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يذه���ب هذا العدد للطباع���ة فيما طائرات الـ

االقتصادية .اخلطوة الفلسطينية تربك إسرائيل،

(أف  )16والبوارج واملدفعية اإلسرائيلية تقصف

وتس���اهم في توضيح صورتها كدولة خارجة عن

غزة بصورة هس���تيرية ،في جرمي���ة حرب تلقَى
صمت ًا من املجتمع الدولي ،فيما الس��� ّكان العزل

سرب األمم ،ومعارضة للشرعية الدولية ،كما أن
أوباما الذي حصل على بطاقة إقامة جديدة في

يواجه���ون قدرهم وحيدين ،في صورة تكاد تُعيد

البي���ت األبيض اجن ّر فور جتديد انتخابه إلعالن
تعاطف���ه مع احلرب على غ���زة ومعارضة التوجه

إنتاج مشهد ذلك الصباح من شهر كانون الثاني
قبل أربع س���نوات تقريب ًا من العام  ،2008حني

الفلسطيني إلى األمم املتحدة.

ألقت الطائ���رات مليون كيلوجرام من املتفجرات

حتاول سياسات االقتراب من تخوم هذا الواقع

على غزة .لن يك���ون مبقدور أحد أن يعرف أين

املتشابك ،وتقدمي اشتباكات علمية وحتليلية معه،
كي تساهم في تبسيطه ،وجعله أكثر مقدر ًة على

التي يوجهها س�ل�اح اجلو لكبح جماح الفصائل
الفلسطينية وش ّل احلياة في غزة قد تكون متبوع ًة
بعملية برية ستكون مكلف ًة للجميع .أيض ًا كما في

الفهم .يحاول الدكتور عاطف أبو مطر ،أستاذ علم

ستصل العملية العسكرية ،إذ إن الضربة املهولة

االجتماع بجامعات غزة ،عبر دراسته املوسومة
(القوى السياس���ية الفلس���طينية وتأثيرها على
توجهات الرأي العام الفلسطيني «قضية املصاحلة

احلرب الس���ابقة ،فإن احلالة الفلسطينية ليست
موحد ًة ،واالنقس���ام الفلس���طيني ما زال يأكل
ّ

الوطنية  -الفاعلية والتأثير) قراءة توجهات الرأي
العام الفلسطيني جتاه قضية مهمة ،هي قضية

اجلس���د الوطني .في اليوم األول خرجت بيانات
تقول إن إنهاء االنقس���ام وح���ده يعني املواجهة

املصاحل���ة ،من خ�ل�ال بحث ميداني يس���تطلع
ويحلل فيه آراء مستطلعيه .وكشف ًا آلالم االنقسام

ثمة ربط كبير بني التصعيد اإلسرائيلي في غزة
وحدثني مركزيني إلى جانب ـ طبع ًا ـ رغبة إسرائيل

ومضاره على احلياة الفلس���طينية ،تقدم الباحثة
نادية الدلو دراس��� ًة بعنوان (احلريات األكادميية

في تدمير القوة الصاروخية للفصائل واستعادة

لطلبة اجلامعات الفلس���طينية ف���ي قطاع غزة)

وكي الوعي الفلسطيني.
قوة الردع اإلس���رائيلية ّ

تقرأ فيها حالة احلريات داخل أس���وار اجلامعة،

احلقيقية لتداعيات العدوان.

وكأن لس���ان حالها يقرع ج���رس اإلنذار «حتى

يرتبط األول باالنتخابات اإلس���رائيلية والسباق
على تقدمي غزة مسرح ًا لتنفيذ البرامج االنتخابية،

اجلامعات؟!» .فيما حتظى األوضاع االقتصادية

فيم���ا يرتبط الثاني باجلهود التي يبذلها الرئيس

في فلسطني بدراسة ملسيف مسيف بعنوان (قراءة

«أبو مازن» للتوجه إلى األمم املتحدة في الـ 29

للوضع االقتصادي الفلسطيني ومؤشراته الكلية

من تشرين الثاني؛ من أجل احلصول على عضوية

ضمن تقارير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

دولة مراقب ،والعقوبات التي يتع ّرض لها وتبعاتها

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

السياسية بجامعة النهرين في العراق (انعكاسات

(سيناريو الضربة اإلسرائيلية القادمة ضد غزة)

العوملة على السياسات العامة في البلدان النامية

خيارات احلرب على غزة والسيناريوهات احملتملة

مع اإلشارة لنموذج مصر)

واخلطط املتوقعة ،في استشراف يتحقق مع بداية

وتس����تعرض سياس����ات في زاوية قراءة الكتب

هذا العدوان .وحتظ���ى االنتخابات البلدية التي

كتاب املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

جرت في الضفة الغربية ولم جتر في غزة؛ بسبب

حول الثورة املصرية الذي يشارك في كتابته سبعة
عش����ر باحث ًا يرصدون واقع ث����ورة يناير وآفاقها.

فنية في االنتخاب���ات) ،ومقالة ملهند عبد احلميد

وكالعادة تستعرض سياسات مجموعة من الكتب
التي صدرت حديث ًا.

إلى احلالة الطبيعية) .حتاول املقالتان حتليل ما

يبدو احلقل السياس����ي والوض����ع امليداني في

جرى في االنتخابات احمللية وتداعياتها؛ بغية فهم

فلس����طني في حالة اضطراب مع اشتداد العدوان

سبل االستفادة منها لتطوير السياق الدميقراطي

اإلس����رائيلي على غ����زة ،وارتفاع وتي����رة النقاش

الفلسطيني.

واس����تكما ًال لبح����ث سياس����ات ح����ول األزمة

ح����ول الطلب الفلس����طيني ف����ي األمم ،واحلصار
االقتصادي الذي يفرض على الس����لطة؛ عقاب ًا لها

االقتصادي����ة ،تخصص ندوتها للق����اء مط ّول مع

على سياس����اتها ونزوعها نحو االس����تقالل .وفي

االنقس���ام ،مبقالة لناصيف معلم بعنوان (قراءة
بعنوان (االنتخابات واالنتقال من احلالة الشاذة

ظل زحمة ه����ذه القضايا يظل الس����ؤال املركزي

الدكت����ور نبيل قس����يس وزير املالي����ة ،يتح ّدث فيه

ع����ن األزمة االقتصادي����ة واملالية الت����ي تواجهها

الذي يش����غل بال املواطنني واملشروع في آن :هل

السلطة .فيما تخصص سياسات زاوية السياسات

سيستغل الفلس����طينيون الوضع ونزيف الدم من

العامة لدراس����ة محمد علي حمودة من كلية العلوم

أجل وقف انقسامهم ،والوحدة.

العدد (2012 )21
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دراسات

القوى السياسية الفلسطينية وتأثيرها على توجهات
الرأي العام الفلسطيني
«قضية المصالحة الوطنية  -الفاعلية والتأثير»
دراسة ميدانية
د .عاطف أبو مطر

*

ف���ي عصر تتزايد في���ه التغيرات االجتماعية،

واملجتم���ع الفلس���طيني كس���ائر املجتمعات،

وتُطرح أمام املجتمع والفرد حتديات واختبارات...

تش���تمل تكويناته االجتماعي���ة على مجموعة من

ميكن مبواجهتها أو قب���ول أحدها إحداث تغ ّير

الق���وى املختلفة ،منها السياس���ية واالقتصادية
والعائلية والدينية وقوى املجتمع املدني ،والتي تؤثر
في كافة تش���كيالته البنائية األخرى ،وتلعب دور ًا

أساس���ي في البن���اء االجتماعي ،وفي ش���بكة
العالق���ات االجتماعية التي ّ
نظم���ت العالقة بني

مهم��� ًا في احلياة العامة ،وتتح ّكم في االجتاهات

أفراد املجتمع الفلسطيني.
فقد ش���هد املجتمع الفلس���طيني ـ وال يزال ـ

واملواقف االجتماعية لألفراد واجلماعات ،وتُعتبر

العديد من التغ ّيرات املؤثرة في بنيته االجتماعية

في الوقت نفس���ه أحد العناصر الرئيسة املكونة
للحياة الفعلي���ة لألفراد ،وهي تكوينات اجتماعية
تحُ افظ على البيئة االجتماعية وتتسم بقدرتها على

وم���ا تنطوي علي���ه من مكون���ات وعالقات ،ومع

تراكم هذه التغ ّيرات وانعكاس���ها على التكوينات

التأثير في اآلخرين ،وتوجيه سلوكهم؛ في سبيل

االجتماعية في املجتمع الفلسطيني؛ تأثرت القوى
االجتماعية التي هي جزء من املنظومة االجتماعية

الوصول إلى هدف محدد ومقصود ،فهي ش���كل

للبناء.

من أشكال التفاعل القائم بني مكوناتها وبني أفراد

*أستاذ في علم االجتماع بعدة جامعات في غزة.

املجتمع ،وميكانيزم من ميكانيزمات تنظيم احلياة.
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وف���ي عصر تتزاي���د فيه أهمية ال���رأي العام

ح����ول أهمية الوحدة الوطنية وحتقيق املصاحلة...

باالعتماد عليه كقوة مؤثرة على األفراد ومحركة

وبني املمارس����ة الفعلية لتلك القوى؛ من خالل عدم

للجماعات إزاء الكثير من القضايا املصيرية التي
متس كيان املجتمع واستقراره ،وانطالق ًا من أن

قدرتها على التأثير في الرأي العام الفلس����طيني
وحش����ده ملواجهة أطراف االنقسام ،بل واستغالل

الرأي العام هو أحد مظاهر احلياة االجتماعية،

املواقف من قبل تلك القوى لتحقيق مصالح حزبية

وهو نتاج التفاعل بني األفراد واجلماعات ،وكونه
ظاهر ًة اجتماعي ًة تنطوي على تأثيرات اجتماعية

ذاتية ،ومن هنا تتضح مش����كلة الدراسة والتي مت
توضيحها في التساؤل املركزي اآلتي:

وحضاري���ة ونفس���ية على جميع األف���راد الذين

•هل تنجح القوى السياسية الفلسطينية في
التأثير على اتجاهات الرأي العام حول قضية
المصالحة الوطنية؟

االجتماعي���ة من خالل إس���هامها ف���ي إحداث

ولإلجاب���ة عن هذا التس���اؤل ،ق���ام الباحث

اش���تركوا فيه؛ يتضح أن الرأي العام بتكويناته
وتوجيهاته يقع ضمن نطاق فاعلية وتأثير القوى

بدراسة القوى السياس���ية ،وسعيها إلى ترويج

تغييرات في عقول األشخاص الفاعلني ،إذ تؤدي

أف���كار مس���تحوذيها من مبادئ وقي���م وعقائد،

إلى صياغ���ة التوجه الداخل���ي والرؤية الذاتية،

وس���عيها لتحقيق مصاحلها من خالل تضليلها

وتقود ه���ذه التغيرات إلى تعديل في االجتاهات

الرأي العام ،ومحاولة جذبه واس���تقطابه لصالح
َ

األساس���ية للفعل عن طريق تأثيرها في احمليط

أطروحاته���ا وبرامجه���ا ومواقفها السياس���ية،

االجتماع���ي ،وخل���ق توجه جدي���د نحو مختلف

ومحاول���ة الف���وز في حلبة الصراع السياس���ي
بني مختلف القوى السياس���ية الفلسطينية ممثل ًة

القضايا واملشكالت في املجتمع.
انطالق ًا من ذلك ،برزت أهمية دراس���ة القوى

باجلماعات السياسية املختلفة ذات التوجهات

السياسية كإحدى أهم التكوينات االجتماعية في
املجتمع الفلس���طيني وأكثرها تأثير ًا في الواقع

الفكرية والعقائدية والسياسية املتباينة ،والتعرف
إلى آليات تأثير تلك القوى والوسائل واألساليب

الفلس���طيني ،ودورها في التأثير على اجتاهات

املس���تخدمة لتحقيق ذلك ،والتع���رف إلى طبيعة

الرأي العام الفلسطيني نحو القضايا اجلوهرية
العامة وخاص ًة قضية املصاحلة الوطنية.

الرأي العام الفلس���طيني نحو قضية املصاحلة،
وكيفية تشكيله ،والعوامل التي تساهم في عملية

مشكلة الدراسة
تتم ّثل مش����كلة الدراس����ة في عدم التوافق بني
الش����عارات التي تتغنّ����ى بها القوى السياس����ية
الفلسطينية من تنظيمات وأحزاب وحركات سياسية
العدد (2012 )21

التشكيل.
تسعى هذه الدراسة للوصول إلى هدف رئيس
يتم ّثل في معرفة دور القوى السياسية في بلورة
الرأي العام الفلس���طيني ،والتأثير في اجتاهاته
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نحو قضي���ة املصاحلة الوطنية .ويتفرع من هذا

4 .4ما طبيعة الرأي العام الذي تشكله القوى

الهدف مجموعة من األهداف الفرعية وهي على

السياسية حول قضية املصاحلة من حيث
كونه رأي ًا عام ًا حقيقي ًا أو رأي ًا عام ًا مضل ًال
أو منقاد ًا وموجه ًا؟

القوى السياس���ية في التأثير على الرأي

ً
أوال :الرأي العام وأثره على األفراد والجماعات

2 .2معرف���ة الدور ال���ذي تلعب���ه التنظيمات

•تأثير الرأي العام كقوة على الفرد والمجتمع

السياس���ية في التأثير على الرأي العام

للرأي العام فاعليته وتأثيراته؛ لذا فهو رأي

حول قضية املصاحلة.

ُيخشى من أبعاده وإرادته ونتائجه ،وبالذات

النحو اآلتي:

1 .1التعرف إل���ى املصادر التي تعتمد عليها
العام حول قضية املصاحلة الوطنية.

3 .3معرف���ة طبيعة الرأي العام الذي تصوغه

لدى األنظمة التي تناوئ مصالح مجتمعها،
وعل���ى الرغم من ذلك ليس الرأي العام رأي ًا

التنظيم���ات كق���وى فاعلة ف���ي املجتمع

عاب���ر ًا يفت���ش عن املس���اومة ألجل حتقيق
مكسب ما ،إذ غالب ًا ما تستند مكنوناته إلى

الفلسطيني.
وم���ن أجل الوصول إلى حتقيق تلك األهداف
س���عى الباحث لإلجابة عن تساؤالت الدراسة

مبررات الضمير حول هذه املس���ألة أو تلك،

والتي تكونت من تس���اؤل مركزي مؤداه :إلى

وتاريخية الرأي العام هي التي حفظت حقوق

أي مدى تنجح القوى السياسية الفلسطينية

األفراد والش���خصيات في املجتمع ،وحملت

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

الهموم الكبرى للناس ،بل ورسمت القرارات

قضية المصالحة الوطنية؟

األفضل حلاالت كانت مصدر تهديد خطير

ولإلجابة عن هذا التساؤل ،كان ال بد للباحث

للمجتمع.

من أن يجيب عن التساؤالت الفرعية اآلتية:

فال���رأي الع���ام هو الذي يجم���ع الناس نحو
أهداف مش���تركة وي���ؤازر كثير ًا م���ن الهيئات

1 .1ما م���دى متابعة التنظيمات السياس���ية
قضي َة املصاحلة كإح���دى أهم القضايا

واملؤسس���ات ،وهو قوة معنوية مؤثرة ال يستهان

التي تهم الرأي العام؟

بها في التأثي���ر على الروابط االجتماعية ألفراد

2 .2ما اآلليات والوس���ائل التي تس���تخدمها

املجتم���ع ،ويعبر عن ضمير اجلماعة الذي يعتبر

القوى السياس���ية في التأثير على الرأي

حصيل���ة التفاعالت وتب���ادل العالقات في البيئة

العام؟

االجتماعية ،وجسد ذلك قوة مسيرة لكل ما يدور

3 .3ما دور التنظيمات كأحد القوى الفاعلة في

في النسق واإلطار االجتماعي ،متارس ضغوطها

صياغة الرأي العام وترتيب اهتماماته؟

عل���ى األفراد وحتدد س���لوكهم وترس���م قوالب
11

تصرفاته���م ،والعقل اجلماعي يتجس���د ،أيض ًا،

واملؤسسات اخلدمية واقتراح املشروعات وتعديلها

كقوة روحية ودليل على وجود القوة اجلمعية ،وهو

ومؤازرة املؤسسات الدستورية ،واقتراح مشاريع

مظهر من مظاهر متاسكها وانطباعها في مشاعر

وحلول ملشكالت املجتمع( .حنفي عوض ،1999:ص.)188

األفراد وسلوكهم.

ويس���هم الرأي العام في تش���كيل اجلماعات

(مصطفى اخلشاب ،1992:ص)324

وزيادة فاعليتها ،و ُيعزز النقد االجتماعي بتجميع

ويظهر تأثير الرأي الع����ام على الفرد واملجتمع
م����ن كونه ظاهر ًة فكري ًة تنجم عن احلش����د الذهني

آراء األف���راد واحلف���اظ عل���ى القي���م األخالقية
واملساواة السياس���ية ،ويؤثر الرأي العام تأثير ًا

للجماع����ات الت����ي تترت����ب عليها أق����وى العالقات

مباش���ر ًا على الفرد ،حيث ميث���ل املراقب الدائم
واملؤثر على س���لوكه الذي ُيعتبر س���لوك ًا ملتزم ًا

االجتماعية والنفس����ية للفرد واجلماعة ،وهي حركة
اجتماعية تتأثر مبا ينتج عن الفرد في إطار اجلماعة،
وبذلك توجه اإلفراد جماعي ًا( .دانيل كاتز ،1996:ص)4

ومقي���د ًا بال ح���دود فهو الق���وة املعنوية التي ال
يستهان بها في التأثير على الروابط االجتماعية.

وحيث إن الفكر واملمارسة ما هما إال انعكاس

(صادق األسود،1992:ص.)22

للظروف االجتماعية والقوى احمليطة به ،فإن ذلك

من ناحية أخرى ،يؤثر الرأي العام على طبيعة

يؤك���د تأثير الرأي العام كقوة فكرية عبر العالقة

احلركة االجتماعية عبر تأثيره على الوعي الفردي

بني الفكر والواقع ،فالواقع يصوغ الفكر ويؤثر في

واجلماعي جتاه قضايا املجتمع ،والذي ينتج عنه

اآلراء والفكر ،واالجتاهات تسهم في تغ ّير الواقع
والتأثير عليه.

ح���راك اجتماعي يقحم األف���راد واجلماعات في

(أحمد زايد ،1996:ص)21

املشاركة املجتمعية ،هذا ما أكده Bentamمن
أن الرأي العام وسيلة حت ّكم اجتماعي ،فمجموع

م���ن ناحية أخرى ،جن���د أن الرأي العام م ّثل
قو ًة حقيقي ًة ألغلب النظم السياس���ية في املجتمع

آراء أف���راد الهيئة االجتماعي���ة

املعاص���ر ،فه���و أصب���ح وراء أغل���ب القرارات

 Opinionيكون مبثاب���ة محكمة تراقب املجتمع

املصيري���ة ألي نظام ،وأضح���ى األخير يتحدد

وتوق���ع اجلزاءات على من يتجاوز حقوق اآلخر،
أي أن ال���رأي العام يلع���ب دور ًا مؤثر ًا في حياة

وجوده وس���يطرته مبدى احترام���ه الرأي العام،
فالرأي العام هو املقرر للسياسة واحلاسم الختيار

الناس العام���ة ،إذ يتوقف على اجتاهاته طبيعة

البدائ���ل املتاحة بل إنه يقرر الدس���تور ويراقب
الدولة وينتقد ممارسة السلطة وسياستها.
سكري ،1989 :ص)46

Community

الص���ورة التي تتطور بها أوج���ه احلياة.

(رفيق

(صادق

األسود ،1992:ص)407-403

وعل���ى صعيد النش���اط االجتماعي أصبحت

وميك���ن التع���رف إلى أثر ال���رأي العام على

للرأي العام فاعليته في احلياة اليومية ،من ناحية

السلوك عبر عدد من األدوار التي يقوم بها وهي:

إضفاء الش���هرة والنفوذ على بعض األشخاص

يح���دد ال���رأي العام نش���اط وس���لوك الفرد

العدد (2012 )21
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حكوم���ة أن تضع خط ًة تنموي��� ًة بعيد ًا عنه ،فأي
مشروع ال يكتب له النجاح إذا لم يكن متفق ًا مع

واجلماعة فيما يتعلق باألمور العامة ،وهو يتضمن
اش���تراك الناس فيما بينهم في بعض املعتقدات

اجتاهات الرأي الع���ام ومحقق ًا احتياجاته.

واآلراء مما يوحد بينهم في السلوك.
يتأثر س���لوك القادة ف���ي املجتمع باجتاهات

احلميد حجازي،1987:ص)64

ال���رأي العام ومن ثم يهتم القادة باس���تطالعات

ثاني��ًا ـ ال��رأي الع��ام واألح��زاب والتنظيم��ات
السياسية  -العالقة والتأثير
يحتل الدور الذي تقوم به التنظيمات السياسية
في تش��� ّكل ال���رأي الع���ام والتأثير في���ه مكان ًة
ب���ارز ًة ب�ي�ن الق���وى االجتماعية ،حي���ث اتفق
الباحث���ون السياس���يون واالجتماعي���ون عل���ى
أهمية األحزاب السياسية في بلورة الرأي العام
بوصفها مؤسسات وتنظيمات تع ّبر عن املصالح
االجتماعية واالقتصادية ،كما إنها ميكانيزمات
تدخ���ل في الصراع حول األه���داف املجتمعية،
ويتجس���د ذلك ال���دور من خ�ل�ال أن لكل حزب
سياسي قاعد ًة يسعى للتعبير عن آرائها وتصعيد
وعيها السياس���ي؛ لتتخذ املوقف املناس���ب لها،
وب���ذاك يقوم احلزب بوظيف���ة مزدوجة تتمثل في
تكوي���ن 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:ص)177
وتعتبر التنظيمات واألحزاب السياس���ية من
اجلماعات املرجعية املهمة التي تشارك مشاركة
فعال���ة في تكوين وبلورة أو تبديل حصيلة أفكار
ومعتق���دات األفراد واجلماعات إزاء ش���أن من
ش���ؤون متس النس���ق االجتماعي كأف���راد أو
منظمات ونظم ،والتي ميكن أن تؤثر في املواقف

ال���رأي ويعد رضا الرأي العام عن احلاكم حجر
الزاوية في استتباب احلكم واستقراره.
يحدد الرأي العام معالم اجتاهات احلكم في
داخ���ل الدولة وبني الدول األخرى ،وتعتبر معرفة
رأي اجلمهور اخلط���وة الدميقراطية األولى في
رس���م السياس���ة ،وأمناط القرارات املعبرة عن
إرادته���ا املتفقة م���ع حاجاته املادي���ة واملعنوية
ومصلحته في حاضره ومستقبله.
يعتبر الرأي العام قوة منبه ًة تنبه املجتمع إلى
مواطن املرض االجتماعي ومش���كالت املجتمع
وطرق عالج تلك املشكالت 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 ف ّعال في احلياة العامة

مبختلف األنش���طة التي تزخر بها ،ويتوقف على
اجتاهاته صورة تطوره���ا؛ األمر الذي ينعكس
على سلوك األفراد واجلماعات واملؤسسات.

(عبد

(جان

ستوتزل ،1988 :ص)220

تس���اعد معرفة الرأي العام على إجناح عملية
التخطيط االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية
وتساعد في حل مشكالت املجتمع ،فالرأي العام
يلع���ب دور ًا مؤثر ًا في التنمية ،حيث ال ميكن ألي
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العام���ة التي يحملها أبناء الش���عب إزاء قضايا

متتل���ك إمكانات مالية وتقني���ة هائلة وإمكانيات

وأمور سياس���ية واجتماعية واقتصادية وثقافية

ثقافية وأيديولوجية وأجه���زة حزبية متخصصة

معينة تهمهم وتهمها وتهم املجتمع الكبير ،وهي

لترويج سياس���تها وأهدافها بحيث ميكنها ذلك

تق���وم بعملها ه���ذا من خالل احت���كاك وتفاعل

من ممارسة نوع من الهيمنة على اجلماهير ،أما

أعضائه���ا مع اجلماهير وأجهزته���ا اإلعالمية،

املهام الت���ي تقوم بها األحزاب إزاء الرأي العام

قياداته���ا وكوادرها املتقدم���ة ،كتابها ومفكريها
وأدبائها وأخير ًا األش���خاص الذين ميثلونها في

فهي على النحو اآلتي:
 1 .تسعى األحزاب الحتواء الرأي العام وتس ّهل

أجهزة الدولة الرس���مية .وتس���تطيع التنظيمات

التالح���م ب�ي�ن ممثليه وتعم���ل باجتاه جعله
مستقر ًا.

اجلماهير من خ�ل�ال دعمها وبلورتها أو تبديلها

 2 .حتدد التنظيمات السياس���ية اآلراء الفردية

لكي تنس���جم وتتوافق مع فلس���فتها السياسية

وتغنيه���ا وتطورها وهي متثل احلاضنة لها،

واالجتماعي���ة .ومن اجلدير ذكره أن العالقة بني

فدونها تبرز اجتاهات مبهمة متنوعة وتعتمد

الرأي العام والتنظيمات السياسية عالقة تفاعلية

على األمزجة والتربية والوضع االجتماعي.

السياس���ية التأثير ف���ي أف���كار وآراء ومواقف

 3 .تس���عى األحزاب جلعل ال���رأي العام ثابت ًا
ومتنح���ه ش���ك ًال معين��� ًا بد ًال م���ن هالميته

وذات ردود أفع���ال متقابلة ،فاألحزاب تعتبر من
املنظم���ات التي ينتظم فيها ال���رأي العام ويعبر
عن نفس���ه بواس���طتها ،هذا ما أكده دوفرجيه

ليمث���ل تي���ارات مس���يطرة ذات تأثير فاعل

 ،Duvergerحيث إن األحزاب السياسية تخلق

في احلي���اة السياس���ية االجتماعية.

ال���رأي العام بقدر ما ت ّعبر عنه ،وهي تكونه أكثر

دوفرجيه،1994:ص)283-379

مما تشوهه ،فليس هناك صراع بل هناك حوار.

 4 .يص���وغ احل���زب اآلراء ح���ول القضايا أو
املس���ائل املطروحة خالل فترة قصيرة؛ ألن

(موريس دوفرجيه ،1992:ص)377-374

ومن ذل���ك تبدو العالقة وثيق ًة بني األحزاب

احلزب يفرغ بعض أعضائه ملتابعة األحداث

السياس���ية وبني الرأي العام ،بحيث يؤدي األمر

ودراس���تها وحتليلها واستشراف املستقبل

إلى إقرار أن النظام احلزبي ما هو إال انعكاس

بخصوصها.

الجتاه���ات الرأي الع���ام ،واألحزاب هي املعبرة

 5 .يعد احلزب قيادة موجهة للجماهير تدلها على

ع���ن اجتاهاته ،وفي س���ياق آخر ،جند أن تأثير
األحزاب في تكوين الرأي العام قد يكون معكوس ًا،

فهم األحداث وكيفية التعامل معها في احلياة.
6 .6وبالنظ���ر إلى تلك املهام يتضح أن األحزاب
السياس���ية متثل مدارس فكرية ،تلعب دور ًا

أي يفرض إطار ًا معين ًا للرأي العام ينس���جم مع
اجتاهاتها ،والس���يما أن األحزاب السياس���ية
العدد (2012 )21
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وس���ائل ومقدرات إعالمي���ة ومادية وأفكار،

األحزاب السياس���ية الفلس���طينية أكثر صعوبة
وتعقيد ًا بس���بب التداخل الكبي���ر بني القضايا

مما يس���هم في رفع قدرتها في التأثير على

االجتماعية والسياسية وقضايا املقاومة ،وكذلك

الرأي العام.

فإن األحزاب الفلس���طينية قامت باستغالل هذا

أي أن األح���زاب تلعب دور املثقف واملوجه،

وم���ن اجلدير ذكره أن األوضاع السياس���ية

التداخل لتبرير العديد م���ن مواقفها وتوجهاتها

القائمة داخل الدولة تؤثر في تكوين الرأي العام،
فإذا كان نظام الدولة قائم ًا على االستبداد بالرأي

اخلاصة بحجة القضية املقدس���ة قضية املقاومة
والنضال والتحرير.

والصلف واالس���تعالء على اجلماهير واحتقارها
فإن هذا يؤدي حتم ًا إلى س���لبية الرأي العام في

ثالثًا «القوى السياسية» األحزاب والتنظيمات
السياسية الفلسطينية والرأي العام
ظهرت األحزاب والتنظيمات السياسية الفلسطينية
في العش����رينيات والثالثينيات من القرن العشرين،
أي مع ظهور حركة وطنية فلس����طينية في مواجهة
االنتداب البريطاني وحملة االستيطان الصهيوني،
وعل����ى الرغم من تباين ه����ذه األحزاب والتنظيمات
في بعض جوانبها وبرامجها وحتالفاتها وقواعدها
اجلماهيرية االجتماعية ،فإنها اشتركت جميع ًا في
دعوتها إلى االستقالل( .جميل هالل ،2006:ص)37
ونتيج���ة الظروف التي مرت بها تلك األحزاب
وطبيع���ة تكوينها العائلي واجلهوي ،هيمنت على
نش���اطها الس���مة االحتجاجية التي تفتقد إلى
إستراتيجية ش���مولية واضحة؛ لذلك غلبت ردود
الفع���ل على فعالياتها وبقيت مغترب ًة عن املجتمع
وعاجز ًة عن خلق مؤسسات وطنية حيوية وفشلت
في حتويل ش���عارها السياس���ي إلى مش���روع
مجتمعي ،وذلك زاد من سرعة اختفائها وخاصة
بعد النكبة ،وأس���همت تل���ك التحوالت في توجيه
الرأي العام إلى خارج احلقل الوطني الفلسطيني
حيث كان الرهان على األحزاب القومية والعربية

الدولة ،إذ يحل محله اخلوف العام والسخط العام.
فحرمان جماعات الشعب من مناقشة املشكالت
والقضايا األساس���ية واإلس���هام اإليجابي في
احلكم يؤدي مع مرور الوقت إلى انعدام التعاطف
والتضامن والثقة والفهم بني احلكومة والش���عب
وعزل كل منهما عن اآلخر .كما أن وجود األحزاب
السياس���ية املتناحرة التي متثل مصالح متباينة
من شأنه ،أيض ًا ،أن يضعف من قوة الرأي العام
في الدولة ويؤدي إلى تفتيته وانقس���امه بالنسبة
للمس���ائل احليوية املهمة ،وهو وضع ال يستفيد
منه سوى األعداء.
وفي احلالة الفلسطينية يعتبر الوضع احلزبي
أكثر تعقي���د ًا ،وذلك ألن األحزاب الفلس���طينية
تواجه ازدواجية بني العمل الثوري والعمل احلزبي
السياس���ي ،فهي ما زالت ف���ي مرحلة النضال
ومقاومة االحتالل ،وهي في الوقت نفسه تسعى
إلى املشاركة بشكل فاعل في النظام السياسي
الفلسطيني ،وهذا اجلمع غير السوي بني الثورة
والنظام السياس���ي الرس���مي يجع���ل من عمل
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ف���ي التحرير ،وبق���ي الفلس���طينيون على أمل

االحت�ل�ال ،ومثلت املنظمة غالبي���ة أطياف العمل

الع���ودة لديارهم حتى حرب  1967والتي احتلت
فيها إس���رائيل باقي فلسطني وجزء ًا من األرض

السياسي الفلسطيني ،وجميع قواه وفئاته كونها
اجلس���م الش���رعي واملمثل للش���عب الفلسطيني

العربية ،وذلك ترتب عنه عودة الشعب الفلسطيني

في أماك���ن وجوده باعتراف عرب���ي ودولي؛ مما
جعلها املكون األكثر تأثير ًا في احلقل السياس���ي

أوضاعه وتوحيد رؤيته من خالل بلورة قوى جديدة

الفلس���طيني ،وبرزت املنظمة كضرورة في الوعي
الفلس���طيني كونها تعبير ًا راقي��� ًا عنه وعن الفكر

إلى النطاق الوطن���ي ،والعمل على إعادة ترتيب
في املجتمع الفلسطيني.
وكان لتل���ك الهزمية ونتائجه���ا انعكاس على

اجلماع���ي ومصدر ًا مغذي ًا ومنمي ًا له ،وجتس���يد ًا

املجتمع الفلس���طيني واملجتمعات العربية متثل

لسلسلة التحوالت في ذلك الوعي ،وكان لتعاظم قوة

بزيادة الوعي الثوري الوطني ،وذلك بدوره انعكس

املنظمة الدور في إعادة صياغة املجتمع ،مجسدة

على فصائل العمل املقاوم مبنحها التأييد والدعم؛

الكيانية الفلسطينية والوعي اجلماعي الذي نتج عنه

مما كان له الدور املركزي واألثر الف ّعال في حت ّول

جتسد برأي عام فلسطيني موحد
ضمير جمعيّ ،
حول املنظمة ونشاطاتها وأهدافها.

العمل الفدائي إلى حرك���ة مقاومة تتمتّع بتأييد
واسع فلس���طيني ًا وعربي ًا ،وخاص ًة بعد انتصار

وأصبحت قي���ادة التنظيمات تع ّبر عن صفوة

املقاومة في معرك���ة الكرامة عام 1968م ،وذلك
وفر لها حال ًة من املد اجلماهيري الش���عبي نتج

اجتماعية له���ا مكانتها ،من خالل مهام متعددة
مارس���تها على محاور مختلفة وطنية اجتماعية

عن���ه امتالك تنظيمات املقاومة قدر ًة على التعبئة

ونضالية ،وظهرت التنظيمات املؤتلفة في املنظمة
كتشكيالت جديدة حملت صيغ ًا ومشاريع مختلفة

فلس���طني وخارجها ،كذلك مكن���ت تلك الظروف

للعمل الوطني والسياس���ي واالجتماعي ،وحملت

التنظيمات السياس���ية الفلسطينية من السيطرة

برام���ج ذات فض���اء وطن���ي ث���وري ،وإن طغت

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

األولوي���ات السياس���ية على برامجها ،وش���كلت
األحزاب مجا ًال سياسي ًا وطني ًا له معامله وعالقاته

وقامت منظم���ة التحرير كإطار ائتالفي يجمع

وخطابه ورموزه ،وأوجدت تعبيرات خاصة للهوية

مختلف القوى الفلسطينية على مختلف توجهاتها

متثل���ت في الصمود واملقاومة ،وذلك مثل النضج

الفكرية واأليديولوجي���ة ومتثيلها لقوى اجتماعية

في الوعي الفلسطيني وجتسد في حتدي ومقاومة

ش���عبية ،وأثبتت املنظمة ومنذ تأسيس���ها أن لها
دور ًا كبير ًا ومؤثر ًا في قيادة الش���عب الفلسطيني

االحتالل.
وعل���ى قاع���دة تط���ور الوعي ح���ول القضية

وتوجيهه في مختلف مراحل مسيرته ،وفي مجابهة

املصيرية التي تهم اجلمهور الفلس���طيني تبلور

السياس���ية والتنظيمية والعسكرية الواسعة في

(جميل هالل ،1998:ص)53-52
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رأي عام موحد حول تبني الرؤية الوطنية واملقاومة

الوطني���ة في التأثير عل���ى اجلماهير وتوجيههم

في مواجهة االحتالل وحل املشكلة الفلسطينية،

بالتالي نح���و بلورة رأي عام فلس���طيني موحد

وذلك بدوره أسهم في خلق التفاف جماهيري مؤيد

ومتماسك ميثل الضمير الفلسطيني.

للتنظيمات السياس���ية زاد من وزنها وتأثيرها،

وعلى الصعيد اخلارجي ،عملت التنظيمات على

ومثلت القوة املعبرة ع���ن توجهات وآراء وأفكار

تعبئة الرأي العام الفلس���طيني والعربي والدولي

اجلماهي���ر ،وبالتالي متتع���ت التنظيمات مبكانة

في اخلارج لصالح القضية الفلس���طينية ،وذلك

متمي���زة ودرجة عالي���ة من التأثي���ر الفاعل بني

عن طريق النش���اطات التي كانت متارسها على

التجمعات الفلسطينية منحها القدرة على حتريك

كافة احملاور لفض���ح االحتالل ،وإظهار صورته

الشارع وتوحيد رأيه.
وانطالق��� ًا من تلك املكان���ة ،م ّثلت التنظيمات

احلقيقية وتش���كيل الوعي ح���ول القضية ،وذلك
من خالل املؤمترات والندوات ووس���ائل اإلعالم

عام ًال مركزي ًا من عوامل التوحد والتعبير الفكري

اخلاص���ة والعام���ة ،وكذلك عمل���ت على محاربة

والوحدة اجلماعية ،فقد استطاعت أن تستنهض

مشاريع التسوية والتوطني ومحاولة القضاء على

الهمم وتوجه األفراد ،وعملت على تعبئة اجلماهير

الهوي���ة الوطنية وتصفية القضي���ة ،وذلك بتعبئة

نحو الواجب الوطن���ي ،والتأكيد على دورها في

اجلماهير وحتريضها وبلورة رأي عام فلسطيني

مقاومة االحتالل بكل الوس���ائل والطرق وتدعيم

وعربي معارض للمش���اريع التصفوية ومس���اند

التمس���ك باحلق والثبات عل���ى األرض ،وتوجيه

حلقوق الشعب الفلسطيني.

اجلماهي���ر وتثقيفها وإعادة الثقة لها ،وتش���كيل

وما عزز م���ن قدرة التنظيم���ات على التأثير

وعيه���ا بالقضاي���ا العامة والس���ماح للجماهير

في الرأي الع���ام الفلس���طيني وتوجيهه ،عملية

باملش���اركة بصنع القرار عبر مشاركتها بطرح
احللول واملقترحات ملش���اكل املجتمع ،وذلك نتج

التغ ّير السياسي واالجتماعي ،واتساع قاعدتها

اجلماهيري���ة وقدرتها التعبوية ،وس���عيها الدائم

عنه توح���د اجلماهير حوله���ا وتكوين رأي عام

لتأس���يس وتطوي���ر منظم���ات جماهيرية ،حيث

مساند لها.

أسس���ت تلك التنظيمات منظمات وروابط مهنية

وميكننا القول إن التنظيمات السياسية بعثت

ونقاب���ات واحت���ادات طالبية ونس���وية ،وعملت

احلياة في اجلماهير الفلسطينية وزادت إميانها

على إنش���اء املؤسس���ات التعليمية واخلدماتية

بقدرتها على العمل م���ن أجل قضيتها الوطنية،

من جامع���ات ومعاهد ومستش���فيات واعتمدت

عبر التفاف الرأي العام الفلس���طيني حول مبدأ

عليها ف���ي تنظيم احلياة االجتماعية في األرض

التحرير والعودة ،وس���اعد احلضور السياس���ي

احملتل���ة ،وجتس���د ذلك في االنتفاض���ة األولى،

لتلك التنظيمات ،وفاعليتها اجلماهيرية والكفاحية

فقد مثل قي���ادات هذه املؤسس���ات قادة الرأي
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العام الفلس���طيني املوجه واملخطط لالنتفاضة،

بعد (أوس���لو) وقيام السلطة ،وانعكس ذلك على

واعتمدت عليها كأدوات ووسائل للتعبئة السياسية

تراجع في مستوى التأييد للتنظيمات واألحزاب

لتوسيع القاعدة اجلماهيرية االجتماعية لألحزاب

السياس���ية وجتسد ذلك التراجع بضعف األداء

السياسية.

اليومي امللموس لهذه الفصائل ومستوى تأثيرها

وم���ن العوام���ل التي أس���همت ف���ي تعزيز

على مجريات احلياة العامة وقدرتها على التأثير

ق���درة التنظيمات على التأثير ف���ي الرأي العام

في اجلماهير وعلى تعبئتها وتوجيهها ،حيث إن

الفلس���طيني اعتمادها على ش���بكة من وسائل

املعي���ار احلقيقي لنج���اح التنظيمات واألحزاب

االتصال املختلف���ة ،حيث عملت التنظيمات على

يتمثل في قدرتها على إقناع الرأي العام وتوجيهه

إنش���اء اإلذاعات وإص���دار الصحف واملجالت

نحو القضاي���ا االجتماعية التي تتبناها بصرف

وإنشاء مراكز األبحاث وإقامة املعارض باإلضافة

النظر عن األس���اليب التي تس���تند إليها ،وهذا

للمشاركة في املؤمترات؛ مما أسهم بشكل فاعل

ما لم متارسه التنظيمات السياسية الفلسطينية

في إعادة بلورة الشخصية الفلسطينية ،وتأهيلها

بعد (أوسلو).
وتنقسم التنظيمات الفلس���طينية الفعالة في

وتش���كيل إدراكها بواقعها ومحيطها اخلارجي،
ً
فاع�ل�ا في عملية
وترس���يخ وعيها لتكون عام ًال

توجهاتها وأيديولوجيتها إلى ثالثة تيارات أساسية

التحرير.

وهي:
1.1التيار الوطني متثله حركة التحرير الوطني

وم���ن املعطيات الدالة على ق���درة التنظيمات

الفلسطيني «فتح».

عل���ى التأثير في الرأي الع���ام وتكوينه وتوجيهه

2.2التيار اإلسالمي املمثل لإلسالم السياسي

ما أكدته كثير من الدراس���ات واألبحاث من أن
حوال���ى ثلثي األفراد البالغني  16عام ًا فما فوق

في فلس���طني ومتثله «حماس» و«اجلهاد

يؤيدون أحد التنظيمات ،وتش���ير اس���تطالعات

اإلسالمي».

ال���رأي إلى أن نس���بة عالية م���ن اجلمهور في

3.3التيار اليس���اري متثله اجلبهة الش���عبية

املناطق الفلسطينية وخارجها تنتمي للتنظيمات

لتحرير فلس���طني ،واجلبهة الدميقراطية

املوجودة ،وتراوحت هذه النس���بة ما بني -%60

وحزب الش���عب الفلس���طيني «توجهاته

 %68وحافظت على حالها خالل النصف األخير

ماركسية وطنية يسارية».

من الثمانينيات والتسعينيات واالنتفاضة الثانية.

وتس����تحوذ هذه التيارات عل����ى أكبر تأييد بني
اجلماهير مع اإلشارة لوجود تيارات ذات توجهات

(جميل هالل،2006:ص)91-89

وجت���در اإلش���ارة إلى أن القوى السياس���ية
الفلس���طينية ش���هدت تراجع ًا واضح ًا ،وخاصة
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مختلف����ة ومتثلها جبهة التحري����ر العربية ،وجبهة
حتري����ر فلس����طني ،ومثلت األح����زاب والتنظيمات
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ذات البعد الثوري والهوي����ة والبرامج الوطنية في

موح���د حول املواضيع واملس���ائل ،وتبني اجتاه

املجتمع الفلس����طيني وما زالت الركيزة األساسية

سياسي محدد حول القضية املطروحة وإيصال

املوجهة للرأي العام ،وعمليات بلورته وتكوينه ،ذلك

الرؤية والتوجه التنظيمي إلى كافة أفراد التنظيم؛

عبر تأثيرها على توجهات الفئات التي متثلها عن

لتحقيق حالة من التوافق واإلجماع والتوحد حول

طريق تعبئتها ،وفق رؤيتها املجتمعية التي متتلكها،

القضية التي تدور في نطاق الفكرة والتوجه اللذين

فبرامج األحزاب الفلسطينية تتناول القضايا التي
تهم أفراد املجتمع غالب���� ًا وأهمها قضية التحرير

يسعى التنظيم لتحقيقهما.
اللق���اءات الجماهيرية :ميثل هذا األس���لوب

والبناء.

أحد األس���اليب املؤثرة والفعالة في التأثير على

الوس��ائل واألس��اليب الت��ي تس��تخدمها
التنظيمات في التأثير على الرأي العام وبلورته
تعتمد األحزاب السياس���ية على مجموعة من
الوسائل التي تستخدمها في تشكيل الرأي العام
وهي:
االجتماعات الداخلية لألعضاء :ويجسد هذا
األس���لوب عامل االتصال الش���خصي ،ويتم من
خ�ل�ال قادة الرأي ،حيث يقومون بدور فاعل في
تش���كيل الرأي العام ،ويمُ ارس هذا األسلوب في
االجتماع���ات الت���ي تعقد بني األط���ر التنظيمية
املختلفة وبني قياداته وأفراده ،والتي غالب ًا 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 ومناقش���تها مع القاعدة حول القضايا
احلساس���ة التي ته���م التنظيم وته���م املجتمع،
ومتثل هذه االجتماعات وسيلة االتصال املباشر
بني أعضاء التنظيم الستمزاج اآلراء وتوجيهها،
ونشر املعرفة السياسية والفكرية وتكوين تصور

ال���رأي العام ،حيث إن اللقاءات اجلماهيرية هي
حلقة الوصل األساسية بني التنظيم والرأي العام
الفلسطيني ،ألنها ال تقتصر على أعضاء التنظيم
فقط كما هو احلال في اجللس���ات واالجتماعات
التنظيمية بل تش���مل كل أطياف املجتمع ،حيث
يلتقي املسؤولون التنظيميون من كافة املستويات
مع كافة اجلماهير من أجل إقناعهم وكسبهم إلى
جانب التنظيم ف���ي القضية املطروحة ،ويتم من
خالل هذه اللقاءات ش���رح فكر التنظيم وتوجيهه
نحو القضية املث���ارة ،وبالتالي إقناع اجلماهير
بذل���ك التوجه ،وتأخذ هذه اللقاءات غالب ًا ش���كل
املهرجان���ات واملؤمت���رات اخلطابي���ة واللقاءات
الفكرية وتلعب طبيعة القضية وأهميتها للجماهير
دور ًا في مدى جناح هذا األسلوب حلشد الرأي
العام خلف التنظيم ،فكلما كانت القضايا جماعية
وحساسة وذات طبيعة خالفية مثل عملية التسوية
السلمية؛ كان هذا األسلوب أسلوب ًا مؤثر ًا وفعا ًال
في استمالة اجلماهير واستقطابها بعد مناقشة
وش���رح أبعاد تلك القضية ،وإذا كانت القضية
توافقي���ة ب�ي�ن التنظيمات مثل خارط���ة الطريق
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فإن مثل هذا األس���لوب يكون أقل تأثير ًا وفاعلي ًة

القدس» للجهاد اإلس�ل�امي و«صوت الش���عب»

ألنها ليست قضية خالفية ،وبالتالي يكون توجيه
اجلماهير وتشكيل رأيها العام املوحد أمر ًا أكثر

للجبهة الش���عبية ،أما مواق���ع اإلنترنت فأهمها
«ياف���ا» و «فلس���طني ب���رس» لـ«فت���ح» ،وموقع

سهول ًة ويسر ًا.

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

اإلع�ل�ام التنظيم���ي :اعتم���دت التنظيم���ات

كثير من التنظيمات إلنش���اء محطات تلفزيونية

الفلسطينية على شبكة واسعة من وسائل اإلعالم

خاصة ،ومنها ما مت إنشاؤه مثل محطة «األقصى

واالتصال املختلفة بينها وبني قواعدها التنظيمية

األرضية والفضائي���ة» التابعة لـ«حماس» وقناة

واجلماهيرية ،حيث امتلكت التنظيمات الفلسطينية

«فلسطني الفضائية» املقربة من «فتح».

العديد من الوس���ائل اإلعالمية الستخدامها في

المس����يرات والتظاه����رات :تع����د املس����يرات

التواصل واالتصال مع اجلماهير للوصول للرأي

اجلماهيرية من الوسائل الفاعلة التي تعتمد عليها

العام الفلسطيني الداخلي واخلارجي والرأي العام

التنظيمات في الضغ����ط على اجلماهير ،وبالتالي

العرب���ي والدولي لتوضيح مواقفها إزاء القضايا

على الرأي العام املتكون ،حيث يستخدمها التنظيم

املختلف���ة ،وعلى الرغم من املعيقات التي واجهت

لتحقي����ق الهدف الذي تبلور حوله الرأي العام ،بل

تلك التنظيمات في استخدام وسائلها اإلعالمية،

وتساهم املسيرات في محاولة التأثير على املترددين

فإن تعدد تلك الوس���ائل وتنوعها س���اعدها على

الذين ال رأي لهم من خالل إميانهم بأن تلك املسيرة

القيام بدورها وتوصيل رس���التها بشكل أفضل،

وما حتمل����ه من توجهات متث����ل رأي األغلبية في

وم���ن اجلدير ذك���ره أن غالبية التنظيمات متتلك

الش����ارع ،أي أن املسيرات يتم استغاللها كمؤثر

وسائل إعالم خاصة من صحف وإذاعات ومراكز

نفس����ي على اجلماهير وخاصة في ظل احتوائها
عدد ًا م����ن األعالم الفلس����طينية والرايات وصور

فعلى صعيد الصحف جند أن «فتح» متتلك عدة

الق����ادة والش����هداء باإلضافة لالفت����ات والبيانات
احلركية والنشرات التي متثل صحف ًا متنقل ًة تصل

«الرسالة» تابعة حلماس ،وصحيفة «االستقالل»

لكل ف����رد بجانب املؤثرات الس����معية املرافقة من

للجهاد اإلس�ل�امي ،وصحيف���ة «الراية» للجبهة

مكبرات الصوت احملمولة التي جتوب الش����وارع

الدميقراطية ،أما اجلبهة الش���عبية فهي تصدر

والت����ي تبث اخلطب احلماس����ية واألغاني الوطنية

مجلة «احلقيقة» ،أما اإلذاعات فهناك في الفضاء
الفلسطيني لكل تنظيم إذاعة خاصة تقريب ًا مثل

والتي تشحذ الهمم وجتذب االنتباه؛ مما جعل منها
وسيل ًة لها قدرة وفاعلية في التأثير على اآلخرين.

األبحاث وبعض محطات التلفزة ومواقع اإلنترنت،
صحف منها «الكرامة» و«فلسطيننا» ،وصحيفة

إذاعة «صوت الش���باب» (س���ابق ًا) و«احلرية»

التنظيمات والمؤسس���ات الشبابية :اهتمت

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

التنظيمات الفلس���طينية بكافة ش���رائح املجتمع

العدد (2012 )21
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احل���ركات كم���ا مثل���ت قواعد انط�ل�اق للعمل

وعلى رأسها شريحة الشباب ،كونها الفئة األكثر
حيوي ًة وقدر ًة على احلرك���ة والتغيير ،إلى جانب

الوطني ،وتأتي املساجد على قمة األماكن التي

أن ه���ذه الفئة متثل املرتكز األساس���ي للقضية

تستخدمها احلركات اإلسالمية لتعزيز وجودها

الفلس���طينية والصراع مع العدو ،وقد ش���كلت
املؤسس���ات الش���بابية على م���ر تاريخها حال ًة

وقوتها ف���ي املجتمع ،فهي املنابر التي ينش���ر
م���ن خاللها الفكر الذي حتمل���ه هذه احلركات،

من التفاعل ش���به املنتظم بني مكوناتها املختلفة
وواقعها االجتماعي؛ ما جعل منها قاعد ًة رئيس ًة

وتُرد أهمية الدور الذي تلعبه املس���اجد لطبيعة
املجتمع الفلسطيني الذي ال يزال مجتمع ًا متدين ًا،

في احلركة الوطنية والواقع الفلسطيني احمليط،

يحظ���ى فيه الدي���ن بدرجة كبيرة من القدس���ية

حيث أس���همت في بلورة وتكوين الوعي الوطني

وكذلك االحترام والتبجيل لرجال

الدين( .عاطف أبو

م���ن خالل دورها املركزي وإس���هاماتها الفاعلة

مطر،2008:ص)137-134

في عملية تعبئة الش���باب من الناحية السياسية

وتع���د خطبة اجلمعة من الش���عائر املهمة في

والفكري���ة والثقافية واالجتماعية ،كما عملت تلك

حياة املس���لمني وفي تكوينهم الفكري والسلوكي
وتلعب دور ًا مباش���ر ًا وفاع ًال في تش���كيل الرأي

املؤسسات على تنظيم الواقع الشبابي في جسم
موحد ميثل قطاع ًا واسع ًا من قطاعات املجتمع،

العام الفلس���طيني وبلورته ،حيث يتم فيها تناول

مما جعل منهم جنود ًا للعمل االجتماعي والوطني،
ش���كلوا وقود ًا للثورة وحلمته���ا ،وبالتالي مثلت

ديني���ة على املصلني ويدع���م طرحه بآيات قرآنية

املؤسس���ات قواعد ومنطلقات الوعي االجتماعي

وأحادي���ث نبوية ش���ريفة وهو م���ا ينعكس على

الذي أس���هم في خلق وحدة رؤى الش���باب نحو

املصلني وبالتالي بلورة توجهات فكرية وتش���كيل

القضي���ة وتصليب البنى املجتمعي���ة ،ومن أهم

رأي عام حول تلك القضايا ،ومن الشواهد على

التنظيمات الشبابية «منظمة الشبيبة» حلركة فتح،

قوة املس���اجد في التأثير على الرأي العام حالة
الصراع التي حتدث أحيان ًا بني التنظيمات ذات

العمل» للجبهة الش���عبية ،و«اجلماعة اإلسالمية»

التوجه الديني للسيطرة عليها ،وذلك ليس خلدمة

للجهاد اإلسالمي ،و«كتلة العمل التقدمي» للجبهة

املصل�ي�ن بل ألنها متثل قواعد للتعبئة والتجييش
ومنب���ر ًا سياس���ي ًا لهذه احل���ركات ،وقد حاولت

المؤسسات الدينية :تعد املؤسسات الدينية

إسرائيل جاهد ًة وقف التحريض الذي يتم ضدها
في املساجد حتى وصلت أحيان ًا للتهديد بتدميرها

والتنظيمات الفلس���طينية وخاصة اإلس�ل�امية،

مم���ا يدلل على أهمية املس���اجد في التأثير على

ومثل���ت املس���اجد قواع���د تعبئة وتنظي���م لتلك

الرأي العام.

أي قضية مطروحة م���ن قبل اخلطيب من زاوية

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

الدميقراطية».
من أهم الوس���ائل التي تس���تخدمها احلركات
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عالق��ة ال��رأي الع��ام بالتنظيم��ات واألح��زاب
السياسية الفلسطينية

القضي���ة املطروح���ة ومقدار اهتم���ام الفئة
املستهدفة بها.

حملت التنظيمات السياسية الفلسطينية آراء

وأثبت����ت الكثير من التج����ارب الواقعية لعالقة

ومقترحات حول القضايا الرئيسة التي يواجهها

التنظيمات السياسية بالرأي العام الفلسطيني أن

املجتمع أو فئات وش���رائح اجتماعية منه ،وهي

التنظيمات جنحت بش����كل كبير في تشكيل الرأي

تطرح آراء حول هذه القضايا وخاصة السياسية

العام الفلسطيني وقيادته حيال كثير من القضايا

منها ،وتسعى الستقطاب التأييد ملواقفها والتأثير

وكانت لديها الق����درة على التأثير على اجلماهير،

ف���ي الرأي الع���ام والقرار السياس���ي ،ومتتعت

وال يدلل فش����لها وعدم اس����تطاعتها قيادة الرأي

التنظيمات بق���درة كبيرة على قيادة الرأي العام

العام وتش����كيله في بع����ض القضايا على ضعفها

الفلس���طيني ،وتوجيهه نحو كثي���ر من القضايا

في التأثير ،وذل����ك لوجود عوامل أخرى تؤثر على

املهمة وحققت تل���ك التنظيمات جناحات كبيرة،

اجلماهير وتش����تت آراءها .ومثال على ذلك قضية

وخاصة القضايا التي يوجد حولها توافق حزبي

إطالق الصواريخ على املس����توطنات اإلسرائيلية،

فصائلي ووحدة هدف أما القضايا التي يتمحور

فعل����ى الرغم من أن غالبي����ة التنظيمات وقواعدها

حولها اختالف في الرؤى والتوجهات التنظيمية،

اجلماهيرية تؤيد إطالق الصواريخ فإن ربط سلطات

فإن مس���توى تأثيرها يكون أقل فاعلية وتتداخل
عدة عوامل لتلعب دور ًا مؤثر ًا في تشكيل األغلبية

االحتالل إطالقها باجتياح املدن الفلسطينية والقتل
والتش����ريد والتدمير ش����كل رأي ًا عام ًا فلسطيني ًا

معارض ًا إلط��ل�اق هذه الصواريخ ،وهذا رأي عام

واألقلية حول تلك القضية وهذه العوامل هي:

تناقض مع رؤية التنظيمات لهذا النوع من املقاومة.

1 .1توزيع التنظيمات املؤيدة واملعارضة ،حيث إن
التوزي���ع يعمل على حتديد حجم املؤيدين أو

•الدراسة الميدانية

املعارضني ألن تلك التنظيمات ممثلة لقواعد

تهدف الدراس���ة احلالية ف���ي اجلانب امليداني

جماهيرية وتلك القواعد بعناصرها ستسير

منها إلى التعرف إلى أثر التنظيمات السياس���ية

في االجتاه نفسه الذي يتبناه التنظيم وستؤيد

في التأثير على توجهات الرأي العام الفلسطيني

رؤيته وتتبنى وجهة نظره في أغلب األحيان.

نحو القضايا املصيرية التي تهمه ،والسعي لدراسة

2 .2مدى جناح التنظيم في اس���تخدام الوسائل

وحتليل احلقائق املتعلقة بظاهرة القوى السياسية

واألساليب املؤثرة على آراء اجلماهير ،والتي

الفلس���طينية وعالقته���ا باجلمهور الفلس���طيني

تس���اعد في تش���كيل الرأي العام وقيادته،

ومحاولة التعرف إلى درجة تأثيرها ،وتأثرها بالرأي

وتوجيهه وتوحيده وفق الرؤية التنظيمية.

العام الفلسطيني جتاه بعض القضايا املجتمعية

3 .3يتمث���ل العام���ل األهم في مدى حساس���ية
العدد (2012 )21

التي تشكل محط اهتمامه ومتس وجوده.
22

واس���تخدم الباحث أس���لوب املس���ح بالعينة

وحي���ث إن اله���دف األساس���ي للدراس���ات

 Sample Surveyألنه يسمح باستخدام األرقام

الوصفية هو دراس���ة وحتليل خصائص ظاهرة
اجتماعية معين���ة أو مجموعة ظواهر اجتماعية،

الناجت���ة للتوصل إلى نتائج محددة ،مع إمكانية

والوق���وف عليها والتعرف إلى حقائقها وأبعادها

خض���وع البيان���ات للتحلي���ل اإلحصائي ،ولعل

دون التدخل بها ،وهذا ما ينطبق على دراس���تنا

االلتقاء في املعنى بني البحث الوصفي واملسح،

احلالية ،فهي تس���عى لدراس���ة وحتليل احلقائق
املتعلقة بظاهرة القوى االجتماعية الفلس���طينية

يفس���ر ارتباط البحوث الوصفية واعتمادها على
ّ

املس���ح كطريقة في التوصل إل���ى بيانات دقيقة

وعالقتها باجلمهور الفلسطيني ،ومحاولة رصد

حول اجلمهور الذي ميثل املجال البشري للبحث

واقع هذه القوى ومكوناتها ،والتعرف إلى درجة

وفي التسجيل الواعي لهذه البيانات ،حتى ميكن

تأثيرها ،وتأثرها بالرأي العام الفلسطيني جتاه

الرجوع إليها في الكشف عن ووصف ما تنطوي

بع���ض القضاي���ا املجتمعية التي تش���كل محط

عليه من معان ودالالت.

(الوفائي ،1999 ،ص )147

اهتمامه ومتس وجوده ،ولذلك فإن هذه الدراسة

•أداة الدراسة

تندرج حتت إطار الدراسات والبحوث الوصفية.

استخدم الباحث استمارة االستبانة كأداة من

استخدم الباحث في هذه الدراسة منهج املسح

أجل جمع البيانات واملعلومات األولية األساسية
مباش���ر ًة من العين���ة املختارة ملف���ردات البحث

املناهج الرئيسة املستخدمة في البحوث الوصفية،

عن طريق توجيه مجموعة من األس���ئلة احملددة
مقدم ًا وذلك بهدف التعرف إلى حقائق معينة ،أو

وهو أحد املناهج التي تس���مح باختبار العالقات

وجهات نظر املبحوثني واجتاهاتهم ،وعلى الدوافع

بني متغيرات الدراسة واستخالص النتائج( .حسن

والعوام���ل واملؤثرات الت���ي تدفعهم نحو مناذج

الساعاتي،1990:ص)176-175

س���لوكية معينة ،وذلك بنا ًء على فروض الدراسة

•منهجية الدراسة

االجتماعي :Method Social Surveyلكونه أحد

ويعرف ويتني  whittneyاملسح بأنه محاولة

التي حتدد املتغيرات املختلفة الواجب قياس���ها،

منظمة لتحليل وتأويل وتس���جيل الوضع الراهن

وبعد االطالع على الدراسات السابقة ومراجعة

لنظ���ام اجتماعي أو منظم���ة أو جماعة ،ويركز

التراث النظري ،قام الباحث بتصميم االستبانة،

املسح على قطاع عرضي من احلاضر ولفترة من

مبا يخدم أهداف الدراسة وتشكلت االستبانة من

الزمن كافية للدراسة ،ويهدف إلى احلصول على

أربعة محاور واشتمل كل محور على مجموعة من

مجموعات من البيانات املصنفة وتأويلها والتعميم

األسئلة وميكن إيجازها على النحو اآلتي:

منه���ا وترش���يد التطبيق العملي في املس���تقبل

¶ ¶المح����ور األول ـ ج����اء بعن����وان «البيان����ات

القريب.

األولية» :ويشتمل هذا احملور على مجموعة

(عبد الباسط حسن ،1998:ص)354
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¶ ¶المح����ور الثال����ث ـ التنظيم����ات السياس����ية

م����ن البيان����ات األولية والش����خصية حول

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

اخلصائ����ص الدميوغرافي����ة واالجتماعية

الوطنية)  -الفاعلية والتأثير :وتناول الباحث

واالقتصادي����ة للمبحوث��ي�ن تتعلق بس����ن

في س����ياق هذا احملور ثالثة بنود ،البند األول

املبحوث ونوعه ،ومكان س����كنه ،ومستواه

منها يهدف إلى حتديد عالقة القوى السياسية

التعليمي ،ومستوى الدخل ،وطبيعة املهنة،

بالقضايا السياس����ية ،ومت متثي����ل القضايا

وعدد أفراد األسرة ،باإلضافة إلى االنتماء

السياسية بقضية املصاحلة الوطنية كنموذج

التنظيم����ي للمبح����وث .وه����ذه املتغيرات

يس����تقطب الرأي العام الفلسطيني ويستحوذ

خاضعة لالختبار ،ومتثل عناصر أساسية

على اهتمامه ،واهت����م مبعرفة رأي املبحوثني

للباحث يسعى من خاللها إلى معرفة العالقة

بأهم القضايا السياس����ية التي تهم املجتمع

بني كل متغير منها ،وبني مستوى االهتمام

الفلس����طيني وموقف املبح����وث من املصاحلة

بقضايا املجتمع ،وتشكيل املواقف واآلراء

الوطنية ،ورأيه حولها ومستوى معرفته ومتابعته

حولها.

تلك القضية ،ومن ثم تناول البند محاولة معرفة

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

دور القوى السياسية ومصادر املعلومات في

والرأي العام الفلسطيني  -أولويات القضايا

نشر الوعي واملعرفة بهذه القضية ،عبر حتديد

ومس���تويات التأثير :ويتضمن هذا احملور

املبحوث أه����م املصادر التي اعتمد عليها في

تَناول التنظيمات السياسية للقضايا العامة

احلصول على املعلومات حول قضية املصاحلة.

في املجتمع الفلسطيني وأهم القضايا التي

¶ ¶المحور الرابع ـ الرأي العام الفلسطيني وقادة

تناولته���ا ،ودوافعها لتبني تل���ك القضايا،

التنظيمات السياسية  -التأثير والتأثر عالقة

ومدى جناحها في تناولها ،والطريقة األفضل

تبادلية :وهدف هذا احملور إلى التعرف إلى

الواجب اتباعها ف���ي تناولها القضايا التي

درجة العالقة التبادلية من التأثير والتأثر بني

تهم املجتمع ،هذا باإلضافة إلى التركيز على

قادة ال����رأي العام وبني الرأي العام نفس����ه،

مدى تفاعل األفراد وتواصلهم مع التنظيمات

واش����تمل هذا احملور على بندين أساسيني،

ح���ول هذه القضايا ،والدور الذي لعبته تلك

البند األول جاء بعن����وان قادة الرأي والتأثير

التنظيم���ات في نش���ر الوع���ي والتأثير في

على الرأي العام الفلسطيني ،ويهدف هذا البند

الرأي العام ،ويهدف الباحث من خالل هذا
احملور إلى التعرف إلى العالقة بني ّ
تش���كل

ملعرفة العالقة بني قادة الرأي وبني بلورة الرأي
العام الفلسطيني حول قضايا املجتمع ومدى

ال���رأي العام حول القضايا املجتمعية ،وبني

تأثير قادة الرأي على مواقف األفراد وآرائهم،

التنظيمات السياسية الفلسطينية.
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من خالل التعرف إلى مستوى التفاعل ،واحلوار

قدرته���م على اإلجابة عنها بس���هولة ،مما يؤكد

والنقاش بني قادة الرأي ،وبني اجلمهور حول

الصدق الظاهري ،والثبات وصالحية االستمارة

القضاي����ا التي تهمهم ،ومن هم القادة األكثر
تأثير ًا في مواقف املبحوثني ،وتش����كيل رأيهم،

قبل تطبيقها النهائي على املبحوثني في امليدان.
•عينة الدراسة وأسس االختيار

وجاء البند الثان����ي بعنوان تأثير الرأي العام

عينة الدراسة Study Sample

على ق����ادة الرأي ،وهدف هذا احملور للتعرف

تعرف العينة بأنها جزء من شيء أو موضوع،

إلى م����دى تأثير الرأي العام على قادة الرأي

بحيث تكون ممثلة خلصائص ذلك الشيء وهي

في توجهاتهم ،ومواقفهم من قضايا املجتمع،
وبالتالي كيفية التأثر في تناول القضايا.

مجموع���ة جزئية من املجتم���ع ،والفئة التي متثل

مجتمع البحث  Population Researchويكون

•اختبار ثبات القياس Reliability

حج���م العينة ه���و عدد مفرداته���ا وعادة جتري
الدراسة على العينة.

يقصد بقياس الثبات حصول الباحث على النتائج
نفس����ها حينما يعيد تطبيق القياس على املبحوثني
أنفس����هم بعد فت����رة زمنية مح����ددة ،وترجع أهمية
القياس لكونه شرط ًا أساسي ًا لصدق القياس ،حيث
ال ميكن أن يكون املقياس صادق ًا وهو غير ثابت.
ولتحقيق الثبات أجرى الباحث اختبار ًا قبلي ًا

(نافذ بركات،2007 :ص)12

واعتمد الباحث على عينة عمدية مت اختيارها
من مجتمع الدراسة ،بحيث متثل شرائح املجتمع

كافة ،والعينة العمدية  Purposive sampleوهي
العينة التي يت���م اختيارها بحيث تتوافر في كل
عنصر ش���روط محددة ،وهي العينة التي يتعمد

لالستمارة  Pre-testوذلك على عينة قوامها 15
مف���ردة متثل  %10من حجم عينة البحث تقريب ًا،

الباح���ث أن تتكون من وحدات معينة ألنه يعتقد
أنها متثل املجتمع األصلي متثي ًال صحيح ًا.

وق���ام بتكرار هذه العملية مرتني بفارق عش���رة

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

أيام بني التجربتني ،حي���ث أعيد تطبيق القياس

اختيار العينة وهي:

على املبحوثني أنفسهم ،ومتت املقارنة بني نتائـج

1 .1أن متث���ل العين���ة غالبية ش���رائح املجتمع

االختبارين ،وبناء عليها أدخل البـاحث تعديالت

الفلس���طيني وخاصة شريحة الشباب ألنها
أكثر الشرائح تأثر ًا بظروف ومعطيات الواقع

على االس���تـمارة وخاصة في مـا يتعلق ببعض

الفلس���طيني سياس���ي ًا واجتماعي ًا ،وأكثر
الشرائح اهتمام ًا ومتابع ًة وإحساس ًا بقضايا

اجلم���ل والعبـارات التي لـم تعط نتائج ثابتة في
كـل اختبار من إجـابـات املبـحوثني ،ومت استبعاد
عدد من األسئلة التي لم تعط ثبات ًا كل مرة يصل

املجتمع ،إلى جانب أنها أكبر ش���ريحة من

إلى نس���بة  %70فأكثر من االستجابات ،وذلك

ناحية احلجم في املجتمع الفلسطيني.
2 .2أن يك���ون هناك جتانس ملفردات العينة من

لضمان فهم املبحوثني أس���ئلة القياس ،ومعرفة
25

وبني البيانات األخرى للدراسة امليدانية باعتبارها
متغير ًا مس���تق ًال ،وحتاول الدراسة فيما يلي أن

حيث اخلصائص الدميوغرافية النوع السن،
مس���توى الدخل ،املستوى التعليمي ومكان
السكن (مخيم ،قرية ،مدينة) باإلضافة إلى
متثيلهم املهن املختلفة.
3 .3أن يك���ون هن���اك اختالف ف���ي التوجهات
السياس���ية ،واالنتماءات احلزبية ،والعائلية
والفكرية للمبحوثني بحيث نضمن متثيل كل
التوجهات السياس���ية والعائلية في الواقع
الفلسطيني.
4 .4أن يكون املبحوثون حاصلني على حد أدنى
من التعليم يسمح لهم بفهم قضايا املجتمع
وإدراكها.

تصف وحتل���ل البيانات األولي���ة للمبحوثني في
مجتمع الدراسة ،وجاءت النتائج على النحو اآلتي:
جدول رقم ()1
يوضح توزيع العينة حسب النوع
ذكر

96

64

أنثى

54

36

املجموع

150

% 100

* النوع :يقصد الباحث بالنوع جنس أفراد العينة مقس���مني على
الذكور واإلناث.

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

ومن خالل مراعاة ش���روط اختيار العينة مبا
يتواف���ق م���ع أبعادها املختلفة ،وس���عي ًا لتحقيق

بلغت  %64مبا يعادل  96وحدة ،وبلغت نسبة
اإلناث  %36مبا يعادل  54وحدة من إجمالي

أه���داف البحث ،فإن الباحث اعتمد على اختيار

عينة الدراسة البالغة  150مفردة ،وتلك النسبة

عينة ممُ ثلة للدراسة من محافظة شمال قطاع غزة.
ومت اختيار عين���ة عمدية قوامها  150مفردة

تعبر عن مجتمع الدراسة بصورة كبيرة حيث
إن املجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري.

مت اختيارها ش���ريطة متثيلها شروط االختيار،

جدول رقم ()2
يوضح توزيع العينة حسب السن

حي���ث روعي في اختيار مفردات عينة الدراس���ة
تباين توجهاتهم السياس���ية ،وانتمائهم احلزبية،

ال�سـن

والفكرية واملهنية.
تحليل النتائج األولية للدراس���ة المس���حية
لعينة الجمهور
ً
•أوال ـ الخصائص النوعية والمميزة للمبحوثين:
مما ال شك فيه أن مجموعة البيانات واخلصائص
املميزة للمبحوثني تلعب دور ًا أساسي ًا في حتليل

التكرار

الن�سبة املئوية

من 24 – 18

67

44.7

من 34 – 25

48

32.0

من 45 – 35

26

17.3

من 45فما فوق

9

6.0

150

%100

املجـموع

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

التجرب���ة امليدانية ،وتتحك���م حلد كبير في نتائج

السن حيث جاءت النتائج على النحو اآلتي:

التجرب���ة من خالل االرتباط بني تلك اخلصائص
العدد (2012 )21

النوع

التكرار

الن�سبة املئوية

26

-

ينتمي إلى الفئة العمرية األولى  24-18عام ًا % 44.7من املبحوثني.
ينتم���ي إلى الفئة العمري���ة الثانية 34 -25عام ًا  % 32من املبحوثني.
ينتمي إلى الفئ���ة العمرية الثالثة 45 - 35عام ًا  % 17.3من املبحوثني.
ينتمي إلى الفئة العمرية الرابعة  45فما فوق %6من املبحوثني.

 %34من الع���دد الكلي البالغ  150وحدة،
وس���كان القرية  %11,3من العينة نفسها،
وبلغت نسبة سكان املخيم املمثلني%54،7
م���ن إجمالي العينة ،وتل���ك النتيجة جاءت
ممثلة تقريب ًا للتقسيم السكاني في محافظة
شمال غزة ،حيث أكدت نتائج اإلحصائيات
أن نس���بة عدد سكان مخيم جباليا تتقارب
مع عدد س���كان مدينة بيت الهيا ،وقريتي

ويتضح من النسب السابقة ارتفاع في نسبة

جباليا وبيت حانون.

الفئات العمرية الش���ابة الواقعة ما بني 35-18
عام��� ًا ،وهذه الفئة هي األفض���ل لتمثيل العينة،

جدول رقم ()4
يوضح توزيع العينة حسب التحصيل العلمي

كونها الفئ���ة األكثر اهتمام��� ًا ومتابع ًة للقضايا
واألح���داث التي متر على املجتم���ع من ناحية،

الفلسطيني ،حيث إنه مجتمع فتي تزيد فيه نسبة
الشباب على باقي الفئات العمرية األخرى.
جدول رقم ()3
يوضح توزيع العينة حسب مكان السكن
مكان ال�سكن

دراسات عليا

26

17.3

جامعي

101

67.4

ثانوي

17

11.3

أقل من ثانوي

6

4.0

150

%100

التح�صيل العلمي

وألنها متثل الفئ���ات العمرية احلقيقية للمجتمع

التكرار

التكرار

الن�سبة
املئوية

املجموع

الن�سبة املئوية

مدينة

51

34.0

4.4يتضح من اجلدول رقم ( )4توزيع العينة وفق

قرية

17

11.3

التحصيل العلمي ألفرادها بني الدراس���ات

مخيم

82

54.7

العليا والتي جاءت بنسبة  ،%17,3واجلامعي

املجموع

150

% 100

بنس���بة  ،%67.4والثانوي بنسبة ،%11.3
واألقل من الثانوي بنس���بة  .%4وتظهر هذه

* مكان الس���كن :يقصد الباحث مبكان السكن ،املنطقة التي يقطنها
املبحوثون ،فاملخيم يضم الالجئني ،والقرية تضم املواطنني األصليني،
واملدن تضم كليهما بفعل التحضر واحلراك.

النتيج���ة أن العين���ة مثلت كافة املس���تويات

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

التعليمية في مجتمع الدراسة ،وهو ما سعى
الباح���ث لتحقيقه في مجتمع يعتبر من أكثر
املجتمعات في املنطقة اهتمام ًا بالتعليم.

على أماكن الس���كن بنسب متفاوتة ،حيث
بلغت نسبة سكان املدن املمثلني في العينة
27

جدول رقم ()5
يوضح توزيع العينة حسب طبيعة المهنة

جدول رقم ()6
يوضح توزيع العينة حسب مستوى الدخل

الن�سبة املئوية

الن�سبة
املئوية

طبيعة املهنة

التكرار

موظفون

31

20.6

محامون

4

2.7

متو�سط الدخل ال�شهري
بالدوالر

التكرار

أقل من 300

54

36.0

مهندسون

5

3.3

من  - 300أقل من 500

37

24.7

معلمون

8

5.3

من  - 500أقل من 700

30

20.0

أطباء

5

3.3

من - 700أقل من 1000

15

10.0

أكادمييون

7

4.6

من  1000فما فوق

14

9.3

إعالميون

8

5.3

املجموع

150

% 100

طالب جامعيون

38

25.3

جتار وأعمال حرة

16

10.6

دون عمل

28

18.7

املجموع

150

% 100

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

6 .6يتضح من اجلدول رقم ( :)6أن نسبة الدخل
الشهري ألفراد العينة قد ُوزع على مستويات

الدخ���ل ،وأن املس���تويني األول والثاني من
قيم���ة الدخل في القيمة (أقل من -300أقل

5 .5يتضح من اجلدول رق����م ( )5توزيع العينة
حس����ب طبيعة املهنة التي وزعت من خالل
عش����ر مهن رئيسة شملت املوظفني وجاءت
نسبتهم  ،%20.6واحملامني بنسبة ،%2.7
واملهندس��ي�ن بنس����بة  % 3.3واملعلم��ي�ن
بنس����بة ،%5.3واألطب����اء بنس����بة،%3.3
واألكادمييني بنس����بة  ،%4.6واإلعالميني
بنس����بة  ،%5.3وط��ل�اب اجلامعة بنس����بة
 ،%25.3والتجار بنس����بة  ،%5.3وأعمال
ح����رة بنس����بة  ،%5.3ودون عمل بنس����بة
.%18.7

من )500قد مثال النس���بة األكبر من أفراد
العين���ة حيث بلغ ذوو الدخل املتدني حوالى
 %61م���ن إجمالي عدد العينة ،أما نس���بة
متوسطي الدخل واملتمثلة في القيمة (-500
أق���ل من )1000حوال���ى  %30من إجمالي
العينة ،أما مرتفعو الدخل فقد بلغت نسبتهم
حوالى  %9من العينة نفس���ها ،ويتضح من
تلك النسب أن غالبية أفراد العينة من ذوي
الدخل املتدني ،وهذا يع ّبر عن حقيقة الواقع

االقتصادي املتدهور الذي أدى إلى تدهور
مستوى املعيشة.
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•ثاني���ًا ـ التنظيمات السياس���ية والرأي
العام الفلس���طيني -أولوي���ات القضايا
ومستويات التأثير

جدول رقم ()7
يوضح توزيع العينة حسب االنتماء التنظيمي
التكرار

الن�سبة
املئوية

مستقل

49

32.7

األفراد في الواقع االجتماعي الذي يعيش����ونه،

حركة فتح

53

35.3

حركة حماس

32

21.3

وتتفاوت درجة االهتمام من فرد إلى آخر حسب
طبيع����ة تلك القضية ،ومدى تأثيرها عليه وتأ ّثره

حركة اجلهاد اإلسالمي

5

3.3

اجلبهة الشعبية

7

4.7

اجلبهة الدميقراطية

4

2.7

املجموع

150

االنتماء التنظيمي

تتعدد القضايا التي تس����تحوذ على اهتمام

بها وتختلف طبيعة هذه القضايا من مجتمع إلى
آخر ،وذلك حسب الظروف واملعطيات التي حتيط
ب����كل واقع ،كما تتع����دد وتختلف املصادر التي
يعتم����د عليها الفرد في احلصول على معلوماته

% 100

ح����ول واقعه وقضاياه ،فمنها مصادر لالتصال
الش����خصي ،وأخ����رى لالتص����ال اجلماهيري،

7 .7يوض����ح جدول رقم ( )7توزيع العينة حس����ب

مبختلف أش����كاله وأمناط����ه ،وحيث إن الباحث

االنتماء التنظيمي ملفرداتها ،ووزعت التنظيمات

يس����عى للتعرف إل����ى أهم القضاي����ا التي تهم

حسب قوة وجودها على الساحة الفلسطينية،

املواطن الفلسطيني ،واملصادر التي يعتمد عليها

وج����اءت النتائج على النحو اآلت����ي :أفراد ال

في احلصول على معلوماته حول هذه القضايا،

ينتمون إلى أي تنظيم بنسبة  ،%32.7املنتمون

للوصول إلى معرفة دور القوى السياس����ية في

حلركة فتح بنسبة  ،%35.3أما املنتمون حلركة

تكوين معارفه واهتماماته ،وبالتالي تشكيل رأيه

حماس فنس����بتهم  %21.3أما حركة اجلهاد

حول تلك القضايا ،فإن الباحث س����يق ّدم حتليل

اإلسالمي فجاءت نسبة املنتمني إليها من عينة

نتائج دراس����ته امليدانية حول احملور الس����ابق

الدراسة  ،%3.3أما املنتمون للجبهة الشعبية
فنس����بتهم  %4.7من أفراد العين����ة ،وأخير ًا

ف����ي هذا اجلزء من الدراس����ة ،للتعرف إلى أهم
القضايا التي تهم أفراد املجتمع ،واملصادر التي

املنتمون للجبهة الدميقراطية وجاءت نس����بتهم

شكلت معارفه نحوها ،ومكانة القوى السياسية

 %2.7من إجمالي العينة ،وبالنظر إلى توزيع

بني تل����ك املصادر وجاءت النتائ����ج على النحو

نسب العينة حسب االنتماء التنظيمي فإننا جند

اآلتي:

أن ما نسبته  %67.3من أفراد العينة ينتمون
للتنظيمات السياس����ية وهذا مؤش����ر دال على
ارتفاع نسبة التحزب في املجتمع الفلسطيني.
29

جدول رقم ()8
يوضح درجـة االهتمـام بالقضـايا العامـة بالنـسبة للمبـحوثـين
درجة اهتمام

�أهتم بها دائم ًا

الق�ضايا

�أهتم بها �أحيان ًا

�أهتم بها نادر ًا

ال �أهتم بها

%

ك

%

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

16.0

9

6.0

3

2.0

2.66

0.684

88.67

7

4.7

6

4.0

2.63

0.756

87.56

9.3

8

5.3

2.33

0.857

77.78

6

4.0

2.28

0.844

76.00

12

8.0

2.18

0.949

72.67

ك

%

114

76.0

24

التعليمية

113

75.3

24

16.0

املجتمعية

80

53.3

48

32.0

14

االقتصادية

74

49.3

50

33.3

20

13.3

الثقافية

71

47.3

47

31.3

20

13.3

السياسية

ن

ك

%

ك

150

8 .8يتضح م����ن اجلدول رقم ( )8أن القضايا

بسبب الصراع السياسي وانعكاساته على

السياسية جاءت في مقدمة القضايا العامة
التي يهتم بها املبحوثون ،حيث حازت وزن ًا

املس���يرة التعليمية بشكل خاص ،من خالل
اخلالفات املتكررة بني الكتل الطالبية بسبب

نس����بي ًا قيمته  %88,67وذلك يعكس مدى

االنتم���اءات احلزبية واإلغ�ل�اق للجامعات

االهتمام واحلرص املرتفع لدى املبحوثني

واملعاهد من قبل الس���لطات املختلفة ،ومن

ف����ي متابعة تلك القضايا ملا لها من تأثير

ناحية ثالثة س���وء الوضع االقتصادي الذي

في مجمل أم����ور حياتهم؛ مما يدلل على

انعكس على املسيرة التعليمية للطالب ،أما

ارتفاع نسبة االهتمام بكل ما هو سياسي

القضايا املجتمعي���ة فقد جاءت في الدرجة

لدى اجلمهور الفلسطيني عن الـــمواضيع

الثالث���ة من حيث االهتم���ام لدى اجلمهور

األخ����رى فــي ضوء خصوصــية الــوضع

الفلسطيني بوزن نسبي بلغ  %77.78وهي
نسبة مرتفعة إلى حد ما قياس ًا إلى النسب

وجاءت القضايا التعليمية في الدرجة الثانية

األخرى ،وذل���ك يدلل على حالة من التغيير

من حيث االهتمام بوزن نس���بي %87.56

في أولويات االهتمام ،وخاصة في ظل ظهور

وهي نس���بة مرتفعة إلى حد ما ،وتدلل على

الكثير من القضايا االجتماعية اخلطيرة على

مدى االهتمام بالتعليم وقضاياه من ناحية،

الس���احة بعد حالة االنقسام التي شهدها

وعلى درجة من القلق على املسيرة التعليمية

املجتمع الفلسطيني ،والتي انعكست نتائجها

الفلسطيني.
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عل���ى مجم���ل العالق���ات االجتماعية؛ لهذا

9 .9يتض���ح من اجلدول رق���م ( )9أن املبحوثني

تقدم���ت القضايا االجتماعية على القضايا

يرون أن واجب متابعة القضايا العامة التي

االقتصادية واملعيشية والثقافية.

تهمهم تقع على مؤسسات السلطة احلاكمة

وجاءت القضاي����ا االقتصادية والثقافية في

بالدرجة األولى بنس���بة %56.7من إجابات
العين���ة وذلك تأكيد ًا من قب���ل املبحوثني أن

 %72.67 %76ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى
أن اهتم����ام األفراد دائم���� ًا يتجه نحو القضايا

السلطة احلاكمة هي املسؤولة عن القضايا

الدرجة األخيرة من حيث االهتمام بوزن نسبي

التي تهم املجتمع بصفتها الرسمية ،وجاءت
التنظيم���ات واألح���زاب في املرتب���ة الثانية

األكث����ر تأثير ًا في مجري����ات حياتهم ،وهذا ما

بنس���بة بلغ���ت  ،%28.7ويش���ير ذلك إلى

ينطب����ق عل����ى القضايا السياس����ية والتعليمية

الدور املهم الذي يأمله اجلمهور الفلسطيني

واملجتمعي����ة التي تقدمت ف����ي درجة االهتمام

م���ن التنظيمات واألحزاب السياس���ية على

لدى اجلمهور الفلس����طيني على باقي القضايا

صعي���د متابع���ة قضايا املجتم���ع وإيجاد

األخرى.

احللول لها ،وجاءت مس���ؤولية املؤسس���ات

جدول رقم ()9
يوضح رؤية المبحوثين للمنظمات التي من
واجبها متابعة قضايا المجتمع
املنظمات التي من واجبها
متابعة ق�ضايا املجتمع

 ،%13.3من حيث وجوب متابعتها القضايا

الن�سبة
التكرار
املئوية%

 -1مؤسسات السلـطة
الوطنـية احلـاكمة

85

56.7

 -2التنظيـمات واألحـزاب
السـياسية

43

28.7

 -3املـؤسسات الدينـية
والتـعليمية

33

22.0

 -4النـقابـات والتنـظيمات
الشبـابية

20

13.3

 -5روابـط األسـر والعائـالت

13

8.7

 -6مؤسسـات املجـتمع املـدني 3
ن

الدينية والتعليمية في الترتيب الثالث بنسبة
العامة التي تظهر في املجتمع وتهم أفراده،
أما الروابط األس���رية والعائلية ،ومؤسسات
املجتمع املدني فجاءت في نهاية ترتيب رؤية
املبحوثني التي من واجبه���ا متابعة قضايا
املجتم���ع بنس���بة  ،%2.0-%8.7ويفس���ر
الباح���ث ه���ذا الترتيب املتأخر ملؤسس���ات
املجتم���ع املدني في وجوب متابعتها قضايا
املجتمع كونها في مرحلة النشأة وال تقوم بأي
دور ملح���وظ للجمهور في معاجلة القضايا
العامة ،ومن ناحية أخرى كونها مؤسس���ات

2.0

تعم���ل وفق أجندات خارجية وبدعم خارجي

150

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 القضـايا العامـة
التـرتـيـ��ب
امل�صــادر
 -1اإلعالم

الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

100

ال�ساد�س

الوزن املرجح
النقاط

%

18

8

7

5

8

761

25.0

40

27

13

20

22

547

17.9

29

54

23

15

14

528

17.3

17

26

26

34

28

435

14.3

 -5النقابات

7

21

16

47

44

15

413

13.6

 -6العائالت

6

18

11

28

25

56

360

11.9

3044

100

 -2مؤسسةالسلطة 23
 -3التنظيمات

9

 -4املؤسسةالدينية 12

جمـموع الأوزان املـرجحـة

1010يتضح من اجلدول رقم ( )10أن وس���ائل

احلاكم���ة كجهة مس���ؤولة ع���ن مواطنيها وعن

اإلعالم جاءت كمصدر أول للمعلومات حيث

قضاياه���م ،وبالتالي مدهم باملعلومات والبيانات

ح���ازت الترتيب األول م���ن بني املصادر

حولها.

املختلفة بنسبة  %25من األوزان املرجحة،

وجاءت التنظيمات التي متثل القوى السياسية

وه���ذه النتيجة تتوافق مع غالبية األبحاث

موضوع دراس���تنا في الترتيب الثالث من حيث

التي أكدت أهمية وسائل اإلعالم في تقدمي

االعتماد عليها في احلصول على املعلومات حول

املعلومات لألفراد.

القضايا العامة التي تهم املبحوثني بنسبة،%17.3

أما مؤسسات السلطة احلاكمة فقد جاءت في

من األوزان املرجحة ،وهذه النتيجة تدلل على أن
التنظيمات السياسية تلعب دور ًا فعا ًال في تشكيل

 %17.9من األوزان املرجحة ،وهي نتيجة مفاجئة

معارف اجلمهور الفلس���طيني ومده باملعلومات

إلى حد ما ،كون أن السلطة حازت املرتبة الثانية

حول القضايا العام���ة ،ويرجع الباحث ارتفاع

من ضمن املصادر التي يعتمد عليها املبحوثون

نس���بة االعتم���اد عل���ى التنظيمات السياس���ية

ومتدهم باملعلومات ،وتش���كل معرفتهم بالقضايا

والس���لطة الوطنية في احلص���ول على معلومات

الت���ي تهمه���م ،وذلك يدلل على وج���ود حالة من

وأخبار حول القضايا العامة كونها أكثر املصادر
إملام ًا ومعرف ًة بقضايا املجتمع الفلسطيني وملعرفة

تقع عليها املس���ؤوليات من ناحية وبني الس���لطة

وجهة نظر التنظيمات حول هذه القضايا وخاصة

املرتب���ة الثانية من حيث درجة االعتماد بنس���بة

االرتباط بني اجلمهور كطرف محكوم من سلطة
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السياسية منها ،وحيث إن املعرفة إحدى العناصر

وللتعرف إلى اهتمامات اجلمهور الفلسطيني

األساسية في تشكل الرأي العام ،فإن ذلك يعتبر
مؤشر ًا على أن القوى السياسية والسلطة احلاكمة

بالقضايا السياسية الراهنة ،ومدى حرصه على
متابعتها ،قام الباحث بطرح مجموعة من األسئلة

تلعب دور ًا في تشكيل الرأي العام.
•ثالث���ًا ـ التنظيم���ات السياس���ية وقضي���ة
المصالحة الوطنية :الفاعلية والتأثير

ذات العالق���ة باهتمامات املبحوث�ي�ن بالقضايا
السياسية وموقفهم منها ومدى معرفتهم ووعيهم
بها ،مع حتديد املصادر التي اعتمدوا عليها في

التنظيمات السياسية  -الرأي العام والقضايا

احلصول على معلوماتهم وزيادة وعيهم حول هذه

السياسية:

القضايا ،وذلك للتع���رف إلى العوامل التي تؤثر

تعد القضايا السياسية من القضايا احملورية
التي حتظ���ى بأهمية خاصة ل���دى الرأي العام
الفلسطيني وتستحوذ على اهتمامه؛ كونها متثل
العنصر األكثر تأثير ًا في الواقع الفلسطيني وعلى
حياة املواطن ألنها ارتبطت بوجوده ومصيره.

قي تشكيل الرأي العام نحوها ،مع التركيز على
معرفة دور القوى السياس���ية في ذلك ومن خالل
حتلي���ل إجابات املبحوثني لتلك األس���ئلة وجاءت
النتائج على النحو اآلتي:

جدول رقم ()11
يوضح ترتيب القضايا السياسية حسب أهميتها لدى الرأي العام الفلسطيني
التـرتيـب

الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

الوزن املرجح
النقاط

%

-1

قضية املصاحلة

63

25

25

17

14

538

25.3

-2

قضي���ة التوجه ل�ل�أمم املتحدة وما

47

27

24

23

18

478

22.4

الق�ضـايا ال�سيا�سية

تتعرض له القيادة من ضغط وإقصاء
-3

األس����رى واملعتقل����ون ف����ي س����جون

32

32

30

26

19

449

21.1

االحتالل
-4

قضايا الفساد السياسي

9

35

38

25

27

367

17.7

-5

االنتخابات التشريعية

6

16

18

42

18

287

13.5

2119

%100

جمـموع الأوزان املـرجحـة

1111يتض���ح من ج���دول رق���م ( )11أن قضية

تأتي على سلم أولويات القضايا التي تشغل

املصاحل���ة الوطنية جاءت في الترتيب األول

بال الرأي العام الفلسطيني ،وهذا يدلل على

بنس���بة %25.3من األوزان املرجحة ،وهي

أهمية تلك القضية عند أفراد املجتمع ،ومدى
33

حرصهم على متابعتها كقضية محورية في

من العائالت واألسر الفلسطينية من فقدان أبنائها

حياة الشعب الفلسطيني ،ويرى الباحث أن

وذلك تنتج عنه مجموعة من املش����كالت االجتماعية

ارتفاع نس���بة االهتم���ام بقضية املصاحلة

والعائلية لتك األسر ،ولهذا استحوذت هذه القضية

الوطنية يأتي لكونها قضية جوهرية وأن ما

عل����ى اهتمام الرأي الع����ام ،وجاءت كل من قضية

تأت���ي به من نتائج س���ينعكس على كيانهم

الفساد السياسي واالنتخابات في الترتيب األخير

ووجودهم؛ ألن الواقع الفلسطيني بتفاصيله

الهتمام����ات الرأي العام بنس����بة بلغت - %17.7

يدور في ش���بح هذه القضية؛ وذلك ما جعل

 ،%13.5ويفسر الباحث تأخير ترتيب تلك القضايا

من هذه القضية محط اهتمام غالبية أفراد

رغم أهميتها إلى عدم مساس����ها بش����كل مباشر

املجتمع ،وجاءت قضية التوجه لألمم املتحدة

مبصالح اجلمهور وعدم أهميتها في املرحلة احلالية.

واحل���رب على القي���ادة في املرتب���ة الثانية

•الرأي العام وقضية المصالحة الوطنية

بنسبة  %22.4من األوزان املرجحة ،وهذه

س���يقوم الباحث بالتعرف إل���ى آراء ومواقف

النتيجة تكشف عن أهمية تلك القضية لدى

الرأي العام نحو هذه القضية ومس���توى معرفته

أفراد املجتمع الفلس���طيني وحرصهم على

ووعي���ه بها واملص���ادر التي اعتم���د عليها في

احلصول على حقوقهم والتفافهم حول ممثلهم

احلصول على معلومات���ه حولها ،باإلضافة إلى

الشرعي ،وجاء االهتمام بقضية التوجه لألمم

معرفة مدى تأثير التنظيمات السياسية على آرائه

املتحدة ألنها متثل اخلط األساسي ملواجهة

ومواقفه حول تلك القضية.

وهذه اخلطوة م���ن ضمن اخليارات الفاعلة

جدول رقم ()12
يوضح مدى اهتمام المبحوثين بقضية المصالحة
الوطنية

تعنت االحتالل فيما يخص عملية الس�ل�ام،
للحصول على احلقوق الفلس���طينية في ظل

مدىاهتمامك بق�ضية
امل�صاحلة الوطنية

الظروف الراهنة.
أما قضية األس����رى فجاءت في املرتبة الثالثة
من حيث اهتمام الرأي العام بنسبة  %21.1وهذه
الدرجة عكس����ت 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 االحتالل

اهتم بها دائم ًا

139

92.7

اهتم بها إلى حد ما

8

5.3

ال أهتم بها

3

2.0

املجموع

150

% 100

1212يتضح من ج����دول رقم ( )12أن غالبية الرأي

وه����م فخر وعزة أفراد املجتمع الفلس����طيني ،ومن

العام يهتم بقضية املصاحلة الوطنية بنس����بة

الناحية االجتماعية فإنهم يجس����دون معاناة كثير
العدد (2012 )21

التكرار

الن�سبة
املئوية

بلغ����ت  ،%92.7وذلك يوضح مدى أهمية هذه
34

القضية للشعب الفلسطيني ملا لتلك القضية من

مجمل نواحي احلياة وعل����ى القضية املركزية

تأثير على حاضرهم ومستقبلهم ،وجاءت نسبة

وبلغت نسبة احملايدين  ،%4.6ويرى الباحث

الذين يهتمون به����ذه القضية بدرجة محدودة

أن هذه النس����بة تبني حالة الالمباالة عند جزء

 %5.3م����ن إجمالي العينة ،أما من ال يهتمون

م����ن أفراد العينة ح����ول حتقيق املصاحلة من

فبلغت نسبتهم  %2.0من إجمالي العينة وتأتي

عدمه ،أما نسبة املعارضني لتطبيق املصاحلة
والذين ش����كلوا اجتاه ًا س����لبي ًا نحوها فبلغت

ه����ذه املواقف لتعبر عن اجتاهات الرأي العام

 %1.4وه����ي نس����بة ضعيفة ج����د ًا تبينّ مدى
حرص أبناء الش����عب الفلسطيني على حتقيق

نحو تلك القضية من حيث اهتمامهم بها.
جدول رقم ()13
يوضح مدى تأييد الرأي العام
لتحقيق المصالحة الوطنية

املصاحلة باإلضافة إلى شعورهم مبدى خطورة

التكرار

الن�سبة
املئوية

نع���م األغلبي���ة تؤي���د حتقي���ق
املصاحلة الوطنية

141

94.0

ال أقلي���ة فقط هي التي تؤيد خيار
املصاحلة الوطنية

7

4.6

هناك انقس���ام في ال���رأي العام
بني مؤيد ومع���ارض في حتقيق
املصاحلة

2

1.4

150

% 100

مدى ت�أييد الر�أي العام
لتحقيق امل�صاحلة الوطنية

املجموع

استمرار االنقسام.
جدول رقم ()14
يوضح أسباب اهتمام الرأي العام
بقضية المصالحة
�أ�سباب اهتمام الر�أي العام
بق�ضية امل�صاحلة الوطنية
-1

جميع ما مت ذكره

97

64.6

-2

ألنه���ا ته���دد النس���يج
االجتماعي الفلس���طيني
الداخلي

27

18.0

-3

ألنه���ا تؤث���ر بالس���لب
عل���ى مس���يرة القضية
الفلسطينية ومكانتها

16

10.7

-4

ألنها تهدد شرعية التمثيل
الفلسطيني أمام احملافل
الدولية

1313يوض����ح اجلدول رقم ( )13م����دى تأييد الرأي
العام الفلس����طيني لتطبيق املصاحلة الوطنية
حيث بلغت نسبة التأييد لتطبيق املصاحلة نسبة
شبه كاملة  %94.0من إجمالي العينة ،وتعكس

املجموع

هذه النسبة مستوى تأييد مرتفع للوصول إلى
حتقيق املصاحلة رغم التش����اؤم الذي يسيطر

الن�سبة
التكرار
املئوية

10

150

6.7

% 100

1414يوضح اجلدول رق���م ( )14أن غالبية أفراد

على اجلمهور الفلس����طيني من اإلخفاقات في

العين���ة املبحوثة من ال���رأي العام ترى أن

حتقيقها ،ويفسر الباحث ارتفاع نسبة املؤيدين
لتحقيق املصاحلة كونها انعكس����ت سلب ًا على

أسباب اهتمام اجلمهور الفلسطيني بقضية
املصاحل���ة الوطني���ة هي أن تل���ك القضية
35

تهدد السلم واألمن االجتماعي في املجتمع

1515يوضح اجلدول رقم ( )15أن السبب املتمثل

الفلس���طيني وكذل���ك ألن االنقس���ام يهدد

في الرغبة لدى طرفي االنقسام في االستفراد

القضية الوطنية ،باإلضافة إلى أن االنقسام

بالسلطة ومغامنها واالستحواذ على النفوذ

يس���هم في تع���دد املمثل واملتحدث باس���م

جاء في الترتيب األول بنسبة بلغت %73.7

الشعب الفلس���طيني في احملافل اإلقليمية

وجاء السبب الثاني املتمثل في رغبة طرفي

والدولية وهذا ينعكس بالس���لب على مجمل

الصراع في الس���يطرة على القرار الوطني

القضية الفلس���طينية واحلق الفلس���طيني،

في املرتبة الثانية بنس���بة بلغت  %52.6من

وجاءت إجابة املبحوثني بأن جميع األسباب

إجابات املبحوث�ي�ن ،وجاء في املرتبة الثالثة

مجتمعة هي الدافع الرئيس لالهتمام الذي

السبب املتمثل في التعصب احلزبي والوالء

حتظى به هذه القضية بنسبة بلغت %64.6

التنظيمي بنس���بة بلغت  ،%51.3أما النظر

من إجابات املبحوثني.

إلى االحتالل اإلسرائيلي كونه أحد أسباب
اس���تمرار االنقس���ام فقد جاء ف���ي املرتبة

جدول رقم ()15
يوضح ترتيب األسباب التي تؤدي إلى استمرار
حالة االنقسام الفلسطيني
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ا�ستمرار
حالة االنق�سام الفل�سطيني

األخيرة بنس���بة بلغت  %15.3من إجابات
املبحوثني ،وهذه النتائج تدلل على أن الرأي
العام يرى أن االحتالل ال ميثل سبب ًا رئيس ًا

الن�سبة
التكرار
املئوية%

في حالة االنقس���ام ،وأن الرغبة في التفرد

 -1الرغبة باالس���تفراد بالس���لطة
والنفوذ

109

72.7

 -2الرغبة في السيطرة على القرار
الفلس���طيني من قب���ل أطراف
االنقسام

79

52.6

 -3التعصب احلزب���ي والوالء الت
نظيمي

77

51.3

أطراف االنقسام ومن يسير في فلكهم.

 -4التدخالت اخلارجي���ة اإلقليمية
والدولية

56

37.4

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

 -5الصراع األيديولوجي واختالف
التوجهات السياسية

49

32.7

�أف�ضل الطرق لتحقيق امل�صاحلة كما التكرار الن�سبة
املئوية
يراها الر�أي العام

 -6االحتالل اإلس���رائيلي
ن

23

15.3

العدد (2012 )21

بالسلطة ومغامنها والس���يطرة على القرار
الوطني هي األسباب الرئيسة في استمرار
االنقس���ام ،وهذا جاء كانعكاس ملا يلمس���ه
املواطن الفلس���طيني في حياته اليومية لدى

-1

150
36

الضغط الشعبي
واجلماهيري على أطراف
االنقسام

73

44.0

-2

احلوار الداخلي والتوافق بني
أطراف الصراع

38

29.3

-3

ف���رض موقف عرب���ي موحد
وضاغط على أطراف االنقسام

27

14.7

-4

إجراء انتخابات تش���ريعية
ورئاسية تفرز قيادة سياسية
جديدة

12

12.0

150

% 100

املجموع

عليه التجارب السابقة ،أما إجراء االنتخابات
الداخلية فقد جاء في الترتيب األخير بنس����بة
بلغت %12.0من إجابات املبحوثني ،وهذا يدلل
على أن تلك االنتخابات دون توافق سياس����ي
وضغط جماهيري لن حتقق املصاحلة.
جدول رقم ()17
يوضح مدى تأثير الرأي العام على طرفي
االنقسام إلجبارهما على تحقيق المصالحة

1616يوض����ح اجلدول رق����م ( )16رؤية الرأي العام
الفلسطيني ألفضل الطرق للضغط على طرفي
الص����راع لتحقيق املصاحل����ة ،وجاءت النتائج
معب����ر ًة عن الرأي العام الذي يرى أن الضغط
واحلراك الش����عبي اجلماهيري أفضل الطرق
للضغ����ط لتحقيق املصاحلة وج����اء في املرتبة
األولى بنس����بة  %44.0م����ن إجمالي العينة،
ويرى الباحث أن ه����ذه النتيجة تأتي كتصور
ُأس����س على جتارب س����ابقة في قدرة احلراك
الش����عبي والضغ����ط اجلماهيري عل����ى تغيير
الواقع ملصلحة الشعب الفلسطيني ،أما اخليار
الثاني من وجه����ة نظر الرأي العام فتمثل في
طريقة االعتماد على احلوار الداخلي والتوافق
بني أطراف االنقسام بنس����بة  %29.3وتدلل
ه����ذه النتيجة على قناعة ال����رأي العام وتيقنه
بأن احلوار الداخلي والتوافق بني املتصارعني
ق����د يكونان طريقة ناجح����ة في حتقيق الهدف
الوطن����ي الفلس����طيني هذا م����ن جانب ،ومن
جانب آخ����ر فإن حتقيق املصاحلة دون توافق
لن يكون ناجح ًا ،بل س����تكون له نتائج عكسية
سلبية على الشعب الفلسطيني ،وهذا ما دللت

درجة ت�أثري الر�أي العام على
طريف االنق�سام لإجبارهما
على حتقيق امل�صاحلة

التكرار

الن�سبة
املئوية

يؤثر بدرجة كبيرة

3

%2.0

يؤثر بدرجة متوسطة

13

%8.7

يؤثر بدرجة ضعيفة

17

%11.3

127

%84.7

150

% 100

ال يوجد له أي تأثير
املجموع

1717يوضح اجلدول رقم ( )17أن غالبية املبحوثني
يرون أنه ال يوج����د أي تأثير للرأي العام على
طرفي االنقسام بنسبة بلغت  ،%84.7في حني
أن من قالوا إنه يؤثر بدرجة ضعيفة فقد بلغت
نس����بتهم  .%11.3وهذا يبني أن الرأي العام
الفلس����طيني رأي عام خامل وكامن وال وجود
فعلي���� ًا له ،وهذا ما أكده الواقع الفلس����طيني،
فعل����ى الرغم م����ن وجود الرغبة عن����د الغالبية
العظمى من اجلمهور بضرورة حتقيق املصاحلة
فإنهم لم يس����تطيعوا أن يوح����دوا هذه الرغبة
من خالل رأي ع����ام فاعل يضغط على طرفي
االنقسام لتحقيق املصاحلة.
37

جدول رقم ()18
يوضح ترتيب األسباب التي تمنع الرأي العام من
الضغط على طرفي االنقسام لتحقيق المصالحة

الرأي العام بأنه منقاد ويتحرك وفق املواقف
والتوجهات احلزبية ،أما السبب املتمثل في
زي���ادة التعصب والوالء احلزبي ...فجاء في

الأ�سباب التي متنع الر�أي العام
الن�سبة
من ال�ضغط على طريف االنق�سام التكرار
املئوية%
لتحقيق امل�صاحلة

ال���ذي يق���ول إن الش���عور بالضعف وعدم

 -1اخل���وف م���ن املالحق���ة
واالعتق���ال م���ن اجلهات
املسيطرة على غزة والضفة

109

72.7

القدرة على التغيير فجاء في الترتيب الرابع

 -2ألنه رأي ع����ام منقاد وفق
أجندات ومواقف التنظيمات
واألحزاب السياسية

83

55.3

 -3بسبب التحزب والتعصب
احلزبي والوالء التنظيمي

80

53.3

 -4الش���عور بالضعف وعدم
القدرة على التغيير

79

52.6

 -5ع���دم وعي ال���رأي العام
بخط���ور ة ا س���تمر ا ر
االنقس���ام على القضية
الوطنية

35

23.3

 -6ضع���ف دور اجلامع���ات
واملؤسس���ات األكادميي���ة
واملثقف�ي�ن ف���ي توعي���ة
واستنهاض الرأي العام

23

15.3

ن

الترتيب الثالث بنس���بة  %53.3أما السبب

بنس���بة  ،%52.3وبالنظر إلى تلك األسباب
التي حصلت عل���ى ترتيب متقدم فإننا جند
أنه���ا جاءت تعبي���ر ًا حقيقي��� ًا عما يحصل
في الواقع الفلس���طيني ،حيث إن الش���عور
باخلوف ميثل اإلحس���اس العام عند أفراد
املجتمع الفلس���طيني وه���ذا ما مينعهم من
التأثي���ر بفاعلية في إنهاء االنقس���ام ،هذا
من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن الش���عور
بالضع���ف وع���دم القدرة عل���ى التغيير من
الس���مات العامة لدى أفراد املجتمع ،وذلك
نتيج���ة حالة اإلحب���اط املتكرر التي تعرض
لها الرأي العام الفلسطيني ،وفي سياق آخر
فإن زيادة التعصب والوالءات املتعددة جعلت
من الرأي العام الفلسطيني ضعيف ًا وخام ًال
ومش���تت ًا نتيجة تبني جزء كبير منه مواقف

150

1818يوضح اجلدول رقم ( )18ترتيب األس���باب

وتوجه���ات التنظيم الذي ينتم���ي إليه ،أما

التي حتول دون قدرة الرأي العام الفلسطيني

عدم وعي اجلمهور وضعف دور املؤسسات

على التوحد وتشكيل رأي عام نشط وفعال،

واملثقفني فق���د جاء ف���ي الترتيب اخلامس

وحصل سبب اخلوف من املالحقة واالعتقال

والسادس بنسب بلغت ،%15.3 ،%23.3

بنس���بة بلغت  ،%72.7وجاء ف���ي الترتيب

على التوالي ،وه���ذا يبينّ أن وعي اجلمهور
بخطورة االنقس���ام موجود ،وأن املؤسسات
واملثقف�ي�ن يلعبون دور ًا ولكنه دور قاصر وال

من قبل السلطة احلاكمة على املرتبة األولى
الثاني بنس���بة  %55.3السبب الذي يصف
العدد (2012 )21

38

حول القضايا املختلفة ،واألس����باب التي جتعل من
التنظيمات عام ًال مؤثر ًا في آرائهم ومواقفهم ،ومن
خالل حتليل إجابات املبحوثني لتلك األسئلة جاءت
النتائج على النحو اآلتي:

يرتقي إلى مستوى امتالك 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
تع���د التنظيمات السياس���ية م���ن العناصر
األساس���ية في مكونات الق���وى االجتماعية في
املجتم���ع الفلس���طيني ،كما إنه���ا ميكانيزمات
تدخ���ل في الصراع حول األه���داف املجتمعية،
ويحتل الدور الذي تقوم به التنظيمات السياسية
في تش���كل الرأي العام والتأثير فيه مكان ًة بارز ًة
بني القوى االجتماعية ،حيث اتفق الباحثون على
أهمية األحزاب السياسية في بلورة الرأي العام،
وجن���د أن تأثير األحزاب السياس���ية في تكوين
الرأي العام قد يكون معكوس ًا ،أي يفرض إطار ًا
معين ًا للرأي العام ينسجم مع اجتاهاتها ،والسيما
أن الوس���ائل املتوافرة لدى األحزاب للتأثير على
الرأي ال يستهان بها.

جدول رقم ()19
يوضح مدى اهتمام التنظيمات السياسية
بقضية المصالحة الوطنية
التكرار

الن�سبة
املئوية

اهتمامالتنظيماتال�سيا�سية
بق�ضيةامل�صاحلة
تهتم بها دائم ًا

51

34.0

تهتم بها إلى حد ما

80

53.3

ال تهتم بها

19

12.7

املجموع

150

% 100

1919يوضح اجلدول رقم ( )19أن املبحوثني يرون أن
التنظيمات الفلسطينية تهتم بقضية املصاحلة
بش����كل دائم ،حي����ث ع ّبر عن ذلك ما نس����بته

 %34.0من إجمالي العينة ،وجاءت نسبة من
يعتبرون أنها تهتم بها إلى حد ما  ،%53.3أما
نس����بة من يرون أنها ال تهتم بقضايا املجتمع

وللتعرف إلى العالقة بني الرأي العام الفلسطيني

فقد جاءت نسبة قليلة بلغت  ،%12.7وبالنظر

وبني التنظيمات السياس���ية ،قام الباحث بطرح

إلى نس����ب االهتمام بالقضاي����ا فإننا جندها
مرتفع ًة ،حيث بلغت نس����بة من يرون أنها تهتم
دائم ًا وأحيان ًا  ،%87.3وتدلل هذه النتيجة على

مجموعة من األسئلة التي توضح رؤية اجلمهور إلى
مدى اهتمام التنظيمات السياسية بقضايا املجتمع
وأكثر تلك القضايا أهمية ،ومدى جناحها في تناول

أن التنظيمات تعطي قدر ًا كبير ًا من االهتمام

تلك القضايا ورأي اجلمهور في طريقة تناولها.
من جانب آخر ،سعى الباحث للتعرف إلى مدى
اعتم����اد الرأي الع����ام على التنظيمات ووس����ائلها
وأكثر تلك الوس����ائل استخدام ًا من قبل اجلمهور،
والتعرف إلى تأثيرها في آراء ومواقف الرأي العام

بالقضايا التي تهم املواطن الفلس����طيني ،مما
جعله����ا محـط اهتمـام اجلمهور الفلس����طيني
كونـه����ا تهت����م بقضـاياه وتس����عى إلى إيجاد
احللول لها.
39

جدول رقم ()20
يوضح درجة ثقة الجمهور بما تطرحه التنظيمات
واألحزاب السياسية حول قضية المصالحة
درجة الثقة لدى الر�أي
الن�سبة
العام مبا تطرحه التنظيمات التكرار
املئوية
ال�سيا�سية حول امل�صاحلة
لدي ثقة قوية

8

5.4

لدي ثقة متوسط

9

6.0

لدي ثقة ضعيفة

86

57.3

ال يوجد لدي ثقة

47

31.3

املجموع

150

% 100

جدول رقم ()21
يوضح درجة اهتمام الجمهور بما تطرحه
التنظيمات السياسية حول قضية المصالحة
التكرار الن�سبة
درجة االهتمام مبا تطرحه
املئوية
التنظيماتال�سيا�سيةحولامل�صاحلة
أهتم مبا تطرحه دائم ًا

51

34.0

أهتم مبا تطرحه إلى حد ما

80

53.3

ال أهتم مبا تطرحه

19

12.7

املجموع

150

% 100

2121يوضح اجلدول رق���م ( )21درجة اهتمام

 2020يوضح اجلدول رقم ( )20أن ثقة اجلمهور

ال���رأي الع���ام مب���ا تطرح���ه التنظيمات

مبا تطرحه التنظيمات السياسية حول قضية

السياسية حول قضية املصاحلة ،وجاءت
درجة االهتمام متوس���ط ًة بنس���بة بلغت

أجاب ما نسبته  %57.3من املبحوثني بأن

 %53.3م���ن إجاب���ات املبحوث�ي�ن الذين

ثقتهم مبا تطرحه التنظيمات حول املصاحلة

أجاب���وا بأنه���م يهتمون إل���ى حد ما مبا

ضعيفة ،أما نس���بة من ال يثقون بها فبلغت

تطرحه التنظيمات حول قضية املصاحلة،

 %31.3وبالنظر إلى مجموع النسبتني فإننا

في حني أن ما نسبته  %12.3ال يهتمون

جن���د أن درجة الثقة مبا تطرحه التنظيمات
ضعيف���ة ج���د ًا %88.6؛ وه���ذا راجع إلى

مبا تطرحه ،أما من يهتمون بش���كل كامل
مبا تطرحه التنظيمات فقد بلغت نسبتهم

اإلخفاق���ات واإلحباطات التي واكبت عملية

 ،%34.0وهذا يدلل على زيادة فقدان الثقة

املصاحلة وعدم التزام احلزبني املتصارعني

بالتنظيمات السياسية وهو ما أكدته نتائج

بتطبي���ق املصاحلة ،وس���عي كل حزب إلى

اجلدول السابق.

املصاحل���ة جاءت ضعيف���ة ومعدومة ،حيث

حتميل مسؤولية الفشل لآلخر.

العدد (2012 )21
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جدول رقم ()22
يوضح دوافع تبني التنظيمات السياسية قضية
المصالحة
دوافع تبني التنظيمات ال�سيا�سية
ق�ضية امل�صاحلة الوطنية

يوضح مدى نجاح التنظيمات في طرح قضية
المصالحة للرأي العام

التكرار الن�سبة
املئوية%

 -1م���ن أج���ل اس���تقطاب وحش���د
اجلماهي���ر ملواقفه���ا احلزبي���ة
التنظيمية

54

43.5

 -2استغالل حساس���ية تلك القضية
لتحقيق مصالح حزبية

30

24.2

 -3العتب���ارات ومصال���ح حزبي���ة
وتنظيمية خاصة

28

22.6

 -4س���عيها ملعاجلة القضايا من خالل
تشكيل الوعي اجلمعي حولها

20

16.1

 -5للظه���ور مبظهر املهت���م واملتابع
لقضايا املجتمع

17

13.3

ن

جدول رقم ()23

التكرار

الن�سبة
املئوية

جناح التنظيمات يف
طرح ق�ضية امل�صاحلة
جنحت بتناولها دائم ًا

35

23.3

جنحت بتناولها إلى حد ما

77

51.3

ال لم تنجح بتناولها

38

25.4

املجموع

150

% 100

2323يتضح من اجلدول رقم ( )23أن التنظيمات
السياسية جنحت إلى حد ما في طرح قضايا
تهم الرأي العام الفلسطيني ،حيث بلغت نسبة
الذين أجابوا بأنها جنحت دائم ًا  %23.3من

150

إجمالي عينة البحث ،وبلغت نسبة من أجابوا

2222يتضح من اجلدول رقم ( )22أن أكثر دافع

بنجاحها إلى حد ما  %51.3في حني بلغت

للتنظيم���ات في تبني قضاي���ا املجتمع هو
استقطاب وحشد مواقف اجلماهير ملواقفها

نسبة من أجابوا بعدم جناحها  %25.4من

احلزبية بنس���بة بلغت  %43.5من إجمالي

إجمال���ي العينة ،وبالنظر إلى نس���بة الذين
أجابوا بنجاح التنظيمات فإننا جندها نسب ًة

في املراتب التالي���ة ،ويرى الباحث أن هذه
النتيجة تأتي تعبير ًا عن حالة االس���تقطاب

ـ كم���ا يرى الباحث ـ عل���ى أن أفراد العينة

العينة ،وتأت���ي الدوافع املذك���ورة األخرى

مرتفع��� ًة بلغت  %74.6وتدل���ل هذه النتيجة

يتابعون ما تطرح���ه التنظيمات من قضايا

احملمومة الت���ي متارس���ها التنظيمات في

تهمه���م ،وبالتالي قد تتأثر مواقفهم وآراؤهم

الواق���ع الفلس���طيني ،وهذا يدل���ل على أن
التنظيمات تستغل جانب ًا من طرحها للقضايا

مبا تطرحه التنظيمات حول تلك القضايا.

التي تهم املجتمع بهدف حتش���يد اجلماهير
واس���تقطابها لصف احلزب وكسب تأييده
ودعمه آلرائه ومواقفه.
41

جدول رقم ()24
يوضح رؤية المبـحوثـين لكيفية تناول التنظيمات السياسية قضية المصالحة الوطنية
دائم ًا

درجـة التناول

ك

%

ك

-1

تتناولها مبا يتوافق مع مصاحلها احلزبية 71.3 107

29

19.4

14

-2

تتناولها بشكل سطحي

80

53.3

61

40.8

9

6.0

-3

تتناولها مبا يتوافق مع آراء اجلماهير

25

16.7

87

58.0

38

1.91 25.3

63.78

-4

تطرحها وتتناولها بشكل واقعي

24

16.0

77

51.3

49

1.83 32.7

61.11

كيفية تناول الق�ضية

ك

نادر ًا
%

ال

ن

%

املتو�سط الوزن
احل�سابي الن�سبي
87.33

2.62 9.3

82.44

2.47

150

2424يتض���ح من اجلدول رقم ( )24أن املبحوثني

وتأت���ي ه���ذه النتيج���ة مؤكد ًة لنتائ���ج اجلداول

يرون أن التنظيمات تتناول قضية املصاحلة

الس���ابقة ،وتدل���ل على وجود فج���وة بني طموح

بعدة أشكال ،وتأتي هذه األشكال وفق رؤية

اجلماهي���ر وأهدافها ،وب�ي�ن الطموح واألهداف

املبحوثني على النحو اآلتي:
1 .1مب����ا يتوافق م����ع مصاحله����ا احلزبية،
وجاءت النتيجة بنس����بة  %87.33من
إجمالي العينة.
2 .2تتناولها بش����كل سطحي وغير متعمق،
وجاءت النتيجة بنس����بة  %82.44من
إجمالي العينة.
3 .3تتناولها مبا يتوافق مع آراء اجلماهير،
وجاءت النتيجة بنس����بة  %63.78من
إجمالي العينة.
4 .4تطرحها وتتناولها بشكل واقعي ،وجاءت
النتيجة بنس����بة  %61.11من إجمالي
العينة.
ويرى الباحث أن النتيجة جاءت سلبي ًة ،وتبينّ

احلزبية التي تس���عى التنظيمات السياسية إلى
حتقيقها من خالل عرضها تلك القضية.
جدول رقم ()25
يوضح رؤية المبحوثين للطريقة الفضلى لتبني
قضية المصالحة من قبل التنظيمات
الطريقة الف�ضلى لتبني ق�ضية
امل�صاحلة من قبل التنظيمات

راض عن الش���كل الذي يتم به
أن اجلمهور غير ٍ

العدد (2012 )21

-1

ع���دم اس���تغالل قضي���ة
املصاحلة للمصالح احلزبية

107

71.3

-2

االهتمام بقضية املصاحلة
التي تهم الصالح العام

95

63.3

-3

أن تتمتع التنظيمات بالدقة
واملوضوعية في تناولها

83

55.3

-4

عرض قضيةاملصاحلةبصدق
وواقعية بعيد ًا عن التضليل

69

46.0

ن

ط���رح القضية من قبل التنظيمات السياس���ية،
42

التكرار الن�سبة
املئوية%

150

2525يوض���ح اجلدول رق���م ( )25رؤية املبحوثني

على معلومات���ه بخصوص قضية املصاحلة

ألفضل الط���رق الواجب عل���ى التنظيمات

جاء بنس���بة مرتفعة إل���ى حد ما ،فقد بينت

السياسية اتباعها في طرح قضية االنقسام

النتائج أن غالبية أف���راد العينة تعتمد على

لتحقيق املصاحلة ،وجاءت النتائج بالترتيب

الوس���ائل التنظيمية ،حيث بلغت نسبة من

على النحو اآلتي:
1 .1عدم اس���تغالل قضية املصاحلة لتحقيق
مصالح حزبية ،بنسبة بلغت %71.3
2 .2االهتم���ام بقضية املصاحل���ة كونها تهم
الصالح العام ،بنسبة بلغت %87.3
3 .3أن تطرح القضية بدقة وموضوعية ،بنسبة
بلغت  %87.33من إجمالي العينة.
4 .4عرض القضية بصدق وواقعية بعيد ًا عن
التضليل بنسبة بلغت .%87.33

يعتم���دون عليها بصورة دائمة  %35.3من
إجمالي العينة ،ونس���بة من يعتمدون عليها
أحيان��� ًا  %58.0وذل���ك يعبر عن مس���توى
املتابعة للوسائل واألساليب التنظيمية ،وأن
تلك الوسائل تثري ومتد اجلمهور باملعلومات
حول قضاي���اه املجتمعي���ة ،وبالتالي متثل
عنصر ًا مؤثر ًا في آرائه ومواقفه.
جدول رقم ()27
يوضح أكثر الوسائل التي تستخدمها
التنظيمات وتؤثر في آراء ومعلومات المبحوثين
حول قضية المصالحة

وتدلل هذه النتيجة على مستوى وعي اجلماهير
وإدراكها للخطوات األفضل للتنظيمات التباعها

�أكرث الو�سائل التي ت�ستخدمها
التنظيمات وت�ؤثر يف �آراء
املبحوثني

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

التكرار

الن�سبة
املئوية%

-1

وسائل اإلعالم
التنظيمية املقروءة
واملسموعة واملرئية

التكرار

الن�سبة
املئوية

-2

احلوارات والنقاش���ات 60
مع أعضاء ومس���ؤولي
التنظيم

40.0

أعتمد عليها دائم ًا

53

35.3

-3

أعتمد عليها أحيان ًا

87

58.0

التجمعات واملس���يرات 45
اجلماهيرية

30.0

ال أعتمد عليها

10

6.7

-4

املجموع

150

% 100

البيان���ات واملطبوعات 44
واإلذاعات املتحركة

29.3

-5

الن���دوات واملؤمت���رات 43
اجلماهيرية

28.7

احل�صول على املعلومات حول
ق�ضية امل�صاحلة من الو�سائل
التنظيمية

2626يتض���ح من اجلدول رق���م ( )26أن اعتماد

ن

الرأي العام عل���ى التنظيمات في احلصول
43

74.0

111

150

2727يتضح من اجلدول رقم ( )27أن وسائل اإلعالم

الفئ����ات التنظيمي����ة أو اجلماهيرية ومن هنا

بتصنيفاتها الثالثة قد حازت املرتبة األولى لدى

كانت نسبة اس����تخدامها قليلة وحصلت على

الرأي العام من حيث االستخدام بنسبة بلغت

مراتب متأخرة.

%74.0من إجمالي العينة ،ويرى الباحث أن

جدول رقم ()28

استخدام هذه الوسائل جاء في املرتبة األولى

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

كونها متثل أكثر الوس����ائل 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
مبتابعته����ا ،وج����اءت احلوارات والنقاش����ات
احلزبية في املرتبة الثانية من حيث االستخدام
بنس����بة بلغت  %40.0وه����ي تعبر عن إجابة

أسهمت بشكل كبير

49

32.7

أسهمت إلى حد ما

79

52.6

لم تسهم

22

14.7

املجموع

150

% 100

2828يوض���ح اجل���دول رقم ( )28أن الوس���ائل

األفراد املنتمني للتنظيمات السياسية ،وتدلل

واألساليب التنظيمية أسهمت بنسبة كبيرة

ه����ذه النتيجة على أن االتصال الش����خصي

في التأثير على آراء اجلمهور في القضايا

ه����و أحد األس����اليب األساس����ية التي تعتمد

التي تهمه ،حيث جاءت نس���بة من أجابوا

عليها التنظيمات في توعية عناصرها ومدهم

بأنها تس���هم بش���كل كبي���ر  %32.7مـن

باملعلومات حول القضاي����ا العامة ،والتي في
الغال����ب تك����ون متوافق ًة ومعبر ًة ع����ن رؤيتها

إجمالي عينة الدراسة ،في حني أن نسبة من
أجابوا بأنها تس���هم إلى حد ما فقد جاءت

ومواقفها اخلاصة نحو تل����ك القضايا ،وذلك

مرتفعة وبلغت  ،%52.6أما نسبة من أجابوا

يدل����ل عل����ى أن التنظيم����ات تس����تخدم هذه

بأنها لم تس���هم فقد كانت ضئيلة ،وبالنظر

الوسائل الس����تقطاب اجلماهير والتأثير على

إلى مجموع من أجابوا بنعم جند أنها نسبة

آرائها مبا يتوافق مع فكرها وإستراتيجيتها،

بلغت  ،%85.3وهي نسبة عالية ،وتدلل على

أما الوس����ائل التنظيمية األخرى كالتجمعات

أن التنظيمات السيـاسية مبختلف وسائلها

واملس����يرات والبيانات واإلذاع����ات املتحركة

وأس���اليبها تؤثر بش���كل كبير في تشكيل

والن����دوات واملؤمترات ،فقد جاءت في الترتيب

الرأي العام ،ومن العوامل املؤثرة في آرائه

الثالث والرابع واخلامس على التوالي ،ويرجع

بقضية املصاحلة الوطنية.

ذلك إلى أن تلك الوس����ائل تقتصر على بعض
العدد (2012 )21

�إ�سهام التنظيمات ال�سيا�سية يف
الت�أثري على �آراء املبحوثني حول
ق�ضية امل�صاحلة

التكرار

الن�سبة
املئوية
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جدول رقم ()29

3030يوضح اجلدول رقم ( )30أن اجلمهور أصبح
ال يثق كثير ًا بقدرة التنظيمات السياس���ية

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

الن�سبة
املئوية

ت�سعى التنظيمات لتوجيه
الر�أي العام وفق �أجنداتها
دائم ًا

77

51.3

أحيان ًا

35

23.3

ال

38

25.4

املجموع

150

% 100

املوجودة على حتقيق املصاحلة ،حيث جاءت
نس���بة من يعتقدون بقدرتها على ذلك نسبة
ضعيف���ة بلغت  %38.0وتعتبر هذه نس���بة
ضعيف���ة جد ًا مقارن ًة مبا كانت عليه مواقف
اجلمهور من التنظيمات ،والذي كان يعتبرها
وحدها القادرة على حتقيق التحرير والنصر،
أما نسبة من أجابوا بال فقد بلغت %20.7

2929يوض����ح اجل����دول رق����م ( )29أن التنظيمات

م���ن إجمالي املبحوثني ،أم���ا من أجابوا ال

قضية املصاحلة مبا يتوافق مع مواقفها احلزبية

أعرف فقد بلغت نسبتهم  %41.3وتعتبر هذه
النسبة مرتفع ًة وتدلل على التشتت في املوقف

السياسية تسعى إلى توجيه الرأي العام حول
وأجنداتها اخلاصة ،حيث بلغت نسبة املبحوثني
الذي����ن أجابوا بدائم���� ًا تس����عى لتحقيق ذلك

من التنظيمات السياس���ية ،ويرجع الباحث
تل���ك النتيج���ة إلى حالة الي���أس واإلحباط

 ،%51.3والذين أجابوا أحيان ًا  ،%23.3أي أن

التي يشعر بها الرأي العام الفلسطيني من

نسبة من يعتقدون بأن التنظيمات توجه الرأي

التنظيمات السياسية؛ بسبب صراعها على

الع����ام مبا يتوافق مع أجنداتها بلغت %74.6
وتعتبر هذه نسب ًة مفسر ًة النقسام الرأي العام

السلطة وتقدميها املصالح احلزبية الضيقة
على املصالح الوطنية في املرحلة احلالية.

حول اجلهة التي تعيق حتقيق املصاحلة.

جدول رقم ()31
يوضح طبيعة الرأي العام الذي تشكله التنظيمات
السياسية نحو قضية المصالحة.

جدول رقم ()30
يوضح قدرة التنظيمات واألحزاب السياسية
القائمة على تحقيق المصالحة
قدرة التنظيمات القائمة على
حتقيق امل�صاحلة

طبيعة الر�أي العام الذي ت�شكله
التنظيمات ال�سيا�سية نحو ق�ضية
امل�صاحلة

التكرار الن�سبة
املئوية

نعم

57

38.0

ال

31

20.7

ال أعرف

62

41.3

املجموع

150

% 100
45

الن�سبة
التكرار
املئوية

رأي عام فاعل

19

12.7

رأي عام منقاد ومضلل

121

80.6

رأي عام كامن

10

6.7

املجموع

150

% 100

يوضح اجلدول رقم ( )31رأي اجلمهور في نوع

أن ما نس���بته  %35.3من العينة تتبنى

الرأي العام الذي تش���كله التنظيمات السياسية

مواق���ف وآراء التنظيمات بش���كل دائم،

نحو قضية املصاحل���ة ،حيث ع ّبرت غالبية أفراد

وجاءت نس���بة من أجاب���وا بأنهم يتبنون
مواقف وآراء التنظيمات أحيان ًا ،%58.0

تش���كيل رأي عام منقاد ومضلل حس���ب رؤيتها

في حني أن املبحوثني الذين أجابوا بأنهم

اخلاصة ومب���ا يتوافق مع توجهاتها ،حيث بلغت

ال يتبنون مواق���ف وآراء التنظيمات فقد

نسبة من يرون ذلك  %80.6من حجم العينة ،وهذه

بلغت نسبتهم  %6.7من إجمالي العينة،

نس���بة تع ّبر عن مدى قدرة التنظيمات السياسية

وبالنظر إلى النتائج جند أن مجموع من

العينة عن أن التنظيمات السياس���ية تسعى إلى

أجاب���وا بأنهم يتبنون مواقف التنظيمات

على تضليل وعي اجلماهير والسيطرة على آرائها
وتوجيهها مبا يحقق مصاحلها احلزبية اخلاصة،

بلغت  %93.3من إجمالي عينة الدراسة،

ومن جانب آخر تدلل النتائج على عدم قدرة الرأي

وتش���ير هذه النتيجة إلى أن نس���بة من

العام على اخلروج من تأثير التنظيمات السياسية
ليكون رأي ًا عام ًا فاع ًال ومؤثر ًا.

يتأث���رون باملواقف والتوجهات التنظيمية
نحو قضايا املجتمع كبيرة وهذا ينعكس
على الرأي العام الذي ينقاد خلف املواقف

جدول رقم ()32
يوضح مدى تبني المبحوث مواقف وآراء
التنظيمات حول قضية المصالحة
تبني املبحوث مواقف
التنظيمات حول ق�ضية
امل�صاحلة

التكرار

الن�سبة
املئوية

أتبنى مواقفها وآراءها دائم ًا

53

35.3

أتبنى مواقفها وآراءها أحيان ًا

87

58.0

ال أتبنى مواقفها وآراءها

10

6.7

املجموع

150

% 100

التنظيمية ،من خالل تبني جزء كبير منه
للمواقف واآلراء التنظيمية.
جدول رقم ()33
عامال
يوضح األسباب التي جعلت من التنظيمات
ً
مؤثرًا في آراء المبحوثين نحو قضية المصالحة
الأ�سباب التي جتعل من
التنظيمات عام ًال م�ؤثر ًا يف �آراء التكرار
املبحوثني
-1

3131يوضح اجلدول رقم ( )32أن التنظيمات

-2

السياسية تؤثر بصورة أساسية على آراء
ومواقف اجلماهير حول قضاياه من خالل

-3

ما أظهرته إجابات املبحوثني ،حيث ب ّينت
العدد (2012 )21

46

ألن ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات
السياسية رمز للنضال
الوطني
ألنها تدافع عن املصالح
ال��وط��ن��ي��ة وت���واج���ه
مشكالت املجتمع
ألنها تتبنى وجهات نظر
تتفق مع رأي األغلبية

الن�سبة
املئوية%

93

62.0

53

35.3

49

32.7

40

-4

ألنه���ا متتلك وس���ائل
إعالم متعددة ومؤثرة

-5

ألدائ����ه����ا امل���ش���رف 37
وتعاملها اجل���اد مع
القضية الوطنية
ن

األغلبية ،بنس���بة بلغ���ت  %26.7من

26.7

إجمالي العينة.

24.7

4 .4ألنه���ا متتلك وس���ائل إع�ل�ام متعددة
ومؤث���رة ،بنس���بة بلغ���ت  %26.7من

150

إجمالي العينة.
5 .5ألدائها املش���رف وتعامله���ا اجلاد مع

3232يوض���ح اجلدول رقم ( )33األس���باب التي
جعل���ت من التنظيمات عام ًال مؤثر ًا في آراء

القضية الوطنية بنس���بة بلغت %26.7
من إجمالي العينة.

املبحوثني ،وجاءت األسباب حسب الترتيب

وي���رى الباحث أن الس���بب األول يتوافق مع

على النحو اآلتي:

حقيق���ة الواقع الفلس���طيني ال���ذي يتعامل مع

1 .1ألن التنظيمات السياسية رمز للنضال

التنظيمات كعنوان وطني نضالي ،ورمز للتضحية

الوطن���ي ،بنس���بة بلغ���ت  %62.0من

والعط���اء ،وهو م���ا جعل منه الس���بب الرئيس،

إجمالي العينة.

حيث حاز املرتبة األولى ،وهذا يش���ير إلى مكانة

2 .2ألنها تدافع عن املصالح الوطنية وتواجه

التنظيم���ات الفلس���طينية وقادتها وكوادرها في

مشكالت املجتمع ،بنسبة بلغت %32.7

الس���لم االجتماعي الفلسطيني؛ مما يجعل منها
عنصر ًا مؤثر ًا وفعا ًال في تشكيل الرأي العام.

من العينة.
3 .3ألنها تتبنى وجهات نظر تتفق مع رأي

جدول رقم ()34
يوضح ترتيب المصادر التي اعتمد عليها المبحوثون في الحصول على المعلومات حول المصالحة
التـرتـيـب الأول الثاين الثالث الرابع اخلام�س
امل�صــادر

الوزن املرجح
النقاط

%

-1

اإلعالم العربي والعاملي

77

17

10

2

1

592

32.1

-2

التنظيمات ووسائل إعالمها

43

26

13

4

3

448

24.1

-3

النقاشات واحلوارات

29

21

17

15

8

338

18.3

4

رجال الدين واملؤسسة الدينية

21

6

7

10

7

226

14.4

-5

مؤسسات السلطة

29

6

6

2

6

240

13.0

-6

مشايخ ورؤساء العائالت

2

4

3

4

15

95

5.1

1844

جمـموع الأوزان املـرجحـة

47

%100

 3434يتض���ح من اجلدول رقم ( )34أن وس���ائل

ومن ناحية أخرى لكون نسبة كبيرة من الرأي

اإلع�ل�ام العربية والعاملية هي أكثر املصادر

العام الفلس���طيني تنتم���ي أو تناصر أحد

الت���ي يعتمد عليها الرأي العام في احلصول

التنظيمات ،وبالتالي حتتاج إلى معرفة توجه

على معلوماته حول قضية املصاحلة ،وجاءت

التنظي���م نحو القضايا املختلفة ،وبالنس���بة

بنسبة  %32.1من مجموع األوزان املرجحة،

لالعتماد على االتصال الشخصي فقد جاءت

وه���ذا أكدت���ه نتائج الكثير من الدراس���ات

نس���بة االعتماد على النقاشات واحلوارات
متوسط ًة بنسبة .%18.3

املصادر الت���ي يعتمد عليه���ا اجلمهور في

ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى طبيعة املجتمع

الس���ابقة على أن وس���ائل اإلعالم هي أكثر
احلص���ول على معلوماته ،ويرى الباحث أن

الفلسطيني الذي ال يزال يتمتع أفراده بعالقات

هذه النتيجة تعود إلى تركيز وسائل اإلعالم

ش����خصية حميمة إلى جان����ب تنوع التوجهات

عل���ى قضية االنقس���ام الفلس���طيني ورغبة

داخل األسرة أو بني األصدقاء ،وهو ما يجعل

الرأي العام ف���ي معرفة التفاصيل ووجهات

األفراد بحاجة ملعرفة مواقفهم واجتاهاتهم حول

النظ���ر املختلفة وتوجهات الق���ادة إزاء تلك

املفاوضات ،وج����اءت املصادر األخرى (رجال

القضي���ة ،بينما جاءت التنظيمات ووس���ائل

الدين ومؤسسات السلطة – ومشايخ ورؤساء

اإلعالم التابعة لها ف���ي املرتبة الثانية حيث

العائالت) أقل درجة في االعتماد عليها مبراتب

حازت نسبة ،%24.1وتعد هذه نسبة مرتفعة،

متأخرة بنسب متفاوتة بلغت %13.0 - %14.4

ويعتقد الباحث أن اعتماد الرأي العام على

 %5.1 -وهي نسب متدنية وال تعبر عن درجة

التنظيمات الفلسطينية ووسائل إعالمها يرجع

اعتماد أساس����ية من قبل الرأي العام على تلك

إلى حاجت���ه ملعرفة األخبار واملعلومات التي

املصادر في زيادة معرفتهم بقضية املفاوضات

ال تنشرها وسائل اإلعالم العامة بخصوص

واحلصول على معلومات حولها.

قضية املصاحلة ،وتوجهات الفصائل نحوها،

العدد (2012 )21
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جدول رقم ()35
يوضح ترتيب القوى السياسية بين القوى االجتماعية من حيث إسهامها في تقديم معلومات حول
قضية المصالحة
درجة الإ�سهام �أ�سهمت ب�شكل
كبري

�أ�سهمت قلي ًال

ملت�سهم

القوى االجتماعية

ك

%

ك

%

ك

%

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

التنظيمات السياسية

102

68.0

38

25.3

10

2.61 6.7

0.611

87.11

املؤسسات احلكومية

91

60.7

34

22.7

25

2.44 16.6

0.764

81.33

املؤسسات الدينية

44

29.4

65

43.3

41

2.02 27.3

0.755

67.33

االحتادات والنقابات

26

17.3

67

44.7

57

1.76 38.0

0.717

59.78

الروابط العائلية

33

22.0

48

32.0

69

1.76 46.0

0.792

58.67

ن

150

3535يتض���ح من جدول رق���م ( )35أن املبحوثني

نس���بة كبيرة من الرأي العام الفلس���طيني

ي���رون أن الق���وى االجتماعي���ة ممثل���ة في

تهتم بقضية املصاحلة هذا من ناحية ،ومن

التشكيالت املختلفة أسهمت بنسب متفاوتة
في تقدمي معلومات أ ّثرت على آرائهم ،وجاءت

ناحي���ة أخرى فإن غالبية أفراد املجتمع إما
تنتم���ي أو تناصر أحد التنظيمات ،وبالتالي

التنظيمات السياسية في قمة ترتيب القوى

تهتم مب���ا تقدمه تل���ك التنظيم���ات وتتأثر

االجتماعية الت���ي تثري اجلمهور مبعلومات

ب���ه .ويرجع الباحث س���بب توجه اجلمهور

تؤثر في تكوين آرائ���ه ومواقفه حول قضية

للوسائل التنظيمية إلى حاجته ملعرفة توجهات

املصاحلة ،حيث حازت التنظيمات السياسية
وزن ًا نسبي ًا بلغ  %87.11ويرى الباحث أن

التنظيمات إزاء قضية املصاحلة ،إلى جانب
حاجتهم ملعرفة املعلومات التي ال تنش���رها

هذه النسبة املرتفعة تدلل على الدور الكبير

وسائل اإلعالم والتي تلعب فيها التنظيمات
دور ًا بارز ًا في حتديد مسارات هذه القضية،

هذه القضية ،من خالل ما تقدمه من معلومات

وجاءت الس���لطة احلاكمة في املرتبة الثانية

للجمهور الفلس���طيني ،وبالتالي التأثير في

بوزن نسبي بلغ  %81.3وهي نسبة مرتفعة

تشكيل الرأي العام نحو تلك القضية ،ويرجع

توضح مدى تأثير الس���لطة في الرأي العام

الباحث ذلك إلى تعدد وس���ائل اإلعالم التي

الفلسطيني من خالل ما تقدمه من معلومات

تس���تخدمها التنظيمات بكل أنواعها ،كون

تس���هم في تش���كيل آرائ���ه وتوجهاته نحو

الذي تؤديه التنظيمات الفلسطينية في تداول

49

قضي���ة املصاحلة ،ويرج���ع الباحث ارتفاع

واجلمعي ،ومؤسس���ات السلطة الوطنية في

نس���بة مس���اهمة الس���لطة في التأثير على

مقدمة تلك الوسائل.

الرأي العام إلى كونها اجلهة الرسمية أمام

2 .2أثبتت الدراس���ة أن القوى السياسية وعلى

اجلمهور واملس���ؤولة عن املصاحلة وبالتالي

رأس���ها التنظيمات السياسية ،ومؤسسات

تس���تقطب اهتمام اجلمهور مبتابعة قضية

الس���لطة الوطني���ة ،واملؤسس���ات الدينية،
مت���ارس دور ًا مهم��� ًا في ترتي���ب أولويات

وبينت النتائج أن املؤسسات الدينية حازت

االهتمام لدى الرأي العام الفلسطيني إزاء

على وزن نسبي بلغ %67.33ويرجع الباحث

القضايا العامة.

املصاحلة وتطوراتها ،ومن هنا جاء التأثير،

حيازة املؤسسات الدينية هذه النسبة املؤثرة

3 .3ج���اء االهتم���ام بالقضايا السياس���ية في

إل���ى تنامي الش���عور الديني ف���ي املجتمع
الفلس���طيني خاص ًة في ظل الظروف التي

س���لم أولويات الرأي العـام ،وأن اجلمهور

يعيشها والتي جتعله في حاجة دائمة ملعرفة

الفلسطيني لديه شعور جمعي عام بالقضايا
السياسية قياس ًا بالقضايا األخرى ،أي أن

توجهات وآراء القوى الدينية ومواقف رجال

كل ما هو سياسي عام يطغى على توجهات

الدين من هذه القضية ،وذلك بدوره ينعكس

الرأي العام الفلسطيني.

4 .4كش���فت الدراسة عن أن تش ّكل الرأي العام

بدرجة من التأثير على آراء اجلماهير.

الفلس���طيني يرتبط إلى ح���د كبير باملناخ

النتائج العامة للدراسة
بعد العرض السابق لإلطار النظري ومناقشة
نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها ،خلص الباحث
إل���ى مجموعة م���ن النتائج الت���ي مت من خالل
التوص���ل إليه���ا حتقيق األه���داف العامة التي
انطلقت الدراس���ة لتحقيقها ،وقد جاءت النتائج
في مجموعة من النقاط يتلخص أهمها مبا يلي:
1 .1أظه���رت نتائج الدراس���ة أن ال���رأي العام
الفلس���طيني يعتمد على عدد من املصادر
في احلص���ول على معلوماته حول القضايا
املث���ارة ،وج���اءت كل من وس���ائل اإلعالم
والتنظيمات السياسية واالتصال الشخصي
العدد (2012 )21

االجتماعي والسياسي العام الذي يعايشه،
أي أن الظ���روف السياس���ية تلع���ب دور ًا
أسـاسي ًا في التأثير على تشكيل الرأي العام

نحو القضايا املثارة.
5 .5أوضحت الدراسة أن متابعة الرأي العام ملا
تقدمه القوى السياسية حول قضية املصاحلة
أدت إلى زيادة نس���بة اهتمام الرأي العام
الفلس���طيني بتلك القضي���ة وبالتالي جناح
القوى السياسية في توجيه اهتمام اجلمهور
نحوها.
 6 .كش���فت النتائج عن أن القوى السياس���ية
لديها الق���درة على مواجهة قضايا املجتمع
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وتش���كيل رأي ع���ام موجه وف���ق توجهاتها

الدرجة الثانية من حيث التأثير في تشكيل

ومواقفها من القضايا املطروحة.

الرأي العام.

7 .7بينت الدراس���ة أن التنظيم���ات واألحزاب

1010كشفت النتائج عن أهم األسباب التي جعلت
من التنظيمات عام ًال فعا ًال في صياغة آراء

الفلس���طينية م���ن حيث االهتم���ام بقضية

اجلماهير والتأثير على مواقفهم ،وجاء البعد

املصاحلة الوطنية ومتابعتها ،وأن تلك القوى
ه���ي األكثر تأثير ًا عل���ى مواقف اجلماهير

الوطني والنضالي الس���بب الرئيس لنجاح
التنظيمات في استقطاب اجلماهير والتأثير

وتوجهاتها نحو تلك القضية.

عليهم ،أما الس���بب الثاني فتمثل في كونها

السياسية جاءت في مقدمة القوى االجتماعية

متثل خط الدفاع األول عن املصالح الوطنية

8 .8كش���فت الدراس���ة ع���ن عدد م���ن اآلليات

للشعب الفلسطيني.

واألس���اليب التي تس���تخدمها التنظيمات
للتأثير ف���ي الرأي العام ،وجاءت وس���ائل

1111أثبتت نتائج الدراسة أن االنتماءات التنظيمية
والسياس���ية تلعب دور ًا مهم��� ًا ومؤثر ًا في

األول���ى لدى الرأي العام ،وجاءت احلوارات

حتديد توجهات اجلماهير وآرائها حول بعض

والنقاش���ات احلزبية في املرتبة الثانية من

القضايا املثارة في الواقع.

اإلع�ل�ام احلزبي���ة بتصنيفاتها ف���ي املرتبة

حيث االس���تخدام من قبل األفراد املنتمني

1212بينت الدراس���ة أن الرأي العام الفلسطيني

للتنظيمات السياس���ية ،وتدلل هذه النتيجة

رأي ع���ام منق���اد ومضل���ل ف���ي كثير من

عل���ى أن االتصال الش���خصي ه���و أحد
األس���اليب األساس���ية التي تعتم���د عليها

األحيان ،وال يس���تطيع أن يع ّبر عن مواقفه

وتوجهات���ه بش���كل كبير ،وحترك���ه وتؤثر

التنظيمات ف���ي توعي���ة عناصرها ومدهم

به القوى السياس���ية املختلف���ة في الواقع

باملعلومات حول القضايا العامة.

الفلس���طيني ،ولع���ل أبرز ه���ذه القوى هي

9 .9أثبتت نتائج الدراس���ة أن القوى السياسية

األح���زاب والفصائل الفلس���طينية املختلفة

ممثل���ة بالتنظيمات واألحزاب السياس���ية
تلعب دور ًا متميز ًا وفاع ًال في تشكيل الرأي

والس���لطة القائمة ،باإلضافة إلى وس���ائل
اإلعالم املختلفة والتي تعمل في الغالب وفق

العام الفلسطيني حول القضايا املثارة التي

اجلهة التي تتبع لها.

تس���تحوذ على اهتم���ام اجلمهور ،وخاصة

1313أوضحت الدراسة أن الرأي العام الفلسطيني

قضية املصاحلة ،وبلورة رأي عام متوافق مع

محدود وضعيف وال ميتلك فعالية وقوة تأثير

توجهاتها ومواقفها احلزبية ،وجاءت كل من

عل���ى توجهات صن���اع القرار السياس���ي

مؤسس���ات السلطة واملؤسسات الدينية في

الفلسطيني لتحقيق املصاحلة.
51

توصيات الدراسة
ف����ي ضوء ما انته����ت إليه الدراس����ة من نتائج
على املس����توى التحليلي وامليداني ،اتضح أن هناك
صعوبات وعراقيل كبيرة حتول دون أن يكون هناك
رأي ع����ام فلس����طيني فاعل ،وذل����ك ألن التكوينات
االجتماعية لم تبلغ درجة من النضوج في املجتمع
الفلس����طيني ،فهي على درجة من التقسيم ،فكثير ًا
م����ا يوجد ف����رد ما قيادي في تنظيم سياس����ي ما،
ومنتم لتكوين عشائري مؤثر ،وله نشاط اقتصادي
واض����ح في املجتمع ،وهي حالة تعيق التوصل إلى
توحي����د توجهات األفراد ومواقفه����م وآرائهم حول
القضايا املصيرية ،ولكن يرى الباحث أنه ما زالت
هناك فرصة كبيرة لتفعيل الرأي العام الفلسطيني،
ليقوم ب����دور محوري ومهم في احلياة السياس����ية
الفلسطينية ،خاصة أن احلالة السياسية الفلسطينية
متتل����ك العديد من عناصر الق����وى التي تدفع بهذا
االجتاه ،ومن أجل حتقيق ذلك ميكن القيام ببعض
األمور منها:
 1 .مب����ا أن القوى السياس����ية تعد من العناصر
الرئيس����ة املكونة للحياة الفعلي����ة لألفراد في
املجتم����ع وتتس����م بقدرتها عل����ى التأثير على
اآلخري����ن ،وتتحكم في االجتاه����ات واملواقف
االجتماعية لألفراد واجلماعات ،فإنه ال بد من
تطوير أدائه����ا ،وتوحيد جهودها لتكون قادر ًة
على إعادة كس����ب ثقة اجلماهير الفلسطينية،
مما ميكنه����ا من القيام بدورها املنوط بها في
بلورة وصياغة الوعي اجلمعي العام للجماهير
الفلسطينية بكل ما يحيط بهم من قضايا حيوية
العدد (2012 )21

متس واقعهم ،ولك����ي يتحقق ذلك يجب العمل
عل����ى تطوير األداء والرقي به من خالل توحيد
اخلطاب السياسي واإلعالمي ووضع سياسة
عامة ترتكز إلى البعد الوطني العام واالبتعاد
عن املصالح احلزبية والفئوية.
 2 .ضرورة تنويع وتطوير البرامج والنش����اطات
املقدم����ة من قب����ل القوى السياس����ية األخرى
الفاعلة على الساحة الفلسطينية لتصبح برامج
واقعية تلبي حاجات الواقع الفلسطيني وتعبر
عن اهتمامها بقضاياه املتعددة ،وبالتالي تكون
قادر ًة على اس����تقطاب اجلمهور وكس����ب ثقته
وتزوي����ده مبعلومات توضح أهمية تلك القضية
وتش����كل الوعي الوطني حولها؛ مما يسهم في
تش����كيل رأي ع����ام موحد ميتل����ك القدرة على
مواجهتها بفاعلية.
 3 .العمل على توجي����ه الرأي العام وتفعيل دوره
من خالل القوى املجتمعية األخرى مبا يتوافق
مع املصلحة الوطنية العامة ،وعدم استخدامه
كأداة ب����ل توجيهه ليكون ذات���� ًا فاعلة أو قوة
اجتماعية مؤثرة تش����ارك في النهوض بالواقع
االجتماعي ،ومواجهة مشكالته وقضاياه ،ويتم
برامجها وتكثيف
ذلك عبر تطوي����ر التنظيمات
َ

نشاطاتها العامة ،لطرح كافة القضايا مبنطلق

وطني واجتماعي عام ،وليس من منطلق حزبي
تنظيمي خاص.
4 .4اجلمهور الفلس����طيني نفسه مطالب باالهتمام
والتركيز على كافة القضايا االجتماعية املختلفة
وخاصة قضية االنقسام ،حيث ال ميكن النظر
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للقضايا ذات الطابع االجتماعي أو االقتصادي

ل����و تعارض ذلك مع توجهاتهم اخلاصة ،وذلك

أو الثقاف����ي أو التعليمي وغيرها من القضايا

لتشكيل رأي عام فاعل.

باعتباره����ا معزولة عن باقي القضايا الوطنية

8 .8تفعيل دور اجلامعات واملؤسس����ات األكادميية

والسياسية بل يجب النظر إليها كجزء أساسي

واملثقفني ،ليقوم����وا بدورهم في توعية ونهضة

وكمف����ردات مترابط����ة مع غيرها ف����ي الواقع

الرأي العام الفلسطيني.

الفلسطيني.

مراجع الدراسة

5 .5من امله����م أن تتولى الس����لطة احلاكمة إتاحة

•أحمد زايد :علم االجتماع النظريات الكالسيكية ،ط ( 2دار
املعارف  -القاهرة ) 1996م .

الفرص����ة الكاملة للق����وى االجتماعية املختلفة

•إسماعيل سعد :املجتمع والسياسة دراسة في النظريات ،ط3
(دار املعرفة اجلماعية  -اإلسكندرية) 1999م.

وخاص����ة املنظم����ات األهلي����ة الفلس����طينية
ومؤسسات املجتمع املدني ملمارسة نشاطها،

•السيد الزيات :في سوسيولوجيا بناء السلطة ،ط( 4دار املعرفة
اجلامعية  -اإلسكندرية ) 2003م.

والتعبي����ر عن آرائها ومنحه����ا الفرصة لتلعب

•جان ستوتزل وجيرار :استطالع الرأي العام ،ت عيسي
عصفور ،ط( 3منشورات عويدات  -بيروت) .1988

دوره����ا املؤثر والفعال ف����ي التصدي لألزمات

•جمال مجاهد :الرأي العام وطرق قياسه ،ط( 1دار املعرفة
اجلامعية  -اإلسكندرية) 2005م.

والقضايا الفلس����طينية ومواجهتها واملشاركة
في حلها.

•جميل هالل :التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية بعد
أوسلو ،ط( 1مواطن للدميقراطية  -رام الله) 2006م.

6 .6ضرورة تفعيل دور القوى املجتمعية والسياسية

• : ---------النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو ،ط1
(مؤسسة مواطن  -رام الله) 1998م.

املختلفة لتحقيق التوازن في املجتمع الفلسطيني،

•__________  :تكوين النخب الفلسطينية ،ط1
(مواطن املؤسسة الفلسطينية  -رام الله فلسطني) 2002م.

وتعزي����ز دور املجتمع املدني والقطاع اخلاص
لكي يس����اهم في تخفيف حدة الهيمنة من قبل

•__________ :أصول االجتماع السياسي،
السياسة واملجتمع في العالم الثالث ج ،2ط( 1دار املعرفة
اجلامعية  -اإلسكندرية) 1989م.

تفردها في تش����كيل وعي اجلمهور املوجه مبا

•جورج مارتن  :نظم اإلعالم املقارن ،ت على درويش ،ط( 1الدار
الدولية للنشر  -القاهرة ) 1991م.

ف����ي آرائه والتحكم في توجهاته نحو القضايا

•جيه روشيه :علم االجتماع األميركي دراسة ألعمال بارسونز،
ت :محمد اجلوهري ،وأحمد زايد ،ط( 1القاهرة – دار املعارف،
.)1981

األحزاب والتنظيمات السياسية بالتخفيف من
يتوافق م����ع رؤيتها احلزبية اخلاصة ،والتأثير
املختلف����ة ،وتعديل����ه وتوجيهه مب����ا يتوافق مع

•حامد قويسي :دراسات في الرأي العام ،ط( 1دار الشروق
للنشر – عمان) 2003م.

املصلحة الوطنية العامة.
7 .7ض����رورة تفعي����ل دور قادة ال����رأي ،من خالل

•حسن الساعاتي :تصميم البحث االجتماعي ومناهجها
وطرائقها ط( 1مكتبة سعيد رأفت  -القاهرة) 1990م.

تبني قادة الرأي واملس����ؤولني قضايا املجتمع

•حميدة سميسم :نظرية الرأي العام ،ط( 1دار الشؤون الثقافية
العامة  -بغداد) 1992م.

وتوضيحه����ا للجمه����ور وطرحه����ا بواقعي����ة
وموضوعية بعيد ًا ع����ن الفئوية واحلزبية حتى

•حنفي عوض :دراسات في علم االجتماع السياسي السياسة،
ط( 1جامعة الزقازيق  -مصر) 1999م.
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•دانيل كاتز وآخرون :اإلعالم والرأي العام ،ت محمود احلمامي،
ط( 2دار نهضة مصر للطباعة  -القاهرة) 1996م.

•عبد الهادي اجلوهري :أصول علم االجتماعي السياسي ،ط،2
(املكتبة اجلامعية  -اإلسكندرية) 2000م.

•دياب اللوح :استحداث منصب رئيس الوزراء ،مركز اإلعالم
(مركز اإلعالم واملعلومات الفلسطيني  -غزة) 2003م.

•محمد الوفائي :مناهج البحث في الدراسات االجتماعية ،ط،1
(األجنلو مصرية  -القاهرة) 1999م.

•رفيق سكري :مدخل في الرأي العام واإلعالم ،ط( 1منشورات
جروس برس  -لبنان) 1989م.

•محمد علي محمد :دور الصفوة السياسية في تشكيل الوعي
اجلماهيري في املجتمع املصري ،رسالة دكتوراه غير منشورة
(كلية اآلداب  -جامعة القاهرة) 1995م.

•سمير حسني :الرأي العام األسس النظرية واجلوانب املنهجية،
ط( 1عالم الكتب  -القاهرة) 1997م.

•محمود عبده :دور قادة الرأي الدينيني في معاجلة قضايا
الشباب ،رسالة دكتوراه غير منشورة (كلية اإلعالم – جامعة
القاهرة ) 1987م.

•سومي العزي :املفاهيم السياسية املعاصرة ودول العالم الثالث،
ط( 2املركز الثقافي العربي  -بيروت) 1987م.

•محي الدين عبد احلليم :االتصال باجلماهير والرأي العام ،ط1
(األجنلو مصرية  -القاهرة ) 1999م.

•صادق األسود :الرأي العام ظاهرة اجتماعية وقوة سياسية،
ط( 1دار جامعة بغداد للنشر -بغداد) 1991م.

•مخيمر أبو سعدة  :مقدمة في علم السياسة ،ط( 3دار املنار
للنشر _ فلسطني)2005م.

•عادل خليل :اإلعالم والرأي العام ،ط( 1مركز دراسات الوحدة
العربية  -بيروت) 2003م.

•مصطفى اخلشاب :علم االجتماع ودراسته ،الكتاب الثاني
(مكتبة األجنلو مصرية  -القاهرة ) 1992م.

•عاطف أبو مطر :دور القوى االجتماعية في تشكيل الرأي
العام الفلسطيني ،رسالة دكتوراه غير منشورة (معهد البحوث
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دراسات

الحريات األكاديمية لطلبة الجامعات الفلسطينية
في قطاع غزة

نادية الدلو

*

مقدمة

واألنشطة الطالبية ،وهذا يؤدي إلى إعاقة اإلبداع

تعتب���ر احلري���ة األكادميية أساس��� ًا في منو

واالبتكار في اجلامعات .وتعاني مؤسسات التعليم

اجلامع���ات وزيادة فعاليتها ،فف���ي العالم أجمع

العال���ي والبحث العلمي ف���ي البالد العربية 1من

تتفاخ���ر اجلامع���ات باس���تقاللها ،وحرية أفكار

مشاكل كبيرة تشمل طرق التعليم ومناهج البحث

منتس���بيها؛ مما يس���هم في دفعها إلى حتديث

وأساليب اإلدارة وسوء استخدام املوارد وتأهيل

برامجه���ا وتطويرها ،ووض���ع خطط حديثة تلبي

املدرسني ،وتعتبر اس���تقاللية مؤسسات التعليم

حاجات املجتمع؛ لترتقي به وبها إلى التنمية وتكون
قادر ًة على املنافسة العلمية في كافة املجاالت.

العالي أهم الركائز التي تضمن احلرية األكادميية
داخل اجلامعات.

وهن���اك أنظمة تقف حجر عثرة أمام احلرية

ويعت���رض تطبي���ق احلريات ف���ي اجلامعات

األكادميي���ة ف���ي اجلامعات ،وق���د ال توجد ـ في

الفلسطينية مجموعة من العوامل واملعيقات .تتم ّيز

األكادميي���ة فيها ،وتعمل عل���ى حمايتها ،فهناك

بوجود نش���اط سياس���ي كبير فيها .والفعاليات

األس���اس ـ أنظم���ة وقوانني تؤس���س للحريات

اجلامعات الفلسطينية عن غيرها من اجلامعات

تدخل من األنظمة في حرية التدريس والبحث احلر

التي يقوم بها الطلبة في احلرم اجلامعي تعكس

*باحثة فلسطينية.

ـ إلى درجة كبيرة ـ اهتمامهم بالوضع السياسي
55

العام أكثر من اهتمامهم برسوم الدراسة وأندية

الحري���ة األكاديمي���ة :تعن���ي غي���اب القيود

الطلبة ،أي أن معظم النش���اطات التي يقوم بها

واإلكراه ،واإلجبار ،والقهر ،عن نشاطات البحث

الطلبة ذات طابع سياسي وطني 2،ومن هنا تهتم

والدراس���ة ،والتدريس في اجلامع���ات ،ومراكز

السلطة الفلسطينية سواء قبل سيطرة «حماس»

البحث.

أو بعدها ،مبراقبة هذه النشاطات ،كما أن حياة

•كما يمكن تعريف الحرية األكاديمية:

4

الطلبة اجلامعية تتأثر مبثل هذه النشاطات وردود

بأنها حرية البحث والتدريس والتحدث والنشر

الفعل عليها.

م���ع االلتزام مبعايير وقواعد البحث العلمي دون

وتناقش هذه الدراسة احلرية األكادميية لطلبة

تدخل أو فرض عقوبات ،ودون تقويض ملا ميكن

اجلامعات الفلس���طينية في قطاع غزة ،وتسعى

أن يقود إليه هذا البحث أو الفهم.

ملعرفة ذل���ك عبر حتليل س���ريع ملفهوم احلريات

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

األكادميي���ة ،ونظرة ف���ي احلري���ات األكادميية
واملواثيق الدولي���ة والعربية واحلريات األكادميية

«حرية أنش���طة أعضاء الهيئة األكادميية في

في القانون األساسي الفلسطيني ،قبل أن تنظر

الوصول إلى مختل���ف أنواع املعرفة والتطورات

ف���ي حقيقة احلريات األكادميية لطلبة اجلامعات

العلمية وتب���ادل األفكار والدراس���ات والبحوث

الفلس���طينية في قط���اع غزة ،وتختت���م بتقدمي

واإلنتاج والتأليف واحملاضرات ،وفي استخدام

اجلامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

مختلف وس���ائل التطور احلديث���ة دون تقييد أو
حواجز ،وصو ًال إلى خير املجتمع واإلنسان ،وما

مقترح���ات للنه���وض باحلري���ة األكادميي���ة في

تتطلبه هذه األنشطة من سلوكيات تأخذ أشكا ًال
مختلف ًة بحسب هذه املؤشرات».

مفهوم الحريات األكاديمية
هناك العديد من املفاهيم للحريات األكادميية،

ويقصد بذلك رفع القيود عن الباحثني واملفكرين

تختلف وتتطور من استخدام إلى آخر ،ميكننا طرح

وأساتذة اجلامعات في توفير املعلومات واالطالع

عدة مفاهيم كما يراها الباحثون ،وهي كاآلتي:

عليها وإبداء اآلراء ومناقشتها ونقدها ورفع القيود
عن التأليف واإلبداع الفكري ،وهذا يعد جزء ًا من

•يمكن تعريفها:

3

الحري���ة :تعني غي���اب القيود غير املناس���بة

منظومة حقوق اإلنس���ان ،وهكذا يصبح مفهوم

وممارسة الفرد حقوقه وطاقاته.

احلري���ات األكادميية من االلتزام���ات القانونية

األكاديمي���ة :تطلق على م���ا يختص بجامعة

الدولي���ة وعلى ال���دول تقع مس���ؤولية مراعاتها

أو كلية ،وتعني الدراس���ات املبنية على املفاهيم

واحترامها وحمايتها.

والنظريات واألفكار.
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وتعني احلرية األكادميية 6أيض ًا :حرية التعليم

 -ميثاق حقوق وواجبات احلرية األكادميية :الذي

والتعل���م ،فاحلرية األكادميية تعطي األس���اتذة
واألوس���اط األكادميية حماي ًة خاص��� ًة وحقوق ًا

أعلنت���ه الرابطة الدولية ألس���اتذة ومحاضري
اجلامعات في مؤمتر سيينا ،عام .1982

خاص ًة بسبب تفانيهم في متابعة املعرفة واحلقيقة.

 -امليثاق األعظم للجامعات األوروبية :الذي صدر

وم���ع ذلك ،فإن احلري���ة األكادميية كانت ولعدة
أسباب غير مشروطة أبد ًا.

في بولونيا في إيطالي���ا عن مؤمتر اجلامعات
األوروبية ورؤسائها عام .1988
 -إعالن «ليما» للحريات األكادميية :الذي صدر

وتعني احلريات األكادميية بالنسبة للجامعات
باعتباره���ا مؤسس���ات متخصص���ة ،حزم ًة من

ف���ي اجتماع الهيئة العام���ة للخدمة اجلامعية

احلقوق للجامعات نفسها ،بحيث تصنع سياستها

العاملية املنعقد في «اكبيرو» في أيلول من العام

التعليمي���ة واإلدارية واملالية بحري���ة كاملة دون

نفسه .1988

تدخ�ل�ات أو إم�ل�اءات أو اعتراضات من خارج

 -إع�ل�ان «كمباال» :الذي صدر عن ندوة احلرية

املؤسس���ة مهما كانت تل���ك اجلهات .وتعني حق

األكادميي���ة واملس���ؤولية االجتماعية للمثقفني

املؤسس���ة األكادميية في اختي���ار القيادات عن

باملرك���ز الدولي للمؤمترات بكمباال في أوغندا.

طريق االنتخاب احلر دون اعتراض من خارجها

في العام .1990
 -إعالن مركز حقوق اإلنس���ان البولندي :الذي

وضمان االستقالل املالي واإلداري للجامعات.

نظمه مركز حقوق اإلنسان البولندي ،في مدينة

الحريات األكاديمية
والمواثيق الدولية والعربية

يوزنان عام .1993
هن���اك إذن اعت���راف باحلرية األكادميية في

•عالميًا:

الوثائق واألعراف الدولية ،ولكنها ال تأخذ صداها
بالش���كل املطلوب ومبدى أهميتها ،نظر ًا لدرجة

ليس هناك 7إلى اآلن وثيقة دولية عاملية للحرية
األكادميي���ة ،بحيث تدخل «احلري���ة األكادميية»

احلساس���ية التي تعود إلى السياسة األميركية

حت���ت مظلة القان���ون الدول���ي وال أي آلية دولية

في طرح موضوع احلريات األكادميية ،الس���يما

ولكن ظهر اهتم���ام مبوضوع احلرية األكادميية

أن اإلدارة األميركية تريد أن تسوغ لذلك القانون
املسمى «معاداة السامية» ،ليصبح سيف ًا مسلط ًا

حلماية احلرية األكادميية في جميع بلدان العالم.
من قب���ل الكثير من اجلمعي���ات واملنظمات غير

عل���ى رأس كل باحث ،يتناول بالنقد والدراس���ة

احلكومية ،ومنظمات األمم املتحدة وذلك بداية من

طبيعة اليهود وتاريخهم ،أو حتى جرائم اجليش

 .1981ونتج عن ذلك عدد ال بأس به من املواثيق

األميركي ضد املسلمني في أفغانستان والعراق

واملؤمترات الداعمة للحرية األكادميية ،ومن أهمها:

والس���جون السرية ،لذلك جند أنه قلما يتم طرح
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ه���ذه القضايا في املؤمترات الدولية رغم احلاجة

وال���والء ،وإخضاع برامجها لسياس���ات ضيقة

الشديدة للتركيز عليها.

بغرض احلفاظ على احلكم والسلطة ،وهذا يحد

ظه���رت أمام الباحثني عقبة خطيرة هي قانون

من حرك���ة الباحثني والعلم���اء ،ويصادر الرأي

معاداة السامية 8والذي أصدره الرئيس األميركي
جورج ب���وش االب���ن و ُأعلن في أواخر تش���رين

العام ،إضافة إلى استخدام املؤسسات التعليمية
كمراكز للدعاية احلزبية أو الدعوة األيديولوجية.

األول 2004م ،وكان ين���ص على أن تالحق وزارة

وه����ذا التردي الواضح في مؤسس����ات التعليم
العالي والبحث العلمي جعل هناك حاج ًة ملح ًة إلى

في العالم وتق ّيم موقف الدول حول هذا املوضوع،

لفت أنظار املسؤولني العرب وتنبيه الرأي العام إلى

اخلارجية األميركية كل األعمال املعادية للسامية
مما أدى إلغالق بعض املراكز البحثية السياسية

مخاطر التمادي في إخضاع اجلامعات ومؤسسات

التي ال تتفق مع وجه���ة النظر األميركية ،و ُيعتبر
قانون معاداة السامية مقيد ًا للحريات األكادميية

البح����ث العلمي العرب����ي للفئوي����ة ،وحرمانها من
االستقاللية ،وإلى ضرورة تطوير بيئة علمية صاحلة
لتكوين نسق علمي عربي منتج ومستقل مع ًا.

ويتع���ارض م���ع أهم مرجعي���ة قانوني���ة للحرية
األكادميية وه���ي احلق في التعليم ،إضاف ًة لكثير
من احلقوق املتفرقة في املواثيق الدولية ،خصوص ًا

فعلى املستوى العربي 10،هناك قوانني وأحكام
دستورية عربية تقضي بحرية التعليم وتق ّيد العمل

تل���ك التي تتضمن احلق ف���ي حرية الفكر والرأي

البحثي واألكادميي وتنقس���م إلى فرعني :نصت

والتعبي���ر ،وتكوين وتنظيم اجلماعات واالجتماع،
الذي نصت عليه املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان
الصادرة بعد احلرب العاملية الثانية ،وأيض ًا اتفاقية

أح���كام فرع منها على إلزامية التعليم في ()32
حكم ًا دستوري ًا عربي ًا .بينما لم تقرر أحكام الفرع

اآلخر هذه اإللزامية ( )23حكم ًا دستوري ًا عربي ًا.

اليونسكو املناهضة للتمييز في التعليم عام .1960

وإذا ما مت الرجوع إلى الدس���اتير العربية

فإنن���ا جن���د أن مجموعة منها قد ق���ررت حرية

•عربيًا:

البحث العلمي ،في حني صمتت مجموعة أخرى

يش���وب التعلي���م العالي ومؤسس���ات البحث

ع���ن النص على ذلك .فقد نص���ت أحكام ()29

العلمي في الدول العربية 9العديد من املش���اكل،

وثيق���ة دس���تورية عربية على حري���ة  -كفالة -

كمناهج البحث وطرق التدريس ،وأساليب اإلدارة

حرم���ة  -البح���ث العلمي .وصمت���ت عن النص

وس���وء تأهيل املدرسني .واألهم إخضاع التعليم

عل���ى ذلك أحكام ( )38وثيقة دس���تورية عربية.

والبحث العلمي لضغوط خارجية ،وفرض وصاية

فق���د ابت���دأت الصيغة اخلاص���ة بحرية البحث

خارجية عل���ى احلياة اجلامعي���ة ،والتعامل مع

العلمي في التش���ريع الدستوري العربي بالنص

هيئاتها التدريس���ية واإلدارية مبنطق احملسوبية
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عل���ى أن :حتمي الدولة العل���وم والفنون وترعى
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تام ،ولذلك فإن فهمه يختلف في كثير من األحيان

وتشجع على البحوث العلمية
تقدمها وانتشارها
ّ

م���ن جامعة إلى أخرى ،ومن ف���رد إلى آخر من

في دساتير سورية لألعوام 1950م املادة ()28
القانون ( ،)8وهو أول تش���ريع دستوري عربي

أس���اتذة اجلامعات وطالبه���ا وإدارييها ،ولذلك

يقرر حرية البح���ث العلمي فيما نعلم ،و1953م

فال ي���زال جوهر احلري���ة األكادميية وعناصرها

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

وحدودها وضوابطها وشروط تطبيقها وعالقتها
باملسؤولية األكادميية وحتى مدى أهميتها أمور ًا

( )28من القانون (.)8

غير معروفة متام��� ًا ،تبقى كلها عرضة لالجتهاد

وف����ي املقابل ،نصت أحكام مجموعة أخرى من
الدساتير العربية 12على حرية البحث العلمي ارتباط ًا

الش���خصي والتقيي���م الفردي ،وق���د يكون من

بحري����ة الرأي والتعبير ،حيث وردت الصيغة اآلتية

أسباب ذلك أن االهتمام العاملي مبوضوع احلرية
األكادميية ال يزال حديث ًا وأن هناك غياب ًا للقوانني

إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة

والتشريعات العربية 14املتعلقة باحلرية األكادميية،

أو التصوي����ر أو غي����ر ذلك في ح����دود القانون في

وغياب الفهم الواضح للحرية األكادميية يؤدي إلى

دس����اتير مصر لعام 1956م مادة ( ،)44والكويت

نتائج سلبية منها:

لع����ام 1962م م����ادة ( ،)36وج.ع.م (اجلمهورية

 -1قد يؤدي غموض معنى احلرية األكادميية إلى

العربية املتحدة) لعام 1964م مادة ( ،)35وج.ع.ي

سوء ممارستها واستغاللها بشكل سيئ.

(اجلمهورية العربية اليمنية) لألعوام 1964م مادة

 -2عدم السعي إلى حتقيق احلرية األكادميية ،أو
نيلها بوصفها حق ًا ألصحابها ،ألن غموض

والعراق لعامي 1964م مادة ( ،)29و1968م مادة

معناها ال يقوي الشعور بأهميتها واملطالبة

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

بها.

بذل����ك :حرية الرأي والبح����ث العلمي مكفولة ولكل

( )32و1965م م����ادة ( )55و1967م مادة (،)49

 -3كثير ًا ما يقود غموض معنى احلرية األكادميية

قرر دستور ج.م.ع (جمهورية مصر العربية) لعام
1971م أن :تكف����ل الدولة للمواطنني حرية البحث

إلى تناقض في تطبيقها.

العلم����ي واإلبداع األدبي والفن����ي والثقافي وتوفر

أما على مستوى ممارسة احلرية األكادميية في

وسائل التشجيع الالزمة لتحقيق ذلك مادة (.)49

اجلامعات العربية فإنها ،حسب دراسات حديثة،

أما دس����تور السودان لعام 1998م فقد أورد هذا

تعاني من ضعف واضح ،وفي بعض احلاالت من

النص وهو أن تعمل الدولة على دفع العلوم والبحوث

انتهاك صارخ 15،وفي حاالت دول عربية أخرى،

والتجارب العلمية.

فإن مس���ألة احلريات األكادميي���ة غير مطروحة

ال يزال معنى احلرية األكادميية في اجلامعات
العربية 13غامض ًا إلى حد ما ،وغير محدد بشكل

على مستوى السياس���ات واخلطط ،أي هي من
احملرمات (التابو).
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لذا؛ فإن إحدى أكثر املسائل جد ًال هي كيف

املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة.

نحصل على ضمان اجلودة واالعتماد اجلامعي،

 )2تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي

وال���ذي يتطلب معايير دقيق���ة خطية متطلبة من

جميع مراحله ومؤسس���اته وتعمل على رفع

أعض���اء هيئة التدريس واملجتمع اجلامعي ككل،

مستواه.

في حني أن احلرية األكادميية تقوم على أساس

 )3يكفل القانون استقاللية اجلامعات واملعاهد

حرية البحث العلمي والتدريس.

العليا ومراكز البحث العلمي ،ويضمن حرية

م���ن هنا ،ف���إن توصية اليونس���كو ()2005

البحث العلمي واإلب���داع األدبي والثقافي

املتعلقة بوضع القائمني بتدريس التعليم العالي،

والفن���ي ،وتعم���ل الس���لطة الوطني���ة على

تؤك���د أنه يجب أن يؤخذ بعني االعتبار ،من قبل

تشجيعها وإعانتها.

جميع املؤسس���ات ومقدمي اخلدمات التعليمية،

 )4تلتزم املدارس واملؤسسات التعليمية اخلاصة

دعم ش���روط العمل األكادمي���ي اجليد ،واحلرية
األكادميية واحلوكمة اجلماعية 16،ووفق ًا لذلك فإن

باملناه����ج الت����ي تعتمدها الس����لطة الوطنية
وتخض����ع إلش����رافها .بينما نص مش����روع

مؤسسات الدول التزمت علن ًا باحلرية األكادميية

الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن وتكفل
الدولة التعليم حتى املرحلة الثانوية ومجاني ًا في

ألعض���اء هيئة التدري���س ،واملوظفني ،والطالب،
والعم���ل طبق��� ًا لذلك .وهذا االلت���زام يؤكد 17أن

املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة.

هؤالء في العمل األكادميي لهم احلرية في تبادل

وينص قانون التعليم العالي الفلس���طيني في

قناعاتهم ومسؤولية االس���تنتاجات مع زمالئهم

املادة الثانية منه على أن« :التعليم العالي حق لكل

وطالبهم في تدريسهم وكتاباتهم.

مواطن تتوافر فيه الش���روط العلمية واملوضوعية
احملددة في ه���ذا القانون واألنظم���ة الصادرة

الحريات األكاديمية في القانون
األساسي الفلسطيني

مبقتضاه».
يعد التعليم 19األمل في بناء اإلنسان الذي

أك����د املش����رع الفلس����طيني 18احل����ق في

هو أغلى ما متلك الشعوب ومحور عملية التنمية

التعليم في مشروع القانون األساسي ومسودة

والهدف األساس����ي منها ،وتقع مس����ؤولية في

الدس����تور .فقد نصت املادة الرابعة والعشرون

احلفاظ على نزاهة ومهنية وحيادية املؤسسات

من القانون األساس����ي املعدل للسلطة الوطنية

التعليمي����ة والعملي����ة التعليمية برمتها وضمان

الفلسطينية على ما يلي:

ع����دم التدخل فيها والتش����ويش عليها من أي

« )1التعليم حق لكل مواطن ،وإلزامي حتى نهاية

جهة كانت وحتت أي ذرائع .فإش����اعة احلرية

املرحلة األساس���ية على األقل ومجاني في
العدد (2012 )21

ف����ي املؤسس����ات الثقافي����ة والتعليمية واجب
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الحري��ات األكاديمي��ة لطلب��ة الجامع��ات
الفلسطينية في قطاع غزة
تعتب���ر اجلامعات الفلس���طينية أهم عناصر
البناء الوطني الدميقراطي؛ 23ملا لها من دور في
خلق جيل مثقف ومؤهل فني ًا للتطور املس���تقبلي،
له���ذا فعندم���ا يدخل التفكير الناق���د في متاهة
حقيقي���ة ،فإن التهديد يقع على أساس���ه ،وهذا
بالتال���ي يضع���ف إلى حد كبي���ر احترام حقوق
اإلنس���ان وصيانتها .ويتص���ف احلرم اجلامعي
عال من احلرية
ال���ذي يجب أن ميتاز مبس���توى ٍ
األكادميي���ة 24بأنه بيئة مفتوح���ة لتبادل األفكار
بني الطلبة واحملاضرين بكل حرية وانفتاح دون
خوف من أي مخاطرة .وهي مؤسس���ات يتطور
فيها الفكر الناقد والكتابة األكادميية ونشاطات
مختلفة داخلية إضاف ًة إلى مواضيع سياسية تهم
املجتمع بأكمله ،لذلك نرى أهمية الدعم واحملافظة
على احلريات األكادميية كجزء من احملافظة على
حقوق اإلنسان عامة في املجتمع الفلسطيني.
لق����د كانت اجلامعات الفلس����طينية متثل مراكز
النضال 25ضد االحتالل اإلس����رائيلي ،وهي اليوم
جديرة بأن تطور القدرة على خلق توازن اجتماعي
وثقافي وسياس����ي لنش����اطات ضروري����ة من أجل
تطور اجتماعي شامل .وفقط من خالل نظام يحترم
احلريات األكادميية ميكن للجامعات أن تشارك في
خضم معترك معقد هدفه بناء دولة فلسطينية ،وهذا
الت����وازن ميكن بناؤه عضوي ًا مع مرور الوقت ،لكن
ليس باستطاعة الفلسطينيني حتقيق ذلك من فراغ،
واألخذ من النماذج العاملية مسألة حساسة.

يقتضي إلغاء الوصاية السياسية عن املجتمع
األكادميي ،واحترام استقالل املجتمع العلمي
وضمان حرية الرأي والتعبير والنش����ر ،وإدارة
ش����ؤون مؤسس����ات التعليم العالي وفق أسس
دميقراطي����ة ،وع����دم تدخل الس����لطة التنفيذية
واألجه����زة األمني����ة 20في ش����ؤونها الداخلية،
وضمان استقاللية مؤسس����ات التعليم العالي
يعتبر م����ن أهم الركائز الت����ي تضمن احلرية
األكادميية داخل املؤسس����ات التعليمية ،والتي
تعني حرية البحث والتحدث والتعبير عن الرأي
والتدريس والنش����ر مع االلتزام بقواعد البحث
العلمي ودون تدخل أو فرض عقوبات ،مبا يتيح
املجال للطالب األكادمييني للتمتع بأجواء حرة،
تكفلها استقاللية اجلامعات والقوانني.
فق���د نص قانون التعليم العالي 21رقم ()11
لس���نة  1998في املادة ( )4فقرة ( ،)8على أن
أحد أهداف التعليم العالي هو اإلسهام في تقدم
العلم ،وصون احلريات األكادميية ،ونزاهة البحث
العلمي ،وبناء الدولة على أس���س تضمن سيادة
القانون واحترام احلقوق واحلريات العامة .ونصت
املادة ( )8من القانون ذاته ،على أن لكل مؤسسة
عال حرم ًا ذا حصانة وفق ًا ألحكام القانون.
تعليم ٍ
كم���ا نصت املادة ( )3م���ن القانون 22ذاته على
متتع مؤسس���ات التعليم العالي ومراكز البحث
العلمي باالس���تقاللية وفق ًا ألحكام هذا القانون،
الذي يضمن حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي
والثقافي والفني ،وتعمل الس���لطة الوطنية على
تشجيعها وإعانتها.
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فاجلامعات الفلس����طينية تتميز بوجود نش����اط

والتدريس����ي ،وإن هناك ما يش����ير إلى تراجع هذه

سياس����ي 26كبي����ر فيها ،وتعك����س الفعاليات التي
يقوم بها الطلبة في احل����رم اجلامعي درج ًة كبير ًة

احلري����ات أكثر فأكثر بعد االنقس����ام الداخلي في
الشعب الفلسطيني وبني تكتالت الفصائل واألحزاب.

الهتمامه����م بالوضع السياس����ي الع����ام أكثر مما

وبحس����ب مؤسس����ات 29حقوق اإلنسان خالل

يهتمون بالرس����وم الدراس����ية واألندي����ة الطالبية،

األع����وام الس����ابقة والت����ي رصدت سلس����لة من

فلمعظم النش����اطات التي يقوم به����ا الطلبة طابع

االنته����اكات والتج����اوزات القانوني����ة ،مما أحدث
تراجع ًا ملموس ًا في مستوى ودرجة احترام احلريات

تتأثر باألنشطة السياسية وردود الفعل عليها.

األكادميية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية،

سياسي وطني ،لذلك جند أن حياة الطلبة اجلامعيني

ومتث����ل املس باحلريات األكادميية في مؤسس����ات

وال تزال اجلامعات الفلس���طينية س���واء في

التعليم العالي الفلسطينية بعدة مظاهر منها:

الضفة الغربية أو في قطاع غزة تعاني من حالة
االنقسام 27السياس���ي واجلغرافي املستمر في

•استمرار قيام األجهزة األمنية بتجنيد طلبة

الساحة الفلسطينية ،وال يزال االنقسام السياسي

ف���ي صفوفها ،والطلب منهم القيام مبهمات

بني الضفة الغربية وقطاع غزة يلقي بظالله على

أمني���ة داخل حرم اجلامع���ة وخارجه ،مما
يشكل مس ًا سافر ًا يهدد احلريات األكادميية

األنشطة الطالبية على اختالف تسمياتها داخل

داخل مؤسس���ات التعليم العالي 30،ووقوع

أحرام هذه اجلامع���ات ،كذلك تعطيل انتخابات

العديد من ح���وادث االعتداء على ممتلكات

مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة.

وش���خوص بعض األكادمييني والطالب في

احلري���ة األكادميية بأش���كال عدي���دة منها منع

وعلى الرغم من أن إحدى الدراسات الفلسطينية

مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ،وذلك

( )2008توصل����ت إل����ى أن درج����ة واق����ع احلرية

على خلفية آرائهم السياسية ،أو بهدف فرض

األكادميي����ة لدى أعض����اء الهيئة التدريس����ية في

إرادة سياسية على هذه املؤسسات.

اجلامع����ات الفلس����طينية كان����ت متوس����طة حيث

•إضعاف العالق���ات الدميقراطية بني الكتل

وصلت النس����بة املئوية لالس����تجابة للدراسة الكلية

الطالبية ،بوقوع أحداث عنف بينها ،وتعرض

إلى  ،28%67,6فإن هذا التحس����ن النس����بي يعود

بعض الطلبة العتداءات على خلفيات آرائهم

إلى طبيع����ة الوضع الفلس����طيني والذي يعود إلى

السياسية ،وتدخل األجهزة األمنية في شؤون

جمل����ة من العوامل ،أهمه����ا وقوعه حتت االحتالل،

مؤسس���ات التعليم العالي ،والتضييق ،وفي

كذلك فإن عامل التنوع احلزبي والفصائلي يضفي

بع���ض األحيان حظر ممارس���ة األنش���طة

ضرورة وجود قدر من ممارسات احلرية األكادميية

الطالبية للكتل الطالبية على خلفيات سياسية

في اجلامعات الفلس����طينية على املستوى الطالبي

وأيديولوجية.

العدد (2012 )21
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31

مقترح��ات للنه��وض بالحري��ة األكاديمية
في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
اجلامعات الفلس���طينية كانت وس���تظل أهم
احلقول املتنازع عليها ،وتعتبر احلرية األكادميية
من أه���م 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 والطالب
35
في سعيهم من أجل احلقيقة.
ونظر ًا ملا أش����ير إليه م����ن معيقات تقف دون
ممارس����ة احلرية األكادميية في اجلامعات فهناك
مقترحات للنهوض باحلرية األكادميية في اجلامعات
الفلسطينية وحتديد ًا في قطاع غزة وهي:
•احلاج���ة إلع���ادة التقيي���م العامل���ي للحرية
األكادميية.
•نشر الوعي بالقوانني واألنظمة التي حتث على
احلريات األكادميية ،وحقوق وواجبات الطلبة
ومدى حرياتهم داخل اجلامعات الفلسطينية
وتوضيحها.
•تبني اجلامعات الفلس���طينية حق األس���تاذ
اجلامعي في حرية التفكير التحليلي  -النقدي
واملب���ادرة والتجديد ،ليكون قادر ًا على اجلمع
بني التدريس والبحث العلمي واإلدارة الوظيفية
36
واألكادميية.
•تش���جيع الطلب���ة على ممارس���ة حرية الرأي
واألنش���طة الطالبية املختلف���ة في اجلامعات
الفلسطينية.

•غي���اب ممارس���ة االنتخاب���ات 32الطالبي���ة
ملجالس الطلبة في اجلامعات مخالفة للقواعد
الدميقراطية ،وغياب مبدأ التمثيل النس���بي
ف���ي جامعات قطاع غ���زة ولد واقع احتقان
وصراع في أوس���اط الطلبة نظ���ر ًا للتأثير
الواضح لالقتتال الداخلي واالنقس���ام على
واقع اجلامعات.
هن���اك عدد م���ن االنتهاكات طال���ت احلريات
األكادميي���ة للعاملني ف���ي اجلامع���ات والطلبة،
ومست بوضوح حيادية مؤسسات التعليم العالي
واس���تقالليتها ،أدى ذلك إلى تراجع ملموس في
احلياة الدميقراطية داخ���ل اجلامعات ،وأثر ذلك
على حرية البحث العلمي واألنشطة املختلفة للطلبة.
ونتيج����ة لدراس����ة 33قام بها مرك����ز رام الله
لدراسات حقوق اإلنسان «التقرير نصف السنوي
للعام  2011حول حالة احلريات األكادميية واحلقوق
التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في أراضي
السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع
غزة)» ،نتج عنها أنه ال يزال االنقس����ام السياسي
يلع����ب الدور الرئيس في زي����ادة االنتهاكات بحق
احلريات األكادميية واحلقوق التعليمية في مناطق
الس����لطة الفلسطينية ،وال تزال األقساط اجلامعية
والقروض أحد أهم أس����باب اخلالفات بني الكتل
الطالبي����ة 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.
63

•هناك توصي���ة اليونس���كو ( )2005املتعلقة

•جتس���يد املمارس���ة والثقاف���ة الدميقراطية

بوضع القائمني بتدريس التعليم العالي ،تؤكد

وتعميقها في اجلامعات مبا يرفع مس���تواها

أنه يج���ب أن يؤخذ بع�ي�ن االعتبار ،من قبل

ويربطه���ا باملجتم���ع ،وضمان نش���ر مناخ

جميع املؤسسات ومقدمي اخلدمات التعليمية،

تس���امحي حواري في أوس���اط الطلبة داخل

دعم شروط العمل األكادميي اجليد ،واحلرية

اجلامعات.

األكادميية.37

•عق���د انتخابات مجالس الطلبة في اجلامعات

•حتييد 38اجلامعات الفلسطينية عن أي خالفات

ف���ي مواعيدها احمل���ددة 40،واحترام أنظمة

سياس���ية ،وعدم إقحامها ف���ي أي موضوع

وإج���راءات االنتخاب���ات مبا يع���زز العملية

داخل���ي قد يؤثر على س���ير العملية التعلمية

الدميقراطية.

فيها ،لتتمكن من أداء دورها الوطني والتنموي

الهوامش

املطلوب خاصة في هذه الظروف التي يعيشها

 1إعالن عمان للحريات األكادميية واستقالل مؤسسات التعليم
العالي والبحث العلمي ،2004/12 ،الشبكة العربية ملعلومات
حقوق اإلنسان،

الشعب الفلسطيني ،وحاجة اجلامعات للتنمية
املستمرة.

shtml.http://www.anhri.net/jordan/achrs/pr041200

•عدم تدخ���ل األجهزة األمني���ة في اجلامعات
الفلس���طينية ومنع وجود املجموعات املسلحة
داخل أحرام اجلامعات.

3

http://eng-kfs.ahlamontada.com/t373-topic

احلرية األكادميية الثالثاء آب 2010 ,31

4

•عدم التدخل في األنشطة الطالبية باعتبارها
تعب���ر عنهم ،وتش���جيعهم على ممارس���تها

_http://www.afwinfo.com/index.php?option=com
content&view=article&id=259:--2005&catid=30:2010-06-24-09-17-32&Itemid=98

إعالن احلرية األكادميية 2005
 5إبراهيم حجازين ،مفهوم وواقع احلريات األكادميية في اجلامعات
األردنية ،احلوار املتمدن  -العدد2011 / 6 / 12 - 3394 :

باعتبارها حرية رأي دون خوف من العقاب إذا
ما كان الطلبة ينتمون إلى أطر سياسية معينة.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262878

•إنهاء ملف االعتقاالت السياس���ية التي تطال
الطلبة من داخل اجلامعات.

•تقدمي دعم مادي حقيقي وليس ش���كلي ًا لطلبة

6

Evanthia Kalpazidou Schmidt & Kamma Langberg:
Academic Autonomy in a Rapidly Changing Higher
Education Framework, op.cit, p 86

7

محمد مسعد ياقوت ،أزمة احلرية األكادميية في العالم العربي،

http://www.saaid.net/arabic/169.htm

 8بدر شاكر السياب ،ضمير العراق احلديث ،العرب الثقافي،
اخلميس 2008/2/28م.
 9صالح عبد العاطي  ،احلوار املتمدن  -العدد،2010 / 11 / 10 - 1 - 3181 :

اجلامعات من خالل تأسيس صندوق خاص
للطلبة احملتاجني ،وتأسيس صندوق الطالب

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=234758

 10محمد مسعد ياقوت ،أزمة احلرية األكادميية في العالم العربي،

الفلس���طيني 39،على أن يقوم هذا الصندوق

http://www.saaid.net/arabic/169.htm

/http://democracy-project.org.il/ar/education/education-7

11
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بتقدمي املنح ،والق���روض طويلة األجل للطلبة

/http://democracy-project.org.il/ar/education/education-7
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دراسات

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

*

ش��� ّكلت اتفاقية باريس االقتصادية ـ املوقعة

إلخراج االقتصاد الفلسطيني من بطن االقتصاد
اإلسرائيلي ،وقد أحدث هذا االتفاق فرق ًا ملموس ًا

في نيس���ان  ،1994والت���ي مت إحلاقها باالتفاق

في احلياة اليومية االقتصادية الفلسطينية ،بحيث
إنه انتزع ق���در ًا من بعض اجلوانب االقتصادية

بني منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل
السياس���ي «اتف���اق أوس���لو» وال���ذي وقع في

والتجاري���ة والضريبية ،وأرس���ى س���ابق ًة ميكن
البناء عليها ،وأكد حقوق ًا كانت مسلوب ًة بالكامل

واشنطن بتاريخ  1995/9/28ـ احملدد الرئيس
إلدارة الس���لطة الوطنية الفلس���طينية االقتصا َد
���ص العالقات
الفلس���طيني ،ليس فقط فيما يخ ّ
التجاري���ة اخلارجي���ة ،ب���ل أيض��� ًا فيما يخص

وغير معترف بها ،مثل احلق في فرض الضرائب
املباش���رة ،وإعادة ج���زء من العالق���ة التجارية
الفلس���طينية مع العم���ق العربي ،وألول مرة منذ

العالق���ات االقتصادية (املالية والنقدية) املتاحة،
وف���ي النهاية ُيعتبر هذا االتفاق جزء ًا من اتفاق

العام  ،1967وذلك بنصوص االتفاق التي تُعطي
احلق في االس���تيراد لبعض السلع (األسمنت،

أشمل.

وج���اءت نص���وص ه���ذا االتف���اق بحيز من

احلدي���د ،البترول) من الس���وق العربية حس���ب

السياس���ات االقتصادية والتجارية التي تسعى

السياسة التجارية الفلس���طينية ،باإلضافة إلى
إنشاء س���لطة نقد فلسطينية مستقلّة تقوم مقام

*باحث اقتصادي.
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البنك املركزي في الفترة املؤقتة بصالحيات كاملة
ما عدا إصدار العملة ،إ ّال أن ذلك كلّه جتاوز آجاله

ربطوا القضايا االقتصادية بالسياس���ة واألمن؛
األمر ال���ذي ّ
عطل أعمال اللجن���ة وجعلها تركز

الزمني���ة املؤقتة وجرى انتهاكه مر ًة تلو األخرى،
إضاف ًة إلى إهمال أو جتاهل املجتمع الدولي هذه
والتنصل من تنفيذ
احلقوق ،وذلك بس���بب التع ّثر
ّ

على قضايا هامشية ،وكانت اجتماعاتها متباعد ًة
ومتقطع ًة إلى درجة أنها ّ
تعطلت بش���كل ش���به
كامل ولم تعقد س���وى اجتم���اع واحد في أيلول
عام  ،2009وذلك منذ العام  2000ولغاية اليوم،

االتفاق األساس األم (أوسلو)؛ ما أدى إلى بقاء

حيث مت تشكيل اللجنة املدنية املشتركة للتنسيق

الش���ق االقتصادي في معاناته وعلى حاله إلى

والتع���اون ( )CACوالتي أنيطت بها مهمة نقل

هذا اليوم.
وف���ي هذا اخلصوص ،وبعد املضي في عملية

صالحيات اإلدارة املدنية اإلسرائيلية إلى السلطة

التنفي���ذ والتطبي���ق على أرض الواق���ع ،أجمع

الفلس���طينية ،وب���دل أن تنتهي اللجن���ة بانتهاء

املراقب���ون واخلب���راء احمللي���ون والدوليون منذ

مهمتها ،استمرت كلجنة محورية ،وأصبحت أقوى

الس���نوات األولى على أن هذا االحتاد اجلمركي
أصبح احت���اد ًا جمركي ًا باجت���اه واحد ،وأطلق

من اللجنة االقتصادية؛ بسبب الرغبة اإلسرائيلية
في جعل هذه اللجنة إطار ًا أساس���ي ًا وأقوى من

عليه ش���به االحتاد اجلمركي ،حيث إن التعريفة

اللجنة االقتصادية؛ العتبارات سياسية وأمنية،

اجلمركي���ة اخلارجية هي التعريفة اإلس���رائيلية

وأصبح���ت صالحيات ه���ذه اللجنة أكبر وأقوى

املش���تركة ولم يتم االس���تفادة من االستثناءات

من اللجن���ة االقتصادية اخلاصة باتفاق باريس

املس���موحة في السياس���ة التجارية املتعلقة في

االقتصادي.

القوائ���م الس���لعية واخلاصة بنس���ب التعريفة

كما أن تطبيق بنود االتفاق استند إلى منطق
القوة وفرض سياسة األمر الواقع ،بد ًال من منطق

من األردن أو مصر أو من الدول العربية األخرى.

العالقة بني اقتصاد صغير ميكنه االستفادة من

يخص العالقة التجارية املباش���رة مع
وفيم���ا
ّ

اقتصاد كبير ،ول���م يكن مبقدور هذا االقتصاد

واملواصفات والكميات احملددة للس���لع القادمة

نصت االتفاقية على تشكيل جلنة
إسرائيل ،فقط ّ

الصغير التابع ال���رد على أي إجراءات يتخذها

اقتصادية مش���تركة تتكون م���ن عدد مماثل من

االقتصاد اإلسرائيلي.

اخلبراء من اجلانبني ،وقد أوكل االتفاق إلى اللجنة

وميكن القول إن كل ذلك التطبيق والتنفيذ جاء
مخالف ًا ألهداف باريس االقتصادية ،حيث كانت

باإلضاف���ة إل���ى مهمة تعديل االتف���اق بالتوافق
والتفاوض ،إ ّال أن اللجنة لم تؤد الغرض واملهمة

األهداف االقتصادي���ة والتجارية لهذه االتفاقية
املرحلية (مدة خمس س���نوات) ترمي إلى حتقيق

التي وجدت من أجلها ،وذلك ألن اإلس���رائيليني

ما يلي:

مهمة حل النزاعات التي قد تنش���أ بني الطرفني،
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•حتقيق الرفاهية لالقتصاد الفلس���طيني

التصدير ولم يتم تنويع األسواق اخلارجية ،وبقي
االقتصاد الفلسطيني تابع ًا لالقتصاد اإلسرائيلي

واملنتجني الفلس���طينيني من خالل حرية

ورهين ًا لسياس���اته التجارية وإجراءاته األمنية،

احلركة للس���لع والدخول إلى األس���واق

ومن هذه النافذة سيتم عمل قراءة حلقيقة الوضع
االقتصادي والتجاري الفلسطيني وفق ًا للمؤشرات

دون عوائق وبخاصة السوق اإلسرائيلية.
•خلق ظروف وبيئة جتارية للنمو التجاري
من خالل تنويع األس���واق وفق ًا لعالقات

االقتصادي���ة الكلية ،وحس���ب ما جاء في بعض

متكافئة وجتارة عادلة.

التقارير الدولية وبخاصة تقارير «األونكتاد» وذلك

•املراقبون الفلس���طينيون واإلسرائيليون

على النحو اآلتي:
ً
أوال ـ نم��و اقتص��ادي خ��ادع وغي��ر منش��ئ
للعمالة مع اس��تمرار الخسائر االقتصادية
الفلسطينية

مشوه يعتمد على إسرائيل إلى اقتصاد

منا اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة بنسبة

استخدام السياس���ات املالية والتجارية

 9.9ف����ي املائة و 9.8في املائة في عامي 2011
و 2010على التوالي .ويعطي ذلك انطباع ًا بازدهار

وضعوا أس���س االتفاقية على أس���اس
حتقيق النمو الس���ريع ومعاجلة مشاكل
االقتصاد الفلسطيني وحتويله من اقتصاد
مص���در ويعتمد على نفس���ه ،من خالل
الفلسطينية واالستفادة من االستثناءات

االقتصاد ،غير أن ه����ذا النمو نتج في الواقع عن

م���واد لتؤكد هذا املوضوع ،فكانت املواد

األنشطة املتصلة بإعادة اإلعمار ،التي نُفذت إلعادة
التأهي����ل جزئي���� ًا عقب الدمار الن����اجت عن العملية

والهوامش املتاحة في االتفاق ،لذلك جاءت
الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة عن

العس����كرية اإلس����رائيلية في غزة في كانون األول

القضايا املتعلقة بأدوات السياسة املالية

 2008وكانون الثاني  .2009ومنا االقتصاد احمللي

والنقدي���ة« ،فركزت امل���ادة الرابعة على

في قطاع غزة بنسبة  23في املائة و 29في املائة،

السياس���ة النقدية ،في حني كانت املواد

وفي الضفة الغربية بنس����بة  5.2في املائة و4.4

الث�ل�اث األخرى هي الضرائب اجلمركية

في املائة ،في عامي  2011و  2010على التوالي.

وسياسات االستيراد والضرائب املباشرة

ويرج���ع النم���و الق���وي ف���ي غزة إل���ى آثار

والضرائب غير املباش���رة وآلية املقاصة

التراجع االقتصادي الن���اجت عن التدهور الذي

ولكن الصعوبات ظهرت بسرعة ومنذ البداية،

ش���هدته السنوات السابقة وإلى تدفقات املعونة.
ونت���ج ذلك النمو أيض ًا ع���ن زيادة الواردات من

بني الطرفني».
وبع���د مضي فترة قصيرة من التحس���ن والنمو

مدخالت اإلنتاج والسلع االستهالكية من مصر

س���رعان ما تباطأ كل ش���يء ،وتوقف النمو في
العدد (2012 )21

عن طري���ق األنفاق عبر احلدود ،وتخفيف بعض
68

القيود اإلسرائيلية املفروضة على استيراد السلع

ش���هد العام  2011تفاقم حالة الفقر ،مع زيادة

االستهالكية واملواد الالزمة ألنشطة إعادة اإلعمار

عمليات هدم الهياكل األساسية الفلسطينية (وال

التي تش���رف عليها منظمات دولية .ومع ذلك ،ال

سيما املنازل) ،وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية،

تزال القيود املفروضة على الواردات والصادرات
من مدخالت اإلنتاج صارم ًة .وعلى الرغم من النمو

وبخاصة في املناطق احمليطة بالقدس الش���رقية
وبيت حلم ( ،)UNSCO, 2011إضافة إلى تقطيع

القوي ،فقد كان الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

األوصال املادية بني مختلف «البانتوستانات»

للفرد في غزة في العام  2011ال يزال أقل بنسبة

الفلسطينية.

()1

 10في املائة من مستواه في العام  .2005ومن
املالحظ قاب ًال لالنعكاس بس���هولة
ثم يظل النمو
َ

وق���د كانت املعون���ة ،في الس���نوات األخيرة،
أساس���ية لدعم االقتصاد الفلس���طيني واحليلولة

و ُعرض ًة للسياسة األمنية اإلسرائيلية.

دون اندالع أزمات اجتماعية  -اقتصادية أعمق.

ومع اس���تقرار النمو في الضفة الغربية وتو ّقع

ومن ثم ،فتراجع الدعم املقدم من اجلهات املانحة،
حسبما لوحظ في العام  ،2011أثر سلب ًا في النمو.

الفلس���طيني ف���ي الع���ام  ،2012وهناك مخاطر
حقيقية توحي أن الظروف قد تزداد سوء ًا إذا ما

غير أن احلساسية االقتصادية لتقلبات مستويات

ازدادت حدة تراجع النمو ،إضاف ًة إلى اس���تمرار

املعونة هي مجرد َع َرض من أعراض مشكلة التنمية

الفلس���طينية ،وليست السبب فيها .وتتمثل القيود

القيود الطويلة األجل التي يفرضها االحتالل على

الرئيسة الطويلة األجل التي متنع ظهور اقتصاد

أداء أدنى بكثير من مس���توى
االقتصاد ،وتأثير ٍ

قوي في فقدان املوارد الطبيعية واألراضي واملياه

اإلمكانات منذ أكثر من عقد من الزمان.

الفلس���طينية بسبب االحتالل واالستيطان ،وعزل

تراجعه في غزة ،فمن احملتمل أن يتدهور االقتصاد

املنتج�ي�ن الفلس���طينيني عن األس���واق اإلقليمية

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

والعاملية ،ما يؤدي إلى عجزهم عن شراء مدخالت

ما زال أداء االقتصاد الفلسطيني دون مستوى

اإلنتاج وتصدير سلعهم وخدماتهم.
وعلى الرغم من أن هذه الظروف املثبطة حتول

إمكاناته إلى ح ّد بعيد؛ بس���بب استمرار القيود

بتوسع
دون إرس���اء اقتصاد سوق عادي مقترن ّ

املفروضة عل���ى التنقل (ارتفع عدد احلواجز في

قاعدة اإليرادات العامة ،فقد ش���رعت الس���لطة

الضفة الغربية من  500حاجز في العام 2010
إل���ى  523حاجز ًا في الع���ام  ،)2011وتواصل

الفلسطينية في إصالحات مالية ومؤسسية واسعة

احلصار االقتصادي على غ���زة ،واألزمة املالية

النطاق وصعبة من الناحية السياس���ية لتشجيع

التي تعاني منها الس���لطة الفلسطينية ،وتراجع

وتهيئ���ة بيئة مواتية لالس���تثمار اخلاص احمللي

الدعم املقدم من اجلهات املانحة .وعالوة على ذلك،

واألجنبي .غير أن اس���تمرار سياس���ة اإلغالق
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.
.
-

/

(al., 2012

.

اإلسرائيلية وفقدان املوارد الطبيعية واالقتصادية

امللحوظ الزمه تراجع مقلق بنسبة  4في املائة في

أ ّديا إلى التقليل إلى .أدنى حد من املكاسب التي

إنتاجية الي���د العاملة )(اجلهاز املركزي لإلحصاء

.

()

الفلسطيني .)2012 ،وعلى الرغم من حتقيق منو

بفضل تلك اجلهود.
ميكن حتقيقها
(2012
و ُيش���� ّكل طول أمد االحتالل واآلثار االجتماعية

تتحسن
بنسبة  5في املائة في الضفة الغربية ،فلم
ّ

معدالت البطالة في العام  ،2011مما يش���ير إلى
تأ ُّثر القطاعات التي لديها إمكانيات كبيرة إلنشاء

 االقتصادية املترتبة على املواجهة مع مؤسس����ةتوس����عية من النوع االس����تيطاني  /االستعماري

.

فرص العمل وزيادة اإلنتاجية تأ ُّثر ًا غير متناسب
26
.
على التن ّقل
2011القيود املفروضة
باالحت�ل�ال وصرامة

( )Salamanca et al., 2012الس����بب الرئيس لفش����ل
جهود التنمي����ة االقتصادية الفلس����طينية .فإنهاء
.2010واالحتالل ش����رط ال غنى عنه لترسيخ
االستيطان

30

4والوصول .أما في غزة ،فقد )متكنت منظمات دولية

التنمية املس����تدامة .وما 5لم يحدث حت ُّول جذري في

.(2012

 2011تخفيف بعض القيود
من تنفيذ بعض املشاريع عقب
اإلسرائيلية على الواردات ،مما أدى .
إلى انتعاش

ميزان القوة االقتصادية والسياسية بني االحتالل

اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني ،فسيظل االنتعاش

سوق العمل وتراجع معدالت البطالة بنسبة  9نقاط

33
.2011الفلسطينية احملتلة
االقتصادي احلقيقي في األرض

مئوية لتصل إلى  33في املائة في العام .2011

بعي����د املنال .وس����يكون رفع القيود اإلس����رائيلية

9

المحتلة :مؤشر األجور
األرض الفلسطينية
1
()1.00=2004
:الحقيقية
(1.00=2004
)

املفروضة على العمال الفلس����طينيني (مبا في ذلك

104.0

القيود املفروضة على تنقلهم) (منظمة العمل الدولية،

102.0

 )2012وعل����ى قطاع األعم����ال والتجارة ،ومتكني

100.0

السلطة الفلس����طينية من حتصيل جميع إيرادات

98.0
96.0

التج����ارة ،خطوات أولى مفي����دة نحو إنهاء التأثير

94.0

السلبي الناجم عن االحتالل وتعزيز إمكانيات إقامة

92.0
2011

دولة فلسطينية ذات سيادة على النحو الذي تدعو

2009 2010

2008

2007

2005 2006

2004

غير أن منو األجور في األرض الفلس���طينية

إليه قرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

) 2011

اإلنتاجي���ة واألجور
•ب���اء ـ البطال���ة وتدن���ي
2011
الحقيقية
ظل���ت معدالت البطالة مرتفع ًة باس���تمرار في

8.4

احملتل���ة لم يواك���ب التضخم ف���ي العام 2011
.
الفلسطيني.)2012 ،
(اجلهاز املركزي لإلحصاء

ونتيجة لذلك ،كان متوس���ط األجور احلقيقية في
الع���ام  2011يقل بنس���بة  8.4ف���ي املائة عن

األرض الفلس���طينية احملتلة .وفي العام ،2011

مستواه قبل خمس سنوات .وكان تراجع متوسط
األجور احلقيقي���ة أكثر حد ًة في الضفة الغربية؛

بلغ معدل البطالة  26في املائة في مقابل نس���بة
التحس���ن
 30في املائة في العام  .2010غير أن
ّ
العدد (2012 )21

) et
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.(2012

توافر الس���لع املستوردة من مصر عبر اقتصاد

غير أن الزيادة الطفيفة في األجور احلقيقية في
غ���زة ال تغير واقع ًا مفاده أن األجور فيها تعادل

األنفاق النش���ط (اجله���از املرك���زي لإلحصاء

 70في املائة من متوس���ط األج���ور في الضفة

الفلس���طيني .)2012 ،وجتدر اإلشارة إلى أنه

الغربية (س���لطة النق���د الفلس���طينية وآخرون،

على الرغم من ارتفاع تكاليف نقل الواردات عن

 .)2012وال ميكن لهذا التقلص في األجور ،الذي
يذ ِّكر مبا س���اد في البلدان العربية املجاورة من

طريق األنفاق ،فقد ظلت املواد الغذائية األساسية
الواردة إلى غزة أرخص من املواد املستوردة من

اجتاهات م َّهدت السبيل لالنتفاضات األخيرة ،إال

إسرائيل بنس���بة تتراوح بني  10في املائة و15
في املائة (س���لطة النقد الفلس���طينية وآخرون،

أن يزيد من حدة األزمة االجتماعية  /االقتصادية

 .)2012وه���ذا يع���زز البح���وث الت���ي أجراها

املتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
•جي���م ـ تزايد الفقر بس���بب التضخم وتدني
الدخول

«األونكتاد» ( )2004 ،2011والتي تشير إلى أن
كثير ًا من املواد التي يستوردها الفلسطينيون من

بلغ معدل التضخم في األرض الفلس���طينية

إسرائيل أو عبرها ميكن احلصول عليها بأسعار
أق���ل عن طريق املوانئ املصرية واألردنية إذا ما

احملتلة ،في العام  ،2011نسبة  2.9في املائة:

ُسمح لالقتصاد الفلسطيني باملشاركة بحرية في

 3.5في املائة و 0.6في املائة في الضفة الغربية

التجارة الدولية.

وغزة على التوالي .ففي الضفة الغربية ،ارتفعت
أسعار جميع فئات الس���لع تقريب ًا ،مبا في ذلك

ومما يبعث على القلق أكثر أن معدل الفقر في
القدس الش���رقية أعلى منه في غزة ،على الرغم
من أن القدس الشرقية أصبحت ُمحاط ًة بحاضرة

الوقود ،والكهرباء التي ارتفع س���عرها بنس���بة
 18في املائة نتيجة تنفيذ س���عر موحد قائم على

إس���رائيلية هي «القدس الكبرى» .وارتفع معدل

أس���اس التكلفة وتزايد األس���عار التي تفرضها

الفقر من  64في املائة في العام  2006إلى 78

شركة كهرباء إسرائيل (سلطة النقد الفلسطينية
وآخرون .)2012 ،وبرز التضخم كمصدر رئيس

ف���ي املائة في العام Association for Civil( 2012

لقلق املس���تهلكني الفلس���طينيني املجبرين على

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

التكيف مع مستويات األسعار اإلسرائيلية ،وأدى

الفقر الش���ديد في ارتفاع معدالت البطالة التي

ذلك إلى اندالع االحتجاجات األخيرة .وباإلضافة

تؤثر في  40في املائة من الفلسطينيني و 85في

إلى تآكل القدرة الش���رائية وانخفاض مستويات
املعيشة ،يفرض التضخم مزيد ًا من الضغط على

املائة من الفلس���طينيات ف���ي القدس ،وفي عدم
وجود الهياكل األساسية البلدية وفرص اإلسكان

املنتجني من حيث التكلفة.

والف���رص االقتصادي���ة ،والتأثير الس���لبي في
االندماج االجتماعي والسياسي مع بقية الضفة

ويعكس انخفاض معدل التضخم في غزة زيادة
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الغربي���ة الناجم عن جدار الفصل ،وتعميق عزلة

بتراجع دعم اجلهات املانحة ،وانخفاض اإلنفاق

املدينة عن بقية االقتصاد الفلسطيني.

في مجال التنمية ،وانهيار الهياكل األساس���ية.
وف���ي الوقت ذاته ،ظل القط���اع اخلاص عاجز ًا

وينعك���س الفقر الش���ديد في انع���دام األمن
الغذائي املزمن .فانعدام األمن الغذائي يؤ ّثر في

عن تخفيف اإلجهاد املالي الواقع على الس���لطة

اثن�ي�ن من كل ثالثة فلس���طينيني .وتُظهر بيانات

الفلسطينية بالتوسع في االستثمار واإلنتاج ،ومن

حديثة أن  33في املائة من األس���ر الفلسطينية

ثم توسيع القاعدة الضريبية وتوليد فرص العمل

تعاني من انعدام األمن الغذائي ،بينما تتعرض له
املائة من األس���ر في مأمن منه بالكاد .واملشكلة

الالئق لتقليص الضغط على السلطة الفلسطينية
باعتبارها املستخدِ م الذي ُيلجأ إليه كمالذ أخير.
واس���تمرت في العام  2011جهود الس���لطة

أس���وأ بكثير في غزة ،حيث تعاني  52في املائة

الفلس���طينية الرامية إلى خفض اإلعانات املالية

من األسر من انعدام األمن الغذائي ،وتتعرض له

املقدم���ة إل���ى البلدي���ات فيما يتعل���ق باملرافق

 13في املائة من األسر األخرى (برنامج األغذية

(اإلقراض الصافي) ،إذ شرعت في تطبيق نظام

العاملي ومنظمة األغذية والزراعة واجلهاز املركزي

التعريف���ة الكهربائية املوحدة وع ّدادات الكهرباء

لإلحصاء الفلسطيني.)2010 ،

املسبقة الدفع التي تسمح برفع معدالت التحصيل

 13في املائة من األسر األخرى ،وتوجد  21في

(السلطة الوطنية الفلسطينية .)2011 ،وصاغت
السلطة الفلسطينية ،أيض ًا ،قانون ًا يتعلق بضريبة

•دال ـ استمرار األزمة المالية رغم اإلصالحات
التي تجريها السلطة الفلسطينية

الدخل وس���نّته لزيادة العائ���دات الضريبية من

واصلت الس���لطة الفلس���طينية ،ف���ي العام

املس���توى املنخفض البال���غ  1.5في املائة من

 ،2011جهوده���ا البعيدة امل���دى التي انطلقت

الناجت احمللي اإلجمالي لكي تقترب من املتوسط

في الع���ام  2008من أجل تقلي���ص العجز في

اإلقليم���ي البالغ  5ف���ي املائة ،ولكي تخفف من

امليزاني���ة ،وحتقيق االس���تدامة املالية ،وخفض

االعتماد املفرط على الضرائب غير املباش���رة،

االعتم���اد على الدعم املقدم من اجلهات املانحة.
وقد ُن ّفذت هذه اجلهود في بيئة غير مواتية تتسم

العدد (2012 )21

وبالتالي من العناصر السلبية لهذه الضرائب.
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الجدول 1
اقتصاد األرض الفلسطينية المحتلة :المؤشرات الرئيسة(أ)
١٩٩٥

١٩٩٩

٢٠٠٢

٢٠٠٥

٢٠٠٨

٢٠٠٩

*٢٠١١ *٢٠١٠

الأداء االقت�صادي الكلي
٧٫١

٧٫٤

٩٫٨

٩٫٩

)٨٫٦ (١٣٫٣

من����و الن����اجت احملل����ي اإلجمالي ٦٫٠
احلقيقي (في املائة)

٨٫٨

٤ ٦٣٤

٦ ٢٤٧

٦ ٧٦٤

٨ ٣٣١

٨ ٧٦٩

الن���اجت احملل���ي اإلجمال���ي ٣ ٢٢٠
(مباليني الدوالرات)

٤ ١٧٩

٣ ٤٣٣

٦ ٨٨٤

٧ ٣١١

٨ ٩٣٠

٩ ٤٢٦

الدخ���ل القوم���ي اإلجمال���ي ٣ ٦٩٩
(مباليني الدوالرات)

٤ ٩٣٢

٣ ٦٥٦

٤ ٩٩٢

إجمال���ي الدخل القومي املتاح ٤ ٠٩٩
(مباليني الدوالرات)

٥ ٣٠٦

٤ ٧٠٨

٦ ١٢٠

٩ ٤٣٧ ١٠ ٠٥٧

١١ ٧٩٠ ١٠ ٩٢١

نصيب الفرد من الناجت احمللي ١ ٤٠٠
اإلجمالي (بالدوالرات)

١ ٤٩٣

١ ١٢٥

١ ٤١٠

١ ٧٣٧

١ ٨٢٧

٢ ١٨٦

٢ ٢٣٢

نصيب الفرد من الدخل القومي ١ ٦٠٨
اإلجمالي (بالدوالرات)

١ ٧٦٣

١ ١٩٩

١ ٥١٩

١ ٩١٤

١ ٩٧٥

٢ ٣٤٣

٢ ٣٩٩

النمو احلقيقي في نصيب الفرد ٠٫٧
مـن الدخ���ل القومي اإلجمالي
(في املائة)

٤٫١

(٧٫٢ )١٦٫٧

٥٫٢

٢٫٧

٦٫٤

٥٫٣

ال�سكان والعمل
عدد السكان (باملاليني)(أ)

٢٫٣٤

٢٫٩٦

٣٫٢٣

٣٫٥١

٣٫٨٣

٣٫٩٤

٤٫٠٥

٤٫٢٣

البطالة (في املائة)(ب)

٣٢٫٦

٢١٫٧

٤١٫٢

٢٩٫٠

٣٢٫٤

٣٠٫١

٣٠٫٠

٢٥٫٨

مجموع العمالة (باآلالف)

٤١٧

٥٨٨

٤٥٢

٦٠٣

٦٦٧

٧١٨

٧٤٤

٨٣٧

في القطاع العام

٥١

١٠٣

١٢٥

١٤٥

١٦١

١٨١

١٧٩

١٨١

في إسرائيل واملستوطنات

٦٨

١٣٥

٤٢

٥٦

٦٧

٧٣

٧٨

٨٤

ر�صيد املالية العامة
(يف املائ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي
الإجمايل)
اإليرادات صافية من املتأخرات١٣٫٢ /
إيرادات املقاصة احملتجزة

٢٣٫٩

٨٫٥
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٢٩٫٥

٢٥٫١

٢٣٫٦

٢٣٫١

٢٤٫٥

النفقات اجلارية

١٥٫٣

٢٢٫٦

٢٩٫٠

٤٣٫٠

٤٦٫٢

٤٧٫٢

٣٦٫٩

٣٦٫٩

مجموع اإلنفاق

٢٥٫٦

٢٩٫٩

٣٥٫٤

٤٩٫٢

٥٥٫٦

٤٩٫٨

٤١٫٥

٤١٫٢

الرصيد اإلجمالي  -األساس ()٦٫١( )١٢٫٣
النقدي

()١٦٫٧( )١٨٫٤( )٢٦٫٢( )٣٠٫٥( )١٩٫٧( )٢٧٫٠

التجارة اخلارجية
صاف���ي التحوي�ل�ات اجلارية ٤٠٠
(مباليني الدوالرات)

٣٩٩

١ ٠٩٦

١ ١٧٥

٣ ٢٣٠

٣ ٢١٩

١ ٩٩١

٢ ٣٦٤

ص���ادرات الس���لع واخلدمات ٤٩٩
(مباليني الدوالرات)

٦٨٤

٣٨٠

٦١٣

٩٦٠

٩١٩

١ ١٥١

1 015

الواردات من السلع واخلدمات ٢ ١٧٦
(مباليني الدوالرات)

٣ ٣٥٣

٢ ٥١٩

٢ ٨٦٤

٤ ٠٨٦

٤ ٣٦٣

٤ ٦٢٦

٤ ١٩٢

املي���زان التج���اري (مبالي�ي�ن ()3 177( )3 475( )3 444( )3 126( )2 250( )2 139( )2 670( )1 677
الدوالرات)
امليزان التجاري (في املائة من ()٣٦٫٢( )٤١٫٧( )٥٠٫٩( )٥٠٫٠( )٤٨٫٦( )٦٢٫٣( )٦٣٫٩( )٥٢٫١
الناجت احمللي اإلجمالي)
امليزان التجاري مع إس���رائيل ()٩٢٢
(مباليني الدوالرات)

()٨٨٦( )1 598

()2 677( )2 841( )2 558( )2 888( )1 945

امليزان التجاري مع إس���رائيل ()٣٠٫٥( )٣٤٫١( )٣٧٫٨( )٤٦٫٢( )٤٢٫٠( )٢٥٫٨( )٣٨٫٢( )٢٨٫٦
(في املائة م���ن الناجت احمللي
اإلجمالي)
جتارة الس���لطة الفلسطينية مع ٩٢٫٣
إسرائيل/إجمالي جتارة السلطة
الفلسطينية (في املائة)(ج)

٦٩٫٧

٥٦٫٣

٨٣٫٦

٨٩٫٧

٧٤٫٤

٧٥٫٦

٨٤٫٧

جتارة الس���لطـة الفلسطينيـة ٤٫٣
مـع إسرائيل/إجمالي التجارة
اإلسرائيلية (في املائة)(ج)

٣٫٩

٢٫١

٢٫٧

٢٫٨

٣٫٠

٢٫٨

٢٫٥

امل�صادر :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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وعل���ى الرغم من هذه اجلهود ،اس���تمر العجز
ف���ي امليزانية؛ نظر ًا إلى تراج���ع حجم العائدات

الفلس���طينية احملتلة (الدع���م املقدم من اجلهات
املانحة أساس ًا)  2.4مليار دوالر في العام 2011؛

والدع���م املقدم من اجلهات املانحة إلى مس���توى
دون املتوقع .وتقلَّص العجز املتكرر ،على أساس

أي أقل بنسبة  27في املائة من مستوى العامني
السابقني .وبلغ دعم امليزانية  980مليون دوالر،

نق���دي ،بحوالي  11نقطة مئوية في الفترة املمتدة

أي م���ا يقل مببلغ  520مليون دوالر عن مجموع

بني عامي  2009و ،2011ليبلغ  12.4في املائة

احتياجات التمويل الالزمة للس���لطة الفلسطينية

من الناجت احمللي اإلجمالي (أظهر هذا الرصيد في
العام  1999فائض ًا قدره  1.3في املائة) .وعلى

لذلك العام .فاضطرت إلى اللجوء إلى االقتراض
من املصارف احمللية ومراكمة املتأخرات املستحقة

مستوى االلتزامات ،تراجع العجز املتكرر بحوالي

للموردين من القطاع اخلاص وصناديق املعاشات

 12نقطة مئوية في السنوات الثالث األخيرة (وزارة

التقاعدي���ة العامة .وفي الوقت الذي ارتفعت فيه

املالية في السلطة الوطنية الفلسطينية.)2012 ،

نسبة املتأخرات مببلغ  540مليون دوالر ،زادت

وعلى الرغم من أن إيرادات السلطة الفلسطينية

الديون املس���تحقة للمصارف احمللية مببلغ 140

ارتفعت م���ن  1.8مليار دوالر في العام 2009

مليون دوالر لتص���ل إلى  1.1مليار دوالر ـ أي

إل���ى  2.2بليون دوالر في الع���ام  ،2011فقد

 50في املائة من اإليرادات العامة ـ بحلول نهاية

كانت ،مع ذلك ،دون التوقعات .و ُير ّد هذا إلى منو

العام  .),UNSCO 2012( 2011وس���يؤدي تزايد

الناجت احمللي اإلجمالي دومنا أثر في اإليرادات
ف���ي غزة ،وحتقيق منو أبطأ مما كان متوقع ًا في

الفلسطينية املالي لسنوات قادمة ،ألن سداد هذه

الضفة الغربية .ومن جهة اإلنفاق ،شملت التدابير

الديون ستكون له األسبقية على تنفيذ امليزانيات

املتخذة لضبط���ه اعتماد تخفيضات في البدالت

املقررة.

الديون واملتأخرات إلى تقويض وضع الس���لطة

واالمتيازات ،وفي النفقات التشغيلية والرأسمالية،
فض ًال عن خفض العمال���ة في القطاع الصحي

ويقدر مجم���وع احتياجات التمويل اخلارجي
في العام  2012مببلغ  1.3مليار دوالر  -مليار

العام الفلس���طيني وفي غ���زة بوجه عام .ولذلك،

دوالر لدع���م امليزاني���ة و 300مليون دوالر لدعم
التنمية .وتُظهر املؤش���رات املبك���رة فجو ًة مالي ًة

أي في حدود  3.2مليار دوالر.

قدره���ا  540ملي���ون دوالر .وإذا ل���م مت َّول هذه

ظل اإلنفاق اإلجمالي عند مستوى العام ،2009

الفجوة ،فستجبر السلطة الفلسطينية على خفض
اإلنفاق على اخلدمات األساس���ية ،واللجوء مر ًة
أخرى ـ بحث ًا عن التمويل ـ إلى املصارف احمللية

•هاء ـ تزايد الهشاشة المالية بسبب انعدام
اليقي���ن بش���أن الدعم المقدم م���ن الجهات
المانحة وبشأن اإليرادات ،وارتفاع الديون

بل���غ صافي التحوي�ل�ات اجلارية إلى األرض

املع ّرضة للمخاطر بالفعل ،واالستمرار في مراكمة
75

).(World Bank, 2012
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املتأخرات املس���تحقة للقطاع اخلاص املضطرب
أص ًال .ويش��� ّكل ذلك تهديد ًا خطير ًا الس���تدامة

:

2
4,000
3,500

الس���لطة الفلسطينية نفس���ها ،ما لم تخصص
اجلهات املانحة موارد كافي ًة من املعونة وتصرفها

3,000
2,500
2,000
1,500

في الوقت املناسب.

1,000
500

ومن املصادر الرئيسة لعدم االستقرار املالي

2011

2010

2009

2008

0

ال���ذي تعاني منه الس���لطة الفلس���طينية مرور
إيرادات املقاصة للتجارة الفلسطينية عن طريق
حتصلها إسرائيل نياب ًة
إسرائيل ،وهي إيرادات
ّ

ويتمثل عنصر رئيس آخر من عناصر املتاعب
املالية الفلس���طينية في ضآلة حصة اإلنفاق على
. 2008

3.4

عن الس���لطة الفلسطينية ،على النحو املنصوص

التنمية في امليزانية ،التي وصلت إلى مبلغ زهيد

4.2

.

علي���ه في بروتوكول باريس .وفي أيار وتش���رين

ق���دره  215مليون دوالر ،أي  3.4في املائة من

الثان���ي  ،2011حج���زت إس���رائيل اإليرادات

الن���اجت احمللي اإلجمالي في العام  .2008وزاد
اإلنفاق على التنمية زياد ًة طفيف ًة في العام ،2011

الفلس���طينية لتحقيق أهدافها السياسية ،مثلما
فعلت في عامي  2002و .2006وعلى الرغم من

.

.

إل���ى نحو  368مليون .دوالر ،أي  4.2في املائة

إلى( السلطة الفلسطينية في
نقل األموال احملتجزة
)2011

هذا الس���ياق،
من )الناجت احمللي اإلجمالي .وفي
(

وضع الس���لطة الفلس���طينية املالي واالقتصاد

انخفاض مس���تويات اإلنفاق عل���ى التنمية رمبا
تكون مرتفع ًة للغاية في ظل اس���تنزاف الهياكل

نهاية املطاف ،فإن ذلك التدبير يزعزع استقرار

ال بد من التأكيد على أن الفوائد الضائعة نتيجة

الفلسطيني؛ ألن اإلنفاق العام هو مصدر رئيس
للنمو االقتصادي ،وألن إيرادات املقاصة تش ّكل

األساس���ية والقيود املفروضة على جزء كبير من

 70ف���ي املائ���ة من إجمالي اإلي���رادات (World

القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية.

 .)Bank, 2012وي���ؤدي حج���ز اإلي���رادات إل���ى

واستمرار الضعف املالي للسلطة الفلسطينية
ناجم أساس��� ًا عن نظام يوقع خسائر مالية من

بالتزاماته���ا التعاقدية مع القطاع اخلاص ودفع
األج���ور في الوقت احمل���دد .ويقوض ذلك أيض ًا

خالل تس ّرب اإليرادات إلى إسرائيل وعدم التمتع
بالس���يادة على حتصيل الضرائب وضمان دقة

آفاق االس���تثمار ،بتش���جيع مناخ يتس���م بعدم

املعلوم���ات الضريبية .ويؤدي ذل���ك إلى تقليص

اليقني وزيادة املخاطر عل���ى املوردين والدائنني

القاع���دة الضريبية ،وخفض معدالت التحصيل،

من القطاع اخلاص.

وفرض ضغوط إضافية على التزامات الس���لطة

تقويض قدرة الس���لطة الفلس���طينية على الوفاء

الفلسطينية في مجال اإلنفاق للتصدي لألزمات
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368
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2010

اإلنسانية واالقتصادية املتكررة .وتشير تقديرات
الفلسطينية ( )2011إلى أن التكلفة االقتصادية

في غزة ،ال يهدد بكس���اد في االقتصاد فحسب؛
بل يق ّوض أيض ًا التماس���ك االجتماعي و ُيع ّرض
للخطر أي إجنازات حتققت في إرس���اء الدعائم

الناجمة عن االحت�ل�ال (من حيث الناجت املمكن

املؤسسية لدولة فلسطينية لديها مقومات البقاء.

الذي لم ُيتحصل عليه) على االقتصاد الفلسطيني

وينبغي االعتراف في حتليل املأزق املالي للسلطة

وزارة االقتص���اد الوطني في الس���لطة الوطنية

ف���ي العام  2010بلغ���ت  6.9مليار دوالر ،أي

الفلس���طينية بأن مس���تويات العمالة في القطاع
العام واإلنف���اق االجتماعي ُتبينّ أن االحتالل قد

حوالي  82في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي.
ولو لم ُتتَك َّبد تلك اخلس���ارة ،لكانت الس���جالت
املالية للس���لطة الفلس���طينية متوازن ًة ،ولتوافرت

وزي���ادة اإليرادات الضريبي���ة .وإجراء مقارنات

لديه���ا موارد كثيرة للتنمية .وتعوق تلك التكاليف

بني حصة فاتورة األجور العامة الفلس���طينية من

اخلفية املتكررة النمو االقتصادي وجتعل تأثيره
اإلمنائي ضئي ًال.

الناجت احمللي اإلجمالي م���ع مثيالتها في بلدان
أخ���رى أمر مضلل؛ ألن تل���ك املقارنات تتجاهل

وال���رأي ال���ذي يفيد بأن م���ن املمكن حتقيق

اآلثار املترتبة على االحتالل ،وميكن أن تؤدي إلى

االس���تدامة املالية مبزيد م���ن التخفيضات في

توجيهات سياساتية مشكوك فيها .ولذلك ،فإن أي

اإلنفاق العام ال يقتصر على اس���تبعاد األسباب

مقارنة بني املؤش���رات االجتماعية  -االقتصادية

احلقيقية لألزمة املالية؛ بل قد يأتي بنتائج عكسية

الفلسطينية واملتوسطات اإلقليمية ينبغي أن تأخذ
دائم��� ًا في االعتبار عمق مس���توى االعتماد على

خنق قدرة القطاع اخلاص على خلق فرص العمل

من الناحي���ة املالية البحتة .فزيادة خفض إنفاق
السلطة الفلسطينية ستولد ضغط ًا على كال جانبي

املعونة ،وتَع ُّرض االقتصاد الفلس���طيني لسياسة
إس���رائيل النقدية واالعتماد على عملتها ،فض ًال

كش���ف امليزاني���ة احلكومية .وس���يؤدي التباطؤ
االقتصادي الناجم عن ذلك إلى انكماش عائدات

عن عدم التمتع بالس���يادة ،وقلة فرص الوصول

الضرائب وتضخم إنفاق السلطة الفلسطينية في

إلى األراضي واملياه واملوارد الطبيعية.

امليدان االجتماعي الحت���واء الفقر املترتب على

وقد يبدو اتباع هذه السياسات املالية األداة

ذلك .وفي الوقت الذي تراجع فيه متوسط األجر

الوحي���دة املتاحة التي ميكن أن تطبقها س���لطة

احلقيقي العام بنس���بة  8.4في املائة في الفترة

تتمت���ع باحلك���م الذات���ي للحفاظ عل���ى ميزانية

ب�ي�ن عام���ي  2006و ،2011ظلت فرص العمل
في القطاع العام جامد ًة تقريب ًا (اجلهاز املركزي

عامة مثقلة بالتزامات كبيرة فيما يتعلق بس���داد
الرواتب ومجموعة من النفقات في مجالي األمن

لإلحصاء الفلسطيني .)2012 ،فزيادة الضغط

واملؤسس���ات العامة ،تقع عادة على عاتق الدول

على العمالة واألجور في القطاع العام ،وال سيما

ذات السيادة .غير أن السلطة الفلسطينية ظلت
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تجُ ب���ر على نحو متزايد عل���ى أن تتحمل وحدها

ومعظم صناعاتها موجهة نحو التصدير وتعتمد
اعتماد ًا شديد ًا على السلع املستوردة .وانخفض

الدخل أو متوسطة الدخل أن تواجهها ،وذلك من

حجم الصادرات الفلس���طينية مببلغ قدره 136

خالل «إصالحات هيكلية» أقل ما يقال عنها إنها

مليون دوالر في العام  2011ليصل إلى ما يزيد
قلي ًال على مليار دوالر  12 -في املائة من الناجت
احمللي اإلجمالي .وتراجع حجم الواردات أيض ًا

مس���ؤوليات مالية يتعذر على أي دولة منخفضة

غير مناسبة في حالة كهذه .وألقت تلك التدابير،
إل���ى جانب خف���ض «احلد األدنى م���ن احلماية
االجتماعي���ة» ،عبئ��� ًا ثقي ًال على أس���ر الطبقتني

مبا مق���داره  434مليون دوالر ليصل إلى 4.2

املتوس���طة والدنيا واملنتج�ي�ن احملليني على حد

ملي���ار دوالر  48 -ف���ي املائة من الناجت احمللي

سواء .وذلك بدوره أثار بالفعل احتجاجات عامة،

اإلجمالي .ونتيجة لذلك ،استمر العجز التجاري

تالها حوار اجتماعي ثالثي مكثف ،ولكن املسار

مببلغ قدره  3.2مليار دوالر  -وإن كانت حصته

املتبع لم يتغ ّير .ومن أجل االبتعاد عن الديناميات

م���ن الناجت احمللي اإلجمالي أقل مما كانت عليه
في السنوات السابقة ،أي بنسبة  36في املائة.
ونظ���ر ًا إل���ى التبعي���ة الفلس���طينية الكبيرة

العقيم���ة التي هيمنت عل���ى النقاش الدائر حول
األزم���ة املالية الفلس���طينية ،يتع�ّي�نّ على جميع
األطراف املعنية أن تق ّيم ـ في ضوء القانون الدولي

إلسرائيل كمصدر للواردات ووجهة للصادرات،

ـ النقط���ة التي ينبغي أن تتوقف عندها التزامات

ما زال اعتماد التجارة واالقتصاد على إسرائيل

السلطة الفلسطينية بدفع التكاليف املترتبة على

مش���كلة خطيرة .وش���كلت التجارة مع إسرائيل

اس���تمرار الوضع القائم ،وتبدأ عندها التزامات

في العام  2011نسبة  83في املائة من إجمالي

املجتمع الدولي وسلطة االحتالل.

التجارة الفلسطينية ،حيث تأتي  83في املائة من
الواردات من  /عبر إسرائيل وتستوعب األسواق

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

اإلسرائيلية  80في املائة من الصادرات .ومن ثم،
ش��� ّكل العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل

لم تظه���ر الصادرات الفلس���طينية في العام

 84في املائة من العجز اإلجمالي ،و 31في املائة

 2011أي عالم���ات تدل على االنتعاش .ويعكس

من الناجت احمللي اإلجمالي.

ضعف الصادرات تآكل القدرة اإلنتاجية ،والبيئة

وهذه التبعية الكبيرة حترم االقتصاد الفلسطيني

املثبط���ة التي تواجه القطاع اخل���اص ،والقيود

من مصادر الواردات وأس���واق التصدير األكثر

عل���ى التنقل .وباإلضافة إلى ذلك ،أدى احلصار

قدرة على املنافس���ة ،وتزيد من احتمال تعرضه

املفروض على غزة إل���ى القضاء على جزء كبير

لدورات األعمال التجارية والسياس���ات األمنية

م���ن قدرتها التصديرية ،األم���ر الذي ترتب عليه

اإلسرائيلية .ونتيجة لتشديد القيود اإلسرائيلية،

ضرر شديد بصفة خاصة؛ ألن الزراعة في غزة
العدد (2012 )21
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تهاوت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بنسبة

وقد قضى االحتالل على فرص التسويق ،وقلص

 24في املائة بني عامي  2008و( 2011صندوق

مس���احة األراضي وحجم املوارد الطبيعية التي

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

ميكن أن تقوم عليها الوحدات اإلنتاجية ،وأحبط

التبعية التجارية إلسرائيل وإعادة توجيه التجارة

اس���تثمار القطاع اخل���اص بزي���ادة التكاليف

الفلسطينية وتسهيل اندماجها في االقتصادات

واملخاطر على املنتجني.

العربي���ة واإلقليمي���ة ،حيث الترتيب���ات التجارية

وتقتص���ر الهي���اكل األساس���ية العام���ة

مواتية أكثر .ومثلما أشار إليه اخلبراء في حلقة

واالستثمارات اخلاصة على املنطقة ج (اخلاضعة

نقاش ُعقدت في مؤمتر «األونكتاد» الثالث عشر

للسيطرة اإلسرائيلية) ،التي تشكل  63في املائة
من أراض���ي الضفة الغربية .وتتطلب أنش���طة

في الدوحة ،في نيس���ان  ،)2(2012فإحياء هذه
الطرق التجارية التاريخية ال غنى عنه لتنش���يط

االستثمار الفلسطيني في هذه املنطقة احلصول

قطاعات التصدير الفلسطينية واالقتصاد ككل.

على إذن من إس���رائيل .وتُرفض طلبات السلطة

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

الفلس���طينية للحصول على ذلك اإلذن بانتظام،
أو ت َّ
ُؤخر لعدة سنوات في أحسن األحوال .فعلى

اتفقت الدول األعضاء ،خالل مؤمتر «األونكتاد»

سبيل املثال ،لم حتصل سلطة املياه الفلسطينية
على اإلذن بتنفيذ مشروع «وادي زومر» للصرف
الصح���ي إ ّال بعد  10س���نوات .وف���ي ظل هذه

الثالث عش���ر ،عل���ى أهمية تقييم آف���اق التنمية
االقتصادية ف���ي األرض الفلس���طينية احملتلة،

الظروف القاس���ية التي تؤثر ف���ي الوصول إلى

ودراسة العقبات التي تعترض التجارة والتنمية.

األصول الوطنية واملوارد الطبيعية اإلستراتيجية،
يظل بناء الدولة مفهوم ًا بعيد املنال .وفي الظروف

وينبغي أن يهدف ذلك إلى املساعدة على التخفيف
م���ن الظروف االقتصادي���ة واالجتماعية املناوئة

الراهن���ة ،ينبغ���ي أن تركز جمي���ع اجلهود على

املفروضة على الش���عب الفلس���طيني ،وذلك في

من���ع املزيد من التعدي على االقتصاد واملجتمع

إطار التزام املجتمع الدولي ببناء دولة فلسطينية

الفلس���طينيني من خالل االستيطان واالحتالل،

مستقلة .ومثلما أظهر الرصد املنهجي القتصاد

بل والعمل على عكس اجتاه هذا املسار بالفعل.

األرض الفلسطينية احملتلة مبرور السنني ،وعلى
الرغم م���ن أي مظاهر توح���ي بالعكس ،ترتبط

ويخلص مكتب منس����ق األمم املتحدة اخلاص

جميع العقبات الرئيس���ة الت���ي تواجه االقتصاد

لعملية الس��ل�ام في الش����رق

األوس����ط (UNSCO,

الفلس���طيني باالحت�ل�ال أكث���ر م���ن ارتباطها

 ،)2012ف����ي تقري����ره املق����دم إلى اجتم����اع جلنة

بالسياس���ات االقتصادية للس���لطة الفلسطينية

االتصال املخصصة الذي ُعقد في بروكس����ل ،في

 21آذار  ،2012إلى أن «عدم وجود أفق سياسي

التي هي سياس���ات محدودة النطاق بطبيعتها.
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يضاهي التقدم احملرز في جدول أعمال بناء الدولة

املائة من األراضي الصاحلة للزراعة في الضفة
الغربي���ة ،والباقي في قطاع غزة .ونظر ًا إلى قلة

حتقي����ق تغيير أكثر داللة بالنس����بة للفلس����طينيني

فرص الوصول إلى املوارد املائية ،متثل الزراعة

عل����ى أرض الواقع» .ويتطل����ب انتعاش االقتصاد

املعتمدة على ال���ري  14في املائة من األراضي

الفلسطيني اتخاذ خطوات موثوقة نحو حل الدولتني،

الصاحلة للزراعة ،ويوجد  56في املائة منها في

على النحو املتوخى في قرارات األمم املتحدة ذات

الضفة الغربية .وتش���كل مناطق الزراعة البعلية

الصل����ة .وال ميكن بلوغ مس����ار النمو االقتصادي

 86في املائة من األراضي املزروعة ،ويوجد 97

املستدام إال برفع احلصار عن غزة ،ووقف عمليات

في املائة منه���ا في الضفة الغربية .ومتثل املياه

اإلغالق الداخلي واخلارجي ،وإزالة القيود املفروضة

اجلوفي���ة املصدر الرئيس لل���ري في غزة (وزارة

على االستثمارات العامة واخلاصة ،والسيطرة على

الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية.)2010 ،

األراضي واستخدامها وإدارة املوارد الطبيعية في
املنطقة ج .ويتطلب االنتعاش االقتصادي أيض ًا من

وفي العام  ،2011شكل القطاع الزراعي 5.5
في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي وحوالي 12

اجلهات املانحة تقدمي دعم كبير في الوقت املناسب

في املائة من إجمال���ي العمالة (اجلهاز املركزي

وميك����ن التنبؤ به ،عل����ى أال يقتصر ذلك على دعم
يوجه أيض ًا إلى متويل االس����تثمار
امليزانية ،بل أن َّ

لإلحصاء الفلس���طيني .)2012 ،ويشكل العمال

الفلس����طينية هو العقبة األساسية التي حتول دون

غير املأجورين من أفراد األسرة  94في املائة من

إلحياء القاعدة اإلنتاجية املن َهكة.

مجموع العمال املس���تخ َدمني في الزراعة البالغ
عددهم  292 000عامل (سلطة النقد الفلسطينية

ثانيًا ـ الزراعة الفلسطينية تحت الحصار

وآخ���رون .)2012 ،ويو ّرد القطاع قرابة  15في

القط����اع الزراع����ي هو حج����ر الزاوي����ة لبقاء

املائة من الصادرات الفلسطينية ،وأهمها الزيتون

االقتصاد الفلس����طيني وصالحية ح����ل الدولتني.

وزيت الزيتون واخلضروات والزهور.

وم����ع ذلك ،لم يتمكن هذا القط����اع من أداء دوره

ولقد أدركت السلطة الفلسطينية الدور الفعلي

اإلس����تراتيجي ،بس����بب مصادرة األراضي ومنع

للقطاع الزراعي ،وإمكانية مساهمته في إرساء

الزراعية واملوارد املائية ،وكذلك إلى األسواق احمللية

أس���اس اقتصادي متني للتنمية في املستقبل -
ناهيك عن أنه يش���كل مصدر ًا للغ���ذاء والدخل

املزارعني الفلس����طينيني من الوصول إلى املناطق
واخلارجية لبيع منتجاتهم وشراء عوامل اإلنتاج.
وتقدر مس���احة األراضي القابلة للزراعة في

والعمل ،وال سيما في أوقات األزمات  -فصاغت
هدف ًا يتمثل في بناء قطاع زراعي مستدام وقادر

املائة من املساحة الكلية) .ويقع واحد وتسعون في

الوطنية الفلسطينية .)2010 ،غير أن الصعوبات

الضف���ة الغربية وغزة بـ���  1 925كلم 31( 2في

العدد (2012 )21

على املنافس���ة دولي ًا (وزارة الزراعة في السلطة
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املتزايدة التي تواجه الس���لطة الفلس���طينية منذ

للقاعدة اإلنتاجية الزراعية بسبب اقتالع األشجار

العام  1999منعتها من توفير الدعم الكافي لهذا

املثم����رة ،وجتريف األراضي ،ومن����ع الوصول إلى

احملاصر ،ألن حاالت الطوارئ واألزمات
القطاع
َ

املياه .فخالل االنتفاضة الثانية (،)2006-2000
اقتلعت إس����رائيل مليون ش����جرة في غزة وحوالي

االقتصادية واإلنسانية املتكررة استأثرت بالقدر
األكبر من اهتمامها ومواردها .ونتيجة لذلك ،لم

 600000ش����جرة في الضف����ة الغربية

حتص���ل الزراعة إال على نس���بة  1في املائة من

.)Española de Cooperación Internacional, 2007

الدعم املقدم من اجلهات املانحة ومن مخصصات

وتشير التقديرات إلى أن حوالي  2.5مليون شجرة

ميزانية السلطة الفلسطينية في السنوات األخيرة.

مثمرة قد اقتُلعت منذ العام ( 1967وزارة االقتصاد

•ألف ـ ت���آكل القاع���دة اإلنتاجي���ة الزراعية
من ج���راء القي���ود المفروضة عل���ى التنقل
والمستوطنات وجدار الفصل

الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية.)2011 ،

(Agencia

وعالوة على ذلك ،أدت الس����يطرة اإلسرائيلية على
األراضي الفلس����طينية الواقعة في املنطقة ج (63

تضرر القطاع الزراعي بوجه خاص من القيود

ف����ي املائة من الضفة الغربية) إلى تراجع حاد في

املفروضة على حركة السكان الفلسطينيني ونقل

مس����احة األراضي الزراعية واملراع����ي .فال ُيتاح

الوصول إلى أراضيهم ملزاولة عملهم األساس���ي

تبلغ مساحتها مليوني دومن(( )3وزارة الزراعة في

البضائع .فهذه القيود تق ّوض قدرة املزارعني على

للرعي إال  31في املائة من املراعي الفلسطينية التي

وإلى تس���ويق واس���تيراد وتصدي���ر املدخالت

السلطة الوطنية الفلسطينية.)2010 ،

واملنتجات الزراعية .وقد تأثرت املنتجات الزراعية
القابل���ة للتلف واحملدودة الصالحي���ة تأثر ًا غير

وق���د أدى جدار الفصل ،واملس���توطنات وما
يتص���ل بها من من���و الهياكل األساس���ية ،إلى

متناس���ب بتلك القيود وبتفريغ املنتجات وإعادة

خسران فعلي ألراض زراعية وموارد مائية مهمة.

ش���حنها في نقاط التفتيش .ونتيجة لذلك ،زادت

فاجلدار يحول دون وصول املنتجني الفلسطينيني

تكالي���ف اإلنتاج واملعامالت زي���ادة كبيرة وأدت

إلى مساحة كبيرة من اجلزء الغربي من أراضي

إلى ت���آكل أرباح املنتجني الفلس���طينيني الذين

الضف���ة الغربي���ة اخلصبة ،ويع���زل املجتمعات

املدعومة في املستوطنات اإلسرائيلية التي يستفيد

احمللية ،ويجزئ األسواق احمللية .وبحلول العام
 ،2009كان  9000دومن تقريب��� ًا من األراضي

يجدون صعوبة متزايدة في التنافس مع املنتجات
منتجوها من تكنولوجيات متقدمة ،ومن احلصول

املروية قد صودر لبناء اجلدار ،وأصبحت اآلن 10

دون قي���ود على املياه ،والوصول دون عوائق إلى

في املائة من أراضي الضفة الغربية محاصرة في

األسواق بتكاليف عادية.

«منطقة التماس» بني اجلدار وحدود العام 1967

وثم����ة عامل س����لبي آخر هو الت����آكل املنهجي

( .)World Bank, 2009ويضطر آالف الفلسطينيني
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الذي���ن ميلك���ون أراضي في ه���ذه املنطقة إلى

 ،2009بلغت نسبة األراضي الزراعية التي يتعذر

احلصول على تصاريح صعبة املنال من السلطات

الوصول إليها أو التي تعطلت إنتاجيتها في غزة

اإلسرائيلية للوصول إلى أراضيهم والعمل فيها.

 46في املائة (وزارة الزراعة في السلطة الوطنية

وحت���ى مع ارتف���اع معدل الطلب���ات املرفوضة،

الفلسطينية .)2010 ،وإمدادات املياه محدودة في

يواجه املزارع الذي يحصل على تصريح مشاكل

غزة ،وأصبحت املياه اجلوفية غير مالئمة بشكل

أخرى كثيرة .وقد يعجز املزارعون عن احلصول

متزايد للزراعة واالستهالك اآلدمي نتيجة للملوحة

على تصاري���ح للعمال للقيام بأعم���ال الزراعة؛
وكثير ًا ما تُغلق بوابات اجلدار عدة أيام؛ وعندما

والتلوث مبياه الص���رف الصحي غير املعاجلة،
وعجز الس���لطة الفلسطينية عن إصالح الهياكل
األساسية املتداعية.

يع ُبرها املزارعون ،فعليهم نقل املع ّدات الزراعية
من البوابة ذهاب ًا وإياب ًا في اليوم نفس���ه ،ألنه ال

وت���كاد تكون صناع���ة الصيد الفلس���طينية

ُيس���مح لهم بتخزين املع ّدات على أراضيهم في

ق���د انه���ارت بالكامل ،إذ تش���هد فرص وصول
الصيادي���ن انخفاض ًا منتظم ًا منذ العام .2000

وأدى احلصار اإلس���رائيلي على غزة والقيود

فال ُيس���مح بالصيد قبالة س���واحل غزة إال على
امتداد  3أميال بحرية بد ًال من مسافة العشرين

«منطقة التماس».

املش���ددة املفروضة على الصيد وعلى أنش���طة

مي ًال املنص���وص عليها في اتفاقات (أوس���لو).

التصدي���ر واالس���تيراد منذ الع���ام  2007إلى
إنه���اك القطاع الزراعي الضعي���ف أص ًال .أما

وعالوة عل���ى ذلك ،انخفضت كميات املصيد من

العملية العسكرية اإلس���رائيلية ،التي نُفذت في

مناطق الصيد املسموح بها ،بسبب اإلفراط في

كان���ون األول  / 2008كان���ون الثاني ،2009
وتداعياته���ا ،فقد زادت احلالة املتردية س���وء ًا.

الصيد والتلوث الناج���م عن إلقاء مياه الصرف
الصح���ي ف���ي البحر بعد تدمي���ر مرفق معاجلة

وجنمت خس���ائر كبي���رة في الن���واجت والعمالة

مياه الصرف الصحي خالل العملية العس���كرية

عن التدمير الواس���ع النط���اق للقاعدة اإلنتاجية

اإلسرائيلية في كانون األول  .2008ونتيجة لذلك،

الزراعي���ة ،مث���ل األراضي املزروع���ة واحلقول

انخفض عدد الصيادين بنسبة  66في املائة منذ

واألشجار واملباني والصوبات الزراعية واملشاتل

العام .2000

والطرق وشبكات الري ومرافق اإلنتاج احليواني.

•باء ـ العقبات أمام الوصول إلى الموارد المائية،
وتدهور النوعية

وعالوة على ذلك ،يمُ ن���ع املزارعون من الوصول
إلى األراض���ي الزراعية داخل املنطقة «العازلة»

أرس���ت املادة  40من اتفاقات (أوسلو) لعام
 1993ترتيب ًا مؤقت ًا يتعلق بالتنمية واس���تخدام

التي يتراوح عرضها بني  300متر و 1000متر
على امتداد احلدود مع إس���رائيل .وبحلول العام
العدد (2012 )21
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وال تخصص تلك املادة للفلسطينيني إال ربع املياه

مستوطناتها .وميكن لهذا اإلفراط في ضخ املياه

( 138.5مليون م )3املتوافرة في مس���تجمعات

أن يستنزف مستجمعات املياه اجلوفية ،مما ميثل
تهديد ًا خطير ًا ملستقبل املوارد املائية الفلسطينية

حتصل إس���رائيل على البقي���ة .وتُقر املادة 40

(وزارة الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية،

بحقوق الفلسطينيني في احلصول على املياه ،غير
أنها ال حتدد تلك احلقوق في انتظار مفاوضات

 .)2010وفي الوقت نفسهُ ،يحرم كل من السلطة

الفلسطينية واملزارعني الفلسطينيني من احلق في

الوض���ع النهائي .وخالل تنفي���ذ «ترتيب مؤقت»

حفر اآلبار لتلبية الطلب املتزايد على املياه ،حتى
عندما يكون مصدر املي���اه بأكمله تقريب ًا داخل

القرارات املتصل���ة باملياه مبوافقة الطرفني .غير

الضف���ة الغربي���ة .وعل���ى أرض الواقع ،حتصل

أن هذا الترتيب ترك للش���عب الفلسطيني حصة
ضئيل���ة جد ًا من موارده املائية .وما زال الترتيب

إس���رائيل على حصة تتجاوز ما حدده الترتيب

املياه اجلوفي���ة الثالثة في الضفة الغربية ،بينما

ملدة خمس س���نوات ،كان م���ن املفترض اتخاذ

املؤق���ت ،بينما يحصل الفلس���طينيون على أقل

املؤقت قائم ًا بعد مرور أكثر من خمس���ة عش���ر
عام��� ًا على انتهاء صالحيت���ه املفترضة .وعالوة

م���ن حصتهم في نهاية املطاف وال يبقى أمامهم
س���وى خيار استيراد أكثر من  50في املائة من

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

على ذلك ،فاختالل موازي���ن القوة بني الطرفني،
وإقام���ة إس���رائيل الهياكل األساس���ية الالزمة

وظل الفلس���طينيون ،منذ االحتالل في العام

للمستوطنات ،وسيطرتها على املنطقة ج ،عوامل

ُ ،1967يحرمون من الوصول إلى مياه نهر األردن

في األرض الفلسطينية احملتلة.

باستطاعتهم استخدامها ألغراض الزراعة .ولو

ضمنت إلسرائيل التحكم في توزيع املوارد املائية

ومياه الينابيع الطبيعية التي تصب فيه ،ولم ي ُعد

وف���ي الوقت الذي تراقب فيه إس���رائيل كمية

أتيحت مياه نه���ر األردن ،لزادت إمدادات املياه

املياه التي يستخرجها الفلسطينيون ومتلك حق

الفلسطينية إلى حد كبير .وعالوة على ذلك ،أدت

النقض فيما يتعلق باالس���تثمارات الفلسطينية

مص���ادرة أراضي الضف���ة الغربية من أجل بناء

في الهياكل األساسية اخلاصة باملياه ،ال تتمتع

املستوطنات إلى س���يطرة السلطات اإلسرائيلية

الس���لطة الفلس���طينية بالصالحيات نفس���ها،

على عدد متزايد من ينابيع املياه العذبة في الضفة
الغربية البال���غ عددها  152ينبوع��� ًا .وبالتالي،

اإلسرائيلي للمياه .فما فتئت إسرائيل تستخرج

أصبح���ت األنش���طة الزراعي���ة أقل ق���درة على

من املياه ما يتجاوز املستوى الذي حتدده املادة

االستمرار ،وفقد العديد من املزارعني الفلسطينيني

 40من خالل مص���ادرة  82في املائة من املياه

مصدر رزقهم واضطروا إلى التخلي عن الزراعة

اجلوفية الفلسطينية لالستخدام داخل حدودها أو

(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.)2012 ،

وال ميكنه���ا احلصول على بيانات االس���تخدام
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أما في غزة ،فال توجد ينابيع مائية ،وتُس���تمد

عمل و 10في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي.

جميع املياه املس���تخدمة في الزراعة من اآلبار.

•جي���م ـ تضاؤل اإلنتاجي���ة الزراعية من جراء
القيود المفروضة على المدخالت المستوردة
وعدم توفير االئتمان

مب���ا في ذلك اآلبار ،خالل العمليات العس���كرية

يؤثر احلظر األمني اإلسرائيلي على األسمدة
املستوردة تأثير ًا سلبي ًا في الزراعة الفلسطينية.

وتتمثل املشكلة الرئيس���ة في تردي نوعية املياه
بس���بب (أ) تدمي���ر الهياكل األساس���ية للمياه،
اإلس���رائيلية في كان���ون األول 2008 /وكانون

وقد أدى إلى ظهور مش���اكل تش���مل عدم توافر

الثاني2009 /؛ و(ب) اس���تمرار احلصار الذي

األس���مدة الضرورية وارتفاع تكلفة اس���تخدام

مينع السلطة الفلسطينية من إعادة بناء الهياكل

بدائل غير مناسبة تقلل من جودة التربة وتفضي

األساسية املد َّمرة.

إل���ى انخف���اض اإلنتاجي���ة والربحية .وتش���ير

وبس���بب القيود املفروضة على عمليات احلفر

التقديرات إلى أن اإلنتاجية الزراعية قد انخفضت

وعلى إعادة تأهيل الهياكل األساس���ية للمياه،

بنس���بة تتراوح بني  20في املائة و 33في املائة

م���ا انفك نصي���ب الفرد الفلس���طيني من املياه

منذ فرض احلظر على اس���تيراد األسمدة ،وهو

املس���تخرجة يتراجع؛ وبلغ بحلول العام 2009

حظر ال ينطبق على املس���توطنات اإلس���رائيلية

نسبة  25في املائة من مستوى نصيب الفرد في

في الضفة الغربية (وزارة االقتصاد الوطني في

إسرائيل .وعالوة على ذلك ،ال يحصل الفلسطينيون

السلطة الوطنية الفلسطينية.)2011 ،

إال على  10في املائة من التغذية السنوية للنظام

ويش���كل نقص فرص احلصول على التمويل
عقب ًة ب���ارز ًة أخرى أمام الزراعة الفلس���طينية.
فاحلص���ول على االئتمان مح���دود للغاية ،نظر ًا

املائي للضف���ة الغربية (وزارة االقتصاد الوطني
في السلطة الوطنية الفلسطينية .)2011 ،وتشير
التقديرات إلى أن حجم االستخدام الفلسطيني

لصغر حجم وح���دات اإلنتاج الزراعي النمطية،

للمي���اه ألغراض الزراعة ميثل ُعش���ر حجم ذلك

واالفتق���ار إلى الضمانات املقبولة للحصول على

االستخدام في إس���رائيل .وعلى أساس نصيب

القروض التجارية ،وش���دة املخاطر على اإلنتاج

الفرد الواحد ،يتجاوز حجم اس���تهالك املياه في

الزراعي الناجمة عن الطقس ،وتقلبات األسعار،

إس���رائيل بخمس���ة أمثال حجم استهالكها في

والصدمات السياس���ية املتك���ررة .و ُيقدر الطلب

الضفة الغربية ( .)Ma’an, 2010ويشير البنك
الدولي ( )2009إلى أنه ال ُيسقى فعلي ًا سوى 35

الس���نوي عل���ى القروض الزراعي���ة مببلغ 150

مليون دوالر (وزارة الزراعة في السلطة الوطنية

في املائة من األراضي الفلسطينية املعتمدة على
ال���ري ،األمر الذي يكل���ف االقتصاد ك ّم ًا مذه ًال

الفلسطينية .)2010 ،وعلى الرغم من هذا الطلب
القليل نسبي ًا ،لم يتسنّ ملؤسسات اإلقراض تلبيته

من فرص العمل الضائعة يبلغ  110 000فرصة
العدد (2012 )21
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بس���بب املخاطر التي ينطوي عليها .فمن كانون

العمالة املوسمية سنوي ًا ،ودعم  100 000أسرة

الثاني إلى أيلول  ،2011على س���بيل املثال ،لم

فلسطينية .ومع ذلك ،فإنتاج زيت الزيتون يتراجع؛

يتجاوز نصي���ب الزراعة من مجموع االئتمانات

حيث انخفض من متوسط قدره  23 000طن في

اخلاصة املقدمة من املصارف نسبة ضئيلة قدرها

السنة خالل الفترة  2004-2000إلى 14 000

 1ف���ي املائة ،بينما اس���تأثرت قطاعات التجارة

طن في السنة خالل الفترة  .2010-2007ونتيجة

والبناء واخلدمات بنس���ب  21في املائة و 17في

لذلك ،غطت واردات زيت الزيتون في العام 2009

املائة و 16في املائة على التوالي (س���لطة النقد

نس���بة  50في املائة من الطل���ب احمللي (وزارة

الفلسطينية وآخرون.)2012 ،

الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية.)2010 ،
ويواج���ه املزارع���ون الفلس���طينيون حتديات
متع���ددة تقلل من إنتاج الزيتون كم ًا ونوع ًا .فقد

•دال ـ تراجع طويل األجل في إنتاج الزيتون

لش���جرة الزيت���ون دور مرك���زي ف���ي حياة

قلصوا إلى حد كبير اس���تخدام األسمدة نتيجة

الفلس���طينيني مل���ا لها م���ن أهمي���ة اقتصادية

للقي���ود اإلس���رائيلية املفروضة عل���ى املدخالت

واجتماعي���ة وتاريخي���ة بل وروحية .وتس���تخدم

الزراعية .وعالوة على ذلك ،يعاني املزارعون من
تقييد الوصول إلى بساتينهم ،وخصوص ًا خالل

األسر الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم ثمار
ش���جرة الزيتون وزيتها ورواس���بها وأخشابها
وأوراقها أساس ًا لنطاق واسع من املواد الغذائية

موس���م احلصاد .ففي العام  ،2010على سبيل
املثالُ ،رفض  40في املائة من الطلبات املقدمة من

الفلس���طينية الرئيس���ة ،ولصناع���ة الصابون،

املزارعني الفلسطينيني للوصول إلى بساتينهم في

واالس���تخدامات الطبي���ة ،والوق���ود ،واحل���رف

«منطقة التماس» .وتُفتح بوابات اجلدار ساعات

الزخرفي���ة ،مما يجس���د ث���راء احلي���اة البيئية

محدودة ،حتى أثناء موسم احلصاد .وباإلضافة

واالجتماعي���ة والثقافي���ة الفلس���طينية .وتغطي

إلى ذلك ،تتعرض بس���اتني الزيتون الفلسطينية

بساتني الزيتون مساحة قدرها  940 000دومن

املوجودة حول املس���توطنات في الضفة الغربية

من األراضي الفلسطينية في األرض الفلسطينية

ألعمال االقتالع والتخريب واحلرق التي يقوم بها

احملتل���ة ،أي نحو  15في املائة من مس���احتها

املستوطنون .وتشير التقديرات إلى اقتالع أكثر

اإلجمالية ،وتسهم في االقتصاد من خالل صالتها

من  800000ش���جرة زيت���ون مثمرة منذ العام

بالصناع���ة الغذائية وبغيرها من الصناعات مثل

( 1967وزارة االقتص���اد الوطني في الس���لطة

الصابون التقليدي واحلرف التقليدية .ويوفر قطاع

الوطنية الفلس���طينية ،)2011 ،وتدمير أكثر من

الزيتون الفرعي نس���بة  15في املائة من إجمالي
الدخل الزراعي .ويخفف أيض ًا من آثار البطالة

 7 500ش���جرة زيتون في األرباع الثالثة األولى
من العام  2011فقط.

والفقر بتوفير ما بني  3ماليني و 4ماليني يوم من
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•هاء ـ ينبغي أن تؤدي الزراعة دورًا إستراتيجيًا
لتحقيق التنمية المستدامة

اإلس����رائيلية في القطاع الزراعي الفلسطيني،
وعن عدم قدرة الس����وق على توفير ما يكفي من

على الرغم من أن الزراعة الفلسطينية ما فتئت

متوي����ل وتأمني للمزارعني .وميكن أن تكون هذه

تتكبد خس����ائر فادحة منذ العام  ،1967فهي

التدابير التصحيحية في شكل إعانات تُق َّدم من

تشكل أحد أكثر القطاعات إستراتيجية وقدرة

أجل بعض عوامل اإلنت����اج للتعويض عن ندرة

على املقاومة في االقتصاد الفلسطيني ،وميكنها

األس����مدة ورداءتها في ظل احلظر اإلسرائيلي.
وميك����ن أن تتخذ التدابير أيض ًا ش����كل برامج

حتقيق انتعاش أسرع وأكثر استدامة ،باملقارنة
مع القطاعات األخرى .وتش����ير الدراسات إلى

لتعويض املزارعني عن األشجار املقتلعة وإعادة

أن إزال����ة القيود املفروض����ة على هذا القطاع،

غرس����ها ،وبرام����ج لترويج املنتج����ات الزراعية
الفلس����طينية محلي ًا ودولي ًا ،وبرامج لتحس��ي�ن

وإتاحة فرص الوصول الكاملة دون عراقيل إلى
األراضي واملياه واألسواق ،باإلضافة إلى القدر

األراضي واس����تصالحها .غير أن زيادة حصة

الكافي من االستثمارات في الهياكل األساسية،

الزراعة في كل من ميزانية السلطة الفلسطينية

كلها عوامل ميكن أن تؤدي إلى توسع كبير في

والدعم املقدم من اجلهات املانحة ش����رط ال بد

رقعة األراضي الزراعية املروية في املنطقة (ج)

منه ألي إجراءات من هذا القبيل.

وغور األردن ،وارتفاع القيمة املضافة الزراعية

ويش����كل القطاع الزراعي ركيزة أساس����ية

إل����ى أكثر من  25ف����ي املائة من الناجت احمللي

لالقتصاد الفلس����طيني ،وعليه دور إستراتيجي

اإلجمالي (وزارة االقتصاد الوطني في السلطة

في احلفاظ على األراضي واملياه الفلسطينية من

الوطنية الفلسطينية.)2011 ،

املصادرة والضم .ولذلك ،هناك حاجة ملحة إلى
إنشاء مصرف عام للتنمية الزراعية يكون مم َّو ًال

ولك����ي ينمو قط����اع الزراعة الفلس����طيني ـ
الذي رمب����ا كان يعمل حالي ًا برب����ع إمكاناته ـ

متوي��ل� ًا جيد ًا ،وال يهدف إلى الربح .وباإلضافة

هن����اك حاجة ملح����ة إلى معاجلة مش����كلة عدم

إلى اإلس����هام في تنفي����ذ التدابير املذكورة في

سيطرة الفلسطينيني ،إن لم نقل سيادتهم ،على

الفقرة السابقة ،ينبغي أن يضطلع ذلك املصرف

األراضي وامل����وارد املائية ،التي ال يوجد دونها

مبهمة تقاسم مخاطر األنشطة الزراعية ،وتقدمي

ح ّي ٌز يذكر لتصميم وتنفيذ خطط لتطوير استخدام

الق����روض وخدمات التأم��ي�ن للمزارعني ،ودعم
التس����ويق وخدمات ما بعد احلصاد ،فض ًال عن

األراضي واملوارد املائية الفلسطينية الشحيحة
وبلوغ مستواه األمثل .وينبغي أن تنظر السلطة

متويل وضمان االستثمار في الهياكل األساسية

الفلسطينية ،بدعم من املجتمع الدولي ،في اتخاذ

اخلاصة بالزراعة واملياه.

إجراءات تصحيحية للتعويض عن تأثير القيود
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وليست هناك آفاق للتنمية االقتصادية الفلسطينية

واالحتاد اجلمركي في الفترة املتوسطة األجل،

وحتسنها في ظل تدهور األوضاع االقتصادية
ّ

التوصل إلى احلل النهائي ،وبخاصة أن
إلى حني
ّ
التغيرات السياسية والعملية على أرض الواقع،
أوج����دت قناع ًة ب����أن اتفاقية باري����س والغالف

متوال مع مرور السنني؛ وبالتالي تصبح
بشكل
ٍ
التنمية بعيد َة املنال إذا ما قيس����ت إلى التطور
االقتصادي الس����لبي في الس����نوات السابقة.

اجلمركي ما عادا يخدمان املصلحة االقتصادية

التحس����ن االقتصادي املزعوم ،فما هو إال
أما
ّ

الفلسطينية.

����ي للمعونات املباش����رة ،التي ليس
ٌ
نت����اج عرض ٌّ

الهوامش

لها أثر تنموي مس����تقبلي ،وإمنا تُس����تنفد في

ُ 1 .1طبق هذا املفهوم في دراسات بشأن اجلغرافيا االقتصادية
لالحتالل .ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

االس����تهالك املباشر على استيراد البضائع من

Farsakh L (2005). Palestinian
( 2.2أ)
Labour Migration to Israel: Labour, Land and
Occupation. New York. Routledge؛

السوق اإلس����رائيلية أو عبرها ،مع األخذ بعني
االعتبار احلساس����ية االقتصادية الفلس����طينية

South Africa Human Sciences
( 3.3ب)
Research Council (2009). Occupation,
Colonialism, Apartheid? A reassessment of
Israel’s practices in the occupied Palestinian
territories under

لتقلبات مستويات املعونة ،والتي تؤدي إلى رفع
مؤشرات النمو والتحسن االقتصادي؛ وبالتالي
تضليل احلقائق.

(4.4ج)

وما دام هناك احتالل كولونيالي اس����تيطاني

.2

ويتوسع في قضم
يقضي على كافة فرص النمو،
ّ

international law. May. Cape Town؛

Israeli Committee Against House
Demolitions (2012). Demolishing Homes,
.Demolishing Peace. April

http://unctad.org/en/pages/
2
.InformationNoteDetails.aspx?OriginalVersionID=18

3 .3الدومن الواحد يعادل  1 000متر مربع.

األراضي واملوارد الفلسطينية ،وتقطيع األوصال
كامل في
الداخلية واخلارجية ،ويتح ّكم بش����كل ٍ

المراجع

التجارة الفلس����طينية وحركتها وسياساتها عبر
ع����دم التزامه تنفي َذ اتفاقي����ة باريس؛ فال ميكن

ACRI (2012). Policies of Neglect in East Jerusalem:
The Policies That Created 78% Poverty Rates and a
Frail Job Market. May.
Agencia Española de Cooperación Internacional (2007).
A Review of the Palestinian Agricultural Sector.

احلديث عن تنمية فلس����طينية ،وستبقى حاالت
الفقر مرتفع ًة ،يصاحبها انعدام األمن الغذائي

منظمة العمل الدولية ( .)2012وضع عمال األراضي العربية احملتلة.
تقرير املدير العام .التذييل .مؤمتر العمل الدولي ،الدورة  .101جنيف.
صندوق النقد الدولي ( .)2012آخر التطورات وآفاق االقتصاد
في الضفة الغربية وقطاع غزة .تقرير خبراء صندوق النقد الدولي
الجتماع جلنة االتصال املخصصة .بروكسيل 21 .آذار.

وارتفاع معدالت البطالة.
والنتيجة النهائية ،أنه ال بد من إعادة صياغة

Ma’an (2010). Draining Away: The Water and
Sanitation Crisis in the Jordan Valley.

شكل العالقة التجارية واالقتصادية مع سلطات

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( .)2012التأثير اإلنساني الستيالء
املستوطنني على مياه الينابيع الفلسطينية .آذار.
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2012أداء االقتصاد
الفلسطيني .أيار.

االحت��ل�ال عل����ى أرض ّية تضم����ن ـ على األقل ـ
احلف����اظ على إع����ادة هيكلة االقتص����اد وعدم

تدمي����ره ،وذلك من خالل تغيي����ر اتفاق باريس
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سلطة النقد الفلسطينية واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ومعهد
 املراقب.)2012( أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
. شباط.27  عدد.االقتصادي واالجتماعي
 قصة: إقامة دولة فلسطني.)2011( السلطة الوطنية الفلسطينية
. أيلول. نيويورك. تقرير إلى جلنة االتصال املخصصة.جناح
 إستراتيجية.)2010( وزارة الزراعة في السلطة الوطنية الفلسطينية
. متوز.2013-2011 » «رؤية مشتركة:القطاع الزراعي
 قانون املوازنة.)2012( وزارة املالية في السلطة الوطنية الفلسطينية
. آذار.2012 العامة لعام
.)2011( وزارة االقتصاد الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية
اخلسائر االقتصادية الناجمة عن االحتالل اإلسرائيلي
. أيلول.لفلسطني

Salamanca OJ, Qato M, Rabie K and Samour S
(2012). Editors’ introduction. Past is present: Settler
colonialism in Palestine. Settler Colonial Studies. 2 (1).

 إعادة بناء قطاع سلع التبادل التجاري.)2011( »«األونكتاد
. نحو االنتعاش االقتصادي وتكوين الدولة:الفلسطيني

UNCTAD/

.1/APP/2010

 تيسير التجارة العابرة والنقل البحري من.)2004( »«األونكتاد
.أجل إعادة تأهيل االقتصاد الفلسطيني وتنميته

UNCTAD/GDS/

.1/APP/2003

UNSCO (2012). Palestinian State-Building: An
Achievement at Increased Risk. Report to the Ad
Hoc Liaison Committee. Brussels. 21 March.

UNSCO (2011). Palestinian State-Building: An
Achievement at Risk. Report to the Ad Hoc Liaison
Committee. New York. 18 September.
World Bank (2012). Stagnation or Revival?
Palestinian Economic Prospects. Report to the Ad
Hoc Liaison Committee. Brussels. 21 March.

World Bank (2009). Assessment of Restrictions on
Palestinian Water Sector Development. Sector note.
April.
WFP, FAO and PCBS (2010). Socio-Economic and
Food Security Survey: West Bank and Gaza Strip,
occupied Palestinian territory.
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دراسات

سيناريو الضربة اإلسرائيلية القادمة ضد غزة

د .عدنان أبو عامر

*

مقدمة

املتوق���ع ضد غ���زة ،فالبد من حتديد «مس���رح

ف���ي غمرة خروج الس���طور اآلتي���ة إلى حيز

العمليات» ،وهو الش���ريط الساحلي ،البالغ طوله

النش���ر ،ال يستطيع أحد أن يجزم مبآالت ذهاب

 35كم ،ومس���احته  360كم ،2ويزيد عدد سكانه

التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة إلى نهاياته،

على  1.5مليون نسمة ،ويقسم إلى عدة مناطق:

املصبوب» ـ لتبادل النيران على مدار فترات طويلة

1 .1شمالية :سكانها  900-800ألف نسمة،
األقرب جغرافي ًا للعمق اإلسرائيلي ،ومنها

بعد أن أفس���ح املج���ال ـ عقب حرب «الرصاص
تتخللها فترات هدوء قصيرة للغاية.

تنطلق الصواريخ ضد أهداف حيوية.

وعلى الرغم من أن إسرائيل والفلسطينيني ال

2 .2جنوبية :عديدها  400ألف نسمة ،محاذية

يري���دون تصعيد املوقف إلى مواجهة كبرى ،فإن

للحدود املصرية ،ومنها يهرب السالح إلى

األمور قد تخرج في النهاية عن نطاق الس���يطرة

القطاع.

مع تصعيد اجلانبني للفعل ورد الفعل.

3 .3وس���طى :معظمها زراع���ي وتضم عدة

وم���ع اخت�ل�اف التقدي���رات اإلس���رائيلية

مخيمات لالجئني.

والفلس���طينية ح���ول طبيعة احلراك العس���كري

كما يفتقر قطاع غزة إلى العمق اإلستراتيجي،
ويق���ع كله ضم���ن مدى نيران املدفعية ،وأش���به

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة األمة  -غزة
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في صفوف العسكريني يبدو العامل األكبر ،حيث
يصبح القتال التحام ًا بني مقاوم وجندي ،ويصبح

م���ا يكون مبدين���ة محاصرة ،وميكن إس���قاطه
عبر :اقتحامه عس���كري ًا ،واحتالل مدنه ،وتدمير

السالح لدى املقاومة مجدي ًا في تدمير املدرعات

املقاومة املدافعة عنه ،أو حصاره وقطع مقومات

اإلسرائيلية ،بجانب الرغبة في عدم إيقاع آالف

احلياة وصمود املجتمع املدن���ي ،كالغذاء واملاء
والدواء والطاقة ،أو ضغطه عسكري ًا واالستنزاف

الضحايا في صفوف الفلس���طينيني ،ملا لها من

امليداني ،أو باخليارات الثالثة مع ًا.
ً
•أوال ـ أهداف العملية

تداعيات فلسطينية وعربية وعاملية.
ولذلك ،قد يعمل اجليش حسب احلاجة داخل
القطاع في عمليات برية محددة ،على نحو مينع

وفق ًا مل���ا هو متاح حتى اللحظة ،فإن التقدير
األكثر ترجيح ًا للسلوك اإلس���رائيلي العسكري

قدر املس���تطاع اخلسائر في األرواح ،ألنه كلما
اس���تطاع التقليل من اإلصابات ،سيزداد وميتد

ضد غزة ،هو تنفيذ عملية جوية لتحقيق عدد من

التأييد العام املطلوب للعملية العسكرية املستمرة،
ألن أوس���اط ًا ناف���ذ ًة فيه تعتقد أن���ه من اخلطأ

األهداف واألغراض ،أهمها:
1 .1اس���تهداف ع���دد من الق���ادة امليدانيني
للفصائل املسلحة ،وتدمير منازلهم.
2 .2تدمي���ر قواعد إطالق الصواريخ ومخازن
السالح والذخيرة.
3 .3القضاء على ما ميكن من البنية العسكرية
للمقاومة.
4 .4اإلجهاز عل����ى مقومات صم����ود املجتمع،
بضرب محطات احملروقات ومخازن التموين.

الشديد أال يس���تغل النشاط العسكري الذي قد
يبدأ إلحراز الهدف احلقيقي ،بل أن يوجه ّ
ويلخص
بإحراز هدنة أخرى «متفق عليها».
وفي الظروف الناش���ئة ،على احلكومة األخذ
بجميع الوسائل املعقولة الضطرار حماس مرة،
وإل���ى األبد لالمتناع عن إطالق النار؛ بأن يوجد
هدوء حترص عليه خوف ًا من الرد اإلسرائيلي ،ال

وح�ي�ن يأت���ي أوان العملية البرية ،س���تهدف

نتيجة اتفاق مرفوض آخر.

()1

إس���رائيل منها إلى تضيي���ق احلصار ،وتقطيع

ومع ذلك ،يكمن اخلط���ر األكبر في أن تنجر

أوصال القطاع ،والس���عي إلى احتالل املناطق

إس���رائيل عقب ما ق���د حتققه في املرحلة األولى

اخلالية من الس���كان خارج املدن ،لتدمير مراكز

م���ن العملية للقيام بعملية به���دف القضاء على

املقاوم���ة وقواعد إطالق الصواري���خ ،والضغط
عسكري ًا على املدن مع التهديد بدخولها.

قدرة «حماس» على إطالق النار من قطاع غزة،
بهدف تش���ويش احلياة في البلدات اإلسرائيلية،

أما عن السؤال الكبير :ملاذا ال تفضل إسرائيل

لكن الواضح أن���ه ال ميكن حتقق ذلك من خالل

الذهاب نحو عملية برية واس���عة ،تشمل اقتحام

إطالق النار من بعيد ،واحتالل أجزاء من قطاع

املدن الغزية ،فإن التخوف من تكبد خسائر كبيرة

غزة ،بسبب مدى الصواريخ التي تطلقها املقاومة،
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الس���تمرار اخلالف مع حرك���ة فتح ،كي ال

وقرب البلدات اإلسرائيلية من حدود القطاع.

تشكل غزة ،مع الضفة ،نواة لدولة فلسطينية

وكل ذلك يعني أنه ملنع سقوط صواريخ عليها

ال ترغب بإقامتها.

بص���ورة تامة ،فالب���د من احت�ل�ال قطاع غزة،
و«تطهيره» من العناصر املسلحة ،على الرغم من

ج -تأمني إسرائيل نفسها بهدنة ،لم تتحدد مدتها

أن الثمن السياس���ي واالقتصادي لهذه اخلطوة
سيكون كبير ًا ،نتيجة احتالل القطاع من جديد،

بعد ،مع خصمها في غزة.
هـ -إدراك إس���رائيل ،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.

وحتمل مسؤوليته ،عالو ًة على دفع الثمن املباشر
ملعركة من هذا النوع ،لذلك من مصلحة إسرائيل
عدم حدوث ذلك.
وإذا ل���م تقرر إس���رائيل حتقيق هذا الهدف،
ف�ل�ا يزال هناك خط���ر قائم بأن متت���د العملية

•ثانيًا ـ المعطيات الميدانية
عاد ًة ما تبدأ احل���روب مبواجهات ،ثم تنتهي
بتدمير ومجازر ،حرب إسرائيل األخيرة على غزة
ج���اءت من نوع مختلف ،التدمير أو ًال ثم احلرب،
وهذه ليست صدفة ،ألن لديها إستراتيجية جديدة،
توجه رس���الة 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.

العس���كرية لوقت أط���ول دون احلاجة إلى ذلك،
م���ن خالل االعتقاد أن توجي���ه النيران من بعد،
والقيام بعملية برية محدودة سيكون عم ًال فاع ًال
وح ًال كافي ًا ،يستطيع منع إطالق الصواريخ من
اجلانب الفلسطيني بشكل كامل.
لك���ن هذا ال يعني أنه ال توجد حاجة لعمليات
برية نوعية ،حتى يثبت حلماس أنها ستدفع الثمن
الكبير ،وعليها دفع الثمن في مجاالت لم يس���بق

فإذا مت قصف املستوطنات اجلنوبية بصاروخ،

أن دفعت ثمنها من قب���ل ،بتوجيه ضربة لقوتها
الضاربة وهي كتائب القسام.

ترد إس���رائيل بغارة جوية تدمر أحياء كاملة ،أو

()2

سلسلة من املصانع ،لعل هذا يردع الفلسطينيني

وف���ي الوقت الذي تؤكد فيه إس���رائيل أنها ال

ع���ن مهاجمته���ا ،يريد اإلس���رائيليون أن تكون

تنوي املغامرة في حرب برية ضد غزة ،ألن تكلفتها
س���تكون باهظة ،فإنها تعتقد أنها ستحقق عدد ًا

إس���تراتيجية اجلنون ،وما يرافقه���ا من تدمير
واس���ع ،أداة رادعة جتبر الفلسطينيني وسواهم
على التفكير طوي ًال قبل أن يتحركوا ضدهم.

من أهدافها خالل احلرب «احملدودة» ،منها:
أ -تدمي���ر الكثير من غ���زة ،وإنهاك أهلها ،في

فعلت إس���رائيل ذلك في احل���رب ضد لبنان
ع���ام  ،2006وأحدثت في بيروت تدمير ًا ال مبرر

حصار طويل وحرب مريرة.
ب -إنهاك حماس دون القضاء على حكمها لغزة،
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عس���كري ًا له ،وكررت التجربة ثانية في غزة عام

املهاجم ،لكنها ال تتيح له فرصة حتقيق أهدافه،

 ،2008بتدمير واس���ع وقتل كبير للمدنيني قبل

وحني ال يستطيع جيش جرار أن يحقق أهدافه،

العسكريني ،من أجل أن يرتدع اخلصم ،وكأنها

فهذه هي هزميته ،حصل ذلك في لبنان ،وحصل

تريد أن جتعل من إستراتيجية اجلنون ،والقصف

مرة ثانية في غزة.

اجلوي الواسع واملدمر ،وارتكاب املجازر بسرعة
فائقة ومدروس���ة سلف ًا ،سالح ًا رادع ًا آخر يؤدي

()3

ولعل ذل���ك ما دفع بضباط عس���كريني كبار
للق���ول إن على إس���رائيل أن تعل���ن مع بدايتها

الرسالة نفسها التي يؤديها السالح النووي.
علم ًا أن إس���تراتيجية اجلن���ون هذه تعكس،

ألي عملية عس���كرية في غزة ،أن األسوأ ال يزال
أمامها« ،ألن م���ا يجري ليس عملية خاطفة ،بل
وضعنا ألنفسنا أهداف ًا كبيرة ،ونحن جاهزون لها

في جانب آخر منها ،حالة من الضعف تس���تحق

متام ًا ،ومتعهدون بتدمير كافة البنايات واملقرات

املراقب���ة ،تقول إن اجليش اإلس���رائيلي لم يعد
اجليش الذي ال يقهر ،فاجليوش النظامية هزمته

التي تس���تخدمها املقاومة ،وفي نهاية العملية لن

ع���ام  ،1973ومقاتلو املقاومة غي���ر النظاميني

جتدوا بناية واحدة واقفة ،هذه العملية تختلف عما
()4
سبقها ،لقد حددنا هدف ًا مرتفع ًا ،وسنصل إليه».

بلور بالتدريج بوادر مماثلة.
وبات واضح ًا أن إس���رائيل ستشن عمليتها

في س���ياق متصل ،تبدي القيادة العس���كرية
العليا للجيش اإلس���رائيلي مخاوفها املرعبة مع

القادم���ة ضد غزة لتقضي على صواريخها ،لكن

بداية أي عملي���ة برية في غزة ،لتجنب املخاطرة

احلرب األخيرة أثبتت أنه بعد أس���ابيع ثالثة من

بحياة اجلنود ،حتى وإن تسبب ذلك بإحلاق أذى

التدمير الش���امل ،ردت املقاومة بتجديد قصف

فادح بالسكان الـمدنيني ،مما منح اجليش القدرة

الصواري���خ ،ليتبلور الدرس األول الذي يقول إن

على استخدام قوة نارية مكثفة خالل عملية التقدم

إرادة القتال ما زالت صامدة ،ولم تستطع املجزرة

في عمق غزة.

هزم���وه في حرب عام  ،2006وما جرى في غزة

اإلس���رائيلية أن تقضي عليه���ا ،وبعد يوم واحد

وف���ي جميع العمليات العس���كرية الس���ابقة

إضافي تبلور الدرس الثاني ،حني أطلق املقاتلون

والالحق���ة ضد غزة ،ج���اءت النتيجة الفورية لها

الفلسطينيون صواريخ ذات مدى أبعد ،وشكل ذلك
«هزمية» جلنراالت إستراتيجية اجلنون ،وبد ًال من

عملية تدمير واس���عة ،وقتل مدنيني كثيرين ،كما
يتلق���ى اجلن���ود تعليمات مش���ددة مفادها عدم

القضاء على الصواري���خ ،ها هم أمام صواريخ
أبعد مدى وأشد تأثير ًا.

اجلندي نفس���ه ،ويتضح من تس���جيل مت بثه في

والدرس هنا :أن مجموعة من املقاتلني ،وحفنة

بعض القنوات التلفزيوني���ة أن أحد ضباط لواء

من الصواريخ ،ال تستطيع أن تقضي على اجليش

(غوالني) أعطى تعليمات للجنود بتفجير القنبلة
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وقد أنبأت املواجهات التي وقعت مع املقاومني

التي يحملونها بأنفسهم وبخاطفيهم ،وعدم الوقوع

في غزّة في األس���ابيع األخي���رة ،بتجربة جديدة

في أسر فصائل املقاومة.
وتنطل���ق ه���ذه النظرية من النص���ر املعنوي

واجهها اإلس���رائيليون ،تفتح الباب أمام نقاش

الذي ميك���ن أن حتققه املقاومة في حال متكنت

مختلف ،ألنه مهما تصوروا إجنازاتهم عند أطراف

من أسر جنود إسرائيليني ،الذي أطلق الضباط

القط���اع ،فهم يعرفون أن م���ا يواجهونه اليوم لم

عليه «سيناريو الرعب» ،كما شددت قيادة اجليش

يخطر ببالهم قبل عش���ر س���نوات ،ما يعني أن

التعليمات املس���ماة «إجراءات هنيبال» املتعلقة

املعارك التي ستدور مع املقاومني ستشبه «احلرب

بالتعامل مع س���يناريو وقوع جنود في األس���ر،

الضروس» ،ألنهم س���يقاتلون من بيت إلى بيت،

وينقل أحد اجلنود عن ضابط لواء (غفعاتي) قوله

يتقدمون بب���طء وحذر ،كون اجلنود قد يفاجؤون
ببي���وت مفخخ���ة ،فض ًال ع���ن إع���داد املقاومني

ف���ي التعليمات للجنود قب���ل التوغل بغزة« :ليس
مهم ًا م���ا يحصل ،لن يختط���ف أي جندي ،لن
يكون لدينا غلعاد شاليط  2مهما كان الثمن».

لدراجات نارية ،ومنافذ عبر جدران املنازل خلطف
جنود ،ومحاولة جر اجليش حلرب شوارع.

()5

وقد تس���ربت العديد من اخلطط العس���كرية

أكث���ر من ذلك ،ف���إن القناعة الس���ائدة لدى

اإلس���رائيلية االفتراضية خالل األشهر األخيرة،

قطاع���ات عريضة في قيادة املنطقة اجلنوبية في

التي تناقش فرضيات العملية العسكرية اإلسرائيلية

اجليش أنهم على أعتاب «حرب أشباح» ،ألنهم في

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

احلرب الس���ابقة لم يروا مقاتلني بالعني املجردة،

على توجيه سلسلة من الضربات اجلوية والبرية

وس���رعان ما كانوا يندفعون من باطن األرض،
يخرجون من أعماقها ،فيما يشعر اجلنود أسف َل

واملؤسسات والكوادر واملنشآت ،مكثفة ومتتالية،

منه���م بوج���ود مدينة حتت أرضية ،في إش���ارة

على أمل أن ينتهي ذلك إلى واحد من احتمالني:

للدور الكبير الذي لعبته األنفاق كجزء من اخلطة

1 .1االحتم��ال الأول ـ أن ينج���ح الضغ���ط

الدفاعية التي اعتمدتها املقاومة ملواجهة التوغل

والبحرية ،ضد بنى احلكومة واحلركة والقيادات

اإلسرائيلي.

العس���كري في إضعاف س���يطرة حكم
حماس.

()6

ويتضح من التقييمات العس���كرية اإلسرائيلية

2 .2االحتمال الثاين ـ أن تقبل حماس بشروط

أن حترك املقاتلني الفلس���طينيني عبر األنفاق في

إسرائيل الستعادة التهدئة بصيغة «الغذاء
مقابل التهدئة» ،وتبقي لنفسها يد ًا طليقة

ساحات املواجهة يقلص قدرة طائرات (األباتشي)
واالستطالع على استهدافهم أثناء املواجهات ،وهو

ف���ي ش���ن العدوانات واالغتي���االت متى

ما يدفع إلى قيام طائرات االستطالع و(األباتشي)

شاءت ،وأينما أرادت.

بعمليات متشيط واس���عة النطاق ،وقيام املدفعية
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حتولها إلى حرب استنزاف كاملة ،إذا ما قررت

بقصف املنطقة لضمان طرد املقاومني من املناطق،
ذات الكثافة السكانية الضئيلة جد ًا.

إس���رائيل البقاء في حالة العدوان ،وتوسعت في
احتالل مناطق إضافية من القطاع.

•ثالثًا ـ الحملة البرية
ف���ي امل���داوالت األمني���ة والعس���كرية ،يقول
اإلسرائيليون إن العملية العسكرية القادمة ضد
غزة س���تأخذ شك ًال قاسي ًا ،وسريع ًا جد ًا؛ عملية
جو ّية تقضي على البنى التحتية ،تكس���ر الهرمية
القيادية ،تخطف أرواح غالبية القادة السياسيني
وكوادر املقاومة العسكريني؛ وبعد يومني أو ثالثة
على أبعد تقدير ،س���تتقدم القوات البرية بسرعة
نحو عمق القطاع ،وجتهز على ما يبقى من جيوب،
وتعود بعدها مع قوافل من املعتقلني.

وإذا ما ب����دأت مرحلة احلملة البرية ،فإن قادة
اجليش ال يتصرفون على أساس أنهم سيبقون فترة
طويلة ،ألنه سيصار لتحقيق مكاسب ميدانية يجري
تثميرها سياس����ي ًا ،ويتم االستمرار في العمليات
حتى حتقيق التس����وية التي تريدها إسرائيل ،مبا
في ذلك حتقيق تفاهم مع مصر على إجناز سريع
للعملية ،مع ترتيبات الحقة لتسوية دائمة.
وفي الوقت نفس���ه ،هناك من يخشى األسوأ،
ولذلك قد متيل إسرائيل إلى االنسحاب ،وإفهام

وهكذا تأمل إسرائيل إضافة جرعة جديدة من

مختلف األطراف أن���ه في حال إطالق النار من

الرعب ضد الفلسطينيني ،ألنها تعتقد أن مشاهد

جديد فس���يعاود اجليش الهج���وم ،على أمل أن

احلشود والدبابات على مشارف القطاع بني حني

تنج���ز تفاهمات الحقة تضمن عدم تعرضها من

التقدمات امليدانية بقي سقوط الصواريخ يتوالى

جديد للقصف ،لكن امليدان قد يقدم صورة أكثر
قلق ًا ،خاصة إن تبينّ أن األهداف لم تتحقق بعد.

وآخر لم تكن كافية لتحقيق الغرض ،وفي مثل هذه
على املستوطنات اإلسرائيلية من جنوب القطاع

فيما قي���ادة اجليش ،التي ال متارس الضغط

وشرقه وشماله ،ليكتشف اإلسرائيليون أن هناك
فش ًال استخباري ًا قد وقع.

على القيادة السياس���ية ،تدرك أنه كلما تقدمت
القوات العس���كرية في القطاع ،سيزداد احتمال

لكن ما يخش���اه اإلس���رائيليون في مثل هذه

التورط في حرب اس���تنزاف ،والعودة إلى وحول

احلالة ،أن تستعد أجنحة املقاومة بتوفير مخزون
صاروخ���ي لديه���ا يكفي لتح ّم���ل الصعاب وقت ًا

غزة ،السيما أن املرحلة التالية في مثل هذه احلالة
تقض���ي بالتوجه فور ًا لألماك���ن املكتظة بالناس

ً
طوي�ل�ا ،و ُيوزّع بطريقة متن���ع تعرضه للتعطيل،

والتجمعات الس���كنية ،وهناك نُصبت الكثير من

حتى لو جنح اجليش في احتالل أمكنة كثيرة من

األشراك املفخخة ،وآالف املقاتلني الذين يتحولون

القطاع ،من خالل آلية عمل بوتيرة حتفظ سقوط
الصواري���خ ،ومن مديات مختلفة ،مد ًة ال تقل عن

في حلظة إلى فدائيني يفجرون أنفسهم بالقوات
املتقدمة ،والرد القاس���ي يعني وحشية إضافية

ثالثة ش���هور ،املدة التي يفت���رض باملقاومة أن
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أم���ا إذا تق���رر البقاء في مرحل���ة االنتظار،

والس���فن ،ما يعني أن نصيب كل فلسطيني في

وعدم االنس���حاب ،فهذا يتطل���ب إما التموضع

غزة من املتفجرات املتس���اقطة من اجلو يساوي
ً ()8
 666غراما.

س���تتحول املجموعات إلى أه���داف ،وهذا يكفي

ويحظى س�ل�اح اجل���و بثناء كبي���ر من قبل

برأي اإلس���رائيليني «أن العدو يفيق كل يوم من

اإلس���رائيليني ،ووس���ائل اإلعالم تتوجه إليه بـ

الصدمة ،ويعيد ترتيب أموره ،واإلمس���اك بزمام

«أكاليل الغار» باعتباره البرهان على أنه السالح

()7

األفضل في عملياته احلربية ضد غزة ،وعلى الرغم

وفيما يعتبر اجليش اإلس���رائيلي ،من أقوى،

من عدم وجود خالف حول جودته ،لكن س���يكون
من اخلطأ اجلسيم تصديق مثل هذا االدعاء وفق ًا

بسبب التدريب والتجهيز ،فإن إمكانات املقاومة

ملقاييس عملياته هناك ،ألن الطائرات تتحرك في

الفلسطينية العسكرية تكاد تقتصر على األسلحة

أجواء من دون دفاعات جوية ،وتتمتع بتفوق جوي

الفردي���ة ،إضافة إل���ى الصواريخ محلية الصنع

مطلق ،والتحليق نحو غزة وإلقاء القذائف اجلزء

و»غراد» ،مع حديث عن نظام صواريخ مطور.
وعل���ى الرغم من ضيق مس���احة قطاع غزة

األكبر منه «دقيق» ،وإلقاؤها من مس���افة بعيدة
نسبي ًا ،ليس بالـمهمة الـمعقدة ،كما أن التحليق

واكتظاظه بالس���كان ،ليكون املكان األكثر كثافة

في سماء غزة يشبه التحليق في أماكن التدريب،

سكانية في العالم ،فإن األسلحة التي استخدمتها
إسرائيل س���ابق ًا ،وستس���تخدمها الحق ًا ،تكاد

وهي مس���ألة يقوم بها كل طيار عشرات الـمرات

واتخ���اذ مواق���ع كأي جيش احت�ل�ال ،وعندها

املبادرة والصواريخ ستنهال من دون توقف».

إن لم يكن أقوى جي���وش املنطقة على اإلطالق،

في كل عام.

تكون األكثر فتك ًا ،خصوص ًا من خالل الطائرات

()9

وبات واضح ًا أن تكليف سالح اجلو اإلسرائيلي

واملروحيات املقاتلة ،ودبابات (ميركافا).

بالعملية القادمة س���يأتي بعد يقني ضباط هيئة

وميكن احلديث عن األسلحة اإلسرائيلية التي

أركان اجليش أن باقي األذرع والوحدات عاجزة

ستستخدمها في احلملة القادمة على غزة ،وهي

ع���ن إيجاد حل ملعضلة غ���زة ،ولذا جرت العادة

على النحو اآلتي:

في تل أبيب أن يطلق عليه اسم «صاحب الذراع
الطويل���ة» ،كون���ه مكلف ًا إصاب َة قي���ادة املقاومة

 -1سالح الجو :فقد استخدم اجليش في عدوانه
السابق على قطاع غزة طوال الـ 22يوم ًا نصف

بالصدم���ة ،وضرب رموزه���ا ،وقطع كل خطوط

ق���وة طيرانه ،ونفذ أكثر من  2500غارة ،وحدها

إمدادات املقاومني ،خالل دقائق معدودة.

الطائرات املقاتلة ألق���ت مليون كيلو غرام ،ألف

وهكذاُ ،يعد سالح اجلو نخبة أسلحة اجليش،
وينظ���ر إليه باعتب���اره «منق���ذ ًا» للدولة من أي

طن من املتفجرات ،ال يش���مل ما أطلقته املدفعية

تهديدات تتعرض لها ،مما أكسبه صيت ًا وشهرة

والدبابات واملش���اة في األلوية البرية واملدمرات
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ع ّز نظيرها باملقارنة مع باقي األس���لحة ،كاملشاة

ّ
سيتكش���ف أكث���ر فأكثر مع
ه���ذا التحدي،

والبحرية ،ولهذا السبب جاء التعويل عليه لتحقيق

اس���تمرار العملية العسكرية ،وس���تتب ّدى لقادة
اجليش مس���تجدات جديدة بخالف ما تولّد من

قياس���ية ،وإحداث أكبر قدر من الضرر ،في آن

قناعات لديهم في األيام األولى لها ،من إمكانية

واحد!

حس���م املعرك���ة من اجل���و فقط ،ولك���ن عندما

أهداف احلرب القادمة ضد غزة ،بس���رعة زمنية

وعل���ى الرغم من أن جملة من قيادات اجليش

«تدرك عقولهم» احلاج���ة إلدخال القوات البرية،

يعتقدون أن سالح اجلو أثبت قدرات «هائلة» في

فس���يفاجؤون بالشك من شدة املقاومة ،وقدرتها

احلرب السابقة ،فإن الكثيرين يحذرون من املبالغة

على ضرب الدبابات ،ونصب الكمائن ،مع أجهزة

ف���ي التوقعات املرجوة منه ف���ي احلرب القادمة،

حديث���ة للرؤية الليلية ،وفوق كل ذلك قدرتها على

الس���يما إذا افت���رض قادة اجلي���ش والدولة أن
هذه حلظته الكبرى ،وعليه أن يضع ح ّد ًا لتهديد

قصف اجلبهة الداخلية اإلس���رائيلية بعش���رات
الصواري���خ يومي ًا؛ بحيث حتول مئات اآلالف من
اإلسرائيليني إلى «الجئني».

الصواريخ الفلس���طينية على إس���رائيل ،بعد أن

 -2القوات البرية :تكش���ف التطورات امليدانية

يجمع له جهاز الش���اباك معلومات اس���تخبارية
باهظة القيمةُ ،جمع���ت قطعة قطعة ،فض ًال عما

للقت���ال ف���ي األش���هر األخيرة ع���ن أن اجليش

س���يحققه من أه���داف ذات قيمة إس���تراتيجية

اإلس���رائيلي يس���تنجد بـ»مقاتل�ي�ن آلي�ي�ن» في

وتكتيكية للذراع اجلوية الطويلة.

العمليات التي يشنها إثر اجتياحه بعض مناطق

لكن التحدي األكبر الذي سيواجهه سالح اجلو

قطاع غزة ،في إش���ارة إلى أن «قلة» اخلس���ائر

يتمثل في األهداف التي وضعت له ،سواء املتعلقة
بوقف الصواريخ كلي ًا ،أو إسقاط حكم «حماس»

اإلس���رائيلية احملدودة يعود لتركيز جيشها على
العتاد التقني املتطور ،خصوص ًا أجهزة الروبوت

ف���ي غزة ،وهي أهداف م���ن الصعوبة مبكان أن

«اإلنسان اآللي».
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وب���ات واضح ًا بعد انقش���اع غبار كل عملية
حربية إس���رائيلية أن تل أبي���ب حولت غزة فع ًال

ينفرد س�ل�اح واحد بتحقيقها دون مشاركة كافة
األسلحة األخرى ،إال إذا كان املقصود االكتفاء
بالض���رب بآل���ة تدميري���ة هس���تيرية ،وإحداث

إل���ى «حقل جتارب» ألس���لحة وذخائ���ر جديدة،

أكبر ق���در من األضرار البش���رية واالقتصادية
والبني���ة التحتية ،تطبيق ًا للمبدأ املعروف «عقيدة

تندرج في إطار برنامج إلنتاج أس���لحة وذخائر
تستهدف القتل األكيد ،وميكن تسميتها «أسلحة

الضاحية» ،ولذلك قد تستخدم إسرائيل في حربها

اإلب���ادة الكيماوي���ة واجلينية» ،ف���ي وقت أثارت

القادمة ضد غزة «العصا اجلوية» ،وتركز القصف

منظمات حقوقية أميركية احتمال تزويد الواليات
املتحدة إسرائي َل بهذه األسلحة الفتاكة ،مبا فيها

على عشرات املباني.
العدد (2012 )21

96

«قنابل كامتة للصوت» لقتل الفلسطينيني ،وعدم

اإلس���رائيلية في حسبانها لدى توجهها إلى غزة
بعملية عس���كرية كبيرة نس���بي ًا ،إمكانية القيام

واملواطنني لهم من خالل عدم صدور أي أصوات

بعملية إجالء جماعي لإلس���رائيليني عن البلدات

لتلك االنفجارات.

احملاذي���ة للقطاع ،وه���ذا درس من حربي لبنان

كما يقوم اجليش بتزويد كل جندي بتكنولوجيا
متط���ورة ال نظير لها ،ونش���رت الصحف صور ًا

وغزة األخيرتني ،وستكون قيادة اجلبهة الداخلية
العنوان الرئيس لبل���دات غالف غزة ،حيث ظهر

وتوضيحات عما يحمله ،وما يأخذه معه إلى أرض

ضباط في البزات العس���كرية في كل مكان من

املعركة في قطاع غزة:

عسقالن إلى (سديروت) و(نتيفوت) ،السيما أن
بلدات اجلنوب أقل حتصين ًا من الش���مالية ذات

لفت أنظار سيارات اإلس���عاف واألطقم الطبية

 -كمبيوتر عس���كري صغير احلجم ،يحمله على

اخلبرة من القصف بصواريخ (الكاتيوشا).
علم��� ًا أن عدم التحصني في البلدات اجلنوبية

ظه���ره ميكنه من «تنزيل» أح���دث املعلومات
واخلرائ���ط العس���كرية والص���ور اجلوية من

سيقتضي تعجيل عملية اإلجالء ،وإنهاءها سريع ًا

الطائرات إليه مباش���رة ،ملعرفة ما يدور حوله

قدر املستطاع ،إلى أن يتم إحراز ميزان الرعب

ليحسن التصرف في قلب املعركة.
 -خوذة عسكرية على رأسه عليها منظار رؤية ليلي.

مع الفلس���طينيني وفرض اله���دوء ،ما يعني أن

 -درع واقي���ة م���ن الرص���اص عل���ى أعل���ى

يبقى س���كان املدن والبلدات اإلس���رائيلية حول
غ���زة في معاناة كبي���رة ،األمر الذي يوجب على
احلكوم���ة أن تؤيده���م تأييد ًا كبي���ر ًا ،وتزيد في

اجلسم.
 -س�ل�اح ناري شخصي سريع ،يعتبر األحدث

حتسني حتصني البيوت واملباني ،وتعويضهم عن

في العالم.
 -جعبة على شكل حزام حتمل مخازن رصاص

اخلسارة االقتصادية املتوقعة ،وبالتالي ،فإن قدرة
اإلسرائيليني على الثبات وقت ًا طوي ًال في مواجهة

 -جهاز اتصال السلكي.

خس���ائر األيام الصعبة شرط ضروري لضمان

وقنابل يدوية وإسعافات أولية ،وماء للشرب.
 -حقيبة الظه���ر وحتوي مالبس دافئة ومنظار ًا

املثابرة املطلوبة على نشاط عسكري متصل.

ول���وازم اقتح���ام ،وأدوات حماي���ة ووجبات

بل إن السلطات احمللية اإلسرائيلية في مدينتي

عسكرية «ساندويشات».

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

 -في جيوب البنطال ،خريطة ومذكرة عس���كرية

إع����داد املالج����ئ ،حتى ال يؤخذوا عل����ى حني غرة

ودفتر مالحظات وهوية عسكرية ،وأدوات كتابة

في حالة وص����ول الصواريخ التي تطلق من قطاع

ومفك واق للركبتني.

غ����زة إليهما ،على الرغم من أن ذلك ال يعني أنهما
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ستتعرضان للقصف ،بل االستعداد ألي طارئ.

على صعي���د اجلبهة الداخلية ،تأخذ احلكومة
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•رابعًا ـ الجهد االستخباري

بكل شيء للحفاظ على حياة اجلنود في امليدان،

في أي عملية إسرائيلية متوقعة ضد غزة ،تعتقد

فسالمتهم تسبق سالمة العميل.

القيادة العسكرية أن أي جناح أو فشل في املعارك

وجرت العادة أن تتبع إسرائيل في مواجهاتها
األخيرة على غزة أس���لوب ًا استخباري ًا نفسي ًا من

امليدانية ،يعود باألساس لدقة املعلومات االستخبارية
التي يجمعها جهاز األمن العام «الشاباك» وجهاز

خالل توزيع مناشير فوق مناطق مأهولة باكتظاظ

االستخبارات العسكرية «أمان» ،وأن احلرب على

في القطاع ،والتهديد بأنها س���تصعد النش���اط

غزة هي حرب معلومات واستخبارات أكثر من أي

العسكري ،للنيل من عزمية الفلسطينيني ،بجانب

وقت مضى ،ألن استخدامها ضروري خالل العملية

القص���ف املتواصل الذي يس���فر عن الش���هداء

العس����كرية ،من أجل إنقاذ حياة اجلنود الذين قد

واجلرحى والدمار الهائل ،وس���يل من املكاملات

يكونون في خطر حقيقي.

الهاتفي���ة التي تنهال على املواطنني في منازلهم،

وجرت العادة في أي عملية عسكرية إسرائيلية

حتمل رسائل التهديد والوعيد ،لكل من يحوي في
منزله أس���لح ًة أو عتاد ًا عسكري ًا ،وتطالب سكان

ضد غزة أن ينقل العمالء معلوماتهم االستخبارية
ع���ن حتركات رجال املقاوم���ة ومخططاتهم ،إلى

املناطق القريبة من حدود القطاع مع إس���رائيل

غرف���ة قيادة العمليات في القيادة اجلنوبية ،ومن

مبغادرته���ا ،والتوجه ملراكز املدن ،وأخرى حتمل

هناك ،تنتقل املعلومات للضباط في امليدان ،حيث

التهديد والوعيد لسكانها ،وكل ذلك لفصل جسم

تترجم بإحدى الطرق اآلتية:

املقاومة عن جماهيرها ،واالستفراد بها.

1 .1إما عن طريق اس���تدعاء القصف اجلوي

ومبوازاة احلرب العس���كرية التي قد يش���نها

أو املدفعي ملواقع معينة.

اجليش ضد قطاع غ���زة ،ظهرت أصوات داخل

2 .2أو الدفع بإسناد لوحدات ما.

املؤسسة اإلعالمية عامة ،واملراسلني العسكريني

3 .3أو إحكام الطوق على مقاتلني فلسطينيني.
وتق���ول مص���ادر أمنية إن ثم���ة إحباط ًا في

خاصة ،تبدي امتعاضها من التقييدات واألوامر
التي يصدرها الناطق العس���كري ،ما يعني أن

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

املجتمع اإلسرائيلي ال يرى صورة احلرب في غزة

حفاظ املس���توى التنفيذي على س�ل�امة العمالء

جراء التعتيم الرس���مي الصارم املفروض عليها،

الفلس���طينيني ،ألن القوات تس���تخدم املعلومات

وتعاون الصحافة العبرية مع املؤسسة احلاكمة،

بشكل يكش���ف عن مصدرها ،مما أدى لتصفية

ومنع اإلسرائيليني من االطالع على صور قاسية

العدي���د م���ن العمالء على يد فصائ���ل املقاومة،

وغير محتملة فور رفع الس���تار اإلعالمي احلالي

مبس���وغ أن اجليش في حرب ،وال وقت للحذر،

بعد انتهاء احلرب.

ويدافع���ون عن موقفهم بالق���ول إنه يجب القيام
العدد (2012 )21

()12

()13

وه���و ما يعني التجند الطوعي لصالح الرواية
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الرس���مية ،وتغييب احلقائق عن اإلس���رائيليني،

طاقم ًا إعالمي ًا كبير ًا يس���تغرق تدريبه أش���هر ًا
ليك���ون جاهز ًا ملعرف���ة التضليل اإلعالمي ،وهي

سوى صوت واحد ،املؤيد للحرب.

بذلك تتعلم من جتاربها الس���ابقة في استخدام

بحيث إن القارئ اإلس���رائيلي ال يسمع أو يجد
كما عمدت الس����لطات اإلسرائيلية إلى مصادرة

العالقات العامة ووسائل االتصاالت للتوجه إلى

الهواتف احملمولة من اجلنود في ميدان القتال ،ملنعهم

الدبلوماس���يني لتعريف العالم بأس���باب احلملة

من إرسال رسائل نصية قصيرة عن خسائر املعركة،

العسكرية وتفاصيلها.

أو توزي����ع صور عن القوات التي تقاتل النش����طاء،

وقد بدأت إسرائيل في األيام األخيرة حملتها

ويكش����ر الرقباء العسكريون الذين يتحاشون عادة

اإلعالمية بتأكيدها للسفراء األجانب في تل أبيب

التدخل في التغطية اإلخبارية الروتينية عن أنيابهم
اس����تهجان ًا لهذا األمر ،م����ا يعني أن اجليش حول

أن صبرها بدأ ينفد من هجمات الفلس���طينيني،
وتستخدم أفضل املتحدثني باسمها للمعركة في

نفسه إلى خندق لإلعالم ،ويشتبه بعض الصحافيني

وسائل التضليل اإلعالمي ،والذين يرافقون ممثلي

في أن السلطات اإلسرائيلية تتعمد حتويل االهتمام

عشرات الدول من سفراء ودبلوماسيني في جولة

العامل����ي للبلدات احلدودي����ة القريبة التي تعاني من

على املستعمرات احملاذية لغزة.

قصف الصواريخ الفلسطينية.
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لكن اجلهد االستخباري يأخذ أبعاده العملية،

فيما دع���ا النائب (غلع���اد اردان) من حزب

في ضوء احلملة العس���كرية اإلسرائيلية املرتقبة

(الليكود) السلطات املختصة إلى منع التقاط بث

ضد قطاع غزة ،التي ستسعى لتحقيق غايتني:

قنوات فضائية عربية كاجلزيرة ،اتهمها بتحريض

قصيرة األمد ،تهدف لوقف الفصائل الفلسطينية

العرب ضد إس���رائيل ،وطلب من رئيس مجلس

عن إطالق الصواريخ باجتاه إسرائيل.

الب���ث التلفزيوني بالكواب���ل واألقمار الصناعية

طويلة األمد ،لزيادة الردع ،ومنع شن هجمات
من القطاع ضد إسرائيل مستقب ًال.

الس���ماح بالتقاط بث للعدو أثناء احلرب ،خاصة
قنوات تب���ث أكاذيب وأق���وا ًال حتريضية بهدف

ولتحقيق الغايتني الس���ابقتني ،فإن األهداف
التي ستس���تهدف في الضرب س���يتم اختيارها

حتطيم معنويات املدنيني واجلنود في الدولة.

على يد االس���تخبارات ،وتشمل نشطاء ومقرات

العمل على منع التقاط قنوات عربية ،ألنه ال ميكن

كما تفرض السلطات اإلسرائيلية رقابة مسبقة

قيادة ،ومعسكرات تدريب ،ومخازن سالح ،وهنا
قد ال نرى ونس���مع ونقرأ أهداف ًا محددة للعملية

ومتنع الصحافيني اإلس���رائيليني واألجانب من

العسكرية في القطاع كالعمل على إسقاط حكم
حماس ،بل إن القرار محدد جد ًا ،ويهدف إلعادة

العادة أن جتند إسرائيل حلروبها في قطاع غزة

الهدوء لسكان النقب الغربي وجنوب إسرائيل.

على بث التقارير املتعلقة بالعمليات العس���كرية،
دخول قطاع غزة لتغطية العمليات هناك ،وجرت

99

ول����م يعد س����ر ًا أن تأمر قي����ادة اجليش طوال

جت���اه حماس دون احتالل غزة ،وعلى الرغم من
أن توسيع احلملة سيجبي أثمان ًا من حياة جنود،

اس����تخبارية حول البنية التحتية للفصائل املسلحة

ويوجب متديد خدمة جنود االحتياط ،فإنها ستحل

في القطاع.

مش���كلة األمن في اجلنوب س���نوات عديدة ،وإال

الفترة املاضية بإجراء حملة شاملة جلمع معلومات

•خامسًا ـ مسرح العمليات
على الصعيد امليداني ،فإن إطاللة على املشهد
اإلس���رائيلي تعط���ي القارئ ص���ورة معبرة عن
طبيعة تدرج احلملة العسكرية املرتقبة من مرحلة
ألخرى ،في ضوء عدم اتفاق املستويني السياسي
والعسكري على حتديد األهداف النهائية للحرب
على غزة ،واختالفهم في مواصفات ظروف إنهاء
املعركة ،والبطء الش���ديد في تنفيذ العمليات ،مع
محدودي���ة الوقت املتاح قب���ل االنتخابات ،وقبل
أداء الرئيس األميركي (باراك أوباما) في واليته
الثانية ،وارتباك اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية.

كم���ا أن األغلبي���ة العظمى من ال���رأي العام
اإلس���رائيلي في املناطق البعيدة عن غالف غزة
ستؤيد وتدعم بشدة العملية العسكرية ،وهو أمر
ال يس���تطيع قادة احلكومة التخلي عنه ،السيما
(نتنياهو) و(ليبرمان) ،وتضييع فرصة استثماره
في تعزيز شعبيتهما ملواجهة خصمهما (موفاز)،
إ ّال إذا ج���رى ضغط عليهم م���ن بلدات الغالف
احملاذية للقطاع.

()15

فستفوت فرصة تاريخية ،على اعتبار أن انطالق
احلملة العس���كرية القادمة ضد غزة في املرحلة
احلالية س���يؤدي 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 فش���ل قوات اجليش طوال أيام احلرب
الس���ابقة على غزة ،في التوغ���ل إلى قلب املدينة
وعدد م���ن البلدات الصغي���رة األخرى ،واكتفاء
اجلراف���ات الضخمة بالتق���دم ،تتبعها الدبابات
واآلليات املصفحة م���ن ثالثة محاور من أماكن
متركزها في املنطقة الشمالية للقطاع ،خصوص ًا
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.
ووصل���ت الدبابات املتوغلة من بيت الهيا إلى
طريق تربط حي التوام مبنطقة السودانية شمال

م���ع العلم أن قادة بارزي���ن في اجليش دعوا
أكث���ر من مرة رئيس ال���وزراء ووزير احلرب إلى

مدينة غزة ،ثم تقدمت ملنطقة أبراج الكرامة القريبة

املصادقة على توس���يع احلملة القادمة ،تتضمن

من التوام والس���ودانية ،وهناك دارت اشتباكات
عنيفة مع قوات اجليش التي اس���تخدمت نيران ًا

أجزاء واس���عة منه ،للوصول إلى «وضع حسم»

م���ن الطائرات من ط���راز (أف  )16ومروحيات

إدخ���ال قوات احتياط كبي���رة للقطاع ،واحتالل
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(أباتشي) ،وطائرات االس����تطالع دون ط ّيار التي

توج����ه القوات لألهداف ،وقصف����ت على مدى أكثر
من  7ساعات.

متزامنة من جهة أخرى ،بإلقاء آالف املناشير يومي ًا
من الطائرات حلض الس����كان على مغادرة أطراف
املدينة إلى وسطها.

وبالتزامن مع ه����ذا الهجوم ،حاولت القوات من

لكن الضباط اإلسرائيليني يستذكرون أن املقاتلني

أماكن متركزها في جبل الريس وحي التفاح شرق

الفلسطينيني قد ال يظهرون بالشكل الذي يتوقعونه،

املدينة كس����ب مزيد م����ن األرض ،إال أنها جوبهت

وال يندفع����ون باجت����اه القوات للمناط����ق املفتوحة

مبقاومة شرسة حالت بينها وبني الوصول إلى طريق

ليتسنى «اصطيادهم» عن طريق اجلو ،كما يتخوفون

صالح الدين الطولية الرئيس����ة إلحكام الطوق من

م����ن مماطلة دائرة صنع القرار في تل أبيب التخاذ

جهة الشرق على املدينة.

قرار حول استمرار أو وقف احلرب ،مؤكدين أهمية

وفي الوقت نفس����ه ،حاولت التق����دم من أماكن
متركزها فيما كانت يوم ًا مس����توطنة (نتس����ارمي)

اتخاذ قرار فوري :إما بوقف احلرب أو توس����يعها،
ألن إبقاء القوات في منتصف الطريق يعني تراجع

والوص����ول إلى ح����ي تل اله����وى ،بداي����ة الكثافة

زخم احلملة العسكرية ،وانتقالها ملرحلة املراوحة في

الس����كانية في املدينة ،وعمدت اجلرافات الضخمة

املكان التي تعتبر خطيرة على القوات املوجودة في

أراض
إل����ى هدم منازل واقتالع أش����جار وجتريف ٍ
لشق طريقها ،متجنبة السير على الطرقات الترابية

محيط قطاع غزة ،ألن ذلك يعني أن اجلنود «بدؤوا
يغرقون في املستنقع الغزي».

الزراعية ،خش����ية وجود عبوات ناس����فة ،وقد عمد

وفي مثل هذا الوضع ،فإن املقاتلني الفلسطينيني

اجلنود آنذاك ممن وصلوا هذه املناطق لهدم جدران

سيكون لديهم الوقت الكافي لتخطيط هجمات على

منازل الفلسطينيني ،واالنتقال من بيت آلخر خشية

املواقع التي يوجد فيها اجلنود ،وأن االنتشار دون
ش����ن عمليات هجومية س����يكون منوط ًا بالتعرض

الي����وم ما يرش����ح ف����ي الصحافة اإلس����رائيلية

لهجم����ات ،وفقدان مزيد من اجلن����ود ،ولذلك يجب

عن بعض املخططات العس����كرية يش����ير إلى توجه

حس����م املوقف بس����رعة :إما باجتاه االنسحاب أو

مس����تقبلي لقي����ادة اجليش لوضع مدين����ة غزة في
املواجهة القادمة بني ف ّكي «كماشة» ،ولهذا الغرض

البقاء ،مؤكدين أن «البقاء منوط بأثمان».

اخلروج للشوارع الرئيسة والفرعية.

وبحسب ما يشار في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
ف����إن اخلطوات احلاصلة ف����ي أي عملية برية ضد

أج����رت القوات ما ميك����ن وصفه بأن����ه «بروفات»
الجتياحه����ا الحق ًا ،وحصر س����كانها مع املقاتلني

غزة ،ترمي في البدء إلى قضم املناطق املبنية التي

وس����طها ،وهو أمر تعمل بشكل حثيث على إمتامه

تتمركز فيها بشكل أكبر خاليا املقاومة ،وليس من

إذا ما اندلعت احلرب ،من خالل الضغط العسكري

املس����تبعد أن تكون اخلطوات التي جرت في بعض

والقصف املكثف من ناحية ،وحرب إعالمية ونفسية

املواجهات القصيرة خالل األشهر املاضية ،مجرد
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محاوالت الكتش����اف خطوط الدفاع الفلس����طينية
متهيد ًا خلطوات الحقة.

ومخيم ،وتعلم أن الدخول لغزة قد يعني عملي ًا إنهاء
سلطة حماس ،لكنه ال يعني انتهاء املقاومة.

ومن املؤك����د أن العمليات ترمي لتحقيق أهداف

وفي غمرة املواجهة احلالية ،وفي استقراء لدراسة
السلوك العسكري اإلسرائيلي ،يظهر جلي ًا أن ّ
اخلطة

عن أس����ر واعتقال مقاومني عب����ر محاولة إجبارهم

امليدانية قد تقوم على ثالثة عناصر أساسية هي:

عل����ى اخلروج من حتصيناتهم ومالجئهم ،وقد أعد
معس����كرات اعتقال وطواقم محقق��ي�ن ،فض ًال عن

1 .1الق ّوة اجل ّوية الضاربة التي تقوم بقصف بنك من
األهداف ،وتعمد إليقاع عدد كبير من الشهداء

طواقم مصورين ،فاألس����رى في كل األحوال ذخر

ف����ي صفوف املدنيني ،للضغ����ط على حماس،

سواء في عمليات التبادل الالحقة ،أو في احلصول

وحتميلها مسؤوليتهم كونها السلطة السياسية

عل����ى معلومات ميدانية ،أو حتى في إضعاف روح

ف����ي القطاع ،لكنّ الق���� ّوة اجلو ّية ال ميكنها أن
حتسم معركة مهما كانت قدرتها ،إذ ال بد من
تدخل على األرض مهما كان قلي ًال وضعيف ًا.
2 .2القصف املدفع����ي الثقيل متهيد ًا لدخول ق ّوات

واس����تخدامهم كأوراق تفاوضي����ة ،وله����ذا يتحدث

3 .3دخول القوات البر ّي����ة في املعركة ليس بهدف
احتالل غزّة ،حيث س����ينعكس ذلك سلب ًا على

وتس����تغلها في املواجهة ،وبني الوسائل التي جرى

حتقي����ق أهدافها ،بل لتقطيع القطاع إلى ع ّدة

احلدي����ث عنها قيام املقاومني بتلغيم منازل بأكملها

مح����اور ،والتعامل مع كل قط����اع على حدة،

وتفجيرها عند اقتراب اإلس����رائيليني منها ،وهو ما

ل����ـ «تطهير» املناطق التي يت����م الدخول إليها،

فاجأ القوات وأربكها.

منصات الصواريخ وشبكات األنفاق
خاصة من ّ

س����يكولوجية واستخباراتية ،فاجليش يبحث بجدية

القتال لدى بقية املقاتلني.
وثبت أن هذا ليس فقط هدف اجليش اإلسرائيلي،
ب����ل كان وال يزال هدف ًا مضاد ًا لدى املقاومة ،التي
قامت مبحاوالت الس����تدراج جنود بقصد أسرهم،
اإلس����رائيلي عن أنفاق ومالج����ئ أقامتها املقاومة،

بر ّية من املشاة واملدرعات والدبابات الثقيلة.

ومن اجلائز أن هذا التقدير املس����تجد أضعف

ومخازن األس����لحة ،وتأمني ه����ذه املناطق ،ث ّم
التوغل أكثر إلى ح��ي�ن «تطهيرها» كل ّي ًا ،ومن

قطاع غزة بأسره ،فالعودة لذلك تعني لإلسرائيليني
مأزق ًا ،ليس فقط على صعيد اخلس����ائر ،وإمنا على

وفي الوقت نفس���ه ،تدرك إسرائيل متام ًا أن
اس���تعمال الطيران بكثافة ،قد ينجح في ضرب

صعيد الفوضى التي ستدب فيه بعدها ،ولن تسمح

أهداف كثيرة عسكرية ومدنية ،ويوقع الكثير من

ألحد بإدارته ،فإس����رائيل العسكرية والسياسية ال
ترى داعي ًا ملالحق����ة حماس واملقاومة في كل زقاق

الضحايا ،لكنه مقيد بأمرين أساسيني:

عزم إسرائيل على االستمرار في أي معركة قادمة،
وصو ًال للمرحلة البرية منها ،التي تعني إعادة احتالل
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املخابرات حول املواق����ع ذات األهمية

جد ًا ،وس����تجلب س����طوة اإلعالم العاملي

األمنية والعسكرية؛ ألن إسرائيل عانت

بس����بب التقارير اإلعالمية التي س����تمأل

من نقص في املعلومات.

الشاشات حول أش��ل�اء األطفال ونحيب
النس����اء ،وإسرائيل ال تريد هذه النتيجة،

 .بالطيران ال يحسم املعركة على األرض،

وال تريد تلك.

وقد اتضح خالل احلرب الس����ابقة أن

ب -إس����رائيل ال تأمن ما بحوزة املقاومة من

كثاف����ة القصف اجلوي لم تفلح في دفع
املقاومة نحو االستسالم.

أس����لحة ،فماذا لو تبني أن لديها أسلحة

4 .4اجتياحات برية هامش����ية على أطراف املدن،

تفتك بالدبابات؟ ولو تبني أنها «مخندقة»
جيد ًا ،وال تستطيع أن تخرج من الشرك؟

وس����بق لها أن فشلت على الرغم من اخلسائر

ما يعني توقع أن تكون اخلس����ائر كبيرة،

الكبيرة التي أوقعتها في النفوس واملمتلكات،

ومن املتوقع أن يقع جنود أس����رى ،وهنا

ومن احملتمل أن تستعمل إسرائيل هذا التكتيك

ستقلب الطاولة على اجلميع.

ال حتقق ه����دف تغيير الوضع القائم في غزة،

الستكشاف قدرة املقاومة القتالية والتسليحية،

ت -اجتياح قطاع غزة ال يضمن إلس����رائيل

في ضوء تخوفها من أس����لحة فتاكة قد تكون

اله����دوء ،عل����ى الرغم من أن����ه ميكن من

موجودة بيدها ،ما يعني أن اجتياحات من هذا

السيطرة على مسألة إطالق الصواريخ،
حيث بقيت إس����رائيل قراب����ة  40عام ًا،

الفلسطيني.

ولم تس����تطع القضاء على املقاومة ،فهل

القبيل ال توقع سوى خسائر كبيرة في اجلانب
5 .5االجتياح البري الشامل ،ولهذا اخليار محاذيره

ستتمكن خالل عدة أشهر من االحتالل؟
هي تعي متام ًا أن املقاومة ليس����ت مجرد

أ -الق����درة العس����كرية التكتيكية ألي جيش

عدد محدود م����ن األفراد ،بل هي ممتدة

الكثيرة ،وهي:

في العمق السكاني.

نظام����ي في قطاع غزة ضعيفة ،بس����بب
االزدحام السكني والسكاني ،بينما القدرة

ث -فيما إذا حصل االجتياح وس����قطت غزة،

التكتيكية للمقاومة عالية ،واالزدحام يعرقل

ملن ستس����لم إس����رائيل القط����اع ،وهل

حرك����ة اجليش النظامي ،بينما يس����اعد

سيستطيع املستلم اجلديد السيطرة على

املق����اوم على الكر والف����ر ،هذا يعني أن

األوضاع؟

خس����ائر اجليش س����تكون مرتفعة ،مما
سيجلب استيا ًء عام ًا لدى اإلسرائيليني،

وخس����ائر الفلسطينيني س����تكون عالية

ومع ذلك ،ف����إن التقديرات املتداولة في احملافل
العس����كرية اإلس����رائيلية هي أن تضرب الطائرات
اإلس����رائيلية مناطق مفتوحة على طول احلدود مع
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غزة ،كـ «متش����يط» للمنطقة من األفخاخ واألنفاق،

الحق ًا في مشكلة كيفية تأمني اإلمداد لقواتها،

يس����بق الدخول البري ،وحينه����ا يتركز النقاش في

في حال قامت بالتوغل من أقصى الشرق إلى

إسرائيل ،حول العملية البرية ،موعد تنفيذها ،مدتها،

أقصى الغرب في هذا احملور بشكل كامل.

عمقها ،النتائج املرجوة منها.

3 .3محور اجلنوب ،مطار غزّة وفيالدلفيا ،على الرغم
من إشكالية املوقف املصري بعد الثورة ،وهو

مع العلم أن التق ّدم اإلسرائيلي داخل قطاع غزّة

محور إس����تراتيجي مهم للمقاومة ،وسيسعى
التو ّغل اإلسرائيلي الب ّري عبره لتدمير قدرات

قد يعتمد بناء على جتربة «الرصاص املصبوب» على
دخول  3محاور ،في الش����مال والوس����ط واجلنوب،

املقاومة التكتيكية ،وقطع طرق اإلمداد والتمويل

والتعامل مع كل محور بش����كل منفصل على حدة،
نظر ًا لألهداف املرسومة للتدخل:

خاصة أنه ميكن تس����ميته محور
والتحصنيّ ،

1 .1فاحملور الش����مالي يع ّد مكان ًا مالئم ًا النطالق

األنف����اق واخلن����ادق ،مبا لها م����ن أهمية في
تهريب األس����لحة والذخائر ،واتضح للمقاومة
خطورة التفريط به نظر ًا ألهميته البالغة حالي ًا

صواريخ املقاوم����ة ،وبالتالي يتم التعامل معه
على أس����اس أنه منطقة عمليات مهمة ،ويجب

ومستقب ًال أيض ًا.

تدمير البنية التحتية التي يتم استخدامها لدعم
إطالق الصواريخ ،عل����ى أال يتم التو ّغل كثير ًا
في هذا احملور ،والبقاء في حدود منطقة بيت
الهي����ا ،وبيت حانون بعيد ًا ع����ن مخ ّيم جباليا

وبالتالي ،سيس����عى اجلي����ش لتحقيق عدد من
األهداف ضمن إطار احلملة البرية العسكرية:
 -منع إط��ل�اق الصواريخ من قطاع غزة بعمق

املكتظ بالسكان ،حيث يقطنه  117آالف نسمة.

 20-15ك����م ،خاصة ش����رق غزة على طول

كما أن التوغل اإلس����رائيلي ،سيضطرهم إلى
دفع الكثير من اخلسائر البشرية ،نظر ًا لقدرة

الش����ريط املمتد مبحاذاة إسرائيل ،ويشمل
هذا النطاق صواريخ القس����ام ،ولكن يبقى

املقاوم����ة التي تزيد قوة كلما كان قدر التدخل

باإلمكان إطالق صواريخ «غراد» من اخللف

العس����كري البري أكبر من ناحية العمق نحو
الكثافة الس����كانية ،وهذا احملور صعب جد ًا،

التي تصل إلى عمق  60-40كلم.
 -القضاء على األنفاق املوجودة جنوب القطاع،

واملقاومة امتلكت فيه خالل احلرب قدرة كبيرة

وعلى مخازن الذخيرة واألسلحة والصواريخ.
 -السيطرة على املعابر وإقفالها ،وبالتالي عزل

على االشتباك وإيقاع اخلسائر بالعدو.

املنطقة عن العالم ومنع اإلمداد.

2 .2محور الوس����ط عبر ش����رق غزّة ،محور مفرق

 -تدمير البنية التحتية حلركات املقاومة ،وللبيئة

الش����هداء ،وستستهدف إس����رائيل من خالل

احلاضنة لها.

التوغ����ل فيه فصل ش����مال غزة ع����ن جنوبها،

هنا تفيد العودة إلى حرب غزة  ،2008في معرفة

وقط����ع طرق اإلمداد والتواصل ،لكنها قد تقع
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كيف ح ّققت إسرائيل بدايتها مفاجأة تكتيكية على

ت -جتنّب دخول املدن ،وهذا ما ُيظهره العامل
امليداني من حش����د القوى املد ّرعة ش����مال
ّ

عسكري ،لعمل ّية بدأ حتضيرها
حماس ،فبعد خداع
ّ

القطاع ووسطه وجنوبه.

منذ أكثر من ستّة أشهر ،كانت احلرب اجلو ّية التي

ث -تقطيع القطاع إلى قطاعات غير مترابطة،
والعمل مع ك ّل قطاع على حدة.

ألق����ت خاللها  100طائ����رة أكثر من  100طن من
املتفج����رات في  4دقائق فق����ط على  40هدف ًا ،فما
ّ

ج -التركيز الكبي����ر على مدينة غزّة ،حيث من

الذي هدفت إليه العمل ّية اجلو ّية؟

1 .1ضرب مراكز ثقل حركة حماس وهي :القيادة

املفترض وجود قيادات حماس الرئيس����ة،

والسيطرة ،وسائل االتصال والشبكات،

وهو ما دفع باملراقبني العسكريني للتكهن

2 .2استهداف القيادات السياس ّية كما العسكر ّية،

بإمكانية أن يتك ّرر ما حصل في بيروت مع

ضرب النواحي اللوجس����ت ّية ،وإحداث ش����لل

إستراتيجي على صعيد القيادة.
ّ

وال ش����ك في أن إس����رائيل س����تخوض احلرب

ياسر عرفات؟

وف����ي قراءة حتليلية اس����تباقية ،ميكن القول إن
جناح العمل ّية البر ّية أو فشلها يتعلّق باألمور اآلتية:

1 .1مدى س��ل�امة ق����ادة حماس بع����د الغارات

القادم����ة على غزّة ،وفي عقلها الباطن دروس حرب
 .2009-2008وتخوف ًا من فش����ل متكرر ،سيبدو

اجلو ّية.

احلس����م من اجل ّو ،كما أن األهداف اجلو ّية امله ّمة

غزّة.

واضح���� ًا أنها لن تكتفي باحلرب اجلو ّية ،فال ميكن

2 .2مدى سرعة تق ّدم اجليش اإلسرائيلي داخل
3 .3مدى سالمة املنظومة الدفاع ّية التي ّ
حضرتها

قد تستنزف في الـ 72ساعة األولى ،مما قد يشعر
إس����رائيل بأنها ُملزمة بش����ن حرب بر ّية ،فقط كي

اجلوي ،ومس����توى
املقاومة بع����د القصف
ّ

االنتخابية ،يضاف إلى ذلك أنها ٌمق ّيدة بعامل الوقت

ما استم ّرت باالنطالق.
لكن ذلك يبقى محظور ًا إس����رائيلي ًا ثقيل العيار

اللوجستي من الصواريخ التي إذا
املخزون
ّ

العسكري ،وبالتالي حتويله
تستطيع قياس جناحها
ّ
إلى نصر سياس����ي ُيس����تغ ّل في الساحة الداخل ّية
الذي يعمل عادة في حروب كهذه ملصلحة املقاومة.
ولكن في اللحظة التي ستقع فيها املرحلة البرية،
فإنها قد تأخذ الشكل اآلتي:

()17

يتمثل باستعداد الفلسطينيني لقتال عصابات داخل
منطقة مدنية بكل ما ينطوي عليه من :بيوت مفخخة،
انتحاري��ي�ن ،صواريخ مض����ادة للدبابات ،قناصة،

أ -عزل قطاع غزة عن اخلارج.

عب����وات على محاور الطرق ،أنفاق مفخخة ،وأنفاق

اجلوي ألهداف جديدة،
ب -استمرار القصف
ّ
ما يتطلّب استعالم ًا تكتيكي ًا مستم ّر ًا دقيق ًا

هروب من خلية إقليمية واحدة ألخرى ،مما يتطلب

وفور ّي ًا.

أن تس����تولي قوات اجليش على مناطق مس����يطرة،
وبيوت في أط����راف األهداف ،إلتاحة املجال لتقدم
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م����ع حركة حماس ،لكن ذل����ك يتطلب منها
تغيير ًا أساسي ًا في سياستها التي ترفض

الدبابات واملجن����زرات واجلرافات ،وتأخذ مواقعها
في التمترس.

االعتراف باحلركة.

الخاتمة		
أخي����ر ًا ...فإن االس����تعراض امليدان����ي لعملية
عسكرية إس����رائيلية قادمة ضد غزة ،أكثر من أي
وقت مضى ،ال ينفي وجود سيناريوهات وفرضيات
ميكن اختتام الدراسة بها على النحو اآلتي:
1 .1اس����تمرار الوض����ع القائم ،عب����ر القصف
اجلوي ،ألن ميزته «اإليجابية» تكمن في أن
عدد اإلصابات ف����ي صفوف اجليش يبقى
أقل ،أما سلبيته فهو ال يحسم املعركة ،وال
ميكن إخضاع الفلسطينيني بهذا األسلوب.
2 .2توغ��ل�ات برية محدودة ،وميزت����ه اإليجابية
إظهار إسرائيل إصرارها على ضرب غزة،
أما س����لبيته ،فهو أن عدد قتالها س����يكون
أكبر.
3 .3اخليار الذي ال يفضله اجليش ،وهو اجتياح
كامل لقطاع غ����زة ،وعملي ًا إعادة احتالله،
ألنه سيؤدي لس����قوط أعداد كبيرة وكثيرة
من اجلانبني اإلس����رائيلي والفلس����طيني،
واضطرار االحت��ل�ال للتعامل مع اجلمهور
الفلسطيني الواسع يومي ًا.
4 .4أفضل سيناريو من ناحية إسرائيل ،ويقضي
بالتوصل التفاق تهدئة بوساطة دولية ،شرط
أن تكون طويلة جد ًا.
5 .5األق����ل واقعية م����ن ناحية إس����رائيل ،وهو
الش����روع مبفاوض����ات سياس����ية وأمنية
العدد (2012 )21
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�إجم��ا ًال :ستعتمد اخلطة اإلسرائيلية العسكرية
القادمة على املفاجأة والس����رعة ،مما يس����تلزم من
املقاومة الوقوف الدقي����ق على ّ
خطتها ،والتفاصيل

املتعلّقة بها ،حيث يس���� ّهل ذلك مواجهتها ،س����واء

بش����كل ميداني عسكري ،أو بش����كل سياسي في
مرحلة الحقة.

هوامش الدراسة
1 .1عدم الوقف! دوف فايسغالس املستشار السياسي لـ»شارون»،
يديعوت أحرونوت.2010/12/28 ،
2 .2احلرب في غزة والتطورات احملتملة وسبل النهاية ،شلومو بروم،
مركز األمن القومي.2012/10/29 ،
3 .3الشرق األوسط.2012/1/4 ،
4 .4القناة العبرية الثانية.2012/10/22 ،
5 .5صحيفة يديعوت أحرونوت.2012/10/23 ،
6 .6يديعوت أحرونوت.2012/10/15 ،
7 .7مجلة مبحانيه العسكرية.2012/9/23 ،
8 .8القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي.2012/10/18 ،
9 .9في غزة لم حتدث حرب ،رؤوفني بدهتسور ،هآرتس،
.2012/10/26
1010وكالة نوفوستني الروسية لألنباء.2012/10/28 ،
1111هآرتس.2012/9/2 ،
1212معاريف.2012/10/29 ،
1313يديعوت أحرونوت.2012/10/16 ،
1414القناة العبرية األولى.2012/11/11 ،
1515حتولت البلدات اإلسرائيلية جنوب إسرائيل إلى «مزار»
للمرشحني لالنتخابات للقيام بحملة انتخابية مجانية على وقع
إطالق الصواريخ عليها من قطاع غزة خالل األيام األخيرة.
1616احلرب على غزة ،يديعوت ،شمعون شيفر.2012/10/11 ،
1717اجليوبوليتيك .واحلرب على غزّة ،إلياس حنا ،الشرق األوسط،
.2009/1/6
1818خيارات إسرائيل في غزة ،يوسي ميلمان ،هآرتس،
.2012/11/2
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مقاالت

قراءة فنية في االنتخابات المحلية

ناصيف معلم

*

ُعقدت املرحل���ة األولى من االنتخابات احمللية

بنج���اح ،حيث أجم���ع الكتّ���اب والباحثون وكل
من جنح وفش���ل فيها على أنها كانت انتخابات
دميقراطية نزيهة ،أي أن هناك موافق ًة ورض ًا ممن
ساهم وشارك فيها عن نتائجها ،وهذا شيء مهم
جد ًا لتوحيد اجلبهة الداخلية وغياب أي نوع من

أهالي اخلليل وطولكرم وغزة وغيرها من البلدات
والقرى؛ ألسباب لم يقتنع بها الناخب الفلسطيني
على الرغم من تبريرات السياسيني .أما العاصمة
احملتلة فبحكم الواقع االحتاللي لم جتر فيها أي
انتخاب���ات محلية منذ احتالله���ا في الرابع من
حزيران من العام .1967

أعتق���د أن هن���اك أهمي ًة لط���رح مجموعة من

الصراعات.
تُعتبر ه���ذه االنتخابات أحد االس���تحقاقات

األس���ئلة واإلجابة عنه���ا اآلن لتطوي���ر العملية
االنتخابية والتعامل معها مس���تقب ًال كرافعة لبناء

حيث ُحرم املواطن الفلسطيني من حقه في هذه

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

القانوني���ة والدس���تورية للمواطن الفلس���طيني،
العملية منذ حوالى أربع س���نوات ،حيث كان من
املفترض أن تُعق���د في  ،2008/12/22وهناك

العملي���ة االنتخابي���ة للهيئات احمللي���ة ونزاهتها
ويوس���ع
ودميقراطيته���ا يعزز التمتّع باملواطنةّ ،

م���ن حرموا من هذا احلق منذ العام  1976مثل

املش���اركة التي لم تتعد  %54من املسجلني؟ وهل

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

التركيز على اجلوانب املشرقة لهذه العملية يعمل
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على تطوي���ر أدائنا في املرحل���ة املقبلة التي من

بل مت اتخاذ أكثر من قرار بعقد االنتخابات

املفترض أن تنجز في الرابع والعشرين من الشهر

منذ العام  2010ولم يتم احترام تلك القرارات،

احلالي؟ وهل حصر النقاش في احتساب املقاعد

بل مت إلغاؤها أو تأجيلها ألربع مرات ،وهي

على األس���س احلزبية والفصائلية يجعل من هذه

على التوالي  2008/12/22و2010/7/17

االنتخابات وتلك املتوقع عقدها تسهم في التعامل

و 2011/7/9و ،2011/10/22فالتأجيل

م���ع العملية االنتخابية كأداة وآلية كفاحية؟ وهل
وعود املرشحني في برامجهم االنتخابية حقيقية،

كان س��� ّيد املوقف خالل الس���نوات األربع
املاضية ،ولم يقتصر األم���ر على التأجيل،

مبعنى فهمهم واس���تيعابهم لدور الهيئات احمللية

بل امتد إلى االس���تمرار في خرق القوانني

ومهامه���ا؟ وهل انته���ى دور املواطن بعد عملية
االقتراع ؟؟ وأخير ًا هل هذه االنتخابات تس���اعد

وآخره���ا عقد االنتخاب���ات للمرحلة الثانية،
والت���ي س���تعقد في الرابع والعش���رين من
الشهر احلالي ،أي بعد مرور  35يوم ًا على

في إنهاء االنقسام بني رئتي الوطن أم تزيد الفرقة؟

املرحلة األولى ،أي بعد خمسة أسابيع ،مع

أعتقد أن هذه األسئلة بحاجة الى إجابات من
اجلميع بدء ًا باملواطن الناخب ،وانتهاء بالقيادة.

العلم أن املادة رقم  5من قانون االنتخابات

س���أحاول في هذه القراءة وض���ع مجموعة من

حددت تأجيل موعد االنتخابات في مجلس أو

املالحظ���ات الفنية التي قد تس���اهم في العملية

أكث���ر من املجالس احمللية مبدة ال تزيد على
أربعة أسابيع ،وهناك طبع ًا االنتخابات في

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

قطاع غزة والتي ال يعلم أحد موعد عقدها.

التقييمية لالستفادة من الدروس والعبر.

 2 .نسبة المشاركة في االنتخابات:

ودس���توري :ج���اء في املادة  9م���ن قانون

أصبح واضح ًا للجميع أن نس���بة املشاركة
كانت منخفض ًة ( ،)%54وهذا طبع ًا له أسباب

الهيئات احمللية رقم  1من العام « 1997مدة
دورة املجلس احمللي أربع س���نوات» ،وجاء،
أيض��� ًا ،في قانون انتخاب مجالس الهيئات

عديدة مت ذكرها ممن كتبوا في هذا الشأن،

احمللية رقم  10من العام  2005املادة رقم 4
ما يلي« :تجُ رى االنتخابات احمللية في جميع

النخفاض نسبة املشاركة كانت اجلوع والفقر

املجالس في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار

والبطالة ،واالنقسام السياسي ،والتأجيالت

يصدر من مجلس الوزراء».

الس���ابقة التي أدت إلى عزوف املواطن عن

لألسف الش���ديد ،لم يتم االلتزام ال بقانون

املش���اركة في عملية كان���ت ال تبدو جدية،

الهيئات احمللية رقم  1لعام  1997وال بقانون

وبالتال���ي لم يثق املواط���ن بقرارات مجلس

انتخاب الهيئات احمللية رقم  10لعام ،2005

الوزراء بتحديد مواعيد عقد االنتخابات.
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أعتقد أن هناك أس����باب ًا أخ����رى جوهري ًة لم

يتحدثوا عن البدائل .حتدثوا عن ثورات محلية

يتطرق إليها السياس����يون والباحثون ،وعلى

خضراء ولم يتحدثوا عن اإلمكانيات البشرية

رأسها عدم معرفة الناخب وأعضاء الكتل التي

واملالي����ة .أعتقد أن أعض����اء الكتل وقعوا في

خاضت هذه العملية بامليثاق االجتماعي بني

خطأ إس����تراتيجي كبير ،حيث قاموا بكتابة

املواطن وهيئته احمللية والتي مت حتديدها في

برامجهم االنتخابية ف����ي الغرف املغلقة ،أي

القانون رقم  1من العام  1997والتي تتحدث

لم يقوموا بأي جلسات إصغاء للمواطنني في

عن دور الهيئات احمللي����ة ومهامها ،حيث مت

شوارعهم وحاراتهم ورياض أطفالهم ومدارس

حصرها في  27مهمة خدماتية جتعل املواطن

أبنائهم ،ولم يالمسوا احتياجاتهم ومشاكلهم

يش����عر بنوعية اخلدمات التي تصون كرامته،

اليومي����ة ،فاملواطن بحاجة إلى الهيئة احمللية

وبالتالي تعزز صموده في وجه السياس����ات
اإلس����رائيلية .إن نظر ًة بسيط ًة وحتلي ًال علمي ًا

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

لبرامج معظم الكتل االنتخابية يكش����فان عن
أن هناك غياب ًا لبنود هذه املادة ،بل طغت على

أهمية الالمركزية ال سيما أن املواد القانونية

البرامج الشعارات السياسية والوطنية ،أي أن

ف����ي قانون الهيئات احمللي����ة حتدثت عن قوة

البرامج لم تالمس واقع املواطنني وقضاياهم

املركزي����ة ودور وزارة احلك����م احمللي ،وهذا

اليومي����ة ،وإن تطرق����ت البرام����ج إل����ى هذه

خطأ إستراتيجي آخر وقعت فيه معظم الكتل

القضايا املطلبية فإنها كانت تتميز بالعمومية

االنتخابي����ة ،حيث لم تتعامل مع هذه الهيئات

وليس بالتخصص ،ومثال ذلك حتدث القوائم
عن بناء أو إنش����اء حدائق عامة ،إ ّال أنها لم

كحكوم����ات محلي����ة ،فأصل الكلم����ة ،وأصل
التس����مية ليس عربي ًا ،بل أوروبي وهو local

تتحدث عن املكان أو املوقع باس����مه! حتدثوا
ع����ن املجاري ،إال أنهم لم يحددوا زمن ًا معين ًا

محلية كما يحلو للكثير تسميتها.

 governmentsولي����س هيئات أو س����لطات

إلجنازها ،حتدثوا عن حل أزمة السير إال أنهم

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

لم يتحدثوا عن اآللية ،هل هي جسور أم أنفاق

المش���اركة ،فيتمثل في أن الكتل االنتخابية

أم تغيير مسارات .حتدثوا عن بناء املزيد من

في حمالتها الدعائية قامت باستهداف كافة

امل����دارس ،إال أنهم لم يتحدثوا عن مكان هذه

املواطنني ،أعتقد أن هذا خطأ إس���تراتيجي

املدارس ومتى ستبدأ املباشرة ببنائها .حتدثوا

ثال���ث ،حيث من املفترض أن يقوم أصحاب

عن املالعب للشباب إال نهم لم يحددوا مكانها

الكتل بتصني���ف الناخبني إلى ثالثة أنواع:

وأنواعها ،حتدثوا عن األسواق والبسطات ولم

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

نص���ف مليون ناخب .هناك أس���باب أخرى

أجل اس���تهداف الناخبني املترددين ،وليس
املنافسني أو املناصرين! لذلك الحظنا جميع ًا

لتدني نس���بة املش���اركة مثل عدم مش���اركة
حركة حماس في هذه االنتخابات ،والتدخل

أن احلم�ل�ات الدعائية كانت س���اخنة على

السياسي في تشكيل الكتل االئتالفية ،حيث

مس���توى املرشحني والعاملني في احلمالت،

إن هن���اك أكثر من  180محلية لم جتر فيها

ولم تصل هذه السخونة إلى قواعد املواطنني

االنتخابات بس���بب عدم وجود كتل منافسة،

املترددي���ن؛ ما عزز هذا الت���ردد وأدى إلى

إضافة إلى موعد عقد االنتخابات في موسم

العزوف عن املشاركة ،فرأى املواطن العادي

الزيتون ،وكذلك اختيار يوم الس���بت لعقدها،

أن ه���ذه العملية أو املعركة ليس���ت معركته

وهو يوم إجازة للمواطنني ،فاملواطن الذي كان

بل معركة بني مجموعات متنافس���ة هو ليس
عنصر ًا مهم ًا فيها.

يقضي إجازته في محافظة أخرى ،لم يقطع
إجازته للرجوع إلى مكان تسجيله .أعتقد أن

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

االنتخابات هذه لو عقدت بعد موسم الزيتون

المش����اركة ،فيرجع إلى قضاء السياس���يني
وقت��� ًا طوي ًال ،بل طويل ج���د ًا في املفاوضات

وفي وسط األس���بوع لزادت املشاركة %10
كحد أدنى.

والتحالفات وتشكيل القوائم ،فاألغلبية قامت

•مشاركة المرأة

بتس���جيل قوائمها في األي���ام أو اللحظات

أك���دت نتائج االنتخابات أن مش���اركة املرأة
ف���ي العملي���ة االنتخابية خاصة ف���ي عملية
االقتراع كانت مبس���توى مش���اركة الرجال،
إال أن حصادها في املقاعد كان ضمن نظام
(الكوت���ا) الذي اختزل حجمه���ا بـ  3مقاعد
ف���ي احلد األقصى ف���ي املجالس التي يصل
عدد أعضائها إلى  15عضو ًا .هذا ال يتح ّمل
مسؤوليته القانون وجلنة االنتخابات املركزية
فقط ،بل أيض ًا األحزاب السياسية ،ومنظمات
املجتمع املدني والنشطاء خاصة العلمانيني.

لم يقم أحد بأي جهد للترويج للتس���جيل ،أي

لقد جاء موقع املرأة في أغلب الكتل في املوقع

األخيرة من إغالق 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
واملؤسس���ات األهلية لم تقم بأي جهد لدعوة
املواطن الفلسطيني للتمتع مبواطنته ،والذهاب
إل���ى مراكز التس���جيل ،ليش���ارك في هذه
االنتخابات خاص ًة من جيل الش���باب ،أعني

رقم ( )5كما حدد في القانون ،أي أن تسكينها

لم يقم أحد بالترويج ملمارسة املواطنة ،لذلك

في رقم ( )6غير قانوني ،وتس���كينها في رقم

كان عدد غير املسجلني لالنتخابات يزيد على
العدد (2012 )21
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( )4أو ( )3أو ( )2أو ( )1قانون���ي ،الغريب

لوغ���ي) ،هذا أيض ًا يعن���ي أنه لم تتم مراجعة

في األمر أن األحزاب السياسية لم تلتزم في

قانون انتخابات الهيئات احمللية ،حيث احتوت

كافة احملليات مبيثاق الش���رف الصادر عن

امل���ادة  52منه والتي جاءت بعن���وان "توزيع
املقاعد طبق ًا لقانون (س���انت لوغي)" على 8

ولم تلتزم األحزاب السياس���ية بوثيقة الفريق

نق���اط تتح���دث بالتفصيل املري���ح عن طريقة

الوطني لتغيير قانون االنتخابات عام 2003

االحتس���اب ،والذي زاد الطني بلة عدم معرفة

حيث مت مبوجبه إعطاء املرأة  %30من املقاعد.

عاملني في جلنة االنتخاب���ات املركزية بعملية

•مشاركة الشباب

االحتس���اب ،ومثال ذلك أن قائمتني في قرية

طاقم شؤون املرأة عبر وضعها في رقم (،)3

كفر عني حصلتا على األصوات نفسها ()126
صوت ًا لكل منهما ،وعن���د صدور النتائج غير

حتدثن���ا عن عملي���ة التس���جيل والتي كانت
باألس���اس تستهدف الش���باب ،إال أنه كان

الرس���مية قام أحد موظف���ي جلنة االنتخابات

هناك غياب كبير لدعوة الش���باب للذهاب إلى
مراكز التس���جيل ،هذا عكس نفسه ،أيض ًا،

املركزي���ة بإص���دار فتوى مفاده���ا أن إحدى
الكتلت�ي�ن حتصل على مقعدين ،واألخرى على

على أعضاء القوائم والتي في معظمها وضعت

مقعد واحد .أدى ذلك إلى بلبلة كبيرة في القرية

الشباب في مواقع غير مضمونة في الكتل ،أي

خ�ل�ال ليلة الفرز وصباح الي���وم التالي حتى

مت اس���تغاللهم كمكياج لتجميل الكتل ،وليس
ترجم ًة للشعارات التي تدعم الشباب في ظل

اس���تطاعت اللجنة األهلية لرقابة االنتخابات
متابع���ة املوضوع مبس���اعدة أهالي كفر عني

الربيع الشبابي العربي.

إلعادة النظر بالفتوى ،وعمل طريقة القرعة على

•(سانت لوغي) وتوزيع المقاعد

املقعد الثاني وتداوله بني الكتلتني.

مب���ا أن قان���ون االنتخابات احمللية اس���تند
إلى التمثيل النس���بي ،فقد كانت هناك حاجة

•الرقابة على االنتخابات

هناك أنظمة وأعراف دولية ذات عالقة بعملية

موضوعي���ة لتبني طريقة الحتس���اب املقاعد

الرقاب���ة على العملية االنتخابي���ة ،والرقابة على

وتوزيعها ،املشكلة كانت في عدم معرفة الكثير

االنتخابات ال تعني فقط رقابة احلملة االنتخابية،

من املرشحني بآلية احتساب املقاعد.

وعمليتي االقتراع وفرز األصوات فقط ،بل تعني

لقد اس���تقبل أعضاء اللجنة التوجيهية للجنة

رقابة ش���املة على العملية االنتخابية مبراحلها

األهلي���ة لرقاب���ة االنتخابات أكث���ر من 150
مكامل��� ًة هاتفي ًة من أعضاء الكتل ملس���اعدتهم

الثالث والعش���رين ،م���ن ي���وم 2012/7/10
أي تاريخ إص���دار قرار مجلس ال���وزراء لغاية

في احتس���اب املقاعد حس���ب طريقة (سانت
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 2012/11/5أي الي���وم األخي���ر من البت في

املراقبني من عدة مراكز ،حيث منعوا من الدخول

الطع���ون من قب���ل احملكمة ،حيث هن���اك فترة
زمنية مدتها  119يوم ًا ،إال أن جلنة االنتخابات

ومثال ذلك مدرسة عمر بن اخلطاب في املخفية في
نابلس ،وغيرها من املراكز األخرى .ال بد في هذا

املركزي���ة لم تؤك���د أهمية عملي���ة الرقابة خالل

املجال من لفت االنتباه إلى إشارة الـ  Xاملفترض

ه���ذه الفترة الزمنية الطويلة ،ولألس���ف لم تهتم

أن توضع داخل املربع الختيار الكتلة املرشحة،

األحزاب السياس���ية واملؤسسات األهلية بأهمية

هذه مشكلة قدمية حديثة حيث واجهناها في كافة

تقدمي طلبات مراقبيها بوقت مبكر لرقابة املراحل

االنتخاب���ات املاضية ،فبعض املواطنني ما زالوا

العش���رين التي تس���بق يوم االقت���راع والفرز،

يضعون إشارة √ في املربع للقائمة املفضلة ،مع

فاالهتم���ام كان ينصب فقط عل���ى رقابة احلملة

العلم أن ذلك واض���ح في القانون وفي تعليمات

وعمليت���ي االقتراع والفرز ،فالع���دد األكبر من

جلنة االنتخابات املركزية ،إال أن بعض املؤسسات

بطاقات جلن���ة االنتخابات املركزية مت إصدارها

األهلي���ة في ترويجها ألهمية املش���اركة ،وبعض

قبل بضعة أيام من احلمل���ة االنتخابية ،واجلزء

الكتل االنتخابية اس���تعملت إشارة √ (األسماء

اآلخر كان قبل يوم االقتراع.

محفوظ���ة لدي) مم���ا زاد في إرب���اك الناخبني

ل���م يكن ه���ذا التلكؤ فقط م���ن أخطاء جلنة

السيما أن الرمز √ في ثقافتنا يعني «الصح أو

االنتخابات املركزية التي نحترم مهنيتها ومهنية

التأيي���د أو املوافقة» ،وه���ذا يؤثر على مصداقية

العامل�ي�ن فيها ،بل كان هن���اك نقص في بعض
التعليمات املهمة ج���د ًا ،وأولها أن بطاقات جلنة

العملية االنتخابية ،ومثال ذلك أن السبب الرئيس
العتراض إحدى الكتل في بيت حلم ووصولها إلى

االنتخابات املركزي���ة للمراقبني احملليني لم تكن

احملكم���ة يوم الثالث���اء  2012/11/6هو عملية

مختومة بختم اللجنة ،ولم يكن لدى مدراء مراكز

احتساب أو عدم احتساب الرمز √.

االقتراع علم بأنها ليس���ت مختومة ،ومثال ذلك

•تشكيل المجالس المحلية بعد النتائج:

مديرة املركز االنتخابي في مدرسة بنات الزبابدة

واجهت وما زال����ت املجالس احمللية املنتخبة

الثانوي���ة في بلدة الزباب���دة التي منعت املراقبني
احملليني م���ن الدخول إلى احلج���رة االنتخابية
مدة س���اعتني ألن بطاقاتهم غي���ر مختومة ،مما
اضطررن���ا لالتصال مع كبار موظفي اللجنة في
رام الله إلصدار تعليماتهم بهذا اخلصوص ،إال
أنن���ا فوجئنا بأن االتصال فقط مت مبديرة مركز
مدرس���ة بنات الزبابدة ،حي���ث توالت اتصاالت
العدد (2012 )21

معضل����ة رئيس الهيئة احمللية في احملليات التي
لم تصل أي من كتلها إلى حس����م عملية اختيار
الرئيس وهي( نصف  .)1+نقاشات ومفاوضات،
وحتالفات الصباح تفشل في املساء ،والنقاش
خ��ل�ال هذه املفاوض����ات يتمحور ح����ول اللون
السياسي لرئيس الهيئة احمللية ،أي أن احلوارات
لتش����كيل وتوزيع املهام داخ����ل املجلس احمللي
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تستند إلى األسس السياسية ،وليس إلى أساس

احمللي���ة .والغريب في األم���ر أن اجلميع يعيش

برامجي مع أن امليثاق االجتماعي الذي تطرقنا

الفجوة الكبيرة بني الهيئة احمللية واملواطنني ،وأن

إليه يتحدث عن مجالس خدماتية وليس مجالس
سياس����ية ،وكان هذا ،أيض ًا ،واضح ًا في قرار

العالقة بني الطرفني تأخذ الطابع الشخصي حلل
املعضالت .والغريب ،أيض ًا ،أننا على املس���توى

املجل����س املركزي ملنظمة التحرير الفلس����طينية

الوطني لدينا املجلس التش���ريعي الذي يحاسب

الذي صدر في  2009/12/16حيث مت تأجيل

احلكومة ويسائلها ،وفي األحزاب السياسية هناك

االنتخاب����ات الرئاس����ية والتش����ريعية إلى حني

اللجان املركزية التي تس���ائل املكتب السياسي

إجن����از املصاحلة وذلك ألن طابعها سياس����ي،

وحتاسبه ،وهناك في مؤسساتنا األهلية الهيئات

وتق����رر في االجتماع نفس����ه إجراء االنتخابات

العامة التي تسائل مجلس اإلدارة وحتاسبه.

احمللية ألنها ذات طابع خدماتي .فاملفترض أن

فمجلس اإلدارة في املؤسسة األهلية هو من
مي ّث���ل احلكوم���ة ،والهيئة العام���ة هي من متثل

برامج����ي ،أي إقرار القضاي����ا البرامجية التي

البرملان ،واملكتب السياسي في احلزب السياسي

أجمع����ت عليها الكتل ف����ي برامجها االنتخابية

هو من ميثل احلكومة ،واللجان املركزية هي من

وخوض نقاش����ات ومفاوضات حول األولويات.
أعتقد أن هذه املعضلة ستتسبب في صراعات

متثل البرملان ،السؤال املطروح اآلن :ملاذا يغ ّيب

قانون الهيئ���ات احمللية الفلس���طيني مثل هذا

وإشكاليات وتأجيالت نحن في غنى عنها ،لذلك

اجلس���م الذي عليه مس���اءلة ومحاسبة مجلس

على القيادة السياس����ية اتخاذ قرارات بإجراء

الهيئة احمللية الذي ميثل احلكومة احمللية؟ أعتقد
أننا جزء من احمليط العربي تاريخي ًا الذي يواجه

يكون أساس توزيع مهام املجالس على أساس

تعديالت عل����ى قانون رقم  10من العام 2005
بحيث يتم انتخاب رئيس الهيئة احمللية انتخاب ًا

الدميقراطية احلقيقية ،فالدميقراطية السياسية

مباشر ًا من قبل الناخبني لضمان وحدة املجالس

والدميقراطية االجتماعية تتحققان في فترة الحقة

املنتخبة وعملها.

ما بعد حتقيق الدميقراطية املشاركة والتي تخلق
وتنمو وتترعرع على املستوى احمللي ،فإجنازها

•مطلوب تعديالت جوهرية في قانون الهيئات
المحلية

أي الدميقراطية املشاركة على املستوى احمللي

أعتق���د أنه ال حلول للمعضالت التي تواجهها

تتدحرج لتلد الدميقراطيتني السياسية واألخرى

الهيئ���ات احمللية ف���ي تقدمي اخلدم���ات املميزة

االجتماعية ،وهاتان الدميقراطيتان تتعارضان

ملواطنيها دون تعديل القانون بهدف إيجاد جسم

مع مصالح األنظمة السياسية غير الدميقراطية

تشريعي وس���طي بني املواطنني وهيئتهم احمللية

في العالم العربي ،ومبا أننا كفلسطينيني نختلف،

للقيام بحم���ل هموم املواطنني ومس���اءلة الهيئة

أو علين���ا أن نختل���ف ،فمن املفت���رض أن نقوم
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بإجراءات قانونية تضمن الدميقراطية املشاركة

اقت���راع رصدها املراقب���ون في كل من

لتأكيد اختالفنا عن دول اجلوار غير الدميقراطية.

مدارس بيت أمر وبيت جاال.
3 .3لوح���ظ تدخل رجال األمن بزي مدني في
مراكز اقتراع في عدة مناطق.

•الخروق التي تم تس���جيلها خ�ل�ال عمليتي
االقتراع والفرز:
ُكتب الكثير من التقارير حول اخلروق ،إال أن

4 .4لوحظ تفاوت في قدرات املش���رفني على
مراكز االقتراع ،حي���ث تفاوتت القدرات

تقرير اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات كان
األكثر دق ًة في هذا املجال ،حيث سجل متطوعو

بني متمكن بش���كل كام���ل وغير متمكن
بشكل كامل.

اللجنة املالحظات اآلتية:
1 .1اس���تمرار مظاه���ر الدعاي���ة االنتخابية
خارج معظم مراكز االقتراع في املناطق
الـ (.)91
2 .2وجود مظاهر دعاية انتخابية داخل مراكز
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وعلى الرغم من هذه اخلروق التي حصلت هنا
وهن���اك ،فإنها ال ترتقي إل���ى التأثير على نتائج
االنتخابات ،وهذا ما أكدته اللجنة األهلية للرقابة
عل���ى االنتخابات في تقريره���ا املتعلق بالعملية
االنتخابية.
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مقاالت

االنتخابات واالنتقال من الحالة الشاذة إلى الحالة الطبيعية

مهند عبدالحميد

*

ف���ي يوم الس���بت املوافق  20تش���رين األول

الريف في االنتخابات ناهزت  %75بحسب جلنة

 ،2012أجري���ت االنتخاب���ات البلدي���ة في 93
هيئ��� ًة موزع ًة على مدن الضف���ة الغربية وقراها

االنتخابات املركزية.
ش��� ّكل ذهاب أكثري���ة املواطنني إلى صناديق

ومخيماته���ا ،ف���ي أول اقتراع فلس���طيني منذ

االقت���راع ،أو موافقته���م عل���ى مجالس جديدة
بالتراضي والتزكية اختراق ًا حلالة الشلل واجلمود

نس���بة االقتراع  ،%54.8وهي نسبة ال تقلل من

القاتلة الناجمة عن االنقس���ام ،تلك احلالة التي
ّ
عطلت الدميقراطية الفلسطينية ـ على الرغم من

االنتخابات التش���ريعية في العام  .2006كانت
شأن النجاح الذي حتقق .فهذه نسبة معقولة في
ظل األزمة االقتصادية واالنسداد السياسي ،وفي

عالتها ـ فتر ًة طويل ًة ،وهددت باستمرار التعطيل
إلى أمد غير محدود ،وما يعنيه التعطيل املفتوح

ظل فش���ل املصاحلة والوح���دة الوطنية .وإذا ما
ُأخذت في االعتبار الهيئات التي فازت مجالسها

من حتويل االحتكام إلى املواطنني كمرجعية ،إلى

بالتزكي���ة وهي  180هيئ���ة معظمها في الريف،

فرض س���لطة األمر الواق���ع ،والتوجه إلى تعزيز

فإن النسبة سترتفع ،وخاصة أن نسبة مشاركة

الدميقراطية واالنتقال الس���لمي للسلطة احمللية
والوطنية ،إلى استفراد احلزب الواحد بالسلطات
احمللية والوطنية على غرار السلطات الشمولية.

* كاتب رأي.
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السعي اإلس���رائيلي احملموم إلى فرض حل

الوطن����ي؟ ملاذا حرصت وحترص حركة حماس

الفصل العنص���ري (األبرتهايد) على الش���عب

على تعطيل املصاحلة والوحدة التي اتخذت من

الفلسطيني ،املترافق مع سلب األرض واستيطانها

االنتخابات أداة ووسيلة لتحقيقها؟ على الرغم

وتدمير منهجي ملقومات الدولة الفلسطينية من قبل

من أن اتفاق الدوحة ينص على حكومة انتقالية

سلطات االحتالل ،كان يس���تدعي إعادة ترتيب

حتضر لالنتخابات ،ومن قبله اتفاق القاهرة الذي

البي���ت الداخلي الفلس���طيني وتقويته وحتصينه

ينص على الذهاب إل����ى االنتخابات ،وهذا هو

كي يس���تطيع الصمود واملواجهة إلفشال احلل

رأي التنظيمات مبختلف اجتاهاتها السياسية،

العنصري.

واألهم هذا هو رأي أكثرية الش����عب بحس����ب

وفي وضع ش���ائك كهذا ،لن يستطيع الشعب

اس����تطالعات الرأي ،ورأي أكثرية الشعب التي

الفلسطيني وحركته السياسية القيام بهذه املهمة

استجابت لالنتخابات البلدية في الضفة الغربية.

من دون اس���تعادة الدميقراطي���ة ،الدميقراطية

وباملقارنة فقد جرت االنتخابات في دولة االحتالل

باعتباره���ا األداة الوحي���دة القادرة على حتويل

ثالث مرات ،وجت����ري انتخابات دميقراطية في

الهياكل القدمية إلى هياكل جديدة ،والقادرة على

مص����ر وليبيا وتونس ،في الوق����ت الذي توقفت

تعديل البنية الش���ائخة .إن تعطيل الدميقراطية

فيه االنتخابات الفلس����طينية ويصار إلى إغالق

يعني إقصاء الش���عب عن املشاركة وحرمانه من

الطريق أمام أي محاولة الستئنافها.

هذا احلق املنصوص عليه في النظام األساسي،

لقد جرى تأجيل االنتخابات احمللية املستحقة

واس���تفراد القوى السياس���ية بالقرار من دون

مرتني من أجل إعطاء فرصة للمصاحلة وإرضاء

حسيب أو رقيب .وكان لتعطيل الدميقراطية نتائج

«حم����اس» ،وكان ميك����ن تأجيلها لبعض الوقت

سلبية خطيرة كخلخلة الوحدة والتماسك الوطني

طاملا أن التحضير لالنتخابات في كل احللقات

واالجتماعي ،واستبدال الهوية الوطنية اجلامعة

يتواصل ويقترب من البداية الس����عيدة .غير أن
تعطيل حرك����ة حماس عم َل جلن����ة االنتخابات

وتغليب املصال���ح الفئوية والفردية على املصالح

املركزية ف����ي قطاع غزة ،وتعطيل العمل باتفاق

املشتركة والوطنية العليا.

الدوح����ة إلى أجل غي����ر معلوم ،ق���� ّوض عملية

بهويات فرعية كالعائلة والعشيرة والطائفة واجلهة،

الس����ؤال احملي����ر ،مل����اذا لم تش����ارك حركة

املصاحلة ،وأعاد املس����اعي إل����ى املربع األول،

حم����اس في االنتخابات؟ ملاذا أوقفت عمل جلنة

وفوق ذلك ظنّ����ت حركة حماس أنها متلك «حق

االنتخاب����ات املركزي����ة ومنعتها من اس����تكمال
القي����ود في قط����اع غزة حتضي����ر ًا لالنتخابات

النقض» ف����ي تعطيل االنتخاب����ات ،على الرغم
من انتهاء والية املجلس التش����ريعي ومؤسس����ة

احمللية والتش����ريعية ومعهما انتخابات املجلس

الرئاس����ة واملجالس احمللية ،وأرادت االستمرار
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في تعطيلها ،من خالل وضع أسبقية للمصاحلة

إلى اخلالف السياس����ي مع «فتح» ،فإن فش����ل

عل����ى االنتخاب����ات ،في الوقت ال����ذي تقوم فيه

املفاوضات وامتناع قيادة املنظمة عن الذهاب

بتعطي����ل املصاحلة ،وتثبيت الوضع على ما هو

إلى املفاوضات ما لم تتوقف سلطات االحتالل

عليه ،وكأنها أرادت االنتخابات ملرة واحدة.

اإلسرائيلي عن االستيطان وما لم يتم االتفاق

االنتخابات احمللية بحسب سامي أبو زهري

على حدود الدولة الفلس����طينية ،يش����كل نقطة
التقاء مهمة جد ًا لرأب الصدع وتوحيد اجلهود

اإلطالق وال توجد لها أي قيمة سياس����ية ،ألن

ضد االستباحة اإلس����رائيلية لألرض واحلقوق

هناك مقاطعة من كبرى احلركات السياس����ية

الفلس����طينية على حد س����واء .كم����ا أن طرح

الفلسطينية» .التصريح يفسر منطق املقاطعة.

قضية إنهاء االحت��ل�ال وإقامة الدولة للبت بها

إذا كان����ت «حماس» تعتق����د أنها ال تزال متلك

م����ن قبل اجلمعية العام����ة لألمم املتحدة كبديل

األكثري����ة ،فلماذا ال تدخ����ل االنتخابات وجتدد

للمفاوضات الفاشلة وبديل لالنحياز األميركي

شرعيتها بل وتنقل نفوذها إلى الرئاسة واملجلس

للسياسة اإلس����رائيلية ،يشكل نقطة التقاء بني
املنظمة وحركة حماس باملقياس الوطني .خالف ًا

الناطق باسم حركة حماس« :غير شرعية على

الوطني إضافة للمجلس التشريعي .ال يوجد ما

لذلك ،ابتعدت «حماس» سياسي ًا ووطني ًا ـ مثل
ما ابتعدت دميقراطي ًا ـ في تأكيد إضافي على

يبرر امتناع «حم����اس» عن دخول االنتخابات
غير خش����يتها من التراجع .م����ا يؤكد ذلك هو
الفارق في نس����بة التصويت ب��ي�ن االنتخابات

فصل مشروعها اخلاص عن املشروع الوطني

احمللية السابقة التي ش����اركت فيها «حماس»

املشترك .سلسلة اإلجراءات اإلدارية والقانونية

واالنتخابات احمللية الراهنة الذي ال يصل إلى
 .%20فإذا احتس����بنا كل الفارق في النس����بة

التي تع ّمق االنقس����ام ،وتستهدف تثبيت سلطة
«حماس» املنفردة على قطاع غزة إلى ما ال نهاية

للجمه����ور املؤيد حلركة حم����اس ،مع العلم أن

تؤكد ذلك ،وال يغير من هذا األمر اتهام اآلخرين

هناك فئات تقاطع االنتخابات العتبارات فقدان

برفض املصاحلة وتعزيز االنقسام.

الثقة وألس����باب سياس����ية وغير سياسية ،فإن

إن جن���اح االنتخابات ف���ي الضفة الغربية ال

النتيجة تش����ير إلى تراجع نفوذ حركة حماس

يعزز االنقس���ام ،بل يش���جع على فتح االنسداد

إل����ى املس����توى الذي يتبدى في اس����تطالعات

أمام إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في

الرأي أقل من  .%20وهذا هو السبب احلقيقي

الضف���ة والقطاع ،وإنهاء عهد طويل من اجلمود

وراء امتن����اع احلرك����ة عن دخ����ول االنتخابات

وتعطيل الدميقراطية .إرادة الشعب هي الكفيلة

احمللي����ة والتش����ريعية .وإذا كان امتناع حركة

بتذليل العقبات وممارسة الضغط على األطراف

حم����اس عن املش����اركة ف����ي االنتخابات يعود

املعطلة.
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مقال

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

*1

ال شك في أن تطورات الشهور الثالثة األخيرة

السالم ،وإعادة رسم خارطة املنطقة بعد ثورات

قد حملت معها الكثير من التطورات السياس���ية

الربي���ع العرب���ي .فكيف ميكن فه���م زيارة أمير

الرامية إلعادة رس���م املش���هد الفلسطيني وفق

دولة قطر الش���يخ حمد ب���ن خليفة آل ثاني إلى

قواعد الالعبني اإلقليميني القدامى منهم واجلدد.
فقد ش���هد قطاع غ���زة حراك ًا سياس���ي ًا فاع ًال

غزة وحتليلها؟ وهل ستؤثر على جهود املصاحلة
الفلس���طينية املتعثرة أص ًال؟ وهل تسعى «مصر

يس���تهدف ـ حسب ما هو ُمعلن ـ كسر احلصار

اجلدي���دة» إلى متكني حكومة حم���اس في غزة

عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما هدمته آلة احلرب

على حس���اب منظمة التحرير والسلطة الوطنية

اإلس���رائيلية .لكنه في الوقت نفسه يثير العديد

الفلسطينية في رام الله؟

من األس���ئلة واملخاوف ،ليس فقط على مستقبل

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

املصاحلة الفلسطينية ـ التي أصبحت أبعد من أي
وقت مضى ـ بل وأيض ًا على القضية الفلسطينية
برمتها؛ في ظل التعنت اإلسرائيلي وتوقف عملية
*

باحث في الشؤون السياسية.
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ال ش���ك في أن ما ش���هدته املنطق���ة العربية
من حتوالت سياس���ية في ظ���ل الربيع العربي،
الذي ّ
دش���ن صعود ًا صاروخي ًا لتيارات اإلسالم
السياسي إلى سدة احلكم في أكثر من بلد عربي،
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اجلغرافي والدميغرافي أكثر فأكثر بعد أن جتذر

سوف يصاحبها ،بالتأكيد ،منطق جديد للسياسة
اخلارجية في تلك البلدان عموم ًا ،ومصر على وجه

االنقسام السياسي؛ وهنا ميكن رصد بعض من

اخلصوص .فقد تعددت الزيارات واللقاءات التي

هذه التخوفات:

جمعت قيادات من حركة حماس مع املس���ؤولني

- -فه���ذه اخلطوة اإلس���تراتيجية ـ على الرغم

املصري�ي�ن ،بعد وصول الدكتور محمد مرس���ي

مما حتمله من نوايا حس���نة جتاه الش���عب

إلى مقعد الرئاس���ة ،ركزوا فيه���ا على القضايا

الفلس���طيني «احملاص���ر» ـ س���وف تكرس

املتعلقة بقطاع غزة ،في توجه يعكس رغبة حركة

حالة من االس���تقالل النس���بي لقطاع غزة

حماس في اس���تثمار وجود مرسي على كرسي

عن فلس���طني الوطن ،وحتوي���ل قطاع غزة

الرئاسة في مصر كي يساعدها على رفع احلصار
ع���ن قطاع غزة وإعالن���ه محرر ًا .هذا فض ًال عن

إل���ى دويلة /إمارة متكاملة األركان (أرض،
وشعب ،وحكومة تبحث لها عن اعتراف عربي

التنس���يق والتعاون األمني املكثف واملباشر بني

وإقليمي).

أجهزة األمن املصرية وأجهزة حماس األمنية ،في

- -وأكث���ر من ذلك ،فإن مش���روع «ش���ارون»

أعقاب العملية اإلجرامية التي استهدفت اجلنود

(االنسحاب أحادي اجلانب من قطاع غزة)
يصبح أكثر واقعي ًة اآلن ،حيث إن انفتاح غزة

كما وتصاعد احلديث ،في اآلونة األخيرة ،عن نية

على سيناء سيوفر الذريعة واملبرر لالحتالل

القيادة املصرية اجلديدة إنشاء منطقة جتارة حرة

اإلس���رائيلي لقطع أي صلة له بقطاع غزة،

تربط بني قطاع غ���زة وجمهورية مصر العربية،

واستمرار إغالق املعابر التي تصل قطاع غزة

بهدف كس���ر احلصار املفروض على قطاع غزة

بفلسطني (القدس والضفة واخلط األخضر)،

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

في ظل أن إس���رائيل ألغت القسم اخلاص

اخلطوة من مشاعر «نبيلة» للتعاضد والتضامن

مبرور البضائع من معبر بيت حانون «إيريز»

مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،فإن هناك

بعد أشهر معدودة من اندالع االنتفاضة عام

العديد من التساؤالت والهواجس التي تدعوا ليس

 .2000وف���ي  2007ج���رى تقليص العمل

فقط للقلق ،بل وإلعادة طرح املخاوف التي متس
وحدة الوطن «فلسطني» جغرافي ًا وسياسي ًا.

مبعبر املنطار ،ثم قررت س���لطات االحتالل
إغالقه بشكل نهائي .وكان ذلك الحق ًا إلغالق

وهن���ا تتمثل املخاوف وامله���ددات التي متس

كل من معبر «صوفا» جنوب شرقي القطاع

مس���تقبل القضية الوطنية الفلس���طينية ،والتي

في ( )2008/9/12ومعبر الشجاعية «نحال
عوز» ال���ذي كان مخصص ًا لتزويد القطاع

وقذفه في وجه مصر ،وبالتالي تكريس االنقسام

مبشتقات الوقود في ( .)2010/1/1وتأتي

املصريني في رفح خالل شهر رمضان املاضي.

تتجسد في سلخ قطاع غزة عن واقعه الفلسطيني،
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هذه التط���ورات ضمن إطار ممنهج حلصر

الفلسطيني؟ ويكون الدعم املصري مشروط ًا
بإجناز املصاحلة أو ًال ،كأحد أدوات الضغط

معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) .واحملصلة

املصري على الفصائل الفلسطينية.

حركة تداول الس���لع ف���ي معبر وحيد ،وهو
العملية لكل ذلك هي محاولة دفع األمور نحو

 -ثم ه���ل لنا أن نتس���اءل :مل���اذا مت تعطيلإجراءات املصاحلة أص ًال بعد أن مت التوقيع

أي احلدود املصرية ،وبالتالي حتلل إسرائيل

على اتف���اق القاهرة في  4أي���ار 2011م،

من مس���ؤولياتها القانونية واإلنسانية كدولة

وبعده���ا اتف���اق الدوح���ة في بداي���ة العام

احتالل.

2012م؟ وه���ل ُيعزى ه���ذا التباطؤ والتلكؤ

االنفج���ار ،حيث اجلانب اآلخر من احلدود،

 -وبعي���د ًا عن عقلية املؤامرة ،فإن اخلوف هنامش���روع ومبرر من خطوة إنش���اء املنطقة

إلى فوز اإلخوان املس���لمني بأغلبية مقاعد
البرملان املصري بغرفتيه ،وانتظار ًا ملا سوف

التجارية احلرة أو أي خطوة أخرى مشابهة،

تسفر عنه نتائج العملية السياسية وانتخابات

في ظل حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي،

الرئاسة في مصر ،وبعدها يتم حتديد موقف

ألنه���ا قد حتمل في طياته���ا بذور التجزئة،

واضح من املصاحلة أو إعادة جدولتها بناء

وه���ذا ليس من ب���اب املبالغات أو رغبة في

على أس���س جديدة حس���ب موازين القوى،

اس���تمرار احلص���ار ،كما حت���اول بعض

ويب���دو أن هذا ما حتقق بعد وصول محمد

الدوائر ف���ي «حماس» ترويجه ،بقدر ما هو

مرسي لرئاسة اجلمهورية.

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

مش����كورة مص����ر وحكومتها اجلدي����دة إذ هي

طابع سيادي هدفها تسهيل حياة املواطنني

مهتم����ة ،رغم همومه����ا الداخلي����ة ،بتوفير حلول

الفلسطينيني .فلماذا لم تُدع وتُشارك رئاسة

ملشكالتنا (االقتصادية واإلنسانية) في قطاع غزة؛

السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير

فنحن بحاجة حلل املش����كلة املزمنة التي اس����مها

ولم تكن حاضرة في هذه اخلطوة املهمة؟

«الكهرباء» ،وتوفير حاجة قطاع غزة من احملروقات،

- -ومل���اذا لم تبدأ القي���ادة املصرية «اجلديدة»

واملواد التموينية األساسية بتعرفة جمركية تتناسب

مبلف إجناز املصاحلة والضغط على طرفي
االنقسام إلنهائه فور ًا ،وتشكيل حكومة وحدة

واألوضاع االقتصادية املتردية التي يعيشها أهل

وطني���ة متوافق عليها ،ومن ثم تتم دراس���ة
اإلجراءات والتدابير والتس���هيالت التجارية

قطاع غزة ،وبحاجة لتس����هيل السفر واالنتقال من
وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح بطريقة آدمية ،بعيد ًا
عن طوابير االنتظار الطوي����ل والترحيالت املُهينة

واالقتصادية األخرى ،بحيث يكون االتفاق

عب����ر مطار القاهر .كما أننا بحاجة لتوفير س����بل

مع قيادة فلسطينية موحدة متثل كل الشعب

العالج امليس����ر في املستشفيات املصرية ،بعد أن
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الفلس���طينية وحتدي���د ًا في امللف الفلس���طيني

أصبح العالج في داخل إسرائيل ميثل عبئ ًا وكلف ًة
هائل ًة على كاهل املرضى من أبناء غزة والس����لطة
مع ًا ،ولفتح أبواب اجلامعات املصرية لطلبة قطاع

ثورة  25يناير باالنحياز حلركة فتح على حساب

غزة ومعاملتهم كالطلبة املصريني ،كما كانت عليه

حماس ،أما اآلن فالوقائع على األرض تشير لدعم

األحوال خالل عهود سابقة. ...

واضح وصريح حلماس على حساب فتح ومنظمة

مصر ..تغيير الساسة وتحوالت السياسة

التحري���ر ،وفي احلالتني تب���دو أوراق املصاحلة
مطروحة جانب ًا .وبوضوح ودون مواربة ،إن ما بتنا

نحن بحاجة ،إذن ،لتغيير العديد من السياسات

نخشاه اآلن هو أن تؤثر االنحيازات األيديولوجية

املصرية التي مت���س احلياة اليومية ألهل قطاع
غزة والفلس���طينيني عموم��� ًا ،دون أن متس تلك

للرئيس املص���ري «اإلخواني» وحكومته اجلديدة
على سياس���ة مصر جتاه القضية الفلسطينية!.

السياس���ات وح���دة األرض ووح���دة «التمثيل

لذل���ك ،فإن الدور القوم���ي املطلوب واملتوقع من

السياس���ي» للش���عب الفلس���طيني .كم���ا أننا

القيادة املصرية اجلديدة الصاعدة ،هو التعامل

بحاجة ماس���ة جلهود الرئيس والقيادة املصرية

مبهنية وحيادية وجدية مع جتاذبات السياس���ة

املنتخب���ة للتدخل القوي واملؤثر إلمتام املصاحلة

الداخلية الفلس���طينية ،وتغليب املصلحة القومية

الفلسطينية ،وإنهاء حالة االنقسام السياسي بني

العليا ،ووحدة القضية الفلس���طينية على حساب

ش���قي الوطن ،التي يفت���رض أن فرص إمتامها
أصبح���ت اآلن كبيرة ج���د ًا ،ملا تتمتع به القيادة

املصالح احلزبية املش���تركة ،وممارسة املزيد من

املصرية اجلديدة م���ن عالقات متميزة مع قيادة
حم���اس .أم أن املتوقع عل���ى العكس من ذلك،

الداخلي؛ حيث كان املوقف املصري يوصم قبل

الضغوط على الفصائل الفلسطينية لتسريع عجلة
املصاحلة ،وإمتامها واقع ًا على األرض ،في سبيل
مواجهة التهديدات اإلسرائيلية املتكررة.

بحيث يزداد الشعور املتنامي بالزهو لدى حركة

إن مص���ر بقيادته���ا اجلدي���دة تواجه ملفات

حم���اس ،نتيجة فوز محمد مرس���ي ،ما يدفعها

داخلي���ة صعبة ومعقدة للغاية ،تبدأ بإعادة عجلة

بالتالي لرفع س���قف مطالبها والتعنت في تطبيق

االقتصاد والسياحة وال تنتهي باستعادة األمن

إجراءات املصاحلة ،بهدف احلصول على املزيد

املفق���ود واللحمة الداخلية وصياغة الدس���تور.

من االمتيازات السلطوية ،في ظل بيئة تفاوضية

لذلك وبصرف النظر عن الش���عارات االنتخابية

أصبح���ت منذ اآلن داعمة لها ،حتى وإن لم يكن
هذا الدعم واالنحياز اإلخواني معلن ًا على املأل.

«الش���عبوية» الداعمة للقضية الفلسطينية ،التي
رفعه���ا اإلخوان أثناء حملة انتخابات الرئاس���ة

وواقع األمر ،أن ما نخش���اه هنا هو التحول

املصري���ة ،فإن وضوح املوقف املس���تقبلي جتاه

احلاصل في موقف «مصر اجلديدة» جتاه القضية

التعام���ل مع إس���رائيل هو املس���كوت عنه في
121

اخلطاب اإلخواني الرسمي ،السيما أنهم مازالوا

من قوى ناعمة قادرة على اس���تخدامها كأدوات

حديث���ي العهد باحلكم والسياس���ة ،وهم بحاجة

للضغ���ط .وفي ما عدا ذل���ك ،نعتقد أنه لن تعود
«مصر اجلديدة» طرف ًا نزيه ًا في رعاية املصاحلة

األميركية والعالم ،النتزاع اعتراف بش���رعيتهم

الفلسطينية ،وس���تفقد دورها املركزي في إدارة

وتثبيت أقدامهم ،وأول تلك التطمينات هو التزام

امللف الفلسطيني الداخلي ،ورمبا تخسر دورها

مصر مبعاهدة الس�ل�ام مع إس���رائيل ،وهذا ما
كان واضح��� ًا ف���ي اخلط���اب االنتخابي ملعظم

الريادي كالعب أساسي في القضية الفلسطينية؛

ماس���ة إليصال رسائل الطمأنة للواليات املتحدة

املرشحني الرئاسيني ومن ضمنهم مرشح اإلخوان
املس���لمني .فعلى املدى القريب ورمبا املتوس���ط
يج���ب أال نتوقع موقف ًا مصري ًا رس���مي ًا متطرف ًا

باعتباره���ا قضية أمن قومي مصري .وهي بذلك
س���وف تبدد جزء ًا مهم��� ًا من أرصدة القوة التي
لديها ،وال أظنها تفعل.

جتاه إس���رائيل ،س���واء على صعيد املواجهة أو

أبعاد زيارة أمير قطر إلى قطاع غزة

حتى على صعيد إعادة مراجعة اتفاقية الس�ل�ام

لقد ص ّبت زيارة أمير قطر ،الش����يخ حمد بن
خليفة آل ثاني ،إلى غزة ،مؤخر ًا ،وقود ًا إضافي ًا

املصري���ة اجلدي���دة أن تفعل ،في ح���ال أقدمت

على نار االنقس����ام الفلسطيني الداخلي؛ حيث

إسرائيل علي ضرب قطاع غزة من جديد ،سوى

إن زي����ارة على هذا املس����توى ،دون التنس����يق

الشجب واالستنكار ،ولكن قد تكون اللهجة هذه

مع رئاس����ة منظمة التحرير والس����لطة الوطنية

املرة أكثر حدة بس���بب الضغط الش���عبي الذي
أصبح مؤثر ًا بقوة بعد ثورة  25يناير.

الفلسطينية ،من ش����أنها أن تضفي شرعية ما
عل����ى حكم حماس في غزة ،كما تش����كل دعم ًا

املصري���ة اإلس���رائيلية .وماذا مبق���دور القيادة

لذلك ،فإن املؤمل من القيادة املصرية اجلديدة

صريح ًا حلماس بشكل ال يخلو من نبرة جتاهل

ه���و أن تس���تمر ف���ي رعاية واحتض���ان جهود

وحتد واضحة للس����لطة ومنظمة التحرير ،التي

املصاحلة الفلس���طينية ،واس���تكمال اإلجراءات

قاطعت فصائلها زيارة األمير لغزة .والس����ؤال

الت���ي اتف���ق عليها الفلس���طينيون ف���ي جوالت

الذي يطرح نفسه :ملاذا أقدم أمير قطر على هذه

احلوار الس���ابقة ،وأن ين���زع الرئيس عنه هويته

اخلطوة ،في حني يعتبر نفس����ه الراعي الرئيس

احلزبية وهو ينظر للملف الفلس���طيني الداخلي.

للمصاحلة الفلس����طينية التي جرت في الدوحة

وأكث���ر من ذلك فإن ما ه���و متوقع منه أكبر من

وبعبارة أخرى ،فإن
ف����ي مطلع العام 2012م ؟
ٍ

ذل���ك ،فهو األكثر قدرة على إقناع حماس -غزة

هذه الزيارة تعتبر س����ابقة خطيرة فيها جتاوز

بضرورة تس���ريع اخلطى نحو إنهاء االنقس���ام،

حلدود اللياقة واألعراف والقواعد الدبلوماسية،

مبا يربطهم من عالقات حزبية ،وملا متلكه مصر

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

مصر وانغماسها في ترتيب أوضاعها الداخلية،

قطاع غزة إلى كيان مس����تقل ميارس سياس����ة

وفي ظل انكفاء وتراجع دور الس����عودية ،وهذا
ليس له أن يحدث بطبيعة احلال بعيد ًا عن معرفة

هذه الزيارة بتدش��ي�ن عدد من املشروعات التي

إسرائيل ورضاها.

خارجية خاصة به .ورغم أن أمير قطر قام خالل
وصفت بـ «اإلنس����انية» بتكلفة أربعمائة مليون

دخل أمير قطر قطاع غزة في مشهد مسرحي

دوالر ،من ش����أنها املس����اهمة في توفير فرص

اس���تعراضي يجس���د إلى حد بعيد صورة امللك

عمل حلوال����ى  15ألف عامل من أبناء القطاع،

«صرر» النقود
«األمير» الذي يحمل أكي���اس أو ُ

فإنه لم ُيستقبل بترحاب شعبي كما كان البعض

ويطوف بها في احلواري واألسواق ،لينثرها فوق
رؤوس احملرومني من البشر ،ساعي ًا لكسب والئهم

على حضور أميرها وتكبده عناء الس����فر؟ وهل

وش���راء ذممهم وصمتهم على مظامله .والغريب

التبرع للمش����اريع اخليرية كان يتطلب حضور
األمير وعقيلته شخصي ًا؟.

أنه ما من أحد من أهل غزة قد ش���عر بالدهشة
أو اإلعج���اب بقطر وأميرها ،ول���م يتهللوا فرح ًا

إن هذه الب����راءة «اإلنس����انية» ال تخلو ،في

ألن���ه تبرع بتلك املالي�ي�ن ،فهو من دفع املليارات

رأيي ،من دالالت سياس����ية مهمة ،السيما في

لكي حتظى قطر بـ «ش���رف» تنظيم كأس العالم

هذه املرحلة التي يعاد فيها رسم معالم املنطقة

(موندي���ال  ،)2022متفوق���ة بذل���ك على أميركا

العربي����ة وإع����ادة هيكلة حتالفاته����ا من جديد؛
فهي أو ًال اس����تمرار للسياسة القطرية الساعية

نفسها .وبالتالي يتعني السؤال هنا :هل تستطيع

يتوقع .فما هو سر هذا احلرص القطري ،إذن،

للع����ب دور إقليمي ومحوري تنافس وتناطح فيه
الكبار ،وثاني ًا ،أن قطر ،وهي تبحث لها عن دور
في رس����م األحداث اجلارية في املنطقة العربية،

قطر بأموالها أن تهيمن على القرار الفلس���طيني
عبر بوابة حماس؟.
مش����كورة قطر إذ هي منهمكة في مساعدة
الشعب الفلس����طيني في إعادة إعمار املساكن
والبن����ى التحتي����ة ،لكنها س����تكون أكث����ر نفع ًا

تسعى الس����تقطاب حركة حماس ،التي تسعى
ه����ي األخرى إلعادة متوضعها بعيد ًا عن محور

لو س����اعدتنا ف����ي إعادة إعم����ار وترميم البيت

إيران -س����ورية  -حزب الله ،بعد اندالع الثورة

الفلسطيني الداخلي وتش����جيعها حماس على

الس����ورية ومع بداية الع����د التنازلي لرحيل نظم

أن تبق����ى داخل فناء هذا البي����ت ،والعمل على

األس����د ،ويبدو أن قطر بهذه الزيارة قد كافأت

استكمال مبادرتها الس����ابقة إلمتام املصاحلة

حماس على موقفها املعارض للنظام السوري.

الفلسطينية .حينها ميكن اعتبار الزيارة مثمرة
ومرحب ًا بها ،ولن ُيعد الدعم رش����و ًة سياس����ي ًة

وال شك في أن قطر تستغل هذا الفضاء احليوي،
الذي أفرزته الساحة السياسية ،في ظل انشغال

هدفها شق عصا اجلماعة.
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ضريبة التوجه لألمم المتحدة
وعلى اجلانب اآلخر للصورة ،تس����تمر الهجمة
الشرس����ة التي يشنها وزير اخلارجية اإلسرائيلي
(ليبرمان) عل����ى الرئيس محم����ود عباس ،رئيس
الس����لطة الوطنية الفلسطينية ،في محاولة لزعزعة
شرعية التمثيل ،وخلق قيادات بديلة .فمنذ منتصف
العام 2011م ما انفكت القيادة الفلس����طينية عن
سعيها الدؤوب النتزاع قرار أممي يضع فلسطني
«الدول����ة» على خارطة املجتم����ع الدولي .في هذا
الس����ياق تأتي تصريح����ات أو باألحرى تهديدات
ليبرم����ان للقيادة الفلس����طينية ورئيس����ها ،بأنها
«س����تدفع ثمن س����عيها لالعتراف بفلسطني دولة
غير عض����و في األمم املتح����دة» ،واصف ًا اخلطوة

وخالصة القول ،إنه في الوقت الذي حتاول فيه
إسرائيل بوس���ائل عدة تقويض السلطة الوطنية
الفلسطينية ،عقاب ًا لها على توجهها األممي لتدويل
القضية ،نرى محاوالت متعددة للنيل من شرعية
ومش���روعية التمثيل السياسي الفلسطيني ،مبا
يوح���ي للعالم بوجود دولت�ي�ن وحكومتني متثالن
الش���عب الفلس���طيني ،في تس���اوق غريب مع
أهداف السياسة اإلسرائيلية .وفي الوقت الذي
تشدد فيه إسرائيل حصارها على القدس لعزلها
وتهويدها ،نسمع العديد من املواقف السياسية
والفت���اوى الدينية ،وتق���وم الدنيا وال تقعد ملجرد
زي���ارة مفتي الديار املصرية للمس���جد األقصى
(بدعوى مقاطعة التطبيع) ،رغم ما متثله الزيارة

الفلسطينية بأنها مبثابة «بصقة في وجه إسرائيل».
ولم ُيخ���� ِ
ف كذلك إجراء اتصاالت إس����رائيلية مع

الق���دس على أجندة أولويات واهتمامات األمتني

اجلانب اإلس����رائيلي ،كخطوة أو توجه لتش����كيل

العربية واإلسالمية .رمبا تكون احلكومة املصرية
قد راجعت حساباتها ،ولو مؤقت ًا ،حول مشروع

رضِي عنهم من
فلسطينيني معارضني للس����لطة و َم ّ
قيادة فلس����طينية بديلة تستحق أن تقود الشارع
الفلس����طيني (حسب زعمه) .إن هذه التصريحات
جزء من حملة إس����رائيلية ضد الس����لطة والرئيس

الفلسطيني ،تهدف إلى العبث بالساحة الفلسطينية
وإس����قاط حل الدولتني ،حتى تبقى إسرائيل دولة
محتل����ة دون أن تدفع ثمن احتاللها ،وهذا يتحقق
باس����تمرار سلب س����يادة الس����لطة الفلسطينية،
لتبقى مجرد حكم ذاتي خاضع إلسرائيل. وحقيقة
األمر ،أن دعوات (ليبرمان) تذ ّكرنا متام ًا بدعوات
رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق (أرئيل شارون)
للتخلص من الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
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من كسر للحصار عن املقدسيني ومحاولة وضع

منطق���ة التجارة احلرة ،لكن تلك القيادة اجلديدة
س���تظل واقعة طوال الوقت حتت تأثير الضغط
الشعبي واالنحياز األيديولوجي ،من أجل اإلقدام
على خطوات تس���عى لدع���م حكومة حماس في
غ���زة وتعزيزها كجزء من خطة «التمكني» ،ما قد
يؤدي ف���ي النهاية إلى «دولنة» قطاع غزة ،وهذا
يصب بقصد أو دون قصد في خدمة املش���اريع
اإلسرائيلية الرامية إلى تطبيق اخلطوات األحادية.
وأخي����ر ًا ،فإننا أصبحنا بحاجة ماس����ة إلى أن
نس����مع ما يطمئننا ،كفلسطينيني ،بأن ربيع العرب
قد وصل صداه إلى السياس����ة اخلارجية في دول
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«الربيع العربي» الذي تتعلق به آمالنا ،فينعكس ذلك

له���و الترياق الواقي لنا من التدخالت اخلارجية،

في املواقف الداعمة لصمود الش����عب الفلسطيني

الهادفة الس���تغالل الورقة الفلسطينية في خدمة
مشاريعها السياس���ية اخلاصة ،ف ِل َم نَعيب على

الداخلي����ة .وقبل ه����ذا كله ،فنح����ن بحاجة ملوقف

لم يعد هناك إذن ما يبرر أو يس���وغ استمرار

تاريخي من قيادة اإلخوان املس����لمني ،يعلنون فيه

االنقس���ام ،ولم يعد الفلس���طينيون قادرين على

بوضوح رفضهم املطلق لكل املش����اريع ،التي بدأت

حتمل «ترف» الس���جاالت واملناكفات واملراهقات

تلوح في األفق من جديد ،حول توطني الفلسطينيني

السياسية ،ولم يعد هناك متسع للعبث الفصائلي

في س����يناء ،فنقطع بذلك دابر الهاجس الوسواسي

أو التحزب األيديولوجي واالس���تنصار باخلارج؛

املسكون فينا حول فكرة أو مشروع «الوطن البديل».

فالتهديدات اإلس���رائيلية ضارية ومس���تمرة ،من

إن اإلجاب���ة ع���ن تل���ك األس���ئلة والتحديات

سياس���ة االس���تيطان وابتالع األراضي وتهويد

اجلوهري���ة ـ في رأيي ـ ال تقع على عاتق القيادة

القدس..الخ .وهذه الضغوط اإلسرائيلية وغيرها
يجب أن تش���كل حافز ًا لتفجير الطاقات وتصعيد

ب���ل وأكاد أج���زم أن املوقف املص���ري والعربي

اإلبداعات الفلسطينية الذاتية ،جلهة إعادة تصويب

م���ن تلك امللفات املطروحة س���يعتمد علينا نحن

مس���ار الثورة الفلس���طينية برمتها ،عبر اجلهود

الفلسطينيني .صحيح أن زيارة أمير قطر لقطاع

احلزبية الرس���مية واحلراك الش���عبي املتواصل،

غزة هي زيارة سياسية بامتياز ـ وإن مت تغليفها

للضغط على أطراف االنقسام للنزول عن عليائها

باجلوانب اإلنسانية ـ لكن يجب أال نُح ِّمل قطر أو

غيرها مسؤولية االنقسام الفلسطيني ،فاملسؤولية

والتخلي عن شروطها اخلاصة إلمتام املصاحلة،
الت���ي يج���ب أن تكون جزء ًا من مش���روع وطني

هنا فلسطينية خالصة واملبادرة ،بالتالي ،يجب أن

متكامل وإستراتيجية ش���املة ،قادرة على إعادة

تكون فلسطينية ،فكل عواصم الدنيا لن تستطيع

االعتبار للقضية الفلس���طينية وحتقيق أهدافها،
مس���تغلّني بذلك القوة الدافعة والبيئة املواتية التي

احلسنة واملسؤولية الوطنية جتاه الوطن والشعب،

أنتجته���ا ثورات الربيع العرب���ي .وبعبارة أخرى،

وهنا تبرز أهمية إجناز املصاحلة الفلس���طينية

ف���إن املطل���وب هو وح���دة وطنية فاعل���ة وناجزة

التي من ش���أنها أن تقط���ع الطريق على كل من

وليس مجرد حتويل الوضع الفلسطيني من حالة

يح���اول العبث بس���احتنا الداخلي���ة .إن تعزيز

«انقسام» الس���لطة إلى حالة «اقتسام» للسلطة،

الثقة املتبادلة بني األطراف الفلسطينية وحتقيق

كما هو حاصل اآلن ،مبا يعني استمرار واستدامة

الوحدة الوطنية والش���راكة الفاعلة على األرض

االنقسام إلى ما شاء الله.

على أرضه ،واس����تعادة حقوقه املغتصبة ،وإجناز
استحقاق الدولة الفلسطينية ،واحلفاظ على وحدته

املصرية اجلديدة أو غيرها من القيادات العربية،

أن تُلزمنا بأن نتصالح إن لم تتوافر لدينا النوايا

زماننا والعيب فينا؟!.
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دراسات

لقاء مع وزير المالية حول الحال االقتصادي والمالي
د .نبيل قسيس :األزمة بنيوية،
ّ
ً
حصارا ،والحل أن نجابه ونعمل أكثر
نعيش
ّ
أجرى اللقاء :جعفر صدقة وأكرم مسلم

االحتاللية ،عدم تنفيذ االتفاقات ،العوائق املقصودة،

تس����ود في احل����االت العادية ،عامل ًي����ا ،حاالت
استقرار اقتصادي طويل ،تتخللها أزمات ،املالحظ

الضغ����ط واالبت����زاز ،اجتاه غزة نح����و االنفصال،

فلس����طين ًيا في الس����نوات األخيرة ،ان هناك أزمة،

الفلسفة االقتصادية املعتمدة فلسطينيا؟!
للوق����وف عل����ى هذه احمل����اور ،في ظ����ل االزمة

وأزمة فقط ،تتخللها انفراجات «شهرية».

في احل����االت «الطبيعية» يتداخ����ل االقتصادي

املتصاعدة ،ذهبت «سياس����ات» إل����ى وزير املالية،

بالسياس����ي ،لكن ف����ي احلالة الفلس����طينية ،جت ّر
السياس����ة قاط����رة االقتص����اد ،إذ إن كل احلال����ة

د .نبيل قس����يس ،لتسأل عن «السياسات» ،فتطرح
األس����ئلة الصعبة ،ح����ول املالبس����ات واخليارات

االقتصادية بكل تفاصيلها محكومة لقاموس سميك

واملمكنات ،وقد تلقت إجابات صريحة ،محمولة على

ج ًدا يضم بني دفتيه املمنوع اإلسرائيلي الكثير.

سعة صدر تستحق التقدير.

لكن ،دائ ًما هناك مس����احة هي من مس����ؤوليتـ

«نا» ،فالسياسي الفلسطيني ،في موقع املسؤولية،
يعرف في النهاية عندما يصوغ خياراته االقتصادية،
وبرامجه ،انه حتت احتالل بش����كل أو بآخر .فكيف
يرى األزم����ة ،وكيف يتعامل مع مكوناتها :العقبات
العدد (2012 )21

هنا نص احلوار:

 :د .نبي ��ل ق�سي�س ،نبد�أ من الت�شخي�ص :هل
الأزمة املالية عابرة �أم بنيوية؟
•قسيس :بالتأكيد األزمة املالية التي نعيشها
بنيوي���ة ،ال أقول هذا من قبيل بعث إش���ارة
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بينما هناك أمور ليس���ت بيدنا ،وهذه يجب

إنذار ،وإمنا كتش���خيص لواق���ع ،فالقول:
إن املشكلة بنيوية .قد ُيعطي انطباع ًا بأنها

أن نتعاطى معها بطريقة أخرى.

ما لي���س بيدنا هو حقيقة أننا نعيش حصار ًا
اقتصادي ًا بصرف النظر عن أن هناك بضائع

مشكلة غير قابلة للحل؛ مما يزيد القلق لدى

الناس .في الوقت نفسه ،ال أقول إن األزمة

تصل ،وجتارة جتري ،لكن هذه دائم ًا تخضع

بنيوية مبعنى أنها غير قابلة للحل.
األزمة بنيوية؛ ألنها انعكاس لوجود االحتالل،
الذي لم مي ّكن االقتصاد من العمل بكل إمكانياته،

لنظام قيود ،ونظام تصاريح ،وبالتالي ،فليست
لدينا القدرة عل���ى التح ّكم في إقامة عالقات

وهكذا ف���إن االعتماد على املعون���ات اخلارجية
لوضع ليس لدى السلطة
س���يكون جزء ًا مالزم ًا
ٍ

جتارية مع باقي العالم بالطريقة التي نريد.
وعلى صعيد آخر ،فإن مصادرنا الطبيعية التي
يفت���رض أن تكون جزء ًا من تنمية اقتصادنا،

والقطاع اخلاص في إطاره إمكاني ُة االس���تفادة

ليست حتت سيطرتنا ،وال نستطيع أن نستغل

من املق ّدرات املتوافرة لديهما.

مصادرنا الطبيعية واملائية بالقدر الذي نريد،

وعندم���ا أقول هذا الكالم ،فإنني بذلك أهدف

فهناك قيود على ذلك بشكل كامل.

إلى تخفي���ف وطأة الوضع ،وليس االس���تكانة،
هذا أمر مهم جد ًا ،وأحيان ًا أحتدث عن الوضع،

املناطق ضمن األراضي الفلس���طينية احملتلة

والبعض يق���ول لي :أنت حتبطن���ا .فأرد عليهم

التي فيها مصادر طبيعية ،كلها مناطق مصنفة

بالنف���ي؛ ألنن���ي أقول حقيق���ة الوضع؛ من أجل

حتت السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة ،أي

احل���ث على املزي���د من العمل ،مبعن���ى مجابهة
الوضع الذي نحن فيه .فباعتقادي ،ميكننا دائم ًا

ضمن األراض���ي املصنفة (ج) ،وهو التعبير
الذي ال أحب اس���تخدامه ،لكن لألسف ،فإن
كل هذه املصادر موجودة هناك ،وبالتالي هناك

أن نفعل املزيد كشعب فلسطيني وسلطة وطنية،
ودائم ًا نستطيع أن نعمل أكثر ،والظرف احلالي

حدود ملا نستطيع أن نفعله ضمن هذه القيود،
وإن ما نس���تطيع أن نقوم به كس���لطة وطنية
هو مث ًال تعظيم اإليرادات عبر توسيع القاعدة

يستدعي أن نعمل أكثر.

 :طامل ��ا �أن هن ��اك اتفاق� �اً عل ��ى �أن الأزم ��ة
بنيوي ��ة فيما يخ�ص االقت�ص ��اد الفل�سطيني والو�ضع
الفل�سطين ��ي ـ فـ ��ي ظل م ��ا هو قائم م ��ن احتالل وما
يت�صل به من عقبات ـ فما الذي بيدنا فعله؟ وما الذي
ال ن�ستطيع فعله؟
•قسيس :عندما أقول إن هناك أشياء ميكننا
فعلها ،فإنني أحتدث عن األمور التي بيدنا،

الضريبية ،وحتسني اجلباية ،دون زيادة نسبة
الضرائب بالضرورة ،وإش���راك جزء أكبر من
املكلفني في القيام بواجبهم ومتويل احتياجات
الس���لطة ،التي تنفق ما جتبيه على التزامات
في الصالح العام ،سواء أكانت رواتب أم غير
ذلك ،إلى جان���ب تخفيض النفقات ،من أجل
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تقليص الفجوة التمويلية بكل الطرق املمكنة،

إضاف���ة إلى ما تق ّدم ،فبعد كل الذي نفعل،

إلى جانب تنش���يط االقتصاد عبر اس���تعادة

يظ���ل هناك املجتمع الدول���ي الذي يفترض

الثقة في التعامل بيننا وبني القطاع اخلاص.

به القي���ام بواجبات���ه والتزاماته جتاه دولة

حدث���ت أزمة ثقة بينن���ا وبني القطاع اخلاص

حتت االحتالل ،إذ ال يجوز للمجتمع الدولي

خالل الفترة املاضية؛ بسبب تراكم املتأخرات،
التي نحاول تقليلها عبر االستدانة من البنوك،

التنص���ل من التزامات���ه اجتاهنا في وضع
ّ

توج���د فيه قرارات دولية وهو غير قادر على

مبعنى حتويل املديونية من مديونية ملوردين إلى

تنفيذه���ا ،أو ال يدفع باجتاه تنفيذها بالقوة

مديونية لبنكني أو ثالثة بنوك.

الكافي���ة واجلهد الكاف���ي ،وعلى الرغم من

استعادة الثقة

ذل���ك جتد املجتمع الدول���ي ينبهنا إلى فعل

� :سمعنا عن ترتيبات بهذا اخل�صو�ص مع
بنك فل�سطني القرتا�ض نحو  400مليون �شيكل؟
•قس���يس :صحيح ،لقد اقترضنا  75مليون
دوالر ،أي م���ا يعادل  300مليون ش���يكل،
وق���د اقترضن���ا أكثر من ذل���ك ،لكن جزء ًا
منها ذهب لسداد ديون سابقة ،فقد استدنا
في وقت س���ابق  75مليون دوالر من البنك
العربي لسداد القطاع اخلاص ،واآلن نحن
بصدد اس���تدانة  35ملي���ون دوالر من بنك
اإلسكان ،ننتظر موافقة مجلس الوزراء غد ًا
( ،)11/6فكل ذلك من أجل سداد متأخرات،
وضخ بعض األموال في السوق ،واستعادة
الثقة مع القطاع اخلاص ،كي يتعامل معنا
مبرونة أكبر ،ال س���يما أن القطاع اخلاص
واملوردين واملقاولني صاروا يتعاملون معنا
مؤخر ًا كزبون سيئ ،وهذا غير منصف بحق
السلطة؛ ألننا نقوم بجهدنا ،دائم ًا ،من أجل
الس���داد ،وهذا بالتال���ي يصب في االجتاه
الذي نحن نستطيع فعله.
العدد (2012 )21

أم���ر ما أو ع���دم اإلقدام عل���ى فعل آخر،
مث���ل عدم الذهاب إلى األمم املتحدة ،بينما
يفت���رض املوقف املبدئي أن يكون داعم ًا لنا
ف���ي توجهاتنا وداعم ًا لنا في حالة تعرضنا

لضغ���وط اقتصادية ،طامل���ا هو ملتزم بحل
الدولتني ،وقيام سلطة وطنية فلسطينية قادرة
على التح ّول إلى دولة فلسطينية.

 :ب�صراح ��ة ودون جتمي ��ل ،ه ��ل نحن حتت
طائلة عقوبات؟
•قسيس :إذا لم أعطك شيئ ًا هو لي ،فإن هذا
نوع من العقوبات.
باعتق���ادي هناك نوعان م���ن العقوبات ،أو ًال
عقوب���ات تكون مبثابة إيذاء مباش���ر ارتكبته
بحقك ،والثاني مبثابة إيذاء حصل لك بس���بب
شيء لم أقم به ،وبالتالي أعتقد أن اإليذاء الذي
نتع ّرض له هو إيذاء ضمن النوع الثاني؛ ألن
املعونات حق لنا ،وتأخيرها يندرج حتت نوع
ما ميكن وصفه بأنه عقوبة ،أو إيذاء ،وإ ّال فما
معنى أننا كس���لطة وطنية لدينا كافة مقومات
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الدولة ،وفي كثير من األمور بنينا مؤسس���ات

التوصل إلى حل الدولتني ،فقط عبر التفاوض
ّ
مع جهة لديها أطماع في أراضينا ،عوض ًا عن

من ذلك ال نس���تطيع أن نق���دم على اخلطوة

أن يكون هناك فعل دولي يدعمنا ،سواء أكان
مؤمتر ًا دولي ًا أم غيره من الوس���ائل ،وبالتالي

م���ن الوضع الذي نحن في���ه ،والتحرر وإنهاء

أصبح املوضوع فق���ط كأنه تفاوض مع جهة

االحتالل ،ألننا نفتقر إلى الدعم املطلوب؟.

لي���س هناك نزاع بيننا وبينها ،على الرغم من

وصلت إلى مستويات نباهي بها ،وعلى الرغم
التالية منذ أيلول العام املاضي ،نحو االنعتاق

عندما نتحدث عن أمور بس���يطة وبديهية جد ًا،

أن هذه اجلهة س���لبت حقوقن���ا ،وبالتالي لو
كان األمر نزاع ًا فقط لكان باإلمكان حل هذا

يقال لنا :خذوا حذركم ،فهذه املسألة قد تنشأ

ف���ي منظمة التحرير) ،ورقة ع���ن اليوم التالي

األمر عبر وسائل حل النزاع ،لكن موضوعنا
هو موضوع سلب حقوق ،وعاد ًة سلب احلقوق
ُيعالج بإعمال القانون ،فمث ًال ،إذا س���رق أحد
بيتك فإنك جتلب له الشرطة ،وال تتفاوض معه.

لالعتراف بفلسطني ،وبالتالي فما دام املجتمع
الدول���ي داعم��� ًا حل���ل الدولتني ،فلم���اذا هذه

وبالتالي فإن الدول املانحة تتصرف في أحيان

مث���ل الطلب من املجتمع الدولي االعتراف بنا،
عنه���ا عقوب���ات اقتصادية ومالية ،وقد نش���ر
د .صائب عريقات (رئي���س دائرة املفاوضات

خالل محاولتها دعمنا مع اجلانب اإلسرائيلي

العقوبات؟ وعندما يأتي أحد من الدول املانحة

ـ ونحن نشكرهم على ذلك ـ عبر اتخاذ موقف
يقوم على أن «ال يقطع عنا أمور ًا ألننا سنعاني

حتويل مس���تحقاتكم من املقاص���ة الضريبية،

بسببها» ،لكن هذا ليس مطلبنا ،وبالتالي أقول

أق���ول في البداية يجب أن تقف���وا إلى جانبنا
ك���ي ال يحدث هذا اإلجراء ،وثاني ًا أن تدعمونا

ال تقطعوا عنا ما هو حق لنا ،مبعنى أنه ليس

ويقول لي :ماذا ستفعلون إذا أوقفت إسرائيل

من���ة من أحد ،إذ لنا حق���وق ،واالعتراف بها

في حالة حصل نقص؛ ألنكم مع حل الدولتني،

شيء أساسي في أي أمر نقوم به ،سواء أكان
مالي ًا أم سياسي ًا.

يفترض أن تدافعوا عنه وتدعموه ،وتوفروا كل ما

 :لك ��ن م ��اذا عن العرب؟ هل هناك م�شكلة
معهم يف هذا اجلانب؟
•قس���يس :الس���عودية دفعت ،مؤخ���ر ًا ،قبل
عيد الفطر  100مليون دوالر ،والكويت 25
مليون ًا ،واإلمارات  42مليون ًا ،وبالتالي فهناك
معونات عربية والتزامات عربية يقومون بها،
لكننا في ظل الوض���ع احلالي ،بحاجة إلى

ووجود كيان فلسطيني قوي قابل لالستدامة حق
يلزم لبقاء هذا الكيان ،وحتولوه باالجتاه الذي
يجلب االستقرار للمنطقة ،هذا ما نتحدث به.
باعتق���ادي ،إن هذا ال���كالم جيد ،لكن هناك
اعتبارات أخرى لدى باقي العالم ،الذي يحاول
إيجاد ذرائع ،و ُيبدي نوع ًا من التفهم لإلجراءات

اإلسرائيلية ،إلى درجة أنه أصبح مطلوب ًا منا
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املزيد ،وقد يكون الوضع العام الذي نعيشه

التهديد ،وفي هذه احلالة على هذه اجلهات أن

يدعو اجلهات املانحة إلى التساؤل إلى متى؟

تفعل ما عليها ،ال أن تطالبنا بعدم الذهاب إلى
األمم املتحدة ،مبعنى أن يدعمونا عندما نذهب.

المانحون ..والتحذيرات
� :إنن ��ا نتفه ��م جمام�ل�ات
مقاطع ��ة م ��ن
ال�سلط ��ة عل ��ى ل�س ��ان وزي ��ر املالي ��ة ،ورئي� ��س ال ��وزراء
ورئي�س ال�سلطة ،لكن ما ن�شعر به ك�شعب هو �أن الدول
العربي ��ة منخرطة يف منظوم ��ة عقوبات �ضد ال�شعب
الفل�سطيني وقيادته ،هل لديك ما يبدد هذا ال�شعور؟
•قس���يس :ال ،ال يوج���د لدي م���ا يبدد هذا
الش���عور ،لكنني أح���اول أن آخذ املوضوع
إلى جانب أبعد ،فهناك احتالل منذ أكثر من
 45عام ًا ،وال ش���ك في أن هذه فترة طويلة
جد ًا ،وتتطلب اتخاذ إجراءات إلنهائه وليس
التعايش مع���ه ،فعلى س���بيل املثال ،هناك
سؤال يطرح ـ مبا في ذلك من جهات أوروبية
وغيرها ـ عن سبب ذهابنا أص ًال إلى اجتماع
الدول املانحة ،وملاذا نتعايش مع وضع كهذا.
كما أن بعض هذه اجلهات تقول :إن منظومة
العالقات كلها مع الدول املانحة كانت جزء ًا
من عملية سياسية كان يفترض بها أن تؤدي
إلى قيام الدولة الفلسطينية ،وبالتالي ملاذا ما
زلتم تتحدثون مع الدول املانحة .هذا الكالم
يقال ،وينم عن ش���عور بأن هذه اجلهات قد
ملّت ،لكننا نؤكد أنه ال يحق لهذه اجلهات أن
متل ،وإن ما تفعله قد يفهم على أنه عقوبات.
م����ن جانب آخر ،هناك جهات تقول لنا إنه في
ح����ال ذهابنا إلى األمم املتحدة فإن أوضاعنا
ستزداد صعوبة ،وباعتقادي فإن هذا نوع من
العدد (2012 )21

إح����دى الدول املانحة املؤثرة وهي من أوروبا،
حت ّذرن����ا من الذهاب إل����ى األمم املتحدة ،وأنا
أقول إن على هذه الدولة أن تدعم توجهنا طاملا
أن لديها موقف ًا مبدئي ًا داعم ًا لقيام كيان  /دولة
فلسطينية ،على أساس حل الدولتني ،وبالتالي
يفت����رض أنال حت ّذرنا م����ن الذهاب إلى األمم
املتحدة ،بل أن تشجعنا عليه ،وتصوت إلى جانبنا
بالنتيجة ،ليس لدي ما يبدد املخاوف بأننا نقع
حتت طائلة عقوبات.

 :طاملا �أن هناك اتفاقاً على �أن هناك �أزم ًة
يتغي الواقع
بنيوي ًة ،ومن الوا�ضح �أنها �ستمتد �إىل �أن رّ
عل ��ى الأر� ��ض ،مبعنى �أن ينته ��ي االحتالل ،و�أن تكون
هن ��اك �سيادة و�سيطرة على املعابر �إىل غري ذلك� ،إىل
�أن يحني هذا الوقت الذي يبدو �أنه �سيطول ،ك�سلطة
و�شعب وفئات اجتماعية واقت�صادية ،هل نت�صرف على
هذا الأ�سا�س� ،أي �أن هناك �أزم ًة بنيوي ًة تتط ّلب االبتعاد
قلي ً
ال عن ترف ت�صديق �أنف�سنا ب�أن هناك دولة متلك
�أمرها ،وبالتايل فما نالحظه هو �أننا ال نت�صرف على
هذا الأ�سا�س �سواء ك�سلطة �أو جمتمع ،و�أن كثرياً من
املظاهر تدل على �أننا ال ن�أخذ باالعتبار طبيعة الأزمة
االقت�صادية 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
سنوي ًا أقل مما يلزم لتنمية االقتصاد بالقدر
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الذي نريد ،وبالتالي فإن االقتصاد يتراجع.

فلدينا معدل دخ���ل الفرد  1على  20مقارنة

إن مع���دل الدخل لدينا منخف���ض باملجمل،

مع االقتصاد اإلسرائيلي ،الذي يفترض أن

ونحاول العيش ضمن ظروف دخل منخفض،
فنحن كشعب إجما ًال لدينا بطالة عالية وهي

نكون موجودين معه في غالف جمركي واحد.
ه���ذه حقيقة ،وهناك س���وء توزيع ،وباملجمل

مستمرة في االرتفاع ،ولدينا دخل منخفض

فإن وضعنا س���يئ ،ولدينا عدم يقني في كل

ال نستطيع زيادته ،كما أن لدينا حالة من عدم

األمور التي تتعلق بالتخطيط .في الواقع فإننا

اليقني في القيام بالتزاماتنا يش���عر بها كل
موظف يتلقى راتب ًا من السلطة مع بداية كل

ندفع الرواتب ،لكن املش���كلة تكمن في أنه ال
يوجد يقني حول موعد صرفها وإذا ما كانت
ستصرف كامل ًة أم ال.

شهر ،وبالتالي هذا سمة الوضع الذي نعيشه.

 :لنطرح ال�س� ��ؤال بطريقة
مقاطع ��ة م ��ن
خمتلفة ،اعتماداً على مقولة �إن �إ�سرائيل دفعت ب�أكرب
ع ��دد م ��ن ال�سكان بكل ما لديهم م ��ن م�شاكل يف وجه
�سلط ��ة �سحب ��ت منها كافة ال�صالحي ��ات التي مت ّكنها
م ��ن التعام ��ل م ��ع ه ��ذه امل�ش ��اكل ،وبالت ��ايل فنحن يف
و�ض ��ع غري طبيعي ب ��كل معنى الكلمة ،لكننا نت�صرف
وك�أن ��ه طبيع ��ي ،فمث ً
ال فيم ��ا يتعلق بقان ��ون اخلدمة
املدنية ،هل كان من ال�ضرورة وبجرة قلم رفع فاتورة
الرواتب ،التي هي �أكرب م�شكلة لدينا ،بن�سبة  %61يف
يوم واحد؟ ،وغري ذلك من املظاهر والإجراءات التي
توحي �أن ال�سلطة تتعامل كدولة ،يف وقت ال متلك فيه
ما يلزم من �صالحيات و�إمكانيات؟
•قس���يس :من املجح���ف أخذ مث���ال واحد
واستخدامه كوصف للحالة العامة ،إذ يكفي
مث���ال مضاد واحد لدح���ض كل ما يطرح
بشكل عام.
أنا أقر بأن لدينا بعض املظاهر التي توحي
أننا نعي���ش مبعزل عن حقائق الوضع الذي
نح���ن فيه ،فهناك أمثلة كثي���رة ،لكن ذلك ال
ينفي تش���خيصنا للوضع ال���ذي نحن فيه،

حول اتفاقية باريس
 :مت احلديث كثرياً عن اتفاقية «باري�س»،
و�أن اجلانب الفل�سطيني مل ي�ستنفد كافة الإمكانيات
املمكن ��ة فيه ��ا ،فه ��ل مت التو�ص ��ل �إىل بع� ��ض املناف ��ذ
لال�ستفادة �أكرث منها؟
•قسيس :ما يحدث أنه ال يوجد تطبيق أمني
لكل نواحي االتفاقية ،ومت تنفيذ دراسة عقب
أيل���ول العام املاضي للتعرف إلى الفجوات،
ونح���ن كوزارة مالية كنا ننظر ،مؤخر ًا ،إلى
التس��� ّرب ف���ي األموال الضريبي���ة من هذه
الناحي���ة ،وه���ذا ليس األم���ر الوحيد الذي
نس���تطيع فعله ،وحدث هناك تبادل لرسائل
من أجل حتسني اجلباية للمقاصة الضريبية،
والتقليل من التس���رب ال���ذي يحصل فيها،
وهذا بالتأكيد أح���د اإلجراءات ،لكن هناك
إج���راءات أخرى كثيرة ،ميكن اللجوء إليها،
خاص��� ًة أن هناك مج���االت كثيرة يحصل
فيها عدم تطبيق أمني لالتفاقيات بيننا وبني
اإلسرائيليني حتتاج إلى متابعة ،ونحن لدينا
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جدول كامل بهذه األمور التي نتحدث عنها.

جزء من اتفاقية مؤقتة ،ما نريده هو إزالة كافة

إضافة إل���ى ذلك ،ميكن احلديث عن األمور

ه����ذه االتفاقيات في ظروف تكون لنا ضمنها

التي تهم وزارة االقتص���اد ،حول إجراءات

احلرية الكاملة في التصرف مبقدراتنا ،وبعدها

لتحس�ي�ن طرق تطبيق اتفاق «باريس» ،لكن

إذا كان س����يحدث اتفاق بيننا وبني إسرائيل،

باملجمل االتفاق حصل بني قوة احتالل وجهة

فس����يكون هناك ن����وع من الندي����ة واملصالح

حتت االحتالل ،وبالتالي السؤال ليس إذا ما

املتبادل����ة ،أما أن جنلس للتف����اوض على ما

كان���ت جيدة ،بل هل كان باإلمكان أن تكون

مت التفاوض حوله ،فه����ذا مرفوض ،وبالتالي

أفضل مما هي عليه ضمن الظروف السائدة.

نطالبه����م بتنفيذ ما مت االتف����اق عليه ،وليس

اجله���ات التي فاوضت خ�ل�ال ذلك الوقت،

بالضرورة الدخول في مفاوضات.

واستمعنا إليها في أكثر من مناسبة ،قالت

هناك موقف سياسي ،بعدم التفاوض في ظل

إنن���ا حصلنا على أكثر مم���ا كان باإلمكان

ظروف تقوم فيها إسرائيل باإلجحاف بحقوقنا،
وطبع���� ًا احمل����ك كان وال يزال ه����و موضوع

وليس���ت لدي شكوك في أنهم بذلوا قصارى

االستيطان والنش����اطات االستيطانية بكافة

جهدهم للوصول إلى أفضل ما ميكن ضمن

أش����كالها ،مبا في ذلك توفي����ر البنية التحتية

تلك الظروف ،لكن كتطبيق لالتفاق هناك كثير

للوجود االستيطاني في األراضي الفلسطينية.

احلص���ول عليه في ظل الظروف الس���ائدة،

من املآخذ على هذا الصعيد ،إذ إن إسرائيل
بحجة الذرائع األمنية ميكن أن تلغي أي جزء
من االتفاق ،فمث ًال تصدير بضائعنا إليهم ال
يتمتّع باحلرية أس���و ًة مبا يحدث في احلالة
املعاكسة أي تصدير سلعهم إلينا ،بينما في
الغ�ل�اف اجلمركي الواحد يفترض أن تكون
احلركة في االجتاهني بالسهولة نفسها.
في موضوع الس����يطرة عل����ى الذبذبات التي
نس����تخدمها ألغراض االتص����ال ،لم ننل كل
حقوقن����ا على هذا الصعيد ،فهناك الكثير من
املجاالت التي لفت النظر إليها خبراؤنا ،وأكدوا
احلاجة إلى متابعتها ،لكن ما نريده ليس إعادة
تفاوض عل����ى «بروتوكول باريس» ،والذي هو
العدد (2012 )21

الخطة «ب»
 :خالل الأ�شهر الأخرية ،كان هناك �إجماع
فيما يتعلق بت�شخي�ص الأزمة حتى بات الطفل لديه
ت�ص ��ور �أو موق ��ف �أو ر�أي م ��ا حياله ��ا ،وعل ��ى �صعي ��د
النخبة ح�صلت م�شاورات ومداوالت كثرية ،وبالتايل
ح�ص ��ل �إىل ح ��د م ��ا ت�شخي� ��ص كبري ومعق ��ول ،والكل
يتفهم ��ه ،لك ��ن حت ��ى الآن مل تت ��م �أي مب ��ادرة لو�ض ��ع
قائمة مبا ميكن ،ويجب فعله ،خا�صة �أننا ذاهبون �إىل
الأمم املتح ��دة وت�أتين ��ا تهديدات من جهات خمتلفة،
وتلميح ��ات �إىل �أن الأزمة ق ��د تتفاقم �أكرث ،وبالتايل
�إىل مت ��ى املماطل ��ة يف و�ض ��ع �أفكار حم ��ددة ،كحكومة
�أو م�ؤ�س�س ��ات �أو فئ ��ات �أخرى ،ح ��ول �إجراءات حمددة
ووا�ضحة ،طاملا �أن الأزمة قائمة؟
•قسيس :هذا الس���ؤال يفرض نفسه علينا،
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ب���ل حتى إننا نس���أل ذاتنا م���ا هي اخلطة
«ب» في العديد من احلاالت ،مث ًال إذا ذهب

كبير ًا من املجتمع الفلسطيني ،لكنها ليست
كل املجتم���ع ،وبالتالي ال بد أن نتحمل مع ًا،

باراك أوباما وجاء ميت رومني ،وإذا أوقفت

وفي نهاية املط���اف إذا لم يعد يردنا املال،

إس���رائيل املس���اعدات ،إلى غير ذلك ،لكن

فلن ندف���ع رواتب ،أو س���ندفع بدرجة أقل

يفت���رض بنا في احلقيقة أن نركز على خطة

بكثي���ر ما هو عليه احلال اآلن ،وس���يحدث

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

ن���وع من التأخر في الس���داد الذي نحاول

في مواجهة مصيرية من هذا النوع.

أن نتداركه لفترة ،يج���ب أن نحتملها ،لكن

خطة «أ» هي الذهاب إلى األمم املتحدة وطرح

كم س���تطول هذه الفترة ،ال أدري ،علينا أن

حقنا في العضوية فيها ،لكن هذه املرة عبر

ندرك أن السلطة أو اخلزينة رمبا لن تستطيع

العضوية في اجلمعية العمومية حتى لو كانت

أن توفر الرواتب .م���رت علينا فترات كانت

دولة غير عضو .هذا هو توجهنا السياسي،

لدينا مشكلة في تسديد الرواتب ،فترة طالت
ألشهر .أنا ال أقول أن نظل  16شهر ًا دون

بوضع مخرج في جيبها وتنشره على املأل،

رواتب ،كم���ا في عامي  2006و ،2007بل

وأنا كشخص لست ضمن القيادة ،وال أعرف

أن نذهب إلى املواجهة السياسية بعزمية ال

ما هو املخرج ،بل ما أدركه هو أن لدي هذه

يش���وبها أي خوف ح���ول ما ميكن فعله في

املواجهة وأريد خوضها.

حال ع���دم النجاح ،ألننا ذاهب���ون للنجاح

وليس من املعتاد قيام أي جهة تقوم مبواجهة

وإذا ضغطت علي وقلت لي ماذا س����تفعل في
حالة عدم النجاح ،أقول لك علينا أن نتحمل،
وإذا وجه����ت إلي دولة أجنبية هذا الس����ؤال
س����أطالبها بأن حتت����رم التزاماتها ،وبالتالي
فنحن لسنا ذاهبني إلى معركة ومثقلني بخطط
«ب» ،طاملا أن هدفنا هو املواجهة الدبلوماسية.

وحتقيق توجهنا.
 :جيد هذا الكالم ،لكننا ال نلم�س �إعداد �أو
تهيئ ��ة النا�س ليكون ��وا خلف القيادة عند الذهاب �إىل
الأمم املتحدة ،فكيف تذهب �إىل الأمم املتحدة ولديك
نقاب ��ات ت�ضرب وتعطل املدار� ��س وت�شل احلياة يومياً
وك�أن معركة الأمم املتحدة ال تعنيها؟
•قسيس :ما أسمعه من النقابات غير ذلك،

لكنْ  ،هناك حق بالتس���اؤل ع ّما ميكن فعله،

إذ عندما يكون هناك أفق سياسي أو فعل

ففي الفترة املقبلة إذا استمر حجب املعونات
عنا ،فهذه س���تكون مبثابة عقوبات ،وحينها
سننظر في كيفية التعايش مع هذه العقوبات،

لك���ن ذلك ال يلغي أننا مررنا بظروف صعبة
في املاضي .صحيح أن احلكومة متثل جزء ًا

سياسي ،فالكل يتح ّمل ،هذا ما أسمعه.

 :لك ��ن م ��ن الوا�ض ��ح �أن هن ��اك م�شكل ��ة يف
ع ��دم وج ��ود ان�سجام جمتمعي ميك ��ن �أن ي�شكل رافع ًة
للمعرك ��ة الت ��ي تتج ��ه �إليه ��ا القي ��ادة الفل�سطينية يف
الأمم املتحدة؟
133

•قس���يس :أنا م���درك متام ًا ملا قي���ل ،ومتفهم

نومه ويقول احلمد لله أنني ما زلت حي ًا ،ويأتي

ألهميته ،وأرى أن أس���ئلة كه���ذه حتتاج إلى
إجاب���ات مقنعة ،وطاملا أن لديك ش���كوك ًا فال

إليه أحد ويقول له أنت بخير وهذا جيد ،بينما
ق���د يكون ن���ام في اليوم الس���ابق دون تناول

شك في أن لديك أسباب ًا ،لكن ليس لدي حاليا
أي ش���يء إلزالة هذه الشكوك ،إ ّال أن إمياننا

عشاء ،مبعنى أننا كسلطة نضعف ،واقتصادنا
يتراجع.

بأهدافن���ا يظ���ل قوي ًا ،وكذلك بش���عبنا ووعيه

ال تنظر إلى حج���م اقتصادنا على أنه ازداد،

لتج���اوز أي محنة من ه���ذا القبيل .هذا ليس

بل إلى الفجوة بيننا وبني اقتصاديات أخرى،

من باب طرح شعارات

وانظر إلى منو اقتصادنا ونظيره على مستوى

وإذا كان م���ا يق���ال لي إنه ال أح���د في وارد

اقتصادي���ات أخرى ،فبالتال���ي نحن نضعف

ق���وي ،وبحاجة إلى ذلك النوع من العمل الذي

ككي���ان ووضع ،ما يعن���ي أننا بحاجة إلى أن
نفعل شيئ ًا.

املعركة السياس���ية التي نخوضها ،فهذا كالم
تك���ون الصحافة أقدر عليه ،لرفع درجة الوعي
بنوع املعركة التي نحن مقبلون عليها.
ش���خصي ًا ،أرى أن توجهن���ا واضح نحو فتح
أفق سياسي؛ ألن كل ما يطرح علينا من حلول
للوضع املالي ـ الوضع السيئ الذي نحن فيه ـ
حلول آنية ال تتعامل مع املشكلة البنيوية التي
نح���ن فيها ،فبعد  45عام ًا من االحتالل ،و20
س���نة من املفاوضات نقول «كفى» .وبالتالي،
فإننا في ظل انسداد األفق السياسي نحاول
فتح ثغرة نحو مس���تقبل أفض���ل ،األمر الذي
يتطلّب الدعم من اجلميع.
برأيي ال يكفي أن نظل نبرز احملاذير ونسعى
إلى تثبيط العزمية ،بل نحن بحاجة إلى شحذ
العزمية.
وق���د كنت تتحدث عن األزمة البنيوية وآثارها،
وأننا نعيش وكأنه ال توجد مشاكل ،لكننا ككيان
واقتصاد نضعف ،فنحن أش���به مبن يفيق من
العدد (2012 )21

� :ألي� ��س م ��ن املمك ��ن �أن تك ��ون امل�شكل ��ة يف
ال�سيا�س ��ة االقت�صادي ��ة التي تبنته ��ا منظمة التحرير
من ��ذ البداي ��ة ،واملتمثل ��ة يف اختي ��ار اقت�ص ��اد ال�س ��وق،
بينم ��ا نح ��ن حتت االحتالل ،مبعنى �أال ميكن �أننا مل
نوفق يف اختيار النمط االقت�صادي الأ�صلح حلالتنا؟
•قسيس :رمبا ،لكن هذا املوضوع ليس سؤا ًال
بحاجة إلى جواب مني ،بل بحاجة إلى نقاش
مجتمعي حتى نصل إلى نتيجة جيدة لنا جميع ًا،
ونحن يس����رنا 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
س����وق يشجع االستهالك ،لكن هذا املوضوع
بحاجة إلى نقاش مجتمعي ،وال يكفي أن يخرج
أحد بفكرة ويقول هذا ما نريد.
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 :قل ��ت �إن الإنت ��اج حما�صر،
مقاطع ��ة م ��ن
واال�ستهالك مفتوح يف االجتاه الآخر.
•قسيس :إلى حد ما.

يأخذ ش����هادة جامعي����ة ،فتراها تعاني وتضحي
خالل ه����ذه الفترة ،لكن هذه طبيعة األمور ،لكن
املشاكل التي لدينا تتمثل في أن هناك عدد ًا كبير ًا
م����ن الناس الذين يتلقون معونات من الس����لطة،
فليس كل ما ندفعه معاش����ات ،ب����ل لدينا أيض ًا

 :لننظ ��ر �إىل الأم ��ور بواقعي ��ة ،فمث�ل ً�ا كلفة
الطال ��ب اجلامعي كانت  100دينار يف الف�صل ،لكن الآن
الأب الذي لديه ولدان يف اجلامعة ومتو�سط الق�سط 600
دينار ،هذا يخلق �شعوراً ب�أن هناك «ت�سليعا» لكل �شيء؟.
•قس���يس :ردودي على مثل ه���ذا 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 صحيح ًا ،فنحن كلنا
عملنا حني تعلمنا.
لك����ن الظ����رف القائم لدينا م����ن ارتفاع معدالت
البطالة ،وعدم إمكانية توفير عمل ،إلى غير ذلك،
يفرض على األب أن يعلم أوالده ،وهناك كثير من
اآلباء ال يستطيعون فعل ذلك.

حتويالت 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
ف����ي رام الله ،بل انظروا إل����ى العدد الكبير من
أبن����اء ش����عبنا غير القادرين عل����ى تأمني القوت
اليومي ليبقوا في وضع صحي جيد .أنا أحتدث
عن الهزال ،فليست صحة البلد هي التي تضعف
فقط ،وإمنا صحة الناس تتراجع.
املؤش���رات األهم بالنس���بة لنا ه���ي :البطالة
والصحة والتعليم ،فالبطالة ارتفعت في الفترة
األخي���رة ،والصح���ة والتعليم لدينا بال ش���ك
أفض���ل من العديد من ال���دول ،لكن أين نحن

هذا ليس الوقت للحديث عما تقوم به اجلامعات،
الت����ي توفر دوم ًا منح ًا للطال����ب غير القادر على

م���ن الدول املتقدمة عل���ى هذا الصعيد ،هناك
فجوة كبيرة ،وإذا أردنا االرتقاء باقتصادنا فال

اإليفاء بالتزامات تعليمه ،إذا كان بالطبع ناجح ًا
أكادميي ًا ،وال ش����ك في أن لدينا عدد ًا كبير ًا من

بد من مس���توى تعليمي أفضل بكثير من ذلك
املوجود حالي ًا ،إذ ال يكفي أن يكون هناك حملة

الطلبة الذين يتعلمون ويتخرجون من اجلامعات،
وأن هناك تضخم ًا في عدد اخلريجني بالنس����بة

ش���هادات ،ألن هناك فرق ًا بني شخص يحمل
ش���هادة ،وآخر قادر على التعلم وبناء قدراته

إلى قدرات اس����تيعاب السوق ،لكن هذه مشكلة

الذهنية بنفسه والتوسع فيها ،فهذا أمر يحتاج

تستطيع أن حتل نفسها بنفسها رغم الصعوبات،

إلى عمل وراحة بال ،وتوفير جو مناسب ،وهذا

فهن����اك صعوبات للعائلة التي تريد أن ترى ابنها

كله نحن محرومون منه.
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أنا ال أريد االنتقاص من اجلهود الضخمة التي
بذلت لدينا لتحس�ي�ن التعليم وبناء اجلامعات،
التي أس���همت في بناء االقتصاد ،لكن هل هذا
كاف ،باعتقادي ال ،لكن ذلك ليس س���بب ًا جللد

 1998وحت ��ى الآن يف ��وق ن�سبة الـ  ،%100فكيف ميكن
التعامل مع هذه امل�ؤ�شرات بطريقة �شفافة ووا�ضحة
تعك�س الواقع ،وال ت�ستخدم للت�ضليل؟
•قس���يس :هي تس���تخدم للتضلي���ل عندما
يح���دث تعميم ،عبر أخذ مؤش���ر كلي يقفز

الذات ،والقول إننا ال نقوم مبا فيه الكفاية ،فنحن
نبذل جهود ًا كبير ًة ،ونحن نضحي من أجل تعليم

عن التفاصيل الدقيقة ،وهو ما يتعلق بتوزيع
الثروة عندما نق���ول  10مليارات ،و2500

أبنائنا ،من أجل حتس�ي�ن وضعنا ،ونحن قمنا
بتحس�ي�ن وضعنا كثير ًا ،فإذا نظرنا إلى مجمل

معدل دخل الفرد فهذه حقيقة ،لكنها ليست
كل احلقيق���ة ،ألن هناك أفراد ًا دخلهم ليس

الناجت احمللي ،العام املاضي ،فسنجد أنه كان

فق���ط أقل م���ن  2500أو  1600دوالر في

نح���و  10مليارات دوالر ،وإذا قس���مناها على

الشهر ،بل أقل من  1600دوالر في السنة.

األف���راد يكون نصيب الف���رد منها نحو 2500

بحك����م خلفيت����ي كمؤس����س مرك����ز أبحاث

دوالر ،القيمة االس���مية ولي���س الفعلية ،وهي

السياس����ات االقتصادي����ة ،اهتمم����ت بهذه
الناحية ،ليس بصفتي باحث ًا بل ألوجه البحث،

أفضل بكثير من الدول ،لكنها متثل  1على 20
مقارنة مع الدولة املسيطرة على اقتصادنا.

وكنت مهتم ًا بأال يكون عملي هنا كوزير مالية
مقتصر ًا على جلب رواتب كل آخر الش����هر،

مؤشرات تنموية خادعة

وضرائ����ب من الن����اس ،ب����ل كان يهمني أن

 :املتتبع للو�ضع يلم�س �أن ال�سلطة وك�أنها
تق ��ع يف حمظ ��ور اخلط ��اب ال ��ذي تبنت ��ه الكث�ي�ر م ��ن
ال ��دول ،خا�ص ��ة دول املنطقة التي وقعت فيها �أحداث
الربي ��ع العرب ��ي مثل م�صر ،التي تبن ��ي خطابها على
م�ؤ�ش ��رات كلية هي يف حقيقة الأمر ،ال تعك�س الواقع
ب�ص ��ورة دقيق ��ة� .أنت تقول �إن من ��واً مت�ص ً
ال ح�صل يف
االقت�ص ��اد الفل�سطين ��ي مبع ��دل  %9على مدى ثالث
�سن ��وات ،ومع ��دل دخ ��ل الف ��رد حت�سّ ن ،لك ��ن احلقيقة
لي�س ��ت كذل ��ك� ،إذ �إن دخ ��ل النا� ��س يت� ��آكل ،والفق ��ر
ي ��زداد �أ�س ��و ًة مب ��ا ح�ص ��ل يف م�صر مث ً
ال ،ق ��د تقول �إن
ن�سب ��ة الفق ��ر انخف�ض ��ت خ�ل�ال الف�ت�رة 2010-2008
بن�سب ��ة الثل ��ث تقريب� �اً ،لكن خط الفق ��ر هذا و�ضع يف
الع ��ام  ،1998وحت ��ى الآن ي�ؤخذ ب ��ه وتقا�س عليه بقية
امل�ؤ�ش ��رات ،علم� �اً �أننا نواج ��ه ارتفاع� �اً يف الأ�سعار بني
العدد (2012 )21

أنظر إلى السياس����ات وما زلت ،إذ أنظر إلى
موضوع السياس����ات بجدية ،وأريد أن أجته
ف����ي هذا االجت����اه في أقرب وق����ت يتاح لي،
بأن أهتم أكثر مبوضوع السياس����ات املالية
واالقتصادي����ة ،وقتها س����أعالج النقاط التي
ذكرتها ،بأن ال أجعل املؤشرات الكلية حتجب
عنا صورة التفاصيل التي متثل س����بب غياب
األمن االجتماعي بالدرجة األولى.

ما يقال من أن املؤشرات الكلية أحيان ًا حتجب

تفاصيل دقيقة ومهم���ة صحيح ،ويفترض أن
يكون هذا في صلب تدخالتنا كسياسات.
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� :إذاً يفرت�ض تطوير م�ؤ�شرات

مقاطعة من
�أخرى؟.
•قس����يس :هي موجودة ،فإذا نظرت إلى الفقر
املدقع ،والبطالة ،وخط الفقر ،فنحن حس����بنا
خط الفقر في الع����ام  1996وكنت وقتها في
معهد أبحاث السياسات االقتصادية ،وعملنا
وقتها س����لة االستهالك ،وحسبنا دوالرين في
اليوم للف����رد ألخذ أس����برين ،ورغيف اخلبز،
وإليج����ار البيت ،قد يك����ون الرقم بحاجة إلى
مراجع����ة ،لكنه لن يختلف كثي����ر ًا كحد أدنى
للفقر ،لكن املش����كلة تكمن ف����ي أن كثير ًا من
الناس يعيشون حتت خط الفقر ،يعني دخلهم
أقل بكثير من دوالرين يومي ًا ،وهذا ما يفترض
االلتفات إليه.
األمور التي ذكرت بخصوص إعادة النظر في
موضوع اقتصاد السوق ،كمحرك لالقتصاد
حتت ظ���روف االحتالل ،وع���دم النظر إلى
املؤشرات الكلية فقط ،والذهاب إلى مؤشرات
تفصيلية دقيقة ،كلها أمور ضرورية.
� :شبكات حماي ��ة اجتماعية
مقاطع ��ة م ��ن
على �سبيل املثال؟
•قسيس :موجودة ،نحن كسلطة ،ومبساعدة
من الدول املانحة ،نؤمن مساعدات كل ثالثة
أش���هر للمحتاجني إليها ،فليس كل األموال
الت���ي نصرفها عبارة ع���ن رواتب للعاملني،
فهن���اك حتويالت للمحتاجني بش���كل كبير.
نحن كسلطة وطنية التزاماتنا واسعة وكبيرة.
 :من ��ذ بداي ��ة ت�س ّل ��م د� .س�ل�ام فيا� ��ض رئا�سة
ال ��وزراء ،كان ه ��دف ال�سيا�س ��ة املالي ��ة حتفي ��ز القط ��اع

اخلا�ص ومتكينه من حمل جزء من الأعباء ،كيف تبدو
ال�صورة الآن؟.
•قسيس :لننظر إلى املؤشرات ،عندما جنلس
ونتحدث مع ممثلي القطاع اخلاص ،يقال لنا
إن هن���اك تراجع ًا ،ونحن ن���رى التراجع عبر
مؤش���ر كلي هو االقتصاد بشكل عام ،ونحن
نح���اول أن نس���تدرك ه���ذا التراجع وعكس
اجتاهه عبر ما نستطيع من تدخالت.
في الوقت نفسه ،فإننا نشجع االتفاقيات الدولية
مع أنه يجب دراس���تها بحرص ،ورؤية أثرها
علين���ا ،كما أننا نش���جع التصدير من خالل
احلواف���ز ،وبالتالي نحاول فع���ل ما يضمن
قدراتنا على حتفيز القطاع اخلاص.
القط���اع اخلاص لديه طلباته ،ومؤخر ًا عندما
متت إع���ادة النظر في قانون ضريبة الدخل،
كان���ت لديه حتفظات كثيرة ،جتاوبنا مع جزء
كبير منها حتى ال تكون لديهم حوافز سلبية،
وسنعمل في هذا االجتاه قدر استطاعتنا.
في ظروف االحتالل يقال لنا إننا نعلق كل شيء على
شماعة االحتالل ،لكن االحتالل ال يزال قائم ًا ،وال
ميثل ظروف ًا جاذب ًة لالستثمار ،وظرف عمل مثالي ًا
للقطاع اخلاص؛ ل���ذا ليس مبقدور املرء إ ّال أن
ُيحيي القطاع اخلاص الفلسطيني على استعداده
لالس���تثمار في ظل ظروف سلبية مثل تلك التي
نعي���ش ،ونأمل أن يظل هذا احلاف���ز موجود ًا،
البعض يجد الوضع الذي نعيشه مدعاة للشعور
باإلحباط ،بينما أعتقد أن هذا يجب أن يش���كل
مدعاة للشعور بوجود حتد جدير باملواجهة.
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االلتزام تجاه غزة
 :بالن�سب ��ة �إىل قطاع غزة ،من الوا�ضح �أن
امل�صاحل ��ة تبتع ��د �شيئ� �اً ف�شيئاً ،وال يوج ��د �أفق قريب
له ��ا ،كيف ميكن التعاي� ��ش بطريقة تخفف من وط�أة
الت�أث�ي�رات ال�سلبية عل ��ى االقت�ص ��اد الفل�سطيني �إىل
تغي ما يقربنا من امل�صاحلة؟
حني يطر�أ رّ
•قس���يس :ال ش���ك في أن فق���دان اخلزينة
الفلس���طينية الدخل ال���ذي كان يأتيها من
العائ���دات من قطاع غزة ـ والذي يصل إلى
نحو  %28م���ن اإليرادات وكان يفترض أن
تك���ون أكثر من ذلك عبر بذل جهود إضافية
ـ له تأثيرات س���لبية ،وبالتالي فإن االنقسام
والوضع القائم أ ّثرا بشكل كبير على قدرات
السلطة على القيام بالتزاماتها.
لدينا واق����ع يتم ّثل في أننا الس����لطة الوطنية
الفلس����طينية وليس س����لطة رام الله ،وبالتالي
لدينا التزامات ،فكلمة الوطنية ليست فقط نكاية
باالحتالل ،بل إنها سلطة لديها التزامات شاملة
جتاه اجلغرافية ،والقطاعات املجتمعية .لدينا
التزامات للقطاع اخلاص ،واألهلي وموظفينا،
والقط����اع 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،
العدد (2012 )21

لكننا س����نعمل على إيجاد سبل لتخفيف وطأة
هذا العامل.

 :هن ��اك مفارق ��ة بوج ��ود اقت�ص ��اد ي�ضعف
يوم� �اً بع ��د �آخ ��ر يف ال�ضف ��ة ،ومطل ��وب من ��ه متوي ��ل
جه ��از �إداري �ضخ ��م ،وخدم ��ات النا� ��س واحتياجاتهم
يف ال�ضف ��ة ،ومتوي ��ل غزة ب�ش ��كل كامل دون �أن ينق�ص
م ��ن ذل ��ك قر� ��ش واح ��د ع ��ن ذي قب ��ل ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
متويل �سفارات يف ع�شرات الدول ،وم�ؤ�س�سات ملنظمة
التحرير ،واحتياجات الفل�سطينيني يف لبنان والأردن
و�سوري ��ة ،ه ��ذا ع ��بء ين ��وء بحمل ��ه اقت�ص ��اد �صغ�ي�ر
كاقت�صاد ال�ضفة الغربية.
•مقاطعة من قسيس :أال يدعو ذلك لإلعجاب.
 :م ��ا �ش� ��أن املواط ��ن الع ��ادي ال ��ذي لي� ��س
مبق ��دوره التحم ��ل �أك�ث�ر ،ه ��ذا م ��ن جان ��ب� ،أم ��ا من
جانب �آخر ،ف�إن «حما�س» حولت االنق�سام �إىل نوع من
«البزن�س» ،واالبتزاز ملا ت�سميه «�سلطة رام اهلل» ،حتى
بات يقال �إن ال�سلطة مت ّول االنق�سام؟
•قسيس :أنا ال أتضايق من أقوال أو تساؤالت
كهذه .هذا سؤال مش���روع جد ًا ،ويخطر في
بال كل منّا ،وحان الوقت الس���تخدام مفردات
مختلفة ،لكن بشكل عام لدينا جهاز متضخم،
أمني وإداري ،فعدد العاملني كبير ،لكن حول
ما يقال بخصوص اضطرارنا إلى فعل كل ذلك،
وقدرتن���ا عليه حتى اآلن ،فإننا نقوم به بش���ق
األنفس ،مثل ذلك الذي يعلم أوالده في اجلامعة
ودخل���ه قليل ،فنحن قادرون على فعل كل هذا
بدخل قليل ،وهذا أمر يدعو إلى اإلعجاب ،لكن
من الصحيح أيض ًا أن هذا يشكل عبئ ًا كبير ًا.
هناك ش���يء آخ���ر ،وهو اإلنف���اق على غزة،
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مشروع وصحيح.

فقطاع غزة استأثر بـ %43من املوازنة السنة

بالتأكي����د لن يكون كافي���� ًا أن نذهب وكأنه

املاضية ،ولن تقل النسبة عن ذلك هذه السنة،
وهذا يدعو إلى هذا النوع من التساؤل مبعنى

كأي ي����وم عادي ،وقد كنت أقول هذا األمر

إلى متى؟ ،لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل

منذ أيلول العام املاضي ،مبعنى أن ما بعد

نوق���ف اإلنفاق على غزة أم نحاول جلب دخل
منه���ا؟ نحن نحاول حالي ًا جلب دخل من غزة،

أيل����ول ال ينبغي أن يكون كم����ا قبله ،وأنا
أق����ول اآلن إن الوضع قد يك����ون مختلف ًا،

عبر الوصول إل���ى ترتيبات جتعل الدخل من

ف����إذا ذهبنا وأخذنا وضع دولة غير عضو،

املقاصة الضريبية أحسن مما هو عليه اآلن،

فال يجوز أن يظل الوضع كما كان من قبل

بحيث نرجعه إلى مس���توى أقرب ملا كان عليه

على صعيد نشاطنا السياسي ،وأغلب الظن

في الس���ابق ،لكن هذه اإلجراءات حتتاج إلى

أنه لن يكون هو نفس����ه على صعيد قدراتنا

بعض الوقت.

االقتصادية ،وبالتالي كيف س����نتعامل مع

نحن ال نس����تطيع أن نته ّرب من التزاماتنا طاملا

هذا الوضع.

أننا س����لطة وطنية ،نعتبر الضف����ة وغزة وحدة

هذا س����ؤال يخطر على بال الكل ،لكن الرد

جغرافية واحدة .نحن لسنا فقط ضد االنقسام،

عليه ليس لدي اليوم ،فهذا السؤال يفترض

بل ضد أي شيء ميكن أن يوحي أن غزة كيان

أن يطرح على كل مس����توى املسؤولية ،وأن
يكون اجلواب مقنع���� ًا ،ليس مبعنى أن كل

محتلة ،ووحدة جغرافية واحدة ال تتجزأأ ،وهذا

شيء سيكون على خير ما يرام ،بل مبعنى
أن لدينا هدف ًا ،له مستلزماته ،ونحن وراءه

ميكن أن يجحف بذلك هو قرار سياس����ي يجب

للوصول إليه ،ومستعدون لفعل كل ما يلزم
لهذا الغرض ،لكن أيض ًا حتمل ما قد ينشأ

آخ����ر ،فالضفة مبا فيها الق����دس ،وغزة أرض
حتى مبوجب اتفاقية (أوسلو) ،وبالتالي أي قرار
دراسته وبحثه على أعلى مستويات اتخاذ القرار،
فهو ليس قرار ًا مالي ًا بتات ًا ،فما نقوم به هو أننا

عن ذلك من تبعات ،مع محاولة تخفيف هذه

ننفق ضمن اإلطار السياسي الذي نعيش ضمنه.

التبعات بكل الطرق املمكنة ،وباعتقادي فإن

 :ه ��ل �ستخ ��رج ال�سلطة ،ونحن يف طريقنا
�إىل الأمم املتحدة يف � 15أو  ،29بخطاب لل�شعب مفاده
�أنن ��ا ذاهب ��ون �إىل معركة قد تك ��ون تداعياتها قا�سية،
وعليكم �أن تتحملوا؟.
•قسيس :ال ،ال أتصور ذلك ،معرفة اخلطاب
وكيف س���نواجه ه���ذا الوضع مطلب وتوقع

حملتن����ا الدولية يفترض أال تكون لكس����ب
األص����وات إلى جانبنا ف����ي األمم املتحدة
فقط ،بل لتوفير الدعم ،أيض ًا ،الس����تمرار
ه����ذا الكيان ومتطلبات اس����تمراره .الدعم
املطلوب ليس سياسي ًا فقط ،بل اقتصادي
ومالي كي نستمر .هذا أمر ضروري.
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معنا في الذه���اب والدعم ،وتذليل الصعاب

 :ه ��ل هن ��اك حت�ض�ي�رات لتكاملي ��ة كهذه،
مبعن ��ى �أنن ��ا ال نريد �صوتكم فق ��ط يف الأمم املتحدة،
على �صعيد امل�شاورات والزيارات التي تقوم بها القيادة
الفل�سطينية وامل�س�ؤولون ،هل هذا مطروح للنقا�ش مع
من جتل�سون معهم؟
•قس���يس :على مستوى وزارة املالية ،أطرح
ه���ذا الكالم دائم ًا ،وطالب���ت غير جهة بأال
يت���م حتذيرنا م���ن تبعات ذل���ك ،ألن عليها
مس���ؤوليات ،وبالتالي ال أطرح خطة «ب»،
بل أطرح خطة «أ» ،وأقول لهذه اجلهات إن
عليكم أن تس���اعدونا في إجناحها؛ ألن هذا
جزء من التزامك���م ،وإعالنكم عن التزامكم
باالس���تقرار على مستوى الشرق األوسط،
وبالتالي إذا كنت���م جديني في كل كالمكم،
فإنن���ا نتوق���ع أ ّال تتحدث���وا بلغ���ة التهديد
والتحذير من التبعات ،بل يفترض أن تكونوا

العدد (2012 )21

التي ميكن أن تنش���أ بفعل آخرين ليس���وا
مع هذا التوج���ه ،وبالتالي طاملا أنتم معنا،
يفترض أن تس���اعدونا في تذليل الصعاب
التي ستنش���أ من جهات ضد توجهنا ،وهنا
نتحدث عن اجلهات التي أعلنت موقفها هذا،
وطاملا أنكم معنا ،فأرونا ماذا باستطاعتكم
أن تفعل���وا ،عوض ًا عن أن تأتوا لتنبيهنا ،ال
أريد إيذاء باإلغفال ألنني سأفس���ره كإيذاء
مقصود ،وهذا الكالم نطرحه في كل مناسبة
يجري فيها احلدي���ث خالل هذه الفترة ع ّما
س���نفعل ،فهذا هو خطاب���ي ،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

انعكاسات العولمة على السياسات العامة في البلدان النامية
(مع اإلشارة لنموذج مصر)

د .محمد علي حمود

*

ش���هد العالم منذ عقدي���ن من الزمن تطورات

يعكس توصيف التطور التاريخي للعوملة حقيقة
أن ه���ذه الظاهرة أصبحت حقيق ًة ملموس��� ًة لها

التاري���خ ،وص���دام احلضارات ،وم���وت الدولة،

أيديولوجيتها وعناصرها وآلياتها بالشكل الذي

وتراجع السيادة ...كلها شعارات صبغت احلقبة

جع���ل تأثيرها ذا دالل���ة واضحة في كل ميادين

اجلديدة ،وأبرز مالمحها بروز ظاهرة العوملة.

الدولة االقتصادية واالجتماعية.

كبي���رة على الصعيد الدولي ،فاحلديث عن نهاية

يرى نعوم تشومس���كي أن هناك ثالثة أشكال
للدكتاتورية سادت خالل القرن العشرين وبداية
القرن احلادي والعش���رين ،وه���ي :الدكتاتورية
الس���وفيتية ،والنازي���ة ،والتين���ا ( .)TINAوهذه
األخيرة هي اختصار للعبارة «ليس هناك بديل»
( ،)THERE IS NO ALTERNATIVEوهذه العبارة
متثل ش���عار ًا لإلمبراطورية التجارية التي تنشأ
يوم ًا بعد يوم في ظل العوملة.

* كلية العلوم السياسية  /جامعة النهرين ـ العراق.

أم���ا على صعيد الظاهرة ،فإن التطور املادي
للعوملة كان ال ب���د أن يفرز أفكار ًا نظري ًة ،والتي
بدوره���ا تطورت كثير ًا ،ففي تس���عينيات القرن

املاضي كان الكالم عن العوملة ـ كظاهرة جديدة
ـ يعكس إش���كاليات كبيرة ،خاص ًة حول حتديد
معامله���ا وعناصرها ،وهذا ما دف���ع الكثير من
الباحث�ي�ن إلى التخندق بني معارض ورافض لها
م���ن جه���ة ،وبني مؤيد لها من جه���ة أخرى ,أما
اليوم فاحلديث تغ ّير ،فالعوملة استق ّرت مفاهيمي ًا
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وتط ّورت فكري ًا على األقل في الدراسات والواقع
الغربي ،إذ أصبحت قابل ًة للقياس والتحديد ،وهذا
يفس���ره صدور قوائم بالدول األكثر تعومل ًا في
ما ّ
العالم ،فمنذ عدة س���نوات اش���تهرت مؤشرات

س���يتم من أجل اختبار صح���ة االفتراضات
أعاله تناول آليات العوملة ،ومحاولة الكش���ف عن
اإلمكانيات التي تتمتع بها ،وهذا هو احملور األول.
أما احملور الثاني ،فيتناول بالتحليل والدراس���ة

()kof

أهم عناصر السياس���ات العامة ومراحلها التي
ميكن أن تتأثر بالعوملة وإس���تراتيجيتها .أخير ًا

 122دولة هي األكثر عوملة في العالم ،كذلك هناك

س���تتم مناقشة واقع السياسات العامة املصرية

مؤش���ر ( )A.T.KEARNEYال���ذي تعرضه مجلة

وحتليله في ظل العوملة ،وهذا منوذج يتمتع بأهمية

(.) FOREIGN POLICY MAGAZINE
م ّثل تنامي ظاهرة العوملة وآلياتها حتدي ًا جديد ًا
للبلدان النامي���ة ،خاص ًة أن الطابع اجلديد لهذه

خاصة تبرز مما يأتي:

لقياس ظاهرة العوملة ،كان أبرزها مؤشر
الذي نشر ،في العام  ،2007قائم ًة حتتوي على

 -تعاني مصر من محدودية املوارد. -جترب���ة طويل���ة نس���بي ًا م���ن االنفت���احاالقتصادي واخلارجي.

الظاهرة هو البعد العاملي ،وهدفها جتاوز احلدود

- -منوذج عربي ميكن االستفادة من نتائجه.

الوطني���ة وتقليص دور احلكومات ،من هنا برزت
إشكالية الدراسة التي تتمحور حول فكرة أساسية
وهي «في ظل التغ ّيرات 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 س���ينعكس سلب ًا على
آليات صنع السياسات العامة وعملياتها في إطار
األنظمة السياسية النامية؟».
حتتاج هذه اإلش���كالية العلمي���ة إلى فرضية
لإلجابة عنه���ا ،وبالتالي ميكن القول« :إن القوة
املالية واالقتصادية آلليات العوملة س���تؤدي إلى
أثر واضح في السياس���ات العامة ،ومنطلق هذا
التأثير هو االعتبارات املادية التي دفعت الكثير
م���ن البلدان النامية إلى التوجه إلى قوى العوملة؛
للحصول على التمويل الالزم لتنفيذ سياساتها».
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1 .1آليات العولمة
تتنوع وتتعدد آليات العوملة ووسائلها وتختلف
اس���تخداماتها باختالف البلد وطبيعة الظروف
السائدة محلي ًا ودولي ًا ،ومع ذلك ميكن القول إن
ابرز آليات العوملة هي:
 1-1الشركات متعدية الجنسيات

أصبحت الش���ركات متعدية اجلنسيات أكثر
األمناط تعبي���ر ًا عن البعد االقتص���ادي للعوملة
(االقتصاد املتعولم) ،فهي تتربع في ظل التطورات
الدولية اجلدي���دة على ه���رم اإلمكانيات املادية
والبش���رية والس���عة اجلغرافية ،لكن حتديد قوة
هذه الش���ركات على درجة م���ن الصعوبة ،ولكن
ميكن أن نس���وق بعض املؤش���رات ذات الداللة
على هذه اإلمكانية ،فمث ًال جند أن شركة (جنرال
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إلكتركس) ـ وتأتي في املرتبة األولى للش���ركات

وال تس���هل إعادة حتويله إلى نقد دومنا

متعدي���ة اجلنس���يات الكبرى ف���ي العالم (انظر
اجلدول رقم  )1ـ متتلك أصو ًال تقدر بـ 575مليار

خسائر كبيرة.
- -الث��اين ـ رأس امل���ال قصي���ر األمد ،وهو

دوالر ،ووصلت مبيعاتها السنوية إلى  131مليار

االستثمار املالي في عمليات غير إنتاجية

دوالر ،أما شركة (فودافون لالتصاالت) ـ وتأتي

كما في بيع األسهم والسندات والعمالت

في املرتب���ة الثانية بعد (جنرال إلكتركس) ـ فقد

األجنبية وشرائها ،املهم في هذا املضمار

كانت مجمل أصولها  232مليار دوالر ومبيعاتها

أن من���و األموال في االس���تثمار قصير
األمد ازداد مبقدار س���بعة عشر ضعف ًا،

واجلدي���ر بالذكر أن الق���درة املادية ارتبطت

واالس���تثمار في رؤوس األم���وال طويلة

بالتط���ور التكنولوج���ي وتط���ور االتص���االت

األمد كان خمس���ة أضعاف ما بني عامي

واملواصالت واملعلوماتية وهذا قاد إلى ما يلي:

.1997 - 1980

السنوية لعام  2004أكثر من  42مليار دوالر.

1

1 .1رأس املال عابر للحدود.

ارتب����ط ازدياد حرك����ة رؤوس األموال خالل

2 .2رأس امل���ال يجني أرباح ًا هائل ًة ليس من

العقدين األخيرين من القرن العش����رين بشكل

عملي���ات اإلنتاج والتب���ادل والتوزيع بل

كبي����ر بحزم����ة قوان��ي�ن ومق����درات تكنولوجية

م���ن :املضاربة ،والربا ،وبيع الس���ندات

وش����ركات عمالقة ،كل هذا ميثل العوملة املالية

وشرائها ،والعمليات غير اإلنتاجية بوجه

الت����ي أصبحت متثل هدف الش����ركات متعدية

عام ،ولعل هذا ما اصطلح على تس���ميته

اجلنسيات ،إذ تندمج في هذا النمط من العوملة

(العوملة املالية).

2

األهداف األخرى لها في زيادة اس����تثماراتها،

م���ن املهم وجود عنصر القوة ،ولكن األهم هو

وبالتالي أرباحها ،وجت����اوزت هذه العوملة أهم

توظيفه ،وجند أن أخطر حلقة في سلوك الشركات

عنصر ،أال وهو االس����تقرار ،فاحلركة السريعة

والبنوك عابرة القومية هو حركة رأس املال العاملية

في إطار البورصة والتعامالت املصرفية تضمن

اآلن وهي تسير في اجتاهني:

لها االستقرار وضمان حرية هذه األموال ،وهـنا

- -الأول ـ رأس املال طويل األمد ،وهو رأس

أصبحت املضاربات إحدى أبرز الوسائل التي

مال يتم توظيفه في مشاريع مادية إنتاجية

تس����تخدمهـا الش����ركات العمالقـة في حتقيق

كأن تكون في شركة أو معمل أو غيرهما

أهدافها.
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3

جدول رقم ()1
أكبر  25شركة متعدية الجنسيات في العالم لعام 2003
(ماليين الدوالرات واآلالف من العمال)
الأ�صول

املبيعات

العمالة

ال�شركة

ال�صناعة

البلد الأم

جنرال إلكتركس

الواليات املتحدة

إلكترونيات

575

131

315

فودا فون

اململكة املتحدة

اتصاالت

232

42

66

فورد

الواليات املتحدة

سيارات

295

161

350

بي بي

اململكة املتحدة

نفط

159

180

116

جنرال موتور

الواليات املتحدة

سيارات

370

186

350

رويال دويتش شيل

اململكة املتحدة  /هولندا

نفط

145

179

111

تويوتا

اليابان

سيارات

167

127

264

توتال

فرنسا

نفط

89

96

121

فرانس تيليكوم

فرنسا

اتصاالت

111

44

243

إكسون موبيل

الواليات املتحدة

نفط

94

200

92

فولغسواغن

أملانيا

سيارات

114

82

324

أي اون

أملانيا

كهرباء وماء

118

35

107

ريو جروب

أملانيا

كهرباء وماء

105

44

131

فيفيندي يونيفرسال

فرنسا

إعالم

72

55

61

شيفرون كورب

الواليات املتحدة

نفط

77

98

66

وامبو

هونغ كونغ

متنوعة

63

14

154

سيمنس

أملانيا

إلكترونيات

76

77

426

إلكترستي دي فرانس

فرنسا

كهرباء وماء

151

45

171

فيات

إيطاليا

سيارات

96

52

186

هوندا

اليابان

سيارات

63

65

63

نيوز كورب

أستراليا

إعالم

45

17

35

روش جروب

سويسرا

أدوية

46

19

69

سوز

فرنسا

كهرباء وماء

44

43

198

بي أم دبليو

أملانيا

سيارات

58

39

96

إيني جروب

إيطاليا

نفط

68

45

80

Resource: UNCTAD: World Investment Report (2004) , UN ,2004 , pp 275
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لق����د أدى زوال الرقابة عل����ى حرية رأس املال

نش���أت ه���ذه العمليات وتط���ورت في خضم

وانتقاله خالل الـ  25س����نة األخيرة إلى عدم التزام

اقتص���اد معولم جديد ال توج���د فيه حدود على

الش����ركات الكب����رى والبنوك العاملي����ة واملضاربني

املس���تثمر وال على املقترض ب���ل ال توجد حدود

ب����أي قيود أو رقابة ،وحتول العالم إلى (قرية مالية

على كل السلوكيات االقتصادية.

صغيرة) ،حي����ث حتولت السياس����ات االقتصادية

م���ن جه���ة أخرى ،ف���إن احلديث ع���ن القوة

لل����دول إلى مج����رد متلق س����لبي للق����رارات التي
يتخذها املضاربون ،ففي بريطانيا مث ًال ،اس����تطاع

االقتصادية والتجارية للشركات متعدية اجلنسيات

املضاربون بقيادة املمول األميركي جورج سوروس

قضي���ة مترامية األطراف ،ولكي يصح القول إنه
يجب أن نأخذ ش���يئ ًا من املؤشرات والدالئل وإن
كان على سبيل التدليل ال على سبيل احلصر.

ـ ودون أي مخاطرة ـ تخفيض س����عر صرف اجلنيه
اإلسترليني ،حيث كان املضاربون يقترضون يومي ًا

وغني عن القول :إن الشركات متعدية اجلنسيات

كمي����ات متزايدة من����ه من أجل إعادة اس����تبدالها

ال تسيطر فقط على املعدات التكنولوجية املتقدمة،

مباشرة لدى البنوك البريطانية مقابل املارك األملاني،

فحسب بل إن س���يطرتها جتاوزتها إلى التحكم

فتعود البنوك التجاري����ة البريطانية ،وتطالب البنك

باجتاه���ات تط���ور التكنولوجيا ،والس���بل التي

املركزي باألوراق املالية النقدية األملانية الضرورية،

تقود إلى تنميتها ،فهي تس���يطر على الصناعات

هنا عرف املضاربون أن البنك املركزي كان يستنفد

اإللكترونية والصناعات الكيمياوية وغيرها ،وتعد

احتياطياته من العملة األملانية ،بينما كانت اإلمكانية

هذه الشركات الالعب األساس في اإلنفاق على

الوحيدة لتحقيق عملية تبادل العمالت في تخفيض

مجال البحوث والتطوير ( )R&Dمن خالل وحدات

سعر صرف اجلنيه ،وخالل أيام قليلة فقد اجلنيه %9
م����ن قيمته ،وحقق املضاربون من جراء ذلك أرباح ًا

البحوث والتطوير ف���ي مقراتها ،أو بالتعاقد مع
اجلامعات الكبرى في العالم.

6

خيالي ًة وس����ددوا قروضهم من اجلنيه اإلسترليني،

يرى الدكتور فؤاد مرسي أن الثورة في ميدان

وبتكلفة مناس����بة ،وحقق جورج سوروس وحده ما

تبادل املعلومات واالتصاالت هي أخطر ما يجري

4

في مجال الثورة التكنولوجية ،حيث تصبح عملية

هنا تثبت الكيفية التي اس���تطاعت الشركات

جتاوز احلدود القومية بفضل التوابع الصناعية
عملي ًة سهلـ ًة ،ويصبح كل فرد قادر ًا على أن ينتهـج

قيمته مليار دوالر أميركي.

العمالق���ة من خالله���ا حتقيق أهدافه���ا بزيادة
ربحيتها مقترنة بضمان هذه الربحية ،مستخدم ًة

الطريقة التي تالئمه في االستهـالك واحلياة.

7

جمي���ع الوس���ائل وم���ن ضمنها القس���رية ،أن

وم���ن هنا ،فإن س���يطرة الش���ركات متعدية

تطل���ب األمر من أجل احلصول على قرارات من

اجلنس���يات على أركان التكنولوجيا تقود إلى أن

احلكومات الوطنية تضمن ذلك.

5

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

العمالقة يشكلون قو ًة سياسي ًة نافذ ًة في بلدهم،

اقتصادية رأسمالية على أساس تكنولوجي بدافع

ويلجؤون إلى اس���تخدام الس���لطة االقتصادية

الربحية ،فالتقدم التكنولوجي يهدف إلى رفع كفاءة

والسياسية والعسكرية لدولهم لتقدمي مصاحلهم

اإلنت���اج ومضاعفة إنتاجية العمل ،وأن يزيد من

االقتصادية ...وهكذا ميكن تسخير سلطة الدولة

قدرة املنتجات على املنافسة والتسويق ،وذلك من

خلدمة ش���ركات متعدية اجلنسيات ،إذ إن هذه

خالل تخفيض اإلنتاج وحتسني القدرة على تلبية

األخيرة تستخدم كوس���يلة للحصول على املواد

الطلب في األسواق.

اخلام احليوية لتطوير الصناعة والقوة العسكرية

8

للبلد األم أو لفتح أس���واق السلع واالستثمارات

 2-1البلدان الرأسمالية وخاصة الواليات المتحدة

لزيادة األرباح واالزدهار في الوطن».

10

تتضم���ن العديد م���ن احلكومات ف���ي بلدان
الش���مال خاص ًة املتقدمة اقتصادي ًا شخصيات
بارز ًة ذات جذور اقتصادية ،هؤالء يتولون مناصب
مهمة كرئيس الوزراء ومستشارين ووزراء ومدراء
عامني وغيرهم ،وفي النموذج األميركي تتركز هذه
الشخصيات مث ًال في مجلس العالقات اخلارجية،
ومجلس األم���ن القومي ،ووزارة اخلزانة .وأغلب
سلوكيات هذه املؤسس���ات تأخذ بعني االعتبار
املصالح االقتصادية بطبيع���ة احلال ،هذا أدى

هذا يشير إلى وجود دعم من البلدان الرأسمالية،
وخاص ًة الواليات املتحدة لفكرة نشر استثماراتها
الرأس���مالية في كل العالم ،في إطار نظام العوملة
الذي يذلل كل الصعاب أمام األعمال االستثمارية،
فاملصلحة هي الدافع األس���اس في هذه العالقة،
فت���ارة تتقدم الدولة ،وتارة أخرى تبرز الش���ركة،
ولك���ن االتفاق يبقى أن هن���اك «معركة تخوضها
الدول���ة بالنياب���ة ،ومعرك���ة يج���ب أن تخوضها
الشركات متعدية اجلنس���يات بالنيابة عن الدولة
األم» فـ(أرامك���و) لعبت دور ًا كبير ًا في س���يطرة

إلى أن تصبح العالقة بني الس���لطة السياس���ية
وقطاع األعمال (السلطة االقتصادية) متالصق ًة،

الس���لع األميركية على الس���وق السعودية ،حيث

فأصح���اب األموال وكبار املس���تثمرين اجتهوا

ش���كلت الواليات املتحدة أكبر مصدر للسلع إلى
السعودية منذ العام  ،1950خاص ًة بعد أن تبنت

بحي���ث أصبحت كل واح���دة تع ّبر عن األخرى،

9

إل���ى اس���تغالل إمكانيات وق���درات بلدانهم من
أجل زيادة ربحيتهم وضمان أعمالهم وتوس���يع
نش���اطهم وضمان دخولهم األس���واق العاملية،
حيث يرى (مايكل تانزر) ـ وهو أحد مستشاري
ش���ركة (إيكسون) ـ كبرى الش���ركات األميركية
املساهمة في (أرامكو) ـ أن «أصحاب الشركات
العدد (2012 )21

املقايي���س األميركية وفرضتها على املس���توردين
احملليني ،إذا ما أرادوا استيراد أي منتج لقطاع
النفط ،وبالتالي وجدوا أن غالبية االستيرادات تتم
مع الواليات املتحدة األميركية ،من جهة أخرى كان
على ش���ركة (أرامكو) أن متثل اإلرادة األميركية،
فعملت على ضمان احلصول على إمدادات النفط
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لتساعد األس���اطيل األميركية على لعب دور كفؤ
وفاعل لبلدها األم ،وق���د تلخصت فكرة الواليات
املتح���دة في أخذ املبادرة بش���ركة أميركية وهي
(أرامكو) لتحكم قبضتها على هذا املفصل احليوي
م���ن العالم ،وهذا بدوره ميثل تباد ًال في املصالح،
وتوظي���ف كل منهما لآلخ���ر ،وهذا ما عملت عليه
هذه التحالفات من أجل نشر هذا النموذج ليصبح
عاملي ًا محقق ًا 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.
 3-1المؤسسات الدولية

بلورت حكومة احلد األدنى واألس���واق احلرة
مبدأين من خالل ما س���مي (توافق واش���نطن)
و(ما بعد توافق واشنطن) الذي مت بني الواليات
املتحدة كوكيل عن الرأسمالية وشركاتها العمالقة
وبني املؤسس���ات الدولية ،وه���ذا قاد إلى تكامل
أطراف العوملة ،فالواليات املتحدة (راعية العوملة)،
والش���ركات 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

� 1-3-1صندوق النقد الدويل

يقدم صندوق النق���د قروض ًا إلى الدول التي
تُعان���ي من أزمات مالي���ة في حدود حصتها في
الصندوق (وه���ي قليلة عاد ًة) ،أم���ا إذا أرادت
هذه الدول أن حتصل على قروض كبيرة فعليها
أن تخضع للصندوق من خالل تنفيذ سياس���ات
اقتصادية ومالية محددة منه ،في املقابل فشلت
أغلب البلدان النامية في حتقيق التنمية ،ووصلت
أوضاعها إلى نقطة حرجة متثلت في وجود أزمة
ح���ادة في النقد األجنب���ي ،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
تس���ميته (شهادة حسن سير وس���لوك) ،وبهذا
يستطيع ذلك البلد من خالل االتفاق التعامل مع
االقتصاد الرأس���مالي العاملي وفق ًا لشروط هذا
االقتصاد.

وبكلمة أخرى ،فإن هذه اإلجراءات تتيح بلورة
بيئة جديدة تستطيع الشركات واملستثمرون من
خاللها ممارسة نشاطاتهم وتنفيذ استثماراتهم
وبكفالة املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية.

املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية وبرامجها
يعكس هذه احلقيقة بوضوح.

13

وم���ن دون اخلوض ف���ي تفصي�ل�ات برامج
الصندوق ميكن إيراد أهم محاورها في اآلتي:
 2-3-1البنك الدويل

كل احلواجز واحلدود أمام رأس املال بالش���كل
الذي يضم���ن تدفقه .والتحليل الواقعي ألهداف

12

يعد البنك الدولي املؤسسة الثانية التي انبثقت
عن مؤمتر (بريتون وودز) في العام  ،1944حيث
كلف (لستر بيرسون) وض َع تقرير حول املبادئ
األساس���ية حول (مس���ألة التنمية) في البلدان
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 3-3-1منظمة التجارة العاملية

النامي���ة ،وقد تبنّى البنك الدولي تقرير (لس���تر
بيرسون) الذي احتــــوى على ثمـانية محاور:
1 .1عل���ى البل���دان املتخلّف���ة حتس�ي�ن بيئة
االستثمار اخلاص احمللي واألجنبي.
2 .2حتقيق اس���تخدام أوس���ع للمشروعات
املشتركة (احمللية واألجنبية).
3 .3توقي���ع اتفاقي���ة لضمان االس���تثمارات
األجنبية.
4 .4منح االستثمار األجنبي امتيازات ضريبية.
5 .5حتدي���د إمكانيات االس���تثمار في هذه
البلدان وتهيئة الدعاية لها.
6 .6تنمي���ة رؤوس األموال احمللي���ة وتطوير
قوانني الشركات لتحقيق درجة أكبر من
االنفتاح للمشروعات احمللية واألجنبية.
7 .7السماح للش���ركات األجنبية باالقتراض
من أسواق رأس املال احمللي.
8 .8تصفي���ة القطاع العام ون���زع مضمونه
االجتماعي.
وقد ص���اغ البنك الدولي سياس���ته وبرامجه
وتوصيات���ه في ضوء هذه املبادئ ،وبالتنس���يق
مع سياس���ات صندوق النقد الدولي ،لتكون هذه
املؤسسات جزء ًا مهم ًا من إستراتيجية الرأسمالية
وش���ركاتها العمالقة ف���ي تعامالتها مع البلدان
النامي���ة ،خاص ًة بعد أن عملت هذه املؤسس���ات
على متثيل املدرسة (النقدية النيوكالسيكية) التي
قادت التيار العاملي الرأسمالي ضد تدخل الدولة
في الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،ودعت إلى
حرية األسواق والليبرالية االقتصادية.
العدد (2012 )21

تأسس���ت (منظمة التجارة

العاملية WORLD

 )TRADE ORGANIZATION - WTOعام 1995
على أثر ثماني جوالت من اتفاقية (الغات) ،ينص
ميثاقها على ضمان القضاء على كافة احلواجز
التجاري���ة وضمان حرية حركة وانتقال الس���لع
واخلدم���ات ،وطبق ًا لقوان�ي�ن املنظمة فإنه ينبغي
على كاف���ة الدول األعض���اء العمل على ضمان
تالؤم قوانينها وإجراءاتها اإلدارية والتنظيمية مع
ما نصت علي���ه املنظمة ،وفي حالة عدم التالؤم؛
يجب أن يتغ ّير كل ما يتعارض مع قوانني املنظمة
بحيث يكون مطابق ًا 15 ،وأن أي شركة سواء من
خ�ل�ال بلدها األم أو من خالل دولة أخرى عضو
في املنظمة لها احلق في االعتراض على قوانني
أو إجراءات أي دولة تتوقع الشركة أنها حترمها
من مزايا وفرص اس���تثمارية يتيحها لها قانون
التجارة العاملي.
وهن����اك من يرى أن اتفاقي����ة (الغات) ومن
بعدها منظم����ة التجارة العاملي����ة أداة خلدمة
أغراض الرأسمالية العاملية والشركات العمالقة،
وهي تتجاهل باستمرار مطالب البلدان النامية،
ومتطلبات التنمية املس����تدامة والبيئة ،كما أن
الليبرالية املطلقة التي التزمت بها هذه املنظمة،
واحلد من حقوق العديد من البلدان في تشريع
العالقات االقتصادية ،يعني تفكيك سلطة الدولة
وإضعافها لصالح هيمنة األطراف الرأسمالية
الكبرى وسلطتها.

14
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2 .2اخت�لاالت السياس��ات العام��ة ف��ي ظ��ل
العولمة
تعد املؤسس���ات االقتصادية الدولية (صندوق
النق���د الدولي ,البن���ك الدولي ,منظم���ة التجارة
العاملية )...من أبرز اآلليات املؤثرة على الصعيد
العاملي ،فهذه املؤسسات بدأت فرضَ (أيديولوجية
العوملة) في تعامالتها مع حكومات البلدان النامية
وأصبحت تتجه ش���يئ ًا فش���يئ ًا إلى التدخل في
حتديد ما يجب التعامل معه من مشكالت وترك حل
مشكالت أخرى مثل نقص الغذاء ومشكلة السكن
والبطالة لقوى السوق ،فاملتتبع ملنهج املؤسسات
الدولية يج���د أن برامج اإلصالحات االقتصادية
تؤدي إلى الفرض على البلد النامي تغيي َر 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 اإلش���كاليات التي تواجه
املستثمرين والقضاء على كل املخاوف التي تعرقل
استثماراتهم ،أما قضايا املجتمع مثل الفقر وتلوث
البيئ���ة والبطالة فكلها مس���ائل ال تلقى اهتمام ًا
واسع ًا من برامج املؤسسات االقتصادية واملالية
الدولية ،هنا جند أن كثير ًا من املشكالت املجتمعية
تنامت ،خاص ًة تزايد الفقر ونقص الغذاء وارتفاع
معدالت البطالة.
إذ ًا وظيف���ة احلكومات في ظل العوملة هي أن
تصبح (مديرة أعم���ال) للقوى اخلارجية خاص ًة
املس���تثمرين ،وهذه احلقيقة املتجلية في جتارب
متنوعة في جنوب ش���رقي آس���يا وبلدان أميركا

الالتينية عكس���ت حقيقة تبدل وظيفة احلكومات
لتصبح راعي ًة للعوملة.
تعكس مجمل هذه التحديدات انحياز ًا واضح ًا
إلى الطبقة الغنية وإلى الشركات الكبرى احمللية
والدولية ،والتي ستس���مح له���ا باتباع مثل هذه
السياس���ات وفرص ًا لنشر س���يطرتها على تلك
االقتصادي���ات 17،وتس���تخدم اآللية االقتصادية
والتكنولوجية من أجل ممارس���ة الضغوط لتغيير
سياسات عامة تؤثر في مصاحلها وتلجأ أحيان ًا
إلى املقاطعة االقتصادية ملنتجات معينة أو ملوارد
أولي���ة أو وقف املصانع وإغالقها ،وهذا ما جلأت
إليه القوى الغربية عندما واجهت مشكلة التأميم،
فالوسائل االقتصادية تعتبر األهم واألكثر فاعلي ًة
في تغيير اجتاهات احلكومة.
م���ن جهة أخرى ،هناك عالقة بني الش���ركات
متعدية اجلنسيات والسياس���ات العامة للبلدان
املضيف���ة ،فتلج���أ إلى تأييد ودع���م االجتاهات
التي تعكس مصالح هذه الشركات ،مثل ميادين
التحررية واخلوصص���ة واالنفتاح االقتصادي،
واملث���ال الواضح في هذا الش���أن هو ما قدمته
هذه الش���ركات من تأييد ودعم لتبني مش���كالت
الديون الت���ي تفاقمت آثارها في البلدان النامية
وحاولت دعم االجتاه���ات التي تعمل على تبني
هذه املشكلة وحلها ،في إطار مقترحات مقايضة
هذه الديون ،وهذا ما يتيح لهذه الشركات إمكانية
ش���راء مؤسسات القطاع العام ،وحتويل الديون
املشكوك في حتصيلها إلى أصول إنتاجية ذات
عوائد مستمرة.
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على الصعيد الدولي فق���ط ،وإمنا على الصعيد

وتلج���أ قوى العوملة إل���ى الوقوف في وجه أي
توجه���ات حكومية ميكن أن ته���دد عملها ،فمث ًال

الداخلي ،وسيكون التراجع لصالح تنامي أدوار

تبني احلكومة مش���كلة تلوث البيئة سوف يؤدي

جديدة ومنها أدوار الالعبني الدوليني.

إلى صنع سياس���ات عامة تفرض جزاءات على
ملوثي البيئة ،ومن أب���رز هؤالء امللوثني مصانع

لق���د أصبحت أطراف العومل���ة تق ّيم كل دولة

واملش���اكل التي تعاني منها عل���ى حدة ،وتقدم

ومعامل املس���تثمرين األجان���ب ،وبالتالي فهذه

السياس���ات حللها س���واء بصورة مباش���رة أو

األخيرة تقف بالضد من أي اجتاه يدعو التخاذ

غير مباش���رة ،فاالعتبارات السياس���ية للبلدان

تدابير حل لهذه املشكلة.

املضيف���ة ارتبطت باالعتب���ارات االقتصادية ،ال

تس���تخدم آلي���ات العوملة س���ابقة الذكر في

بل إن االعتبارات السياس���ية للبل���دان الغربية
يتم تس���خيرها ملصالح القوى الرأسمالية ،فمث ًال

 -و�سائل الإقناع :حيث تسعى إلى إقناع مؤسسات

أع���ادت الواليات املتحدة متثيلها الدبلوماس���ي

مسعاها ذلك العديد من الوسائل ولعل أبرزها:
النظام السياس���ي واملسؤولني الفاعلني بتبني
أو العدول عن تبني هذه املش���كلة أو تلك وفق ًا
لطموحاتها ومصاحلها.
 التهديدات :متارس هذه الوسيلة حينما يبدو أنالسلطات غير منفتحة على االقتراحات املقدمة
من قوى العوملة وآلياتها.
 الر�شوة :تستخدم الورقة املالية لرشوة القائمنيعلى شؤون العامة في البالد.
 عرقلة العمل احلكومي :عبر املقاطعة االقتصاديةداخلي ًا وخارجي ًا.
وعلي���ه ن���رى أن ف���ي تغيير أولوي���ات النظم
السياسية جانبني رئيسني هما:
 1-2العولمة ومصادرة القرار السياسي

ذه���ب الكثير إل���ى القول إن ظاه���رة العوملة
س���تقود إلى اضمحالل س���يادة الدولة القومية
وتراج���ع أو تقل���ص أداء الدولة ووظائفها ،ليس
العدد (2012 )21

في فيتنام على الرغم من أن مش���كلة األس���رى
واملفقودين األميركيني لم تكن قد حسمت ،وكان
ذلك لصالح املس���تثمرين 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 بينهم���ا ،وهكذا أصبحت العديد من
19

الدول ومنها النامية مجرد مؤسسات إدارية تقوم
بتبني تلك السياس���ات التي رسمتها «مؤسسات
العوملة» (صندوق النق���د الدولي ،البنك الدولي،
منظمة التجارة العاملية ،هيئة املعونة األميركية)،
فغالبية البلدان التي تعاني من مش���كالت عامة
مس���تعصية وخاصة على الصعيد االقتصادي
تلجأ إلى هذه املؤسس���ات التي تدرس املش���كلة
وترس���م البديل الواجب اتباعه من قبل احلكومة،
وع���اد ًة ما يكون ه���ذا البديل معبر ًا عن مصالح
املستثمرين األجانب.
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وعلى سبيل املثال ال احلصر أخذ البنك الدولي

املناقش���ات على ش���كل ندوات وطاولة مستديرة

على عاتقه ومنذ العام  1980ما أس����ماه (برنامج

أو اس���تقدام خبراء من قبل اللجان الرأسمالية،
وممارسة التشاور على هذه الطريقة تتيح مجا ًال

التعديالت الهيكلية) الذي مبوجبه يقدم البنك الدولي
إلى أعضائه من البلدان النامية قروض ًا للتخفيف

أمام القوى املؤيدة للعوملة ملمارسة الضغوط عبر

من عجزها املالي والتجاري .لكن هذه الديون تدفع

إيصال مطالبها إلى هؤالء املس���ؤولني ،وبالتالي

بش����رط أن يقوم البلد الذي يستلمها بتبني بدائل
تصوغها هذه املؤسسة والتي تكون دائم ًا في إطار

تس���تطيع مترير مقترحاته���ا عبر من ميثلها من

«الليبرالية االقتصادية» والتي تعني رفض التأميم
وإلغاء املؤسسات املؤممة كاملاء والكهرباء والبرق
واملواص��ل�ات ومنابع النفط والس����دود (بل وحتى
ضريبة الدخل كما في أوروبا الشرقية).
غالب��� ًا ما تقف قوى العوملة بالضد من (تدخل
الدول���ة الزائد) 20في الش���ؤون العامة للمجتمع،
حيث ترى هذه القوى أنه من الضروري أن تكتفي
مؤسس���ات الدولة بتنفيذ البدائل التي ترس���مها
الفئات الرأسمالية (الداخلية واخلارجية) دون أن
يكون لها دور مهم في توجيه األمور االقتصادية
التجارية.
وقد اس���تطاعت قوى العوملة بلورة عدة قنوات
لتمري���ر مقترحاتها وسياس���اتها إلى احلكومة،
ولع���ل من أبرز تلك القنوات الضغط على النواب

اخلبراء وذوي الرأي.
وتأسيس��� ًا 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 تتبعالدول بدائل سياس���ية حتق���ق مصالح قوى
العوملة.
 التأثير املباشر في مرحلة صياغة واختيار البديلاألفضل عبر ممثليه���ا ومندوبيها في البرملان
واللجان الفرعية واخلبراء واملستشارين.
 متارس ق���وى العوملة التهديد املباش���ر عندماتتبنّ���ى احلكومة بدائل سياس���ية قد تؤدي إلى
آثار س���لبية على مصالح هذه الشركات ،وقد
تلجأ إلى العنف السياسي وخاصة االغتياالت،
وحتريك املعارضة أو زرع الفنت أو االتفاقات مع
املؤسسة العسكرية إلحداث انقالب عسكري.

(البرملانيني) لتبني هذه املقترحات وطرحها على
البرمل���ان على صيغة قانون أو اقتراح بتش���ريع
قان���ون ينظم ش���أن ًا سياس���ي ًا أو اقتصادي ًا أو
اجتماعي ًا.

من جهة أخرى ،تلجأ العديد من املؤسس���ات
احلكومية حني تتبنى مشكل ًة معين ًة إلى استشارة
االختصاصيني وذوي الرأي ،وغالب ًا ما حتدث هذه

 2-2مصادرة دور السلطة التشريعية (البرلمان)

يعد الدور التقليدي للبرملان صياغ َة السياسة
العام���ة وإرس���الها للس���لطة التنفيذية من أجل
تطبيقها ،ونتيج���ة للتطور الكبير الذي طرأ على
وظائف س���لطات النظام السياس���ي تنامى دور
احلكوم���ات بحيث أصبحت تقت���رح الكثير من
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السياس���ات وتقدمها إلى (السلطة التشريعية)

تلك السياس���ات التي تهم املستثمرين األجانب

من أجل إقرارها.

وفرص زيادة االستثمار املربح أمامهم في هذه

لقد تزايدت تأثي���رات األطراف اخلارجية في

البلدان.

عمليات إقرار السياس���ات العامة (س���واء كان

فالبنوك والش���ركات متعدية اجلنسيات ومنذ

ذلك بطريقة مباش���رة أو غير مباشرة) ،وتعالت

الع���ام  1978أصبحت تصر على أن يكون للبلد

الصيحات حول مس���تقبل الس���يادة التي بدأت
تتناقص شيئ ًا فش���يئ ًا ،ففي البلدان الرأسمالية

النام���ي برنامج لتكييف اقتص���اده مع توجهات
الصن���دوق قبل تقدمي أي متويل له أو جتميد أو

جند أن الفئات الرأس���مالية وأصحاب الشركات

إعادة جدولة هذه الديون.
إذ ًا جند أن عمل السلطات التشريعية وحتديد

يؤط���ر البديل ال���ذي مت اختياره ،ومن ثم متابعة

التخصيصات املالية للسياسات احلكومية أصبح
مف ّرغ ًا من محتواه ،إذا إن األمثلة أعاله تؤش���ر

وإصداره بشكل قانوني مالئم ،وهكذا أصبحت
هذه القوى تلعب دور ًا مهم ًا في برملانات الدول.

أطراف خارجية ،فالواليات املتحدة تؤثر في بعض
السياسات ،والبنك والصندوق الدوليان يقدمان

تستخدم قوى العوملة الدعم املالي من أجل أن

سياسات جاهزة للمستثمرين األجانب ،ويبدون

يتم إقرار تلك السياس���ات التي ميكن أن توسع

آراءه���م في صياغة بعض السياس���ات خاصة

الفرص االس���تثمارية لها ،وهذا ما يؤكده الدعم

االقتصادي���ة واملالية وكل ه���ذا يعكس التدخل

ال���ذي قدمته للعديد من البلدان النامية من أجل
إقرار سياسات اخلصخصة والتحول إلى اقتصاد
السوق وسياسات االنفتاح االقتصادي ،وغالب ًا ما

الواضح على حساب القوى التقليدية التي تصنع
السياس���ات العامة؛ مما يضع تساؤ ًال مستقبلي ًا
مهم ًا حول دور السلطات التشريعية التي تتراجع

يكون هذا الدعم على شكل إعادة جدولة الديون

مكانتها كصانع رئيس للسياسات احلكومية.

يعملون على القانون أو التش���ريع الذي يجب أن
النق���اش حوله في إط���ار البرملانات والعمل على
احلصول عل���ى األصوات الالزمة للتصديق عليه

حقيق ًة إلى أن السياسات احلكومية تصنع بتأثير

وف���ي ظل األزمة املالية التي تعيش���ها العديد

املترتبة على هذه البلدان أو تقدمي قروض لها.
يرج���ع توجه البل���دان وخاص���ة النامية إلى

من البلدان النامية ،استطاعت الشركات والبنوك

صن���دوق النق���د والبن���ك الدوليني إل���ى محاولة

الدولية بالتعاون مع تلك املؤسسات تطوير قناتني

متويل سياسات تنموية طموحة كما في البرازيل

رئيستني لتقدمي التمويل الالزم لهذه البلدان ،وهما

وكوريا اجلنوبية وتركيا ،أو ملواجهة عجز متزايد

(إطفاء الديون مقابل األس���هم ,القروض مقابل

ف���ي املوازين املدفوعة ،وهذه القروض التي تقدم
تس���هيالتها املؤسسات غالب ًا ما توجه إلى متويل

األسهم) ،أما (إطفاء الديون مقابل األسهم) فهو
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الدعوة التي نادى بها االقتصادي (آالن ملتزر)
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وأيده الكثيرون ،وهو يرى أن معظم البالد املدينة

من أن هذا االصطالح األخير لم يكن مستخدم ًا

متتلك فيها احلكومات عدة مش���روعات (القطاع

آنذاك ،وألول وهلة ميكن تأشير املالحظات اآلتية

العام) وهي في الوقت نفسه تعاني من تفاقم أزمة

على مسيرة االنفتاح وانعكاسها:

الديون اخلارجية ،وعليه فإن هذه البالد تستطيع

تنوع في الس���لع واخلدمات وتزايد الواردات

أن تخف���ف من عبء الدين اخلارجي بالس���ماح

والص���ادرات وتعدد الش���ركاء التجاريني وكثرة

للدائنني مبشاركة الدولة مبلكية هذه املشروعات

ميادين جذب االستثمارات األجنبية في مختلف

وإدارتها على أس���س جتارية م���ن أجل أن تدر

اجلوانب االقتصادية وزيادة نسبة السكان الذين

21

يرتبطون باالقتصاد العاملي سواء كانوا يعملون

عوائد اقتصادية مهمة.

وم���ن جهة أخ���رى ،برز نهج (الق���روض مقابل

في قطاع الس���ياحة أو في بقية االس���تثمارات

األس���هم) الذي تبنته العديد من البنوك والشركات

األجنبية أو عند الش���ركات متعددة اجلنسيات،

متعدي���ة اجلنس���يات ،حي���ث تقوم هذه الش���ركات

وأصبح للش���ركات متعددة اجلنسيات دور مهم

بتقدمي التمويل الالزم إلى حكومات البلدان النامية

ف���ي إدماج مصر باالقتص���اد العاملي ،إذ تعمل

(املتعطش���ة للس���يولة النقدية) وإذا لم يتم تسديد
هذه الديون (وهذا ما يحصل دائم ًا بس���بب الديون

في مص���ر اآلن أكثر من  400ش���ركة متعددة

اخلارجية الكبيرة) تصبح أس���هم بعض الشركات
احلكومي���ة مل���ك ًا لألط���راف املقرضة طبق��� ًا لهذه
االتفاقي���ة ،وعلى ه���ذا النحو حتول���ت العديد من
املؤسسات ومشاريع وش���ركات القطاع العام إلى
ملكية تلك األطراف عبر هذه الوسيلة ،واجلدير بالذكر
أن هذا النهج لم يطبق في البلدان النامية فحس���ب
وإمنا في بلدان أوروبا الشرقية وروسيا االحتادية.
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3 .3تحليل التجربة المصرية
ب���دأت مص���ر منذ منتص���ف الس���بعينيات
م���ن القرن املاض���ي مرحل ًة جدي���د ًة في التوجه
الرأسمالي والعمل على االنفتاح على االقتصاد
العاملي ،فسياسة االنفتاح االقتصادي عام 1974
وضع���ت مصر فع ًال في تي���ار العوملة على الرغم

اجلنسيات ،هذه الوقائع جعلت من ظاهرة العوملة
متس وتؤثر في كل جانب سياس���ي واقتصادي
واجتماعي ،لذلك جند أن مصر قد احتلت مكانة
ب�ي�ن أكبر الدول املتعومل���ة ،فوفق ًا للبيانات التي
نش���رها موقع ( 23)kofوهو (مؤشر العوملة) جند

أن مصر احتلت املرتبة  64من بني  122األكثر
تعومل ًا في العالم لعام  ،2007وقد احتلت املرتبة
 54وفق ًا ملؤش���ر( )A.T.Kearneyالذي يصدر

عن مجلة ( )Foreign policy Magazineلعام
( 2006انظر امللحق رقم .)1
إذ ًا ميكن القول إن بلد ًا عربي ًا كمصر قد قطع
24

شوط ًا مهم ًا على طريق الرأسمالية ،وبالتالي كان
للعوملة نصيب منه ومن أجل إعطاء تقييم وحتليل
واقعي محايد ،فإن املؤشرات تدلل على أن العوملة

ـ ومن خالل تتبع الواقع السياسي في مصر ـ لها
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جوانب إيجابية ،إذ إن توافر اإلنترنت مث ًال ـ وهو
م���ن أبرز أدوات العوملة الثقافية ،خاص ًة إذا علم

لها ،ولعل قلة املوارد وتزايد السكان يقفان وراء

أن أعداد مستخدمي اإلنترنت يعد أحد املؤشرات

تنام���ي هذه املش���كالت ،ولكن التس���اؤل الذي

الفرعية لقياس العوملة ـ أدى إلى توجه ش���ريحة

يفرض نفسه هو :ما دور األداء والفعل احلكومي

كبيرة من املجتمع املصري إلى استخدام املدونات

في مواجهة هذه املش���كالت؟ وهل يعمل النظام
السياسي املصري جاهد ًا ملواجهة ضغوط البيئة

اإللكترونية للتعبير عن أفكارهم السياسية ،وكذلك
أصبحت القنوات الفضائية وسيل ًة مهم ًة للتعبير
عن اآلراء والتوجهات س���واء أكانت معارضة أم
متفقة مع احلكومة املصرية ،فض ًال عن أن احتكاك

املص���ري وال تزال بعيد ًة عن وجود حلول ناجحة

الداخلية والعمل على حلها ؟
تعد مصر من أولى الدول العربية التي اجتهت
نحو تبني سياس���ات (االنفت���اح االقتصادي)،

املجتمع املصري مع العال���م اخلارجي وخاص ًة

إذ اجته���ت احلكومة املصري���ة في العام 1974

البلدان الغربي���ة وبالتفاعل مع العوامل األخرى

إلى اعتماد سياس���ة جديدة تهدف إلى االنفتاح

أدى إل���ى حراك سياس���ي  /مجتمعي ،وبرزت

على العالم اخلارجي ،إذ إن سياس���ات االنفتاح
الت���ي تبنتها مصر منذ الس���بعينيات م ّثلت تغير

أفكار وأدوار جديدة ،فمؤسسات املجتمع املدني
بدأت تتزايد أدوارها وانتقاداتها للحكومة ،وكذلك

رئيس ًا في توجهات احلكومة وتبدل أساسي في

تعمل أطراف عديدة على تغيير ظواهر سياسية

أولوياتها ،فتبدل سياس���ة االنكفاء على الداخل

كالتمسك بالس���لطة ،إذ برزت حركة كفاية التي

املرتبطة بسياس���ات وإجراءات اش���تراكية ومن

أخذت على عاتقها محاربة توريث السلطة ولعبت
الصحف واملجالت دور ًا أكثر جدي ًة وأكثر تعبير ًا

ثم حتولها إلى سياس���ة االنفت���اح نحو اخلارج

عن الواقع املصري ال���ذي يعيش ظروف ًا صعب ًة

املرتبط بسياس���ات الليبرالي���ة واالقتصادية ،لم

ف���ي كثير من مجاالته ،هذا احلراك السياس���ي

تك���ن نتيجة ضغوط داخلية أو حراك سياس���ي
اجتماعي ،بل نتيجة ضغوط خارجية ،فمث ًال أكد

واالجتماعي س���اهم في تأجيجه وبروز االنفتاح
على اخلارج وخاص ًة على البلدان الغربية والتي

السفير األميركي في القاهرة في أكثر من مناسبة

حتولت بعدها إلى االندماج في العوملة.
 1 -3تبدل أولويات الحكومة المصرية

يؤش���راملتتبع للواقع السياسي واالقتصادي
واالجتماع���ي في مصر إلى حقيقة بارزة للعيان
وهي وجود مش���كالت مهمة يعاني منها املجتمع
العدد (2012 )21

ضرورة إلغاء بع���ض القوانني احلمائية الهادفة
إلى حماية املستهلك وحماية االقتصاد الوطني،
معتب���ر ًا أن قوانني كهذه تزيد من مخاوف القوى
الرأس���مالية واملس���تثمرين األجانب والشركات
متعدية اجلنسيات.
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انفتاح مصر على العالم في املجال االقتصادي
كان البد أن يؤثر س���لب ًا ألول وهلة على الداخل
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عل���ى عدم تبني أي مش���كلة مجتمعية أو حتاول

املصري 26 ،إذ إن االقتصاد املصري يعتمد على
سلعة أو سلعتني في التصدير ،فض ًال عن أن قضية

حلها ،حتى وإن كانت هذه املش���كلة تعاني منها

الديون اخلارجية وضعف املوارد الداخلية مع كم
سكاني كبير نسبي ًا دفعا بالسياسة االقتصادية

شرائح واسعة من املجتمع ،فدعم السلع الغذائية
أصبح أمر ًا غير مقبول من شركات الغذاء العاملية

املصرية لتكون رهينة لألطراف املانحة للقروض

العامل���ة في مصر ألن ذل���ك يؤثر في مصاحلها،

التي بدأت ترسم ملصر برامج اقتصادية جديدة

وبالتالي على احلكومة أن تتعامل مع املش���كالت

في إطار برامج اإلصالح االقتصادي ،إذ اجتهت

العام���ة والتي يعاني منها املجتمع املصري فقط،

مصر منذ  1987إلى صندوق النقد الدولي والبنك

في إط���ار عدم اإلضرار مبصلحة املس���تثمرين

الدولي لطلب املعونة ،وهذه املؤسس���ات الدولية

األجانب والش���ركات الكبرى ،وعلى سبيل املثال،

طلب���ت بدورها من مص���ر االلتزام بتنفيذ برامج

عندم���ا حاول���ت احلكومة املصري���ة تقدمي الدعم

اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي.

لقطاع (الس���كك احلديد) ف���ي محاولة منها حلل

كان عل���ى احلكوم���ة املصري���ة ـ ف���ي خضم

مشكلة النقل واالزدحام ,عملت الشركات العاملية

(اإلص�ل�اح االقتص���ادي) ـ أن تعي���د النظر في

العاملة في ه���ذا القطاع في مصر على التهديد

أولوياتها ،إذ إن الس���ير في تطبيق برامج البنك

باالنسحاب منها ،لم تتراجع احلكومة املصرية عن

وصندوق النقد الدوليني يتطلب تكريس أداء هذه

هذه اخلطوة وهذا ما حصل بالفعل.

احلكومة وتركيز العمل على إصالحات اقتصادية

مع ذل���ك تبنت احلكومة املصري���ة التوجهات
اجلديدة وارتبطت ش���يئ ًا فش���يئ ًا باملؤسس���ات

الس���لوك) التي تضمن فيه���ا احلكومة املصرية

االقتصادية الدولية التي تطالب باإلصالح املقترن

احلص���ول على الق���روض والدع���م املالي ،وهذه

بفتح الباب أمام الش���ركات املتعدية اجلنسيات
واملس���تثمرين األجانب ومنهم اليهود طبع ًا أمام

حل املشاكل املجتمعية ،فالهم األكبر أمام احلكومة

قطاع���ات حيوية في املجتمع املصري ،واحلكومة

من أجل ضمان احلصول على (ش���هادة حس���ن

الظروف اجلديدة غ ّيرت من أولويات احلكومة في
ه���و حل (املش���كالت) التي تواجه املس���تثمرين

املصرية مطالبة بإلغاء الدعم على الغذاء (اخلبز)

األجان���ب وتذليل املخ���اوف أمامه���م ،ومحاولة

وخصخصة إدارة قناة السويس التي تشكل إلى

القض���اء على العراقي���ل التي تواجه أو ميكن أن

حد اآلن أح���د أهم مصدرين ماليني للدولة ،هنا

تواجه الشركات ،فمشكالت (القيود املفروضة على

نددت حركة كفاية املعارضة بآليات احلكومة في

رأس املال ،وارتفاع أس���عار الشحن ،واملخاوف

خدمة األطراف الرأس���مالية اخلارجية وتوجهها

من سياسات التأميم) كلها مشكالت واقعية تواجه

نحو (بيع مصر).

(أطراف العوملة) ،وبالتالي على احلكومة أن تعمل
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م���ا يراد قوله ه���و أن األداء احلكومي أصبح
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يتغ ّير ش���يئ ًا فش���يئ ًا أمام قوى العوملة ،وكأمنا

األمر هو إنقاص وتهديد واضح للسيادة املصرية.
فاحلكومة املصرية ما عادت متارس سلطتها

الوظيفة اجلدي���دة للحكومات هو حتقيق مطالب

واحتياج���ات القوى املتنف���ذة والعمل على توفير

على املجتمع املصري بحرية ،بل إن قوى العوملة

البيئة املالئمة للمستثمرين ،إذا أرادت االستمرار

أصبح���ت ذات النفوذ املهم ف���ي إدارة املجتمع،
خاص ًة ف���ي املجاالت االقتصادي���ة ،فنجد مث ًال
أن احلكوم���ة املصري���ة تبنت برنامج ًا ش���ام ًال

في احلصول على الدعم ومنه الدعم املالي.

(لإلص�ل�اح والتكييف الهيكلي) مدعوم ًا باتفاقية

 2-3تقلص السيادة

يذه���ب البعض على الق���ول إن التحول الذي

مساندة مع صندوق النقد الدولي  1991وفرض

طرأ على السياسة العامة املصرية في سبعينيات

التكييف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي ،وقد
تضم���ن برنامج اإلصالح مجموع ًة من األهداف

28

حددته���ا وثيقة صادرة من صندوق النقد الدولي

إذ إن زيادة اندماج مصر في االقتصاد العاملي

في الع���ام  1991باآلتي «إقامة اقتصاد يتوافر

خالل ربع القرن املاض���ي كانت أحد احملددات

على بيئة حرة متنامية ,مستقرة مع نشاط قطاع

األساس���ية للسياس���ات العامة املصرية ،فقوى
العومل���ة أصبحت قادر ًة الي���وم على (القفز) فوق
احلواجز والتغلغل في أكثر اجلوانب خصوصي ًة،

عام متقلص يعمل في بيئة تنافسية ومستقلة عن

القرن املاضي كان بسبب ضغوط خارجية أكثر
مما هو ناجت ع���ن ضغوط أو حتوالت داخلية،

وتتجه قوى السوق أكثر فأكثر إلى القيام بوظائف

التدخل احلكومي».
ووفق ًا لهذه الوثيقة ،على احلكومة املصرية أن
تنفذ هذه االتفاقية التي تقلّص من نشاطها وتقلل

الدولة ،ومبا أن قوى الس���وق في مصر ما زالت
ضعيف ًة باملقارنة بالقوى الرأس���مالية اخلارجية

الوقت نفسه ،هذه نتاج الضغوط التي مارستها

فالبد للسياس���ات املصرية م���ن أن تتأثر بقوى

أطراف رأس���مالية خارجية على حساب املجتمع

العومل���ة 29.فمنذ س���بعينيات القرن املاضي ومع

املصري.

التوج���ه اجلديد الذي اتبعته مصر نحو االنفتاح
اخلارج���ي؛ أصبحت احلكوم���ة املصرية (ترخي
قبضتها) ش���يئ ًا فشيئ ًا على االقتصاد واملجتمع

من س���يادتها على اقتصاده���ا ،ومجتمعها وفي

30

وهكذا جند أن السيادة املصرية تشهد تراجع ًا
في إدارة قطاعات املجتمع املصري وخاص ًة في
إدارة القطاع االقتصادي واملالي والتجاري الذي

لصال���ح القوى الرأس���مالية اخلارجية ،فاحلدود
اجلمركية أمام البضائع أمس���ت ضعيف ًة ونظام

وتسود أفكارها في البلدان النامية ومنها مصر.

التخطي���ط املركزي تراجع (فأصبح تدخل الدولة

وفي ظل األوضاع والتطورات التي تعيش���ها

الزائد) غير مرغوب فيه ،وهذا التدخل في حقيقة

مص���ر وكل ارتباطاته���ا اخلارجية وكل حتوالتها

العدد (2012 )21

ب���رزت فيه إدارة ق���وى العوملة التي بدأت تهيمن
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الرأسمالية الداخلية ال نقول إن السيادة في مصر

من قضية متويل السياس����ات األخطر واألهم بني

س���تنتهي وتتالش���ى ،ولكن القول الفصل هو أن

مراحل السياس����ات العامة ،وه����ذا دفع احلكومة
إل����ى التوجه خارجي ًا للحصول على التمويل الالزم

الس���يادة على القطاع االقتصادي سوف تتراجع
ش���يئ ًا فش���يئ ًا مقابل تنامي دور أطراف العوملة،
فدور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة
التجارة العاملية والش���ركات متعدية اجلنس���يات

لتنفي����ذ السياس����ات ،وهنا عملت الق����وى الغربية
خاص���� ًة الواليات املتح����دة ،بالتعاون مع صندوق
النق����د الدولي م����ن أجل الضغط عل����ى احلكومة
املصري����ة التي تعاني أص ًال من مش����كلة الديون،

والدول الغربي���ة وخاصة الواليات املتحدة جعلها
تصبح أطراف ًا تلعب دور ًا مهم ًا في توجيه املجتمع

فنج����د أن الواليات املتحدة قامت في العام 1988

املصري ،كما أن برامجها وسياس���اتها أصبحت

بتجميد املعونة والبالغة  230مليون دوالر ،وطالب

غير قابلة للجدل أو حتى التعديل ،فعلى احلكومة

الكونغ����رس بأن ترتبط عملية تقدمي املعونة باتخاذ

املصري���ة أن تعمل بالنيابة عن هذه األطراف إذا

خطوات سريعة باجتاه اإلصالحات االقتصادية،

أرادت احلصول على الدعم املالي واملنح والقروض.

أي توقي����ع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي حول
اإلصالحات ،وهذا يدل على التعاون األميركي مع

 3-3تبعية تمويل السياسات العامة في مصر

على الرغم من أن العوملة بآلياتها الثالث (الواليات
املتحدة ،الش����ركات متعدية اجلنسيات ,املؤسسات
املالية والتجارية الدولية) تعمل بش����كل تكاملي من
أجل حتقيق أهدافها املشتركة في إشاعة منط احلياة

املؤسسات الدولية للضغط على مصر ،وكذلك دفع
مصر للحصول على ش����هادة حس����ن السلوك من
صندوق النقد الدولي إلعادة جدولة ديونها السابقة.
واملتتبع للتقارير الص���ادرة عن البنك الدولي
واملتعلق���ة مبصر يجد أنها زاخرة باألخبار التي

الرأس����مالية بكل توابعها السياسية واالقتصادية

تش���ير إلى الق���روض واملنح املقدم���ة للحكومة

ارتبطت بعدة ركائز منذ االتفاق مع صندوق النقد

املصرية من أجل متويل سياساتها االقتصادية،
وطبع ًا مقابل تنفيذ بعض الش���روط التي تخدم

واالجتماعية ،فالسياس����ات االقتصادية في مصر
الدول����ي والبنك الدولي في العام  ،1991وأهم هذه
األسس :اخلصخصة ،وحترير األسعار ،والتجارة
اخلارجية ،وبقية اإلصالحات الهيكلية ...على الرغم
من اإلقرارات السلبية االجتماعية لهذه السياسات
فإن احلكومة املصرية كانت مجبر ًة على تنفيذها من
أجل احلصول على التمويل.
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جعل ضعف املوارد املالي����ة واملادية في مصر

القوى الرأس���مالية ،إذ قدم البنك الدولي معون ًة
مالي��� ًة لدع���م جه���ود احلكومة ملكافح���ة الفقر،
ولك���ن ليس من خالل دعم أس���عار الغذاء وبناء
املس���اكن وتوفير فرص عمل مباش���رة للسكان،
ولكن من خالل حتس�ي�ن مناخ االستثمار وجذب
الشركات العاملية وتطبيق حزم سياسات اإلصالح
االقتصادي.
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االقتصادية اجلاهزة) التي تقدمها املؤسس���ات

من جهة أخرى ،أصبحت الش���ركات العاملية
تلعب دور ًا س���لبي ًا على الرغم من اس���تثماراتها

الدولية ،وكل هذه العمليات تكون في إطار إدماج

التجاري���ة واملالي���ة ،إذ إنه من املع���روف جلوء

االقتصاد املصري باالقتصاد العاملي.

الشركات املتعدية اجلنسية إلى استخدام قدراتها
املالية للتأثير بالسياس���ات احلكومية عبر تقدمي
املنح املالية والرش���وة لكبار املسؤولني ،وهذا ما
حدث فع ًال في العديد من املناسبات ومنها عندما
أعلن���ت محكمة أميركية أن ش���ركة (دميلر بنز)
املنتجة لسيارات (مرسيدس) أقرت بدفع رشاوى
ملوظفني حكوميني مصريني من أجل تسهيل أعمال
وش���راء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة،
وب�ي�ن عامي  2008-1998ف���إن املبالغ املقدمة
للمس���ؤولني جتاوزت ماليني الدوالرات ،واجلديد
بالذكر أن هذه القضية قد أش���غلت الرأي العام
املص���ري وأثارت ضج��� ًة كبي���ر ًة ،خاص ًة حول
املطالبة بالكش���ف عن أسماء املتورطني في هذه
القضية من كبار املسؤولني احلكوميني.
تثير قضية متويل السياس���ات العامة في ظل
العوملة إشكالي ًة كبير ًة حول جدوى هذه اإلجراءات،

فتمويل السياس���ة وخاص��� ًة االقتصادية مقابل
هيكلة وإصالحات وبي���ع القطاع العام وحترير
األسعار وجتاوز مشكالت املجتمع البد أن يثير
عدة قضايا أبرزها التبعية ،فرس���م السياس���ة
االقتصادية من مهام البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي وبضغط من الواليات املتحدة األميركية.
متويل السياسات وإعادة جدولة الديون تكون
ف���ي إطار برامج تقدم وفقه���ا احلكومة املصرية
بع���ض التن���ازالت وتتبنى (وصفات السياس���ة
العدد (2012 )21

الخاتمة
ب���رزت هناك عالقة تأثي���ر للعوملة في البلدان
النامية بش���كل عام وإن كانت صفة هذا التأثير
متغير ًة صعود ًا ونزو ًال حسب طبيعة البلد النامي
وطبيع���ة نظامه السياس���ي وواقعه االقتصادي
واالجتماعي ،والالفت للنظر في عالقة العوملة مع
البلدان النامية هو اإلس���تراتيجية شبه املتكاملة
التي تستخدمها قوى العوملة حيال بلدان اجلنوب،
إذ تعكس هذه اإلستراتيجية استقرار ًا في مبادئها
وتعدد ًا في وسائلها على الرغم من أهمية األداة
االقتصادية واملالية باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه
اإلس���تراتيجية تعكس نظر ًة شمولي ًة تتعلق بكل
جوانب املجتمع ،وليست أحادي ًة مرتبط ًة بالواقع
االقتصادي ،كذلك فإن هذه اإلس���تراتيجية تنم
عن أبعاد فكرية  /رأس���مالية ،ولها آليات مادية
ملموس���ة؛ مما جعلها ذات تأثي���ر أكثر وضوح ًا
في السياس���ات العامة ،وميكن تأش���ير ذلك في
النقاط اآلتية:
•ميكن تلمس جوانب إيجابية للعوملة على
الصعي����د السياس����ي ،فالضغوط التي
تولدها هذه الظاهرة على بعض األنظمة
النامية خاص ًة فيما يتعلق بجوانب حقوق
اإلنس����ان والتعددية السياسية وتداول
السلطة ومحاربة الفكر الدكتاتوري كل
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هذه اجلوانب ميكن أن يكون لها أثر في

املوصى بها من هذه األطراف ،وبالتالي عليها

بلورة حراك سياسي وإن كان استخدام

أن تعالج مشكالت تواجه أو تهدد املستثمرين

قوى العوملة لقضايا الدميقراطية وحقوق

األجانب والشركات ،وهي عنصر قلق بالنسبة

اإلنس����ان يندرج حتت طاولة الشعارات

للبلدان الغربية ،هنا أصبحت مش����كلة رفع

واالزدواجي����ة إال أن ذل����ك ال يعني عدم

احلواجز أم����ام البضائع وحتري����ر التجارة

جدواها ،ولعل احلراك السياس����ي الذي

وإلغاء سياسات التأميم وجذب االستثمارات

تشهده مصر ما كان ليبرز لوال التغيرات

األجنبية متثل أهم أولويات النظم السياسية

الت����ي عاش����ها املجتمع املص����ري بعد

املتعومل����ة ،وأصبحت قضاي����ا البيئة والفقر

س����نوات االنفتاح نح����و اخلارج ،وفوق

والغذاء والبطالة في املرتبة الثانية.
�أ�ص��بحت ال�سيادة أكثر عرض ًة للتهديد خاص ًة

متواتر من أجل حتقيق املعايير الدولية
في التجارة واالقتصاد والتنمية واحلكم

صح التعبير،
مع بروز فكرة (احلكم بالنيابة) إذا ّ

إذ إن وصفات البن����ك الدولي ومنظمة التجارة

الصالح والش����فافية ،وكله����ا قيم برزت
ش����يئ ًا فش����يئ ًا في ظل النظ����ام الدولي

العاملية وصندوق النقد لإلصالحات االقتصادية،
ورؤية الواليات املتحدة لإلصالحات السياسية

اجلديد الذي س����يتبلور في ظل العوملة،

وحقوق اإلنسان واحلريات العامة والدميقراطية

وهذه جوانب حتس����ب كنق����اط إيجابية
للعومل����ة ،إذا ما أردن����ا تقييمها تقييم ًا

جعلت األنظمة تعاني من نقص في س����يادتها،
خاص ًة أنها تنف����ذ توصيات قوى العوملة وتنفذ

ه����ذا كله أصبحت الدول تعمل بش����كل

علمي ًا مجرد ًا.

برامج مس����تورد ًة ليس للق����وى احمللية أي دور

• تتأثر السياسات العامة بشكل خاص

ف����ي اختيارها ،هنا أصبح����ت هذه احلكومات
مقيد ًة في ممارسة س����لطتها واتخاذ القرارات

أبرزها:

التي تناسب مجتمعاتها.

بآلي����ات العومل����ة في جوانب أساس����ية
تب��دل �أولوي��ات العم��ل احلكوم��ي :فف����ي إطار

متويل ال�سيا�س��ات العامة :فمشكالت املديونية

االرتباط واالتفاق مع املؤسسات االقتصادية

التي تعاني منها غالبية البلدان النامية أصبحت

الدولية وبدعم من الواليات املتحدة والشركات

أهم الدوافع التي وقفت وراء توجه بلدان اجلنوب

متعددة اجلنسيات أصبحت البلدان املتعوملة
خاص ًة املرتبطة ببرامج اإلصالح االقتصادي

إلى مؤسسات اإلقراض الدولية من أجل متويل
سياساتها العامة ،وهنا تكرست التبعية للخارج

والتكي����ف الهيكل����ي تنفذ حزم السياس����ات

التي تبعتها تبعية اتخاذ القرار.
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يضم هذا الكتاب س���بعة عشر فص ًال تناقش
الثورة املصري���ة من جميع جوانبها؛ في محاولة

بني النظام ومجموعات البلطجية .ويع ّرج الكاتب

على اإلرهاصات السابقة للثورة ،في حتليل سريع

جادة لتأصيل ما حدث في اخلامس والعش���رين

لعالقة اجليش بالنظام قبل الثورة ،فوفق قراءته،

من كانون الثاني م���ن العام  ،2011والذي قاد

فإن عالقة اجليش بالنظام شهدت بعض االرتباك
إبان الثورة ،فاملؤسسة العسكرية لم تكن راضي ًة

مصر إلى مرحلة جديدة لم تكن في حسابات أحد،
حتى قبل يوم من خروج مئات اآلالف تدريجي ًا إلى

عن ثالث قضايا تبلورت في السنوات األخيرة:

ميدان التحرير ،وسط مدينة القاهرة.

 1ـ مشروع توريث احلكم جلمال مبارك.

يق ّدم للكتاب أس���تاذ االقتص���اد في جامعة
القاه���رة محمود عبد الفضيل ،ويس���تخدم عبد

 2ـ توغل األمن والشرطة في إدارة شؤون البالد.
 3ـ سيطرة رجال األعمال على احلكم ،وخصوص ًا
مجموعة أصدقاء جمال مبارك.

الفضي���ل كلمة «انتفاضة» في اإلش���ارة إلى ما
ح���دث في مصر ي���وم  25كانون الثاني ،2011

ويستشهد الكاتب مبوقف املشير في مجلس

كما في اإلش���ارة إلى مجموعة اله ّبات املصرية

ال���وزراء في معارضته بي���ع بنك مصر .ويحاول

الس���ابقة ،خاصة «انتفاضة» الطلبة في كانون

الكات���ب حتليل رضا املؤسس���ة العس���كرية عن

الثاني .1971
بالنس���بة إلى الكاتب ،فإن تزوير االنتخابات

الثورة ،والطمأنينة التي قابل بها اجليش الثورة،
من خالل نقاط التوافق تلك ،خاص ًة رغبة اجليش

النيابية في العام  ،2010كان السبب الرئيس وراء

في إسقاط مشروع التوريث ،ووضع حد لسيطرة

االحتقان الشديد الذي عاشه املجتمع املصري،

رأس املال على احلكم؛ لذا كان هذا االلتقاء على

وقاد بصورة أو بأخرى ـ وعبر تفاعالت وتشابكات

احلد األدنى هو ما دفع اجليش وقيادته إلى حماية

مختلفة ـ إلى خروج الشباب إلى ميدان التحرير.

الث���وار ومناصرته���ا (ص .)18.ويذهب الكاتب

وكما يرى عبد الفضيل ،فإن املعادلة القاسية

إل���ى القول« :إن اجليش لم يكن وكيل الثورة ،بل
كان شريك ًا في صنعها» .وهو موقف بحاجة إلى

والقائمة على أن األولوية لألمن السياسي ال إلى

كثي���ر من النقاش والتع ّمق ،إذ إنه يح ّمل اجليش

التي ط ّبقها وزير داخلية مبارك ،حبيب العادلي،
األمن اجلنائي ،قادت إلى تنامي جيش البلطجية

أكثر من رغبته ف���ي تلك الفترة ،إذ إن األحداث

االحتياطي الذي قام بدور بارز في محاولة قمع

ش���هدت تأخر دخول اجليش ثالثة أيام ،كما أن

الثورة .وقد ُبنيت تلك املعادلة على أنّ أمن النظام
وسالمته أهم بكثير من أمن املواطن؛ لذا ال بأس

فهم اجلي���ش للثورة ليس بالض���رورة هو الفهم

من تنامي اجلرمية وتفشي الظواهر السلبية طاملا
بقى أمن النظام مصون ًا .من هنا ظهر التحالف
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نفس���ه الذي خرج به الشباب إلى امليدان .وعلى
أي حال ،ف���إن عالقة اجلي���ش وموقفه ودوافعه
س���تظل ـ كما تعامله خالل الفترة االنتقالية ـ من
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النقاط التي لن يتوقف البحث يوم ًا في السياسة

خصم ًا للثورة ولم يش ّكل يوم ًا تناقض ًا معها.

املصرية عن طرقها.
لقد اتخذ اجلي���ش مجموعة من املواقف التي

ويس���جل الباحث أن كل هذه الثورات لم تكن
مطلبي ًة ،باستثناء واحدة ،فهي كانت ذات طبيعة

عكس���ت رغبته في مجاراة الث���ورة ودفعها إلى

وطنية وسياس���ية في أساس���ها .فثورة 1805

األمام ،ومنها:

فجرها احلفاظ على كرامة الوطن ،وثورة 1882
ّ

 1ـ إلقاء القبض على رموز املال.
 2ـ ح ّل مجلس الشعب.

فجرها احلفاظ على كرامة اجليش ،وثورة 1919
ّ

 3ـ إقالة حكومة أحمد شفيق.
 4ـ ح ّل جهاز أمن الدولة.

فجرها رفض اخلضوع للقوى اخلارجية ،ومواجهة
ّ

 5ـ ح ّل املجالس احمللية في الريف واملدينة.

 6ـ إجراء محاكمات علنية لرموز النظام ،مبا في
ذلك الرئيس املخلوع.
لكن كما يس���جل الباحث ،فقد تعارضت رؤية

فجره���ا البحث عن االس���تقالل ،وث���ورة 1952
ّ

االنحراف السياس���ي .وعلي���ه فقد قادت الطبقة
الوسطى جميع هذه الثورات ،تار ًة بنخبتها الدينية
االجتماعي���ة ،وطور ًا بنخبتها العس���كرية ،ومر ًة
بنخبتها السياس���ة .ويرى أن���ه ميكن النظر إلى
ث���ورة «يناير» بوصفها حلق ًة في حلقات متتابعة،

اجلي���ش املتأنية مع رغبة االئتالفات الش���بابية

في نطاق حركة ثورية مستمرة ،تضيف فيها كل
حلقة إجناز ًا على طريق مشروع إجناز املطالب

ويكتب علي ليلة ،أس���تاذ عل���م االجتماع في
جامع���ة القاه���رة ،الفص��� َل األول م���ن الكتاب

الكلي���ة .ثم ينتقل الباحث إل���ى حتليل املتغ ّيرات
املفجرة للثورة انطالق ًا من بناء املجتمع .وأول هذه

بعن���وان« :ملاذا قامت الث���ورة؟ بحث في أحوال
الدولة واملجتمع»؛ محاو ًال تفكيك مسببات الثورة

الشواهد انهيار الثقافة وضعف منظومات القيم
واألخ�ل�اق .وثانيها تردي أوضاع املجتمع جراء

ودوافعها .في املبحث األول يناقش الكاتب ظروف

تردي األوض���اع االقتصادية ،والبطالة ،والفقر،

انفج���ار الث���ورة ،ويق���ول :إن املجتمع املصري

وانتشار الفساد ،الذي تضافر مع انهيار منظومة

شهد خمس ثورات خالل القرنني األخيرين وهي

القي���م األخالقية ،وحتالف الس���لطة مع الثروة،

ثورات.2011 ،1952 ،1919 ، 1882 ،1805 :

إضافة إلى الس���لوك االنته���ازي لبعض أعضاء

وباملتوسط ،فإن هذا يعني ثورة كل أربعني سنة،

نخبة الطبقة الوس���طى ،الت���ي التحقت بتحالف

ويش���ير الباحث إلى وجود س���ت انتفاضات أو

الس���لطة مع الثروة .ويس���رد ليل���ة مجموعة من

ه ّبات خالل تلك الفت���رة .وكما يالحظ ليلة ،فإنه

الشواهد على هذا التردي ومنها أن مصر أصبح

بضرورة إحداث التغيير بسرعة.

في كل تلك الثورات كان هناك حتالف بني اجليش

ترتيبها الثامن في مقياس الش���فافية بني الدول

والش���عب ،وفي أس���وأ األحوال لم يكن اجليش

العربية في العام  ،2005بعد أن كان الثالث في
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العام  .2001كما بلغ عدد قضايا الفساد املالي
واإلداري داخل أجهزة الدولة نحو  63269قضية
في العام  ،2005بعد أن كانت جملة القضايا في
الفترة من  1966إلى  1970نحو  1286قضي ًة،

اخلارجي���ة ،ودليل ذلك تراج���ع مكانة مصر في
الس���احات الثالث التي كان���ت فاعل ًة فيها عربي ًا
وإقليمي��� ًا وإفريقي ًا ،وأصبح دوره���ا الذي كان
قيادي ًا يش���به دور الكومبارس فقط .وثالث هذه

وكان عدد قضايا االختالس  54قضي ًة في العام

الشواهد هو تشويه أداء الدولة واهتزاز بناء قوة

 ،1981فارتفع���ت لتصبح نحو  7000قضية في

النظام السياسي ،ورابعها هو التشكيل العصابي

العام  ،2009أي تضاعفت س���بع مرات في نحو
ثالثني عام ًا( .ص.ص .)36-35إلى جانب ذلك

واملنح���رف للنخبة .وقد اتس���م هذا التش���كيل
باخلاصية السلبية ،فهي :أو ًال ـ نخبة تتشكل وفق

ميكن بس���هولة مالحظة تردي أوضاع اخلدمات

مصالح عصابية إجرامية على حساب قوة الدولة.
وثاني��� ًا ـ نخبة منغلقة .وثالث ًا ـ نخبة أتقنت ثقافة

يوجد في مصر في العام  2008نحو  17مليون

اللصوصية وسوء إدارة موارد الدولة.

أمي ،أي بنس���بة تصل إلى قرابة  .%30كما يبلغ
ّ

كم���ا لعبت سياس���ة العصا األمني���ة الفاعلة
لضبط املجتمع دور ًا في تردي أداء الدولة ،حيث

تعداد السكان .إن مراجعة األرقام والبيانات التي

تركز الفعل األمني على مالحقة معارضي النظام

يقدمها الباحث واملس���تقاة من التقارير الرسمية

وحماية رأس النظام وعائلته وحلفائه؛ ما أشاع

صادمة ومؤملة ف���ي هذا اجلانب .لقد كان تردي

حالة من الفوضى في الش���ارع املصري ،فامتأل

هذه األوضاع هو السبب الرئيس في االحتجاج
الش���عبي الذي بدأ باكر ًا ف���ي قطاعات مختلفة،

بالعنف والتحرش والسرقة واالغتصاب( .ص.)49
وفي املبحث الرابع يناقش الكاتب الثورة بوصفها

وإن لم يكلل له النجاح بش���كل كامل وقتها .لقد

حصاد مجتمع منهار ودولة بائس���ة .لقد سادت

ظه���رت احتجاجات عمالي���ة واحتجاجات مهنية

قناعة نظرية تق���ول إن الفاعل الثوري أو القوى
الثورية تنطلق عاد ًة من الس���ياقات الثورية التي

وحرك���ة « 6إبري���ل» ...وهي ح���ركات عارضت

تعاني احلرمان ،والعاجزة عن إش���باع حاجاتها

مشروع التوريث .ويخصص ليلة املبحث الثاني

األساسية ،كما سادت قناعة تقول إن السياقات

لدراس���ة متغ ّيرات الثورة من واق���ع أداء الدولة

االجتماعي���ة املترفة ال تنبت ثورة .تأس���س على

األساسية ،خاصة األوضاع الصحية والتعليمية.

عدد سكان العشوائيات قرابة  12.2باملائة من

واحتجاجات ذات طبيعة سياسية مثل« :كفاية»

والنظام السياس���ي .وأول شواهد األداء السيئ

هذا تصور أنه باإلمكان انطالق الثورة بوساطة

للدول���ة هو عجز النظام عن إدراك ثقافة العصر

الشرائح الوسطى والدنيا بوصفها املتضررة من

والعال���م ال���ذي يعيش فيه ،وثانيه���ا تردي أداء

سياسات النظام .على خالف ذلك ،فقد جاء الفعل

الدولة والنظام السياس���ي عل���ى صعيد عالقاته

الثوري من الش���رائح العليا للطبقة الوسطى من
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الش���باب الذين أتقنوا لغة العصر .وكانت رؤية

حيث ستحتل قيادات هذه الكتلة املناصب العامة

ه���ؤالء ذات طبيعة إصالحي���ة تنطلق من قاعدة

وإدارة الدول���ة ،وبعد مراجعة الثورات املعاصرة

أن حياتهم مترفة .فهم كانوا يريدون أن يعيشوا
في أمن بعيد ًا عن قسوة األمن الذي عبث بحياة

التي نتج عنها تغي���ر النظام مثل الثورة الكوبية

خالد سعيد .هناك مجموعة من اخلصائص املهمة
للفاعل الثوري منها:

والث���ورة اإليراني���ة كحدثني قريب�ي�ن ،يتضح أن
الثورات عموم ًا اتس���مت بوجود القيادة ،ووجود
كتلة كاريزمية تتسم بالوحدة والتجانس ،ومنهج

 2ـ البدء بالوعي ومبا هو سياسي.

بديل إلزاحة النظم الس���ائدة .بالطبع ،وهذا ما
يرمي إليه الباحث ،فإن أي ًا من هذه اخلصائص

 3ـ الطابع الكلي للفعل الثوري.

ال ينطبق على الثورة املصرية ،فهي كانت المركزية

 4ـ الطابع احلضاري والسلمي.

وال مؤسسية وال يوجد لها قيادة وال تنظيم محكم

 5ـ تدرج التفاعل في اجتاه الفعل احلاسم.

وال كاريزما شعبية وال نخبة حتركها وال أحزاب وال

 6ـ القيادة الشبابية والطبيعة الشعبية للثورة.

مؤسسات تدفعها وتشعل وقودها( .ص .)68ثم

 7ـ محدودية زمن الفعل الثوري.

يستعير الباحث نظام حتليل الشجرة و(الريزومة)

 8ـ الثورة تسبق األيديولوجيا الثورية.
الرجال الفص��� َل الثاني بعنوان
ويكت���ب علي َّ

الذي استخدمه الفيلس���وفان الفرنسيان (جللي

 1ـ التكوين التلقائي.

«ث���ورة على منط الث���ورات :محاولة لفهم طبيعة

ديلوز) و(فيليكس غيتاري) في املجاالت الفلسفية
والسياسية واالجتماعية واللغوية ،خاصة لشرح

الثورة املصري���ة ومنطها» .ويبدأ الكاتب بتحليل

مناذج من النظ���م والتنظيم والتفاعالت املغايرة

مفهوم الثورة من منطلق فكرة (جرامشي) القائمة

ملا س���مياه «الشجرية» .وبشكل عام ،فإن الكثير

على أن الكتلة املهيمنة املضادة تهدف إلى إزاحة

من التنظيمات قائمة على تركيب الشجر ،والتي

النظام القائم وإحالل نظام جديد محله على كافة
األصعدة ،وليس بالضرورة التخلّص من كل أتباع

تتس���م بثقل ش���ديد في احلركة وبنية عالية في
اجلمود واملركزي���ة؛ ألن عليها الرجوع إلى نقطة

النظام الس���ابق بالكامل (ص ،)65وعاد ًة تشن

االرتكاز .وهي ال تس���مح باخلروج عنها ،وميكن

هذه الكتل���ة املضادة نوعني من احلروب :حروب

لها في املقابل أن تس���مح بش���يء من التعقيد ال
التركيب ،فهي دائم ًا تبحث عن اختزال التركيبات

فالكتل���ة املضادة حتاول حتطيم األفكار القدمية

املتعددة في بنية واضحة املعالم ميكن السيطرة
عليها .وتك���ون القيادة والتنظيم احملكم س���م ًة

األفكار واملعتقدات ،وحروب األماكن واملناصب.
الت���ي حتكمت في املجتم���ع ورؤيته االقتصادية
واالجتماعية والسياس���ية ،والت���ي يكون للنظام
القائم دور في صوغها ،ثم إزاحة النظام السابق،

رئيس ًة ال ميكن الفكاك منها .وتكون قدرتها على
التنوع والترحال محدودة جد ًا ،وهي ال تس���مح
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باالنش���قاق الداخلي ،وتقتل املساحات احملررة

وحني حاول النظام قطع التواصل بني الش���باب

داخلها ،فالفراغ يعني لها فجوات ميكن أن متأل

عبر منع (اإلنترن���ت) واالتصاالت؛ دفع التنظيم

باألخطار والتهديدات .بالنسبة إلى الكاتب ،فإن

(الريزومي) إلى التواصل امليداني ،فتمدد بطريقة

كل التنظيمات املصرية قبل الثورة كانت تنظيمات

مهولة في الش���وارع وامليادين العامة في نتيجة

ش���جرية ،وإذا أضفنا إل���ى ذلك أنها وجدت في

عكس���ية غير متوقعة .وأهمية منوذج (الريزومة)

ظروف لم تس���مح لها بالنم���و واالزدهار ،فإننا
س���نفهم جيد ًا سبب تعثرها في إطالق ثورة ضد

هذا أنه يفس���ر بكثير من املنطق س���بب جناح
الش���باب غير املنظم في قيادة الثورة .فالنموذج

النظام .فلم يكن لها أصول عميقة في الش���ارع

يس���مح مبس���احة كبيرة من االختالف والتنوع،
واالنش���قاق في���ه ال يعني تش���رذم ًا ،بل البحث

في القنوات واآلليات التي صاغ قواعدها النظام،
ولم حتاول أن تكسر هذه القواعد أو أن جتد طرق ًا

عن مس���احة أخرى وتن ّوع أكب���ر« .فالريزومات

املصري ،بل كانت ذات تكوين فوقي ،وكانت تعمل

بحس���ب (ديلوز) و(غيتاري) تزيد من املساحات

التفافية .أيض ًا النظام لم يكن يس���مح لها بذلك،

التي تس���يطر عليها عن طريق تفكيك مساحتها

وكان يقضي عل���ى أي محاولة .وعليه كان يمَ نع
نشوء أحزاب جديدة ،ويعرقل أي محاولة لتطوير

اخلاص���ة»( .ص )75.أف���ادت الث���ورة من هذه

العمل احلزبي في مصر .مقابل ذلك هناك النموذج
املقابل املعروف بـ(الريزومة) ،وهي النباتات التي
متتد وتتوس���ع أفقي ًا حت���ت األرض وفوقها مثل
الزجنبيل والنجيلة ...وه���ي نباتات مبفهوم علم
الزراعة متتاز بقدرة هائلة على التشبيك واالتصال
والتواصل؛ مما يجعلها فائقة التناغم والتجانس،
وه���ي تتحرك في جمي���ع االجتاهات ،وليس لها

اخلصائ���ص حيث كانت لديه���ا قدرة غير عادية
على التوس���ع والتمدد ،فالت ّفت على كل محاوالت
النظام حملاصرتها سياسي ًا ،وجنحت الرويزمات
في هزمية األشجار كما يقول الباحث (ص)76.
وتكتب أمل حمادة الفص َل الثالث بعنوان «25
كانون الثان���ي  2011القائد والفاعل والنظام»،
محاول ًة تس���ليط الضوء أكث���ر على ما حدث في

ذل���ك اليوم ،منطلق ًة من فهم آليات الثورة وتفكيك

منطل���ق ثابت أو نقطة ارتكاز محددة ،فكل نقطة

م���ا حدث في امليدان م���ن تفاعالت .وحتاول في

م���ن (الريزومة) متصلة باألخرى .وهذا يش���به

البداية تقدمي تعريف ملفهوم الثورة تستند فيه إلى

بش���كل كامل حال الثورة املصرية التي ابتدعها

مدارس مختلفة س���واء املاركسية أو الوظيفية أو

الش���باب .ففي الوقت الذي ل���م يوجد مرتكز أو

التاريخية املقارنة أو النفسية .لكن املؤكد أن ثمة

قيادة محددة أو حدث ثوري ما أو واقعة معينة،

أربعة شروط يجب أن تتوافر في الثورة:

فقد خرج الشباب واستطاعوا أن يتواصلوا فيما

1ـ حدوث عملية التغيير السياس���ي واالجتماعي
عبر ممارسة العنف.

بينهم وينسقوا خلروجهم يوم  25كانون الثاني.
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 2ـ وقوع احلدث في حلظة معينة تتعلق بالتغيير

العوائد املباشرة للثورة واالشتراك في احلكم،
يعود هذا إلى طبيعة النخبة اجلديدة التي تولّت

 3ـ قي���م الث���ورة واأليديولوجي���ا الت���ي تتبناها

مقاليد احلكم .بالطبع يفوت الباحثة اإلشارة

الفعلي للحكومة.

 4ـ برنام���ج للتغيي���ر تتبن���اه اجلماع���ة الثورية

إلى أن القوى الثورية الش���بابية التي صنعت
الثورة لم ترغب كثير ًا في قطف ثمارها ،بل إن

يتض ّمن على األقل اخلطوط العامة للمشروع

احملصلة النهائية تشير إلى أن القوى الثورية

اجلماعة.

خرجت خالية الوفاض من امليدان ،وس���رعان

السياس���ي االجتماعي االقتص���ادي املزمع
تطبيق���ه( .ص )84.وبعد أن حتل���ل الباحثة

ما صعدت القوى السياس���ية الكالسيكية إلى

املشهد الثوري عقب حدوث الثورة ،تعرج على

التنافس االنتخابي سواء بني شفيق ومرسي

حتليل خريطة الفاعلني والقادة في الثورة من

أو ب�ي�ن (اإلخوان) و(الفل���ول) وبعض القوى

مجموعات املدونني إلى القوى السياسية وغير

التقدمية ،وهو ما يعيد إلى األذهان خصائص

السياسية ،خاصة رجاالت األزهر والقساوسة،

الثورات بش���كل عام ،حي���ث يدور النزاع بني

والقوى النوعية كأس���اتذة اجلامعات وأعضاء

النخ���ب ،والصراع ب�ي�ن مصاحلها ومتثالت

النقاب���ات العمالي���ة والفنان�ي�ن والصحافيني
وغيرهم .وتقدم حتلي ًال مفص ًال لهذه املجموعات

هذه املصالح.
وبكثير من الس���رد اجلمي���ل ،تكتب آية نصار

الثالث ،قبل أن تنتقل لقراءة تعامل النظام مع

حول رمزية مي���دان التحرير ،حيث تتناول املكان
بصفته رمز ًا سياسي ًا له كيانه وخصائصه ،وكأن

تقوم القوى السياسية التقليدية مثل (اإلخوان)

حال السؤال يقول :ملاذا ميدان التحرير وليس أي

و(الوفد) وغيرهم بتمثيل دور املعارضة ،وأمام

مي���دان آخر في القاهرة؟ .اجلواب ال ميكن فهمه

ع���دم وجود حلول إبداعية لدى هذه األحزاب،

دون قراءة تاريخ نشوء املكان وموقعه ومكانته في

فقد فقدت املقدرة على التأثير على اجلماهير.

الوعي اخلاص مبدينة القاهرة .وبتحليل يرتكز إلى

(ص )109.كما حاول النظ���ام إدارة األزمة
أمني ًا وسياسي ًا واقتصادي ًا إلى جانب محاولته

الهندس���ة واملعمارية ،تقرأ آية نصار تط ّور ميدان
التحرير ووسط البلد .لقد ش ّكل وسط البلد الوج َه

زج اجلي���ش ف���ي املعادلة .وعلي���ه ،والتحليل

الكوزموبوليتاني العاملي للقاهرة احلديثة ،من حيث

حلمادة ،فإنه من الصعب فهم الثورة دون فهم

التأثيرات الغربية في أمناط العمارة وأمناط اإلنتاج

مساهمة النظام السلبية في تطوير أحداثها.

واالستهالك واستغالل أوقات الفراغ .يعكس وسط

وكما تختت���م الباحثة ،فإن النخبة التي ك ّونت

البلد الصراع على الهوية في القاهرة .وفيما قام

القوى التقليدي���ة ،حيث أصر النظام على أن

وقادت الثورة بدت غير مهتمة باحلصول على

اخلديوي إس���ماعيل بالتخطيط لبناء وس���ط البلد
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بطابع اس���تعماري إيطالي فرنسي حتديد ًا ،فإنه

ويناقش جمال علي زهران في الفصل اخلامس

توفي قبل أن يتم مشروعه الذي سيرى النور على

«االجتاه���ات املناطقية وعالقته���ا باملركز إبان

يد أبنائه الذين س���يطلقون اس���مه على عشرات

ثورة  25يناير املصرية» ،حيث يحلل في البداية

الش���وارع وامليادين واملباني حتى ميدان التحرير

التصاع���د االجتماع���ي ودور التراكم في تفجير

الذي سيس���مى وقتها ميدان اخلديوي إسماعيل.

الث���ورة املصرية ،ووفق املنطلقات التي يؤس���س

وم���ع ظهور النزعة الوطنية خالل الفترة التي تلت

عليه���ا هذا التحلي���ل ،فإنه تواف���رت في الزمن
القريب الذي س���بق انفجار الثورة مجموع ٌة من

تظهر نزعات معمارية مخالفة ،كان أشهرها بناء

االحتجاجات الش���عبية املختلفة في أنحاء الدولة

عبد الناصر (مجمع التحرير) الشهير على الطراز

املصرية س���اهمت بتراكمها ف���ي تهيئة األجواء

احلداثي الس���وفيتي ،وإدماج امليدان واحلي في

املالئمة الندالع نيران الثورة في امليدان .فالثورة

احلياة اليومية الشعبية ،بعدما كانا يحظيان مبكانة

عب���ارة عن انتفاضة ش���عبية حتركت في معظم

حصرية ذات طاب���ع (كوزموبوليتاني) غريب عن

امليادين الكبرى وفي ع���دد من احملافظات .لقد

جموع الشعب .وميكن رؤية هذا التناقض املعماري

وصل تعداد االحتجاجات في الفترة بني 2005

بني املتحف املصري وبني (مجمع التحرير) وفنادق

وبداي���ة الثورة ف���ي كانون الثان���ي  2011نحو

(هيلتون النيل) التي تعكس االنفتاح النسبي الذي

 5000احتجاج بحس���ب رصد بع���ض املراكز

بحث عن���ه عبد الناصر .وجراء توس���ع القاهرة،

احلقوقية ف���ي مصر .وقد ب���دأت االحتجاجات

فقد امليدان رمزيته؛ مع انتش���ار األحياء السكنية
اخلاص���ة التي ال ترتبط باملدينة ،وصار جزء ًا من

بتشكيل حركة «كفاية» في العام  ،2005وحركة
« 6إبري���ل» في العام  ،2008التي أنش���ئت في

احلياة في القاهرة بصخبها ،مع انتش���ار احملال

مدينة احمللة الكبرى ،ثم جماعة خالد س���عيد في

والش���ركات ومكاتب احملامني واألطباء وغيرهم.

العام  .2010ولم تتوقف االحتجاجات طوال تلك

وج���رت على املي���دان حت ّوالت معماري���ة وثقافية

الفترة في انتشار أفقي سريع وثابت كما يقترح

ثورة سعد زغلول وانتهت بثورة عبد الناصر ،بدأت

متع���ددة إلى أن أصبح مكان النزاع املركزي بني
رم���وز النظام والدولة (قوات األمن املركزي) وبني
املتظاهرين؛ بحث ًا عن السيطرة على امليدان .وبهذا

املدخل الثالث للتحليل .إن االنتش���ار األفقي هو
ما ع���زّز فرص جناح الث���ورة ،حيث عمل األمن
املرك���زي على إغالق اجلس���ور والكب���اري التي

عكس الصراع صيرورة عميق ًة في ذاكرة املكان.

تربط القاهرة باحملافظات األخيرة خاصة اجليزة

وكما تختتم حمادة ،فإن «العمارة واملكان ليس���ا
إال تعبي���ر ًا بصري ًا عن هوي���ة املجتمع ووجوده».

والقليوبي���ة .بعد ذلك ينتق���ل الكاتب لتحليل دور
الشباب واجلماعات الشبابية في التحضير للثورة

(ص)130 .

وقيادتها ،ويستعرض أهم تلك اجلماعات وهي:
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 1ـ حركة شباب من أجل التغيير ،تأسست حتت
مظلة حركة كفاية.

خط���ة بحثية موحدة .فالكثير من فصول الكتاب
تناق���ش مفهوم الثورة وأنواع الثورات ،وبعضها

 2ـ حركة تضامن ،أنشئت في العام .2007

يحلل أسباب الثورة ودوافعها في تقاطع مكرور

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

كان ميك���ن جتنبه لو وجدت خطة بحثية متكاملة

 4ـ حركة ش���باب من أجل احلرية والعدالة ،وهي

موحدة يتف���ق عليها اجلميع ،متنع هذا التكرار،

جماعة انشقت عن حركة  6إبريل.

وجتنب القارئ التشتت واحليرة.

 5ـ اجلبهة احلرة للتغيير الس���لمي ،أنشئت في
أيلول .2010
 6ـ احلملة الش���عبية لدعم البرادعي ،أنشئت في
نهاية .2009
 7ـ حركة «كلنا خالد سعيد» ،أنشئت في حزيران
 2010. 8ـ حرك���ة ش���باب ح���زب اجلبه���ة
الدميقراطية ،أنشئت في منتصف .2006

ويكت����ب محمد صابر ع����زب ،رئيس دار الكتب
والوثائ����ق القومية ،حول «توثي����ق الثورة املصرية
وكتابة التاريخ» .وبعد مقدمة طويلة حول الثورات
ودوافعها ،يقوم بتعريف التوثيق وفق توجهات ثالثة.
تعري����ف (مورتير تاوبه) وتعري����ف (جيمس ماك)
وتعريف (برادفورد) وكلها تتعلّق بتجميع املعلومات
وتصنيفه����ا لتكون معين���� ًا للباحثني .ولإلجابة عن

ويس���تعرض الكات���ب آلية اللجان الش���عبية

السؤال الكبير :كيف نوثق للثورة املصرية؟ يقسم

في س���د الف���راغ األمن���ي بعد س���قوط الدولة

الكاتب املصادر احملتملة التي ميكن استخدامها

البوليس���ية .وعلى الرغم م���ن أن الكاتب يتطرق

في عملية التوثيق إلى مصادر الوثائق الرس����مية،

إل���ى دور احملافظات واألقاليم خ���ارج القاهرة

ومصادر الوثائق غير الرس����مية .وحتت املجموعة

ف���ي التظاهرات واالحتجاج���ات ،فإنه بالقياس

األولى تندرج مجموعة واسعة من الوثائق منها:

يعجز ع���ن تقدمي حتليل متكام���ل للثورة خارج
العاصمة .بل إن ج ّل الفصل الذي من املفترض

 1ـ احلكومية أو وثائق اجلهات السيادية مثل وزارة
الدفاع واالستخبارات احلربية ووزارة الداخلية
وخصوص ًا وثائق جهاز أم���ن الدولة ووزارة

أن يخصص لذلك يتحدث عن احلركات الشبابية
وعن التواصل بني الش���باب وآلي���ات العمل في

اخلارجية ومؤسس���ة الرئاس���ة؛ ألنه ال ميكن

امليدان ،وهي قضايا مهمة لكنها ال تخدم بأي حال

الوقوف على حقيقة ما جرى دون االطالع على

فكرة الفصل وموضوعته الرئيسة .وهي مالحظة

ه���ذه الوثائق ،حي���ث ال ميكن الركون إلى ما

يجوز سحبها على الكثير من فصول الكتاب التي

جاء في الصحف واملقاالت التحليلية ومواقع

تتطرق إلى قضايا أخرى من قضايا الثورة غير

(اإلنترنت) ح���ول األوامر العس���كرية ،وتلك

تلك احملددة في موضوعها الرئيس ،ورمبا يكون

الصادرة عن قيادة الشرطة ،وحدها الوثائق

سبب ذلك هو عدم وجود محرر مركزي للكتاب أو

الرسمية تكشف عن حقيقة ما جرى.
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 2ـ وثائ���ق حكومي���ة غي���ر س���يادية ،وتش���مل

لق���راءة «التعددية احلزبية ف���ي مصر وثورة 25

وثائق وزارات اإلع�ل�ام واالقتصاد والثقافة

يناير» .ويحاول عبد ربه اإلجابة عن مجموعة من

والتعليم والعدالة والصحة والنقل واملواصالت

األسئلة في فصله تتمثل في اآلتي:

واالتصاالت ومجمل الوزارات غير السيادية.

 في أي الس���ياقات نشأت التعددية احلزبيةفي مصر.؟ وما أهم سماتها؟

 3ـ وثائق املؤسس���ات الديني���ة ،خاصة األزهر
والكنيسة واألوقاف؛ ألن هذه املؤسسات لم

 ما أهم التحديات التي واجهت التعددية فيالتجربة املصرية؟

تكن مبعزل عن تفاصيل ما حدث.

 -إلى أي ح���د متكنت األحزاب السياس���ية

 4ـ وثائق أجنبية رس���مية ،خاصة وثائق صادرة
عن دول أجنبية وس���فاراتها ،خاص ًة الدول

املصرية من ممارسة نشاط سياسي يفضي

واملؤسس���ات الكبرى مثل الواليات املتحدة

إلى جتميع مصالح املواطنني والتعبير عنها؟

واالحت���اد األوروب���ي .ويف���وت الكاتب ذكر

 -في أي س���ياق نشأ احلزب الدميقراطي في

روس���يا .أما حت���ت مجموع���ة الوثائق غير

مصر ،وكيف تعاطى مع التعددية احلزبية؟

الرس���مية ،فيمكن االس���تدالل عل���ى أنواع

 ما مالمح التعددية احلزبية في مرحلة ما بعدالثورة؟.

مختلفة من تلك الوثائق ومنها:

وتركز الدراسة على الفترة الزمنية بني عامي

 1ـ ش���هادة املش���اركني في الثورة أو شهادة
شهود العيان.

 1976وهو زمن عودة التعددية احلزبية إلى مصر

 2ـ وثائق األحزاب.

وحتى العام  2011زمن اندالع الثورة ،حيث مت
خ�ل�ال تلك الفترة تأس���يس  24حزب ًا في مصر.

 3ـ وثائق اجلمعيات األهلية ومنظمات املجتمع
املدني.

وميكن ـ كما يقول الباحث ـ تقسيم تلك الفترة إلى

 4ـ اإلعالم واإلنترنت.

مراحل ثالث :املوسومة مبرحلة التسامح النسبي،

 5ـ الفنون واآلداب
وكما يقول الباحث ،فليس الغرض من التوثيق

ثم مرحلة التسعينيات التي شهدت تضييق اخلناق
عل���ى األحزاب ،ثم مرحلة العقد األول من القرن

كتابة تاريخ الثورة ،فاملرحلة احلالية ال ميكن أن

العشرين التي أسست الندالع الثورة.

تتيح للباحث كل ما يتصل بالثورة وأهمها بالطبع

في البداية ،يستعرض الباحث تاريخ التعددية
احلزبي���ة في مصر من���ذ الفترة امللكي���ة مرور ًا

الوثائق الرسمية ،لكن الغرض من ذلك هو إتاحة
املادة العلمية وتصنيفها وترتيبها علمي ًا كي تكون

باندالع ثورة «يولي���و» ومنع التعددية ،وبعد ذلك

متوافرة للباحثني في مرحلة الحقة( .ص)179.

تظاه���رات عام���ي  1972و ،1973وبع���د ذلك

ويخصص أحم���د عبد ربه الفصل الس���ابع

الس���ماح بالتعددية املخنوقة ف���ي العام .1976
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ويحلل الباحث أهم س���مات هذه التعددية ،ويرى

 2ـ عدم متايز برامجها وبعدها عن الشارع.

فيها مجموعة من اخلصائص ،أهمها أنها تعددية

 3ـ ش���خصنة الس���لطة وغياب الدميقراطية في
اتخاذ القرار.

سلطوية ،حيث يسيطر حزب واحد على املؤسسة
التش���ريعية والتنفيذية ،ويح ّول األحزاب األخرى

إل���ى معارضة دائمة ،وتك���ون نتيجة أي تنافس
انتخابي صفرية النتيجة .أيض ًا فإن هذه التعددية

 4ـ املعاناة من االنشقاقات احلزبية.
 5ـ ضعف املنافسة في االنتخابات.
 6ـ ضعف املصادر املالية.
ثم ينتقل الباحث بالتفصيل إلى مناقشة احلزب

فوقية ،وجاءت بقرار من الدولة والنظام احلاكم.
كما عاشت هذه التعددية في ظل قيود دستورية،

احلاكم ،وأهم سماته:

ومبراجعة الشروط القاسية املفروضة على تشكيل

 1ـ غياب األيديولوجيا 2 .ـ شخصنة السلطة.

األحزاب ميكن االستدالل على حالة الكساح التي

 3ـ املعاناة من البيروقراطية الش����ديدة في اتخاذ

ميكن للحزب املشكل أن يعيشها .انظر الصفحة

الق����رار 4 .ـ اخلالفات واالنقس����امات بني احلرس

( ،)191حيث يقوم الكاتب بسرد هذه الشروط.
أيض ًا متيزت هذه التعددية بعدم احليادية ،حيث

الق����دمي وفريق جمال مبارك 5 .ـ عدم متتع احلزب

تق ّرها عادة جلنة ش���ؤون األحزاب املش���كلة من
قبل رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس الش���ورى

بأي شعبية 6 .ـ إدماج احلزب باجلهاز البيروقراطي
للدولة 7 .ـ استقطاب احلزب رجا َل األعمال.
وفي نهاية الفصل ،يقدم الباحث استش���راف ًا

وثالثة وزراء إضافة إلى ثالثة من رجال القضاء

ملس���تقبل التعددية احلزبية في مصر ،لكنه يركز

الس���ابقني .والس���مة األخيرة أن الدولة حرصت
دائم ًا على وأد هذه التعددية من خالل إبراز حالة

على مجموعة املعضالت التي تواجه تطور نظام

االستقطاب احلاد مع اإلخوان املسلمني.

تع���ددي في مصر ،فمنها ما هو على مس���توى

بعد ذل���ك ،يناقش الباح���ث خريطة األحزاب

العامة من انخفاض الوعي السياس���ي واحليرة
في مواجهة املستقبل السياسي بعد عقود التسلّط

السياس���ية القائمة في مرحلة ما قبل الثورة ،مع

وعدم الثقة في املؤسس���ات العامة ،ومنها ما هو

التركيز على احل���زب احلاكم ،حيث يقوم بوضع

على مس���توى املجتمع املدن���ي والنخبة الثقافية

قائمة بأس���ماء األح���زاب السياس���ية وتواريخ

من الس���يولة في تشكيل األحزاب واخللط بني ما

تكوينها ،ويسجل مجموعة من النتائج منها:

هو ديني وسياس���ي ،ومنها ما يتعلق باملؤسسة

 1ـ نشأت معظم هذه األحزاب عن طريق أحكام
قضائية ،فمن مجمل  24حزب ًا ،حصلت عشرة

م���ن حيث غياب اخلب���رة ومعضلة عالقة اجليش

أحزاب فقط على موافقة جلنة شؤون األحزاب،
فيما اضطر  14حزب ًا إلى اللجوء للقضاء.

بالسلطة.
وحول «اإلسالميون والثورة» ،تكتب أمية عبد
اللطيف الفص َل الثامن .إن واحدة من أهم معالم
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عالم ما بعد الثورة هو ظهور اإلسالم السياسي
كقوة فاعلة في احلياة السياس���ية العربية ،حتى
س���يبدو من املتع ّذر احلديث ع���ن الربيع العربي
دون احلديث عن اإلس�ل�ام السياس���ي .بالطبع،

لتحليل دور احلركة الس���لفية وعالقتها بالثورة.
الس���لفيون التحقوا بالثورة متأخر ًا وصدرت في
أيام الثورة األولى فتاوى عن بعض شيوخهم حترم
املش���اركة في التظاهرات بوصفها خروج ًا على

احلدي���ث يدور ح���ول التنظيم�ي�ن الكبيرين في

احلاكم ،إال أن الكثير من شباب احلركة السلفية

اإلس�ل�ام السياس���ي في مصر :تنظيم اإلخوان

نزلوا امليدان منذ اليوم األول وطالبوا ش���يوخهم

املس���لمني وتنظيم الس���لفيني .وحتل���ل الكاتبة

بإعادة النظر في قراراتهم ،وهو ما حدث ،حيث

مجموعة التغ ّيرات التي طرأت على تنظيم اإلخوان

بدأ بعد أيام بعض دعاة السلفية بالنزول من خلف

وكيفية اس���تفادته من الثورة في ترتيب صفوفه

شاشات الفضائيات اخلاصة بهم إلى امليدان أو

والع���ودة إلى واجهة األحداث .فألول مرة جتري

الظه���ور على الفضائي���ات األخرى معلقني على

اجلماعة نقاشات علنية لبعض شؤونها التي ظلت

األحداث السياسية مبدين رأيهم بصراحة فيما

ط���ي الكتمان ،وهي املرة األولى التي حتظى بها

يجري .لم يوجد في مصر ش���يء محدد وموحد

اجلماعة منذ ثورة  1952بالش���رعية القانونية،
كما أن واحد ًا من أهم التغيرات التي طرأت على

اسمه السلفيون ،حيث كانت هناك أربع فئات هي:
 1ـ جماعة منظمة ومرخصة وفي مقدمتها جماعة
أنصار السنة احملمدية.

اجلماعة هو تنامي دور الش���باب فيها ،وحتديهم
قيادة مكتب اإلرش���اد في موضوع اخلروج إلى

 2ـ جماعة منظمة وغير مرخصة كجماعة إسكندرية

الشارع .بالطبع النقاش طويل حول دور اجلماعة
في الث���ورة ومتى التحقت به���ا؟ لكن املؤكد أن

وهي التي ستشكل نواة حزب النور.
 3ـ جماعات س���لفية منظمة وغير مرخصة مثل

اإلخوان لم يلتحقوا في اليوم األول ،لكنهم التحقوا

اجلمعية الشرعية.

بعد أيام وساهموا بفعالية في أحداث امليدان عبر

 4ـ فئ���ة املش���ايخ والعلماء مثل الش���يخ محمد

الدعم اللوجس���تي والفن���ي والتنظيمي .أما بعد

حس���ان ،والش���يخ محمد حس�ي�ن يعقوب،

الثورة ،فقد أعادت اجلماعة بناء نفس���ها وعقدت

والشيخ أبو إسحاق احلويني.

بعض االنتخابات الختيار مجلس الشورى وجزء

وحتلل بعد ذلك الباحثة عالقة السلفيني بالثورة،

من مكتب اإلرش���اد ،وجنح الشباب في إحداث

وكيف تكاتفوا معها ومع العالم ما بعد س���قوط
النظام ،وصاروا جزء ًا من احلياة السياسية في

قيام اجلماعة بتأس���يس ح���زب احلرية والعدالة

مصر .وتختتم بنقاش أهم املعيقات التي ستواجه

كذراع سياسية لها.

السلفيني في دورهم السياسي ،والتي تتمثل من

ث���ورة داخل اجلماع���ة .إال أن التحول األهم هو

وتخصص الباحث���ة اجلزء الثاني من فصلها
العدد (2012 )21

وجهة نظرها باآلتي:
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 1ـ فهم السلفيني للدميقراطية.
 2ـ موقع الشريعة ،وهو نقاش مستمر حتى اآلن
بخصوص مسودة الدستور.

قد يصاحبها ـ بالتالي ـ من حت ّيز في االستجابات
ألسئلة البحث .وشملت عينة الدراسة  367شاب ًا
من الش���باب املصري الناش���ط سياس���ي ًا؛ بغية

 3ـ التعددي���ة السياس���ية وموقفهم من األحزاب

التعرف إلى الدواف���ع التي حملتهم على توظيف
س���احات التفاعل االجتماعي سياس���ي ًا وحتديد

والفصل ـ على ما يبدو ـ على الرغم من نشره

عدد من العوامل التي يعتبرها الش���باب معوقات

في الكت���اب الصادر في منتصف العام ،2012
فإن���ه يبدو مكتوب��� ًا مبكر ًا ،حيث ال إش���ارة فيه

لتفعيل ساحات التفاعل االجتماعي ،وإللقاء الضوء
على عدد من عوامل السياق السياسي واملجتمعي

إلى نتائج االنتخابات البرملانية التي اكتس���حها

في مصر مثل :الكفاءة السياس���ية ،والش���ك في

اإلس�ل�اميون بش���قيهم اإلخواني والسلفي ،وال
إشارة أيض ًا إلى ترشح مرسي وإلى فوزه حتى،

صدقية وس���ائل اإلعالم احلكومية ،واخلوف من

غير الدينية.

الس���لطة .وه���ي كلها عوامل تؤث���ر في توجهات

وهو نق���اش دار مبكر ًا منذ مطلع العام .2012

الشباب واستخدامهم وسائط التفاعل االجتماعي.

ورمبا يكون هذا أحد عيوب هذا الكتاب ،ذلك أنه

والتعرف إلى تصورات عينة من الش���باب لفرص

صدر قبل حسم نتائج الصراع على السلطة في

املشاركة السياسية التي تتيحها ساحات التفاعل

مصر عقب الثورة في حتديد هوية من يجني أرباح

االجتماعي ،وإلى تأثير هذه التصورات في ميولهم

الث���ورة خاصة بعد االنتخابات والصراع اخلفي

إلى ممارسة أمناط مختلفة من التواصل السياسي

الذي صعد للس���طح بني اجليش وبني اإلخوان،

في تلك الساحات كما في الواقع.

وتغييرات مرس���ي الس���ريعة في قيادة اجليش،

وكش���فت الدراس���ة عن أن تواصل الشباب
سياسي ًا في س���احات التفاعل االجتماعي كان

وإقصاء املشير والفريق وغير ذلك.

مدفوع��� ًا بدواف���ع التوجيه السياس���ي واملراقبة

وتكتب نرمني سيد ،من كلية اإلعالم في جامعة
عني ش���مس ،دراس��� ًة ميداني ًة بعنوان «اإلعالم

العامة ،كما كش���فت الدراس���ة عن وجود عالقة

اجلدي���د وفرص التحول الدميقراطي في األنظمة

ارتباطية قوية بني ممارس���ة النشاط السياسي

الس���لطوية .دراسة في رؤى وممارسات الشباب
الناشط سياسي ًا بالتطبيق على مصر منوذج ًا».

بوساطة ساحات التفاعل االجتماعي عن طريق
اإلنترنت وممارسته في الواقع امليداني.

وهي دراسة ميدانية أجريت في الفترة القصيرة

ويخصص الفصل احلادي عش���ر لدراس���ة

التي سبقت اندالع الثورة املصرية في  25يناير.

«اإلعالم املصري وثورة  25يناير» حملمد شومان،

وبالتالي فهي تلقي الضوء على اجتاهات الشباب
بعيد ًا عما قد تثيره أجواء الثورة من حماسة وما

عميد املعهد الدولي لإلعالم .وتهدف الدراسة إلى
حتليل اخلطاب اإلعالمي لثورة  25يناير والثورة
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املض���ادة ،م���ع التركيز على أه���م االنقطاعات

 3ـ عل���ى الرغم من اس���تخدام ثورات س���ابقة

والتح���والت التي طرأت على اخلطاب اإلعالمي.

لإلنترن���ت مثلما ح���دث في الفلب�ي�ن وإيران

وف���ي البداية يق���رأ الباحث النظ���ام اإلعالمي

وتايلن���د ،ف���إن النجاح في احلال���ة املصرية
كان مذه ًال 4 .ـ خطاب الثورة جتاوز خطاب

اإلعالم املصري قبل الثورة.

األحزاب السياسية.

 1ـ اتس���م بدرج���ة عالية من االس���تقطاب بني

وتكت���ب رابحة س���يف عالم ،ح���ول «الثورة

اإلعالم احلكومي واإلعالم املعارض احملجوب

املضادة في مصر» ،فاملؤكد أنه منذ اليوم األول

عن الش���رعية واإلعالم اخل���اص املعبر عن

الندالع الثورة وجدت ثورة مضادة حاولت القضاء
على الثورة ،واس���تخدمت طرق ًا شتى في حربها

 2ـ الزي���ادة الكمية والتن���وع ،حيث وجدت 21

ضد تلك الثورة .حتاول ربيحة ،رصد أهم مظاهر

صحيفة ،ونحو  523مجلة وصحيفة أسبوعية

هذه الث���ورة املضادة وحتليله���ا .راهنت الثورة

وشهرية ،و 54قناة مصرية تبث على (النايل

املضادة على مجموعة من الرهانات في مساعيها

س���ات) ،منها  31قناة خاصة ،عالوة على

إلحباط الثورة منها:

آالف املواقع اإللكترونية.

 1ـ في املرحلة األولى راهنت على إحداث فوضى

املصري قبل الث���ورة .هناك خمس حقائق حول

مصالح خاصة.

تفشل خاللها مهمة اجليش في السيطرة على

 3ـ ظ���ل يواجه أزمة في مقدرت���ه على التجديد

الوضع.

والعمل واملهنية.
 4ـ التق���دم التكنولوج���ي أجبر النظام اإلعالمي
على التغ ّير ،لكن من دون ترحيب من النخبة

احلاكمة.

 2ـ الرهان على إحداث فتنة طائفية تشق وحدة
الشعب.
 3ـ الرهان على كس���ر املقولة العفوية إن اجليش
والشعب يد واحدة وتوريط املجلس العسكري

 5ـ من الصع���ب القول بتزييف الرأي العام في

في صدام مع الشعب.

ظل تفاعل اإلع�ل�ام وتأثره باإلعالم العربي
واألجنبي.

 4ـ إح���داث تأزم اقتصادي بهدف إفقاد الناس

وبعد مناقشة اخلطاب اإلعالمي احلكومي في

اإلميان بج���دوى الث���ورة .وجتلت محاوالت

مواجهة الثورة ،ينتقل الباحث إلى مناقشة خطاب

الث���ورة املضادة في مجموعة من الش���واهد

الثورة اإلعالمي .متيز هذا اخلطاب باآلتي:

أهمها:

 1ـ أكد شرعية اإلعالم اجلديد وفاعليته.

 1ـ احلشد الشعبي املضاد للثورة.

 2ـ الق���درة عل���ى االنتق���ال من املج���ال العام

 2ـ احلرب اإلعالمية.
 3ـ املجال األمني.

االفتراضي إلى الواقع والتحرك مع اجلماهير.
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 4ـ املجال االقتصادي.

 ضرورة إقرار مشاريع القوانني التي اقترحتبش���أن الوظيفة العام���ة وتنظيم اإلفصاح

 5ـ املجال السياسي والقانوني.
وتقدم الكاتبة حتلي ًال مفص ًال لكل هذه املجاالت

وتداول املعلومات وتفعيل القوانني اخلاصة

مفس���ر ًة كيف حاولت الثورة املضادة أن تنقضّ
على الثورة ،وهي تقترح أن الثورة لم حت ّقق بعد
أهدافها كامل ًة وعليها تقع مسؤولية احلفاظ على

سياسات تعديل األجور النافذة( .ص)457.

منجزاتها وحمايتها من رهانات الثورة املضادة.

وبالطبع ،فإن الفصل على ما يبدو كتب خالل

(ص.)415.
وتكتب غادة موسى ،من مركز احلوكمة ،حول
«اقتصاد ما بعد الثورة :تفكيك ش���بكات الفساد

باملناقص���ات واملزايدات ومنع املمارس���ات
االحتكارية لضبط السوق وإحداث تأثير في

الفترة االنتقالية ،فهو يعاني مثل الكثير من فصول
الكتاب من عدم إملامه بالتطورات التي طرأت بعد
االنتخابات.

املال���ي واإلداري وحتقيق العدال���ة االجتماعية.

الفصل الرابع عشر ،يناقش «محددات مسار

احلال���ة املصرية عقب ث���ورة  25يناير .»2011

التح���ول الدميقراط���ي في مص���ر» حيث تكتب
ش���يماء حطب قراء ًة فيما ح���دث في مصر من

ان���دالع الثورة من زاوية اقتصادية باالس���تناد

منظور التحول الدميقراطي ،مسترشد ًة بالنظرية

إلى السياسات االقتصادية للنظام والتعرف إلى

الدميقراطية ،وكتابات كبار منظري الدميقراطية

منط النظام الرأس���مالي الس���ائد في مصر قبل

والتح���ول الدميقراطي .وكم���ا تفعل حطب ،فإن

اندالع الثورة ،ومن ثم حتليل التكلفة االقتصادية

التح���ول في مص���ر بحاجة إلى إع���ادة تعريف

لث���ورة يناير عل���ى املديني القصير واملتوس���ط.

لعالقة الدولة باملجتمع ،أو لعقد اجتماعي جديد،

وحتلل بتفصيل مشفوع باألرقام والبيانات أداء

وإنتاج املواطن الفاعل (ص )473.ثم تقرأ خريطة

االقتص���اد املص���ري في مرحلة م���ا قبل الثورة

القوى املجتمعية ومسار التحول نحو الدميقراطية،

م���ن إش���كاليات اإلنفاق الع���ام والقطاع العام

وتبدأ باملؤسس���ة العسكرية ،ودورها في املعادلة

واخلصخص���ة وإدارة أصول الدولة باملش���اريع

السياس���ية ،وبعد ذل���ك املعارضة السياس���ية

االس���تثمارية الكبرى والديون والفقر .وتخلص

والنخب الفكرية وبحث اجلميع عن مأسسة قواعد

الباحثة إلى مجموعة من املالحظات منها:

دميقراطية للعبة السياسية .وتسأل السؤال الكبير

 -إن القوانني والتشريعات التي سمحت بتكوين

حول ممكنات التوس���ع اجلغرافي والدميغرافي

ش���بكات الفس���اد املالي واإلداري امتدت

للمش���روع الث���وري الدميقراط���ي (ص)482.

آثاره���ا وتداعياته���ا إلى اخل���ارج بتهريب

وبالطبع ال يفوتها مناقش���ة دور التيارات الدينية

أصول الدولة وممتلكاتها.

والكنس���ية في عملية التحول ضمن س���ؤال مهم

وتس���عى خالل هذا الفصل إلى حتليل أس���باب
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يق���ول :هل حتلّ���ق فوق الدول���ة أم تلتزم بالعمل

 1ـ دور حارس الثورة.

حتت مظلتها؟ .وكما تختتم الباحثة النقاش ،فإن
التحول أكبر من مجرد كونه فع ًال داخلي ًا بامتياز،

 2ـ دور حامي األمن واالستقرار الداخلي.
 3ـ دور املفاوض االجتماعي والوسيط السياسي.

فللقوى اإلقليمية والدولية دور مهم يجب أن يؤخذ

فيما يكتب عبد العليم محمد ،الفصل السادس

بعني االعتبار( .ص )491 .وهي مقولة مهمة في
دراسة التحول كان قد انتبه إليها مبكر ًا (ويتهيد)

عشر ،بعنوان «اجتاهات السياسة اإلسرائيلية
إزاء الثورة املصرية ومستقبل العالقات املصرية

و(شميتر) في دراسات معمقة حول ذلك في بداية

– اإلس����رائيلية» .وميكن استعراض خالصات

تسعينيات القرن املاضي.
واس���تكما ًال للفصل الس���ابق تناقش باكينام

الباح����ث وتلخيصها في اآلتي :إن إس����رائيل
تواجه شرق أوسط جديد ًا فقدت فيه من حلفائها

الشرقاوي ،في الفصل اخلامس عشر« ،املجلس
األعلى للقوات املس���لحة حاكم ًا سياسي ًا» ،حيث

مصر مبارك وقبله تركيا وقبلهما إيران الشاه،

تقدم قراء ًة مفصل ًة حلقبة حكم املجلس العسكري

وهي تتهيأ لألسوأ .كما متثل خسارة إسرائيل
نظام مبارك ضائق ًة إس����تراتيجي ًة ،وهذه أكبر

مص َر بعد تنحي مبارك .إن الثابت أن إحدى أهم
مزاي���ا الثورة املصرية أنها أعطت دور ًا رئيس��� ًا

محتوى الدميقراطية اجلديدة في العالم العربي

للجيش في عملية التح���ول الدميقراطي .املؤكد
أن اجليوش لعبت أدوار ًا مختلفة في السياس���ة

وخلفيتها املعادية لها وللغرب ،إلى جانب اخلوف
من البعد اإلسالمي في تكوينها .إسرائيل ّ
تفضل

وال ميك���ن تصور أي قراءة ألي نظام سياس���ي

االستبداد على الدميقراطية في العالم العربي؛

في العال���م دون حتليل عالقة اجليش باحلكم أو
وفق املؤلف الش���هير «الرجل فوق احلصان» .إ ّال

ألنه يتالءم مع مصاحلها ،وألن هذه الدميقراطية

أن الدول املعاصرة جعلت من اجليوش مؤسس ًة
داخل الس���ياق الوطني ،خالف ًا مث ًال للجيوش في

الدول ما بعد االس���تعمارية التي لعبت اجليوش
فيه���ا دور ًا تراوح بني التأثير واحلكم املباش���ر.

صدمة منذ س����قوط الشاه .تشكك إسرائيل في

قد تعيق استئناف عملية السالم مع العرب .أما
جلهة مستقبل العالقات 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

(ص .)496.وبع���د ق���راءة نظري���ة طويلة تقدم

متخوفة من قيام نظام جديد في القاهرة يذكرها
باحلقبة الناصرية جزئي ًا( .ص)554.

للمؤسسة العسكرية املصرية .وحتدد خصوصية

ويكتب عبد الرحمن حسام ،الفصل األخير من

دور املؤسس���ة العس���كرية في مص���ر في ثالثة

الكتاب بعنوان «ث���ورة  25يناير :فاعلية اإلرادة

مستويات:

وإدارة الفاعلية» ،وغاية الدراسة هي الكشف ع ّما

الشرقاوي السياق الثوري ومالمح الدور اجلديد
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جرى في حلظات الفعل الثوري والوصول إلى سرد
حقيقي لكيفية سقوط حلظة االستبداد ،مستخدم ًا

تقريب ًا في كل فصل ،ويأتي على حس���اب وحدة
التحلي���ل وكثافته .الحظ مث ًال حتليل محمد عزب

مفهوم هيكل «الفرصة السياس���ية» بوصفه أدا ًة

للث���ورة الفرنس���ية وأهدافها ،وبع���د ذلك للثورة

لتحليل العالقة بني الدولة واملجتمع أثناء عمليات

البلش���فية ،في تفصيل فائض ،فيما هو يتحدث

التحول .وهي تروي قصة الثورة وتتناول أسباب

عن توثيق الث���ورة املصرية ،فهو حتى ال يتحدث
مث ًال عن قضايا مشابهة مثل توثيق الثورتني ،بل

وانكس���ار حاجز اخلوف وتهاوي الدولة األمنية

يغ���وص في حتليل دوافع وتوجهات وأهداف كل

أمام قوة الالعنف الكامنة في االحتجاج السلمي.
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الدراسة قائمة على املالحظات الشخصية والسرد

وهو لقرابة عش���ر صفحات يتحدث عن الثورات

الذات���ي والعام إلى جانب املقابالت واالتصاالت

وأس���باب اندالعها ،فيما مير بسرعة على الثورة

املختلفة التي أجريت لغايات البحث .إنه س���رد

املصرية فيما هو م���ن املفترض أن يحلل توثيق

ختامي في نهاية الكتاب للثورة وعنها

الثورة املصرية وكتابة تاريخها.

جناحها كما حتلل فكرة املس���احات واملسافات

ورمبا تكون املالحظة األهم على الكتاب املهم،

لصيق بالسابق ،أن غياب خطة حتريرية للكتاب

ه���ي أنه على الرغم من صدوره في العام 2012

تركت مساحات واس���عة للتكرار وعدم انضباط

فإنه لم يتطرق إلى التحوالت املهمة التي جرت في
مصر ،خاص ًة بعد فوز التيار اإلسالمي بأغلبية

التحليل وتكامله .وعلى الرغم من أن الكتاب يغطي
جوان���ب متعددة من االقتص���ادي إلى اإلعالمي

مجلسي النواب والشورى ،وبعد ذلك حل املجلسني

إلى السياسي إلى احلزبي والشعبي ،فإن وجود

من قبل املجلس العس���كري ،ورمبا احلدث األهم

خطة كان ميكن أن يس���عف الكتاب من ازدحام

منذ سقوط مبارك ،وهو فوز الرئيس محمد مرسي

التحليل؛ بغية ترتي���ب أولوياته وعرضها بطريقة

من (اإلخوان) في االنتخابات الرئاسية ،واجلدل

ممنهجة تسهل على القارئ هضمها.

وتظ���ل واحدة من أه���م مزايا الكتاب أن ج ّل

الالمنته���ي حول الدس���تور .الكت���اب لم يتطرق
إل���ى هذه التطورات على أهميتها على الرغم من
صدروه بعد بعضها.
أما املالحظة الثانية التي وردت في منت قراءة
الكت���اب ،فهي عدم وجود خط���ة موحدة لتحرير

الباحثني من الدارسني الشباب ،كما يقول مقدم
الكتاب ،انس���جام ًا مع روح الشباب التي تسود

مصر وتش���جيع ًا للباحثني الش���باب على تقدمي
قراءتهم للثورة.
يقع الكت���اب في  608صفح���ات من القطع

الكتاب ،حيث يسهب بعض الباحثني في احلديث
عن الثورة وأهميتها ودوافعها في مش���هد يتكرر

املتوسط.
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المكتبة

أميركية إلى أحد أبرز قيادي «اجلماعة» ،ونائب
املرشد العام ،املهندس خيرت الشاطر ،وكان ذلك
في العام ،2005ويتحدث اخلطاب عن ترتيبات
كانت جترى ف����ي الكواليس بني جهات أميركية
نافذة ،وقيادات في جماعة اإلخوان املس����لمني
التي كانت تسعى للوصول إلى احلكم في مصر.
اجلدي����ر بالذكر أن ث����روت اخلرباوي محام
مصري وأحد أعضاء نقابة احملامني في مصر
وقيادي بارز سابق في جماعة اإلخوان املسلمني
في مصر ،ولد في محافظة الش����رقية في العام
 ،1957بدأ حياته السياس����ية عضو ًا في حزب

الكتاب :سر المعبد :األسرار الخفية لجماعة اإلخوان
المسلمين

الوفد ،ثم نقل نش����اطه السياس����ي بانضمامه

الكاتب :ثروت الخرباوي

جلماعة اإلخوان املسلمني.

الناشر :دار النهضة

يق����ول اخلرب����اوي في منت كتابه «كان س����ر
اإلخ����وان غامض ًا لهذه الدرجة! في احلقيقة ال،

عدد الصفحات360 :

فق����د كان حتت عيني طول الوق����ت ،ولكنني لم

تاريخ النشر2012 :

يسرد احملامي والقيادي السابق في اإلخوان

أ َره ،فاإلنس����ان ال يرى م����ا ال يحب ،فإذا رأى

ولثروت اخلرباوي ،كتاب آخر س����رد فيه جتربته

يس����تقيم مع حسن ظنه وتفس����ير أقرب لفكرته

جتربت����ه في اإلخ����وان بتفصيل مثي����ر للجدل.
مع اإلخوان حتى انفصاله عنهم ،وكان بعنوان
«قلب اإلخوان» ،وتع ّرض فيه النحراف اجلماعة

عن النهج الذي رس����مه مؤسسها حسن البنا،
وس����يطرة م����ا يس����مى التنظيم اخل����اص على
اجلماعة ،والذي ينزع أعضاؤه إلى فكر س����يد
قطب الذي يختلف بش����كل ما عن رؤى حس����ن
البنا.
يضم الكتاب مجموعة من الوثائق املهمة في
آخره ،مثل خطاب مرسل من شخصيات سياسية
العدد (2012 )21

مم����ن يحبهم ما ال يحبه بحث لهم وله عن تبرير
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.
وعل����ى الرغم من أنني ل����م أدخل إلى كهف
أسرار اجلماعة وأفتح صندوقها السري وأضع
يدي على جواهرها املُخفاة إ ّال في العام ،2008
فإن خيوط بعض هذه األس����رار كانت قد بدأت
تتجمع في يدي قبل هذا التاريخ ،كان بعضها قد
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وقع حتت يدي في العام  ،1999إال أنني بحثت

الكتاب تنامي احلركات السياسية واالجتماعية

عن تأويل له يتفق مع حسن ظني باجلماعة ،ثم
وق����ع البعض اآلخر حتت يدي في العام 2002

واالحتجاجات املجتمعية ،والس���� ّيما املتمثلة في

فئة الش����باب املصري ،والتي ش����هدتها مصر

وم����ا بعده بقليل ،إلى أن وق����ف علمي عند حد

في الس����نوات األخيرة ،كانت الشرارة الرئيسة

مع��ي�ن كتبت عنه ودللت علي����ه ،وكان معظم َمن

الندالع ثورة  25يناير ،باعتبارها نتيجة حتمية

ينتق����دون اإلخوان يدورون ح����ول الفكرة التي

لذلك احلراك السياس����ي واالجتماعي املصري،

طرحتها وكشفت عنها ،وهي أن التنظيم القطبي

ويلقي الكتاب الضوء على عالقة اإلعالم ومواقع

س����يطر على مقادير اجلماعة وجعل من أفكار
سيد قطب دستور ًا فكري ًا لإلخوان ،ولكن عندما

التواصل االجتماعي بهذه احلركات السياسية
واالجتماعي����ة ،وذلك لتأس����يس وضعية نظرية

عرف����ت احلقيقة أدركت أن األمر كان أخطر من

لطبيعة تلك العالقة.
وينقس����م الكتاب إلى س����تة فصول رئيسة،

ذلك بكثير».

يع����رض الفصل األول دور اإلع��ل�ام في عملية
التغ ّير االجتماعي السياسي الدميقراطي وتعبئة

اإلرادة العامة للتغ ّير واإلصالح .ويقدم الفصل
الثاني نبذ ًة مختصر ًة عن احلركات االجتماعية

والسياس����ية ومفهومه����ا ونش����أتها وأهدافها
الكت���اب :الش���باب والح���ركات االجتماعية
والسياسية
الكاتب :د .إيمان محمد حسني عبد الله

املفس����رة لتك ّونه����ا وخصائصها
والنظري����ات
ّ
وأنواعه����ا وعالقته����ا بالكيان����ات االجتماعي����ة
والسياسية األخرى.

أما الفصل الثالث ،فيقدم رؤي ًة نقدي ًة حتليلي ًة

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

لعالق����ة الش����باب بعملي����ة التغ ّي����ر االجتماعي

السياس����ي الدميقراطي من خالل إعادة رصد

تاريخ النشر2012 :

مختلف االجتاهات البحثية املعنية بفحص دور

عدد الصفحات266 :

الشباب في مجال التغ ّير واالبتكار داخل النسق

ص����در عن الهيئ����ة املصرية العام����ة للكتاب

االجتماعي.

ضمن سلسلة إنسانيات ،كتاب بعنوان (الشباب

و ُيعنى الفصل الرابع بتحليل تغ ّير االحتجاج

إمي����ان محمد حس����ني عبد الل����ه .يرصد هذا

االجتماعي����ة في مص����ر ثم احل����ركات موضع

واحل����ركات االجتماعية والسياس����ية) للدكتورة

ف����ي مجتمعاتن����ا املعاص����رة ومنه����ا احلركات
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الدراسة كاإلخوان املسلمني ،وكفاية ،والقضاة
 ،واحلركة العمالية ،وحركة أساتذة اجلامعات...
ودراستها بشكل أكثر حتديد ًا أو تفصي ًال.
والفصل اخلامس يختص بتقدمي ومناقش����ة
نتائج دراسة تطبيقية حتليلية ميدانية عن عالقة
األطر اإلخبارية الصحافية بأنش����طة احلركات
السياس����ية واالجتماعية واجتاهات الش����باب
املصري نحو هذه احلركات.
في ح��ي�ن يقدم الفصل الس����ادس دراس����ة
حال����ة خلصوصية جتربة االحتج����اج املصرية
حت����ى اندالع ث����ورة  25يناير  2011من خالل
التع ّرض جل����ذور ثقافة االحتجاج لدى املجتمع
املصري وأبرز مالمح تط ّورها والثابت واملتغ ّير
فيها وأسبابه ودالالته ،مع وضع توثيق متكامل

لنماذج االحتجاجات الشبابية احلديثة واملعاصرة
في مصر ،وأخير ًا فحص مدى تق ّبل الرأي العام
املصري الرأي الفئوي للش����باب وحتديد ًا فكرة

االخت��ل�اف واخلالف ،وعالق����ة ذلك بخصائص
النظام اإلعالمي في مصر وممارساته.
الدكت����ورة إمي����ان محمد حس����ني عبد الله،
ول����دت في مص����ر في الع����ام  ،1977وحصلت
عل����ى بكالوريوس اإلعالم من قس����م الصحافة
بجامع����ة القاهرة في العام  ،1999وتعمل اآلن
مدرس ًة بكلية اإلعالم .كتبت العديد من األبحاث
اإلعالمية التي تتمحور حول احلركات واألنظمة
االجتماعي����ة وقضايا ال����رأي الع����ام والتغيير
االجتماع����ي ،واالنتفاضة الفلس����طينية الثانية
والصحافة العربية والدولية.
العدد (2012 )21

الكتاب :عالم يطلق اسم فلسطين؟
الكاتب :أالن غريش
الناشر :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
تاريخ النشر2012 :
عدد الصفحات255:

السياسات»
عن «املركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
الفرنسي أالن غريش كتاب عنوانه
يصدر للمف ّكر
ّ

«عال َم ُيطلق اس���م فلس���طني؟» وقد كتب غريش
خاص ًة للطبعة العرب ّية تس���اءل فيها« :هل
مق ّدم ًة ّ
سقطت فلسطني من حساب ال ّثورات العرب ّية؟».
فهم ش���امل للقض ّية
والكت���اب محاول���ة لتقدمي ٍ
الفلسطين ّية في سياق املظالم التي خلّفها النظام

االستعماري القدمي .واملؤلّف الذي ُولد في القاهرة
ّ
في س���نة  ،1948وعاش ش���طر ًا من حياته في

مصر ،امتلك ،ج ّراء ارتباطه مبصر ،حساس��� ّي ًة
خاص ًة في شأن فلسطني م ّكنته من مزج ذكريات
ّ

الطفولة بظهور القض ّية الفلسطين ّية ،وهما األمران
السياسي في ما بعد .وكتابه
اللّذان ش��� ّكال وعيه
ّ

هذا هو ٌ
سجالي مع الصهيون ّية ،ومع املسألة
نقاش
ّ
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األوروبي ،وإسهام
اليهود ّية ،كما جتلّت في الوعي
ّ

األوروبي بالقض ّية
معرفي في إعادة تذكير الغرب
ّ
ّ
الفلس���طين ّية واملظالم الت���ي أوقعها هذا الغرب
االس���تعماري ،وخصوص ًا بريطانياّ ،
بالش���عب
ّ

(دراسة مقارنة)
الكاتب :نعمان عبد الهادي فيصل
الناشر :الدار المصرية األلمانية للنشر والطباعة
تاريخ النشر2012 :
عدد الصفحات410 :

الفلسطيني .وفي هذا امليدان جال أالن غريش في
ّ

تاريخ االستعمار ،وفي تاريخ فلسطني احلديث،
ليعقد مقارنا ٍت سياس ّية وفكر ّية وأدب ّية و ُيظهر من

الفلسطيني
خالل هذه املقارنات أنّ قض ّية الشعب
ّ
هي قض ّي���ة عدالة بال ّدرجة األولى ،وقض ّية حت ّر ٍر
يوجه
ينس الكاتب أن ّ
وطني في الوقت نفسه .ولم َ
ّ
الصهيوني (برنار
الفرنسي
نقد ًا حاس���م ًا للكاتب
ّ
ّ
اإلسرائيلي
هنري ليفي) في مواقفه من العدوان
ّ
عل���ى غزّة في أواخر س���نة  2008وأوائل س���نة
 ،2009وليفض���ح من خالل ه���ذا النّقد ،خرافة
احلي���اد؛ فاحلياد في هذا املج���ال يعني ـ برأيه
ف ّ
ـ الوقوف في ص��� ّ
الظاملني .وأالن غريش كان
دائم ًا في ص ّ
ف املظلومني.

يح���اول نعمان عبد اله���ادي فيصل في كتابه
اجلديد حتليل جذور وأسباب االنقسام الفلسطيني
من خ�ل�ال املقارنة بني االنقس���ام داخل احلركة
الوطنية الوليدة آنذاك في عهد االنتداب البريطاني،
والذي أخذ طابع ًا عائلي ًا؛ بني عائلتي احلس���يني
والنشاشيبي ،على أرضية املوقف من االنتداب أو
بسبب التنافس على مواقع السلطة والنفوذ وبني
االنقس���ام الذي حدث في ظل الس���لطة الوطنية
الفلس���طينية ،بني حركتي فت���ح وحماس ،والذي
أخذ طابع ًا سياس���ي ًا نتيجة اخلالف بني رؤيتني
متناقضتني إحداهما متثل مشروع ًا وطني ًا بقيادة
حركة فتح ،وأخرى متثل مشروع ًا إسالمي ًا بقيادة

حركة حماس ،وكذلك بسبب املوقف من االحتالل
اإلسرائيلي وأسلوب التعامل معه.
ويق���وم هذا الكت���اب على توصي���ف وحتليل
تداعيات االنقس���ام الداخلي���ة واخلارجية ،التي
ترك���ت آثار ًا س���لبي ًة وانعكاس���ات خطيرة على
املشروع الوطني والوضع الفلسطيني مبكوناته
السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
يتكون الكتاب من خمس����ة فص����ول ،حيث يبدأ
الفصل األول بدراس����ة أس����اليب احلرك����ة الوطنية

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

الفلسطينية في النصف األول من القرن العشرين،
وتنامي حالة الوعي ألخطار املش����روع الصهيوني
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لدى الش����عب الفلس����طيني .ويطل الكتاب في

بإش����راف الدكتور إبراهيم أبراش في قس����م

الفصل الثاني على أسباب االنقسام الفلسطيني

العلوم السياسية.

بني عائلتي احلسيني والنشاشيبي ،حيث أفرد
الكتاب مساحة لتحليل األس����باب االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،وكذلك إلى تداعيات
االنقس����ام وانعكاساته الس����لبية على السواد
األعظم من الشعب الفلسطيني.
ويب����رز الكتاب في الفص����ل الثالث تبلور
احلركة الوطنية الفلس����طينية بع����د نكبة العام
 ،1948وميالد الكيان السياس����ي الفلسطيني
املتمثل في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.
ويتن����اول الفصل الرابع حتليل األس����باب
السياسية لالنقسام الفلسطيني بني حركتي فتح
وحماس في ظل السلطة الفلسطينية ،وتداعياته
اخلطي����رة عل����ى املش����روع الوطن����ي والوضع
الفلس����طيني مبكوناته السياسية واالجتماعية
واالقتصادي����ة ،وأيض ًا التط����ورات التي جرت

الكتاب« :فلسطين في الكتب المدرسية
في إس���رائيل -األيديولوجي���ا والدعاية في
التربية والتعليم»
الكاتبة :د .نوريت بيلد -إلحنـان.
الناش���ر :المرك���ز الفلس���طيني للدراس���ات
اإلسرائيلية «مدار»
تاريخ النشر2012 :
عدد الصفحات342 :
رام الله -صدر حدي ًثا عن املركز الفلسطيني

وقد خلص الكتاب من خالل املقارنة إلى تقدمي

للدراس���ات اإلسرائيلية «مدار» كتاب «فلسطني

على صعيد حركة حماس (الفكر واملمارس����ة)
بعد فوزها باالنتخابات التش����ريعية الثانية عام
 ،2006وصعودها إلى املسرح السياسي.
ويحلل الفصل األخي����ر من الكتاب العوامل
واألفعال املتش����ابهة واملختلفة بني االنقسامني
(في عهد االنتداب وفي ظل السلطة الفلسطينية)،
مجموعة أف����كار وتوصيات عملي����ة لبناء نظام
سياسي فلسطيني محصن من االنقسام.
يذكر أن الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير

في الكتب املدرس���ية في إسرائيل -األيديولوجيا
والدعاية في التربية والتعليم» للباحثة واألستاذة
اجلامعية اإلسرائيلية د .نوريت بيلد -إحلنـان.
وأك����دت مؤلفة الكتاب في كلمات التمهيد أن

كان الكات����ب قد ناقش����ها ف����ي جامعة األزهر
العدد (2012 )21
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الكتب املدرس����ية املتداولة في إسرائيل يجري

التي متثل ،على نحو صريح وضمني في الوقت

تأليفه����ا عل����ى نحو خاص للش����باب اليافعني،

ذاته ،الضمي����ر اجلمعي ال����ذي يوجه املجتمع

الذين سيجري جتنيدهم في اخلدمة العسكرية

اإلس����رائيلي بكاف����ة فئاته وأطيافه ،بالش����كل

اإللزامي����ة بعدما يت ّمون  18عا ًما من أعمارهم،

ال����ذي ُيع����اد فيه إنتاجها في الكتب املدرس����ية

في األراضي الفلس����طينية احملتل����ة ،وبالتالي

واجلغرافي����ا والدراس����ات املدني����ة (املدنيات).

فإن الدراس����ة التي يضمها الكتاب ال تس����عى

وتشتمل الدراسة على حتليل للنصوص البصرية

إلى وصف نظ����ام التربية والتعليم الذي تطبقه

واللفظية التي متث����ل «اآلخرين» الذي يغايرون

إس����رائيل ،وإمنا تستهدف التركيز على سؤال

اليهود الصهيونيني ،وهم الفلس����طينيون ،مبن

محدد واحد ،هو :كيف يجري تصوير فلسطني

فيهم املواطن����ون الذي يقيمون في إس����رائيل،

والفلس����طينيني ،الذي����ن قد ُيطل����ب إلى هؤالء

وغير املواطنني الذين ما زالوا يعيش����ون حتت

بغية تنفيذ السياس����ة التي تنتهجها إس����رائيل

املق����ررة في ثالثة حق����ول معرفية ،وهي التاريخ

الشباب اإلسرائيليني استخدام القوة ضدهم،

نير النظام العسكري في األراضي الفلسطينية

في الكتب املدرسية؟.

احملتلة منذ العام .1967
ومن االستنتاجات املثيرة التي تتوصل إليها
املؤلف����ة ،وهي كثيرة ،أن الكتب املدرس����ية في
إسرائيل تغرس في عقول الشباب اإلسرائيليني
«الرغب����ة ف����ي ع����دم املعرفة» ع����ن اآلخر ،في
الوق����ت الذي ال تش����جع فيه إس����رائيل مطل ًقا
«تعليم السالم» أو االختالط بني الطلبة اليهود
والفلسطينيني ،بل على النقيض من ذلك ،فعلى
الرغم من وف����رة الفرص ،لم يحصل أن حتول
موضوع السالم والتعايش إلى جزء من املنهاج
األكادميي الرس����مي ،ولم يحمل أي مصداقية
أكادميي����ة في نفس����ه مطل ًقا .كم����ا أن متثيل
الفلس����طينيني في الكتب املدرسية املتداولة في
إس����رائيل يرسخ اجلهل باألوضاع االجتماعية
واجليو -سياسية احلقيقية وباخلطاب اجلغرافي
والتاريخ����ي ،وذل����ك باإلضافة إل����ى كونه أداة

وأش���ارت إل���ى أن اهتمامها اخلاص بالكتب
املدرسية نابع من قناعة تشترك فيها مع باحثني
آخري���ن في إس���رائيل وفي غيرها م���ن الدول،
فحواها أن الكتب املدرسية ال تزال تش ّكل ،دون
غيره���ا من جميع مص���ادر املعلومات األخرى،
وس���يلة قوية توظفها الدولة في تش���كيل أمناط
اإلدراك احلسي والتصنيف والتفسير والذاكرة،
وهي عوامل تساهم في حتديد الهويات الشخصية
والقومية .وينس���حب هذا األمر على نحو خاص
على دول كإسرائيل «يحظى فيها التاريخ والذاكرة
[والهوية الشخصية] والشعب بتواصل حميم ال
تنفصم عراه».
وأضافت أن الكتاب يق ّدم دراسة نقدية جلانب
واح����د من جوانب «الرواية الصهيونية الكبرى»
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تغرس األف����كار التمييزية واملواقف العنصرية.
وعل����ى افتراض أن طلب����ة املدارس ال يرتادون
املكتب����ات من أجل التحقق من الوقائع وس����د
الفج����وات التي تعتري الكتب املقررة عليهم في
مدارسهم ،وأن غالبية املعلمني نشأت على مثل
هذه الكت����ب ،فعلى املرء أن يخلص إلى نتيجة
مفادها أن أبناء األجيال الثالثة الس����ابقة من
اإلس����رائيليني ليس����وا في معظمهم على وعي
بالوقائع اجليو -سياس����ية أو االجتماعية التي
حتيط ببلده����م .ويتم جتنيد الطلبة اليهود ،مع
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هذه الصور املش����وهة واخلرائط احملرفة التي
تُزرع ف����ي عقولهم وتث َّبت فيها ،من أجل تنفيذ
السياسة اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني ،الذين
ال يعلم هؤالء الطلبة شي ًئا عن حياتهم وعاملهم،
والذين تعلموا االمتعاض من وجودهم واخلوف
منه .ويتجسد هذا التلقني ،أو باألحرى «إفساد
العق����ول» ،من خالل س����لطة اخلطاب العلمي،
بش����قيه اللفظ����ي والبصري ،ال����ذي ُينظر إليه
عل����ى أنه محايد وموضوعي ويخلو من التحيز،
وبالتالي ميثل احلقيقة املطلقة.
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وثيقة

نص مسودة مشروع القرار للحصول على مكانة
دولة غير عضو في األمم المتحدة

فيما يلي ترجمة للمسودة التي وزعتها فلسطني

واحترام حقوق اإلنسان األساسية،
تذكير ًا بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم

مسودة ( 8تشرين الثاني )2012

 )2( 181الصادر في  29تشرين الثاني ،1947
تأكيد ًا على مبدأ امليثاق بعدم جواز احلصول

على الدول األعضاء في األمم املتحدة:
اجللسة  67للجمعية العمومية لألمم املتحدة
مسألة فلسطني

على األراضي بالقوة،
تأكيد ًا على قرارات مجلس األمن الدولي ذات

اجلمعية العمومية،
انطالق��� ًا م���ن أهداف ومب���ادئ ميثاق األمم

العالقة ،مبا فيه���ا ،ضمن قرارات أخرى242 ،

املتحدة والتأكيد في هذا املجال على مبدأ تساوي

( )1967و )1973( 338و )1979( 446و478

احلقوق وحق تقرير املصير للشعوب،
تذكير ًا بقرارها  2625الصادر في  24تشرين

( )1980و )2002( 1397و)2003( 1515

األول  ،1970الذي يؤك���د ،ضمن أمور أخرى،

و،)2008(1850
تأكيد ًا على انطباق معاه���دة جنيف املتعلقة

على واجب كل دولة في الدفع بش���كل مشترك او

بحماية السكان املدنيني في زمن احلرب الصادرة

بعمل منفصل على حتقيق مبدأ احلقوق املتساوية

في  12آب  ،1949على األراضي الفلس���طينية

وتقرير املصير للشعوب،
تأكي���د ًا على أهمية احلفاظ وتعزيز الس�ل�ام

احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية،
تأكيد ًا على القرار  3236الصادر في  22تشرين

الدول���ي القائم عل���ى احلرية ،املس���اواة ،العدل

الثاني  1974وجميع الق����رارات ذات العالقة ،مبا
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فيها القرار146/ 66الصادر في  19كانون األول

 6أيار  2004الذي أكد ،ضمن أمور أخرى ،على

 ،2011الذي يؤكد على حق الش����عب الفلس����طيني

أن وضع األراضي احملتل����ة منذ  1967مبا فيها
القدس الشرقية يبقى احتال ًال عسكري ًا ،وأنه مبوجب

فلسطني،

القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة ذات العالقة،

بتقري����ر املصير ،مبا في ذلك حقه باس����تقالل دولة
تأكي���د ًا على قراره���ا  176/43الصادر في

 15كانون األول  ،1988قرار  17/66الصادر

فإن للش����عب الفلس����طيني احل����ق بتقرير املصير
والسيادة على أرضه.

في  30تش���رين الثاني  ،2011وجميع القرارات

وإشارة إلى القرار  321الصادر في  14تشرين

األخرى ذات الصلة املتعلقة بـ «التسوية السلمية

األول  ،1974والقرار  3237الصادر في  22تشرين

للقضية الفلس���طينية» التي تؤك���د ضمن أمور

الثان����ي  1974اللذين مبوجبهما متت دعوة منظمة

أخرى على احلاجة إلى (أ) انس���حاب إسرائيل

التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداوالت اجلمعية

من األراضي التي احتلتها منذ عام  ،1967مبا

العامة لألمم املتحدة كممثلة للش����عب الفلس����طيني

فيها القدس الشرقية( ،ب) تطبيق حقوق الشعب

ومنحت وضع مراقب،
وإش���ارة أيض��� ًا إلى أن الق���رار 177 / 43

تقرير املصير وحقه في دولة مس���تقلة( ،ج) حل

الص���ادر في  15كانون األول  1988الذي أقر،

عادل ملشكلة الالجئني الفلسطينيني مبا ينسجم

ضمن أمور أخرى ،إعالن الدولة الفلسطينية من

م���ع الق���رار )3( 194الصادر ف���ي  11كانون

قبل املجلس الوطني الفلسطيني في  15تشرين

األول  ،1948و(د) الوقف التام لكافة نش���اطات

الثان���ي  ،1988وقرر أن «فلس���طني» ،يجب أن
تستخدم بد ًال من «منظمة التحرير الفلسطينية»

احملتلة مبا فيها القدس الشرقية،
تأكيد ًا على الق����رار  18 / 66الصادر في 30

ف���ي نظام األمم املتحدة ،دون املس���اس بوضع
املراق���ب أو مبهام منظمة التحرير الفلس���طينية

تشرين الثاني  2011وجميع القرارات ذات الصلة
بوضع القدس ،وأخذ ًا بعني االعتبار أن ضم القدس

داخل نظام األمم املتحدة،
أخذ ًا في االعتبار أن اللجنة التنفيذية ملنظمة

الش����رقية غير معترف به من قبل املجتمع الدولي،
وتأكي����د ًا على احلاجة الى إيجاد وس����يلة من خالل

التحري���ر الفلس���طينية ،مبوجب ق���رار املجلس
الوطني الفلسطيني ،تتولى صالحيات ومسؤوليات

التفاوض حلل وضع القدس كعاصمة لدولتني،
اس���تذكار ًا للرأي االستش���اري الصادر عن

احلكومة املؤقتة لدولة فلسطني،
استذكار ًا لقرار  250/ 52الصادر في  7متوز

محكمة العدل الدولية في  9متوز ،2004
تأكيد ًا على أن القرار  292 / 58الصادر في

 ،1998والذي منحت مبوجبه فلسطني املزيد من

الفلس���طيني غير القابلة للتصرف وخاصة حق

االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

العدد (2012 )21

احلقوق واالمتيازات كمراقب،
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استذكار ًا ملبادرة السالم العربية التي مت تبنيها

االنحياز ،منظمة التعاون اإلس�ل�امي ،ومجموعة
الـ 77والصني،

في آذار  2002من قبل جامعة الدول العربية،
تأكيد ًا على التزامها ،مبوجب القانون الدولي

إش���ارة إلى تقرير جلنة مجلس األمن الدولي

بحل الدولتني ،الداعي الى دولة فلسطني املستقلة

اخلاصة بعضوية األعض���اء اجلدد الصادر في

ذات س���يادة دميوقراطية وقابلة للبقاء ومتصلة
تعيش جنب ًا إلى جنب مع إس���رائيل في س�ل�ام

 11تشرين الثاني ،2011
تأكيد ًا على املس���ؤولية الدائمة لألمم املتحدة

وأمن بناء على حدود عام ،1967
أخذ ًا باالعتبار االعتراف املتبادل في  9أيلول

حول قضية فلس���طني حلني حلها بش���كل مرض

 1993ب�ي�ن حكومة دولة إس���رائيل وبني منظمة
التحرير الفلسطينية ،ممثلة الشعب الفلسطيني،
تأكيد ًا على حقوق جميع دول املنطقة بالعيش

بسالم ضمن حدود آمنة معترف بها دولي ًا،
ترحيب ًا بخطة السلطة الفلسطينية عام 2009

من جميع جوانبها،
تأكيد ًا على مبدأ ش���مولية العضوية في األمم
املتحدة:
1ـ تؤكد على حق الش���عب الفلسطيني في تقرير
مصيره واس���تقالله في دولته فلس���طني على
أساس حدود عام ،1967
2ـ تعت���رف بأنه ،حتى تاريخه ،منحت  132دولة

إلنش���اء مؤسسات الدولة الفلس���طينية املستقلة
خالل فترة عامني ،وترحيب ًا بالتقييم اإليجابي في

أعضاء ف���ي األمم املتح���دة اعترافها بدولة

هذا املجال بشأن اجلاهزية للدولة من قبل البنك

فلسطني،

الدولي واألمم املتحدة وصندوق النقد الدولي وكما

3ـ قررت منح فلس���طني وضع الدولة املراقبة في

مت التعبير عنه في اس���تخالصات رئاس���ة جلنة

نظام األمم املتحدة ،بدون املس���اس باحلقوق

التنسيق اخلاصة ملساعدات املانحني الصادر في

املكتس���بة ،واالمتيازات ودور منظمة التحرير

نيسان  ،2011واالستخالصات الالحقة للرئاسة

الفلس���طينية كممثل للش���عب الفلس���طيني،

والتي أكدت على أن السلطة الفلسطينية تخطت

مبوجب القرارات واملمارسة ذات الصلة،

عتبة الدولة العاملة في القطاعات الرئيسية التي

4ـ تعرب عن األمل بأن ينظر مجلس األمن الدولي

متت دراستها،
وإقرار ًا بأن العضوية الكاملة التي تتمتع بها

بإيجابي���ة إلى الطلب الذي قدم في  23أيلول
 2011من قبل دولة فلس���طني للحصول على

فلسطني في منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة

العضوية الكاملة في األمم املتحدة.
 5ـ تؤك���د تصميمها على املس���اهمة في حتقيق

والعلوم ،الهيئ���ة االقتصادية واالجتماعية لغرب
آس���يا ،ومجموعة الدول اآلس���يوية ،وهي أيض ًا

احلق���وق غي���ر القابل���ة للتصرف للش���عب

عضو كامل في جامعة الدول العربية ،حركة عدم

الفلسطيني وإجناز تسوية سلمية في الشرق
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األوس���ط تنهي االحتالل االس���رائيلي الذي

من أجل حتقيق تس���وية سلمية عادلة ودائمة

بدأ عام  1967ويحق���ق رؤية الدولتني ،دولة

وشاملة بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي،

فلس���طينية مستقلة ذات سيادة ودميوقراطية
ومتصلة وقابلة للبقاء ،تعيش جنب ًا إلى جنب

حتل كافة القضايا األساسية املتعلقة ،وعلى
رأسها قضايا الالجئني الفلسطينيني والقدس

في س�ل�ام وأمان م���ع إس���رائيل وجاراتها

واملستوطنات واحلدود واألمن واملاء واألسرى.

األخرى ،على أس���اس حدود ع���ام ،1967

7ـ حتث جمي���ع الدول وال���وكاالت املتخصصة

على ان يتم تقرير إعادة ترس���يم احلدود في

واملنظمات في نظام األمم املتحدة على مواصلة

مفاوضات الوضع النهائي.

دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في حتقيق
حقه في تقرير املصير ،االستقالل واحلرية.

6ـ تعبر عن احلاجة العاجلة الس���تئناف وتسريع
املفاوضات في إطار عملية السالم في الشرق

8ـ تطل���ب من األم�ي�ن العام القي���ام باخلطوات

األوسط ،بناء على قرارات األمم املتحدة ذات

الضرورية م���ن أجل تطبيق الق���رار احلالي

الصلة ،مرجعي���ات مدريد ،مبا في ذلك مبدأ

وتق���دمي تقرير إلى اجلمعي���ة العامة خالل 3

األرض مقابل السالم ،مبادرة السالم العربية،

أش���هر ح���ول التقدم ال���ذي مت حتقيقه بهذا

وخارطة طريق الصادرة عن اللجنة الرباعية،

الشأن.
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