني والصحافيني 

وغيرهم. وتقدم حتليًا مفصًا لهذه املجموعات 

الثاث، قبل أن تنتقل لقراءة تعامل النظام مع 

القوى التقليديـــة، حيث أصر النظام على أن 

تقوم القوى السياسية التقليدية مثل )اإلخوان( 

و)الوفد( وغيرهم بتمثيل دور املعارضة، وأمام 

عـــدم وجود حلول إبداعية لدى هذه األحزاب، 

فقد فقدت املقدرة على التأثير على اجلماهير. 

)ص.109( كما حاول النظـــام إدارة األزمة 

أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا إلى جانب محاولته 

زج اجليـــش فـــي املعادلة. وعليـــه، والتحليل 

حلمادة، فإنه من الصعب فهم الثورة دون فهم 

مساهمة النظام السلبية في تطوير أحداثها. 

وكما تختتـــم الباحثة، فإن النخبة التي كّونت 

وقادت الثورة بدت غير مهتمة باحلصول على 

العوائد املباشرة للثورة واالشتراك في احلكم، 

يعود هذا إلى طبيعة النخبة اجلديدة التي تولّت 

مقاليد احلكم. بالطبع يفوت الباحثة اإلشارة 

إلى أن القوى الثورية الشـــبابية التي صنعت 

الثورة لم ترغب كثيرًا في قطف ثمارها، بل إن 

احملصلة النهائية تشير إلى أن القوى الثورية 

خرجت خالية الوفاض من امليدان، وســـرعان 

ما صعدت القوى السياســـية الكاسيكية إلى 

التنافس االنتخابي سواء بني شفيق ومرسي 

أو بـــني )اإلخوان( و)الفلـــول( وبعض القوى 

التقدمية، وهو ما يعيد إلى األذهان خصائص 

الثورات بشـــكل عام، حيـــث يدور النزاع بني 

النخـــب، والصراع بـــني مصاحلها ومتثات 

هذه املصالح. 

وبكثير من الســـرد اجلميـــل، تكتب آية نصار 

حول رمزية ميـــدان التحرير، حيث تتناول املكان 

بصفته رمزًا سياسيًا له كيانه وخصائصه، وكأن 

حال السؤال يقول: ملاذا ميدان التحرير وليس أي 

ميـــدان آخر في القاهرة؟. اجلواب ال ميكن فهمه 

دون قراءة تاريخ نشوء املكان وموقعه ومكانته في 

الوعي اخلاص مبدينة القاهرة. وبتحليل يرتكز إلى 

الهندســـة واملعمارية، تقرأ آية نصار تطّور ميدان 

التحرير ووسط البلد. لقد شّكل وسط البلد الوجَه 

الكوزموبوليتاني العاملي للقاهرة احلديثة، من حيث 

التأثيرات الغربية في أمناط العمارة وأمناط اإلنتاج 

واالستهاك واستغال أوقات الفراغ. يعكس وسط 

البلد الصراع على الهوية في القاهرة. وفيما قام 

اخلديوي إســـماعيل بالتخطيط لبناء وســـط البلد 
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بطابع اســـتعماري إيطالي فرنسي حتديدًا، فإنه 

توفي قبل أن يتم مشروعه الذي سيرى النور على 

يد أبنائه الذين ســـيطلقون اســـمه على عشرات 

الشـــوارع وامليادين واملباني حتى ميدان التحرير 

الذي سيســـمى وقتها ميدان اخلديوي إسماعيل. 

ومـــع ظهور النزعة الوطنية خال الفترة التي تلت 

ثورة سعد زغلول وانتهت بثورة عبد الناصر، بدأت 

تظهر نزعات معمارية مخالفة، كان أشهرها بناء 

عبد الناصر )مجمع التحرير( الشهير على الطراز 

احلداثي الســـوفيتي، وإدماج امليدان واحلي في 

احلياة اليومية الشعبية، بعدما كانا يحظيان مبكانة 

حصرية ذات طابـــع )كوزموبوليتاني( غريب عن 

جموع الشعب. وميكن رؤية هذا التناقض املعماري 

بني املتحف املصري وبني )مجمع التحرير( وفنادق 

)هيلتون النيل( التي تعكس االنفتاح النسبي الذي 

بحث عنـــه عبد الناصر. وجراء توســـع القاهرة، 

فقد امليدان رمزيته؛ مع انتشـــار األحياء السكنية 

اخلاصـــة التي ال ترتبط باملدينة، وصار جزءًا من 

احلياة في القاهرة بصخبها، مع انتشـــار احملال 

والشـــركات ومكاتب احملامني واألطباء وغيرهم. 

وجـــرت على امليـــدان حتّوالت معماريـــة وثقافية 

متعـــددة إلى أن أصبح مكان النزاع املركزي بني 

رمـــوز النظام والدولة )قوات األمن املركزي( وبني 

املتظاهرين؛ بحثًا عن السيطرة على امليدان. وبهذا 

عكس الصراع صيرورة عميقًة في ذاكرة املكان. 

وكما تختتم حمادة، فإن »العمارة واملكان ليســـا 

ــرًا بصريًا عن هويـــة املجتمع ووجوده«.  إال تعبـي

)ص. 130(

ويناقش جمال علي زهران في الفصل اخلامس 

»االجتاهـــات املناطقية وعاقتهـــا باملركز إبان 

ثورة 	2 يناير املصرية«، حيث يحلل في البداية 

التصاعـــد االجتماعـــي ودور التراكم في تفجير 

الثـــورة املصرية، ووفق املنطلقات التي يؤســـس 

عليهـــا هذا التحليـــل، فإنه توافـــرت في الزمن 

القريب الذي ســـبق انفجار الثورة مجموعٌة من 

االحتجاجات الشـــعبية املختلفة في أنحاء الدولة 

املصرية ســـاهمت بتراكمها فـــي تهيئة األجواء 

املائمة الندالع نيران الثورة في امليدان. فالثورة 

عبـــارة عن انتفاضة شـــعبية حتركت في معظم 

امليادين الكبرى وفي عـــدد من احملافظات. لقد 

وصل تعداد االحتجاجات في الفترة بني 	200 

وبدايـــة الثورة فـــي كانون الثانـــي 2011 نحو 

000	 احتجاج بحســـب رصد بعـــض املراكز 

احلقوقية فـــي مصر. وقد بـــدأت االحتجاجات 

بتشكيل حركة »كفاية« في العام 	200، وحركة 

»6 إبريـــل« في العام 2008، التي أنشـــئت في 

مدينة احمللة الكبرى، ثم جماعة خالد ســـعيد في 

العام 2010. ولم تتوقف االحتجاجات طوال تلك 

الفترة في انتشار أفقي سريع وثابت كما يقترح 

املدخل الثالث للتحليل. إن االنتشـــار األفقي هو 

ــّزز فرص جناح الثـــورة، حيث عمل األمن  ما ـع

املركـــزي على إغاق اجلســـور والكبـــاري التي 

تربط القاهرة باحملافظات األخيرة خاصة اجليزة 

والقليوبيـــة. بعد ذلك ينتقـــل الكاتب لتحليل دور 

الشباب واجلماعات الشبابية في التحضير للثورة 

وقيادتها، ويستعرض أهم تلك اجلماعات وهي:



171

1ـ  حركة شباب من أجل التغيير، تأسست حتت 

مظلة حركة كفاية.

2 ـ حركة تضامن، أنشئت في العام 2007. 

3ـ  حركة شباب 6 إبريل، ظهرت في العام 2008. 

4ـ  حركة شـــباب من أجل احلرية والعدالة، وهي 

جماعة انشقت عن حركة 6 إبريل.

	 ـ اجلبهة احلرة للتغيير الســـلمي، أنشئت في 

أيلول 2010.

6ـ  احلملة الشـــعبية لدعم البرادعي، أنشئت في 

نهاية 2009.

7ـ  حركة »كلنا خالد سعيد«، أنشئت في حزيران 

8 .2010ـ  حركـــة شـــباب حـــزب اجلبهـــة 

الدميقراطية، أنشئت في منتصف 2006. 

ويســـتعرض الكاتـــب آلية اللجان الشـــعبية 

في ســـد الفـــراغ األمنـــي بعد ســـقوط الدولة 

البوليســـية. وعلى الرغم مـــن أن الكاتب يتطرق 

إلـــى دور احملافظات واألقاليم خـــارج القاهرة 

فـــي التظاهرات واالحتجاجـــات، فإنه بالقياس 

يعجز عـــن تقدمي حتليل متكامـــل للثورة خارج 

العاصمة. بل إن جّل الفصل الذي من املفترض 

أن يخصص لذلك يتحدث عن احلركات الشبابية 

وعن التواصل بني الشـــباب وآليـــات العمل في 

امليدان، وهي قضايا مهمة لكنها ال تخدم بأي حال 

فكرة الفصل وموضوعته الرئيسة. وهي ماحظة 

يجوز سحبها على الكثير من فصول الكتاب التي 

تتطرق إلى قضايا أخرى من قضايا الثورة غير 

تلك احملددة في موضوعها الرئيس، ورمبا يكون 

سبب ذلك هو عدم وجود محرر مركزي للكتاب أو 

خطـــة بحثية موحدة. فالكثير من فصول الكتاب 

تناقـــش مفهوم الثورة وأنواع الثورات، وبعضها 

يحلل أسباب الثورة ودوافعها في تقاطع مكرور 

كان ميكـــن جتنبه لو وجدت خطة بحثية متكاملة 

موحدة يتفـــق عليها اجلميع، متنع هذا التكرار، 

وجتنب القارئ التشتت واحليرة. 

ويكتــــب محمد صابر عــــزب، رئيس دار الكتب 

والوثائــــق القومية، حول »توثيــــق الثورة املصرية 

وكتابة التاريخ«. وبعد مقدمة طويلة حول الثورات 

ودوافعها، يقوم بتعريف التوثيق وفق توجهات ثاثة. 

تعريــــف )مورتير تاوبه( وتعريــــف )جيمس ماك( 

وتعريف )برادفورد( وكلها تتعلّق بتجميع املعلومات 

وتصنيفهــــا لتكون معينــــًا للباحثني. ولإلجابة عن 

السؤال الكبير: كيف نوثق للثورة املصرية؟ يقسم 

الكاتب املصادر احملتملة التي ميكن استخدامها 

في عملية التوثيق إلى مصادر الوثائق الرســــمية، 

ومصادر الوثائق غير الرســــمية. وحتت املجموعة 

األولى تندرج مجموعة واسعة من الوثائق منها: 

1ـ  احلكومية أو وثائق اجلهات السيادية مثل وزارة 

الدفاع واالستخبارات احلربية ووزارة الداخلية 

وخصوصًا وثائق جهاز أمـــن الدولة ووزارة 

اخلارجية ومؤسســـة الرئاســـة؛ ألنه ال ميكن 

الوقوف على حقيقة ما جرى دون االطاع على 

هـــذه الوثائق، حيـــث ال ميكن الركون إلى ما 

جاء في الصحف واملقاالت التحليلية ومواقع 

)اإلنترنت( حـــول األوامر العســـكرية، وتلك 

الصادرة عن قيادة الشرطة، وحدها الوثائق 

الرسمية تكشف عن حقيقة ما جرى. 
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2ـ  وثائـــق حكوميـــة غيـــر ســـيادية، وتشـــمل 

وثائق وزارات اإلعـــام واالقتصاد والثقافة 

والتعليم والعدالة والصحة والنقل واملواصات 

واالتصاالت ومجمل الوزارات غير السيادية. 

3 ـ وثائق املؤسســـات الدينيـــة، خاصة األزهر 

والكنيسة واألوقاف؛ ألن هذه املؤسسات لم 

تكن مبعزل عن تفاصيل ما حدث. 

4ـ  وثائق أجنبية رســـمية، خاصة وثائق صادرة 

عن دول أجنبية وســـفاراتها، خاصًة الدول 

واملؤسســـات الكبرى مثل الواليات املتحدة 

واالحتـــاد األوروبـــي. ويفـــوت الكاتب ذكر 

روســـيا. أما حتـــت مجموعـــة الوثائق غير 

الرســـمية، فيمكن االســـتدالل علـــى أنواع 

مختلفة من تلك الوثائق ومنها:

 1ـ  شـــهادة املشـــاركني في الثورة أو شهادة 

شهود العيان. 

2 ـ وثائق األحزاب. 

3 ـ وثائق اجلمعيات األهلية ومنظمات املجتمع 

املدني. 

4 ـ اإلعام واإلنترنت. 

	 ـ الفنون واآلداب 

وكما يقول الباحث، فليس الغرض من التوثيق 

كتابة تاريخ الثورة، فاملرحلة احلالية ال ميكن أن 

تتيح للباحث كل ما يتصل بالثورة وأهمها بالطبع 

الوثائق الرسمية، لكن الغرض من ذلك هو إتاحة 

املادة العلمية وتصنيفها وترتيبها علميًا كي تكون 

متوافرة للباحثني في مرحلة الحقة. )ص.179(

ويخصص أحمـــد عبد ربه الفصل الســـابع 

لقـــراءة »التعددية احلزبية فـــي مصر وثورة 	2 

يناير«. ويحاول عبد ربه اإلجابة عن مجموعة من 

األسئلة في فصله تتمثل في اآلتي:

في أي الســـياقات نشأت التعددية احلزبية   -

في مصر.؟ وما أهم سماتها؟

ما أهم التحديات التي واجهت التعددية في   -

التجربة املصرية؟

إلى أي حـــد متكنت األحزاب السياســـية   -

املصرية من ممارسة نشاط سياسي يفضي 

إلى جتميع مصالح املواطنني والتعبير عنها؟

في أي ســـياق نشأ احلزب الدميقراطي في   -

مصر، وكيف تعاطى مع التعددية احلزبية؟

ما مامح التعددية احلزبية في مرحلة ما بعد   -

الثورة؟. 

وتركز الدراسة على الفترة الزمنية بني عامي 

1976 وهو زمن عودة التعددية احلزبية إلى مصر 

وحتى العام 2011 زمن اندالع الثورة، حيث مت 

خـــال تلك الفترة تأســـيس 24 حزبًا في مصر. 

وميكن ـ  كما يقول الباحثـ  تقسيم تلك الفترة إلى 

مراحل ثاث: املوسومة مبرحلة التسامح النسبي، 

ثم مرحلة التسعينيات التي شهدت تضييق اخلناق 

علـــى األحزاب، ثم مرحلة العقد األول من القرن 

العشرين التي أسست الندالع الثورة. 

في البداية، يستعرض الباحث تاريخ التعددية 

احلزبيـــة في مصر منـــذ الفترة امللكيـــة مرورًا 

باندالع ثورة »يوليـــو« ومنع التعددية، وبعد ذلك 

تظاهـــرات عامـــي 1972 و1973، وبعـــد ذلك 

الســـماح بالتعددية املخنوقة فـــي العام 1976. 
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ويحلل الباحث أهم ســـمات هذه التعددية، ويرى 

فيها مجموعة من اخلصائص، أهمها أنها تعددية 

سلطوية، حيث يسيطر حزب واحد على املؤسسة 

التشـــريعية والتنفيذية، ويحّول األحزاب األخرى 

إلـــى معارضة دائمة، وتكـــون نتيجة أي تنافس 

انتخابي صفرية النتيجة. أيضًا فإن هذه التعددية 

فوقية، وجاءت بقرار من الدولة والنظام احلاكم. 

كما عاشت هذه التعددية في ظل قيود دستورية، 

ومبراجعة الشروط القاسية املفروضة على تشكيل 

األحزاب ميكن االستدالل على حالة الكساح التي 

ميكن للحزب املشكل أن يعيشها. انظر الصفحة 

)191(، حيث يقوم الكاتب بسرد هذه الشروط. 

أيضًا متيزت هذه التعددية بعدم احليادية، حيث 

تقّرها عادة جلنة شـــؤون األحزاب املشـــكلة من 

قبل رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس الشـــورى 

وثاثة وزراء إضافة إلى ثاثة من رجال القضاء 

الســـابقني. والســـمة األخيرة أن الدولة حرصت 

دائمًا على وأد هذه التعددية من خال إبراز حالة 

االستقطاب احلاد مع اإلخوان املسلمني. 

بعد ذلـــك، يناقش الباحـــث خريطة األحزاب 

السياســـية القائمة في مرحلة ما قبل الثورة، مع 

التركيز على احلـــزب احلاكم، حيث يقوم بوضع 

قائمة بأســـماء األحـــزاب السياســـية وتواريخ 

تكوينها، ويسجل مجموعة من النتائج منها:

1 ـ نشأت معظم هذه األحزاب عن طريق أحكام 

قضائية، فمن مجمل 24 حزبًا، حصلت عشرة 

أحزاب فقط على موافقة جلنة شؤون األحزاب، 

فيما اضطر 14 حزبًا إلى اللجوء للقضاء. 

2 ـ عدم متايز برامجها وبعدها عن الشارع. 

3ـ  شـــخصنة الســـلطة وغياب الدميقراطية في 

اتخاذ القرار. 

4 ـ املعاناة من االنشقاقات احلزبية.

 	 ـ ضعف املنافسة في االنتخابات. 

6 ـ ضعف املصادر املالية. 

ثم ينتقل الباحث بالتفصيل إلى مناقشة احلزب 

احلاكم، وأهم سماته: 

1 ـ غياب األيديولوجيا. 2 ـ شخصنة السلطة. 

3 ـ املعاناة من البيروقراطية الشــــديدة في اتخاذ 

القــــرار. 4ـ  اخلافات واالنقســــامات بني احلرس 

القــــدمي وفريق جمال مبارك. 	ـ  عدم متتع احلزب 

بأي شعبية. 6ـ  إدماج احلزب باجلهاز البيروقراطي 

للدولة. 7 ـ استقطاب احلزب رجاَل األعمال. 

وفي نهاية الفصل، يقدم الباحث استشـــرافًا 

ملســـتقبل التعددية احلزبية في مصر، لكنه يركز 

على مجموعة املعضات التي تواجه تطور نظام 

تعـــددي في مصر، فمنها ما هو على مســـتوى 

العامة من انخفاض الوعي السياســـي واحليرة 

في مواجهة املستقبل السياسي بعد عقود التسلّط 

وعدم الثقة في املؤسســـات العامة، ومنها ما هو 

على مســـتوى املجتمع املدنـــي والنخبة الثقافية 

من الســـيولة في تشكيل األحزاب واخللط بني ما 

هو ديني وسياســـي، ومنها ما يتعلق باملؤسسة 

ــرة ومعضلة عاقة اجليش  مـــن حيث غياب اخلـب

بالسلطة. 

وحول »اإلساميون والثورة«، تكتب أمية عبد 

اللطيف الفصَل الثامن. إن واحدة من أهم معالم 
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عالم ما بعد الثورة هو ظهور اإلسام السياسي 

كقوة فاعلة في احلياة السياســـية العربية، حتى 

ســـيبدو من املتعّذر احلديث عـــن الربيع العربي 

دون احلديث عن اإلســـام السياســـي. بالطبع، 

احلديـــث يدور حـــول التنظيمـــني الكبيرين في 

اإلســـام السياســـي في مصر: تنظيم اإلخوان 

املســـلمني وتنظيم الســـلفيني. وحتلـــل الكاتبة 

مجموعة التغيّرات التي طرأت على تنظيم اإلخوان 

وكيفية اســـتفادته من الثورة في ترتيب صفوفه 

والعـــودة إلى واجهة األحداث. فألول مرة جتري 

اجلماعة نقاشات علنية لبعض شؤونها التي ظلت 

طـــي الكتمان، وهي املرة األولى التي حتظى بها 

اجلماعة منذ ثورة 2	19  بالشـــرعية القانونية، 

كما أن واحدًا من أهم التغيرات التي طرأت على 

اجلماعة هو تنامي دور الشـــباب فيها، وحتديهم 

قيادة مكتب اإلرشـــاد في موضوع اخلروج إلى 

الشارع. بالطبع النقاش طويل حول دور اجلماعة 

في الثـــورة ومتى التحقت بهـــا؟ لكن املؤكد أن 

اإلخوان لم يلتحقوا في اليوم األول، لكنهم التحقوا 

بعد أيام وساهموا بفعالية في أحداث امليدان عبر 

الدعم اللوجســـتي والفنـــي والتنظيمي. أما بعد 

الثورة، فقد أعادت اجلماعة بناء نفســـها وعقدت 

بعض االنتخابات الختيار مجلس الشورى وجزء 

من مكتب اإلرشـــاد، وجنح الشباب في إحداث 

ثـــورة داخل اجلماعـــة. إال أن التحول األهم هو 

قيام اجلماعة بتأســـيس حـــزب احلرية والعدالة 

كذراع سياسية لها. 

وتخصص الباحثـــة اجلزء الثاني من فصلها 

لتحليل دور احلركة الســـلفية وعاقتها بالثورة. 

الســـلفيون التحقوا بالثورة متأخرًا وصدرت في 

أيام الثورة األولى فتاوى عن بعض شيوخهم حترم 

املشـــاركة في التظاهرات بوصفها خروجًا على 

احلاكم، إال أن الكثير من شباب احلركة السلفية 

نزلوا امليدان منذ اليوم األول وطالبوا شـــيوخهم 

بإعادة النظر في قراراتهم، وهو ما حدث، حيث 

بدأ بعد أيام بعض دعاة السلفية بالنزول من خلف 

شاشات الفضائيات اخلاصة بهم إلى امليدان أو 

الظهـــور على الفضائيـــات األخرى معلقني على 

األحداث السياسية مبدين رأيهم بصراحة فيما 

يجري. لم يوجد في مصر شـــيء محدد وموحد 

اسمه السلفيون، حيث كانت هناك أربع فئات هي:

1ـ  جماعة منظمة ومرخصة وفي مقدمتها جماعة 

أنصار السنة احملمدية.

2ـ  جماعة منظمة وغير مرخصة كجماعة إسكندرية 

وهي التي ستشكل نواة حزب النور.

3 ـ جماعات ســـلفية منظمة وغير مرخصة مثل 

اجلمعية الشرعية.

4 ـ فئـــة املشـــايخ والعلماء مثل الشـــيخ محمد 

حســـان، والشـــيخ محمد حســـني يعقوب، 

والشيخ أبو إسحاق احلويني. 

وحتلل بعد ذلك الباحثة عاقة السلفيني بالثورة، 

وكيف تكاتفوا معها ومع العالم ما بعد ســـقوط 

النظام، وصاروا جزءًا من احلياة السياسية في 

مصر. وتختتم بنقاش أهم املعيقات التي ستواجه 

السلفيني في دورهم السياسي، والتي تتمثل من 

وجهة نظرها باآلتي:
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 1 ـ فهم السلفيني للدميقراطية.

 2ـ  موقع الشريعة، وهو نقاش مستمر حتى اآلن 

بخصوص مسودة الدستور. 

3ـ  التعدديـــة السياســـية وموقفهم من األحزاب 

غير الدينية. 

والفصل ـ على ما يبدو ـ على الرغم من نشره 

في الكتـــاب الصادر في منتصف العام 2012، 

فإنـــه يبدو مكتوبـــًا مبكرًا، حيث ال إشـــارة فيه 

إلى نتائج االنتخابات البرملانية التي اكتســـحها 

اإلســـاميون بشـــقيهم اإلخواني والسلفي، وال 

إشارة أيضًا إلى ترشح مرسي وإلى فوزه حتى، 

وهو نقـــاش دار مبكرًا منذ مطلع العام 2012. 

ورمبا يكون هذا أحد عيوب هذا الكتاب، ذلك أنه 

صدر قبل حسم نتائج الصراع على السلطة في 

مصر عقب الثورة في حتديد هوية من يجني أرباح 

الثـــورة خاصة بعد االنتخابات والصراع اخلفي 

الذي صعد للســـطح بني اجليش وبني اإلخوان، 

وتغييرات مرســـي الســـريعة في قيادة اجليش، 

وإقصاء املشير والفريق وغير ذلك. 

وتكتب نرمني سيد، من كلية اإلعام في جامعة 

عني شـــمس، دراســـًة ميدانيًة بعنوان »اإلعام 

اجلديـــد وفرص التحول الدميقراطي في األنظمة 

الســـلطوية. دراسة في رؤى وممارسات الشباب 

الناشط سياسيًا بالتطبيق على مصر منوذجًا«. 

وهي دراسة ميدانية أجريت في الفترة القصيرة 

التي سبقت اندالع الثورة املصرية في 	2 يناير. 

وبالتالي فهي تلقي الضوء على اجتاهات الشباب 

بعيدًا عما قد تثيره أجواء الثورة من حماسة وما 

قد يصاحبهاـ  بالتاليـ  من حتّيز في االستجابات 

ألسئلة البحث. وشملت عينة الدراسة 367 شابًا 

من الشـــباب املصري الناشـــط سياســـيًا؛ بغية 

التعرف إلى الدوافـــع التي حملتهم على توظيف 

ســـاحات التفاعل االجتماعي سياســـيًا وحتديد 

عدد من العوامل التي يعتبرها الشـــباب معوقات 

لتفعيل ساحات التفاعل االجتماعي، وإللقاء الضوء 

على عدد من عوامل السياق السياسي واملجتمعي 

في مصر مثل: الكفاءة السياســـية، والشـــك في 

صدقية وســـائل اإلعام احلكومية، واخلوف من 

الســـلطة. وهـــي كلها عوامل تؤثـــر في توجهات 

الشباب واستخدامهم وسائط التفاعل االجتماعي. 

والتعرف إلى تصورات عينة من الشـــباب لفرص 

املشاركة السياسية التي تتيحها ساحات التفاعل 

االجتماعي، وإلى تأثير هذه التصورات في ميولهم 

إلى ممارسة أمناط مختلفة من التواصل السياسي 

في تلك الساحات كما في الواقع.

وكشـــفت الدراســـة عن أن تواصل الشباب 

سياسيًا في ســـاحات التفاعل االجتماعي كان 

مدفوعـــًا بدوافـــع التوجيه السياســـي واملراقبة 

العامة، كما كشـــفت الدراســـة عن وجود عاقة 

ارتباطية قوية بني ممارســـة النشاط السياسي 

بوساطة ساحات التفاعل االجتماعي عن طريق 

اإلنترنت وممارسته في الواقع امليداني.

ويخصص الفصل احلادي عشـــر لدراســـة 

»اإلعام املصري وثورة 	2 يناير« حملمد شومان، 

عميد املعهد الدولي لإلعام. وتهدف الدراسة إلى 

حتليل اخلطاب اإلعامي لثورة 	2 يناير والثورة 
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املضـــادة، مـــع التركيز على أهـــم االنقطاعات 

والتحـــوالت التي طرأت على اخلطاب اإلعامي. 

وفـــي البداية يقـــرأ الباحث النظـــام اإلعامي 

املصري قبل الثـــورة. هناك خمس حقائق حول 

اإلعام املصري قبل الثورة.

 1ـ  اتســـم بدرجـــة عالية من االســـتقطاب بني 

اإلعام احلكومي واإلعام املعارض احملجوب 

عن الشـــرعية واإلعام اخلـــاص املعبر عن 

مصالح خاصة. 

2 ـ الزيـــادة الكمية والتنـــوع، حيث وجدت 21 

صحيفة، ونحو 23	 مجلة وصحيفة أسبوعية 

وشهرية، و4	 قناة مصرية تبث على )النايل 

ســـات(، منها 31 قناة خاصة، عاوة على 

آالف املواقع اإللكترونية. 

3 ـ ظـــل يواجه أزمة في مقدرتـــه على التجديد 

والعمل واملهنية. 

4ـ  التقـــدم التكنولوجـــي أجبر النظام اإلعامي 

على التغّير، لكن من دون ترحيب من النخبة 

احلاكمة. 

	 ـ من الصعـــب القول بتزييف الرأي العام في 

ظل تفاعل اإلعـــام وتأثره باإلعام العربي 

واألجنبي. 

وبعد مناقشة اخلطاب اإلعامي احلكومي في 

مواجهة الثورة، ينتقل الباحث إلى مناقشة خطاب 

الثورة اإلعامي. متيز هذا اخلطاب باآلتي: 

1 ـ أكد شرعية اإلعام اجلديد وفاعليته. 

2 ـ القـــدرة علـــى االنتقـــال من املجـــال العام 

االفتراضي إلى الواقع والتحرك مع اجلماهير. 

3 ـ علـــى الرغم من اســـتخدام ثورات ســـابقة 

لإلنترنـــت مثلما حـــدث في الفلبـــني وإيران 

وتايلنـــد، فـــإن النجاح في احلالـــة املصرية 

كان مذهًا. 4 ـ خطاب الثورة جتاوز خطاب 

األحزاب السياسية.

وتكتـــب رابحة ســـيف عام، حـــول »الثورة 

املضادة في مصر«، فاملؤكد أنه منذ اليوم األول 

الندالع الثورة وجدت ثورة مضادة حاولت القضاء 

على الثورة، واســـتخدمت طرقًا شتى في حربها 

ضد تلك الثورة. حتاول ربيحة، رصد أهم مظاهر 

هذه الثـــورة املضادة وحتليلهـــا. راهنت الثورة 

املضادة على مجموعة من الرهانات في مساعيها 

إلحباط الثورة منها:

 1ـ  في املرحلة األولى راهنت على إحداث فوضى 

تفشل خالها مهمة اجليش في السيطرة على 

الوضع. 

2 ـ الرهان على إحداث فتنة طائفية تشق وحدة 

الشعب. 

3ـ  الرهان على كســـر املقولة العفوية إن اجليش 

والشعب يد واحدة وتوريط املجلس العسكري 

في صدام مع الشعب. 

4 ـ إحـــداث تأزم اقتصادي بهدف إفقاد الناس 

اإلميان بجـــدوى الثـــورة. وجتلت محاوالت 

الثـــورة املضادة في مجموعة من الشـــواهد 

أهمها: 

1 ـ احلشد الشعبي املضاد للثورة. 

2 ـ احلرب اإلعامية.

3 ـ املجال األمني. 



177

4 ـ املجال االقتصادي. 

	 ـ املجال السياسي والقانوني. 

وتقدم الكاتبة حتليًا مفصًا لكل هذه املجاالت 

مفســـرًة كيف حاولت الثورة املضادة أن تنقّض 

على الثورة، وهي تقترح أن الثورة لم حتّقق بعد 

أهدافها كاملًة وعليها تقع مسؤولية احلفاظ على 

منجزاتها وحمايتها من رهانات الثورة املضادة. 

)ص.	41(.

وتكتب غادة موسى، من مركز احلوكمة، حول 

»اقتصاد ما بعد الثورة: تفكيك شـــبكات الفساد 

املالـــي واإلداري وحتقيق العدالـــة االجتماعية. 

احلالـــة املصرية عقب ثـــورة 	2 يناير 2011«. 

وتســـعى خال هذا الفصل إلى حتليل أســـباب 

انـــدالع الثورة من زاوية اقتصادية باالســـتناد 

إلى السياسات االقتصادية للنظام والتعرف إلى 

منط النظام الرأســـمالي الســـائد في مصر قبل 

اندالع الثورة، ومن ثم حتليل التكلفة االقتصادية 

لثـــورة يناير علـــى املديني القصير واملتوســـط. 

وحتلل بتفصيل مشفوع باألرقام والبيانات أداء 

االقتصـــاد املصـــري في مرحلة مـــا قبل الثورة 

مـــن إشـــكاليات اإلنفاق العـــام والقطاع العام 

واخلصخصـــة وإدارة أصول الدولة باملشـــاريع 

االســـتثمارية الكبرى والديون والفقر. وتخلص 

الباحثة إلى مجموعة من املاحظات منها:

إن القوانني والتشريعات التي سمحت بتكوين   -

شـــبكات الفســـاد املالي واإلداري امتدت 

آثارهـــا وتداعياتهـــا إلى اخلـــارج بتهريب 

أصول الدولة وممتلكاتها.

ضرورة إقرار مشاريع القوانني التي اقترحت   -

بشـــأن الوظيفة العامـــة وتنظيم اإلفصاح 

وتداول املعلومات وتفعيل القوانني اخلاصة 

باملناقصـــات واملزايدات ومنع املمارســـات 

االحتكارية لضبط السوق وإحداث تأثير في 

سياسات تعديل األجور النافذة. )ص.7	4(

وبالطبع، فإن الفصل على ما يبدو كتب خال 

الفترة االنتقالية، فهو يعاني مثل الكثير من فصول 

الكتاب من عدم إملامه بالتطورات التي طرأت بعد 

االنتخابات.

الفصل الرابع عشر، يناقش »محددات مسار 

التحـــول الدميقراطـــي في مصـــر« حيث تكتب 

شـــيماء حطب قراءًة فيما حـــدث في مصر من 

منظور التحول الدميقراطي، مسترشدًة بالنظرية 

الدميقراطية، وكتابات كبار منظري الدميقراطية 

والتحـــول الدميقراطي. وكمـــا تفعل حطب، فإن 

التحـــول في مصـــر بحاجة إلى إعـــادة تعريف 

لعاقة الدولة باملجتمع، أو لعقد اجتماعي جديد، 

وإنتاج املواطن الفاعل )ص.473( ثم تقرأ خريطة 

القوى املجتمعية ومسار التحول نحو الدميقراطية، 

وتبدأ باملؤسســـة العسكرية، ودورها في املعادلة 

السياســـية، وبعد ذلـــك املعارضة السياســـية 

والنخب الفكرية وبحث اجلميع عن مأسسة قواعد 

دميقراطية للعبة السياسية. وتسأل السؤال الكبير 

حول ممكنات التوســـع اجلغرافي والدميغرافي 

للمشـــروع الثـــوري الدميقراطـــي )ص.482( 

وبالطبع ال يفوتها مناقشـــة دور التيارات الدينية 

والكنســـية في عملية التحول ضمن ســـؤال مهم 
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يقـــول: هل حتلّـــق فوق الدولـــة أم تلتزم بالعمل 

حتت مظلتها؟. وكما تختتم الباحثة النقاش، فإن 

التحول أكبر من مجرد كونه فعًا داخليًا بامتياز، 

فللقوى اإلقليمية والدولية دور مهم يجب أن يؤخذ 

بعني االعتبار. )ص. 491( وهي مقولة مهمة في 

دراسة التحول كان قد انتبه إليها مبكرًا )ويتهيد( 

و)شميتر( في دراسات معمقة حول ذلك في بداية 

تسعينيات القرن املاضي. 

واســـتكمااًل للفصل الســـابق تناقش باكينام 

الشرقاوي، في الفصل اخلامس عشر، »املجلس 

األعلى للقوات املســـلحة حاكمًا سياسيًا«، حيث 

تقدم قراءًة مفصلًة حلقبة حكم املجلس العسكري 

مصَر بعد تنحي مبارك. إن الثابت أن إحدى أهم 

مزايـــا الثورة املصرية أنها أعطت دورًا رئيســـًا 

للجيش في عملية التحـــول الدميقراطي. املؤكد 

أن اجليوش لعبت أدوارًا مختلفة في السياســـة 

وال ميكـــن تصور أي قراءة ألي نظام سياســـي 

في العالـــم دون حتليل عاقة اجليش باحلكم أو 

وفق املؤلف الشـــهير »الرجل فوق احلصان«. إاّل 

أن الدول املعاصرة جعلت من اجليوش مؤسسًة 

داخل الســـياق الوطني، خافًا مثًا للجيوش في 

الدول ما بعد االســـتعمارية التي لعبت اجليوش 

فيهـــا دورًا تراوح بني التأثير واحلكم املباشـــر. 

)ص.496(. وبعـــد قـــراءة نظريـــة طويلة تقدم 

الشرقاوي السياق الثوري ومامح الدور اجلديد 

للمؤسسة العسكرية املصرية. وحتدد خصوصية 

دور املؤسســـة العســـكرية في مصـــر في ثاثة 

مستويات: 

1 ـ دور حارس الثورة. 

2 ـ دور حامي األمن واالستقرار الداخلي. 

3ـ  دور املفاوض االجتماعي والوسيط السياسي. 

فيما يكتب عبد العليم محمد، الفصل السادس 

عشر، بعنوان »اجتاهات السياسة اإلسرائيلية 

إزاء الثورة املصرية ومستقبل العاقات املصرية 

– اإلســــرائيلية«. وميكن استعراض خاصات 
الباحــــث وتلخيصها في اآلتي: إن إســــرائيل 

تواجه شرق أوسط جديدًا فقدت فيه من حلفائها 

مصر مبارك وقبله تركيا وقبلهما إيران الشاه، 

وهي تتهيأ لألسوأ. كما متثل خسارة إسرائيل 

نظام مبارك ضائقًة إســــتراتيجيًة، وهذه أكبر 

صدمة منذ ســــقوط الشاه. تشكك إسرائيل في 

محتوى الدميقراطية اجلديدة في العالم العربي 

وخلفيتها املعادية لها وللغرب، إلى جانب اخلوف 

من البعد اإلسامي في تكوينها. إسرائيل تفّضل 

االستبداد على الدميقراطية في العالم العربي؛ 

ألنه يتاءم مع مصاحلها، وألن هذه الدميقراطية 

قد تعيق استئناف عملية السام مع العرب. أما 

جلهة مستقبل العاقات مع مصر، فقد كشفت 

الدراسة عن تعارض التصور املصري والتصور 

اإلسرائيلي خاصة مع توجه مصر ما بعد الثورة 

إلى القيام بدور إقليمي ودولي جديد، وإسرائيل 

متخوفة من قيام نظام جديد في القاهرة يذكرها 

باحلقبة الناصرية جزئيًا. )ص.4		( 

ويكتب عبد الرحمن حسام، الفصل األخير من 

الكتاب بعنوان »ثـــورة 	2 يناير: فاعلية اإلرادة 

وإدارة الفاعلية«، وغاية الدراسة هي الكشف عّما 
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جرى في حلظات الفعل الثوري والوصول إلى سرد 

حقيقي لكيفية سقوط حلظة االستبداد، مستخدمًا 

مفهوم هيكل »الفرصة السياســـية« بوصفه أداًة 

لتحليل العاقة بني الدولة واملجتمع أثناء عمليات 

التحول. وهي تروي قصة الثورة وتتناول أسباب 

جناحها كما حتلل فكرة املســـاحات واملسافات 

وانكســـار حاجز اخلوف وتهاوي الدولة األمنية 

أمام قوة الاعنف الكامنة في االحتجاج السلمي. 

الدراسة قائمة على املاحظات الشخصية والسرد 

الذاتـــي والعام إلى جانب املقابات واالتصاالت 

املختلفة التي أجريت لغايات البحث. إنه ســـرد 

ختامي في نهاية الكتاب للثورة وعنها  

ورمبا تكون املاحظة األهم على الكتاب املهم، 

هـــي أنه على الرغم من صدوره في العام 2012 

فإنه لم يتطرق إلى التحوالت املهمة التي جرت في 

مصر، خاصًة بعد فوز التيار اإلسامي بأغلبية 

مجلسي النواب والشورى، وبعد ذلك حل املجلسني 

من قبل املجلس العســـكري، ورمبا احلدث األهم 

منذ سقوط مبارك، وهو فوز الرئيس محمد مرسي 

من )اإلخوان( في االنتخابات الرئاسية، واجلدل 

الامنتهـــي حول الدســـتور. الكتـــاب لم يتطرق 

إلـــى هذه التطورات على أهميتها على الرغم من 

صدروه بعد بعضها. 

أما املاحظة الثانية التي وردت في منت قراءة 

الكتـــاب، فهي عدم وجود خطـــة موحدة لتحرير 

الكتاب، حيث يسهب بعض الباحثني في احلديث 

عن الثورة وأهميتها ودوافعها في مشـــهد يتكرر 

تقريبًا في كل فصل، ويأتي على حســـاب وحدة 

التحليـــل وكثافته. الحظ مثًا حتليل محمد عزب 

للثـــورة الفرنســـية وأهدافها، وبعـــد ذلك للثورة 

البلشـــفية، في تفصيل فائض، فيما هو يتحدث 

عن توثيق الثـــورة املصرية، فهو حتى ال يتحدث 

مثًا عن قضايا مشابهة مثل توثيق الثورتني، بل 

يغـــوص في حتليل دوافع وتوجهات وأهداف كل 

ثورة في شرح ال لزوم له. )ص.ص164-162( 

وهو لقرابة عشـــر صفحات يتحدث عن الثورات 

وأســـباب اندالعها، فيما مير بسرعة على الثورة 

املصرية فيما هو مـــن املفترض أن يحلل توثيق 

الثورة املصرية وكتابة تاريخها. 

لصيق بالسابق، أن غياب خطة حتريرية للكتاب 

تركت مساحات واســـعة للتكرار وعدم انضباط 

التحليل وتكامله. وعلى الرغم من أن الكتاب يغطي 

جوانـــب متعددة من االقتصـــادي إلى اإلعامي 

إلى السياسي إلى احلزبي والشعبي، فإن وجود 

خطة كان ميكن أن يســـعف الكتاب من ازدحام 

التحليل؛ بغية ترتيـــب أولوياته وعرضها بطريقة 

ممنهجة تسهل على القارئ هضمها.

وتظـــل واحدة من أهـــم مزايا الكتاب أن جّل 

الباحثني من الدارسني الشباب، كما يقول مقدم 

الكتاب، انســـجامًا مع روح الشباب التي تسود 

مصر وتشـــجيعًا للباحثني الشـــباب على تقدمي 

قراءتهم للثورة. 

يقع الكتـــاب في 608 صفحـــات من القطع 

املتوسط.
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المكتبة

الكتاب: سر المعبد: األسرار الخفية لجماعة اإلخوان 
المسلمين

الكاتب: ثروت الخرباوي

الناشر: دار النهضة

تاريخ النشر: 2012

عدد الصفحات: 360

يسرد احملامي والقيادي السابق في اإلخوان 

جتربتــــه في اإلخــــوان بتفصيل مثيــــر للجدل. 

ولثروت اخلرباوي، كتاب آخر ســــرد فيه جتربته 

مع اإلخوان حتى انفصاله عنهم، وكان بعنوان 

»قلب اإلخوان«، وتعّرض فيه النحراف اجلماعة 

عن النهج الذي رســــمه مؤسسها حسن البنا، 

وســــيطرة مــــا يســــمى التنظيم اخلــــاص على 

اجلماعة، والذي ينزع أعضاؤه إلى فكر ســــيد 

قطب الذي يختلف بشــــكل ما عن رؤى حســــن 

البنا.

يضم الكتاب مجموعة من الوثائق املهمة في 

آخره، مثل خطاب مرسل من شخصيات سياسية 

أميركية إلى أحد أبرز قيادي »اجلماعة«، ونائب 

املرشد العام، املهندس خيرت الشاطر، وكان ذلك 

في العام  	200، ويتحدث اخلطاب عن ترتيبات 

كانت جترى فــــي الكواليس بني جهات أميركية 

نافذة، وقيادات في جماعة اإلخوان املســــلمني 

التي كانت تسعى للوصول إلى احلكم في مصر.

اجلديــــر بالذكر أن ثــــروت اخلرباوي محام 

مصري وأحد أعضاء نقابة احملامني في مصر 

وقيادي بارز سابق في جماعة اإلخوان املسلمني 

في مصر، ولد في محافظة الشــــرقية في العام 

7	19، بدأ حياته السياســــية عضوًا في حزب 

الوفد، ثم نقل نشــــاطه السياســــي بانضمامه 

جلماعة اإلخوان املسلمني.

يقــــول اخلربــــاوي في منت كتابه »كان ســــر 

اإلخــــوان غامضًا لهذه الدرجة! في احلقيقة ال، 

فقــــد كان حتت عيني طول الوقــــت، ولكنني لم 

أَره، فاإلنســــان ال يرى مــــا ال يحب، فإذا رأى 

ممــــن يحبهم ما ال يحبه بحث لهم وله عن تبرير 

يســــتقيم مع حسن ظنه وتفســــير أقرب لفكرته 

وعاطفته، واحلقيقة أنني كنت أستطيع الوصول 

إلى سر اإلخوان املفزع منذ السنوات األولى لي 

في اإلخوان، ولكنني لألسف لم أضع يدي على 

صندوق األسرار حينها.

وعلــــى الرغم من أنني لــــم أدخل إلى كهف 

أسرار اجلماعة وأفتح صندوقها السري وأضع 

يدي على جواهرها املُخفاة إاّل في العام 2008، 

فإن خيوط بعض هذه األســــرار كانت قد بدأت 

تتجمع في يدي قبل هذا التاريخ، كان بعضها قد 
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وقع حتت يدي في العام 1999، إال أنني بحثت 

عن تأويل له يتفق مع حسن ظني باجلماعة، ثم 

وقــــع البعض اآلخر حتت يدي في العام 2002 

ومــــا بعده بقليل، إلى أن وقــــف علمي عند حد 

معــــني كتبت عنه ودللت عليــــه، وكان معظم َمن 

ينتقــــدون اإلخوان يدورون حــــول الفكرة التي 

طرحتها وكشفت عنها، وهي أن التنظيم القطبي 

ســــيطر على مقادير اجلماعة وجعل من أفكار 

سيد قطب دستورًا فكريًا لإلخوان، ولكن عندما 

عرفــــت احلقيقة أدركت أن األمر كان أخطر من 

ذلك بكثير«.

الكت���اب: الش���باب والح���ركات االجتماعية 
والسياسية

الكاتب: د. إيمان محمد حسني عبد الله

الناش���ر: الهيئ���ة العامة للكتاب، سلس���لة 
إنسانيات

تاريخ النشر: 2012

عدد الصفحات: 266

صــــدر عن الهيئــــة املصرية العامــــة للكتاب 

ضمن سلسلة إنسانيات، كتاب بعنوان )الشباب 

واحلــــركات االجتماعية والسياســــية( للدكتورة 

إميــــان محمد حســــني عبد اللــــه.  يرصد هذا 

الكتاب تنامي احلركات السياسية واالجتماعية 

واالحتجاجات املجتمعية، والســــّيما املتمثلة في 

فئة الشــــباب املصري، والتي شــــهدتها مصر 

في الســــنوات األخيرة، كانت الشرارة الرئيسة 

الندالع ثورة 	2 يناير، باعتبارها نتيجة حتمية 

لذلك احلراك السياســــي واالجتماعي املصري، 

ويلقي الكتاب الضوء على عاقة اإلعام ومواقع 

التواصل االجتماعي بهذه احلركات السياسية 

واالجتماعيــــة، وذلك لتأســــيس وضعية نظرية 

لطبيعة تلك العاقة.

وينقســــم الكتاب إلى ســــتة فصول رئيسة، 

يعــــرض الفصل األول دور اإلعــــام في عملية 

التغّير االجتماعي السياسي الدميقراطي وتعبئة 

اإلرادة العامة للتغّير واإلصاح. ويقدم الفصل 

الثاني نبذًة مختصرًة عن احلركات االجتماعية 

والسياســــية ومفهومهــــا ونشــــأتها وأهدافها 

لتكّونهــــا وخصائصها  والنظريــــات املفّســــرة 

وأنواعهــــا وعاقتهــــا بالكيانــــات االجتماعيــــة 

والسياسية األخرى.

أما الفصل الثالث، فيقدم رؤيًة نقديًة حتليليًة 

لعاقــــة الشــــباب بعمليــــة التغّيــــر االجتماعي 

السياســــي الدميقراطي من خال إعادة رصد 

مختلف االجتاهات البحثية املعنية بفحص دور 

الشباب في مجال التغّير واالبتكار داخل النسق 

االجتماعي.

وُيعنى الفصل الرابع بتحليل تغّير االحتجاج 

فــــي مجتمعاتنــــا املعاصــــرة ومنهــــا احلركات 

االجتماعيــــة في مصــــر ثم احلــــركات موضع 
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الدراسة كاإلخوان املسلمني، وكفاية، والقضاة 

، واحلركة العمالية، وحركة أساتذة اجلامعات... 

ودراستها بشكل أكثر حتديدًا أو تفصيًا.

والفصل اخلامس يختص بتقدمي ومناقشــــة 

نتائج دراسة تطبيقية حتليلية ميدانية عن عاقة 

األطر اإلخبارية الصحافية بأنشــــطة احلركات 

الشــــباب  السياســــية واالجتماعية واجتاهات 

املصري نحو هذه احلركات.

في حــــني يقدم الفصل الســــادس دراســــة 

حالــــة خلصوصية جتربة االحتجــــاج املصرية 

حتــــى اندالع ثــــورة 	2 يناير 2011 من خال 

التعّرض جلــــذور ثقافة االحتجاج لدى املجتمع 

املصري وأبرز مامح تطّورها والثابت واملتغّير 

فيها وأسبابه ودالالته، مع وضع توثيق متكامل 

لنماذج االحتجاجات الشبابية احلديثة واملعاصرة 

في مصر، وأخيرًا فحص مدى تقّبل الرأي العام 

املصري الرأي الفئوي للشــــباب وحتديدًا فكرة 

االختــــاف واخلاف، وعاقــــة ذلك بخصائص 

النظام اإلعامي في مصر وممارساته.

الدكتــــورة إميــــان محمد حســــني عبد الله، 

ولــــدت في مصــــر في العــــام 1977، وحصلت 

علــــى بكالوريوس اإلعام من قســــم الصحافة 

بجامعــــة القاهرة في العام 1999، وتعمل اآلن 

مدرسًة بكلية اإلعام. كتبت العديد من األبحاث 

اإلعامية التي تتمحور حول احلركات واألنظمة 

االجتماعيــــة وقضايا الــــرأي العــــام والتغيير 

االجتماعــــي، واالنتفاضة الفلســــطينية الثانية 

والصحافة العربية والدولية.

الكتاب: عالم يطلق اسم فلسطين؟

الكاتب: أالن غريش

الناشر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

تاريخ النشر: 2012

عدد الصفحات:255

عن »املركز العربّي لألبحاث ودراسة الّسياسات« 

يصدر للمفّكر الفرنسّي أالن غريش كتاب عنوانه 

»عاَم ُيطلق اســـم فلســـطني؟« وقد كتب غريش 

مقّدمًة خاّصًة للطبعة العربّية تســـاءل فيها: »هل 

سقطت فلسطني من حساب الّثورات العربّية؟«. 

والكتـــاب محاولـــة لتقدمي فهٍم شـــامل للقضّية 

الفلسطينّية في سياق املظالم التي خلّفها النظام 

االستعمارّي القدمي. واملؤلّف الذي ُولد في القاهرة 

في ســـنة 1948، وعاش شـــطرًا من حياته في 

مصر، امتلك، جّراء ارتباطه مبصر، حساســـّيًة 

خاّصًة في شأن فلسطني مّكنته من مزج ذكريات 

الطفولة بظهور القضّية الفلسطينّية، وهما األمران 

اللّذان شـــّكا وعيه السياسّي في ما بعد. وكتابه 

هذا هو نقاٌش سجالّي مع الصهيونّية، ومع املسألة 
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اليهودّية، كما جتلّت في الوعي األوروبّي، وإسهام 

معرفّي في إعادة تذكير الغرب األوروبّي بالقضّية 

الفلســـطينّية واملظالم التـــي أوقعها هذا الغرب 

االســـتعمارّي، وخصوصًا بريطانيا، بالّشـــعب 

الفلسطينّي. وفي هذا امليدان جال أالن غريش في 

تاريخ االستعمار، وفي تاريخ فلسطني احلديث، 

ليعقد مقارناٍت سياسّية وفكرّية وأدبّية وُيظهر من 

خال هذه املقارنات أّن قضّية الشعب الفلسطينّي 

هي قضّيـــة عدالة بالّدرجة األولى، وقضّية حتّرٍر 

وطنّي في الوقت نفسه. ولم ينَس الكاتب أن يوّجه 

نقدًا حاســـمًا للكاتب الفرنسّي الصهيونّي )برنار 

هنري ليفي( في مواقفه من العدوان اإلسرائيلّي 

علـــى غّزة في أواخر ســـنة 2008 وأوائل ســـنة 

2009، وليفضـــح من خال هـــذا الّنقد، خرافة 

احليـــاد؛ فاحلياد في هذا املجـــال يعني ـ برأيه 

ـ الوقوف في صـــّف الّظاملني. وأالن غريش كان 

دائمًا في صّف املظلومني.

الكتاب: االنقسام الفلسطيني في عهد االنتداب 
البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية 

)دراسة مقارنة(
الكاتب: نعمان عبد الهادي فيصل

الناشر: الدار المصرية األلمانية للنشر والطباعة
تاريخ النشر: 2012

عدد الصفحات: 410

يحـــاول نعمان عبد الهـــادي فيصل في كتابه 

اجلديد حتليل جذور وأسباب االنقسام الفلسطيني 

من خـــال املقارنة بني االنقســـام داخل احلركة 

الوطنية الوليدة آنذاك في عهد االنتداب البريطاني، 

والذي أخذ طابعًا عائليًا؛ بني عائلتي احلســـيني 

والنشاشيبي، على أرضية املوقف من االنتداب أو 

بسبب التنافس على مواقع السلطة والنفوذ وبني 

االنقســـام الذي حدث في ظل الســـلطة الوطنية 

الفلســـطينية، بني حركتي فتـــح وحماس، والذي 

أخذ طابعًا سياســـيًا نتيجة اخلاف بني رؤيتني 

متناقضتني إحداهما متثل مشروعًا وطنيًا بقيادة 

حركة فتح، وأخرى متثل مشروعًا إساميًا بقيادة 

حركة حماس، وكذلك بسبب املوقف من االحتال 

اإلسرائيلي وأسلوب التعامل معه.

ويقـــوم هذا الكتـــاب على توصيـــف وحتليل 

تداعيات االنقســـام الداخليـــة واخلارجية، التي 

تركـــت آثارًا ســـلبيًة وانعكاســـات خطيرة على 

املشروع الوطني والوضع الفلسطيني مبكوناته 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية.

يتكون الكتاب من خمســــة فصــــول، حيث يبدأ 

الفصل األول بدراســــة أســــاليب احلركــــة الوطنية 

الفلسطينية في النصف األول من القرن العشرين، 

وتنامي حالة الوعي ألخطار املشــــروع الصهيوني 
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لدى الشــــعب الفلســــطيني. ويطل الكتاب في 

الفصل الثاني على أسباب االنقسام الفلسطيني 

بني عائلتي احلسيني والنشاشيبي، حيث أفرد 

الكتاب مساحة لتحليل األســــباب االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية، وكذلك إلى تداعيات 

االنقســــام وانعكاساته الســــلبية على السواد 

األعظم من الشعب الفلسطيني. 

  ويبــــرز الكتاب في الفصــــل الثالث تبلور 

احلركة الوطنية الفلســــطينية بعــــد نكبة العام 

1948، ومياد الكيان السياســــي الفلسطيني 

املتمثل في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.

  ويتنــــاول الفصل الرابع حتليل األســــباب 

السياسية لانقسام الفلسطيني بني حركتي فتح 

وحماس في ظل السلطة الفلسطينية، وتداعياته 

اخلطيــــرة علــــى املشــــروع الوطنــــي والوضع 

الفلســــطيني مبكوناته السياسية واالجتماعية 

واالقتصاديــــة، وأيضًا التطــــورات التي جرت 

على صعيد حركة حماس )الفكر واملمارســــة( 

بعد فوزها باالنتخابات التشــــريعية الثانية عام 

2006، وصعودها إلى املسرح السياسي.

ويحلل الفصل األخيــــر من الكتاب العوامل 

واألفعال املتشــــابهة واملختلفة بني االنقسامني 

)في عهد االنتداب وفي ظل السلطة الفلسطينية(، 

وقد خلص الكتاب من خال املقارنة إلى تقدمي 

مجموعة أفــــكار وتوصيات عمليــــة لبناء نظام 

سياسي فلسطيني محصن من االنقسام.

يذكر أن الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير 

كان الكاتــــب قد ناقشــــها فــــي جامعة األزهر 

 الكتاب: »فلسطين في الكتب المدرسية 
في إس���رائيل- األيديولوجي���ا والدعاية في 

التربية والتعليم«
الكاتبة: د. نوريت بيلد- إلحن�ان.

الناش���ر: المرك���ز الفلس���طيني للدراس���ات 
اإلسرائيلية »مدار«
 تاريخ النشر: 2012

عدد الصفحات: 342

رام الله- صدر حديًثا عن املركز الفلسطيني 

للدراســـات اإلسرائيلية »مدار«  كتاب »فلسطني 

في الكتب املدرســـية في إسرائيل- األيديولوجيا 

والدعاية في التربية والتعليم« للباحثة واألستاذة 

اجلامعية اإلسرائيلية د. نوريت بيلد- إحلنـان.

وأكــــدت مؤلفة الكتاب في كلمات التمهيد أن 

بإشــــراف الدكتور إبراهيم أبراش في قســــم 

العلوم السياسية.
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الكتب املدرســــية املتداولة في إسرائيل يجري 

تأليفهــــا علــــى نحو خاص للشــــباب اليافعني، 

الذين سيجري جتنيدهم في اخلدمة العسكرية 

اإللزاميــــة بعدما يتّمون 18 عاًما من أعمارهم، 

بغية تنفيذ السياســــة التي تنتهجها إســــرائيل 

في األراضي الفلســــطينية احملتلــــة، وبالتالي 

فإن الدراســــة التي يضمها الكتاب ال تســــعى 

إلى وصف نظــــام التربية والتعليم الذي تطبقه 

إســــرائيل، وإمنا تستهدف التركيز على سؤال 

محدد واحد، هو: كيف يجري تصوير فلسطني 

والفلســــطينيني، الذيــــن قد ُيطلــــب إلى هؤالء 

الشباب اإلسرائيليني استخدام القوة ضدهم، 

في الكتب املدرسية؟. 

وأشـــارت إلـــى أن اهتمامها اخلاص بالكتب 

املدرسية نابع من قناعة تشترك فيها مع باحثني 

آخريـــن في إســـرائيل وفي غيرها مـــن الدول، 

فحواها أن الكتب املدرسية ال تزال تشّكل، دون 

غيرهـــا من جميع مصـــادر املعلومات األخرى، 

وســـيلة قوية توظفها الدولة في تشـــكيل أمناط 

اإلدراك احلسي والتصنيف والتفسير والذاكرة، 

وهي عوامل تساهم في حتديد الهويات الشخصية 

والقومية. وينســـحب هذا األمر على نحو خاص 

على دول كإسرائيل »يحظى فيها التاريخ والذاكرة 

]والهوية الشخصية[ والشعب بتواصل حميم ال 

تنفصم عراه«.

وأضافت أن الكتاب يقّدم دراسة نقدية جلانب 

واحــــد من جوانب »الرواية الصهيونية الكبرى« 

التي متثل، على نحو صريح وضمني في الوقت 

ذاته، الضميــــر اجلمعي الــــذي يوجه املجتمع 

اإلســــرائيلي بكافــــة فئاته وأطيافه، بالشــــكل 

الــــذي ُيعــــاد فيه إنتاجها في الكتب املدرســــية 

املقــــررة في ثاثة حقــــول معرفية، وهي التاريخ 

واجلغرافيــــا والدراســــات املدنيــــة )املدنيات(. 

وتشتمل الدراسة على حتليل للنصوص البصرية 

واللفظية التي متثــــل »اآلخرين« الذي يغايرون 

اليهود الصهيونيني، وهم الفلســــطينيون، مبن 

فيهم املواطنــــون الذي يقيمون في إســــرائيل، 

وغير املواطنني الذين ما زالوا يعيشــــون حتت 

نير النظام العسكري في األراضي الفلسطينية 

احملتلة منذ العام 1967. 

ومن االستنتاجات املثيرة التي تتوصل إليها 

املؤلفــــة، وهي كثيرة، أن الكتب املدرســــية في 

إسرائيل تغرس في عقول الشباب اإلسرائيليني 

»الرغبــــة فــــي عــــدم املعرفة« عــــن اآلخر، في 

الوقــــت الذي ال تشــــجع فيه إســــرائيل مطلًقا 

»تعليم السام« أو االختاط بني الطلبة اليهود 

والفلسطينيني، بل على النقيض من ذلك، فعلى 

الرغم من وفــــرة الفرص، لم يحصل أن حتول 

موضوع السام والتعايش إلى جزء من املنهاج 

األكادميي الرســــمي، ولم يحمل أي مصداقية 

أكادمييــــة في نفســــه مطلًقا. كمــــا أن متثيل 

الفلســــطينيني في الكتب املدرسية املتداولة في 

إســــرائيل يرسخ اجلهل باألوضاع االجتماعية 

واجليو- سياسية احلقيقية وباخلطاب اجلغرافي 

والتاريخــــي، وذلــــك باإلضافة إلــــى كونه أداة 
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تغرس األفــــكار التمييزية واملواقف العنصرية. 

وعلــــى افتراض أن طلبــــة املدارس ال يرتادون 

املكتبــــات من أجل التحقق من الوقائع وســــد 

الفجــــوات التي تعتري الكتب املقررة عليهم في 

مدارسهم، وأن غالبية املعلمني نشأت على مثل 

هذه الكتــــب، فعلى املرء أن يخلص إلى نتيجة 

مفادها أن أبناء األجيال الثاثة الســــابقة من 

اإلســــرائيليني ليســــوا في معظمهم على وعي 

بالوقائع اجليو- سياســــية أو االجتماعية التي 

حتيط ببلدهــــم. ويتم جتنيد الطلبة اليهود، مع 

هذه الصور املشــــوهة واخلرائط احملرفة التي 

ُتزرع فــــي عقولهم وتثبَّت فيها، من أجل تنفيذ 

السياسة اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني، الذين 

ال يعلم هؤالء الطلبة شيًئا عن حياتهم وعاملهم، 

والذين تعلموا االمتعاض من وجودهم واخلوف 

منه. ويتجسد هذا التلقني، أو باألحرى »إفساد 

العقــــول«، من خال ســــلطة اخلطاب العلمي، 

بشــــقيه اللفظــــي والبصري، الــــذي ُينظر إليه 

علــــى أنه محايد وموضوعي ويخلو من التحيز، 

وبالتالي ميثل احلقيقة املطلقة. 
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وثيقة

فيما يلي ترجمة للمسودة التي وزعتها فلسطني 

على الدول األعضاء في األمم املتحدة:

مسودة )8 تشرين الثاني 2012(

اجللسة 67 للجمعية العمومية لألمم املتحدة

مسألة فلسطني

اجلمعية العمومية،

انطاقـــًا مـــن أهداف ومبـــادئ ميثاق األمم 

املتحدة والتأكيد في هذا املجال على مبدأ تساوي 

احلقوق وحق تقرير املصير للشعوب،

تذكيرًا بقرارها 	262 الصادر في 24 تشرين 

األول 1970، الذي يؤكـــد، ضمن أمور أخرى، 

على واجب كل دولة في الدفع بشـــكل مشترك او 

بعمل منفصل على حتقيق مبدأ احلقوق املتساوية 

وتقرير املصير للشعوب،

تأكيـــدًا على أهمية احلفاظ وتعزيز الســـام 

الدولـــي القائم علـــى احلرية، املســـاواة، العدل 

واحترام حقوق اإلنسان األساسية،

تذكيرًا بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

181 )2( الصادر في 29 تشرين الثاني 1947،

تأكيدًا على مبدأ امليثاق بعدم جواز احلصول 

على األراضي بالقوة،

تأكيدًا على قرارات مجلس األمن الدولي ذات 

العاقة، مبا فيهـــا، ضمن قرارات أخرى، 242 

)1967( و338 )1973( و446 )1979( و478 

 )2003( و	1	1   )2002( و1397   )1980(

و0	18)2008(،

تأكيدًا على انطباق معاهـــدة جنيف املتعلقة 

بحماية السكان املدنيني في زمن احلرب الصادرة 

في 12 آب 1949، على األراضي الفلســـطينية 

احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

تأكيدًا على القرار 3236 الصادر في 22 تشرين 

الثاني 1974 وجميع القــــرارات ذات العاقة، مبا 

نص مسودة مشروع القرار للحصول على مكانة
 دولة غير عضو في األمم المتحدة
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فيها القرار66 /146الصادر في 19 كانون األول 

2011، الذي يؤكد على حق الشــــعب الفلســــطيني 

بتقريــــر املصير، مبا في ذلك حقه باســــتقال دولة 

فلسطني،

تأكيـــدًا على قرارهـــا 176/43 الصادر في 

	1 كانون األول 1988، قرار 17/66 الصادر 

في 30 تشـــرين الثاني 2011، وجميع القرارات 

األخرى ذات الصلة املتعلقة بـ »التسوية السلمية 

للقضية الفلســـطينية« التي تؤكـــد ضمن أمور 

أخرى على احلاجة إلى )أ( انســـحاب إسرائيل 

من األراضي التي احتلتها منذ عام 1967، مبا 

فيها القدس الشرقية، )ب( تطبيق حقوق الشعب 

الفلســـطيني غير القابلة للتصرف وخاصة حق 

تقرير املصير وحقه في دولة مســـتقلة، )ج( حل 

عادل ملشكلة الاجئني الفلسطينيني مبا ينسجم 

مـــع القـــرار194 )3( الصادر فـــي 11 كانون 

األول 1948، و)د( الوقف التام لكافة نشـــاطات 

االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 

احملتلة مبا فيها القدس الشرقية،

تأكيدًا على القــــرار 66 / 18 الصادر في 30 

تشرين الثاني 2011 وجميع القرارات ذات الصلة 

بوضع القدس، وأخذًا بعني االعتبار أن ضم القدس 

الشــــرقية غير معترف به من قبل املجتمع الدولي، 

وتأكيــــدًا على احلاجة الى إيجاد وســــيلة من خال 

التفاوض حلل وضع القدس كعاصمة لدولتني،

اســـتذكارًا للرأي االستشـــاري الصادر عن 

محكمة العدل الدولية في 9 متوز 2004،

تأكيدًا على أن القرار 8	 / 292 الصادر في 

6 أيار 2004 الذي أكد، ضمن أمور أخرى، على 

أن وضع األراضي احملتلــــة منذ 1967 مبا فيها 

القدس الشرقية يبقى احتاالً عسكريًا، وأنه مبوجب 

القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة ذات العاقة، 

فإن للشــــعب الفلســــطيني احلــــق بتقرير املصير 

والسيادة على أرضه.

وإشارة إلى القرار 321 الصادر في 14 تشرين 

األول 1974، والقرار 3237 الصادر في 22 تشرين 

الثانــــي 1974 اللذين مبوجبهما متت دعوة منظمة 

التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداوالت اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة كممثلة للشــــعب الفلســــطيني 

ومنحت وضع مراقب،

وإشـــارة أيضـــًا إلى أن القـــرار 43 / 177 

الصـــادر في 	1 كانون األول 1988 الذي أقر، 

ضمن أمور أخرى، إعان الدولة الفلسطينية من 

قبل املجلس الوطني الفلسطيني في 	1 تشرين 

الثانـــي 1988، وقرر أن »فلســـطني«، يجب أن 

تستخدم بداًل من »منظمة التحرير الفلسطينية« 

فـــي نظام األمم املتحدة، دون املســـاس بوضع 

املراقـــب أو مبهام منظمة التحرير الفلســـطينية 

داخل نظام األمم املتحدة،

أخذًا في االعتبار أن اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحريـــر الفلســـطينية، مبوجب قـــرار املجلس 

الوطني الفلسطيني، تتولى صاحيات ومسؤوليات 

احلكومة املؤقتة لدولة فلسطني،

استذكارًا لقرار 2	 /0	2 الصادر في 7 متوز 

1998، والذي منحت مبوجبه فلسطني املزيد من 

احلقوق واالمتيازات كمراقب،



189

استذكارًا ملبادرة السام العربية التي مت تبنيها 

في آذار 2002 من قبل جامعة الدول العربية،

تأكيدًا على التزامها، مبوجب القانون الدولي 

بحل الدولتني، الداعي الى دولة فلسطني املستقلة 

ذات ســـيادة دميوقراطية وقابلة للبقاء ومتصلة 

تعيش جنبًا إلى جنب مع إســـرائيل في ســـام 

وأمن بناء على حدود عام 1967،

أخذًا باالعتبار االعتراف املتبادل في 9 أيلول 

1993 بـــني حكومة دولة إســـرائيل وبني منظمة 

التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني،

تأكيدًا على حقوق جميع دول املنطقة بالعيش 

بسام ضمن حدود آمنة معترف بها دوليًا،

ترحيبًا بخطة السلطة الفلسطينية عام 2009 

إلنشـــاء مؤسسات الدولة الفلســـطينية املستقلة 

خال فترة عامني، وترحيبًا بالتقييم اإليجابي في 

هذا املجال بشأن اجلاهزية للدولة من قبل البنك 

الدولي واألمم املتحدة وصندوق النقد الدولي وكما 

مت التعبير عنه في اســـتخاصات رئاســـة جلنة 

التنسيق اخلاصة ملساعدات املانحني الصادر في 

نيسان 2011، واالستخاصات الاحقة للرئاسة 

والتي أكدت على أن السلطة الفلسطينية تخطت 

عتبة الدولة العاملة في القطاعات الرئيسية التي 

متت دراستها،

وإقرارًا بأن العضوية الكاملة التي تتمتع بها 

فلسطني في منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة 

والعلوم، الهيئـــة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

آســـيا، ومجموعة الدول اآلســـيوية، وهي أيضًا 

عضو كامل في جامعة الدول العربية، حركة عدم 

االنحياز، منظمة التعاون اإلســـامي، ومجموعة 

الـ77 والصني،

إشـــارة إلى تقرير جلنة مجلس األمن الدولي 

اخلاصة بعضوية األعضـــاء اجلدد الصادر في 

11 تشرين الثاني 2011،

تأكيدًا على املســـؤولية الدائمة لألمم املتحدة 

حول قضية فلســـطني حلني حلها بشـــكل مرض 

من جميع جوانبها،

تأكيدًا على مبدأ شـــمولية العضوية في األمم 

املتحدة:

1ـ تؤكد على حق الشـــعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره واســـتقاله في دولته فلســـطني على 

أساس حدود عام 1967،

ــرف بأنه، حتى تاريخه، منحت 132 دولة  2ـ تعـت

أعضاء فـــي األمم املتحـــدة اعترافها بدولة 

فلسطني،

3ـ قررت منح فلســـطني وضع الدولة املراقبة في 

نظام األمم املتحدة، بدون املســـاس باحلقوق 

املكتســـبة، واالمتيازات ودور منظمة التحرير 

الفلســـطينية كممثل للشـــعب الفلســـطيني، 

مبوجب القرارات واملمارسة ذات الصلة،

4ـ تعرب عن األمل بأن ينظر مجلس األمن الدولي 

بإيجابيـــة إلى الطلب الذي قدم في 23 أيلول 

2011 من قبل دولة فلســـطني للحصول على 

العضوية الكاملة في األمم املتحدة.

	ـ  تؤكـــد تصميمها على املســـاهمة في حتقيق 

احلقـــوق غيـــر القابلـــة للتصرف للشـــعب 

الفلسطيني وإجناز تسوية سلمية في الشرق 
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األوســـط تنهي االحتال االســـرائيلي الذي 

بدأ عام 1967 ويحقـــق رؤية الدولتني، دولة 

فلســـطينية مستقلة ذات سيادة ودميوقراطية 

ومتصلة وقابلة للبقاء، تعيش جنبًا إلى جنب 

في ســـام وأمان مـــع إســـرائيل وجاراتها 

األخرى، على أســـاس حدود عـــام 1967، 

على ان يتم تقرير إعادة ترســـيم احلدود في 

مفاوضات الوضع النهائي.

6ـ تعبر عن احلاجة العاجلة الســـتئناف وتسريع 

املفاوضات في إطار عملية السام في الشرق 

األوسط، بناء على قرارات األمم املتحدة ذات 

الصلة، مرجعيـــات مدريد، مبا في ذلك مبدأ 

األرض مقابل السام، مبادرة السام العربية، 

وخارطة طريق الصادرة عن اللجنة الرباعية، 

من أجل حتقيق تســـوية سلمية عادلة ودائمة 

وشاملة بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي، 

حتل كافة القضايا األساسية املتعلقة، وعلى 

رأسها قضايا الاجئني الفلسطينيني والقدس 

واملستوطنات واحلدود واألمن واملاء واألسرى.

ــوكاالت املتخصصة  7ـ حتث جميـــع الدول واـل

واملنظمات في نظام األمم املتحدة على مواصلة 

دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في حتقيق 

حقه في تقرير املصير، االستقال واحلرية.

8ـ تطلـــب من األمـــني العام القيـــام باخلطوات 

الضرورية مـــن أجل تطبيق القـــرار احلالي 

وتقـــدمي تقرير إلى اجلمعيـــة العامة خال 3 

أشـــهر حـــول التقدم الـــذي مت حتقيقه بهذا 

الشأن.

 


