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في البداية

مع صدور هذا العدد من يكون «سياسات»

وف��اق وطني .رمبا احل��دث األه��م كان استقالة

االنقسام الفلسطيني دخل عامه السابع بكل

الدكتور سالم فياض وتكليف الدكتور احلمدلله

ثقة ،دون وجود إشارات جدية على أن عمر هذا

رئاسة الوزارة ثم تقدميه استقالته بعد أقل من

االنقسام لن ميتد أكثر من ذلك .سنوات ست لم

شهر ،وتكليفه تسيير أعمال احلكومة.

يتغير فيها شيء في الساحة الوطنية أكثر من

على صعيد املفاوضات ،فإن احلال لم يختلف

تعميق اخل�لاف ومن حتول هذا االنقسام إلى

على الرغم من اإليهام الكبير باحلركة الذي يخلقه

ظاهرة طبيعية في احلياة السياسية الفلسطينية.
احملقق أن االنقسام لم يعد حكر ًا على الشعب

تدخل كيري ومحاوالته لم شمل العملية السلمية،
ولكن من منطق إسرائيلي .أما مستقبل عملية
السالم فال ميكن أن يكون مبشر ًا رغم ذلك،

الفلسطيني ،إذ إن ظواهر «انقسامية» بدأت
تظهر في الساحات السياسية العربية خاص ًة مع
تع ّثر تفتح زهور الربيع العربي.

ناهيك عن حل الدولتني في ظل وجود إصرار
إسرائيلي على جعل ممكنات ذلك مستحيلة .في

املنطقة العربية على أبواب موجة جديدة من
التحوالت الدراماتيكية ،ليست إال استكما ًال لرياح

قصف ورشقات صاروخية في منتصف حزيران.

التغيير التي ضربت شواطئها منذ حرق املواطن

في املقابل ارتفعت وتيرة الفلتان األمني في قطاع

التونسي «بوعزيزي» نفسه في نهايات العام

غزة ،حيث باتت عمليات القتل والتصفية واجلرائم

 .2012فالربيع املصري الذي خلع مبارك وجاء

البشعة مشاهد متكررة في حياة السكان ،فيما

مبرسي قبل عام لم ينته ،كما أن األزمة السورية

ع ّبرت فصائل ومنظمات حقوقية عن قلقها املتزايد

التي كادت تقترب من احلسم لصالح املعارضة،

من ارتفاع منسوب اجلرمية.
ليس احتفا ًال مبرور ست سنوات على االنقسام،

مبساعدة حلفائه اإلقليميني .في قطر تنازل األمير

إذ إن هذا احلدث األسود ال يحتفل به ،ولكن رأت
«سياسات» أن تذ ّكر ببشاعة الواقع الفلسطيني

تغيرات في مواقف اإلمارة التي تتدخل في كل

حتت وطأة هذا االنقسام .في زاوية الدراسات

شؤون اإلقليم.
فلسطيني ًا ،ال ش��يء تغير ف��ي موضوعة

يقدم الباحث عزام شعث دراسة معمقة بعنوان
«االنقسام ومعوقات استعادة الوحدة» ،يحلل فيها

املصاحلة ،مع استمرار الوعود والتوقعات واآلمال

أهم ما يعيق ممكنات استعادة الوحدة الوطنية

بأن تنجز في نهاية الصيف عبر تشكيل حكومة

بعد استعراض تغلغل مظاهر االنقسام وآثاره

املقابل ،لم تشهد جبهة غزة أي تطورات باستثناء

أعاد النظام قلب األمور فيها ،في معركة القصير
لنجله في خطوة من املمكن التكهن بأنها ستعني
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في احلياة الفلسطينية السياسية واالقتصادية

وحيدر عوض الله ومحمد هواش وحامت عباس في

واالجتماعية .ويستكمل رام��ي م��راد والدكتور

ندوة يديرها مدير حترير «سياسات» أكرم مسلم.

محمد أبو مطر البحث في تداعيات االنقسام

وت��ف��رد «س��ي��اس��ات» ف��ي زاوي���ة السياسات

على احلريات العامة في دراسة مشتركة لهما

العامة دراستني ،واحدة للباحثة القانونية تهاني

بعنوان «التشريعات الصادرة في ظل االنقسام

عويوي بعنوان «الطفل احلدث في املواثيق الدولية

وتداعياتها على منظومة احلقوق واحلريات في

والتشريعات املعمول بها في فلسطني» ،والثانية

قطاع غ��زة :مقاربة من منظور استشرافي».
واستكما ًال للنقاش حول تطوير منظمة التحرير

للباحث زكريا السرهد بعنوان «سياسات تشجيع
االستثمار في التعديالت على قانون تشجيع

بوصفها الركيزة األه��م في النظام السياسي

االستثمار الفلسطيني» .فيما تنشر «سياسات»
في زاوي��ة السياسة الدولية سجا ًال حواري ًا بني

عبد الغني سالمة بعنوان «منظمة التحرير:

الدكتور عاطف أبو سيف رئيس التحرير وأكرم

البدايات واملسار».

مسلم مدير التحرير حول مآالت اإلقليم والتغيرات

الفلسطيني ،فإن سياسات تنشر دراسة للباحث

وتفرد «سياسات» زاوي��ة املقاالت ملناقشة

في املنطقة العربية ،يقرأ فيه الكاتبان بعمق التجربة

قضايا متعددة .فيتساءل الكاتب والصحافي

العربية من منظور معرفي تاريخي وتطوري.

مهند عبد احلميد عن وج��ود بديل حلل الدولة

تقدم «سياسات» قراء ًة في كتاب الدكتور باسم

الفلسطينية ،فيما تقرأ الكاتبة والباحثة نيروز

رعد املهم بعنوان «التاريخ املخفي :فلسطني وشرق

قرموط حول مستقبل اإلخوان في العالم العربي

املتوسط» ال��ذي يقدم خالله رع��د ق��راء ًة آلليات

بعد ق��راءة جتربتهم في احلكم خ�لال الفترة

االستحواذ والهيمنة املعرفية التي متت عبر التاريخ

املاضية .أما الباحث محمد دياب فيقدم قراءة

في فلسطني .وكالعادة ثمة مجموعة من الكتب
الصادرة حديث ًا تنتظر القارئ في زاوية املكتبة.

حول األزمة األثيوبية املصرية خاص ًة بعد إعالن
أديس أبابا بناء سد النهضة على النيل.

تأمل «سياسات» أن تواصل مشوارها البحثي

تعود «سياسات» في زاوي��ة الندوة للتركيز

في تقدمي األفكار واملقترحات التي تساعد على
تفكيك ال��واق��ع وفهمه وتطوير أدوات���ه ،حتقيق ًا

فتستضيف ح��ول طاولتها نخب ًة م��ن الكتاب

لسياسة معهد السياسات العامة وتطلعاته الذي

واحملللني ليقدموا رؤيتهم وقراءتهم للواقع ومستقبل

تصدر عنه .لعلها بهذا العدد ،كما بغيره ،تنجح

تطوره .يجلس حول الطاولة كل من خليل شاهني

في ذلك.

على تداعيات االنقسام على احلياة السياسية،

العدد (2013 )24
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دراسات

بعد ست سنوات:
االنقسام الفلسطيني ومعوقات استعادة الوحدة الوطنية

عزام شعث

مقدمة

*

عدم متكني احلركة من السلطة أو مشاركتها في
انتخاباته���ا احمللية والعام���ة ،وأنها ـ أي حركة
فتح ـ ضمنت وصول حماس ومتكينها من احلكم
عبر تنظيمها عملية انتخابية نزيهة برقابة محلية
ودولية.
اس���تطاعت اململكة العربية الس���عودية ـ في
ظ���ل اجل���دل الدائر في الس���احة الفلس���طينية
وأجواء اخلالف في ال���رأي والرؤى بني حركتي
فتح وحم���اس ،وتباين البرامج السياس���ية بني
مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء ـ استضافة
لقاء جمعهما في مكة ،وأبرمت
قادة الفريقني في ٍ
بينهما اتفاق ًا للمصاحلة استند إلى وثيقة الوفاق
الوطن���ي التي صاغه���ا ممثلو الق���وى الوطنية
واإلسالمية في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية.

شهدت األراضي الفلسطينية احملتلة ،وقطاع
غزة خصوص ًا ،قبل س���ت سنوات ،أحداث عنف
متبادلة بني القطبني الكبيرين :حركة فتح وحركة
حم���اس ،وذلك في أعقاب تول���ي حركة حماس
الس���لطة وفوزها ف���ي االنتخابات التش���ريعية
الفلسطينية الثانية في كانون الثاني عام .2006
وقد اتُهمت حرك���ة فتح بعدم تعاطيها مع نتائج
االنتخابات التش���ريعية ،وع���دم متكينها حركة
حماس من ممارسة السلطة ،في حني ردت حركة
فتح على هذه االتهامات بأنها هي صاحبة فكرة
مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية وأنها
لم تستجب للضغوط الدولية التي نادت بضرورة
*باحث في الشؤون الفلسطينية.
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غير أن هذا االتفاق لم يصمد طوي ًال في ظل حالة
االنفالت األمني ،واتساع الفجوة السياسية بني
الطرف�ي�ن ،والتناحر عل���ى الصالحيات اإلدارية
واالختالف بش���أن تفسير القوانني والتشريعات
الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية.
سيطرت حركة حماس منتصف العام ،2007
على قطاع غزة وبسطت نفوذها على املؤسسات
األمنية واإلدارية والوزارية .وقد أدت س���يطرتها
العس���كرية إلى جتدد القتال بني املتنازعني مرة
أخرى ،ومتكنت واحلال كذلك من إقصاء حركة فتح
ومعها بقية مكونات منظمة التحرير الفلسطينية
أحزاب ًا وقوى سياسية ومؤسسات مجتمعية .وفي
املقابل انفردت حركة فتح وقيادة املنظمة بالضفة
الغربية ،وأقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رئيس الوزراء إس���ماعيل هني���ة ،وكلف عوض ًا
عنه س�ل�ام فياض رئاسة حكومة تسيير األعمال
في الضفة الغربية ،ووضع الرئيس الفلس���طيني
شروط ًا لعودة احلوار مع حماس ،أهمها التراجع
عن س���يطرتها على قطاع غ���زة وإنهاء نفوذها
العسكري.
صاح���ب تل���ك الفترة حال���ة م���ن ازدواجية
الس���لطة امليدانية على األرض ،ففي الوقت الذي
كانت هناك وزارات ومقرات أمنية رس���مية تابعة
للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس
وحركة فتح ،أوجدت حماس تش���كيالت عسكرية
ومؤسس���ات مدنية تابعة بالكامل لها في قطاع
غزة .وفي الوقت الذي كانت تدور في فلك حركة
فتح بع���ض الفصائل خاصة املنضوية رس���مي ًا
العدد (2013 )24

في تركيبة احلكومة ،كانت حركة حماس تش���كل
قطب ًا لفصائل أخرى ،ما عمق حالة االستقطاب
السياس���ي مع اس���تمرارية ضعف قوى اليسار
بس���بب تراجع دوره���ا االجتماع���ي وارتباطها
بالتركيبة البيروقراطية واإلدارية للسلطة ،ونتيجة
عدم جناحها في توحيد ذاتها بس���بب اخلالفات
الفئوي���ة والذاتي���ة رغ���م تقارب وجه���ات النظر
املعكوسة بالوثائق واملواقف والرؤى.
تداعى طرفا النزاع في الساحة الفلسطينية ـ
على أثر هذه األحداث ـ والتقيا مرا ٍت عديدة بغية
إنهاء االنقسام اجلغرافي والسياسي بني الضفة
الغربي���ة وقطاع غزة .فمرت مس���يرة املصاحلة
الفلس���طينية مبحطات كثيرة ب���دء ًا باتفاق مكة
الذي جرى التوقيع عليه في ش���هر ش���باط عام
 ،2007م���رور ًا باتفاق صنعاء في ش���هر آذار
 ،2008واتف���اق دكار ،عاصمة الس���نغال ،في
ش���هر حزيران من العام نفس���ه ،مرور ًا بالورقة
املصري���ة التي مت إعدادها ف���ي القاهرة وجرى
طرحها في شهر أيلول من العام  ،2009واتفاق
القاهرة الذي أعلن عنه في شهر نيسان من العام
 ،2011واتف���اق الدوحة الذي جرى التوقيع عليه
من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس
املكتب السياسي حلركة حماس خالد مشعل في
ش���هر ش���باط من العام املاضي  ،2012والذي
أعقبه جدل واس���ع في مؤسسات حركة حماس
حول أحقية رئيس املكتب السياسي في التوقيع،
منفرد ًا ،على االتفاق مع حركة فتح ،وصو ًال إلى
اتفاق القاهرة في  17كانون الثاني  ،2013الذي
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رعته مؤسسة الرئاسة املصرية .إال أن تلك اجلهود
لم تفلح ف���ي حتقيق الوحدة اجلغرافية واإلدارية
بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
راهنت عديد من القوى والفصائل الفلسطينية
على الثورات العربية ،ووجدت في التحوالت التي
شهدها العالم العربي أواخر العام  ،2010مالذ ًا
أخير ًا و ُمخلص ًا من حالة االنقس���ام التي سادت
األرض الفلس���طينية ،وذلك م���ن منطلق وجاهة
الرؤية التي تش���ير إلى قدرة النظام السياس���ي
املتشكل في مصر على الضغط على حركتي فتح
وحماس ،وباألخص حركة حماس ،جلهة الولوج
إلى تطبي���ق بنود املصاحلة ـ املتفق عليها أص ًال
ـ وإنهاء حالة االنقس���ام السياس���ي بني الضفة
الغربية وقطاع غزة.
بدت املصاحلة الفلس���طينية للحظة أقرب ما
تكون إلى أرض الواقع ،السيما في ضوء العدوان
احلربي اإلسرائيلي على قطاع غزة في الفترة بني
 14وحتى  21تشرين الثاني  ،2012والذي أوقف
مبوجب اتفاق التهدئة بني املقاومة الفلس���طينية
وإس���رائيل برعاي���ة مصري���ة ودولي���ة ،والنصر
الدبلوماس���ي ال���ذي حققته القيادة السياس���ية
الفلس���طينية بحصول فلس���طني على صفة دولة
غير عضو «مراقب» في األمم املتحدة بتاريخ 29
تشرين الثاني .2012
نش���ط طرفا األزمة في الضفة الغربية وقطاع
غزة ـ ومتش���ي ًا مع أجواء التفاؤل التي س���ادت
األراضي الفلس���طينية ـ باجتاه تش���كيل جلان
املصاحل���ة املجتمعية ،وامتن���ع الطرفان ،لبعض

الوقت ،عن اإلتيان مبفردات تعكر أجواء املصاحلة
أو تعيق مس���اعي حتقيق الوح���دة الوطنية .كما
س���محت حكومة حماس في قط���اع غزة للجنة
االنتخاب���ات املركزية بالبدء ف���ي أعمال حتديث
س���جالت الناخبني ،متهيد ًا إلج���راء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية وانتخابات املجلس الوطني
الفلسطيني.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية ،ومن ضمنها
حركة فتح ،زيارة رئيس املكتب السياسي حلركة
حماس خالد مشعل وخطابه في أثناء املهرجان
احلاش���د احتفا ًال بذكرى انطالق���ة حركته ،في
 8كانون األول  ،2012تطور ًا إيجابي ًا يس���اهم
ف���ي تعزيز أجواء املصاحلة .وقال عزام األحمد،
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ومس���ؤول ملف
املصاحلة فيها ،بشأن خطاب مشعل في اجلامعة
اإلس�ل�امية في غزة ،في تصريح نقلته عنه وكالة
الصحافة الفرنسية« :نرحب بقوة بخطاب السيد
خالد مش���عل ..كان إيجابي��� ًا جد ًا من أجل طي
ملف االنقسام الفلسطيني» .وأضاف« :إن فتح
تتوافق مع القضايا التي طرحها مش���عل ،وهي
رئيس واحد للش���عب الفلسطيني وسلطة واحدة
وقانون واحد» ،مشير ًا إلى أن تلك القضايا محور
اتفاق املصاحلة الذي وقعت عليه احلركتان وبقية
الفصائل الفلسطينية إلنهاء االنقسام.
ش���كلت موافقة السلطة الفلس���طينية وحركة
فتح في الضفة الغربية من جهة واحلكومة املقالة
وحركة حماس في قط���اع غزة من جهة أخرى،
على تنظيم مهرجانني جماهيريني احتفا ًال بذكرى
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تأس���يس حركة حماس وحرك���ة فتح في الضفة
وغ���زة ،تطور ًا مهم ًا س���اهم ف���ي تعزيز اجلهد
الرامي إلى حتقيق املصاحلة الفلسطينية وجتاوز
القطيعة السياس���ية بني ش���طري الوطن .وعلى
الرغم من إجراءات بناء الثقة ،فال تزال املصاحلة
الفلسطينية متعثرة حتى اليوم ،مبا يؤجل تنفيذها
إلى إشعار زمني آخر لصالح تكريس االنقسام
واإلضرار باملشروع الوطني الفلسطيني ،بسبب
غي���اب اإلرادة احلقيقية عند الطرفني ،أو لتدخل
أطراف خارجية في الساحة الفلسطينية.
شكل االنقس���ام الفلسطيني املستمر منذ ما
يزيد على ست س���نوات متتالية ،تهديد ًا حقيقي ًا
لف���رص اس���تعادة الوحدة بني الضف���ة الغربية
وقطاع غزة احملتلني ،وذلك بالنظر إلى اإلجراءات
الت���ي اتخذها طرفا االنقس���ام فيما يتعلق ببناء
املؤسس���ات اإلدارية ،االقتصادي���ة ،اخلدماتية
واألمنية وتدشينها ،وسمة االزدواجية التي وسمت
النظام السياس���ي والقانون���ي في غياب الوحدة
السياسية للمنطقتني املتنازعتني.
أدى ه���ذا التن���ازع إلى ش���رخ ف���ي النظام
السياس���ي جتلى في اس���تمرار وجود حكومتني
وأجهزة أمنية وشرطية منفصلة ،واحدة في غزة
والثاني���ة في الضفة الغربي���ة ،وقد تعمق النزاع
حول الس���لطة التش���ريعية ،حيث واصلت كتلة
التغيي���ر واإلصالح التابعة حلرك���ة حماس في
غزة عقد جلس���ات للمجلس التشريعي وإصدار
تش���ريعات عل���ى الرغم من مقاطع���ة ومعارضة
بقي���ة الكتل البرملانية ،وذلك اس���تمرار ًا ملا بدأته
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الكتلة خالل العام  ،2007وفي املقابل اس���تمر
الرئيس الفلسطيني واحلكومة في جتاوز السلطة
التشريعية وإصدار املراسيم بقوة القانون لكن ال
تطبق عملي ًا إال في الضفة الغربية .كما اس���تمر
االنهي���ار في الس���لطة القضائية بعد اس���تيالء
احلكومة املقالة على مجمع احملاكم وس���يطرتها
على القضاء بطريقة غير قانونية ،وبالتالي أضحى
لقطاع غزة نظام قضائي أسسته احلكومة املقالة
ف���ي غزة ،مقابل نظ���ام قضائي قائم في الضفة
الغربية.
ته���دف ه���ذه الدراس���ة إلى تناول أس���باب
االنقسام السياسي الفلس���طيني ،وترصد أهم
التطورات التي جرت على تركيبة املؤسسات في
الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب االنقس���ام
اجلغرافي والسياس���ي ،وأثر هذه التغيرات على
إمكانية استعادة الوحدة الوطنية.

المحور األول

جذور االنقسام الفلسطيني وأسبابه:
ش���هدت العالق���ة ب�ي�ن الق���وى والتنظيمات
السياسية الفلسطينية ـ على مدار تاريخ احلركة
الوطنية الفلس���طينية ـ تطورات وأحداث ًا عديدة،
تفاوتت بني الشد واجلذب ،غير أن األحداث التي
ش���هدها قطاع غزة بني حركت���ي فتح وحماس،
والص���دام املس���لح 1،الذي انتهى ف���ي حزيران
 ،2007بس���يطرة حركة حماس على الس���لطة
بالكام���ل ،أدخل القضية الفلس���طينية في واحد
من أه���م املنعطفات التي خاضته���ا في الفترة
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املاضي���ة ،وقضى على م���ا تبقى من ثقة متبادلة
بني فتح وحماس ،وأضعف بش���كل غير مسبوق
ما ميكن تسميته «اجلانب األخالقي» ،الذي يعد
مب���رر ًا للمجتمع الدولي وكثير من الدول العربية
2
لدعم كفاح الشعب الفلسطيني.
إذا أردن���ا االقت���راب أكثر من أس���باب هذا
االنقس���ام ،ال ب���د من اإلش���ارة إل���ى القضايا
اخلالفي���ة التي أوجدت االنقس���ام ب�ي�ن القوى
السياس���ية الفلسطينية ،من بينها ثالث قضايا.
أوالها ،االنقسام حول مفهوم الدولة الفلسطينية
(حدودها ،ش���كلها ،عالقاتها اإلقليمية والدولية
ومستقبلها) .وثانيها ،اجلدل حول مكانة ومتثيل
النظام السياس���ي الفلسطيني (منظمة التحرير
والس���لطة الفلس���طينية) .وثالثه���ا ،املوقف من
اتفاقات التسوية السياسية التي وقعتها منظمة
التحرير مع إسرائيل بدء ًا باتفاق أوسلو في 13
أيل���ول  ،1993وصو ًال إلى االتفاقات التي ُوقعت
عقب تأسيس السلطة الفلسطينية.

بشأن مس���تقبل الدولة الفلسطينية ،فلم تستقر
القوى السياسية الفلسطينية حول مفهوم الدولة
ـ شكلها ومستقبلها وعالقاتها اإلقليمية والدولية
ـ حتى وإن كان اجلدل السياس���ي الفلس���طيني
بشأن الدولة املرجوة قد أفضى إلى شبه إجماع
على إقامتها وفق ًا حلدود الرابع من حزيران عام
.1967
فمنذ نش���أة حركة فت���ح وحتى حرب حزيران
 ،1967تركز هدفها على حترير فلسطني كاملة،
وتصفية الغزو الصهيوني لها .وفي كانون الثاني
 ،1968طرحت «فتح» هدف ًا ثاني ًا يقضى بإقامة
دولة فلس���طينية دميقراطية مس���تقلة إلى جانب
هدف حترير كل فلس���طني ،وشرعت في التنظير
لهذا الهدف اإلستراتيجي في محاولة منها لزعزعة
الروح املعنوية العنصرية لدى اليهود في فلسطني
وإحراجهم دولي ًا .وقد ثبتت «فتح» هذين الـهدفني:
«التحري���ر والدولة الدميقراطية» ف���ي مواثيقها
ولوائحها الداخلية.
واتس���مت فكرة الدولة عند «فتح» بالس���مات
3
اآلتية:
 مجتمع دميقراطي تقدمي ال يعرف االضطهادويضمن حقوق ًا متساوية جلميع املواطنني بصرف
النظر عن الدين أو اللون أو العرق.
 الدولة مفتوحة لكل الفلسطينيني واإلسرائيلينيالذين يتخلون عن صهيونيتهم.
 الدولة جزء من األمة العربية ،وتهدف إلى أنتكون جزء ًا في إطار وحدة عربية شاملة.
 -أن طريق حتقيق الدولة هو الكفاح املسلح.

ً
أوال ـ قضية الدولة في الجدل
الفلسطيني الداخلي
اتس���مت وجهات النظر حول ش���كل وطبيعة
الدولة الفلسطينية بأنها كثيرة ومتنوعة .واملتتبع
للحالة الفلسطينية يدرك أن اخلالفات في الرؤى
ب�ي�ن القوى والفصائل الفلس���طينية حول الدولة
ليست خالفات في وجهات النظر فحسب ،بل لها
عالقة بالثوابت واملنطلقات األيديولوجية.
وعلى الرغم من تعدد املش���اريع التي ُطرحت
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وافقت بعض قوى احلركة الوطنية الفلسطينية
عل���ى أطروحات حرك���ة فتح وتصوره���ا للدولة
الفلسطينية الدميقراطية ،كان من بينها اجلبهتان
الش���عبية والدميقراطية ،فيم���ا عارضتها قوى
فلس���طينية أخرى .ومتثلت املعارضة عموم ًا في
املنظم���ات القومية .وعلى الرغم من وجود اتفاق
فلس���طيني حول اس���تحقاق قي���ام الدولة ،فإن
هذا التصور جس���د جد ًال واسع ًا بني الفصائل
الفلس���طينية حول مقاصد الدول���ة الدميقراطية
4
وشكل نظامها السياسي واالجتماعي.
مرحل���ة تالية،
أب���دت احلركة الوطني���ة ،في
ٍ
اس���تعدادها للمرونة عبر تبنيها احللول املرحلية
«البرنامج املرحلي» التي أعلن عنها عام .1974
ووجدت هذه السياس���ة استحسان ًا من األنظمة
العربية ،فس���ارعت لعقد قمة عربية اعتبرت فيها
منظمة التحرير الفلسطينية ممث ًال شرعي ًا ووحيد ًا
للش���عب الفلسطيني ،كما لقيت سياسة املرحلية
مباركة دولية ،فاس���تقبل رئيس منظمة التحرير
5
ياسر عرفات في اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
واعتب���رت الثورة الفلس���طينية املرحلية حلقة في
وس���ط الطريق إلى حتقيق الهدف النهائي وهو
إقامة الدولة الفلس���طينية ،وأنها ال تتناقض مع
إستراتيجية الثورة ما دامت لم تتخل عن أهدفـها.
دافع���ت حركة فت���ح عن املرحلي���ة باعتبارها
سياس���ة واقعية تراعي موازين القوى وتطورات
األح���داث ،واعتب���رت أن إقام���ة س���لطة وطنية
فلس���طينية تشكل ضربة قاس���مة لأليديولوجية
الصهيوني���ة القائمة على رفض وجود الش���عب
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الفلس���طيني ،ألن اإلقرار بهذه الس���لطة معناه
االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني ،ما يشكك
6
في مصداقية مجمل األيديولوجية الصهيونية.
على الرغم من أن ميثاق حركة حماس الصادر
في  18آب  ،1988عرف فلس���طني بأنها أرض
وق���ف إس�ل�امي على أجيال املس���لمني إلى يوم
القيام���ة ،ال يصح التفريط فيها أو في جزء منها
أو التنازل عن أي جزء منها ،وأن أهداف احلركة
تكمن في إعالن قيام دولة اإلسالم ،فإن احلركة
بل���ورت أهدافها بلغة سياس���ية أكثر واقعية مع
تزايد انخراطها في احلقل السياسي الفلسطيني،
فباتت تنظر إلى الكفاح املسلح كطريق للتحرير
7
املوصل للدولة.
رغ���م متس���ك حركة حم���اس مبب���دأ الدولة
اإلس�ل�امية في كل فلس���طني ،فإنها تقبل باحلل
املرحلي ،كما أنه س���بق لها أن وافقت على عقد
هدنة مع إسرائيل ملدة عشر سنوات ،أو عشرين
8
سنة بشرط انسحاب إسرائيل إلى حدود العام،
 1967وهذه املعاني عبر عنها محمد نزال عضو
قيادة حركة حماس في اخلارج ،في كانون الثاني
 ،1993حينم���ا أبدى اس���تعداد حركته للقبول
باحلل السلمي في مقابل انسحاب إسرائيل من
األراضي احملتلة عام  .1967كما أن الشيخ أحمد
ياسني مؤس���س حركة حماس ،أعرب عن قبوله
بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة،
أو على أي شبر من أرض فلسطني يتم حتريره.
وهو املوق���ف الذي أيده عض���و قيادة حركة
حماس السابق عماد الفالوجي ،حينما أعلن خالل
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حواراته من داخل الس���جن االستعداد للوصول
إلى تس���وية سياسية مع إسرائيل وإجراء هدنة.
وحول هذا املعنى قال الفالوجي في حوار له مع
أكادمييني إسرائيليني« :إذا وافقتم على االعتراف
بحق شعبنا الفلسطيني على هذه األرض بالعيش
وإقام���ة الدولة الفلس���طينية واالنس���حاب حتى
حدود  ،1967واالنس���حاب من القدس وتفكيك
املستوطنات وحترير وإطالق سراح كل األسرى،
ميكن أن تقبل حماس باحلل املؤقت وتطرح هدنة
9
مع إسرائيل.
تأكد املوقف السياسي للحركة بصورة أوضح
منذ انخراطها في النظام السياسي الفلسطيني،
وباتت تقبل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من
حزيران لعام  ،1967وهو املوقف الذي تبنته قيادة
احلركة خالل العامني املاضيني.
ميكن القول إن قضية الدولة الفلسطينية مبا
متثله من أهمية لدى القوى السياسية الفلسطينية،
أوج���دت وعل���ى مدار تاري���خ احلرك���ة الوطنية
الفلس���طينية جد ًال واسع ًا حول حدودها وشكلها
ومس���تقبلها ،وبالتالي خلفت انقسام ًا عانت منه
احلركة الوطنية الفلسطينية ،وال تزال ،وكان ذلك
كله مقدمة لواقع ومستقبل العالقات الفلسطينية
البينية فيما بعد.

السياس���ية الفلس���طينية من حيث وجود قيادة
ومؤسس���ات :رئي���س اللجنة التنفيذي���ة ملنظمة
التحري���ر ،اللجنة التنفيذي���ة ،املجلس املركزي،
املجل���س الوطني ،القضاء الثوري ومؤسس���ات
أخ���رى ،أهمها الق���وات املس���لحة .ومع دخول
املنظم���ة في اتفاقات التس���وية السياس���ية مع
إسرائيل وتوقيعها اتفاق أوسلو ُأنشئت السلطة
الفلس���طينية وأقام���ت مؤسس���اتها املس���تقلة:
التنفيذي���ة ،التش���ريعية والقضائي���ة .واعتبرت
الس���لطة مبثابة اإلطار السياس���ي املوصل إلى
الدولة الفلسطينية.
شهدت اخلارطة السياسية الفلسطينية جد ًال
واسع ًا حول مدى اإلقرار مبكانة ومتثيل املنظمة
والسلطة للشعب الفلسطيني وأطره السياسية.
املهم في هذه الدراسة ،وبصفة حصرية ،التركيز
على قضية اجلدل حول مكانة املنظمة والس���لطة
لدى حركة حماس بوصفها أحد طرفي االنقسام
في الساحة الفلسطينية.

 -1منظمة التحرير الفلسطينية
حت���ى اندالع االنتفاضة الفلس���طينية األولى
في كان���ون األول  ،1987كانت ش���رعية العمل
السياسي ال تزال بالنسبة إلى األغلبية العظمى
م���ن فلس���طينيي األرض احملتلة ،حك���ر ًا على
الق���وى الوطني���ة املنضوي���ة حتت ل���واء منظمة
التحرير الفلسطينية .وكانت احلياة والنشاطات
السياس���ية ،مبا تتضمن من تنس���يق وائتالفات
واختالف���ات ،تتم في أغلبيتها ب�ي�ن هذه القوى

ثانيًا  -النظام السياسي الفلسطيني:
جدل التمثيل والمكانة
منذ قي���ام منظمة التحرير الفلس���طينية عام
 ،1964مت التعام���ل معه���ا كتجس���يد للكيانية
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وحت���ت مظلة املنظمة ،املمثل الش���رعي والوحيد
للش���عب الفلس���طيني .ومنذ نهاية السبعينيات
ومطلع الثمانينيات ،بدأت الس���احة السياس���ية
الفلس���طينية تش���هد انبثاق ًا وتصاعد ًا سياسي ًا
للحركة اإلس�ل�امية املمثلة لإلخوان املس���لمني،
والتي انطلقت لتعزيز بنيتها املؤسسية في قطاع
غزة ،ووجدت لنفس���ها ف���ي اجلامعات واملعاهد
العليا بؤر ًا فعالة للنش���اط السياسي على ساحة
10
الضفة الغربية.
ج���اء االنبثاق والتصاعد السياس���ي للحركة
اإلس�ل�امية داخل األرض احملتلة نتيجة مؤثرات
وعوام���ل مركبة .وكان من أهم األس���باب جناح
الثورة اإلس�ل�امية ف���ي إي���ران ،وتصاعد تأثير
احلركات اإلس�ل�امية في مصر ،وذلك في الوقت
الذي ش���هدت فيه الس���احة العربية انحس���ار ًا
ش���ديد ًا للحركة القومية ،في حني عانت الساحة
الفلسطينية من تراجع مكانة منظمة التحرير بعد
11
خسارة الساحة اللبنانية سنة .1982
مثل���ت هذه العوامل ،من ب�ي�ن عوامل أخرى،
دافع��� ًا قوي��� ًا النطالق وتأس���يس حركة حماس
أواخر العام  ،1987كتيار إسالمي يرتبط فكري ًا
بجماعة اإلخوان املس���لمني .ومن���ذ ذلك التاريخ
شهدت الساحة الفلسطينية جد ًال حول املدى الذي
ميكن أن تس���لكه هذه احلركة الوليدة في مناكفة
منظمة التحرير اإلط���ار الوطني اجلامع واملعبر
ع���ن آمال وتطلعات الكل الفلس���طيني بوصفها
املمثل الشرعي والوحيد .إذ لم يقدم ميثاق حركة
حم���اس موقف ًا واضح ًا لها جتاه منظمة التحرير
العدد (2013 )24

بإشارة عابرة إلى أن
الفلسطينية ،ولم يشر حتى
ٍ
احلركة تقر باملنظمة ممث ًال شرعي ًا ووحيد ًا للشعب
الفلسطيني ،ما أثار مخاوف منظمة التحرير من
أن تش���كل حماس منافس��� ًا حقيقي ًا لها ،أو أن
تطرح نفسها مستقب ًال بدي ًال أيديولوجي ًا وسياسي ًا
للمنظمة 12.واستطاعت املنظمة اتباع أسلوب يقوم
على احتواء حماس ،وبحثت في س���بل الشراكة
السياسية معها ،وعمدت في السنوات األولى من
ُعم���ر احلركة إلى إثارة مس���ألة متثيلها في أطر
املجلس الوطني الفلسطيني.
تلقت حماس خالل العقدين املاضيني ،عروض ًا
عدي���دة بغي���ة انخراطها في النظام السياس���ي
الفلس���طيني ،وعلى أثرها برز رأيان متعارضان
داخ���ل احلركة حول مقاصد املش���اركة في أطر
منظمة التحرير .ال���رأي األول دعا إلى ضرورة
الدخول الس���ريع حتت إطار املنظمة لتعاظم قوة
حماس ،أما الرأي الثاني ،فقد عارض الدخول في
إط���ار املنظمة للمحافظة على متيز احلركة وعدم
الدمج بني منهجني متعارضني «املنهج اإلسالمي»
13
و«املنهج العلماني».
وعرضت منظمة التحرير على حماس الدخول
في عضوية املجلس الوطني الفلسطيني ،وقدمت
احلرك���ة مذكرة إلى رئي���س املجلس الوطني في
نيس���ان  ،1990تضمنت ش���رطني أساس���يني
النخراطها في أطر املنظمة ،أولهما ،أن تتم إعادة
تشكيل املجلس الوطني ،إذا ما تعذر االنتخاب،
ويك���ون متثيلها في املجلس بنس���بة تتراوح بني
 %50-40م���ن مجموع األعض���اء .والثاني ،أن
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تتخلى املنظمة عن عملية التسوية السياسية .وقد
تدارس���ت قيادة منظمة التحرير شرطا احلركة،
وأعلنت رفضها التام لتلك الشروط.
وفي حزي���ران  ،1991وج���ه رئيس املجلس
الوطني الفلس���طيني دعوة رس���مية إلى حماس
للمشاركة في اللجنة التحضيرية املعنية باقتراح
أسس تأليف املجلس الوطني ومعاييرها ،وطلب
منها أن تسمي ممثلها حلضور االجتماعات ،إال
أن احلركة ردت باالعتذار عن املشاركة في اللجنة.
وكان أول اجتماع عق���د بني منظمة التحرير
وحماس في اخلرطوم في أيلول  ،1991قد تركز
على مس���ألة دخول حماس في عضوية املجلس
الوطني ،غير أن احملادثات بني الطرفني لم حتقق
أهدافه���ا ،ولم تدخل أي تغيي���رات على مواقف
الطرف�ي�ن 14.وصدر عن االجتماع بيان صحافي
باسم حس���ن الترابي ،مستضيف اللقاء ،ووقعه
كل من س���ليم الزعنون عن حركة فتح ،وموس���ى
أب���و مرزوق عن حركة حم���اس ،جاء فيه ـ فيما
يتعلق مبوضوع املنظم���ة ـ فإن حركة فتح تؤكد
أن منظمة التحرير هي املمثل الش���رعي والوحيد
للشعب الفلسطيني ،فيما تؤكد حماس أن االنتماء
ملنظمة التحرير إطار الزم لوحدة الشعب ،واتفق
في س���بيل ذلك على مواصلة احلوار لبحث نظم
التمثيل ونس���بة وإجراءات عم���ل املنظمة ،وذلك
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لتسوية الطريق لدخول حماس إلى املنظمة.
دخلت العالقة بني املنظمة وحماس في أعقاب
مش���اركة املنظمة في مؤمتر مدريد للس�ل�ام في
الش���رق األوسط ،طور ًا جديد ًا ،واعتبرت احلركة

منظمة التحرير واحدة م���ن أطر العمل الوطني
الفلس���طيني ،وليس���ت الكيان الوطني اجلامع
الذي ميثل كل الفلسطينيني ،واشتركت مع القوى
والفصائل الفلس���طينية املعارضة في تش���كيل
صيغة تنسيقية عرفت وقتها بـ«الفصائل العشرة».
وإن كانت املشاركة في مؤمتر مدريد للسالم قد
شكلت حالة افتراق بني الطرفني ،فإن حادثة إبعاد
( )415مواطن ًا فلس���طيني ًا من األرض احملتلة،
ينتمي معظمهم إلى حركة حماس ،شكلت حلظة
اقتراب بني الطرفني .إذ امتنع الوفد الفلسطيني
ع���ن حضور آخر جلس���ات اجلول���ة الثانية من
املفاوضات الثنائية في واشنطن ،ووجهت منظمة
التحري���ر الدعوة إلى حماس حلضور اجتماعات
عقدتها في تونس للبحث في مسألة املبعدين وسبل
حله���ا .وقد ل ّبت حماس دعوة املنظمة وأرس���لت
وفد ًا حلضور االجتماع���ات ،وقدم الوفد مذكرة
إلى اجتماع القيادة الفلسطينية تتضمن خمس
نقاط من بينها الدعوة إلى عقد حوار وطني شامل
للقوى الفلسطينية من أجل إنهاء حالة االنقسام
في الساحة الفلسطينية.
تعمقت الفجوة ب�ي�ن منظمة التحرير وحماس
بعد توقيع اتفاقية أوس���لو بني املنظمة وإسرائيل
بتاريخ  ،1993/9/13وجراء ذلك شككت احلركة
في ش���رعية متثيل املنظمة ،وس���عت إلى تطوير
الصيغة التنس���يقية للفصائل العش���رة لتصبح
جبهة وطنية  -إسالمية تهدف إلى إسقاط اتفاق
أوسلو ،وتعمل على إعادة بناء مؤسسات منظمة
التحرير الفلسطينية.
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م ّثل إعالن القاهرة  ،2005الرامي إلى ضرورة
إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها ،رافعة قوية
ودعوة جدية أمام القوى والتنظيمات الفلسطينية
غير املنضوية في إطار املنظمة للبحث في س���بل
إصالحه���ا ،وبالتالي االنضم���ام إليها .غير أن
ملف إصالح املنظمة تعثر بسبب وجود مخاوف
لدى أطراف فلسطينية وعربية ودولية من إمكانية
هيمن���ة التيار اإلس�ل�امي عل���ى املنظمة بعد أن
فازت حماس في انتخابات املجلس التش���ريعي
الفلسطيني في العام .2006
توالت املساعي الفلس���طينية والعربية بهدف
التوص���ل إلى اتفاق يجس���د فكرة إع���ادة بناء
منظمة التحرير وتفعي���ل أطرها ،حيث تضمنت
الوثيقة التي وقعتها قيادات احلركة األسيرة في
سجون االحتالل اإلس���رائيلي ،املمثلني ملختلف
الفصائل الفلسطينية في حزيران  ،2006والتي
عرفت بـ«وثيقة األسرى» معاني الوحدة الوطنية،
والتداول الس���لمي للسلطة ،واملضي في إصالح
منظمة التحري���ر .والقت هذه الوثيقة ترحيب ًا من
جانب الرئيس الفلس���طيني محمود عباس ،كما
أنها القت الترحيب نفسه من جانب حركة حماس.
دعا العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز،
في  ،2007/1/29حلوار بني «فتح» و«حماس»
ف���ي مك���ة املكرمة ،ولقي���ت الدع���وة ترحيب ًا من
الطرف�ي�ن ،وانعقدت بينهما اجتماعات مكثفة في
الفترة بني  ،2007/2/8 -6انتهت إلى التوقيع
بنود
على اتفاق مكة .وقد تضمن االتفاق ،من بني ٍ
أخرى ،إجراءات تطوير وإصالح منظمة التحرير،

جت���ددت الدعوة م���ن قبل منظم���ة التحرير
والسلطة الفلسطينية حلماس للدخول في النظام
السياس���ي ،غير أنها اس���تمرت عل���ى موقفها
الرافض للمش���اركة واالنخراط في أطر املنظمة
والسلطة مع ًا .وعقب انتخاب محمود عباس رئيس ًا
للسلطة الفلسطينية في  9كانون الثاني ،2005
ُطرحت قضايا جديدة للنقاش ،من بينها مشاركة
«حماس» في قيادة منظمة التحرير وانخراطها في
مؤسساتها وهياكلها ،واملشاركة في االنتخابات
التشريعية الفلسطينية.
وخالل الس���نوات الس���بع املاضية ،أي منذ
انخراط حماس في مؤسسات السلطة الفلسطينية،
ش���هدت العالقة بني الطرفني حتو ًال إيجابي ًا ،إذ
تخلت احلركة عن مقوالتها بعدم ش���رعية متثيل
املنظمة ،لصال���ح مفاهيم أكثر وحدوية من قبيل
الدعوة إلى إصالح املنظمة ،تفعيل أطرها ووجوب
املش���اركة فيها .وحول ذلك يق���ول القيادي في
احلركة عطا الله أبو الس���بح« :ال إشكال عندنا
في أن ندخل منظمة التحرير وجلنتها التنفيذية،
ونشارك في إعادة هيكلة املنظمة ،وهذا أمر مهم
لدين���ا ،ألن الواقع يفرض ذل���ك ،ألنه طاملا أننا
حصلنا على ( )76مقعد ًا في املجلس التشريعي
من أصل ( )132ونس���بة  %60.6وهو ما يزيد
على نصف الش���عب الفلس���طيني ...نحن لسنا
فريقني متضادين ،نحن في نفس اخلندق ...إننا
من النس���يج ذاته ،إذا اختلفنا في الرأي فليس
معنى ذلك أننا منقس���مون على شيء ،هم األهل
16
وهم األخوة وهم في نفس السفينة».
العدد (2013 )24
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كما أكد مبدأ الشراكة السياسية بني اجلانبني.
أع���دت القاه���رة ،في ش���هر أيل���ول ،2008
ورقة تتضمن خمس���ة مح���اور لتقدميها للحوار
الفلس���طيني ،من بني محاوره���ا ،إعادة تأهيل
منظم���ة التحرير الفلس���طينية .وبذلك ،أصبحت
منظمة التحرير بند ًا أساس���ي ًا في ملف احلوار
الفلس���طيني ،وتعرضت إلى نقاشات مستفيضة
في جلسات احلوار الفلسطيني الست في النصف
األول لس���نة  ،2009ومت االتف���اق عل���ى النقاط
املرتبطة بإصالحها ،كما ظهر في الورقة املصرية
التي نصت على تفعيل وتطوير املنظمة وفق أسس
يتم التراضي عليه���ا ،بحيث تضم جميع القوى
والفصائل ،ويتم تشكيل مجلس وطني جديد ،مبا
يضمن متثي ًال فلسطيني ًا للداخل واخلارج.
أعلن موس���ى أبو مرزوق ،نائب رئيس املكتب
السياسي حلركة حماس ،بتاريخ ،2013/1/17
أن حركت���ه اتفقت مع «فت���ح» على عقد اجتماع
جلنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلس���طينية
بالقاه���رة بتاريخ  ،2013/2/9وذلك ملناقش���ة
أربع قضايا هي :إقرار قانون انتخابات املجلس
الوطني الفلس���طيني ،تش���كيل جلنة انتخابات
املجلس الوطني باخلارج ،تكليف جلنة االنتخابات
املركزية ببدء التس���جيل ف���ي الداخل النتخابات
املجلس الوطني وحتديد أماكن إجراء انتخابات
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املجلس الوطني باخلارج.
وإن كان اس���تعداد حركة حماس لالنضمام
إلى املنظمة ش���كل أحد أهم مستجدات احلياة
السياس���ية الفلس���طينية ،وباتت احلركة واحدة

من القوى الفلسطينية التي تلتقي لبحث قضايا
الش���أن الفلس���طيني الداخلي ،مبا فيها قضية
إع���ادة تفعيل أطر منظمة التحرير ضمن اإلطار
القي���ادي للمنظم���ة ،وذلك بدعوة م���ن الرئيس
الفلسطيني ،إال أن هذه اجلهود جميعها لم حتقق
مبتغاها جلهة انخ���راط احلركة في أطر منظمة
التحرير ،ولم تُذب جليد العالقات املتوترة أص ًال
بني الطرفني.

 -2السلطة الفلسطينية
قاد اتفاق أوس���لو املو ّقع بني منظمة التحرير
الفلس���طينية وإس���رائيل إلى إنش���اء الس���لطة
الفلس���طينية .وم ّثل االتفاق نقطة حتول حاسمة
في مسار القضية الفلسطينية برمتها ،فتعددت
الرؤى الفلس���طينية في فهم���ه ،وتباينت وجهات
النظ���ر حيال موضوع الدولة الفلس���طينية وفق ًا
له .وعليه ،فقد فهم الطرف الفلس���طيني ـ املؤيد
ألوس���لو ـ االتفاق على أنه يؤس���س لقيام الدولة
الفلسطينية ،وأن مسألة احلكم الذاتي هي متهيد
منطقي إلرس���اء دعائم الدولة التي ستنطلق بعد
الشروع في تنفيذ اتفاقات املرحلة النهائية .بينما
رفض الطرف اآلخر ـ املعارض ألوسلو ـ التعامل
مع االتفاق ،واصف ًا إياه بأنه تنازل تاريخي عن
احلقوق الفلس���طينية ،وأنه ال يلبي احلد األدنى
من آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في احلرية
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واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية.
رفضت حماس االتفاق ،وعملت على حش���د
اآلراء املعارض���ة ل���ه وااللتف���اف حولها .فعلى
19

املس���توى العرب���ي واإلقليمي ،أج���رت احلركة
اتصاالت عديدة مع الدول احمليطة بفلسطني في
محاولة للتأثير على قرارها وتصليب موقفها من
مسار التسوية السياسية مع إسرائيل .أما على
اخلط الش���عبي ،وهو األكثر دفئ ًا بالنس���بة إلى
حماس ،فقد عملت إلى جانب احلركات اإلسالمية
واجلماهيرية ف���ي املنطقة ملواجهة نتائج االتفاق
19
ونتائج االتفاقات واملعاهدات األخرى املقبلة.
تعاملت احلركة مع الس���لطة الفلسطينية على
قاعدة موقفها من االتفاق .ويؤرخ القيادي السابق
في حركة حماس عم���اد الفالوجي ،لتلك املرحلة
«بأن حركة حماس بعد إنشاء السلطة الفلسطينية
ق���ررت عدم التعامل معها ،حتى وصل األمر إلى
درجة رفض احلركة اس���تقبال ياسر عرفات عند
قدومه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ،على
الرغم م���ن وجود أصوات داخ���ل احلركة نادت
بض���رورة التعامل مع الس���لطة وفق ًا ملقتضيات
املرحلة ،غير أن الصوت األقوى كان ضد التعامل
مع الس���لطة ،انطالق ًا من القناعة بأن الس���لطة
حتمل بذور الفش���ل وأنها ل���ن تُعمر طوي ًال ،وأن
إرادة الشعب الفلس���طيني أقوى من أن تختزل
20
في اتفاقات أوسلو».
والواق���ع ،أن الفت���رة الت���ي س���بقت إجراء
االنتخاب���ات النيابية في كان���ون الثاني ،1996
شهدت نقاشات حادة بني أوساط وقيادة حماس،
وقد متحورت مجموعة من كوادر احلركة في إطار
تنظيمي جديد ُسمي «حزب اخلالص اإلسالمي»،
حي���ث اجتهد ق���ادة احلزب بضرورة املش���اركة
العدد (2013 )24

في االنتخابات التش���ريعية األولى ،على أمل أن
العضوية في املجلس التشريعي ستتيح ألصحابها
احلصان���ة للمش���اركة في احلي���اة الدميقراطية
بص���ورة علنية ،إال أن هذا االجتهاد لم يكتب له
النجاح.
وخ�ل�ال الس���نوات األولى من عمر الس���لطة
الفلس���طينية ،تأزمت العالقة بني الطرفني بفعل
تباين الرؤى حول املوضوعات السياسية واألمنية
واملوقف من املقاومة املس���لحة ،وسلوك السلطة
جتاه حركة حماس ،حيث قامت بحملة اعتقاالت
واس���عة طالت قيادات من احلرك���ة ،وذلك على
خلفية قيامه���ا بتنفيذ سلس���لة تفجيرات داخل
األراضي اإلس���رائيلية احملتل���ة .غير أن العالقة
بني الطرفني شهدت انفراج ًا ملحوظ ًا مع اندالع
االنتفاضة الفلسطينية الثانية «انتفاضة األقصى»
في  28أيلول  ،2000فقد بادرت الس���لطة إلى
إطالق س���راح جميع املعتقلني السياسيني لديها
من حركتي حماس واجلهاد اإلس�ل�امي .وأرادت
السلطة أن تستغل املد اجلماهيري الواسع الذي
باتت حتتل���ه حركة حماس إثر مش���اركتها في
نشاطات االنتفاضة ،فوافق الرئيس الفلسطيني
ياس���ر عرفات على مش���اركة احلرك���ة في وفد
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فلسطني إلى القمة العربية في تونس.
شكلت وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
في  11تش���رين الثان���ي  ،2004مرحلة جديدة
وفرت الفرصة لصعود القيادة املعتدلة لتولي الهرم
القيادي في مؤسس���ات السلطة ،وتعزز ذلك مع
فوز محمود عباس في االنتخابات الرئاسية التي
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البال���غ عدده���ا ( )132مقع���د ًا ،وكان فوزه���ا
مفاج���أة حقيقية لكل أطراف الصراع العربي /
اإلسرائيلي ،مبا فيها حركة حماس ،إذ لم تخطط
احلرك���ة ولم ترغب ،أيض ًا ،في أن تُدفع إلى هذا
املوق���ع في هذا التوقيت ،ومن دون االس���تعداد
الكافي .فق���د كانت تريد احلص���ول على وجود
مؤثر وقوي في املجلس التش���ريعي الفلسطيني،
يؤهلها لوضع «فيتو» على أي مس���ار سياسي ال
ترضى عنه ،ويكرس وجودها في احلياة السياسية
الفلس���طينية مب���ا ال يؤثر في جوه���ر برنامجها
التقليدي.
وبق���در ما ش���كل فوز حم���اس ودخولها إلى
السلطة إجناز ًا بالنس���بة إليها ،وبقدر ما اعتبر
انتصار ًا فلسطيني ًا بفعل نزاهة االنتخابات التي
ف���ازت احلركة مبوجبها ،وتثبيت��� ًا ملبدأ التعددية
السياس���ية في فلس���طني ،فإنه ألق���ى بأعبائه
الثقيل���ة على احلركة في جوان���ب عديدة .فللفوز
اس���تحقاقاته الكثيرة ،داخلي ًا وخارجي ًا ،فهو من
جهة يوجب على احلركة ضمان حتقيق قدر كاف
من التنس���يق مع القوى والفصائل الفلسطينية
لضمان متاس���ك اجلبهة الداخلية ،والتوافق على
ش���كل وطبيعة العالقة بينها .فض ًال عن التوافق
على صيغة العالقة فيما يتعلق باملشروع الوطني
الفلس���طيني برمته وحتقيق ُحلم إنهاء االحتالل
اإلسرائيلي ونشوء الدولة الفلسطينية ومستقبلها،
ومن جهة أخرى ،فإن مشاركة حماس في السلطة
تلقي عليها مس���ؤوليات جلهة آليات التعامل مع
قضايا عديدة من قبيل املقاومة وشكلها ،التسوية

أجريت في  9كانون الثاني  .2005وقد قاطعت
حماس االنتخابات وش���ككت ف���ي مصداقيتها،
مؤكدة أنه لم يش���ارك فيها سوى نسبة محدودة
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ال تشكل األغلبية ممن يحق لهم االنتخاب.
وكان توقيع حم���اس على وثيقة جلنة املتابعة
العليا للقوى الوطنية واإلس�ل�امية في شهر آذار
 ،2005بداي���ة التوج���ه لقبول مش���اركتها في
مؤسسات السلطة الفلس���طينية ،حيث تضمنت
الوثيقة برنامج ًا سياس���ي ًا وآليات املشاركة في
االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت في 25
كانون الثاني .2006
تلق���ت حماس دعوات عديدة من جانب القوى
والتنظيمات السياس���ية الفلس���طينية للمشاركة
في االنتخابات التش���ريعية ،إل���ى الدرجة التي
أصر فيها الرئيس الفلس���طيني على مش���اركة
ّ
احلرك���ة وانخراطها في النظام السياس���ي عبر
بوابة االنتخابات التشريعية .وبالفعل ،تدارست
قيادة احلركة مبدأ الش���راكة السياس���ية ،حتى
وافق���ت على خ���وض االنتخاب���ات كمدخل إلى
النظام السياسي الفلسطيني .وشكل فوزها في
العدي���د من انتخابات املجال���س احمللية23مطلع
الع���ام  ،2005دافع ًا قوي��� ًا أمام احلركة التخاذ
قرار املش���اركة ،فقد وصلت احلركة إلى مستوى
املنافس���ة مع كبرى التنظيمات الفلسطينية من
خالل ما امتلكته من ش���رعية شعبية أثناء قيادة
املعارضة لسنوات عديدة.
واس���تطاعت حماس أن حتص���ل على ()76
مقعد ًا من مقاعد املجلس التشريعي الفلسطيني،
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السياس���ية مع إس���رائيل وآلياته���ا وعالقاتها
اإلقليمية والدولية.
انتقلت حركة حماس بإع�ل�ان فوزها بأغلبية
مقاع���د املجلس التش���ريعي الفلس���طيني ،من
املعارضة إلى السلطة ،واستطاعت احلركة القيام
مبهمة تشكيل احلكومة الفلسطينية ـ ألول مرة ـ
برئاس���ة إسماعيل هنية ،دون أن تفلح في إقناع
ٍّأي من الكتل البرملانية باملشاركة معها في تشكيل
احلكوم���ة ،وكان ثمن ذلك ما تعيش���ه اليوم من
حصار ومقاطعة خارجيني ومن جدل حول الوضع
احلكومي املأزق���ي داخلي ًا .وأصبحت حركة فتح
متثل املعارضة ـ ألول مرة ـ وظلت تتولى رئاس���ة
الس���لطة الفلس���طينية ،وغدت البيئة السياسية
للس���لطة حتوي حزبني وبرنامجني ،أحدهما في
الس���لطة واآلخر في رئاس���ة احلكومة والسلطة
التشريعية .وبتشكيل احلكومة ،وهي أهم مؤسسة
نص عليها اتفاق أوسلو ،أسقطت احلركة ما تبقى
من حواجز لالعتراف بهذا االتفاق اعتراف ًا مادي ًا
24
وإن لم يترجم نفسه لفظي ًا حتى اآلن.
وواصلت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحركة
فتح ضغطها على حركة حماس في اجتاه وجوب
الت���زام احلكومة ببرنام���ج منظمة التحرير ،على
الرغ���م من وج���ود بعض التصريح���ات الهادئة
الداعي���ة إلعطاء حكومة حم���اس فرصتها قبل
إصدار األحكام .فقبل يومني من حصول احلكومة
التي ش���كلتها حركة حماس عل���ى ثقة املجلس
التش���ريعي ،ش���دد الرئيس الفلسطيني محمود
عباس عقب لقائه الرئيس املصري حسني مبارك
العدد (2013 )24

في  ،2006/3/26في شرم الشيخ على ضرورة
تعديل برنامج تلك احلكومة ،كي تبعد عن الشعب
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الفلسطيني شبح العزلة الدولية واحمللية.
لم تس���تجب حماس وحكومتها في غزة لهذه
النداءات وذهبت أبعد من ذلك ،فس���يطرت على
قطاع غزة منتصف العام  ،2007وبسطت نفوذها
على املؤسس���ات األمنية واإلداري���ة والوزارية،
ومتكنت من إقصاء حركة فتح ومعها بقية مكونات
منظمة التحرير الفلسطينية أحزاب ًا وقوى سياسية
ومؤسسات مجتمعية .وقد تولدت بفعل االنقسام
السياس���ي واجلغرافي حالة استقطاب حاد في
النظام السياسي الفلس���طيني بني حركتي فتح
وحماس ،أدت إلى انش���قاق املجال السياس���ي
إلى حكومتني تس���يطر إحداهما على قطاع غزة
(حرك���ة حم���اس) ،بينما تس���يطر األخرى على
مناطق الضفة الغربية (حركة فتح) .وقد س���اهم
في تعميق االنقسام غياب طرف ثالث وازن كان
ميكن أن تشكله قوى اليسار لو أنها لم تفقد كثير ًا
من وزنها ،ولو لم تصر على تشرذمها .كما ساهم
في ذلك احلالة الهامشية التي تعيشها التنظيمات
الفلس���طينية التي فش���لت قياداته���ا في تكوين
قاعدة اجتماعية تذكر في األراضي الفلسطينية،
دون أن يفي���د انحياز معظمها إلى أحد القطبني
26
املتصارعني.
هدد االنقس���ام املشروع الوطني الفلسطيني
برمت���ه ،وكان له مردود س���لبي على مكانة حركة
حم���اس لدى اجلمهور الفلس���طيني ،وهي التي
حصدت ما نسبته  %57.6من أصوات الناخبني
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الفلس���طينيني في االنتخابات التشريعية ،والتي
ج���رت قبل أقل من عام ونص���ف العام منذ ذلك
التاريخ ،وهذا ما أكدته مراكز استطالع الرأي،
حيث أظهر استطالع للرأي أجراه معهد الشرق
األدنى لالستشارات ،ونشرت نتائجه في منتصف
ش���هر متوز  ،2007أن  %66من أنصار حماس
قالوا إنهم سيصوتون لفتح إذا اعتمدت احلركة
إصالحات في صفوفها ،كما أظهر اس���تطالع
آلراء سكان قطاع غزة ،أن دعم حماس انخفض
إلى  %23فقط ،بعد أن كان  %29في االستطالع
الذي أجري في ش���هر حزي���ران ،بينما ارتفعت
ش���عبية «فتح» من  %31إل���ى  ،%43وهذا األمر
يعني احتجاج ًا واضح ًا من أنصار حماس على
خطوتها في قطاع غزة.
وبع���د مرور س���ت س���نوات على االنقس���ام
الفلسطيني ،أظهر استطالع للرأي أجراه املركز
الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ،ونشرت
نتائج���ه أواخر ش���هر آذار  ،2013أنه في حال
ج���رت انتخابات برملانية مبوافق���ة جميع القوى
السياسية الفلس���طينية ،فإن  %71سيشاركون
فيها ،حي���ث حتصل قائم���ة التغيير واإلصالح
التابعة حلماس على  %29من أصوات املشاركني،
و»فتح» على  ،%41وحتصل كافة القوائم األخرى
مجتمعة على  ،%11وتقول نس���بة من  %20إنها
لم تقرر بعد ملن ستصوت .وتبلغ نسبة التصويت
حلماس في هذا االستطالع في قطاع غزة %33
وفي الضفة الغربية  .%27وتبلغ نسبة التصويت
حلركة فتح في هذا االس���تطالع في قطاع غزة

 %42وفي الضفة الغربية .%40

ثالثًا ـ االنقس��ام حول اتفاقات التس��وية
السياسية
أحدث اتفاق أوس���لو شرخ ًا عميق ًا بني القوى
والتنظيمات الفلس���طينية ،وانقس���م الرأي في
الس���احة الفلس���طينية حول االتفاق ،وس���يقت
احلجج للتبري���ر قبو ًال أو رفض ًا .فمؤيدو االتفاق
رأوا فيه تطور ًا طبيعي��� ًا للمتغيرات الدولية التي
انعكس���ت حكم ًا على الوضع الفلسطيني .بينما
رأى املعارضون فيه تراجع ًا غير مس���بوق ،وأنه
ال يحقق أدنى آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني،
وأن���ه من غير اجلائز تقدمي تنازالت فلس���طينية
مجاني���ة لدول���ة االحتالل ،وأن موقع���ي االتفاق
مبس���لكهم هذا وضعوا أنفسهم في خانة املتآمر
على احلقوق الوطنية الفلسطينية.
ورأت حماس أن مش���روع التس���وية ال يلبي
ش���يئ ًا من السيادة واالس���تقالل وتقرير املصير
والع���ودة بعد التحرير ،ب���ل يقتصر على احلكم
الذاتي للس���كان فقط .وفي ذلك قال القيادي في
حرك���ة حماس محمد نزال« :إننا ضد االتفاقات
واملفاوض���ات التي وقعتها منظمة التحرير ،ألننا
نعتق���د أن ما حدث هو النتيجة الطبيعية ملوازين
الق���وى التي ليس���ت لصاحلنا ،وإمن���ا لصالح
عدونا» 27.كما أكدت احلركة رفضها اتفاق أوسلو
وما تبعه م���ن اتفاقات جزئي���ة ،كاتفاق باريس
االقتصادي واتفاق تنفيذ املرحلة األولى من احلكم
الذات���ي (غزة – أريحا أو ًال) الذي مت توقيعه في
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وأنها ستعتبر هذه االتفاقات أمر ًا واقع ًا ،وسوف
تتصرف بطريقة براجماتية ،لكن دون التضحية
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بحقوق الشعب الفلسطيني.
وكان للحركة أن وافقت على عقد «تهدئة» مع
إس���رائيل ،جنح محمود عب���اس ،رئيس مجلس
الوزراء الفلسطيني ،وقتها ،في إقناع احلركة بها.
استمرت التهدئة ما بني ،2003/8/21 -6/29
حيث انه���ارت إثر اغتيال القوات اإلس���رائيلية
احملتلة للقيادي في حماس إس���ماعيل أبو شنب
بتاري���خ  30 .2003/8/21وفي منتصف ش���هر
كانون األول  ،2006أعلنت حماس اس���تعدادها
عقد اتفاق تهدئة مع إسرائيل ،لكنها لم تستطع
إقن���اع باقي فصائ���ل املقاومة ،الس���يما حركة
اجلهاد اإلس�ل�امي ،بل إن إسرائيل قد رفضت
هذا العرض.
وقعت حركتا حماس واجلهاد اإلسالمي بتاريخ
 ،2012/11/22اتف���اق تهدئة مع بها العدوان
احلرب���ي اإلس���رائيلي على قطاع غ���زة ،والذي
اس���تمر ملدة ثماني أيام ،خالل الفترة من -14
 ،2012/11/21وقد تضمن اتفاق التهدئة وقف
إطالق النار ،وفتح املعاب���ر احلدودية مع قطاع
غزة ،والتي تسيطر عليها السلطات اإلسرائيلية
احملتلة ،وتس���هيل حركة األشخاص والبضائع،
وعدم تقييد حركة الس���كان أو اس���تهدافهم في
املناطق احلدودية في القطاع ،والسماح لصيادي
غزة باإلبحار مس���افة ستة أميال بحرية ،مقابل
وقف قوى املقاومة الفلسطينية إطالق الصواريخ
جتاه إسرائيل.

القاهرة بتاريخ  4أيار  ،1994واتفاقات القاهرة
وطابا.
ووصف موس���ى أبو م���رزوق ،رئيس املكتب
السياس���ي حلركة حماس ،املوق���ف من تطبيق
احلك���م الذات���ي بقوله« :نحن جزء من الش���عب
الفلس���طيني وال ميكن أن نغي���ب عن مصاحله
وقضاياه ،وسنبقى ندافع عنها وسنبقى عنصر ًا
فع���ا ًال في كافة أوجه احلياة من تعليم واقتصاد
وخدمات س���واء ف���ي داخل احلك���م الذاتي أو
خارج���ه .أما القضية السياس���ية وه���ي إدارة
احلكم الذات���ي اإلداري والتطبيع ،فبالتأكيد لن
نتعامل معه���ا بإيجابية ،فنحن لن نس���اهم في
بناء مؤسس���ات ال تخدم الشعب الفلسطيني إال
إذا كانت تلك املؤسس���ات قد خرجت عن اإلطار
املرس���وم وأصبحت تعبر عن طموحات الشعب
الفلسطيني ،وسنحرص على توجيه جهودنا نحو
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مقارعة العدو».
عب���رت حركة حماس ع���ن رفضها لالتفاقات
العربية – اإلس���رائيلية أيض ًا ،فإثر اإلعالن عن
توقيع معاهدة السالم األردنية – اإلسرائيلية في
عمان بتاريخ  ،1994/10/17أصدرت احلركة
بيان��� ًا نددت فيه باملعاهدة ،وأكدت رفضها التام
لها.
املهم هنا ،أن حركة حماس ورغم معارضتها
لالتفاقات املوقعة بني منظمة التحرير وإسرائيل،
أعلنت بتاريخ  6شباط  ،2006على لسان رئيس
مكتبها السياس���ي ونائبه ،التزامها باالتفاقيات
املوقعة مع إس���رائيل ،مبا فيها اتفاق أوس���لو،
العدد (2013 )24
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املطروحة على طاولة احلوار الفلس���طيني ،وهي
احلكوم���ة ،واالنتخابات ،واألم���ن ،وقدرته على
تعطيلها وإفشالها ،وبسبب استفادته املثلى من
استمرار االنقسام ملتابعة مشروعه االستيطاني
التهويدي في فلسطني ،والركون إلى واقع القطيعة
ب�ي�ن الضفة وغ���زة للتدليل على م���ا يدعيه أمام
املجتم���ع الدولي من مزاعم عدم وجود ش���ريك
فلسطيني ،وانتفاء ركائز إقامة الدولة الفلسطينية
املتصل���ة على ح���دود  ،1967خالف ًا للمس���عى
الفلسطيني في األمم املتحدة.
متاهي «الفيتو» األميركي مع احملدد اإلسرائيلي
ضد املصاحلة ،إال إذا جاءت ضمن شروط معينة
تس���اعد على إحياء العملية السلمية ،واستئناف
املفاوضات ،وذلك لدرء خطر الوحدة الفلسطينية
على املخطط اإلسرائيلي -األميركي في فلسطني،
وتقوية املوقف الفلس���طيني التفاوضي لتحصيل
احلق���وق الوطنية ف���ي التحري���ر ،وتقرير وعودة
الالجئني الفلس���طينيني إلى ديارهم وأراضيهم،
فض ًال عن تبعات مش���اركة حماس في احلكومة،
وانضوائها في إطار منظمة التحرير ،مع استمرار
رفضها االعتراف بالكيان اإلسرائيلي ،وبوجوده،
وباالتفاقيات املوقعة معه سابق ًا.
نع���رض في هذا اجلزءـ لتس���ليط الضوء على
أزمة النظام السياس���ي الفلسطيني في أعقاب
االنقس���ام ،والتي حال���ت دون حتقيق املصاحلة
الفلسطينيةـ أهم التطورات التي جرت على تركيبة
املؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وتراجع
وانحسار أداء السلطتني التشريعية والقضائية،

عقبات ميدانية أمام
المصالحة الفلسطينية
يرجع البعض أس���باب عدم حتقيق املصاحلة
الفلس���طينية وإنهاء االنقس���ام السياس���ي إلى
مجموعة من احمل���ددات الداخلي���ة واخلارجية،
31
أبرزها:
انشغال دول الثورات العربية ،السيما مصر،
بأزماته���ا وقضاياها الداخلي���ة ،ما يجعلها غير
مؤث���رة ف���ي تقدمي الدع���م والنص���رة املطلوبني
للفلس���طينيني ،خالف ًا للمواقف التضامنية التي
ب���رزت أثناء العدوان احلربي اإلس���رائيلي على
قطاع غزة ،وبعض جهودها في مجال التخفيف
مع معاناة س���كان القطاع عبر السماح ألعداد
إضافي���ة م���ن املس���افرين باجتي���از معبر رفح
احلدودي ،واملس���اعدات اإلغاثية التي تس���مح
مبرورها عبر أراضيها.
أن استمرار االنقسام بني حركتي فتح وحماس
هو انعكاس خلالف سياسي عميق واختالف بني
منهج�ي�ن حول طريقة تناول املش���روع الوطني،
لم تتمكنا ،حت���ى اآلن ،من التوافق على قضايا
جوهرية مرتبطة مبس���اري التس���وية واملقاومة،
واالعتراف بالكيان اإلسرائيلي ،وبحقه في األرض
احملتلة سنة  ،1948وقد يطول األمر بانتظار أن
تتوافق الرؤيتان ،أو أن ُيحسم األمر إلحداهما.
ال يزال العامل اإلس���رائيلي يلعب دور ًا مهم ًا
في وقوع االنقس���ام وتعميقه ،وعدم حله ،بسبب
س���يطرته على ثالثة ملفات عل���ى األقل من تلك
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وأثر هذه التغيرات على إمكانية استعادة الوحدة
الوطنية ،مع اإلشارة إلى تداعيات االنقسام على
األوضاع االقتصادية واالجتماعية.

واإلص�ل�اح ،كتلة حركة حم���اس البرملانية ،عقد
جلسات املجلس التش���ريعي منذ تشرين الثاني
 ،2007مدعي���ة صحة انعقاد املجلس ،وإصدار
تشريعات وقرارات باسم املجلس التشريعي دون
مصادقة رئيس الس���لطة الوطنية ،مستندين في
ذلك إلى املادة ( )41من القانون األساسي .وفي
رام الله ،واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
في الضفة الغربية إصدار قرارات بقوة القانون،
لم يتم عرضها على املجلس التش���ريعي ،بادعاء
ع���دم انعقاد املجلس وح���ق الرئيس في إصدار
قرارات بقوة القانون ،استناد ًا إلى املادة ( )43من
القانون األساسي التي جتيز للرئيس إصدار مثل
تلك القرارات في حاالت الضرورة التي ال حتتمل
التأخير في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي.
ألقت حالة االنقسام في هرم السلطة الفلسطينية
بظاللها الثقيلة على عملية التحول الدميقراطي،
مبا ف���ي ذلك تعطيل إج���راء االنتخابات العامة
واحمللي���ة .ولم تظهر أي بوادر أو اس���تعدادات
إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية
وفق��� ًا للجداول الزمنية احمل���ددة قانون ًا أو حتى
التواف���ق بني فرق���اء األزمة عل���ى مواعيد لتلك
االنتخاب���ات .فمنذ نهاية الع���ام  ،2009انتهى
التفويض الشعبي الذي منحه الناخب الفلسطيني
ملمثليه ،وال يستطيع أحد االدعاء أنه ال يزال ميثل
اإلرادة الش���عبية ،وهو ما يعد انتكاسة للعملية
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الدميقراطية.
وكان الرئي���س الفلس���طيني محمود عباس،
أصدر بتاريخ  23تشرين األول  ،2009مرسوم ًا

ً
أوال ـ أثر االنقسام على المؤسسات العامة
الفلسطينية
 .1السلطة التشريعية
كان املجل���س التش���ريعي أول الس���لطات
الفلس���طينية الت���ي تض���ررت بفعل االنقس���ام
السياسي ،وقد تصاعدت أزمة املجلس التشريعي
ف���ي أعقاب س���يطرة حماس على قط���اع غزة.
ومنذ ذلك التاريخ ش���هد املجلس التشريعي عدة
محاوالت لعقد جلساته ،غير أنها لم تكتمل بسبب
تعنت أحد طرف���ي األزمة .وتصاعدت األزمة مع
تعطيل اجللس���ات في إطار اخلالف على الدورة
التشريعية ومتديدها ،حيث قاطعت معظم الكتل
البرملانية جلس���ات املجلس بدع���وى انتهاء املدة
القانونية لل���دورة العادية األولى ،وحينما أصدر
الرئيس الفلسطيني مرس���وم ًا رئاسي ًا يدعو فيه
املجلس لالنعقاد بدورته الس���نوية الثانية بتاريخ
 ،2007/7/11رفضت رئاس���ة املجلس الدعوة
وقاطعت كتلة التغيير واإلصالح اجللسة.
وظل���ت أجواء االنقس���ام الفلس���طيني تلقي
بظاللها الثقيلة على عمل الس���لطة التش���ريعية،
الذي أصيب بالش���لل التام والعجز عن ممارسة
دوره األساسي في مراقبة ومحاسبة أداء السلطة
التنفيذي���ة ،فض ًال عن دوره ف���ي إقرار القوانني
والتش���ريعات .ففي غزة ،واصل���ت كتلة التغيير
العدد (2013 )24
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 .2السلطة القضائية
شهدت الس���لطة القضائية الفلسطينية ،ومنذ
االنقس���ام السياسي واجلغرافي منتصف العام
 ،2007سلس���لة من اإلجراءات والقرارات التي
اتخذتها احلكومتان في غزة ورام الله ،ومت الزج
بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي،
وقد أسدل العام  ،2007ستاره وقد انهار القضاء
املدني في قطاع غزة بش���كل كامل ،إثر استيالء
احلكوم���ة املقالة على مجم���ع احملاكم وإخضاع
القضاء لسيطرتها املباشرة ورفض القضاة تلك
اإلج���راءات غير القانونية وإعالنهم تعليق العمل
في كافة احملاكم النظامية ،وهو ما يعني التعطيل
الكامل للقضاء املدني .وكان أبرز تلك التطورات
قرار مدير عام الش���رطة في رام الله وقف عمل
جهاز الش���رطة املدنية في قط���اع غزة ،وهو ما
يعن���ي تعطيل وظائف أساس���ية للجهات املكلفة
إنفاذ القانون.
وبالت���وازي مع ذلك ،توقف عمل النائب العام،
وه���و صاحب االختص���اص ف���ي التحقيق في
اجلرائم ورفع الدعوى اجلنائية ومباشرتها .وقد
أثر ذلك على عمل الس���لطة القضائية وأصابها
بش���لل كبير ،حيث لم يعد القضاء ينظر س���وى
ف���ي القضايا املدنية ،أم���ا القضايا التي تكون
السلطة الوطنية طرف ًا فيها ،ممثلة بالنائب العام،
فتعطل���ت بالكامل .وش���مل ذلك كاف���ة القضايا
اجلزائي���ة ،إضافة إلى القضاي���ا املنظورة أمام
محكمة العدل العليا وتكون الس���لطة طرف ًا فيها.
وفي تطور الحق ،قرر مجلس القضاء األعلى وقف

رئاسي ًا يقضي بالدعوة النتخابات عامة رئاسية
وتش���ريعية حرة ومباش���رة في السلطة الوطنية
الفلس���طينية يوم  24كانون الثاني  .2010وقد
أثار املرسوم جد ًال بني طرفي األزمة ،ففي الوقت
الذي اعتبرت مؤسس���ة الرئاس���ة أن املرس���وم
اس���تحقاق دس���توري يجب العمل به إلى جانب
جه���ود املصاحل���ة وال يتعارض معه���ا ،اعتبرت
حركة حماس واحلكومة في غزة أن املرسوم غير
دستوري وأن الرئيس منتهي الوالية منذ تاريخ 9
كانون الثاني  ،2009وال ميلك صالحية إصدار
املرس���وم قبل التوصل إلى توافق وطني ،مبا في
ذلك التوافق على منصب الرئاسة وحل إشكالية
انتهاء واليته.
وسعت جلنة االنتخابات املركزية لبدء أعمالها
والشروع في عملية تسجيل الناخبني من سكان
قطاع غزة ،بعدم���ا انتهت من عملها في الضفة
الغربية ،غير أنها تعرضت للمنع من قبل حكومة
غزة ،بدعوى أن جهود املصاحلة الفلس���طينية لم
تثمر بعد ،وأن إجراءات السلطة الفلسطينية في
رام الله تعيق فرص الولوج إلى إجراء االنتخابات
التش���ريعية .وفي الوقت ال���ذي واصلت فيه كتلة
التغيير واإلصالح عقد جلس���اتها بشكل منفرد،
واصل الرئيس الفلس���طيني إصدار التشريعات
دون الرجوع إلى املجلس التش���ريعي للمصادقة
عليها .وبذلك تعثرت محاوالت إجراء االنتخابات
التش���ريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة .وفي
كل األحوال ،كان االنقس���ام الفلس���طيني سبب ًا
ومعوق ًا رئيس ًا أمام إجرائها.
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تنفيذ األحكام القضائية منطلق ًا من عدم التعامل
مع الشرطة التابعة للحكومة املقالة في غزة ،كما
مت التوقف عن جباية الرسوم القضائية ،التزام ًا
بق���رار احلكومة في رام الله بإعفاء املواطنني من
الرسوم في محافظات القطاع ،لضمان عدم جباية
تلك الرسوم من قبل احلكومة في غزة.
وفي إطار حالة الطوارئ التي سبق أن أعلنها
رد ًا على س���يطرة حماس عل���ى القطاع ،أصدر
الرئي���س الفلس���طيني محمود عباس مرس���وم ًا
رئاس���ي ًا بتاريخ  7/6بشأن اختصاص القضاء
العسكري في حالة الطوارئ ،ونصت املادة األولى
من املرس���وم على توس���يع اختصاص القضاء
العس���كري ،ليش���مل «اجلرائم املخلة بالسالمة
العامة »،مبا في ذلك:

العسكرية اختصاصات النيابة العامة» .ولتسويغ
ذلك تنص املادة الثالثة من املرس���وم على تعليق
العمل بالفقرة الثانية من املادة ( )107في القانون
األساس���ي التي تنص عل���ى أن «يتولى النائب
العام الدعوى العمومية باس���م الش���عب العربي
الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب
العام وواجباته».
قرر وزي���ر العدل في احلكوم���ة املقالة بغزة،
بتاري���خ  ،2007/8/14توقيف النائب العام عن
مباش���رة مه���ام عمله على خلفي���ة االدعاء بعدم
اس���تكمال إجراءات تعيينه كنائب عام حس���ب
األص���ول القانوني���ة .وقد جاء في ق���رار الوزير
املكلف أن إجراءات تعيني النائب العام لم تكتمل
حس���ب األصول القانونية ،بسبب عدم مصادقة
املجلس التش���ريعي على تعيينه قبل أداء اليمني
القانونية .وقد أكدت مؤسسات قانونية وحقوقية
عديدة أن وزير العدل في احلكومة املقالة جتاوز
صالحياته ،وأن قراره يش���كل مساس��� ًا خطير ًا
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بالس���لطة القضائي���ة ويعرقل نظ���ام العدالة،
وجددت مطالبته���ا للحكومة املقالة ووزير العدل
املكل���ف بالتراجع عن القرار غير القانوني بوقف
النائ���ب العام عن عمله وضرورة اتخاذ إجراءات
جدية للحفاظ على هيب���ة النائب العام ومعاونيه
وحصانتهم ،عل���ى اعتبار أن وقف النائب العام
ع���ن العمل يعن���ي تعمد إحداث ف���راغ في هذا
املنصب ،وبالتالي عرقلة عمل السلطة القضائية
ونظام العدالة في كافة مناطق الس���لطة الوطنية
الفلسطينية.

 1 .1اجلرائم الواقعة على مس���ؤولي وموظفي
السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها
وممتلكاتها.
2 .2اجلرائ���م الواقعة على الس�ل�امة العامة
واألمن العام الداخلي.
3 .3اجلرائ���م الواقع���ة عل���ى أجه���زة األمن
الفلسطينية ومنتسبيها.
ونصت املادة الثالثة من املرس���وم على تعليق
الفق���رة الثاني���ة من املادة ( )101ف���ي القانون
األساس���ي والتي تنص بوضوح على أن إنشاء
احملاكم العس���كرية بقوان�ي�ن خاصة وأنه «ليس
لهذه احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق
الشأن العس���كري» ،وجاء في الفقرة األولى من
املادة الثانية في املرسوم على أن «تتولى النيابة
العدد (2013 )24
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 .5تلق���ي تظلمات القضاة والبت فيها .علم ًا أن

وإمعان��� ًا في اإلجراءات غي���ر القانونية التي
أقدم���ت عليها احلكومة املقالة ضد النائب العام
من خالل قرار وزير العدل املكلف وقفه عن العمل،
وفي اعتداء س���افر على ش���خص وصفة النائب
العام وحصانته وحصانة معاونيه ،أقدمت القوة
التنفيذية بتاريخ  ،2007/8/16على اقتحام مقر
النيابة العامة في غزة واالعتداء على النائب العام
واحتجازه ووكالء ورؤساء النيابة.
وبتاري���خ  ،2007/8/29مت تعيني نائب عام
مساعد وعدد من وكالء ومعاوني النيابة ملمارسة
مه���ام النائب الع���ام ومعاونيه ف���ي قطاع غزة.
وبتاريخ  ،2007/9/4أصدر مجلس الوزراء في
احلكومة املقالة قرار ًا يقضي بتشكيل ما أسماه
مجلس العدل األعلى ،وتكليف وزير العدل تنسيب
أعضائه ملجلس الوزراء .وبتاريخ ،2007/9/11
صدر عن مجلس ال���وزراء قرار باملصادقة على
تنس���يب وزير العدل لس���تة من أعضاء املجلس
برئاسة احملامي عبد الرؤوف عمر احللبي .ووفق ًا
للم���ادة الثانية من القرار ،يختص مجلس العدل
األعلى مبا يلي:

جميع تلك االختصاص���ات هي من صميم
اختص���اص مجلس القض���اء األعلى الذي
ينظم���ه قانون الس���لطة القضائية رقم ()1
لس���نة  ،2002الساري املفعول في السلطة
الوطنية 34.وقد باشر مجلس العدل األعلى
بالفعل بتعيني عدد من القضاة بطريقة غير
قانوني���ة ،خالف ًا لقانون الس���لطة القضائية
الذي يقضي بتنسيبهم من مجلس القضاء
األعلى وإصدار مرسوم رئاسي بتعيينهم.
أم���ا اإلجراء األكث���ر خطورة ف���كان بتاريخ
 ،2007/11/26عندما مت االعتداء على مجمع
احملاك���م النظامية في قطاع غزة واقتحام مكتب
رئي���س مجلس القضاء األعل���ى ،رئيس احملكمة
العلي���ا ،من قبل رئي���س وأعضاء «مجلس العدل
األعل���ى» املعني م���ن قبل احلكوم���ة املقالة .وقد
أخضع املجمع بصورة غير قانونية للقائمني على
املجل���س املعني ،وهو م���ا أدى إلى قرار مجلس
القضاء األعلى تعليق العمل في احملاكم النظامية
بقط���اع غزة ألجل غير مس���مى .وعلى أثر هذا
اإلج���راء ،طالبت منظمات حقوق اإلنس���ان في
قط���اع غزة ،في مؤمتر صحاف���ي عقدته بتاريخ
 ،12/6احلكومة املقالة في غزة بالتراجع الفوري
عن هذه اخلط���وة اخلطيرة وغير القانونية والتي
من ش���أنها أن تدمر السلطة القضائية .وأعربت
عن دعمها الكامل ملوقف مجلس القضاء األعلى
بتعليق العم���ل في احملاك���م النظامية ،ودعمها
أيض ًا ملوقف نقابة محامي فلسطني بتعليق عمل

 .1حتدي���د قائم���ة املراكز القضائية الش���اغرة
وحتويلها لوزارة العدل لإلعالن عنها.
 .2تنسيب القضاة وترقياتهم ملجلس الوزراء بعد
توصية جلنة التعيينات
.3التقري���ر في إنهاء خدم���ة القاضي أو تكليفه
مبهمة غير قضائية.
 .4املوافق���ة على طلبات إجازات القضاة وإبالغ
وزارة العدل بذلك.
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احملام�ي�ن .وحمل���ت املنظمات احلكوم���ة املقالة
املسؤولية الكاملة عن تبعات االنهيار في السلطة
القضائية وما يعنيه من تعطيل ملصالح املواطنني
كافة.
وامتداد ًا حلالة االنقس���ام ،استمرت أوضاع
الس���لطة القضائية في التدهور وتعمق الش���رخ
خ�ل�ال الع���ام  ،2008جله���ة تكري���س نظامني
قضائي�ي�ن منفصل�ي�ن ع���ن بعضهم���ا البعض.
وأضحى في قطاع غزة نظام قضائي أسس���ته
احلكومة في غزة خالف ًا للقانون األساسي ،يخضع
لواليته مواطنو غزة ،مقابل سلطة قضائية قائمة
في الضفة الغربية يخضع لواليتها مواطنو الضفة
الغربية فقط.
وش���هد العام  ،2009إق���دام احلكومة بغزة
على إقال���ة القائم بأعمال النائب العام في غزة،
وتعي�ي�ن نائب ع���ام جديد .ويعتب���ر هذا التعيني
مخالف��� ًا للدس���تور ،إذ تنص امل���ادة ()1/107
في القانون األساس���ي املعدل لعام  ،2003على
أن النائ���ب العام ُيعني بقرار م���ن الرئيس بنا ًء
على تنس���يب من مجلس القض���اء األعلى ودون
مصادقة املجلس التشريعي .وفي الضفة الغربية،
استمرت السلطة التنفيذية في فرض سطوتها على
الس���لطة القضائية ،ما شكل مس ًا بهيبة القضاء
35
واستقالله.
لم يطرأ خالل العام  ،2010أي حتس���ن في
حالة التدهور التي تعاني منها السلطة القضائية.
فامتداد ًا حلالة االنقسام والصراع السياسي في
الس���لطة الفلسطينية ،استمرت أوضاع السلطة
العدد (2013 )24

القضائية في التدهور وتعمق الشرخ جلهة تكريس
نظامني قضائيني منفصلني عن بعضهما البعض.
واس���تمر عمل النائب العام الذي عينته احلكومة
في غزة دون مصادقة الرئيس الفلس���طيني في
مخالفة صريحة للدستور الفلسطيني.
كما ل���م يطرأ خ�ل�ال العام�ي�ن املاضيني أي
حتسن في حالة التدهور التي تعاني منها السلطة
القضائي���ة .وكان م���ن املؤمل بع���د توقيع اتفاق
املصاحلة بني حركتي فتح وحماس في أيار 2011
في القاهرة ،أن يكون موضوع القضاء في صلب
القضايا الرئيس���ة املتفق عليها بني الطرفني ،ألن
الضمانة احلقيقية الستمرار املصاحلة تتمثل في
وجود قضاء قوي ومستقل يحظى بثقة اجلميع ،غير
أن موضوع القضاء لم يأخذ حيز ًا من اتفاق أيار.
ففي  25أيلول  ،2012قامت احلكومة في غزة
بعدد من التعيينات والتغييرات في مرفق القضاء،
وقرر مجلس الوزراء تعيني املستشار عادل خليفة،
رئيس ًا ملجلس القضاء األعلى ،كما أصدر مجلس
الوزراء قرارات بتعيني عدد من القضاة .وبتاريخ
 10تش���رين األول  ،2012قام���ت كتلة التغيير
واإلصالح ،والتي تعقد جلس���اتها باسم املجلس
التشريعي في غزة ،باملصادقة على قرار مجلس
ال���وزراء والقاضي بتعيني إس���ماعيل جبر نائب ًا
ً 36
عاما.
وف���ي كل األحوال ،فإن جميع التعيينات التي
متت في مرفق القضاء خالل فترة االنقسام هي
تعيين���ات خارج إطار القان���ون ،حيث إن تعيني
القض���اة والنائب العام وأعضاء النيابة يجب أن
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يك���ون بقرار من الرئيس وبتنس���يب من مجلس
القضاء األعلى وفق ما نصت عليه املادتان ()18
و( )63من قانون السلطة القضائية لسنة .2002
وفي الضفة الغربية استمر الرئيس الفلسطيني
في استخدام وس���ائل التشريعي للسيطرة على
القضاء ،واس���تمرت احلكومة ف���ي رام الله في
جتاه���ل تنفيذ أحكام محكمة الع���دل العليا في
رام الله .وميثل إصدار الرئيس القرارات بقانون
ف���ي غير حاالت الضرورة مخالفة صريحة لنص
املادة ( )43من القانون األساس���ي الفلسطيني
لس���نة  .2003وقد ش���هد العام  ،2012صدور
قانونني يتعلقان بعمل السلطة القضائية ،وهما:
ق���رار بقان���ون رقم ( )3لس���نة  ،2012بش���أن
القضاء الش���رعي ،وقرار بقانون بش���أن تعديل
قانون تشكيل احملكمة الدستورية رقم ( )3لسنة
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تفرضه السلطات اإلسرائيلية احملتلة على القطاع
منذ منتصف العام  ،2006كش���كل من أشكال
العقاب اجلماعي وال���ذي كرس خنق ًا اقتصادي ًا
واجتماعي ًا شام ًال ،وقوض كافة احملاوالت الهادفة
إلى حتس�ي�ن أوضاع السكان املعيشية واحترام
كرامتهم اإلنسانية.
أدى استمرار قطع رواتب اآلالف من املوظفني،
وتوظي���ف موظفني جدد بطريق���ة تتجاوز قانون
اخلدم���ة املدني���ة في كل من الوظيف���ة املدنية أو
األجهزة األمنية في قطاع غزة ،إلى آثار خطيرة
على أوضاعهم املعيش���ية ،وبشكل مس قدرتهم
على توفير مصادر رزقهم وأفراد أس���رهم .ومنذ
منتصف العام  ،2007تعرضت املرافق اخلدمية
إلى أضرار خطي���رة بعد أن نفذ موظفو اخلدمة
املدني���ة في كافة القطاع���ات واملرافق احلكومية
إضراب��� ًا ش���ام ًال ،خاصة ف���ي قطاعي الصحة
والتعليم ،فقد تدهورت اخلدمات الصحية املقدمة
للسكان ،وشاعت حالة اضطراب في املؤسسات
احلكومية.
واس���تمرت احلكوم���ة ف���ي غزة ف���ي متابعة
ومالحقة العدي���د من موظفي القطاع احلكومي،
مبا في ذلك استدعاؤهم من قبل األجهزة األمنية
والتضييق عليهم .ومثلت اإلجراءات التي اتخذتها
احلكومتان بحق العشرات من اجلمعيات اخليرية
واملؤسس���ات األهلية في كل من الضفة الغربية
وقطاع غزة مساس ًا بحقوق اآلالف من الشرائح
املجتمعية التي كانت تستفيد من خدماتها ،حيث
قامت بإغالق أو مصادرة محتويات العشرات من

ثاني��ًا ـ تداعيات االنقس��ام عل��ى األوضاع
االقتصادية واالجتماعية:
تواص���ل تدهور مجمل احلق���وق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية للمواطنني الفلسطينيني في
قطاع غزة ،بس���ب استمرار االنقسام السياسي
وتنازع الصالحيات بني احلكومتني الفلسطينيتني
في كل من رام الله وغزة .وكان لإلجراءات املختلفة
الت���ي اتخذتهما كل من احلكومتني على الصعيد
االقتص���ادي واالجتماعي ،أثر بال���غ في تفاقم
معاناة السكان الفلس���طينيني .وقد تزامنت تلك
اإلجراءات مع تواصل احلصار الش���امل الذي
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املؤسس���ات األهلية واجلمعيات اخليرية ،ما أدى
إلى توقف كافة أنش���طتها ،مب���ا فيها اخلدمات
الصحية ،الزراعية ،اإلغاثية ،التنموية ،وقد خلف
ذلك آثار ًا كارثية على آالف الش���رائح التي كانت
ً
فض�ل�ا عن انضمام املئات من
تتلقى خدماتها،
العامل�ي�ن الدائمني واملؤقت�ي�ن فيها إلى صفوف
38
العاطلني عن العمل.
تده���ورت األوضاع الصحية ،خ�ل�ال الفترة
ذاتها ،بس���بب اس���تمرار الصراع السياسي،
حيث عانت املرافق الصحية احلكومية في قطاع
غزة ،مبا فيها املستشفيات واملراكز الطبية ،من
نقص شديد في إمداداتها من األدوية والعالجات
واملستلزمات الطبية ،ولفترات مختلفة من العام.
وتقول حماس إن إجراءات وزارة الداخلية في رام
الله حرمت العديد من املرضى ،والذين ال تتوافر
إمكانيات عالجهم في مشافي القطاع ،من السفر
للخارج بسبب رفضها جتديد جوازات سفرهم،
واس���تمرار منع حتويل جوازات جديدة للوزارة
في غزة لتجديد جوازات سفر املواطنني الغزيني.
وفي املقابل منعت وزارة الداخلية بغزة العديد من
مواطني القطاع ،وخاصة أعضاء حركة فتح ،من
السفر إلى اخلارج ،عبر معبر رفح أو معبر بيت
حان���ون (إيريز) ،مبن فيهم بعض املرضى الذين
حصل���وا على حتويالت للع�ل�اج في اخلارج من
وزارة الصحة الفلسطينية.
واس���تمرت تداعي���ات أزمة انقط���اع التيار
الكهربائ���ي عل���ى كافة مناحي حي���اة املواطنني
اليومية ف���ي قطاع غزة ،وتبادلت احلكومتان في
العدد (2013 )24

رام الله وغزة االتهامات حول مسؤوليتهما عن تلك
األزم���ة ،واملتمثلة بعدم القدرة على الوصول إلى
املرافق احليوية كاملياه والصحة والتعليم ،والتي
عانت توقف ًا خلف أضرار ًا بالغة مست كافة نواحي
احلياة اليومية .وقد تفاقمت أزمة الكهرباء حيث
بات املواطنون يعانون انقطاع ًا يومي ًا بدأ بنحو 8
ساعات يومي ًا ،وبلغ ذروته حيث وصل انقطاعها
ملدة  18ساعة يومي ًا ،خاصة خالل فترات توقف
محطة التوليد كلي ًا عن العمل لعدة أيام.
وال يزال املعاقون الفلسطينيون يعانون نقص ًا
ش���ديد ًا وتده���ور ًا خطير ًا في مس���توى التمتع
بحقوقه���م ف���ي ظل اس���تمرار حالة االنقس���ام
الداخل���ي ،ووجود حكومتني ف���ي غزة ورام الله،
وغي���اب إعمال وتطبيق نص���وص قانون حقوق
املعاق الفلس���طيني رقم  4للع���ام  ،1999الذي
مينحهم حقوقهم في مج���ال اخلدمات الصحية
وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتش���غيل،
فض ًال ع���ن حقوقهم في مجال الترفيه والرياضة
واملشاركة في احلياة الثقافية للمجتمع .كما تسبب
عدم انتظام مخصصات الشؤون االجتماعية التي
كان���ت تصرف لهم دوري ًا ف���ي تدهور األوضاع
االقتصادية واالجتماعية للمعاقني الفلسطينيني،
حيث باتوا وأفراد أس���رهم يعانون جراء ذلك من
الفقر املدقع وحرمانه���م من العديد من خدمات
التأهيل والرعاية ،ونقص األجهزة الطبية الالزمة
للعديد منهم .وال يزال املعاقون ينتظرون تطبيق
القانون الفلس���طيني ،وبخاص���ة إصدار بطاقة
املعوق ،والتي حتتوي على سلة اخلدمات الرئيسة
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ال���ذي يمُ كن من رس���م مالمح املس���تقبل
السياس���ي الفلسطيني ،ومس���تقبل الدولة

في مجال الصح���ة والتأهيل والتدريب والتعليم،
وذلك منذ أكثر من  11عام ًا.

الفلس���طينية وعالقاتها اإلقليمية والدولية،

الخالصة

ويؤس���س لعالقات التعاون بني تلك القوى،

ش���هدت العالق���ة ب�ي�ن الق���وى والتنظيمات
السياسية الفلسطينية ـ على مدار تاريخ احلركة
الوطنية الفلس���طينية ـ تطورات وأحداث ًا عديدة،
غي���ر أن األحداث التي ش���هدها قطاع غزة بني
حركت���ي فتح وحماس ،والصدام املس���لح الذي
انتهى في حزيران  ،2007بسيطرة حركة حماس
على السلطة بالكامل ،أدخل القضية الفلسطينية
ف���ي واحد من أهم املنعطفات التي خاضتها في
الفترة املاضية ،وقد قضى على ما تبقى من ثقة
متبادلة بني فتح وحماس ،وأضعف بش���كل غير
مس���بوق ما ميكن تس���ميته باجلانب األخالقي،
الذي يعد مبرر ًا للمجتمع الدولي وكثير من الدول
العربية في دعم كفاح الش���عب الفلسطيني .وقد
أثر االنقسام سلب ًا على إمكانية استعادة الوحدة
الوطنية مبفهومها الش���امل ،وكانت له تداعياته
اخلطرة على أداء الس���لطات الثالث في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،كم���ا كان له انعكاس على
واقع احلقوق االقتصادية واالجتماعية.
وفي هذا السياق نرى أن احملددات اآلتية تقف
حائ ًال دون اس���تعادة الوحدة الوطنية بني طرفي
األزمة في الساحة الفلسطينية:

.

كم���ا أن هذه القوى ل���م تخلص إلى اتفاق
واضح املعالم حول حدود مس���ار التسوية

.

السياسية والعمل الفلسطيني املقاوم.
غياب اإلرادة السياسية لدى طرفي األزمة في
الساحة الفلسطينية ،وقد جتلى ذلك بوضوح
قبيل توقيع اتفاقات املصاحلة الفلسطينية،
عل���ى كثرتها ،والتلكؤ ال���ذي أظهرته حركة
حم���اس ،حتدي���د ًا ،قبي���ل موافقته���ا على
االنخراط في مس���ار املصاحل���ة وتوقيعها
عل���ى الورقة املصري���ة ،واملوقف املتعارض
الذي تبنته قيادات احلركة فور لقاء الدوحة
الذي جمع بني الرئيس الفلسطيني ورئيس
املكتب السياسي حلركة حماس وتوقيعهما
على إعالن الدوح���ة ،فض ًال عن اإلجراءات
اليومية «تقييد احلريات ،االعتقال السياسي،
حظر النشاط السياسي واالجتماعي» التي
تتبعها حكومة غزة بحق حركة فتح وأنصارها

.

في قطاع غزة.
اإلجراءات التي اتخذها طرفا االنقسام فيما
يتعلق ببناء وتدش�ي�ن املؤسسات اإلدارية،
االقتصادي���ة ،اخلدماتية واألمنية ،وس���مة

أن احلزب�ي�ن الكبيري���ن ،كما بقي���ة القوى

االزدواجية التي وس���مت النظام السياسي

السياسية الفلسطينية ،ما زاال غير متفقني
على البرنامج الوطني الفلس���طيني الشامل

.
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والقانوني طيلة السنوات الستة املاضية.
أن طرفي األزمة لم يش���رعا جدي ًا في تعزيز

دور جل���ان املصاحلة املجتمعية املنبثقة عن

في :صبحي عسيلة (محرر) ،الفصائل الفلسطينية من النشأة
إلى حوارات الهدنة ،القاهرة :مركز الدراسات السياسية و
اإلستراتيجية باألهرام ،2005 ،ص.87
 .10علي اجلرباوي ،حماس مدخل اإلخوان املسلمني إلى الشرعية
السياسية ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،13شتاء  ،1993ص.71
 .11زياد أبو عمرو ،احلركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة،
عكا :دار األسوار ،1989 ،ص.28
 .12جواد احلمد وإياد البرغوثي (محرران) ،الفكر السياسي حلركة
املقاومة اإلسالمية حماس  ،1996 -1987عمان :مركز
دراسات الشرق األوسط ،الطبعة األولى ،دار البشير للنشر
والتوزيع ،1997 ،ص.265
 .13عماد الفالوجي ،درب األشواك :حماس االنتفاضة السلطة،
الطبعة األولى،عمان :دار الشروق ،2002 ،ص.56
 .14يذكر أن ياسر عرفات كان قد ترأس وفد منظمة التحرير في حني
ترأس وفد حركة «حماس» إبراهيم غوشة ،الناطق باسم احلركة.
 .15مجلة الدراسات الفلسطينية ،محضر لقاء اخلرطوم بني ممثلني
عن حركتي فتح وحماس ،العدد ( ،)13شتاء  ،1993ص.128
 .16مقابلة أجراها الباحث ثابت العمور ،بتاريخ  ،2006/1/28مع
عطا الله أبو السبح القيادي في حركة حماس ،مستقبل املقاومة
اإلسالمية في فلسطني حركة حماس منوذج ًا ،القاهرة :مركز
اإلعالم العربي ،2009 ،ص.258
 .17راجع ،تصريحات موسى أبو مرزوق ،نائب رئيس املكتب
السياسي حلركة حماس ،وكالة معا اإلخبارية.2013/1/17 ،
 .18للمزيد راجع ،عزام عبد الستار شعث ،املواقف الدولية إزاء قضية
الدولة الفلسطينية بعد أوسلو ،رسالة ماجستير ،القاهرة :معهد
البحوث والدراسات العربية ،2008 ،ص.73
ً
 .19خالد احلروب ،حماس واتفاق غزة أريحا أوال املوقف واملمارسة،
بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد ( ،)16خريف  ،1993ص.85
 .20مقابلة أجراها الباحث حسام الدجني ،مع القيادي السابق في
حركة حماس عماد الفالوجي ،فوز حركة املقاومة اإلسالمية
حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية  2006وأثره على
النظام السياسي الفلسطيني ،رسالة ماجستير ،غزة :جامعة
األزهر ،2010 ،ص.56
 .21نبيل عمرو ،حماس والسلطة والبحث عن املنطقة الثالثة ،صحيفة
الشرق األوسط.2004/4/12 ،
 .22محسن أبو رمضان ،حماس في احلكم اآلثار السياسية
واملجتمعية قطاع غزة  2010-2006قراءة نقدية ،فلسطني:
مركز القدس لإلعالم واالتصال ،كانون األول  ،2010ص.18
 .23جرت االنتخابات البلدية على أربع مراحل ،وقد ظهرت فيها
شعبية حماس ،حيث تقدمت على فتح في عدد األصوات ،وفي
البلديات الكبيرة ،بينما تقدمت فتح على حماس في عدد املقاعد،
وفي البلديات الصغيرة.
 .24عبد اإلله بلقزيز ،أزمة املشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلى
حماس ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى،
 ،2006ص.30

لق���اءات القاهرة ،إلتاحة الفرصة لها للقيام
مبهامها املجتمعية بغية جتاوز آثار االنقسام
السياسي وما ترتب عليه من أضرار جسيمة
طالت أرواح العش���رات م���ن املواطنني في
ً
فض�ل�ا عن األض���رار املادية
قط���اع غزة،
واملعنوية التي حلقت مبئات العوائل األخرى.

الهوامش
 .1تشير إحصاءات املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،إلى أنه قد
سقط جراء األحداث في قطاع غزة ( )161قتي ًال خالل الفترة من
 ،2007/6/16 -7من بني هؤالء ( )43مدني ًا ،و( )91شخص ًا
من عناصر حركة فتح واألجهزة األمنية ،و( )27شخص ًا من
حركة حماس وكتائب القسام والقوة التنفيذية .للمزيد راجع،
صفحات سوداء في غياب العدالة تقرير حول األحداث الدامية
التي شهدها قطاع غزة الفترة من  14-7حزيران ،غزة :املركز
الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،2007 ،ص.18
 .2صبحي عسيلة ،حماس شعبية متراجعة وأوهام للسيطرة على
الضفة الغربية ،القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسية
واإلستراتيجية ،مجلة مختارات إسرائيلية ،السنة الرابعة عشرة،
العدد ( ،)157كانون الثاني  ،2008ص.18
 .3صالح عبد اللطيف ،الدولة الفلسطينية إلى أين ،القاهرة :مركز
الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،بدون تاريخ،
ص.17
 .4على الدين هالل ،مشروعات الدولة الفلسطينية ،القاهرة :مركز
الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،1978 ،ص.16
 .5املرجع السابق ،ص ،37وللمزيد راجع ،فيصل حوراني ،الفكر
السياسي الفلسطيني  1974 -1964دراسة للمواثيق الرئيسية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،القدس  :وكالة أبو عرفة للصحافة
والنشر ،1980 ،ص .204
 .6للمزيد حول موقف حركة فتح  ،انظر ،صالح خلف ،فلسطيني بال
هوية ،الكويت :مطبعة الكاظمية ،دون تاريـخ ،ص .225
 s .7جميل هالل ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو دراسة
حتليلية نقدية ،الطبعة األولى ،رام الله :مواطن املؤسسة
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،1998 ،ص.97
 .8طاهر شاش ،مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية
اآلمال والتحديات ،الطبعة األولى ،القاهرة :دار الشروق،1999 ،
ص .205
 .9عماد جاد ،حركة املقاومة اإلسالمية حماس وقضايا التسوية
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 .25محسن محمد صالح (محرر ًا) ،صراع اإلرادات السلوك األمني
لفتح وحماس واألطراف املعنية  ،2007-2006بيروت :مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ،الطبعة األولى،2008 ،
ص.16
 .26جميل هالل ،فتح وحماس واليسار الواقع والتحديات ،بيروت:
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( ،)87صيف ،2011
ص.32
 .27محمد نزال ،مجلة قضايا دولية 22 ،تشرين الثاني  ،1993العدد
 ،203ومجلة فلسطني املسلمة ،نيسان .1993
 .28مقابلة مع موسى أبو مرزوق رئيس املكتب السياسي حلركة
حماس ،جريدة السبيل األردنية.1994/4/25 ،
 .29للمزيد راجع ،تصريحات خالد مشعل رئيس املكتب السياسي
حلركة حماس ،ونائبه موسى أبو مرزوق ،جريدة األهرام
املصرية.2006/2/7 ،
 .30محسن محمد صالح ،القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية
وتطوراتها املعاصرة ،بيروت :مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،2012 ،ص.136
 .31نادية سعد الدين ،املصاحلة املضادة معوقات إنهاء االنقسام
الفلسطيني بني فتح وحماس ،القاهرة :مركز األهرام
للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،مجلة السياسة الدولية،
 ،2013/2/23املوقع اإللكتروني

 .32التقرير السنوي للمركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،2010
الصفحة اإللكترونية للمركز
www.pchrgaza.org

 .33حول مالبسات قرار الوزير انظر البيان الصحافي الصادر عن
املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان (ال صالحية لوزير العدل
املكلف وقف عمل النائب العام) ،2007/8/16 ،الصفحة
اإللكترونية للمركز
www.pchrgaza.org

 .34التقرير السنوي للمركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،2007
الصفحة اإللكترونية للمركز
www.pchrgaza.org

 .35التقرير السنوي للمركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،2009
الصفحة اإللكترونية للمركز
www.pchrgaza.org

 .36التقرير السنوي للمركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،2012
الصفحة اإللكترونية للمركز
www.pchrgaza.org

 .37التقرير السنوي للمركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،2012
الصفحة اإللكترونية للمركز
www.pchrgaza.org

www.siyassa.org.eg

 .38التقرير السنوي للمركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،2010
الصفحة اإللكترونية للمركز
www.pchrgaza.org
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دراسات

التشريعات الصادرة في ظل االنقسام وتداعياتها على
منظومة الحقوق والحريات في قطاع غزة:
مقاربة من منظور استشرافي
د .محمد أبو مطر * و رامي مراد

مدخل تأطيري  -منهجي

**

املؤسس���ة واملنظومة التش���ريعية وتسارع وتيرة

شكّل االنقسام ،في احلالة الفلسطينية ،حت ّو ًال
رئيس��� ًا في حقل االجتماع السياسي والقانوني

مدى احلاجة إلصدار هذه التش���ريعات والهدف

في أراضي الس���لطة الفلسطينية ،حيث يخضع

منه���ا؟ وإل���ى أي حد ج���اءت نصوصها وآليات

الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى

إصدارها منسجمة مع أحكام القانون األساسي

س���لطتي حكم ،جرت إعادة تشكيلهما في سياق

وما كفله من حقوق وحريات ؟ وهل اتس���م سن

التنازع بني حركتي فتح وحماس على الصالحيات

تلك التش���ريعات بحياديته جت���اه ما تنظمه من

الدستورية والصراع على احلكم ومؤسساته؛ ما
أنتج معه تباين ًا في حقل املمارسة الدستورية في

موضوعات ،أم أنه احتكم للمقاربة السياس���ية،

إصدار التشريعات ،وهو ما يثير التساؤل حول

كمتالزمة في حاالت الصراع على السلطة؟ وما
هي تداعيات ذلك على ممارسة احلقوق واحلريات

مجال سن التشريعات وإصدارها ،وفق منظور لم
ُ
يخل من املضمون السياسي في مقاربته ألحكام

العامة؟ خاصة في قطاع غزة  -كحقل الدراسة
في هذه الورق���ة البحثية ،نظر ًا لتولي الس���لطة

القانون األساس���ي؛ ما أفضى إل���ى ازدواجية

التشريعية إصدار تلك التشريعات.

* باحث.
* *باحث وناشط مجتمعي.
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تنطلق الورقة في اإلجابة عن هذه التساؤالت
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من حتديدها ملاهية التش���ريع ،الذي يشكل أداة

الس���لطة احلاكمة في غزة ،جتاه ما هو مشروع

املجتمع والدولة في تنظيم سلوك األفراد وضبط

في سلوك األفراد؛ ما يجعل من التشريعات أدوات

مجاالت الفعل والنش���اط اإلنساني في مختلف

لهذه الس���لطة في عملية إعادة إنتاج الهيمنة على

احلقول االجتماعية ،لذلك ميثل التش���ريع احمل ّدد

املجتمع وتفاعالته ،وهو ما يس���تدعي من الناحية

الرئيس لنطاق املشروعية في سلوك األفراد داخل

املوضوعية النظر إلى تلك التش���ريعات كنصوص

املجتمع ،عبر ما يحتويه من قواعد قانونية ناظمة

وأحكام غير محايدة جتاه تنظيم وضبط س���لوك

لهذا السلوك ،تتولى إصدارها السلطة التشريعية

األفراد في املجتمع ،مع امكانية توظيفها إلضفاء

ف���ي الدولة وتق���وم بإعمالها الس���لطة التنفيذية

املشروعية على ممارسات السلطة احلاكمة ،خاصة

وأجهزته���ا املختلفة ،وفق مجموعة من احملددات

في ظل غياب الدميقراطية التش���اورية في س���ن

الدس���تورية لكيفي���ة اش���تغال هذه الس���لطات

التش���ريعات ،وما يقتضيه إصدارها من إشراك

ومؤسساتها في مجال سن التشريعات وإنفاذها،

املجتم���ع مبختل���ف مكوناته الفاعل���ة ،في عملية

مم���ا يقتضي اتس���اق السياس���ة التش���ريعية

صياغة وحتديد القواعد الناظمة لس���لوك أفراده.

وأدواته���ا ومخرجاتها م���ن قواعد ونصوص مع

يتض���ح وفق هذا الفهم ـ والتحديد املنهجي ملاهية

أحكام الدس���تور؛ للحيلول���ة دون االنحراف في

التشريع وكيفية مقاربته في الدراسات االجتماعية

املمارسة التش���ريعية ،وذلك باللجوء إلى إصدار

ـ م���دى أهمية تناول موض���وع هذه الورقة ،حيث

تش���ريعات تساهم في تقليص حقوق األفراد في

يالحظ أنه منذ العام  ،2008دأبت س���لطة احلكم

املجتم���ع وحرياتهم ،وتقييده���ا على نحو يجري

في غزة على إصدار العديد من التشريعات ،التي
بلغت حتى نهاية العام  ،2012نحو  35تشريع ًا،

تشرعن عملية اإلقصاء والتهميش والنيل من تلك

دون مش���اركة األحزاب والق���وى املمثلة باملجلس

احلقوق واحلريات.

التش���ريعي في عملية إصدار هذه التش���ريعات،

فيه استبدال املواطنة بوالءات سياسية وهوياتية

وعلي���ه ،ترتئ���ي الورق���ة أن تن���اول موضوع

وغي���اب دور املنظمات األهلية والنقابية في متثيل

التشريعات الصادرة في ظل االنقسام وتداعياتها

مصالح أفراد املجتمع فيما ُيقر من تشريعات ،وهو
ما يسهم تدريجي ًا في تعميم قيم السلوك لدى القوى

على ممارس���ة احلقوق واحلريات في قطاع غزة،
يتطل���ب ،منهجي��� ًا ،مقاربة التش���ريع ليس فقط

املهيمنة على السلطة ،كقيم ناظمة لسلوك املجتمع

كقواع���د تنح���از للعمومية والتجري���د ،بل أيض ًا

والعالقات بني أفراده ،ومن ثم نقل هذه القيم من

باعتباره���ا نت���اج واقع اجتماعي – سياس���ي،

املجال اخل���اص بتلك القوى إلى املجال والفضاء

يتمثل في احلالة الفلس���طينية باالنقسام ،إضافة

العام؛ ما ينجم عنه من صدور تش���ريعات تعكس
منظور ًا أحادي ًا للقواعد الناظمة لس���لوك األفراد

إلى أن نصوص هذه التش���ريعات تعكس منظور
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في املجتمع ،وهو ما يشكل تهديد ًا رئيس ًا للحقوق

الدستور ،كمرجعية أسمى حتدد القواعد الناظمة

واحلريات وحيز ممارستها.
تطرح هذه الورقة على ضوء ذلك إش���كاليتها

ملمارسة الس���لطة وعمل مؤسستها وعالقتها مع
احملكومني ،نظر ًا ألهمية التش���ريع كأداة لتنظيم

الرئيسة املتمثلة في تداعيات التشريعات الصادرة

العالقات في املجتمع 1 ،على نحو يكفل االستقرار

في قطاع غزة خالل االنقسام على منظومة احلقوق

في الدولة ويحول دون توظيف التش���ريع للهيمنة

واحلريات.

عل���ى املجتم���ع ،في ظل التنافس على الس���لطة

تقتضي مقاربة هذه اإلش���كالية وما تثيره في

واحلك���م من قب���ل أحزاب وق���وى ذات توجهات
متباينة سياسي ًا وأيديولوجي ًا.

هذه الورقة من تس���اؤالت ،تقسيم هذا املوضوع
إلى ثالثة محاور:
احمل���ور األول ـ يناق���ش اآلليات الدس���تورية

يعتبر القانون األساسي للسلطة الفلسطينية
لعام  2002وتعديالته الالحقة ،ونظر ًا لعدم إقرار

إلصدار التش���ريعات في الس���لطة الفلسطينية،

مسودة الدس���تور الفلس���طيني ،مبثابة الوثيقة

ومدى انسجام عملية إصدار التشريعات في غزة

الدس���تورية الناظم���ة لعمل الس���لطات الثالث

مع أحكام القانون األساس���ي والنظام الداخلي

ومؤسساتها ،مبا فيها السلطة التشريعية ،التي

للمجلس التش���ريعي ،وفق ما تطرحه كتلة التغيير

ح���دد القانون األساس���ي آلي���ات عملها وكيفية

واإلصالح من مقاربة دستورية.

ممارستها دورها في سن التشريعات وإصدارها،

احملور الثاني ـ يناقش تنظيم احلقوق واحلريات

إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

في التشريعات الصادرة عن املجلس التشريعي في

لع���ام  ،1997الذي عم���د إلى تنظيم صالحيات

غزة ،منذ العام  ،2008من منظور ورؤية حقوقية.

املجل���س وما أنيط به من مهام حس���ب القانون

احملور الثالث ـ يناقش تداعيات هذه التشريعات

األساسي.

2

يعتب���ر املجل���س التش���ريعي ،وفق��� ًا للقانون

على ممارس���ة احلقوق واحلري���ات في قطاع غزة
واستشرافها.

األساسي ومبا ال يتعارض مع أحكامه ،هو اجلهة
املختصة بالتش���ريع 3،كم���ا يحق لكل عضو من
أعضاء املجلس التقدم مبقترحات القوانني 4،التي

المحور األول

يجري إقرارها من قبل املجلس باألغلبية املطلقة

التشريعات الصادرة في قطاع غزة

(النصف  +واحد من عدد األعضاء احلاضرين)،
إعما ًال للنظام الداخلي للمجلس 5،الذي اش���ترط

خالل االنقسام :مقاربة دستورية
دأبت كاف���ة الدول إلى تنظيم عمل الس���لطة

لصحة انعقاد جلساته ـ مبا فيها جلسات إقرار

املختصة بالتش���ريع وآلية إصداره ضمن أحكام
العدد (2013 )24

القوان�ي�ن ـ حض���ور األغلبي���ة املطلقة للمجلس
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(النص���ف  +واحد من ع���دد أعضاء املجلس)،

بشأن سن التشريعات وإصدارها.

6

8

على أن حتال القوانني املقرة من قبل املجلس إلى

وت���رى كتل���ة التغيير واإلص�ل�اح فيما يتعلق

رئيس السلطة الفلسطينية إلصدارها خالل ثالثني
يوم ًا من إحالتها له ،مع حقه في إبداء املالحظات

بانعق���اد جلس���ات املجلس التش���ريعي في غزة
التي جرى فيها إقرار التش���ريعات ،أنها متكنت

أو االعت���راض عليها ضمن األجل نفس���ه ،وفق ًا

م���ن توفير النصاب القانوني لصحة انعقاد هذه

ألحكام املادة ( )41من القانون األساسي ،التي
تقتضي ،أيض ًا ،في حال قيام رئيس السلطة برد

اجللسات ،واملتمثل في األغلبية املطلقة للمجلس
(النصف  +واحد من عدد أعضاء املجلس) ،من

القانون للمجلس التش���ريعي ،أال يجري إصدار

خالل أعضائها في املجلس التشريعي الذين يبلغ
عددهم نحو  74عض���و ًا من أصل  132عضو ًا

مناقشته ثانية من قبل املجلس التشريعي ،وإقراره

من مجموع أعضاء املجلس التش���ريعي 9،وذلك

هذا القانون ونشره في اجلريدة الرسمية ،إال بعد
بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

بحض���ور أعضاء الكتلة في غ���زة البالغ عددهم
 27عضو ًا ،مع إشراك أعضائها غير احلاضرين

7

ُيطرح تساؤل على ضوء هذا التنظيم إلصدار

من الضفة الغربية في تلك اجللسات عبر الهاتف،

التش���ريعات والقوانني في السلطة الفلسطينية،
حول مدى انس���جام ما صدر من تشريعات في

واحلصول على توكيالت لنواب الكتلة املعتقلني في

ظل االنقس���ام عن املجلس التش���ريعي في غزة،

السجون اإلسرائيلية ،حيث بلغ عدد أعضاء الكتلة
ف���ي الضفة الغربية نحو  47عضو ًا اعتقل منهم

للمجلس التشريعي؟.

نح���و  10 ،35ما يعني م���ن منظور الكتلة إعمال

مع أحكام القانون األساس���ي والنظام الداخلي
تقتض���ي اإلجاب���ة عن هذا التس���اؤل حتليل

النظام الداخلي للمجلس التش���ريعي واالحتكام

املقارب���ة الدس���تورية للمجلس التش���ريعي في

إليه في عقد اجللسات وإقرار القوانني.

عملي���ة إصداره التش���ريعات في غزة ،من خالل

وترى كتلة التغيي���ر واإلصالح ،فيما يخص

الوقوف عل���ى ما تطرحه كتلة التغيير واإلصالح

إصدار القوانني والتش���ريعات بعد إقرارها ،أن
عملي���ة إصدار هذه القوانني ج���اء وفق ًا ألحكام

دس���تورية ،حيث تعتبر كتل���ة التغيير واإلصالح

امل���ادة ( )41م���ن القان���ون األساس���ي ،وذلك

ومنذ إقرار املجلس التش���ريعي القانون رقم ()1

بإحالتها لرئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليها

لس���نة 2008م اخل���اص بحق الع���ودة لالجئني
الفلس���طينيني ،أن إصدار القوانني والتشريعات
في غزة ،يأتي وفق��� ًا للتنظيم الوارد في القانون

وإصدارها ،والذي لم يبد مالحظاته أو اعتراضه
عليه���ا خالل الثالثني يوم��� ًا من إحالتها له ،لتعد

صادرة وتنش���ر في اجلريدة الرسمية وفق ًا لنص

األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

املادة ( )41من القانون األساسي 11،وما يالحظ

ـ التي تهيمن على هذا املجلس ـ من مس���وغات

39

أنه وبع���د تاريخ  ،2009/1/5ل���م تعد تصدر

الداخلي للمجلس التش���ريعي ،يتضح غياب أي

التش���ريعات والقوانني في غزة ،باالس���تناد إلى
م���رور ثالثني يوم ًا عل���ى إحالتها للرئيس ،وإمنا

ن���ص ح���ول إمكانية توكيل الن���واب لغيرهم في
حضور جلسات املجلس التشريعي 13،عالوة على

بإصدارها من قبل مجلس وزراء احلكومة املقالة

أن مسألة التوكيالت ذاتها تعتبر محل خالف بني

في غزة ،مبس���وغ انتهاء م���دة صالحية رئيس

فقهاء القانون الدستوري ،كونها تتعارض مع مبدأ

تثير هذه املقاربة الدستورية للمجلس التشريعي

التمثيل املباش���ر لنواب الشعب ،خاصة في حال
انتخاب هؤالء النواب وفق ًا لنظام األكثرية ،الذي

ف���ي غزة وكتل���ة التغيير واإلص�ل�اح العديد من

يحوز فيه النائب ثقة الناخبني بصفته الشخصية

التساؤالت من منظور أحكام القانون األساسي

بصرف النظر عن موقعه احلزبي أو االعتباري.

السلطة الفلسطينية.

12

14

والنظ���ام الداخلي للمجلس التش���ريعي املنظمة

تتعارض ما تقدمه هذه املقاربة ـ من مسوغات

النعقاد جلسات املجلس التشريعي وعملية إقرار

دستورية في عملية إصدار التشريعات والقوانني

التشريعات والقوانني وكيفية إصدارها؟

بع���د إحالتها لرئي���س الس���لطة الوطنية وعدم

تتجاهل هذه املقاربة ورغم طرحها في سياق

اعتراض���ه أو إبدائ���ه أي مالحظات عليها خالل

إضفاء املش���روعية الدس���تورية على ما يصدره

األج���ل احملدد في القانون األساس���ي والنظام

املجلس التش���ريعي في غزة من تش���ريعات منذ

الداخلي للمجلس التشريعي ـ مع احلالة القانونية

الع���ام  ،2008قاع���دة فقهي���ة ثابت���ة وهي «ال

والسياس���ية القائمة في ظل االنقسام ،السيما

اجته���اد مع وجود نص» ،وبالنظ���ر إلى أحكام

بعد إعالن رئيس السلطة حالة الطوارئ ،مبوجب
املرسوم الصادر في  2007/6/14وفق ًا ألحكام

نصت في فقرتها األولى على أنه «يشترط لصحة

املادة « »110من القانون األساس���ي ،ومرسوم

انعقاد املجلس حضور األغلبية املطلقة للمجلس

إقالة رئيس احلكومة الس���يد «إسماعيل هنية»،

وتص���در الق���رارات باألغلبية املطلق���ة وذلك في

ومرسوم تش���كيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ،

غير احلاالت التي يش���ترط فيها أغلبية خاصة»،

بتاري���خ  ،2007/6/14وهي مراس���يم أفضت
قانوني ًا وسياس���ي ًا من منظور مؤسسة الرئاسة

من حضور األغلبي���ة املطلقة للمجلس ،ما ينزع

إلى نزع الشرعية عن سلطة احلكم في غزة بعد
سيطرة حركة حماس عس���كري ًا على مؤسسات

ش���رط احلضور الش���خصي ألعض���اء املجلس

وأجهزة الس���لطة الفلس���طينية ،وه���و ما يعني
مسبق ًا عدم استجابة رئيس السلطة الفلسطينية،

أنه ومبراجعة أحكام القانون األساسي والنظام

ملا قد يحال إليه من تش���ريعات وقوانني من قبل

املادة ( )18من النظام الداخلي للمجلس ،والتي

يتضح أنه لصحة انعقاد جلس���ات املجلس ال بد
املشروعية القانونية عن توكيالت النواب ،النتفاء
ال���ذي يقتضيه نص الفقرة أع�ل�اه ،إضافة إلى

العدد (2013 )24
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التغيير واإلصالح في املجلس التش���ريعي بغزة،
تتخذ طابع ًا سياسي ًا في تفسيرها ألحكام القانون

س���لطة احلكم في غزة ،وهو ما جرى توظيفه من
قب���ل كتلة التغيير واإلص�ل�اح إلصدار القوانني
والتش���ريعات ،باعتباره يأتي متاشي ًا مع أحكام

األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي،

18

كم���ا أن عدم إحال���ة القوانني والتش���ريعات

على نحو يبدو في���ه إقرار وإصدار تلك القوانني
والتشريعات أدا ًة إلعادة بناء املنظومة القانونية

لرئيس السلطة الفلس���طينية بعد ،2009/1/5

في غزة وف���ق ما ترتئيه كتلة التغيير واإلصالح،

النتهاء واليته الرئاس���ية حس���ب ما تستند إليه

وهو ما يتعارض مع أحكام القانون األساس���ي

كتل���ة التغيير واإلصالح فيما تطرحه من مقاربة

وفلسفة التشريع ،التي تقتضي ضرورة إشراك

دستورية ،يؤشر على مدى تناقض هذه املقاربة،
انطالق ًا من أن مدة والية املجلس التشريعي ذاته

مختل���ف الفاعلني في املجتم���ع ومتثيل مصالح
مختلف الشرائح االجتماعية ،بصرف النظر عن

قد انتهت هي األخرى في  ،2010/1/26إضافة

االنتماءات والتباينات السياس���ية واأليديولوجية

إلى أن إصدار مجلس الوزراء في احلكومة املقالة

في املجتمع ،األمر الذي يتنافى مع قيم املواطنة

بغزة للتش���ريعات والقوانني احملالة إليه من قبل

وحقوق اإلنسان.

القانون األساسي.

15

املجلس التشريعي ،ال يوجد ما يسوغه في أحكام

المحور الثاني

القانون األساس���ي والنظ���ام الداخلي للمجلس

تنظيم الحقوق والحريات في

التش���ريعي ،كما تدعي كتلة التغيير واإلصالح،

التشريعات الصادرة بغزة :رؤية حقوقية

التي ترى أن املادة « »46من القانون األساسي

درجت دساتير الدول على تضمني نصوصه ًا

متنح مجلس الوزراء صالحية مس���اعدة رئيس
السلطة الفلسطينية في أداء مهامه ومنها إصدار

حقوق املواطنني وحرياته���م ،والتي يتوجب على

القوانني ،على الرغم من أن املادة ذاتها تش���ير

أي تش���ريع عدم مناقضته له���ذه النصوص أو

إلى أن هذه املساعدة يجب أن تكون وفق أحكام

19

االنتقاص مم���ا ورد فيها من حقوق وحريات.

القانون األساس���ي ذاته 16،الذي أناط بالرئيس

وفي س���ياق احلالة الفلسطينية جرى تنظيم هذه
احلقوق واحلريات ضمن أحكام القانون األساسي

صالحي���ة إص���دار التش���ريعات ،أو للمجل���س

للسلطة الفلسطينية في الباب الثاني منه ،ليشكل

التش���ريعي في ح���ال رد الرئي���س للقانون ،مع

في إطاره العام املرجعية الدس���تورية احلقوقية

اش���تراطه ـ كما سبق الذكر ـ مناقشته ثانية من

احملددة ألي من التشريعات والقوانني التي ميكن

قبل املجلس وإقراره بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

17

أن تصدر عن أي جهة تش���ريعية فلس���طينية،

يتضح لذلك أن املقاربة الدستورية جتاه عملية

20

وخلصوصية احلالة غير املعيارية التي تعيش���ها

إقرار التشريعات والقوانني وإصدارها من قبل كتلة
41

األراضي الفلسطينية في ظل االنقسام السياسي

العس���كري ،قانون القضاء الشرعي ،قانون نقل

وتع���دد اجلهات التش���ريعية والتنفيذي���ة ،التي

األعضاء البشرية وزراعتها.

21

أخذت متارس صالحيات تش���ريعية بعد انتهاء

* -قانون التعليم رقم  1لعام :2013
يعد هذا القانون من القوانني املنظمة للحق في
التعليم ،كحق مكفول للمواطن الفلسطيني مبوجب
املادة  14من القانون األساسي ،إال أنه ومبراجعة
العديد من مواده ،ميكن إيراد املالحظات اآلتية:
لم ينص على قيام التعليم في فلس���طني على
فلسفة حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية والتربية
عليها في املدارس التعليمية ،على نحو يس���اهم
في صقل الطالب بثقافة حقوق اإلنسان والتنشئة
عليها كقيم تربوية.
نص���ت امل���ادة الثالثة منه عل���ى أن «التعليم
ح���ق لكل مواط���ن تتوافر فيه الش���روط العلمية
واملوضوعية احمل���ددة في هذا القانون واألنظمة
الص���ادرة مبقتضاه» ،وذل���ك دون حتديد ماهية
هذه الش���روط ،ما قد يؤدي إلى فرض مجموعة
من الش���روط تقلص من حيز ممارسة احلق في
التعليم.
تنص املادة  29ف���ي فقرتها الثالثة على أنه»
استثناء من املادة « »2من هذا القانون ،تستوفي
الوزارة بد ًال نقدي ًا من املش���تركني في امتحان)
ش���هادة دراس���ة الثانوية العامة) يحدد مقداره
وطريقة حتصيل���ه وكيفية دفعه وس���ائر األمور
املتعلقة به ،كما حتدد أجور العاملني في االمتحان
وكيفية دفعها وذلك مبوجب قرار يصدره الوزير»،
وهو ما يتناق���ض مع مبدأ مجانية التعليم الذي

واليتها القانونية ،مستندة في ذلك لرؤية ومقاربة
ذات مضمون سياس���ي رغم محاوالت تسويغها
دس���توري ًا وقانوني ًا ،فإنه بات مطلوب ًا من الناحية
املوضوعية ،تناول ما صدر من تش���ريعات بغزة
في ظل االنقسام.
وبالنظر إلى ما صدر من تشريعات في غزة،
من���ذ العام  ،2008والتي جتاوزت  35تش���ريع ًا
حت���ى منتص���ف  ،2013جند منها تش���ريعات
نظم���ت موضوعات مختلف���ة ،وأخرى ذات صلة
باحلق���وق واحلري���ات ،وهو م���ا يقتضي تقدمي
مراجع���ة حتليلي���ة – نقدي���ة لتل���ك التي تتصل
مباش���رة باحلقوق واحلريات من منظور حقوقي،
وفق ًا ألحكام القانون األساسي الفلسطيني وما
كفل���ه من حقوق وحريات لألفراد واملؤسس���ات،
وأبرز هذه التش���ريعات ،قان���ون التعليم ،قانون
الشباب ،قانون الزكاة ،قانون الشركات والقانون
املدني ،قانون الهيئة املس���تقلة حلقوق اإلنسان،
قانون حق العودة لالجئني الفلسطينيني ،القانون
املعدل لقانون االنتخابات ،القانون املعدل لقانون
العقوب���ات ،القانون املعدل لقان���ون اإلجراءات
اجلزائية ،القانون املعدل لقانون مراكز اإلصالح
والتأهيل ،القانون املعدل لقانون األحوال املدنية،
قانون هيئة حقوق أس���ر الشهداء ،قانون تنظيم
الهيئ���ات الرياضية ،قانون الهيئة الفلس���طينية
املستقلة ملالحقة جرائم االحتالل ،قانون القضاء
العدد (2013 )24
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نصت عليه املادة  2من هذا القانون ،واملادة 24

متييز بينهم بس���بب الع���رق أو اجلنس أو اللون

من القانون األساس���ي الت���ي ورد فيها «التعليم

أو الدين أو الرأي السياس���ي أو اإلعاقة» .حيث

حق ل���كل مواطن ،وإلزامي حت���ى نهاية املرحلة

يتضح أن تلك املواد تؤسس إلى ارتباط ممارسة

األساس���ية على األق���ل ومجاني ف���ي املدارس

احل���ق بالتعلي���م مبعايير متييزية على أس���اس

واملعاهد واملؤسسات العامة» .ما يطرح التساؤل

اجلن���س ،كم���ا أن إعمالها قد ي���ؤدي إلى تدني

حول احلكمة من هذا االستثناء والهدف منه في

مستوى الكفاءة للعاملني فيها في حال اللجوء إلى

ظل النص على مبدأ مجانية التعليم في القانون

تعيني من ال تتوافر فيهم الكفاءة العلمية للتدريس،

األساسي وقانون التعليم.

حتت مبرر تأنيث مدراس البنات ،ما قد تنجم عنه

نصت الفقرة  2من املادة نفسها  29على أن

آثار سلبية على التمتع بذلك احلق وممارسته.

«يكون لنتائج امتحان (ش���هادة دراسة الثانوية

22

* -قان��ون الش��باب الفلس��طيني رق��م 2
لعام .2011
جاء إص���دار هذا القان���ون لتنظيم مجموعة
م���ن احلقوق اخلاص���ة بفئة الش���باب ،وحتديد
اإلج���راءات القانونية املتعلقة بإنش���اء الهيئات
واملراكز الشبابية وكيفية مزاولة أنشطتها .وعلى
الرغم من أهمية هذا القانون ،فإنه لم يخل أيض ًا
من بعض املالحظات ،أبرزها:
عدم تبني القانون معي���ار ًا محدد ًا في تعداد
احلق���وق املكفولة للش���باب ،على نحو يخالف ما
هو متعارف عليه دولي ًا وفق ًا للمواثيق واملعاهدات
الدولية حلقوق اإلنس���ان ،وذلك بالنص في املادة
الرابع���ة منه عل���ى احلقوق املدنية والسياس���ية
واحلق���وق االجتماعية واالقتصادي���ة والثقافية،
ثم إيراد مجموعة م���ن احلقوق األخرى بصورة
مس���تقلة ،كاحلقوق التعليمية واحلقوق الصحية،
واحلقوق في احلصول على املعلومات واحلق في
الس���كن واحلق في العمل ،مما يطرح حول هذه

العامة ( قوة األحكام القضائية الباتة غير القابلة
للطع���ن» ،األمر الذي يترت���ب عليه حتصني تلك
النتائ���ج من الطعن ،ومن ثم حرمان الطالب من
حقه في مراجعة نتيجة االمتحان.
جاء ف���ي املادة رق���م « ( »46يحظر اختالط
الطلبة من اجلنس�ي�ن في املؤسس���ات التعليمية
بع���د س����ن التاس����عة) ،كما نص����ت املادة
« »47عل����ى أن ( تعمل ال����وزارة على تأنيث
مدارس البنات) ،فهذه املواد تعمد إلى تنظيم
ممارس���ة احلق في التعليم على أساس التمييز
ب�ي�ن اجلنس�ي�ن ،على نحو يتعارض مع فلس���فة
القانون األساسي وروحه ،الذي يتبنى مجموعة
من املبادئ ،كمنطلقات ومحددات دس���تورية في
التنظي���م القانوني ملمارس���ة احلقوق واحلريات،
أهمها مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز ،وهو ما
تشير إليه صراحة املادة األولى في باب احلقوق
واحلري���ات العامة ،املادة رق���م « »9التي نصت
«الفلس���طينيون أمام القانون والقضاء سواء ال
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االزدواجية في تعداد احلقوق تلك احلقوق ،دون

التي تضعف من استقاللية املراكز الشبابية بحجة

وضوح األساس املعياري في تصنيفها وترتيبها.

عدم مراعاتها لألصول.

ارتهان متثيل املراكز والهيئات الش���بابية في

* -قانون تنظيم الزكاة رقم  9لعام .2008
يعتبر هذا القانون من القوانني الصادرة على
أساس التمييز بسبب الدين ،حيث تنطبق أحكامه
على املس���لمني فقط سواء أكانوا فلسطينيني أو
أجانب يعملون في فلس���طني ،وذلك وفقا للمادة
« »3من���ه التي نصت عل���ى أنه «مع مراعاة عدم
االزدواج ف���ي دف���ع الزكاة جتب ال���زكاة على:
أ -كل فلس���طيني مسلم ميلك داخل فلسطني أو
خارجه���ا ما ًال جتب فيه الزكاة .ب -كل مس���لم
غير فلس���طيني يعمل في فلسطني أو يقيم فيها
23
وميلك ما ًال في فلسطني جتب فيه الزكاة،»... .
فنصوص هذا القانون تس���مح بإمكانية إصدار
قوان�ي�ن أخرى متي���ز بني املواطنني حس���ب ما
يعتنقون���ه من ديانات ،كصدور قانون للجزية في
مقابل قانون الزكاة ،وهو ما قد يؤدي إلى التفرقة
في احلقوق الواجبات بني املواطنني انطالق ًا من
مرجعيات دينية ،يترتب عليها عدم املساواة فيما
يقر من قوانني وتشريعات ناظمة لعالقة السلطة
الفلسطينية باملواطنني.

مجلس إدارة صندوق دعم الشباب باختيار وزير
الش���باب والرياضة ،وذلك وفق ًا للمادة  19منه،
التي جاء في فقرتها األخيرة بشأن العضوية في
هذا الصندوق «يشكل مجلس إدارة الصندوق من
تسعة أعضاء وذلك على النحو اآلتي -8 :اثنان
من رؤس���اء مجالس إدارة مؤسس���ات ش���بابية
يختارهم الوزير ويتم اس���تبدالهم كل س���نتني»،
فهذه املادة تتجاه���ل إعمال إحدى أهم اآلليات
الدميقراطي���ة في التمثيل ،وهي االنتخابات التي
ميكن عبرها للمراكز الشبابية اختيار من ميثلها
في هذا الصندوق ،بد ًال من منح هذه الصالحية
للوزير مبا يسمح بهيمنته على الصندوق.
يحد القان���ون في مادته الس���ابعة من حرية
املراك���ز الش���بابية ف���ي تنفيذ األنش���طة وعقد
املؤمترات وإعداد البرامج مع نظيرتها من املراكز
الشبابية اخلارجية ،وهو ما ينطبق أيض ًا على ما
ميكن أن تبرمه معها من اتفاقيات ،حيث اشترطت
هذه املادة لتنفيذ تلك الفعاليات التنسيق املسبق
مع وزارة الش���باب والرياض���ة ووفق ما تصدره
من ضواب���ط بهذا الش���أن ،دون حتديد ماهية

* -قان��ون الش��ركات التجارية رقم  7لعام
 2012والقانون المدني رقم  4لعام .2012
ينظ���م قان���ون الش���ركات أح���د احلق���وق
االقتصادية ،وهو احلق في تأس���يس الشركات،
والقانون املدني ينظم اآلثار املترتبة على احلق في
الشخصية القانونية ،والتي مبوجبها مينح الفرد

ذلك التنس���يق والضوابط ،إضافة إلى أن املادة
ذاتها لم متنح املراكز الشبابية االستقالل املالي
واإلداري استناد ًا ألحكام القانون ،وإمنا حسب
األصول ،التي لم يجر حتديدها في هذا القانون،
وهو ما قد يسمح باتخاذ مجموعة من اإلجراءات
العدد (2013 )24
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احل���ق في أن تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء،

قد يؤدي أيض ًا إلى سن قوانني تنزع املشروعية

24

عن بعض العمليات املالية واملصرفية كالقروض

وما يالحظ على هذه القوانني نص املادة الثانية

وغيرها ،النتفاء ش���رعيتها من الناحية الدينية،

من قانون الش���ركات التي ورد فيها أنه (مبا ال

األمر الذي قد يسهم في إرباك املنظومة القانونية

يتعارض ومبادئ الش���ريعة اإلس�ل�امية تسري

واحلقوقي���ة في املج���ال االقتص���ادي واملالي،

أحكام هذا القانون على الش���ركة التي حتترف

وتقليص حيز ممارسة احلقوق املرتبطة به.

واحلق في إبرام العقود والتصرفات القانونية،

أما فيما يخص القوانني األخرى فلم ُ
تخل من

ممارس���ة األعمال التجاري���ة ،).....مع العلم أن
مشروع القانون الذي أعده مجموعة من اخلبراء

بعض االنتقادات في تنظيمها لبعض املسائل ذات

واملختصني بالتعاون مع اللجنة القانونية باملجلس

الصلة باحلقوق واحلريات ،إال أن هذه االنتقادات

التشريعي لم يكن يتضمن العبارة األولى في هذه

تركزت في الواقع حول مدى احلاجة إليها وآليات

املادة ،بحيث تبدأ املادة « »3من املشروع بالنص

إصدارها ،كقانون الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

على (تسري أحكام هذا القانون على الشركة التي

رقم  3لع���ام  ،2010الذي أكدت الهيئة مخالفة

حتترف ممارس���ة األعمال التجارية ،25 )...فتلك

إصداره ألحكام القانون األساسي.

27

املادة في قانون الشركات الصادر في غزة ،تعطي

لك���ن ما يثي���ر التس���اؤل هو تداعي���ات تلك

ملبادئ الش���ريعة اإلسالمية األولوية في التطبيق

التش���ريعات والقوان�ي�ن على ممارس���ة احلقوق

عل���ى القانون ذاته دون حتدي���د القانون ماهية

واحلري���ات ف���ي قطاع غزة؟ وهو ما سيناقش���ه

ه���ذه املبادئ ،أو اإلحالة إل���ى أي وثيقة قانونية

احملور اآلتي.

تتضم���ن مثل تلك املب���ادئ ،وهو ما ينطبق على

المحور الثالث

القان���ون املدني رقم  4لع���ام  ،2012الذي نص

تداعيات التشريعات الصادرة في
قطاع غزة على ممارسة الحقوق والحريات.

ف���ي مادته الثانية على أنه (إذا لم يجد القاضي
نص ًا تشريعي ًا ميكن تطبيقه حكم مبقتضى مبادئ

تستدعي مقاربة تداعيات التشريعات الصادرة

الش���ريعة اإلس�ل�امية فإذا لم توجد فبمقتضى

في قطاع غزة على ممارس���ة احلقوق واحلريات،
موضعي��� ًا ،تن���اول م���دى توافر البيئ���ة املواتية

العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون
الطبيعي وقواعد العدالة) ،كما أنه ومبوجب قانون

ملمارستها ،خاص ًة في ظل االنقسام الذي يشكل
بذاته حال ًة من التعارض مع قيم حقوق اإلنسان

الش���ركات ،ال يحق للشركات العاملة في امليدان
املال���ي اللجوء إلى االقتراض لتمويل أنش���طتها

ومنظومتها.

عبر إصدار الس���ندات كصكوك مديونية ،وذلك

يج���د املتتب���ع لصيرورة النظام السياس���ي

ملعارضته مبادئ الش���ريعة اإلسالمية 26،وهو ما
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الفلس���طيني أن أحداث حزيران  2006لم تكن

العديد من الس���لبيات 30،ما س���اعد حماس على

بداية االنقسام على الساحة الفلسطينية مبعناه

استثمار هذه البيئة لتحشد من حولها املناصرين

السياسي ،وإمنا جاءت كتمظهرات نوعية لتراكم

وتعزز قوتها اجلماهيرية ،التي تنامت بعد وصول

الكثير من التناقضات التي تتالت منذ تش���كيل

اخليار السلمي مع إسرائيل إلى طريقه املسدود

حرك���ة حماس ع���ام  1987ورفضها االنضواء

وفقدان اجلماهير الفلس���طينية األمل بدولة ذات

حتت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ،مببررات

سيادة ،عبر إس���تراتيجية التفاوض التي تبنتها

ذات مضمون أيديولوجي وفق ما يعكسه النظام

منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية ،فج���اء اندالع

الداخلي حلركة حماس من منطلقات فكرية ورؤية

االنتفاضة الثانية عام  ،2000لتتمكن فيها حركة
حماس من تكريس وجودها جماهيري ًا وعسكري ًا،

النظام الداخلي حلركة حماس في مادته السابعة

الس���يما في ظل ضعف الس���لطة ومؤسساتها

والعشرين أن موقف احلركة من منظمة التحرير

بفعل الفس���اد وظاهرة الفلت���ان األمني وغياب

ومن ثم الفصائل املنضوية حتتها هو موقف األخ

رؤية إستراتيجية للنظام السياسي القائم والقوة

من أخيه حلني أن تعود املنظمة إلى تبني اإلسالم

املهيمن���ة عليه 31،وهو م���ا ترتب عليه دخول هذا

كمنهج حياة 28،هذه املنطلقات التي بدت بظاهرها

النظام في أزمة بنيوية شاملة جرى تفسيرها من

تناقض���ات ثانوية إال أنها جتس���د عمق اخلالف

قبل حركة حماس باعتبارها تشكل نهاية أوسلو

األيديولوجي بني حركة حماس ومنظمة التحرير
مبختلف فصائلها ،والذي أخذ يتصاعد تدريجي ًا

والتزاماته���ا ،وهو م���ا مت توظيفه من قبل حركة

شمولية للحركة الوطنية الفلسطينية ،حيث يؤكد

حماس ،كمبرر ملشاركتها الالحقة في االنتخابات

بعد تأسيس الس���لطة الفلسطينية وفق ًا التفاقية

التشريعية في كانون الثاني  2006والتي حصلت

أوسلو عام  ،1993التي اعتبرتها حركة حماس
جتاوز ًا لثوابتها ومنطلقاتها ورؤيتها للصراع ،ما

فيها على أغلبية مقاعد املؤسس���ة التشريعية في
السلطة الفلسطينية 32،لتنتقل حركة حماس من
كونها حزب ًا معارض ًا إلى حزب الس���لطة ،األمر

س���اهم في مزيد من تعميق اخلالف بني احلركة
ومنظمة التحرير ومعها السلطة الفلسطينية ،الذي
بات يتخذ بعد ًا برامجي ًا وسياسي ًا إلى جانب بعده
األيديولوجي.

ال���ذي أنت���ج معه بع���د توليها احلك���م حالة من
التنافس والصراع على السلطة ،انتهت بسيطرة
حركة حماس عسكري ًا على السلطة الفلسطينية

29

ومؤسساتها في قطاع غزة في حزيران ،2007
ليتخذ االنقس���ام الفلسطيني أبعاد ًا مؤسساتية

أدى ذلك إلى التأس���يس لبيئة ال ُيحترم فيها
االختالف والتعددية السياسية ،ما انعكس سلب ًا

ومجتمعية ،بعد أن أصبحت حركة حماس فعلي ًا

على ممارسة احلقوق واحلريات ،حيث شاب جتربة

متثل س���لطة احلكم في قطاع غزة مبؤسس���ات

السلطة الفلسطينية في ميدان احلكم الدميقراطي
العدد (2013 )24
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تش���ريعية وتنفيذية وقضائية موازية ملؤسس���ات

.
.

الفلسطيني في قطاع غزة.

.
.

السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،على نحو
جرى فيه اللجوء إلى إصدار التش���ريعات كأداة
إلضفاء املشروعية على ممارسة هذه املؤسسات
صالحياتها ،وإعادة إنتاج الهيمنة على املجتمع
ولعل التس���اؤل املطروح هو :إلى أي حد في
ظل هذه البيئة التشريعية االنقسامية ميكن إعمال
احلقوق واحلريات في قطاع غزة وممارستها؟
تشير العديد من الدراسات والتقارير ،في إطار

القيام مبهامهم الصحافية.
إغالق بعض املؤسسات الصحافية ومنع توزيع بعض
الصحف في قطاع غزة بدوافع سياسية.

34

اعتقال العديد م���ن املواطنني بتهمة التخابر مع رام
الله (الس���لطة الوطنية) ومحاكمتهم قضائي ًا في ظل
غياب أي مسوغات قانونية جترم هذا الفعل.

35

اس���تهداف بعض املؤسس���ات اإلعالمي���ة واعتقال
العاملني فيها دون مبرر قانوني.
فرض س���يطرة بع���ض أجهزة احلكوم���ة املقالة في
غزة على عدد من املؤسس���ات األكادميية واجلامعية

اإلجابة عن هذا التساؤل ،مبا فيها الصادرة عن

والتدخل في شؤونها اإلدارية وإجراء تغييرات تعسفية

املراكز واملؤسس���ات احلقوقية إلى تدني مستوى

في مجالسها اإلدارية.

.
.

احلقوق واحلريات وتراجعه���ا ،بفعل العديد من
ممارس���ات أجهزة ومؤسسات احلكم في قطاع
غزة والتي شملت:

.

االعتداء على املؤسسات األهلية واحمللية والقائمني

القوانني ذات الصلة.

36

خ�ل�ال ما تقوم به املؤسس���ات واألجهزة األمنية

هذه اإلجراءات متارس بش���كل يومي وطالت أحيان ًا

من ممارسات في غزة ،كحملة «حماية الفضيلة»

مؤسسات ليست لها عالقة بأطراف االنقسام ،خاصة

ملراعاة ضوابط الش���ريعة اإلسالمية في أسلوب

املؤسسات التي تقوم مبراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان

.

تنفيذ العديد من أحكام اإلعدام دون االلتزام بنصوص

التضييق عل���ى احلريات اخلاصة باملواطنني من

ممارسة نش���اطها ومصادرة محتوياتها ،حتى باتت

.
.

توافر شروط ومعايير احملاكمة العادلة.

وق���د ت�ل�ازم مع ذل���ك العديد م���ن محاوالت

عليه���ا واعتقاله���م وإغالق الكثير منه���ا ومنعها من

في قطاع غزة ورصدها.

محاكمة بعض املدنيني أمام القضاء العسكري دون

االستجمام على شواطئ غزة والتي أطلقتها وزارة

33

األوقاف والش���ؤون الدينية منذ العام ،2009

االعتداء على التظاهرات واالحتجاجات السلمية بحجة

37

وإغ�ل�اق العديد م���ن املرافق الس���ياحية بحجة

عدم احلصول على ترخيص من اجلهات املعنية.

مخالفته���ا قرار احلكومة الص���ادر عام 2010

ُوجه
منع أي فعاليات أو ممارسة أي أنشطة سياسية ت ّ

مبنع النس���اء من تدخني النرجيل���ة في املقاهي

النتقاد احلكومة املقالة وأداء مؤسس���اتها في قطاع

واألماك���ن العامة ،وتوجيه العدي���د من األوامر

غزة.

الشفوية في مختلف املؤسسات العامة واخلاصة

اعتقال بعض الصحافي�ي�ن ومصادرة أدواتهم أثناء
47

والتعليمية للنس���اء وأمرهن بارتداء احلجاب،

الخاتمة

38

ومنع بعض احملاميات من الترافع أمام احملاكم

يتضح من خالل ما ورد في هذه الدراسة أن

حتت مس���وغ مخالف���ة الالئحة الص���ادرة عن

إق���رار هذا العدد م���ن القوانني من قبل املجلس

مجلس الوزراء في  2010/6/9بش���أن اآلداب

التش���ريعي في غزة منذ الع���ام  ،2008في ظل

العامة والتي تفرض على احملاميات غطاء الرأس

غياب م���ا يفيد مبدى احلاج���ة الفعلية إلصدار

39

هذا الكم م���ن األعمال التش���ريعية والقانونية،

كذلك حملة حلق الرأس التي تس���تهدف الشباب

يعكس مجموعة من الدالالت السياسية ،أبرزها

وحتديد اللباس الش���خصي ،والتعنيف اللفظي

االجت���اه نحو خلق واقع قانون���ي جديد في غزة

جتاه بع���ض النس���اء بحجة التب���رج ومخالفة

مغاير للواق���ع القانوني والقوان�ي�ن املعمول بها
في الضفة الغربية ،ما يش���كل عبئ ًا جديد ًا على

النس���ائية أمام احملال التجارية 40،وهو ما ينذر

املصاحلة والوحدة الوطنية مبضامينها القانونية
واملؤسساتية ،وهو ما ينطبق أيض ًا على ما يصدر

املس���احات اخلاصة للمواطن�ي�ن ويهدد منظومة

من تش���ريعات في الضفة الغربية ،حيث يتضح

حقوق اإلنسان ،حتت ذريعة مخالفاتها لإلسالم

توجه األطراف املنقسمة نحو إعادة إنتاج الهيمنة

وتقاليد املجتمع الفلس���طيني ،وذلك عبر اللجوء

على املجتمع الفلس���طيني باس���تخدام األدوات

إلى إصدار تش���ريعات وس���ن قوانني تعمل على

القانونية والتشريعية والقضائية ،لكن ما يالحظ

تعمي���م رؤية ومنظور حركة حماس لهذه احلقوق

أن العدي���د من التش���ريعات الص���ادرة في غزة

واحلري���ات ،لتصب���ح هي اإلطار الع���ام الناظم

أخذت صبغة دينية – إسالموية ،كقانون الزكاة

ملمارستها واحملدد ملدى مشروعيتها في املجتمع

وقانون التعليم الذي يحظر اجلمع بني اجلنسني

الفلس���طيني ،ولع���ل ما يؤكد مثل ه���ذا الطرح

في املدارس بعد س���ن التاسعة ،ومينع املدرسني

قيام املجلس التشريعي في غزة مبناقشة قانون

من العمل في حقل تدريس اإلناث ،باإلضافة إلى

العقوبات ،الذي وجهت إليه العديد من االنتقادات

تشجيعه على أسلمة احليز العام الثقافي للطالب

من قبل مؤسسات حقوقية كونه يعكس وجهة نظر

في املدارس ،وغيرها من القوانني التي نصت على

شريحة معينة من املجتمع الفلسطيني 41،كما أن

مبادئ الش���ريعة اإلسالمية كمصدر رئيس لها،

ذل���ك القانون لم يحظ بتأيي���د كافة أعضاء كتلة

عل���ى الرغم من أن هذه املبادئ تعتبر محل جدل

ولبس اجللباب ف���ي احملاكم وأثناء املرافعات،

ع���ادات وتقاليد املجتم���ع ،ومنع عرض املالبس
بتصعيد املمارسات التي تستهدف التضييق على

التغيير واإلصالح في غزة.

وخالف فقهي لم يحس���م بعد ،ما يفسح املجال

42

أمام تعدد التفس���يرات واالجته���ادات ،وتراجع
مساحة ممارسة احلقوق واحلريات.
العدد (2013 )24

48

ب���ات من الضروري ،في ظ���ل ما يصدر من

حلول موعد االجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس
افتتاح اجللسة نصف ساعة ،فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك
يؤجل الرئيس اجللسة إلى موعد الحق ال يتجاوز أسبوع ًا من
ذلك التاريخ» ،كما عرفت املادة األولى من هذا النظام األغلبية
املطلقة للمجلس بأنها «أكثرية ( نصف  +واحد) لكل عدد أعضاء
املجلس».
 .7نصت املادة « »41من القانون األساسي على أنه « -1يصدر
رئيس السلطة الوطنية القـوانني بعد إقرارها من املجلس
التشريعي الفلسطيني خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ إحالتها إليه،
وله أن يعيدها إلى املجلس خالل ذات األجل مشفوعة مبالحظاته
وأسباب اعتراضه وإال اعتبرت مصدر ًة وتنشر فور ًا في اجلريدة
الرسمية -2 .إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون
إلى املجلس التشريعي وفق ًا لألجل والشروط الواردة في الفقرة
السابقة تعاد مناقشته ثانية في املجلس التشريعي ،فإذا أقره
ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانون ًا وينشر فور ًا في اجلريدة
الرسمية».
 .8كما تؤكد كتلة التغيير واإلصالح ،أن هذه القوانني والتشريعات
أع ّدت في شكل مشروعات من قبل املجلس التشريعي السابق،
انظر ،املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،العملية التشريعية
والرقابة البرملانية خالل فترة االنقسام الفلسطيني  -من حزيران
 2007حتى آب  ،2012إعداد وحدة تطوير الدميقراطية باملركز،
سلسلة تقارير خاصة  ،2012ص.14 :
 .9ملزيد من اإليضاح حول عدد كتلة التغيير واإلصالح وتوزيعهم
اجلغرافي ،راجع ،املجلس التشريعي الفلسطيني ،معلومات
إحصائية حول نواب املجلس التشريعي ،منشورة على الرابط
اإللكتروني:

تش���ريعات س���واء في غ���زة أو الضف���ة ،إعادة
النظر في هذه التش���ريعات على نحو يسهم في
توحيد املنظومة التشريعية القانونية في أراضي
الس���لطة الفلس���طينية ،ومبا ينسجم مع أحكام
القانون األساس���ي والنظام الداخلي للمجلس،
ويقود إلى تعزيز قي���م املواطنة وضمان احترام
حقوق اإلنس���ان ،وهو ما يرتبط بإنهاء االنقسام
السياسي واملؤسس���ي وحتقيق الوحدة الوطنية
الفلسطينية.

.1
.2

.3

.4
.5

.6

هوامش

انظر ،رجا بهلول ،مبادئ أساسية في صياغة الدساتير واحلكم
الدستوري ،إصدار مؤسسة فريدرش ناومان  -مكتب عمان،
الطبعة األولى  ،2005ص.14 :
وفي هذا الصدد يشير حسني أبو هنود ،إلى أن النظام الداخلي
للمجلس التشريعي الفلسطيني املقر ،عام  ،1997شكل
املرجعية القانونية في تنظيم عمل املجلس وممارسة صالحياته
التشريعية ،خاص ًة في الفترة التي سبقت إصدار القانون
األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،راجع ،حسني أبو
هنود ،تقرير حول التشريعات وآليات سنّها في السلطة الوطنية
الفلسطينية «دراسة حتليلية ،إصدار الهيئة الفلسطينية املستقلة
حلقوق اإلنسان ،سلسلة تقارير « ،»3دون تاريخ ،ص.64 :
نصت الفقرة الثانية من املادة « »47في القانون األساسي املعدل
لعام  ،2003على أنه» مبا ال يتعارض مع أحكام هـذا القانون
يتولى املجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه
املبني في نظامه الداخلي».
جاء في املادة « »56من القانون األساسي «لكل عضو من
أعضاء املجلس احلق في -2 ...اقتراح القوانني ،وكل اقتراح مت
رفضه ال يجوز إعادة تقدميه في دورة االنعقاد السنوي نفسها».
ورد في املادة ( )69من النظام الداخلي للمجلس التشريعي «يتم
إقرار مشاريع القوانني باألغلبية املطلقة (ما لم ينص على خالف
ذلك) ،وقد ع ّرفت املادة من هذا النظام األغلبية املطلقة بأنها»
أكثرية (نصف  +واحد) لعدد أعضاء املجلس احلاضرين عند
أخذ الرأي (التصويت).
وهو ما أكدته املادة « »18من النظام الداخلي للمجلس التشريعي
التي نصت على أنه» يشترط لصحة انعقاد املجلس حضور
األغلبية املطلقة للمجلس وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة وذلك
في غير احلاالت التي يشترط فيها أغلبية خاصة .فإذا تبني عند

http://www.pal-plc.org/index.php/2010-10-18-06-0727-27-18-06-07-2010/57-55-08-29-07-2010/33.html

 .10حول هذا املوضوع ،راجع ،املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان،
العملية التشريعية والرقابة البرملانية خالل فترة االنقسام
الفلسطيني -من حزيران  2007حتى آب  ،2012مرجع سابق،
ص.14:
 .11انظر ،ديوان الفتوى والتشريع – غزة ،الوقائع الفلسطينية،
اجلريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ،األعداد الصادرة
بني عامي .2009-2008
 .12راجع ،ديوان الفتوى والتشريع – غزة ،الوقائع الفلسطينية،
اجلريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ،األعداد الصادرة
ما بعد عام .2009
 .13راجع ،سامي جبارين وآخرون ،قراءة قانونية في :مدى قانونية
توكيالت النواب األسرى لزمالئهم في كتلة التغيير واإلصالح في
الشؤون املتصلة بالعمل البرملاني ،والقرارات بقوانني الصادرة
عن الرئيس وفق ًا حلاالت الضرورة ،إصدار املبادرة الفلسطينية
لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية ،مؤسسة مفتاح رام الله،
سلسلة إصدارات « ،»3الطبعة األولى  ،2008 -ص  25وما
بعدها.
 .14ملزيد من اإليضاح حول هذا املوضوع ،انظر ،سامي جبارين
وآخرون ،املرجع السابق.32-30 ،
 .15راجع ،املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،العملية التشريعية
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والرقابة البرملانية خالل فترة االنقسام الفلسطيني  -من حزيران
 2007حتى آب  ،2012مرجع سابق ،ص.33:
 .16جاء في املادة « »46من القانون األساسي املعدل لعام »2003
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته
على الوجه املبني في هذا القانون األساسي».
 .17وفي هذا الصدد يشير املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان إلى أن
إصدار مجلس الوزراء القوانني في غزة استناد ًا ألحكام املادة
« »46من القانون األساسي يعد مبثابة جتن على هذا القانون،
راجع ،املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان ،ورقة موقف :املركز
الفلسطيني حلقوق اإلنسان يتحفظ على كل التشريعات الصادرة
في ظل االنقسام ،والصادرة عن املركز بتاريخ ،2009/6/22
وهو املوقف الذي تبنته ،أيض ًا ،الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان،
ملزيد من اإليضاح ،انظر بيانات الهيئة ومواقفها جتاه ما يصدر
من تشريعات ،الرابط اإللكتروني :

أجريت معه في .2013/5/30
 .25راجع مشروع قانون الشركات لعام  ،2008منشور على الرابط
اإللكتروني:
_http://www.almustakbal.org/pubs/Companies_Law
Draft_2220%Dec_08.pdf

 .26انظر ،ديوان الفتوى والتشريع – غزة ،الوقائع الفلسطينية،
اجلريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية ،العدد  ،58شباط
 ،2013ص 65 :وما بعدها.
 .27هناك في الهيئة املستقلة من يعتبر أن إصدار هذا القانون جاء
في سياق الثأر من الهيئة ملا تقوم به من رصد وتوثيق النتهاكات
أجهزة ومؤسسات احلكومة املقالة في غزة حلقوق اإلنسان
واحلريات العامة ،ملزيد من اإليضاح حول هذا املوضوع ،راجع،
مصطفى إبراهيم ،حماس :الثأر من الهيئة املستقلة حلقوق
اإلنسان ،مقالة منشورة على الرابط اإللكتروني:

http://www.ichr.ps/ar/14/?d=2010.

http://mustaf2.wordpress.com/201027/08/.

 .18راجع ،سامي جبارين وآخرون ،قراءة قانونية في :مدى قانونية
توكيالت النواب األسرى لزمالئهم في كتلة التغيير واإلصالح في
الشؤون املتصلة بالعمل البرملاني ،والقرارات بقوانني الصادرة
عن الرئيس وفق ًا حلاالت الضرورة ،مرجع سابق ،ص.31:
 .19انظر ،رجا بهلول ،مبادئ أساسية في صياغة الدساتير واحلكم
الدستوري ،مرجع سابق ،ص15-14:
 .20راجع ،دميا أحمد صالح ،دور الدستور في حماية حقوق
اإلنسان «مقارنة بني الدستور املصري ومشروع الدستور
الفلسطيني والقانون األساسي» ،برنامج الدراسات العليا في
الدميقراطية وحقوق اإلنسان  -جامعة بير زيت ،منشورة على
الرابط اإللكتروني:

 ،كما ميكن الرجوع إلى بيانات الهيئة وموقفها جتاه عملية
إصدار ذلك القانون على الرابط االلكتروني اآلتي:
http://www.ichr.ps/ar

 .28انظر ،حركة املقاومة اإلسالمية حماس« ،امليثاق» ،إصدار
احلركة في  ،1988/8/18دون ناشر وطبعة ،ص.7 :
 .29راجع ،خالد احلروب ،حماس :الفكر واملمارسة السياسية،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،الطبعة األولى،1996 ،
ص 135:وما بعدها.
 .30انظر ،مركز غزة للحقوق والقانون ،واقع وآفاق اإلصالح في
السلطة الفلسطينية ،إصدار املركز ،دون طبعة ،2004 ،ص:
 15وما بعدها.
 .31راجع ،جهاد أبو حرب ،أحمد أبو دية ،اخلروج من أزمة النظام
السياسي الفلسطيني ،أمان  -االئتالف من أجل النزاهة
والشفافية ،سلسلة تقارير رام الله ،دون طبعة ،كانون الثاني
 ،2006ص 2 :وما بعدها.
 .32انظر ،ماجد كيالي ،احلسابات السياسية لالنتخابات التشريعية،
منشور على الرابط اإللكتروني:

http://www.freewebs.com/plhr/DIMA.doc

 .21ملزيد من اإليضاح حول ما صدر من قوانني في غزة بعد العام
 ،2008انظر ،عبد القادر جرادة ،الوالية القضائية الفلسطينية:
الواقع وآفاق مالحقة املجرمني الدوليني ،دراسة مقدمة ملؤسسة
الضمير حلقوق اإلنسان – غزة ،كانون الثاني  ،2013ص18:
وما بعدها.
 .22ملزيد من اإليضاح حول االنتقادات واملالحظات على قانون
التعليم الصادر عن املجلس التشريعي في غزة ،انظر ،عدنان
احلجار ،ورقة عمل حول رؤية منظمات املجتمع املدني لقانون
التعليم رقم  1لعام  ،2013إصدار مركز امليزان حلقوق اإلنسان،
منشورة على الرابط اإللكتروني:

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=46

 .33راجع ،حماس تغلق بعض املؤسسات األهلية في قطاع غزة،
منشور على الرابط اإللكتروني:
http://www.elaph.com/Web/news/2010567170/6/.html

http://www.mezan.org/upload/16833.pdf

 .34انظر ،الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،واقع احلريات اإلعالمية
في مناطق السلطة الفلسطينية خالل العام  ،2008سلسلة
تقارير خاصة رقم  ،65إصدار الهيئة ،كانون األول ،2008 -
ص 46:وما بعدها ،كما ميكن الرجوع الى تقرير انتهاكات
حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة عام ،2011
منشور على الرابط اإللكتروني:

 .23راجع ،ديوان الفتوى والتشريع ،قانون الزكاة رقم  9لعام ،2008
منشور على الرابط اإللكتروني:
_http: / / www. dft. gov. ps/ index. php?option= com
dataentry&pid=5&des_id=1239

 .24وفي هذا الصدد يؤكد أ.د .موسى أبو ملوح ،عميد كلية
القانون واملمارسة القضائية في جامعة فلسطني ،أن القانون
املدني يرتبط باحلقوق واحلريات من زاوية تنظيمه للتصرفات
والتعاقدات املترتبة على احلق في اكتساب الشخصية القانونية،
سواء تعلق األمر بالشخصيات الطبيعية أو االعتبارية ،مقابلة
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http://www.madacenter.org/report
=php?lang=2&id=1138&category_id=5&year

 .35انظر ،عبد القادر جرادة ،الوالية القضائية الفلسطينية  :الواقع
وآفاق مالحقة املجرمني الدوليني ،مرجع سابق.
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 .36انظر تقرير الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان حول تنفيذ
أحكام اإلعدام في قطاع غزة ،منشور على الرابط اإللكتروني:

قانون العقوبات بغزة إصدار جديد لتكريس االنقسام ،منشور
على الرابط اإللكتروني:

http://www.anhri.net/?tag=%D8%B9%D982%%D988%%D
8%A8%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%A5%D8%B9
%D8%AF%D8%A7%D985%

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=596232

 - 42راجع ،فتحي صباح ،جريدة احلياة اللندنية ،جدل داخل
حماس حول مشروع قانون العقوبات ،منشور على الرابط
اإللكتروني:

 .37تقرير إخباري ،حماس تطلق حملة (نعم للفضيلة) لفرض التعاليم
اإلسالمية في غزة ،منشور على الرابط اإللكتروني:

h t t p : / / w w w . i n e w s a r a b i a .
com/16/%D8%BA%D8%B2%D8%A9% D 8 % A C % D 8 % A F % D 9 8 4 - %
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D984-%
 % D 8 % A D % D 9 8 5 % %D 8 % A 7 % D 8 % B 3% D 8 % A D % D 9 8 8 % %D 9 8 4 - %
%D985% %D8%B3%D988% %D8%AF%D8%A9%D982%%D8%A7%D986%%D988%%D986-%%D98%
4%D984%%D8%B9%D982%%D988%%D8%A8%D8%
A7%D8%AA.htm

http://arabic.peopledaily.com.cn/316626710860/.html

 .38انظر  ،ماجد الشيخ ،حني تختزل األسلمة باجللباب واحلجاب،
مقالة منشورة على الرابط اإللكتروني:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183610

 .39راجع رائد الفي ،إمارة إسالمية تطل برأسها في غزة ،منشور
على الرابط اإللكتروني:
http://layal.al-akhbar.com/node/77462

 - 40انظر ،املرجع السابق.
 - 41انظر ،وكالة معا اإلخبارية ،قوى ومنظمات أهلية مشروع
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دراسات

منظمة التحرير الفلسطينية
مقاربة بين البدايات والمسار

عبد الغني سالمة
لم يكن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،في
ربيع الع����ام  ،1964حدث ًا عادي ًا ،فلم تكن املنظمة
الوليدة مجرد هيئة سياس����ية كعش����رات الفصائل
واألحزاب والتش����كيالت السياس����ية األخرى التي
عرفته����ا املنطقة في ذلك الزمان؛ ب����ل كانت حدث ًا
تاريخي ًا بامتياز ،ميكن استخدامه كمعيار لتقسيم
التاريخ الفلس����طيني املعاصر :أي التأريخ ملا قبل
إنش����اء املنظمة وبعده .وقد كان لتأسيسها أهمية
إس����تراتيجية ألنها ترك����ت تأثيرا ب ّين���� ًا على كافة
األطراف احمللية واإلقليمي����ة والدولية ،ذلك التأثير
ال����ذي غير مجرى التاريخ ،وخلق واقع ًا جديد ًا بكل
ما للكلمة من معنى.
ف ،في تلك اآلونة ،إلى تأس����يس
نظ���� َر كل ط����ر ٍ

املنظمة من زاويته اخلاصة ،فرآها مبنظور مختلف:
الزعيم عبد الناصر أراد من خاللها الرد على خطوة
إس����رائيل حتويل مجرى نه����ر األردن ،وأن تصبح
األداة السياسية التي تع ّبر عن طموح الفلسطينيني
في التحرير ،وأن تكون أحد أهم منجزاته  ..جامعة
الدول العربية أرادت أن ّ
تغطي النقص احلاصل في
متثيل فلسطني في اجلامعة بعد غياب أحمد حلمي
عبد الباقي ،وفشل مشروع حكومة عموم فلسطني،
األنظمة العربية أرادت التخلص من العبء األخالقي
والسياس����ي لقضية فلس����طني ،من خالل تصدير
املشكلة للفلسطينيني وحصرها بهم ،وبعض األنظمة
األخرى أرادت مراقبة احلراك الشعبي الفلسطيني
واحتواءه ،وضبط إيقاعه والس����يطرة عليه ،سورية
والعراق أرادتا اخت����راق الكيان اجلديد ،وتكريس

* كاتب و باحث في الشؤون الفلسطينية.
العدد (2013 )24

*

52

الوصاية على التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني،
ومواجهة املد الناصري من خالله.
اعتبر امللك احلس��ي�ن بن طالل تأسيسها تدخ ًال
في الش����أن األردني؛ وتقويض ًا للسياس����ة األردنية
القائمة منذ مؤمتر أريحا ،باعتبار أن الضفة الغربية
(مبا فيها القدس) حتت السيادة الهاشمية ،وبالتالي
فإن الفلسطينيني مواطنون أردنيون ،وقد ع َّبر امللك
عن مخاوفه من ضياع متثيله لهم وألراضيهم لصالح
كيان جديد .لذلك وجتنب ًا حلضوره ،سافر إلى العقبة
قبل يوم من افتتاح املؤمتر الفلسطيني األول الذي
سيعلن ميالد املنظمة ،ولم يحضره إال بعد أن أخذ
تطمينات وضمانات من الشقيري بأن متثيل اململكة
للضفة والقدس لن يتأثر.
اعتبرت األح����زاب القومية املنظمة اس����تمرار ًا
للفكر ال ُق ْطري ونهج التجزئة االستعماري .الفصائل
الثوري����ة مبا فيها «فتح» رأت أن تأس����يس املنظمة
تكريس لسياس����ة االحتواء والوصاية العربية التي
طاملا رفضته����ا ،واعتبرتها مؤام����رة على القضية
الفلسطينية .أطراف أخرى اعتبرتها أداة هزيلة في
يد عبد الناصر .أحزاب اإلسالم السياسي اعتبرتها
أداة لتغييب ال ُبعد اإلس��ل�امي للقضية الفلسطينية،
وتهميش���� ًا لدور العالم اإلس��ل�امي ،حزب التحرير
وفي بيان أصدره في الس����نة نفسها اعتبرها أداة
سياسية صنعتها أميركا لتمرير مشروع االعتراف
بإسرائيل ،وفرض احللول االستسالمية باسم ممثلي
الشعب الفلسطيني.
أما مؤس����س املنظمة احملامي أحمد الشقيري،
وال����ذي كان يعم����ل ممث��ل� ًا للس����عودية في األمم

املتحدة ،فقد كانت في ذهنه أش����ياء أخرى مختلفة
متام ًا :أراد أن يصبح للفلسطينيني كيان سياسي
ميثله����م ،ويعبر ع����ن قضيته����م ،ومي ّكنهم من أخذ
زمام املبادرة ،إلبراز هويتهم السياس����ية التي رأى
أنها تواجه خطر االنسحاق والذوبان ...معتبر ًا أن
النضال الفلسطيني هو الذي سيحمي هذه املنظمة
من التدخالت اخلارجية ،وسيبدد كل املخاوف التي
ت����دور في ذهن القوى الوطنية والثورية فيما يخص
موضوع االحتواء والوصاية.
ُأق����ر النظ����ام األساس����ي و«امليث����اق القوم����ي
الفلس����طيني» في املؤمتر التأسيسي الذي ُعقد في
الق����دس في  28أيار  ،1964والذي جاء مع ّبر ًا عن
النهج العروبي الس����ائد حينه����ا ،ومت انتخاب جلنة
تنفيذية برئاس����ة الش����قيري ،ال����ذي اعتمد الكفاح
السياسي الدبلوماسي ،بالنظر إلى طبيعة شخصيته
وخلفيته السياسية ...ولكن بعد أقل من ثالث سنوات
حدثت نكس����ة حزي����ران ،ومعها تغي����رت معطيات
املرحل����ة ..وتغير الالعبون ،وبدأت حقبة مختلفة من
التاريخ الفلسطيني.
كانت مجموعات نش����طة من الشباب والفصائل
الفلسطينية الصغيرة ،قبل تأسيس املنظمة بسنوات،
تتالقى وتتجمع على فكرة البدء مبمارس����ة الكفاح
املسلح ،وتنتظر اللحظة املناسبة لإلعالن عن انطالقة
الثورة الفلسطينية ،من خالل تنظيم سياسي يغلّب
اجلانب احلركي الثوري على األيديولوجي  ..والذي
سيعرف بحركة فتح.
كانت حركة فت����ح ،في تلك األثناء ،تراقب بحذر
خطوات تأسيس املنظمة ،وتقرأ بتمعن بنود امليثاق
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باحلقوق الفلسطينية ،مستفيد ًة من تنامي شعبيتها
ومكانتها التي اكتسبتها بسبب ممارستها الكفاح
املس����لح ،ب����ل إنه����ا لم تكت����ف بدخوله����ا الفعلي،
وسيطرتها شبه الكاملة (مع بقية الفصائل الفدائية
وحمل����ة البنادق) عل����ى املجلس الوطن����ي واللجنة
التنفيذي����ة ،فقد انتهى بها املطاف في العام 1968
إلى تغيير امليثاق القومي واستبداله بامليثاق الوطني
الفلسطيني ،مبضامينه الثورية والوطنية اجلديدة.
وبذلك؛ ميكن الق����ول إن مرحلة جديدة من التاريخ
الفلسطيني قد بدأت ،بسمات وخصائص مختلفة.

القومي ،وقد رأت حينها أن منظمة التحرير تشكل
عقبة أم����ام نهجها الثوري ،وأنها بس����بب طابعها
الرس����مي املختلف عن طابع «فتح» اجلماهيري قد
تكون مجرد أداة بيد األنظمة العربية ستستخدمها
لضب����ط العمل الفدائي وتقييده ،أو غطا ًء لتس����ويق
مخططات تصفية القضية الفلس����طينية .إلى جانب
تلك الهواجس ،ومع أن احلركة لم تكن تولي حينها
مس����ألة السيادة اإلقليمية والسلطة السياسية على
األرض االهتمام الالزم( ،والتي ستصبح فيما بعد
أهم األهداف املرحلية) ،فقد قرأت «فتح» باستغراب
بع����ض بنود امليثاق القومي التي رأت أنها تتناقض
مع التطلع����ات الوطنية ،مثل البند الذي ينص على
أن املنظم����ة «ال مت����ارس أي س����يادة إقليمية على
الضف����ة الغربية في اململكة األردنية الهاش����مية وال
1
قطاع غزة».
ومن التحفظات التي وضعتها «فتح» على امليثاق
القوم����ي خل���� ّوه من أي نص يدعو إلى االس����تقالل
الفلسطيني ،أو يفصح عن أن شعب فلسطني عازم
عل����ى بناء كيان خاص ب����ه ،وأن امليثاق لم يتضمن
كلمة كيان فلسطيني ،وأغفل في مقدمته ومواده ذكر
النتائج التي ترتبت على عدم قيام دولة فلس����طينية
مس����تقلة في العام  .1948كما انتقدت غلبة ال َّن َفس
وجتاهله اخلصوصية
العروبي القومي على امليثاق،
ُ
الوطنية الفلسطينية ،وغياب الروح الثورية القتالية
عنه.
على الرغ����م من حتفظات «فت����ح» على املنظمة
وميثاقه����ا ونهجها وقيادته����ا ،فإنها لم تعادها ،بل
س����عت للدخول إليها ،واستخدامها منبر ًا للمطالبة
العدد (2013 )24

سمات مرحلة التكوين
كان اخلطر األكبر الذي يتهدد الشعب والقضية،
عندما تأسست منظمة التحرير ،هو مؤامرات الدمج
والتوطني وطم����س الهوية الوطني����ة ،وكان النظام
العامل����ي ثنائي القطبية حينها ،ينطوي على قدر من
التوازن مينح حركات التحرر بعض عناصر القوة،
ومي ّكنها من بناء حتالفات دولية وإقليمية ،ولم تكن
موازي����ن القوى مختل����ة بالكامل كما هي اآلن .كما
أن النظام العربي في ذاك الوقت كان أشد متاسك ًا
وأكثر فاعلي ًة.
كان م����ن املتوقع (ورمبا احلتم����ي) ،أمام هذه
املعطيات ،بروز كيان سياس����ي فلسطيني ،والذي
سيعرف الحق ًا مبنظمة التحرير الفلسطينية ،وكان
من الطبيع����ي أن تركز املنظمة نضالها في البداية
عل����ى انتزاع اعت����راف عربي ودولي به����ا ،كممثل
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .وهكذا ،وبعد أن
كان له����ا ما أرادت في العام 1974؛ دخلت منظمة
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الكفاح املسلح ،وتهمل وأحيان ًا وتستخف باستهانة
س����افرة بالعمل السياسي ،صارت اليوم تركز على
الكفاح الش����عبي واملقاوم����ة املدنية ،وتولي األهمية
األكبر للعمل السياسي والدبلوماسي.
ُيع����د أه����م وأخطر تغي����ر طرأ على املس����توى
الداخل����ي هو حصول االنقس����ام ،ونش����وء كيانني
آخذين في االنفصال أكثر فأكثر ،هذا االنقسام لم
يكن جغرافي ًا فحس����ب ،بل صار سياسي ًا بخطابني
وموقفني مختلفني ،ما يهدد وحدانية متثيل املنظمة
للشعب الفلس����طيني ،ويق ّوض اإلجنازات الوطنية
الت����ي تراكمت عبر عقود ،ويش����وه صورة النضال
الفلسطيني.
ميكن الق����ول ،أيض ًا ،إن الواق����ع العربي تغير
كلي���� ًا؛ فالضفة الغربية كانت حتت احلكم األردني،
واآلن خرجت متام ًا م����ن دائرة األطماع األردنية.
عبد الناصر وثورته أصبحا من التاريخ ،واخلطاب
العربي الرسمي حتول جذري ًا ،وقرر العرب أن حرب
أكتوبر هي آخر احلروب مع إسرائيل ،ومصر خرجت
من دائرة الصراع العسكري مع إسرائيل ،والعراق
وق����ع في القبضة األميركية ،وحصل الربيع العربي
وجاءت للحكم أنظمة متفاهمة مع أميركا.
تضاعف عدد اليهود ،على املستوى اإلسرائيلي،
نحو عش����ر مرات ،إال أن سياس����ة إسرائيل جتاه
«الس����كان» الفلس����طينيني تغيرت جذري ًا مع بداية
التس����عينيات ،أي بع����د أن س����قطت فكرة طردهم
للخارج ،وفشلت محاوالت ضمهم للداخل ْ
وهضمهم
داخل املجتمع اإلس����رائيلي ،وعجزت عن جلمهم أو
إسكات صوتهم .كما أن خطر القنبلة الدميوغرافية

التحرير بعد ذلك محطات تاريخية عديدة ،أدت بها
إلى إحداث سلسلة من التحوالت املهمة في نهجها
وخطابها وبرنامجها السياسي.
وملا كان البرنامج النضالي واخلطاب السياسي
ملنظمة التحرير (وأي منظمة أخرى) يأتي انعكاس ًا
للواقع السياسي ومعطياته في كل حلظة تاريخية،
فإن فهم هذا الواقع والظروف احمليطة به ،واملقاربة
بني ظروف ومعطيات األمس واليومُ ،يعدان شرطني
أساس����يني لفهم طبيعة هذه التحوالت وأس����بابها؛
على س����بيل التوضي����ح ،عندما تأسس����ت املنظمة
كان����ت حتيط به����ا جملة من الظ����روف واملعطيات
التي فرضت نفس����ها على خطها السياس����ي ،أما
اليوم فإننا أمام واقع جديد ومختلف كلي ًا :الشعب
الفلسطيني الذي كاد بعد النكبة يتحول إلى جموع
الجئني تضاعف عدده سبع مرات ،وصارت له ثورة
مسلحة ،وبعد أن كان مغ َّيب ًا صار له كيان سياسي
معترف به ،وهذا الكي����ان بات من احلقائق الثابتة
على اخلارطة السياس����ية الدولية .منظمة التحرير
بكوادره����ا وقياداتها التي كانت في املنفى تخضع
لديكتاتورية اجلغرافيا السياس����ية صارت في قلب
الوطن ،ولكن بسلطة وطنية تخضع لالحتالل .قيام
دولة فلسطينية بعد أن كان مستحي ًال ترسخ كشرط
أساس����ي إلحالل السالم ـ حتى اليمني اإلسرائيلي
سلَّم بهذه احلقيقة ـ وقد صدرت قرارات دولية بهذا
الشأن .ومن البديهي أن مثل هذه املنجزات لم تكن
لتتحقق لوال ممارس����ة العمل املسلح ،ولوال الصمود
البطولي للشعب الفلسطيني فوق أرضه وفي املنافي.
فصائ����ل املنظمة التي كانت في البدايات تركز على
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صار أكثر وضوح ًا ،وتعمق املأزق اإلسرائيلي فيما
يخص سياستها جتاه الفلسطينيني؛ فال هي قادرة
على احلفاظ على الهوية اليهودية إلسرائيل ،وال هي
قادرة على احلفاظ على صورتها الدميقراطية أمام
الغرب (بسبب سياساتها القمعية والعنصرية) ،وال
ه����ي متقبلة حقيقة وجود الفلس����طينيني ،وال فكرة
التعايش معهم .وبعد أن كانت تعتبر الفلسطينيني
مجرد س����كان «مشاغبني» اعترفت أخير ًا بوجودهم
كش����عب له حق����وق وطنية ،وبع����د أن كانت ترفض
االعتراف باملنظمة وتقصف مقراتها وتغتال قادتها؛
ها هي اآلن تتعامل مع السلطة الوطنية وجتري معها
مفاوضات مباشرة.
كان����ت أميركا ،أيض���� ًا ،حتظر على أي موظف
في اخلارجية األميركية مجرد احلديث مع أي كادر
من منظمة التحرير ،وكانت تتجنب التلفظ مبصطلح
الشعب الفلس����طيني ،وترفض االعتراف بوجوده،
ناهيك عن االعتراف مبنظمة متثله ،إال أنها بعد أن
بدأت احلوار مع املنظم����ة ( ،)1989أخذت تطرح
ألول مرة مصطلح دولة فلس����طينية ( ،)2001وها
هي اآلن تتبنى رسمي ًا مبدأ حل الدولتني .والوضع
نفس����ه ينطبق على االحتاد األوروبي (مع اختالف
التدرج التاريخي).
فلسطني التي كانت غائبة متام ًا عن مؤمتر يالطا،
وكاد النظ����ام الدولي اجلديد بع����د احلرب العاملية
الثانية يسحقها ،ها هي اليوم دولة «عضو مراقب»
ف����ي األمم املتحدة ،وتعترف بها غالبية دول العالم،
وتتبادل معها السفارات.
ُيعد ف ْهم تلك املتغيرات واستيعابها ،مسألة بالغة
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األهمية ،بل هي اخلطوة التي يجب أن تس����بق أي
عملية لوضع إستراتيجية فلسطينية جديدة ،أو تبني
خط سياس����ي جديد؛ فما لم تؤخ����ذ هذه احلقائق
وغيرها باحلسبان ،فإن احتماالت الفشل والدوران
في حلقة مفرغة س����تكون هي املرجحة ،خاصة أن
بعض الفصائل ما زالت في خطابها السياسي تعيد
إنتاج اللغة نفسها التي سادت قبل عقود من الزمن،
وباملفردات نفسها ،دون أن متحص في ما بقي منها
صاحل���� ًا في الظروف اجلديدة وما عفا عليه الزمن.
كما لو أنها قد أغلقت عيونها عن رؤية ما اس����تجد
من وقائع على األرض في نصف قرن من الزمان.
ومع وضوح صورة املتغيرات الداخلية واخلارجية،
ومتايز أش����كال النضال الفلس����طيني في مراحله
املختلفة؛ فإنه ينبغي التحذير من تبس����يط الصورة
لدرجة التس����طيح ،بحيث نفهم أن هناك قطيعة بني
املراحل ،أو أن النضال الوطني قد توقف عند مرحلة
معين����ة؛ فقد واصلت احلركة الوطنية الفلس����طينية
عطاءها وكفاحها بأشكال عديدة ،كانت تتناسب في
كل مرة مع ظروفها ،وأحيان ًا تفوق إمكاناتها ،حتى
ل����و كان ذلك يعني تغيير ًا ف����ي البرامج والتكتيكات
واملفاهيم السياسية .ومع ذلك يصعب القول إن تلك
التحوالت كانت في س����ياق منحى منتظم ومدروس
من الصعود (أو الهبوط)؛ ألن املفاجآت التي كانت
تقع ،وس����رعة تدف����ق األحداث ،وعم����ق التحوالت
اإلقليمي����ة والدولية كانت في أغل����ب األحيان أكبر
م����ن قدرة املنظمة على الوقوف في وجهها ،لذلك لم
يك����ن أمامها إال امتصاصها والتكيف معها ضمن
عقلية سياس����ية مرنة ،تعبر ع����ن حالة من النضج
56

واالس����تيعاب .دون أن يعني ذلك خلو املس����ار من
األخطاء القاتلة والتقديرات اخلاطئة.

ه����ذا الوصف في مطلع امليثاق دون إغفال ما ورد
في السابق من أن فلسطني هي «جزء ال يتجزأ من
الوط����ن الكبير» .وبهذا ،جرى التوفيق بني الوطنية
الفلسطينية التي متثلها «فتح» وبني القومية العربية
2
التي تتشبث بها فصائل أخرى.
كما أعلى امليثاق الوطني من ش����أن الس��ل�اح،
فنص على أن «الكفاح املس����لح هو الطريق الوحيد
لتحرير فلسطني» .ولتحصني املوقف الفلسطيني ضد
امليل إلى التس����وية ،جرى التأكيد على أن الشعب
الفلس����طيني يعبر عن نفسه بالثورة املسلحة ،وهو
«يرف����ض كل احللول البديلة عن حترير فلس����طني
حتري����ر ًا كام ًال ويرفض كل املش����اريع الرامية إلى
تصفية القضية أو تدويلها».
ولكن ،بع����د إقرار البرنام����ج املرحلي ()1974
صار اخلط السياس����ي للمنظمة ينح����و أكثر نحو
التس����وية ،وبش����روط أقل تصلب ًا ،وبه����ذا التحول
انقسمت الساحة الفلس����طينية بني دعاة العقالنية
والراديكاليني ،الذين اعتبروا توجهات املنظمة نوع ًا
من االستس��ل�ام للعدو والتفريط باحلقوق الوطنية.
ومع ذلك فإن الذين دفعتهم قسوة التجارب وخيبات
األمل بالشعارات البراقة إلى العقالنية قد تصرفوا
وكأن الدعوة إلى التسوية أمر قبيح ومخجل ،وأنهم
مرغم����ون عليها إرغام ًا .ولكن بعد عقود ،ظل الفكر
املتزمت غير الواقعي هجومي ًا ومشكك ًا ،فيما انتقل
الفكر العقالني من موق����ع الدفاع واالعتذارية إلى
موقع الهجوم ،وصار أكثر براغماتية ،دون أن يكون
مضطر ًا للتبرير.
لم تعد «فتح» ،اليوم ،وحدها القوة الرئيس����ة في

التحدي��ات والظ��روف الت��ي واجه��ت
المنظمة بين األمس واليوم
تقدمت «فتح» الصف����وف ،في مجرى التطورات
التي أعقبت النكس����ة عام  ،1967وقادت املنظمة،
ليس ألنه����ا أول من انتهج الكفاح املس����لح ،وأول
من بادر إلطالق الرصاصة األولى؛ بل ألنها كانت
األقدر على اس����تيعاب التنوع الفلسطيني ،وألنها
مثلت باقتدار املزاج الشعبي العام ،وخصوص ًا مزاج
الالجئني ،وألنها األكثر اس����تجابة لتعقيدات الواقع
الذي تشكل في سنوات اللجوء ،بحيث حافظت على
الثوابت ،وتكيفت مع املستجدات بتحدياته العديدة.
وفي س����نوات االنطالقة األولى حققت العمليات
الفدائية لـ«فتح» شعبي ًة كاسح ًة افتقرت إليها قيادة
املنظمة آن����ذاك .وبعد معرك����ة الكرامة ،تهيأ اجلو
النتقال حملة البنادق من موقع املعارضة إلى قيادة
املنظمة ،وصار بإمكانهم ال أن يوجهوا عمل املنظمة
األم وفق أولوياتهم فحس����ب؛ بل وأن يغيروا ميثاق
املنظمة نفسه.
كان أهم م����ا غيرته «فت����ح» (وفصائل املقاومة
املس����لحة) في بنية املنظمة وبن����ود ميثاقها التركيز
على البعد الوطني على حساب القومي ،ولكن دون
أن يتصادم معه؛ ففي س����ياق التمايز الفلسطيني
الوطني عن العرب����ي العام ،وصف امليثاق الوطني
اجلديد فلسطني بأنها« :وطن الشعب الفلسطيني»،
وليست «وطن ًا عربي ًا» كما وصفها سابقه .وقد ُأدرج
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الساحة الفلسطينية؛ فقد برزت حركة حماس ،التي
أخ����ذت منحى تصاعدي ًا بدء ًا من نهاية الثمانينيات
وصو ًال إلى جناحها الكبير في االنتخابات التشريعية
عام  ،2006وحتى تفردها بالس����يطرة «العسكرية»
على قطاع غزة في صيف .2007
وضعت حماس بعد انطالقتها بعامني ش����روطا
لدخولها مؤسسات املنظمة ،كان من أهمها حصولها
على  %40من مقاعد املجلس الوطني ،وهي النسبة
التي مت ّكنها من إحداث التغييرات التي تريدها في
بنية املنظمة وهياكلها وبرامجها .فهل كانت حماس
تس����عى لتكرار جتربة «فتح» ح��ي�ن دخلت املنظمة
وغ ّيرتها ؟! وما هي طبيعة تلك التغييرات التي تريدها
حماس فيما لو تسلمت قيادة منظمة التحرير ؟!
وقبل أن نش����رع باإلجابة ال بد أن نس����لّم بأن
حماس وم����ن قبلها جماعة اإلخوان املس����لمني لم
تعترف يوم ًا باملنظمة كممثل ش����رعي ووحيد ،وقد
ناكفته����ا طويال واتهمتها بالتفريط واالستس��ل�ام،
حت����ى وهي ف����ي أوج عنفوانها العس����كري ! وكان
هذا الس����جال في س����ياق موقف أحزاب اإلسالم
السياس����ي من القوى الوطنية ،التي طاملا اتهمتها
بالعلمانية والكفر ،وفي سياق الدور الوظيفي جلماعة
اإلخوان ،وفي إط����ار رؤيتها للصراع وأدوات حله
وطريقة إدارته.
وبعي����د ًا ع����ن اخلطاب����ة التي س����تكون زاخرة
بالرغائبية واإلنشائية ،ميكن التنبؤ مبا تريده حماس
من منظمة التحرير من خالل رصد تصريحات بعض
قادتها ،وق����راءة أدبياتها ،وتتبع أدائها الفعلي في
قطاع غزة ،خالل س����نوات حكمها له ،والتي قاربت
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السنوات الست.
يق����ول مؤيدو «فتح» إن هدف حركتهم من دخول
املنظمة ع����ام  1968كان حتريره����ا من الوصاية
العربية ،وضخ الدماء الفدائية في ش����رايينها .وفي
املقابل يتهمون «حماس» بأنها تسعى اليوم إما خللق
منظمة بديلة ،وإما لدخول املنظمة والسيطرة عليها،
معتبرين ذلك ضرب ًا من املغامرة ،سيؤدي إلى فرض
الوصاية (العربية والعجمية) من جديد على القضية.
كما ترفض «فتح» محاوالت «حماس» السيطرة
عل����ى املنظمة ،ألنها تخش����ى ع����ودة زمن االحتواء
والتبعي����ة ،وفقدان القرار الوطني املس����تقل ،وتبرر
ه����ذا املوقف من خالل رصده����ا طبيعة التحالفات
التي تقيمها حماس مع النظام السوري (قبل الثورة)
ومع كل من قطر وإيران ،ومع مصر (بعد الثورة)،
وتورطها في لعبة احملاور اإلقليمية ،السيما أن تلك
القوى اإلقليمية تدرك قيمة منظمة التحرير وأهميتها،
وتعي أهمية اإلمساك بالورقة الفلسطينية والهيمنة
عليها ،الستخدامها وتوظيفها في معاركها اخلاصة،
وحتس��ي�ن ش����روط تفاوضها مع الق����وى الكبرى،
وبالتالي تقوية مكانتها في املعادلة السياسية على
حساب فلسطني نفسها.
كما يخشى مراقبون آخرون ،أن تكرر «حماس»
جتربة «فتح» في قيادة املنظمة ،ولكن بش����كل آخر،
وباجتاه مختلف؛ فإذا كانت خطوة «فتح» التاريخية
آنذاك قد أدت إلى فتح أبواب احملافل الدولية أمام
القضية الفلس����طينية وعلى أوس����ع نطاق ،فإن ما
يج����ري اآلن (عل����ى يد حكومة حم����اس) هو تقزمي
للقضية الفلسطينية ،واختزالها في غزة وقضاياها
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املطلبية.
وإذا كان����ت «فتح» قد كرس����ت ال ُبع����د الوطني
والقوم����ي للصراع ،بأدوات وأس����اليب وطنية ،فإن
«حم����اس» قد تعم����د إلى تكريس ال ُبع����د «الديني»
للصراع ،وتفريغه من محتواه الوطني واحلضاري،
وبالتالي تقويض الركائز احلقيقية التي يقوم عليها
الص����راع ،وجعله ج����زء ًا من احل����رب الدينية التي
تخوضها قوى اإلس��ل�ام السياسي ،بني ما تعتبره
«فسطاط اخلير» و«فسطاط الشر» .وبصرف النظر
عن املوقف من هذا النوع من الصراع ،فإنه سيعني
خوض الشعب الفلسطيني معركة عاملية هي ليست
معركته ،خطورتها أنها ليست فقط أكبر من طاقته؛
بل أنها ستعني ج ِّره إلى ساحات ومعارك جانبية ال
تفيد قضيته بشيء ،وبالتالي حرف بوصلة النضال
عن فلسطني.
وبالنظ����ر لتجرب����ة حم����اس ف����ي احلك����م ،فإن
الكثيرين يبدون تخوفهم في حال س����يطرت حماس
على املنظمة ،أن تعمل على «أس����لمتها» ،وبالتالي
وضع قضاياه����ا األيديولوجية واحلزبية في مقدمة
األولويات ،حتى لو كان ذلك على حس����اب القضايا
الوطنية والسياس����ية الكبرى ،كما فعلت في قطاع
غزة ،حني بدأت بفرض نوع من «أسلمة» املجتمع،
وفرض قضايا ومس����لكيات معينة على الناس .كما
يخشى هؤالء أن تؤدي «أسلمة» املنظمة إلى ضياع
هويتها الوطنية اجلامعة ،وقدرتها على اس����تيعاب
التنوع الفلسطيني.
يرى محللون ،على الصعيد السياسي ،أن حماس
قد تقبل بتس����وية مؤقتة مع إسرائيل ،حتى لو كانت

هذه املرحلة املؤقتة ستجمد الصراع لسنوات طويلة،
حتت عن����وان هدنة طويلة األمد ،ويبنون رأيهم هذا
اس����تناد ًا لش����روط التهدئة التي قبلت بها حماس،
وتشددت في تطبيقها ،وفرضت على قوى وفصائل
املقاوم����ة األخرى االلت����زام بها ،ووق����ف األعمال
القتالية ضد إس����رائيل ،ويخش����ى هؤالء احملللون
أن تؤدي هذه التس����وية إلى قيام دويلة حلماس في
غزة ،وبالتالي تكريس االنفصال بش����كل أبدي .أو
أن تشمل هذه التسوية الضفة الغربية ،بحيث تقوم
دولة فلسطينية (متناثرة الكانتونات) بحدود مؤقتة
وبالشروط اإلسرائيلية.

خاتمة
قامت منظمة التحرير باجلهد والدم والتضحيات
الغالي����ة ،ومع هذا فال أحد ينظر للمنظمة على أنها
هدف بحد ذاته ،أو أنها صنم ُيع َبد ،بل هي اإلطار
يوحد قوى الثورة ويصهرها في بوتقة
العام ال����ذي ّ
واحدة ،وهي األداة الرئيس����ة في صراع الش����عب
الفلس����طيني مع االحتالل ،وهي البيت الذي يجمع
شتات الشعب ،وهي الصورة التي من خاللها يرى
العال ُم فلس����طني ،ومن خاللها تنفذ فلس����طني إلى
قلب العالم وس����معه وبصره ،وهي الوس����يلة التي
جتمع أدوات الكفاح الوطن����ي وتصبها في معركة
تقرير املصير.
ال تتطلب املقاومة التي متارسها «حماس» و«فتح»
والقوى الفلس����طينية إيجاد منظم����ة بديلة ،واحلل
الوطني املشرف الذي ينشده اجلميع يتعارض مع
أي محاول����ة الختراق املنظمة وتبديل نهجها وتغيير
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ميثاقه����ا ...ب����ل يتطلب تفعيل مؤسس����ات املنظمة
احلالي����ة وجتديده����ا ،وإعادة االعتب����ار لها ،حتى
تكون قادرة على استيعاب الكل الفلسطيني ،وتبني
إستراتيجية فلسطينية جديدة.
صحيح أن منظمة التحرير بعد كل هذه السنني
أص����اب هياكلها الوهن واعتراها الضعف ،وتآكلت
ش����رعيتها  ..ولذلك هي بحاجة ماس����ة لإلصالح،
ولكن اإلصالح شيء مختلف متام ًا عن خلق البدائل
ومحاوالت االختراق ،التي ستهدم البناء ،وستقوض
كل اإلجنازات ،وس����تضع املش����روع الوطني أمام
حائط الفش����ل ،بسبب تش����تيت التمثيل السياسي
وتشظي الكيانية الوطنية.

العدد (2013 )24

هوامش
 .1فيصل حوراني ،الفكر السياسي الفلسطيني ،أهم احملطات،
مجلة رؤية ،العدد  ،30تشرين األول  .2007الهيئة العامة
لالستعالمات .السلطة الوطنية الفلسطينية.
http://www.idsc.gov.ps/sites/STATE/arabic/roya/1/
page10.html

 .2فيصل حوراني ،املصدر السابق نفسه.
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مقاالت

هل من بديل لحل الدولة الفلسطينية؟

مهند عبد الحميد

*

مصيره على محك الفعل.

ارتبط مش����روع الدولة الفلس����طينية بتبلور
الكيانية الوطنية واحتياج الشعب للخالص من

وإذا كان املشروع االستعماري منذ النكبة

االحتالل .الدولة باملفهوم العام هي أداة حتويل

من����ع قيام دولة فلس����طينية وعم����ل على تفكيك

املجتم����ع من حالته البدائية إلى حالة مدنية عبر

وتدمير مقوماتها على األرض ،فإن حاجة الشعب

منظومة متكاملة من املقومات (دس����تور ،قوانني

الفلس����طيني إلى دولة مسألة في غاية األهمية،

وضعية ،برملان ،شرطة ،جيش وطني ،مؤسسات

وترجمتها في الواقع تشكل نقطة انعطاف نوعية

عامة ،إدارة مدنية ،نقابات ،نظام تعليمي ،أحزاب
سياسية ..وصو ًال إلى املواطنة).

تت����وج نضاله الطويل ضد االحت��ل�ال والتبديد
والوصاية.

س����اهمت املس����اعي الدوالنية ،ف����ي احلالة

هل انتكس����ت س����يرورة الدولة الفلسطينية

الفلس����طينية ،في توحيد الشعب ضد االحتالل،

املستقلة وفقدت مبررها التاريخي واحلاجة إليها؟

ووضع����ت االعتراف الدولي والعربي الرس����مي

هل ميلك الش����عب الفلسطيني خيارات أخرى؟

والشعبي بحق الش����عب الفلسطيني في تقرير

هل الصعوبات والتعقيد وعملية نسف املقومات
والتقويض املنهجي ألسس االنتقال إلى مرحلة
الدول����ة تبرر التراجع عن ه����ذا الهدف املركزي

* كاتب و باحث سياسي.
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(الدولة) ،س����واء بالهروب إلى األمام عبر تقدمي

البالد»« :عملت دوائر االستيطان احلكومية وغير

هدف براق هو «دولة ثنائية القومية»« ،دولة لكل

احلكومي����ة عل����ى منع احلل السياس����ي املقبول
فلسطيني ًا ومنع إقامة دولة فلسطينية ،عبر وضع

كولونيالي».

حقائق ثابتة عل����ى األرض ،فأضافت أكثر من

مواطنيها» ،أو التسليم باألمر الواقع «أبارتهايد

 200ألف مستوطن في املستوطنات املقامة على

سياسة إحباط إقامة الدولة
أعل����ن نائ����ب وزي����ر «الدف����اع» رئيس حزب
«الليك����ود» ،عضو الكنيس����ت ،داني دانون ،أن
حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامني
نتنياهو ،يعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة
الغربية ،وأكد موقفه الداعم الستمرار االستيطان
في الضفة الغربية ،وش����دد على رفضه القاطع
إلقامة دولة فلسطينية.
ب����دوره ،ق����ال وزير االقتص����اد رئيس حزب
املس����توطنني نفتال����ي بينت« :إن أكبر مش����كلة
نواجهها اآلن تتمثل في عدم اس����تعداد القيادة
اإلس����رائيلية للتأكيد بصوت واضح أن «أرض
إس����رائيل» تعود لشعب إسرائيل» وأن مشروع
الدولة الفلسطينية انتهى» .وكان رئيس الكنيست
اإلس����رائيلي رؤبني ريفل��ي�ن (الليكود) أعلن يوم
 2010/01/28فش����ل حل الدولتني ،مؤكد ًا أن
املنطقة بني النهر والبحر ال تتسع لبناء دولتني».
وف����ي آخر اس����تطالع للرأي اإلس����رائيلي ،في
 ،2013/6/25قال  %66من املستطلعة آراؤهم
إنهم ال يدعمون إقامة دولة فلسطينية.
ج����اء إحباط إقامة دولة فلس����طينية امتداد ًا
للسياسات اإلسرائيلية السابقة واملمنهجة ،يقول
عكيفا إلدار وعوديت رزنطال في كتابهما «أسياد
العدد (2013 )24

أراضي فلس����طينية ليتجاوز عدد سكانها 400
ألف مستوطن – الرقم ينتمي للعام  ،2004أما
اآلن فيصل إلى  600ألف تقريب ًا.
يتاب����ع الكاتب����ان« :الوقائع مت����ت بتصريح
وإجراءات رسمية وبإغداق مالي سخي من أجل
بقاء الس����يطرة على الشعب الفلسطيني وتخليد
املستوطنات واالحتالل».
استثمرت احلكومات اإلسرائيلية أكثر من 10
مليارات دوالر في االس����تيطان داخل األراضي
الفلسطينية ،حتى تاريخ .2004
يضم جدار الفصل العنصري من %10 - %8
من مجموع مس����احة الضف����ة الغربية .ويقوض
االس����تيطان الش����رط الذي ال غنى عنه إلنشاء
دولة «قابلة للحياة» كما تقول خارطة الطريق.
فصلت إسرائيل القطاع عن الضفة مستفيدة
من انقالب حماس ،وفصلت األغوار باعتبارها
منطق����ة أمني����ة حدودي����ة ،وهي تس����يطر على
التجمع����ات الفلس����طينية عبر اجلدار وش����بكة
الطرق واحلواجز العسكرية واملعابر التي حتول
األراضي الفلس����طينية إلى جزر أو بنتستونات
داخل قبضة أمنية محكمة.
ونظ����ر ًا لتع����ذر موافقة أطراف فلس����طينية
على التوسعات والسيطرة والتحكم اإلسرائيلي
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الكولونيالي العنصري ،اخترع اإلسرائيليون ح ًال

وبناء مناذج من املؤسسات التي متكن الشعب

من طرف واحد يتحكمون في عناصره وتفاصيله

من املش����اركة في املعركة السياسية .ولم يرتبط

بالكامل ،بدأت هذه السياس����ة بش����بكة الطرق

املوقف الفلسطيني بسعي جدي لتطوير العالقة
مع احللفاء عربي ًا ودولي ًا ،من أجل االنتقال إلى

الشريك الفلس����طيني بعد كامب ديفيد ،2000

الهجوم السياسي وممارسة الضغوط على دولة
االحت��ل�ال وانتزاع زمام املب����ادرة .خالف ًا لذلك

االستيطان ومن تهويد وضم مدينة القدس .وفوق

تضعضعت الوحدة الوطنية بني الداخل واخلارج

ذلك قامت بتحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية

وبني الضفة والقطاع ومناطق  ،84ما أدى إلى

االنقالب على حل الدولتني ،ثم جاء االس����تنتاج

إضعاف وإرباك املس����توى السياس����ي .ثم جاء

األخطر الذي بدأ اإلس����رائيليون يروجونه وهو:

صعود حم����اس ليعمق االنفص����ال عن الهدف

«أن الفلس����طينيني ال يستطيعون حكم أنفسهم

املرك����زي (الدول����ة) ،وجاء انقالبها العس����كري

بأنفس����هم ،وبالتال����ي فإن ش����عار الدولتني هو

الدموي في غزة ليش����طب هذا الهدف ويستبدله

ش����عار واهم وغي����ر ذي ج����دوى» .كما يالحظ

به����دف إقامة «إمارة إس��ل�امية» .وبهذا املعنى

فإن احلكومات اإلس����رائيلية تق���� ّوض مقومات

ساهم العامل الفلسطيني في إخفاق حل الدولة

االلتفافية ،وتعززت تلك السياسة بإعالن اختفاء
بالتراف����ق مع موجات متالحقة ومتس����ارعة من

الفلسطينية.

إقامة دولة فلس����طينية وحت ّمل الشعب والقيادة

الفلس����طينية مسؤولية فش����له .ويتبدى التحول

الدولة الواحدة  ..يوتوبيا جديدة
انطلق معظم أصحاب مشروع الدولة الواحدة
أو الدولة ثنائية القومية أو الدولة العلمانية على
كامل التراب الفلس����طيني من حقيقة التقويض
اإلسرائيلي ملقومات الدولة الفلسطينية ورد ًا عليه.
يطرح البعض شعار الدولة الواحدة من باب
املناورة ،لتخويف اإلسرائيليني والضغط عليهم
م����ن أجل العودة حلل الدولتني .فقد هدد رئيس
الوفد املفاوض أحمد قريع إس����رائيل باملطالبة
بدولة واحدة إذا لم تعط الش����عب الفلس����طيني
حقوق����ه .ووضع د .صائ����ب عريقات حل الدولة
الواح����دة كاحتم����ال ضم����ن ثالث����ة احتماالت

األخطر في استبدال إسرائيل الشرعية الدولية
والقانون الدولي بنصوص توراتية والتعامل مع
«أرض إسرائيل» و«شعب الله املختار» كمرجعية
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .إن تغيير قواعد
اللعبة السياسية مبرجعيات دينية يثير السخرية
لكنه يأتي وسط صمت دولي وتعاطف الكونغرس
األميركي ومبستوى أقل رضا اإلدارة األميركية.

المسؤولية الفلسطينية
فقدت احلركة السياسية زمام املبادرة وظلت
في موق����ع الدف����اع التقليدي الذي ل����م يرتبط
بتصليب العامل الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية
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وه����ي :حل الدولتني ،وحل الدولة الواحدة ،وحل

 2005/5/6في «املش����هد اإلس����رائيلي» :إن

«األبارتهايد» الفصل العنصري.

مش����روع الدولتني ال يح����ل قضية الالجئني وال

رفع آخرون ش����عار الدولة الواحدة كرد فعل

ينهي الصراع الفلس����طيني اإلسرائيلي .ودون

انتقامي عل����ى رفض إس����رائيل العملي للدولة

االعتراف اإلس����رائيلي بحق الع����ودة وتطبيقه

الفلس����طينية ،فإذا كان اخلطر الدميغرافي هو

بص����ورة مقبول����ة عل����ى الالجئني ،ف����إن جميع

ما يقلق راحة إسرائيل واإلسرائيليني ،فلماذا ال

محاوالت املصاحلة سيكون مصيرها االنهيار.

نقل����ق راحتهم إذن! .رأى البعض أن حل الدولة

ويضيف بابيه :مأزق الكولونياليني هو إنش����اء

الواحدة ينطوي على حل لقضية الالجئني بترجمة

دولة في قلب العالم اإلسالمي والعربي (مجتمع

ح����ق العودة! دون أن يقول كيف ميكن لالجئني

مدني هائج يتحكم فيه سجال سياسي إسالمي

أن يعودوا ومتى.

راديكالي ،لن يعيش بسالم مع جيب كهذا) .لم

هل فش����ل حل الدولت��ي�ن يق����ود تلقائي ًا إلى

تعد في اجليب أكثرية يهودية متماس����كة بوجود

حل الدول����ة الواحدة؟ أال يس����تدعي هذا احلل

كل املس����يحيني املهاجرين واألجانب .وال توجد

البح����ث في مقومات����ه ،إذا ما كانت موجودة أم
ال ،إذا م����ا كان احلل قاب��ل� ًا للتطبيق في املدى

في التاريخ قوة تس����تطيع ف����ي نهاية األمر أن
تصمد أمام قوى حتركها مش����اعر من اإلحباط

املباش����ر واملتوس����ط وحتى في املدى البعيد أم

والرغبة في التح����رر من ماليزيا وحتى املغرب:

ال ،ففي السياس����ة تكتسب األحزاب والقيادات

إذا ما س����قط اجليب املا بعد كولونيالي األخير

مصداقيتها ومشروعيتها بالقدر الذي تستطيع

بقوة الس����يف ولم ينحل بإرادت����ه ويتحول إلى

معه طرح ش����عارات ومهمات قابل����ة للتطبيق.

دولة متس����اوية ومدنية فإنه سيستبدل من قبل
نظام ثأري وقوموي ومتطرف ديني ًا» يالحظ أن

قابلة للتطبيق فإنها تفقد مشروعيتها السياسية

البروفيس����ور بابيه يراهن على هزمية إسرائيل
الطوعية أو بقوة الس����يف نظ����ر ًا لوجود كراهية

االفت����راض األول لهذا املش����روع هو مدى

طابعها إس��ل�امي راديكالي ف����ي عموم املنطقة
احمليطة باجليب الكولونيالي اإلسرائيلي .خالف ًا

وإذا ما طرحت برامج وش����عارات ومهمات غير
وتصبح غير سياسية.
جاهزية الشريك اإلس����رائيلي ،فالدولة الواحدة
أو ثنائي����ة القومية تس����تدعي نضا ًال مش����ترك ًا

لذل����ك جاءت أول موجة حتول في طول املنطقة

بني فلس����طينيني وإس����رائيليني .فما هو موقف

وعرضها والتي صعد فوقها اإلسالم السياسي،

اإلسرائيليني؟

لتب����رم صفقة ثبتت عبرها كامب ديفيد وعالقات
التبعية وتضمنت عدم املس بإس����رائيل .تقدير
بابيه يظل افتراض ًا ،ميكن حرفه أو تعطيله كما

يقول البروفسور اإلسرائيلي إيالن بابيه في
مقالة بعنوان «عن الع����ودة والعنصرية» بتاريخ
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واملفاضلة بني تغيير بالسيف أو تغيير بالتراضي.

حدث .فقد عودنا اإلس��ل�ام السياسي من إيران
اخلميني����ة م����رور ًا بطالبان وانته����اء بجماعات

املؤسس����ة اإلس����رائيلية مبختل����ف فروعها

اإلخوان املس����لمني في مصر وتونس وس����ورية

ومفكريها لها رأي آخ����ر .املؤرخ بيني موريس

وغزة واليمن  ..أن مش����روعهم قابل للمقايضة

يقول« :عندما يطلب الفلس����طينيون حق العودة

والتفاه����م؛ ألنهم مكونات لش����رائح رأس����مالية

فه����ذا يعبر ع����ن عقلية ترغب في مح����و الدولة

تابعة وليس لديهم مشروع نقيض .وأن خطابهم

اليهودية» وإذا رفضوا حل الدولتني ،يوجد دولة

الراديكالي له وظائف أخرى من نوع الس����يطرة

إسرائيل فقط»« .إن تهديد أساس وجود إسرائيل

على املجتمعات و»كفى الله املؤمنني شر القتال».

قد ال يعطيها س����وى خيار واحد هو طرد قسم
واسع من الفلسطينيني».

إذا كان إنه����اء االحتالل واالس����تيطان في
الضفة وإقامة دولة فلس����طينية في حدود الرابع

ويكشف املؤرخ باروخ كيمرلينغ حقيقة موقف

من حزيران ع����ام  1967وحل قضية الالجئني

اإلس����رائيليني بالقول« :إن معظم اإلسرائيليني
ميينيني ويساريني صقور ًا وحمائم يفضلون أن

وبأي أدوات وميزان قوى ميكن له أن يتحقق؟ هل

يفيقوا ذات يوم ليكتش����فوا أن الفلسطينيني قد

يتقاسم الطرفان املتناحران السلطة بالتراضي

اختف����وا» .ويضيف ،منذ بداية تبلوره ،نش����أت

وعب����ر نضال دميقراطي أم بالقوة؟ إن دولة لكل

داخل املجتمع اليهودي (فوبيا وجودية) وما زال
حتى اليوم مسكون ًا بها» ويرى كيمرلينغ في مقالة

تعني قبل كل ش����يء تراجع الدولة اإلسرائيلية

بعنوان ليغرب العرب عن وجوهنا 2006/6/4

عن كولونياليتها وعنصريتها وأصوليتها الدينية.
فالعدالة واملساواة لن تتحقق طوع ًا أو بنا ًء على

«املشهد اإلسرائيلي» «أنه إذا ما نشأ خطر على

غير ممكن ،فهل حل الدولة ثنائية القومية ممكن؟

مواطنيها أو دولة ثنائية القومية متساوية احلقوق

الطابع اليهودي للدولة فإنه ال بد إذن من التخلي
ع����ن الدميقراطية ومصادرة احلقوق املدنية من

رغب����ة فريق أو ألن حل الدولتني فش����ل ولم يعد
ممكن���� ًا .هنا وفي أي مكان في العالم ال تتحقق

األقليات التي تهدد األغلبية اليهودية» ،وهذا ما

احلرية والعدالة النس����بيتان ابتداء بحق امللكية

يح����دث بالفعل .والواقع اإلس����رائيلي من حتت

وانتهاء بأبسط احلريات وحقوق اإلنسان ضمن
معادلة أسياد وعبيد مستعمِ رون ومستع َمرون.

يق����ول %64 :من يهود إس����رائيل يؤيدون تنفيذ
ترانس����فير لفلسطينيي الضفة والقطاع ،و%13
يؤيدون تنفيذ الترانسفير في مواطني إسرائيل

يتوق����ع البع����ض حدوث التغيي����ر في األمد

البعيد بحد الس����يف ومن اخلارج ،أو أن يتعب

العرب %16 .من اليه����ود أعربوا عن اعتقادهم
بأن عرب إس����رائيل يش����كلون خطر ًا أمني ًا على

بقط����ع الطري����ق على ه����ذه النهاي����ة الكابوس

الدولة %80 .من اليهود مقتنعون بعدم إش����راك

اإلس����رائيليون من العس����كرة ويطالبون دولتهم
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الدولتني سينزع الغطاء الدولي والقانوني عن حق

العرب في قرارات مصيرية .جميع اإلسرائيليني
تقريب ًا يؤيدون الفصل باجلدار مع الفلسطينيني

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .وسيجعل
مهمة املؤسسة اإلسرائيلية أكثر يسر ًا وسهول ًة

ويؤيدون ترس����يم حدود إسرائيل بشكل أحادي
وفق ًا ملصالح عرقية .حتى اليس����ار اإلسرائيلي

فرض أبارتهايد وأشكال من الترانسفير كتتويج

أوق����ف حديثه عن الس��ل�ام وأصبح مع الفصل

«للبوليتيسايد» اإلبادة.

النابع من فكر عنصري.

السياسة التدريجية
وفي حالة التراجع الفلسطيني الرسمي عن
حل الدولتني فإن من ش����أن ذلك تدمير الشرعية
الفلس����طينية املكتسبة بالنضال ،واملس بالقدرة
على نيل حق تقري����ر املصير ،وهذا يتقاطع مع
اإلب����ادة املنهجية اإلس����رائيلية للبن����ى التحتية
السياس����ية واالجتماعية والتصفية السياس����ية
وحتى اجلس����دية للزعامة .واألخطر هو حتطيم
إرادة وثقة الضحية بقدرتها على جتس����يد حق
تقرير املصير ،كثمرة لتعاون غير واع من جانب
الضحية .كما يقول كمرلينغ.

حتى مفهوم الدولة الفلسطينية وحل الدولتني
لدى اإلسرائيليني ع ّبر عنه فنكلشتني أدق تعبير
ح��ي�ن قال :البديل الواقع����ي الوحيد كان يتمثل
في أن ينشئوا نظام ًا على شاكلة نظام الفصل
العنصري في جنوب إفريقيا (األبارتهايد) الذي
فش����ل في كامب ديفيد ،كانوا يتأملون أن يضع
ياسر عرفات توقيعه في املكان املعد له ويترأس
البنتوستان الفلسطيني ،لم يوافق عرفات عندها،
ويخلص إلى أنه «دون خيار األبارتهايد هذا يبقى
الطرد اخليار الوحيد املتوافر حلل هذا النزاع».
كما نرى ،ال توجد قوى إس����رائيلية تؤيد حل
الدولة الواحدة باس����تثناء أفراد ونخب منفصلة

الدولة الفلسطينية مالذ ومخرج
كان االنتق����ال إلى دولة على األرض عنصر ًا
مركزي ًا حاسم ًا في تشكل الدولة اإلسرائيلية ،وقد
أولته قيادة بن غوريون أهمية استثنائية ووظفت
كل العناصر األخرى في خدمته وأبقته في مركز
األجندة اإلسرائيلية.
وضع هذا الهدف في التجربة الفلس����طينية
في مركز األجندة الفلسطينية لكنه تراجع بشكل
خطي����ر منذ االنتفاضة الثانية فلم يعد يش����كل
ناظم ًا لنض����ال كل الفلس����طينيني في مختلف

ال يربطها رابط ،حتى جتربة احلزب الش����يوعي
اإلس����رائيلي أخفقت في استقطاب إسرائيليني
إال م����ا ندر وبقيت هوية احلزب فلس����طينية وال
يوجد عملي ًا إال اس����م احل����زب .وحزب التجمع
الذي يترأسه د .عزمي بشارة ويطرح دولة لكل
مواطنيها يخلو من اإلسرائيليني ومن أي نضال
مش����ترك بهدف حتقيق ه����ذا الهدف .إن احلل
البديل حل����ل الدولتني هو فرض فصل عنصري
من طرف واحد أو ترانس����فير أو دمجهما معا.
وأغلب الظن أن التراجع الفلس����طيني عن حل
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أماكن وجودهم .لقد انفصل اخلارج عن الشعار

مدينة القدس .إذا تراجعنا عن مش����روع الدولة

بعد إقامة الس����لطة الوطني����ة وإغراقها بجهاز

الفلس����طينية سنخس����ر هذا األساس القانوني

بيروقراط����ي فاقد لألهلية والثق����ة في معظمه،

الذي لن يستبدل باعتراف بدولة ثنائية القومية،

وتراج����ع دور منظمة التحري����ر ومكانتها والتي
لعبت دور ًا مركزي ًا في توحيد مكونات الش����عب

وسيعيد الشعب الفلس����طيني إلى املربع األول
املتمثل بتراجع الكيانية والوطنية الفلسطينية.
يرفع االفتقاد للش����رعية ولألساس القانوني

الفلسطيني ضمن أهداف خاصة ومشتركة كان

الغطاء ويسمح إلسرائيل بتصعيد حرب تفكيك

مركزها دولة لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

املجتمع الفلسطيني مبعدالت أسرع وأكبر.

هل ميكن إعادة االعتبار لتلك األهداف؟ وهل

عالوة على ذلك ،فإن املطلوب هو التغلب على

ميكن إعادة بناء وإصالح حقيقي للبنية وتغيير

العقبات التي وضعتها إس����رائيل أمام مشروع

في الكادر؟

ميلك مش����روع الدولة الفلس����طينية أساس ًا
قانوني���� ًا ه����و االعتراف الدولي من����ذ العام 48

وعربية ودولية .واألهم سحب الغطاء الفلسطيني

بإقامة دولة مستقلة وقد جرى جتديد االعتراف

عن عملية اخلداع السياسي .ورفض استبدال

م����ن معظم دول العال����م ( 731دولة أعضاء في

القانون الدولي بنصوص توراتية.

الدولة الفلسطينية ،وذلك بتوافر إرادة فلسطينية

اجلمعية العامة) .اتخذت اجلمعية العامة بتأييد

وفي كل األح����وال ،فإن هدف إزالة اجلدار

 641دولة في اليوم الثاني ومبعزل عن الضغط
األميركي قرار ًا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية

واملستوطنات يعتبر س����هل املنال إذا ما قورن
بهدف هزمية الكولونيالية والعنصرية اإلسرائيلية

ف����ي حدود الرابع من حزي����ران  67وعاصمتها

املتشابكة مع الواليات املتحدة.
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مقاالت

“اإلخوان المسلمون”
في مواجهة أسئلة كبرى
نيروز قرموط

*

اإلخوان املس����لمون في العالم اإلس��ل�امي،

أكثر م����ا كانت تنادي به هذه الش����عارات هو

اإلخ����وان املس����لمون في العال����م االفتراضي،

إس����قاط احلكومات الفاس����دة وإرج����اع املال

اإلخوان املسلمون في العالم الكوني احلقيقي،

املسروق للشعب وتقومي األخالق املجتمعية في

حتدياتهم تفوق توقعاتهم التي لم تتعد انهماكهم

ظل مجتمع إسالمي قومي ينادي بقوام األخالق

في إسقاط األنظمة التي سبقتهم للحكم.

اإلنسانية.

لكن الوقت يس����بق توقعات اجلميع في رسم

اس����تطاعت حرك����ة اإلخوان املس����لمني في

معالم النجاح السياس����ي ألي العب سياس����ي

ظل ه����ذه الش����عارات الفوز ف����ي االنتخابات

يستطيع بش����كل أو بآخر إدارة شؤون بالده.

السياسية ومنافسة احلركات العلمانية والقومية

وقاع����دة ذلك أن ال يعزله عن امتداده اإلقليمي

واالشتراكية والليبرالية والتقدمية بخطاب تعبوي

والدولي.

ش����عبوي مح ّرض على واقع احلال العربي في

سبقت ش����عارات عدة تقلّد اإلخوان مقاليد

كل من فلسطني ممثلة بحركة حماس في العام

احلكم العام وس����يادة الدولة التي سيمثلونها.

 ،2006ثم تون����س ومصر واملغرب ،إلى جانب
حراكاتها السياس����ية واالجتماعي����ة والثقافية
املستمرة واملتتابعة في سائر البلدان العربية.

* كاتبة وباحثة سياسية.
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مصر دولة أكثر اتس����اع ًا في املس����احة وعدد
الس����كان وأكثر تنوع���� ًا من الناحي����ة الثقافية

إقليمي���� ًا ،تق ّدم����ت اجلمهورية اإلس��ل�امية
اإليراني����ة اجلميع في تغيير العبها السياس����ي

والسياسية وأكثر انفتاح ًا على اخلارج العربي

منذ الس����بعينيات بنجاح الثورة اإلسالمية في

واإلقليمي والدولي من غزة (املدينة الفلسطينية

السيطرة على احلكم في إيران .بعد ذلك تط ّورت

احلركة اإلس��ل�امية في تركيا في العقد السابق

التي انس����حب االحتالل اإلسرائيلي منها عام

وسيطرت على احلكم عبر االنتخابات.

 2005وأطبق عليها احلصار من خالل معابرها

املالحظ أن هذا احلراك اإلسالمي ينجح في
الدول األكثر اس����تقرار ًا ،والتي استطاعت أن

البرية والبحري����ة) ،فهل من املمكن زج اجليش
املصري الذي يعتبر من أقوى اجليوش النظامية
في العالم في تناحر سياس����ي داخلي مصري،

تبني وتش ّيد أركان دولة حضارية باستطاعتها
التط����ور بسياس����اتها قدم ًا في س����بيل حترير

واإلساءة إلى سمعة اجليش املصري املعهودة،
ما يفتح باب االجتهاد واس����ع ًا ملا ستؤول إليه

اقتصادها وإنسانها من قيود املجتمع الدولي،
أي مبعن����ى أو بآخر عندما ترتق����ي الدول في

مصر من مواجهات سياسية ميدانية أكثر حدة

كياناتها تبحث عن منهجيات فكرية وسياس����ية
واقتصادي����ة واجتماعية أكثر تطور ًا؛ بحث ًا عن

ودموية ،قد تؤدي إلى انقس����امات جيوسياسية
تقسو على الوحدة اجلغرافية السياسية للدولة

متظهر أكثر قوة بني مثيالتها من الدول احمليطة

املصرية ذات العراقة التاريخية املرموقة.

واملنافسة.
ولك����ن هل ينطبق هذا التوصيف على حركة

حتترق س����ورية ،في اجلانب اآلخر للمشهد
بنار يتوق����ع أن تكون األكثر انتش����ار ًا لتصل

اإلخوان املسلمني في الدول العربية؟ هل تقدمت

مس����احات أكبر متتد إلى لبن����ان الذي يحوي

شأنها شأن الدول اإلقليمية األقوى في منوذج

أكث����ر من مادة زخمة قابلة لالش����تعال في أي

دولته����ا واقتصادها كتركيا وإي����ران؟ أم أنها

وق����ت كان .ناهيك عن تخ����وف أردني من تأثر
األردن مبا يحدث في س����ورية مستقب ًال بشكل

مبا يتس����اوق معها ومع غاياتها .س����يظل هذا
س����ؤا ًال مش����روع ًا في ظل ما يعصف باملنطقة

يه����دد األمن القومي األردني ،ولكن ما تلبث أن

تقوم بإعادة إنت����اج الدولة العربية بكل عيوبها

تنطف����ئ هذه النار ،وفجأة حتترق نيران أخرى
ما تلبث أن تتسع أكثر مما يحتمل اجلميع .في

من متناقضات أصبح م����ن الصعب تصنيفها
رزم ًا متوازية بشكل يحس����م األفكار املتواردة

مقاب����ل كل ذلك فإن حرك����ة حماس بني نارين:

في أذهاننا باجتاه قطعي.

حماس في كنف سياسات إيرانية تعلن اإلسالم

ه����ل ميكن أن يعاد إنتاج منوذج قطاع غزة

الثوري الذي يحمل صبغة طائفية شيعية كعمل

بع����د جتربته الدميقراطية األخيرة في مصر؟!.

سياسي في مطالباتها بحرية برنامجها النووي
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ومتعرج يشمل شكل احلدود املمتدة بني الدول

ومشروعيته ،أم حماس في كنف دولة تركية تعلن
اإلسالم الدميقراطي األكثر تقدم ًا عن اإلسالم

العربية وإسرائيل ،سواء أكانت حدود إسرائيل

السياسي كتس����ويق لش����ريك أكثر مشروعية

م����ع اجلمهوري����ة الس����ورية العربي����ة أو حدود

لسياسات أميركا في منطقة الشرق األوسط.

إس����رائيل مع دولة لبنان أو حدود إسرائيل مع

على اجلانب األبعد ،انتفض املواطنون ضد

اململكة األردنية الهاشمية أو حدود إسرائيل مع
جمهورية مصر العربية.

أردوغان بعد ثماني س����نوات من حكمه خشية
على مالمح الدولة التركية العلمانية الدميقراطية

يظل السؤال األهم املتعلق باإلخوان هو :ما

احل����رة؛ ما جعل أردوغان املس����الم أكثر جرأة

هو شكل األنظمة واحلكومات التي ستكون قادرة

في استخدام القوة في تفريق املتظاهرين .في

عل����ى التفاوض مع اإلس����رائيليني واألميركيني

إي����ران رحل جناد احملافظ وحل بعده حس����ن

ف����ي حال ح����ان الوقت الس����تئناف مفاوضات

روحاني اإلصالحي املعتدل أو النجاد الناقص

إس����تراتيجية توقفت لس����نوات ع����دة في زمن

ال����ذي ينادي بعالقات أفضل مع الغرب ووضع

األنظم����ة الس����ابقة .إن أكثر م����ا أضعف أي

اقتصادي أفضل بعد انخفاض صادرات إيران

مفاوضات بنّاءة لألنظمة السابقة هو مؤشرات

من النفط إلى أكث����ر من النصف ،ومفاوضات

ضعف متثيل تلك األنظمة لكافة شرائح املجتمع

بناءة حول البرنام����ج النووي اإليراني تقتضي
بداي ًة االعتراف أميركي ًا بحقوق إيران النووية،

النخبوية والسياسية ،إضافة إلى ضعف األنظمة
في الوص����ول إلى عمق الش����رائح االجتماعية

روحاني املفاوض األكثر دبلوماس����ية في العام

املكونة للحراك الشعبوي املتراكم.
وهذا ما سيعود بنا مر ًة أخرى إلى أكبر نقطة

رمب����ا نحن في انتظار محادثات أكثر نعومة

جوهرية تترجم احلالة الدميقراطية احلقيقية التي

ك����ورد ميلؤه الش����وك على طاول����ة مفاوضات

حتركت من أجلها وانتفضت شرائح مجتمعية.

أميركي����ة إيراني����ة متقدمة نحو خط����وات أكثر
حس����م ًا في طبيعة العالقات األميركية اإليرانية

ه����ل نحن حقيقة انتقلنا من مرحلة حكم احلزب

 2003حتى العام .2005

الواحد إلى مرحل����ة احلكم اجلماعي من خالل
تشكيل أوس����ع الئتالف سياس����ي واجتماعي

اجلديدة ،ورمبا ينعكس مجرى هذه املفاوضات
املتوقعة انعكاس ًا إقليمي ًا ميتد شيئ ًا فشيئ ًا إلى

متن���� ّوع ومتع����دد يحك����م على قاع����دة املبادئ
الدميقراطية املتفق عليها ،أم أن اإلخوان امتداد

املفاوضات الفلس����طينية اإلسرائيلية التي رمبا
تتسع أيض ًا لتشمل أكثر من طرف عربي باجتاه

لألنظمة السابقة في شكل احلكم ،ما ينفي جدية

مفاوضات تقود لتسوية تشمل ملفات الصراع

شعاراتهم التي تتحدث عن سعيهم وراء مشاركة

العربي اإلسرائيلي بشكل متواز ومتصل ومرتبط

اجلميع السياسي في احلكم.
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السلفية من حيث املنطلق والتطبيق ،والسياسة

رمب����ا يكون النموذج التمثيلي الفلس����طيني
اجلامع املتمثل مبنظمة التحرير جيد ًا في ذلك،

والتكتيك ،ولكن ما بعد جناح احلركة اإلخوانية
في العملية االنتخابية نرى اختالف ًا وجودي ًا أكبر

كون املنظمة تضم تنظيم����ات العمل الكفاحي
والسياس����ي الفلس����طيني على اختالف أفكار

بني اإلخوانية والس����لفية منه ما بني اإلخوانية

ومنهجي����ات ومنطلق����ات كل تنظي����م .وتخوض

والعلمانية.

هذه التنظيمات صراعات سياسية داخلية عدة

إن خ����وف احلرك����ة اإلخوانية م����ن وصفها

للوصول إلى قرار سياسي موحد دون استخدام
العن����ف والتحريض تكتي����ك ًا لالحتفاظ بالقرار

بالعلمانية واندماجها االجتماعي والسياس����ي
في توجهاتها ،يجعلها في صراع مستمر وغير

الوطني لصالح تنظيم سياسي دون اآلخر.

مبرر املنطلقات مع العلمانيني .وما هو إال خوف

تظل اخلطورة في تراجع الوطنيني القوميني

إخواني في طرح برامج واقعية لتصوير احلال

وما حتكمهم من نظريات عمل سياسي وفكري،

العربي ،ذلك أنها حركة لم تنشأ إال على خطاب
حتريضي يك���� ّذب أي منجز علماني كان أو قد

الفكرية التي انكفأت وعجزت عن توصيف الفهم

يكون ،وهذا ما يفس����ر هرب اإلخوانية عند أي
محك سياس����ي أو اجتماعي فاصل واقعي ًا في

وإعادة حتليل ارتباطات اإلنسان الكوني بأرضه
وعائلته وعمله وجه����ده ومنتوجه وفكره املقاوم
واحملفز لالستمرار في البناء والتنمية بدء ًا من

أذهان اجلمهور العربي إل����ى البرامج الدعوية
هروب���� ًا من املطالبة ببرام����ج أكثر واقعية تقدم
للمطالب الشعبية حلو ًال اقتصادية وتوفر فرص

التنمية احمللية قبل أي تواصل إنساني خارجي.

عمل وبرامج تترجم العدالة االجتماعية وتكافؤ

ما نلحظه في هذا القبيل ،أن لإلخوان شركاء

الفرص ترجمة ملموس����ة ف����ي تفاصيل احلياة
اليومية للمواطن العربي املمزق فكري ًا وسياسي ًا

وعدم قدرتهم عل����ى تطوير مناهجهم ومبادئهم
العاملي لتطور اإلنسان االقتصادي واالجتماعي

سياس����يني حتالف����وا معهم قب����ل وصولهم إلى

واجتماعي ًا تصوير ًا لتمزق النخب املمثلة له.

س����دة احلكم يحملون الفكرة اإلسالمية كفكرة

نش����أ في خمسينيات القرن السابق حتالف

حكم ش����مولي يجب أن تطبق على األرض مثل
الس����لفيني واملتش����ددين فكري ًا .وهم ال يرجون

سياسي بني كل من اإلخوان املسلمني واحلركة

إال تطبيق الش����ريعة اإلس��ل�امية كما يفهمونها

الش����يوعية في فلس����طني ضد قوات الطوارئ

في أيديولوجيتهم التي تغذي تكوين انعزاالتهم

الدولية وللمناداة باالنسحاب اإلسرائيلي وعودة
اإلدارة املصري����ة إلى قطاع غ����زة وذلك رفض ًا

ومجتمع في املجتمع نفسه .إنه حتالف إسالمي

لفكرة التدويل والوصاية .كما نشأ حتالف آخر

رغ����م اختالف الفك����رة اإلخوانية ع����ن الفكرة

في العقد نفس����ه ضد توطني الفلسطينيني في

االجتماعي����ة عن باقي ما يس����ود من اجتماع
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أراضي س����يناء .يقترح هذا أن نش����وء مناذج

التنمي����ة االقتصادي����ة والتحالف����ات اإلقليمية

حتالف����ات ممكنة ومتوقعة لإلخوان في أي وقت
مبا ترتضيه أو ًال مصلحتهم احلزبية وأيض ًا مبا

والدولية التي يطم����ح إليها .لن ينجح اإلخوان
في حكم بالدهم دون إعطاء مزيد من التنازالت

يتقاطع مع السياسات احمللية في املنطقة التي

السياس����ية واالقتصادي����ة واألمنية املنهكة لهم

توجد بها احلركة اإلس��ل�امية ،كل منطقة على

ولش����عوبهم لصالح الغرب؛ ألنهم يصرون على
تقدمي أنفس����هم حرك ًة قوي ًة في احلكم كما هي

التي حتكم احلركتني (اإلخوان والسلفيني) وعلى

خ����ارج احلكم ،العبني عل����ى املفاهيم املزدوجة

الرغم من عمق الصراع األيديولوجي الذي يسير

في معنى الدولة واملعارضة والعالقة مع الغرب.

مس����لكيات كل منهما ،فإن����ه يالحظ حتالفهما
التكتيك����ي دوم ًا عند القرارات اإلس����تراتيجية

فاحلركة اإلس��ل�امية تتعاظم قوتها وتأثيرها
مجتمعي���� ًا م����ن خ��ل�ال التصاقها بالش����رائح

حدة .وعلى الرغم من اختالف املناهج الفكرية

االجتماعي����ة الضعيف����ة واملعدم����ة اقتصادي ًا،
واخلالي����ة ثقافي ًا .إن املوروث الثقافي الس����ائد

التي قد تقلب صفحة مرحلة تاريخية إلى مرحلة
تاريخي����ة أخرى ال يرجون خلوه����ا من املعنى

مجتمعي���� ًا يجعل الطريق س����ه ًال أمام احلركة

النضالي الذي بنيت عليه أفعالهم السياس����ية

اإلس��ل�امية لتغذي����ة هذه الش����رائح املهمش����ة

والثورية.

ولكن إن أرادت حركة اإلخوان املسلمون بدئ ًا

واملوجودة على حواف املدن والقرى وفي داخل

من حركة حماس املمثلة للذراع املقاوم لها في

املخيمات الفلس����طينية (وم����ن يدري فقد تكون

فلسطني ،البقاء واالستمرار كفكرة أيديولوجية

أحد نتائج ما س����مي الربيع أو اخلريف العربي

سياس����ية قابلة للتطوي����ر فعليها أن تطور رؤية

إنش����اء مخيمات عدة متناثرة على حدود الدول

وطنية ترتكز إلى االنسحاب من مجمل العملية

املتجاورة) .األس����اس أن تتوق����ف هذه القوى

السياسية القائمة والعودة إلى اجلماهير وتطوير

اإلس��ل�امية عن اس����تغالل هذه الش����رائح من

النظرية التي تري����د العمل من خالل برامجها.
وذلك حتى تبلور خطاب ًا سياسي ًا جديد ًا يقترب

خالل توجيهها بش����كل حتريض����ي على ركائز
وأركان الدول .بل عليها توفير واستنباط برامج

إل����ى واقعية خطاب ح����زب العدالة والتنمية في

حزبية قادرة على دمج هذه الشرائح في العملية

تركي����ا .حتى هذا احل����زب مطال����ب أكثر من

التنموي����ة االجتماعية واالقتصادية ،وجعل هذا
املواطن ق����ادر ًا على تكوين فكرته السياس����ية

اس����تمدت قوتها من قوة الدولة قبل أن يضيف

العامة بعد أن يطور من نفس����ه على املس����توى

أي حزب سياسي حاز فوزه من انتخابات حرة
دميقراطي����ة تطور ًا ما على أي من سياس����ات

العلمي واملجتمعي ،ال أن نشترط والءه السياسي

غي����ره باحلفاظ على ش����كل الدولة التركية التي
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أو املراوغة في السياسات القائمة وإمنا العمل
واقع ًا واضح ًا وملموس ًا.

وهنا يظهر ضعف القوى التقدمية سواء أكانت
دميقراطية أم قومية أم اشتراكية أم ليبرالية

والس���ؤال األه���م عربي��� ًا :هل تس���تطيع

في التأثير في هذه الشرائح ومتكينها .يرجع
ذل���ك لضعف بناء سياس���ات وبرامج تنموية

حركة اإلخوان املس���لمني التاريخية والتي قد

حقيقية متتلك حساسية للحاجات اإلنسانية

تصل عراق���ة امتدادها إلى قرابة املائة عام،
أن تك���ون العب ًا سياس���ي ًا فارق��� ًا في اللعبة

امللحة للمواطن العربي في أدق تفاصيل حياته

السياسية الدولية ،وأن متتلك مشروع ًا عربي ًا
سياسي ًا اقتصادي ًا اجتماعي ًا ثقافي ًا نهضوي ًا

اليومية واملتعاقبة .إن هذه التفاصيل هي من
تك ّون بالتراكم مجمل احلياة العامة التي ترسم

مطالب املواطن الفعال في إطار الدولة الفاعلة

خاص ًا ،كما استطاعت في مرحلة الستينيات

على املدى املنظور واملتوقع.
وتأسيس��� ًا ،فإن حركة اإلخوان املسلمني

والس���بعينيات ولو بشكل نس���بي أن تشكل
احلرك���ة القومية العربية ند ًا للغرب في فرض

في كافة أصقاعها تش���هد حالة انخفاضات

منهجية سياس���ية اجتماعي���ة ثقافية عربية
مستقلة احلضور السياسي إقليمي ًا ،وليست
تابع ًا ،قد ال يظهر في غمرة التحالفات الدولية

أن تصبح قريبة من االنفتاح على سيناريوهات

واإلقليمي���ة التي ال تخلو من مصالح قد تبنى

أكبر في املنطقة س���واء في السلم أو احلرب،

وبغفلة تاريخية على احلساب العربي الذي لم

ولكن ما عليها أن تقدمه اآلن ليس التشكيك

يستيقظ بعد.

وارتفاعات ،انحسارات وتوسعات ،وتطورات
دراماتيكية في حس���م قراراتها التي أوشكت
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مقاالت

العالقات المصرية اإلثيوبية وتداعيات سد النهضة
بقلم :محمد دياب
تش���كل مس���ألة مياه نهر النيل أحد الثوابت
األساس���ية في سياس���ة مص���ر اخلارجية عبر
مختلف العصور ،وقد حرصت مصر على اتباع
سياسة متوازنة جتاه دول احلوض ،حيث تأكدت
فكرة إقامة تعاون وثيق بني دول حوض النيل مبا
يخدم مصالح الدول املطلة عليه ،وذلك انطالق ًا من
املصالح املشتركة وليس التنافس أو الصراع.
وال شك في وجود رابطة وثيقة بني األمن املائي
وبني االستقالل االقتصادي والسياسي ،فتحقيق
األول يع���ود إلى ضمان حتقيق الثاني .وإن دولة
ال تس���تطيع تأم�ي�ن ثروتها املائي���ة من مخاطر
الس���يطرة اخلارجي���ة على مص���ادر املياه التي
تس���تفيد منها اقتصادي ًا وحياتي ًا طبق ًا لألعراف

والقوانني الدولية ،له���ي دولة عاجزة عن حتقيق
أمنها السياسي واالقتصادي فض ًال عن ضمان
استقاللها السياسي.
ومن أب���رز خصائص الص���راع على املياه،
استخدام املياه كس�ل�اح سياسي وورقة ضغط
حلل املشكالت األخرى ،فالراصد لتطور العالقات
السياس���ية بني مصر ودول حوض النيل بشكل
ع���ام ،وإثيوبيا بش���كل خاص ،يالح���ظ أن ثمة
محاوالت عديدة من جانب بعض الدول الستخدام
املياه كس�ل�اح سياس���ي ترفعه بوجه مصر بني
احلني واآلخر.
لكن كثير ًا ما اعترضت تلك السياسة العقبات،
وخاصة مع اجلانب اإلثيوبي ،وهو ما ميكن ربطه
بالتنافس التاريخي بني البلدين في منطقة القرن

*باحث سياسي.
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اإلفريقي ،فإثيوبيا ال تعترف بأي اتفاقية قائمة أو
التزامات أخرى متنعها من التصرف كما تش���اء
في مي���اه النيل في أراضيها ،واس���تطاعت أن
تك ّون جبهة معارضـة مكونة من (كينيا ،أوغندا،
تنزانيا ،إريتريا) وتؤيدها في موقفها ،بل وترفض
جميعه���ا نظرية الواجب األب���دي الذي تتضمنه
اتفاقي���ة عام  1929بعدم التدخل في تدفق مياه
نه���ر النيل مبا يلحق الضرر مبصر دون موافقة
األخرى ،كذلك رفضت اتفاقية عام  1959املوقعة
بني مصر والسودان وأعلنته في الساحات الدولية
واإلقليمية.
تتمس���ك مصر مبفهوم احلق���وق التاريخية،
وإثيوبيا تعرض ذلك على أساس أن دولة املصب
التي كانت أول من اس���تغل مياه النهر الدولي ال
يحق لها أن متنع دول املنبع من استغالل املياه،
وأن احلقوق التاريخية يجب أال تظل هي العامل
احملدد الستخدام مياه النيل ،وأن البلدين يتفقان
حول مبدأ املساواة ويتفقان حول مبدأ عدم قيام
دول املنبع بإحل���اق الضرر بدول املصب ،وهذا
يعني أنهما يدركان حاجة كل منهم لآلخر ،وذلك
يق���دم قاعدة جديدة للتعاون ال���ذي يعود بالنفع
على اجلميع.
فقد سعت دول حوض النيل إلى تنظيم االنتفاع
مبوارد النهر وفق نظرية «امللكية املشتركة» ،والتي
تذهب إلى أن النهر الدولي من منبعه إلى مصبه؛
ُيعد مملوك ًا ملكية مشتركة بني جميع الدول التي
يجري النهر ف���ي أقاليمها؛ بحيث تكون حقوقها
متس���اوية ومتكامل���ة ،فال تنف���رد إحداها دون

موافقة الدول األخرى بإقامة مش���روع لالنتفاع
مبي���اه النهر في اجلزء الذي يجري في إقليمها؛
ما دام هذا االنتفاع يؤدي إلى إحداث أي تأثير
في جريان مياه النهر سواء بالزيادة أو النقص.
البداية كانت في عهد محمد علي ،والي مصر،
وذل���ك مع حمالت س���ليم قبط���ان الثالث خالل
الفترة م���ن 1839م إلى 1842م الستكش���اف
املنابع االس���توائية للنيل ،فيما واصل اخلديوي
إس���ماعيل ب���ن إبراهيم ب���ن محمد املس���يرة؛
باالس���تعانة باملستكش���فني األوروبيني ،وإنشاء
اجلمعية اجلغرافية عام 1875م ،فتمكنت مصر
في عهده من الوصول إلى منابع النيل االستوائية
وسميت مدينة «غندكرو» في
حتى بحيرة فيكتورياُ ،
اجلنوب السوداني باسم «اإلسماعيلية» ،و ُأطلق
على «بحيرة كيوجا» اسم «بحيرة إبراهيم» ,كما
بسطت مصر س���يطرتها على سواكن ومصوع
عام 1865م ،وزيلع عام 1875م ،وتوغلت بعثاتها
الكشفية في شمال احلبشة وشرقها ،وهو ما أدى
في النهاية إلى نش���وب احلرب املصرية احلبشية
(1876 - 1875م).
تال ذلك توقيع عدد من االتفاقات واملعاهدات
إلقامة أطر تعاونية ومشروعات مشتركة بني دول
حوض النيل ،وتأم�ي�ن انتفاع دول حوض النيل
مبوارد النهر ،وال سيما مصر والسودان (دولتي
املصب) ،وقد خلصت هذه االتفاقيات واملعاهدات
إلى عدم إقامة أي مشروعات على املجرى الرئيس
لنهر النيل أو روافده؛ من ش���أنها التأثير س���لب ًا
في التصريف املائي للنهر ،أو في نوعية مياهه.
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وجتدر اإلش���ارة ف���ي هذا املق���ام إلى أكثر
من عش���ر وثائق دولية ج���رى توقيع بعضها في
خالل العهد االس���تعماري ،حي���ث وقعتها الدول
املستعمرة نيابة عن مستعمراتها في ذلك الوقت,
وهذه االتفاقيات ه���ي بروتوكول روما 1891م،
وتاله اتفاق أديس أبابا 1902م ،ثم اتفاق لندن
1906م ،فاتفاق روما 1925م ،واتفاق 1929م.
في حني مت توقيع بعضها اآلخر بعد حصول
دول ح���وض النيل على اس���تقاللها ،مثل اتفاق
1959م بني مصر والسودان ،واتفاق عام 1991م
بني مصر وأوغندا ،واالتفاق اإلطاري بني مصر
وإثيوبي���ا عام 1993م ،بيد أن اتفاقيتي 1929م
و1959م كانتا أه���م اتفاقني من بني االتفاقات
املذكورة.
وبالعودة إلى عالقة مصر بإثيوبيا ،فهي عبارة
عن مزيج من الروابط التاريخية القدمية واملصالح
املشتركة ،وتعتبر الروابط الدينية والنيلية من أوثق
رواب���ط مصر بإثيوبيا ،وفي الوقت نفس���ه كانت
هناك عوامل من عدم الثقة واالدعاءات املشتركة
باملطامع التي تتعارض مع مصاحلهما وتش���كل
خطر ًا على أمنهم���ا الوطني .وفي ظل العالقات
املتوترة التي تس���ود منطقة القرن اإلفريقي ،فقد
متي���ز موقف مصر بدرجة كبيرة من التأثير فيما
يتعلق بالعالقات املباش���رة ب�ي�ن مصر وإثيوبيا،
وهي عالقات ذات أبعاد حضارية وثقافية مشتركة
باإلضافة إلى كونها مصدر تهديد مباشر ًا ملوارد
مص���ر من مياه نهر الني���ل ،وهي عالقات قدمية
بدأت منذ دخول الديانة املسيحية عن طريق مصر
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والتحام الكنيسة اإلثيوبية بالكنيسة القبطية في
اإلسكندرية.
وتعد الكنيس���ة املصرية إح���دى أهم أدوات
تنفيذ السياسة اخلارجية املصرية جتاه إفريقيا
بش���كل عام وإثيوبيا بشكل خاص ،ويرجع ذلك
إلى الروابط التاريخية التي جتمع بني الكنيس���ة
املصري���ة واإلثيوبي���ة من���ذ النص���ف األول من
الق���رن الرابع امليالدي ،تاريخ دخول املس���يحية
إل���ى إثيوبيا ،وقد عملت الكنيس���ة املصرية على
توطيد عالقاته���ا بالكنيس���ة اإلثيوبية واحلفاظ
على عالقات تعاونية بني البلدين وتطويع العامل
الديني وتوظيفه في جتاوز كل اخلالفات بالطرق
الدبلوماسية.
ولعل القراءة املتأنية لواقع العالقات املصرية
اإلثيوبية ،خالل النصف الثاني من القرن املاضي،
تكش���ف لنا عن حقيقة مفادها أن إثيوبيا دائم ًا
ما كانت تهدف إلى تشكيل جبهة معارضة ملصر
في دائرتها اإلفريقية ،مس���تخدمة املياه كسالح
سياس���ي ،األمر الذي دفع مص���ر في كثير من
األحي���ان إلى تصعيد خطابه���ا ضد التوجهات
اإلثيوبي���ة ،وإن كان بدرجات متفاوتة من ضبط
النفس ،وفق ًا للحقب الرئاس���ية الثالث التي مرت
بها مصر ما بعد ثورة يوليو .1952

حقبة عبد الناصر..
ففي حقبة مصر الثوري���ة إبان حكم الرئيس
عبد الناصر ،جتاوزت االهتمامات املصرية دائرة
حوض النيل ،لتش���مل الدائرة اإلفريقية إجما ًال،
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حقبة مبارك ..
وم����ع بداي����ة الثمانينيات ،وتول����ي الرئيس
السابق حسني مبارك مقاليد احلكم في مصر،
ب����دأت مرحلة جديدة من العالقات املصرية –
اإلثيوبية ،خفت فيها حدة اخلطاب السياس����ي
ب��ي�ن البلدين ،وس����ادت عالقات م����ن التعاون
والتفاه����م ،توجها تكوين جتم����ع (األندوجو)،
الذي نش����أ عام  ،1983وه����و يعنى (اإلخاء)
باللغة السواحلية ،وذلك كإطار إقليمي للتشاور
والتنسيق بني دول حوض النيل ،رغم أن إثيوبيا
لم تنضم إليه إال بصفة مراقب مع كينيا.
وعلى الرغم من حرص الرئيس السابق مبارك
على وج���ود عالقات طيبة ملصر ف���ي محيطيها
العربي واإلفريقي ،ووجود زيارات متبادلة له في
عق���د الثمانينيات من القرن املاضي مع اجلانب
اإلثيوبي ،فإن ثمة خالف���ات برزت بني اجلانبني
بش���أن خطط نظام «منجس���تو» إلقامة مشروع
كبير في منطقة «تان���ا بيليز» ،ملضاعفة اإلنتاج
الكهربائي اإلثيوبي ،وهو مش���روع بدأت مرحلته
األول���ى عام  ،1988وبلغت ميزانيته  300مليون
دوالر أميركي ،وكان من املقرر أن يتم من خالله
إقامة خمسة س���دود لتوفير املياه حلوالى 200
ألف مزارع في إثيوبيا .فعارضت مصر وتصدت
حملاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية
اإلفريقي ،ما زاد من توتر العالقات بني الطرفني
وصو ًال إلى مرحلة الفتور.
وفى  1995انقلب الفتور إلى قطيعة مع محاولة
االغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق مبارك

الس����يما في مرحلة التحرر من االس����تعمار،
ولم تخ����رج العالقات املصري����ة اإلثيوبية عن
هذا اخلط ،فقد تطورت العالقات الش����خصية
بني الرئي����س عبد الناصر واإلمبراطور «هـيال
سيالسي» مبا تالش����ى معه استخدام قضية
مياه النيل كورقة ضغط سياس����ي على مصر،
بيد أن هذا الوفاق لم يستمر طوي ًال ،فسرعان
ما نشبت اخلالفات بني البلدين على خلفية قيام
مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول
املنبع ،وهو ما عارضته إثيوبيا.

حقبة السادات..
ومع رحيل اإلمبراطور «هيال سيالس����ي»،
وتولى «منجستو هيال ماريام» اشتعلت قضية
مي����اه النيل بني مصر وإثيوبيا ،خاصة بعد أن
أعلن الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء
من مياه النيل لري  35ألف فدان في س����يناء،
وهو ما رفضت����ه إثيوبيا باعتباره خطر ًا يهدد
مصاحلها املائية ،وتقدمت بشكوى إلى منظمة
الوحدة اإلفريقية في ذلك الوقت تتهم فيها مصر
بإساءة استخدام مياه النيل ،واحتدم اخلالف
إل����ى حد تهديد الرئيس اإلثيوبي «منجس����تو»
مص����ر بتحويل مجرى نهر الني����ل ،فيما وجه
الرئيس الس����ادات خطاب ًا ح����اد ًا إلى إثيوبيا
معلن ًا أن مياه النيل «خط أحمر» مرتبط باألمن
القوم����ي املصري ،وأن املس����اس به قد يدفع
مصر إلى اس����تخدام القوة املس����لحة لضمان
أمنها املائي.
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عقب االنتخابات العامة فيها ,وأكدت الس���ودان
أنها بصدد بحث جتمي���د عضويتها في مبادرة
حوض النيل ،وذلك رد ًا على السياسات اإلثيوبية.
عق���ب توقي���ع االتفاق اتخذت ال���دول املوقعة
سياسات تصعيدية ،وباتت كأنها تقف معها على
حافة الهاوي���ة؛ حيث أكدت تلك الدول أن دولتي
املصب ليس بوسعهما سوى االنضمام لالتفاق،
بل ذهب رئيس الوزراء اإلثيوبي مليس زيناوي إلى
شنّ هجوم حاد على مصر؛ مؤكد ًا أنها ما زالت
تقع حتت سيطرة األفكار البالية املتعلقة باحلقوق
التاريخية املكتسبة ,وسعى زيناوي ،أيض ًا ،إلى
اختراق التنس���يق املصري الس���وداني؛ مشير ًا
إلى أن الس���ودان ليس املش���كلة وأن مصر هي
املشكلة فحسب ,كما أعلنت إثيوبيا عن استكمال
مشروعها املائي اجلديد «سد تانا بليس» ،وذلك
في الي���وم التالي لتوقيع اتفاق عنتيبي ،وهو 15
أيار.
وج���اء إعالن احلكومة اإلثيوبية عن بدء عملية
حتويل مجرى «النيل األزرق» في منطقة منابع نهر
النيل إيذان ًا ببدء إنشاء «سد النهضة» ،مفاجأة
للشعب املصري الذي انشغل بقضاياه الداخلية
منذ اندالع ثورة  25كانون الثاني ،وكذلك اختبار ًا
حقيقي���ا ً للنظام اجلديد مبصر في التعاطي مع
ملفات السياسة اخلارجية وخاصة إذا كان األمر
يتعل���ق بنهر النيل وما ميثل���ه من أهمية وجودية
للكيان املصري.
فالتوقي���ت الذي جاء فيه اإلعالن اإلثيوبي عن
الس���د جاء في ظل ظروف صعبة متر بها مصر

بأدي���س أبابا إبان زيارته حلضور مؤمتر منظمة
الوحدة اإلفريقية املنعقد هناك ،بعد تصاعد لهجة
التصريحات الرسمية واإلعالمية العدائية املتبادلة
بني البلدين ،وقد استمر الفتور في العالقات بني
اجلانبني طوال العق���د األخير من حكم الرئيس
املخلوع ،وه���ي الفترة التي تصاعدت فيها حدة
اخلالف���ات بني مصر ودول املنبع بش���أن إعادة
النظر في اتفاقيات تقاسم مياه النهر.

سد النهضة ..ومقدمات األزمة
مع بلوغ اخل�ل�اف بني أعضاء مبادرة حوض
النيل ذروته؛ عقدت دول املنابع اجتماع ًا في مدينة
عنتيبي في أوغندا في  14أيار 2010م؛ من أجل
توقيع اتف���اق لتنظيم التعاون وإدارة املوارد بني
دول حوض النيل ،وهو االجتماع الذي أسفر عن
توقي���ع أربع من دول املناب���ع على اتفاق منفرد،
ُعرف باس���م «اتفاق عنتيب���ي» ،وهو ميثل ضربة
قاصمة للجهود الرامية إلى إنشاء إطار جماعي
للتعاون بني دول حوض نهر النيل كافة.
ويقضي االتفاق بإنشاء مفوضية جديدة إلدارة
موارد الني���ل ،يكون مقرها أديس أبابا ،وهو ما
يعن���ي ضمن ًا ع���دم االلتزام بأح���كام االتفاقات
التاريخية التي تنظم االنتفاع مبياه النيل (اتفاقية
1929م ،واتفاقية 1959م) ،مع دعوة دول حوض
الني���ل التي ل���م توقع على االتف���اق إلى التوقيع
عليه في غضون عام من توقيع االتفاق ,وبالفعل
انضمت كينيا إلى ال���دول املوقعة على االتفاق،
فيم���ا تتردد أنباء عن ق���رب انضمام بوروندي
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وحالة التجاذب القوي التي يش���هدها الش���ارع
املصري بني قوى املعارض���ة الوطنية واإلخوان
املس���يطرين على الس���لطة ،ولعل ه���ذه احلالة
فرضت نفس���ها في مواقف األطراف السياسية
وردود أفعالها ،فقد دخلت قضية السد في دائرة
املزايدات السياسية واستعراض العضالت وما
نتج عنه من إرباك واضح على املستوى الرسمي
واحلزبي في تقدير املواقف والتعامل معه وحتديد
سيناريوهات واضحة ومدروسة للتعاطي مع هذه
القضية ،فالرئاسة املصرية حاولت أن جتمع بني
التهديد املبطن في إطار احلرب النفس���ية وترك
الباب موارب ًا للتفاوض واحلل الدبلوماسي لألزمة،
أما املؤسسة العسكرية فلم تر أن ما يحدث ميثل
أزمة تستدعي مشاركة اجليش أو تدخله املباشر
على اعتبار أنها ليس���ت قضية عسكرية في هذه
املرحلة مع التقليل من أهمية التصريحات العدائية
بني البلدين.
أما القوى السياس���ية فقد اتخذت من قضية
الس���د محاولة إلظهار ضعف القيادة السياسية
وعجزها عن إدارة امللفات الس���اخنة حتى أنها
ذهبت إلى حد التلويح باخليارات العس���كرية في
التعاطي مع األزمة وهذا ما كشفت عنه تسجيالت
االجتماع���ات التي دعت لها الرئاس���ة مع القوى
السياس���ية وبثت على الهواء مباشرة في مشهد
غير معهود في النظام السياسي املصري.
وليس بعيد ًا عن املواقف الس���ابقة جاء موقف
الكنيسة القبطية وعلى لسان تواضروس الثاني
بابا اإلس���كندرية الذي اعتبر أزم���ة مياه النيل

بني مصر وإثيوبي���ا تتعلق بحكومات ودول ،وأن
الكنيسة ال دخل لها بها ،مؤكد ًا أن مشروع السد
قومي بالنس���بة إلثيوبي���ا ،وال ميكن إنهاؤه بهذا
الش���كل ،وأنه يجب على مصر أن تعيد عالقاتها
القوية مع إثيوبيا ويصبح بينها عالقات قوية في
كل املجاالت.
ونخلص مما س���بق إلى أن حالة االنقس���ام
والتصارع الس���ائدة في الس���احة املصرية قد
انتقل���ت إل���ى دوائر صن���ع القرار السياس���ي
واإلستراتيجي واألمني ،فال توجد قضية أهم من
مياه النيل ميكن أن جتتمع عليها مكونات النظام
السياسي ،فهذا يشكل مؤشر ًا على مستوى األزمة
التي يعيش���ها هذا النظام والتي ستعصف ليس
بدوره ومكانت���ه التاريخية ضم���ن دوائر الفعل
والتأثير اإلقليمي والدولي ،وإمنا على وجود هذا
النظام وكينونته وحماية ذاته وسيادته على كامل
التراب املصري.
فاملطل���وب م���ن مصر اليوم بكاف���ة مكوناتها
ومجتمعاته���ا أن تدرك مكانتها احلقيقية ودورها
القائد في محيطها العربي واإلفريقي والش���رق
أوسطي وأن تس���تعيد إرثها العريق في صناعة
القرار وإدارة سياس���تها اخلارجية وفق أس���س
وقواع���د تنطلق م���ن ه���ذا اإلدراك ،خاصة أن
الظروف املعقدة واحلساسة التي يعيشها العالم
تستدعي أن يكون النظام السياسي على مستوى
عال من القوة والصرامة واإلدارة الس���ليمة ،وإال
فإن الثمن سيكون باهظ ًا في ظل مشاريع الهيمنة
اجلديدة وإعادة رسم خارطة العالم العربي وفق
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أس���س تراعي مصالح الدول���ة الكبرى واملهيمنة
ف���ي العالم ،فاملطلوب من مص���ر اليوم وحتديد ًا
ف���ي التعاطي مع أزمة س���د النهضة ليس إدارة
هذه األزمة سواء من خالل الدبلوماسية الناعمة
والتي انتهجها الرؤساء السابقون أو اخليارات
العسكرية والتي ستؤدي إلى نتائج غير مضمونة،
فاملطلوب حل هذه األزمة من خالل إس���تراتيجية
مصرية ش���املة نحو إفريقيا بش���كل عام ودول
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حوض النيل بش���كل خاص ته���دف إلى إعادة
تأسيس العالقات على أسس الشراكة والتعاون
وحتمل مسؤولياتها جتاه قضايا القارة السوداء
واملش���اركة الفاعلة في مشاريع التنمية الشاملة
وتعزيز التنس���يق والتشاور في مختلف القضايا
من خالل إعادة النظر في التكتالت السياس���ية
املوجودة أو من خالل إنش���اء تكتالت تؤس���س
لعالقات شراكة حقيقية بني دول هذه القارة.
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الندوة

بعد ست سنوات على وقوعه
«انقسام» مستقر  ..في إقليم متقلب
المشاركون
•خليل شاهني ،محلل سياسي
•حيدر عوض الله ،عضو املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني
•محمد هواش ،محلل سياسي
•احملامي حامت عباس ،باحث في القانون واحلريات

أدار الندوة :عاطف أبو سيف
حت���ى حتول األمر إلى «عملية» لها ش���خوصها

ج���رى ماء كثير حتت النهر ،وجرى حبر كثير
أيض��� ًا ،منذ تك ّرس االنقس���ام السياس���ي على

ورعاتها وجغرافياتها ..إلخ.

شكل انشطار جغرافي قبل ست سنوات ،عندما

تبتعد الوحدة أكثر كلما بدا أنها تقترب ،فما

سيطرت «حماس» بقوة السالح على قطاع غزة.

الذي يحدث بالضبط ،وما هي العصي الكامنة

اآلن وحده االنقسام يشهد حالة استقرار في
إقيلم متقلّب ،وحتت مظلّة االستقرار يجري حراك

ف����ي الدواليب ،وهل من فرص لس����ير العجلة
فعلي����ا بدال من مراوحة املكان .هذا ما وضعته

غير مرئي ،حراك سلبي يذهب عميقا في الوحل

«

» على طاولة ضيوفها.

عبر عملية مأسسة وتشريعات دؤوبة ،خاصة في

 :لنبدأ مع األس���تاذ خليل ،فبعد ست

قط���اع غزة ،على نحو يجع���ل العودة إلى الوراء
خيار ًا مستحي ًال هذا إذا حسنت النوايا.

سنوات على ما اصطلح على تسميته «االنقسام»،
لنقدم تشخيص ًا للحالة ،كيف ّ
تشخص االنقسام،

ميكن الق���ول ان جه���ود اس���تعادة الوحدة

هل هو صراع على السلطة ،أم خالف على الرؤى،

استنسخت فكرة «التفاوض من أجل التفاوض»

أم أعمق من ذلك؟
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ش���اهني :أعتقد أن املشكلة األساسية ،التي

مرتبطة باالنقسام ،مع عدم املساواة بني احلالتني

حتتاج إل���ى معاجلة ،تتمثل ف���ي إيجاد معادلة

ف���ي الضفة والقطاع؛ ألن هناك حالة جديدة في
القطاع نشأت رمبا تكون أكثر ارتباط ًا باالنقسام

املصاحلة الفلس���طينية ،مبعنى آخر ،نحن أمام

من الضفة.

لكيفي���ة تخلي األطراف ع ّم���ا بني أيديها لصالح
أكثر من س���ت سنوات ،تطورت معها مواقع قوة

ونفوذ ومصالح ـ باملعنى السياسي واالقتصادي

 :أستاذ حيدر ،هل تتفق مع تشخيص

واالجتماعي واألمني ـ ترتبط بحالة االنقس���ام،
وه���ذه املصالح ه���ي التي تتغلّب عل���ى اإلرادة
السياسية ،إضافة إلى عوامل أخرى ،لكن أعتقد

ش���اهني ،وأن املصالح ه���ي ما مينع املصاحلة،
أم أن هناك أيض ًا أعدا ًء على طرفي االنقس���ام
يعيقون املصاحلة ،وهل املوضوع أعمق من خالف

أن ارتباط املصالح بحالة االنقس���ام ،خاصة في

مصلحي؟

قط���اع غ���زةُ ،يعتبر النم���وذج األوضح الرتباط

ع���وض الله :ما زال موض���وع الصراع على

مصالح فئات جديدة ـ نش���أت وتطورت باملعنى
االقتصادي واالجتماعي ـ باالنقسام ،خاص ًة فيما

السلطة هو الذي يحكم دوافع الطرفني ،وإن كان
هذا الصراع يختبئ حتت عناوين مشتتة ومختلفة

يتعلق باقتصاد األنف���اق ،ودخول حركة حماس
بش���كل واسع جد ًا على محاولة التح ّكم في كافة

يتحول إلى ما يشبه االنفصال لتعميق هذا الشرخ

مفاصل االقتص���اد ،إضافة إلى اجلانب األمني

في احلركة الوطنية الفلسطينية وتعزيزه ،ما يهدد

املتعلق باملؤسسات األمنية ،ووجود سلطة جديدة،

بصورة فعلية بأن ينسحب إلى انقسام جغرافي

وكذلك مصالح وفئات اجتماعية جديدة نشأت في

بكل ما يترتب على ذلك من نتائج.

إلكساب هذا االنقسام االستمرارية ،والذي بدأ

ظل حالة االنقسام ،مثل ما اصطلح على تسميته
أحيان ًا أصحاب املاليني اجلدد.

يعودا الالعبني الوحيدين في موضوع اس���تمرار

أما في الضفة الغربية ،فهناك مصالح مرتبطة

االنقسام من عدمه ،إذ تظهر مالمح إستراتيجية

باس���تمرار الوضع القائم ،واس���تمرار ش���بكة

سياسية تبنى من قبل اإلسرائيليني على الوضع

العالقات مع إس���رائيل والهيئات الدولية ،ووجود

الراهن ،أي مبعنى ما هي محصلة حل الصراع

مؤسس���ة أمنية تغ ّولت وتخشى من تبعات إعادة

الفلس���طيني – اإلس���رائيلي م���ن وجه���ة نظر
إستراتيجية ،طبع ًا اإلسرائيليون ليسوا املسؤولني

والقطاع على مواقعها.

املباش���رين عن االنقس���ام ،لكنهم استفادوا منه

تكمن املش���كلة في أن الطرفني الرئيس�ي�ن لم

دمج املؤسس���ات األمني���ة وتوحيدها في الضفة
باختص���ار ،فإن العام���ل الرئيس حتى اآلن،

إل���ى الدرجة القصوى ،وأعتقد أنهم س���يمنعون

هو عامل داخلي ،سببه وجود مواقع تأثير ونفوذ

بوس���ائلهم املتعددة إمكانية لم الش���مل ،وعودة
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جزء من النظام السياسي وتدجينه بهذا الشكل

الوحدة السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية.
وأود أن أضي���ف هن���ا مس���ألتني مهمت�ي�ن،

الذي يشمل وجود املنظمة والرئاسة وحكومتني،

األول���ى تتمثل في أن طبيعة النظام السياس���ي

إحداهم���ا في الضفة واألخ���رى في غزة ،وكأن

الفلسطيني الراهن وبنيته تتطور بالصدام وليس

هذا هو النظام السياس���ي الفلس���طيني ،كيف

بإمكانية أن تخدم احلركة الوطنية فصائلها عبر

ترى املوضوع؟

آلي���ة دميقراطية مح���ددة ،أي أن طبيعة النظام
السياس���ي الفلس���طيني الذي بنته حركة فتح،
مينع تداو ًال سلس ًا للسلطة ،من خالل سيطرتها

أسباب أكثر عمقًا
هواش :بداية ،أعتقد أن أس���باب االنقس���ام
أعمق بكثير من وجود مصالح ذاتية وش���خصية
وحزبية ،مع أن هذه املصالح بدأت تشكل عقبة ،أو
متد االنقسام بأسباب استمراره ،املسألة برأيي
أعمق كثير ًا ،ترتبط بفكر ومشروع سياسي واسع
وواض���ح املالمح ،أساس���ه الفكري اخلروج عن
اجلماعة ،وتش���كيل جزر سيادية خارج اجلماعة
منطلقة ومستندة إلى فكر اإلسالم السياسي ،إذ
تريد هذه اجلهة ،وحتديد ًا حركة حماس أن تهيمن
على املجتمع الفلس���طيني بأي وسيلة ،الوسيلة
األولى هي عدم قدرتها على الس���يطرة على كل
املجتمع الفلس���طيني ألسباب داخلية وخارجية،
مرتبطة بوجود إسرائيل في الضفة ،وبقاء اجلزء
الرئيس من فلسطني حتت االحتالل.
هناك جزيرة س���يادية في قطاع غزة لإلسالم
السياس���ي ،وليس���ت للمجتمع الفلسطيني ،هي
قاعدة لتطوير مش���روع االنقسام ،من مشروع
س���يطرة على كل الشعب الفلسطيني ومقدراته،
والتصرف بكل املش���روع مبا يت�ل�اءم مع رؤية
اإلس�ل�ام السياس���ي ،وليس مبا ينس���جم مع
الشعارات املطروحة على السطح من نوع حترير

ش���به املطلقة على كافة مفاص���ل الدولة وبنيان
الس���لطة الوطنية الفلس���طينية ،فهي تقوم بذلك
دون أيديولوجي���ا ،أي باحل���س الغري���زي للبقاء
واالحتفاظ بالس���لطة ،أما حركة حماس فتحمل
الرؤية نفس���ها ،وإن كان���ت بغطاء ديني ،مبعنى
أن النظام السياسي الفلسطيني ،بطبيعته ـ مع
مراعاة أن القصد هنا يشمل القوى املهيمنة عليه
ـ غير قادر ،وغير قابل لفكرة تقاسم السلطة ،أو
االحت���كام إلى اإلرادة الش���عبية ،وبالتالي ُيبنى

نظامان شموليان ،أحدهما براغماتي ليست لديه
هوية فكرية محددة ،واآلخر ش���مولي يس���تدعي
كل ش���عارات اإلسالم السياسي الستمرار هذه
الهيمنة ،واملش���كلة الرئيس���ة األعظم أنه ليست
هناك قوى وسطية وازنة قادرة على خلط األوراق
السياسية مجدد ًا ،والضغط باجتاه دمقرطة بنية
النظام السياسي الفلسطيني.
 :أس���تاذ ه���واش ،هن���اك كالم عن
أن املس���توى الداخل���ي ُيثق���ل عل���ى فرص حل

موضوع االنقسام ،عالوة على املؤثر اإلسرائيلي
واخلارج���ي ،فهل ترى أن االنقس���ام حت ّول إلى
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تتحمل املسؤولية بش���كل أو بآخر عن استمرار
االنقس���ام؛ ألنها لم تس���تطع أن تطور مشروع ًا

فلسطني ،ألن البرنامج السياسي حلركة حماس
فيما يتعلق بحل القضية الفلس���طينية ،س���قفه

عملي ًا يسمح لها بالعمل في قطاع غزة حتى مع

أقل بكثير من س���قف البرنامج السياسي ملنظمة

استمرار االنقسام.

التحرير الفلس���طينية ،وبالتالي املزايدة في هذا
املوضوع ليست في محلها.
أيض ًا فيما يتعلق مبس���ؤولية احلركة الوطنية

«اإلسالم السياسي» واالنقسام
 :ش���اهني ،احلدي���ث عن اإلس�ل�ام
السياس���ي يقود إلى ما يح���دث في اإلقليم ،من
حت���والت إقليمي���ة مفاجئة ومتدحرج���ة وأحيان ًا
متناقضة ،مبعنى أن دور اإلس�ل�ام السياس���ي
تغ ّير في املنطقة ،وبالتالي أين ترى االنقسام في
سياق موضوع التغ ّير اإلقليمي؟ فهل هي ظروف
مشجعة الستمرار االنقسام أم محبطة ألسبابه؟
ش���اهني :موضوع التغيرات على املس���توى
اإلقليمي مهمة ج���د ًا ،لكن يجب عدم النظر إلى
تطور اإلسالم السياسي الفلسطيني ،أو احلالة
اخلاصة لتطور اإلسالم السياسي الفلسطيني،
فهو لم يتطور من داخل النظام السياس���ي ،بل
من خارجه ،لذا لست مع مقولة إن تيار اإلسالم
السياسي الفلسطيني خرج على اجلماعة ،ألنه لم
يكن جزء ًا من إطار النظام السياسي الفلسطيني
وبنيته ،أو آليات العمل التوافقية التي سادت في
الكيانية الفلس���طينية املتمثلة مبنظمة التحرير،
لذا تطور بأشكال وأساليب عمله وفلسفته خارج
هذا النظام ،بل بالتنافس معه وأحيان ًا مبواجهة
مع قوى النظام السياسي الفلسطيني التاريخية،
وأقص���د هنا الش���ق املتعلق باحلرك���ة الوطنية،
وجتلي���ات ذلك واضحة في املس���يرة الس���ابقة،

الفلس���طينية ،أو اجلزء املتمثل في املنظمة ،ألنه
شئنا أم أبينا فإن حركة حماس جزء من مكونات
احلركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني،
شاركت في االنتخابات وفازت بغالبية في املجلس
التشريعي ،وتصرفت بهذه الغالبية بطريقة مخالفة
لتوقعات النظام السياس���ي الفلسطيني ،وحتى
توقعات املجتمع الفلسطيني ،وأرادت بهذا الفوز
أن تقود املجتمع الفلسطيني إلى برنامج مختلف
كلي��� ًا عن برنامج احلرك���ة الوطنية ،وهو برنامج
التسوية ،أي ليس لديها بديل عن هذا البرنامج،
مبعن���ى أنه ليس لديها برنامج حترير ،أو برنامج
مستقل عن فكرة احلوار أو املفاوضات ،أو فكرة
أخرى ميكن أن توصل إلى انسحاب إسرائيلي،
وبالتال���ي مبا أنه ليس لديها مش���روع من هذا
النوع ،فإن مشروعها متطابق في بعض جوانبه
مع مشروع السلطة الفلسطينية ،أي إدارة شؤون
املجتمع الفلس���طيني بطريقة أو بأخرى ،ما ولد
جمل ًة من املصالح والعوامل الداخلية في املجتمع
الفلسطيني ،أصبحت تعيق املصاحلة ،مع ضعف
اجلانب اآلخ���ر ،أي منظم���ة التحرير في طرح
برنامج مقنع للشعب الفلسطيني ،لاللتفاف حوله،
وعزل االنقس���ام ومفاهيم���ه ،مبعنى أن املنظمة
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من االنتفاضة األولى ،إل���ى تطور دخول الكتلة

نش���هد مزيد ًا من هذا التفتيت ،إذا ظلت احلركة

اإلس�ل�امية ،واملجمع اإلس�ل�امي في غزة ،ومن

الوطنية الفلسطينية على حالها.

ث���م اجلهاد اإلس�ل�امي ،ودورها في الدخول في

تدفع املتغيرات على مس���توى اإلقليم والعالم

صراع مع الكتل الطالبية التابعة لفصائل منظمة
التحرير تاريخي ًا.

باجتاه إعادة النظر في بنية النظام السياس���ي
الفلس���طيني ،وهذه العملي���ة ال ميكن أن حتدث
إال بإج���راء عملية تاريخية جدي���دة ،رمبا متثل

هذا التطور اجلدي���د الذي حدث في الدخول
جزئي ًا إلى بنية النظام السياس���ي على مستوى

محطات أساس���ية في تاريخ احلرك���ة الوطنية،

السلطة ،ال يعني أنهم أصبحوا جزء ًا من النظام

كما حدث مع منظمة التحرير ،في العام ،1969

السياسي ،بل هم على صراع وتنافس مع النظام

أي تعدي���ل جوهري في بنية النظام السياس���ي

السياسي التاريخي والتقليدي في محاولة لتحدي
شرعية هذا النظام ،وأنا أثق متام ًا بأن مشروع

وهيكليت���ه ،وبالتال���ي ال بد من تس���وية تاريخية
بني التيار الوطني الدميقراطي العلماني والتيار

حركة حماس هو مشروع الهيمنة على مجمل بنية

اإلسالمي ،فدون ذلك ال ميكن التعايش في إطار

النظام السياسي ،أي على منظمة التحرير ،وهذا

حركة وطنية واحدة.
ما قاعدة هذه التسوية؟

يفس���ر إلى حد بعيد إصرار حركة حماس على

مقاطعة من

أن تب���دأ مبنظمة التحرير ،وأن تؤجل أي ش���يء

شاهني :القاعدة تتمثل في النظر فيما مت القفز

يتعلق بالتنازل عم���ا متلكه بني يديها من مواقع

عليه في اتفاق املصاحلة ،فأسس إجراء التسوية
تتمث���ل أو ًال في التوافق على برنامج سياس���ي،

س���لطة ونفوذ باعتبارها سلطة قائمة في قطاع

وثاني ًا التوافق على أس���س املشاركة السياسية،

غ���زة ،وبالتالي فما الذي يج���ب فعله ،باعتقادي
هذا يتطل���ب مغادرة فكرة االعتق���اد بأنه ميكن

وكيفية حل اخلالفات ،وإعادة وضع ميثاق وطني

النأي بالنفس عن مجمل التغيرات )...( ،النظام

جديد ،يحكم الفلس���طينيني ويحتكمون إليه لدى

السياسي الفلسطيني ببنيته التقليدية وصل إلى

االخت�ل�اف ،وإع���ادة بناء منظم���ة التحرير على

م���أزق ،وهو في مأزق قبل االنقس���ام ،لكن جاء

هذه القاعدة ،وإجراء االنتخابات على مس���توى

االنقسام كأحد جتليات وتعبيرات مأزق النظام

املنظمة ،والس���لطة ،وفي االحت���ادات والنقابات

السياسي الفلسطيني من جهة ،وعدم قدرته على

الش���عبية بشكل دميقراطي ،وبالتالي فإن جوهر
األس���س ،وهنا أقول تعقيب ًا على ما قاله زميلي

من جهة ثانية ،وبالتالي فإن االنقس���ام في أحد

حيدر ،ال يوجد ش���يء اسمه تداول سلطة ،فهذه

أشكاله هو استجابة غير واعية لنتائج املشروع

من التعبيرات الدوالنية التي تسللت إلينا ،فنحن

اإلسرائيلي الذي يفتت ويقسم الفلسطينيني ،وقد

كحركة حترر يجب أن نتوقف عن اس���تخدامها،

مواجهة تطورات املشروع اإلسرائيلي على األرض
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ألنن���ا لم نكن كذلك في منظم���ة التحرير وتاريخ

بتغي���رات دولي���ة أيض��� ًا ،مثل انهي���ار االحتاد

احلرك���ة الوطني���ة ،ب���ل كان ما يحك���م ذلك هو

الس���وفياتي ،وحرب اخلليج ،وبالتالي هل تنجح

التوافق الوطني حتى في ظل هيمنة فصيل واحد،

تسوية بني التيار الوطني وتيار اإلسالم السياسي

واملش���اركة من قبل كاف���ة أطراف حركة التحرر

بالتوافق على برنامج سياسي معني؟

الوطني الفلس���طيني في صن���ع القرار واتخاذه

ع���وض الله :في رأيي هناك تطور هائل يكاد
يكون انعطافي ًا ،ال يج���ري طرحه وإعطاؤه حقه

ميتد إلى الس���لطة ،وبالتالي املطلوب هو العودة

من التمحيص ،فأول حتول هائل يتمثل في حتول

إلى اإلطار اجلبهوي الذي توجد له أسس ومعايير
حتكم توافقه ،وفئاته ،لكن يجب على اجلميع أن
يكون ممث ًال ،بدء ًا من الفصائل الكبرى والصغرى،
م���رور ًا باملجتمع املدني ،واالحتادات والنقابات،

القوة الرئيسة التي كانت قائدة في حركة التحرر
الوطني «فتح» ،إلى قوة سلطوية ،وصحيح نظري ًا

أن معركة التحرر الوطني تتطلب صيغ ًا توافقي ًة
وصيغ��� ًا ائتالفي���ة ،هذا الكالم س���ليم من حيث

والكفاءات الفلس���طينية إل���ى حني إجناز مرحلة

املبنى النظري ،لكن ذلك في الس���لوك السياسي

التحرر الوطني ،بعد ذلك ميكن أن نتمثل التجربة

صعب التحقيق ،بسبب طبيعة احلياة نفسها ألن

السويس���رية في تداول الس���لطة ،لكن قبل ذلك

هناك قوى قائدة ،أو مركزية في احلركة الوطنية

أعتقد أن اجلميع مش���ارك في دفع ثمن التحرر

الفلسطينية ،وهناك قوى إلى جانبها ،لكنها غير

الوطني ،وهذا األمر ينطبق على املنظمة وغيرها،

قادرة على جر القاطرة برمتها.

على مستوى منظمة التحرير ،هذا األمر يجب أن

حتى نزيل الفتيل ال���ذي يطرح اآلن فيما يتعلق

أما التحول الثاني ،فهو أن كافة فصائل العمل

بالس���لطة الفلسطينية ،إذ يجب التوافق على أن

الوطني ـ وألس���تعمل اس���تعارة هنا ـ أصبحت
جزء ًا من القاطرة السياس���ية ،فاحلركة الوطنية

تعكس بالضرورة نتائج االنتخابات على مستوى

الفلس���طينية تعي���ش اآلن مبركزي���ن أو قوتني

«التش���ريعي» ،فالكل يحكم ،لكننا نختلف حول

رئيس���تني متصادمتني ،وإن محاولة البحث عن

جوهر القوانني التي تطرح.

حلول توافقية هي مهمة وطنية تستدعي االهتمام،
لكن ما هي قدرة هذه احللول على أن تضع حد ًا

احلكومات التي تشكل ،هي حكومات ائتالفية ،ال

حركة وطنية بمركزين
 :أس���تاذ حي���در ،خلي���ل حتدث عن
املرجعية السياسية للخالف بني منظمة التحرير
وبرنامجه���ا وحركة حماس ،لك���ن الكل يعلم أن
جوهر ه���ذا البرنامج وتغيرات���ه كانت محكومة
العدد (2013 )24

لتوق غير عادي للسلطة.
قد يقلل املرء من قيمة س���لطة حتت االحتالل،
لكن بالنس���بة إلى غيرنا فإن الس���لطة بآلياتها،
ومنافعه���ا ،ومب���ا تنطوي عليه م���ن هيمنة على
األجواء السياسية واالجتماعية ،ما زالت مصدر
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والنظام السياسي.

اس���تقطاب وصراع قائم ،وبرأي���ي فإن جتربة
اإلسالم السياسي وفش���لها في الدولة املركزية

وم���ا حصل في االنتخابات التش���ريعية التي

مص���ر ،س���تترك مجموعة م���ن التداعيات التي

فازت بها حرك���ة حماس ،أن هناك كتلة ضخمة
غي���ر متحزبة ،كانت تقليدي��� ًا تف ّوض حركة فتح،

ستضع كل مشروع اإلسالم السياسي ،كما يقال

باعتباره���ا الق���وة األكبر ،وصاحب���ة البرنامج

عندما توضع حبة اجلوز الصلبة حتت املكس���ر،
فبرأيي نحن نش���هد أفو ًال غير معقول وس���ريع ًا

الوطني ،لكن عندما تورطت حركة فتح باملمارسة

ودراماتيكي ًا ملا يس���مى اإلسالم السياسي ،كما

الس���لطوية مبا لها وما عليها ،انتقلت هذه الكتلة

في مصر.

إلى حركة حم���اس ،وهذه الكتل���ة التي صوتت

ع���وض الله :الصراع في تركيا هو على هوية

حلماس ليس���ت كتلة اإلسالم السياسي ،وعادة
ف���ي حاالت االنهي���ار دائم ًا ما يف���وض الناس

الدولة ،فهل تستطيع العقلية أو اخللفية الدينية أن

القوة الثانية ،وال ميكن أن يغامروا بأن يصوتوا

تتعايش مع العلمانية ،تركيا تقول إنه إذا انتهت

لقوى صغيرة أو هامش���ية ،وبالتالي كانت قوى

الضوابط الت���ي كانت تكبح جماح حزب العدالة

اإلس�ل�ام السياس���ي ـ حركة حماس ـ هي التي

والتنمية نحو أس���لمة الدولة ،فإنه ستكون هناك

ميكن تفويضها.

مقاطعة من

 :كذلك األمر في تركيا.

شهية ـ لدى هذا الرأي ـ ملزيد من األسلمة ،هذا

وم���ن املالح���ظ أن حم���اس لم تنض���ج ولم

هو الدرس الس���ريع الذي نس���تقيه من التجربة

تتطور إال بعدما اش���تبكت مع القضية الوطنية

التركية.

الفلس���طينية ،مبعنى أنها غادرت مربع التنظير

أقول بصراحة :إن احلركة الوطنية الفلسطينية

واجتاه األس���لمة ،والتربية اإلسالمية التي كانت

تلفظ أنفاس���ها األخيرة بطريقة أدائها وقيادتها،

تطرحها قبل االنتفاضة األولى ،وهذا كان مصدر

ألن هناك مسألتني مهمتني ،األولى تتمثل في أن

الص���راع الرئيس داخل حم���اس ،وأدى بالفعل

املشروع الذي حملته القيادة الفلسطينية ،ومتثله
املنظمة ،وجهت إليه طعنات مميتة أساس ًا من قبل

إلى تطور حركة حماس ،ودخولها املش���هد ليس
باعتبارها جزء ًا من احلركة الوطنية التقليدية ،بل

اإلسرائيليني ،وهذا جزء من األسباب التي رفعت

بالتصادم معها ومحاولة الهيمنة عليها.

حركة حماس إلى مس���توى الظفر بالسلطة ،أما

إذن الس���لوك السياسي ألحد أقطاب احلركة
الوطنية الفلس���طينية أو جزء منها ممث ًال بحركة

املس���ألة الثانية ،فهي أن اجلي���ل القدمي ال يزال
ممس���ك ًا بتالبيب النظام السياسي الفلسطيني،

فتح ،هو خطاب سياس���ي غي���ر جامع ،ومتعثر،

مبعنى أن احلركة الوطنية برموزها القدمية وآلية

وغير قادر على القيادة ،يستعمل بعض األشكال

تفكيرها ما زالت متسك بتالبيب احلياة السياسية

الس���لطوية املتاحة له بحكم هيمنته على السلطة
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لتمري���ر الوقت ألط���ول مدى ممك���ن للبقاء في

العامة للمؤسسات ،وطبع ًا فإن القانون األساسي

السلطة ،مبعنى أن حركة فتح لم تقدم أي مقاربة

هو دستور ،وحدد شكل النظام «رئاسي برملاني»،

جديدة للحركة الوطنية للنهوض بها في مواجهة

وال ميلك أحد تغيير القانون األساسي أو املس به.

املش���روع اإلس���رائيلي ،أو وأد االنقسام ،الذي

الغريب ف���ي املوضوع ،خاصة بعد االنقالب،
أن���ه يفترض أن هن���اك وحدة قوان�ي�ن ،ما عدا

أسميه االنقالب ،وأصر على هذه التسمية.
باعتقادي أن الوضع الفلس���طيني مقبل على

القوان�ي�ن التي لم يجر تعديل عليها ،مثل القانون

انفجار ،ألنه لم يقدم للناس ما هو الهدف اجلامع

األردن���ي للمالكني واملس���تأجرين ،إذ لم يصدر

الذي ميكن على أساسه أن يتحملوا ،ويصبروا،

قانون فلس���طيني فيها ،وكذا احلال بالنسبة إلى
قان���ون التجارة ،وخالفهما ،ما زال معمو ًال بهما

نرى إلى أين وصلت األمور ،وخير دليل على ذلك

ف���ي الضفة ،وكذا احلال بالنس���بة إلى القوانني

لقاء علني ووقح بني وزير ماليتنا ولبيد ،واحلديث

الس���ارية في القطاع ،املش���كلة اليوم أن هناك

عن رف���ع كل العوائق ،في الوقت الذي ندعو فيه

تشريعات تصدر في غزة ،وبعض هذه التشريعات

إلى مقاطعة اإلسرائيليني ،وعدم السماح بالسالم

مخالف للقانون األساسي ،والبعض اآلخر خروج

االقتصادي.

على التشريعي.

ويصمدوا ،ويتكاتفوا في الوقت نفسه ،وها نحن

وقد جاء بشكل واضح في القانون األساسي

انقسام النظام القانوني
 :أود أس���تاذ ح���امت ،أن نرجع إلى
األم���ور القانونية والدس���تورية ،ما هي بصمات
االنقسام على املس���توى القانوني والدستوري،
وتكري���س نظامني ،وأين موقع احلريات من هذه
التجاذبات؟
عباس :هذا موضوع مهم ،ألن النظام القانوني
عندما بدأت الس���لطة منقس���م ،فقد كان هناك
قانون���ان مختلفان في الضفة والقطاع ،وبالتالي
ف���ي املرحلة األولى للمجلس التش���ريعي ،بدؤوا
توحيد القوانني بدء ًا من القانون األساسي ،الذي
وضع شكل هذا النظام وطبيعته ،من لون العلم،
والقدس عاصمة ،إلى احلريات ،إلى الصالحيات
العدد (2013 )24

في امل���ادة ( ،)43ما يخول الرئيس حق إصدار
ه���ذه القوان�ي�ن املؤقتة ،وعرضه���ا على املجلس
التش���ريعي ،لكنه لم يعط س���لطة أخرى إصدار
ه���ذه القوانني إ ّال املجلس التش���ريعي ،وبالتالي

ف���إن أي قانون صدر في غزة حالي ًا هو مخالف

ألحكام القانون األساس���ي ،رغم محاولة إلباسه
غطاء التشريعي ،واستناد ًا لذلك حدثت تشكيالت
وتوظيف���ات وتعيينات من أعلى درجات الس���لم
القضائي إلى أدنى الدرجات الوظيفية.
أم���ا املوض���وع اآلخر ،فله عالق���ة باحلريات
العامة ،مثل منع الرجال من العمل في محال بيع
املالبس النسائية ،فهذا أمر جديد علينا ،وميس
احلريات الدميقراطية التي تربينا عليها ،وبالتالي
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بتنا كأنن���ا نتحدث عن صيغت�ي�ن اجتماعيتني،

وجوهري في كل املش���كلة ،فموضوع الش���رعية

مبعنى ليس تكريس االنقسام كسلطتني قائمتني

جوهري وأساسي ،واحلفاظ على الشرعية ،حتى
لو كانت ضعيف���ة اليوم ،ضروري جد ًا ،ألنه من

فحسب ،بل تكريس قيم ،وعادات جديدة ،وقوانني

الصعب جد ًا تأس���يس ش���رعية جديدة ،مبعنى

وأنظمة جديدة ،ما يعني متزيق نس���يج الشعب
الفلسطيني ،سواء في الضفة أو غزة أو الشتات،

ش���رعية اجتماعية باالنتخابات ،وش���رعية دولية

وهناك مالحظات أخرى مثل البنات في املدارس

باملوافقة عل���ى التعامل اخلارجي ،فاملوافقة على

وعدم االختالط وتأنيث املدارس.

أي ش���رعية جدي���دة يحتاج إلى عمل سياس���ي
واجتماع���ي ودولي وتضامني كبي���ر جد ًا ،غير

مقاطعة من

 :هل اتخذت بذلك قوانني؟

متوافر اليوم ،مع انكش���اف الفلس���طينيني بعد

عب���اس :هذه أنظمة لكنها مطبقة ،لكن مجرد
هذا التوجه ،سواء أسميته نظام ًا أو قانون ًا ،يصبح

ثورات العرب ،وبالتالي ال ميكن تأسيس شرعية

قانون ًا ،وبالتال���ي هناك مجموعة من الظواهر ال

جديدة ،لذا ال بد من احلفاظ على الشرعية القائمة

بد من التنبه إليها إلعادة تكريس وحدة الش���عب

حتى لو كانت ضعيفة ،وال تستجيب الحتياجات

الفلسطيني حتى من الزاوية الفكرية ،خاصة أننا

الش���عب الفلس���طيني ،واملواجهة مع إسرائيل،

نتح���دث عن أن الوطن وح���دة واحدة ال تتجزأ،

هذا من جانب ،أما من جانب آخر ،فإن األدوات

مبعن���ى أنه ال يج���وز أن يكون هن���اك نظامان

والوسائل ميكن إيجادها ،إذا اتفقنا على فكرة أن

اجتماعيان يسودان في مناطق الدولة الفلسطينية

الشرعية في هذه اللحظة السياسية واالجتماعية

املس���تقبلية ،بالتالي فإن هذا التوجه س���يجذر
االنقس���ام ،لذا بتقديري فإننا سنتأثر كثير ًا في

والدولية هي أساس���ية وجوهرية ومن الضروري
احلفاظ عليها ،وبالتالي ال بد من إيجاد وس���ائل

حالة اس���تمرار االنقسام ،ألنه س���يمنح فرص ًا

لتجديد الشرعية.

لتعميق االنقسام االجتماعي عالوة على القانوني.

برأي���ي ،فإن موض���وع االنتخابات حاس���م
وجوهري لس���ببني ،أولهما ألنه يش���كل منوذج ًا

خيار االنتخابات األحادية
هواش ،احلديث الذي قاله عباس حول
تشريعات جديدة يقودنا إلى موضوع الشرعية،
فإذا كان االنقس���ام س���يطول أمده ،كيف ميكن
جتديد الش���رعية ،ه���ل باإلم���كان الذهاب إلى
انتخابات منفصلة مث ًال؟
هواش :هذا موضوع حس���اس وخطير جد ًا

لتجديد الشرعيات بصورة دائمة ،واحلفاظ على
قيم���ة هذا املوضوع ،وجوهرها أن الش���رعية ال
تت���م بالس���يطرة وال االنقالبات العس���كرية ،وال
سيطرة إس���رائيل ،وال إدامة االحتالل ،وبالتالي
الش���رعية يجب أن تكون منتخب���ة ،وهكذا فإذا
متكنا من إجراء االنتخابات مبش���اركة اجلميع
يك���ون هذا أم���ر ًا جيد ًا ،أما إذا ل���م نتمكن من
89

إجرائها مبش���اركة القوى األساس���ية والرئيسة

مصر ،وليبي���ا ،وتونس ،وبعض البلدان العربية،

في احلركة الوطنية ،فيجب إجراؤها مبن حضر،

يجلب خالد مش���عل (رئيس املكتب السياس���ي

وهناك انتخابات جرت العام  1996مبن حضر،

حلم���اس) إلى أي قمة عربي���ة ،ويقال هذا ميثل
الشعب الفلس���طيني ،وهذا خطر أصبح قائم ًا،

أحد بشرعية االنتخابات ،وال النظام السياسي،

وقد كانت هناك محاولة لعقد قمة عربية من أجل

وال القيادة.

املصاحل���ة ،وكان تخوف القي���ادة ،قيادة «فتح»

ولم تشارك فيها حركة حماس ،ولم يشكك حينها

مقاطعة من

ومنظمة التحرير من أن تس���تبدل الشرعية ،لذا

 :لك���ن وقتها كانت هناك

يجب االستعداد إلجراء االنتخابات مبن حضر،

وحدة جغرافية.
هواش :وقتها كانت هناك وحدة بصرية أكثر

مبعن���ى تش���كيل كل قواعد العملي���ة االنتخابية

منها عملية ،فمن كان يريد الذهاب إلى غزة كان

بالكام���ل ،وتدعى كافة األطراف للترش���ح ،وإذا
ل���م توافق حركة حماس على املش���اركة ،تجُ رى

نظام سياسي واحد ،وكان يصعب إجراء معاملة

االنتخابات ف���ي الضفة ،مبا في ذلك تخصيص

لشخص إذا كانت في القطاع.

مقاع���د لقطاع غزة ،فإذا عمل���ت دائرة واحدة،

عليه احلصول على تصريح ،حتى عندما كان هناك

مقاطعة من

فباإلمكان إجراء االنتخابات هنا مبن حضر.

 :لك���ن كانت هناك مظلة

 :ه���ل هناك إمكانية إلجراء مثل هذه

سياسية حتكم األراضي الفلسطينية.
هواش :باعتقادي أن هناك أنظمة تتيح إجراء

االنتخابات؟.

انتخابات سياسية وتشريعية دون مشاركة حركة

عباس :إذا كنا نتحدث عن إجراء انتخابات،

حم���اس ،أي دون موافقتها ،ألن األس���اس في

تخص كل أبناء الشعب الفلسطيني ،ففي تقديري
س���واء كان مرشح ًا من سورية ،أو مخيم صبرا

فهو الذي ينتخب ،والذي يرش���ح ،ويقرر من هي

وش���اتيال ،أو األردن ،هو املوضوع نفس���ه ،لكن

الشرعية ،وفي كل األحوال فإن إجراء االنتخابات

خصوصي���ة الضفة وغزة تكمن في أنه ميكن أن

هو خط���وة بحاجة إلى دراس���ة عميقة ،فاتخاذ
القرار بهذا الش���أن صع���ب ومعقد جد ًا ،لكن ال

جترى االنتخابات في اجلزء املمكن االنتخاب فيه

املشاركة باالنتخابات هو اجلمهور ،أي املواطن،

في الوطن ،في الضفة والقطاع ،وفي وقت واحد،

ب���د من االس���تعداد لقرار من ه���ذا النوع ،إذا

وبالتالي إذا كانت هناك إمكانية ملش���اركة كافة
القوى السياسية يكون ذلك جيد ًا ،وإال ميكن أن

على الشرعية.

جت���رى االنتخابات في الضف���ة ،وميكن اختيار

اضطرت القيادة إليه أمام أي محاولة للس���يطرة
وهنا ال بد من التنويه ،إلى أنه في أي حلظة،

ممثلي هذه الكتل سواء من الضفة أو غزة ،طاملا

هناك خطر في ظل هيمنة اإلسالم السياسي في

نتحدث عن شعب واحد ،وبالتالي باإلمكان تعديل
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قانون االنتخابات ،ويعامل الوطن كقائمة واحدة،

مث ًال لعشر سنوات أخرى ،مبعنى صدور مراسيم

وجترى االنتخابات على القوائم.

رئاسية هنا ،وتشريعات غير شرعية أو دستورية
في القطاع.

الصراع على الشرعية
 :نع���ود إل���ى ش���اهني ،أن���ت مهتم
مبوضوع الشرعية ،والصراع عليها ،والقفز من
اخلالف على السلطة إلى اخلالف على الشرعية،
كي���ف ترى األداء السياس���ي حلم���اس داخلي ًا
وخارجي ًا ،خاص ًة ف���ي الفترة األخيرة ،وحتديد ًا
بعد احملاوالت جلر املوضوع الفلسطيني بدل أن
يستفيد من التغيرات العربية كطرف مباشر في
الصراعات العربية ،هل هذا من تبعات االنقسام
وس���يثقل على املوضوع الفلس���طيني ومس���ألة
الشرعية؟
ش���اهني :س���أعقب بداي���ة عل���ى موض���وع
االنتخابات وفق دائرة واحدة ،وموضوع الشرعية،
فاالنتخابات ليست مجرد توجه لالنتخاب ،أو أحد
مكونات العملية الدميقراطية ،فهي ليست العملية
الدميقراطية ،ولها معايير وش���روط ،وتعتبر حق ًا
من حقوق اإلنسان ،ومن شروطها أن تتاح لكل
فرد حرية االختيار والترشح والدعاية االنتخابية،
وبالتال���ي فإن أي مس به���ذه احلقوق مثل حقي
في الترشح أو االنتخاب في قطاع غزة ،ألسباب
تتعلق بحماس ،أو حقي في الضفة ألسباب تتعلق
بإسرائيل ،ميس العملية االنتخابية وشرعية نتائج
االنتخابات.
 :رغ���م تفهمي ملا تقول،
مقاطعة من
ه���ل علينا أن نتحمل اس���تمرار الوضع احلالي

ش���اهني :املطلوب كيفية توفير أساس إلجراء
عملي���ة انتخابي���ة س���ليمة تعيد بناء الش���رعية
الفلسطينية ،وال تكون محطة للطعن بالشرعية من
جدي���د ،وبالتالي فإنه ـ ليس وفق القانون الدولي
ـ يس���هل فلس���طيني ًا الطعن في عملية انتخابية
يحرم فيها أي مواطن وصل س���ن الترشح ،ولم
تتح له الشروط املناسبة للترشح ،فكيف احلال إذا
كان هناك مليون و 800ألف مواطن في القطاع
مينع���ون من هذا احلق ،وبالنتيجة أعتقد أن هذا
محظور ،وهذا حتى على مستوى النتائج يصعب
الطعن فيه.
مقاطعة من

 :أنا أحتدث عن مؤسسة

سياس���ية لها ست س���نوات ،ومع انتهاء الفترة
القانونية للرئيس واملجلس التش���ريعي ،يبدو أن
حالة االنقسام ليست عابرة وبالتالي كيف ميكن
جتاوزها ،وماذا تفعل املؤسسات القائمة؟
ش���اهني :االنتخابات مبفهومها الفلس���طيني
كم���ا تط���رح من الق���وى السياس���ية ،ال تطرح
كمحطة إلعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني
وشرعيته ،بل حسم خلالف قائم ،ما ميثل وصفة
الس���تمرار الصراع ما بعد االنتخابات ،إضافة
إلى ذلك فإن االنتخابات ليس���ت بالضرورة هي
احملطة ملعاجلة كافة املش���كالت القائمة ،خاصة
موضوع الشرعية ،فنحن كنا أمام كيان سياسي
فلس���طيني ندين له بالوالء دون انتخابات ،فالكل
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دول هناك تداول للس���لطة لكن ألسباب مختلفة
تشرك أطراف ًا من قوى املعارضة.

مبا في ذلك حركة حماس كانت تقر بياسر عرفات
كقائد للش���عب الفلس���طيني ،لكن بعد وفاته بدأ

إن املخ���رج اإلس���تراتيجي الكبي���ر للوضع

اخلالف على الشرعية.
إن أحد أهم مرتكزات الش���رعيات هو اإلرادة

الفلس���طيني الراه���ن هو العودة إلى الش���رعية

الش���عبية ،ه���ذا أحد أه���م دروس ما حدث في

الثورية ،مع العلم أنه ليس هناك قرار سياس���ي

املنطقة العربية ،فالنظام في مصر ،نظام مبارك،
أل���م يكن نظام ًا ش���رعي ًا ،وكذا احلال بالنس���بة

بالعودة إلى الشرعية االنتخابية.

لتونس ،والش���يء نفسه يحدث اآلن في سورية،

وباعتق���ادي فإن موض���وع االنتخابات ليس
فني ًا ،بل سياس���ي بالدرج���ة األولى ،مبعنى أنه

مبعن���ى أن مصادر الش���رعية متنوعة ،لكن في

إذا أردنا الدخول في انتخابات تشريعية في ظل

حركات التحرر الوطني ،الش���رعية هي ش���رعية

ه���ذا الوضع ،فعلينا التحلي بعزم الرجال ،وأخذ

الكفاح الوطني ،وأنا هنا لست ضد االنتخابات،

موقف مما هو موجود في قطاع غزة ،مبعنى إذا

لكن ماذا لو لم نس���تطع إجراء االنتخابات ،هل

قررنا دخول االنتخابات دون القوى املسيطرة في
قطاع غزة ،فال بد من اإلعالن عنه إقليم ًا متمرد ًا.

هذه احلال ،لذا فإن مرتكزات التسوية التاريخية

 :أعتقد أن هذا متأخر.

نظ���ل على الوضع القائم ،أم جند طريقة لتجاوز

مقاطعة من

عوض الل���ه :مبعنى إذا ما أريد املضي قدم ًا

بني التيارين الوطني واإلسالمي هي املخرج.

ف���ي موضوع انتخابات تش���ريعية دون حس���م

المخرج اإلستراتيجي
 :حيدر ،حتدثن���ا كثير ًا عن موضوع
اإلرادة الش���عبية ،أين ترى لغز الغياب املستمر
للكتلة الوسطية أو الوازنة ،أو التيار الثالث؟
عوض الله :طرح األسئلة سهل ،فبداية االنتقال
من الشرعية الثورية إلى الشرعية االنتخابية فرض
واقع ًا جديد ًا ،البنية القيادية اآلن ،ولندع املنظمة
فهي إطار رمزي ومعنوي ،وليس لها أي دور في
إدارة احلياة السياسية على املستوى السياسي
الع���ام ،عندما انتقلنا من الش���رعية الثورية إلى
الشرعية االنتخابية تفوض من فاز باألكثرية ،وإن
مسألة تداول السلطة ال تعني االنفراد بها ،ففي
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موضوع غزة ،فأنت تكرس االنقس���ام ،وتضفي
عليه الشرعية الكاملة.
أم���ا فيما يتعلق باألح���زاب الصغرى ،فهناك
بع���د تاريخي للموضوع ،يتعل���ق بأن حركة فتح
منت وتطورت ،واملال السياس���ي العربي ساهم
ف���ي تقويتها ،وم���ا زال املال يلع���ب دور ًا كبير ًا
في قدرة احلركات السياس���ية على االستقطاب،
ل���ذا نرى أكب���ر قوتني لدين���ا تتمتعان مبصادر
مالي���ة كبيرة وثابت���ة ،لكن هذا ال يعفي األحزاب
الصغيرة ،التي يجب أن نقس���مها إلى قسمني،
أحدهم���ا يعيش بقوى دفع احلركة الوطنية ،لكن
على مستوى احلالة املوضوعية أو االجتماعية ال
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يلعب إال دور ًا جتميلي ًا في اخلارطة السياسية،

االنقس���ام ،خاصة أن الشباب العربي استطاع

وهنا ال بد من اإلش���ارة إلى أنه ليس لدينا نظام

أن يغير شرعيات.

دميقراطي لتمويل األحزاب ،وبالتالي فإنها عرضة

عباس :س���أعود بداية إلى ما قاله خليل ،إذا

لسياسة العصا واجلزرة ،كما أن القوى الصغيرة

طال أمد العملية االنتخابية ،وإذا لم يرغب طرف

لعبت دور «السمس���ار» ،إذ لعبت على التناقض

بإجرائه���ا ،هل نظل نراوح مكاننا ،أعتقد أن من

بني «فتح» و«حماس» ،مبعنى أنها لم تقدم نفسها
ً
بدي�ل�ا ،ولم تقدم رؤية تس���تطيع أن تقنع الناس

الض���روري أن نفكر ونضغ���ط باجتاه أن تكون
هناك مشاركة شعبية ،وأن تضمن قواعد التمثيل

بأنه���ا ميكن أن تكون مؤهلة للقيادة أو الضغط،

النس���بي مش���اركة اجلميع ،إذا كان لدينا توجه

ومع األس���ف الش���ديد ،معظم القوى السياسية

باجت���اه الدمقرطة التي نتحدث عنها ،بالنس���بة

أصبحت فقط موجودة إلدارة احتياجات نخبتها

للموض���وع اآلخر ،فكما ق���ال حيدر هناك غياب

القيادية دون برامج حقيقية قادرة على أن تدخلها

للقوة الثالثة ،ألن من الواضح أن الصراع يتمحور

في الصراع على التمثيل والتطوير.
اليسار خرج باستنتاج صحيح ،وهو أنه بوالدة

بني القوتني الرئيس���تني «فتح» و»حماس» ،ويبدو
أن ك ًال منهم���ا أخذ حصته ف���ي مناطق الوطن

الس���لطة تداخلت املس���ائل االجتماعية مبسائل

الفلس���طيني ،لذا أتفق م���ع ما قيل من أن القوة

التحرر الوطني ،لكنه مقصر ،إذ لم يتشرب هذا

الثالثة غائبة ،واليس���ار لم يطور برامجه باجتاه

التط���ور ،وبالتالي لم يداف���ع حتى على الصعيد

يكون فيه هو الق���وة الثالثة ،وحتول البعض منه

االجتماعي ،واحلريات ...ولم ينخرط في الدفاع

لألس���ف إلى منظمات أهلية حتت إطار خدمات

ع���ن مصالح الفئات التي يفترض به أنه ميثلها،
وبالتالي كل ذلك لع���ب دور ًا في جتفيف منابعه

تنته���ي بإيص���االت الفنادق ،وحب���ر على ورق،
وبالتالي ال يؤدي الدور الوطني املفترض به.

وإمكانياته ،وأود أن أختم مبس���ألة أخيرة ،هي

ال شك في بروز حركات شبابية ،نتيجة كل ما

أن املنظمات األهلية التي تنتمي للمجتمع املدني،
وكانت جزء ًا أساس���ي ًا منه ،تع���د امتداد ًا لهذه

حدث ،إذ ال ميكن للشباب إال أن يتأثروا ،لكن رغم
بعض احلركات مثل «ش���باب من أجل القدس»،

األحزاب ،بحيث أصبحت نخب ًا بيروقراطي ًة تدير

الذي���ن رأيناهم في لفت���ا ينظفون بعض املقابر،

احتياجاتها مبعزل ع���ن الفئات املختلفة ،وحتى

وح���ركات اجتماعية قامت ب���رام الله بتحركات

احلزب الرئيس الذي ولدت من رحمه.
 :ح���امت ،أعلم أنك مطلع على احلراك

إيجابية ألهداف نبيلة ،لكن من الواضح أن هناك
غياب ًا لعنوان مركزي لهذه احلركات ،مع أن آمال

الشبابي ،لكن أين الدور الشعبي والشبابي في

وطموحات الش���باب وقدرتهم على العمل كبيرة،

فرض الضغط لتش���كيل إرادة ثالثة على أطراف

وعل���ى ما يبدو يحاول البع���ض أن يركب موجة
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السياس���ية دائم ًا الظروف العادية وغير العادية

هذه احلركات لتوجيهها باجتاه شخصنة املسألة،
وإجناز مكاس���ب ش���خصية بعيد ًا عن املشروع

التي تتطور وتتفاقم ،واحلديث بصورة دائمة عن
ضعف الشرعية ،لذا يجب االحتياط دائم ًا لألسوأ،

الوطني الذي نتطلع إليه ،رغم أن شعبنا معطاء،
إذ ترى أن نسبة املعتقلني حتى بني األطفال عالية،

وإلمكان هدم الشرعية وتأسيس شرعية جديدة،

ويحكى عن أرقام كبيرة ،إذ يحكى عن  800طفل

وبالتالي فإن هذا العامل يجعل هناك حاجة ماسة

معتقل خالل عامني ،فما بالك بالشباب.
ال ش���ك في أن الش���باب طبع ًا بحاجة اليوم،

وضرورية لالستعداد النتخابات مبن حضر ،دون
وقف العمل من أجل إيجاد توافق وطني لتجديد

وأمتنى أن يكون لدينا طموح لوضع برامج جدية

حركة التحرر الوطني ،وجتديد النظام السياسي

حقيقي���ة اجتماعية تخدم مصالح الش���باب ،إذ

الفلس���طيني بأهدافه املتمثل���ة بإنهاء االحتالل،
وإقامة دولة فلسطينية ،ألن االحتالل أيض ًا عامل

التربية والتعليم ،يتقدم لها  37ألف شاب ،فهذا

أساسي في كافة التطورات الفلسطينية ،فاآلن لو

يفرض تساؤالت حول مصير هؤالء الشبان ،وأين

حدث انفراج ألي سبب غير متوقع ،فقد تتغير كل

سيذهبون طاملا لم تهيأ لهم فرص عمل ،وبالتالي

موازين القوى الداخلية في املجتمع الفلسطيني،

سنواجه مشكلة حقيقية في املستقبل ،ألن لدينا

وبالتالي يجب االس���تعداد لكل اخليارات مبا في

آالف اخلريجني ،وهؤالء الش���بان سيعبرون عن

ذلك االنتخابات مبن حضر.

عندما أسمع أن هناك  800وظيفة معلم في وزارة

عب���اس :أنا لدي تعقيب صغير ،إذ أمتنى أن

حاله���م ،وبالنتيجة أتفق مع أن املرحلة املقبلة قد
حتم���ل في طياتها تغيير ًا في املش���هد الداخلي

يجري على األقل التوافق حول كيفية مواجهة غول

الفلسطيني.

االستيطان ،والهجمة الشرسة في هذه املرحلة،
 :إذن لم يفت األوان إللقاء

إذ إن هناك هجمة شرسة على شعبنا ،وعمليات

الشباب بثقلهم في تشكيل املشهد الفلسطيني.

التهويد متس���ارعة ،واالس���تيطان يتسع ،بينما

مقاطعة من

عباس :بالتأكيد ،لم يفت.

نحن لألسف نحشر أنفس���نا في زاوية اخلالف

 :هل من أحد لديه تعقيب نهائي؟
ه���واش :فق���ط أود أن أقدم تعقيب��� ًا صغير ًا

الفلس���طيني الداخلي وكأن���ه هو الصراع ،فيما
صراعنا ال يزال مع االحتالل واالس���تيطان ،لذا
أمتنى أن يحدث ضغط على األحزاب السياسية

بخص���وص إجراء االنتخاب���ات مبن حضر ،أنا
شخصي ًا ال أفضل هذا اخليار ،بل استيفاء شروط

الناف���ذة التخاذ موق���ف س���واء بالوصول إلى

العملية الدميقراطية مبا أن جوهرها مثلما أشار

االنتخاب���ات أو خالفه ،حت���ى يكون هناك تغيير

خليل ،لكن أفضل أن يكون في حس���بان القيادة

جذري ،على األقل ،للواقع احلالي.
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سيا سات عامة

الطفل الحدث في المواثيق الدولية
والتشريعات المعمول بها في فلسطين
تهاني عويوي

*

تش ّكل فئتا الصغار والشباب أغلبية املجتمع

باألجرام ولم يتم إصالحه ،فإنه يعتاد اجلرمية

الفلسطيني ،وتعد هذه الفئة من الفئات املهمشة

ويصبح من العس����ير إصالحه وهو راشد ،أما

في املجتمع ،وتشير إحصاءات اجلهاز املركزي

اخلطورة على األحداث أنفسهم فتتمثل في أنهم

الفلسطيني إلى أن األطفال يشكلون ما نسبته

يصبحون قوة عاملة معطلة يعيشون عالة على

 %53.3من مجموع الس����كان ،وتعتبر ظاهرة

ذويهم واملجتمع ،ما يؤدي إلى فقدان الطاقات

جنوح األحداث وانحرافهم من أعقد املشكالت

اخلالقة املتمثلة بالش����باب ،وعليه يجب وضع
قواع����د تتضم����ن حقوق ًا يج����ب أن يتمتع بها

االجتماعي����ة الت����ي تواجه الدول����ة واملجتمع،

األحداث ،ألن هذه القواعد واحلقوق تعتبر جزء ًا
مهم ًا على طريق معاجلة األحداث وإصالحهم،

وتع ّرض مستقبل األجيال للخطر ،هذا اخلطر
الذي ينعكس على املجتمع واألحداث في آن،

فخطورة ظاهرة جنوح األحداث على املجتمع

ليعودوا إلى مجتمعهم أعضا ًء فاعلني ال يشكلون
عبئ ًا عليه ،والتخلص من خطر ضياع األجيال

كيان املجتمع وأمته ،وحياة أفراده وسالمتهم

وانهي����ار الطاقات .واخلطوة األولى التي يجب

وأعراضه����م وأموالهم ،فاحلدث إذا بدأ حياته

القيام بها هي تش����ريع القوانني الالزمة لبيان

* باحثة قانونية.

هذه القواع����د واحلقوق وتوفير كافة إمكانيات

تتمثل ف����ي أنها تعود بالضرر املباش����ر على
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تطبيقها لتوفير احلماية الالزمة من أي انتهاك

ومعاجلته���م ،من أجل العمل على تدمير املجتمع

قد يحدث.

الفلسطيني.
ُيعد قانون األحداث من القوانني املكملة لقانون

هناك العديد من القواعد واملواثيق الدولية

العقوبات العام ،ولذا فهو جزء من قوانني العقوبات

اخلاص����ة بقضاء األحداث الصادرة عن األمم
املتحدة التي حددت ـ من خالل بنودها ـ جمل ًة

التكميلية التي تُلحق برزمة قوانني اجلزاء ،وتبرز

من احلقوق التي يجب أن يتمتع بها األحداث

أهمية قانون األحداث في حتديد تعريف احلدث

كقواع����د دني����ا منوذجية ال يج����وز بأي حال

وتوضيح مفهوم���ه القانوني ،وبيان أهم القواعد

انتهاكها.

اإلجرائي���ة اخلاص���ة بالتحقي���ق م���ع األحداث
ومحاكمتهم ،ومدى ضمانات هذه احملاكمة.

وتعد قواعد األمم املتح���دة النموذجية الدنيا
إلدارة ش���ؤون قضايا األح���داث (قواعد بكني)

وي���دور نطاق تطبيق ه���ذه العقوبات على فئة

والت���ي اعتمدتها اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة

عمري���ة معينة ح ّددها القانون بنفس���ه في معظم

عام 1985م ،وكذلك قواعد األمم املتحدة بش���أن

األح���وال ،وقد يحددها قان���ون العقوبات العام،

حماية األحداث املجردين من حريتهم ،من أولى

وله���ذا فإنه وللبحث في النطاق التطبيقي لقانون

املعاهدات الت���ي ح ّددت معالم هذه السياس���ة

األح���داث فال بد أن نبح���ث في مواضيع تعريف

احلديثة ،أما بخصوص القوانني واألنظمة السارية

احلدث ،والفئات العمرية ومس���ؤوليتهم اجلزائية

املفعول في فلس���طني واخلاصة بإدارة ش���ؤون

ومقارنته���ا بالتعريفات الواردة ف���ي االتفاقيات

قض���اء األحداث ،فإنها ال ترتقي إلى املس���توى

الدولية والقوانني السارية في كل من الضفة وغزة.

املطل���وب حلماية حقوق األحداث وإقرار القواعد

ً
أوال ـ تعريف الحدث
يع ّرف احلدث بأنه فتي السن ،واحلدث قانون ًا
هو كل شخص أمت السابعة من عمره ولم يتم
الثامنة عشرة ذكر ًا أكان أم أنثى.
تناولت قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية
إلدارة ش����ؤون قضايا األحداث (قواعد بكني)
تعريف احلدث بأنه «طفل أو ش����خص صغير
السن يجوز مبوجب النظم القانونية ذات العالقة
مس����اءلته عن جرم بطريقة تختلف عن مساءلة
البالغ» ،كما عرفته قواعد األمم املتحدة بشأن

اخلاصة بإدارة ش���ؤون قضائهم ،وذلك بس���بب
قدمها وعدم تناسبها مع تطورات الدولة احلديثة
ومتطلباتها ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،فإن
هذه القوانني ال تنسجم مع القواعد واحلقوق التي
أقرتها القواعد واملواثيق واالتفاقيات الدولية ذات
الصلة ،كون هذه القوانني واألنظمة ش���رعت في
ظل عهود احتالل بريطاني وإسرائيلي ،وبالتالي
فهي ال تس���عى إلى إعطاء حقوق لألحداث بقدر
ما تس���عى إلى س���لب هذه احلقوق بهدف زيادة
معدالت اجلرمية وعدم مراعاة إصالح األحداث
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حماية األحداث املجردين من حريتهم بأنه «كل

اقترب احلدث م����ن النضوج ،حتى إذا اكتمل
رشده فإنه يتحمل مسؤولية أعماله كامل ًة ،وهذه

أما بخصوص القوانني السارية في فلسطني،

املراحل واضحة ومحددة في القوانني السارية

فق����د مت تعري����ف احلدث في قان����ون إصالح

املفعول في فلسطني ،فباإلضافة إلى التقسيم

األحداث األردني رقم  16لسنة  1954املطبق

ال����ذي وضعه قانون املجرم��ي�ن األحداث رقم
 2لس����نة  1937الذي ذكر س����ابق ًا ،فقد قسم

«كل ش����خص أمت التاس����عة من عمره ولم يتم
الثامنة عشرة ذكر ًا أكان أم أنثى» ،أما قانون

قانون األحداث األردني رقم  16لسنة 1954
الس����اري في الضفة الغربية ،مراحل احلداثة

املجرمني األحداث رقم  2لسنة  1937املطبق

على النحو اآلتي:

في قطاع غزة ،فقد عرف الولد في املادة الثانية

الولد« :هو كل من أمت التسع سنوات من عمره

منه بأنه «كل ش����خص تقل سنّه عن  14سنة

أو يدل ظاهر حاله على أنه أمت التاسعة ،إال

أو يلوح للمحكمة أن س����نّه تقل عن  14سنة».

أنه لم يتم الثالثة عشرة».

شخص دون الثامنة عشرة من العمر».

ف����ي الضفة الغربية ،في املادة الثانية منه بأنه

وعرف احلدث بأنه» الش����خص الذي يبلغ من

املراهق« :هو كل ش���خص أمت الثالثة عشرة أو

العمر  14س����نة فما فوق أو يلوح للمحكمة أنه

يدل ظاهر حاله على أنه أمت الثالثة عش���رة،

بل����غ  14فما فوق غي����ر أنه لم يتم  ،»16بينما

إال أنه لم يتم اخلامسة عشرة»،

ع����رف الفتى بأنه «كل ش����خص بلغ من العمر

الفتى« :وهو كل ش���خص أمت اخلامسة عشرة

 16سنة فما فوق غير أنه لم يتم  18سنة».

م���ن عمره أو يدل ظاه���ر حاله على أنه أمت
اخلامس���ة عش���رة ،إال أنه لم يت���م الثامنة

ثانيًا ـ مراحل مسؤولية الحدث
نالحظ مما س����بق أن التعري����ف القانوني
للحدث مرتب����ط باملس����ؤولية اجلزائية ،فهناك
مراح����ل زمنية مختلفة مي����ر بها احلدث ،حتى
يصل إلى س����ن الرش����د القانونية ،ومسؤولية
احل����دث ف����ي كل مرحلة تختلف ع����ن املرحلة
األخرى ،فهذه املسؤولية تتدرج بحسب املرحلة
التي مير بها احلدث ،فاحلدث قبل سن التمييز
يكون عدمي األهلية واملسؤولية ،ثم يصبح ناقص
املسؤولية واألهلية ،ثم تزداد هذه املسؤولية كلما

عشرة».
حددت هذه التقس����يمات مس����ؤولية احلدث
بحسب مراحل عمره املختلفة ،كما جاء قانون
العقوبات الفلس����طيني رقم  74لس����نة 1936
ف����ي املادة ( ،)9املطبق في قطاع غزة وقانون
العقوبات األردني رقم  16لسنة  1960املطبق
ف����ي الضف����ة الغربية في امل����ادة  ،94بتحديد
مسؤولية احلدث على النحو اآلتي:
 .1إعفاء احلدث الذي لم يبلغ التاسعة من عمره
من املسؤولية اجلزائية عن قيامه بفعل أو ترك
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لع���ام  1958على حق األطفال في املعاملة

يعاقب عليه القانون.
 .2إعفاء احلدث ما بني التاسعة والثانية عشرة

دون متييز ،وحقهم في اجلنس���ية والضمان

من عمره من املسؤولية اجلزائية عن اجلرمية

االجتماع���ي والنم���و الصح���ي ،واحلماية

الناشئة عن فعل أو ترك ،إال إذا ثبت أن هذا
احلدث كان قادر ًا على اس���تيعاب أنه كان

والرعاية والتعليم والتربية اخلاصة.
ه����ذا باإلضاف����ة إلى العديد م����ن القواعد

يتوج���ب عليه القيام بفعل معني أو االمتناع

واالتفاقي����ات الدولي����ة التي وف����رت في بعض

عن فعل معني.

نصوص موادها ،حما ًية لبعض حقوق األحداث.

ه����ذا باإلضافة إل����ى األوامر العس����كرية

جاءت هذه القواعد واملب����ادئ واالتفاقيات

اإلسرائيلية السارية املفعول في هذا اخلصوص،

نتيجة جتارب األمم والشعوب والدول املختلفة،

والتي ال جتيز تقدمي احلدث الذي لم يبلغ الثانية

لذلك فه����ي تصلح ألن تك����ون نقطة االنطالق

عشرة من عمره للمحاكمة اجلزائية.

لتطبيق اإلصالحات فيما يخص قضاء األحداث
ف����ي مختلف الدول ،حي����ث وفرت هذه املبادئ
واالتفاقي����ات خطوط ًا عريض����ة وقواعد عامة،

المواثيق واالتفاقيات الدولية
ش����رعت األس����رة الدولية ،ممثل���� ًة باألمم
املتح����دة ،مجموع���� ًة م����ن القواع����د واملبادئ
واالتفاقيات الت����ي تعنى بحماية فئة األحداث
اجلانحني ورعايتها ،أهمها:
 .1اتفاقية حقوق الطفل لسنة .1989
 .2قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة
ش���ؤون قض���اء األحداث واملعروفة باس���م
(قواعد بكني) لسنة .1985
 .3قواع���د األمم املتح���دة اخلاص���ة بحماية
األح���داث املجردين م���ن حريتهم واملعروفة
باسم (قواعد هافانا) لسنة .1990
 .4مب���ادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح
األحداث واملعروفة باسم (مبادئ الرياض)
لسنة .1990
 .5كما ن���ص اإلعالن العاملي حلق���وق الطفل
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حتدد األساس الذي ميكن أن تبنى عليه أطر
عامة لسياسات جديدة قابلة للتطوير.
وهدفت هذه القواعد واالتفاقيات إلى احلد
من معدالت جن����وح األحداث ،وضمان حماية
رفاه وحقوق جميع األحداث الذين يدخلون في
نزاع مع القانون ،والقضاء على الظروف التي
تؤثر س����لب ًا على النمو السليم للطفل ،لتحقيق
عملية معاجلة األح����داث وإصالحهم ودمجهم
من جديد في داخل مجتمعاتهم.

المعايير الدولية ومدى انسجامها
مع التشريعات السارية
جاءت ه����ذه املعايير واالتفاقي����ات الدولية،
مبجموعة من القواعد اخلاصة بإدارة ش����ؤون
قضاء األحداث ومن هذه القواعد:
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 .1عدم التمييز بين األحداث
يجب أن يكون تطبيق القواعد القانونية على
األحداث بصورة حيادي����ة ودون متييز ،وهذا
ما ش����ددت عليه قواعد األمم املتحدة املعروفة
باسم (قواعد بكني)« ،بعدم جواز التمييز ألي
سبب ،مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياس����ي
وغير السياسي أو املنشأ القومي أو االجتماعي
أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر».
وهو ما أكدته ،أيض ًا ،اتفاقية حقوق الطفل
لسنة  1989في املادة الثانية فقرة ( ،)1حيث
أوجبت على ال����دول األطراف احترام احلقوق
املوضحة في هذه االتفاقية وضمانها لكل طفل
يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز،
كما أوجبت ه����ذه املادة في الفقرة ( )2منها،
عل����ى الدول األطراف أن تتخذ جميع التدابير
املناسبة لتكفل للطفل احلماية من جميع أشكال
التمييز أو العقاب.
أما بخصوص التش����ريعات الس����ارية في
فلسطني ،فالقانون األساسي الفلسطيني نص
في املادة  9على أن الفلسطينيني أمام القانون
والقضاء سواء ال متييز بينهم ألي سبب كان،
إال أن هن����اك متييز ًا واضح ًا بني األحداث في
فلس����طني من حيث اخت��ل�اف القوانني املطبقة
عليهم ،فالقانون رقم ( )16لسنة  1954املطبق
في الضف����ة الغربية والقانون رق����م ( )2لعام
 1937املطبق في قط����اع غزة ،يحتويان على
الكثي����ر من االختالفات فيما بينهما ،ما يخلق

متييز ًا ب��ي�ن احلدث في الضف����ة الغربية وبني
احلدث في قطاع غزة:
 .1فنجد مث ًال أنهما يقدم���ان تصنيف ًا مختلف ًا
لفئات العمر ،وهذا األمر يؤثر على مستويات
وأن���واع العقوبة ،وعلى االعتبارات اخلاصة
املعطاة في القانون لكل فئة عمرية.
 .2وكذل���ك ف���إن القانون يختل���ف في حتديد
العمر األدنى الذي يسمح معه فرض عقوبة
الس���جن ،فهو  13سنة في الضفة الغربية،
في حني أنه  14سنة في قطاع غزة.
 .3كما جن���د أن القانون املطب���ق في الضفة
الغربية يحظر تقييد يدي احلدث إال إذا أبدى
مترد ًا أو شراس ًة ،بينما أنه غير موجود في
القانون املطبق في غزة.
 .4هذا باإلضافة إلى أن التش���ريعات املطبقة
ف���ي غزة فيه���ا الكثير م���ن التفصيل فيما
يتعلق بدور مراقبي السلوك وأصول محاكمة
املجرمني األح���داث ،مقارن��� ًة مبثيلتها في
الضفة الغربية.
 .5من جانب آخر ،هن���اك متييز بني األحداث
على أس���اس اجلنس ،فنجد بعض األحكام
التي تنطبق عل���ى جنس دون اآلخر ،فمث ًال
يخول قانون املجرمني األحداث رقم  2لسنة
 1937الساري في قطاع غزة مراقب السلوك
أن يحضر إلى احملكمة أي حدث حتت سن
 16سنة وجد متسو ًال أو متشرد ًا ،وأي فتاة
ألب أدين بجرم ،وهذا يعني أن الفتاة تخضع
له���ذا النص بحكم كونها فت���اة ،وال يعامل
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الطفل الذكر املعاملة نفس���ها إذا وجد في

واحلق في التزام الصمت ،واحلق في احلصول

الظروف نفس���ها ،فهناك تفرقة في املعاملة،
فقط بسبب اختالف اجلنس ،وهذا ما جنده

مح����ام ،واحلق ف����ي التمثيل
عل����ى مس����اعدة
ٍ

القانون����ي ،واحلق في حضور أحد الوالدين أو

في قانون إصالح األحداث رقم  16لس���نة

الوصي للمحكمة ،واحلق في مواجهة الشهود

 1954الس���اري في الضفة الغربية ،حيث

واستجوابهم ،واحلق في عدم املساءلة عن فعل

يحتوي على حكم شبيه يتضمن تفرقة مبنية

مر عليه التقادم ،واحلق في عدم جترمي النفس

على اختالف اجلنس.

وعدم اإلكراه عل����ى اإلدالء مبعلومات ،واحلق

 .2إبالغ ذوي الحدث فور إلقاء القبض عليه
م����ن الض����روري إبالغ وال����دي احلدث أو
الوصي عليه فور إلقاء القبض عليه ،وإذا تعذر
اإلبالغ الفوري لس����بب أو آلخر ،وجب إبالغ
الوالدي����ن أو الوص����ي عليه في غضون أقصر
فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه ،وهذا
ما أكدته قواع����د األمم املتحدة (قواعد بكني)
في القاعدة العاش����رة فقرة ( ،)1وكذلك أكدته
القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء في
القاعدة (.)92
أما في القوانني السارية فال يوجد أي نص
يفيد صراحة بض����رورة اإلبالغ الفوري لذوي
الشأن.
 .3كفال��ة الضمان��ات اإلجرائي��ة األساس��ية
لمحاكمة عادلة
يجب أن تكفل للح����دث ضمانات إجرائية
أساس����ية في جميع مراحل القضاء التي مير
بها احلدث ،مثل افتراض البراءة ،وفق ًا للمبدأ
القانوني القاضي بأن املتهم بريء حتى تثبت
إدانته ،واحلق في اإلبالغ بالتهم املوجهة إليه،
العدد (2013 )24

في االس����تئناف أمام س����لطة أعلى ،وهذا ما
أكدته اتفاقية حقوق الطفل لس����نة  1989في
املادة ( 40فقرة /2ب) وهو ما ش����ددت عليه
قواعد األمم املتحدة (قواعد بكني) في القاعدة
السابعة ،والقاعدة .40
أما في القوانني الس����ارية فقد وفر القانون
األساس����ي الفلسطيني مجموعة من ضمانات
احملاكمة العادلة ،لكل متهم س����واء أكان حدث ًا
أم بالغ ًا وهو ما جنده في املادة  12التي تؤكد
ض����رورة إبالغ كل من يقبض عليه بأس����باب
القب����ض وإعالمه بالتهمة املوجه����ة إليه وحقه
ف����ي االتصال مبحام وأن يقدم للمحاكمة دون
تأخي����ر ،وكذلك ما نصت علي����ه املادة  14من
أن املته����م بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة
قانوني����ة تكفل له فيها ضمان����ات الدفاع عن
نفس����ه ،ووجوب توكيل محام في حالة االتهام
بجناي����ة ،إال أن هن����اك العدي����د من ضمانات
احملاكمة العادلة ،التي لم تنص عليها القوانني
اخلاصة باألحداث املطبقة في فلسطني ،فحق
احلدث ف����ي افتراض البراءة مقيد بعدم جواز
إخالء الس����بيل بالكفالة مث��ل� ًا ،وهذا ما جنده
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في قانون إصالح األحداث رقم ( )16لس����نة

األح����داث ،ح����ق األب أو الوص����ي في متثيل

 1954املطب����ق في الضف����ة الغربية في املادة

احلدث ،إال إذا كان هناك متثيل قانوني له ،ولم

( )3فق����رة ( ،)2حيث حتت����وي على حاالت ال

تنص القوانني اخلاصة باألحداث في فلسطني

يجوز إخالء سبيل احلدث فيها ،حتى لو كانت

على ضرورة تعيني محام للحدث لتولي الدفاع
عن����ه ،وعلى الرغم مما ُذكر فإن التش����ريعات

الش����رطة ما يحمله على االعتقاد بأن اإلفراج

املطبقة في فلس����طني وفرت ضمانات أساسية

عن����ه قد يخل بس����ير العدال����ة ،وهو ما جنده،
أيض���� ًا ،في قانون املجرمني األحداث رقم ()2

أخرى للحدث ،مثل حقه في مواجهة الش����هود

مصلحته تتطلب ذلك ،مثل إذا كان لدى مأمور

واستجوابهم ،وحقه في إبالغه بالتهم املوجهة

لس����نة  1937املطبق في غزة في املادة (،)4

إليه ،وحقه في االس����تئناف ،والذي نص عليه
وجوب ًا في بعض األحوال.

جواز إجبار احلدث على الش����هادة ضد نفسه

لم توفر األوامر العس����كرية اإلس����رائيلية

أو االعتراف ،وهي من الضمانات املهمة التي

اخلاصة باألحداث واملطبقة في فلسطني ،احلد

كان يج����ب النص عليها ف����ي قضاء األحداث
خصوص ًا ،بسبب ضعف األحداث الناجت عن

األدنى من الضمانات األساسية حملاكمة عادلة.

كما أغفلت التشريعات السارية النص على عدم

صغر سنهم وضعف إدراكهم لنتائج أفعالهم،
كما لم تتضمن التش����ريعات السارية أي نص
ي����دل على حق احلدث في التزام الصمت ،أما
فيما يتعلق بحق األحداث في التمثيل القانوني
وتلقي املساعدة في الدفاع عن نفسه ،فلم جند
في قانون إصالح األحداث لسنة  1954سوى
إشارة هامشية حول هذا احلق وحسب تقدير
احملكمة ،في املادة ( )11فقرة ( )3التي تنص
«إذا كانت ثم����ة بينة كافية تبرر تكليف املتهم
بتقدمي دفاعه تس����مع احملكمة ش����هادة شهود
الدفاع ويسمح للحدث بأن يتقدم بدفاعه ،كما
يس����مح لوالده أو وصيه مبساعدته في الدفاع
عن نفسه إال إذا كان له محام» ،أما في قطاع
غ����زة فيضمن قانون أصول محاكمة املجرمني

 .4عدم جواز التعذيب والعقاب
نص����ت اتفاقية حقوق الطفل لس����نة 1989
في املادة ( )37فقرة (أ) ،على «أال يعرض أي
طف����ل للتعذيب أو لغيره من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وال
تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة
بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم
عن ثمانية عش����رة س����نة دون وج����ود إمكانية
اإلف����راج عنهم» .ويتضح م����ن هذا النص أنه
قام من الناحية العملية ،بوضع قيود ش����ديدة
على سجن األحداث الذين يرتكبون مخالفات
حتت سن  18سنة ،كما حرم هذا النص عدد ًا
من األفعال ومن����ع اللجوء إليها كعقوبات مثل
احلبس االنفرادي والضرب وغيرها.
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في قطاع غزة مبثل هذه العقوبات ،كعقوبة

يج����ب أن يكون رد فعل الس����لطة املختصة
متناسب ًا ليس فقط مع ظروف املجرم وخطورته،

اجلل���د التي ميكن أن حتك���م بها احملكمة،

بل كذلك مع ظروف احلدث وحاجاته ،وأال توقع

باإلضاف���ة إلى عقوبات قاس���ية نص عليها

على األحداث عقوبات جسدية ،وهذا ما أكدته

نظام الس���جون واملدارس اإلصالحية لسنة

قواعد األمم املتحدة (قواعد بكني) في القاعدة

 1932مث���ل تقليل كمي���ة الطعام واحلبس

( )17فقرة ( )3( ،)2( ،)1منها.

االنفرادي.

أما في القوانني السارية:
 .1نص القانون األساس���ي الفلس���طيني في
املادة ( )1/13على «عدم جواز إخضاع أحد
ألي إك���راه أو تعذيب وعلى ضرورة معاملة
املتهمني وس���ائر احملرومني م���ن حرياتهم
معاملة الئق���ة» .كما نصت الفقرة ( )2على
«بطالن كل قول أو اعتراف صدر بنا ًء على

مخالفة الفقرة األولى».

 .2أما بالنسبة للتشريعات اخلاصة باألحداث،
السارية في فلس���طني ،فإنها حترم تطبيق
عقوب���ة اإلعدام على األش���خاص الذين لم
يبلغ���وا  18س���نة من عمره���م وتنص على
استبدال هذه العقوبة بعقوبة السجن.
 .3أما فيما يتعلق بعقوبة السجن مدى احلياة،
فينص القانون النافذ في الضفة الغربية على
استبدال هذه العقوبة باالعتقال املؤقت ،في
حني لم ينص على ذلك القانون الساري في
قطاع غزة.
 .4أما بالنس���بة للتعذيب ،فال يبيح التش���ريع
الس���اري في الضف���ة الغربية ،أي نوع من
التعذي���ب أو العقاب اجلس���دي أو احلبس
االنفرادي ،في حني تسمح القوانني النافذة
العدد (2013 )24

 .5الحرمان من الحرية
األصل أ ّال يتم حرمان األحداث من حريتهم،
باحلب����س أو االحتج����از أو االعتقال ،إال وفق ًا
للقان����ون وكملجأ أخير وألقص����ر فترة زمنية
ممكن����ة ،ومبعن����ى آخر فإن ه����ذه اإلجراءات
املتمثلة بحرمان األحداث من حريتهم ،ما هي
إال إجراءات استثنائية وال يبرر اللجوء إليها إذا
ما توافر بديل عنها ،وهذا ما أوضحته اتفاقية
حق����وق الطفل في املادة ( )37فقرة (ب) ،وقد
عاجل����ت هذه املادة في فقرته����ا (ج) ،ظروف
اعتقال األحداث وشروطه وضمانات حقوقهم
من حيث تلقيهم معاملة حس����نة ،وإيجاد نظام
يحرم عقاب األطفال املعتقلني .إضاف ًة إلى ذلك
فقد تضمنت هذه الفقرة حق األحداث املعتقلني
باالنفصال عن البالغني ،وحقهم في مراس����لة
ذويهم وتلقي زياراتهم ،وتتطابق هذه اإلجراءات
واحلقوق التي ينبغ����ي أن يتمتع بها األحداث
والتي جاءت بها هذه االتفاقية ،مع ما جاء في
قواعد األمم املتحدة (قواعد بكني) في القاعدة
( )13فقرات ( ،)1،2،3،4،5حيث شددت على
أال يس����تخدم إجراء االحتجاز إال كمالذ أخير
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وألقصر فت����رة زمنية ،خوف ًا من خطر العدوى

ك����ون والد احل����دث أو الوصي عليه مجرم ًا أو

اإلجرامية التي قد يتعرض لها األحداث أثناء

مدمن كح����ول ،هذا باإلضافة إلى حق احلدث

احتجازهم رهن احملاكمة ،وأن يستعاض عن

أو وصيه أو وزير الشؤون االجتماعية التوجه

االحتجاز حيثما أمك����ن ذلك ،بإجراءات بديلة

إلى احملكمة بطلب مراجعة إجراءات الرقابة.

مث����ل املراقبة عن كث����ب أو الرعاية املركزة أو
اإلحلاق بأس����رة أو بإحدى مؤسسات أو دور
التربية ،وتضمنت ه����ذه القاعدة مجموعة من
احلق����وق كتلك التي ج����اءت بها اتفاقية حقوق
الطفل ،والتي تكفلها القواعد الدنيا النموذجية
ملعاملة الس����جناء ،وهو ما أكدته قواعد األمم
املتحدة بش����أن حماية األحداث املجردين من
حريتهم واملعروفة باس����م (قواعد هافانا) في
القاع����دة ( 17و ( 18منها ،والتي ركزت على
ضرورة معاملة األح����داث املقبوض عليهم أو
الذين ينتظرون احملاكمة على أنهم أبرياء.
أوضحت التشريعات السارية في فلسطني
أنه من حق احملكمة اتخاذ إجراءات بديلة عن
احلب����س مثل إعطاء تعهد من األب أو الوصي
أو الغرام����ة أو وض����ع احلدث حت����ت املراقبة
وغيرها ،وقضت التش����ريعات الس����ارية بأنه
ف����ي حالة اعتقال ح����دث فيجب أن ميثل أمام
احملكم����ة فور ًا ،وإذا تع����ذر ذلك فيجب إطالق
س����راحه بكفالة األب أو الوصي إال أن هناك
شروط ًا على هذه الكفالة ،وهناك حاالت يسمح
فيها بتمديد فترة احلبس في مدارس اإلصالح،
ولكنها تبقى استثنائية وتخضع لرقابة القضاء
ووفق ًا ملصلحة احلدث ،مث ًال في حالة عدم إمتام
احلدث برنامج التأهيل اخلاص به أو في حالة

 .6حماية خصوصيات الحدث
يجب توفير حق احلدث في حماية خصوصياته
في جميع مراحل الدعوى التي مير بها ،فصغار
السن يشعرون بحساسية مفرطة إزاء األوصاف
الت����ي قد يوصمون بها ،وأن هناك آثار ًا ضارة
قد تنجم عن وصف الصغار بأنهم جانحون أو
مجرمون وما ينتج عن نش����ر املعلومات بشأن
القضية في وس����ائل اإلعالم من تشويه لسمعة
احلدث (خصوص���� ًا إذا كان ال يزال متهم ًا أو
ل����م يصدر احلكم عليه) ،ولذلك حرصت اتفاقية
حق����وق الطفل لس����نة  1989ف����ي املادة ()40
فقرة ( 2ب )7/على تأمني احترام حياة احلدث
اخلاصة أثناء جمي����ع مراحل الدعوى ،وهو ما
أكدته قواعد األمم املتح����دة (قواعد بكني) في
القاع����دة ( )8الفقرة (1و )2م����ن احترام حق
احلدث في حماية خصوصياته وعدم نش����ر أي
معلومات ميكن أن تؤدي إلى التعرف إلى هوية
املجرم احل����دث ،ونصت القاع����دة ( )21فقرة
( )1على أن حتفظ سجالت املجرمني األحداث
في س����رية تامة وعدم اطالع الغير عليها ،وأن
تكون مقصورة على األشخاص املعنيني بصفة
مباشرة أو األشخاص املخولني االطالع عليها
حسب األصول.
103

وفرت التش����ريعات الس����ارية حماية للحياة

على أن تتم احملاكمة ،كلما أمكن ،في أماكن

اخلاصة لألحداث س����واء أثن����اء االعتقال أو

غير األماك���ن التي تنعقد فيه���ا احملاكمات

في مرحلة احملاكمة ،فمحاكم األحداث ليست

األخرى أو في غرفة القاضي إذا ارتأى ذلك،

مفتوحة للجمه����ور ،كما يحظر على الصحافة

وفي أوقات غير أوق���ات احملاكمات العادية،

نش����ر تفاصيل محاكمة األحداث أو نشر أي

هذا باإلضافة إلى طبيعة احملكمة في العهد

تفاصي����ل عن احلدث إال بإذن احملكمة ،إال أن

اإلسرائيلي حيث كانت محكمة عسكرية تنشأ

القانون الس����اري في قطاع غزة يعطي احلق

بأوامر عسكرية.

للمحكمة بأن تس����مح بحضور األش����خاص ـ
غير املعني��ي�ن بالقضية ـ للمحكم����ة ،إذا رأت
استصواب ذلك.

 .7فصل قضاء األحداث عن القضاء العادي
البد من إيجاد نظام منفصل كلي ًا لألحداث
بس���بب خصوصية وضعهم وصغر س���نهم،
وذلك من خالل إنشاء جهاز قضائي مستحدث
م���ن حيث اإلجراءات ،وه���ذا األمر ينتج عنه
إنشاء محاكم خاصة باألحداث وهيئات وجلان
متخصصة للنظر في قضاياهم ،وهذا يعطي
قدر ًا أعل���ى من املرونة واالنفتاح في معاجلة
قضاي���ا األحداث ،وهو ما أوصت به اتفاقية
حق���وق الطفل في املادة ( ،)3/40من إقامة
قوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة
خصيص��� ًا على األطفال الذي���ن يدعى أنهم
انتهك���وا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو
يثبت عليهم ذلك.
ال يوج���د في الضفة الغربية أو قطاع غزة
نظام قضاء أحداث مس���تقل أو متخصص،
وكل ما هناك أن التش���ريعات السارية تنص
العدد (2013 )24

 .8الفصل في الدعوى دون تأخير
يعد اإلسراع في تسيير اإلجراءات الرسمية
في قضايا األحداث من األمور اجلوهرية التي
يجب مراعاتها ،فال بد من جتنب التأخير غير
الضروري ،ملا لذلك م���ن خطر على احلدث،
فم���ع مرور الوقت يصبح م���ن الصعب على
احلدث أن يربط من الناحية العقلية والنفسية
بني اإلجراء والقرار الذي تنتهي إليه احملكمة
وبني اجلرمية ،ما يؤثر سلب ًا في عملية املعاجلة
واإلصالح ،لذلك ركزت اتفاقية حقوق الطفل
لس���نة  1989في امل���ادة ( 40فقرة 2ب)3،
عل���ى ضرورة قيام س���لطة أو هيئة قضائية
مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه
دون تأخير ،وهو ما أكدته قواعد األمم املتحدة
(قواعد بكني) في القاعدة (.)20
ل���م جند ف���ي التش���ريعات الس���ارية في
فلس���طني ،أي نص يقضي صراحة بضرورة
الفصل في الدعوى دون تأخير ،باستثناء ما
ن���ص عليه من ضرورة إبالغ احلدث بالتهمة
املوجه إليه فور ًا.
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 .9التحويل إلى خارج النظام القضائي
من املمك����ن واحملبذ اللجوء إلى طرق بديلة
حلل النزاعات التي يكون األحداث طرف ًا فيها،
بحي����ث يتم جتنيب احلدث املثول أمام احملاكم
وخصوص���� ًا في تلك اجلرائم ذات الطابع غير
اخلطي����ر ،والتي من املمكن معاجلتها بش����كل
مناسب وبنّاء من خالل األسرة أو املدرسة أو
مؤسس����ات الرقابة االجتماعية غير الرسمية،
فهذه الط����رق البديلة تعتبر احلل األمثل ألنها
حت����ول دون اآلثار الس����لبية الت����ي تنتج عن
إجراءات احملاكمة (مثل وصمة اإلدانة واحلكم
بالعقوبة) ،ولكن بش����رط وجوب احترام حقوق
اإلنسان والضمانات القانونية احترام ًا كام ًال
في حال اللجوء إل����ى الطرق البديلة ،وهذا ما
أش����ارت إليه اتفاقية حق����وق الطفل في املادة
 40فق����رة (ب ،)3/وم����ا أكدت����ه قواعد األمم
املتحدة (قواعد بكني) في القاعدة ( )11فقرات
( )1،2،3،4التي اش����ترطت أن يخضع قرار
حتويل القضية ملراجعة س����لطة مختصة ،بنا ًء
على تقدمي طلب ،والتي خولت الشرطة أو النيابة
العامة والهيئات األخ����رى التي تعالج قضايا
األحداث ،س����لطة الفصل ف����ي هذه القضايا،
حسب تقديرها ،وفق ًا ملعايير األنظمة القانونية
ووفق���� ًا للمبادئ التي ج����اءت بها قواعد األمم
املتحدة (قواعد بكني).
لقد سكتت التشريعات السارية في فلسطني
فيم����ا يتعل����ق بوجود جس����م أو آلية رس����مية
باس����تطاعتها أن تقرر حتوي����ل قضية احلدث

إلى جهة غير اجلهاز القضائي ،وبالضمانات
التي تتوافر لألحداث حني حصول ذلك ،إال أنه
في الوقت نفسه ال يوجد في القوانني السارية
م����ا مينع من اللجوء إلى وس����ائل بديلة ،طاملا
أن األم����ر ال يتعلق باحلق الع����ام .إن اللجوء
إل����ى جهات غير قضائية يعتبر مطلب ًا من أجل
احملافظ����ة على مصلحة الطف����ل الفضلى ،إال
أن عدم وجود تنظيم قانوني للوس����ائل البديلة
ع����ن القضاء والتي جرى العرف في األراضي
الفلسطينية على اللجوء إليها ،مثل اللجوء إلى
الشرطة حلل القضايا عبر وسائل غير قضائية
م����ن خالل األط����ر االجتماعية ـ يعرض حقوق
احلدث لالنتهاك من دون رقيب.

 .10التخصص داخل الشرطة
من املعروف أن الش����رطة هي اجلهة األولى
الت����ي تتعامل مع األح����داث ،فمن خاللها يتم
االتصال األول����ي باحلدث ،وهي املرحلة األهم
واملرش����حة أكثر م����ن غيرها النته����اك حقوق
األحداث ،ما قد يترك آثار ًا سلبية على احلدث،
تؤدي إلى عدم حتقيق الهدف األساس����ي وهو
معاجل����ة األح����داث وإصالحه����م ،لذلك فمن
الض����روري القي����ام بإنش����اء إدارة ووحدات
متخصصة داخل الش����رطة ملعاجل����ة ومتابعة
قضايا األح����داث والتعامل معهم ،وهذا األمر
يتطلب أن يتلقى أفراد الش����رطة العاملون في
ه����ذه اإلدارة ،تعليم ًا وتدريب���� ًا خاصني ،لكي
يتس����نى لهم متابعة أداء مهامهم على أفضل
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وجه ،بهدف محاولة منع جرائم األحداث واحلد

وغيرها من بدائل الرعاية املؤسس����ية ،لضمان

منها ومكافحته����ا ومعاملة املجرمني األحداث

معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب

مبا يت��ل�اءم مع إصالحهم ،وه����ذا ما تطرقت

مع ظروفهم وجرمهم على السواء».
وه����و ما أكدته قواعد األمم املتحدة (قواعد

إلي����ه قواعد األمم املتح����دة (قواعد بكني) في
القاعدة (.)12

بكني) ف����ي القاع����دة ( )19من ض����رورة أن

أما بالنسبة للتشريعات السارية فلم تنص

يك����ون إيداع احلدث في مؤسس����ة إصالحية
تصرف���� ًا يلجأ إليه كم��ل�اذ أخير وألقصر فترة

قضاي����ا األحداث ،وكذلك احل����ال فيما يتعلق

زمنية تقض����ي بها الضرورة ،فه����ذه القاعدة

بالقوانني املطبقة اخلاصة بالشرطة ،حيث تخلو

تفضل الع��ل�اج غير املؤسس����ي على اإليداع

الهيكلية التنظيمية جلهاز الشرطة الفلسطيني

ف����ي املؤسس����ات اإلصالحية ،وذل����ك بهدف

من أي وجود لهذه اإلدارة.

التخفيف من اآلثار الس����لبية التي قد تس����فر

على ضرورة وج����ود إدارة متخصصة ملعاجلة

 .11األحكام والمؤسسات اإلصالحية
يجب على احملاك����م أن تأخذ في االعتبار
عند إصدارها للحكم ،رفاهية ومصلحة احلدث
مبا يتناس����ب مع اجلرم املقترف ،وعدم اللجوء
إل����ى احلبس في املؤسس����ات اإلصالحية في
حال����ة وج����ود بديل عن احلب����س ،وإذا كان ال
بد من إرس����ال احلدث إلى مؤسسة إصالح،
فيج����ب ضمان أن تتم العناية باحلدث وتدريبه
واإلشراف عليه وتعليمه ،وأن تكون ذات طابع
إصالحي وتهذيبي ،وليست ذات طابع سجن،
وقد وفرت اتفاقية حقوق الطفل في املادة ()40
فقرة ( )4أرضية جيدة لألسس الواجب اتباعها
عن����د احلكم على األح����داث ،حيث نصت على
أن «تت����اح ترتيبات مختلفة مثل أوامر الرعاية
واإلرش����اد واإلشراف واملش����ورة ،واالختبار،
واحلضانة ،وبرامج التعليم ،والتدريب املهني،
العدد (2013 )24

عن إيداع احلدث في املؤسسات اإلصالحية،
من الش����عور بفقدان احلرية ،واالنفصال عن
البيئ����ة االجتماعية املألوفة التي تكون أش����د
حد ًة على األح����داث منها على البالغني بحكم
مرحل����ة منوه����م املبكر ،وقد عاجل����ت القاعدة
( )18فق����رة ( )1التدابير التي ميكن أن تلجأ
إليه����ا احملكمة عوض ًا عن إيداع األحداث في
املؤسس����ات اإلصالحية ،مث����ل األمر بالرعاية
والتوجيه واإلش����راف ،والوضع حتت املراقبة،
واألمر باخلدمة ف����ي املجتمع احمللي ،وفرض
عقوبات مالية والتعويض ورد احلقوق وغيرها
من التدابير التي قد جتدها احملكمة مناسبة.
ال يتضمن التش����ريع الس����اري في الضفة
الغربية أي تفصيالت أو معايير التخاذ أحكام
بديلة عن احلبس ،حيث تركت س����لطة تقديرية
واس����عة للمحكمة ،في حني يقضي التش����ريع
النافذ في غزة بأن تتخذ القرارات باخلصوص،
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بعد األخذ بعني االعتبار ،سن احلدث وظروف

العامة أو اخلاصة ،أو احملاكم أو الس����لطات

القضية وأخالق املجرم وعمره وحالته الصحية

اإلدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى االعتبار

ونوع اجلرم املنسوب إليه .أما في حالة احلكم

األول ملصالح الطفل الفضلى» ،أما الفقرة ()3

باحلب����س ،فق����د نصت القوانني الس����ارية في

من املادة نفس����ها فقد نص����ت على أن» تكفل

فلس����طني على ضرورة أن يكون هذا احلبس

الدول األعضاء أن تتقيد املؤسسات واإلدارات

في املعتقل املعد لذلك وليس في الس����جن ،إال

واملرافق املسؤولة عن رعاية أو حماية األطفال

أن هذه القوانني س����محت للمحكمة في بعض
احلاالت مثل إذا كان احلدث متمرد ًا أو فاسد

باملعايير التي وضعتها الس����لطات املختصة،
والس����يما في مجالي الس��ل�امة والصحة وفي

اخلل����ق ،أن تأمر بإحالته إلى الس����جن ،وهذا

ع����دد موظفيها وصالحيتهم للعمل ،وكذلك من

األمر مخالف للمعايير الدولية ،في حني نصت

ناحية كفاءة اإلش����راف» .فحديث هذه الفقرة

التشريعات السارية في فلسطني على ضرورة

عن التقيد «باملعايير التي وضعتها الس����لطات

فص����ل األحداث عن البالغ��ي�ن ،إال أنها خلت

املختص����ة» يعني بالض����رورة االلتزام بوضع

م����ن أي تفصيالت حول كيفية العناية باحلدث

خطط عمل وتنفيذه����ا ومراقبة ذلك للتأكد من

وتدريبه واإلش����راف علي����ه وإصالحه وتعليمه

قيام املؤسسات ذات العالقة باألحداث بدورها

وتأمني رفاهيته أثناء فترة احلبس ،حيث ارتسم

في توفير املناخ والوس����ائل املناس����بة لتأهيل

نظام املدرسة اإلصالحية سنة  1932املطبق

األحداث وإصالحهم ،كي يستطيعوا االندماج

في غزة واخلاص بالذكور فقط ،بطابع السجن

في مجتمعاتهم .إال أن التش����ريعات السارية

أكثر من طابع اإلصالح والتهذيب حيث احتوى

في األراضي الفلسطينية لم تعالج بالتفصيل

على الكثير من العقوبات التي ال تنس����جم مع

موضوع حماية األحداث وإصالحهم.

املعايير الدولية.

 .12مصلحة الحدث الفضلى
تعتب����ر مراع����اة مصالح احل����دث الفضلى
األساس في جميع اإلجراءات التي تتخذ بحق
األح����داث ،وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق
الطفل في امل����ادة ( )3فقرة ( )1على أنه» في
جميع اإلج����راءات التي تتعل����ق في األطفال،
سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية

 .13ح��ق مش��اركة الح��دث في إج��راءات
محاكمته والتعبير عن وجهة نظره
يجب أن تتم إجراءات احملاكمة في جو من
التفهم يتيح للحدث أن يش����ارك فيها وأن يعبر
عن نفس����ه بحرية ،وهذا ما نصت عليه اتفاقية
حق����وق الطفل في املادة ( )12فقرة ( )2بأن»
تتاح للطفل بوجه خاص ،فرصة االستماع إليه
في أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل،
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إما مباشر ًة أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة،

واملعاملة القاسية من قبل ذويهم.

بطريق����ة تتفق مع القواع����د اإلجرائية للقانون

 .5أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة س���البة

الوطني» .وهذا ما تضمنته قواعد األمم املتحدة

للحري���ة عن البالغ�ي�ن ،وأن يعاملوا بطريقة

(قواعد بكني) في القاعدة (.)2/14

تستهدف إصالحهم وتتناسب مع أعمارهم».

أما في التشريعات السارية فال يوجد نص
قانوني صريح يضمن للحدث احلق في سماع
وجهة نظره ومش����اركته ،واألمر يبقى متروك ًا
للجه����ات املختصة التي تق ّدر متى تس����مح له
بذلك ومتى ال تسمح.
متثل هذه القواعد واحلقوق السابقة ،احلد
األدنى الذي يجب أن يتوافر في جميع مراحل
إجراءات إدارة ش����ؤون قضاء األحداث ،وهي
قواعد نصت عليها العديد من املعايير الدولية
وخاص ًة اتفاقية حقوق الطفل لسنة .1989

عالقة الحدث بالقوانين السارية
في فلسطين
ً
أوال  :القانون األساسي
نصت املادة ( )29من القانون األساس����ي
على أن «رعاية األمومة والطفولة واجب وطني
ولألطفال حق في:
 .1احلماية والرعاية الشاملة.
 .2أال يس���تغلوا ألي غرض كان وال يسمح لهم
القي���ام بعم���ل يلحق ضرر ًا بس�ل�امتهم أو
صحتهم أو تعليمهم.
 .3احلماية من اإليذاء واملعاملة القاسية.
 .4يح���رم القانون تعريض األطف���ال للضرب
العدد (2013 )24

ثانيًا  :قانون العمل الفلسطيني
رقم  7لسنة 2000
جاءت في قانون العمل الفلسطيني عدة مواد
اهتمت بحقوق الطفل ،وحمته من بطش أرباب
العمل واستغاللهم ،فخصص باب منه لتنظيم
عمل األحداث ،حظرت املادة ( )93منه تشغيل
األطفال قبل بلوغهم سن اخلامسة عشرة.
 أما املادة ( )94فقد فرضت إجراء الكشفالطب����ي على األحداث قب����ل التحاقهم بالعمل
للتأكد من مالءمتهم الصحية له ،على أن يعاد
الكشف كل ستة أشهر.
 منعت املادة ( )95تشغيل األحداث في: .1الصناعات اخلطرة أو الضارة بالصحة التي
يحددها الوزير.
 .2األعمال الليلية أو األعياد الرسمية أو الدينية
أو أيام العطل الرسمية.
 .3س���اعات عمل إضافية على أس���اس وحدة
اإلنتاج.
 .4األماكن النائية أو البعيدة عن العمران.
 واقتضت املادة ( )96تخفيض س����اعاتالعمل اليومي لألحداث مبا ال يقل عن س����اعة
واحدة يومي ًا ،وأن تتخلل ساعات العمل اليومية
فت����رة أو أكثر للراح����ة ال تقل في مجملها عن
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ثاني ًا .إنش���اء نظام قض���اء أحداث متخصص،

س����اعة ،بحيث ال يعمل احلدث أكثر من أربع
ساعات متواصلة.

بقضاة ووكالء نياب���ة متخصصني ومدربني

 فيما حددت املادة ( )97اإلجازة السنويةلألح����داث بثالثة أس����ابيع س����نوي ًا وال يجوز

ومؤهلني للتعامل م���ع قضايا األحداث مبا
يت�ل�اءم ومصلح���ة احلدث الفضل���ى ،ومبا

تأجيلها.

ينس���جم مع احلقوق الت���ي أقرتها املعايير

 -جاء في املادة ( )98على املنشأة أن تعلق

الدولية.
ثالث ًا .إنشاء إدارة أو وحدات متخصصة داخل

ف����ي أماكن العمل األحكام اخلاصة بتش����غيل
األح����داث ،وينظم صاحب العمل س����ج ًال بكل

الشرطة ملعاجلة قضايا األحداث ومتابعتها
وهذا يتطلب تعليم ًا وتدريب ًا خاصني للضباط

ما يتعلق بهم.

ثالثًا  :قانون األحوال المدنية
رقم  2لسنة 1999
نظم قانون األحوال املدنية عدة مواضيع تهم
الطف����ل .فقد تناولت مواده حالة الطفل حديث
الوالدة «واللقيط» مجهول األبوين ،ونظمت قيد
املواليد غير الشرعيني ،والطفل بالتبني وبينت
املركز القانوني لكل منهم.

واألف���راد العامل�ي�ن به���ذه اإلدارة ،وتوفير
اإلمكانيات الالزمة.
رابع ًا .العمل على تأسيس برامج وإنشاء وسائل
جديدة حلل قضايا األحداث البسيطة ،دون
اللجوء إلى احملكمة ،بش���رط وجوب احترام
حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احترام ًا
كام ًال ،وخضوع قرار حتويل القضية إلى هذه

الوسائل البديلة ،ملراجعة سلطة مختصة.
خامس��� ًا .إنشاء مؤسسات إصالحية ذات طابع

التوصيات
أو ًال  .إصدار تشريعات فلسطينية موحدة خاصة
بقضاء األحداث ،تساير التغييرات املختلفة
ف���ي املجتمع الفلس���طيني مب���ا يتالءم مع
القواعد واحلقوق التي أقرتها املعايير الدولية
ذات الصل���ة بقضاء األح���داث .وال بد من
إصدار تشريعات تتضمن نصوص ًا خاص ًة
بقضايا العنف األس���ري على األحداث من
أجل وضع حد للعنف املمارس ضد احلدث
من داخل أسرته.

تهذيبي وتعليمي وتدريبي وليست ذات طابع
س���جن ،يضمن من خاللها معاملة األحداث
بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم
وجرمه���م ،وتوفر لهم احلق���وق التي ينبغي
التمتع بها ،مبا ينس���جم م���ع احلقوق التي
أقرتها املعايير الدولية.
سادس��� ًا .ال ب���د من وجود تنس���يق بني أجهزة
الش���رطة والنياب���ة واحملكمة ف���ي قضايا
األحداث ،ليتم التع���اون بينهم ضمن إطار
سياسة جنائية إصالحية متكاملة
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سياسات عامة

سياسات تشجيع االستثمار
في التعديالت على قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني

بقلم :زكريا السرهد

*

تعتمد سياس���ات تش���جيع االستثمار بشكل

لتحقيق مجموعة من األهداف املختلفة لتشجيع

أساس���ي عل���ى اإلط���ار القانوني ال���ذي يحدد

االس���تثمار ،كزيادة الدخل القومي ،وخلق فرص

مفاصلها ،كإقرار هيكلية مؤسس���اتية مختصة

عمل إضافية ،ودعم عملي���ة التنمية االقتصادية

وواضحة ف���ي مهامه���ا ومس���ؤوليتها ،وإقرار

واالجتماعية ،باإلضافة إلى زيادة اإلنتاج ودعم

مجموع���ة م���ن الضمانات القانونية للمش���اريع

امليزان التجاري وميزان املدفوعات.

1

االس���تثمارية واملس���تثمرين مبا يشمل التحكم

يقدم قانون تشجيع االس���تثمار الفلسطيني

بعوائدها ،ووضوح األحكام القانونية للمستثمر

 الذي يعتبر اإلطار القانوني الناظم لتش���جيعاالستثمار ،وما تضمنه من تعديالت أقرت مؤخر ًا

التي توفرها تلك السياسات ونوعيتها.

 -حواف���ز أفضل من تل���ك التي تقدمها القوانني

بهذا الشأن ،وحجم احلوافز واإلعفاءات واملزايا
تك���ون هذه السياس���ات في الع���ادة موجه ًة

السائدة في األردن ومصر وإسرائيل في املجاالت
كافة ،مبا في ذلك مدة الفترة الزمنية لالستفادة

*باحث في السياسات العامة.
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م���ن احلواف���ز واإلعفاءات من ضريب���ة الدخل،
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وضمانات االستثمار ،وحجم القيود على حتويل
األموال واألرباح إلى اخلارج.

أ .وضع السياسات االس���تثمارية إلى جانب
مهام «تقييم» هذه السياس���ات والتي يجب

2

أن تتواءم مع اخلطة اإلستراتيجية للسلطة

ملخص ألهم التعديالت على القانون:
 .1تعديل املادة ( )14من القانون األصلي:
وس���عت التعدي�ل�ات على قانون تش���جيع
ّ
االستثمار األصلي في املادة ( )14في فقرتها
األولى من قوام مجلس إدارة هيئة تشجيع
االس���تثمار إلى سبعة عشر عضو ًا ،بعد أن
كان في القانون األصلي ثالثة عشر عضو ًا،
فأضيفت إلى عضوية مجلس الهيئة :وزارة
احلكم احمللي ،وممثالن عن القطاع اخلاص
بعد أن كانوا خمسة أعضاء ليصبحوا وفق
التعديالت سبعة أعضاء .وعند احتساب عدد
أعضاء مجلس الهيئة املنصوص عليهم وفق
التعديل فقد أصبحوا ستة عشر عضو ًا ،إال
إذا مت احتس���اب الرئيس التنفيذي كعضو
ال يح���ق له التصويت .والذي لم يش���ر إلى
عضويته صراحة ضمن قوام مجلس الهيئة،
بل أشير في التعديالت إلى جواز مشاركته
في جلس���ات مجل���س اإلدارة كافة دون أن
ميتلك حق التصويت.
 .2تعديل املادة ( )15من القانون األصلي:
تختص هذه املادة بتحديد مهام مجلس إدارة
الهيئة ومس����ؤولياته والت����ي تضمنت إضافة
مجموعة من املهام واملسؤوليات إلى جانب تلك
التي نص عليها القانون األصلي ،وهذه املهام
واملسؤوليات املضافة كانت على النحو اآلتي:

الوطنية الفلسطينية.
ب .مهمة رفع التوصيات إل���ى مجلس الوزراء
لتعديل معايي���ر منح احلوافر كإحدى مهام
ومسؤوليات مجلس إدارة الهيئة.
ج .إقرار املواد والنشاطات الترويجية والهادفة
إلى استقطاب االستثمار في فلسطني ،بعد
أن كان���ت تقتصر في القانون األصلي على
«اس���تقطاب املس���تثمرين من اخلارج إلى
فلسطني».
د .اإلش���راف على املنح التي تقدم إلى الهيئة
وإق���رار آليات تنفيذه���ا .إال أن التعديالت
أسقطت ربط اإلشراف على املنح بضرورة
املوافق���ة املس���بقة عليها م���ن قبل مجلس
الوزراء.
أس���قطت التعديالت مسؤولية مجلس إدارة
الهيئة في الرقابة على املش���اريع املستفيدة
م���ن احلوافز واإلعفاءات ،علم ًا أن ذلك كان
منصوص ًا عليه في القانون األصلي.

 .3تعديل امل���ادة ( )17املتعلقة مبهام الرئيس
التنفيذي للهيئة ومسؤولياته:
أدت التعديالت إلى تغيير مسمى املدير العام
للهيئة إلى مسمى الرئيس التنفيذي للهيئة،
وأبقت على مهام الرئي���س التنفيذي للهيئة
ومس���ؤولياته كما هي في القانون األصلي،
ومت إلغ���اء الفقرة (ب) م���ن املادة املذكورة
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ح���ول حق الرئيس التنفيذي في املش���اركة

االلكترونية وبيع البرامج اجلاهزة إعفاءات من

في جلس���ات مجلس اإلدارة؛ لتكرارها في

ضريب����ة الدخل ملدة ثالث س����نوات إذا كانت

مادة سابقة .إال أن التعديالت أغفلت حتديد

تشغل خمسة موظفني ،وملدة سبع سنوات إذا

املدد الزمنية الالزمة لقيام الرئيس التنفيذي

كانت تش����غل  10موظفني ،وتسع سنوات إذا
كانت تش����غل  20موظف ًا ،وإحدى عشرة سنة

برف���ع التقارير حول عمل الهيئة إلى مجلس

للش����ركات املذكورة والتي توظف  30موظف ًا،

إدارتها ،واكتف���ت باإلبقاء على النص كما
في القانون األصلي «برفع التقارير بصورة

شريطة أن يكون املوظفون مؤهلني للعمل من

منتظمة» ولم حتدد آليات هذا االنتظام.

املجاالت املذكورة ،وحاصلني على الشهادات

مت تعدي���ل الفقرة ( )1من امل���ادة املذكورة

العلمية من جامعات وكليات متخصصة ،وأن
يكون دوامهم في تلك الشركات كام ًال.

حول شرائح الفئات املستفيدة من احلوافر

 .5تعدي����ل امل����ادة ( )24واملتعلقة بإب����رام عقود

 .4تعديل املادة ( )23واملتعلقة باحلوافز:

واإلعف���اءات ،ورفع���ت احل���د األدنى لقيمة

احلوافز:

االس���تثمار في الش���ريحة األولى من 100

تضمن���ت التعديالت أنه يجوز ملجلس إدارة

أل���ف دوالر إلى  250أل���ف دوالر .ورفعت

الهيئة إب���رام عقود حوافز مينح من خاللها

سنوات اإلعفاء من خمس سنوات إلى سبع

املشروع حوافز وإعفاءات إضافية ،شريطة

سنوات للشريحة األولى ،وإلى تسع سنوات

املصادقة على ذلك من مجلس الوزراء .فيما

للش���ريحة الثانية ،والى إحدى عشرة سنة

نص القانون األصلي على جواز قيام املجلس

للشريحة الثالثة.

بتمديد مدة اإلعفاءات ملدد زمنية أخرى ،على

واعتبرت الس����نة األولى من بداية اإلنتاج أو

أال تتجاوز تلك املدد خمس سنوات ،شريطة

مزاولة النش����اط سنة جتريبية ال حتتسب من

املصادقة عليها من مجلس الوزراء.
ونص���ت التعدي�ل�ات ،أيض��� ًا ،عل���ى منح

وألغ����ت التعديالت النس����بة املئوية اخلاضعة

الصالحي���ة ملجلس إدارة الهيئة لتمديد مدة

للضريبة من الربح للمش����اريع االس����تثمارية

اإلعفاءات للمشاريع االستثمارية إلى سنتني

واحملددة في القانون األصلي بنس����بة .%10

إضافيتني ،إذا جتاوزت نسبة املكون احمللي

واقتصار اإلعفاء على ضريبة الدخل الناجتة

من اآلالت واملع���دات والتجهيزات واللوازم

من هذه املشاريع .وال تشمل الضريبة األرباح.

 .%40فيما ن���ص القانون األصلي على أن

وأضافت التعديالت منح شركات أنظمة املعلومات

تتجاوز نسبة املكون احمللي  %60من مجموع

ضمن سنوات استحقاق اإلعفاءات.

مكونات املشروع.

والتكنولوجيا والتي ال تعمل في جتارة األجهزة
العدد (2013 )24
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 .6تعديل املادة ( )25املتعلقة بإجراءات املستثمر:

إلى أقل من ملي����ون إعفاء من ضريبة الدخل

نصت التعدي�ل�ات املتعلقة باإلجراءات التي

ملدة أربع س����نوات ،وإعفاء ملدة س����ت سنوات

يتوجب على املس���تثمر القي���ام بها للتمتع

للمش����اريع التي رأسمالها من (مليون دوالر-

مبزايا اإلعفاءات واحلوافز ،واملتمثلة بإعالم
الهيئ���ة خطي��� ًا ف���ور االنتهاء م���ن تركيب

 5ماليني دوالر) ،وإعفاء ملدة ثماني س����نوات
للمشاريع التي رأسمالها  5ماليني فأعلى.

املوج���ودات واملرفق���ات األخ���رى الالزمة

 .8تعديل امل���ادة ( )35حول اإلعفاء اجلمركي

للمشروع االستثماري ،والتقدم بطلب ترفق

وضريبة الشراء:

معه كافة املعلومات واملرفقات األخرى الالزمة

نصت التعديالت على منح إعفاء من اجلمارك

خالل ستة أشهر من البدء باإلنتاج أو مزاولة

وضريبة الش���راء على األثاث والتجهيزات

النشاط ،أو ملدة سنة كحد أقصى ،مع تقدمي

واملفروش���ات واألدوات واملعدات الكهربائية

طلب لغايات متديد املدة ،وتقدمي بيانات مالية

واإللكترونية لغايات التجديد مرة كل خمس

مدققة من محاس���ب قانوني ،على أن تقوم

سنوات ،وذلك للمش���اريع االستثمارية في

الهيئة بتقييم املعلومات الواردة في الطلب،

مجاالت السياحة والصحة والتعليم.

وتصدر قراره���ا باملوافقة أو الرفض خالل
ستني يوم ًا .فيما أن املدة احملددة هي ثالثون

ال يح���دد القان���ون األصلي على الرغم من
نصه على اإلعفاء من اجلمارك والضرائب،

يوم ًا في القان���ون األصلي .وإذا لم تصدر

نوع هذه الضرائب وهي ضريبة املشتريات.

الهيئة قرارها باملوافقة أو الرفض خالل 60
يوم ًا؛ أصبح املشروع مؤه ًال للتمتع باملزايا

كما أن القانون األصلي يقصرها فقط على
الفنادق واملستش���فيات ،فيما أن التعديالت

املنصوص عليها في القانون.

وس���عت من مجاالت املشاريع االستثمارية

 .7تعديل املادة ( )27واملتعلقة بتوسيع املشاريع

التي تستفيد من اإلعفاء اجلمركي وضرائب

القائمة وتطويرها:

املشتريات وهي السياحة والصحة والتعليم.

نصت التعديالت على منح املشاريع املطورة

 .9تعديل املادة ( )43حول اس���تثناءات بعض

إعف���اءات م���ن ضريبة الدخ���ل ،فيما نص

املجاالت االستثمارية:

القانون األصلي على سريان ضريبة الدخل

اس���تثنت التعديالت املؤسس���ات املالية من

بنسبة .%10

املش���اريع االس���تثمارية الت���ي متكنها من

وحتدد التعديالت الش����رائح املس����تفيدة من

االس���تفادة من اإلعفاءات واحلوافز واملزايا

اإلعفاءات مبنح املش����روع املخصص لتطوير

املنصوص عليها في هذا القانون ،فيما أبقت

املشروع القائم من  100ألف دوالر كحد أدنى

على متتعها بجميع التسهيالت واملزايا التي
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مينحها لها القانون.
 .10إضافة امل���ادة ( )15واملتعلقة بصالحيات

مزيد من االس���تثمارات 3.وفي هذا اإلطار ،فإن
قانون االستثمار الفلسطيني يسعى للمساهمة في

مجلس الوزراء:

خلق بيئة مناسبة لالستثمار ،والذي رسم هيكلية

مين���ح النص ف���ي املادة املذك���ورة مجلس

واضحة لإلطار املؤسس���اتي لسياسات تشجيع

ال���وزراء صالحية إنه���اء العمل مببدأ منح

االس���تثمار ،والتي تتدرج وفق ثالثة مس���تويات

حواف���ز اإلعفاءات من ضريب���ة الدخل بناء

وهي :املستوى السياسي وهو املستوى األعلى،

على تنس���يب من مجل���س إدارة الهيئة بعد
س���نتني من تاريخ العمل به ،وال يؤثر سلب ًا

واملستوى اإلشرافي ،واملستوى التنفيذي.

على اإلعف���اءات املمنوحة قبل هذا اإلنهاء،
وتبقى سارية املفعول حلني انتهاء مدتها.
 .11إلغاء املادة ( )28واملتعلقة باإلعفاءات على
الدخل من األرباح:
مت إلغاء املادة املذكورة بحيث يقتصر اإلعفاء
الضريبي على ضريبة الدخل وال يشمل أي
نوع آخر من الضرائب.

الهيكلية المؤسساتية
لسياسات تشجيع االستثمار:
تهدف سياس���ات تش���جيع االس���تثمار في
فلسطني والتي تنعكس في هذا القرار بقانون إلى
تشجيع االستثمار لتحقيق منو اقتصادي أعلى؛
وزيادة فرص العمل؛ وزيادة معدل دخل األفراد؛
وزي���ادة الناجت القومي اإلجمالي .ذلك أن طبيعة
العالقة بني االس���تثمار والنمو االقتصادي ذات
اجتاهني؛ فإذا كان االستثمار يعتبر من العوامل
املهمة والرئيسة في حتقيق درجات أعلى من النمو
االقتص���ادي؛ فإن مؤش���رات النمو االقتصادي
اإليجابية من شأنها أن تعزز وتشجع التوجه نحو
العدد (2013 )24

ً
أوال ـ المستوى السياسي
يتمثل املستوى السياسي فيما يتعلق بسياسات
تشجيع االستثمار مبجلس الوزراء الذي يختص
برس���م السياس���ات العامة الهادفة إلى تشجيع
االستثمار في فلسطني ،عبر مجموعة من اآلليات
والوسائل والتي وردت في املادة ( )2من القانون
األصلي ،والتي ل���م جتر عليها التعديالت؛ وذلك
عبر تأسيس هيئة تشجيع االستثمار في فلسطني،
وتقدمي الضمانات واحلوافز للمستثمرين ،وتوفير
املناخ املالئم لتشجيع االستثمار.
تكون مسؤولية مجلس الوزراء في هذا اإلطار
إصدار الق���رارات التي تخدم تلك السياس���ات
العامة الهادفة جلعل االقتصاد الفلس���طيني ذا
بيئة جاذبة لالس���تثمار ،مبا ف���ي ذلك خلق بيئة
قانونية تتواءم مع هذه األهداف.
ووفق نص املادة ( )4فقرة ( )1بند (ي) تكون
ملجل���س الوزراء صالحية إص���دار القرارات بأي
قطاعات اقتصادية إضافية ،يرى ضرور ًة ملنحها
التسهيالت واإلعفاءات واحلوافز؛ لتوسيع مجاالت
االستثمار فيها .حيث مينح القانون مجلس الوزراء
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قوام املجلس وفق التعديالت من س���بعة عش���ر
عضو ًا بعد أن كان قبل التعديل يتشكل من ثالثة

صالحي���ة إصدار القرارات مبن���ح عقود االمتياز
للمستثمرين في القطاعات االقتصادية املختلفة،

عشر عضو ًا.

واملنص���وص عليه���ا في القانون .كم���ا أن له أن
يصادق عل���ى عقود حزمة احلواف���ز التي تعدها

وبهدف الوصول إلى شمولية في اإلشراف على

هيئة تشجيع االستثمار ،والتي عرفها القانون في

تطبيق السياس���ات العامة لتشجيع االستثمار؛

التعديالت على املادة األولى من القانون األصلي

يتش���كل ق���وام الهيئة م���ن مختلف ال���وزارات

بأنها «عقود متنح مبوجبها الهيئة للمستثمر حوافز

واملؤسس���ات ذات العالقة بتشجيع االستثمار،

وإعفاءات ضريبية إضافية مقابل التزام املستثمر
تنفيذ مش���روعه وفق ًا للشروط الواردة في العقد».

وأشرك القطاع اخلاص واملؤسسات األهلية في
مجلس الهيئة؛ لتعميم الفائدة القصوى من عمل

عالوة على أن ملجلس الوزراء احلق في املصادقة

الهيئة؛ واحلفاظ على مستوى معقول من التوازن

على الهيكل التنظيم���ي والوظيفي للهيئة ،وإقرار

ب�ي�ن كافة القطاعات؛ واحلص���ول على تنوع في

األنظمة املالية واإلدارية اخلاصة مبوظفيها.

الرؤى حول سياس���ات تشجيع االستثمار .ومبا

وفي إطار السياس���ات التش���ريعية الهادفة

أن تش���جيع االستثمار واإلش���راف على تطبيق

لتشجيع االس���تثمار ،يكون دور مجلس الوزراء

السياس���ات العامة املتعلقة به ش���أن اقتصادي

في إقرار أي تعديالت مقترحة على قانون تشجيع

بالدرجة األولى؛ فقد اعتبر القانون وزير االقتصاد
رئيس ًا لهذه الهيئة؛ وأشرك ممث ًال عن وزارة املالية

االستثمار ،مبا يخدم السياسات العامة لتشجيع
االس���تثمار .وله في هذا اإلطار أيض ًا صالحية

كنائب للرئيس.

إص���دار األنظمة والق���رارات الالزم���ة لتطبيق

أضيف وفق التعديالت ممثل عن وزارة احلكم

قانون تش���جيع االستثمار في فلسطني .كما أن

احملل���ي إلى عضوية مجل���س الهيئة ،إلى جانب

ملجلس الوزراء صالحية استالم البيانات املالية

ممثل�ي�ن عن كل م���ن وزارة الزراعة والس���ياحة

حول أنشطة الهيئة وموازنتها السنوية املقترحة،

والتخطيط واألشغال العامة وسلطة النقد.
رفع���ت التعديالت من نس���بة متثيل القطاع

واملصادقة على تعيني رئيسها التنفيذي.

ثانيًا ـ المستوى اإلشرافي

اخل���اص واملجتم���ع املدني في مجل���س الهيئة،
حيث أصبحوا س���بعة أعضاء بد ًال من خمس���ة

 .1قوام مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار:
يتمثل هذا املستوى وفق القانون مبجلس إدارة
هيئة تش���جيع االستثمار في فلسطني .ويتشكل

لتعدد االجته���ادات وتضاربها في اختيار هؤالء

كما ف���ي القانون األصلي قب���ل التعديل .ومنع ًا
والقطاع���ات التي ميثلونها؛ جاء التعديل بتحديد
تلك القطاعات.
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لم تأخذ التعديالت بعني االعتبار حتديد اجلهة
صاحبة االختصاص في حتديد أعضاء مجلس
إدارة الهيئة ،وخاصة فيما يتعلق مبمثلي القطاع
اخل���اص .ذل���ك أن القانون األصل���ي حدد هذه
الصالحية ملجلس ال���وزراء ،فيما أن التعديالت
أغفلت هذا األمر.
وبالنظر إلى قوام مجلس الهيئة والذي يصنف
على أنه واسع وكبير نسبي ًا ،فهو من ناحية يعبر

.
.
.

( )1بعد التعديل.
اإلشراف على تطبيق أحكام القانون واألنظمة
اإلدارية واملالية.
اإلشراف على إصدار دليل فرص االستثمار
في فلسطني وحتديثه سنوي ًا ،وفق نص املادة
( )15فقرة ( )9بعد التعديل.
اإلش���راف على إنش���اء س���جل االستثمار
واالحتفاظ به ،بعد أن كان قبل التعديل يتمثل

عن ش���مولية في التمثيل مبا ينعكس إيجاب ًا على

مبهام إصدار الدليل وهو من املهام التنفيذية

املستوى اإلشرافي في تطبيق السياسات العامة

للهيئة.

لتش���جيع االس���تثمار ،فإن مجلس إدارة الهيئة
بهذا القوام الكبير نس���بي ًا قد يش���كل عبئ ًا على

اإلشراف على املنح التي تقدم للهيئة.

ذات���ه ،والذي يتمثل في عوائق قد تتعلق بصعوبة
عقد جلس���ات منتظمة للمجلس ،أو عقد جلسات
طارئ���ة عند الضرورة .وهذا األمر يزداد صعوبة
وف���ق النظام بتحقق نص���اب االجتماع واتخاذ
القرارات ،حيث ينص القانون على أن اجللسات
تعقد بحضور ثلثي األعضاء .وكان من األفضل
لتخفيف العبء أن ينص القانون على صحة عقد
اجللسات بحضور أغلبية املجلس (النصف .)1+

 .2المهام والمسؤوليات ـ
منح���ت التعدي�ل�ات مجل���س إدارة الهيئ���ة
املسؤوليات اآلتية:
أ .املهام واملسؤوليات اإلشرافية:

.

اإلش���راف على وض���ع وتقييم السياس���ات
االس���تثمارية تبع��� ًا للخطط اإلس���تراتيجية
للس���لطة الوطنية وفق نص املادة ( )15فقرة

العدد (2013 )24

.
 .اإلشراف على برامج العناية باالستثمارات القائمة
ب .مهام إقرار السياسات:
 .إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة واألنظمة
اإلدارية واملالية اخلاصة مبوظفي الهيئة.
 .إقرار املوازنة السنوية للهيئة.
 .إقرار اخلطط والبرامج والتي تساهم في توفير
املناخ االستثماري املناسب.
 .إقرار املواد والنشاطات الترويجية الهادفة إلى

.

استقطاب االستثمارات في فلسطني.

.
.
.
.
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ج .مهام املتابعة والتقييم والرقابة:
متابعة التشريعات ذات العالقة باالستثمار،
والتي لها عالقة بقانون تشجيع االستثمار.
تقييم األداء السنوي للهيئة.
رفع التوصيات إلى مجل���س الوزراء لتعديل
القوانني واإلجراءات املتعلقة بتسجيل املشاريع
وترخيصها.
نتسيب عقود حزمة احلوافز إلى مجلس الوزراء

.
.

للمصادقة عليها.

.
.
.
.
.

إص���دار التأكيدات املتعلقة باالس���تثمار في
فلسطني.
إعداد التقاري���ر اإلدارية واملالية حول الهيئة
ورفعها إلى مجلس الوزراء.

ثالثًا ـ المستوى التنفيذي
يتمث����ل هذا املس����توى وفق القان����ون بهيئة

اختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة:
تنفيذ سياس���ات الهيئة كما يحددها مجلس
اإلدارة.
رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة حول عمل الهيئة.
تنظيم األعمال اليومية للهيئة.
املشاركة في األنشطة الترويجية الرامية إلى
تشجيع االستثمار.
املشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة.

تشجيع االس����تثمار في فلسطني .حيث يكون
رئي����س الهيئ����ة «رئيس���� ًا تنفيذي���� ًا» لها ،وفق

أصبحت امله���ام والصالحيات واملس���ؤوليات
وفق التعدي�ل�ات على هذا القانون أكثر وضوح ًا،

«مدير عام الهيئة» في القانون األصلي.

الثالثة السياسية واإلشرافية والتنفيذية مبا يخدم

التعديالت على القانون ،بعد أن كان مس����ماه

وعملية التداخل أصبحت أقل درج ًة بني املستويات

يأتي هذا التعديل للتأكيد على فصل املهام

السياسات العامة لتشجيع االستثمار .وعلى الرغم

اإلشرافية للهيئة واملتمثلة مبجلس إدارتها ،عن

من ذلك ،فم���ا زالت هناك حالة من التداخل على

وطواق����م املوظفني العاملني فيها .وللتمييز بني

املستوى اإلشرافي ورسم السياسات بني مجلس
ال���وزراء ومجلس إدارة الهيئة .ولكن هناك فص ًال
واضح ًا ب�ي�ن املهام واملس���ؤوليات والصالحيات

املهام التنفيذية لها واملتمثلة بالرئيس التنفيذي
مهام ومسؤوليات رئيس مجلس إدارة الهيئة،
ومهام ومسؤوليات رئيسها التنفيذي.

بني املستوى اإلش���رافي واملستوى التنفيذي في

ُيعني الرئي����س التنفيذي للهيئ����ة بقرار من

سياسات تشجيع االستثمار وفق القانون املعدل.

إدارة الهيئ����ة .إال أن التعديالت لم تتطرق إلى

سياسات تشجيع االستثمار
وفق ما ورد في القانون األصلي ،فإن سياسات
تشجيع االستثمار في فلسطني تتم وفق مجموعة
من اآلليات وهي:

مجلس الوزراء بناء على تنس����يب من مجلس
الشروط الواجب توافرها في الرئيس التنفيذي
للهيئة من حي����ث درجة املؤهل العلمي وطبيعة
االختص����اص واخلبرة؛ إذ إن ه����ذا التحديد
يس����اهم في تعميق العمل املؤسساتي ،إال إذا

.

يصدر عن مجلس الوزراء س����يتطرق إلى هذا

.

سياسات لضمان االستثمار واملستثمرين.

.

سياسات منح احلوافز واإلعفاءات للمستثمرين.

كان النظام اخلاص بالهيئة والذي يفترض أن

مؤسس���ة تشجيع االستثمار عبر إنشاء هيئة
مختصة بتشجيع االستثمار في فلسطني.

اجلانب.
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ً
أوال ـ مؤسسة تشجيع االستثمار
يهدف إنشاء هيئة تشجيع االستثمار إلى إيجاد
هيئ���ة قادرة عل���ى تنفيذ املهام واملس���ؤوليات التي
ترمي إلى زيادة فرص االس���تثمار ،مبا يحقق منو ًا
اقتصادي ًا أفضل ،ويخلق فرص عمل تتسم بالدميومة
واالس���تمرارية والتوس���ع ،وزيادة الن���اجت القومي
اإلجمالي ،وزيادة نصيب الفرد السنوي منه ،وإنعاش
االقتصاد الفلسطيني ،فوفق نص املادة ( )12تنشأ
هيئة تسمى «هيئة تشجيع االستثمار في فلسطني»
وهذه الهيئة تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة،
حيث إن االستقاللية متنحها القدرة على أداء مهامها
واختصاصاتها بهدف اإلش���راف على سياس���ات
تشجيع االس���تثمار وتنفيذها ،مبا يساهم في خلق
بيئة اقتصادية مالئمة لالستثمار .فاالستقاللية متنح
الهيئة حصانة من أي تأثيرات ملراكز القوى السياسية
واالقتصادية وذلك بنص القانون.
وباملقارنة مع قوانني عربية أخرى ،فإن مس����مى
الهيئة في القانون العراقي هو «هيئة االس����تثمار»،
فيم����ا ين����ص القانون األردن����ي عل����ى أن «وزارة
الصناعة والتجارة» هي املس����ؤولة عن سياس����ات
تش����جيع االس����تثمار ،وفي القان����ون املصري فإن
املس����مى هو «الهيئة العامة لالس����تثمار واملناطق
احل����رة» .ونالحظ هنا أن التعدي��ل�ات على القانون
الفلس����طيني والتي ش����ملت تغيير مس����مى الهيئة
من «الهيئة العامة لالس����تثمار» إلى «هيئة تشجيع
االس����تثمار في فلسطني» هي األفضل باملقارنة مع
ما جاء في القوانني املذكورة .فمس����مى الهيئة في
القانون العراقي يجعل الهيئة مؤسسة تقوم بعملية
العدد (2013 )24

االستثمار .أما في القانون األردني فال توجد هيئة
مس����تقلة لغايات تشجيع االستثمار ،وإمنا اعتبرت
جزء ًا من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة ،وهذا
يعني عدم توافر االستقاللية واالختصاص .أما ما
جاء في القان����ون املصري فهو أيض ًا يجعل الهيئة
وكأنها مؤسس����ة تقوم بعملية االستثمار ،أسوة مبا
جاء في القانون العراقي ،هذا باإلضافة إلى إدماج
«املناط����ق احلرة» معها ،علم���� ًا أن وجود فصل بني
قانون االستثمار وقانون املناطق احلرة هو أفضل
كما في التش����ريعات الفلس����طينية .وبالتالي ،فإن
مسمى الهيئة في القانون الفلسطيني هو األفضل
كون����ه يعبر متام ًا عن وظيفة الهيئة وهي «تش����جيع
االستثمار» ،مبا يوضح للمطلع على القانون للوهلة
األولى أن الهيئة مس����ؤولة عن سياس����ات تشجيع
االس����تثمار وأهدافها ،وليس����ت مسؤولة عن عملية
االستثمار بحد ذاتها.

أ .مجلس إدارة الهيئة:
يعزز تن����وع متثيل كاف����ة القطاع����ات املختلفة
ف����ي مجلس إدارة الهيئة من سياس����ات تش����جيع
االستثمار .وتعزز التعديالت على القانون التوازن
ب��ي�ن القطاعات الثالثة ،الع����ام واخلاص واألهلي.
إال أن����ه كان من األفضل إضافة ممثل عن االحتاد
العام للنقابات العمالية ،وخاصة أن من أهم أهداف
تشجيع االستثمار زيادة فرص العمل.
ب .اإلدارة التنفيذية للهيئة:
يكون للهيئة وفق نص القانون «رئيس تنفيذي»
يعني بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنس���يب
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ثانيًا ـ سياسات ضمان االستثمار
إن احلكم على مدى جناعة سياسات تشجيع
االس���تثمار له عالقة مبدى جناعة السياس���ات
املتعلقة بضمان االس���تثمار .بحيث تشكل هذه
السياس���ات رزمة من الضمانات التي تكون من
إحدى أدوات اجلذب لالس���تثمار في االقتصاد
الفلسطيني .وهذا يرتبط أيض ًا بالضمانات التي
تقدمها التش���ريعات الفلسطينية مبا فيها قانون
تشجيع االستثمار .وقد ارتكزت سياسات ضمان
االس���تثمار في فلسطني إلى مجموعة من أحكام
املواد املتعلقة بهذا األمر.
 .1االس���تثمار في كافة القطاعات االقتصادية
للمشاريع:
وفق ن���ص املادة ( )6فقرة ( )1املعدلة فإن
للمستثمر أن يس���تثمر في كافة القطاعات
االقتصادي���ة وبالنس���بة الت���ي يريدها من
رأس م���ال املش���روع االس���تثماري .م���ع
اس���تثناء القطاعات التي تتعلق بالعقارات
م���ا عدا التطويرية منها ،وأيض ًا املش���اريع
االستثمارية في اخلدمات املالية والتأمني.
وهذا يتواءم نس���بي ًا مع ما جاء في القانون
األردني الذي يس���مح باالستثمار في كافة
القطاعات االس���تثمارية دون اس���تثناءات.
وبش���أن القان���ون املص���ري فإن���ه يحدد
القطاع���ات االقتصادي���ة التي يس���تطيع
املس���تثمر االس���تفادة فيها من اإلعفاءات
واحلوافز وال ينص على استثناءات ،فيما أن
القانون العراقي ينص على استثناءات تتعلق

مجل���س إدارة الهيئة .إال أنه م���ن املفترض أن
يصدر نظام ع���ن مجلس الوزراء يحدد الهيكلية
الوظيفي���ة للهيئة واألمور األخرى املتعلقة بكيفية
تسيير أعمالها وقيامها مبهامها.

ج .الموارد المالية للهيئة:
وف���ق نص املادة ( )18من القانون األصلي،
فإن املوارد املالية للهيئة تتكون من:

.
.
.
.

الرسوم املترتبة على منح تراخيص املشاريع.
رس���وم طوابع اإليرادات الت���ي تدفع نتيجة
التعامل في االستثمار.
الغرامات املالية التي تتحصل لها وفق أحكام
القانون.
املنح التي تقدمه���ا الدول واملنظمات الدولية
واملنظمات غير احلكومية احمللية واألجنبية.

يفت���رض أن يتم إصدار دلي���ل خاص حول
رس���وم منح تراخيص االستثمار ،ودليل رسوم
طوابع اإليرادات؛ وذلك بالنص عليه في النظام
الذي سيصدر عن مجلس الوزراء ،كما أن املنح
التي تعتبر وفق النص أحد املوارد املالية للهيئة،
تش���رف إدارة الهيئة عليها وتقر آليات تنفيذها
وفق نص املادة ( )15فقرة ( )13املعدلة .وكان
من األفضل أن تقرن املنح بشرط موافقة مجلس
الوزراء عليها ،وهذا ال يتعارض مع اس���تقاللية
الهيئ���ة ،بل يع���زز من الرقاب���ة عليها ،حيث إن
االكتفاء بإشراف مجلس اإلدارة على هذه املنح
كاف كآلية للرقابة
وإق���رار آليات تنفيذها غي���ر ٍ
املالية.
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بالقطاعات التي تعمل في نشاط استخراج

أموالها أو االس���تيالء عليها أو جتميدها أو

النفط والغاز وإنتاجه ،واملصارف وشركات

مصادرة تل���ك األموال أو التحفظ عليها إال

التأمني .حيث يتقاطع مع القانون الفلسطيني

عن طريق القضاء.

بشأن االستثناءات املتعلقة بقطاع املصارف

ويش���كل ه���ذا الن���ص ضمان���ة قانوني���ة

وشركات التأمني.

للمستثمر في احملافظة على ملكيته ملشاريعه
االستثمارية .إال أن هذه الضمانة القانونية

 .2املساواة في التعامل مع املستثمرين:
تنص املادة ( )6فقرة ( )2املعدلة على سريان

محدودة .فعلى الرغم من أن املادة ( )8غير

أحكام قانون تش���جيع االس���تثمار على كافة

املعدل���ة تنص على عدم ج���واز نزع ملكية

املس���تثمرين بشكل متساو ،ودون متييز .فيما

املشروعات أو مصادرتها إال للمنفعة العامة
طبق ًا للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة

جواز منح معاملة تفضيلية للمس���تثمرين على

العقار على أساس القيمة السوقية للعقار أو

أساس اجلنسية ،ومبوجب اتفاقيات جتارية أو

اخلسائر األخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع

اس���تثمارية ثنائية أو متعددة تعقدها السلطة

امللكية ،تبقى مس����ألة التعويض العادل عن

الوطنية مع دول أخرى ،دون املس���اس بحقوق

«اخلس����ائر األخرى» مبهمة وغير واضحة.
فالعقار يعتبر جزء ًا من القيمة الرأس���مالية

فالن���ص قبل التعديل ينط���وي على متييز على

للمش���روع االس���تثماري ،حيث إن األرض

أس���اس اجلنس���ية ،مما يخلق حالة من عدم

واألدوات والتجهي���زات واآلالت وغيرها من

التكافؤ في فرص االستثمار.

العناصر هي التي يتش���كل منها رأس مال

كم���ا أن من ش���أنه أن يش���جع االس���تثمار

املشروع االستثماري .وبالتالي ،يأتي ذكر

األجنبي ،فيما أن االستثمار احمللي هو األجدى
اقتصادي ًا؛ ألن عوائده تبقى داخل فلس���طني.

«العقار» دون ذكر العناصر األخرى ملكونات

أن الفقرة كانت تنص في القانون األصلي على

اآلخري���ن ،م���ع مراعاة مب���دأ التعامل باملثل.

رأس مال املش���روع االس���تثماري كمدخل

فيما أن جزء ًا ال بأس به من عوائد االستثمار

للج���دل القانوني ،فهل ج���اء ذكره هنا على

األجنبي سوف ترحل إلى خارج فلسطني (أي

س���بيل احلصر ؟! كما أن عبارة «اخلسائر

خارج الدورة االقتصادية في فلسطني).

األخرى» هل س���تدخل من ضمنها األرباح

عدم جواز تأميم املش���روعات االستثمارية

املتوقعة للمش���روع االس���تثماري؟ وما هي

ومصادرتها:

الفترة الزمنية املس���تقبلية التي من املمكن
أن حتتسب األرباح املتوقعة على أساسها؟
تش���كل التساؤالت التي طرحت حتدي ًا ملدى

 .3تن���ص امل���ادة ( )7على عدم ج���واز تأميم
املش���روعات أو مصادرتها أو احلجز على
العدد (2013 )24
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جناعة النص القانوني في تعزيز سياسات

إال أن القان���ون الفلس���طيني يتبعه أيض ًا

ضمان االستثمار .وكان من األجدى أن يتم

بأن التعويض يج���ب أن يتوافق مع القيمة

التوسع في آليات معاجلة حاالت نزع امللكية

السوقية للممتلكات التابعة للمشروع ،فيما

للمش���اريع االس���تثمارية وإن كانت ضمن

يخلو القانون األردني من ذلك .بينما ينص

القان���ون .حيث ال ميكن أن يتس���اوى نزع

القان���ون العراقي واملصري على عدم جواز

ملكية محل جتاري أو نزع ملكية أرض غير

املصادرة دون حتديد االستثناءات.

مستخدمة ،بنزع ملكية مشروع استثماري.

 .4عدم تطبيق قرار إلغاء اإلعفاءات الضريبية

وهذا التوسع يتطلب تقدمي خيارات متعددة
بحيث يكون نزع امللكية مش���روط ًا مبوافقة

أضيفت وفق التعديالت ،املادة ( )15إلى

املستثمر أو املستثمرين أصحاب املشروع

القانون األصلي والتي متنح مجلس الوزراء

االس���تثماري أو من خالل مفاوضات .أي

وبناء على تنسيب مجلس إدارة الهيئة إنهاء

مبعنى أن يتضمن القانون النص باستثناء

العمل مببدأ حوافز (اإلعفاءات من ضريبة

املشاريع االستثمارية من قرارات نزع امللكية
الت���ي تتم وفق القانون .وهذا يتطلب تعدي ًال

الدخل املنصوص عليها في هذا القانون)

بأثر رجعي:

بعد س����نتني من تاريخ العمل بهذا القرار
بقانون ،وال يؤثر ذلك سلب ًا على اإلعفاءات

على القوانني ذات العالقة بحيث تنص على
هذا االستثناء ،ووضع عدة خيارات ليكون
فيه���ا املس���تثمر محصن ًا من ن���زع امللكية

املفعول حلني انتهاء مدتها.

اإلجبارية ،على الرغ���م من ربطها بضمان

جاء نص هذه املادة ليتيح إمكانية مراجعة

التعويضات املالية .حيث يعتبر التأميم ونزع

م����دى كفاءة األحكام القانونية التي تعالج

امللكية واملصادرة واالس���تيالء من األخطار

تش����جيع االس����تثمار ،والضمانات التي

السياس���ية 4الت���ي من املمك���ن أن تواجه

متنحها هذه األحكام للمستثمرين .وبتأكيد

املستثمر.

هذه املادة على عدم س����ريان قرار اإلنهاء

يتناغم ما جاء في القانون الفلس���طيني مع

على املشاريع االستثمارية املستفيدة من

ما جاء في القانون األردني بشأن ضمانات

اإلعفاءات من ضريبة الدخل؛ حتصن هذه

االس���تثمار فيما يتعلق بالن���ص على عدم

املشاريع من التأثر بقرارات اإلنهاء .وهذا

جواز مصادرة املش���روعات االس���تثمارية،

من شأنه أن يساهم في طمأنة املستثمرين

وذلك بالنص على جواز ذلك وفق ما تقتضيه

في حصولهم على االس����تفادة من اإلعفاء

املصلح���ة العامة ودف���ع التعويض العادل،

من ضريبة الدخل لكام����ل املدة القانونية

املمنوح����ة قبل هذا اإلنهاء وتبقى س����ارية
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املنصوص عليها.
 .5ضمان حتويل املوارد املالية للخارج:
وفق نص املاد ( )10من قانون تش����جيع
االستثمار األصلي ،فإنه يتاح للمستثمرين
حتويل املوارد املالي����ة للخارج دون قيود.
وق����د فصلت املادة طبيعة هذه املوارد مبا
فيها رأس املال واألرباح وأرباح األس����هم
واألرباح الرأس����مالية واألجور والرواتب
والفوائ����د ودفعات الدين ومبالغ التعويض
ع����ن نزع امللكية أو الترخيص أو األحكام
القضائي����ة أو التحكيمية أو أي نوع آخر
م����ن الدفع����ات أو املوارد املالي����ة .وأبقت
امل����ادة املجال مفتوح���� ًا إلضافة أي نوع
م����ن املوارد املالية مب����ا يجعل نص املادة
ق����ادر ًا عل����ى التكي����ف م����ع أي متغيرات
مس����تقبلية .وهذه تعتبر ميزة إيجابية في
القانون بشأن مستوى الضمانات املقدمة
للمس����تثمرين على صعيد سياسات عدم
تقيي����د التحويالت ،وخاصة أن نص املادة
يش����ير إلى الس����ماح بالتحويل وفق سعر
صرف العملة في الس����وق ،وبالعملة التي
يفضلها املستثمر.
فيما أن املادة ( )11واملتعلقة بالقيود على
هذه التحويالت ،فإن القيود جميعها تتعلق
بتطبي����ق القانون؛ وبالتال����ي ،ال تعتبر في
احل����االت العادية تقييد ًا لتحويالت املوارد
املالية للخارج.

العدد (2013 )24

ثالثًا ـ سياسات منح الحوافز
واإلعفاءات للمستثمرين
تضمن���ت التعدي�ل�ات عل���ى قانون تش���جيع
االس���تثمار مجموعة من اآلليات التي تهدف إلى
حتفيز االستثمار في السوق الفلسطينية ،بحيث
تخدم األحكام القانونية السياسات العامة الهادفة
إلى تشجيع االستثمار ،وما ينتج عنها من أهداف
فرعية تتمث���ل في خلق فرص عمل ،وحتقيق منو
اقتصادي ،وتش���جيع إقامة مشاريع استثمارية
تتسم بالقدرة على االستدامة والتوسع والتطور.
ذلك أن السياسات الضريبية تعتبر من املعوقات
املهمة أمام املستثمرين.
أش���ارت دراس���ة أجراه���ا معه���د أبحاث
السياسات االقتصادية (ماس) في العام 2002
عل���ى عينة من املس���تثمرين إل���ى أن  %56من
املس���تطلعة آراؤهم اعتبروا أنظمة ومس���تويات
الضرائب من املعوقات املهمة ،إلى جانب معوقات
أخرى 5.حيث إن التوجه نحو االس���تثمار يتأثر
مبعطيات عديدة تتعل���ق باالحتماالت والتنبؤات
التي يقوم بها املستثمر ،والتي لها أبعاد مرتبطة
6
بالسياسة التخطيطية واملالية والضريبية للدولة.
 .1رفع القيمة الرأسمالية للمشاريع االستثمارية
لالستفادة من اإلعفاءات واحلوافز:
مت رف���ع األح���د األدن���ى لقيم���ة رأس مال
املشروع االستثماري ،وفق التعديالت على
قانون تش���جيع االس���تثمار ،في الشريحة
األول���ى من  100ألف دوالر إلى  250ألف
دوالر .بحيث أصبحت الشريحة األولى في
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الفئ���ة ( 250أل���ف دوالر – أقل من مليون

من ضريبة الدخل .فقد أصبحت الش���ريحة
األولى املش���ار إليها س���ابق ًا تتمتع بإعفاء

في الفئة (مليون دوالر –  5ماليني دوالر)،

ضريبي ،وباملزايا األخرى املنصوص عليها

وأبقت كذلك على الشريحة الثالثة وهي في

في القانون ملدة سبع سنوات ،بعد أن كانت

الفئة ( 5ماليني فأكثر).

ف���ي القانون األصلي ملدة خمس س���نوات.

تبرز في هذا السياق رؤيتان تتعلقان باحلجم

وأصبحت الش���ريحة الثانية تتمتع باإلعفاء

املطلوب لرأس مال املش���روع االستثماري

الضريبي واملزايا األخرى ملدة تسع سنوات،

لالس���تفادة من اإلعفاءات واحلوافز ،فهناك

فيما أصبحت الش���ريحة الثالثة تتمتع بهذه

رؤية أن من ش���أن هذا األمر تشجيع إقامة
مش���اريع تعتبر نسبي ًا ذات رأس مال كبير؛

املزايا ملدة إحدى عشرة سنة.
تساهم زيادة سنوات اإلعفاءات من ضريبة

ما ميكنها من تشغيل عدد أكبر من العاملني

الدخ���ل والتمتع باملزايا األخرى املنصوص

الفلس���طينيني 7.فيم���ا أن الرؤي���ة األخرى

عليها في القانون في تشجيع إقامة املشاريع
االستثمارية في فلسطني؛ ما ينعكس إيجاب ًا

الكبيرة ،وحرمان االس���تثمارات الصغيرة،

على األداء االقتصادي بش���كل عام؛ ويزيد

ينطوي على إش���كالية تتعلق مبدى تناغمها

م���ن عدد املش���اريع االس���تثمارية املقامة،

مع واقع االقتصاد الفلسطيني الذي يتسم

ويس���اهم في تنوع النشاطات االقتصادية

بغلبة االس���تثمارات الصغيرة والتي تشكل

ملختلف القطاعات .وباملقارنة جند أن القانون

معظم االس���تثمارات احمللي���ة 8.بل إن هذه

املصري يقضي بأن يكون اإلعفاء الضريبي

الرؤي���ة تذهب إلى حد أبعد من ذلك وهو أن

لشركات االستثمار ملدة خمس سنوات من

اجلهات التي لها عالقة بالتش���ريع لم تعط

أول سنة مالية تالية لبداية اإلنتاج أو مزاولة

االهتمام ول���و باحلد األدنى للمش���روعات
الصغيرة؛ وبالتالي تكون قد جتاهلت قطاع ًا

النشاط ،وتكون مدة اإلعفاء ثماني سنوات

دوالر) ،فيما أبقت على الشريحة الثانية وهي

ترى أن قصر احلوافز على االس���تثمارات

إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام.

10

كبير ًا من االستثمارات املوجودة في السوق
9
الفلسطينية وتشكل جزء ًا منها.

يجعل املس���تثمرين مييلون إلى االستثمار

 .2متدي���د الفترة الزمنية لإلعف���اء من ضريبة

مبشاريع استثمارية بقيمة رأسمالية قريبة

إال أن قصر الش���رائح عل���ى ثالث فقط قد

الدخل:

من احلد األدنى لفئة الش���ريحة .مبعنى أن

وفق التعديالت مت توسيع الفترة الزمنية التي

املستثمر الذي يريد االستثمار في مشاريع

تتمتع فيها املش���اريع االستثمارية باإلعفاء

في الشريحة األولى ،قد يلجأ إلى االستثمار
123

اإلعفاء.

في مشروع برأس مال بقيمة  250ألف دوالر،
ألنه س����يحصل على االمتي����ازات واإلعفاءات

 .4اإلعفاءات اخلاصة بشركات أنظمة املعلومات

نفس����ها إذا ما اس����تثمر في مشاريع قيمتها

والتكنولوجيا:

الرأس����مالية تصل إل����ى  990ألف دوالر على
س����بيل املثال .وهذا األمر قد يترك أثر ًا أكبر

متت إضافة إعفاءات خاصة بشركات أنظمة
املعلومات والتكنولوجيا ،وفق التعديالت ،ولكنها

عند احلديث عن الشريحة الثانية والثالثة .فقد

مرتبطة بعدد املوظفني احملليني العاملني فيها،

مييل املستثمر الذي يقع ضمن الشريحة الثانية

وليس بقيمة رأس مال الشركة .وقد مت حتديد

إلى االستثمار في مش����اريع برأسمال بقيمة
مليون دوالر ،بد ًال من  5ماليني دوالر ،لألسباب

س����نوات اإلعفاء ضمن أربع شرائح وفق عدد
العاملني فيها .ويشترط في هؤالء املوظفني وفق

املذكورة س����ابق ًا .فيما لو أنه مت تضييق فئات

التعديالت عل����ى القانون أن يكونوا مختصني

الش����رائح مع زيادة عددها ،فقد تكون النتائج

في ه����ذا املجال ومؤهلني للعم����ل فيه .ويأتي

املرجوة من هذه السياسات أفضل.

هذا الش����رط ألن أحد أهم عناصر جناح تلك
املشروعات االستثمارية في مجال تكنولوجيا

 .3اس����تثناء الس����نة األولى من احتس����اب مدة
اإلعفاء:

املعلومات هو وجود أيد عاملة مدربة ومبدعة.

مت اعتبار السنة األولى لبداية اإلنتاج أو مزاولة
نشاط املشروع االس����تثماري سن ًة جتريبية،

تعزز ه����ذه التعديالت املس����اهمة في حتقيق

11

السياس����ات الهادف����ة إلى خل����ق فرص عمل

وذل����ك وف����ق التعديالت على قانون تش����جيع

للفلس����طينيني ،وخاصة في مجال تكنولوجيا
املعلومات والتي تعتبر جزء ًا مهم ًا من األهداف

ضمن س����نوات التمتع باإلعفاءات من ضريبة

التي تس����عى السياس����ات العامة لتش����جيع

الدخل .فقد كانت قبل التعديل حتتس����ب من

االس����تثمار لتحقيقها .حيث تعتبر الصناعات

ضمن تلك الفترات الزمنية واحملددة بالسنوات.

القائم����ة عل����ى املعلوماتي����ة ،وخاصة صناعة

تقدم هذه التعديالت ميزة إضافية لالستثمار قد

البرمجي����ات ،من الس����لع الت����ي تتميز بتزايد

تساهم في زيادة حجم املشاريع االستثمارية

الطل����ب العاملي على منتجاتها ،وعدم حاجتها

وذلك ألن املستثمر في مشروع بقيمة رأسمالية

إلى استثمارات مالية ضخمة.

تصل إلى أكثر من  5ماليني دوالر س����يحصل

إال أن����ه وعن����د النظر إلى طبيعة الش����ركات

على إعفاء ضريبي ملدة اثنتي عش����رة س����نة،

االس����تثمارية الفلس����طينية جند أن نسبة تلك

وليس إحدى عش����رة سنة ،لكون السنة األولى

الش����ركات التي توظف  5عمال أو أقل تصل

ال يتم احتسابها ضمن الفترة الفعلية لسنوات

إلى %85من ع����دد املنتجني 13.وهذا قد يعني

االس����تثمار ،بحيث ال حتتسب هذه السنة من
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صعوب����ة حتقيق اله����دف بتوفي����ر اإلعفاءات

ما يتيح املج����ال أمام الهيئة للمس����اهمة في

واحلوافز املرتبطة بعدد املوظفني.
 .5اإلعفاء واحلوافز للمشاريع وفق ًا ملجال النشاط

السياسات العامة للسلطة الوطنية الهادفة إلى
دعم بعض املناطق اجلغرافية املهمشة بتشجيع

االقتصادي:

إقامة مشاريع استثمارية فيها ،وجعلها قابلة

منحت التعديالت مجلس إدارة الهيئة صالحية

أكثر للحياة والصم����ود ،مبا في ذلك املناطق

إبرام عقد حوافز للمشاريع االستثمارية التي

اجلغرافية التي تواجه كثافة اس����تيطانية ،أو

تعمل في مجاالت معينة حتددها الهيئة ،على

تلك املعزولة بس����بب جدار الفصل العنصري،

أن يص����ادق مجلس الوزراء عليها .وجاء هذا

أو ألي أسباب أخرى.

التعدي����ل ليمنح الهيئة صالحيات أوس����ع مبا

منح قانون الصناعة الفلسطيني حوافز إضافية

يخدم سياس����ات تشجيع االس����تثمار ،وإبداء

للمنش����آت الصناعي����ة التي تق����ام في بعض

مرونة عالية بشأن تنوع االستثمارات ،والتواؤم

املناط����ق التي ترى الدولة ض����رورة للنهوض

مع أي مس����تجدات تطرأ على واقع االقتصاد

بها ،ما يعزز من سياسات تشجيع االستثمار

الفلسطيني ،واستهداف قطاعات في االقتصاد

الهادف����ة إلى دعم املناطق املهمش����ة ومقاومة

الفلسطيني قد تتسم بخصوصية معينة.

االستيطان وجدار الفصل العنصري.

لم يش����مل القان����ون الش����ركات املالية ضمن

 .7اإلعفاءات واحلوافز وفق املس����اهمة في زيادة

االستثمار الذي يتمتع بهذه اإلعفاءات؛ وذلك

الصادرات:

قد يعود إلى اعتبار أن االس����تثمار املالي هو

منح مجلس إدارة الهيئة ،وفق التعديالت على

استثمار ظاهري ،كما يطلق عليه بعض فقهاء

القان����ون ،صالحية منح عقد حوافز وإعفاءات

االقتصاد واملالية؛ لكونه ال يحقق زيادة حقيقية

إضافية مبصادقة مجلس الوزراء للمش����اريع

في إنتاج السلع واخلدمات ،ويتم من خالل نقل

االستثمارية التي تساهم في زيادة الصادرات،

ملكية وس����ائل اإلنتاج واألموال املستثمرة من

مبا يتواءم مع تنويع العملية اإلنتاجية داخل

مستثمر آلخر مبا يحقق إيرادات مالية.

السوق الفلسطينية ،وتعزيز سياسات اإلنتاج

14

لغايات التصدير .وه���ذا ينطوي على ثالثة

 .6اإلعفاءات واحلوافز للمشاريع االستثمارية وفق
املوقع اجلغرافي:

أمور مهم���ة :األمر األول يتعل���ق بإمكانية

منحت التعديالت مجلس إدارة الهيئة صالحية

إنتاج س���لع بكمي���ات كبيرة تف���وق حاجة

إبرام عقود حوافز إضافية ملشاريع استثمارية

السوق احمللية؛ وبالتالي تصدر للخارج؛ ما

وف����ق املوق����ع اجلغرافي .وتدخ����ل هنا بعض

يزيد من الناجت القوم���ي اإلجمالي .واألمر

العوامل السياسية واالجتماعية ذات العالقة،

الثاني ينط���وي على زيادة ف���رص العمل.
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أم���ا األمر الثالث فه���و يتعلق بتوفير مبالغ

ه���ذا التعديل ملواءمته م���ع واقع االقتصاد

إضافي���ة من العملة الصعبة التي حتتاجها

الفلسطيني ،حيث إنه من الصعب أن توفر

السوق الفلسطينية ،ويساهم في دعم ميزان

سوقه  %60من املكونات للكثير من املشاريع

املدفوعات.

االس���تثمارية ،هذا إذا أخذنا بعني االعتبار

من األفض���ل ربط مدد اإلعفاءات بنس���بة
اإلنت���اج املعد للتصدير وفق ش���رائح ،بد ًال

أن املباني واألراضي ال حتتس���ب من نسبة
املكون للمشروع االستثماري؛ وبالتالي فإن

م���ن اقتصارها على نس���بة  ،%30كما ورد

تخفيضها إلى  %40كش���رط للحصول على

في القانون األصلي .حيث إن تكلفة اإلنتاج

استحقاق اإلعفاء اإلضافي هو أكثر واقعية

في الس���وق الفلسطينية تعتبر عالية مقارنة

مما نص عليه القانون األصلي.

بدول األخرى؛ م���ا يجعلها غير قادرة على

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز السياس���ات

املنافس���ة في السوق اخلارجية .وهذا يعني

الهادفة إلى االعتماد على السوق احمللية في

أن الكثير من املش���اريع االستثمارية قد ال

كافة مجاالت االستهالك ،مبا فيها مكونات

تستطيع التصدير بتلك النسبة ،وإمنا بنسبة
قد تقل عن  ،%30ولكنها قد تستطيع الحق ًا

املشاريع من آالت ومعدات وجتهيزات.
إال أن���ه وف���ق ما جاء في قان���ون الصناعة
لس���نة  2011فإن املنشآت الصناعية تعفى
كلي��� ًا أو جزئي ًا من الرس���وم اجلمركية على

زيادة صادراتها من اإلنتاج.
منح قان���ون الصناعة الفلس���طيني حوافز

وارداته���ا من اآلالت واملعدات وقطع الغيار

إضافية لالستثمار في القطاع الصناعي إذا
كان ينتج سلع ًا لغايات التصدير ،وهي تعتبر

الت���ي حتتاجها ،وهذا قد يجعل املس���تثمر

آليات داعمة لسياسات تشجيع االستثمار

ف���ي القطاع الصناع���ي يفاضل بني املزايا

في فلسطني.

املمنوحة له وفق قانون تش���جيع االستثمار
بش���أن املكون احمللي من اآلالت واملعدات

 .8اإلعف���اءات واحلواف���ز وفق نس���بة املكون
احمللي:

والتجهيزات ،وب�ي�ن املزايا املمنوحة له وفق

وف���ق التعدي�ل�ات على القان���ون ،أصبحت

قانون الصناعة بشأن اإلعفاء الكلي واجلزئي

املش���اريع االس���تثمارية التي تشكل نسبة

إن كانت هذه املعدات مستوردة .وهذا األمر
قد يخلق تناقض ًا بني األهداف املرجوة من

وجتهيزاتها  %40متن���ح إعفاء من ضريبة

تشجيع االستثمار في جزئية تشجيع املكون

الدخل ملدة س���نتني إضافيتني .فيما كانت

احمللي ،وبني أهداف تش���جيع االس���تثمار

النسبة في القانون األصلي هي  .%60ويأتي

في القطاع الصناعي التي قد تش���جع على

املك���ون احملل���ي م���ن آالته���ا ومعداته���ا
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وباملقارن����ة مع ما جاء ف����ي القانون العراقي،

استخدام مكون مستورد.
 .9اإلعفاءات املتعلقة بتطوير املشاريع القائمة:

فإنه ال يتطرق إلى احلوافز التي تتعلق بهدف

عرف القانون تطوير املش���روع القائم وفق

زي����ادة األيدي العاملة ،فيم����ا أنه يتطرق إلى

التعدي�ل�ات على أنه « إنف���اق مالي بهدف

عملي����ة توط��ي�ن العمالة ،وين����ص على حوافز

توسيع أو تطوير أو حتديث املشروع القائم

وإعفاءات للمش����اريع االستثمارية التي يكون

م���ن خالل إضافة موج���ودات ثابتة جديدة

فيها العاملون احملليون  %50وأكثر .فيما أن

حتقق زيادة في الطاقة اإلنتاجية للمشروع

القانونني املصري واألردني ال ينصان على ذلك.

أيد عاملة جديدة»
أو زيادة في استيعاب ٍ

نص���ت التعديالت على ربط مدد اإلعفاء من

أضي���ف هذا التعريف إل���ى املادة ( )1من

ضريب���ة الدخل للمش���اريع القائمة املطورة

القانون األصلي ،بحيث جاء تعريف « تطوير
املش���روع القائم» محدد ًا واضح ًا وذلك من

واملوس���عة بقيمة رأس مال املشروع ،مقابل
عدد س���نوات من اإلعفاء .وقد اس���توحت

خالل ربطه بالنتائ����ج ،وليس بالوصف فقط.

التعديالت املذكورة تلك الشرائح التي سبق

فاإلنفاق املالي الهادف إلى التوسيع أو التطوير

ومتت اإلشارة إليها بشأن اإلعفاءات واملزايا

أو التحديث هو بالنس����بة لسياسات تشجيع

لتطبيقها على املشاريع اجلديدة .فأبقت على

االستثمار مرتبط بالنتائج ،إما زيادة الكفاءة

العدد نفس���ه من الشرائح واحملددة بثالث،

اإلنتاجية والتي تقاس بعدد الوحدات اإلنتاجية

وأبقت على فئات قيمة رأس املال للمشاريع

في زمن محدد ،أو بزيادة في استيعاب األيدي

االستثمارية نفس���ها ،ولكن مدد اإلعفاءات

العاملة اجلديدة .وكان من األفضل استخدام
عبارة « األيدي العامل����ة اإلضافية» بد ًال من

ه���ي التي اختلفت .إال أن التعديالت أغفلت
التواؤم مع الشريحة األولى والتي تقع ضمن

« جدي����دة»؛ ألن األي����دي العاملة اجلديدة قد

فئة قيمة رأس املال ( 250ألف دوالر – أقل

تفس����ر على أنها اس����تبدال عاملي إنتاج في

م���ن مليون دوالر) ،وأبق���ت عليها كما هي،

املشروع االستثماري بآخرين جدد .فيما أن

وه���ي ( 100أل���ف دوالر – أقل من مليون

عبارة « األيدي العاملة اإلضافية» من شأنها

دوالر) ،ويبدو أن املشرع قد أسقط تعديلها
سهو ًا.

أن متنع تعدد االجتهادات والتفسيرات ،وتغلق
منفذ ًا قد يس����تغل لغير الهدف الذي يس����عى

تتعلق سياسات تشجيع االستثمار بتطوير

إلى حتقيقه القان����ون .وإن كان جوهر املادة

املش���اريع االس���تثمارية القائمة وحتديثها

القانونية املتعلقة بالتعريف املذكور يشير إلى

وته���دف إلى تس���ريع عجلة اإلنت���اج لهذه

هدف زيادة األيدي العاملة.

املشاريع ،مبا يخفض من تكاليف اإلنتاج من
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خالل حتديث اآلالت واملعدات املس���تخدمة،

في خلق مناخ أكثر قدرة على جذب االس���تثمار.

والت���ي من ش���أنها أن تزيد م���ن الوحدات

وال يقصد هنا قدرة االقتصاد الفلس���طيني على

اإلنتاجي���ة في زمن أقل ،وتقلل من نس���بة

جذب االستثمارات ،والذي يعتبر العنصر األهم،

الفاق���د في الس���لع املنتج���ة ،وتضمن لها

ولكن يقصد بتلك األركان ذات املرجعية القانونية
التي تش���كل إطار ًا مناسب ًا لرسم وإقرار وتنفيذ

في السوق احمللية أو اخلارجية.

سياس���ات من ش���أنها أن تش���جع االستثمار؛

مواصفات أفضل قادرة على املنافسة سواء
 .10اإلعفاءات املمنوحة للمش���اريع الس���ياحية

وبالتالي تس���اهم في خلق مناخ مناسب وجاذب

والصحية والتعليمية:

لالس���تثمار .فالعم���ل ضمن إطار مؤسس���اتي

متنح املشاريع السياحية والصحية والتعليمة،
وفق التعديالت ،إعفا ًء إضافي ًا من اجلمارك

مختص بتشجيع االس���تثمار واملتمثل في هيئة

وضرائب املشتريات من األثاث واملفروشات

تش���جيع االس���تثمار ،مع رزمة م���ن اإلعفاءات
واحلوافز واملزايا ،باإلضافة إلى ضمانات قانونية

واألدوات واملع���دات الكهربائية واإللكترونية

جي���دة ،كل ه���ذه العناصر مجتمع���ة لها أهمية

واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل

كبيرة في حتسني فرص االستثمار في االقتصاد

خمس سنوات.

الفلسطيني .ويتوجب استمرار العمل في مراجعة

ميكن أن يساهم الوصول إلى عملية تكامل بني

تلك السياسات وإطارها املؤسساتي والقانوني،

األركان األساسية لسياسات تشجيع االستثمار

للوص���ول إلى س���رعة في التكي���ف والتواؤم مع
املتغيرات احمللية واإلقليمية والدولية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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سياسة دولية

سجال

المشهد اإلقليمي «بعد» الربيع العربي:
خارطة التحوالت وخلفية العثرات

ّ
د .عاطف أبو سيف و أكرم مسلم
ه���ذا س���جال عنوان���ه التح���والت في

ترفا غير متاح ،وبخاصة لفلسطين وحملة
له ً

المشهد اإلقليمي ،يسحب به المتساجالن

قضيتها .هذا السجال محمول على الكثير

خيوطا منتقاة من مشهد ال يزال نسيجه
ً

من العناوين العريضة ،م���ا يجعله بمثابة

قيد التشكل ،مش���هد محفوف بالمخاطر

اقتراح للباحثين والمهتمين لالس���تئناف

و المفاج���آت ،مثلم���ا هو مس���كون باآلمال

عليه.
كانت الس���مة األبرز للتح���والت التي عصفت

والطموحات.
ال يخل���و الحديث عن ح���راك يبدو «غير

باملنطقة العربية أن الوافدين اجلدد إلى كراسي

منطق���ي» ب���أدوات عقالنية ،م���ن مخاطرة

احلكم كانوا من لون واحد ،وكأن النتيجة احلتمية

علمية ،لكن حتى الفوضى لها نظامها الذي

للتغيي���ر الذي حدث في األنظم���ة كان يجب أن

ال يصح االستسالم أمام صعوبة فهمه ،ثم

يفضي إلى صعود اإلس�ل�ام السياس���ي كبديل
ليس ممكن ًا ،بل حتمي لألنظمة التي حتللت أمام

مصاف المصيريات ،ما يجعل إدارة الظهر

صرخ���ات الناس ،وبعضها أمام نفاثات ومدافع

إن ما يشهده اإلقليم من مخاض يرقى إلى
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الناتو وسالح احللفاء.
تركيبي ًا كان هذا اإلسالم خارج البيت ورمبا

السياس���ي نفسه في عداء مع تلك الدولة ألنه لم
يساهم في خلقها .وعلى الرغم مما قد يساق حول

مالحق��� ًا في كل زاوية ف���ي احلديقة .لم يكن ابن ًا
شرعي ًا ال في داخل نظامه الوطني وال حتى على

وشكلها في السياق املا بعد كولنيالي ،فإن النخب

الصعيد اإلقليمي والدولي .على األقل فيما ُعرف

الوطنية في هذه الدول هي من ساهمت في تعزيز

من املعلن من املمارس���ة السياس���ية ،فاإلسالم

التدخل اخلارجي في فرض حدود الدولة الوطنية

الروح الوطنية ورسم الشكل الوطني لها .لم يكن
اإلس�ل�ام السياسي ش���ريك ًا في أي مرحلة من

السياس���ي بطبعته اإلخواني���ة ناهيك عن طبعته
اجلهادية الس���لفية لم يكن مقب���و ًال في اخلارطة

ذلك .ففي مصر مث ًال اختلف اإلسالم السياسي

اإلقليمية .وفيما كانت أجهزة الدولة وبس���اطير

مع امللك ومع ث���ورة يوليو ومع البعد القومي في

محققيه���ا تالح���ق كل م���ا هو مرتب���ط به ،كان

سياس���ات عبد الناصر التي اجتاحت كل العالم

اإلسالم السياسي يبرع في إيجاد احللول املؤقتة
واملوسمية لكل أزمة تواجهه حتى وجد نفسه فجأ ًة

العربي كما اختلف مع السادات ومع مبارك .كان
ثمة إصرار على االختالف واالبتعاد .وعليه فإن

يقطف ثمار ثورة لم يقم بسقايتها .ليس من املبكر

اإلس�ل�ام السياسي املصري لم يساهم في بناء

احلك���م على مدى تخطيط األحزاب السياس���ية
للث���ورة وقيادتها ،إذ إن الثابت أنها كانت غائب ًة

مصر املعاصرة ال في فترات زهوها ومدها أيام
الزعيم عبد الناصر وال في أيام مدنيتها أيام امللك

عن مرحلة املخاض.

وال حتى في انحسارها أيام مبارك .الشيء ذاته

كان االندفاع العفوي للمحرومني والبس���طاء

ينسحب على تونس واملغرب العربي حيث لم يظهر

كما للطبقة املتوسطة التي استغولت على ممكنات

شيء حقيقي اسمه اإلسالم السياسي في الفعل

صعودها ومنوها بلدوزورات االحتكارات املرتبطة

اليومي إال بعد ضعف الدولة الوطنية ،أما خالل

بالس���لطة هو من أوجد الثورة ،ولم يكن املرشد

مرحلة الكفاح ضد املستعمر ،فإن احلالة الوطنية

يحلم بأنه س���يصبح خالل العام  2011احلاكم

الفطرية بطبعها هي من ع ّبرت بش���كل كامل عن
الهوية الوطنية ،وظل اإلسالم السياسي راقد ًا على

جنح اإلس�ل�ام السياسي عبر أدواته املختلفة

هامش الدولة .لم يكن احلال أحسن في فلسطني،

في تقس���يم العالم إلى قسمني يكون نصيبه منه

إذ إن اإلسالم السياسي رفض مقاومة االحتالل

اخلير ونصي���ب خصومه فيه الش���ر .لم يحدث

والكفاح املسلح وخلق األعذار الكثيرة التي برهنت

األمر صدفة وال عب���ر ردة فعل ،بل منذ اللحظة

عل���ى ضعف رؤيته وعدم اكتراثه باحلالة الوطنية

األولى لنش���وء الدولة الوطنية في الوطن العربي

واملشروع التحرري حتى العقود األخيرة حني بدأ

عقب حتلل اإلمبراطورية العثمانية ،وجد اإلسالم

االنخراط في العمل الكفاحي.

الناهي في حاضرة الفاطميني.
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لقد وجد اإلس�ل�ام السياسي في الدولة عدو ًا

احملتوى واملالمح أيض ًا« :تركيا منوذج راسخ»،

يج���ب مناهضته .هذا من جهة ومن جهة أخرى

«مصر انتقالي متعثر»« ،السودان كارثي» ،فيما
تلعب قطر دور املايسترو لفرقة ليست عضو ًا فيها.

وتنميط خصومه ضمن رؤية تقوم على شيطنتهم،

اجلديد ف���ي األمر ما بعد الث���ورات العربية،

وتقديس نزاهة صورته .جزء من هذا التنظيم وتلك

أن هذا النموذج اإلس�ل�اموي بكافة جتلياته بات
ميتلك قطع ًا جديد ًة وج ّدي ًة من لوحة الفسيفس���اء

استخدم اإلسالم السياسي كل الطرق في تصوير

الشيطنة كان التأكيد على االرتباطات اإلقليمية
«املش���بوهة» خلصومه بوصفهم متناغمني ورمبا
«عمالء» للقوى الكبرى ،وأنهم ليسوا إال منفذين

اإلقليمية ،أما خطابه الذي بقي معلق ًا وراء الفتات
عريضة ي ّدعي مجان ًا أنه ميتلك أجوبة شافية لكل

لسياساتها .كان النقاش اإلقليمي في قلب التعبير

سؤال في دولته ومجتمعه ،ورمبا للبشرية ،فدخل

الصريح عن املواقف السياس���ية خلصوم الدولة

غرفة االمتحان ،ليكتش���ف أن األسئلة التي على

الوطنية السياس���يني من اإلسالميني .وكان يتم

الطاولة من خارج ما افترض أنه «املقرر» الوحيد.

النف���اذ إلى هذه املقوالت من باب العاطفة وليس

هن���اك عناوي���ن كثي���رة مغري���ة للدخول في

املنط���ق ،ومن باب التكفي���ر والتخوين وليس من

الشأن اإلقليمي املس���تجد ،ومشاهد أولية تفتح
املج���ال عريض��� ًا بني أقصى ح��� ّدي التراجيديا

باب املساءلة القانونية أو الوطنية( .ع.أبو سيف)
لكن مفهوم اإلس�ل�ام السياس���ي ،أيض ًا ،هو

والكوميدي���ا .ملف���ات كبيرة س���تفتحها التجربة

مفهوم سياس���ي رجراج يعوزه الضبط املستمر،

ولزمن طويل ،س���تذهب إلى السياسات الداخلية

وتعوزه إعادة الصيانة مع كثرة االستخدام ،فإذا

واألداء واملواطنة ،وس���تعرج على الفكر والعقائد

نظرنا إلى األمر بشموليته ،نكتشف بسهولة وجود

والشعار واملمارسة ،وستقف في محطات الثقافة

«إسالمات سياسية»؛ هكذا قد يضم املفهوم حتت

واحلريات ،هذه «البعثرة» للبنية اإلقليمية ليست
حدث��� ًا عابر ًا ،كما أن نتائجها ليس���ت مضمونة

والس���لفي الذي تفيأ باألنظمة فترة طويلة ،لكن

لصالح أحد .ما نريد أن نحصر تركيزنا فيه هو

ما دام احلديث يدور أكثر عن النموذج اإلخواني

جديد البنية اإلقليمية ،ما الذي استجد؟

وتفريخاته وجتس���داته وتفرعاته ،وما يسمه من
ّ
توطن نس���بي (كل فرع في دولته) ،وما يش���وب

من أبجديات املمارس���ة السياسية املعاصرة،
وحتديد ًا املمأسسة منها ،أن الدولة هي الوحدة

ممارسته من انتهازية عالية عبر حتالفات داخلية

األهم في تركيب���ة النظام الدولي ،وهناك النظام

مهادنة وخارجية مع أنظمة غير ثورية وحتى عدوة

اإلقليمي كحلقة وس���يطة بني الدولة وبني احللقة

للثورة ،ومغازالت فاحش���ة للق���وى العاملية ،هذا

األوس���ع ممثلة بالنظام العامل���ي ..نريد أن نفهم

النموذج اإلخواني توجد منه إس�ل�امات متعددة

هنا ،كيف أس���هم التغيير في بني���ة الدولة على

جناحيه مناذج اإلس�ل�ام الوهاب���ي ،واإليراني،
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دائرة اإلقليم ،ثم كيف تدحرجت الكرة إلى امللعب

اآلخذة بالتبلور ،البنية التي س���ادت فترة ليست

الدول���ي ،وارت���دت منه ،وهل من إعادة ترس���يم

بالقصيرة في اإلقليم ،ثنائية املمانعة واالعتدال،

لتشكيلة هذا اإلقليم.

ورمب���ا قبله ،ولننتبه بعدها إل���ى أن قوة النظام

لقد كشفت األشهر األخيرة عن عناصر قوة

أجل
الدولي فرضت نفس���ها في س���ورية ،حيث ّ
اإلصرار الروس���ي رحيل النظ���ام طوي ًال ،فيما

لكنها كش���فت عن عناصر ضع���ف مفاجئة في

إدخال املعارضة الس���ورية إلى اجلامعة العربية
ّ
باملقابل نقلة تستحق الكثير من التأمل( .أ.مسلم)

العناصر احملسوبة لصالح اإلسالم السياسي

لكن من أجل النظر إلى ذلك ،ال بد من إعادة

أن بع���ض التغيير وقع في دول مركزية (مصر)،

موضع���ة ما ح���دث ضمن النس���ق العام لتطور

مسنودة إلى قوة مالية (قطر) ،وإلى قوة إقليمية

الوطني���ات احمللية .إن واحدة من القضايا التي

عسكرية واقتصادية طامحة (تركيا).

ل���م تناقش ف���ي الكتابات العربي���ة حول ظاهرة

لم تكن خفية لإلس�ل�ام السياسي كالعب جديد،
الوقت نفسه.

لك���ن تعثر األداء ف���ي مصر وتون���س مث ًال،

الربي���ع العربي هي ربطه بحركة التحول في بنية

وما تبديه الس���لطة اجلديدة من خلط بني الدولة

السياس���ة العربية وفي استمرار مرحلة التطور

واحلزب ،وبني الدول���ة والهوية العابرة لها ،رمبا
يفضي لنتائج كارثية ،وهذا ليس غريب ًا ،حيث مت

في الدولة الوطنية.
لق���د مت التعامل مع الدول���ة الوطنية بوصفها

اختبار املمارس���ة على مستوى الدولة في منوذج

ناج���زة ،وأن ما يدور هو نق���اش حول الصراع

كالس���ودان ،فخسر جنوبه (أكثر من  25ضعف

أو التنافس على الس���لطة .ثم���ة إيحاء مخادع

مس���احة فلس���طني التاريخية) ،وفي فلس���طني

بأن هذا نفس���ه يتم في السياقات العادية .لكن
خدش ًا بسيط ًا لسطح ما يحدث سيكشف عن ه ّوة

سرعان ما كش���فت النزعة االنقالبية عن نزقها،

عميقة تختل���ط فيها املفاهيم واملقاربات وتتفاعل

فأظهر احلزب املس���لح مبناه املج ّهز كدولة يرى
في نفسه بدي ًال.
إقليمي��� ًا أيض��� ًا ينفتح املش���هد عن صندوق

فيها التصورات .إن ما غاب عن هذا النقاش هو
حقيقة أن ما يحدث ليس صراع ًا أو تنافس ًا على

باندورا ،حيث أفلتت الطائفية من عقالها ،وعادت

الس���لطة بل هو إعادة دفع لعجلة تشكيل الدولة

الصراعات لترتدي أثوابها البدئية املنقوعة بالسم،
ولألس���ف تذهب «حماس» إلى هذا املربع بخ ّفة

الوطنية ف���ي الوطن العرب���ي .فالربيع العربي ـ
لنتجاوز اإلش���كاليات ف���ي املصطلح ـ ليس إال

حاملة معها املش���روع الفلسطيني إلى معترك ال

املرحل���ة الثانية من بن���اء الدولة الوطنية .وجدت
الدول���ة الوطنية قصر ًا وقهر ًا رمب���ا ،في مرحلة

لنس���تذكر قبل محاولة رس���م خارطة اإلقليم

ما بعد االس���تعمار .وكان���ت رهانات كثيرة على

منتصر فيه.

العدد (2013 )24

132

أن الدولة الوطنية س���تتحلل أم���ام نبض القلب

بروكس���ل .ما أقترحه أن يت���م فحص مثل هذه

القومي والعربي ،وكان هناك مراهنون كثر يبنون

املالحظة للكشف عن ممكنات وعثرات املستقبل،
ك���ي ال نطلق األحكام الكبرى مجان ًا مثلما مييل

ولك���ن كما حاجج في مطالع الثمانينيات متروك

الكثير من التحليل املندفع بروح احلدث اآلني.

تصوراته���م على أن الدول���ة الوطنية إلى زوال،
الفالح فإن الدولة الوطنية وجدت لتبقى في احلالة
العربية .لكن ونظر ًا ألن ما مت قصر ًا وقهر ًا ووجد
معارض���ات عديدة فإن الدولة الوطنية في العالم
العربي ،وباس���تثناءات قليلة ،وج���دت أزمة في

املالحظة الثاني���ة أن الدولة غير ناجزة؛ لذا ـ
ومن هنا أربط التحليل هذا بفكرتك ـ فإن اإلقليم
لم يكن يوم ًا ناجز ًا .كيف؟ كيف ميكن إلقليم أن
يكون ناجز ًا إذا لم تكن الدولة (التي هي الوحدة

شرعيتها .الربيع العربي ،ضمن هذا التحليل ،هو

األساس���ية في النظام اإلقليم���ي والدولي) غير

املرحلة الثانية من مراحل تشكل الدولة الوطنية.

ناجزة؟ أساس استقرار التحالفات واحملاور في

إنه مرحلة البحث عن شرعية هذه الدولة بإسنادها

أي إقلي���م هو وجود دول مس���تقرة وناجزة .في

من اجلنراالت والعسكر واألوليجاركية إلى الشعب

أوروبا حصلت مجموعة كبيرة من التغيرات املهولة

وممثليه .وهو في القدر نفسه يشكل مرحلة صراع

ف���ي اإلقليم األوروبي في القرنني الثامن عش���ر

حول هوية هذه الدولة.

والتاسع عشر وحدثت تبدالت كبيرة في التحالفات

هذا يقود إلى مالحظت�ي�ن جوهريتني .األولى

واالس���تقطابات نتج���ت عنها ح���روب متعددة.
ببس���اطة ألن الدولة الوطنية كانت قيد التش��� ّكل

اإليفاء بوعوده ،حيث إن الدميقراطية املرتقبة هي

في ذلك الوق���ت في الكثير من أجزاء أوروبا .لم

جزء من مرحلة بناء وليس���ت ممارسة موجودة.

تتضح خارطة اإلقليم األوروبي بشكل واضح إال

وم���ن هنا س���يكون من الظلم توق���ع الكثير من

خالل احلربني العامليتني وبعدهما .وبش���كل أكثر

الربيع العربي .الشعوب تأخذ فترات في امتحان

بعد اس���تقرار احلالة األوروبية واكتمال «احللم

اس���تقرارها .لم يكن وصول العدالة والتنمية في

األوروب���ي» بق���ارة موحدة على األق���ل في أكثر

تركيا إلى سدة احلكم وجناح جتربته وليد صدفة

القطاعات حساس���ية .على النقيض من ذلك فإن

العبقري���ة األردوغانية ،بل كان في جزء كبير منه
ألن ثم���ة نظام ًا تداولي ًا موج���ود ًا في تركيا في

اإلقليم املضطرب هو نتيجة عالقات غير مستقرة،
التي هي بدورها نتيجة عدم اس���تقرار األوضاع

السنوات التي سبقت صعود احلزب ،كما أن ثمة
دولة مس���تقرة داخلي ًا ،جنحت في تطوير هويتها

الداخلية للدولة املشكلة لإلقليم(.ع.أبو سيف)
أتف���ق متام ًا مع فكرة أن عدم اتضاح مالمح

الوطني���ة القائمة على وج���ود تهديدات خارجية،

اإلقلي���م س���ببه عدم وج���ود بنية حتتي���ة كافية

ووج���ود طموح كبي���ر يتمثل في دخ���ول نادي

لترسيمه على نحو راسخ ،مبعنى أن تكون هناك

تتعلق بعث���رات الربيع العربي وعدم مقدرته على
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وحدة سياسية جغرافية ما مستندة إلى منظومة

معن���ى الذهاب بدول الربيع األساس���ية إلى

مصالح واقعية حتمل على أكتافها الرومانسيات

مرب���ع الهوية الدينية الطائفية أن تصبح املعركة

الهوياتي���ة ،لكن اخلطير في أن الربيع العربي ال

في سورية وعليها معركة «إخوان» مصر ،وليست

يذهب بنا إلى هذا االجتاه ،إنه ال يذهب بنا إلى

معركة احلراكات الشعبية العربية في سبيل أوطان

الدولة الوطنية الناجزة ،دولة كل املواطنني ،دولة

عادلة ،واألخطر أننا قبل أن نصل إلى ما يريده
اإلخوان واإلسالم السنّي يجب أن نستأنف قلي ًال

صيغة إقليمية تدفع الكتلة البش���رية العربية من

على الصراع املستمر منذ قرون طويلة مضت على

خ���ارج التاريخ إلى داخل���ه ،إمنا تذهب بنا إلى

وقوع معركة اجلمل ،وعلى «الفاروق عمر» أن يطل

ما قبل الدولة ،حيث ألس���باب كثيرة متكنت من

في الصراع الس���وري على شكل اسم لواء من

اختط���اف الربيع قوى تعتب���ر الدولة ـ وال أقول
الس���لطة احلاكمة أو حتى نظ���ام احلكم ـ عبئ ًا

ألوية اجليش احل ّر ،فيما حماية احلسينيات وزينب

على الهوية الدينية ،ذلك بس���بب قياسها األمور

فكيف ستكون هوية اجلامعة العربية في ضوء

مبرجعيات هوياتية دينية ،وهي لم تس���تطع عقد

ما يحدث ،ال أحد يعلم بالفعل ،فأثناء كتابة هذا
الس���جال اضطربت تركيا فجأ ًة وصار أردوغان

في التجربة الس���ودانية ،اعتبر البشير أن ما

يستخدم لغة بش���ار األسد مع الشعب التركي،

حدث من خس���ارة لوح���دة الوطن أمر جيد ،لقد

وقطر التي تقود أوركس���ترا التغيير الدميقراطي

مت تس���ويق انفصال جنوب الس���ودان على أنه

املش���روط بوصول اإلخوان للس���لطة وفي تدخل

نعمة يتحقق عبرها التجانس الهوياتي للشمال،

تسمه الصالفة في شؤون اآلخرين ،ال توجد لديها
شؤون داخلية إال مبا يريد األمير انقالب ًا أو حكم ًا

القانون واملؤسسات والتداول ،وال يذهب بنا إلى

تسويات بني شراكة الوطن واختالف االعتقاد.

وهو باملناسبة جتانس موهوم إلى ح ّد كبير .لقد
خس���ر نصف اإلقليم الوطني ولم يرف له جفن،
واملدهش أيض ًا التسامح الشعبي العربي العام

ذريعة حزب الله إلى احملرقة السورية.

أو تنحي��� ًا .ثم إن األداء البائس إخواني ًا ،خطاب ًا
وممارس ًة ،والفشل في بناء شراكات عريضة مع
أي كان يجعل األمور أكثر صعوبة.
إن الفش���ل ف���ي ح ّل معضل���ة التضارب بني

مع ما حدث ،في الوقت الذي تطيح فيه خس���ارة
حدودية بسيطة أنظم َة حكم.
ولفتني أيض ًا تعاط���ي بعض رموز اإلخوان

احلدود األيديولوجية والطائفية واحلدود الدوالنية،

املس���لمني مع اخلالفات احلدودية مع السودان،

واله���روب إلى جتانس���ات طائفية ب���دل تطوير

إذ إنهم ال يعتبرون املشاكل مفتعلة إمنا احلدود

صيغ جتم���ع املكونات الوطنية والقومية والدينية

نفسها مفتعلة ،لكن هذا كله في إطار تهوميي ال

واإلثنية املتعددة س���يعني أن هاجس التجانس

توجد له أي مقدمات أو ركائز واقعية.

البدائي سيجعل من نبوءات مستشرقني كصمويل
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هنتغنت���ون ح���ول خارطة ديني���ة طائفية ممزقة

ستظل مس���رح ًا لصراعات القوة داخل اإلقليم.

للمنطقة مجرد صداع بس���يط مقارنة بالكابوس

مبعنى أنها س���تقوم مبمارسة الدور نفسه .حتى

الذي سيكون على األرض .إن االستسالم للشروخ

ل���و اختلفت هوية الالعبني ،فإنهم س���يواصلون

العمودية في دول كمصر (مسلمون أقباط) ،وفي

التحكم مبقدار التأثير والقوة نفس���ه .فمصادر

سورية (سنة علويون وأكراد) سيجعل من خارطة

قوتهم ونفوذهم لن تتغير سواء كانت هذه املصادر
ثق ًال سكاني ًا وعسكري ًا (كما هو احلال في مصر
ورمب���ا اجلزائر) أو مالي ًا (قطر والس���عودية) أو

(سايكس بيكو) نعمة من النعم.
ص���ارت ثنائية االعتدال واملمانعة وراءنا ،فما
الثنائي���ة اجلدي���دة؟ هل هي ثنائي���ة االعتدالني،
االعتدال الس���عودي واالعت���دال اإلخواني؟ أو

ديني ًا ومالي ًا (السعودية ومصر) أو جغرافي ًا وما
يرتبط بالصراع مع إس���رائيل (س���ورية) .طبع ًا

االعت���داالت ،وأين تقع إس���رائيل م���ن الصيغة

ثم���ة تقاطعات كثيرة في مص���ادر القوة والنفوذ

اجلديدة ،وأين تقع فلسطني منها ومن مساوماتها

رغ���م ذلك .لكن من ش���أن ضعف القوى الكبرى

ومزايداته���ا؟ األوراق م���ا زالت عل���ى الطاولة.
ّ
(أ.مسلم)

خاصة مصر وسورية بسبب االنهماك بأوضاعهما
الداخلي���ة أن يقود الحتمالني .يرى األول تراجع

أمي���ل للظ���ن إل���ى أن مثل ه���ذه الثنائية لن

دور اجلامعة في احلياة السياسية العربية ورمبا

تتغير؛ الذي س���يتغير هم أطرافها .بداية لنتفق
أن ثمة تغير ًا قادم ًا على املنطقة ،سيكون مرهون ًا

جتفيفه بش���كل ش���كلي بحت .فيما يرى الثاني
قف���ز العبني جدد وتعزي���ز مكانة آخرين .العراق

مبآالت احلالة املصرية والس���ورية .ورمبا لدرجة

قد تصعد لس���ابق عهدها في النظام اإلقليمي.

أقل بسياس���ات األمير القطري اجلديد وطاقمه
املختار له .لكن املؤكد أن الصورة لن تتضح قريب ًا،

قطر قد تنسحب مع التغير األميري القادم وكذلك

وس���يظل املد واجلزر فيها قائم ًا حتى وقت ليس
بالقصير .فالثنائية االفتراضية لم تكن جتسيد ًا

اجلزيرة منبرها اإلقليمي والعاملي ،وسيكون هذا
لصالح السعودية وتعزيز مكانتها.
طبع��� ًا ال ميكن أن يفوتنا التح���ول اإلقليمي

حقيقي ًا الفتراق في التص���ورات واملعتقدات في

األش���مل الذي قد يطرأ مع صعود رحماني عقب

املمارسة السياس���ية ،بل كانت ترجمة لعالقات

االنتخابات الرئاس���ية اإليرانية والتظاهرات في

وطموحات ،كما هي مداخل للنفوذ والتأثير.

ساحة تقسيم ضد أردوغان .رحماني يعرف عنه
أنه أقل اندفاع ًا من أحمدي جناد ،وبالتالي فإن

هذا بدوره س���ينعكس على توزيع القوة داخل

سياسات إيران اخلارجية رمبا تكون أقل حدة في

اجلامعة العربية .اجلامعة التي عجزت لعقود عن
تطوير نفس���ها لتصبح جتسيد ًا للتكامل العربي

بعض القضايا .ورمبا يكون من نتائج هذا تصالح

املنش���ود بعد تراجع الطم���وح الكبير بالوحدة،

مع اخلليج املرعوب من املشروع النووي اإليراني.
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أما أردوغان وسياس���ة «العمق اإلس���تراتيجي»

عاش���ت في كنفه س���نوات وتلقت منه الكثير من
الدعم .جر هذا عليها موقف ًا من النظام اإليراني.

مهندس سياسته اخلارجية أحمد داود أوغلو في

في املقابل ،فإن املوقف الفلس���طيني الرسمي
كان أكث���ر فطن��� ًة ،ح�ي�ن جنب قدر املس���تطاع

و«اكتش���اف البعد العربي واإلسالمي» بكلمات
مؤلفه الش���هير «العمق اإلستراتيجي» فقد يجد
نفسه أكثر انشغا ًال بوضع تركيا الداخلي .وإذا

فلس���طينيي س���ورية ولبنان الص���راع الطائفي

ما جنحت اجلماهير لدفعه النتخابات مبكرة فإن

والعرق���ي ،وحاف���ظ عل���ى مس���افة متوازنة في

النتائج س���تكون صادمة رمبا إذا صعد خصمه

اخلط���اب ،حيث لم تذهب لدع���م النظام كما لم

األتاتورك���ي ،رغم أن هذا من ب���اب االحتمال،

تتدخ���ل في تفاصيل النضال ض���ده .بل ركزت
على ضرورة حتقيق اخلير العام لسورية .أيض ًا

ما أرمي إليه أن ثمة تغيرات أوس���ع في انتظار

ف���ي مصر لم يتم اتخاذ موق���ف مع طرف ضد
اآلخر .كان هذا تنفيذ ًا لإلستراتيجية الفلسطينية

فيه أثر كبير.
فلسطيني ًا ،فيما يش���تد النضال الفلسطيني

الكالس���يكية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية

فشعبية حزب أردوغان واسعة رغم االحتجاجات.
اإلقليم س���يكون لالعبني غير العربيني الكبيرين

لل���دول العربية عل���ى قاعدة اس���تقاللية القرار

للحصول على املزيد من املنجزات في املؤسسات

الوطني الفلسطيني .أكسب هذا املوقف القيادة
الفلسطينية دون أن تخسر طرف ًا( .ع.أبو سيف)

فلس���طينية ،مثل حماس ،راهن���ت على الهيمنة

التدخل الدولي.

الدولية ،فإن هذا النضال ،وبس���بب االنش���غال
العربي ،يجد نفس���ه أقل حظو ًة ودعم ًا .أطراف

هذا أيض ًا يتعلق بالصفقات الدولية ،وهوامش

اإلخواني���ة في مرحلة ما بع���د الثورات ،وجدت

ب���دأ األمر في مصر كانس���حاب انتهازي

نفسها س���تدفع فاتورة هذا الرهان .فجأة تغير

ألمي���ركا وباقي القوى الغربي���ة املؤثرة من دعم
النظام لصالح الث���ورة ،أخذ ًا باالعتبار جناحها

كل شيء .للمفارقة ،فحماس التي كانت تلقى دعم
الش���ارع العربي بسبب خطاب املمانعة واجلهاد
ونقم���ة األنظمة ،خس���رت الكثير من الش���ارع
لصالح الدف���اع عن األنظمة اجلديدة .رمبا كان
الوض���ع في مصر أكبر مثال حيث يتم وبصورة
كاريكاتورية سيئة عدم التفريق بني موقف حماس
وبني املواطن الفلسطيني خاصة الغزي .أيض ًا لم
يختلف احلال في س���ورية حيث وضعت حماس
ثقلها خلف اجليش احلر وخس���رت النظام الذي
العدد (2013 )24

في تونس .في ليبي���ا كان ،أيض ًا ،هناك اندفاع
دولي س���ريع ،غالب ًا بهدف القفز على ظهر الثور
الهائ���ج وترويضه في منطق���ة مليئة بالنفط إلى
جان���ب كونها مفتاح ًا من مفاتيح إفريقيا ،ورمبا
خوف ًا من إبادة يتبعها القذافي خلطابه التي كانت
تؤس���س لقتل خارج إطار املمكن احتماله دولي ًا.

سرعة التحوالت لم تتح لروسيا إدراك موقعها من
االنقالبات السريعة ،وكذا تركيا إقليمي ًا.
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احلالة الس���ورية أخذت منحى مختلف ًا بسبب

من املغيبني والغائبني عن البنية الوطنية وحراكها
في الهوامش واألرياف واألطراف.

التصاقها باالعتبارات اإلس���رائيلية في املنطقة،
ومنحى متقلب ًا بس���بب طول فترة الصراع الذي

هك���ذا ميكن أن نفه���م كيف أن ما بدأ كثورة

استدرجه النظام إلى مربعات وحشية .وفي هذا

طبقة وسطى تبحث عن حتسني شروط مواطنتها

األت���ون أدركت روس���يا أن مصاحلها ووجودها
في املنطقة مهدد ،كون مالمح التش��� ّكل اجلديد

عبر التخفف من ثقل الدولة فوق صدرها ،انتهى

لإلقلي���م رمبا تلقي بها خارج���ه نهائي ًا هذا إلى

إلى أحضان حزب بدأ خالل شهور تكريس فكرة

جانب احلساس���ية الروسية من ظاهرة إسالمية

الرعية بأس���وأ أش���كالها عبر املمارسة وخطف
املؤسس���ات وتلفيق التشريعات ،قفز ًا إلى رعاية

ال تعدم امتدادات لها في الشيش���ان وغيرها من

الظاهر امليليشيوية الطائفية خارج احلدود.
يعن���ي أن ما ب���دأ تقدم ًا نح���و الدولة ،صار

اجلمهوريات اإلسالمية الهوية.
يق���ود احلديث عن امتدادات الهوية إلى عودة

انحطاط��� ًا إلى ما قبلها .ما قد يعني العودة وفي

ختامية للدولة العربية احلديثة وأزمتها ،في تعقيب
ما أود إضافته ،أننا يجب أال ننسى أن الدولة

بيئة خطرة إلى هويات فرعية دينية وطائفية وقومية
املقس���م تقسيم ًا .هذا
ورمبا قبل ّية مناطقية تزيد ّ

على الصعي���د الوطني ،وتبعات ه���ذا اإلقليمية

العربي���ة إلى جان���ب ضعفها البنيوي ألس���باب
تاريخية تراكمية ،جابه���ت من غير تأهيل حقب ًة

ال حتت���اج إلى خي���ال مجن���ح إلدراك ماهيتها.
ّ
(أ.مسلم)
تأسيس ًا على السابق ،فإن اإلقليم ،بالقدر الذي

بعده���ا ،حتتق���ر احلدود ،خاصة احل���دود التي

س���يظل يتقلب على صفيح األحداث الس���اخنة،

يضعه���ا الضعيف حلماية وجوده .أس���فر هذا

سيشهد رمبا حالة من الهدوء في عملية تشكيله.

التحول الدراماتيكي العاملي والعميق على وظائفية

من املش���كوك أن حتدث حتوالت راديكالية فيه.

الدول���ة ،عن زعزعة دول «حقيقية» راس���خة .في

وأظن أن مآالت األحداث في الشهر األخير تشير

احلال���ة العربية ه���زت هذا احلقبة «األس���اطير

إلى ارتدادات عكسية في األحداث .فكما أشرت

املؤسسة ،للقوميات والوطنيات وفككت خطابها،

فاملوقف الروسي من األحداث في سورية سيمنع

وأعادت صياغة اقتصادها ،وشبكت إلى قاطرتها
جزء ًا مؤثر ًا مما يسمى جتاوز ًا بالطبقات الوسطى

أي تقهقر غير مدروس لنظام األس���د في تعزيز

على ما أشرت إليه من كونها غير ناجزة.

جارف��� ًة ف���ي النظام الدولي اس���مها العوملة وما

لتتح���ول إلى جزء من بيروقراطيا العوملة ،أو إلى

لنزعات احلرب الباردة ورغبة موسكو في االحتفاظ
بسفنها في املياه الدافئة .أيض ًا الوضع في مصر

شريحة محلية رقيقة استهالكية بال عمق إنتاجي،

ال يشير بأي حال من األحوال إلى استمرار نظام

جرى كل ذلك في كيفية بالغة التعقيد ،ووسط بحر

مرسي ،رغم أن ما سيجري بعد  30حزيران لن
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يكون سه ًال ورمبا يكلف مصر كثير ًا ،لكن اجليش

(من طرف املواطنني) والس���عي لتكوين جبهات

وفق تصريحات قائده األخيرة وعد بحماية البالد.
أيض ًا ،ورمب���ا التغيرات األميرية في قطر تتعلق

وائتالف����ات إقليمية ال تخل باالس����تقرار الذي
يش����هده النظام الدولي بعد سقوط جدار برلني

بتغيرات ف���ي مواقف اإلمارة وه���ذا متوقع .ما
تقترحه هذه اإلش���ارات أن ثمة احتما ًال واسع ًا

(م����ن طرق الق����وى الدولية) .ثم����ة مهام كبيرة

للركون والثبات في اإلقليم ،وانتقال حالة الفوضى

وعث����رات أكبر في الطريق ،فيما اجلهد املبذول

من الدولة الوطنية (غير الناجزة) إلى اإلقليم (غير
الناجز أيض ًا).

رغم أهميته بحاجة للمزيد .هل نحن أمام دولة

يش���به األمر حركة «م���اوس» الكمبيوتر غير
املستقرة على شاشة السطح بحث ًا عن ملف ما،
إنه التش���كيل اإلقليمي غي���ر الثابت ،وليس من

واالنتقال من نظام القطبني إلى القطب الواحد

وطنية جديدة في املنطقة العربية؟ هل نحن أمام
إقليم جدي����د؟ ما هي معالم هذه الدولة ،وكيف
س����يبدو هذا اإلقليم؟ إن هذه األسئلة تستدعي
حف����ر ًا وتنقيب ًا في بنية املجتمع العربي وإماطة

املؤكد أنه س���يصل إلى نقطة هدوء في املستقبل

اللث����ام عن التط����ورات االجتماعي����ة والثقافية

املنظور .ماذا عن إس���رائيل في كل ذلك؟ املؤكد

واالقتصادي����ة كما البنيوي����ة؛ بغية التعرف إلى

أن إس���رائيل تعرف أن ليس هناك ما يصرعها

كنه التحوالت التي جتري.

ف���ي كل ما يحدث أكثر من جن���اح بلوغ الربيع

إن ما حاول هذا الس����جال فعله هو البحث

العرب���ي ملآالته ،وإعادة تش���كيل التحالفات في

عن القضايا التي من شأن فهمها املساهمة في

اإلقليم قيد الوالدة وفق تطلعات املواطن العربي

تسليط الضوء على بعض من جوانب التحوالت

صاحب حق االقت���راع في اختيار ممثليه .لكن،

التي تعصف بالدولة وتضرب ش����واطئ اإلقليم

الظاهر على الس���طح حت���ى اآلن ،أن مثل هذا

بتس����ونامي م����ن التغيرات الت����ي قد ال حتدث
أيض���� ًا .إن احملصلة النهائية لكل ما يحدث في

املؤكد أن احلالة العربية تعيد اكتشاف مرحلة

الدولة العربية وفي اإلقليم ستكون متالزمة ،إذ

البداي���ات القصرية التي واجهت نش���وء الدولة

يصعب فصل ما يج����ري في اإلقليم عما يدور

الوطنية في حقبة ما بعد االستعمار .وهي مرحلة

في ش����وارع العواصم العربية .ورمبا إذا كان

مليئة باألسئلة التي على النخبة السياسية العربية

من فضيلة للربيع العربي ـ ال ميكن أن يخفيها

أن تس���تطيع تقدمي إجابات جتلب االستقرار وال

غرب����ال العث����رات ـ فهي إعادة األم����ر والقرار

تس���تدعي التهالك والتداعي .إنها أس���ئلة تتعلق

للمواطن العربي حتى في رسم خارطة التحوالت

ببينة الدولة والصراع على هوية الدولة (من طرف

اإلقليمية وحتديد التحالف����ات املرتقبة ،والدفع

النخبة السياس���ية) ،والبح���ث على جودة الدولة

باجتاه سياسات دون غيرها.

بحاجة لرحلة صعبة.
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الكاتب :باسم رعد* Basem Raed

كما تنافي الواقع وجتافي احلقيقة.

الناشرPluto Press :

يبدأ باسم رعد كتابه بذكر السبب الذي دفعه

سنة النشر2010 :

إل����ى كتابته ،فيذكر أنه وخ��ل�ال حلقة بحث كان

عدد الصفحات 272 :صفحة

يقودها حول أدب الرحالت في إحدى اجلامعات
منتقد ًا طريقة تعاطي الكتابات التحليلية والنقدية

هذا واحد من أهم ما كتب الفلسطينيون؛ دفاع ًا

مع املعاجلات الس����ردية التي مت خاللها توظيف

عن هويتهم وتاريخهم واس����تمراريتهم على هذه
األرض ،و ُيعد وثيق ًة مهم ًة في الكش����ف عن زيف

جغرافية فلس����طني في عملية اس����تحواذ وهيمنة

عمليات الس����طو والنهب والهيمنة التي مارستها
الصهيونية خالل القرون الثالثة املاضية بوساطة

مهولة على األرض والسكان كما التاريخ واملقدس،
قام طالب وقال له« :أعطني كتاب ًا» يشرح لي ذلك.
يق����ول رعد إنه أدرك فعلي ًا ع����دم وجود مثل هذا

البحث والتنقيب والدراس����ات والبعثات وتشكيل

الكتاب الذي يش����رح للقارئ بتفصيل وإس����هاب

الصور النمطية وجتسيد املقوالت واملقاربات.

كيف متت عملية االستحواذ والهيمنة .وعلى الرغم

ُتقَ���� َّدم الهوي����ة الوطنية الفلس����طينية في هذا

من ثراء املكتب����ة الغربية بالكثير من الكتب حول

الكتاب ــ الذي تكشف فصوله عن املهمة الشاقة

فلسطني والتاريخ القدمي فإن جل هذه الكتب من

التي جتشمها كاتبه في قراءة النصوص القدمية

وجهة نظر واحدة وتخ����دم رؤية واحدة ،هي تلك

والكتابات املعاصرة ومراجعة أدلة السياحة وأفالم

الت����ي ينتقدها رعد ف����ي كتابه هذا ،وهي ما كان

السينما كما الروايات والسير الذاتية واخلطابات

ينتقده في حلقة البح����ث التي بادر أحد روادها

السياس����ية ــ بعد أن يتم حتريرها من االستالب
والتش����ويه بوصفه����ا امتداد ًا طبيعي���� ًا ومنطقي ًا

إلى حتريضه على تأليف الكتاب.
ما يدور في عقل باس����م رعد هو وجوب تطوير

للهويات القدمية التي تش���� ّكلت على هذه األرض

أط����ر معرفية جديدة تقوم على تفكيك التصورات

في تفنيد علمي مس����تند إلى الشواهد التاريخية

واملعتق����دات البحثي����ة الس����ائدة واملهيمنة؛ ألنه

واملكتشفات األركيولوجية لكل مقوالت الصهيونية

عند الفحص فإن فلس����طني املتخيلة ـ التي متت

الت����ي حاولت تبخيس كل م����ا وجد قبل ذلك على

صناعتها في الس����رديات وفي كتب التاريخ وفي

فلس����طني ،لصالح تفوق اليهودية والعبرانية ،في

التفاس����ير الدينية وأدب الرحالت وس����واء أشير

عنصري����ة مقيتة تتعارض مع كل القيم واحلقوق،

إليها كأرض كنعان أو األرض املقدسة أو أرض

*باس���م رعد من مواليد مدينة الق���دس .عمل في اجلامعات األميركية
في العدد املاضي ()23
والكندية والفلس���طينية .نشرت له
مقالة حول استخدام التاريخ القدمي في املنهاج الفلسطيني.

العدد (2013 )24

إس����رائيل ـ تتعارض بش����كل جلي م����ع التاريخ
احلقيقي لألرض والس����كان الذين عاشوا عليها.
إن مراجع����ة األدبيات والكتابات وطريقة صناعة
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التصورات تكش����ف عن صعوبة بالغة في متييز

اجل����دد ،فإن ما مت ف����ي العام  1948من مجازر
وإحالل للش����عب الفلس����طيني واس����تبداله مث ًال

احلقيقة من اخليال ،حيث ال يوجد مكان آخر في
العالم ـ إن وجد أص ًال ـ س����اهمت فيه مشاهدات

ال عالقة له بأس����اطير اخل����روج واملنفى والغيتو

ال����زوار والرحالة املبنية عل����ى االنطباعات وليس

واالنتحار في مسعدة ،بل هو عملية تطهير عرقي

على احلقائق العلمية في تش����كيل الواقع املادي

بامتياز .لذا فإن االس����تخدام امللتبس لسرديات

من خالل عالم متخيل واس����تعراض وهمي .فقط
أماكن قليلة ـ إن وجدت ـ كانت مسرح ًا ملثل هذه

مصنوعة يدفع إلى تفكيك هذه السرديات وتفكيك
الطريقة التي مت عبرها تش����كل املعرفة التاريخية

املكاش����فات واألطروحات املتحيزة وغير الدقيقة

في أوساط البحث الغربي املهيمن وكيف مت تطويع

والناقصة.
تعتمد األطر املعرفية التي يبحث عنها رعد على

عملية تقبلها واستيعابها أو باألحرى فرضها على
املواطنني لتصبح جزء ًا من املسلمات .هذه عملية

نفي ما ورد في التاريخ والس����رديات ومحاكمته،

معقدة لم تبدأ مبئات السنني ورمبا ليس بآالفها بل

فالتاري����خ التوراتي الذي مت����ت صياغته من قبل

بدأت منذ بداية التاريخ البشري املسجل .ورمبا

علماء العهدين القدمي واجلديد يجب قراءته بوصفه
نص ًا أدبي ًا وأسطور ًة وليس واقع ًا حقيقي ًا ،وعليه

ما يقترحه رعد هنا أن ما حدث في فلسطني أكبر
عملية نصب واحتيال وتشويه في التاريخ.

يجب إعادة مس����اءلة تاريخ فلسطني برمته وعدم

تفش����ل حتى امل����دارس التقدمية ف����ي إعادة
االعتبار ملثل هذا التاريخ .فمث ًال مدرسة كوبنهاجن

للعام  ،1948حني متت صناعة إس����رائيل .ومن
هنا فإن رعد ُيقدم مقارب ًة مختلف ًة لقراءات الواقع

عل����ى الرغم م����ن انطالقها من مقول����ة إن العهد

االكتفاء فقط بإعادة االعتبار للرواية الفلسطينية

القدمي هو نص أدبي ،فإنها حتاول إيجاد إحاالت

السياس����ي املعاصر من خ��ل�ال النظر في عمق

رومانس����ية للواقع من باب أن األحداث التوراتية

املسألة .كأنه يقول لنا ال تدعوا الواقع وتفاصيله

ذات مرجعية ولو كانت واهية .حتى مواطننا الكبير

جترفكم عن عمق األزمة ،فثمة معابد فكرية وبحثية

إدوارد س����عيد يغفل في حتليله لالستشراق عما
يسميه رعد «االستشراق التوراتي» ،فمث ًال خالل

والتاريخاني الذي يتأسس عليه هذا الواقع .وهذا
ما يفعله حتديد ًا.

حتليل سعيد لرواية جورج إليوت املعنونة «دانيال
ديروندا» فإن سعيد يغفل البعد التوراتي في بناء

تعمل إعادة االعتبار للتاريخ القدمي على إعادة

الرواية ومواقف أبطالها .كما أنه في كتابه املهم

تفكيك الهوية التي مت نسجها وفق تفسيرات معينة

املعنون بـ «االستش����راق» يغفل أهم كاشفني عن

له ،كما تساعد في إعادة موضعة العالقات التي

الزي����ف التوراتي في األدب األميركي وهما مارك

بنيت على أساسه .وكما يشير رعد إلى املؤرخني

تواين وهيرمان ميلفيل ،فهما أكثر من ناقشا في

كبرى يجب هدمها؛ لتقويض األس����اس املعرفي
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أدب رحالتهما زيف طوبغرافية األرض املقدسة.

تلك النصوص سبقت التوراة بألف عام على األقل.

يحتاج حتقيق ذلك إلى خطوتني أوالهما التعرف

إلى جانب ذلك ال يوجد شيء في املكتشفات اسمه

إل����ى املراجع املخفية واجلمع بني االكتش����افات

العبري����ة القدمية ،بل ما كان يحدث هو مقاربات

احلديثة واحلقائ����ق القدمية املغيبة وتطوير معان

ملنطوق األلواح من العبرية .وأس����اس طرح رعد

منها .وثانيتهما تتمثل في البحث عن بقايا عادات

املهم هنا ه����و تفنيد مقولة أن العربية لغة دخلت

ولغات أو شيء شعبي يساهم في إعادة بناء جزء

فلس����طني أيام الفتح اإلسالمي ولم يكن لها صلة

من قصة الناس املغيبة في السرديات القائمة.

بالسكان األصليني في فلسطني .حيث إن العربية
وكما يثبت رعد تش����كل استمرار ًا منطقي ًا للغات

شكلت االكتش����افات اللغوية والتاريخية التي
متت بعد قراءة ألواح أوغاريت صدم ًة للسرديات

التي استخدمت في فلسطني قدمي ًا بل هي املعني

القائمة ،فاللغة العربية ليس����ت أقرب لألوغاريتية

ال����ذي اخترعت منه هذه اللغ����ات مثل الكنعانية

م����ن العبرية فحس����ب ،ب����ل إنها متتل����ك النظام

والفينيقية واآلرامي����ة واألوغاريتية؛ لذا لن يكون
غريب ًا اكتش����اف أن أقدم األس����فار في املراجع

الزعم الصهيوني بأسبقية اللغة العبرية وأصالتها

القدمية والش����روح احلديثة لها من ضمن أسفار

ف����ي املنطقة ،حيث نتبني من خ��ل�ال حتليل رعد

العهد القدمي هو س����فر أيوب ال����ذي له مرجعية
عربية أيض ًا.

هذا الشبه التطابقي بني النظام الصوتي العربي

جرى في فلس����طني تطبيق من����وذج كولنيالي

الصوتي نفس����ه .إن تفكيك ه����ذا القرب يضحد

لصوتي����ات اللغة الكنعاني����ة بطبعتها األوغاريتية
واألوغاريتي.

إحالل����ي ق����دمي يعتمد عل����ى تفس����يرات للتاريخ

حاولت املؤسس����ة البحثية الصهيونية توظيف

وإعادة س����رد لألحداث ،ولكن باستخدام أدوات

مكتش����فات أوغاريت خلدم����ة روايتها من خالل

هيمن����ة ونف����وذ معاصرة ،وهي حال����ة نادرة في

الزعم بالقرب اللغوي ب��ي�ن العبرية واألوغاريتية،

تاريخ الكولونيالية تستحق البحث والتمحيص ملا

ولم يتم استحضار العربية في النقاش حتى من

ستكش����ف عن أنواع مهولة من الوسائل والطرق

قبل الباحثني العاديني؛ ألنه لو مت استحضار اللغة
العربية فإن العبرية ستبدو بعيد ًة كل البعد عن أي

والتكييفات الت����ي تس����تخدمها الكولونيالية في

قرب من األوغاريتية .ليس هذا فحس����ب ،بل ثمة

بس����ط هيمنتها على املكان ومحاولة س����لخه عن
جل����ده ،وهذا ما يحاول رعد في هذا املؤلَّف املهم

محاوالت واجتهادات لتطويع الس����رد األوغاريتي

فعله ،فهو يطمح إلى رفع الغطاء عن كمية كبيرة

خلدمة الغايات الصهيونية والكشف عن صدق ما

من البدع التاريخية واالختراعات واملكتش����فات

ورد في التوراة في جتاهل مجحف بحق التاريخ

القدمي����ة امللفقة من أجل إع����ادة موضعة األزمة

واحلقيقة ورمبا في «استغفال» للقارئ ،حيث إن

الفلس����طينية ضمن النسق العام للكولونيالية وما
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بعد الكولونيالية والكولونيالية اجلديدة.

الكنعاني وتعدد آلهته ونشوء الدولة املدينة ،حيث

ويالحظ رعد أنه يتم اس����تخدام نظرية ما بعد

لكل مدينة إله يتبع املعبد؛ ما استوجب العديد من

الكولونيالية بشكل واسع ولكن قلما تتم اإلشارة

املعتقدات ومنها االعتماد على املطر (إله للمطر)،

إليه����ا عند احلديث عن فلس����طني ،وهذا جزء من

واحلقول املفتوحة للبذور (إله للخصب) ،واملناطق

حالة اس����تالب الواقع بجانب اس����تالب التاريخ.

املنخفضة واحلقول (الزراعة) .وبعكس الديانات

وبذلك وضمن ما يذهب إليه رعد في مقدمة كتابة
فإن����ه مجاز ًا ميكن القول :إن نصف العالم ميكن

والنظم الكولنيالية التي نشأت في مصر الفرعونية

وصفه بأنه «فلس����طني» جلهة أنه مقموع ومغيب

وبابل (ص )52فقد ظهر في املعبد الكنعاني تنوع
كبير في اآلله����ة .مث ًال حني يكون املطر ضروري ًا

ومخف����ي (ص ،)11وعلي����ه ف����إن مقاربة طازجة

تتم عبادة بعل وأخته عنات ،وفي املناطق اجلافة

للتاريخ الفلس����طيني ميكن لها أن تكون مغامرة

والصحراء جهة اجلنوب يعبد «يهوا».

كونية جلهة توسيع مدارك البشرية وحتقيق القليل
من العدل اإلنساني.

تشير الترجمات احلديثة مث ًال إلى هذا االلتباس

في التوراة التي ال تسطو على األرض الكنعانية
فقط ،بل ،أيض ًا ،على السرد الكنعاني وعلى محفل

يضم الكتاب جزأين ،األول بعنوان أس����اطير
وأديان وثقافات قدمية ،ويقسم إلى أربعة فصول،
والثاني بعنوان «األساطير احلديثة والتخلص من
استعمارية التاريخ» ويحتوي على ستة فصول.
يعن����ون الكاتب الفصل األول بـ»أنامل كنعان:

اآللهة الكنعاني .مث ًال تتم اإلشارة إلى إلهني وليس

التصورات املثالية الوهمية واس����تخداماتها» في

إلى إله واحد في النصوص التوراتية ،واحد باسم

اقتباس من اسم أحد محال العناية باألنامل التي
ش����اهدها في نيويورك دون أن يجد سبب ًا حلمل

«إيل» هو كبير اآللهة في املعبد الكنعاني ،و«يهوا»

محل جتميل هذا االسم.

«يهوا» والثاني باسم «إيل» دون اإلشارة إلى أن
هو ابنه ال����ذي ُيعبد في أكثر من مدينة كنعانية.
ف����ي املعبد الكنعاني ثمة  70إله ًا يرئس����هم إيل

ال يت����ردد رع����د منذ الس����طر األول في صدم
قارئه األميركي باحلقائق املذهلة ليس عن تشويه

وعش����يرا ،منهم يهوا وبعل وعنات وسالم .الحظ
مث ًال أسماء املدن الكنعانية بعلبك (من بعل) وأور

اس����تخدام املهاجرين األوروبيني األوائل عمليات

س����الم (سالم) وبيت حلم وغيرها .ساعد التنوع

التش����ويه تلك في تعزيز س����يطرتهم على األرض

اجلغرافي ـ من مناط����ق خضراء ومناطق قاحلة

اجلدي����دة في أميركا ومصادرتها وقتل س����كانها

صحراوية جاف����ة وأراض مبتل����ة وأنهر صغيرة

األصليني من خالل رسم مقارنات مقدسة مت فيها

ومناط����ق جبلية وتالل وكهوف وينابيع وس����هول

تصوير أميركا على أنها أرض كنعان املقدس����ة

س����احلية على ضفاف املتوسط ـ في تنوع املعبد

وتش����بيه املهاجرين ببني إس����رائيل ،والس����كان

تاريخ فلسطني واستالبه ،بل بالتركيز على كيفية
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األصلني بالكنعانيني الذي أحل الرب ذبحهم .ثمة

هيمنته في صياغة اجلغرافية .ما يسعى إليه رعد

بش����اعة مروعة يقولها رعد بتفاصيل عن التجربة

هو تفكيك السرديات السائدة والكشف عن زيفها

األميركية وكذلك جتربة املستوطنني الغربيني في

الذي يعاد إنتاجه واجتراره دون توقف ،يفعل ذلك

جنوب إفريقيا .وهو يقتبس من خطابات الساسة

ليس في التفسير الديني والقراءة التاريخية بل هو

واملس����تعمرين األوائ����ل كما من كت����ب التاريخ

يقول للقارئ الغربي كيف يصل هذا إلى الصور

والروايات واألش����عار وأدب الرحالت والسير في

النمطية في هوليوود ويقدم قراءات سريعة ملجموعة

بانوراما حتليلية تكشف عن عمق عمليات السطو
تلك ،وتبرز كيف أن األمر لم يكن مقتصر ًا على ما

من األفالم الشهيرة التي تستخدم املجاز الكنعاني
في صراعات اخلير والش����ر ،وفي تثبيت مقولتها

مت في فلسطني ،فمن جهة ثمة الكثير من األماكن

املزعومة وفق ما يطلق عليه رعد املجازات املرحتلة،

التي مت استخدام النموذج الفلسطيني فيها ،ومن

حيث ال يقف املجاز والصورة النمطية عند حقبة
بل يسافران ويتطوران ويعاد دائم ًا إنتاجهما.

بش����كل بش����ع في عمليات استالب فلسطني منذ

يكش����ف الباحث عن مفارق����ة صادمة ،وهي

أربع����ة قرون وليس من الي����وم فقط .ثمة إصرار

ع����ن آلية متكني قوى الهيمنة من بس����ط نفوذها

وتركيز على مواجهة القارئ األميركي بهذا اجلهل

على وعي الن����اس وفهمهم للجغرافي����ة والتاريخ

وتلك البشاعة.

والدين .ففيما يتم تصوير األرض التي يقال إنها

جهة أخرى فإن القوة األولى في العالم س����اهمت

ليس هذا فحسب ،بل إن رعد يقدم قراء ًة نقدي ًة
عميق ًة ملصطلح «احلضارة الغربية» ،فمن جهة فإن

جغرافيتها واالجتهاد في موضعة أحداث تاريخية

هذا املصطلح لم يتطور إال في القرنني السادس

على طوبغرافيتها والعمل على إثبات تاريخانيتها

عشر والسابع عشر وارتبط بالنشاط الكولونيالي،

ووقوعها عليها ،في املقابل فإنه يتم شيطنة الشعب

وهو مركب استحواذي يجمع بني عناصر محددة

الذي س����كن على هذه األرض والصانع احلقيقي

اإلغريقية والرومانية واليهودية -املس����يحية ويتم
عب����ره تقدمي التاريخ بوصفه إجناز ًا صافي ًا لهذه

لألح����داث والذي منح األماكن أس����ماءها والذي

مقدسة ويتم العمل على تبني تفاصيلها وتقديس

طور القيم واالختراعات واألساطير وكان أول من

الساللة التي يفترض ترابطها في إقصاء واضح
للحضارات األعمق واألكثر أثر ًا في مسيرة التطور

التي «تش����يطن» شعوب ش����رق املتوسط تترافق

البشري( .ص)20

مع سياسات كولونيالية اس����تحواذية لالستيالء

يشير رعد إلى أنه اختار اسم شرق املتوسط
بد ًال من الش����رق األوس����ط ،حي����ث إن املصطلح

على املنجزات الثقافية واحلضارية لهذه الشعوب
وتبنيها ومحاولة س����لخها عن سياقها اجلغرافي

األخير هو ابتداع االس����تعمار وجزء من أدوات

والتاريخي( .ص )22وهذا قمة في نكران اجلميل
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كما يقول رعد.
وال يفوت رعد أن يندب ضعف البحث العربي
ف����ي هذا املجال وقلة االهتمام في الكش����ف عن
احلقيقة وفي حاالت الوقوع حتت تأثيرات البحث

بتفني����د فكرة البعض باحتكار فكرة اإلله الواحد
واعتبار اليهودية أول ديانة توحيدية وأن املسيحية
واإلسالمية مشتقتان منها .حيث إن ثمة استمرار ًا

مذه ًال في املعتقد الديني وفي فكرة اآللهة مصدره

الغربي .وكما يختتم رعد فصله األول ،فمن املؤلم

احلضارة الكنعانية ومعتقداتها وأساطيرها .وكما

أن يت����م بناء بعض الهويات الوطنية إما باختراع

يش����ير رعد فإن ما يرد في أس����طورة جلجامش

عمق تاريخي أو االستحواذ عليه ،في حني ال ميتلك

قبل آالف السنني من التوراة يدلل على أن قصة

أصحاب اجلذور الضاربة في القدم املقدرة على

الطوفان والنجاة والتي ترد بتفصيالت قريبة مما

توظيف تلك اجلذور بشكل مفيد كجزء من عملية

وردت في جلجامش تكشف عن اجلذور السابقة

تشكيل هويتهم( .ص )45

ملثل هذه النصوص ،وليست االختالفات اجلزئية

يناقش الكاتب ــ ف����ي الفصل الثاني املعنون

ب��ي�ن تلك النص����وص إال بفعل النق����ل والترجمة

بـ»اجلذور الوثنية للديانات التوحيدية» ــ اجلذور

والتوارد عبر آالف السنني ومن ثقافة إلى أخرى.

الوثنية للديانات التوحيدية التي ظهرت في شرق

وعليه فما الذي مينع من أن تكون قصة خروج بني

املتوس����ط بوصف هذه الديانات نهلت من املعني

إس����رائيل حكاية من حكايات شعب آخر طاملا ال

الديني الذي هيمن على احلضارات التي وجدت

يوجد دليل مادي واحد عليها .مرة أخرى البد أن

هناك .وفكرة الكاتب األساس����ية في الفصل هي

حتوي����رات وتغيرات أجريت بفعل النقل والترجمة

تفنيد الزعم الصهيوني بس����مو الديانة اليهودية

والنس����خ .وعليه وفي طريق����ة للتحايل على هذا

األخالق����ي بوصفه����ا أول ديان����ة توحيدي����ة في

الق����رب الفاضح فإن بعض الباحثني املقربني من

التاري����خ ،في محاولة احتكار احلقيقة حول أصل

الصهيوني����ة حاولوا حذف بعض اإلش����ارات من

الله ،وهو ما ميكن تفنيده من خالل االكتشافات
املعاص����رة ،خاص ًة تلك التي ظهرت في أوغاريت

ترجمات أوغاريت مثلما حدث من حذف اإلشارة
إلى اإللهة عشيرة ومت حذف اإلشارة إليها ،أيض ًا،

املدينة الكنعانية في الش����مال السوري .لقد نتج

في العبادات التي مارسها اليهود مبكر ًا .إن سعي

في شرق املتوسط نوع من األساطير واملعتقدات
أ ّثر على األس����اطير األخرى على امتداد املنطقة

للتأكي����د على متيز التوراة وتقديس مقوالت حول

ونتج عنه ديانات ثالث يدين بها مليارات البش����ر

تاريخيتها وملكيتها للحقيقة التاريخية وأخالقيتها

ف����ي األرض .فالديانات التوحيدية هي اش����تقاق

التي تعني أخالقية الش����عب اليه����ودي وأحقيته

واستمرار للوثنيات القدمية في املنطقة (ص)47

املمنوحة من الله وبالتال����ي املمنوحة لليهود ،كل

وال عالق����ة ملثل هذا القول بفك����رة وجود الله بل

ذلك يسقط عند االختبار املنطقي بنا ًء على اللقى

الكتابات الغربية ط����وال عقود طويلة من البحث
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والكشوف اجلديدة وبسهولة.
وح��ي�ن ينتقل الكاتب إلى ما يس����ميه «ترجمة
مضلل����ة» ،يحلل بعض التش����ويهات التي حدثت

القدمي واجلديد تتم اإلشارة إلى الشبه بني املسيح
وحورس الفرعوني دون االلتفات املنطقي للتشابه
األقرب مع بعل أو أدونيس الكنعانيني.

خالل عمليات الترجمة عن قصد من أجل طمس

يعنون الكاتب الفصل الثالث بـ»أماكن مقدسة

تش����ابه التوراة وأخذها من النصوص الكنعانية
وتأثرها باملعبد الكنعاني .مث ًال متت ترجمة كلمة

وج����ذور وثنية» حيث يحلل التحريفات والس����طو
والهيمن����ة امليداني����ة والبحثي����ة الت����ي متت على

«يهور» بـ«لورد» وكلمة إيل بـ «الله» وبالتالي أعطت

اجلغرافية املقدس����ة كما يق����ول رعد .متتزج في

الترجمات التي وصلتنا من التوراة االنطباع بأن

األرض املقدس����ة اجلغرافية الدنيوية مع الدينية

احلديث يدور عن شخص واحد فيما في احلقيقة

لدرج����ة يصعب الفصل بينهم����ا( ،ص )67وهذا
دلي����ل على أن اجلغرافية ليس����ت م����ا ُخط على

عن إلهني اثنني .ما يقترحه رعد أنه وخالل عمليات

اخلرائ����ط بل ما زُرع في عق����ول الناس .فالكثير

التجميل تلك التي كانت تتم عبر الترجمة ،مت حذف

من األماكن املقدس����ة والتي ه����ي مزار للحجيج

اإلش����ارات الوثنية والعبارات التي تؤكد التعددية

ال عالق����ة لها باألحداث املنس����وبة إليها من قبل
الس����لطات الدينية ،حيث عملت دائم ًا السلطات

أن التوراة تس����تعير من املعبد الكنعاني وتتحدث

في اآللهة لصالح أقلمة التوراة وتأكيد تفردها في
عملية التوحيد .مث ًال في النص التوراتي املتداول،

الدينية والكنائس كما الس����لطة السياس����ية على

هناك إشارة متكررة لعبارة «أبناء إسرائيل» ،فيما

خلق أماكن للحج والتقديس ،وفي الوقت نفس����ه

النص األقدم للتوراة والذي مت كش����فه في لفائف

مسح أو توظيف نظم االعتقاد السابقة في عملية

البحر امليت يقول بصري����ح العبارة «أبناء إيل»،

تش����جيع على تطوير ذاكرة مصنوعة تتغذى على

حيث يبدو إيل يوزع العالم بني أبنائه ،حيث يكون

عملية نس����يان كام����ل( .ص .)69فالناس تبحث

يه����وا أحدهم ويكون نصيبه بني يعقوب ،أي بني
إسرائيل .أيض ًا مث ًال كما يقترح رعد لننظر لصورة

عن قداسة يستخدمونها ويوظفونها ،وهي ليست
بالض����رورة أن تكون معتمدة على أماكن حقيقية

املس����يح في الديانات القدمية قبل ظهور املسيح

ومبنية على حقائق تاريخية ،حيث إن تلك األماكن

بآالف السنني ،أي الشخص اإلله أو نصف اإلله

كما يثبت رعد واملستخدمة في العبادات اليوم هي

ال����ذي يعاني ويضحي ومي����وت ويتم بعثه .أليس

نتيجة ما مت نقله من املتخيل إلى ما أمكن مالءمته

ه����ذا ما يحدث في قصة مت����وز وحورس وأوزيز
وبعل وأدونيس!! وإمعان ًا في تناس����ي الكنعانية

من املوجود على األرض( .ص)77

يحلل رع����د ،لتوضيح فكرته ،ما قامت به مث ًال

كونها ملك ًا للش����عب احلقيقي لهذه األرض ،ففي

اإلمبراطورة هيلينا والدة قسطنطني عقب اعتناق

بع����ض الكتاب����ات النقدية حول ج����ذور العهدين

املس����يحية كديانة لإلمبراطورية الرومانية ،حيث
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قام����ت بجول����ة طويلة مع الرهبان ف����ي كل بقاع

التي يقترحها رعد أن جبل صهيون والهيكل ليسا
إ ّال مثل قصص الطوفان وامليالد العذري والبعث

حجيج للدي����ن اجلديد ،وحددت أماكن متت فيها

متتد بجذورها كفك����رة في نصوص أقدم بآالف

أفعال حدثت في اإلجنيل السيما أن هذه األحداث

الس����نني من تاريخ اليهود .لقد تبنت الصهيونية

متت قبل  300سنة وأكثر من حتديدها .كل ذلك

ه����ذه االدعاءات البحثية الهادفة للس����يطرة على

من أجل متتني اإلمبراطورية عبر الدين اجلديد.

املكان من خالل الهيمنة على األماكن املس����يحية

شيء أعمق من هذا حدث في تبني السرديات

واإلسالمية التي مت تشكيلها بعد عقود طويلة من

والرحالت التي متت في القرن الس����ابع عش����ر

ظه����ور اليهودية .من املذهل كيف مت اس����تخدام

والثامن عش����ر والتاس����ع عش����ر لروايات حول
أماكن دينية يهودية في فلس����طني .مث ًال يكشف

اإلسالم واجلغرافية اإلس��ل�امية في االستحواذ
على املكان .لقد اس����تولى اليهود على اجلغرافية

تاري����خ احلرم اإلبراهيمي عن أن حتديد املقام لم

املقدس����ة للمسلمني في فلس����طني وك ّيفوا محفل

فلس����طني لتحوير األماكن واملزارات إلى أماكن

يتم إال بعد قرون بعيدة عن موت إبراهيم ،بل إن

القديسني واألنبياء والصاحلني اخلاص باملسلمني
مع معتقداتهم وروايتهم عن التاريخ وصو ًال لصوغ

اإلس��ل�امي املتأخر .لقد صار املقام واألضرحة

مب����ررات ملكيتهم لألرض وأحقيتهم السياس����ية

املج����اورة التي صنعها املس����لمون وضمن رؤية
صناعة التاري����خ مرتكز ًا في املعتقدات اليهودية.

فيها .وتواصلت هذه العملية بعد قيام إس����رائيل

إضافة قبور زوجاته أو بنائه لم تتم إال في العهد

على أنقاض الشعب الفلسطيني ،حيث مت تكييف

ينس����حب الش����يء نفس����ه على احلائط الغربي،

األماكن العربية املقدس����ة للعرب لتصبح مزارات
يهودي����ة ودلي ًال على ملكي����ة اليهود لألرض مثلما

العام  ،1520أي بعد هجرة يهود إس����بانيا بعد

حدث في النبي روبني والنبي بنيامني والنبي دان

محاك����م التفتيش ووصول جزء منهم لفلس����طني

على الرغم من أن احلقيقة أن هذه وجدت كأماكن

خالل احلكم العثماني ،هذا ما تقوله املوس����وعة

مقدسة في النسق اجلغرافي الديني اإلسالمي وال

اليهودي����ة( ،ص )75لق����د رأى اليهود اإلس����بان

عالقة لها باملعتقدات اليهودية فقط من جهة االسم.

ه����ذه احلجارة الضخمة واجلدران العالية بجوار

متت فكرة قدس����ية األرض من خالل عمليات

قبة الصخرة فقرروا أن يعبدوها في اس����تذكار

استيطان للجغرافية متراكمة وواعية ومعقدة .مت

مج����ازي للهيكل .واجلدار وفق كل االكتش����افات

تكثي����ف ما عرف باجلغرافية املقدس����ة في القرن

األركيولوجي����ة ُبني من بقايا قلعة وأبراج رومانية

التاسع عش����ر في متهيد للمشروع االستيطاني

حيث ل����م يأخذ احلائط أي أهمية تذكر إال قرابة

كم����ا أن الكهف املوجود حتت قبة الصخرة ليس
إال مدفن ًا من العصر البرونزي .واخلالصة العميقة

اإلحاللي الصهيوني ،ومت استخدام هذا النهم من
قبل املس����تعمرين في أميركا الذين رأوا أنفسهم
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بعي����ون توراتية من أجل أن يبرروا ما يقومون به

من الباحثني املعاصرين هذا التأكيد ليعيد تذكيرنا

من طمس وسلب للمكان في العالم اجلديد .وفي

ب����أن هذا أكب����ر تفنيد ملقول����ة إن العرب وصلوا

خضم حتويل فلس����طني ملكان إمياني مقدس ،مت

بعد الفتح اإلس��ل�امي لفلسطني عام  638بل إن

اس����تحضار كل املقاربات واختراع املصطلحات

العربية ال تتشابه فقط مع تلك اللغات التي تصل

وجسر املس����افات وردم احلفر وتقصير األزمنة

إلى أقصى ش����مال سورية بل إنها تشكل املعني

وإعادة تس����مية احلق����ب التاريخي����ة ومت إعطاء

اجلامع لها والتجسيد احلقيقي لكل اللغات القدمية

األسماء تواريخ س����ابقة واإلسهاب في املزاعم،

ف����ي املنطقة ،وهذا ما يتطلب مراجعة الكثير من

ورسم املواقع األسطورية القدمية لألحداث وسط

النظريات اللغوية واإلنثروبولوجية الراسخة.

مزاعم مدهش����ة حول الدقة ،بصرف النظر عن ال
واقعيتها وإذا ما كانت حدثت فع ًال( .ص)86

ومذهلة ـ في قوارب لغوية ينهل بها من النصوص

يعن����ون الكات����ب الفصل الرابع م����ن الكتاب

الكنعانية األوغاريتية ليكش����ف عن هذا التشابه

بـ«استرجاعات أوغاريتية :ماذا تخبرنا هذه املدينة

الذي يصل في بع����ض األحيان حد التطابق مع

القدمية» ،حيث يكش����ف عن أهم ما ميكن ملا مت

العربية .فهو يفكك القاموس اللغوي الكنعاني أو

العث����ور عليه في أوغاري����ت أن يعلمنا عن كل ما

ما وردنا منه ليكش����ف هذا الشبه .فكلمات مثل:

سبق من نقاش .ثالث خالصات أساسية تخبرنا

«ب����رق» و«كرم» و«مزان (ميزان)» و«بر» ليس����ت

بها األلواح األوغاريتية:
 .1تخبرنا قصص ًا أس���طورية توضح اخلارطة

إال أمثلة تش����ابه قليلة من أمثلة كثيرة يس����وقها
رعد .يلفت رعد إلى كيفية اإلش����ارة إلى إيل في

الدينية في سورية وفلسطني وتستكمل فهمنا

النصوص بوصفه «لطيف» واللطيف في العربية

للمعبد الديني واآللهة الكنعانية.

هو اسم من أسماء الله( .ص)91

يبح����ر رعد بالقارئ ـ في ق����راءة لغوية معمقة

 .2اللغة قريبة من الكنعانية ومن العربية.
 .3تقول لنا إن التاريخ ال طبعة نهائية عنه.

قامت الدراس����ات الغربية ،في مقابل كل ذلك،
بتجاه����ل ذلك ومت في املعاج����م املتعلقة باللغات

تدل����ل أوغاري����ت على أن الكثي����ر من قصص

القدمية حتوير وتشويه الكلمات لتشبه العبرية ولو

الت����وراة منقولة عن التاريخ الكنعاني ،حتى جبل

بعد ال ميكن في مرات تلمس����ه ،ومت جتاهل
م����ن ٍ
القرب املذهل واألكثر نفع ًا بحثي ًا مع العربية .مرة

جبل سافون وسافان ،واملزامير في التوراة وعند

أخرى كل هذا ضمن توظيف لش����رعية اليهودية

ترجمتها وترجمة القصائد الشعرية املكتشفة في

والعبرية غي����ر املثبتة في األرض والتاريخ .ورعد

أوغاري����ت نتبني أنها في جزء كبي����ر منها كانت

يشير إلى أنه ال ينفي إمكانية حدوث بعض الشبه

منس����وخة عنها .وهو يقتبس في ذلك من الكثير

بني العبرية والكنعانية ألن األصل سامي ،لكن هذا

صهيون يوجد في النصوص األوغاريتية باس����م
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الش����به قليل إذا ما قورن مع الشبه مع العربية،
وثاني ًا فإن الكنعانية سبقت مبئات السنني ظهور

يكش����ف رعد كي����ف يتم توظيف عل����وم اللغة

العبرية غير املثبت وجودها في أي نصوص قدمية.

وتطورها في تعزيز الهيمنة املزعومة للعبرية وفي

عمل االستش����راق الديني ،ف����ي املقابل ،على

س����لب الكنعانية مبا تعنيه من بعد حضاري عن

تفس����ير أوغاريت مبا يتالءم مع متطلبات الرواية

سياقها العام .تعطي بعض الدراسات الصهيونية

التوراتية فيما التحليل البسيط والواقعي يكشف

فضل اختراع األبجدية ليهوا الذي منحها لشعبه،

عن زيف ذلك كما يفعل رعد بجدارة.
يناق����ش الكاتب في الفصل اخلامس «دواليب

وتتجاهل الفينيقيني وتنف����ي عنهم فكرة اختراع
األبجدي����ة ألنهم عرقي���� ًا وثقافي ًا غير قادرين على

احل����ظ :األبجدية» ظهور اللغ����ة الكنعانية وكيف

تطوير نظام عظي����م كاألبجدية ،كما يتم جتاهل

اس����تطاع الكنعانيون تطوير أول أبجدية عرفتها

وجود اللغ����ة الكنعانية بطبعتها األوغاريتية التي

البشرية ،مس����تفيدين من وقوعهم في املنتصف

كتبت على األقل ألف س����نة قب����ل وجود التوراة.
يتضح هذا مث ًال في تعريف املوسوعات الشهيرة

لقد س����اعدت طبيعة املجتم����ع الكنعاني املنفتح

للعبري����ة ،وهي تعريفات أدخل����ت ضمن عمليات

عل����ى اخلارج (بعكس احلضارت��ي�ن املجاورتني)

تدجني العقل والتاريخ .تعرف املوسوعة البريطانية

وغي����ر اإلمبريال����ي وغير الطارد في انكش����اف

وموس����وعة «كوليي����ر» اللغة العبري����ة بالقول إن

الكنعانيني وتفاعلهم ونقلهم ملعارفهم ومكتشفاتهم

«األبجدية العبرية تعود إلى زمن داوود وشاؤول»
أي إلى أحد عش����ر قرن���� ًا قبل امليالد ،وبذلك فإن

وكي����ف تطورت ع����ن األبجدي����ة الكنعانية حتى
على صعيد الكتابة ،مذكر ًا القارئ بأن أس����اس

مث����ل ه����ذه العبارة الصغيرة حتت����وي ليس على
مغالط����ات بل على تضمني لواق����ع غير موجود،

األبجدية اليونانية انتقلت مع «كادموس» الفينيقي

فهي تؤكد تاريخانية داود وتنسى أن اإلسرائيليني

الكنعان����ي الذي هاجر من مدينة صور إلى مدين

األوائل كانوا أميني وال يوجد أثر مكتوب منهم وأن

«ثيب����ة» وأدخل لليونان األبجدية مثلما فعل رفاقه

العبرية ليست بهذا القدم وأن التقومي الذي تستند

الفينيقيون الكنعاني����ون بإدخالها إلى قرطاجنة.

إليه املوس����وعتان (تقومي جازر) هو تقومي فينقي

يالح����ظ رع����د كيف يتم ف����ي الكتاب����ات الغربية

مائة باملائة .وفي نقاش معمق وثري يرس����م رعد
خريطة تطور األبجديات من الكنعانية مشتبك ًا مع

بني الهيروغليفية الفرعونية واملس����مارية البابلية.

للخارج .يحلل رع����د األحرف األبجدية األوروبية

والصهيونية في أحسن احلاالت اإلشارة للفينيقية
في جتاهل وتضليل وكأن الفينيقية شيء مختلف
متام���� ًا ع����ن الكنعانية ،وكأن الفينيقيني ليس����وا

إجنازات الكنعانيني.

حقول معرفية عدة ومبحر ًا في الدراسات القدمية
بنصوصها األصلية ومبا كتب عنها.

أهل الس����احل الكنعاني .القصد هو التقليل من

يحت����وي الباب الثاني من الكتاب على س����تة
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فصول ،وهي الفصول من السادس إلى احلادي

اعتنقوا اليهودية في فلس����طني وهم ليس����وا من

عشر وهو معنون بـ «األساطير احلديثة والتخلص

ساللة اليهود .ليس هذا فحسب بل إنه من اخلطأ

من اس����تعمارية التاريخ» .في الفصل السادس

الوقوع في فخ التش����ابه والتطابق الذي تفرضه

«آخر الفينيقيني :أسئلة حول الهوية» يبحث رعد

الدراسات بني العبرانيني واإلسرائيليني واليهود

في مستوجبات تطوير هوية فلسطينية ،وضرورة

واإلسرائيليني املعاصرين .إن أسئلة الهوية مهمة

أن يت����م بناء ه����ذه الهوية لي����س كنقيض للهوية

في تطوير وعي ووعي نقيض ،وعلى الفلسطينيني

الصهيونية ولكن ضم����ن وعي ذاتي بوجود هذه

االستفادة منها في تطوير وعيهم بأنفسهم.

الهوية وتطورها على مدار التاريخ الغني والطويل

يناقش الباحث في الفصل السابع «االستحواذ:

الذي عاش����ه الناس في فلسطني .ويضحد على

السيطرة الصهيونية الثقافية» أشكال االستحواذ

الرغم من مح����اوالت البعض خاصة من أنصار

الصهيوني على التاريخ واملنجز الثقافي واملعرفي

الصهيونية تبيان أن الهوية الوطنية الفلس����طينية

واحلضاري الفلسطيني بأشكاله املادية واملعنوية.

ه����ي نقي����ض لتل����ك الصهيونية وأنه����ا لم توجد

ويعرف رعد االس����تحواذ بأنه ش����كل من أشكال

قبل املش����روع الصهيوني .ويذك����ر كيف ينتمي

السرقات األدبية واللصوصية على األفكار الثقافية

الفلس����طيني عبر التاريخ لقريت����ه ومدينته وبالد

والتاري����خ( .ص .)124لقد عملت الصهيونية كل

الشام والهوية العربية وهويته الدينية ،وهذا تنوع

ما في وس����عها من أجل الهيمنة على كل ما هو

يعكس جتذر هذه الهوية في التاريخ.

فلسطيني .وتكمن املفارقة في التناقض اجلذري

يقدم الباحث ،في املقابل ،مقاربة تفكيكية للهوية

الذي وقعت فيه هذه اجلهود االس����تحواذية ،فمن

اإلسرائيلية املزعومة ينطلق فيها من ضحد الزعم

جهة فإن احلياة العربية في القرى وفي الصحراء

بكون اليهود احلاليني هم من ساللة اليهود الذين

هي الش����كل األقرب للحياة كما تصفها التوراة،

مت ذكره����م في التوراة .ثمة نقطتان تس����تحقان

لكنها احلياة نفسها التي يجب مسحها من أجل

التأم����ل كما يقترح رعد .األول����ى ،من املثبت أن
يهود أوروبا الش����رقية ليسوا تسلس��ل� ًا طبيعي ًا

حتقيق الفرادة الصهيونية ومن أجل نفي أي صلة
لهؤالء الناس باألرض .وأبعد من ذلك فإنه بالنسبة

ليه����ود املنفى كما يطي����ب للرواية الصهيونية أن

للصهاينة فإن األرض األصلية التي يرغبون في

تب��ي�ن .حيث إنهم نتجوا بعد عملية اعتناق كبرى

السيطرة عليها ويبنون تصورات عن عودتهم إليها

لليهودية من قبل قبائل اخلزر ،وبالتالي لم يكونوا

تتأس����س هذه األرض عل����ى ارتباطات مخترعة،

من اليهود األصليني .األمر ذاته حدث مع اعتناق

وهذا ما قاد إلى عملية تنبني على زعم أو تصرف

قبائل بربرية لليهودية في شمال إفريقيا في القرون

وكأن األح����داث التاريخي����ة املاضي����ة لم حتدث

األولى للميالد .إلى جانب هذا فإن بعض احملليني

فيما األحداث املتخيلة حدثت ،وفي الوقت نفس����ه
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كان عليه����م أن يقوموا مبا مت فعله في مش����اريع
كولونيالي����ة أخرى ووضع التاري����خ جانب ًا ،أليس

من الداخل وشوك من اخلارج» أو زراعة أشجار

هذا ما حدث في فلس����طني .والغاية من وراء ذلك

الصبار حول البيوت في استرجاع مزعوم لبيوت

هو إخفاء أي أثر للش����عب الفلسطيني .ما يرمي

أرض امليعاد القدمية دون العلم أن الصبار جاء

إليه رعد هو االختالف في الفهم بني املس����يحية

إلى فلس����طني فقط في القرن الثامن عش����ر من

الصهيونية واليهودية الصهيونية .فاألولى أرادت

املكس����يك ولم يوجد قط قب����ل ذلك .واألخطر من

أدوات لتدلل على مزاعمها بأحقيتها في فلسطني

وجهة نظ����ر رعد هو االس����تحواذ الذاتي ،حيث
يصبح الفلس����طيني عاجز ًا ع����ن مناهضة عملية

الفلس����طينيني كدليل على احلي����اة التوراتية ،في

الس����طو هذه ،وعليه فإن رعد يدعو ملناهضة هذا

الوق����ت نفس����ه كان يجب إخفاء هؤالء الس����كان

االس����تالب عبر س����رديات وطني����ة مقاومة أو ما

ألن وجودهم يتناقض من زعم األحقية املنس����وب

يسميه «استعادة االستحواذ»( .ص)140

عبر ش����روح توراتية مت فيها استخدام السكان

على أنها جتسيد لصورة اليهودي التوراتي «حلو

للمس����يحية الصهيونية .في املقابل فإن اليهودية

ويناقش الكاتب في الفصل الثامن «استعمار

الصهيونية تنس����ب «احمللية» لنفس����ها وحتاول

ال����ذات :أعراضه ونتائجه» حيث يكش����ف كيف

جتسيد متخيل سابق يتعارض بالطبع مع الواقع

تتحول املق����والت التي يتبناها االس����تعمار إلى

ومع املكتش����فات احلديثة معتمد على عدم مقدرة

مقوالت داخلية مقبولة أو على األقل ُيعاد تكرارها

عم����ق ثقافتهم اليوم وت����ردد صداها في حياتهم

دلل����ت جتارب الش����عوب وخبراته����ا على أن

الفلسطينيني احملليني على بناء ماض مفيد وإدراك
املعاصرة.

من قبل املستعمر دون قصد.

الش����عوب الت����ي تقع حتت االضطه����اد قد جتد

لذل����ك وبعد قيام إس����رائيل مت تطوير عمليات

نفس����ها ضحية إعادة ترديد مق����والت جالديها،

اس����تحواذ في كل مجاالت احلياة من أجل محو

وتتضافر في س����بيل حتقيق ذلك جملة كبيرة من

أي أثر للفلس����طينيني من خ��ل�ال احللول مكانهم

الظروف ليس أولها قوة الكولونيالية وهيمنتها ،بل
أيض ًا جهل الش����عوب الواقعة حتت هيمنة القوى

االستحواذ املطبخ الفلسطيني واملالبس والعادات

االستعمارية واستحواذها على املؤسسة البحثية

الزراعية (املصاطب الزراعية) واملباني واحلجارة

والعلمية بالطبع.

حتى على مس����توى احلياة اليومية .ش����مل هذا

واالستحواذ القانوني واالستالب النفسي كل ذلك

س����يكون ه����ذا أش����د خط����ورة ف����ي احلالة

عب����ر زعم امتالك األصل .أح����د النماذج املثيرة

الفلسطينية؛ ألن مزاعم املستع ِّمر تنفي الشرعية

ويسطون عليها ،حيث تُقدم في النماذج الثقافية

ليس مصالح بل تاريخ وهوية.

في ذلك كيف يس����تخدم اليهود ش����جرة الصبار

الوجودية للمستع َّمر ،وبالتالي ما يكون على احملك
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يورد رعد العديد من النماذج واملشاهدات التي

ملناقشة أوضاع مشابهة مثل الهند وجنوب إفريقيا
واألميركتني فإن رعد يذ ّكرنا بأن أزمة فلس����طني

روايات املستعمر .يشير ما يسميه رعد باستعمار

تختلف ،ففيما هي جتمع بني العناصر اإلشكالية

ال����ذات إلى وضعية حتول فيه الش����عوب الواقعة

للس����ياقات الكولونيالية وما بعد الكولونيالية فهي

حتت االحتالل احلقائق والقيم التي تتعارض مع

متتلك بعض اخلواص السياقية التي ال تتكرر في

مصاحله����ا الوطنية والثقافية إلى ش����يء داخلي

أي جتربة أخرى( .ص)157

يسجلها والتي تشير إلى حالة التساهل هذه مع

متقبل يتم التعامل معه دون وعي( .ص )146وعليه

في الفصل التاس����ع املعنون بـ «قطط القدس»

فإن أخطر ما يواجهه النظام الكولونيالي هو شعب

يتع����رض الكاتب حلالة اإلهمال التي تعاني منها

ملم مطلع مثقف لديه املعلومات والثقافة الوطنية

املدينة املقدسة وما تتعرض له من حمالت تهويد

واملعارف املعززة له .وعبر نقاش موس����ع ومتنوع

وعبرن����ة تهدف إلى مس����ح أي أث����ر للوجود غير

يس����تعير في����ه رعد من هانز فان����ون وأطروحاته

اليه����ودي في املدينة وخل����ق تاريخ مزعوم لليهود

حول املستعمرين والهيمنة واخلضوع لها وعالقة

فيه����ا في تص����رف يعكس ما مت في فلس����طني

النخب بقوى االستعمار خاصة في التعليم وإنتاج

طوال القرون املاضية على يد الباحثني والرحالة

املصال����ح ،يتلمس رعد مكامن اخلطر في احلالة

والساسة ورجال املال واملستعمرين .وفي صورة

الفلسطينية ضمن رؤيته العميقة لضرورة جتاوز

مجازي����ة يبحر الكاتب ف����ي تفصيلها ،فإن وضع

اجلهل املرعب واالنتقال إلى حيز املواجهة املعرفية

الفلسطينيني كمواطنني في املدينة املقدسة يشبه

عب����ر تطوير هويات بحثية مناهضة للش����ائع من

إلى حد بعيد حالة القطط في شوارع املدينة من

البحث ،وتطوير سرديات قادرة على تقدمي بدائل

حيث قلة الرعاية وقلة االهتمام وحالة البؤس التي

أقرب لواقع التاريخ واملجتمعات .يناقش الباحث

تعيش فيها والس����طوة التي تقع حتتها .وهو في
ذل����ك يناقش وضعية القطط وكأنه ضمن ًا يتحدث

الذات تبدأ من االستالب التعليمي والبحثي إلى

عن املواطن الفلسطيني املسلوب اإلرادة املطموس

االس����تالب السياحي والسياس����ي إلى استالب

حتت عجالت البطش والتزييف.

ظواهر عديدة تكش����ف عما يس����ميه اس����تعمار

العقل ،ليدعو إلى تعزيز التوجه التحليلي النقدي

يحل����ل رع����د في الفص����ل العاش����ر «اخللفية

لفه����م احلضارة األخرى واالس����تفادة منها دون

السياس����ية ألس����ماء األماك����ن» عملية تس����مية

تصدي����ق كل مقوالته����ا .يتحدث رعد في حلظات

األس����ماء وفقه اللغ����ة وراءها ويقت����رح نظريات

عن وجوب خطة وطنية فلس����طينية تسعى لتحرير

ومقاربات جديدة حول تفس����ير عالقة األس����ماء

العقل من االس����تعمار وحترير الذات واجللد من

احلالية العربية باألسماء القدمية في مواجهة مع

آث����اره .وفيما يعود في س����ياقات التحليل الغنية

النظريات الس����ائدة التي سرقت األسماء العربية
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واعتبرت أنه مت تشويهها عن أصلها القدمي وأنه

وتتحول «هارفا» وهلم جرا .وفيما يتم االعتراف

بإعادة التسمية تتم العودة لألصل .وللمفارقة فإن

في البحوث الغربية بأن أسماء مثل دمشق وصور

األسماء التي يراد مصادرتها هي األسماء التي

حافظ����ت عل����ى تواصلها اللفظي م����ن الكنعانية

متنح الشرعية والتواصلية مع اجلغرافية القدمية.

للعربية يتم نفي هذه التواصلية مع األس����ماء في

ويناق����ش بتفصي����ل أس����ماء م����دن مثل عكا

فلسطني في عملية استالب ونزع للشرعية بشعة.

وعس����قالن عبر مطارحات لغوي����ة تفصيلية يتم

تكشف متابعة الشروح التاريخية كيف مت العمل

خالله����ا مناقش����ة النظ����ام الصوتي الس����اكت

على نزع أي إحالة لألصول الكنعانية فيما لم يكن
ثمة مش����كلة مث ًال في اإلشارة إلى بابلية العراق

واملتح����رك وأحرف العلة ف����ي الكنعانية والعربية
والعبرية املربعة ليقول لنا بشكل مقنع إن األسماء

وفينيقية س����احل لبنان وجتاه����ل ذلك مث ًال على

العربية كما نعرفها «عكا» و«عسقالن» هي ذاتها

س����احل شمال فلسطني .مت التعامل مع األسماء

األس����ماء الكنعانية القدمية وإن التحوير العبري

في فلس����طني ضمن مفارقتني متناقضتني ،فمن

«عكو» و«أش����كلون» هو التشويه وليس األصل.
وكما يذكر الباحث فإن األسماء تنمو طبيعي ًا مع

جه����ة مت التعامل معها بوصفها مت تعريبها خالل
الفتح اإلس��ل�امي ،ومن جهة ثانية مت اس����تخدام

الثقافة ،وهي جزء منها وال ميكن فرضها إال بالقوة

هذه األسماء في تثبيت اإلحالة لألصول اليهودية

والهيمنة وهو ما حتاول فعله إسرائيل مثلما فعل

املزعومة مثل القول إن قبر يوسف في نابلس هو

الرومان والبريطانيون والسوفيات في جمهورياتهم

قبر النبي يوس����ف فيما هو قبر ألحد الصاحلني

والفاش����يون ف����ي إيطاليا .يتناق����ض ما يتم من

في العهد العثماني ،والش����يء ذاته ينسحب على

عبرنة للخارطة الفلسطينية مع التواصل الزمني

قبر راحل والكثير من املزارات اإلسالمية .أجريت

واحلضاري للشعب واألرض والهوية .على الرغم

عمليات فبركة لربط األس����ماء بالتاريخ التوراتي

من ذل����ك وكما يدلل رعد من خالل االقتباس من

والزعم باس����تعادة األصول العبرية لها وللمفارقة

بعض اجلغرافيني الغربيني فإنهم وخالل حلظات

باستخدام األسماء العربية( .ص )185

معينة يعترفون بعكس ما يسعون إليه.
استخدمت إستراجتيات مختلفة منها ما أخذ
االس����م العربي وأجرى حتوير ًا صوتي ًا عليه ليبدو

يض����م الفص����ل األخير من الكت����اب «خامتة:
اس����ترجاع التراث القدمي» تأم��ل�ات عامة حول
فكرة الكتاب ونقاش����ات لبعض األفكار واملقوالت

عبراني���� ًا ،ومنها ما قام بترجمة االس����م العربي

الت����ي وردت فيه .وكما يذك����ر الكاتب قرائه فإن

للعبري����ة ومنها من ح����اول إيجاد ش����بيه له في
النصوص املزعومة .مث ًال يصبح فجأة اسم وادي

الفلس����طينيني ليسوا بحاجة إلثبات قدمهم وليس
هذا القدم بالشيء املفبرك لكنهم بحاجة للتفكير

الرومان في النقب «رامون» وتستخدم كلمة خربة

كيف يس����تطيعون ف����ي ظل التش����تيت والهيمنة
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والتحريف اس����تعادة املاضي؛ لذا فإن هذا ليس

خلطورة النظريات البديلة األخرى التي يتضمنها

الفصل األخير ب����ل هو مقدمة لكتاب آخر .حيث

ه����ذا االنتقاد .إن ما يقترحه رعد هو مرة أخرى

يخطئ الفلسطينيون حني يربطون وجودهم بالفتح

وجوب تطوير أطر وقواعد ومرجعيات معرفية تقدم

اإلس��ل�امي أو باعتناق املس����يحية ،وهم بالتالي

قراءة متكاملة لعملية تش����كيل التاريخ والهويات

يش����اركون في تعزيز خطاب الهيمنة الصهيوني

حتى يتم التحرر من حالة االس����تالب التي وقعت

وإعطائه ش����رعية وبالتالي في استالب هويتهم.

حتت عجالتها هوية فلسطني عبر قرون من الهيمنة

(ص)197.

والتشويه والتحريف.

سعت السياسات الصهيونية مسنودة باألبحاث

ال يوجد مش���روع بحثي عربي لألسف يرد

والدراس����ات إلى التعاطي مع السكان األصليني

عل���ى عمليات العبرنة تلك ويكش���ف عن الربط

بوصفهم غير مرئيني ،فهم إما برابرة متوحشون أو

اجلوهري بني األس���ماء والواقع الفلس���طيني

ال يظهرون باملطلق في السرد .واملفارقة أن كل تلك

قب���ل آالف الس���نني (ص  )190فقط كتابات

الكتب والسرديات تتزين أغلفتها بصورة للفالحني

توفيق كنعان في عشرينيات وثالثينيات القرن
املاضي قبل النكبة س���جلت اختراق ًا مهم ًا بعد

األصل����ي الذي تعكس����ه الصور دون اإلش����ارة

ذل���ك وعلى الرغم من بع���ض اجلهود فإنها لم

إلى أن األش����خاص فيها هم فلس����طينيون وكأن
هؤالء الفالحني ليس����وا إال أشباح ًا لوجود ضيق

تقف عند حدود اجلدية املطلوبة .الفلسطينيون

الفلس����طينيني ويش����ار إل����ى الس����ياق التوراتي

غير مرئ����ي .فهؤالء املوجودون مت التعاطي معهم
وكأنهم نسخة متواضعة ومدمرة ومشوهة ألولئك

بحاجة للكش���ف عن التاري���خ املخفي وتفنيد
الس���رديات القائمة وهذا قد يكون صعب ًا لكنه
لي���س مس���تحي ًال( .ص )215فالكنعاني���ون

النموذجي��ي�ن املثاليني الذين وجدوا أيام التوراة.

والشعوب األصلية القدمية في املنطقة ميثلون

ثمة إجماع مهول في أدب الرحالت كما يس����جل

املستلبني املخفيني وميثلون القيم التي يجب أن

حول صورة األرض املقدس����ة ( )205وحتى حني

تستعيدها اإلنسانية( .ص )218إن هذا الكتاب

يحاول البعض من الباحثني اخلروج عن النس����ق

بجان���ب قيمته املعرفية له���و قيمة وطنية كبرى

فإنه سرعان ما يعود إليه ويوظف خروجه لتعزيز

ميكن توظيفه ضمن مشروع وطني كبير لتطوير

املق����والت النمطية املقيتة التي تعاد في سياس����ة

الهوي���ة الوطنية وصقلها ضمن النمو الطبيعي

االستالب والهيمنة تلك( .ص)208

للحضارة في فلس���طني مه���د احلضارات .إن

ثمة نقص بحثي في الرواية املضادة .فالباحثون
العرب مث��ل� ًا ميتدحون كتابات بعض املناهضني

قلق رعد أن املتخيل لألسف ميلك قوة أكبر من
الواقع واحلقيقي ومهمته الكشف عن زيف هذا

للرؤية الصهيونية للتاريخ القدمي دون أن ينتبهوا

املتخيل وإعادة العقل إلى املنطق والواقعي.

العدد (2013 )24
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إن واحد ًا من األفكار الكبرى في كتاب رعد
املهم هذا أنه ينطلق من قراءة نقدية مس���ائلة
لكل املعتقد البحثي السائد في حقل الدراسات
التاريخية والثقافي���ة املتعلقة بهوية واحدة من
أكثر املناطق تعقيد ًا في العالم س���واء بعمقها

الغربي وعلى الدراسات التاريخية واللغوية كما
الالهوتية القدمية تغييبها رواي ًة مهم ًة تشكل على
األقل املقاربة األكثر نضج ًا للواقع الذي مت .وعليه

فإذا ما مت اس���تجالب هذا التاريخ ضمن رؤية
متعددة متن���ورة فإننا نعكس هذا الثراء املذهل
الذي متيزت به األرض التي قدر لها بفعل التنوع

التاريخي الديني الثقافي أو حاضرها امللتبس
سياس���ي ًا واملليء بالصراعات .ورعد ميش���ي

املعرفي املذهل لشعبها أن تكون «السرير» الذي

بني حقول ألغام كثيرة خاصة في وسط بحثي

رقدت فيه احلضارة اإلنس���انية منذ كانت طفلة

يعتم���د عليه ولكن���ه يختلف م���ع منطقه .فهو

وتوزعت من هناك إلى بقاع األرض.

يستعني بالدراسات السابقة ليفندها ويكشف

ما يقوم به رعد هو اس���تمرار لرسالة إدوارد

ع���ن زيفها ومجافاته���ا للواقع لكنه ال ميلك إال
أن يق���دم تص���ور ًا جديد ًا لواقع مت تش���ويهه

س���عيد التي حت���اول تفكيك اخلط���اب املهيمن
وضحده والكشف عن زيفه .إن مثل هذا الكتاب

وتزويره لصالح سرديات مختلفة تخدم أجندات

ينتمي إلى هذه اجلهود اجلبارة التي أخذت على

تتعارض مع الهويات احلقيقية لواقع األحداث.

نفسها قراءة ما كتب عن فلسطني والرجوع إلى

وهو كما يقترح ليس مع الشكل األوحد لرواية

إحاالته املعرفية للوقوف عند حدود احلقيقة التي

التاريخ لكنه على األقل يعيب على االستشراق

حتاول بلدوزرات البحث اإلسرائيلي دوسها.
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المكتبة

يتناول الكتاب بالرصد والتحليل خمس حاالت
عربية ش����هدت حراك ًا ش����بابي ًا ،عرفت متايز ًا
في أس����اليبها وأبعادها وحت����ى في نتائجها،
وهي جتارب تونس ومصر وس����ورية واملغرب
والبحرين؛ مس����تقرئ ًا ،أيض ًا ،تداخل البعدين
الوطني (ال ُقطري) والقومي (العربي) في الثقافة
السياسية التي أفرزها هذا احلراك الشبابي.
ي����رى الكت����اب أنه بعد عقود م����ن اجلمود في
عملية تداول الس����لطة في الوطن العربي ،وفي
حلظة تاريخية كان املش����هد العربي فيها يبدو
عاجز ًا عن إحداث أي عملية تغيير سياس����ي
تكسر حلقة االستبداد املتج ِّذرة منذ عقود وما

الكتاب :جيل الشباب في الوطن العربي
ووسائل المشاركة غير التقليدية :من
المجال االفتراضي إلى الثورة
الكاتب :إشراف الدكتور محمد العجاتي
الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت
تاريخ النشر2013 :
عدد الصفحات287 :
ص����در عن مركز دراس����ات الوحدة العربية
كتاب جيل الشباب في الوطن العربي ووسائل
املشاركة غير التقليدية :من املجال االفتراضي
إلى الثورة ،بإشراف الدكتور محمد العجاتي.

العدد (2013 )24

رافقها من مظاهر فش����ل وترهل في مك ِّونات
الدول����ة واملجتمع في معظم األقطار العربية...
اجتاحت الوطن العربي موجة من االنتفاضات
والثورات ،وكان للش����باب دور أساس����ي في
إطالقه����ا وحتريكه����ا متجاوز ًا هذا الش����باب
املك ِّونات السياس����ية واحلزبية التقليدية ،التي
عجزت عل����ى مدى عقود في إحداث أي عملية
تغيير سياسي جدي في بالدها ،مستفيد ًا هذا
الش����باب من وسائل االتصال احلديثة البتكار
أس����اليبه في التواصل والتعبئ����ة ونقل اخلبر
واحلش����د وبلورة الرؤى واخلي����ارات البديلة،
بعي����د ًا من وجود قيادة تاريخية أو زعيم ملهم.
يس����عى هذا الكتاب للتع����رف إلى تركيبة هذا
اجليل الش����اب وخصائصه واستقراء أمناطه
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اجلديدة في املش����اركة السياس����ية والوقوف

تاريخ النشر2013 :

عل����ى منط تفاعل املجتم����ع معه ،بعدما فرض

عدد الصفحات302 :

نفسه وحراكه السياسي كفاعل وفعل جديدين
على الس����احة العربية .كما يبحث الكتاب في
جدلية العالقة بني االفتراضي والواقعي ،وقدرة
الشباب العربي هذا على فرض نفسه وأفكاره
وقيمه وآلياته على الواقع.

صدر عن مركز دراس����ات الوح����دة العربية
كت����اب الس����لفيون والربي����ع العرب����ي للدكتور
محمد أبو ر ّمان .يس����عى الكتاب إلى مناقش����ة
وحتليل املش����هد العربي اجلديد وما يترتب على
السلفيني فيه من استحقاقات فكرية وسياسية،
وما يصدر عن دخولهم املش����هد السياسي من
نتائج وتداعيات .ينطلق هذا الكتاب في حتليله
م����ن زاويتني :األولى ،دراس����ة تأثي����ر الثورات
واالنتفاض����ات العربية في احلركات الس����لفية،
أيديولوجي ًا وسياس����ي ًا؛ والثانية ،دراس����ة تأثير
الدور السياس����ي املتوقع للحركات السلفية في
اللعبة السياسية في بعض املجتمعات العربية.
ويرى الكتاب أن حقب����ة الثورات واالنتفاضات
العربية دفعت بالتيار السلفي عموم ًا نحو مرحلة
جديدة ،حني ق ّررت جماعات وحركات سلفية خوض

الكتاب :السلفيون والربيع العربي :سؤال
الدين والديمقراطية في السياسة
العربية
الكاتب :محمد أبو رمان
الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت

غمار العمل السياسي والتجربة احلزبية ،بعدما
بقي الطيف الرئيس والعام من هذا التيار مص ّر ًا
خالل العقود املاضية على أولوية العمل الدعوي
واالجتماعي والتربوي ،رافض ًا الولوج إلى اللعبة
السياسية ،بذرائع وأس����باب متعددة ومختلفة.
إ ّال أنّ املرحل����ة اجلدي����دة لم تكن ب��ل�ا تكاليف
سياس����ية وفكرية ،سواء على السلفيني أنفسهم
أو عل����ى الالعبني السياس����يني اآلخرين ،بعدما
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بات السلفيون الذين دخلوا اللعبة «الدميقراطية»

يعتبر هذا الكتاب األول من نوعه فلسطيني ًا،

مطالبني بقبولهم شروط هذه اللعبة ومخرجاتها

حيث إنه يعالج دور وإدارة املوارد البش����رية في

ومح ّدداته����ا ،األمر الذي بات يس����تدعي منهم

تنمية الكوادر الش����رطية بوصف إدارة املوارد
البش����رية عنصر ًا مهم ًا من عناص����ر اإلنتاج،

إج����راء مراجع����ة أيديولوجية وفكري����ة مليراثهم

فاملوارد البشرية من فئة الضباط هم رأس املال

الس����ابق ،وهو أمر ال يزال موضع نقاش ،ليس
لدى السلفيني فحسب بل لدى خصومهم أيض ًا.

البشري جلهاز الشرطة ،وتطوير قدراتهم يعني

يتضمن الكتاب خمسة فصول إلى جانب الفصل

تطوير رأس املال هذا.

التمهيدي واخلالصة التنفيذية واملقدمة واخلامتة.

يقع الكتاب في ثالثة أبواب .يضم الباب األول

يجي����ب الفصل التمهيدي عن س����ؤال «من هم

فصلني ،يناقش األول مفهوم اإلدارة وتعريفها،

الس����لفيون؟» ،ويتناول الفص����ل األول «الثورة

فيما يناقش الثاني تعريف إدارة املوارد البشرية.
أيض ًا يضم الباب الثاني فصلني ،يناقش األول

الثاني «السلفي احلزبي :أسئلة جديدة وحتديات

ماهية امل����وارد البش����رية ش����رطي ًا ومفهومها،

مختلف����ة» ،ويتحدث الفصل الثالث عن «تصدير

ويخصص الكاتب الفصل الثاني من هذا الباب

الثورة الس����لفية املصرية» ،أم����ا الفصل الرابع

لتحليل «هيئة الشرطة» من حيث وصف الوظيفة

فيتناول «رهانات املس����تقبل :السلفيون وطريق

والتنمية املطلوبة خ��ل�ال تأديتها .الباب الثالث

اإلخ����وان» ،أما الفص����ل اخلامس فيتطرق إلى

يضم فص ًال بعنوان «التدريب والتنمية اإلدارية»

«الدين والدميقراطية والعلمنة».

وآخر بعنوان «متطلبات األداء الش����رطي» .في

املصري����ة :الربيع الس����لفي» ،ويعال����ج الفصل

آخر الكت����اب يوصي الكاتب بضرورة إنش����اء
إدارة لتنمية املوارد البشرية في جهاز الشرطة.

الكتاب :دور إدارة الموارد البشرية في تنمية
الكوادر الشرطية

وتطوير نظام العمل الوظيفي الشرطي وإنشاء
مركز متخصص الختيار وإعداد وتأهيل الكوادر
األمني����ة واالهتمام بتخطيط املس����ار الوظيفي

الكاتب :لواء ركن عرابي كالب

النوعي والتخصصي م����ن خالل عمليات النقل

تاريخ النشر2013 :

والترقية وإنشاء مركز ألبحاث الشرطة .واللواء

عدد الصفحات317 :
العدد (2013 )24

عراب����ي كالب من مواليد رفح عام  1950تنقل
في املواقع العسكرية واألمنية والشرطية .عمل
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مدير ًا عام ًا للتنظيم واإلدارة في الش����رطة منذ
الع����ام  1996حتى  2005ثم مستش����ار ًا ملدير

صفق����ة «ش����اليت» قبل أن ينتق����ل للحديث عن

الشرطة .صدر له أربعة عشر مؤلف ًا في قضايا

اإلع����داد إلضراب  2012من حيث األس����باب

الشرطة وتنظيمها.

الت����ي قادت إليه وردة الفعل عليها .أما الفصل

بإض����راب عدنان خض����ر وإخوانه اإلداريني ثم

الثال����ث فمخصص للحديث عن املرحلة األخيرة
من اإلضراب خاص����ة كواليس احلوارات التي
متت إلنهائه وأسباب وعوامل النصر .والفصل

الكتاب :معركة العهد والوفاء ..وقصة
االنتصار داخل سجون االحتالل :إضراب
الكرامة 2012
الكاتب :األسير علي رفيق شواهنة .سجن
«إيشل»
الناشر :مؤسسة مهجة القدس .سلسلة
من فكر السجون وأدبه
تاريخ النشر2013 :
ف����ي الفص����ل األول يعرض الكات����ب ملعارك
اإلضراب عن الطعام في س����جون االحتالل من
أول معركة إضراب خاضها األسرى عام ،1968
وسقوط أول أسير في هذه املعارك الشهيد عبد
القادر أبو الفحم عام  .1970ويع ّرج الكاتب على
فلسفة اإلضراب في فكر احلركة األسيرة ،وما
يصاحب عمليات اإلضراب من معارك نفس����ية.
ويخصص الكات����ب الفصل الثاني للحديث عن
إرهاص����ات ما قبل إضراب ع����ام  2012بادئ ًا

الراب����ع معنون بـ«اإلضراب حقائق وأرقام» .ثم
خامت����ة ملحوقة مبعلومات تعريفية عن مجموعة
من األسرى واألسيرات األبطال الذين شاركوا
باإلضراب.
ورد عل����ى غ��ل�اف الكت����اب أن «اإلض����راب
عن الطعام الذي يعد س��ل�اح ًا للمس����تضعفني
واملظلوم��ي�ن واملقهوري����ن له رونق وإحس����اس
خاص����ان ،إذ إنك تضحي بكل دقيقة من دقائق
ه����ذه املعركة وتتألم أمل ًا قاس����ي ًا على مدار هذه
امللحمة ،وتقاس����ي كل حلظة وتشعر بأنك تسير
إلى املجهول على الرغم من اليقني والثقة اللذين
يتولدان من عدالة القضية».
الكاتب األسير علي رفيق محمد شواهنة من
مواليد عام  1980من قلقيلية ،اعتقل عام ،2002
وميضي حكم ًا بالسجن أربعة عشر عام ًا وستة
ش����هور .له جملة من املؤلفات منها «نافذة على
حياة األسرى الثقافية» و«ذاكرة األسر».
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