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

إلى جانب    أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج 

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

في  والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات  ترحب  

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة 

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

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

بذلك ترحب    بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو بلغة 

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

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

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

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

وتقدم  مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.  

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البداية

يكاد يكون انهاء االنقسام شغل الفلسطينيني 

الشاغل وهمهم األكثر إحلاحًا، وهم كلما اقتربوا 

منه اكتشفوا أن حله أكثر صعوبة مما تخيلوا. 

ميكن وصفه باللغز أو األحجية، لكن املؤكد أن 

ويطول  يبقى  أن  االنقسام  لهذا  يريد  من  ثمة 

احلال  يكون  ويكاد  منه.  كثر  مستفيدون  وثمة 

حتمل  جيدة  أخبار  بني  مترددًا  الفلسطيني 

للمواطنني بشرى انتهاء االنقسام، واالتفاق على 

تشكيل حكومة توافق وطني، وبني أخبار باهتة 

حول التراجع عن كل ما مت االتفاق عليه. 

بالتأكيد لن جتري االنتخابات في أيار كما من 

املستبعد أن جتري في العام احلالي ) 2012( 

ورمبا في الذي يليه. ثمة نكوص ونقص في الوعي 

الفلسطيني حول مخاطر ذلك.

في مقابل ذلك، ليست املنطقة أكثر يقينًا، حيث 

الربيع العربي مازال يبحث عن ربيعه احلقيقي، 

ففي مصر االنتخابات الرئاسية في أشدها بعد 

قرار »اإلخوان« ترشيح خيرت الشاطر ومرسي 

للرئاسة، وقرار نائب رئيس اجلمهورية السابق 

اللواء عمر سليمان أيضًا خوض السباق، وكذلك 

أبو إسماعيل الذي صاحبت ترشيحه إشكاليات 

أن  األخبار  نشرات  يراقب  ملن  ميكن  قانونية. 

يخلص إلى أن مصر أيضًا في ورطة انتخابية، 

مفصاًل،  ستكون  الرئاسية  االنتخابات  وأن 

واملفصل األهم هو تبعاتها وردود الفعل عليها. 

فاإلخوان سيصعب عليهم التسليم بعدم الفوز، 

كما أن فوزهم سيكون صعبًا. وأيًا كان احلال 

فإن مصر في انتظار حلظات مفصلية ومهمة.

حااًل،  أحسن  سورية  في  الوضع  يبدو  ال 

يتواصل  النظام  وقمع  تتواصل  الثورة  إن  إذ 

والبعثة األممية برئاسة أنان لم حترز تقدمًا على 

األرض، واخلالفات داخل املعارضة السورية ال 

ليبيا؟ ليس  تبشر بخير. هل احلال أحسن في 

صحيحًا. في البحرين مت وأد الثورة، وفي اليمن 

انتقل احلكم لنائب الرئيس، ومازالت الدميقراطية 

احلقيقية تنتظر حلظة امليالد احلقيقية.  

قضيتني  على  العدد  هذا  في  تركز  

مركزيتني هما الربيع العربي ومستقبله، واملصاحلة 

الفلسطينية وآفاق جناحها. 

اإلعالم  كلية  من  الشرفا  وليد  الدكتور  يكتب 

الثنائيات  وهوس  اإلسالمية  )اجلماعات  ببيرزيت 

العربي  الربيع  في  املرجعيات  مقايضة  سياسات 

»املستعار«(، محلاًل مواقف اجلماعات اإلسالمية بعد 

عام من الربيع العربي متكئًا إلى قراءة تعبر التاريخ 

عميق  تفكيك  إلى  للوصول  واألفكار  واملرجعيات 

لتعاطي اإلسالم السياسي مع تبعات الربيع العربي.

ويقدم الباحث عياد البطنيجي من غزة دراسة 

بعنوان »الثورات العربية وحتوالت خطاب املؤامرة: 
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مرجعية  فيها  يفكك  احلضور«  إلى  الغياب  من 

خطاب املؤامرة الذي يحاول البعض استخدامه 

لتفكيك  للربيع. واستكمااًل  في اخلطاب املضاد 

الدكتور  يكتب  العربي  الربيع  حلالة   

السياسية  العلوم  قسم  رئيس  البشتاوي  عماد 

في جامعة اخلليل حول أثر الربيع العربي على 

القضية الفلسطينية. 

في زاوية املقاالت تركز  على موضوعي 

مستقبل املصاحلة ومستقبل الربيع العربي خاصة 

في مصر وسورية. يكتب مأمون سويدان مقالة 

بعنوان »املصاحلة التائهة بني حتفظات حماس 

وخالفاتها الداخلية«، فيما يكتب بسام درويش 

»املصاحلة خطوة إلى األمام وقفزات إلى الوراء«. 

في الربيع العربي يكتب فريد عجاج أحد نشطاء 

امليدان املصريني مقالة بعنوان »مصر في مأزق« 

آفاق  مستشرفًا  املصري  الوضع  فيها  يحلل 

الناشطة  احلايك  شيرين  تكتب  فيما  املستقبل، 

متوالية سقوط   »سورية:  بعنوان  مقالة  السورية 

ماني  إنسان  »أنا  مقالة  مع  لنا  تنقل  األقنعة«، 

املتداولة  األسئلة  أنواع  يوسف  جلوان  حيوان« 

سوريًا من الداخل.

ولتعميق الفهم ملا يحدث في ملف املصاحلة 

أكادمييني  ثالثة  طاولتها  حول  حتاور  

يحاولون تفسير ما يحدث في ظل تصاعد اخلطاب 

املضاد للمصاحلة بعد فسحة األمل التي تسربت 

إلى الشارع الفلسطيني بعد اتفاق الدوحة. في 

اجللسة التي يديرها الدكتور عاطف أبو سيف 

شاهني  أمين  الدكتور  يشارك  التحرير،  رئيس 

رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة األزهر، 

والدكتور أمين أبو العطا من جامعة األقصى، 

والدكتور عدنان أبو عامر من جامعة األمة. 

وفي زاوية العالقات الدولية يكتب أبو سيف 

واالحتاد  املتحدة  »الواليات  بعنوان  دراسة 

أم  الدميقراطية  العربية:  والثورات  األوروبي 

األنظمة« يبحث في مواقف القوتني الكبريني من 

الربيع العربي وكيف كانت املصالح هي أساس 

املواقف ولم يكن هناك رجوع حقيقي إلى القيم 

النبيلة وإرادات الشعوب. 

تقدم  العامة  السياسات  وفي زاوية 

حيث  متقاربني،  موضوعني  تتناوالن  دراستني 

يدرس الباحث رائد عواشرة طريقة التوظيف في 

ليرى  العامة واخلاصة،  الفلسطينية  املؤسسات 

كيف تؤثر العالقات داخل املؤسسات وتركيباتها 

اإلدارية على عملية التوظيف واالستقطاب فيها. 

فيما يكتب الباحث زكريا السرهد دراسة يحلل 

فيها طبيعة العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة 

في التشريعات الفلسطينية. 

وتقدم  في زاوية الكتب قراءة ليوميات 

بلدية خان يونس في  الفرا رئيس  الرحمن  عبد 

تقع  املاضي وهي  القرن  ثالثينيات وأربعينيات 

في أربعة أجزاء مبجموع 2555 صفحة، يحررها 

املؤرخ سليم عرفات املبيض. وكالعادة في مكتبة 

 إصدارات جديدة. 

ليس من املؤكد أن املنطقة ستشهد استقرارًا 

كما ليس من املؤكد أن التطورات التي ستجلبها 

الشهور القادمة ستكون مفاجئة بشكل كبير، إذ 

إن هذه املقدمات تقود إلى تلك النتائج. حاولت 

 في هذا العدد أن تقدم قراءة بني سطور 

هذه املعادلة الصعبة. 
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دراسات

د. وليد الشرفا *  

* رئيس دائرة اإلعالم، جامعة بير زيت 

الجماعات اإلسالمية وهوس الثنائيات  
سياسات مقايضة المرجعيات في الربيع العربي »المستعار«

اجلذب،  قاعدة  ـ وفق  القراءة  هذه  ستحاول 

اجلذب نحو األعلى )التسامي( ـ تفكيك خطاب 

االستعارة  نحو  وغيرها  اإلسالمية  األصوليات 

القلقة املختلطة بني التسامي والتراجع، وهي عودة 

إلى صفرية املعنى املزمن في الثقافة العربية، وهي 

البحث عن الطهارة والتطّهر، قبل اإلسالم طهارة 

احلياض، وهي نوع من القدسية اجلغرافية التي 

املقترن  واالنتقام  واحلرب  العنف  إلى  ستؤدي 

واخلالق الستعارات الرجولة والنخوة والشرف، 

فالهجوم على احلياض والدفاع عنها ينصهران 

ضمن املعنى نفسه.

عن  البحث  رحلة  في  هنا  األخطر  املعضلة 

الداللة  مزمنة  الرسالة  أن  هي  العربي،  املعنى 

لهذه  احلامل  النص  فإن  وبالتالي  )اجلاذبية(، 

الرسالة ينتشر دائمًا بشكل علوّي يحمل املضامني 

عكاظ،  سوق  العشر،  املعلقات  التسامي:  نحو 

املعاكس  االنقالب  يحدث  لذلك  تبعًا  وغيرهما. 

للجاذبية العلمية، وهو عملية اجلذب نحو التسامي 

السياق،  يخلق  أن  منه  غالبًا، واملطلوب  املؤجل 

على  للمعنى  األسبق  اجلذب  قانون  هو  الذي 

مستوى التجربة والوجود، ميكن اإلحالة هنا إلى 

قراءة الغذامي املهمة في أطروحته حول اخلطيئة 

والتكفير.1

والنص  الرسالة  فإن  مباشرًة،  أكثر  مبعنى 

لتأكيد  السياق  باستئجار  ويقومان  ثابتان 

شرعيتهما، فتنقلب العالقة بأسبقية الرسالة على 

السياق، وهي معضلة سحرية عجائبية ستعيد 

إنتاج نفسها كل مرة، عندما يحدث االستبدال 

معادلة  إلنتاج  وحاملهما  والرسالة  النص  بني 

جديدة هي: أن حامل النص يحمل صفة الثبات 
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أن  نفسها  السياقات  على  فإن  واجلذب، وعليه 

تبحث لها عن عالقة سكون لتأكيد شرعية املعنى 

احملمول، وممنوع عليها أن تنتج املعنى إاّل إذا 

حتول حارس املعنى إلى السياق بحد ذاته. 

التجربة  تتمأسس  عندما  األزمة  تتعمق  وقد 

التاريخية وتنتج رموزًا ذات أبعاد نصية متورطة 

 ، ء علما  ، ء فقها فقهية:  سياسية  بإشكاالت 

مفسرون، وكتاب.2

ميكن تتبع هذه العالقة الصراعية على املعنى 

الصفري املتعالي، فيما ُيعرف بلحظة التجانس 

يصبح  حيث  النبوة،  عبر  والتاريخ  الوحي  بني 

القداسة  من  متوازنة  حالة  في  الوحي والتاريخ 

الكفر  ملعاني:  احملضة  والتجريدية  والتعالي 

الوحي  معيار  أن  ذلك  اخلير والشر،  واإلميان، 

يحجب  تاريخي  أي  عن  ومترفع  ماثل  وصوته 

خالل  من  والرسول  الله  بني  املتوالية  العالقة 

الوحي.

أن  رياضي  بشكل  هنا  املاثلة  املعادلة  تؤكد 

النّص أكبر من التاريخ ومن اجلماعة ومن الفرد، 

عندما  عنيفة  لهزة  املعادلة ستتعّرض  هذه  لكن 

وتقلباته،  متعرجاته  في  ويسير  التاريخ  يتحرك 

بني:  بالتشّكل  املعضلة  األولى  الثنائية  وتبدأ 

يتجّسد  الذي  الوحي  وهو  املعياري،3  اإلسالم 

تصديقًا قوالً وفعاًل من خالل الرسول الكرمي، وبني 

اإلسالم التاريخي الذي سيدخل حتوالت رهيبة 

ويبدأ باملعادلة إلى حتول يعيد تضخيم التاريخ 

على حساب النص، واجلماعة على حساب الدعوة. 

الوريثة  الثنائية  التي أنتجت  الصدمة األولية 

الهداية  القصيرة وهي:  العذراء  األولى  للثنائية 

النبي  سيرة  أرستها  التي  الضالل  مقابل  في 

محمد على قاعدة النقاء واإلميان والتقوى، هذه 

الصدمة هي: الوراثة، وراثة الهدي والسلطة التي 

ستتحول إلى سياسية بعد أن كانت روحية، هنا 

سيثبت النص، في حني سيتحرك التاريخ ليكبر 

في مقابل النص، في اللحظة األولى التي أعلن 

فيها عن وفاة الرسول حيث انهيار الروحي لصالح 

التاريخي، األمر الذي يفتح الباب على مصراعيه 

لصناعة التاريخ بالتوازي مع صناعة النص نفسه 

ليشرعن القداسة التاريخية.

لقد كشفت الثنائية عن نفسها وهي: اخلليفة 

األرضي:  بشقه  التاريخي  عودة  حيث  والفتنة، 

اختزاالت  مقابل  في  وجماعات  وأفراد  قبائل 

مطلقة ذات بعد قداسي، األمانة والدين ومصلحة 

الدين وامللك،  عليه  يطلق  بات  ما  أو  املسلمني. 

وضرورة أن يقوم الدين بحراسة هذا امللك.4

قام  التي  والتحركات  احلوارات  كشفت  لقد 

بها كل من املهاجرين واألنصار ـ ممثلني بأبي 

بكر وعمر بن اخلطاب من جهة، وسعد بن عبادة 

واحلباب بن املنذر من جهة أخرى، في حني لم 

يكن الرسول الكرمي قد ووري الثرى ـ عن عودة 

إلى البنية األعمق وهي القبلية واإلمارة، عندما 

جرى احلجاج في السقيفة حول أولوية اإلمارة 

غيرها، وما سينتج عن هذه  في  أم  قريش  في 

احلوارات من صراعات لن تنتهي.5

إن العودة إلى قريش من خالل تنصيب أبي 

وإجماع  قرشيًا  باعتباره  الرسول  خلالفة  بكر 

للقبلية  عودًة  إال  احلقيقة  في  ليس  احلاضرين، 

لثنائية  لنفيها.6 وهو يؤسس  التي جاء اإلسالم 
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أي  اجلماعة،  مواجهة  في  القداسة  هي  جديدة 

البحث في شروط اجلماعة املقدسة التي ينقصها 

نزول  اكتمال  بعد  تعّطل  الذي  املتزامن  الوحي 

إلى  انتقال  هي  املرحلة  وهذه  الكرمي،  القرآن 

ثنائية جديدة مفادها أن التاريخ القبلي سيصبح 

في معادل موضوعي للنص املقدس فهمًا متوازيًا 

بأن القبيلة املقدسة متعلقة بهذا النص الصالح 

لكل زمان ومكان.

يعني هوس اجلماعة القرشية هنا مبا يعنيه 

من اغتصاب احلركة التاريخية لسكون الدعوة، 

النص وعلى  على  اجلماعات  لصراع  التأسيس 

هوية القداسة، وقد أشار ابن خلدون في تبرير 

اشتراط قرشية اخلليفة باعتباره إحدى الصور 

التي ينقلها املخيال اإلسالمي للزعيم السياسي 

بالوراثة  إليه  تنقل  رسالة  صاحب  باعتباره 

والنسب.7

ستعيد هذه الوراثة دائمًا حالة التناسل مع 

أنا النص  النص وإنتاجه على شكل استبدال، 

والنص أنا، هذا االستبدال املزمن الذي ستنشطر 

ثنائيات جديدة، ستمر عبر الصراع  من خالله 

بني معاوية وعلي، بإنتاج املفردات نفسها، لكن 

بعنف أكبر كان قد تأسس مبقتل عثمان بن عفان 

من  ذلك  صاحبه  وما  بشعة،  مأساوية  بطريقة 

صراع على النص، حيث االعتماد على أحاديث 

الرسول لتشريع اخلالفة األموية من خالل معنى 

احلديث باالنتقال من اخلالفة إلى امللك بعد ثالثني 

عامًا، بصرف النظر عن الشك في هذه األحاديث 

واستغاللها من قبل األمويني لتأكيد حكمهم.8

سينتج هذا التحول في احلكم ردة فعل أعنف 

التاريخ ومساوية  مفادها أن اجلماعة أكبر من 

 ، اخلطأ تصحيح  طريقة  على  للنص  مطلقًا 

وااللتحام باحلق الصافي غير امللوث، مبا يعني 

ذلك من تأسيس للعنف املقدس الذي يعتبر أداة 

للحق، ولعل جتربة اخلوارج الدموية تضفي شرعية 

التناول لصراع اجلماعات، وهذا ما يبرر تسمية 

األمويني للعام الذي استولوا فيه على احلكم »عام 

اجلماعة«، في إشارة إلى أن حركتهم قد حصلت 

على اإلجماع لإليهام باستمرار اخلالفة.9

حيث  والنار،  باحلديد  اإليهام  هذا  سيقابل 

اعتبر اخلوارج أن عليًا قد تنازل عن احلق بقبوله 

التحكيم، وألنه شك في حقه، فقد دخل حالة من 

الشبهة، فحكموا عليه بالكفر وقتلوه.10

والديني،  الثقافي  اشتباك  يخص  فيما  أما 

التحكيم تعكس مدى الصراع على  فلعل قصة 

النص الذي سيتحكم به فقهاء وعلماء ومفسرون 

وكتبة، وهم من ُأطلق عليهم »القراء«، وهم األمناء 

األول  املصدر  يعتبر  الذي  القرآني  النص  على 

ما  وهذا  اإلسالمي،  السياسي  احلكم  لتشريع 

كشفت عنه قضية التحكيم، التي اعتبرت معضلًة 

تأويليًة ونصيًة وعسكريًة، حيث شارك كثير من 

املؤرخني  تأكيد  ولعل  املعركة،  في  القراء  هؤالء 

أن كتيبة القراء التي خرج اخلوارج من عباءتها 

كانت إحدى الفرق التي حاربت في جيش علي، 

في تأكيد على توازي الصراع التاريخي والنصي 

على الشرعية السياسية.11

بدأت التجربة تتعّمق وتخلق تاريخها اخلاص، 

املرسخة  نصوصه  ينتج  التاريخي  الواقع  وبدأ 

للقداسة التاريخية على املستوى الرمزي، مجسدًا 
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في الكتابة واللغة التي ستنتج اآلداب السلطانية 

فيما بعد، وستضع التساؤل حول احلدود الفارقة 

لهذا الواقع وحقيقته ومواصفاته.12

لن تقف األمور عند هذا احلد بعد مقتل علي 

فاجلماعات ستنتج  ياسر،  بن  واحلسني وعمار 

إلى  اخلوارج  حركة  وستنتقل  وتاريخها،  لغتها 

ظاهرة أكثر تعقيدًا وهي الشيعة، الذين سينتجون 

تاريخًا مقدسًا، اعتمادًا على التجربة التاريخية 

وسيؤسس  واملقدس،  للوحي  شهادة  أي  ودون 

الشيعة لغتهم وفضاءهم اخلاص القائم على عالقة 

األلم والثأر مع التاريخ ومع األمويني، وستتخلق 

نفسها  الشرعية  إنتاج  وتعيد  العباسية  الدعوة 

والعنف نفسه.13

األيوبيون  سيتوارثه  لذي  ا لعنف  ا هذا 

بصراع  التاريخ  كتب  وستمتلئ  والفاطميون 

والشرع  الفقه  وسيلتحم  والتأويالت  الشرعيات 

إنتاجها  يعاد  قواعد  وفق  املعركة،  في  والفكر 

فيما بات ُيعرف باآلداب السلطانية في التجربة 

اإلسالمية.

هي  جديدة،  لثنائية  املراحل  هذه  ستؤسس 

أن الفرد مساٍو للتاريخ وللنص سواء أكان ذلك 

باخلليفة الفائز القاتل أم اخلليفة احملروم املقتول، 

اخلطاب  بن  وعمر  عفان  بن  عثمان  ذلك  مثال 

اآلخر  اجلانب  وعلى  سفيان،  أبي  بن  ومعاوية 

أبي طالب واحلسني بن علي واحلسن  علي بن 

بن علي وعمار بن ياسر.

في  للثنائيات  املؤسس  األهم  املعنى  يكمن 

املقدس،  وإنتاجها:  املتوالية  استنساخ  إعادة 

فامللك  الفراعنة،  البابليني حتى  منذ  امللك.  الله، 

هو امتداد املقدس في املجتمع.14 ويتوالى إنتاج 

هذه القداسة في املجتمع اإلسالمي بالتوازي مع 

بالتاريخ واملجتمع  املرتبط  األيديولوجي  التراكم 

واملتعلق بالوحي، وهي حالة غريبة من التأرجح 

املاوردي  مقولة  ولعل  والسياسة،  القداسة  بني 

هنا تعيد إنتاج التساؤل عن شكل إجابة »امللك 

خليفة الله في بالده، ولن يستقيم أمر خالفته مع 

مخالفته«. 15

استمرا ر المحنة:
 وراثة القداسة والتاريخ والنص

الذي سرد بشكل مكثف في  التمهيد  يهدف 

على  التأكيد  إلى  السابقة  القليلة  الصفحات 

هنا  بالنص  واملقصود  والتاريخ،  النص  ثنائية 

أو  الرسول  برواية  قواًل وثبوتًا  املتجّسد  الوحي 

ردة فعله في حالة ميكن أن يطلق عليها صفرية 

املتكلم واملتلقي واملفسر  بفعل حضور  التأويل، 

أما  الكرمي،  الرسول  وهو  النص  لهذا  النهائي 

على  احلاصل  التحول  ذلك  به  فيقصد  التاريخ 

وحتوالت  تاريخية  أحداث  بفعل  النص  عذرية 

قادها بشر لم يشهد لهم بالقداسة، ولم يصدر 

أي نص يؤكد ضرورة توريثهم حلق االجتهاد أو 

إنتاج املعنى أصاًل. جتسدت خطورة هذا املعنى 

الوحي  اختزال  حيث  السياسية،  التجربة  في 

والقداسة باخلالفة أو اإلمامة بصفتها الضمان 

وشرعيته،  احلق  صورة  على  للحفاظ  األوحد 

املنتجة  لأليديولوجيا  خادمة  النصوص  لتصبح 

املجتمع  فضاء  ضمن  تتحرك  والتي  تاريخيًا، 

وتتوخى السلطة لتنفيذ شرعيتها وحل تناقضاتها 
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وسجاالتها.

يتحول النص املقدس بعد التجارب التاريخية 

حول  تتمحور  عنيفة  سجالية  أيديولوجيا  إلى 

السلطة بصفتها الضمان األخطر لتحقيق العدل 

تاريخي  كبديل  واحلق  الشريعة  مستوى  على 

للوحي.16

عليه  أطلق  الذي  ـ  املعاصر  التحول  يستمد 

احلركة األصولية أو اإلحيائية ـ قوته من خلفية 

نصية، وهي قداسة النص وعلويته من ناحية، ومن 

ناحية أخرى اكتمال مفعول هذا النص في حلظة 

تاريخية سابقة أعيد إنتاجها على شكل الكمال 

النص،  تأثير  تراجع  بعد  فقدت  التي  اجلنة  أو 

إلنتاج ثنائية جديدة هي اجلاهلية املعاصرة في 

مقابل عصر السلف الصالح. وكل ما ذكر من 

صراعات وعنف مت إنتاجه على شكل اجتهاد أو 

صراع من أجل اإلسالم في تعطيل لكل العناصر 

التاريخية.17

إنتاج  املعاصرة  اإلسالمية  احلركات  تعيد 

بأبطال  لكن  والسياق،  املطلق  نفسها:  الثنائية 

جدد، يستمدون شرعيتهم من النص، ويعيدون 

إنتاج أبطال التراث إلعادة إنتاج أنفسهم بصفتهم 

الوارثني لهذا النور وهذا املجد، وهم املجتهدون 

اجلدد، وعليه فإن عالقتهم مع الناس عالقة هداية، 

ويبرز هنا مرًة أخرى مصطلح الدعوة أو اجلماعة 

ممثلًة باإلخوان املسلمني، وتعود األزمة مرًة أخرى 

حول الطريق إلى جماعة املسلمني، ملاذا وكيف 

فعلها  مبمارسة  التاريخية  احلالة  وتبدأ  ومتى؟ 

وتتنازل احلركة عن مطلق صفائها وتدخل أتون 

التاريخ الذي يكشف عن صراعات بني أجيالها 

وتناقضات في مواقفها اعتمادًا على النص نفسه، 

ولعل اجتماع سيد قطب ويوسف القرضاوي في 

احلركة نفسها مع تنافر حاد في االجتهاد يضع 

التساؤل األيديولوجي في مقابل سؤال الوحي.18

الربيع: الخطيئة والتكفير
 موطن الحكمة والسلطة!

إنتاج  أعاد  املأمول  الربيع  إن  القول  ميكن 

مسرح املعنى على شكل صراع طاحن بني حاملي 

الرسائل على شكل عودة أخرى للتطّهر في محاولة 

االنعتاق من اخلطيئة الراهنة واملاضية واملغرقة 

طريق  فإن  والدين، وعليه  الله  مع  القطيعة  في 

التكفير مفتوح وينادي على التائبني واملستبشرين 

بالقطيعة مع خطاياهم في احتفال منح القداسة، 

والفاحت ذراعيه للعائدين. ال يعني ذلك أن القداسة 

كانت معطلة اجلذب والفاعلية، بل على العكس 

فإن الزمن هو الذي نضج ليؤكد قدسية احلاملني 

وقدرتهم على الفاعلية. 

لقد دأب اإلخوان املسلمون منذ تأسيسهم على 

تأسيس عالقة العودة والتكفير ـ العودة إلى الله 

ـ على اعتبار أنهم السياق الذي ينتج املعاني في 

فهم األسبق واألزلي، وهذه القداسة الفعالة التي 

تالزم الفعل اإلخواني منذ األزل وإلى األبد، وأن 

الزمن هو الذي يحقق النبوءة الربانية على سبيل 

بالدور  سيقومون  فاإلخوان  والتعاقب،  احملايثة 

املقدس التكفيري عندما كانوا يعارضون جمال 

عبد الناصر ويتعرضون للقمع في الوقت الذي 

كان يتعرض فيه للقصف في العام 56 وفي العام 

صفرية  مطلقة  مجرد  كانت  املرجعية  ألن  67؛ 
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بالدخول  التاريخية  العالقة  لتفاصيل  تسمح  ال 

إلى العالقة الربانية، فال مصاحلة بني العلماني 

واملسلم، ومن يعَذب ويقَتل فهو شهيد العودة إلى 

الله، أما التحرر والهوية والوطنية والقومية فهي 

ترف وتعدٍّ على قدرة الله. 

بأدق  املطلق  ويلتحم  لفعل  ا يتغير  اآلن 

التفاصيل التاريخية، وتستبدل األغلبية االنتخابية 

بالتزكية الربانية، فيتم التنازل عن سلطة املقدس 

لصالح التفويض االنتخابي، وتتضح املعادلة: إما 

املهم  انتخابي،  تفويض  وإما  مقدسة  معارضة 

باملعارضة  الربانية ومتثيلها  السلطة  في  النفاذ 

املقدسة أو احلكومة الربانية املنتخبة. فاملعادلة 

واضحة: إما معارضة مقدسة وإما حكومة نافذة، 

وال يهم إذا مت االنتظار عشرات السنني لتحقيق 

األغلبية، وإال فااللتحام بالنص سيعود بالعالقة 

إلى درجة الصفر: اإلميان في مواجهة الكفر.

ال يختلف املشهد كثيرًا في احلالة الفلسطينية، 

فال  ربانية،  مبرجعية  محكومة  بداية  فالعالقة 

إلى  سبيل  وال  واإلسالم،  العلمانية  بني  التقاء 

سلطة منغمسة بالشبهة، وال شرعية إال شرعية 

اإلسالم والتفويض الرباني، وما ينتج عن الباطل 

فهو باطل، وما عمليات املنظمة ونضالها إال جهد 

طيب ال يغير شيئًا في املعادلة الربانية، وينتظر 

األغلبية،  الصطياد  السنني  عشرات  اإلخوان 

فتتطهر السلطة تبعَاً لطهارة الفائز والداخل إليها 

ويبقى شعار السلطة هو نفسه، وتكتب املراسالت 

إلى األمم املتحدة تعترض على اختراق إسرائيل 

التفاق أوسلو، وليس ذلك فحسب، بل يتم احلكم 

باإلعدام بناًء على القانون الثوري الفلسطيني، 

فاإلخوان هم السياق الذي ينتج املعنى الطاهر، 

الكفار،  العلمانية، مواالة  أما قصة املرجعيات: 

تكتسب حالة  تفاصيل  فهذه  الوضعي،  القانون 

التصالح، وتزول عنها حالة االشتباه مبجرد أن 

مينحها اإلخوان فاعلية الطهارة.

التي  والرهيبة  الكامنة  الطاقة  هي  ما  لكن، 

حتافظ على متاسك اجلماعة األولى على الرغم من 

تناقضاتها في املمارسة، وما املطهر الذي يحافظ 

اإلخوان  الطاهرة، وكيف جنح  سرمديتها  على 

العقيدة  بني  الرهيب  البرزخ  على  الوقوف  في 

)الدستور(،  والقانون  اإلميان  وبني  والسياسة 

االجتاه  إلى  وااللتواء  السير  ميكنهم  وكيف 

تدهور.  حتى  أو  التواء  أو  توتر  دون  املعاكس 

وكيف عملوا على اصطياد األغلبية متحالفني مع 

أكثر القوى الكالسيكية بعدًا عن اإلسالم والقومية 

والشفافية وتربعوا على شاشات القنوات األكثر 

استنشاقًا وضجرًا من دخان الطائرات األميركية 

صاحبة  الدولة  هذه  أرباب  إن  بل  وضجيجها. 

الشاشة حتضر مؤمتر األمن اإلسرائيلي وكيف 

ميكن الوصول إلى عالقة أكثر أمنًا مع اجليران.

تكمن كلمة السر هنا في املكثف الرهيب واملنتج 

حلاالت االنقالب في املرجعيات واستبدالها داخل 

سياق الطهارة نفسه وهو الفتوى.

الفتوى هي املطهر الذي يبوح به املقدس عند 

احلاجة إليه، وهي الدافع األكبر حلاالت االلتباس 

والتحويل، وهي الضمان األخطر لإليهام بثبات 

املرجعية على الرغم من تناقض املواقف التي هي 

استبداالت واحتماالت حملور واحد هو احلق، وألن 

الطهارة والقداسة تنتقل إلى احلامل، ظل املفتي 
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الرب املؤجل واملؤجر لغسل الواقع وتبييضه ومت 

السافرة مبنح  العدوانية  إلى حالة من  حتويلها 

وفردي  خاص  انتهاك  حق  والفردي  اخلاص 

القربان،  طريقة  على  املؤجلة  النية  حسب  آخر 

لذلك  للذابح،  للمذبوح، وإمنا  ليس  الثواب  لكن 

كان النفاذ األخطر للقرضاوي وحتويله العالقة 

مع االستعمار والهيمنة إلى حالة من الشرعية 

الدينية عندما يريد هو ومؤسسته ذلك )اإلخوان( 

في الوقت الذي تستغل فيه الفتوى نفسها بشكل 

مناقض في وجه اخلصوم: صدام حسني، معمر 

القذافي، ياسر عرفات، جمال عبد الناصر، ألن 

األعمال بالنيات.

عبد  تصريحات  قراءة  تتم  أيضًا،  ذلك،  في 

اللطيف عربيات حول الفتح الرباني الذي كشف 

عنه الربيع العربي الذي كان دائمًا خريفًا مؤجاًل. 

هنية  إسماعيل  تصريحات  عن  ذلك  تبتعد  وال 

بالوعد الرباني، فالعالم موقع بني الله وبني خلق 

الله، فلينظر كيف يدخل بينهم، وتتطرف الصورة 

أكثر عندما يتقمص املفتي دور املوقع عن الله 

تعالى، فكيف إذا كان هذا املوقع زعيمًا سياسيًا 

حلل  األمثل  احلل  بصفتها  السلطة  إلى  يهدف 

السور  نفاذها، وهي  القداسة وضمان  مشاكل 

السلطة  طبعًا  املفسدين والضالني،  أمام  املنيع 

دور  فيها  يتداخل  التي  بالقداسة،  املسّيجة 

السياسي واملفتي والقاتل. الذي يقيم عالقة طردية 

بني احملافظة على السلطة واحملافظة على احلق 

باإلحالة إلى الغزالي الذي يريد سلطانًا يحارب 

الضالني بحد السيف.

اإلعالم: عودة الجماعة اآللية

 احلكمة ضالة املؤمن وهو األحق بها، وألن 

الشاشات اآلن مكان صناعة احلدث وتصديره 

مهم  عامل  فإنها ساحة حرب، وهي  وتشريعه، 

في إقناع الناس بالنموذج اإلسالمي القادر على 

تغيير واقع املسلمني، وحامل هذه الراية اآلن هو 

اإلسالم املعتدل في مواجهة اإلسالم املتطرف، 

ولم تعد شعارات العلمانية هي السائدة، بل على 

العكس فإن اخلالف ليس بني الكفار واملسلمني بل 

هو بني الطغاة والشعوب الذين يحلمون بتحقيق 

املطلوب  احلر، وألن  واالقتراع  والعدالة  احلرية 

اآلن تبديل األولوية وألن احلكمة ضالة املؤمن، 

فاجلماعة اإلسالمية هي األولى باتخاذه، فالربيع 

العربي رأس احلكمة، واجلماعة رأس األمة؛ ولذلك 

ال بد أن يلعب اإلعالم دوره في تكسير اجلليد أمام 

اإلسالميني، تكسير الثنائيات القدمية: العلمانية 

الكافر  مع  العالقة  وحترمي  احلاكمية،  مقابل 

فالتاريخ  جديد،  تأويل  لصالح  به  واالستعانة 

والتجارب،  باملخارج  مليء  ـ  النصوص  كما  ـ 

أصعب  جاهزة، وفي  نيته والفتوى  وكل حسب 

األحوال إذا لم تنجح الفتوى، فإن اإلعالم يحول 

الظاهرة، والتحول مشكلة حقيقية ويجعل صانعها 

طرفًا مشاركًا في تشخيصها بداًل من أن يتحمل 

مسؤوليتها، حسب رأي ريجيس دوبريه.

إن احلاكمية املعاصرة بصفتها نتاجًا لعصبية 

الرأي العام بعد أن كانت نتاجًا للفقهاء والفتاوى 

والصراع املباشر كما سلف، فإن اإلعالم يصادر 

دور النص في التدليل على التشريع، ألن األغلبية 

على أداة الشرعية بديل للشورى، وهي انتقال بني 
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حقلني متصارعني: الشريعة والرأي العام، ولعل 

السجال الساخن الذي دار بني الدكتور عبد الله 

الغذامي وأدونيس في تشخيص الوضع العربي، 

حيث هاجم أدونيس اإلخوان املسلمني واتهمهم 

بالفاشية ورفض احلديث عن الدميقراطية وربطها 

بصندوق االنتخاب فقط، في حني هاجم الغذامي 

يرفض  وأنه  الرجعية  باحلداثة  واتهمه  أدونيس 

االعتراف بشرعية الرأي العام اجلديد.19

الرأي  بني  الضدية  الثنائية  احلوار  يكشف 

العام وبني طرق صناعته اخلاضعة لعملية معقدة 

ومرتبة، فيما كان أدونيس نرجسيًا في الطرح 

وجتريديًا، وهو حوار لم يخرج عن بنية احلوارات 

التي أنتجت في مراحل عديدة من التراث العربي. 

لقد بدأت عملية مقايضة املرجعيات لدى حركة 

التي  احتماالتها  جعبة  من  املسلمني  اإلخوان 

اخلير  صاحب  الفاعل  أن  طاملا  خير،  جميعها 

املقايضة  عمليات  وتبدأ  اإلسالم،  راية  وحامل 

املنافع ومنع  جلب  والضرار، وبني  الضرر  بني 

املفاسد، بني اإلسالم املعتدل واإلسالم املتطرف، 

وتكتسب صفة االعتدال اإليجابية املطلقة طاملا 

أنها متجاورة مع اإلخوان املسلمني، فيما كان 

ألصق  عندما  اخليانة  من  قريبة  لفظة  االعتدال 

باخلصوم السياسيني حلركة اإلخوان.

يبدأ ذلك باملقايضة األولى مع االنتصار األول 

في االنتخابات التي أجريت في تونس، إذ يزور 

النهضة اإلسالمي  الغنوشي زعيم حزب  راشد 

أميركا، ويقدم محاضرًة عظيمًة ال يفرق فيها بني 

اإلسالم وبني حركته، املعتدلة العقالنية، ويقول إن 

جتاه  الفرنسية  من  أفضل  األميركية  السياسة 

بالده، وإن األفراد يستطيعون تغيير دينهم متى 

شاؤوا، وإن إسالم تونس معتدل، وعندما سئل 

عن إسرائيل قال: إن الدستور اجلديد لن يشير 

إلى دولة غير تونس، وإن تونس لديها مليون عاطل 

عن العمل. فيما هاجم دول اخلليج.20

حركة  كانت  ملاذا  ببساطة:  التساؤل  ميكن 

كانت  إذا  عقائديًا  معارضة  املسلمني  اإلخوان 

تتسع لكل ذلك؟

ـ  االجتماعي  الصعيد  على  ـ  الغنوشي  يبلغ 

مبلغًا أكبر في اجلرأة وااللتفاف واملقايضة، فقد 

صرح في ذروة احلمالت االنتخابية بأن حركته 

النساء من  لم متنع  أنها  لن متنع اخلمور كما 

ارتداء البكيني على الشواطئ، وطمأن املشتغلني 

بالسياحة إلى أن اإلسالم ليس منغلقًا.21

ميكن التساؤل هنا عن املرجعية التي حتدث 

التي  ثقافة احلالل واحلرام  الغنوشي وأين  بها 

بنت حركة اإلخوان املسلمني مجدها في تونس 

بأنه  السابق  النظام  جلد  عليها، وكيف  ومصر 

أفسد األخالق ونشر الرذيلة، أعتقد أن التساؤل 

غير إسالمي  أي زعيم  األخطر هو: هل ميتلك 

أصاًل التصريح بهذا الرأي.22

الفضائيات  متارسها  التي  التغطية  تفرض 

يبحث  أن  املتلقي  على  اإلخوان  مع  املتعاقدة 

أفضل  ألنها  املقايضات،  هذه  في  احلكمة  عن 

ما يكون.

إن السياق الذي يخلق هنا أن التعارض مع 

موقف اإلخوان في حالة من الشبهة دون أن يتم 

االلتفات إلى التعارضات بني اإلخوان أنفسهم، 

التي  واملقايضات  التعارضات  من  ذلك  يتضح 
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ظهرت خالل املصاحلة الفلسطينية والتوقيع على 

اتفاق الدوحة، فقد صرح الدكتور محمود الزهار 

برفضه املطلق لالتفاق، وبأنه قرار متفرد داخل 

بأن  الرفض  وبرر  خاطئ،  توقيته  وأن  احلركة، 

احلركة  مشروع  مع  يتعارض  املصاحلة  اتفاق 

اإلسالمية.23

تشي  اخلطاب  في  كثافة  التصريح  يحمل 

بنوٍع من العنف الكامن في التعارض، الذي 

يفضي إلى االختزال، إن اخلطيئة تكمن في 

دون  اإلسالمية  احلركة  مشروع  معارضة 

اإلشارة إلى التعارضات داخل احلركة نفسها، 

حتى في ذروة الريبة، فكيف تصور املواجهة في 

سورية بني اإلخوان والنظام، فيما لم جترؤ أية 

جماعة سياسية على اجلهر بالدفاع عن النظام 

إال حركة حماس وهي من اإلخوان املسلمني؟!.

لالتفاق،  السياسي  الرفض  صعيد  على 

يصرح النائب عن حركة حماس باجتاه يحمل 

االنطباع نفسه واألحادية الصلبة ذاتها، فهو 

يعلن بالقطع ودون أية مواربة أنه ال انتخابات 

وال حكومة حتمل برنامج أبو مازن، يعني ذلك 

أنه ال اتفاق دون أن يحمل برنامج احلركة.24

أمين  لشيخ  ا يحملها  نفسها  ئية  لثنا ا

الظواهري عندما يصرح بأن النفوذ األميركي 

بدأ يضمحل اعتمادًا على أخبار مفادها أن 

األميركيني يريدون محاورة طالبان أو اإلمارة 

الذي  الصريح،  تعبيره25  حسب  اإلسالمية 

يعكس أزمة من ناحية معكوسة، فالظواهري 

بأن  السياسي  االحتمال  يضع  أن  ميكن  ال 

حركة طالبان رمبا تكون قد وصلت إلى قناعة 

إلى  إشارة  في  األميركيني  محاورة  بضرورة 

ضعفها أو حتولها كذلك.

املفارقة التي يهجس بها كل من اإلخوان 

يبقى  الذي  بالنص  التعلق  هي  والظواهري 

يخرج  املقابل  وفي  التاريخ،  من  أكبر  دائمًا 

أكبر  في  التاريخ،  كل حتوالت  من  مستفيدًا 

إنتاج  وإعادة  النص  لسلطة  طغيان  عملية 

بعد  اإلسالم  حولت  التي  السلطانية  لآلداب 

وفاة الرسول إلى حركات أيديولوجية تشتغل 

بكل شي إال مبشروع اإلميان.

تكمن القدرة الهائلة عند اإلخوان في قدرتهم 

على إيجاد االستبدال الالزم الذي يحولهم إلى 

النص أو أكبر من النص، وبالتالي ينقل قداسة 

تاريخهم  إنتاج  يعيدون  لذلك  إليهم،  النص 

اخلاص على واقع معاد بشكل قداسي أو أنه 

مستقبل منتظر تبشر به القداسة، لذلك فإنهم 

سياسات  كل  تعطيل  على  القدرة  ميتلكون 

التحليل التاريخية لصالح التصور، وفيما أنهم 

هم احلق فإن ما يفعلونه حق، وإن حدث خطأ 

فهو اجتهاد وفق قاعدة األعمال والنيات، لذلك 

فهم ميتلكون تاريخهم اخلاص العصي على 

القراءة إال بسياقهم اخلاص.

اجلدليات  تلك  وفق  ـ  اإلخوان  استطاع 

التي  مرجعياتهم  استبدال  ـ  البرق  وبسرعة 

أمدتهم بالهواء واملاء منذ ذروتهم في معارضة 

عبد الناصر وطيلة ثالثني عامًا في معارضة 

مبارك ضمن خطابني كبيرين: األول العالقة 

مع إسرائيل والثاني العالقة مع أميركا. 

البرق والربيع محمد  يعترف عالنيًة وبسرعة 
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الذراع  والعدالة،  احلرية  حزب  رئيس  مرسي 

السياسية حلركة اإلخوان املسلمني، بأنه اجتمع 

الغرب،  على  منفتح  حزبه  وبأن  األميركيني  مع 

لالعتراف  مستعد  احلزب  فإن  ذلك  من  وأكثر 

باالتفاقات الدولية التي أقرها البرملان املصري 

مبا فيها اتفاقية )كامب ديفيد(. 26

تبدو القدرة على املقايضة املشفوعة بالتأويل 

اجلماعة  على  جدال  دون  ومتر  نافذًة  والتبرير 

تصبح  التي  السلطة  قداسة  مببرر  املتماسكة 

اآلن هي احلق، وهو حيز مطلق التعبير يتحدد 

تاريخيًا بقرار اجلماعة بتعبئته، بداية بالشريعة 

واألخالق ومعاداة الكفار واملقاومة وليس انتهاء 

بالدولة املدنية واالنفتاح والعالقة الطيبة مع الغرب 

واإلصالح.

السفيرة  تزور  عندما  أكثر  الصورة  وتكتمل 

العام  املرشد  بديع  محمد  مصر  في  األميركية 

لإلخوان لتهنئته بالفوز ويتفق الطرفان على العمل 

مستقباًل، لم ال؟ فهذه عالمة انهيار ألميركا!. 27 

السلطة: هوس القداسة والدناسة

الطبيعية،  القداسة  بني  املساحات  تنهار 

حنني األب وقمعه، وبني الرعاية األولية حنني 

الراعي وذبحه، وبني االستعارة الكبرى في األب 

الراعي الذي ميارس فعاًل تطهريًا بقمع الناس 

على  العربي  املخيال  دأب  وحمايتهم. ولطاملا 

اختراع الزعيم املرتبط بهوس الطاعة والتمرد، 

وهو الزعيم املطهر عندما َيقتل وعندما ُيقتل، 

فالطاعة واجبة على الرعية ومن يخرج عن هذه 

الطاعة يعامل بحد السيف، وفي معادلة البحث 

عن احلق واملقايضات ترى اجلماعة أن احلق 

اآلن هو السلطة، والربيع العربي هو احلكمة، 

اجلماعة،  وجود  جوهر  هما  املبرران  وهذان 

ومن احلب ما قتل. 
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دراسات

 عياد أحمد البطنيجي *  

* باحث في العلوم السياسية

الثورات العربية وتحوالت خطاب المؤامرة:
من الغياب إلى الحضور

اخلطاب  في  حتواًل  العربية  الثورات  أحدثت 

السياسي العربي، فبعد أن هيمن خطاب املؤامرة 

كمعني  إليه  تلجأ  كانت  التي  العامة  وعي  على 

من خالله وصف وتفسير  تتلمس  معرفي  وزاد 

ما يدور حولها من أحداث سياسية، فإنه لم يعد 

محصورًا في نطاق وعي العامة فحسب، بل انتقل 

السياسية احلاكمة، وإن كان  الطبقة  إلى وعي 

بدالالت وغايات مختلفة، لتسقط ثورات الشعوب 

العربية على أطراف مجهولة حاقدة تروم زعزعة 

االستقرار الداخلي في محاولة تنزيه نفسها من 

هو  فاآلخر  سياسية.  أو  أخالقية  مسؤولية  أي 

وراء كل مصيبة من مصائبنا، مما يجعل منطوق 

خطابها مغرقًا في منطق التآمر اخلارجي اخلبيث. 

فالظاهر هنا أن محرك الثورات عامل خارجي، 

فالثورات  وطمأنتها؛  الذات  تبرئة  هو  واملستتر 

والفقر  اجلوع  داخلية:  ميكانزمات  حتركها  لم 

والظلم االجتماعي والقهر واحلرمان، بل إن منطق 

مسيرها خارجي مفصول عن البنية الداخلية، مما 

ميهد، بالطبع، إلى وأدها. 

ل التأويل املؤامراتي من »نظرية«  وهكذا، حتوِّ

فتبدأ  احلاكمة.  للطبقة  »نظرية«  إلى  جماهيرية 

إلى  لتقفز  الظن  حتتمل  ال  قناعة  من  األخيرة 

التي  الضرورية  املقدمات  توافر  دون  النتائج 

واضحًا  معرفيًا  إطارًا  بذلك  وتقدم  تؤكدها. 

والدولية  السياسية  العالقات  لنسق  وبسيطًا 

أنها  مثل  مفترضة،  مقدمة  تطرح  فهي  املعقد. 

قوة ممانعة صلدة عصية على اخلضوع واالنقياد 

ألعداء األمة، أو أنها في مركز جيو- سياسي 

لألطماع  جذاب  وحساس  مهم  وإستراتيجي 

تقدم  أنها  أو  العالم،  عليه  يتكالب  السياسية 
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منوذجًا فريدًا في السياسة واحلكم واالقتصاد 

احلديث  للعالم  نتوءًا  تشكل  األخالقية  والقيم 

املستند إلى منوذج احلداثة والعلمنة، وهو بذلك 

له إال إفشال فرادة  )أي العالم الغربي( ال همَّ 

هذه االستثنائية ليعيد موضعة احلداثة والعلمنة 

في السياق املعرفي الكوني. وهكذا تفسر هذه 

املقدمات النتيجة، وهي املؤامرة ضدها. 

وهما:  رئيسني،  سؤالني  القراءة  هذه  تضم 

تفريخ  عن  املسؤول  االجتماعي  الواقع  ماهية 

خطاب  في  املضمر  هو  وما  ؟  املؤامرة  خطاب 

املؤامرة ؟ يتفرع عن األخير جملة من األسئلة 

الفرعية.

أوال: ماهية الواقع االجتماعي 
المسؤول عن تفريخ خطاب المؤامرة ؟

فهو  واقع،  عن  بالضرورة  خطاب  كل  يعبر 

إحدى صور وعي ذلك الواقع. وخطاب املؤامرة 

هو خطاب سياسي بامتياز، ومنطوق لغوي مقنن 

ببناء  تقوم  وأقوااًل  كالمًا  يتضمن  ومضبوط، 

الظواهر االجتماعية، وإظهارها بغية تكوين العالم 

االجتماعي، وإعادة إنتاجه. واملؤامرة في ضوء 

ذلك هي إشارات لغوية حتيل إلى تواطؤ خارجي 

هدفه حبك مكيدة في اخلفاء للقيام بعمل معاد 

ضد هذه الدولة أو تلك. وعليه، فإن خطاب املؤامرة 

املقننة واملترابطة  املقوالت  من  محدد  نسق  هو 

مجموعة  وهو  وقرارات.  قوانني  تبرير  يحاول 

أيديولوجي  وترميز  وإجرائية  إعالمية  عناصر 

يتخذ من علم العالمات أداة بيانية له، واعتماده 

ثقافية متميزة  على ترسانة مفاهيمية وتعبيرات 

بانتمائها إلطار مرجعي محدد وواضح. وهو كونه 

نسق مترابط له موضوع وأطراف مشاركة فيه 

وأخرى متلقية، فهو يشكل إطارًا معرفيًا يحاول 

أن يفسر التحوالت اجلارية على أنها نتيجة فعل 

متآمر شرير ومكيدة  تدبر سرًا على يد مجموعة 

من الدول.

 في ضوء ذلك، يعكس هذا اخلطاب رؤية تستتر 

وراء فهم ما يجري من حتوالت ثورية بحيث ينظر 

طبيعية ومحصلة  تفاعالت  نتاج  كأنها  ال  إليها 

وسياسية  اجتماعية  وتوازنات  مصالح  صراع 

وإمنا باعتبارها محصلًة مكثفًة ملخططاٍت تآمرية 

خارجية سرية وغير شريفة وال أخالقية.  

في  بكثافة  منتشرًا  املؤامرة  خطاب  وكون   

العاملني العربي والثالث عمومًا، فالبد من حتديد 

سمات بنية املجتمع العربي الذي ينتشر فيه هذا 

اخلطاب، فهذه السمات هي التي تفسر لنا شيوع 

خطاب املؤامرة.  

سمات وخصائص المجتمع العربي: 

أهم سمة للمجتمع العربي أنه مجتمٌع انتقالي 

هو  االنتقالي  واملجتمع  أمدها.  طال  مرحلي 

املجتمع الذي لم يستقر بعد على صياغة عامة 

مقبولة ال داعي لتجاوزها، وإمنا هو مجتمع ما 

فتئ يبحث عن هذه الصياغة املستقرة، وعن بديل 

فاملجتمع  املقيت.  احلاضر  لتجاوز  قائم  هو  ملا 

البحث  مبرحلة  مير  مجتمع  هو  إذن  االنتقالي 

البحث  طريق  عن  الذاتي  والتحديد  الهوية  عن 

لتبنيها. يتميز هذا املجتمع  عن صياغة جديدة 

بتمفصل أمناط اإلنتاج، وتعدد القيم والوالءات 

الوالءات  بني  حداثية،  وأخرى  تقليدية  قيم  بني 
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العضوانية األولية، والوالءات املؤسسية احلداثية. 

تضعف في املجتمع االنتقالي تقاليد املؤسسية 

وتتنازعه شخصنة  االجتماعي،  الضبط  وآليات 

القيم  العالقات االجتماعية ومؤسستها. وتتعدد 

فردية.  وقيٍم  جماعية  تقليدية  قيٍم  بني  وتتمزق 

والتقليد،  املعاصرة  والسلفية،  احلداثة  تتجاذبه 

الفرد  واخلارج،  الداخل  واملاضي،  احلاضر 

واجلماعة، الدولة واملجتمع. 

واملجتمع االنتقالي مجتمع تختمره تناقضات 

والطوائف  اجلماعات  بني  متعددة،  مجتمعية 

والفئات والطبقات الواقعة ضمن املجتمع الواحد، 

األمر الذي ولد حاالت من الصراعات بني مختلف 

التغيير  قوى  بني  املتضادة:  االجتماعية  القوى 

وقوى احملافظة، بني التحرر والتبعية، بني الطبقات 

الطبقات  وبني  واملطحونة،  واملهمشة  احملرومة 

املالكة واحلاكمة، بني القومية والقطرية. 

سياسي  نظام  االنتقالي  املجتمع  يناسب   

تسلطي وكالني، وشخصية تسلطية، ويصاحبه 

لألفكار  لالنقياد واالستسالم  ميل  لديه  مجتمع 

مع  حاصل  هو  كما  الصنع  مسبقة  السهلة 

لتصديق  مهيأ  مجتمع  وهو  املؤامرة.  خطاب 

لتلقي  املؤامرة والتفكير مبقتضاها واالستعداد 

األوامر، حتى جتد ما مينحها األمن واالستقرار 

والطمأنينة؛ ألنه مجتمع قلق، شكاك. وفي ظل 

العام  هذا املجتمع ينسحب األفراد من اإلطار 

خللق عاملهم اخلاص. لتبقى السياسة حكرًا على 

النخبة، وهكذا تغترب السياسة عن املجتمع. 

التناقضات  بحدة  االنتقالي  املجتمع  يتميز 

والفرز  السياسي،  واالستقطاب  االجتماعية، 

االجتماعي، وبالتالي بتفتيت الوعي اجلمعي الكلي 

لصالح وعي الطبقة احلاكمة، وتنفصل األخيرة عن 

احملكومني. وينقسم املجتمع إلى ذرات )أفراد( ال 

رابط بينها، وتنسحب إلى عاملها اخلاص. ويغيب 

املشتركة، ويستحيل  التضامن والوعي والهموم 

عند الطبقة احلاكمة جمهورًا، أي حشدًا مغفاًل 

وكتلًة صماء من الالمعقول تتحكم فيها الغرائز 

واألحاسيس الدونية. 

التغيير،  االنتقالي  املجتمع  ينشد  وهكذا، 

ويتشوف التحول من الالاستقرار إلى االستقرار، 

من الصراع إلى النظام، ويروم إلى حتديد هويته 

وتأطيرها. 

في ضوء هذه السمات واخلصائص التي تسم 

املجتمع العربي، يشيع خطاب املؤامرة وينمو في 

تربة خصبة مناسبة له. 

وعي  أن  هي:  إليها  نرمي  التي  واخلالصة 

االنتقالي  للمجتمع  محايث  املؤامرة  خطاب 

وأحد توابعه. فهو مجتمع مازالت تعتمل داخله 

صيرورة التحول والتطور، حيث يستخدم خطاب 

املؤامرة غير املتكيفني مع هذه الصيرورة وضغوط 

التحديث والتغيير والتطور سواء أكانوا األفراد 

أم اجلماعات، احملكوم أم احلاكم. 

وهكذا، تلمست العامة التفكير باملؤامرة عندما 

عجزت عن حتمل منارة التغيير، وعندما عجزت 

العقل  صوب  املجتمع  لدفع  طاقتها  تعبئة  عن 

السياسي وحتقيقًا  دفاعًا عن وجودها  واحلرية 

لتطلعاتها السياسية. 

التحوالت  ظل  وفي  الغضون  هذه  في  أما 

أمست  فقد  العربي،  العالم  في  اجلارية  الثورية 
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الطبقة احلاكمة تتلمس خطاب املؤامرة وتؤدجله؛ 

الثورية  التغيرات  مع  التكيف  تستطع  لم  ألنها 

وجودها،  في  مهددة  وباتت  كيانها  متس  التي 

التفكير  من خالل  الدفاعي  التخيل  إلى  فلجأت 

املؤامراتي. تضمر هذه الطبقة السياسية احلاكمة 

في جلوئها مليكانزم دفاعي، وهو املؤامرة، عدم 

تكيفها مع التغيير احلاصل؛ كونها واقعة حتت 

املشهد  عن  وتقصيها  تبغضها  شديدة  ضغوط 

السياسي الكلي بعدما سادت عقودًا طويلًة من 

الزمن الرديء. هذا املضمر في خطاب املؤامرة 

الثاني من  سيكون موضع اإلجابة عن السؤال 

القراءة وسوف يتم استنطاق املضمر في خطاب 

املؤامرة الذي يكشف عن صراع األهواء واملصالح 

في  والسياسية  االجتماعية  والقوى  واإلرادات 

حراك اجتماعي وفي إطار مجتمع انتقالي مرحلي 

تعتمل فيه تناقضات لم حتل بعد، ويتشوف إلى 

القائم. وقبل ذلك  نظام سياسي نقيض النظام 

حري بنا أن نتأمل هذه اخلالصة جيدًا وما قد 

تكشفه من حتوالت اجتماعية وثقافية في ضوء 

الثورات العربية. 

 إذن هناك عالقة سببية بني سمات املجتمع 

العربي )متغير مستقل( وشيوع خطاب املؤامرة 

)متغير تابع(. وهذا يعني جملة من الدالالت:

أزمات  من  ملخرج  جواب  وجود  عدم   .1

أنطولوجية تعتور املجتمع االنتقالي. فتلجأ 

السلبي  التغيير  تنشد  التي  القوى  إليه 

التي  القوى  وكذا  حيلتها،  وقلة  لضعفها 

بغية  القائم  الواقع  على  احملافظة  ترمي 

نسق  في  تغيير  أي  على  الطريق  قطع 

السيطرة والهيمنة.   

املواجهة  عن  عجزًا  يكشف  خطاب  وهو   .2

والنموذج  الفكر  بني  واملواءمة  احلضارية 

االجتماعي املنشود. 

3. واملجتمع االنتقالي، متوج داخله تناقضات 

ملواجهة  املؤامرة  خطاب  ويأتي  جمة، 

خيارات  وتثبيت  االجتماعية،  االنفجارات 

سياسية بعينها. 

4. يعبر خطاب املؤامرة عن أزمة املجتمعات 

داخل  األفراد  اغتراب  وكذا  االنتقالية، 

عدم  يعكس  فهو  احلضارية،  املجتمعات 

تكيف األفراد مع احمليط وكذا اجلماعات 

ومكانتها  هويتها  عن  تبحث  التي 

الهوية  فقدان  على  فعل  احلضارية، وكرد 

وكذا  الفاعلة،  السياسية  والذات  واملعنى 

وتقدمي  اجتراح  عن  املجتمع  عجز  عن 

والقميئة  الرديئة  الوجود  لوضعية  بدائل 

التي تتسم بالهيمنة والغطرسة في الداخل 

واخلارج. وعليه فخطاب املؤامرة في سياق 

املجتمع االنتقالي يعبر عن حالة انفصام 

داخلي. 

مادية  قاعدة  ثمة  فإن  تقدم،  ما  ضوء  وفي 

حتدد  املؤامرة،  خلطاب  واقتصادية  اجتماعية 

الواقع  ألن  محتواه؛  وطبيعة  النظري،  ارتكازه 

التفكير.  أمناط  يصنعان  االجتماعيني  والوجود 

املؤامراتي  التعبير اخلطابي  فالعالقة وثيقة بني 

سمات  نطاق  في  االجتماعي  الوجود  وبنية 

مادية  كأرضية  االنتقالي  املجتمع  وخصائص 

حتتية للصراع املصلحي بني من يحوز ومن ال 
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يحوز، بني احلاكم واحملكوم.

وفي سياق ما تقدم، ثمة جملة من الدالالت 

االجتماعية والسياسية في انتقال خطاب املؤامرة 

من العامة إلى الطبقة احلاكمة: 

1. نهاية الالمباالة السياسية لدى اجلماهير، 

متزايد  ووعي  السياسية،  الفاعلية  وعودة 

بأهمية العمل املشترك، بعد أن كان األخير 

مغيبًة  اجلماهير  كانت  أن  وبعد  غائبًا، 

سياسيًا وثقافيًا ووجوديًا. 

)الطبقة  الدولة  وتراجع  املجتمع  صعود   .2

التوازن  بإعادة  يشي  ما  وهو  احلاكمة(، 

الصحيح بني الدولة واملجتمع.

واملشاركة  السلطة،  احتكار  تصفية   .3

اجلماهيرية فيها. 

ثقافية  تركيبة  عن  االنتقال  هذا  يكشف   .4

جديدة تتواصل مع املعارف املتقدمة وقيم 

احلداثة السياسية.

أزمة  عن  الثوري  العربي  احلراك  يؤكد   .5

احلاكم،  السياسي  اخلطاب  مصداقية 

ملصداقيته  فاقدًا  احلاكم  خطاب  فبات 

يدل  ما  وهو  )احملكوم(.  املتلقي  لدى 

أي  اخلطابية،  العالقة  نسق  تفكك  على 

العالقة بني موضوع اخلطاب  تفكك نسق 

لغة  وباتت  واملتلقي.   اخلطاب  وصاحب 

وأفعال السلطة السياسية وأقوالها كاحلث 

خلطر  للتصدي  والدعوى  والتحريض 

املواطن  لدى  املصداقية  فاقدًة  املؤامرة، 

على  األخير  أفعال  فجاءت ردود  العربي، 

يعد  يريد صاحب اخلطاب، وهذا  غير ما 

ملضمون  والزمًة  متوقعًة  نتيجًة  نظرنا  في 

ومفردات  أدوات  كإحدى  املؤامرة  خطاب 

يعد  لم  وبذا  العربي.  السياسي  اخلطاب 

املتلقي حشدًا مغفاًل وكتلًة صماء متراصًة 

أن  قرر  حتركه  بعد  إذ  الالمعقول.  من 

السياسية، وامتالك زمام  خياراته  يحسم 

من  السلبية  املقاومة  من  وينتقل  أموره، 

خالل منطوق خطاب املؤامرة، إلى املقاومة 

الفاعلية في الوجود السياسي.   

والداللة التي بحاجة إلى فحص متأٍن، وهي 

ما سوف يكشف عنها املستقبل املنظور: إذا كان 

املجتمع  بطبيعة  املؤامرة مرتبطًا  شيوع خطاب 

االنتقالي كما بينا أعاله، وأن هذا اخلطاب انتقل 

من املجتمع إلى الدولة )الطبقة احلاكمة(، فهل 

أن  قرر  االنتقالي  املجتمع  أن  إلى  إشارة  هذه 

يحسم خياره مبا يشي بأننا بصدد إرهاصات 

مرحلة  إلى  والصعود  االنتقالية  املرحلة  انتهاء 

عن  يكشف  الثوري  الشعبي  فاحلراك  أرقى؟ 

التسلطية  السياسية  الثقافة  أمناط  في  حتول 

التي كانت تناسب املجتمع االنتقالي، إلى منط 

والقوة،  واجلدارة  بالفاعلية  يتسم  جديد  ثقافي 

كان  كما  اخلاص  عاملهم  من  األفراد  وخروج 

السائد في املجتمع االنتقالي، إلى احلس املشترك 

بني األفراد في الهموم واملستقبل الواحد، وهو 

التي  القائمة  الثقافة  منط  في  حتواًل  يعني  ما 

على  قيم واجتاهات وخصائص حتفز  تسودها 

الشك وافتراض سوء القصد في سلوك اآلخرين، 

وهي الثقافة التي هيمنت على املجتمع االنتقالي، 

فهل يكشف احلراك الثوري منطًا ثقافيًا جديدًا ما 
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عاد يناسب الثقافة السياسية التسلطية والنظام 

طوال  مسيطرًا  كان  الذي  التسلطي  السياسي 

املرحلة االنتقالية ؟ 

     
ثانيًا: المضمر في خطاب المؤامرة 

املؤامرة،  خطاب  في  املضمر  حتديد  قبل 

جتدر مالحظة أننا نقصد بخطاب املؤامرة هنا 

احلاكمة  السياسية  الطبقة  لدى  اخلطاب  ذلك 

متييزًا عن خطاب املؤامرة لدى العامة، حيث هنا 

اختالفات من حيث الدالالت والتعبيرات اللغوية 

والغايات يخرج حتديدها عن هذه القراءة. 

 شاع في العالم العربي خطاٌب منطي تبريري 

يستند إلى مقولة املؤامرة لفهم وتفسير طبيعة ما 

العربي  العالم  بنائية دخلها  يجري من حتوالت 

متأخرًا، حتى بات ميكن إطالق نعت )الظاهرة( 

خطاب  على  الدقيق  السوسيولوجي  باملعنى 

املؤامرة، األمر الذي يحتاج إلى تأويل.

مقوالت  من  القراءة  من  القسم  هذا  ينطلق 

يحاول البرهنة عليها، وهي: يحمل خطاب املؤامرة 

إذ  العربيني،  واملجتمع  لإلنسان  معرفية  رؤية 

يراهما وفق رؤية معرفية كامنة غير معلن عنها 

السياسي.  للوجود  تكشف عن تصورات معينة 

ثابتة  بأمناط  املضمرة  التصورات  هذه  وتتسم 

املجتمع  بنية  أن  هو  هنا  فاملضمر  وجوهرانية، 

والسرمدية،  والثبات،  بالركود  تتسم  العربي 

تعيد إنتاج ذاتها، وتدور في حلقة دائرية مغلقة 

نوعية من نظام  لتحوالت  التطور، ال مجال  من 

هذه  وفق  آخر.  مجتمعي  نظام  إلى  مجتمعي 

املقولة، فاإلنسان العربي خارج التاريخ، وخارج 

الصيرورة الكونية، يتسم بفرادة استثنائية. وترى 

العربي  اإلنسان  عقل  أن  هذه،  املعرفية  الرؤية 

فهو  خياراته،  العالم وحتديد  إدراك  عن  عاجٌز 

منه،  بداًل  يدرك  إلى عقل  بحاجة  عقيم معرفيًا، 

ويحدد له خياراته وطريق الهداية والرشاد. هذه 

التصورات هي متظهرات لوعي يشتق معرفته من 

مصادر ذاتية، أي وعي ذو اجتاه واحد ال يرتد إلى 

نفسه. كما يخدم خطاب املؤامرة مصالح طغمة 

ببنية السلطة احملافظة، ويستبعد إدراك  ترتبط 

النمط  هذا  ويؤدي  مصاحلهم.  ويهمل  اآلخرين 

اخلطابي وظيفة معينة هدفها األسمى هو استبقاء 

النظام الكائن، وإعادة سيادته على الواقع، وإبقاء 

عن  فضاًل  السلطة،  على  أبديًا  احلاكم  وتقوية 

قيمة  فال  املواطن  أما  املنشود.  التغيير  مقاومة 

له يترك ملصيره املشؤوم. وأخيرًا، يعكس خطاب 

دخلها  التي  الثورية،  املرحلة  هذه  في  املؤامرة 

العالم العربي أزمة وجود، فهو يعكس مجموعة 

والتوعكات،  والعراقيل  واملشكالت  العوائق  من 

التي تعاني منها األنظمة احلاكمة ومن دار في 

فلكها من الطبقات املستفيدة، والتي تشل حركته 

العادية وتخلخل صيرورته، وجتعله محدود القدرة 

والفعل، غير مستجيب بشكل فعال ملجمل املطالب 

والغايات واملقاصد، التي من املفترض أن يسير 

في اجتاه حتقيقها. وعليه فهو خطاب مأزوم ويعبر 

عن أزمة هيكلية متس صميم وجوده، وغير متسق 

مع احتياجات ومطالب الوجود السياسي العربي، 

وما خطاب املؤامرة إال أحد مكيانزمات الدفاع 

عن صيرورة وجوده الزمانية واملكانية.

وسوف يتم تفكيك نظام خطاب املؤامرة من 
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خالل جملة من التساؤالت، نراها تشكل نظامًا 

خطاب  داخل  املتفرق  ويجمع  املشتت  يلملم 

على  وهي  قائمًا،  بنيانًا  منه  وجتعل  املؤامرة، 

النحو اآلتي:

1- من هي الفواعل المتشاركة 

في خطاب المؤامرة؟

الرسمي  السياسي واإلعالمي  اخلطاب  إنها 

من  مجموعة  يروج  الذي  فلكه  في  يدور  ومن 

املؤامرات  حول  واملتهافتة  السطحية  األفكار 

التي خاضت شعوبها  البلدان  التي حتاك ضد 

ثورات متتالية ضد األنظمة العربية احلاكمة، وأن 

القيادات السياسية املتحكمة في مفاصل النظام 

السياسي هي من تتصدى لهذه املؤامرة باحلكمة 

أو  افتراض،  هنا  االستثنائي.  والتعقل والذكاء 

إن شئت الدقة، مسلمة مضمرة، تصور الطرف 

املتلقي )الشعب( كأنه قاصر ال ميتلك أهلية الفهم 

واإلدراك، ميكن التالعب به وتغريره، وطرف آخر 

)الفاعل الرسمي أو األنظمة احلاكمة وأتباعها( 

يصور نفسه بالرشد والذكاء، طرف عاقل مطلع 

على األمور ما ظهر منها وما بطن، يتحدى العالم 

بغية حماية شعبه، وطرف قاصر ضعيف اإلدراك 

بحاجة ملن يرشده إلى طريق الصواب.

2- ما هي تمثالت أطراف الخطاب؟

ألطراف أي خطاب متثالت مشتركة للمعايير 

والتخطيطات والسيناريوهات واألدوار التواصلية 

أطراف  بني  التواصلي  )التبادل(  عملية  في 

التواصل اخلطابي، لكل طرف هويته يقوم بدور 

فعل(.  - رد  )فعل  التواصلي  النسق  في  معني 

ولكن احلاصل أن هذه القاعدة، يصعب متاهيها 

بالكامل في خطاب املؤامرة، حيث جند أن احلوار 

املستقبل(   - )املرسل  أطرافه  بني  التواصلي 

ليس  اخلطاب  أن  هو  احلاصل  إن  بل  مفقود، 

تواصليًا يتضمن فاعلني يدخالن في عملية تبادل 

تواصلي، وإمنا بني هويتني منفصلتني مكتملتني 

مصممتني متامًا، تفترضان ضمنًا غياب التبادل 

والتفاهم املشترك، ليس هنا فعل – رد فعل، وإمنا 

فعل أحادي قاطع متعال يستبعد الطرف اآلخر 

عليه، وميسي خطابه واحديًا  ويطمسه ويهيمن 

والعام،  الكل  يتمثل  كأنه  نفسه  يصور  قاهرًا، 

ويغيب اخلاص الذي ال وجود له، إنه الكلي الذي 

الواقع  ينكر  الذي  واملتعالي  احلدث،  يطمس 

ويتجاوزه، ميسي ذاتًا كلية احلضور. وتنتفي هنا 

التغذية الراجعة، حيث سيادة األحكام النهائية 

وتقصيه  وتهمشه  اآلخر  تنفي  الثابتة،  القاطعة 

من عملية التفاعل التواصلي، ليس هنا إال الذات 

الطبيعية  االستجابة  فتغيب  الكاملة.  املتعالية 

نتائجه،  من  جزءًا  للمعطى  يعيد  نظام  ضمن 

فينقطع سير الفعل التواصلي الطبيعي والسليم، 

وينتفي التعديل والتقومي وتصحيح مسار العمل 

اجلماعي ليستجيب إلى هوية الفاعلني في ممارسة 

أدوارهم داخل نسق التواصل اإلنساني، وحتديد 

التفاعل  أهداف  أي  معًا،  يفعلوه  أن  ميكن  ما 

متكن  توافقًا،  تزداد  جتعلها  بطريقة  وتصّورها 

مسار  لتحديد  مشتركة  أهداف  إلى  الوصول 

العمل اجلماعي، وإعادة بناء وجودهم. لكن خطاب 

املؤامرة ينفي هيكلة العمل التواصلي، أي ينفي 

املشاركة اجلماعية، يلغي املعنى، والتأثير املتبادل 

بني الفاعلني، تنتفي العالقة بني الدال واملدلول، 
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فال يحصل املعنى وال تتحصل املعرفة، وال تضبط 

الهوية، فتغيب سياسات املعايير املشتركة، ويبقى 

الفعل التواصلي مصوبًا بال أهداف جماعية، وبال 

تعديل أو تصويب لتعرجات عملية التواصل، وبال 

مشروع محدد الغايات، ألنه يبدأ من أعلى وال 

يرتد إلى ذاته.

3- ما آليات الحجب والستر 

في خطاب المؤامرة ؟

ميارس خطاب املؤامرة حجبًا ثنائيًا، يحجب 

تخفي  مقوالت  خلف  ويتوارى  احلقيقية  ذاته 

ماهيته، ويحجب ما يتكلم عليه، أي ما يتصور 

أنه احلقيقة املتعالية. فهو يحجب طبيعة السلطة 

الذاتي  التمركز  حقيقة  ويخفي  االستبدادية، 

التي  والذاكرة  والهوية  والعقيدة  احلقيقة  حول 

يدافع عنها، وهي حقيقة خاصة وشخصية، أو 

حقيقة جزئية وفردية، ويقدمها بوصفها احلقيقة 

الوقت  ففي  املجردة. وهكذا،  أو  الكلية والعامة 

ويستغرقه  الفاعل  ذات  اخلطاب  يحجب  الذي 

يخفي  املزعومة،  الكلية  أو  اجلماعية  الذات  في 

مبنى قوله، أي ما يسكت عنه في أنه يدافع عن 

الذات املتعينة وليست املجردة، والفردية وليست 

العامة، يخفي شهوته  الكلية، واخلاصة وليست 

إلى السلطة، ويدافع عن مصلحته الفردية، يدافع 

عن مرجعيته، عن سلطانه، ويتصرف إزاء الطرف 

املتلقي، وهنا هو الشعب الثائر، بوصفه أولى منه 

بنفسه، ميارس سلطته عليه، ميثل مصدر النهي 

يدعو،  واألمر، ميارس سلطته على غير ما هو 

ميارس االستبداد في الواقع، ويدعو إلى ممارسة 

احلرية، يخفي ذاته وراء بنية استبدادية، ميارس 

إمبرياليته وراء تصورات خطابية ال تنفك حتجب 

بنية  وراء  من  باحلرية  يتفوه  اخلطاب،  حقيقة 

استبدادية. واحلجب الثاني الذي ميارسه خطاب 

املؤامرة، هو ما يبغي إيصاله، أو ما يتكلم عنه 

وما يتصور أنه احلقيقة ذاتها التي ال يعلمها إال 

هو، ويحولها إلى شيء أحادي مطلق يتعالى على 

حديثه، يدعي أن املستهدف هو الوجود اجلماعي 

العروبي أو القومي أو اإلسالمي، من ِقبل اآلخر 

الصليبي،  أو  اإلمبريالي  الغربي  أو  الصهيوني 

وما يقوم به الفاعل أو اخلطاب بالذات املدافعة 

عن كينونة اجلماعة ووجودها الزماني واملكاني، 

دعوى اللتحام الفردي بالكلي، واخلاص بالعام، 

والشعب بالنظام، والنظام باحلاكم.

4- ماهية اإلدراك ومصدر 

المعرفة في خطاب المؤامرة

يستبطن خطاب املؤامرة منظومة معرفية ذات 

املطلقة،  الذات  سمات معينة، جتد مركزها في 

جتد مرجعيتها في إطار الواحدية، تأخذ مصادر 

املعرفة من الذات املتعالية املنفصلة عن املوضوع، 

ليست املعرفة هنا متثاًل للموضوع كليًا أو جزئيًا، 

أو هي عالقة تفاعل جدلي بني الذات واملوضوع، 

وإمنا هي معرفة ُتّغيب املوضوع وتدور حول ذاتها 

اجلزئية  األبعاد  الذات  حول  تلتقي  إذ  ولذاتها، 

سياقها  مع  تواصلها  في  تراها  وال  والفردية، 

املوضوع  تلغي  الكلي،  املوضوعي  التاريخي 

حلساب الذات، والعقل حلساب احلدس، وتغرق 

في خطاب اخلصوصية والتفرد، وتضفي عليها 

صبغة  موضوعها  على  وتصبغ  اإلطالق،  صفة 

النسبي واملزيف، وتفرض الذات على املوضوع 
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قسرًا، بحيث يصبح املواطن العربي مدمجًا مع 

غيره في كتلة واحدة صماء ال متايز فيها. وهنا 

يتحول املوضوع إلى كتلة مصمتة بال كينونة وبال 

شروطها  وفق  املتعالية،  بالذات  متوحدة  هوية 

ورهاناتها ومنطق اشتغالها. وطبقًا لهذا املنظور، 

فإن السلطة والطاعة واخلضوع إمنا ينحسر لها 

حتمًا ومطلقًا أبدًا في إطار عقيدة جامحة، وهو 

ما يشكل إطار التعامل مع موضوعها الذي هو 

األمة احملكومة لها أبدًا، فاخلضوع داخل شبكة 

العالقات االجتماعية ليس مرتبطًا بالشرعية ودولة 

القانون واملواطنة ومجمل قيم احلداثة السياسية، 

التي  املتعالية  الذات  هذه  حول  يتمركز  وإمنا 

يستسلمون لطاعتها باإلكراه أو من دونه. ليست 

املعرفة هنا انعكاسًا لشيء ما في الوعي، أو هي 

تتشكل وفق عملية تفاعل جدلي وإمنا هي تدور 

في الذات وحولها مبعزل عن موضوعها، إدراك 

من  محض،  فطري  وإمنا  جتريبي،  غير  متعال 

دون ترابط التصورات اإلنسانية واالحتفاظ بها 

وإعادة تقوميها، فهي حالة فطرية تتمركز على 

مصالح الذات الشخصية، وليست على مصلحة 

الكل أو مصلحة اآلخر أو املجتمع، إنها مثالية 

مغرقة في ذاتيتها، إذ ميلك أصحاب هذه اخلطاب 

واملنافحون عنه، وعيًا ذا اجتاه واحد ال يرتد إلى 

نفسه. يترتب على كل ذلك، استبداد سياسي، 

الشعب  فيها  يتوحد  شمولية،  أو  كالنية  ودولة 

)املوضوع( مع احلاكم )الذات(، ومتسي الدولة 

األبد. وميسي  إلى  واحلاكم  احلاكم،  ذات  هي 

الدولة، والدولة مدمجة في  املجتمع مختزاًل في 

بنية النظام، والنظام متوحدًا مع احلاكم، وميسي 

النظام أقوى من الدولة واملجتمع واحلاكم أقوى 

منهم جميعًا. وهكذا يستأثر احلاكم باملؤسسات 

السياسية ويسخرها لصاحله، أما املواطن فهو 

ضعيف، ملحق، فقير، متهالك.

5- ما تصورات األمة

 في ذهنية خطاب المؤامرة؟

املعرفة  ونسق  اإلدراك  ماهية  على  يترتب 

حول  تدور  خطيرة،  نتائج  املؤامرة،  خطاب  في 

تصورات ذهنية تلصق باألمة واإلنسان العربي 

القابع حتت نظم حاكمة ال ترى إال في خطاب 

املؤامرة تبريرًا لوجودها، وإعادة تكريس شرعيتها 

املفقودة، وإنكار واقعها احلقيقي الذي يبغضها. 

فطاملا أنها تؤمن بوجود مؤامرة خارجية ترمي 

إلى تقويض النظام وهدم الدولة، فهذا ال يعني 

إال استبعاد وعي األمة واملواطن العربي وإنكار 

حاجاته ومطالبه اإلنسانية، وكأن الطبيعي الذي 

ينسجم مع طبائع اإلنسان العربي هو أن يقبل 

من يحكمه مرة واحدة وإلى األبد، أما إن حتركت 

الشعوب ضد أنظمتها وثارت عليها فهذا ليس 

من شيم اإلنسان العربي وطبائعه. فهو حسب 

منطوق هذا اخلطاب خارج التاريخ، ال بل خارج 

اإلنسانية، له خصوصيته املتفردة حتى اقتربت 

هذه اخلصوصية إلى حد أن تنزع عن اإلنسان 

العربي إنسانيته وحاجاته الطبيعية. فالدميقراطية 

)طبائعه(  تخالف  التنوير واحلداثة  قيم  ومجمل 

الثابتة التي تشكلت واكتملت منذ عصر التدوين 

وفق  العربي،  فاملواطن  تاريخه.  حتى  تزال  وال 

ال  خالص  اقتصادي  حيوان  هو  املنظور،  هذا 

االقتصاد  أن  وطاملا  غرائزه،  إشباع  إال  يهمه 
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الريعي والنفطي أشبعها فلماذا يطالب بحقوقه 

السياسية؟ وملاذا يثور إذن طاملا أنه يعيش في 

ثورته  تصبح  يثور  وعندما  اقتصادية؟  بحبوحة 

الوجود  أبعاد  اختزال  يتم  وهنا  مفهومة.  غير 

اإلنساني في بعد اقتصادي غريزي محض، كأن 

كاحلقوق  أخرى  العربي حاجات  لإلنسان  ليس 

السياسية، هنا ثمة تسوية بني اإلنسان واألشياء. 

مصمتة  ذهنية  صورة  اخلطاب  يضمر  وهكذا، 

تتسم  حيث  العربية،  الشخصية  لبنية  ومكتملة 

املترتبة  فالنتيجة  تتغير،  ال  ثابت  بجوهر  هنا 

العربي  املجتمع  بنية  أن  املؤامرة،  خطاب  على 

بنية سرمدية، ثابتة، راكدة، تعيد إنتاج الركود 

والتخلف وتدور في حلقة دائرية مغلقة من التطور، 

أو  التحول،  لتحوالت ديناميكية حتمل  ال مجال 

العنصري.  االستشراق  كخطاب  متامًا  التغيير 

هذه الصورة الذهنية، ال يقدر لها أن تستوعب 

التحوالت الثورية في العالم العربي إال وفق مقولة 

املؤامرة التي متارس التعتيم واحلجب واإلنكار 

العربي  املجتمع  التي شهدها  التحوالت  لطبيعة 

في العقود األخيرة، فضاًل عن التحوالت العاملية 

وتدفق  امليديا(  )ثورة  من  املعاصر  عاملنا  في 

الفضاء املعلوماتي، الذي ساهم بتشكيل العقل 

التواصلي، أي التواصل بني الشعوب والثقافات 

والتجارب واللغات والسياق الكوني الذي يشكل 

التواصلي  النشاط  إمتام  في  األساسي  الركن 

عبره، ناهيك عن طبيعة األنظمة العربية احلاكمة 

وإخفاقها في مسيرة التطور والتحديث.

وال ميكن ملنطوق خطاب املؤامرة أن يستوعب 

كل ذلك؛ ألنها مقولة تشتغل وفق صورة ذهنية 

العقم  إال  تولد  ال  العربي،  العالم  إلى  ونظرة 

الفكري واملعنوي. فثوران الشعوب ضد نظمها 

ال يعود إلى هذه األخيرة، وإمنا إلى فعل خارجي 

الذي  الصلب  املمانع  النظام  على  يتآمر  خبيث 

الساعي  اإلمبريالي  الكوني  للمشروع  يتصدى 

العربية وحترير  والوحدة  الواحدة،  األمة  إللغاء 

يتوارى  شعارات  من  ذلك  إلى  وما  فلسطني، 

خطاب املؤامرة خلفها إلعادة مركزة ذاته. وهذا 

يرتب عدم االعتراف بقواعد ومرجعية تؤطر الفعل 

في الوجود السياسي، بل تصبح إرادة األعلى 

أو امللك أو الرئيس هي القانون وهي املرجعية، 

وال يخضع للمساءلة وال للمحاسبة، وال للمراقبة 

من أي نوع، وما على األدنى أو املواطنني سوى 

الطاعة واالمتثال. هكذا يقترب خطاب املؤامرة 

من التأليه، فهو يرهب الناس بالتعالي والتعاظم. 

ويتصور أصحاب اخلطاب واملنافحون عنه من 

احلكام وامللوك ومن حالفهم، أنه بغيابهم تنتهي 

احلياة، وبانهيار أنظمتهم ينهار املجتمع، فحيوية 

الشعب من حيوية احلاكم، فهنا يتم التوحيد بينه 

وبني الناس في هوية واحدة، ويصبح الكل في 

على  هجوم  أو  الواحد  لسلوك  نقد  وأي  واحد، 

سياسته، هو نقد وهجوم على البلد بأسره، ألنه 

يعني،  ذاك  أو  البلد  البلد، واستهداف هذا  هو 

وفق هذا اخلطاب، إحداث زلزال في املنطقة، وأن 

حربًا ضد هذه الدولة أو تلك تعني حربًا شاملة.

6- كيف يتصور العالم خطاب المؤامرة؟

النظرة إلى العالم هي مجمل املعايير والقيم 

معينة  جلماعة  مرجعًا  تشكل  التي  والتصورات 

في فترة تاريخية معينة، وهي صورة ذهنية عن 
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التوقعات  ترشد  االجتماعي  الواقع  أو  الوجود 

وحتدد املواقف وتؤطر الفعل.

وخلطاب املؤامرة تصوره للعالم، وهو تصور 

رأسي، إذ يتجسم فيها عالقة ثنائية، طرف أعلى 

وعلمًا  وشرفًا  قيمة  أكثر  األعلى  أدنى،  وآخر 

علمًا  وأقل  قيمة  أقل  واألدنى  ورشادًا،  وهداية 

وأقل معرفًة. األعلى معصوم عن اخلطأ، مقدس، 

على صواب مطلق، واألدنى يخطئ، وهو مدنس، 

الصواب.  طريق  إلى  يرشده  من  إلى  وبحاجة 

األعلى يحكم، ويأمر وينهى، وعلى األدنى السمع 

التصور  والطاعة واالمتثال مطلقًا. ويظهر هذا 

الرأسي في حلظات الضعف وعدم الثقة بالذات، 

وهذا ما جنده بالفعل من انتشار وهيمنة خطاب 

املؤامرة في حلظات األزمات واخلطر والتحديات 

الثقة، وغياب  انعدام  الوجودية، وهو ما يعكس 

العقل، أي غياب التمييز بني احلق والباطل، أو 

اخلير والشر، أو في املعرفة السليمة، أو ملكة 

الرؤية النقدية، أو في إدراك الواقع... من معاني 

العقل.

 وهكذا تسير احلياة وفق هذا اخلطاب من 

دون اقتناع ومن دون أمل حقيقي، وميسي الفكر 

بال قيمة، يحل محله االستبداد والطغيان والعنف 

والشر،  اخلير  ويستوي  واملعنوي،  اجلسدي 

ويتفشى االنحالل، والنتيجة املؤكدة هي الهزمية 

التصور  على  املترتبة  فالنتيجة  البشعة. وهكذا 

الرأسي خلطاب املؤامرة هي االستبداد والطغيان 

ومن ثم غياب احلرية، وبغياب األخيرة يغيب العقل 

والتفكير، وبالتالي الهزمية احلتمية.

إضافة إلى التصور الرأسي، ثمة تصور آخر، 

في  يوجد  حيث  للوجود،  الهرمي  التصور  وهو 

القمة امللك أو األمير أو الرئيس وال يوجد سواه، 

والباقي هم مأمورون. فاحلاكم ميثل الكل والباقي 

ما هم سوى أجزاء ملحقة به، فالكل واحد جامع 

العدم،  من  يدنو  سواه  وما  األصل  فهو  مانع، 

املتعددة  األجزاء  هي  الناس  األعلى وعامة  هو 

مأمورون،  هم  املتجاورة،  املتراصة  املتشابهة، 

رعايا، ذرات تراب. هو الواحد واملؤله، واخلير، 

والقمة.  واملقدس،  واليقني،  واحلب،  واجلمال، 

هم  أدنى،  مخلوقات  الناس،  عامة  أو  والقاعدة 

وهكذا،  والقبيح.  واملدنس،  والعرفان،  احلس، 

للوجود،  ثنائيًا  املؤامرة تصورًا  ويعكس خطاب 

مقابل  يجتمعان، حق  تناقض وتنافر ال  بينهما 

قبيح،  مقابل  جميل  أدنى،  مقابل  أعلى  باطل، 

كامل مقابل ناقص، فضيلة مقابل رذيلة، ال تعايش 

بينها وال انسجام، إذ بينهما هوة ساحقة. ويتولد 

عن ذلك انفصام وانفصال، بينهما عزلة أبدية. 

وهذا ما يفسر العنف والعنف املضاد بال رحمة 

بينهما. ويترتب  يربط  فليس هناك ما  أو شفقة 

على ذلك خلل في عالقة الذات مع الغير، فتختل 

عالقة النحن، وتتحول عالقة املجتمع بالدولة إلى 

إقصاء، ويتحول األفراد إلى كتلة مادية صماء 

خالية من املشاعر والعواطف والقيم اإلنسانية، 

يستوي فيها اإلنسان مع األشياء. وتتفشى ثقافة 

التكفير  ولغة  املكر واحلقد والتشكك والضغينة 

للعالم  التصورات  هذه  واإلقصاء.  والتخوين 

يحتكرها اخلطاب ويوظفها بغية إعادة إنتاج الُبنى 

واألوضاع والتراُتبيَّات االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية القائمة نفسها.
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7- النتائج األخالقية المترتبة 

على خطاب المؤامرة ؟

يترتب على كل ما ذكر أعاله نتائج أخالقية، 

إذ يتولد عن مصدر اشتقاق املعرفة الذي يسم 

خطاب املؤامرة، أي الوعي ذو االجتاه الواحد، 

تسير  التي  والفهم  اإلدراك  ملكة  شئت  أن  أو 

باجتاه واحد من أعلى إلى أسفل وال يرتد إلى 

الوعي مرة أخرى، وافتقاد اخلطاب إلى النسق 

التواصلي الطبيعي، فضاًل عن تصوره الرأسي 

سياسي  نظام  ذلك،  عن  يتولد  نقول  والثنائي، 

كالني أو شمولي، يعمل في خدمة أجزاء معينة 

من املجتمع ويخصها وحدها باالمتيازات، ويسلب 

املواطنني حريتهم، ويفقدهم فرديتهم، واستقاللهم 

ومتايزهم، ويؤدي إلى عجن املواطن مع غيره من 

املواطنني في هوية واحدة، ليتحول اجلميع إلى 

األنا،  أفق  من  اآلخر  فيغيب  الغنم.  من  قطيع 

ويتحول إلى شخصية مستبدة تريد أن تفرض 

رأيها على الغير، ألن الفكر في خطاب املؤامرة 

)يسير باستمرار من طريق واحد من أعلى إلى 

أسفل وال يرتد أبدًا ليكون حوارًا بني شخصيات 

متكافئة(، وهو ما ينتج نظامًا مضادًا للعالقات 

التواصلية اإلنسانية والعاطفية. وغياب التواصل 

اخلطاب  بني أصحاب  أو  الدولة واملجتمع،  بني 

وموضوعه، أو تصبح درجة التواصل في أدنى 

مراتبها، من حيث القوة والتشابك والعالقات، هو 

ما يولد انعزال املجتمع عن الدولة، وتقوم العالقة 

والضغينة،  العزلة  إيثار  أو  العداء  على  بينهما 

هذا  في  وتختفي  والزبائنية.  الفساد  فينتشر 

النظام املتمثل في خطاب املؤامرة، القيم األخالقية 

التي متيز اإلنسان عن احليوان باعتباره كائنًا 

الصدق،  محل  الكذب  يحل  وهكذا،  أخالقيًا. 

والرياء والنفاق محل اإلخالص والوفاء، واجلنب 

محل الشجاعة...

وفي اخلتام، أليس ما يتضمنه خطاب املؤامرة 

من تصورات مضمرة، والتي بيناها أعاله، هو 

أخطر من املؤامرة ذاتها ـ بافتراض وجودها ـ 

على األمة العربية؟

الخالصة

تكشف ديناميات احلراك العربي الثوري عن 

حتول العالقة بني احلاكم واحملكوم، وتكشف عن 

أزمة مصداقية اخلطاب السياسي احلاكم املستند 

ونفسي   دفاعي  كمياكنزم  املؤامرة  خطاب  إلى 

يتوارى وراء أوهام وظنون خطاب املؤامرة الذي 

يفتقد إلى املصداقية العلمية، حتول فيها احملكوم 

إلى ذات فاعلة بعد أن كان ذاتًا متلقيًة ومنفعلًة 

ومغيبًة، انتقل فيها من العدم إلى الوجود، ومن 

الغياب إلى احلضور. األمر الذي يشي بانتقال 

من املجتمع االنتقالي إلى املجتمع النقيض، من 

التسلطي  السياسي  املوروث  من  يقطع  مجتمع 

دخول  يعني  ما  جديدة. وهو  مرحلة  إلى  ليعبر 

املجتمع االنتقالي، والنظام السياسي املعبر عنه، 

مرحلة االنهيار وهو ما يدفع إلى ضرورة االنتقال 

إلى املرحلة التالية.
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دراسات

 الدكتور عماد البشتاوي *

*  رئيس قسم العلوم السياسية، جامعة الخليل 

الربيع العربي وفلسطين:
 الرهان على »مرحلة الشعوب«

تراود الشارع العربي والفلسطيني منذ اندالع 

العام 2011، تساؤالت  العربية، مطلع  الثورات 

 ، لفلسطينية ا القضية  على  انعكاسها  حول 

وجناحها في حتقيق حلم قيام دولة فلسطينية. 

مرهون  الفلسطيني  الوضع   فإن  احلقيقة  وفي 

وريثما  الثورات،  هذه  مبستقبل  كبير  وبشكل 

األمور  فإن  اجلديدة،  األنظمة  أوضاع  تستقر 

ستتضح أكثر فأكثر، السيما أن جميع الثورات 

في مختلف املراحل التاريخية بحاجة إلى فترة 

زمنية قد متتد سنني عديدة حتى تستقر أمورها 

القوى  مراكز  بني  الداخلية  صراعاتها  وحتسم 

القدمية واجلديدة، وكذلك التباينات واالختالفات 

حتى داخل مراكز القوى اجلديدة نفسها.

يتم  عندما  ـ  االعتبار  في  يؤخذ  أن  يجب   

التعامل مع الواقع العربي املتغير ـ التفاوت بني 

بلد وآخر من حيث ما حتقق أو ما زال في طور 

التحقق. فهذه البلدان أصبحت مسرحًا للتغيير 

في انتظار نهايات هذه العملية الثورية. 

كنا بحاجة كفلسطينيني إلى التغيير قبل أن تبدأ 

ثورات التغيير في البالد العربية, عقب إخفاقنا في 

املفاوضات مع إسرائيل بعد ما يقارب العقدين 

من الزمن، فكان ال بد من التغيير مبا يتفق مع 

القناعات اجلديدة ومتطلباتها، كما أن االنقسام 

الذي وقع في العام 2007 يعتبر املشكلة الكبرى 

التي واجهت املشروع الوطني الفلسطيني؛ مما 

عرض صورة النضال الفلسطيني إلى االهتزاز 

والسلبية، كل هذا كان كافيًا إلعادة التفكير في 

تفاصيل املرحلة السياسية متهيدًا للتغيير املطلوب 

إلنقاذ كل شيء.

إذن، كنا كفلسطينيني ـ  قبل ثورات التغيير 
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إلى  احلاجة  أمس  في  ـ   العربية  البالد  في 

التغيير كطريقة للخروج من املرحلة املستعصية 

أواًل، والسياسة  بعض سياساتنا  التي سببتها 

اإلسرائيلية ثانيًا، وكانت هناك حاجة فلسطينية 

عربية  كحاجة  العربية  الثورات  فجاءت  للتغيير، 

التغيير،  في  الفلسطينية  احلاجة  مع  تكاملت 

فعززتها وجعلت منها حاجة أكثر إحلاحًا من أي 

وقت مضى. 

مع  جيدة  عالقات  نقيم  أن  نستطيع  فهل 

األنظمة اجلديدة الناشئة عن هذه الثورات على 

في  العربية  والشعوب  اآلن،  السابقة،  األسس 

مرحلة التغيير، أم إن علينا أن نتفهم طبيعة ما 

يحدث ونغّير نحن من مفاهيمنا مبا يتوافق مع 

املرحلة اجلديدة، لكي ننجح في استقطاب األنظمة 

اجلديدة, ونعيد النظر في إستراتيجيتنا وسلوكنا 

السياسي الذي ساهم بشكل كبير في إيصالنا 

إلى هذه املرحلة؟.

  غيَّبت الشعارات التي رفعت في كل الثورات 

العربية إسرائيل وأميركا، وركَّزت على الرؤساء 

واألنظمة الواجب اإلطاحة بهم، ولم يكن الصراع 

كما  الثورات.  في  محوريًا  اإلسرائيلي  العربي 

شعارات  عن  متامًا  اخلارجية  السياسة  غابت 

الثائرين، وهنا يبرز التساؤل: هل تغييب القضية 

الفلسطينية تكتيك أم إستراتيجية؟ وهل هو دائم 

أم مؤقت؟ الذي يدفع إلى هذه التساؤالت وغيرها 

تركيز الثورات على الوضع الداخلي، على الرغم 

من تسمّيتها الثورات العربية أو الربيع العربي، 

وقد الحظ املتابعون غياب القضية الفلسطينية عن 

الشعارات التي راحت ترّكز على إسقاط النظام 

أو تلك التي رّكزت على اإلصالح، باستثناء بعض 

احلاالت القليلة واحملدودة، وميكن أن يكون ذلك 

مفهومًا ومسّوغًا في معركة تتطلب التركيز وعدم 

تشتيت اجلهود وعدم خلق وإيجاد أعداء، وميكن 

من   هم  الثورات  قاد  من  ألن  ذلك؛  نتفهم  أن 

الشباب املتعلمني واملدركني خلصوصية بلدانهم 

ودقة الوضع االقتصادي فيها، وكذا احلال بالنسبة 

 للقوى واألحزاب السياسية التي التحقت بالثورة. 

 ال ميكن، أيضًا، جتاهل التدخل الذي تقوم به 

على  للتأثير  الغربية؛  والدول  املتحدة  الواليات 

مجريات األحداث. ومن هنا فمن املؤكد أن املرحلة 

املقبلة ستكون ذات توجهات إصالحية داخلية، 

ولن تفتح امللفات الكبرى كاتفاقية )كامب ديفيد( 

مع  والعالقة   إسرائيل  مع  بالسالم  وااللتزام 

بنيته  في  النظام  يتغير  لن  آخر  الغرب، مبعنى 

األساسية وسياساته الدولية في الوقت القريب 

على أقل تقدير. 

  ويبدو أن الواليات املتحدة األميركية والدول 

دول  باستعداء  أيضًا،  معنية،  غير  األوروبية 

هناك  كانت  حيث  وشعوبها،  العربية  الثورات 

محاوالت للتقّرب من الثورات العربية وفتح باب 

احلوار مع القوى املختلفة، من أحزاب ومنظمات 

وأفراد، وقبول نتائج االنتخابات والتي أدت إلى 

بررت  وقد  اإلسالمية،  السياسية  التيارات  فوز 

الثورات  الدول الغربية هذا االنفتاح بالقول إن 

العربية لم ترفع شعارات ولم تظهر عداوات ضّد 

إسرائيل أو أميركا أو الغرب. 

االرتياح  من  بشيء  املتحدة  الواليات  نظرت 

إلى ذلك، على الرغم من قلقهاـ  في البدايةـ  على 
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حلفائها، لكنها سرعان ما تلقفت تلك الثورات، 

وال تزال حتى اآلن تسعى إلى احتواء

 ما حصل وتوجيهه، بحيث تتم احملافظة على 

املصالح الغربية من جهة، وحماية إسرائيل من 

جهة ثانية.

لقد تعددت اللقاءات بني التيارات السياسية 

اإلسالمية في الدول العربية والدول الغربية، حيث 

متت دعوة مصطفى عبد اجلليل إلى فرنسا بعد 

تولي املجلس االنتقالي السلطة في ليبيا، واستقبل 

املجلس الوطني السوري في الغرب على الرغم 

من أن اإلخوان املسلمني يشكلون جزءًا مهمًا من 

هذا املجلس. وبالنسبة إلى تونس، فقد أكد راشد 

الغنوشي خالل زيارته واشنطن أن دستور تونس 

اجلديد لن يحتوي على مواد ضد إسرائيل، معتبرًا 

مشاكل  معاجلة  هي  إليه  بالنسبة  األولوية  أن 

»النزاع  الغنوشي  قال  آخر،  مكان  بالده. وفي 

ومعظم  معقدة،  مسألة  اإلسرائيلي  الفلسطيني 

وهذه  الدولتني،  حل  فكرة  قبلوا  الفلسطينيني 

املسألة تعني  الفلسطينيني واإلسرائيليني أكثر 

من أي طرف آخر، وأنا معني بتونس واجلميع 

أقوال  هي  هذه  اخلاصة«،  معنيون مبصلحتهم 

الغنوشي احلالية على الرغم من أن أدبياته ما 

قبل الثورة تقول عكس ذلك.

احلرية  حزب  سارع  فقد  مصر،  في  أما   

إلى  املسلمني(  )اإلخوان  عن  املنبثق  والعدالة 

التأكيد على استمرارية املعاهدات الدولية، معتبرًا 

مجلس النواب ـ الذي صادق على كامب ديفيد 

ـ    املخول الوحيد بتعديلها أو إلغائها. وتسابق 

)حزب النور( السلفي وحزب )احلرية والعدالة(  

نقل عنهم  أو تصويب ما  أو تكذيب  تبرير  على 

الواليات  من سعي إلى االنفتاح أو احلوار مع 

صراحة  يقل  لم  أحدًا  لكن  وإسرائيل.  املتحدة 

إن إسرائيل ال  الصراع؟ وهل  ما هو مستقبل 

تزال عدوة؟ وهل العمل املسلح ضد إسرائيل هو 

األساس أم إن السالم هو عنوان املرحلة املقبلة؟.

 وعلى الرغم من جتاهل الثورات العربية القضايا 

اخلارجية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل 

خاص, فإن البعض يبرر هذا التجاهل متذرعًا 

باحلجج اآلتية:

األولى  مراحلها  في  الثورية  1- احلركات 

من  أوسع شريحة  استقطاب  إلى  بحاجة 

على  بالتركيز  إال  ذلك  يكون  وال  الشعب، 

األوضاع الداخلية التي هي بطبيعة احلال 

محط اهتمام الشعب. 

2- إن رفع شعارات تتعلق بالقضايا اخلارجية 

ورمبا  وحصار  إرباك  أمام  املجال  تفتح 

قبل  من  وخاصة  الثورية،  العملية  ضرب 

الدول الكبرى, والثورات في غنى عن ذلك، 

خاصة في مراحلها األولى، والتي يجب أن 

تكرس إلجناز جناحات ملموسة لشعوبها.

أما بالنسبة إلى إسرائيل, فمن املالحظ عدم 

قراءة  حتى  موحد، وال  إسرائيلي  موقف  وجود 

متناسقة للتحوالت في العالم العربي، بل وجهات 

نظر مختلفة، فهناك من يرى في الثورات العربية 

منظور  من  الدميقراطية  نحو  إيجابيًا  تطورًا 

السالم الدميقراطي، وترجيح كفة تطوير العملية 

السلمية، أي بناء سالم دائم مع الشعوب وليس 

في  يرى  من  وهناك  الديكتاتورية.  األنظمة  مع 
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التحوالت تطورًا سلبيًا؛ ألنه سيأتي بأنظمة تلعب 

فيها القوى اإلسالمية والقومية دورًا أقوى، وتكون 

بالتالي خارجًة عن فلك التبعية للواليات املتحدة 

األميركية ومعاديًة للمشروع الصهيوني.

فوز  ستستخدم  إسرائيل  أن  املؤكد  من   

مزدوج،  هدف  لتحقيق  اإلسالمية  التيارات 

هذه  من  الغربي  العالم  تخويف  ناحية  فمن 

التحوالت، وفي الوقت نفسه زيادة متاسك املجتمع 

اإلسرائيلي،  ويكون ذلك من خالل البحث دائمًا 

عن عدو حتى ولو كان وهميًا ملا في ذلك من خدمة 

للسياسة اإلسرائيلية واملشروع الصهيوني، وهي 

سياسة استخدمتها إسرائيل واحلركة الصهيونية 

من  خارجيًا:  ذلك  في  عقود وجنحت  عدة  منذ 

خالل استقطاب الدعم الغربي سياسيًا وعسكريًا 

خالل  من  وداخليًا:  واستجدائه،  واقتصاديًا 

حشد وتوحيد املجتمع اإلسرائيلي خلف قيادته 

السياسية واألمنية.

إعالميًا، فإن املواقف اإلسرائيلية غير واضحة؛ 

إما ألنها مرتبكة أو حتاول إرباك العالم العربي 

واملواطن العربي من خالل سياسة الغموض التي 

تتبعها القيادة اإلسرائيلية.

وتونس  مصر  في  العربية  الثورات  برهنت 

وليبيا واليمن وسورية والبحرين، على قدرتها على 

فرض املتغيرات، على الرغم من وجود احتماالت 

على  اليوم  أحيانًا. ونحن  القلق واملخاوف  تثير 

أنظمة  تتجاوز  النهضة  عتبة مرحلة جديدة من 

االستبداد والفساد، وهذا يتطلب من اجلماهير 

تبرهن على القدرة  أن  احلية  وقواها  العربية 

مرتبط  وهذا  الدميقراطي،  البديل  على بناء 

بقدرتها على رفع درجة وعي اجلماهير مبصاحلها 

وعيها  واستعادة  خوفها  وكسر  ومستقبلها، 

الوطني والقومي في مشهد جديد يعلن بدء عصر 

نهضة عربية جديد.

 تتجه الشعوب العربية نحو تطورات إيجابية، 

يكتنف مواقف  الذي  الغموض  الرغم من  وعلى 

الثورات العربية إزاء القضايا العربية وخصوصًا 

قضية فلسطني، فإن هذا األمر لن يدوم طوياًل، 

وذلك لعدة عوامل أهمها:

عدد  في  العربية  اجلماهير  )1(  جاء حترك 

الظلم  من  طويلة  عقود  بعد  البلدان  من 

االستبدادية  لألنظمة  والتخلف واخلضوع 

التي  فاجلماهير  خارجيًا،  يدعمها  ومن 

والفساد  واالستبداد  الظلم  على  ثارت 

الظلم  ضد  أيضًا،  ستثور،  الداخلي... 

الثورة  إن  حيث  اخلارجي،  واالستبداد 

على الوضع الداخلي لتغييره بنقيضه تؤكد 

تعتبر  التي  اخلارجية  بالسياسة  الوعي 

للوضع  اآلخر  الطبيعي والوجه  االنعكاس 

والسياسة  الداخلية،  فالسياسة  الداخلي، 

لعملة  وجهان  هما  ما  لنظاٍم  اخلارجية 

واحدة. 

)2(  ومبا أن السياسة بشكل عام، والسياسة 

اخلارجية بشكل خاص، انعكاس ملصالح 

األفراد والدول بل ومعبرة عنها، فإن رسم 

الثورات  لدول  جديدة  خارجية  سياسة 

الدول  تلك  مصالح  من  سينبع  العربية 

وأنظمتها السياسية القادمة. 

)3(  ومن هنا فإن الفلسطيني سيراهن على 
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وعي هذه الدول مبصاحلها احلقيقية وليس 

مبصالح فئة قليلة حاكمة ومدى اقتناعها 

املصلحة  هي  الوطنية  مصلحتها  بأن 

قيام  هنا  ونقصد  والفلسطينية،  العربية 

قيام  أن  أي  املستقلة.  الفلسطينية  الدولة 

مثلما  وطنية  مصلحة  هو  فلسطينية  دولة 

هو مصلحة قومية، والعكس هو الصحيح، 

الفلسطينية  القضية  حل  عدم  إن  حيث 

إلى  العربية  والشعوب  األنظمة  سيرجع 

عقود سابقة حيث الالتنمية  والالحترير.

للشعوب  دافعًا  العربية  الثورات  أعطت 

العربية األخرى لالنتفاض على حكامها، كما 

والبحرين وسورية  واليمن  ليبيا  في  حصل 

بني  والفروق  االختالفات  من  الرغم  على 

تلك الدول، لقد كسرت هذه الثورات حاجز 

خوف الشعوب من األنظمة، ومن هنا تأثر 

الشارع الشعبي الفلسطيني كما التنظيمات 

العربي،  احلراك  بذلك  الفلسطينية  والقوى 

ما أعطى دافعًا للشعب الفلسطيني للتحرك 

بتعزيز  واملطالبة  االنقسام  إنهاء  باجتاه 

الوطنية ملواجهة االحتالل، وخاصة  الوحدة 

مأساوية  إشكاالت  إلى  أدى  االنقسام  أن 

للشعب الفلسطيني، وكان املستفيد الوحيد 

منه هو االحتالل اإلسرائيلي.

 قد تتفق حتركات الشباب الفلسطينيني 

العربية,  الشبابية  احلركات  من  غيرها  مع 

ومن  للتحركات,  الشباب  تزعم  حيث  من 

حيث استعمال مواقع التواصل االجتماعي 

ومن  التظاهرات,  إلى  للدعوة  اإللكترونية 

حيث شروط ودوافع الثورة املرتبطة مبستوى 

املعيشة والعدالة االجتماعية.

تأتي  الفلسطينية  اخلصوصية  أن  إال   

يكون  أن  يجب  الذي  الطبيعي  الوضع  من 

عليه الشعب الفلسطيني أال وهو الثورة ما 

دام هناك احتالل، وما دام هناك انقسام، 

حيث إن وجود حكومتني وسلطتني هو وضع 

التحرر  مرحلة  سياق  وخارج  طبيعي  غير 

الفلسطيني  الشباب  حترك  إن  الوطني. 

نظرًا  العربية؛  بالثورات  يتم ربطه  ما  عادة 

لتزامن األحداث. من املؤكد أن هناك تأثرًا 

وتأثيرًا بني كل التحركات الشبابية في العالم 

العربي، ولكن شباب فلسطني في حتركاتهم 

وتظاهراتهم لهم األسبقية في ذلك، ألن من 

قام باالنتفاضتني األولى والثانية هم الشباب، 

االنقسام من  املتضرر من  الشعب  وغالبية 

الشباب  يطالب  أن  غريبًا  وليس  الشباب، 

بحقوقهم وحرياتهم وأخذ دورهم الطبيعي في 

 صنع القرار على الصعيدين الرسمي واحلزبي.  

مواقع  الفلسطينيون  الناشطون  استخدم 

اآلالف  عشرات  االجتماعي حلث  التواصل 

على التظاهر في قطاع غزة والضفة الغربية 

بشكل غير مسبوق للمطالبة بإنهاء االنقسام 

بني »فتح« و»حماس«، ومنذ ذلك احلني لعبت 

التكنولوجيا االجتماعية دورًا مهمًا في حشد 

تظاهرات وجتمعات شعبية كتظاهرات آذار 

وأيار 2011 .

 باحملصلة، فإننا نستطيع وصف التحركات 

الشبابية الفلسطينية باحملدودة، وهذا يعود 
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إلى عدة أسباب:

الرئيسة  الفلسطينية  التنظيمات   -  

السياسية  األنظمة  دور  لعب  حاولت 

العربية، من حيث امتصاص واحتواء 

إحداث  دون  من  الشبابية  احلركات 

تغييرات جوهرية على بنيتها السياسية  

والتنظيمية.

املجتمع  تشغل  التي  القضايا  تداخل   -

واجتماعية  اقتصادية  من  الفلسطيني 

جعل  مما  وسياسية؛  ودميقراطية 

شعارات  يرفع  الفلسطيني  الشباب 

عديدة، واألمر اآلخر أن هده الشعارات 

لم تستطع أن تتحول إلى حركة شعبية 

واضحة املالمح واألهداف.

- التباين املوجود في أوضاع التجمعات 

الواسعة،  التباينات  وهذه  الفلسطينية 

إيجاد  مبكان  الصعوبة  من  جعلت 

في  الشبابية  التجمعات  يوحد  شعار 

املواقع املختلفة.

للثورات  املباشر  التأثير  إلى  وبالنسبة 

العربية على احلركة السياسية الفلسطينية، 

فقد متثل مبا يلي:  

  -  االندفاع نحو املصاحلة، والسؤال 

املهم هو: هل التوجه نحو املصاحلة مدفوع 

برغبة حقيقية للمصاحلة؟ أم مجاملة ملصر؟ 

للوقت  كسب  أم  الشعبي؟  للمد  احتواء  أم 

بانتظار ما ستؤول إليه الثورات والتغيرات 

اإلقليمية؟

- تعزيز نهج املقاومة الشعبية الفلسطينية 

مع  العربية  الشعبية  املقاومة  غرار  على 

االختالف في األهداف والوسائل.

-  محاولة التنظيمات السياسية الفلسطينية 

التوجه نحو الدميقراطية وإشراك الشباب في 

األطر القيادية العليا ولكن ذلك لم يحدث إال 

بصورة محدودة ونسبية. 

التغيير  سيؤثر  كيف  الواضح  غير  من 

املواقف  على  العربي  العالم  في  احلاصل 

السالم  عملية  على  أو  املتعنتة  اإلسرائيلية 

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، وأي األوراق 

ستستخدمها احلكومات التي ستتشكل بعد 

الضغط  االنتخابات:  في  اإلسالميني  فوز 

أم اإلقناع لدفع عملية السالم قدمًا؟. وهنا 

القضية  موقع  ما هو  يبرز سؤال:  أن  البد 

الفلسطينية والنزاع العربي اإلسرائيلي على 

القادمة  اإلسالمية  األحزاب  أعمال  جدول 

إلى السلطة في أكثر من دولة عربية؟ فهل 

تتصدر القضية الفلسطينية سلم أولوياتها، 

على  األولى  املراحل  في  التركيز  يكون  أم 

الوضع الداخلي وبناء االقتصاد ومؤسسات 

الدولة واملجتمع.

معادلة  في  العربية  الثورات  تغير  لم 

في  اإلسرائيلي، وال حتى  العربي  الصراع 

على  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 

الرغم من التقدم الشكلي والنظري في إطار 

املصاحلة وتوقيع اتفاق القاهرة بني حركتي 

فتح وحماس في أيار 2011، إال أنه وعلى 

أرض الواقع لم يتغير الشيء الكثير. وعلى 

الرغم من أن البعض يتوقع أن فوز التيارات 
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اإلسالمية بأغلبية األصوات في االنتخابات 

البرملانية في مصر وتونس وليبيا سيؤدي إلى 

تقوية ودفع جهود املصاحلة قدمًا، فإن هذا 

إفراط في التفاؤل، حيث إن حركة حماس 

بل  اإلسالميني،  فوز  بعد  أكثر  ستتشدد 

فتح،  حركة  على  شروطها  فرض  ستحاول 

ومن املؤكد، أيضًا، أن حركة حماس ستحكم 

سيطرتها أكثر على قطاع غزة.

 ومع ذلك فهناك نتائج غير مباشرة للثورات 

العربية على القضية الفلسطينية تتمثل مبا 

يلي:

-  احلركات الشعبية العربية أعادت األمل 

الصراع،  ليسوا خارج  الشباب وأنهم  إلى 

وإمنا هم القادرون على مواجهة التحديات 

والفساد  والقهر  التخلف  مثل:  الكبرى 

واالستبداد على الصعيد الداخلي، ومواجهة 

الصعيد  على  والعدوان  والسيطرة  التدخل 

اخلارجي.

القومي  البعد  أهمية  على  التأكيد    -

حافزًا  يشكل  وهذا  الفلسطينية،  للقضية 

إلعادة النظر في بعض السياسات القطرية 

املبرر  أعطت  والتي  والفلسطينية  العربية 

لبعض الدول العربية لتتخلى عن مسؤولياتها 

مما  لفلسطينية،  القضية  بشأن  القومية 

اجلهد  وبدد  الفلسطيني  املوقف  أضعف 

العربي.

بها  واالهتمام  الشعوب  إلى  التوجه    -

بدل أن يكون العمل مع األنظمة على حساب 

الشعوب.

يعود عدم حصول ربيع فلسطيني على غرار 

الربيع العربي إلى ظروف ذاتية وموضوعية، 

حتت  يعيش  الفلسطيني  الشعب  إن  حيث 

من  التخلص  فإن  إليه  وبالنسبة  االحتالل 

االحتالل يقف على سلم أولوياته، ورمبا هذه 

النقطة بالتحديد تعيدنا إلى اجلدلية القدمية 

اجلديدة: هل ننهي االحتالل أواًل ثم نتفرغ 

لترتيب الوضع الداخلي سياسيًا واقتصاديًا 

الداخلية  بالترتيبات  نبدأ  أم  واجتماعيًا، 

نحو  ننطلق  ثم  الفساد ومن  على  والقضاء 

إنهاء االحتالل؛ ألنه من املستحيل مواجهة 

عدو بحجم املشروع الصهيوني دون العمل 

على  والقضاء  القانون  وحكم  املؤسساتي 

الفساد؟.

أن  والفلسطيني  العربي  املواطن  يأمل 

تؤدي الثورات العربية إلى تأثيرات إيجابية 

على صعيد القضية الفلسطينية وعلى صعيد 

الوضع العربي؛ ألن من املتوقع أن أي تغيير 

دميقراطي حقيقي في املنطقة العربية ميكن 

أن يشكل حتواًل مهمًا في تعزيز الدميقراطية 

والعدالة االجتماعية، وعدم السماح للهيمنة 

العربية  الثورات  على  بالسيطرة  الغربية 

جاهدة  تعمل  لتي  ا تها  مخططا وتنفيذ 

الحتواء التحركات الشعبية وحتويلها لصالح 

سياساتها.

 وإذا حاولنا استقراء القضية الفلسطينية 

فسنجد  واستشرافها،  العربية  والثورات 

أنفسنا أمام احتماالت ثالثة:

أواًل ـ أن تقوم دول الثورات العربية ببناء 
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نفسها واالنشغال بقضايا الدميقراطية 

فإن  وبالتالي  والتحديث،  والتنمية  

الترتيب  ستحتل  الفلسطينية  القضية 

الثاني ورمبا الثالث على سلم أولويات 

تلك الدول.

الفلسطينية  القضية  شعار  رفع  ـ  ثانيًا 

ورفع العلم الفلسطيني في املناسبات 

من أجل إكساب  الثورة شرعية الوجود 

اخلوف  يكمن  وهنا  وعربيًا  وطنيًا 

اخلمسينيات  سيناريو  تكرار  من 

االنقالبات  حاولت  عندما  والستينيات 

حتمل  كانت  والتي  العربية  والثورات 

البحث  واالشتراكية  القومية  الصبغة 

خالل  من  ذلك  لها، وكان  شرعية  عن 

القضية الفلسطينية وحترير فلسطني، 

ولكن هذه املرة ستحمل هذه الثورات 

الصبغة الدينية. 

ثالثًاـ  محاولة التوفيق بني املصلحة الوطنية 

والتحديث  والتنمية  الدميقراطية  في 

يتأتى  ال  وهذا  الفلسطينية,  والقضية 

العصرية  الدولة  بناء  خالل  من  إال 

ستكون  والتي  والدميقراطية  احلديثة 

احلقيقية  شعبها  مصالح  عن  معبرًة 

حاكمة. ومن  قليلة  فئة  وليس مصالح 

هنا فإن مصلحة دول الثورات العربية 

وليس  فلسطينية  دولة  قيام  في  هي 

اإلسرائيلية  الغطرسة  استمرار  في 

إن  حيث  والعرب,  الفلسطينيني  جتاه 

من  أوتيت  ما  بكل  إسرائيل ستحاول 

العربية  الثورات  استيعاب  إما  قوة 

احلقيقية  مساراتها  عن  حرفها  أو 

والطبيعية.
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مقاالت

 مأمون سويدان *

*  كاتب وباحث فلسطيني.

المصالحة التائهة بين تحفظات »حماس« 
وخالفاتها الداخلية

حتت  وقضيته  الفلسطيني  الشعب  يزال  ال 

على  الكثيفة  بظالله  ألقى  الذي  االنقسام  وطأة 

جميع مناحي احلياة العامة. مع اقتراب الذكرى 

اخلامسة لالنقالب العسكري الذي نفذته حركة 

حماس في قطاع غزة والذي متكنت خالله من 

قطاع  على  والعسكرية  األمنية  سيطرتها  بسط 

بقرب  ينبئ  ما  القريب  األفق  في  يبدو  ال  غزة، 

التوصل إلى مصاحلة حقيقية تعيد إلى الشعب 

الفلسطيني وحدته ومتاسكه.

 لقد شكل االنقسام الفلسطيني أحد أخطر 

االحتالل  حكومة  تستخدمها  التي  األوراق 

واجلهود  املطالب  مواجهة  في  اإلسرائيلي 

القيادة  تبذلها  التي  والدبلوماسية  السياسية 

الفلسطينية إقليميًا ودوليًا للضغط على إسرائيل 

الوطنية  باحلقوق  باالعتراف  إلزامها  أجل  من 

تذرعت  وطاملا  الفلسطيني،  للشعب  املشروعة 

حكومة إسرائيل باالنقسام الفلسطيني السياسي 

واجلغرافي لتبرير رفضها اجلهود الدولية الساعية 

إلى حتريك عملية السالم.

عبر  الفلسطينية  املصاحلة  مسيرة  مرت  لقد 

السنوات اخلمس املاضية مبراحل ومحطات كثيرة 

بدءًا باتفاق مكة الذي جرى التوقيع عليه في شهر 

شباط عام 2007، مرورًا باتفاق صنعاء في شهر 

آذار من العام 2008، واتفاق دكار في عاصمة 

السنغال في شهر حزيران من العام نفسه، مرورًا 

القاهرة  في  إعدادها  مت  التي  املصرية  بالورقة 

وجرى طرحها في شهر أيلول من العام 2009، 

تلك الورقة التي وافقت عليها حركة فتح والتزمت 

بالتوقيع عليها، في حني رفضتها حركة حماس 

مطالبًة بإجراء تعديالت عليها. وصواًل إلى اتفاق 
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القاهرة الذي مت اإلعالن عنه في شهر نيسان 

من العام 2011، وأخيرًا اتفاق الدوحة الذي مت 

التوقيع عليه من قبل الرئيس محمود عباس وخالد 

مشعل في شهر شباط من العام احلالي.

جميع هذه اجلهود والتفاهمات واللقاءات لم 

الوطنية  املصاحلة  في جعل  اللحظة  حتى  تفلح 

أرض  على  نفسها  تعكس  حقيقًة  الفلسطينية 

واجلغرافية  السياسية  الوحدة  وجتسد  الواقع 

للشعب الفلسطيني.

اتفاق القاهرة أيار 2011 ونتائجه

استكمااًل ملسيرة احلوار الوطني الفلسطيني 

الذي رعته القاهرة في الفترة بني 10 – 19 آذار 

من العام 2009 والذي شاركت فيه كافة الفصائل 

املستقلة،  واجلهات  الفلسطينية  والتنظيمات 

والذي أسفر في حينه عن االتفاق على تشكيل 

خمس جلان رئيسة )املصاحلة، احلكومة، األمن، 

االنتخابات، املنظمة(، باإلضافة إلى جلنة التوجيه 

العليا التي تشكلت من األمناء العامني للتنظيمات 

الفلسطينية. تقدمت مصر بعرض صيغة جديدة 

اخلالفات  إلنهاء  عمليًة  حلواًل  تتضمن  لرؤيتها 

الفلسطينية.

وفي هذا السياق، فقد مت التوافق على صيغ 

حلول جديدة لقضايا اخلالف الرئيسة كان أهم 

ما تضمنته:

تطوير  على  االتفاق  مت  حيث  املنظمة،  جلنة 

وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تضم 

جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقًا التفاق 

القاهرة في آذار 2005، وانتخاب مجلس وطني 

جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل بقانون 

يتعذر  التي  املواقع  في  وبالتوافق  عليه،  يتفق 

فيها إجراء االنتخابات على أن تنتهي انتخابات 

انتخابات  مع  متزامن  بشكل  الوطني  املجلس 

من  عامًا  يتجاوز  ال  ومبا  التشريعي  املجلس 

قيام  على  االتفاق  االتفاق، وكذلك  توقيع  تاريخ 

اللجنة املكلفة تطويَر منظمة التحرير حسب إعالن 

القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي 

مؤقت حلني انتخاب املجلس الوطني اجلديد.

جلنة االنتخابات، حيث مت االتفاق على إجراء 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق 

القدس، وحتديد  فيها  مبا  الفلسطينية  السلطة 

محكمة  وتشكيل  االنتخابات  على  الرقابة  آلية 

الفلسطيني،  القانون  ألحكام  وفقًا  االنتخابات 

الرئاسية  االنتخابات  موعد  حتديد  وكذلك 

جُترى  بحيث  الوطني  واملجلس  والتشريعية 

توقيع  تاريخ  من  عامًا  يتجاوز  ال  مبا  متزامنة 

االتفاق.

جلنة احلكومة،  مت االتفاق على طبيعة احلكومة 

االنتقالية اجلديدة على أن تكون حكومة توافق 

وطني انتقالية مؤقتة تنتهي واليتها بانتهاء والية 

االنتخابات  وإجراء  احلالي  التشريعي  املجلس 

وتشكيل احلكومة اجلديدة. ومت حتديد مهام هذه 

األجهزة  بناء  إعادة  إجراءات  مبتابعة  احلكومة 

األمنية، واإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية 

القضايا  ومعاجلة  غزة  قطاع  إعمار  وإعادة 

اإلدارية واملدنية الناجمة عن االنقسام.

جلنة األمن،  حيث مت االتفاق على عدد األجهزة 

األمنية )قوات األمن الوطني، قوى األمن الداخلي، 
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املخابرات العامة( وأن أي قوة أو قوات أخرى 

تكون ضمن  استحداثها  يتم  أو  موجودة  سواء 

القوى الثالث. وحتديد تعريف ومهام كل جهاز 

على  املبدأ  حيث  من  واالتفاق  ومرجعيته  أمني 

تشكيل جلنة إلعادة هيكلة األجهزة األمنية حتت 

إشراف مصري وعربي.

جلنة املصاحلة، توافقت جلنة املصاحلة على 

املهام املنوطة بها واملتمثلة في تشكيل وهيكلية 

والتوصل  الداخلية،  للمصاحلة  الدائمة  اللجنة 

إلى ميثاق شرف ينص على عدم العودة لالقتتال 

الداخلي.

تقييم عمل اللجان

القاهرة  اتفاق  عن  املنبثقة  اللجان  باشرت 

عملها بعد عامني من تشكلها بسبب اتساع رقعة 

اخلالفات بني طرفي االنقسام، وخاصًة ما أثارته 

حماس من حتفظات حينذاك.

ملنظمة  املؤقت  القيادي  اإلطار  صعيد  على 

لوطني  ا لوفاق  ا قية  التفا ووفقًا  لتحرير،  ا

الفلسطيني املوقعة في القاهرة في أيار 2011 

فقد تشكل اإلطار القيادي املؤقت للمنظمة كأعلى 

الشعب  مكونات  تضم  للمنظمة  قيادية  هيئة 

الفلسطيني والفصائل املمثلة في منظمة التحرير 

حماس  حركتي  خاصة  خارجها  والفصائل 

اجتماعه  اإلطار  هذا  عقد  اإلسالمي،  واجلهاد 

القاهرة في تاريخ  22 كانون األول  األول في 

يحدث  ولم  ذلك  عند  توقف  األمر  لكن   ،2011

انطالقة فعلية لعمل هذه اللجنة.

 جلنة االنتخابات، حيث مت االتفاق على تنظيم 

للمجلسني  ومتزامنة  عامة  فلسطينية  انتخابات 

سواء  حد  على  وللرئاسة  والتشريعي  الوطني 

على أن تكون االنتخابات بنظام التمثيل النسبي 

املختلط  النظام  أساس  الوطني وعلى  للمجلس 

التشريعي  للمجلس  دوائر(   %25 قوائم،   %75(

على أن تكون نسبة احلسم 2%، وبالفعل فقد مت 

التوافق على تشكيل جلنة االنتخابات وعلى ضوء 

الرئيس محمود  عن  ذلك صدر مرسوم رئاسي 

يقضي   2012 األول  كانون   22 بتاريخ  عباس 

بإعادة تشكيل جلنة االنتخابات املركزية برئاسة 

الدكتور حنا ناصر باإلضافة إلى ثمانية أعضاء 

ناصر  الدكتور  برئاسة  منها  آخرين، وقام وفد 

لتجهيز  متهيدًا  هنية  إسماعيل  السيد  مبقابلة 

أن  إال  بياناتهم،  وحتديث  الناخبني  سجالت 

حركة حماس ما زالت ترفض إعادة فتح مكاتب 

هو  ملا  وفقًا  مهامها  ملباشرة  االنتخابات  دائرة 

منصوص عليه.

نص  االنتقالية،  الوطني  الوفاق  حكومة  تشكيل 

اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة انتقالية بالتوافق 

بني حركتي فتح وحماس وبالتشاور مع باقي الفصائل 

األخرى، خالصة اجلدل الطويل حول تسمية رئيس 

وزراء لهذه احلكومة مت حسمه في اتفاق الدوحة في 

شباط من هذا العام املوقع بني الرئيس الفلسطيني 

وخالد مشعل والذي نص على تشكيل حكومة التوافق 

مستقلة  مهنية  كفاءات  من  الفلسطينية  الوطني 

برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة. 

اتفاق الدوحة اصطدم باخلالفات الداخلية احلمساوية 

التي أفشلت تطبيقه.
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جلنة املصاحلة املجتمعية، عقدت عدة اجتماعات 

للجنة  تناوبية  رئاسة  هيئة  اختيار  عن  أسفرت 

وتوزيع املهام بني األعضاء ووضع تصور أولي 

رئيس  أن  بيد  احملافظات،  في  الفرعية  للجان 

اللجنة احلالي القيادي في اجلبهة الشعبية رباح 

مهنا ربط أي تقدم في عمل اللجنة بتشكيل حكومة 

الوفاق وتوفير األموال الالزمة لذلك مشيرًا إلى 

غياب االنسجام بني أعضائها. 

اجتمعت  الثقة،  وبناء  العامة  احلريات  جلنة 

واختارت  والقطاع  الضفة  في  بفرعيها  اللجنة 

في  لسرها  أمينًا  البرغوثي  مصطفى  الدكتور 

الضفة وخليل أبو شمالة أمينًا لسرها في القطاع، 

وحصرت مهامها في قضايا املعتقلني السياسيني 

وتوزيع الصحف ممنوعة التوزيع ورفع احلظر عن 

السفر  جوازات  عن  املنع  ورفع  والتنقل  السفر 

وفتح املؤسسات واجلمعيات املغلقة، وقد رفعت 

اللجنة توصيات للجهات املسؤولة في غزة و رام 

السياسيني ومت  املعتقلني  قوائم  تبادل  الله ومت 

اإلفراج عن البعض دون التوصل إلى حل جذري 

للمشكلة، كذلك مت التوافق على توزيع الصحف 

دون نتائج ملموسة على األرض، وبالنسبة إلى 

قضية جوازات السفر فقد أوفت السلطة الوطنية 

جديدة  سفر  جوازات  وأصدرت  بتعهداتها 

لألشخاص الذين سبق حرمانهم منها.

أمني سر جلنة احلريات العامة في قطاع غزة 

خليل أبو شمالة سبق أن صرح بأن اللجنة جمدت 

وحماس  فتح  حركتي  تنفيذ  عدم  بسبب  عملها 

املعتقلني  سراح  إطالق  خصوصًا  التزاماتهما 

من اجلانبني وحرية توزيع الصحف. 

اتفاق الدوحة يكشف تباين المواقف 
بين حماس دمشق وحماس غزة

في  توقيعه  مت  الذي  الدوحة  اتفاق  فجر 

مطلع  شباط  من  الرابع  في  القطرية  العاصمة 

العام موجة خالفات شديدة بني ما ميكن  هذا 

حيث  غزة،  وحماس  اخلارج  حماس  تسميته 

في  احلمساوية  القيادات  من  العديد  اعترض 

عباس  محمود  الرئيس  تولي  قضية  على  غزة 

رئاسة احلكومة اجلديدة. اخلالفات احلمساوية 

الداخلية لم تكن وليدة اللحظة، ففي وقت سابق 

عن  إعالمية  مصادر  نقلت  املاضي،  العام  من 

قيادي مسؤول في حماس أن حملة التحريض 

الزهار ضد رئيس املكتب  التي يقودها محمود 

للحركة خالد مشعل قد جاءت كردة  السياسي 

فعل وألسباب خاصة وشخصية بعد أن رفض 

مشعل أن تتبنى احلركة طباعة ونشر كتاب أجنزه 

للحضارات«  الكونية  »احلقيقة  بعنوان  الزهار 

وهو كتاب يناقش العالقة بني الكائنات املخلوقة 

وتعاون احلضارات، وأنه )مشعل( رفض رفضًا 

تامًا أن تتكفل احلركة ماليًا بعملية النشر، حيث 

ال عالقة ملضمون الكتاب باجلانب السياسي أو 

ركاكة  إلى  إضافة  احلركي  التنظيمي  اجلانب 

وضعف الردود التي صاغها الزهار في معرض 

رده على أفكار صمويل هنغتون وفوكاياما حول 

صدام احلضارات.

القيادي في حماس محمود الزهار سبق أن 

رفض التصريحات التي أطلقها خالد مشعل خالل 

كلمته في اتفاق توقيع املصاحلة بشأن إعطاء مهلة 

للتفاوض مع إسرائيل قائاًل 1 إن موقف مشعل ال 
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ميثل موقف احلركة الرسمي الذي يعتمد املقاومة 

وأضاف  التفاوض.  وليس  أساسيًا  برنامجًا 

الزهار: »نحن لم نعط أبو مازن فرصة للتفاوض 

ولم نوافق على تفاوض ولم نشجعه عليه، بل على 

العكس أحرجناه في قضية التفاوض ليل نهار«.

تعقيبًا على تصريحات الزهار، سارع املكتب 

السياسي لـ»حماس« بالرد بحزم على تصريحات 

الزهار، جاء ذلك على لسان عزت الرشق عضو 

املكتب السياسي للحركة في بيان وزع على وسائل 

اإلعالم جاء فيه »إن تصريحات محمود الزهار 

خطأ، وال تعبر عن موقف احلركة ومؤسساتها، 

ومتثل خرقًا للتقاليد التنظيمية املعمول بها في 

رئيس  بحق  عنه  تصدر  أن  يجوز  وال  احلركة، 

احلركة وقائدها«. وأضاف الرشق »إن الدكتور 

رئيس  كلمة  على  التعليق  مخواًل  ليس  الزهار 

احلركة أو االستدراك عليها، واملكتب السياسي 

أو  توضيحات  أية  املخولة  الوحيدة  اجلهة  هو 

استدراكات إن وجدت على تصريحات القيادة«.

كشف اتفاق الدوحة عن حالة جدل وغضب 

فيما  وبالذات  غزة  حماس  حركة  صفوف  في 

رئاسة  عباس  محمود  الرئيس  بتولي  يتعلق 

أن  فتح، واعتبروا  الوزراء بصفته رئيس حركة 

املصاحلة  التفاق  باطل ومخالف  الدوحة  اتفاق 

القاهرة.  العام املاضي في  أيار من  املوقع في 

القيادات احلمساوية عزت سبب الرفض  بعض 

الذي ساد بني قادة حركة حماس وكوادرها في 

غزة لهذا االتفاق إلى أمرين مهمني من جانبهما: 

»الدستور  األساسي  للقانون  أنه مخالف  األول 

املؤقت« والثاني أنه يتناقض مع سياسة احلركة 

وتوجهاتها املختلفة عن سياسات الرئيس عباس 

وتوجهاته.

صحيفة احلياة اللندنية نشرت تقريرًا2 صحافيًا 

يستند إلى ما اعتبرته مصادر فلسطينية موثوقة، 

أشار إلى أن حركة حماس في غزة تغلي بسبب 

الوطني  التوافق  حكومة  رئيس  منصب  إسناد 

للرئيس محمود عباس على اعتبار أن ذلك مخالف 

للدستور املؤقت، وال ميثل موقف احلركة ألنه قرار 

منفرد سيؤثر سلبًا على متاسكها بل وقد يعصف 

غزة  في  وكوادرها  احلركة  قادة  وأن  بوحدتها. 

يرفضون بشدة موافقة رئيس املكتب السياسي 

للحركة خالد مشعل على أن يرئس عباس احلكومة 

اجلديدة، كذلك أشار التقرير إلى أن نائب رئيس 

املكتب السياسي موسى أبو مرزوق يشاطر قادة 

احلركة في غزة الرأي ويرفض أن يكون عباس 

رئيسًا للحكومة.

الدكتور  السياسي في حماس  املكتب  عضو 

الدوحة  اتفاق  بشدة3  هاجم  الزهار  محمود 

معتبرًا أنه اعتراف صريح بنجاح برنامج حركة 

األمني  التعاون والتنسيق  على  يقوم  الذي  فتح 

الوقت  في  بإسرائيل،  واملفاوضات واالعتراف 

الذي يفتح فيه العالم اإلسالمي والعربي أبوابه 

حلركة حماس اعترافًا بنجاح مشروعها املقاوم. 

مسؤولية  عباس  تولي الرئيس  أن  الزهار  وأكد 

احلكومة الفلسطينية القادمة خطوة خاطئة لم يتم 

التشاور فيها داخل حركة حماس وهي سابقة لم 

حتدث في تاريخ احلركات اإلسالمية، وأن حماس 

في غزة لم تتم استشارتها وهي التي متثل الثقل 

احلقيقي حلركة حماس، وهناك أعضاء للحركة في 
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اخلارج لم يتم استشارتهم وإذا كانت االستشارة 

متت في الدائرة الضيقة لرئيس املكتب السياسي 

خالد مشعل فهذا أمر غير مقبول على حد زعمه.

حركة  في  القيادي  البردويل  الدكتور صالح 

حماس وخالل مقابلة صحافية أجرتها صحيفة 

االنقسام  إنهاء  إن   4 قال: العربي  القدس 

الغربية  غزة والضفة  قطاع  بني  ما  الفلسطيني 

لن ينتهي هذا العام أو العام القادم من خالل 

إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جتريها حكومة 

التوافق الوطني الذي كلف الرئيس الفلسطيني 

الدوحة  إعالن  وفق  تشكيلها  عباس  محمود 

لتلك  لإلعداد  احلكومة  تلك  بتشكيل  القاضي 

وأشار  االنقسام،  إلنهاء  وإجرائها  االنتخابات 

إلى أنه ال توجد أي بوادر توحي بإمكانية إجراء 

العام  العام وال  هذا  الفلسطينية ال  االنتخابات 

القادم إلنهاء االنقسام.

»التغيير واإلصالح«  كتلة  أصدرته  بيان  في 

قانونية  لدراسة  ووفقًا  حماس  حلركة  التابعة 

أعدتها الكتلة بخصوص مسألة اجلمع بني رئاسة 

السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء قالت: »إن 

باعتباره  األساسي  للقانون  مخالف  األمر  هذا 

الدستور املؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية 

بني  الفصل  على  ينص  الذي  ملكوناتها  واحملدد 

نعلن عن  إذ  »إننا  البيان  في  املنصبني«، وجاء 

هذا املوقف لندعو جميع األطراف املوقعة والراعية 

للمصاحلة الفلسطينية إلى إعادة النظر في هذا 

األساسي  القانون  احترام  املوضوع، وضرورة 

وعدم جتاوزه في أي اتفاق يتم إجنازه«.

صفوف  في  ثار  الذي  واجلدل  اللغط  نتيجة 

قيادات حركة حماس بعد اتفاق الدوحة، تداعى 

أعضاء املكتب السياسي للحركة لعقد اجتماع في 

القاهرة لتدارس األمر واتخاذ موقف موحد من 

اتفاق الدوحة، صحيفة األهرام املصرية 5 نشرت 

خبرًا مقتضبًا حول تفاصيل ونتائج هذا االجتماع 

أهم  تنفيذ  أمام  جديدة  شروط  مت وضع  حيث 

بند في اتفاق الدوحة الذي يتعلق بتولي الرئيس 

محمود عباس رئاسة احلكومة الفلسطينية، إلى 

وأن  املقبلة.  التشريعية  االنتخابات  إجراء  حني 

شروط حماس التي سيتم إبالغ الرئيس محمود 

عباس بها تتضمن أن يقوم الرئيس بأداء اليمني 

الدستورية كرئيس للوزراء أمام املجلس التشريعي 

تختار  غالبيته، وأن  على  حماس  تسيطر  الذي 

حماس أحد قياداتها ليتولى منصب نائب رئيس 

الوزراء، وأن تشغل حماس ثالث حقائب وزارية 

هي: الداخلية، والعدل، واملالية، كما تقترح حماس 

أن تتولى اختيار 15% من أعضاء احلكومة، بحكم 

أنها صاحبة األغلبية في املجلس التشريعي.

ق  ا ألور ا خللط  ية  حمساو لة  محاو في 

واالنقضاض على اتفاق الدوحة، سعت احلركة 

بتسريب  تتعلق  معلومات  إشاعة  إلى  غزة  في 

أجهزة  فيها  أمنية شاركت  اجتماعات  محاضر 

فلسطينية ومصرية وأردنية وأميركية  مخابرات 

بهدف  غزة  على  احلصار  لتشديد  وإسرائيلية 

لم  التي  املعلومات  إفشال حكومة حماس. هذا 

حملة  رافقتها  موثوقة  مصادر  أي  إلى  تستند 

تصعيد وتهديد في غزة ضد عناصر حركة فتح 

نسفت إلى حد كبير أجواء التفاؤل التي سادت 

في الشارع الفلسطيني بعد التوقيع على اتفاق 
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الدوحة. حركة حماس، وفي سياق تبرير فشلها 

في إدارة شؤون احلياة في غزة وتوفير متطلبات 

وجهت  القطاع،  لسكان  األساسية  املعيشة 

والرئيس  فتح  حلركة  االتهام  أصابع  كالعادة 

أزمة  بالتواطؤ في خلق  محمود عباس واتهمته 

الوقود والكهرباء في غزة.

الدور اإليراني وتأثيره على حماس

كان واضحًا أن املوقف الرمادي الذي تبنته 

حماس جتاه األزمة السورية وتصريحات قادتها 

املتباينة جتاه الثورة السورية والنظام السوري، 

كان له أثر سلبي على العالقة بني حماس وإيران، 

وفي هذا السياق، سرت شائعات تناقلتها وسائل 

إعالم مختلفة عن جتميد الدعم املالي الذي تتلقاه 

رئيس  غياب  لوحظ  وكذلك  إيران  من  حماس 

املكتب السياسي حلماس خالد مشعل عن مؤمتر 

الصحوة اإلسالمية الذي عقد في شهر أيلول من 

العام املاضي.

بعد توقيع اتفاق الدوحة بني الرئيس محمود 

اإليرانية  الصحف  بعض  شنت  عباس ومشعل 

هجومًا الذعًا ضد مشعل واتهمته بجر حماس 

إلى مسيرة التسوية وإبعادها عن نهج املقاومة.

يقول عزام األحمد عضو اللجنة املركزية في 

في  الوطني  احلوار  ملف  ومسؤول  فتح  حركة 

احلركة6 في مقابلة مع صحيفة املستقبل اللبنانية: 

إن إيران لعبت دورًا في حتريض إسماعيل هنية 

الذي وصل إلى طهران في اليوم التالي لتوقيع 

إعالن الدوحة على الرغم من مناشدات من قيادات 

من حماس له بعدم الذهاب إلى طهران، هذا يؤكد 

لعب إيران دورًا سلبيًا إزاء املصاحلة، ويضيف 

عزام األحمد، قائال: تأكدنا أن دعمًا ماليًا كبيرًا 

باعتباره  إيران إلسماعيل هنية ولألسف  قدمته 

رئيس »حكومة غزة« وليس باعتباره قياديًا في 

»حماس«، وكأن إيران تقول: استمروا باالنقسام، 

وفي املقابل سنمدكم باملال. ويؤكد األحمد زيارة 

أحد قادة حماس الدكتور الزهارـ  أول املتصدين 

لتفاهم الدوحةـ  تؤكد أن هناك تنسيقًا بني قيادات 

حماس في غزة وإيران، لعرقلة املصاحلة. 

يسترشد األحمد بالتصريح الصادر عن وزارة 

اخلارجية اإليرانية عندما أعلن اتفاق املصاحلة 

في 4 أيار 2011 والذي رحب باالتفاق، ثم بعد 

إيران رفض  في  األمن  وزير  أعلن  أيام،  ثالثة 

اتفاق املصاحلة الذي قال إنه يهدف إلى محاصرة 

املقاومة، واضعًا املصاحلة والوحدة الفلسطينية 

في مواجهة مع املقاومة.

األولوية بالنسبة لحماس تحقيق 
وحدة اندماجية مع الجهاد اإلسالمي

في الوقت الراهن، يبدو أن األولوية بالنسبة 

حلركة حماس تتجه نحو حتقيق وحدة اندماجية 

حتقيق  وليس  اإلسالمي  اجلهاد  حركة  مع 

املصاحلة مع حركة فتح، هذا ما ميكن استنتاجه 

املفاجئة  التصريحات  بعض  قراءة  خالل  من 

لقيادات حمساوية بشأن العالقة مع حركة اجلهاد 

اإلسالمي. في املضامني، لم تكن زيارة إسماعيل 

هنية والدكتور محمود الزهار إليران مؤخرًا محل 

صدفة، وما ميكن استنتاجه هو أن إيران ترعى 

هذا التوجه وحتاول إنضاجه بغية تعزيز نفوذها 
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في املنطقة وتقوية جبهة حلفائها ضد خصومها 

السياسيني. أمر آخر ميكن أن يشكل سببًا في 

هذا التوجه يتعلق برغبة حركتي حماس واجلهاد 

النتخابات  استباقًا وحتضيرًا  عالقتهما  بتعزيز 

صياغة  ستعيد  والتي  القادمة  الوطني  املجلس 

منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة.

في مطلع هذا العام، دعا القيادي في حركة 

حماس إسماعيل هنية بشكل مفاجئ إلى حوار 

اإلسالمي  واجلهاد  حماس  حركتي  بني  معمق 

بني  التامة  االندماجية  الوحدة  أجل حتقيق  من 

احلركتني، تلك الدعوة التي القت جتاوبًا سريعًا 

عنها  عّبر  اإلسالمي  اجلهاد  قيادة  جانب  من 

قوى  وحدة  إن  بالقول  الهندي  محمد  الدكتور 

وضرورة  شرعي،  واجب  الفلسطينية  املقاومة 

وطنية، كاشفًا عن بدء حوار عميق بني احلركتني 

في الداخل واخلارج لدراسة كل اجلوانب املتعلقة 

بهذا األمر، هذا األمر الذي أكده الناطق باسم 

حركة اجلهاد اإلسالمي داود شهاب قائاًل: بدأنا 

فعليًا حورًا معمقًا في الداخل واخلارج من أجل 

عديدة  محاوالت  إلى  مشيرًا  الوحدة،  حتقيق 

للحوار جرت في املاضي لكنها توقفت، وأن وحدة 

حركته مع حماس »ستشكل نواة لوحدة احلركة 

اإلسالمية في العالم«، مبينًا أن اللقاءات تتم في 

أيضًا  اإلسرائيلية  والسجون  واخلارج  الداخل 

وجتري على أعلى مستوى قيادي في احلركتني.

القيادي في اجلهاد خالد البطش قال بعد لقائه 

مع إسماعيل هنية 7 »إن اللقاء ناقش موضوع 

الوحدة اإلسالمية والعربية على مستوى الشعوب 

والثورات، على أن تكون نقطة االنطالقة والبداية 

بني  اإلسالمية  احلركة  عبر وحدة  فلسطني  من 

حركتي اجلهاد اإلسالمي وحماس«.

بات من الواضح أن حركة حماس تعطي أولوية 

للحوار مع حركة اجلهاد اإلسالمي بغية إرضاء 

الساحة  على  نفوذها  وتقوية  جهة  من  حلفائها 

الفلسطينية من جهة أخرى. 

صعود اإلخوان المسلمين
 في مصر وتأثيره المحتمل

صحيفة نيويورك تاميز األميركية نشرت 

تقريرًا 8 أشار إلى أنه في سياق استعداد 

املسلمني الستالم زمام  اإلخوان  جماعة 

السلطة في مصر فإنها تسعى إلى إعادة 

تقييم عالقاتها مع حماس وفتح في محاولة 

قيام دولة  للضغط على إسرائيل إلعالن 

فلسطني املستقلة.

أشار  الصحيفة  نشرته  الذي  التقرير 

أن  تنوي  املسلمني  اإلخوان  حركة  إلى 

السياسة  في  معتدلة  مواقع  نحو  تنطلق 

مصر،  مكانة  تشكيل  وإعادة  اخلارجية 

في  مسؤولون  يقول  التقرير  وبحسب 

تخلوا  إنهم  املسلمني  اإلخوان  جماعة 

السابق حلماس واللتزامها  تأييدهم  عن 

بهدف  إسرائيل  ضد  املسلح  بالنضال 

فتح قنوات اتصال مع فتح. ويقول قادة 

اجلماعة إنه إذا أمكن إقناع الفلسطينيني 

احلازمة  مصر  مع  سوية  العمل  على 

اجلديدة، فإنه ستكون لديهم فرص أكبر 

على  إسرائيل  إلجبار  جهودهم  لنجاح 
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التفاوض بجدية على شروط الدولة.

رضا فهمي، أحد املسؤولني في اجلماعة 

على  اإلشراف  مسؤولية  يتولى  الذي 

العالقات مع الفلسطينيني ويرئس حاليًا 

جلنة الشؤون العربية في مجلس الشورى 

مع  نتعامل  أن  »علينا  يقول:  املصري، 

الفلسطينيني كمظلة للطرفني، وعلينا أن 

كليهما«  من  متساوية  مسافة  على  نقف 

بحجم  حركة  أي  »إن  قائاًل  ويضيف 

تكون  اجلماعة  فإن  املسلمني،  اإلخوان 

في وضع مختلف متامًا عندما تقف في 

صفوف املعارضة عما تكون عليه عندما 

تكون في السلطة«. كما أكد فهمي بحسب 

التقرير أن املرشد العام لإلخوان املسلمني 

بضرورة  مشعل  خالد  أبلغ  بديع  محمد 

قضية  جتاه  اعتدااًل  أكثر  موقف  تبني 

املصاحلة.

أكثر  لسان  وعلى  بدورها  فتح  حركة 

من مسؤول، عبرت عن ارتياحها وتفاؤلها 

في  املسلمني  اإلخوان  حركة  مبواقف 

القاهرة، وأبدت استعداها التام للتعاون 

والتنسيق من أجل بلورة مواقف مشتركة 

القضايا وخاصة قضيتي  جتاه مختلف 

املصاحلة وعملية السالم.

بدوره، قلل القيادي في حركة حماس 

أهمية  من  لزهار  ا محمود  لدكتور  ا

مع  فتح  حركة  التي جتريها  االتصاالت 

إياها  واصفًا  املسلمني  اإلخوان  حركة 

بالعالقات العامة.

خالصة القول

 يوجد بعض احملددات التي ميكن أن تؤثر 

بشكل مباشر على مسيرة املصاحلة الوطنية 

الفلسطينية، أحد أهم هذه احملددات يتعلق 

الداخلية  االنتخابات  تفرزه  أن  ميكن  مبا 

احلمساوية والتي من املتوقع أن تنتهي في 

التكهن  ميكن  ال  حيث  نيسان  شهر  نهاية 

بالصيغة النهاية التي ستتبلور وتعيد صياغة 

على  سواء  احلمساوي  السياسي  املشهد 

صعيد تعزيز نفوذ خالد مشعل أو على صعيد 

تعزيز نفوذ حماس غزة األكثر تطرفًا جتاه 

ملف املصاحلة، عامل آخر سيؤثر حتمًا على 

السياسي  باملشهد  يتعلق  املصاحلة  مسيرة 

املصري وكيفية تشكله بعد انتهاء انتخابات 

الرئاسة. وإلى حني اتضاح الصورة النهائية 

السياسي  املشهد  عليها  سيتشكل  التي 

احلمساوي واملصري ستبقى مسيرة املصاحلة 

معطلًة وقابلًة لالنتكاس والتراجع. 

ة  عد ملتصا ا ئيلية  ا إلسر ا ت  ا يد لتهد ا

تأخذ  بدأت  والتي  غزة  جتاه  واملتواصلة 

طابعًا جديًا في اآلونة األخيرة ستؤثر حتمًا 

تنفيذها،  حال  في  املصاحلة  مسيرة  على 

فالنوايا العدوانية اإلسرائيلية املعلنة بإعادة 

احتالل قطاع غزة ينبغي التعامل معها بجدية 

خاصة في اللحظة التي نقترب فيها من حتقيق 

حلم املصاحلة الذي يؤرق إسرائيل ويزعجها 

وظفتها  مجانية  ضغط  ورقة  أهم  ويفقدها 

لتحطيم طموحاتنا وأهدافنا الوطنية.
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مقاالت

 بسام درويش *

*  كاتب وباحث فلسطيني.

المصالحة..
خطوة إلى األمام وقفزات إلى الوراء

الرابع  في  وحتديدًا  اآلن،  من  عام  قبل 

أنظار  كانت  املاضي.  العام  من  أيار  من 

إلى  مشدودًة  وعقولهم  وقلوبهم  الفلسطينيني 

العاصمة املصرية،القاهرة، ملتابعة وقائع التوقيع 

واستمعوا  الفلسطينية،  املصاحلة  اتفاق  على 

ودقات قلوبهم تتسارع فرحًا إلى خطباء احلفل 

األبد  إلى  االنقسام  صفحة  طي  يعلنون  وهم 

ويهجون االنقسام قائلني فيه ما قاله مالك في 

اخلمر، وفي الوقت نفسه أطنبت كلماتهم في مدح 

ليست خيارًا  أنها  التي أجمعوا على  املصاحلة 

مجابهة  ميكن  ال  وطنية  ضرورة  بل  فحسب، 

االحتالل والتصدي لعنجهيته وعدوانه املتصاعد 

االحتفال  تنتهي وقائع  أن  دون حتقيقها. وقبل 

كانت اجلماهير الفلسطينية على امتداد مساحة 

الشوارع مبسيرات عفوية  إلى  نزلت  قد  الوطن 

ابتهاجًا وترحيبًا باملصاحلة.

انتقالية  حكومة  تشكيل  االتفاق  تضمن  لقد 

من شخصيات مستقلة تتولى تنظيم االنتخابات 

وإنهاء  الوطني،  واملجلس  والرئاسية  التشريعية 

االنقسام في األجهزة اإلدارية واألمنية، وإعادة 

احلرب  جراء  غزة  قطاع  في  تهدم  ما  إعمار 

وفك   )2009-2008( اإلسرائيلية  العدوانية 

املعتقلني  سراح  وإطالق  القطاع  عن  احلصار 

حسب  وتقرر  والقطاع  الضفة  في  السياسيني 

االتفاق تشكيل جلنة االنتخابات املركزية لتحضر 

زمنيًا  جدواًل  وضع  والذي  القادمة  لالنتخابات 

على  التوقيع  تاريخ  من  عام  خالل  إلجرائها 

وحدة  استعادة  االتفاق  تتضمن  كما  االتفاق. 

يعقد جلسة  أن  تقرر  التشريعي، حيث  املجلس 

تضم جميع مكوناته في الثاني من شباط 2012.
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وللتذكير، انبثق عن املؤمتر الذي توج باالتفاق 

أعاله عدة جلان تعمل على إزاحة العراقيل وتذليل 

العقبات التي ستظهر خالل عملية الشروع في 

تطبيق اتفاق املصاحلة، ومن هذه اللجان: جلنتا 

املصاحلة املجتمعية واحلريات العامة. وذلك لسد 

الباب أمام »شيطان التفاصيل« ومحاصرته، حتى 

ال يعيق أو يعرقل تنفيذ االتفاق.

كما  بالتمام والكمال  عام  قبل  ذلك  كان  لقد 

ما  اآلن؟  الفلسطيني  املشهد  هو  فكيف  يقال، 

هي اخلطوات التي مت قطعها على طريق إجناز 

املصاحلة الفلسطينية؟

التي  املعسولة  التصريحات  من  الرغم  على 

»فتح«  من  لكل  الرسميني  الناطقني  عن  تصدر 

و»حماس« التي تؤكد التمسك باملصاحلة ويحاول 

كل طرف حتميل الطرف اآلخر مسؤولية التعثر 

احلاصل في إجناز املصاحلة فإن الواقع يشير 

إلى عكس ذلك، فقد زادت التعقيدات وتعاظمت 

التغني  فباستثناء  املصاحلة،  نحو  التقدم  أمام 

يلمس  لم  الفلسطيني  الشارع  فإن  باملصاحلة 

التوجه  جدية  إلى  تشير  األرض  على  إجراءات 

نحو إجناز املصاحلة. بل اتخذت املصاحلة ستارًا 

فتحت  الدميقراطية،  احلريات  من  للحد  وذريعًة 

ذريعة عدم تعكير أجواء املصاحلة يتم التغاضي 

عن كثير من املسلكيات واملمارسات التي تنتهك 

أبسط حقوق املواطن ومازالت حتظر التحركات 

اجلماهير داخل املدن في قطاع غزة. حتى تلك 

التحركات املطلبية. وهو ما يبني أن القصد من 

إدارة  جعجعة احلديث عن املصاحلة هو طحن 

االنقسام.

لقد بينت أزمة توقف محطة توليد كهرباء غزة 

ونفاد الوقود أن املصاحلة الفلسطينية تقف على 

غزة  في  الطرفان،  تراشق  فقد  متحركة،  رمال 

وفي رام الله، االتهام عن مسؤولية إغراق قطاع 

الناطقني  ببعض  احلد  الظالم، ووصل  في  غزة 

الرسميني حلماس إلى حد اتهام املسؤولني في 

رام الله وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس »أبو 

مازن« بالتواطؤ مع القاهرة وتل أبيب لتعتيم غزة، 

عبر  إلى غزة  الوقود  نقل  القاهرة  وعزوا رفض 

إلى  سالم،  أبو  كرم  معبر  من  بدياًل  معبر رفح 

الفلسطيني  املعابر  باتفاق  التزام من املصريني 

– اإلسرائيلي. كما اتهموا تنظيم حركة فتح في 
غزة بالعمل على زعزعة حكومة غزة فقامت حماس 

بحملة اعتقاالت شملت العشرات من نشطاء فتح 

بتهمة التحريض على حماس وحكومتها. وذهبت 

إلى أبعد من ذلك إذ هددت باقي الفصائل من 

أي حترك في الشارع على شكل تظاهرات أو 

اعتصامات ال تتبنى روايتها حول مشكلة توقف 

محمود  والرئيس  فتح  حركة  بتحميل  الكهرباء 

عباس وحدهما مسؤولية انقطاع الكهرباء.

عن  الناطقني  من  بعض  وجد  املقابل،  وفي 

فتح في أزمة الكهرباء وفي الغبار الذي أثارته 

مواتية  الفرصة  حماس  قادة  بعض  تصريحات 

لشن هجوم مضاد على حماس وحكومتها عبر 

فاتورة  تسدد  الله  في رام  السلطة  أن  التأكيد 

معظم الكهرباء الواردة إلى غزة، وأنها ستسدد 

حكومة  قيام  حال  في  غزة  محطة  فاتورة وقود 

فواتير  من  جبايته  متت  ما  بتحويل  حماس 

عبر  اجلباية  حتسني  جانب  إلى  املستهلكني، 
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التوقف عن عدم تسديد فواتير استهالك الكهرباء 

عن املؤسسات والدوائر احلكومية في غزة إضافة 

إلى مؤسسات ومكاتب حركة حماس وكذلك بعض 

احملسوبني عليها.

إن اللغط الذي أثير في أعقاب أزمة الكهرباء 

وتداعياتها جعل الكثير من الفلسطينيني يضعون 

أيديهم على قلبهم توجسًا وخوفًا من أن تطيح 

هذه األزمة مبا تبقى من بصيص أمل للمضي 

قدمًا نحو حتقيق املصاحلة.

في  املصاحلة  اتفاق  على  التوقيع  بني  ما 

لالتفاق،  األولى  السنوية  والذكرى   2011 أيار 

صدرت الكثير من اإلشارات واملواقف عن طرفي 

املصاحلة / االنقسام بعضها ينسجم مع روح 

املصاحلة فتنتعش اآلمال بقرب حتققها وبعضها 

اآلخر يبتعد كثيرًا عن أجواء املصاحلة بل يتناقض 

معها، وأحيانًا قد تلمس للشخص نفسه  من هذا 

الفصيل أو ذاك موقفني متعارضني مع املصاحلة 

ورمبا في اخلطاب نفسه ميكن تلمس ذلك التباين، 

باملصاحلة وتأكيد  باإلشادة  اخلطاب  يبدأ  كأن 

ضرورتها وينهيه بالدفاع عن تداعيات االنقسام 

يتمترس خلف روايته  ونتائجه، وبني هذا وذاك 

الذي  العام  شهد  ذلك  إلى  االنقسام.  ملبررات 

احملطات  من  الكثير  االتفاق  عمر  من  انقضى 

واألحداث التي البد من مللمة ما ميكن مللمته من 

تلك اإلشارات أو احملطات وجتميعها والعمل على 

إعادة ترتيبها فيما يشبه تركيب القطع املتناثرة 

لتقدمي املشهد الراهن وبالتالي التمكن من فهمه 

واستجالء مصير املصاحلة. 

 العقبة األولى

العقبة األولى التي أثارها »شيطان التفاصيل« 

تنفيذ ما مت االتفاق عليه في  عند الشروع في 

احلكومة  رئيس  تسمية  معضلة  كانت  القاهرة، 

االنتقالية، فقد جوبه مرشحو كل طرف برفض 

الطرف اآلخر. وكان ذلك يتم عبر لقاءات ثنائية 

بني احلركتني، مما أثار حفيظة القوى والفصائل 

الفلسطينية األخرى، فانتقدت تلك اللقاءات ورأت، 

لدورها وإعادة  تهميشًا  ذلك  في  محقة،  وكانت 

إنتاج للثنائية القطبية التي قادت فيما قادت إليه 

إلى حالة االنقسام الراهنة.

على صعيد آخر، كشف أسلوب إدارة ملف 

تسمية رئيس الوزراء عن التركيز على األسماء 

لتنفيذ  وأهليتها  إمكانياتها  عن  النظر  بصرف 

أهمها  االتفاق والتي  بها حسب  املناطة  املهام 

اإلشراف على االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

واملجلس الوطني وإعادة إعمار ما دمره العدوان 

فك  إلى  باإلضافة  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي 

احلصار عن غزة.

رئيس  تسمية  بعقبة  اصطدامها  ونتيجة 

تراوح  املصاحلة  حالة  ظلت  االنتقالية  احلكومة 

مكانها حتى بالنسبة إلى عمل اللجان التي شكلت 

املجتمعية،  الصعوبات وإجناز املصاحلة  لتذليل 

في  ملموس  تقدم  أي  احلريات  فلم حتقق جلنة 

عملها، ولم تشكل عائقًا أمام استئناف االعتقال 

السياسي. أما بالنسبة إلى جلنة املصاحلة فعلى 

الرغم من أنها متكنت من صياغة تصور وآليات 

عملها التي مت وضعه في األدراج حلني تشكيل 

احلكومة املرتقبة.
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وتاه املتابع في دوامة التصريحات والتصريحات 

»فتح«  من  لكل  الرسميني  للناطقني  املضادة 

الطرَف  طرف  كل  فيها  يحّمل  التي  و«حماس« 

اآلخر مسؤولية االنحباس في مشهد املصاحلة 

مع التأكيد على حرصه على إجنازها وضرورة 

جتاوز احلسابات الفئوية واحلزبية الضيقة.

في األسبوع األول من شهر شباط املاضي 

حدث تطور دراماتيكي في ملف املصاحلة، متثل 

مشعل  وخالد  عباس  محمود  الرئيس  لقاء  في 

رئيس املكتب السياسي حلماس، في العاصمة 

القطرية،الدوحة، حتت رعاية شخصية من أمير 

باتفاق  يعرف  بات  الذي  اللقاء  متخض  قطر. 

الدوحة عن موافقة الطرفني على أن يكلف محمود 

التحرير  منظمة  ورئيس  السلطة  رئيس  عباس 

الفلسطينية ورئيس دولة فلسطني بترؤس وتشكيل 

احلكومة الفلسطينية املؤقتة. وما إن أعلن االتفاق 

الترحيب  بني  متباينة  فعل  بردود  استقبل  حتى 

واالعتراض والرفض، فداخل حركة فتح ثمة من 

التكليف  هذا  أن  بذريعة  االتفاق  على  اعترض 

يلقي على عاتق الرئيس مسؤوليات إضافية قد 

ال متكنه من القيام بها على أكمل وجه، أما على 

اجلانب املقابل في حركة حماس فقد مت رفض 

االتفاق من قبل قطاع واسع داخل احلركة وإن 

تباينت الذرائع واملبررات التي سيقت لتغليف هذا 

الرفض، بني احلجج القانونية بدعوى أن القانون 

األساسي للسلطة ال يسمح باجلمع بني منصبي 

السلطة ورئيس احلكومة، كما جاء على  رئيس 

»حماس«  ناطقي  أحد  املصري،  مشير  لسان  

عنه  عبر  كما  لالتفاق  الصاخب  الرفض  وبني 

محمود الزهار القيادي البارز في حماس، الذي 

رأى في التوقيع على االتفاق جتاوزًا من رئيس 

املكتب السياسي حلركة حماس ومخالفة تنظيمية 

ألنه مت دون الرجوع إلى مؤسسات احلركة، وعليه 

فإن توقيع رئيس املكتب السياسي حلماس ال يلزم 

الكتلة  إال صاحبه، أي مشعل. وبدورها أعلنت 

البرملانية حلركة حماس رفضها لالتفاق.

تلت  التي  األحداث  الوقائع وسير  بينت  لقد 

فتح متكنت من  أن حركة  الدوحة  اتفاق  إعالن 

احتواء املعترضني على االتفاق داخل صفوفها، 

وحسمت موقفها لصالح دعم وتأييد االتفاق. في 

املقابل ساد حركة حماس حالة من االضطراب 

وثارت عواصف اخلالفات، بني تياراتها املختلفة 

بينها على االتفاق، وبات واضحًا أن ثمة  فيما 

معارضة قوية ومؤثرة لالتفاق، تتصدرها ما ميكن 

أن نطلق عليه »حماس غزة«. علمًا أن »طابور« 

نفي  جاهدًا  حاول  الرسميني حلماس  الناطقني 

وجود خالف داخل قيادة حركة حماس، وبعضهم 

وجهات  في  تباين  بوجود  وأقر  موضوعيًا  كان 

النظر من االتفاق ولكنه حاول التقليل من أهميته.

اتفاق  الداخلية  حماس  خالفات  أدخلت  لقد 

تنفيذه رهنًا  وبات  االنتظار  ثالجة  إلى  الدوحة 

بوحدة احلركة من االتفاق، وهكذا انفض اجتماع 

القيادة الفلسطينية، وهي للتذكير مبثابة اللجنة 

العليا لإلشراف على تنفيذ اتفاق املصاحلة، الذي 

عقد في الثالث والعشرين من شباط املاضي في 

فندق »االنتركونتننتال« في القاهرة، دون أن يأتي 

بجديد فيما يخص املوضوعات األساسية التي 

كان من املفترض أن تكون على جدول أعماله وهي 
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تشكيل احلكومة االنتقالية على ضوء اتفاق الدوحة 

متهد  األرض  على  عملية  بإجراءات  والشروع 

الطريق إلعادة إعمار ما دمرته اآللة العسكرية 

واإلعداد  غزة  على  حربها  خالل  اإلسرائيلي 

واملجلس  والرئاسية  التشريعية  لالنتخابات 

الوطني القادمة وتسريع خطوات توحيد مؤسسات 

السلطة واستعادة الوحدة الداخلية. وبسبب عدم 

جاهزية حماس لتنفيذ اتفاق الدوحة، أسقطت تلك 

املوضوعات عن جدول أعمال االجتماع املذكور 

واستعيض عنها بنقاش سياسي مفتوح انعكست 

نتائجه في البيان اخلتامي الصادر عنه والذي 

خيب آمال الشارع الفلسطيني لعدم اقترابه من 

املوضوعات الساخنة وامللحة التي تشير إلى أن 

التي  االنطالق  محطة  سيغادر  املصاحلة  قطار 

توقف عندها قبل عام. والذي منذ ذلك التاريخ 

»شيطان  ينجح  األمام،  إلى  خطوة  تقدم  كلما 

املستفيدة  القوى  مراكز  هنا  )وهو  التفاصيل« 

من االنقسام والتي ربطت مصاحلها الشخصية 

باستمراره( بإعادته خطوات بل قفزات إلى الوراء. 

وأحيانًا يتم تغليف تلك املصالح بشعارات طنانة 

والتباكي على التلكؤ في إجناز املصاحلة الوطنية.

ولألسف عجزت القوى والفصائل الفلسطينية 

األخرى عن تشكيل لوبي ضاغط لتسريع املصاحلة 

والتصدي احلازم حملاوالت إدامة االنقسام من 

نار  الشعبي وإشعال  احلراك  استنهاض  خالل 

مواجهة  في  الفلسطيني  الشارع  في  الغضب 

االنقسام وفرض املصاحلة الوطنية. إن املدخل 

للعب هذا الدور يتمثل بتعرية وفضح األطراف 

التي حتاول إبقاء احلالة الفلسطينية في مستنقع 

االنقسام واالعتياش على مياهه اآلسنة. والعمل 

على إعادة الزخم للحراك الشعبي الفلسطيني في 

مواجهة االنقسام وتشكيل رافعة له، وعدم الوقوع 

نوع  من  القريب  املاضي  أخطاء  في  من جديد 

والتكتالت  بالتشكيالت  الشعبي  احلراك  إغراق 

خلدمة  توظيفه  أو  الحتوائه  متهيدًا  الفصائلية 

أجندات فصائلية ضيقة.

ملغادرة  الشعبي  احلراك  على  الرهان  إن 

املصاحلة  وفرض  اآلسن  االنقسام  مستنقع 

الوطنية ينطلق من قناعة مفادها أن بعض الدوائر 

املقررة أو املؤثرة في كواليس وجلسات احلوار 

الوطني، هي نفسها صانعة االنقسام واملستفيدة 

منه. وهي لم تذهب إلى احلوار إال لقطع الطريق 

على احلراك الشعبي ضد االنقسام الذي تفجر 

هذه  يعزز  ومما  املاضي.  العام  من  آذار  في 

القناعة حالة الدوران في حلقة مفرغة يشهدها 

ملف املصاحلة مع كل محاولة للتقدم خطوة في 

هذا امللف.

الشعبي وحتشيد  احلراك  إلى  االستناد  إن 

الطاقات اجلماهيرية خلف مطلب إجناز املصاحلة 

الوطنية يقرب ساعة إجنازها وال يجعلها رهينة 

ألهواء هذا الطرف أو ذاك.
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مقاالت

فريد عجاج * 

* كاتب سياسي مصري

مصر في مأزق

كان االنقالب الذي قام به ضباط اجليش في 

احلكم والسلطة  بعده  عام 1952 وتولوا  مصر 

مقدمًة النقالبات عديدة في املنطقة العربية، كلها 

كانت عسكريًة أيضًا... في سورية والعراق واليمن 

والسودان واجلزائر وليبيا. وكان مقدمة حلركات 

العصر  إفريقيا كلها، وكان مزاج  استقالل في 

الذي ارتضى به العالم ولم يجد غرابًة في حدوثه 

أو السماع عنه.

وابتهجت الشعوب بتلك الثورات، ولكن احلكم 

نسي  دكتاتوريًا  شموليًا  حكمًا  كان  العسكري 

وطباعهم  مالبسهم  يغيروا  أن  العسكريون  فيه 

وهم يحكمون مجتمعات مدنية، فقد خرجوا من 

دون  احلكم  إلى  مباشرًة  العسكرية  املؤسسات 

املرور باملؤسسات واملجتمع املدني.

ودارت األيام وحتول املزاج العاملي إلى نوع 

جديد من الثورات... ثورات الشعوب، ثورات بريئة 

القيادة.  بل حتى ال متلك  السالح  قوة  ال متلك 

ثورات اختفى فيها دور الزعيم امللهم الذي تلتف 

ثورات  أكتافها.  على  وحتمله  اجلماهير  حوله 

شعبية بدأت في مصر وتونس تلتها بعد ذلك اليمن 

وليبيا وسورية والبحرين، سقط فيها جدار اخلوف 

وفتحت األفواه وانطلقت احلناجر وتوارى الصمت 

لها  احتالل احلكام  الشعوب رافضًة  وانتفضت 

بأجهزتهم القمعية من مخابرات وشرطة وجيش. 

وبدا بريق األمل للشعب الفلسطيني الذي رأى 

عن قرب أن الشعب وحده قادر على فعل كل شيء 

دون جيش أو سالح أو حكام. فقد صار احلكم 

في هذا العصر بيد الشعب وال أحد غير الشعب. 

ثورة شعب فلسطني التي تتجدد في »يوم األرض« 

كل عام بل كل يوم وكل ساعة، ثورة ال تنطفئ وال 
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يقدر عليها غير أهل فلسطني.

أفسده  ما  بإصالح  مصر  في  التحول  وبدأ 

احلكام  فساد  أن  واكتشفنا  السابق،  احلكم 

واألتباع قد طال كل مؤسسات الدولة ودواوينها 

وأن جذوره تضرب في األعماق وأن األمر أكبر 

كثيرًا مما كان مقدرًا له.

وساد الضباب مصر كلها بعد أن انصرف 

الثوار من ميدان التحرير وبعد أن ارتضوا بقيادة 

املجلس العسكري ألمور البالد، ووجدت التيارات 

الدينية في بعض الدول العربية الفرصة سانحة 

الختطاف الثورات وحتويل مسارها والقفز على 

ظهورها بعد أن حررت الثورة أتباعها وحطمت 

قيودهم وأخرجتهم من املعتقالت والسجون.

واستطاعت التيارات التي ترتدي رداء الدين 

أن تتسلل إلى مقاعد السلطة من خالل أحزاب في 

انتخابات شابها الكثير من املخالفات، إضافة إلى 

عدم شرعية هذه األحزاب نظرًا خللفيتها الدينية، 

اإلرادة،  توافرت  إذا  إال  تنفذ  ال  القوانني  ولكن 

وفي بالدنا تستخدم فقط للتهديد بتطبيقها وليس 

لتطبيقها الفعلي.

السيطرة  إلى  تسعى  التي  التيارات  وهذه 

والسلطة باسم الدين تبرر لنفسها كل الوسائل 

للوصول إلى احلكم، ومن هذه الوسائل استخدام 

تلبث  ال  ثم  أيضًا،  الداخلية واخلارجية،  القوى 

أن تتخلى عنها عند أول منعطف بعد استنفاد 

الفرص منها، وثاني خصالها أنها ال ترتبط باتفاق 

أو عهد قطعته على نفسها، فالغاية تبرر الوسيلة 

وتغيير الوسائل مباح والغاية هي احلكم والسلطة. 

للسلطة  وحبهم  الشديد  نهمهم  نتفهم  ونحن 

وراء  كان  بعضها  طويلة  سنني  إقصائهم  بعد 

القضبان، ونعرف، أيضًا، أن احلكم مطلب شرعي 

لكل القوى وجاءت االنتخابات وحصلت التيارات 

مجلسي  مقاعد  من  عالية  نسبة  على  الدينية 

الشعب والشورى، رأى الكثير أنها جاءت نتيجة 

تزييف الوعي وحشو الناخبني بثقافة مغلوطة قبل 

التوجه إلى صناديق االنتخابات.

طبيعية  نتيجة  أنها  أيضًا،  الكثيرون،  ورأى 

ومتوقعة، فاالنتخابات احلرة في ظل الفقر واجلهل 

والشعوب  ساذج،  إال  يصدقها  ال  أكذوبة  هي 

تستحق اختيارها وعليها أن جتني حصاد جهلها 

ونتاج فقرها. 

وزادت شهية التيارات الدينية، فطالبت بتشكيل 

الوزارة وإسقاط وزارة الدكتور كمال اجلنزوري 

والتي أعلنوا تأييدهم لها من قبل ولم يجدوا حرجًا 

شهيتهم  وزادت  األول.  رأيهم  عن  الرجوع  في 

أكثر فأكثر باشتراكهم بأكثر من 50 باملائة في 

تكوين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ما أثار 

غضب طبقات عديدة في املجتمع وانسحب كثير 

من أعضائها احتجاجًا على ذلك.

الدميقراطية  أن  الدينية  التيارات  فهمت  لقد 

إنها  آخر،  شيء  هي  بينما  األغلبية  حكم  هي 

الشعب،  لصالح  الشعب  بوساطة  الشعب  حكم 

والدستور ال تضعه أغلبية بل تضعه كل طوائف 

الشعب.

التمادي  في  حرجًا  التيارات  تلك  جتد  ولم 

السيد  هو  للرئاسة  مرشحًا  بأحدهم  فدفعت 

خيرت الشاطر الذي سبق أن دخل السجن ست 

سنوات في فترات متفاوتة في العهود السابقة، 
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وهو رجل أعمال مت ترشيحه بأغلبية ضعيفة من 

شورى اإلخوان متثلت في 54 ضد 52. وكان 

ترشحًا وضع اإلخوان في مأزق وأفقدهم رصيدًا 

من تأييد الشارع لهم، فقد أعلنوا في نيسان عام 

للرئاسة،  يقدموا مرشحًا منهم  لن  أنهم   2011

ويقدمون   2012 آذار  في  يفعلونها  بهم  فإذا 

الذين  وهم  األعمال،  رجال  كبار  من  مرشحًا 

عابوا على احلكم السابق اختياره رجال أعمال 

من املناصب الوزارية على الرغم من أننا ال نراه 

عيبًا أو نقصًا إال إذا شابه فساد. وال شك في 

أعطته  القضبان  وراء  فترة وجود مرشحهم  أن 

الفرصة ملراجعة األفكار والتأمل وترتيب األوراق 

وإعادة احلسابات، اكتسب خالله الصبر والتحمل 

ومواجهة الصعاب برأس بارد. إال أن استمرار 

وجوده في قفص اإلخوان يضع عليه قيودًا تلزمه 

السمع والطاعة ملرشد اجلماعة.

صرح مصدر بأن ترشح الشاطر للرئاسة متت 

ماكيني  األميركي جون  السيناتور  مع  مناقشته 

داخلي  شأن  مصر  رئاسة  أن  من  الرغم  على 

يخص شعبها، فما دخل ماكيني في هذا!!! ومن 

السياسة أن ال يعترض السيناتور أو ميانع أو 

الصراع  أن  في  فعله، وال شك  ما  يؤيد، وهذا 

الرئاسي سيكون مريرًا مع باقي مرشحي الرئاسة 

املؤسسة  من  وهو  شفيق  أحمد  الفريق  ومنهم 

العسكرية وسبق أن عينه الرئيس السابق رئيسًا 

للوزراء ورفضه الثوار في التحرير وطالبوا برحيله 

فرحل. وتنازله عن الترشح وارد لو ظهر مرشح 

عسكري أكثر منه قوة. 

أما حازم أبو إسماعيل، فقد التف حوله الناس 

عالية  نرجسية  صاحب  وهو  وبساطته،  لهدوئه 

مفاهيم  مللصقاته، وله  الهائل  الكم  عنها  يحكي 

دينية يرفضها مفكرو مصر ومثقفوها ومبدعوها 

وليست  مغلوطة  مفاهيم  ويعتبرونها  ومتدينوها 

من الدين وال جتاري العصر وطريقة إنفاقه على 

الدعاية والبذخ الذي صاحبها مثار تساؤل في 

أوساط املجتمع.

أما عبد أبو الفتح فهو رجل مبادئ يجادل دون 

تشنج ويندفع في قول احلق دون تردد. منفتح 

ويقبل  النمطية  ينبذ  اآلراء  في  االجتهاد  ويقبل 

وابتعاده  اآلخرين  أفكار  يصادر  وال  التجديد 

ورفضه للقوالب الثابتة أبعده عن اإلخوان فتركهم 

السمع والطاعة وعدم  قيود  من  وتركوه وحترر 

إعمال العقل والقلب. وجذب إليه عددًا كبيرًا من 

شباب اإلخوان وبعض طوائف الشعب.

السياسة  في  عمله  فبحكم  عمر موسى،  أما 

التي ال تعرف الثوابت لسنوات طويلة فهو ميلك 

من املرونة والتغير والتقلب ما يستطيع أن يتواءم 

العاملية  الظروف ويساير كل االجتاهات  به مع 

أو  العنف  أو  االصطدام  يهوى  ال  والداخلية. 

الصراع. والدبلوماسية طابع له في مواجهة كل 

أمور حياته.

ويقترب من سباق الرئاسة، أيضًا، السيد عمر 

سليمان وهو مستقيم وجاد ال يأخذ البعض عليه 

الرئيس السابق في محنته،  إال عدم تخليه عن 

وهي صفة شخصية حتسب له ال عليه، فلم يكن 

للرئيس السابق.  الوفاء  التخلي عن  من السهل 

والوالء والوفاء للصديق والصاحب من أهم ما 

ميتاز به أهل مصر والرجل من صعيدها.
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السابق  الرئيس  بجانب  الوقوف  كان  ورمبا 

جتنبًا خلطر توقعه الرجل ورآه من موقعه املتميز 

وأراد أن يجنب مصر شر هذا اخلطر.. وقد يكون 

اخلطر هو الفوضى العارمة أو انقالب عسكري 

ال حتمد عواقبه ورمبا لسبب آخر ال نعرفه ولكن 

الرجل محب ملصر ومخلص ونظيف اليد والقلب.

املجلس  سيسمح  هل  هو:  اآلن  والسؤال 

العسكري ألي شخص باعتالء كرسي الرئاسة 

حتى لو جاء بطريقة الصناديق؟. 

لقد فشل الشعب من قبل في اختيار رئيس 

وزراء وكانت فترة حكمه كلها ركودًا وفشاًل في 

من  فيها مصر مخزونها  فقدت  االجتاهات  كل 

الدخل  مصادر  من  وكثيرًا  النقدي  االحتياطي 

فيها.

وفشل الشعب في اختيار نوابه وأتى بنواب 

ال يشبهون الشعب، فهل يترك املجلس العسكري 

اختيار الرئيس للشعب!! وهل اختار شعب مصر 

رئيسًا له من قبل!! وهل ثقافة االختيار موجودة 

وحاضرة أم أن اختيار الرئيس أكبر من أن يترك 

للشعب! وهذا ما يبدو واضحًا ومؤملًا أيضًا.

وما احلل إن اختار الشعب رئيسًا ال يرضى 

سينتظر  وهل  لهم!  أعلى  قائدًا  العسكريون  به 

املجلس العسكري حتى يقع في هذا احلرج أم 

سيفرض قبل ذلك رئيسًا على البالد والسبيل إلى 

ذلك متر عبر طريقني:

 األول: من خالل فوضى عارمة في الشارع 

بني  وتشاحنًا  واعتراضًا  احتجاجًا  املصري 

ويظهر  املعارك  فيها  تدار  املرشحني  أنصار 

السالح وهو كثير ليفرض بعدها الرئيس املؤقت 

واحلل هنا خسائر كبيرة.

بالقوى  اخلاصة  األصوات  تفتيت  الثاني: 

اإلسالمية واملعتدلة إلفساح الطريق أمام مرشح 

املجلس العسكري ليفوز ويترأس. 

هذه  أحد  اتخاذ  في  املجلس  سينجح  فهل 

يستطيع  وهل  خسائر!  دون  السيناريوهات 

الرئيس  اختياره ويضع  من  الشعب  يحمي  أن 

املناسب.

وعلى كل من يهمه األمر أن يصغي إلى درس 

الرئيس مبجرد  إن  يقول  والدرس  التاريخ.  من 

أولى  من  سيكون  واحلكم  السلطة  إلى  وصوله 

مهامه التخلص ممن أوصلوه إلى احلكم ووضعوه 

على كرسي الرئاسة إن كانت جماعات أو تيارات 

أو أفرادًا. فهو ال يطيق أن يرى بجانبه أصحاب 

بيده  وسيضع  أندادًا.  بجانبه  يرى  أو  الفضل 

أتباعًا ليدينوا له بالوالء ويكونوا رهن إشارته.

ونعود إلى اإلخوان ونسأل هل أخطأوا؟ وهل 

واحلكم  السلطة  كراسي  من  القدمي  حرمانهم 

واملناصب القيادية في مؤسسات الدولة وحرمان 

العسكرية  الكليات  دخول  من  أبنائهم وأقاربهم 

وهم  اتزانهم  يفقدوا  ألن  مبرر  الشرطة  وكلية 

يهرولون إلى مقاعد احلكم والسلطة بدءًا مبقاعد 

التأسيسية  اللجنة  مقاعد  إلى  الشعب  مجلس 

إلعداد الدستور إلى مقاعد الوزارة ثم الرئاسة. 

لقد خسروا في هرولتهم تعاطف الكثير من 

شباب  بعض  إثرها  على  وتطاير  الشعب  أبناء 

احلزب مبتعدين. إن البرملان من مهامه التشريع 

ومحاسبة السلطة التنفيذية في شخص الرئيس 

احلزب  نواب  سيحاسب  فكيف  واحلكومة. 
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وكيف  الوزارة؟  في  احلزب  نواب  البرملان  في 

احملاسبة  ستكون  وهل  أنفسهم  سيحاسبون 

جادة؟

لقد انفض الكثيرون عنهم وانسحب من جلنة 

وضع الدستور أقباط مصر واملفكرون واملثقفون 

فالدستور  املعتدلة،  األزهر واألحزاب  ومؤسسة 

يضعه الشعب ال األغلبية. وكانت املقاومة العنيفة 

التي  األغلبية  أن  على  واضحًة  عالمًة  ضدهم 

حصلوا عليها مشكوك في صحتها وأن طموحهم 

اصطدم بإرادة الشعب وأن الشعب قد تغير.

إن وضع الدستور يستطيع القيام به عشرة 

أشخاص واعون لكل مشاكل واجتاهات شعب 

مصر ولكن االعتراض على وجود أغلبية من حزب 

واحد باللجنة التأسيسية جاء لترسيخ مبدأ مهم 

بعد ثورة يناير وهو أن احتكار السلطة من أغلبية 

مرفوض وأن االنفراد باحلكم وصناعة القرار غير 

مسموح به وأن الدميقراطية هي حكم الشعب ال 

األغلبية.

هي  باألقلية  تعبأ  ال  التي  األغلبية  حكم  إن 

ديكتاتورية مؤكدة يذهب إليها اإلخوان فإن أكملوا 

فالصدام مع الشعب مؤكد. والعنف سيكون طابع 

الصدام وال شك في أن ذلك سيلفت نظر القادة 

في فلسطني ويدفعهم لى أن يجاروا مزاج العصر 

ويراهنوا على الشعوب ال على احلكام أو التيارات 

الدينية فقد خذلهم احلكام في املاضي.

تنظيمها  أعجبها  وإن  اإلسالمية  والتيارات 

أحدًا  تناصر  ال  أنه  إال  احلشد  على  وقدرتها 

فأغلبها ال والء له وقضيتها الوحيدة هي السلطة 

تعطي  وال  الشعارات  تغيرت  لو  حتى  واحلكم 

قبضتها  إحكام  هو  تأخذ وهدفها  ما  بقدر  إال 

القيادات  مع  وتعاطفها  بلدها  في  احلكم  على 

في فلسطني لهدفني... األول هو ابتزاز شعوبها 

املساجد  في  والنقدية  املادية  التبرعات  بجمع 

رقيب  وال  حسيب  دون  واملؤسسات  والنقابات 

لديهم  موجود  فطري  حلب  املصريون  يقدمها 

نحو شعب فلسطني ولكن كثيرًا منها ال يصل. 

والهدف الثاني هو اكتساب قوة خارجية تصلح 

لتخويف املعارضني والتلويح بها إلحكام قبضتهم 

على احلكم.

والسؤال في مصر اآلن ما هو مستقبل التحول 

الدميقراطي؟ وهل بدأ التحول فعاًل؟ بداية نقول 

إن الدميقراطية ليست هدفًا بل هي مناخ يعيش 

في الشعب ومن خالل هذا املناخ يكون قادرًا على 

صناعة دستور يضع فيه احلدود للسلطات فال 

يجوز ألي سلطة أن تضع حدودًا لنفسها ومن 

هنا كان النداء بأن يكون الدستور أواًل. ثم يقوم 

الشعب بعد ذلك باختيار نوابه في البرملان في 

انتخابات ال يشوبها خداع أو تزوير وال يسبقها 

تزييف لوعي أو ترسيخ لثقافة مغلوطة.

لديه  وطني  رئيس  انتخاب  ذلك  بعد  ويأتي 

أن  وإلى  القرار.  إصدار  على  والقدرة  الرؤية 

تصبح الدميقراطية مناخ حياة سيستمر التخبط 

فالدميقراطية  االختيار  ويساء  األخطاء  وتتكرر 

في مأزق والطرق أمامها وعرة وصعبة والزهرة 

تختنق وسط األحراش. أحراش النفاق والكذب 

السياسي.

الدميقراطية ال متنح من حاكم وال حتى تنتزع، 

إنها ثقافة نعايشها وجنربها في املدرسة والبيت 
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واع  إعالم  يساندها  العمل  وأماكن  والشارع 

مبقاييس جديدة في الكلمة والصورة ومن خالل 

أساسها  احلوارية  والبرامج  الدرامية  األعمال 

تبدأ  ثقافة  به.  احترام اآلخر وقبوله واالعتراف 

في التعليم واإلعالم.

الفقر  وجود  مع  الدميقراطية  مناخ  وغياب 

الرئاسية  االنتخابات  على  ظالله  ألقى  واجلهل 

كما حدث في البرملانية وبدا كأن من الضروري 

انتخاب الناخبني واختيارهم قبل التوجه النتخاب 

املرشحني.

شاكلة  على  لنا رئيس  يأتي  أن  خوفنا  وكل 

ناخبني مغيبني. ويجد املجلس العسكري نفسه 

في مواجهة مع اختيار الشعب الزائف.. مواجهة 

يتقلب فيها بني االحتواء واالنقالب. 

رئاسة  لتسليم  مستعدين  غير  العسكريون 

مصر ملن ال يستحقها من وجهة نظرهم وال يثقون 

به حتى ولو كان اختيار الشعب وال يتصورون 

العسكرية لشخص  التحية  أنفسهم وهم يؤدون 

مدني ليس له أصول عسكرية وغير متمكن من 

معرفة أهم أدوات حكمه وهي القوات املسلحة في 

منطقة ساخنة من العالم.

هل يستطيع العسكريون أن يدفعوا مرشحهم 

املشكلة  إنها  صدام!!  أو  أخطاء  دون  للفوز 

نفسها التي كانت تواجههم أثناء تداول مشروع 

التوريث جلمال مبارك والتي كانت تشغلهم وتلقي 

معارضة كبيرة منهم وحلها لهم الثوار في يناير 

مجانًا وكفاهم مغامرة التفكير في انقالب قد ال 

يسانده الشعب. وكيف يستفيد مرشحهم من ثوار 

يناير ويستطيع القفز على اجلواد الذي ليس له 

التاريخ!  الثورة ويدخل  أهداف  ليحقق  صاحب 

الثورة التي قدمت الشهداء واملصابني من أجل 

احلرية والكرامة والعدالة.

مسيرة  هي  الدميقراطية  نحو  مسيرتنا  إن 

طويلة وكانت بدايتها إزاحة احلاكم إال أن إزاحته 

ليست آخر املطاف.

ال  الشعب  تغير  التي  هي  احلقيقية  والثورة 

احلاكم أو النظام، فالشعب هو الذي يخلق احلاكم 

الفاسد والدكتاتور يظهر حينما يسمح له الشعب 

بذلك. والشعب هو احلامي الوحيد للدميقراطية في 

بلده. لهذا فإن ثورة مصر قد جنحت ألن الشعب 

قد تغير وحطم حاجز اخلوف وأصبح أكثر جرأة 

وهذا هو املكسب احلقيقي الذي منلكه بني أيدينا 

اآلن ونستطيع أن نقول إننا حصلنا عليه فعاًل.

املثقفون  املقدمة  وفي  مصر  في  الشعب  إن 

والتجربة  التركية  التجربة  إلى  يتطلعون  منه 

املاليزية هروبًا من اجلماعات املتطرفة املتعطشة 

للحكم والسلطة والتي ترتدي رداء الدين والتي 

تشاؤم  مصدر  املنطقة  دول  في  لظهورها  كان 

وكآبة... تيارات دينية تتدخل في تفاصيل حياة 

الناس وحتولها إلى جحيم وتضع في الدين ما 

ارتداء  يحرمون  الصومال  في  الدين.  من  ليس 

القدم  كرة  مباريات  ومشاهدة  الصدر  حماالت 

والعقوبة تصل إلى القتل في مداهمات ال يقرها 

الطرق  القرصنة وقطع  يحللون  بينما  دين.  أي 

وطلب الفدية بعدها في إساءة ألي دين. جماعة 

تقتل في أفغانستان وباكستان والعراق ودارفور 

مسلمون  والقتلة  اإلفريقي  والشمال  والصومال 

والقتلى مسلمون أيضًا. 
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حتت رداء الدين يقتلون األبرياء ويدسون السم 

للخصوم ويفجرون احلافالت ويخطفون األجانب 

ما  ويطلبون  ويروعون  وأفغانستان  سيناء  في 

التصدي  تستوجب  للدين  إساءة  في  يطلبون 

سلبية  لرسائل  مستمر  إصرار  في  واملواجهة 

إلى كل بالد العالم حتى صارت االنفجارات في 

لإلسالم،  نفسه  ينسب  من  على  حكرًا  اخلارج 

فرنسا  في  أشخاص  سبعة  قتل  كان  آخرها 

صالتني  أي  بني  أعلم  وال  أطفال.  ثالثة  منهم 

من الصلوات اخلمس يفعلون. وهل الساعة أو 

الساعتان بني كل صالتني كافية النطالق مخزون 

الكراهية والعنف والثقافة املغلوطة لتقتل وتذبح 

وتختطف؟ وهل يعودون للصالة بعد ذلك وكيف؟.

دعاة  صناعة  والكراهية  والعنف  اإلرهاب 

فاسدين تدخلوا في تفاصيل حياة الناس وأفتوا 

وشرعوا؛ ففرقوا وشتتوا وشاعت الكراهية وانتشر 

التعصب وساد العنف وسقط القتلى يوميًا في 

والسودان  والصومال  العراق  وطرق  شوارع 

وأفغانستان وباكستان بسبب فهم ضيق للدين 

صدره الدعاة ألتباعهم. والفرق كبير بني الدين 

وفهمهم للدين الذي أخضعوه للعصبيات واألهواء 

والروايات املتداولة وابتعدوا عن الكتاب ولو كانوا 

اجتهدوا حول الكتاب ما حدث كل هذا. 

بغداد  شوارع  بني  الفرق  أن  في  شك  ال 

والصومال وباكستان من ناحية وشوارع تركيا 

الفهم  بني  الفرق  هو  ثانية  ناحية  من  وماليزيا 

الصحيح واملغلوط للدين والدنيا. 

هذا هو تخوفنا من التيارات التي ترتدي رداء 

الدين، واحلل هو فصل اإلسالم عن املسلمني، 

وعلى اإلسالم الوسطي اجلميل أن يعلن تبرئة من 

املسلمني أو أن يدعوهم لدخول اإلسالم، والعيب 

أن يستخدموه وصواًل إلى سلطة أو حكم. 

تيارات  هي  الشريعة  تتناول  التي  والتيارات 

متطرفة هدفها السلطة، فالشريعة مبا فيها من 

العدل واملساواة واحلرية وحقوق اإلنسان مطبقة 

في العالم كله إال بالدنا. 

إن مصر تبحث عمن يحميها، والبحث صعب، 

فاحلبيب ال يهدي السلطة أو النفوذ أو احلكم، 

ومصر تبحث عن حكيم عاقل. واحلكم من ابتعد 

عن السلطة ولم يطلبها ومصر تبحث عن مصلح، 

واملصلحون ليس لديهم املال وال يجيدون اللعبة 

االنتخابية. ال شك في أن مصر في مأزق.
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مقاالت

 شيرين الحايك *

*  ناشطة في المعارضة السورية.

الثورة السورية: متوالية سقوط األقنعة

ما  عن  األخيرة  اآلونة  في  احلديث  يجري 

يسميه بعض نشطاء اإلنترنت »تصحيح مسار 

اخلاطئ  التمثيل  »رفض  أو  السورية«  الثورة 

للثورة السورية« أو غيرها من أسماء تهدف إلى 

رداء  على  تكبُر  بدأت  التي  الزيت  بقعة  تغطية 

بعض شخصيات وصفحات املعارضة السورية، 

الكالسيكية و»الفيسبوكية« منها. هنا أقتبس من 

الصحافّي سمير القصير )شهيد الكلمة( مقولة: 

سقوط  تسود،  حتى  الدميقراطية،  شرط  »إن 

األبشع« وبذا  القناع  فقط  كلها، وليس  األقنعة 

هذه  في  سورية  في  يحصل  ما  اعتبار  ميكننا 

بالقناع  ابتداًء  لألقنعة  متتاليًا  سقوطًا  املرحلة 

األبشع الذي سقط في آذار 2011، وتتابعًا كّل 

وتستغل  الثورة  تركب  أن  حتاول  التي  األقنعة 

للثورة  عامًا  سياقًا  تضع  أن  وحتاول  الشعب 

في سورية، بناًء على أجنداتها اخلاصة وبعيدًا 

فالشعب  األولى،  بالدرجة  الشعب  مصلحة  عن 

السوري ككل شعوب األرض، يعرف طريقُه إلى 

الدميقراطية بالفطرة.

 باختصار أكثر: الثورة ال حتتاج إلى تصحيح!

 بل أجُد أنه من املهني احلديث عن »تصحيح« 

الثورة، فالثورة ُتصحح نفسها بنفسها من خالل 

الوقت. ما يحصل اآلن ـ من وجهة نظر خاصة ـ 

أمٌر طبيعي، فالثورة تأخُذ وقتًا، والثورات السريعة 

كما في تونس ومصر لم تنتِه بعد ومازالت الثورة 

قائمة ُتسقُط قناعًا تلو اآلخر في محاولٍة للوصول 

إلى الدميقراطّية املرجّوة....

في  ـ  احلكم  إلى  األسد  حافظ  وصول  عند 

أوائل السبعينياتـ  عمل على إعادة هيكلةالنظام 

بشكل  ترتبط  أسس  على  سورية  في  لسياسي 
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ذلك  منذ  وعمل  للبالد،  راعيًا  بوجوده  أساسي 

االستقرار  على ربط  وفاته  تاريخ  الوقت وحتى 

من  ابنُه  أكمل  ثّم  ومن  بوجودِه،  سورية  في 

أصبحت  قد  كانت  التي  نفسها  املسيرة  بعده 

البالد.  في  اليومية  السياسية  احلياة  من   جزءًا 

ربط َوجود األقليات بوجوده، وعمل على تقسيم 

الشعب إلى فئاٍت أهلية بناًء على خلفيات دينية، 

عشائرية، قومية. فمع عدم السماح للفرد باالنتماء 

حاجة  ستنصّب  أو جتّمع،  تنظيم  أو  حزٍب  ألّي 

االنتماء البشرية بالفوهات األهلية من عشائرية 

 وقوميات ودينية مما سيمنع أّي مجال مدنّي للتبلور.  

بشخصِه  واملواطنة  الوطن  فكرة  وربط  كما 

ميثل  ما  وحدهما  هما  أصبحا  اللذين  وحزبه 

الوفاء  لهما هو  الوفاء  الوطن واملواطنة،  مفهوم 

للوطن  اإلخالص  هو  لهما  واإلخالص  للوطن 

وكذلك نقدهما هو نقد للوطن ينتج ُعنه تشكيك 

بالوطنية ورمبا تهمة اخليانة والعمالة أو »وهن 

للعمل  مجاٍل  أّي  هناك  يعد  فلم  األّمة«،  نفسّية 

احلزب  لهذا  االنتماء  أطر  خارج  السياسي 

آخر.  أي شيء  على حساب  له  املطلق   والوفاء 

هذا مع عدم اخلوض في تفاصيل القمع السياسي 

والفكري املمنهج املمارس على األطفال واملراهقني 

للمدارس  التابعة  املنظمات  طريق  عن  الشباب 

والتي ال ُتعنى بشيء سوى غسل عقول األطفال 

وضّمهم إلى كنف حزب البعث بالفكر، مما يعمل 

على تربية أجيال ضمن هذا اجلهل الفكري املرتبط 

التي  للشعارات  األعمى  والترديد  التام  بالقمع 

تفدي القائد األبـ  كما كان يسمي نفسهـ  حافظ 

األسد ومن بعده بشار األسد وتبّجل وجودهما 

على أنه ماء احلياة. 

لذا فإّن ما يحصل اليوم على الساحة السورية 

ليَس أكثر من ظهور ألشياء كانت موجودة دائمًا 

لكنها لم تكن تبدو واضحًة؛ ألن اجلميع ميارسها 

يتراكم  الذي  كالغبار  فتبدو  كّل احلياة،  وكأنها 

يشعر  أن  دون  األشياء  كّل  وفوق  الزوايا  بني 

أحد بوجوده، إلى أن يأتي من ميرر إصبعه على 

جزء منه؛ فتبدو باقي األجزاء باهتًة وحزينًة. إنُه 

املخاض الذي ال بّد لسورية من أن متّر به لتنفض 

التعّصب  وهذا  التعب  وهذا  الغبار  هذا  عنها 

واحلزن واالنتماء األهلي وكّل التفاصيل املتسخة 

التي علقت على كتفي الشعب مّدة أربعني عامًا 

فأحنته وأتعبته حتى ما عاد قادرًا على الوقوف 

بشكل مستقيٍم. حتى نستطيع أن نبدأ بنقاء منذ 

البداية ونضع احلجر األساس للمستقبل علينا 

أن نتخلّص من كّل تلك القذارة العالقة بنا؛ الثورة 

ال تستطيع أن تصلَح كّل شيء، هي فقط تعطي 

اإلصالح  وهذا  اإلصالح،  على  القدرة  الشعب 

يأخذ وقتًا.

املخاوف العامة في امللف السوري اليوم تبدأ 

جميعها من انقسام املعارضة وعدم وجود جهة 

أو جبهة أو قيادة عامة للثورة متنع تفكك الشارع 

وحتّول الثورة إلى حرب أهلية. إال أنه وبالنظر 

إلى املعارضة السورية على الساحة السياسية 

ـ  املعارضة  هذه  شخصيات  معظم  فإّن  اليوم، 

الكالسيكية بشكٍل خاص ـ هي إّما شخصيات 

معارضة كانت، في مرحلٍة ما، جزءًا من النظام 

احلالي ومن ثّم انفصلت عنُه لتقطع النهر وتقف 

تختلف  قد  كمعارضة  لُه  األخرى  الضفة  على 
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باملبدأ معُه بشكل جذري لكّنها تعكُس خبرتُه في 

املرآة السياسية، فخبرتها السياسية مكتسبة عن 

طريقه. هذه اخلبرة التي تعتمد على منطق الوالء 

بشكٍل  نقده  ما وعدم  أو شخٍص  لشيء  املطلق 

الوالء املطلق. من  لهذا  يعتبر خيانة  قاٍس فذلك 

أهم مميزات هذا الوفاء املطلق هو عدم القدرة 

على التفاهم مع االختالف، أي اختالف باعتباره 

في  السياسية  الساحة  في  املمنوعات  من  كان 

»وهن  تدعى  استنباطه  محاولة  وكانت  سورية 

نفسّية األّمة« وهي تهمة يعاقب عليها القانون. 

النوع اآلخر من املعارضة على الساحة السياسية 

اليوم هو أحزاب أو شخصيات كانت تتصارع مع 

النظام على السلطة منُذ زمن. متتلك هذه األحزاب 

والشخصيات  أهداف النظام السياسية والقمعية 

واإلقصائّية. 

هذه  من  أحد  جنم  وأخرى  فترة  بني  يبرز 

شاشات  على  يخرج  اسمه،  ويتداول  األوساط 

تصبح  وحكايات  قصصًا  ويروي  الفضائيات 

مع الوقت حديثًا مهّما ميوُت مع األيام، لتظهر 

شخصية أخرى بحديٍث وقّصة جديدة، وهكذا. 

فكاهًة  واألكثر  وطأًة  األخّف  اجلزء  يعتبر  هذا 

من املرحلة احلالية، فالكّل يرّوج لنفسِه بشكٍل أو 

بآخر، وهذا جّيد، فالشعب الذي حرَم من احلياة 

السياسية كّل هذه األعوام بحاجة إلى أن يتعّرف 

إلى وجوه املعارضة في بالده، حتى يعرف جيدًا 

كيَف »ال« تكون املعارضة وال يكرر التاريخ! هذه 

التفاصيل جميعًا والكثير من التفاصيل األخرى 

لنا  لكي تسمح  املرحلة  مجتمعًة تظهر في هذه 

بأن جنهض هذه الذاكرة السوداء وهذه العادات 

الكئيبة التي حفرت عميقًا في الكيان السياسي 

السوري. 

من ناحية أخرى، أعتقد أنُه علينا توقع املفاجآت 

في الساحة السياسية السورية في املراحل البعيدة، 

أو القريبة. فالطريقة التي استطاع فيها الشباب 

تنظيم أنفسهم في ما عرَف بالتنسيقيات، تنسيقّية 

في كّل محافظة، والقدرة على التواصل والتنظيم 

سياسّي  بغٍد  للتفاؤل  يدعو  أمر  هو  والترتيب 

التعبير. صّح  إن  سياسًة،  وأكثر  ترتيبًا   أكثر 

يعتبُر  الذي  الوطني،  املجلس  عن  باحلديث  أّما 

الفشل األكبر في تاريخ املعارضة السورية في 

هذه املرحلة، فبرهان غليون ليس شخصيًة عبثيًة 

مبعنى أنُه قد ال يكون ذا خطاب سياسّي ناجح، 

لكنُه من كّل بد مفكٌر ناجح يعرُف حال سورية 

السياسّي  الصراع  عن  غريبًا  وليَس  ووضعها 

خاص،  بشكٍل  املسلمني  اإلخوان  مع  األزلي 

لذا أعتقُد أن قبولُه أن يكون على رأس املجلس 

الوطني السوري وقبوله بالتمديد ليَس مجرد رمية 

نرٍد، إمنا يحمُل خلفُه رؤيًة ما، قد ال نستطيُع 

رمبا  اليوم.  بوضوح  رؤيتها  أو  إليها  الوصول 

تظهر الحقًا بعَد سقوط النظام مثاًل وفي ظالل 

املجلس الوطني أو بعيدًا عنُه لكنها منتظرة.  

 فيما يخص اجلزء املتعلق باإلسالميني، سواء 

جماعات  من  أو  املسلمني  اإلخوان  من  كانوا 

إسالمية أخرى سلفية وغير سلفّية، فكما سبق 

وذكرت في بداية هذه املقالة فإّن انتماء املواطن 

العادي في سورية كان على مدى عقود مرتبطًا 

للدين  وكان  األهلية،  باالنتماءات  وثيق  بشكٍل 

حّصة كبيرة منُه، لذا فاحلديث عن اجلهاد أقرب 



68 العدد )19(  2012

مثاًل،  املدني  العصيان  عن  احلديث  من  للناس 

والذي لم يكن مصطلحًا معروفًا في ظّل القمع 

الفكري، كذلك احلديث عن العلمانّية التي عمَل 

يصعب  تشويهًا  تشويهها  على  احلالي  النظام 

على علماء الكيمياء الوصول إلى معادلة تنتجُه 

بهذه الدقة. 

التي  اجلماعات  تدخل  أخرى،  ناحية  من 

تستخدم الدين ألهداٍف سياسية لتستغل مناجات 

جريح يصرخ مستغيثًا بالله، وتضعُه في السياق 

تؤثر هذه  أن  املتوقع جّدًا  يناسبها، ومن  الذي 

الشخصيات، كالعرعور وغيرُه بشكٍل كبيٍر للوهلة 

األولى. بشكٍل خاص أّن اليسار واحلركات املدنية 

ما زالت شبه غائبة عن الشارع السوري املنكوب 

الذي لم يشعر وهو في عّز أملِه بيٍد غير يد هؤالء 

اجلماعات اإلسالمية التي تفّرغت للطبطبة على 

جراحِه وكانت معُه في امليدان وليَس بعيدًا عنُه في 

بيوٍت من ورق البيانات التي ما برحت تصدرها 

الفئات اليسارية / العلمانية في سورية.

امليزان  في  املدنّية(  )أو  العلمانّية  إن وضع 

مع الفكر اإلسالمي هو أحد األخطاء التي يقوُم 

أّن  ففي حني  املرحلة،  هذه  في  العلمانيون  بها 

اجلماعات اإلسالمية تتعامُل بذكاٍء مع األحداث 

العلمانيون  يقوم  السوري،  الشارع  صلب  في 

عن  العكس متامًا  بعمل  واملثقفون واليساريون 

محاولة  في  ندّي  بشكٍل  أفكارهم  عرض  طريق 

لإلسراع من وتيرة التغيير في بنية املجتمع عن 

التعليمات  من  فيه  متعاٍل  خطاٍب  فرض  طريق 

واإلرشادات، ما يصلح ألن يكون في كتاب تعلّم 

اللغة الصينّية في خمسة أّيام. دوَن أن يغادروا 

أو  منها،  يتحدثون  التي  الرواقّية  قصورهم 

صفحاتهم الشخصية على الفيس بوك ليخرجوا 

إلى الشارع ويكونوا جزءًا من احلراك قبَل أن 

يكونوا أوصياء عليه.

 هذا كله يجعل الطريق أطول، ولكن األقنعة 

آجاًل،  أم   ً عاجال  الشعب،  وسيعرف  ستسقط 

أّن هناك جماعاٍت وشخصيات تريُد أن تستغّل 

ثورته وتركبها لتمارس عليِه الضغط والقمع ذاتُه 

الذي مارسُه نظام األسد ولكن بصورة مختلفة 

وباسم مختلف وألهدافها اخلاصة املختلفة أيضًا. 

شخصيات قد تبدو لطيفًة وجميلًة ومثالّية جّدًا 

اآلن لكنها في املضمون ال تختلُف في شيء عن 

أّي نظاٍم ديكتاتورّي يبتسُم ببراءة للشعب الذي 

بيده أن مينحُه الشرعية أو يسلبها منُه )وهذا ما 

حصَل مع املجلس الوطني الذي أخَذ شرعيته من 

الشعب في األسابيع األولى ثم ها هو يخسرها 

اآلن(.  

جلدلية  مفتوحًة  تبقى  هنا  األخيرة  املعادلة 

سكان  من  الكثير  أن  حني  ففي  احلر،  اجليش 

املناطق املنكوبة يرون في اجليش احلر أهّم وأغلى 

من املاء والهواء، إذ ميّثل بالنسبة لهم اخليط الذي 

يربطهم باحلياة؛ يؤّمُن لهم ممرات للغذاء، يدافع 

عنهم، يأخذ منهم ما بقي لديهم من أمل ليمنحهم 

ما بقي لديه من حياة، فهو اخلوف األكبر بالنسبة 

للكثيرين في املناطق األكثر هدوءًا، حتى أولئك 

الذين يدعمون احلراك الثوري منهم. هنا تدخل 

لعبة البقاء على اخلّط، فالثورة ليست ثورة مسلحة 

بالهدف أو املضمون وال تهدف للحراك املسلّح، 

ال  مقابل  املوت  املعادلة،  أصبحت  عندما  ولكن 
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شيء، أصبح السالح والدفاع عن النفس جزءًا 

ممارسة  من  وجزءًا  البقاء،  حرّية  ممارسة  من 

بعد 13  اليوم  نقول هذا  أننا  ننسى  الثورة. ال 

شهرًا من القتل الذي ميارسه النظام بشكل يومّي 

على شعب حافظ على سلميته سبعة أشهر قبل 

أن يبيَع كّل ما لديه ليشتري بندقّية يدافع فيها 

عن ما تبقى في جيوبه من حياة، سبعة أشهر 

قبل أن يعلن املوت انضمامه للشعب، سبعة أشهر 

قبل أن ُتغسل جثث الشهداء باملطر.  

اجليش احلر الذي قام بتشكيله منشقون عن 

اجليش النظامي والرافضون للقتل ومن ثّم تطوع 

فيه عدد كبير من املدنيني الذين وهبوا حياتهم 

حلماية بعضهم، هذا اجليش نفسُه ليَس معصومًا 

عن اخلطأ، فهو يخطئ في التقدير والتخطيط، أو 

يصيب، ويترك خلفه فراغًا مليئًا باألسئلة حوله 

كمؤسسة وكجماعة سمَح وجودها لكّل من ميتلك 

سالحًا أن ينتعل حذاءها بحثًا عن هدف أبعد ما 

قد يكون عن هدف تشكيل اجليش احلر نفسه. 

احلر«،  و«اجليش  احلر  اجليش  لدينا  فأصبح 

األخير هو كّل من يحمل السالح حتَت أّي عرٍف 

وينطوي حتَت اسم اجليش احلر، وهو في احلقيقة 

ميارُس كّل ما يحلو لُه من سرقة أو خطٍف واعتداء 

على النساء باسم اجليش احلر. وأصبحت القدرة 

على التمييز بني اجليش احلر و»اجليش احلر« 

عن  احلر  اجليش  يدافُع  فبينما  صعبًة،  مسألًة 

املدنيني في بعض املناطق يقوُم »اجليش احلر« 

وترويع  وخطف  وتهديد  البيوت  على  بالسطو 

املدنيني في مناطق أخرى.

 أحد شهداء هذا اخلالف هو الشهيد النقيب 

أمجد احلميد، قائد لواء رجال الله. اللواء الذي 

املبادئ  ذات  بأفكاره  كبيرًة  شعبيًة  اكتسب 

األخالقّية التي أثبتت وللمّرة األولى منُذ زمٍن في 

سورية أّن اجليش ميكُن لُه أن يكون على خلٍق 

عاٍل ونبيل. شعبّية هذا اللواء أتت من األخالق 

التي تبناها ودافع عنها منذ بداية تشكلِه، بشكل 

خاص في منطقة الرسنت التابعة حملافظة حمص. 

وقد صدَر بيان عن لواء رجال الله يفيد بأّن النقيب 

أمجد احلميد لم يستشهد برصاص األسد، كما 

أشيَع في الساعات األولى الستشهاده، إمنا قد 

مّت اغتياله بعد أن ظهر في إحدى التظاهرات، 

عبء  السالح  يحملون  الذين  بعض  إن  وقال 

على الثورة ووصفهم باللصوص وملّح ألسمائهم 

واملناطق التي ميارسون االنتهاكات فيها، وتوعد 

بأنُه سيكون لهم باملرصاد ولكن خارج املناطق 

املدنية.  

على  جّدًا  سورية صعٌب  في  احلالي  الوضع 

جميع األصعدة، السياسية واإلنسانية واألخالقية 

واالقتصادّية؛ النظام األسدي قرر املغامرة بكّل 

شيء مقابل بقائه في السلطة. لكنُه راحل، عاجاًل 

وعدد  الدمار  بحجم  سيكون  الفارق  آجاًل،  أم 

األرواح التي سيشربها على مائدة عشائه األخير. 
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مقاالت

بقلم: جوان يوسف  *

* ناشط وكاتب ومعارض سوري وعضو المجلس الوطني السوري. 

»أنا إنسان ماني حيوان«!

دون البحث عّمن قال ذلك؛ ألن دالالت القول 

الثورة  أن  بجالء  وأظهرت  حدودها  جتاوزت 

السورية ليست صراعًا بني املعارضة والسلطة 

حول آليات احلكم أو تعزيز مواقع املعارضة في 

الثروة والسلطة، وإمنا دالالت القول هي أنها ثورة 

على احلاضر، بكل مرتكزاته، الذي غّيب اإلنسان 

وأخرجه خارج دائرة كينونته كإنسان. 

وقد حققت الكثير خالل مسيرة عام أو أكثر، 

ومنه حتطيم جدار اخلوف الذي خّيم على الشعب 

أربعة عقود، وبدا  أكثر من  السوري على مدى 

واضحًا من اإلعالن عن الثورة أنها ثورة احلرية 

والكرامة وليست ثورة تغيير نظام احلكم فحسب، 

وهي ثورة على الظلم واالستبداد وليست مجرد 

صراع على السلطة بني مؤيد ومعارض لتقاسم 

الوجود  احلرية وعلى  على  احلكم، وهي صراع 

ذاك  بها  نطق  التي  واإلنسانية  الكرامة  وعلى 

الكهل: »أنا إنسان ماني حيوان«. 

إذن، فهي ثورة على املاضي املثقل بالدموية، 

وعلى احلاضر املثقل بالعنف والتهجير والتغييب 

إلى  يسعى  لشباب  ثورة  هي  واإلنسان.  للفكر 

التي  البعثية  واللغة  الشمولي  العقل  استبدال 

مستقبل  وربطت  التاريخ،  صيروات  كل  قطعت 

البلد بأسماء ليست ولن تكون أبديًة بأي منطق. 

هي ثورة الستبدال وإعادة إنتاج كل املؤسسات 

الفاسدة والسياسات القاهرة على قاعدة احلرية 

تهدد  ثقافية  ثورة  هي  آخر،  والتشارك. مبعنى 

مرتكزات الوعي السابق والنص البعثي املغلق، 

البعض ألنه مأخوذ بأساليب  التي قد ال يراها 

التفكير السابقة، لكن ما أجنزته الثورة حتى اآلن 

يشير إلى ذلك. فعندما تنطلق احلناجر لتعلن أننا 
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صرنا »نحكي على املكشوف« أو »صرنا نسّبك 

لثقافة  تأسيس  شك  بال  فهي  املكشوف«،  على 

العلنية واحلرية في مواجهة ثقافة الكبت، التي ال 

ترى إال ما تعلنه وتشرعنه الديكتاتورية. 

املبادرة  أخذت زمام  ألنها  ثقافية؛  ثورة  هي 

من سلطة وإعالم... ونقلت القول إلى الشارع، 

وأعادت إنتاج املنظومة الثقافية التي متّثلت في 

األبدية واملطلق على احلياة العامة، كذلك ثورة؛ 

ألن املرأة أعادت حضورها املفقود في حلظة غياب 

أو تالشي خطاب ساد على مدى عقود .

إذن، ما يحدث في سورية ليس مجرد صراع 

على السلطة، وما أجنزه الشعب السوري حتى 

اآلن ليس باألمر السهل، لكن السؤال املطروح 

اآلن هو: إلى أين تتجه سورية؟

لألخوة  مثاليًة  ليس صورًة  السوري  املجتمع 

والتعالي على القومية والطائفية كما يتم تداول 

األمر أو عمل النظام على إعطاء هذه الصورة من 

اخلارج. على العكس متامًا، فقد عمل النظام على 

خلخلة هذه األلفة وأعاد ترتيبها بعصي الطاعة، 

لكن الشعب السوري أظهر طوال شهور من الثورة 

النظام  فرقه  ما  على  للتعالي  رائعًا  استعدادًا 

البعثي، وتوارت كل الفروق التي كانت موجودًة 

أمام همجية النظام وعنفه، وأعطى صورًا رائعًة 

عن هذه اللحمة والوحدة، فكان من أهم شعارات 

الثورة، »الشعب السوري واحد«، وكان ذلك في 

جزء منه استنطاقًا للمكبوت وتخوفًا من انزياح 

يعمل  النظام  كان  التي  التفرقة  باجتاه  الثورة 

األولى الستالمه  األيام  منذ  عليها  فظيع  بجهد 

السلطة، فأوجد حالة من »الالثقة« والتباعد بني 

فئات الشعب وشرائحه بفعل إعادة إنتاج عالقات 

أسرية وعائلية متييزية، سواء على املستوى الديني 

السلطة  سّوقتها  اإلثني والقومي،  أو  والطائفي 

والسياسي  اإلعالمي  خطابها  إليها  وارتكز 

الدينية  التمايزات  مينح  بحيث  ممنهج،  بشكل 

قيمة كبيرة؛ مما أسهم في مزيد من  واملذهبية 

االنقسام والتطييف في املجتمع السوري. وهذا 

اخلطاب أخذ مفاعيله إلى حد بعيد بفعل غياب 

الدولة والتخوف الدائم من املجهول ضمن صراع 

إقليمي ودولي، أفضى إلى إنتاج الذهنية نفسها 

السياسية،  واألحزاب  املثقفني  من  الكثير  لدى 

وذلك بفعل التقاء سياسات واضحة إلنتاج قيم 

النظام، وسياسات غير  متييزية تناسب هيكلية 

واعية من السكان وفيلق من املثقفني املؤطرين 

في األحزاب وغيرهم من غير املؤطرين، حرصوا 

تناقض  سقيمة  وروابط  بنى  إنتاج  إعادة  على 

الفكر املدني ومقتضيات تأثيره، وبفعل ذلك بدا 

املجتمع السوري أقل حصانًة في العمق إزاء هذه 

االرتدادات ذات املؤدى الكارثي، وهو ما أرادته 

استحكامًا  منه  وشّكلت  االستبدادية،  السلطة 

تتمترس خلفه في وجه املجتمع، الذي بداـ  بدوره 

موضع  السلطة  هذه  وبدت  عموديًا،  منقسمًا  ـ 

وشيكًا  يبدو  اجتماعي  لتنازع  األكيد  الضامن 

في كل حلظة.

أخطأت المعارضة ونجح النظام 

من  للكثير  مفاجئًة  أتت  التي  الثورة  نشطت 

للمعارضني،  فرصة  ومثلت  البلد،  في  الساسة 

واملهتمني بالشأن العام ليدلوا بدلوهم، فأسسوا 
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مجموعات معارضة على عجل، وعقدوا املؤمترات 

في الداخل واخلارج، ولكن مع ذلك تعّذر تشكيل 

إطار شامل يجمع بني متطلبات الداخل املنتفض 

واخلارج املنتظر، الذي كان قد فقد أي اتصال 

وتواصل مع الداخل على مدى عقود سابقة.

تأّخر تشكيل املجلس الوطني السوري سبعة 

أشهر نتيجة انعدام الرؤية وحالة »الالثقة« التي 

كان أوجدها النظام أصاًل وحظي بشرعية جيدة 

من الداخل، لكن املجلس لم يرتق إلى مستوى 

هذه الثقة، ألنه افتقد إلى الرؤية واخلطاب الثوري 

اجلامع منذ حلظة انطالقه، ولم يستطع مأسسة 

احلالة باملعنى التنظيمي والهيكلي، واستعجل في 

تقدمي تصورات متناقضة عن آلية إجناح الثورة 

وحمايتها، وظهر خطاب املجلس وكأنه يؤسس 

الستجالب القوى اخلارجية من خالل دعواته إلى 

احلماية الدولية واملنطقة العازلة واحلظر اجلوي، 

وأخيرًا إلى التدخل العسكري بعد مجزرة كرم 

سياسيًا،  خرقًا  للكثيرين  عنى  الذي  الزيتون، 

وانتهاكا أيديولوجيًا وأخالقيًا لوعي تشكل حتت 

حترمي  إلى  الداعية  األيديولوجية  النظام  مظلة 

التدخل اخلارجي، فضاًل عن وجود قوى سياسية 

أساس  اخلارج  يعتبران  نسبيًا،  شعبي  ووعي 

البالء وهو خط أحمر يجب الوقوف بحذر أمامه، 

واعتبار الدعوة إلى التدخل العسكري مغامرة. 

لذلك،  وجدنا أن املجلس أخفق في تشكيل أكثرية 

وطنية حول هذا اخلطاب، مما أوجد شرخًا جديدًا 

املجلس  على  بدوره  انعكس  الثورة  خطاب  في 

من الداخل، ما أدى إلى انسحاب بعض القوى 

هذا  على  إبداء حتفظات  أو  منه  والشخصيات 

اخلطاب، ومن جهة ثالثة أدى التكوين الفضفاض 

للمجلس، وضعف متاسكه،  وهيمنة الشخصيات 

املقيمة في اخلارج على قيادة املجلس، والتي ال 

جتاذب  إلى  الداخل،  في  قويًا  حضورًا  متتلك 

القوى اإلقليمية والدولية له على حساب وضوح 

كمرجعية  والتصرف  اخلطاب،  ووحدة  الرؤية 

ومظلة سياسية للثورة السورية. باحملصلة، أخفق 

املجلس حتى اآلن في أن يكون قوًة قائدًة للثورة 

وأصبح  السياسية،  للمبادرة  ومركزًا  السورية 

أن  دون  سورية  في  لألحداث  ومالحقًا  مراقبًا 

يقدم الدعم الكافي، ال بل أصبح صدى وببغاء 

يردد مطالب بعض األصوات، التي أخذت تفرض 

أجندتها بقوة السالح واملال في الداخل، ويتلكأ 

في التجاوب مع املبادرات الدولية، والتي كانت 

آخرها مبادرة أنان. 

تظهر  بقيت  الوطني  املجلس  تشكيلة  خارج 

وأقل  ومتثياًل،  شرعيًة  أقل  أخرى،  تشكيالت 

ضجيجًا، لكنها تسمع من بعض القوى اإلقليمية 

هامشًا  أعطت  التي  التنسيق  كهيئة  والدولية، 

للنظام، عمل عليه  السياسية  املناورة  جيدًا من 

أطراف  بني  »الالثقة«  حالة  خللق  وفعل،  بجد 

املعارضة، وهذا ما جعل املبادرة السياسية بيد 

القوى اإلقليمية والعربية، وأخرج مقود الثورة من 

يد الثوار في الداخل. 

باحملصلة، املتابع للثورة السورية، يلحظ دون 

عناء عفويتها، فهي تتقدم وفق إرادة رد الفعل، 

قبل  من  املمارس  الهائل  العنف  يدعمه  الذي 

السلطة وأجهزتها األمنية، معززة بشجاعة ال تخلو 

من اإلعجاب، وتتجاوز كل تفسير وحتليل. وعلى 
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الواضح،  من  فإنه  والتقدم،  اإلبداع  من  الرغم 

ميكن  منهج  أو  إستراتيجية  هناك  ليست  أنه 

االستناد إليهما في توجيه الثورة والوصول بها 

إلى بر األمان. 

وقعت في فخ النظام 
في ثالثة مستويات

املجلس  وباألخص  املعارضة،  فشلت  أواًل، 

في  خطأ  من  أكثر  ارتكب  الذي  الوطني 

القومي  التنوع  مع  ينسجم  خطاب  إنتاج 

األفراد  حقوق  يحفظ  واإلثني،  والديني 

مما  األساسية،  وحرياتهم  واجلماعات 

أضعف الثورة ووسع من دائرة املترددين، 

وأخرج مكونات أساسية من دائرة الفعل، 

كالكرد واملسيحيني والدروز الذين يشكلون 

وهم  سورية،  سكان  من   %30 من  أكثر 

أساسًا الضامنون احلقيقيون للدميقراطية 

واملدنية في سورية املستقبل، وعلى الرغم 

من أنهم ساهموا بقوة في انطالقة الثورة، 

واملعارضة  املتكررة  املجلس  أخطاء  فإن 

جعلتهم أقل اندماجًا في الفعل الثوري.  

ثانيًا، ثورة املناطق املهملة أو »املهمشة« أبدت 

استعدادًا بشكل مبكر للجنوح نحو العنف، 

وهذا  وطائفي،  إسالمي  بطابع  وتغلفت 

ثورة،  ال  أن  ليظهر  النظام  يريده  كان  ما 

السنة والعلوية،  بني  وإمنا صراع طائفي 

وبالتالي كان هدفه حتييد فئات وقطاعات 

ذلك  في  جنح  وقد  املجتمع،  من  واسعة 

بقدراته وحده، وإمنا  ليس  بعيد،  إلى حد 

بغباء بعض أطراف املعارضة، التي دفعت 

الطريقة  بهذه  منها  ظنًا  نفسه،  باالجتاه 

الثورة،  على  أجندتها  تفرض  سوف  أنها 

تعرضت  التي  الغنب  سنوات  بعد  وأنه 

لها، بات الطريق مفتوحًا السترداد احلق 

املغتصب منها، وقد جتلى ذلك من خالل 

الشعارات التي باتت تشاهد يوميًا،  وعبر 

عنفية  مبسميات  اجلمع،  أسماء  تسمية 

غازيًا«...  جتهز  أن  كـ»جمعة  وإسالمية 

ضعف  عن  تعويضًا  كان  اجلنوح  وهذا 

القدرة على توسيع املشاركة الشعبية بني 

رجال األعمال وطيف واسع من املوظفني، 

الذين يعتبرون الركيزة الثانية للنظام بعد 

بهذه  أنها  عن  فضاًل  واألمن،  العسكر 

من  أخرى  قطاعات  أخرجت  الطريقة،  

املجتمع من سياق الثورة. 

العامل  اخلارج  اعتبار  في  أخطأت  ثالثًا، 

خطابًا  وانتهجت  الصراع،  في  احلاسم 

أساسًا  التي  الدولية،  للقوى  استجالبيًا 

لم يكن على أجندتها ذلك، مما فتح الباب 

هيمنة  وأعطت  سافرة،  إقليمية  لتدخالت 

للتحكم  الداخل  في  العنفية  القوى  لبعض 

العنف  وتيرة  من  وزادت  الثورة،  مبسار 

تنتظر  ال  أساسًا  التي  السلطة  قبل  من 

نقلت  األمور  هذه  الستخدامه.  تبريرات 

أن  إلى  املشكلة  هي  كونها  من  السلطة 

تكون جزءًا من احلل، وهذا ما بدا واضحًا 

في مبادرة اجلامعة العربية وأيضًا مبادرة 

أنان األخيرة. 
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تكون  ال  قد  املقبلة  املرحلة  أن  املؤكد  فمن 

في  واستمراره  النظام  تعنت  ظل  في  سهلة، 

كروسيا  الدول  بعض  قبل  من  وبتغطية  القتل، 

والصني،  كما يبدو أن النظام مصر على رفض 

الكرة  انتقال  من  خوفًا  واملبادرات،  التسويات 

الذي  املدني،  الفعل  تفعيل  وإعادة  ملعبه،  إلى 

في صيغته، ينتفي مبرر العنف السافر من قبله، 

أمام  الكثير  هناك  أن  ذلك،  كل  في  املؤكد  لكن 

املعارضة والشعب السوري ألن يقوموا به، حتى 

يحافظوا على حلمهم في التخلص من نظام البعث 

االستبدادي وإقامة الدولة الدميقراطية، وترسيخ 

مبادئ احلرية والكرامة التي انطلقت من أجلها 

الثورة، دون أن تنسى أن كل شجرة، هي ملك 

للشعب ويجب احملافظة عليها وعدم التفريط بها. 

تعيد  أن  إلى  بحاجة  املعارضة  فإن  وعليه، 

االعتبار جلبهتها الداخلية، وحتاول توحيد نفسها، 

التحديات  مواجهة  على  مقدرًة  أكثر  لتصبح 

القادمة.

الشعب السوري على مفترق طرق: يدرك العالم 

والشعب السوري، أيضًا، أن النظام لم يعد كما 

كان، وأن الشعب السوري خرج من عنق الزجاجة 

ولن يعود إليه.

أزمة المعارضة والسلطة

منذ أن انطلق الشعب السوري يطالب باحلرية، 

في  الذرائعية  مبدأ  إلى  السوري  النظام  اتكأ 

مما  املدنيني،  ضد  املفرط  العنف  استخدام 

في  واألخالقية  القانونية  الشرعية  عنه  أسقط 

الشهر األول من الثورة، ومتادى في ذلك متذرعًا 

والسلفية،  والقاعدة  املسلحة  العصابات  بوجود 

واستنفر كل أجهزته اإلعالمية وأدواته األمنية، 

بحريات  تتعلق  ال  القضية  وكأن  األمر  ليصور 

باألزمة  اعترف  عندما  وحتى  أهدرت،  وحقوق 

فإنه حاول إخراجها بطريقة سيئة جدًا، فربطها 

أمني،  تصعيد  مع  بالتوازي  خارجية  بأجندة 

وجتاهل قرارات دولية ومبادرات عربية وأوروبية، 

ومحاوالت يائسة للعب على عامل الزمن، من خالل 

اإلعالن عن االلتزام في اللحظة األخيرة باملوافقة 

على املبادرة ومن ثم االلتفاف عليها. 

اعتقد النظام أنه سوف يحسم األمر لصاحله 

في مدد زمنية، أعلن عنها مرارًا وتكرارًا، إال أنه 

خسر املراهنة على احلل العسكري، وخسر ثقة 

املجتمع الدولي والعربي، وثقة الناس في الداخل، 

التي أساسًا كانت مهزوزًة به. 

متادي النظام السوري في القتل وقصف 

املدن، جعله يحرق مراكب العودة نهائيًا، ولم 

األمني؛  احلل  عن  التراجع  باإلمكان  يعد 

ألن أي تراجع يعني سقوطه إذا لم يحصل 

وفرنسا  أميركا  من  كافية  ضمانات  على 

وبريطانيا وتركيا وقطر والسعودية... إضافة 

إلى روسيا والصني للحفاظ على حكمه، أو 

على األقل الدخول في حوار مع املعارضة 

لصياغة فترة انتقالية، قد يحفظ ماء الوجه 

ويحمي الطائفة التي استند إليها، دون أن 

يكون لها خيار في إدارة األزمة أو السلطة 

باملعنى الفعلي، وهذا األمر يبدو حتى اآلن 

صعبًا إن لم يكن مستحياًل، بفعل انتشار 

من  اآلالف  ووجود  سورية،  في  السالح 
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املهجرين واملعتقلني وبعض أطراف املعارضة 

السورية التي وجدت في الثورة السورية التي 

حسابات  لتصفية  منكبًا  مدنيًة...  انطلقت 

قدمية. 

أما املعارضة التي فشلت حتى اآلن في 

بلورة التعبير السياسي املعّبر عن القطاع 

الواسع من املجتمع، وفشلت في استمالة 

تبذل  ولم  الصامتني،  من  األكبر  القسم 

أجل  من  معها  التوافق  في  حقيقيًا  جهدًا 

أن تصبح جزءًا منها، وتبعد شبح احلرب 

تظهر  باتت  التي  االنتقام  األهلية وحاالت 

لم  أنها  ذلك  كل  في  أكدت  وهي  للعيان، 

تفهم الواقع، ولم تكن مهيأًة لقيادة الثورة 

والتأثير في مسارها، فوقعت في فخ الصراع 

التنوع  االعتبار  بعني  تأخذ  ولم  الغريزي، 

لذلك  والثقافي،  والديني  واإلثني  القومي 

املؤطرة،  املعارضة  املعارضة،  موقع  بقي 

فارغًا في ساحة الفعل الثوري، على الرغم 

من أنها تنطحت للفعل السياسي املرتبك، 

خالل  من  وتكرارًا  مرارًا  ذلك  وجدنا  وقد 

تصريحات املجلس الوطني السوري، التي 

بعينها، هيمنت  أخذت طابع مسايرة قوى 

موقع  في  جعلها  مما  الثورة،  صوت  على 

البحث عن البديل للتحاور مع القوى الدولية، 

بداًل من أن تقود االنتفاضة من الداخل. 

ل »اجليش احلر« من املنشقني ومن  تشكُّ

املسلح،  بالعمل  التحقوا  الذين  املدنيني 

تقدمي  دون  ذلك  رافقت  التي  والفوضى 

أفقدتا  لوجستية،  أو  مادية  مساعدات 

املعارضة قدرة السيطرة عليه، ولم متكنه من 

أن يتحول إلى جيش أو مؤسسة تقود العمل 

غير  السالح  انتشار  إلى  إضافة  املسلح، 

املنضبط، مما يجعل املعارضة أو املجلس 

مسلحة،  عمليات  أي  بوقف  التزامًا  أقل 

وبالتالي االلتزام مببادرة أنان التي قد تكون 

مخرجًا لألزمة. 

واملعارضة  للسلطة  املأزوم  الوضع  هذا 

يضع األمور على مفترق جديد، وهو األسوأ 

بني السيناريوهات املطروحة: أي الدخول في 

البالد  ستدفع  قومية وطائفية  استقطابات 

املجتمع  يتدخل  لم  إذا  أهلية،  حرب  إلى 

الدولي عسكريًا وبسرعة.
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ندوة

أدار الندوة: د. عاطف أبو سيف

حسابات »حماس« الداخلية بخلفيتها اإلقليمية أعادتها للثالجة

»المصالحة« بعد »تفريز« اتفاق الدوحة:
 هل من أفق؟ 

املشاركون: 

العلوم  قسم  رئيس  أيمن شاهين  د. 

السياسية في جامعة األزهر.

القضية  أستاذ  عامر  أبو  عدنان  د. 

الفلسطينية في جامعة األمة بغزة.

د.ناصر أبو العطا من جامعة األقصى.

تقترب املصاحلة كثيرًا ثم تبتعد فجأًة، ويصبح 

املواطن الفلسطيني العادي على نشرة األخبار 

تبّشره أن املصاحلة باتت قاب قوسني أو أدنى 

وأنه قد يجد نفسه في نشرة األخبار املسائية 

أمام معطيات جديدة ووقائع أكثر إشراقًا مثل 

أن تشكلَّ احلكومة أو أن تفتح جلنة االنتخابات 

السجل  جتديد  عملية  وتبدأ  غزة  في  أبوابها 

في  للراغبني  عندها  يطيب  ورمبا  االنتخابي، 

احلصول على مقعد حتت قبة البرملان أن يكووا 

ِبذلهم استعدادًا للصراع اجلديد. إال أن نشرة 

املساء لن حتمل أي أخبار جديدة، إذ ستنفجر 

التصريحات النارية املهددة واملتوعدة التي تقول 

إن حتقيق املصاحلة لن يحدث، وأن أي اتفاق لن 

يتم، وأن ما حتدثت عنه نشرة الصباح لم يكن 

إال كالم الليل املطلي بالزبدة؛ فإذا أشرقت عليه 

الشمس ذاب وانتهى.

هكذا هو حال املصاحلة، فتوقيع اتفاق الدوحة 

الذي مت بني الرئيس محمود عباس ورئيس املكتب 

السياسي حلركة حماس تعّطل على عتبة رفض 

قيادة »حماس« في غزة تنفيذه. 

تعاطي  في  مشكلًة  ثمة  أن  واضحًا  بات 

في  علني  بشكل  ظهرت  االتفاق  مع  »حماس« 

إلى  احلمساوي  احلمساوي  اخلالف  خروج 

التراشق  وبدأ  اإلعالم.  ووسائل  الفضائيات 

اتفاق  وبات  املشهد،  على  يسيطر  اإلعالمي 
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األعذار  تظهر  الريح. وأخذت  مهب  في  الدوحة 

إال  حصيلتها  تكن  لم  التي  املختلفة  واملواقف 

تعطيل االتفاق وجعله مجرد اتفاق آخر يضاف 

حالة  جتاوز  حاولت  التي  االتفاقات  جملة  إلى 

االنقسام وتوحيد املشهد الفلسطيني.

ما الذي حدث؟

وكيف تعّطلت العجلة بعد أن دارت وقطعت 

شوطًا كبيرًا؟

وكيف ميكن فهم كل ذلك في ظل املعطيات 

التنظيمية واحلزبية الداخلية في »حماس« وفي 

أو  إسرائيل  في  سواء  اإلقليمي  املشهد  ظل 

صعود اإلخوان املسلمني في مصر؟

وما هي مخاطر ذلك على املشروع الوطني 

وفرص حتققه؟

اإلجابة  سياسات  حاولت  أسئلة  هذه 

عنها عبر طاولتها املستديرة، ليس من خالل 

القرار  وصناع  السياسيني  إلى  االستماع 

في التنظيمات املشاركة في احلوار الوطني؛ 

خوفًا من أن ينعكس هذا على النقاش الهادئ 

والعميق الذي رغبت سياسات في حتقيقه، بل 

األكادمييني  من  مجموعة  محاورة  خالل  من 

إلى  جلس  السياسية.  العلوم  في  والباحثني 

الدكتور  احلوار:  هذا  في  سياسات  طاولة 

السياسية  العلوم  قسم  رئيس  شاهني  أمين 

في جامعة األزهر، والدكتور عدنان أبو عامر 

الفلسطينية في جامعة األمة  القضية  أستاذ 

العطا من جامعة  أبو  بغزة، والدكتور ناصر 

األقصى.

عن  تتحدث  أن  رأت    :

املصاحلة اآلن في الوقت الذي يعلو ويهبط فيه 

سنتحدث  املرة  هذه  ولكننا  املصاحلة.  خطاب 

إلى محللني وقراء سياسة؛ ألننا إذا حتدثنا إلى 

الفصائل فهناك منسوب عاٍل من السخط املتبادل؛ 

ما سيحيل أي جلسة إلى هباء. كان من املفترض 

لكن  الفصائل،  من  ساسة  مع  جنلس  أن  بنا 

منخفض،  املصاحلة  أو ضغط  منسوب  لألسف 

وبالتالي سنحاول كقارئي سياسة ومتابعني لها 

أن َنفهم وُنفهم قراء مجلة  أين تذهب 

اتفاق  توقيع  على  اآلن  عام  سيمر  املصاحلة. 

املصاحلة في أيار، وكانت اآلمال كبرى أن يكون 

هذا الشهر هو شهر عقد االنتخابات البرملانية 

في  الوطني  املجلس  أيضًا،  وقيل،  والرئاسية، 

حينه، لكن تبّخرت هذه اآلمال أمام صخرة تعّثر 

الوفاق  حكومة  تشكيل  وتعّثر  املصاحلة،  عملية 

الوطني أو حكومة التكنوقراط، سّمها ما شئت. 

دكتور أمين، أين تكمن األزمة؟

دكتور أيمن شاهين: في تقديري أن األزمة 

حاليًا تكمن في عدم انسجام »حماس« الداخلي. 

حماس،  حلركة  موقفني  هناك  أن  الواضح  من 

تابع  الداخل وموقف اخلارج. ومن  هما موقف 

التصريحات التي تلت إعالن الدوحة ملس بشكل 

واضح أن هناك مشكلًة داخل حركة حماس. أنا 

أغلبيًة داخل املكتب السياسي  أعتقد أن هناك 

وبهذه  مشعل،  خالد  رئيسه  مع  حماس  حلركة 

إعالن  على  املوافقة  أن ميرر  استطاع  األغلبية 

الدوحة، ولكن التنفيذ على أرض الواقع يحتاج 

موافقة،  غزة  تكون  أن  إلى  ـ  بدرجة أساسية  ـ 
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وأعتقد أن عدم موافقة غزة هو الذي عّطل عملية 

املصاحلة، وأن املصاحلة هي عبارة عن نصف 

وسار  التكنوقراط  حكومة  بتشكيل  بدأ  توافق 

تبدأ  حيث  املركزية،  االنتخابات  جلنة  باجتاه 

ممارسة أعمالها لتحقيق االنتخابات، وفي هذه 

الفترة تكون لدى حكومة التكنوقراط مهمة أخرى 

غزة.  إعمار  إعادة  وهي  االنتخابات،  عقد  غير 

هذه هي احملاور األساسية للمصاحلة واخلروج 

من األزمة؛ ألن تشكيل احلكومة أواًل هو إنهاء 

حلالة االنقسام الذي خلق هذه احلالة من وجود 

وحكومة  واحدة  سلطة  وجود  ولكن  حكومتني. 

واحدة ـ وهذه احلكومة تتخذ قراراتها وتنفذها 

أساس  هو  ـ  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  على 

هنا  يحصل. وأقصد  لم  االنقسام، وهذا  إنهاء 

أن العملية أجهضت منذ البداية، من خالل عدم 

تشكيل احلكومة، واإلجهاض اآلخر كان عندما 

طلبت حكومة غزة من جلنة االنتخابات املركزية 

تعليق أعمالها. 

شيئًا  وليس  عظيمًة  أحجيًة  ليس  االنقسام 

معقدًا جدًا. بصراحة، كل شعوب األرض تصيبها 

حالة من اخلالفات واالنقسامات، لكن في النهاية 

تشّكل حكومًة مؤقتًة تأخذ على عاتقها إدارة هذه 

والذي  االنتخابات،  االنتقالية وحتضير  املرحلة 

يأتي به الشعب ويكون هو مطلب اجلمهور يأخذ 

فرصته في احلكم. ليس هناك حل ملعضلتنا إال 

باالنتخابات، لسبب بسيط هو أن الرئيس أخذ 

شرعيته من االنتخابات ولم يأخذها من غير ذلك، 

و»حماس« عندما شكلت حكومتها األولى أخذت 

شرعيتها، أيضَاً، من االنتخابات.

وبتقديري فإنه حني يتعلق األمر باحلكم فإن 

أحدًا لم يأخذ شرعيته من املقاومة أو من حجم 

الشارع، وكل طرف  التظاهرات والتجييش في 

هناك  االنتخابات.  صندوق  من  شرعيته  أخذ 

السياسي  العمل  قيادات  عن وعي  غائبة  نقطة 

بعد  يذهب  أن  في  الطبيعي  شعبنا  حق  وهي 

ليختار  االنتخابات  صندوق  إلى  سنوات  أربع 

رئيسه وممثليه. لكن ما مت هو عملية قرصنة لهذه 

املسألة بصراحة، أي جهة ترفض االنتخابات أو 

أنها تربط االنتخابات بأي شيء وهو ليس من 

حقها. ليس من حق »حماس« أن تربط االنتخابات 

مبسألة التوافق وليس من حق أي تنظيم آخر فعل 

هذا الشيء. هذا حق لكل مواطن فلسطيني بعد 

أربع سنوات أن يتوجه إلى صندوق االنتخابات 

وهو لم يفّوض أحدًا تفويضًا أبديًا. التفويض في 

العملية الدميقراطية هو تفويض مؤقت لفترة زمنية 

متفق عليها والتي هي أربع سنوات، الذي يحدث 

املواطنني، وهي قرصنة  إرادة  هو قرصنة على 

من أي جهة ترفض إرادة املواطنني.

: إلى أين نحن ذاهبون إذًا؟

دكتور ناصر: أعتقد أنه من املهم جدًا النظر 

إلى الواقع ارتباطًا بوجود حكومتني وسلطتني: 

سلطة في غزة وسلطة في الضفة الغربية، وكما 

احلركتني  كلتا  فإن  أمين،  الدكتور  زميلي  قال 

جاءت إلى احلكم من بوابة االنتخابات، ومن هنا 

فإن املشروعية في احلديث عن االنتخابات كنقطة 

انطالق الكتساب الشرعية في احلق السياسي 

الفلسطيني شيء طبيعي. لكن من الواضح أن 

هذه الشرعية تآكلت بسبب نفاد املدة القانونية 
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للمجلس التشريعي والرئيس، وما ترتب على ذلك 

من حالة اقتتال ومشادة في اخلطاب اإلعالمي، 

كل ذلك في تقديري عزز من فكرة التباعد غير 

املبرر لضرورة التئام احلركة الوطنية الفلسطينية 

حالة  لتجاوز  الفلسطيني  السياسي  والنظام 

سيكون  لذلك  املدخل  أن  وأعتقد  االنقسام، 

متهد  وطني  إجماع  حكومة  عبر  بالضرورة 

للرئاسة واملجلس التشريعي؛  لفكرة االنتخابات 

في سياق  للفلسطينيني  األساسي  التحدي  ألن 

املعادلة الصراعية مع االحتالل اإلسرائيلي هو 

إنهاء حالة االنقسام، وأعتقد أنه ال مبرر خاصًة 

إعالن  على  وحماس  فتح  حركتي  توقيع  بعد 

الدوحة والذي أخذ صيغة الفصائلية على ضرورة 

فيها جلنة  املختلفة مبا  تشكيل جلان املصاحلة 

للتباطؤ  معنى  هناك  ليس  املركزية،  االنتخابات 

في حتديد موعد واضح لالنتخابات يكون نقطة 

انطالق باجتاه وحدة النضال السياسي من خالل 

حكومة، ومجلس تشريعي قادر على أن يجتمع 

ويسّن القوانني.

: كالم جميل ومنطقي، لكنه ال يحدث، 

أين تذهب املصاحلة مرًة أخرى؟

دكتور عدنان: أظن أن ما حتدث به الزميالن 

كأنه لسان حال اخلطاب السياسي الفلسطيني، 

املفرغة  احللقة  في  الدوران  في  استمرار  وهو 

جديدة  حكومة  وتشكيل  االنتخابات  مسألة  من 

وموحدة. من الواضح أن املسألة ليست خالفًا 

على الوصول إلى حلول إبداعية واجتراح حلول 

التي  الدائرة  هذه  في  البقاء  لكن  صحيحة، 

تبحث فقط في مسافة بني االنتخابات والسلطة 

واحلكومة لن يقدم حاًل آخر، بل بالعكس سينتج 

دراميًة  أشكااًل  تأخذ  قد  جديدة،  صراعات 

سياسيًة أكثر من ذي قبل. مبعنى أكثر وضوحًا، 

فإن املصاحلة ومنذ اليوم األول لالنقسام وهذا 

االنقسام  مع  نؤرخ  إننا  كتبته وقلته  قد  الكالم 

عهدًا سياسيًا فلسطينيًا جديدًا بائسًا وتعيسًا 

ولن تكون املصاحلة قاب قوسني أو أدنى، بالعكس 

لالنتخابات  األول  اليوم  الفلسطينيني ومنذ  فإن 

ذهبوا إلى نظامني فلسطينيني مختلفني متباينني 

ليس  ذلك. وبالتالي  أثبتت  ومتناقضني، واأليام 

بالضرورة أن نرى نهاية للسنوات الست املاضية 

سيئة الذكر. وتوقيع اتفاق مصاحلة ال يعني أن 

حتقيقها بات قاب قوسني أو أدنى. إطالقًا ال، 

ألن ما حصل خالل السنوات الست املاضية هو 

إرث سياسي أمني اقتصادي إداري وتنظيمي، 

من  قلم  توقيع  مجرد  ليست  املسألة  بالتالي 

لهذا  حد  بعدها وضع  يتم  فلسطينيني  زعيمني 

املوضوع. املسألة تتجاوز ذلك بكثير إلى أن يخرج 

الفلسطينية  توجهاتهم  مبختلف  الفلسطينيون 

واأليديولوجية  والعقائدية  الفكرية  وانتماءاتهم 

إلى حل سياسي يخرجهم من هذا النفق الذي 

دخلوا فيه، ورمبا يكون البحث في هذه املسألة 

كالمًا متقدمًا وسابقًا ألوانه  لكن البد من طرق 

أبواب حلول جديدة تنتقل باحلالة الفلسطينية من 

احللقة املفرغة...

وتشكيل  االنتخابات  غير  حلول   :

عن  نبحث  أن  تقترح  أن  وطني.  وفاق  حكومة 

حلول من نوع آخر!! مثل ماذا؟

حاًل  يكون  قد  أقترحه  ما  عدنان:  دكتور 
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بعيدًا، لكنه يكمن بعيدًا عن املسميات احلكومية 

أو  توافق  هيئة  تشكيل  في  ويتمثل  والسلطوية 

هيئة إدارة أو هيئة... سمها ما شئت. ورمبا ما 

أملح إليه هنا من خالل اإلشارة إلى تشكيل هيئة 

وطنية هو طرح مسألة حل السلطة كمسألة جدية 

للنقاش. يشمل هذا النظر في فوائدها وأبعادها 

وأخطارها علينا وعلى اإلسرائيليني، ألنني أظن 

ما  تفاؤاًل  أحالمهم  أشد  في  اإلسرائيليني  أن 

كانت تصل بهم احلال إلى هذا احلد من البؤس 

الفلسطيني، وال أظن أن أكثر أحالم الفلسطينيني 

كابوسيًة كانت تصل إلى هذا املستوى البائس، 

ولهذا ما دمنا قد وصلنا إلى هذا املستوى الرديء 

من احلالة السياسية اآلخذة بالسوء رويدًا رويدًا؛ 

فمن الواضح أننا سنبقى في هذه الدائرة. وأكثر 

من ذلك أننا إذا ما حتدثنا عن مطبات املصاحلة 

وعوائقها وعقباتها وإشكالياتها فسنكتشف أن 

أن  الواضح  من  اجلانبني.  عند  ملتبسة  احلالة 

في موضوع  »حماس«  لدى  إجماع  عدم وجود 

تنظيمية  وخارجية  داخلية  العتبارات  املصاحلة 

وإدارية ميكن إسقاطه على السلطة في رام الله. 

أبو مازن بصورة أو بأخرى واضح أنه لم يذهب 

من  نوع  إلى  بالوصول  لقناعته  املصاحلة  إلى 

التفاهم مع »حماس«، وهو عند أي انسداد أفق 

ليس  كأداة، وهذا  »حماس«  يستخدم  سياسي 

خطًأ أو عيبًا ولكن املشكلة تكمن في أن يتم اللجوء 

إلى هذا اخليار السياسي املجمع عليه فلسطينيًا 

كأداة. هذا أمر صعب استخدامه وصعب اللجوء 

إليه، وال أظن في هذه احلالة أن أبو مازن نفسه 

قيادة  يجمع  أن  على  والكارزمية  القدرة  ميتلك 

السلطة كلها وقيادة حركة فتح على هذا القرار 

في  املصاحلة  هذه  ألن  باملصاحلة،  السياسي 

»حماس«  أن  أظن  ال  أثمان،  لها  والضفة  غزة 

لها من  تتنازل عن غزة بكل ما متثله  تقدر أن 

اعتبارات أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية، 

وتقدمه على طبق من ذهب ألبو مازن، وال أظن 

أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية سترضى 

أن تعود »حماس« كما كانت متارس أنشطتها 

السياسية والتنظيمية واإلدارية بالصورة السابقة، 

أن  أظن  ال  أمنية  كأجهزة  سمحت  وإن  حتى 

وتعود  الواقع،  األمر  بهذا  ستسلم  إسرائيل 

»حماس« إلى ما كانت عليه قبل 2006.

:  على افتراض صحة كل ذلك، فأنت 

تقترح أنه ال توجد فرصة للمصاحلة طاملا أن كل 

طرف لديه اعتباراته ومصاحله، إذًا أين املخرج؟

دكتور عدنان: املخرج يكمن في أنه البد من 

البحث عن آليات جديدة ونقترح وسائل جديدة 

إحداها قد تكون موضوع النقاش وليس مسألة 

اتخاذ قرار بل النقاش هو حل السلطة في غزة 

والضفة الغربية.

: سوف نرجع إلى هذه النقطة ولكن 

قبل ذلك...

دكتور ناصر: أنا في تقديري أن هناك عنوانًا 

واضحًا للسؤال الذي طرح. هذا العنوان له عالقة 

مبسألة إجناز املصاحلة وإنهاء حالة االنقسام. 

االجتاه نحو هذه املسألة مت التوافق عليه خالل 

سنوات من احلوار بني فصيلني رئيسني في احلركة 

الفلسطينية هما »حماس« و»فتح« وتوصال إلى 

تذليل كثير من العقبات التي حتول دون الوصول 
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إلى  اإلشكال  يعود  إمنا  املصاحلة.  فكرة  إلى 

خالفات داخلية في إطار حركة حماس أو عدمه. 

أنا أعتقد أنه من املهم قراءة املشهد السياسي 

منطق  التحديات وضمن  ضوء  في  الفلسطيني 

الصراع مع إسرائيل إذا كانت هناك مسؤولية 

وطنية حتتم علينا إنهاء هذه احلالة بالفعل وفقط 

من خالل االنتخابات التي ميكن أن تؤسس إلعادة 

الفلسطيني. أعتقد أن  النظام السياسي  وحدة 

هناك أسئلًة كثيرًة ميكن التطرق إليها فيما بعد 

من قبيل: هل نتحدث عن سكان أم عن شعب 

فلسطيني؟ ألن اإلحساس بوجود شعب فلسطيني 

ُيهدد اآلن، إخفاقات احلركة الوطنية الفلسطينية 

فيما يتعلق مبنطق املفاوضات أو مبنطق املقاومة 

أيضًا، وذلك يحتاج إلى مراجعة جدية وتقديرات 

احلالة في منطق الصراع مع إسرائيل، أيضًا، 

يحتاج إلى إعادة قراءة مغايرة، وبتقديري فإن 

حتى  الفلسطينية  السياسية  والنخبة  القيادة 

املنطقة  في  التحوالت  دروس  تستشعر  لم  اآلن 

باجتاه  تصويب  إعادة  في  تساهم  كي  العربية 

احلاجة  بأمس  أننا  أعتقد  وأنا  جديد.  تعاقد 

إطارًا سياسيًا  إلى عقد سياسي جديد يشكل 

جامعًا للفلسطينيني دون أن نضحي باملكتسبات 

التاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها منظمة 

إعادتها  تستوجبه من  الفلسطينية مبا  التحرير 

ككيان سياسي جامع للفلسطينيني.

حلول جديدة وعقد سياسي جديد

تأخرت  مهمة،  النقطة  هذه  عدنان:  دكتور 

إدارة الصراع مع االحتالل طوال هذه السنوات 

وكأنها عقود، لم يستغرق منا النقاش السياسي 

بكل  السياسي  واجلهد  الفلسطيني  الداخلي 

صراعًا  والعسكرية  واألمنية  اإلدارية  مكوناته 

مع اإلسرائيليني بقدر ما كان استنزافًا جلهودنا 

الفصيلني.  بيننا وبني اآلخرين بني كال  الثنائية 

وبالتالي فإن النقاش السياسي واجلهد امليداني 

التي  إسرائيل  إلى  يوجه  لم  أنه  متامًا  واضح 

الفلسطينيون  يستنزف  أن  مقابل  منه  أعفيت 

موضوع  لصالح  والضفة  غزة  في  بعضهم 

وهو  مهم  ناصر  الدكتور  طرحه  ما  املصاحلة. 

قريب مما أقترحه، وهو البحث عن حلول جديدة 

حل  عن  احلديث  وعند  جديد.  سياسي  وعقد 

السلطة ليس بالضرورة أن منظمة التحرير هي 

مكتسب وطني فلسطيني تاريخي يجب احلفاظ 

إقحام  فلسطينيًا  املعيب  من  كان  ورمبا  عليه، 

منظمة التحرير وحتللها وذوبانها داخل مؤسسات 

فلسطيني  كيان  هي  التحرير  منظمة  السلطة، 

به  يجب تعديله وتطويره والبناء عليه والوصول 

البقاء في  لكن  النقاش.  إلى مرحلة جديدة من 

هذا  واحلكومة  التشريعية  االنتخابات  صيرورة 

كبيرة،  فلسطينية  استنفاد جهود  إلى  أدى  كله 

ورمبا هنا أخطأ الرئيس أبو مازن حني تراجع 

عن رسالة املواجهة إلى نتنياهو التي قيل إنها 

تتضمن موضوع حل السلطة حتت ضغط أميركي 

وعربي، ليس بالضرورة أن يصدر صباح الغد 

قرار فلسطيني بحل السلطة في غزة والضفة، 

وهذا ليس ما أقصده إطالقًا وال االستقرار على 

على  قائمًا  وال  مدروسًا  ليس  دراماتيكي  قرار 

معطيات سياسية وإدارية وإقليمية ودولية حتاكي 
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نكون حقيقة  أن  إلى  التاريخ  في  نكون  أن  من 

واقعة في اجلغرافية والعالقات الدولية ال تعرف 

الكثير وال تتعاطى مع التاريخ، إمنا تتعاطى مع 

الواقع ومع اجلغرافية، من هو على األرض يكون 

الدولية واإلقليمية  العالقات  في صياغة  دور  له 

دور وال  له  يكون  ال  اجلغرافية  خارج  هو  ومن 

أحد يستشيره. السلطة الفلسطينية كوليد ملنظمة 

الفلسطيني  الوطن  هذا  الفلسطينية  التحرير 

على  فلسطيني  وطن  لدينا  أصبح  املهجر  في 

جيدًا  السلطة  أداء  أكان  سواء  اآلن  األرض، 

أم سيئًا، كيفما كان، في النهاية ووفق املعادلة 

على  كيان  السلطة  الدولية  واملعادلة  السياسية 

األرض، من يقود العالقات الدولية هو املجتمع 

أميركا  النيجر وال  وال  نيجيريا  وليست  الغربي 

اجلنوبية وال بنغالدش وال إندونيسيا. من يقود 

هذه العالقات الدولية ويتحكم في النظام العاملي 

املجتمع  الغربي.  املجتمع  هو  إرادته  ويفرض 

ككيان  الفلسطينية  السلطة  مع  تعامل  الغربي 

سياسي حقيقي ولم يتعامل مع منظمة التحرير 

ولم يعط ملنظمة التحرير أكثر من مكاتب، ملاذا 

مع  يتعامل  الغربي  العالم  معنوي،  شيء  ألنها 

املاديات. اآلن نأتي إلى طرح الزميل الدكتور في 

حل السلطة. جيد، لكن دعنا نتحدث بصراحة: أن 

نحل السلطة في الضفة الغربية واالحتالل موجود 

في الضفة الغربية ويعطيك كل االلتزامات جتاه 

الضفة الغربية، لكن في غزة كيف ستحل السلطة 

وملن ستعطيها للناس لتأكل بعضها. في الضفة 

الغربية االحتالل موجود بجانبك فكل قرية تالزمها 

باملستوطنات،  محاطة  مدينة  وكل  مستوطنة 

التطورات اإلقليمية احلاصلة. لكن مجرد طرح 

الدوامة وكأنه  من  يخرجنا  للنقاش  اخليار  هذا 

ليس أمامنا إال خيار االنتخابات واحلكومة، هذا 

األمر مشكلة. اإلسرائيليون قد يكونون أذكى منا 

يقرؤون  السياسي، وهم  في قراءة هذا املشهد 

تدهور حالتنا الفلسطينية أكثر فأكثر مع مرور 

األيام، سواء في احلالة الفلسطينية في الضفة 

الغربية أو في قطاع غزة، وقالوا ذلك بالفم املآلن 

ليس تلميحًا بل تصريحًا؛ اآلن أدرك الفلسطينيون 

في غزة والضفة أن للسلطة أثمانًا سياسيًة كبيرًة، 

ولذلك تراجعوا عن حالة املواجهة مع اإلسرائيليني 

سواء مواجهة سياسية أو مواجهة عسكرية سواء 

جهودهم  يستنفدون  وباتوا  الضفة  أو  غزة  في 

وطاقتهم في اخلالف الداخلي.

: دكتور أيمن، أريد أن أسألك هذا 

السؤال، يقول دكتور عدنان: إنه ال ميكن لهذا 

اخلالف أن يحل عبر االنتخابات أو عبر تشكيل 

حكومة توافقية، ويجب البحث عن حلول خاّلقة 

في حلظة  إنه  تقول  الشعوب  وإبداعية، جتارب 

معينة يجب أن يصل أطراف النقاش أو اخلالف 

إلى حلظة توافق، إذا لم تكن هذه حلظة أو شكل  

توافق فماذا سيكون وماذا يعني حل السلطة؟

حل السلطة  تراجع عن منجز وطني

للسلطة  بالنسبة  قناعاتي  أنا  أيمن:  دكتور 

الفلسطينية من منظور سياسي هي كالتالي، أن 

السلطة الفلسطينية هي إجناز سياسي للشعب 

الفلسطيني، ألننا وعلى الرغم من الواقع الذي 

نعيش؛ قل ما تشاء عن أوسلو، إال أنها نقلتنا 
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اجليش اإلسرائيلي ومعسكراته موجود في كل 

مكان، في قطاع غزة إذا أردت أن حتل السلطة 

القائمة من سيتسلمها، ألن إسرائيل باألساس 

في معادلة االنقسام أن تقول إن هذا الكم الكبير 

وهذه القطعة اجلغرافية الصغيرة التي ليس لها 

أي  اإلستراتيجية  القراءة  في  البعيد  املدى  في 

الضفة  عن  وتختلف  إسرائيل  أمن  على  تهديد 

الضفة  طبوغرافيا  إلى  ننظر  فعندما  الغربية. 

الغربية وكيف تطل وتهيمن الضفة الغربية على 

الساحل والذي يسكنه ما نسبته 70 أو 80 باملائة 

من عدد سكان إسرائيل اليهود و70 إلى 80 من 

االقتصاد اإلسرائيلي موجود فيها. في املقابل فإن 

قطاع غزة ليس مؤثرًا أو هو ال يشكل عبئًا على 

أمن إسرائيل املستقبلي؛ لهذا السبب إسرائيل 

غادرت قطاع غزة، وال أريد أن ندخل في جدل 

املقاومة، وإذا ما مت هذا بفعل ضغط املقاومة؛ 

ألنه عمليًا فإن االستشهاديني و90 باملائة منهم 

خرجوا من الضفة الغربية ولم يخرجوا من غزة، 

و90 باملائة من القتلى اإلسرائيليني الذين قتلوا 

خالل االنتفاضة هم نتيجة األعمال االستشهادية، 

حدود  على  ومواجهات  مناوشات  نتيجة  وليس 

املستوطنات في غزة. من املهم تذكر هذا.

تقديري  في  السلطة  حل  فكرة  أن  أرى  أنا 

أبو  يفكر  ُمنجز وطني، وعندما  تراجع عن  هي 

مازن ألف مرة؛ وهذا ليس دفاعًا عنه؛ في حل 

ال ميكن  ُمنجزًا وطنيًا  هناك  أن  يرى  السلطة، 

أن تتراجع عنه، والفكرة هي كيف أن جتعل من 

السلطة الفلسطينية دولًة، أنت دخلت في مرحلة 

الدولة ال ميكن  انتقالية وسرت خطوات باجتاه 

منطق  أخرى، وإلى  مرة  التاريخ  إلى  ترجع  أن 

يبحث معنا  العالم  اآلن  أن كل األرض محتلة. 

عن حدود للدولة ملاذا ألن هناك سلطة موجودة 

وليس  حدود  لها  توضع  أن  يجب  األرض  على 

أن توضع حدود إلسرائيل فقط، بل أن توضع 

الواقع  السياسي  الكيان  لهذا  أيضًا،  حدود، 

على األرض، وكيف يكون قاباًل للحياة ومت خلق 

املصطلح الدولة القابلة للحياة... وهذا كله نتيجة 

وجود السلطة ولوال وجودها ملا وجد من يتحدث 

عن تبادل األراضي، وهذه املعطيات وجدت نتيجة 

الشيء اجلديد الذي أوجدته السلطة الفلسطينية. 

يتكلم عن  الدكتور  إلى املصاحلة،  أرجع  سوف 

شيء جديد نريد هنا أن تتفتق عقولنا عن هذا 

الشيء اجلديد وماهيته. لدينا جتارب الشعوب، 

هذه طبيعة الشعوب املتمدنة عندما تختلف تلجأ 

إلى صندوق االنتخاب وتلجأ إلى الشعب، ملاذا 

نلجأ إلى الفصائل؟ ملاذا ال أجلأ إلى اجلمهور؟ 

ميكن أن يكون اجلمهور قد مّل »فتح« و»حماس« 

وأن يخرج تيار سياسي جديد يرفض الطرفني.

منطلق  يكون  قد  أمين  دكتور   :

إلى  ذهبنا  إخواننا  يا  إننا  التالي:  »حماس« 

انتخابات في الضفة وغزة وفزنا في الضفة وغزة 

ولم متكنا املعادلة اإلقليمية التي تقول إن إسرائيل 

تهيمن أمنيًا على الضفة من احلكم، وهذه مخاوف 

من ضمن مخاوف »حماس« الشرعية، إذن ماذا 

سنستفيد إذا ذهبنا إلى االنتخابات؟

دكتور أيمن: جيد جدًا، لنفترض أن »حماس« 

مع  صراعنا  في  لنركز  االنتخابات.  في  فازت 

أنفسنا.  مع  يكون صراعنا  ملاذا  اإلسرائيليني، 
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نتصارع  االنقسام  موضوع  ضمن  اليوم  نحن 

مع بعضنا البعض، دعنا نذهب إلى االنتخابات 

ولتفز »حماس« وتشكل حكومتها في الضفة ودع 

إسرائيل تفرض حصارًا ألنها لن تفرض احلصار 

ودعنا  الشعب،  على  بل  كأفراد  »حماس«  على 

نواجه اإلسرائيليني كلنا. ملاذا يكون صدامنا مع 

بعضنا البعض، نحن اليوم صدامنا مع بعضنا 

فازت ولم  »حماس«  أن  معك  ألفترض  البعض. 

في  لنتوحد  لذا  احلكم،  من  إسرائيل  متكنها 

صراعنا مع إسرائيل.

: إذًا هي لعبة خاسرة منذ البداية؟

دكتور أيمن: ال،دعنا نتصادم مع اإلسرائيليني، 

ملاذا نظل نتصادم مع أنفسنا. على األقل نتصادم 

مع عدونا موحدين. هناك مسألة مهمة، لنفترض 

باملنطق  حكومة  وشكلنا  انتهى  االنقسام  أن 

بعد  الفلسطينية  الدولة  ستأتي  هل  التقليدي... 

جولة  هناك  بل  ال،  مباشرة؟  االنقسام  إنهاء 

كل  على  اإلسرائيليني  مع  الصدام  من  جديدة 

الصعد سواء السياسية أو األمنية أو العسكرية، 

وفي كل التفاصيل سنتواجه مع إسرائيل؛ ألن 

إسرائيل غير ناضجة ملفهوم دولة فلسطينية كاملة 

حتى  أراض.  بتبادل   67 حدود  على  السيادة 

األراضي والقدس  بتبادل  البسيط  املنطق  بهذا 

لدى إسرائيل ال في  يوجد  الشرقية عاصمة ال 

اليمني وال في الوسط وال في اليسار نضوج لهذه 

املسألة، وبالتالي فإن الصدام مع اإلسرائيليني 

قادم. اإلسرائيليون عمليًا يرون بذكاء أن عملية 

االنقسام تفهم وفق التالي، أن الصدام قبل ست 

لنتصادم  تأجل،  معها  يكون  أن  بدل  سنوات 

لندع  مرتاحون.  هم  فيما  البعض  بعضنا  مع 

تهاجم  دعها  بنفسها،  السلطة  تنهي  إسرائيل 

السلطة الفلسطينية بنفسها. دعني أعطك مثااًل، 

عندما حاصروا أبو عمار وهاجموه ألنه كان لدى 

السلطة أداء ما باجتاه مشروع الدولة الفلسطينية 

والذي يتصادم معهم، السؤال املهم هو عندما 

ألم يجد دعمًا أميركيًا وأوروبيًا  أبو مازن  جاء 

نتفاهم  أحدًا  نريد  يقولون  أصبحوا  وعامليًا؟ 

معه، دعنا ندخل في صدام وإن لم نتصادم لن 

تفرض على عدوك أن يجلس لتفاوض منطقي. 

تفاوضك  ملاذا  احلالة  هذه  ظل  في  اليوم  لكن 

إسرائيل؟ تخيل مثاًل في الضفة الغربية وقطاع 

العصيان  من  حالة  الضفة  في  وحتديدًا  غزة 

مثلما حدث  السلمية،  الشعبية  املدني واملقاومة 

في جنوب إفريقيا وزميبابواي وهذه من جتارب 

الشعوب وفي ناميبيا أيضًا، ألم يذهب آالف من 

املتضامنني األجانب إلى هناك ويتظاهروا. وفي 

بحق  في زميبابواي  البيض  أقر  املطاف  نهاية 

الشعب، أقصد أن املواجهة مع العدو بتقديري 

ونستطيع  موحدين  كنا  إذا  جدًا  معقدة  ليست 

مع  املواجهة  أما  األشكال،  كثيرًا من  نبدع  أن 

االستمرار  حالة  في  فستدمرنا  البعض  بعضنا 

فيها، لدي قناعة بأن اإلخوان في غزة ال يريدون 

أن ينهوا االنقسام.

االنتخابات  اآلن  ناصر،  دكتور   :

االنقسام،  إلنهاء  سهاًل  ممرًا  تصبح  أن  بدل 

بعد  أنه  أعني  أزمة،  ذلك  عن  عوضًا  أصبحت 

توقيع ورقة املصاحلة ظهرت أزمة في عمل جلنة 

االنتخابات، ألنه إذا أردت عقد انتخابات، فيجب 
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عليك أن تشكل حكومة، وبالتالي فاحلكومة هي 

إحدى ضرورات إجراء االنتخابات. أصبح اآلن 

واضحًا بعد االتفاق على قانون االنتخابات أنها 

أصبحت مشكلة بحد ذاتها. في أي حال ميكن 

كان ال  إذا  فلسطينية.  انتخابات  إجراء  تصور 

ميكن التوصل إلى اتفاق بشأنها؟

إعادة صوغ المشروع الوطني

عنه  حتدث  ما  على  عطفًا  ناصر:  دكتور 

الدكتور أمين فيما يتعلق بحل السلطة في الضفة 

أنا  غزة،  حالة  إلى  النظر  كيف ميكن  وبالتالي 

احلقائق  بعض  على  التأكيد  املهم  من  أنه  أرى 

مالبسات  عن  النظر  بصرف  اإلطار،  هذا  في 

خلق السلطة الفلسطينية في أعقاب )أوسلو( لكن 

هي مكتسب للفلسطينيني، وأنا أعتقد أننا بحاجة 

إلى تصويب هذا املسار فيما يتعلق ببنية السلطة 

وأداء السلطة وكون وظيفتها محدودًة في إطار 

إدارة شؤون السكان في الضفة الغربية وقطاع 

غزة على وجه التحديد. فكرة فوز »حماس« في 

وهذا  احلكم  من  متكنها  وعدم  الغربية  الضفة 

خارج سياق االنتخابات عمليَاً لو أننا اتفقنا على 

حكومة وفاق وطني ووضعت إسرائيل )فيتو( على 

الغربية  تنقل وزراء »حماس« في الضفة  عملية 

يجب  أننا  بتقديري  أنا  عينها.  اإلشكالية  تبقى 

أن منوضع فكرة السلطة وفكرة االنتخابات في 

إطارها الطبيعي، لكن األزمة حقيقًة أعمق من ذلك 

عند الفلسطينيني، وهي أزمة حترر وطني عمومًا. 

إلى حلول  بالفعل  تقديري حتتاج  في  والقضية 

خاّلقة وإبداعية بإعادة صوغ املشروع الوطني 

الفلسطيني عمومًا ضمن حتديد األزمات احلقيقية 

التي يعاني منها هذا املشروع وفي إطار الفعل. 

أعني أن إعادة تعريف أنفسنا كحركة حترر في 

هذا  أن  وأعتقد  اإلسرائيلي،  االحتالل  مواجهة 

الصراع  فكرة  يتجاوز  مدخاًل  يكون  أن  ميكن 

سواء  وصوره  صيغه  بكل  واالقتتال  الداخلي 

اإلعالمية أو املادية، ويبقى موضوع االنتخابات 

باستثناء  إجراًء  أو  تقنيًة  مسألًة  لي  بالنسبة 

في  معضلة  هناك  كانت  فحني  القدس،  قضية 

إجراء االنتخابات في القدس، والذي حصل في 

السابقة  االنتخابات  في  السابقتني  التجربتني 

أمكن  دولية  ضغوط  بوساطة  أنه  قبلها  والتي 

إجراء االنتخابات في القدس، لذا ال أعتقد أن 

االنتخابات هي معضلة بحد ذاتها ألنها مسألة 

إجرائية وتقنية ميكن التوافق حول آلياتها وطبيعة 

توزيعاتها فيما يتعلق بالنسبة من الثلث والثلثني أو 

50 دوائر و50 نسبي. وأعتقد أنه مت االتفاق على 

هذه املسألة، ولكن تكمن في ضرورة توافر اإلرادة 

السياسية في إنهاء االنقسام عبر بوابة مصاحلة 

حقيقية تتجاوز كل ما تفضل به الدكتور عدنان 

صراع  بوجود  يتعلق  فيما  األولى  مداخلته  في 

بني الداخل واخلارج في »حماس«، وكيف ميكن 

لـ»حماس« أن تسلم مكتسباتها في إدارة شؤون 

غزة، وإذا كانت هذه املداخل للمصاحلة فأعتقد 

أنه لن تكون هناك مصاحلة. وبالتالي يجب أن 

نتجاوز هذا املنطق نحو رؤية املسألة الفلسطينية 

ككل وإعادة ترميم ما ترتب على سلوك احلركة 

أرى  هنا  من  أزمات،  من  الفلسطينية  الوطنية 

مهمتان  وطني  إجماع  االنتخابات وحكومة  أن 
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تؤسسان لفكرة العقد السياسي اجلديد بيننا.

منوطًا  األمر  كان  إذا  لكن    :

بالتنظيمني الكبيرين وتعّطل االتفاق بني الطرفني، 

فكيف سنخرج من هذه احلالة؟ وهذا لسان حال 

املواطن في الضفة وغزة، فتم توقيع االتفاق ولكن 

وجد من يعطله؟!

التي  األولى  املرة  ليست  هذه  ناصر:  دكتور 

تتم فيها إدامة فكرة الصراع الداخلي لسنوات 

قد تطول أو قد تقصر، وفي جتارب سابقة في 

اجلزائر وأميركا الالتينية استمرت هذه املسائل 

قد  طويلة  ولفترات  أهلية  حروب  شكل  وأخذت 

تدوم من 10 إلى 20 سنة... وبالتالي أعتقد أن 

الشعب كمفهوم سياسي أكبر من األحزاب أو من 

القوى السياسية، »حماس« أو »فتح« أو غيرهما 

به  تفضل  الذي  الشيء  الفصائل، وبالتالي  من 

الدكتور أمين من ارتهان الشعب إلرادة القوى 

السياسية منطق مقلوب يجب تصويبه بانصياع 

في  ورغبتها  الشعبية  للقوى  السياسية  القوى 

من  الفلسطينيني  ميكن  مبا  االنتخابات  إجراء 

القدرة على الصراع مع إسرائيل.

: دكتور عدنان، أريد إجابة للدكتور 

أمين عن سؤاله: إذا مت حل السلطة فما الذي 

حلول  عن  باحلديث  تفضلت  وقد  بغزة؟  نفعله 

إبداعية. أنت فعاًل لم تتحدث عن حل السلطة، 

بل قلت التفكير والتلويح وإرعاب الطرف اآلخر، 

وأريد أن نعرف ما هو نوع احلل اإلبداعي؟ هل 

يعني أن يجتمع الشعب الفلسطيني في الشارع 

ويتناقش أم نعيش بال سلطة! ما هي الطبيعة التي 

تعيد القرار للمواطن إذا لم يكن عبر االنتخابات؟

الزميالن  به  تفّضل  ما  عدنان:  دكتور 

واستراحتهما عدة ثوان عن السؤال )حني وجهته 

إليهما( يؤشر إلى أننا في أزمة، واملسألة ليست 

لدينا  الدين«.  عالء  »مصباح  أو  فيكون«  »كن 

إشكال كبير وال يكون فقط لسان حال املواطن 

العادي بل، أيضًا، يتعداه إلى صناع القرار في 

املستويات السياسية والنخبة الثقافية والفكرية، 

ولكن من املهم ألي حركة حترر وطني فلسطينية 

سواء أكانت عربية أم إقليمية أم دولية، إذا كانت 

السلطة الوطنية إجنازًا ومكسبًا وطنيًا وشعرنا 

بعد 16 عامًا أنها باتت تشكل عبئًا علينا وليست 

ذخرًا أن نفكر في مستقبلها.

 السلطة الوطنية في الضفة وغزة عبء على 

الوطني  التحرر  مسار  الوطنية وحرفت  احلركة 

انحرافًا معاكسًا كبيرًا وأكثر من ذلك أنها تقدم 

خدمات إلسرائيل، احلكومتان في الضفة وغزة 

باتتا تعمالن وكياًل أو مقاواًل من حتت الباطن 

لإلسرائيليني وبكل املسميات سواء كانت أمنية 

أو اقتصادية أو إدارية أو سياسية وهذا الكالم 

ُيحكى ع املكشوف. من املهم في هذا السياق 

أن نتذكر ما قاله عقل إستراتيجي في إسرائيل 

مثل »شلومو جديد« وهو جنرال متقاعد رئيس 

املدنية  اإلدارة  ورئيس  األسبق  االرتباط  جلنة 

األسبق في الضفة الغربية في السبعينيات، فقد 

قال وهو يرد على اليمني اإلسرائيلي الذي قال 

املنظمة  )أوسلو( أعادت ياسر عرفات وقيادات 

)أوسلو(  كانت  إن  قال  احملتلة:  األراضي  إلى 

اإلسرائيليني  حولت  أنها  إيجابياتها  فإن  سيئًة 

العالم  مستوى  على  كلفة  احتالل  أرخص  إلى 
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نتحكم بالفلسطينيني برًا وبحرًا وجوًا وال ندفع 

الدولي  املجتمع  هو  يدفع  الذي  واحدًا،  شيكاًل 

واالحتاد األوروبي ودول اخلليج واليابان وغيرهم، 

والفلسطينيون أزالوا عن كاهلنا هذا العبء. إذا 

كانت هذه السلطة مكسبًا وطنيًا كما تسميه فبعد 

عشرين عامًا باتت تتحول إلى عبء وإشكال وحمل 

أثقل كواهلنا، هل من املعقول أن الفلسطينيني 

في الضفة وغزة يتبادلون االتهامات حول الوقود 

والكهرباء؟ هل معقول هذا الكالم؟ واإلسرائيلي 

ويفرض  الغربية  الضفة  في  وميرح  يسرح 

اإلسرائيليني  الذي جعل  إلى احلد  أمرًا واقعًا، 

أن  إمكانية  عن  األخيرة  األشهر  في  يتحدثون 

تنطلق انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية قد يكون 

نتيجتها حل السلطة على أرض الواقع، وأصبح 

للتدخل في  األردن  تدعى  بأن  ينادي  هناك من 

الضفة الغربية.

خطيئة »حماس« 
التاريخية أنها تسلمت غزة

حللنا  إننا  أمين  الدكتور  لك  قال   :

السلطة في الضفة، ولكن غزة ماذا نفعل بها؟

دكتور عدنان: خطيئة »حماس« التاريخية أنها 

تكون  قد  إداريًا وسياسيًا وماليًا.  غزة  تسلمت 

»حماس« أخطأت في إدارة حكومة وحدها منفردة 

في غزة في 2006 على الرغم من أنها أرسلت إلى 

كل الفصائل ولم يستجب إليها أحد واضطرت إلى 

أن تشكل احلكومة منفردة. إضافة إلى ذلك فإن 

خطأها أنها استولت على غزة وتتحكم فيها بشكل 

كامل وما زالت تغرق في هذا الوحل الذي يسمى 

وحل غزة بشكل كامل. وإذا استمرت »حماس« 

بهذا املنحنى اآلخذ في التدهور رويدًا رويدًا فهي 

لم تعد حركة حترر وطني بصورة واضحة، وباتت 

على درب حركة فتح، أي أنها ذابت في السلطة 

ولم تعد هناك مكتسبات وأجندات وطنية حقيقية 

يحزننا  كان  إذا  مع اإلسرائيليني وهذا خطير. 

إليه »فتح« من ذوبان وحتلل في جسم  ما آلت 

السلطة، حيث وجدت »فتح« نفسها في 25 كانون 

الثاني من العام 2006 في ديوان املوظفني، فهذا 

ما يحصل مع »حماس« اآلن، وهي تسير على 

الدرب نفسه بشكل مريع وبشكل أكثر مع الزمن، 

و»حماس« اآلن وليس سرًا تنشغل في حالة نقاش 

داخلي بل عصف داخلي يدور حول السؤال القائل 

أين تذهب »حماس«. في النهاية وبعيدًا عن نظرية 

املؤامرة فإن »حماس« استدرجت ألن حتكم غزة 

وتسيطر عليها وبالتالي تتآكل وتنقرض داخليًا 

وخارجيًا في مسألة تدبير أمور الفلسطينيني، إذا 

كان حل السلطة في الضفة أمرًا ممكنًا وواقعيًا 

وتورط إسرائيل مرة أخرى من جديد في الضفة 

الغربية فأيضًا في غزة ميكن، وهذا كان ُطرح 

على »حماس« للتحلل من هذه املسميات القائمة 

من حكومة ووزراء وتشريعي والتوافق على هيئة 

توافق وطني من كل املسميات الوطنية تكنوقراطية 

وفنية وتقنية والتوافق على مؤسسات دولية تدير 

شؤون الفلسطينيني في غزة.

: ماذا إذا قام أحد بارتكاب جناية أو 

اعتدى على أحد، من سينفذ عليه احلكم؟

دكتور عدنان: هذه قضايا أظنها تقنية وفنية.

: هذا في صلب احلكم، توفير الطعام 
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واألمن!

دكتور عدنان: املسألة هي إذا ما كان حل 

يكون  أن  ميكن  وواقعيًا،  قائمًا  خيارًا  السلطة 

بغزة قبل الضفة وهذا مهم، هذا احلديث حديث 

اآلن  السلطة  ضيقًا،  فئويًا  حديثًا  وليس  عام 

باتت عبئًا على »حماس« قبل »فتح« في احلركة 

الوطنية الفلسطينية، وبالتالي من املهم أن نعيد 

تسمية األشياء مبسمياتها. الفلسطينيون جميعًا 

حركة حترر وطني مع وقف التنفيذ ولم يعودوا ال 

دولة وال سلطة حقيقية تفرض سيادتها، السلطة 

الوطنية في الضفة الغربية ال حتتكم على )1 سم( 

 29 في  يحيون  اآلن  واإلسرائيليون  لتحكمها، 

نيسان الذكرى العاشرة للسور الواقي ويتكلمون 

عن إمكانية استنساخ هذه العملية في غزة اآلن، 

وبالتالي لم نعد سلطة بالضفة وغزة بقدر ما نحن 

الدولي  واملجتمع  لإلسرائيليني  ووكالء  مقاولون 

والذي يدفع هو املجتمع الدولي.

: دكتور أمين، خالل حديث الدكتور 

عدنان أثار شيئًا مهمًا له عالقة باحلل اإلقليمي 

الذي حتدث عنه اجلنرال »إيالند« في العام 2011 

من أن ثمة حلواًل إقليميًة بديلًة مقترحًة وممكنًة 

غير حل الدولتني. كثيرون يقولون إن ما يجري 

في  قطاع غزة يرمي غزة في أحضان مصر، 

وهذه رغبة أمنية إسرائيلية. نحن لم نعد نطالب 

بالبنزين من إسرائيل ولم نعد نطلب كهرباء من 

تعثر  مصر،  من  شيء  كل  نطلب  بل  إسرائيل 

املصاحلة وبالتالي تعثر املشروع الوطني سيعود 

الفلسطينية  الدولة  حلم  انتهاء  إلى  بالفعل  بنا 

باألردن. هل وصلنا  وربط غزة مبصر والضفة 

إلى هذا احلد؟

دكتور أمين: أنا أتفق مع الدكتور عدنان في 

تشخيصه للواقع. الواقع احلالي الفلسطيني أليم 

ولم حتلم به إسرائيل منذ نكبة العام 48، وأنا 

قراءاتي للواقع الفلسطيني هي أنه أكثر ضراوة 

أن  املسألة  قبل.  ذي  من  اليوم  علينا  وشراسة 

ضاعت.  الفلسطينية  والقضية  الوطنية  املسألة 

الذي يحدث من سلوك »حماس« في غزة شيء 

خارج نطاق املعقول الوطني، ويقولون إن كل شيء 

يريدونه لغزة مطلوب من مصر، والصحيح أننا إذا 

أردنا شيئًا من إسرائيل نريده وهذا حقنا قانونيًا 

ألن إسرائيل هي قوة االحتالل في الضفة وغزة. 

إسرائيل عامل توحيدي في مشروعنا الوطني، ألن 

مشروعنا الوطني قام بدرجة أساسية على وجود 

إسرائيل وهو نقيض إلسرائيل. وبالتالي إذا ما 

أعفينا إسرائيل من التزاماتها جتاه هذه األرض 

احملتلة فستكون كارثة. والكارثة احلقيقية هي في 

غزة، حيث إن كل شيء مطلوب من مصر، كأن 

إسرائيل ليست قوة احتالل، علمًا أن إسرائيل 

عندما أعادت انتشارها من غزة، ولم تنسحب من 

غزة، أفرغت املستوطنات وأعادت انتشار اجليش 

كان لديها قرار من الكنيست أن غزة ال تزال حتت 

القرار واإلدارة اإلسرائيلية. إسرائيل تقول إننا ما 

زلنا مسيطرين عليكم ونحن مصممون أن نقول 

ال عالقة لكم بنا. هذا جانب، اجلانب اآلخر في 

الضفة الغربية والكارثة األخرى أن هناك سلطة 

فلسطينية في الضفة الغربية وال يوجد وطن وال 

وتوجد حكومة حقيقية تستطيع أن تفرض إرادتها 

بالتوازي مع ذلك  الغربية.  على أراضي الضفة 
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هناك عملية استيطان مجنونة وبالتوازي معها، 

يحدد  مجنون  أيضًا  جلدار  بناء  عملية  أيضًا، 

حدود مشروعنا الوطني، وذلك يعني أن إسرائيل 

الفلسطيني،  الوطني  املشروع  من حتدد حدود 

والكارثة األكبر أننا مشتبكون ومتقاتلون ونناقش 

هل نشكل أو ال نشكل حكومة. ماذا سيحدث لنا 

إذا كسبنا أو خسرنا، حسابات في غير محلها..

: الوضع احلالي ال يشجع على احلل 

اإلقليمي؟ 

دكتور أيمن: احلل اإلقليمي صعب. سيكون 

طرفا احلل اإلقليمي بتقديري مصر واألردن، لن 

غيرها.  إلى  السعودية  للضفة وال  سورية  تأتي 

بتقديري أن مصر وبصرف النظر عن نظام احلكم 

وحتى لو كان الرئيس من  اإلخوان املسلمني، لن 

تقبل مصر حتمل قطاع غزة باملطلق، بالنسبة إلى 

األردن لديه أزمة الفلسطينيني عنده، وهو ليس 

بحاجة ألن يشكل الفلسطينيون 90 باملائة من 

باملائة، وهذه  سكانه، وعنده منهم 60 إلى 70 

أزمة وهي حقيقية في األردن. وعندما تنظر إلى 

تركيبة النظام السياسي في األردن ترى أن 70 

باملائة من السكان ال عالقة لهم بالقرار السياسي 

وال باملمارسة السياسية. مثاًل ترى أن املدينة التي 

متثيلها 30 باملائة من الشعب األردني ال يتجاوز 

متثيلها في البرملان 7 باملائة. مثاًل مدينة املفرق 

والتي تعدادها 100 ألف نسمة لها نفس التمثيل 

املليون  سكانها  يتجاوز  التي  الزرقاء  كمدينة 

نسمة، بالتالي األردن ليس غبيًا خصوصًا بعد 

االنتفاضة األولى وفك االرتباط عن الضفة الغربية 

في العام 88 أن يعيد ارتباطه بالضفة الغربية.

وضعها  والتي  غزة  عن  لنتحدث   :

مختلف، اآلن هناك برملان مبجلسيه شعب وشورى 

والسلفيون  اإلخوان  عليهما  يهيمن  مصر  في 

بأغلبية كاسحة، واآلن اإلخوان يرشحون نائب 

املرشد »األمني العام« للرئاسة خيرت الشاطر. 

قد تنظر »حماس« أن الوضع موات إلعادة ترتيب 

ارتباط  عبر  ليس  مصر  مع  اإلقليمية  عالقتنا 

إقليمي مع مصر لكن عبر عالقات مميزة معها 

وقد يكون هذا معطاًل للمصاحلة.

دكتور أيمن:  قبل شهر ونصف الشهر كانت 

هناك ورشة عقدتها إحدى املؤسسات بني »فتح« 

و»حماس« واستمعت للدكتور الزهار يتحدث على 

ولألسف  ساعات،  أربع  من  ألكثر  يومني  مدار 

شعرت بأن التقدير الذي قدمه غير منطقي. غير 

واقعي.

فتقدير »حماس« للوضع في املنطقة العربية أن 

علينا أن نصبر سنة أو سنتني واخلير سوف يأتي. 

بصراحة إذا ما خرجت مصر من أزمتها الداخلية 

قبل خمس سنوات سيكون ذلك إجنازًا. هذا واقع 

حيث إن مصر لم تعد الدولة اآلن التي كانتها 

سابقًا حيث انفرط عقد الدولة عمليًا هناك، ومصر 

قائمة ألن طبيعة املجتمع املصري  مجتمع مدني. 

إذا كانت املسألة أن نراهن ونعطل كل حياتنا 

ومشروعنا  االحتالل  مع  ومواجهتنا  السياسية 

الوطني بانتظار ما سيأتي من مصر، فلن يأتي 

شيء، وذلك لسبب وهو أن التغيرات التي حصلت 

في مصر والسماح لإلخوان املسلمني أن يتقدموا 

بهذا الشكل ليس بعيدًا عن اإلرادة الدولية والقوى 

العظمى. إذا كنا نفكر بغير ذلك فهذا ضرب من 
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غزة.  وليست  مصر  هذه  ألن  اخليال؛  ضروب 

الواليات املتحدة تستطيع أن تستوعب أن يحكم 

لكن  أحد،  أي  أو  اخلميني  أو  »حماس«  غزة 

مصر عمليًا هي خط املواصالت والتجارة العاملي 

قلياًل حتليالت  لنقرأ  برمتها.  املنطقة  قلب  وهي 

األميركيني؛ األميركيون يعيدون تقييمهم لتجربتهم 

حول التفاهم الذي مت مع اإلخوان املسلمني، ألن 

املسلمني يقضي  اإلخوان  الذي مت مع  التفاهم 

اإلخوان خرجوا  اآلن  لهم.  ليست  الرئاسة  بأن 

هناك  للرئاسة،  املرشد  نائب  ترشيح  مبوضوع 

املرشد  نائب  ترشيح  أن  يشعر  والكل  أزمة، 

للرئاسة وإمكانية أن يفوز وهي إمكانية واقعية 

باملناسبة سوف تخلط الورق من جديد، ومصر 

ستذهب إلى صدام.

: ماذا عن رؤية »حماس«. قلت إن 

إيجابي وانتصار  يحدث  ما  أن  تظن  »حماس« 

لبرامجها وأن عليها بل على الشعب الفلسطيني 

أن ينتظر اخلير...

دكتور أيمن: الرؤية الكارثية هذه أنها غير 

واقعية وكأن األمور في مصر تشهد حالة دعم 

جماهيرية عربية، وأننا نحن العرب نستطيع أن 

نعمل ما بدا لنا كأنه ال يوجد مجتمع دولي وقوى 

كبرى بإرادتها يحصل التغيير وهذه هي املصيبة. 

فكل شيء معطل بانتظار ما سيأتي من مصر 

ومن تونس ومن قطر. أنا ال أشعر بأن التغيرات 

العربية ستعمل لصالح القضية الفلسطينية وهذه 

قناعتي. في أحسن احلاالت لنضرب مثاًل حزب 

أحسن  في  سيفعل  ماذا  تونس،  في  النهضة 

وهل  إسرائيل،  مع  التطبيع  سيمنع  احلاالت، 

كان زين العابدين بن علي طوال الوقت ُيّطبع مع 

النظام  من  أكثر  لن ميارسوا شيئًا  إسرائيل؟، 

العربي الرسمي السابق.

عودة الى خطة شارون

دكتور ناصر: هناك فكرة يجب التطرق إليها 

إطار  في  غزة  حالة  إلى  النظر  املهم  من  تقول 

موقعها خارج اجلغرافية الفلسطينية عمومًا، وهذه 

تنطوي على ضرورة قراءة احلدث ذاته املرتبط 

الثاني منها. وأعتقد من  بخطة شارون واجلزء 

املهم هنا أن ندخل في شيء حصري فيما يتعلق 

بحكاية االنسحاب نفسها، ألنه بالفعل تتخلص 

من كثافة أعلى على أرض أقل وتدخل في حالة 

مشاغلة مفتوحة مع غزة، مع األخذ بعني االعتبار 

اختالف وجه املقارنة مع جنوب لبنان، لكن هي 

تلهي  طويلة  لفترة  املشاغلة  من  مفتوحة  حالة 

الفلسطينيني وتدخلهم مبلهاة داخلية لها عالقة 

مع  السلطة  على  والصراع  السلطة  باقتسام 

الثاني من مشروع  تنفيذ اجلزء  االستمرار في 

خطة شارون برسم حدود الدولة الفلسطينية في 

حدود األربعني باملائة من الضفة الغربية، وهذا 

له عالقة ببندين رئيسني لم نشهد لهما مثياًل في 

تاريخ الصراع مع الدولة اإلسرائيلية على الضفة 

الغربية؛ التوسع االستيطاني الرهيب باإلضافة 

إلى تغيير معالم القدس من خالل تأسيس فكرة 

القدس الكبرى ومن ثم جدار الفصل العنصري. 

مطلوب منا أن ُنظهر إسرائيل على أنها دولة متييز 

عنصري. اإلشكال لدينا أن جزءًا مهمًا من احلركة 

السياسية الفلسطينية والتي تتمثل في »حماس« 
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انتصارًا  بوصفه  احلدث  هذا  تقرأ  أو  تتفهم 

وبوصفه حتررًا. ومع ذلك من املهم تصويب رؤية 

»حماس« السياسية فيما يتعلق بهذا اجلزء من 

الوطن والذي ال تستعجل إسرائيل في تعريفه. 

ما أعنيه أنها تركته للمجهول، للشيء الالمرئي، 

وسيادتها  هيمنتها  اآلن  حتى  تفرض  وبالتالي 

برًا وبحرًا وجوًا، ومع ذلك نحن نتصرف وكأننا 

وطن حر منتلك القدرة على بناء عالقات إقليمية 

وعالقات جوار. ولقد أظهرت أزمة الكهرباء حدود 

على  بالقدرة  يتعلق  فيما  الرؤية وقصورها  هذه 

في  غزة  بجعل  غزة،  في  السكان  إدارة شؤون 

حالة حتلل من فكرة االحتالل ومن فكرة االلتزام 

باتفاقية جنيف الرابعة، مبعنى أن سلطة »حماس« 

حتاول أن حترر إسرائيل من مسؤولياتها جتاه 

قطاع غزة.

نرى جتربة  دعنا  تقول  »حماس«   :

السلطة خالل الفترة السابقة؛ لم تنجح اتفاقيات 

السالم في أن تقودنا إلى الدولة املنشودة، وأيضًا 

املجتمع الدولي عندما توجه إليه األخ الرئيس أبو 

مازن مطالبًا باالعتراف بالدولة ضمن حدود 67 

وقف في وجهه، بناء على ذلك تقول »حماس« إن 

موضوع الدولة لن يتم، وهذا هو موقف »حماس«.

دكتور ناصر: هناك مسألتان من املهم التنبيه 

إليهما. أواًل في احلالة التي صورنا فيها مسألة 

االنسحاب أحادي اجلانب كحالة انتصارية لغزة، 

فبالضرورة أن تختلف وظيفة غزة وأن تتحول غزة 

إلى رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني. ولكن 

انظر ماذا حدث، فسالم فياض يخلق تنمية في 

الضفة الغربية ونحن نقاوم في غزة. املعادلة يجب 

أن تكون مقلوبة، حيث إن االحتالل املباشر موجود 

في الضفة الغربية، وأشكال النضال املختلفة مع 

االحتالل اإلسرائيلي في الضفة أوسع، لكن هنا 

في غزة يجب أن يكون النموذج التنموي البنائي 

لكن  املسيطر،  النموذج  هو  الوطني  للمشروع 

املسألة أصبحت مقلوبًة في احلالة الفلسطينية، 

بينما  املقاومة،  تبنينا فكرة  إننا في غزة  بحيث 

تبنت الضفة الغربية منوذج سالم فياض التنموي 

واملفاوضات.

: السؤال باجتاه »حماس« هو: أين 

سنذهب بفكرة السلطة. الذي حتدث عنه الدكتور 

عدنان هو جزء قد يكون من التفكير الذي يدور 

في األروقة في غزة والضفة وهو غير بعيد.

عملية تصويب

دكتور ناصر: أنا قلت إنه يجب أن نذهب إلى 

الغربية وقطاع  الضفة  وجود سلطة واحدة في 

تفرض  لسلوكها  من خالل رسمها  غزة، سلطة 

نفسها. هناك الكثير من املالحظات على أداء هذه 

السلطة، وحتتاج إلى عملية تصويب واضحة سواء 

من حيث العالقة مع منظمة التحرير الفلسطينية 

أو في أدائها في قضايا التنسيق األمني  أو في 

قضية التهدئة طويلة األمد. نحن بحاجة إلى وضع 

برنامج واضح للسلطة الوطنية الفلسطينية حتت 

سقف منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها اإلطار 

اجلامع الذي تقدر أن حتدد خطوط السياسة ألي 

حكومة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

دكتور عدنان: ما طرحه الدكتور أمين مثير 

جدًا للنقاش وهو موضوع احلل اإلقليمي. ال أظن 
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مصر  أو  األردن  على  إقليمية  حلول  فرض  أن 

بالضرورة يأتي مبحض إرادة األردن أو مصر. 

ما أعنيه أن املسألة قد تكون بالتدريج، ومفاجأة 

األردن ومصر بعد عدة سنوات أن األمر سيتحول 

إلى أمر واقع في الضفة وغزة حيث تتحول غزة إلى 

حضن مصر تلقائيًا، وليس بالضرورة أن تتحول 

إلى محافظة مصرية، والضفة إلى حضن األردن. 

األسماء  بعض  أذكر  أن  إلى  مضطر  هنا  أنا 

التي تشكل العقل الناضج للسياسة اإلسرائيلية 

على  املشرف  أسماء،  ثالث  لدينا  املدى،  بعيدة 

وهو  »إيالند«  اجلانب  أحادي  االنسحاب  خطة 

نائب رئيس األركان السابق، والثاني هو القادم 

إلى اخلارطة احلزبية اإلسرائيلية كمرشح لوزارة 

الدفاع »شاؤول موفاز« وهو الذي أشرف على 

تنفيذ االنسحاب من غزة عمليًا وعسكريًا، وكان 

الذي  الثالث  ذلك، واالسم  في  »شارون«  رفيق 

يتردد كثيرًا في اآلونة األخيرة في الضفة الغربية 

هو »عوزي ديان« رئيس جلنة املستوطنات السابق 

في الضفة الغربية و»أرئييه إيلداد« عضو حزب 

االحتاد الوطني القومي الذي يكرر صباح مساء 

فكرة »الوطن البديل« في الضفة الغربية، وباتت 

هذه سيمفونية دارجة في الكنيست. وإذا قلنا إن 

الشارع اإلسرائيلي مييل نحو هذا احلزب أكثر 

فأكثر، فسنرى هذا احلزب يحقق نسبة ال بأس 

بها في االنتخابات القادمة، وفضاًل عن األسماء 

عميدور«  »يعقوب  هو  آخر  اسم  هناك  األخرى 

مستشار األمن القومي لـ»نتنياهو«، املتدين ذو 

موضوع  في  طويلة  منذ سنوات  املسبقة  اآلراء 

الوطن البديل. 

اإلقليمية  احللول  تكون  أن  بالضرورة  ليس 

يكون  قد  لكن  األردن،  أو  إرادة مصر  مبحض 

بأمر واقع يتم خطوة خطوة وتتحلل إسرائيل من 

مسؤولياتها جتاه غزة والضفة. في غزة مفارقة 

غريبة وخطيرة ومثيرة للقراءة، التغيرات العربية 

كما تفضلت ليست بالضرورة أن تكون لصالح 

معلومة  وهذه  أظنها  لكن  الفلسطينية،  القضية 

وليست تقديرًا أن اإلخوان املسلمني في مصر 

ضغطوا على خالد مشعل للتوقيع على املصاحلة، 

وهناك تقدير يقول إنه إذا كان هوى »حماس« 

مع اإلخوان املسلمني في مصر، فإن هوى خالد 

مشعل كان مع إخوان األردن. وهذه األشياء قد 

تكون لها عالقة بصناعة القرار داخل »حماس«. 

أن يستطيع إخوان مصر أن يقنعوا خالد مشعل 

اتفاقية  تنفيذ  ثانيها  ثم  أواًل،  املصاحلة  بتوقيع 

تبادل األسرى مع بعض التنازالت التي قدمتها 

»حماس«، ثالثًا واألخطر من ذلك أن يضغطوا 

على »حماس« بعدم تصعيد املوقف مع إسرائيل 

في هذه اآلونة على األقل إلى حني تسيد املشهد 

أن  وإمكانية  الداخل  في  املصري  السياسي 

الثالثة  املواقف  هذه  القرار.  صناع  يصبحوا 

تشعرنا بشكل واضح أن اإلخوان في مصر قد 

أبدوا مرونًة أكثر من »حماس« في غزة في قراءة 

اجتمع  مازن  أبو  اإلقليمي.  السياسي  املشهد 

مصر  في  والعدالة  احلرية  حزب  أعضاء  مع 

للمصاحلة  رؤيته  وأعطاهم  األخيرة  الزيارة  في 

واحلل مع إسرائيل. هذا اللقاء بالتأكيد ال يسر 

»حماس« كثيرًا في غزة، وقد سمعت الكالم هذا 

من صناع قرار كثيرين في »حماس« من أنهم 
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ورموا  الشجرة  اعتلوا  أو  صدقوا  أو  اعتقدوا 

في  مازن  أبو  مع  حدث  كما  ذلك،  بعد  السلم 

في  اإلخوان  ففوز  أيلول.  استحقاق  موضوع 

مصر وصعود اإلسالميني في دول الربيع العربي 

عمومًا من املفترض أن يشكل رافعة لهم، الذي 

حصل هو العكس. وقد قيل هذا الكالم بالنص إن 

فوز اإلخوان في مصر بالتحديد حتول من ذخر 

إلى »حماس« إلى ضغط عليها. من الواضح أن 

اإلخوان لديهم اعتبارات مصرية بالدرجة األولى، 

األميركيني  مع  والعالقة  واألقباط  البطالة  هي: 

واملساعدات وكامب ديفيد... وباحلساب الرياضي 

على  العاشر  الترتيب  في  غزة  ستأتي  البحت 

األجندة إن لم يكن العشرين والقضية الفلسطينية 

عمومًا وليست غزة فقط. وهذا سيجعل »حماس« 

في غزة بشكل ما إما غير متسرعة كثيرًا نحو 

املصاحلة، أو تعمل بصورة كما نشهدها اآلن على 

إدارة غزة باألمر الواقع وأنهم ليسوا في عجلة من 

أمرهم. بالطبع غزة تشكل قنبلة موقوتة بالنسبة 

دائمًا  لكن  جيدًا  ذلك  أدركت  لو  »حماس«  إلى 

صانع القرار وصاحب السلطة ينظر إلى ما تقدمه 

له السلطة من فوائد، ولكن بعد مدة كما تفضل 

الدكتور ناصر وليس إلى املدى البعيد. الوضع 

في الضفة أكثر سوءًا وهناك مشكلة في حتلل 

غزة من أعباء إسرائيل وكان يجب على السلطة 

الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية أن جتعل 

غزة حتت واليتها بأمر واقع ليس بالضرورة عبر 

وزير هنا أو هناك بل أن شمل غزة في خطط 

التنمية وأن جتعل لها مندوبني حتى ال تلقي غزة 

في حضن الذئب، سواء كانت السلطة الوطنية 

فهي  قصد،  دون  أو  بقصد  تفعلها  الفلسطينية 

اآلن تساعد على إلقاء غزة في احلضن املصري، 

ومصر بالتأكيد ليست بحاجة إلى غزة إضافية. 

لكن ضمن القراءات االستشرافية أرى أن احلالة 

التي كانت فيها غزة والضفة الغربية قبل العام 

67 حتت اإلدارتني املصرية واألردنية قد تكون 

قابلة لالستنساخ وليس بالضرورة بشكل كامل، 

لكن من الواضح أن مشروع الدولة الفلسطيني 

في أجزاء مترابطة جغرافيًا بات في خبر كان.

ملف »حماس« الداخلي

: بعد قليل أترك الدكتور أمين يعلّق 

الداخلي  »حماس«  ملف  فتحت  أنت  ذلك.  على 

وقد حتدث فيه الدكتور أمين، وعلى ما يبدو فإن 

التنافسي  الصراع  أو  الداخلية  »حماس«  أزمة 

هو  أيام  خالل  يكون  قد  والذي  »حماس«  في 

نفسه صراحة على املصاحلة وهو  الذي عكس 

الصراع  لهذا  املصاحلة. هل ميكن  الذي عّطل 

أن يحسم املصاحلة إذا ُحسم لصالح أحد ما 

في أقطاب احلركة؟

إلى هذا  بالضرورة  ليس  ال  دكتور عدنان: 

أنها  املصاحلة  حظ  سوء  من  يكون  قد  احلد، 

الداخلية.  »حماس«  أزمة  أعتاب  على  ُوقعت 

ألكون أكثر وضوحًا، وهذا كالم قاله خالد مشعل 

صراحة حني وقع اتفاق املصاحلة: أنا انطلقت 

من معطيات وطنية فلسطينية بحتة. وكان انتقاد 

بأنه مخطئ، وأظن  له بصوت مرتفع  »حماس« 

أنها ليست العتبارات حزبية فقط بل لها عالقة 

بالسيطرة على غزة. وقال إنه قدم تنازالت أكثر 
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من الالزم ألبو مازن الذي لم يقدم تنازالت موازية 

سراح  بإطالق  يتعلق  فيما  الغربية  الضفة  في 

بالضفة  لـ»حماس«  املجال  وإفساح  املعتقلني 

مسألة  أن  احلد  لهذا  أظن  ال  لكن  الغربية... 

املصاحلة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإعادة متوضع 

ال  واخلارج.  الداخل  في  حماس  حركة  قيادة 

بل  املصاحلة  مرتبطة مبوضوع  ليست  بالعكس 

الشيخ  اغتيال  بعد  الزمن  إنها وطوال عقد من 

أحمد ياسني كان القرار في »حماس« العسكري 

واملالي والسياسي بيد اخلارج، و»حماس« ختمت 

بذلك سواء رضيت أم أبت فهذا هو املوجود. من 

إرهاصات أو إفرازات الربيع العربي أنه شكل 

ولم  شملها  شتت  أنه  في  اخلارج  لقيادة  عزاء 

ولم  دمشق  بعد  احلقيقي  احلضن  ذلك  يعطها 

هذا  تلم  أن  تستطيع  عربية  عاصمة  أي  جتد 

الشتات السياسي والعسكري واملالي مما أفسح 

املجال لقيادة الداخل أن جتد في ذلك متنفسًا 

وفرصًة تاريخيًة يحظر عليهم تضييعها مبنافسة 

قيادة اخلارج في كثير من القرارات السياسية 

الرد على  والعسكرية والداخلية. ولعل موضوع 

املصاحلة هو الذي فجر قنبلة التنافس الداخلي. 

لكن أن تكون مسألة تعطيل املصاحلة أحد أثمان 

اخلالفات الداخلية في »حماس« فأظنه بعيدًا.

:  لكنك قلت شيئًا جوهريًا وأساسيًا 

وهو أن غزة هي القاعدة الصلبة والوحيدة ألمن 

طهران،  ومحور  دمشق  خلخلة  بعد  »حماس« 

بالتالي أنا كمواطن أدفع الثمن؟

دكتور عدنان: هو كذلك.

معطيات إقليمية جديدة

أن  أريد  مهمة  مسألة  هناك  أيمن:  دكتور 

السياسي  املكتب  أن رئيس  عنها وهي  أحتدث 

واخليارات املوجودة لديه كانت بصراحة إلى حد 

كبير خيارات وطنية. كان يستطيع خالد مشعل 

أن يبقى في دمشق ويعطي موقفًا للنظام ويبقى 

وأحمد  الله  كحزب  هي  كما  الوضعية  وتستمر 

جبريل، وإيران في هذه احلالة لن ترسل أي مبلغ 

من املال مباشرة إال من خالل خالد مشعل وتبقى 

املعادلة كما هي. أعني أنه ُيسجل خلالد مشعل أنه 

اختار البعد الوطني وفضله على البعد احلزبي، 

أما غزة فقد اختارت البعد احلزبي وهذه حقيقة. 

لقد خرج خالد مشعل من دمشق بإرادته ألنه ما 

الوطني والعربي  املستوى  كان يجد نفسه على 

أدائه  في  سورية  في  النظام  جانب  إلى  واقفًا 

ويؤيده مثلما نرى قناة »املنار« على سبيل املثال 

التي تتبع حزب الله. ألنه ال ميكن ملقاومة نبيلة 

ضد احتالل أن تقف إلى جانب ديكتاتور، بالتالي 

الذي قام به خالد مشعل بهذا اخلصوص يسجل 

له. الذي يحدث هنا أن غزة لديها عقلية احلكم وال 

توجد لديها عقلية الوطن. أنا أحد الناس الذين 

استمعوا إلى الزهار مدة أربع ساعات على مدار 

يومني وحتدثت مع الدكتور أحمد يوسف وقلت له 

إن هذا غير ممكن أن تتم الوحدة بهذا املنطق. 

من الواضح أن الطرف اآلخر بالنسبة لهم طرف 

عداء  حالة  هناك  سياسيًا.  خصمًا  وليس  عدو 

اآلخر  الطرف  ميسكوا  ألن  استعداد  وعندهم 

بأسنانهم ويأكلوه. هذا ما نستنتجه من مواقفهم 

مشعل  خالد  استمع  ملاذا  الكارثة.  هي  وهذه 
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إلى كالم اإلخوان املسلمني في مصر! الوضع 

ال  األردن  إلى  أقرب  هواه  يكون  أن  الطبيعي 

ملصر ألنه ابن الضفة الغربية وهاتان مدرستان 

عندما  لكنه  جتاوزها.  نستطيع  ال  حقيقة  وهي 

الصواب،  يفعل  كان  املصري  الهوى  على  جاء 

ألن اإلخوان املسلمني في مصر كانوا عقالنيني. 

املوضوع،  هذا  عن  عدنان  الدكتور  وقد حتدث 

في  املسلمني  األخوان  إن  أضيف  أن  أود  وأنا 

هي  جناتكم  سفينة  أن  »حماس«  أبلغوا  مصر 

أبو مازن. ال يوجد مجال لنا ونحن ضمن املجال 

السياسي أن نتعامل مع حكومتكم، هذا لسان 

حال اإلخوان، ألن حكومتكم لدى املجتمع الدولي 

غير شرعية، هذا شيء مؤلم في العالقات الدولية 

حيث  يجب أن يعترف بك املجتمع الغربي قبل 

الدولية  العالقات  لكن  ذلك  حتب  ال  شيء.  كل 

الشرعي  وغير  الشرعي  ويقرر  ينسجها  ومن 

فيها هو املجتمعات الغربية والدول الكبرى. مثاًل 

روسيا وعلى الرغم من كل مواقفها التي حتابي 

»حماس« وتستقبلها إلى اللحظة تقول إن سلطة 

سلطة  وليست  الشرعية  السلطة  هي  الله  رام 

غزة، والصني تتعامل باملنطق نفسه. على الرغم 

من اخلالف الروسي الصيني مع أميركا لكنهم 

الشرعية.  الله هي  جميعًا متفقون على أن رام 

هي  غزة  في  املوجودة  العقلية  أن  هي  الكارثة 

عقلية حزب وعقلية مكتسبات يومية حياتية وليست 

مكتسبات سياسية. حتى إن فازت في االنتخابات 

ليس شرطًا أن تشكل احلكومة تقدر أن تشكل 

حكومة ائتالف وتستطيع جدًا فعل ذلك ألن غزة 

والضفة مليئتان بأشخاص قريبني من »حماس« 

وغير محسوبني على »حماس« وملفهم األمني غير 

سيئ عند اإلسرائيليني وتستطيع من خاللهم أن 

تبرر كل سياساتك. إمكانيات املصاحلة ليست 

معقدة وال عسيرة، املعقد هو العقل، و ليس كيف 

أن نستغل األرض، أريق دم كثير في االنقسام 

وأناس كثيرون ُقتلوا، هناك منطق يقول إن الناس 

الذين فقدوا أبناءهم لن يقفوا في وجه املصاحلة 

وإن وقف أحدهم سيكون هناك رفض من الناس. 

وفي آخر املطاف الناس ستختار السلم األهلي. 

إذا كنت قد قتلت ابني وأنت ما زلت حتكم وتصر 

على ذلك وتريد مني أن أصاحلك، أنا لن أصاحلك 

على هذه األرضية بل سأصاحلك عندما تكون 

عليها  متفق  والكل  عامة  وطنية  أرضية  هناك 

سوف أختار عندها املوقف األكثر وطنية. األمور 

ليست بذاك التعقيد بل التعقيد هو في العقلية، إن 

هناك عقاًل لغاية اآلن يحكم مبنطق أنه ال يوجد 

أنا شخصيًا  ليس صحيحًا،  هذا  سوانا،  أحٌد 

ال أتوقع في االنتخابات القادمة أن تفوز »فتح« 

أو »حماس«، أتوقع ظهور تيار فلسطيني جديد 

يأخذ 20 إلى 30 باملائة من األصوات، وبالنهاية 

سيكون هو الفيصل بني االثنني مثله مثل األحزاب 

الصغيرة في إسرائيل هي التي تلعب باحلكومة.

: دكتور ناصر، كنت أود احلديث عن 

العدل املجتمعي، لكني أجلته، ومبا أننا أتينا على 

احلديث عن السلم األهلي. فإن معظم نقاشنا كان 

يتم حول هياكل وأطر وأجسام وُأغفلت النقطة 

األساسية أن هناك مجتمعًا تضرر وحتى وإن 

متت املصاحلة وحتققت الوحدة بني املؤسسات، 

واضح من خالل اجللسة وهذا احلوار أنه بعيد.
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الغائب  املجتمعي  العدل  عن  كثيرًا  يقال  ال 

وعن السلم األهلي املهتوك عرضه وعن العدالة 

االجتماعية وغيرها من املسميات، ألنه بصراحة 

في نقاشات املصاحلة لم يكن هناك تفكير جدي 

في هذا املوضوع على أهميته.

إلى جتارب  قلياًل  نرجع  دكتور ناصر: دعنا 

االقتتال  من  حالة  حيث  الشعوب  بها  مرت 

وبالنهاية  األهلية،  احلروب  أو  الصراع  أو 

كجماعة  ونحن  لألمة.  شعبية  بإرادة  تخطتها 

سياسية طامحة لتحقيق أهدافها الوطنية وبنائها 

الدميقراطي املؤسسي مثلهم نستطيع فعل ذلك. 

أعتقد أن فكرة السلم األهلي أو السلم االجتماعي 

ميكن أن تعالج الكثير من األزمات وخاصة فيما 

يتعلق بحالة االقتتال الفلسطينية وما ترتب عنها 

من إراقة دماء وإزهاق أرواح حيث دفع املجتمع 

أثمانًا كبيرًة. ومع ذلك أعتقد أنه ميكن أن تعالج 

هذه املسألة إذا كان ثمنها هو إرساء قواعد سلم 

أهلي واجتماعي حقيقي. سوف تدخل الناس في 

الظاهرة.  إيجابي مع هذه  تفاعل وتعامل  حالة 

لكن هذا يتطلب شروطًا أساسيًة: أولها أنه من 

املهم النظر إلى النظام السياسي بوصفه نظامًا 

موحدًا وجامعًا وما يترتب على ذلك من تشكيل 

املجموع  إرادة  متثل  وسياسة  للحكم  إدارة 

في  الفلسطيني  الشعب  وإشراك  الفلسطيني 

احلكم والسياسة. 

أعتقد أن هناك العديد من املشكالت وخاصة 

في إطار التنافس بني احلزبني وتشكيل احلكومتني 

إلى  إضافة  معاجلة.  إلى  حتتاج  األمور  وهذه 

هذه األمور هناك قضايا البطالة والفقر وقضية 

تفتح  أن  ممكن  اإلجراءات  هذه  كل  احلريات، 

سلم  قواعد  إرساء  نحو  للتوجه  حقيقيًا  مناخًا 

الصراع  وحالة  االقتتال  حالة  يتجاوز  أهلي 

وحالة اخلطاب اإلعالمي التي في تقديري تسيء 

للفلسطينيني وخبراتنا وجتربتنا السياسية التي 

احلياة  من  قرن  من  أكثر  مدار  على  املمتدة 

منها  البد  مقدمات  هذه  الفاعلة.  السياسية 

باألمن  الفلسطيني  املواطن  من أجل أن يشعر 

واالستقرار واإلحساس بأنه ينتمي إلى جماعة 

سياسية حقيقية لها مشاريع وأهداف، وعلى رأس 

هذه األشياء وهو مهم جدًا إعادة النظر بأهمية 

ووحدة النظام القضائي الفلسطيني والذي هو 

مغيب بشكل كامل تقريبًا ويأخذ طابعًا حزبيًا. 

لذا يجب أن نحافظ على استقاللية هذا اجلهاز 

القضائي وجنعله فاعاًل في مراقبة شكل إدارة 

الضفة  في  الفلسطيني  املجتمع  في  السياسة 

الغربية وقطاع غزة.

إلى  التطرق  أريد  أنا  عفوًا،  أيمن:  دكتور 

هذا  على  وحدنا  لسنا  أننا  وهي  مهمة  مسألة 

لديها  يكن  لم  لشعوب  جتارب  لدينا  الكوكب. 

املثال  سبيل  على  لدينا  طحن.  بل  اقتتال  فقط 

السلفادور  وجتربة  ونيكارجوا  بولندا  جتربة 

السلفادور  وفي  نيكارجوا  في  تشيلي،  وجتربة 

لدينا  كما حصل  دم وحروب وليس  هناك  كان 

في العام 2007 من اقتتال ملدة شهرين. هناك 

عقلية تقضي بوجود مواطنة وعملية دميقراطية 

ونسيان للماضي لديهم. وقد اتفقوا على أنه ال 

أحد بعد االنتخابات سيفتح أي ملف من امللفات 

السابقة. وخسر احلزب الشيوعي خسارة فادحة 
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التضامن االنتخابات وبعد ذلك  فيما اكتسحت 

عزز الشيوعيون وضعهم ووصلوا إلى احلكم في 

هناك  الرئاسة.  لهم  الحقة وأصبحت  انتخابات 

مهمة  وهي  السلطة  على  وتناوب  تبادل  مسألة 

واحترام  املواطنة  واحترام  اإلنسان  وأساسها 

خيارات الشعب. لسنا بحاجة إلى عملية تفكير 

مع  نتعامل  إننا  وتقول  حتتاج  املسألة  عظيمة، 

مواطنني ونعمل على إرساء دعائم دولة قانون. 

ينساها  أن  اجلميع  على  يجب  السابقة  املرحلة 

متامًا وتبدأ عملية البناء ملرحلة جديدة. وجتارب 

ومثال  ذلك.  على  ودليل  برهان  أكبر  الشعوب 

على ذلك بينوشيه الذي قتل عشرات اآلالف في 

سجونه في تشيلي وفي آخر األمر لم يحاكم، بل 

إنك إذا أردت اخلروج من أزمة وطنية حقيقية ال 

ميكن أن تظل تعيش في عقلية الثأر. عليك أن 

تفكر في عقلية املستقبل. وعندما تعاملت تشيلي 

بهذا املنطق مع بينوشيه وهي تعيش في عقلية 

املستقبل وليس في عقلية الثأر انتهى كل شيء 

وجتاوزت األزمة. جتربة أخرى هي جنوب إفريقيا 

والصراع بني السود والبيض، فعلى مدار قرون 

ارتكبت مجازر بحق السود وأخيرًا توصلوا إلى 

تفاهم مع بعضهم على أنهم مواطنون في هذا 

البلد. ال ميكن أن تصل مشاكلنا إلى احلد الذي 

أو  عليك  أقضي  أن  خيارين:  بني  فيه  تنحصر 

تقضي علي.

دكتور عدنان: القضية الثأرية من الواضح 

هاجس  وللدقة  كفلسطينيني.  بيننا  سائدة  أنها 

اخلوف من اإلطاحة بأي نظام هو الذي يحكم 

النظام  في  معضلة  هو  التداول  تصرفاتنا. 

بذكره  تفضل  ما  ولكن  الفلسطيني،  السياسي 

في  السائدة  احلزبية  العقلية  عن  أمين  الدكتور 

غزة صحيح، وهو واضح وموجود لدى »حماس«، 

وهذا الكالم هو نتيجة أوال لتفردها باحلكم ولم 

تعد السلطة أو احلكومة أو الوزارات أو املؤسسات 

احلكومية للشعب إمنا أصبحت مؤسسات حزبية 

وهذه كارثة وأظنها جاءت عن إرث أسوأ من ذلك 

»فتح«  سلطة  غزة.   في  السابقة  السلطة  وهو 

بالعقلية  يتعلق  فيما  به  ُيحتذى  تقدم منوذجًا  لم 

اجلمعية والوزارات العامة. إذا كانت »حماس« اآلن 

تنتهج أسلوبًا مقيتًا وعقيمًا هو التزكية التنظيمية 

فـ«فتح«  والتعيينات،  بالتوظيف  املناطق  عبر 

كانت لديها السالمة األمنية وهي على أسوأ من 

لم تستطع  الغربية  الضفة  »حماس«. اآلن حتى 

أن تقدم منوذجًا بدياًل لذلك، نستطيع أن نرى أن 

اليسار مهمشًا واملستقلني ليس لهم وجود، وبالتالي 

مفارق  أحد  والضفة  غزة  في  السلطة  أصبحت 

التنظيم وليست سلطة شعبية للمواطن، وبالتالي 

في  الطرفني  أظنها جتعل  السائدة  العقلية  هذه 

حالة اقتناص إن صح التعبير وحالة تسّيد وكأن 

التنازل عنها هو جزء من خيانة الوطن. وإن القراءة 

السياسية األخطر من ذلك طاملا أننا أمام حكومة 

إسرائيلية بهذه الطريقة وأمام تراجع دولي وأمام 

إدارة أميركية بائسة، إذن ال أقل من أن نحتفظ 

مبا لدينا من غنائم. واملشروع الوطني الفلسطيني 

شيء آخر. باملناسبة ضمن هذا اخلطاب السياسي 

تتساءل »حماس« و»فتح«: اآلن طاملا أنه ليس لدينا 

أفق سياسي مع اإلسرائيليني لنحتفظ مبشروعنا 

ومكتسباتنا.
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:  لكن في ذلك جتنٍّ على الرئيس أبو 

مازن، فهو جدي في موضوع املصاحلة وذهب مع 

»حماس« بعيدًا، وأيضًا خالد مشعل في اآلونة 

وذهب  املصاحلة  موضوع  في  جدي  األخيرة 

االثنان بطريقة انسجام فاجأت اجلميع فهما كانا 

مستعدين للذهاب إلى أقصى نقطة. لكن على ما 

يبدو أن الطافي على السطح واملعطل للمصاحلة 

أنهي  أن  أريد  اآلن.  غزة  في  »حماس«  هي 

مبالحظة أمتنى أن تعقبوا عليها والتي تقول: على 

ما يبدو أن هناك توطينًا لالنقسام، وأن االنقسام 

الفلسطيني  السياسي  النظام  من  جزءًا  أصبح 

وعلى ما يبدو أنه يعز على الفلسطينيني ترك هذا 

االنقسام وبالتالي الضحية هو املشروع الوطني.

غياب مقومات المصالحة

االنقسام  سنوات  أن  واضح  عدنان:  دكتور 

السيئة يعّز علينا أن نقول إنها مرشحة ألن تدوم 

لست سنوات أخرى، وهذا الكالم واضح لألسف، 

ألنه ليس هناك روافع في داخل الساحة الفلسطينية 

واإلقليمية والدولية  تستطيع أن تخلصنا من هذا 

الساحة  على  األول  الفاعل  إسرائيل  االنقسام. 

تعمل  وستبقى  ذلك  من  مستفيدة  الفلسطينية 

لترسيخه أكثر فأكثر. الفصيالن األكبران املتحكمان 

بغزة والضفة الغربية ليس لديهما على األقل حاليًا 

االنقسام  هذا  من  للتخلص  وصفة  إليجاد  أفق 

طبقًا لآلليات التي ذكرناها قبل قليل من انتخابات 

وحكومة وخالفها، واإلقليم العربي لألسف مشغول 

بأزمات داخلية وسيجعل امللف الفلسطيني مؤجاًل 

املشروع  عن  احلديث  وبالتالي  آخر،  إشعار  إلى 

الوطني الفلسطيني وحركة حترر وطني أظنه سيبقى 

في أدراج القوى الفلسطينية إلى إشعار آخر.

عن  كثيرًا  حتدثنا  أننا  أعتقد  ناصر:  دكتور 

االنقسام واملصاحلة دون أن نذكر إسرائيل كعامل 

االنقسام  حالة  على  اإلبقاء  في  ورئيس  محدد 

لألسف.  املرة  هذه  فلسطينية  وبأيٍد  طويلة  فترات 

نحو  مشعل  خالد  قبل  من  االستدارة  أن  أعتقد 

فكرة املصاحلة هي نتاج قارئ جيد للحالة العربية 

وليس نتاج حالة وعي بخطورة مسألة االنقسام على 

املستقبل الفلسطيني. ومن هنا جاءت السرعة في 

فكرة اتفاق الدوحة كاستجابة للمعطيات اجلديدة 

لقطر ولإلخوان املسلمني في مصر واألردن. وأعتقد، 

أيضًا، أن اخلروج من سورية ليس محض إرادة 

ذاتية إمنا هو في سياق املتغير اإلقليمي. املشروع 

الوطني في أزمة على مستويات عدة، على مستوى 

الفلسطيني كجماعة سياسية،  الشعب  أواًل وجود 

هناك حاليًا احلديث عن سكان في الضفة الغربية 

الشتات وال  في  غزة  وسكان  قطاع  في  وسكان 

يوجد مفهوم جامع للشعب الفلسطيني كما عهدناه 

والثمانينيات  والسبعينيات  الستينيات  في  سابقا 

يأتي  ثانيًا  اخلطورة.  غاية  في  مسألة  وهذه 

اإلسرائيلي  للمشروع  فهمنا  طبيعة  في  إخفاقنا 

وحلدود  الصراع  هذا  لطبيعة  تقدير  سوء  مبعنى 

املشروع اإلسرائيلي فيما يتعلق بحدود العالقة مع 

التاريخية وعدم  الفلسطينيني على أرض فلسطني 

فلسطيني  ماليني   3 وجود  كفلسطينيني  إدراكنا 

على أرض فلسطني التاريخية كقوة واحملافظة على 

التحرير  منظمة  جدًا.  كبير  مكسب  وجودهم وهو 

الفلسطينية التي نعتقد جميعًا أنها البيت الفلسطيني 
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فترة  في  متاهيها  خالل  من  للفلسطينيني  اجلامع 

التالعب  خالل  من  وحاليًا  والسلطة  »فتح«  حكم 

في شكل االقتسام في داخلها ال يعيد احلياة إلى 

منظمة التحرير الفلسطينية وقد يدخلها في مزيد 

من األزمات إن لم تكن عملية إعادة إحياء منظمة 

التحرير الفلسطينية مبنية على أساس عقد سياسي 

جديد. ليس بالضرورة أن جتتمع الفصائل لتقرر 

السياسي  العقل  يعمل  أن  يجب  إمنا  العقد،  هذا 

الفلسطيني لصوغ هذا العقد اجلديد الذي ميكن 

أن يجمع عليه الفلسطينيون. يناقش رشدي اخلالد 

في كتابه »األقفاص احلديدية« سبب إخفاق احلركة 

الوطنية الفلسطينية، ويقول إن سبب ذلك هو العامل 

الذاتي وليس مرده دور العوامل اخلارجية. 

: إذًا املشروع الوطني إلى أين في ظل 

توطني االنقسام؟

دكتور أيمن: املشروع الوطني مأزوم، لكن ما 

أخشاه مستقباًل كما تفضل الدكتور عدنان أنه بعد 

ست سنوات أو أكثر ومع مرور الزمن أن نتحول 

إلى منوذجني مثل كوريا الشمالية واجلنوبية، وهما 

منوذجان مختلفان متامًا. وأنا ال أعتقد أن هناك 

بعد جتربة ستني عامًا ال يزال يوجد شعب كوري 

متامًا  مختلفتني  بثقافتني  شعبان  هناك  بل  واحد 

وكل  فقط.  اللغة  إال  يجمعهما  وال  بعضهما  عن 

ثقافتهم السياسية واالجتماعية ومنط حياتهم متامًا 

مختلف: دولة مدججة بالسالح شعبها فقير ومعدم 

وتتلقى مساعدات إنسانية، ودولة غنية في حالة من 

الرفاهية، والشعب أصبح شعبني وهذا ما أخشاه. 

نظامني  هناك  أن  لدينا  اآلن  التي حتدث  العملية 

واألنظمة  ُيفرضان،  متامًا  مختلفني  اقتصاديني 

اآلن  أيضًا.  اجتماعيًة  أنظمًة  تفرض  االقتصادية 

إلى عشرين سنة  االجتماعي  السلوك  استمر  إذا 

قادمة خاصة في ظل أزمات غزة املستمرة فسيكون 

لدينا سلوك وعادات اجتماعية مختلفة عن شعبنا 

املوجود في الضفة الغربية. الشعب الكوري أوجد 

دولتني له ماذا سنوجد نحن! املسألة اخلطيرة هي 

الصراع واخلصام بني السلطتني هنا وهناك. ماذا 

عن باقي الشعب الفلسطيني الستة ماليني فلسطيني 

نصف  أن  في  تكمن  الكارثة  أن  أعني  اآلخرين!! 

الشعب الفلسطيني خارج فلسطني عكس الشعب 

الكوري الذي يسكن في شبه اجلزيرة الكورية.

دكتور عدنان: هناك شيء مهم في إدامة هذا 

االنقسام السيئ وهو البعد اإلقليمي العربي، النظام 

املصري السابق كان له ثقل وضغط على اجلانبني 

حتى على اجلانب املعادي له في غزة كان لها ثقل 

معني واألردن كذلك. انشغال مصر إلى إشعار آخر 

يدخل  أن  املرشح  من  فيما  الداخلية  ملفاتها  في 

األردن في مشاكل داخلية جتعله ينطوي على نفسه 

الفلسطينيون  يبقى  أن  املرشح  فأكثر، ومن  أكثر 

في  لدينا  تنشأ  أن  ذلك  من  األخطر  وحدهم. 

وغزة  الضفة  في  الفلسطيني  السياسي  النظام 

طبقات جديدة ليست لها عالقة باملشروع الوطني 

الفلسطيني إطالقًا ومستفيدة من هذا االنقسام ولها 

مصالح مستفيدة منها وتكون مستقباًل هي صانعة 

القرار السياسي في الضفة وغزة. 

: على األقل لنكن أكثر تفاؤاًل بأن هذا 

االنقسام قد ينتهي فعاًل وقد تنجح جهود املصاحلة 

في اخلروج من هذا النفق املظلم عبر االنتخابات 

واحلكومة املتفق عليها في وقت قريب.
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سياسات عامة

 رائد عواشرة *

* باحث فلسطيني.

االستقطاب واالختيار والتعيين

دراسة في أنماط التوظيف في المؤسسات الفلسطينية:

 بين روحية المؤسسة والروتين

ملخص

تظهر الدراسة أن استخدام مصطلح االستقطاب 

في األراضي الفلسطينية يرجع بجذوره إلى العمل 

بالفصائل  الكفاحي املتصل  السياسي والنقابي 

السلطة  نشوء  قبل  ما  إلى  أي  السياسية، 

عملية  أهمية  الدراسة  كما وتظهر  الفلسطينية. 

إنتاجية وربحية  االستقطاب واالختيار في رفع 

منظمة العمل من جانب، ومن جانب آخر ضمان 

املتصل  عدالة   / املأسسة  ممارسة  جوهر 

باحلوكمة. وتزاوج الدراسة بني املفاهيم اإلدارية 

املتعلقة باملأسسة ومفاهيم علم االجتماع املتعلقة 

بأثر رأس املال االجتماعي على عملية االستقطاب 

واالختيار والتعيني. وتغطي الدراسة القطاعات 

القطاع  الفلسطينية؛  السلطة  أجهزة  الثالثة: 

غير  القطاع  املساهمة؛  الشركات   - اخلاص 

أو األهلي. وحتاجج هذه الدراسة  احلكومي – 

أثناء  للمأسسة  مغلوطًا  فهمًا  هناك  أن  في 

املمارسة العملية، من خالل تقزميها على شكل 

لتأمني  النصوص  مع  أنظمة وقوانني، والتعامل 

الغطاء القانوني للممارسة السلبية. ويرجع ذلك 

إلى ثالثة عوامل: 

ـ األثر السلبي لرأس املال االجتماعي  األول 

في األراضي الفلسطينية الذي ينجم عنه 

املتقدمني  من  األكفأ  غير  وتعيني  اختيار 

لشغر الوظائف. 

الثاني ـ قلة كفاءة ذوي الوظائف اإلشرافية.

الثالث ـ قلة الثقة في أوساط مدراء وموظفي 

الغير  من  واخلوف  العاملة  املنظمات 

هناك  إن  حيث  العمل.  في  واالختالف 

اعتقادًا في أوساط منظمات العمل املختلفة 
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بأن الذي يخالفني في موقفي هو ضدي. 

هذه العوامل مجتمعًة جتعل املدراء واملشرفني 

حمايًة  والءات؛  وتكديس  خلق  إلى  يسعون 

ملصاحلهم كمجموعة أو تكتل على حساب مصالح 

املنظمة واملأسسة.

لم تنجح منظمات العمل املختلفة فلسطينياً، بعد، 

 organizational في أن تبني ثقافة منظمة

فيها  املتنوعة  الفئات  كل  تستوعب   culture
من حيث آراؤهم وجغرافيتهم وعاداتهم املرتبطة 

ومتاسكها،  العمل  منظمة  لصالح  مبصاحلهم 

لنظام وقواعد تشّكل  يعمل اجلميع وفقًا  بحيث 

بدياًل عن ثقافاتهم وبيئتهم االجتماعية ومصاحلهم 

من  جملًة  شكليًا،  املأسسة،  ما زالت  املختلفة. 

األنظمة، والتي حتتاج تغييرًا في العقول والبشر 

السلبي  االجتماعي  املال  إفرازات رأس  ونتاج 

القائم على التكتالت وتضارب مصاحلها، وغياب 

الثقة، واخلوف من اآلخرين نتيجة املنافسة. عملية 

التغيير تتطلب جهدًا قياديًا والتزامًا من الهيئات 

اإلدارية العليا، مجالس اإلدارة، مسنودة بقوانني 

عصرية وبيئة قانونية تشجع االمتثال للمأسسة 

تطوير  وبرامج  داخلية  مناخات  إلى  باإلضافة 

تعمل على نقل املوظفني إلى عقلية املهنية بعيدًا 

عن التكتالت ومصالح التحالفات والتخوف من 

اآلخرين واالختالف في وجهات النظر.

1(  مقدمة

تتجلى بعض الظواهر السلبية في األراضي 

االستقطاب  عملية  أثناء  احملتلة  الفلسطينية 

واالختيار والتعيني للموارد البشرية في القطاعات 

الثالثة: قطاع السلطة، والقطاع األهلي احمللي 

وغير احلكومي األجنبي، والقطاع اخلاص. هذه 

تتمثل في استقطاب واختيار  السلبية  الظواهر 

موظف ليس األكفأ  أو األفضل مهنيًا لصالح تكتل 

مدراء وعاملني في املؤسسة. هذه املمارسات التي 

تضر بجوهر عملية االستقطاب والتعيني الهادفة 

الربح من  الفائدة أو  إلى حتقيق أكبر قدر من 

هذا املوظف خدمة ألهداف املؤسسة.

بدأت   ، لفلسطينية ا السلطة  تشكيل  منذ 

ميادين  في  تنشط  واألجنبية  احمللية  الشركات 

يعرف  فيما  واملساهمة  املؤسساتي  التطوير 

إدارية  أنظمه  وضع  خالل  من  »املأسسة«  ـِ ب

ومالية ونظام للموارد البشرية ومواضيع أخرى 

متعلقة باملشتريات واحملاسبة مدعومة بسياسات 

ولوائح داخلية. وفي شق املوارد البشرية، جزٌء 

من منظمات العمل لديه أنظمة مكتوبة والبعض 

منها محوسب، وجزء آخر لديه بعض من األدلة 

أو السياسات العامة، إال أن بعض املؤسسات ال 

توجد لديها أنظمه أو أدلة وسياسات. جتادل هذه 

الورقة في أن وجود هذه األنظمة والسياسات أي 

»املأسسة« لم يساهم كما ينبغي في استقطاب 

من  البشرية  املوارد  من  املتاح  أفضل  واختيار 

خالل عملية االستقطاب والتعيني.

عصر  االنفتاح،  عصر  أو  العوملة  عصر  في 

احلديث عن حقوق األفراد والتركيز على حقوق  

األهمية مبكان احلديث عن  يبدو من  اإلنسان، 

املساواة القانونية وإعطاء األفراد فرصًا متساويًة 

في إمكانية الوصول إلى العمل.1 ولكن القانون 

ومنشآت  اخلاص  القطاع  يلزم  لم  الفلسطيني 
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األعمال باملساواة القانونية للمرشحني واالختيار 

من خالل املسابقة، كما لم يؤكد بالشكل القاطع 

على مختلف الوظائف في أجهزة السلطة. كما 

أن نصوص القانون ال تعني بالضرورة تطبيقها، 

أي أن تطبيقها وااللتزام بها مرحلة مختلفة وهي 

األهم من وضع القوانني.

وتكمن املشكلة التي تتناولها هذه الورقة في 

أن الظواهر السلبية أو األخطاء املقصودة في 

بإنتاجية  تضر  واالختيار  االستقطاب  عملية 

منظمة العمل، وترفع كلفة اإلنتاج وتساهم في 

أفراد  مصالح  عن  الدفاع  هدفها  تكتالت  خلق 

وتيارات، وليس مصلحة منظمة العمل. وتنطلق 

الورقة من فرضيتني: 

األنظمة  صياغة  مبفهوم  املأسسة  إن   )1(

والسياسات ال تضمن تطبيقها، وذلك مرده 

مصالح املدراء واملشرفني.  

)2( إن هناك أثرًا سلبيًا لرأس املال االجتماعي 

مبا  واالختيار  االستقطاب  عملية  على 

يضر باملأسسة وما يعنيه ذلك من إنتاجية 

منخفضة ملنشآت األعمال. 

على  الضوء  تسليط  إلى  الورقة  وتهدف 

شكلية ممارسة بعض املؤسسات لقواعد إدارة 

البشرية وخاصة في عملية االستقطاب  املوارد 

الثالثة.  القطاعات  العاملة في  للقوى  واالختيار 

أما أهميتها فتنبع من املزاوجة بني مفهوم رأس 

املال االجتماعي والعمل اإلداري - املأسسة.

2(  اإلطار النظري

1.2 المأسسة

تعرف املأسسة، وبلغة بسيطة، على أنها إرساء 

لقواعد العمل املؤسساتي مبا يعنيه ذلك من أنظمة 

وسياسات وضوابط وإجراءات، إضافة إلى عمل 

متكامل يقوم كل شخص بجزئه؛ خدمًة ألهداف 

منظمة العمل. كما وتعرف على أنها عملية إعادة 

مبنظمة  يلتحقون  الذين  لألفراد  »برمجة«  بناء 

القوانني وطاعتها، والتي  قبول  لغرض  األعمال 

بأقل  إدارتها  تتم  أن  من  كبيرًة  منظمًة  متّكن 

عدد من املوظفني - فريق صغير. أي أنها عملية 

إنكار هوية األشخاص وذواتهم عندما يدخلون 

بهم  املناطة  األدوار  ولعب  البداية  من  املنظمة 

وفقًا للقواعد املوضوعة.2 أي أن املأسسة تهدف 

تعيد  للموظفني، وكأنها  موحدة  ثقافة  خلق  إلى 

صياغة ثقافة األفراد املوظفني في منظمة العمل 

من جديد. ويرى الباحثون أن أقوى عدو للمأسسة 

هو رأس املال االجتماعي املجزأ، أي التكتالت 

السياسية - النفعية – املصلحية... 3 أي كلما 

قويت هذه التكتالت؛ سيطر رأس املال االجتماعي 

على منظمة العمل لدرجة تساهم في قتل مضمون 

املأسسة. بعبارة أخرى حتول التجزئة والتكتالت 

دون وحدة املنظمة واالهتمام مبصاحلها من جهة، 

وجتعل مصالح من في التكتل بدياًل عن مصلحة 

منظمة العمل، من جهة أخرى. وبالتالي يساهم 

انتشار ظواهر  التكتالت من  دور هذه  ويعاظم 

املال  برأس  ويقصد  واملالي.  اإلداري  الفساد 

االجتماعي املجزأ في هذه الورقة تلك العالقات 

فئة،  أوساط  بني  عموديًا  تنشأ  التي  والتكتالت 
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تشمل  ال  أي  أفقيًا،  وليست  منظمة.  جماعة، 

املجتمع أو املنظمة. 

وتقوم املأسسة اإلدارية وفق نظام يجمع بني 

تقسيم العمل واألدوار في نطاق منظمة العمل، 

وحتديد وحدة األمر والشكل التنظيمي وقنوات 

التقارير  رفع  وطرق  آلية  فيها  مبا  االتصال 

وكيفيتها ملصلحة إنتاجية أفضل وبتكاليف أقل. 

وهذا ينطبق على إدارة املوارد البشرية، والتي 

تهدف إلى جعل وظائف اإلدارة أفضل من حيث 

والتقييم.4  والتنفيذ والرقابة  التخطيط والتنظيم 

ولوائح  وقواعد  نظمًا  تستوجب  املأسسة  ولعل 

وسياسات هدفها توضيح العمل في إدارة املوارد 

البشرية.     

تطبيقها.  يعني  ال  واألنظمة  القوانني  فوجود 

فمع وجود هذه القوانني واألنظمة إال أن املصالح 

املختلفة  التكتالت  خالل  من  املنتشرة  اخلاصة 

القانون  تطبيق  قانونيًا«5  »يبدو  وبشكل  تعطل 

واألنظمة. ولعل عدم تكافؤ الفرص والعدالة في 

الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  في  التوظيف 

أضر باختيار األفضل في هذه املنظمات. هذه 

القانون واملأسسة،  بروحية  تخل  التي  الظواهر 

دفعت الباحثني إلى اإلقرار بأن وزارات السلطة 

الفلسطينية وأجهزتها األمنية قد متت باستقطاب 

وتعيني بشكل مباشر، األمر الذي وصفه الباحثون 

بعدم املهنية. 6

ال تقتصر املمارسات غير املهنية على ما قبل 

العام 2007، بل هي ظاهرة مستمرة، وإن قل 

احلديث عنها بسبب قلة التعيينات اجلديدة من 

جهة وأخذها منحى جديدًا يستطيع العمل والنفاذ 

والتأقلم مع منظومة القوانني السارية. والالمهنية 

ليست مقتصرة على أجهزة السلطة الفلسطينية، 

بل توجد في القطاع اخلاص »واألهلي« على حد 

سواء.7 باإلضافة إلى أن عدم املهنية ال يقتصر 

في  منتشر  هو  بل  الفلسطينية،  األراضي  على 

خريسات،  أشار  كما  ومرده،  العربي،  العالم 

أن  أي  واألخالق.8  الكفاءة  غياب  إلى  يرجع 

يأتي  أن  من  التخوف  إلى  يقود  الكفاءة  غياب 

أكفاء يأخذون األماكن من جهة، وغياب األخالق 

يقصد به ـ بطريقة أو أخرى ـ تغليب املصلحة 

الشخصية على مصلحة العمل من جهة أخرى. 

حتى لو تعددت التفسيرات النتشار غياب املهنية 

في العالم العربي، فإن جوهر التفسير يشير إلى 

مضمون واحد وهو تغليب املصلحة الشخصية 

على مصلحة املؤسسة. 

الشخصية،  املصلحة  عن  احلديث  يعني  ال 

مصلحة قلة من األفراد، وإن كان هؤالء القلة هم 

املستفيدون. لقد أصبح احلديث يدور عن منط 

أطلق عليه الباحث هالل »زبانية«: حتالف القلة مع 

آخرين بحيث يبقى القلة في أماكنهم مدعومني من 

اآلخرين.9 أي منط أشبه بنظام حتكمه املصالح 

إنتاجها من  يساهم في غياب املساواة وإعادة 

جديد، هذا إضافة إلى تفتيت املؤسسة لصالح مصالح 

10وبالتالي  املدراء.  هم  الغالب  األفراد وفي  من  قلة 

التبعية  ثقافات  واملصالح  الزبانية  عن  يتشعب 

واملراباة واخلوف، ناهيكم عن ثقافة التكتل حتسبًا 

لضياع املصالح الفردية. طبعًا هذا ينطبق على 

إدارات املوارد البشرية واملوارد البشرية نفسها.

ويرى البعض أن القانون وسيادة القانون هما 
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احلل لتطوير الوضع اإلداري واملأسسة. 11أي أن 

هناك اعتقادًا لدى بعض الباحثني أن املأسسة 

مبا فيها من سيادة القانون هي احلل، وإن كان 

الواقع  يتجاهل  أنه  إال  نظريًا  صحيحًا  األمر 

ويتجاهل  جهة،  من  السياسي   – االجتماعي 

في  معنى  بال  تغدو  القانون  نصوص  أن  فكرة 

تفقد  وبالتالي  شكليًا،  وتطبيقها  التعامل  حالة 

الدعوة إلى املأسسة مضمونها، من جهة أخرى. 

بالطرف  عادة  منوط  النصوص  تفسير  أن  كما 

القوي، والدعوة إلى سيادة القانون مبا فيها عملية 

االستقطاب واالختيار والتعيني بحاجة أواًل إلى 

بشري  جانب وعنصر  من  ثقافية وقانونية  بيئة 

يتحمل التغيير من جانب آخر. 

املؤسسة،  مصلحة  يفسر  َمن  اجلدل  ويبقى 

هل هم املدراء في اإلدارات العليا؟ هل يجب أن 

نعطي األولوية في االستقطاب واالختيار والتعيني 

لصالح تنفيذ آليات جوهر املأسسة، أي مصلحة 

العاملني  انسجام  نعطيها لصالح  أم  املؤسسة، 

اجليدة  العالقات  12إن  املباشر.  املسؤول  مع 

واالنسجام بني العاملني أمران مهمان ويجب أن 

قائمًا  اجلدل  يبقى  العمل، ولكن  منظمة  يخدما 

حول تغليب االنسجام مع الرؤساء وبالتالي إعطاء 

الفرصة لهم الختيار طاقمهم من املوظفني. 

بعبارة  أو  ـ  الوظائف  مخرجات  ربط  يعطي 

أخرى نتائج أعمال املوظفني ومقارنتها مع املتوقع 

منهم ـ مدلواًل ويجيب عن نصف السؤال املتعلق 

وبالتالي  واالختيار.  االستقطاب  عملية  بتقييم 

يدافع عن إعطاء املدراء فرص اختيار املوظفني،13 

ولكن  املباشر.  لالختيار  الفرص  إعطاءهم  أي 

عن  يجيب  ال  التوظيف  عملية  مخرجات  ربط 

نصف السؤال اآلخر املتعلق بالعدالة واملساواة 

وتكافؤ الفرص.14من الظواهر السلبية، بني روحية 

املؤسسة والقانون والروتني، عدم تكافؤ الفرص 

والتي ما زال القطاع اخلاص ال ينظر إليها من 

منظار أنها أساس ومرتكزات املأسسة وقواعد 

أنها كماليات،  إليها على  النظر  يتم  العمل، بل 

شعارات وكليشيهات متامًا مثل وصف كثير من 

العامة للشعارات التي تنادي بها مؤسسات حقوق 

املرأة واإلنسان. 

وفي سياق احلديث عن مأسسة عمل إدارات 

عملية  عند  الوقوف  من  بد  ال  البشرية،  املوارد 

االستقطاب واالختيار والتي ميكن وصفها بتلك 

العمليات املتكاملة في اختيار وتعيني األفراد في 

منظمة العمل، وتقع مسؤولية هذه العملية على 

إدارة املوارد البشرية ومساعدة الدوائر األخرى 

تركز  البشرية  فاملوارد  مدراءها.   وخصوصًا 

على تقديـم أحدث األساليب في اختيار املوارد 

البشرية وتدريب من يشارك في عملية االستقطاب 

والتعيني، فيما اإلدارات األخرى تشارك في أدوات 

االختيار سواء كانت اختبارات أو مقابالت. أي 

أن الدور األساس لعملية االستقطاب واالختيار 

مناط باملوارد البشرية فيما يكون الدور النهائي 

احلاسم لإلدارات األخرى املباشرة.15

البحث  عملية  أنه  على  االستقطاب  ويعرف 

واحلصول على مرشحني محتملني للوظائف كمًا 

منظمة  تتمكن  لكي  املناسب  الوقت  ونوعًا وفي 

لشغل  بينهم  من  األفضل  اختيار  من  العمل 

بحيث  شغلها،  شروط  أي  ومتطلباتها  الوظيفة 
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تساهم في حتقيق أهداف املؤسسة املرجوة منها 

)األكادميية العربية البريطانية(. إن االستقطاب 

هو عبارة عن »عملية اكتشاف مرشحني محتملني 

للوظائف الشاغرة احلالية أو املتوقعة في املنظمة.  

أي أنه نشاط يقوم على الوصل بني من يبحثون 

عن وظائف ومن يعرضون وظائف«. 16

وتتراوح فعالية االستقطاب وقدرات املنظمات 

على جذب األفراد املتقدمني بني عدة عوامل تؤثر 

في  للعمل  التقدم  على  األفراد  إقبال  درجة  في 

العوامل  هذه  أخرى. وتتلخص  أو  عمل  منظمة 

في وجود حوافز مادية مباشرة وغير مباشرة، 

محفزات تطوير وتدريب، وفرص الترقية مبعنى 

مبكان  تتعلق  أخرى  وعوامل  املؤسسة؛  حجم 

السكن واملواصالت.... 17 ويظهر بوضوح احلاجة 

إلى ربط فعالية االستقطاب بكامل عمليات إدارة 

املوارد البشرية، والتعاطي مع عملية االستقطاب 

للكفاءات  العمل  منظمة  تسويق  كذلك:  بوصفه 

املطلوبة. 

2.2 االختيار ومشكالته

يسمى انتقاء األفراد لشغل الوظائف الشاغرة 

بني  ومفاضلة  مقارنة  عملية  وهو  »االختيار«، 

املهارات واإلمكانيات / القدرات العملية لضمان 

انتقاء األفضل لصالح اإلنتاجية املرتبطة بعنصر 

الكلفة، مما يفرض على املنظمة واملوارد البشرية 

أن تلجأ إلى طرق حتددها لالختيار.

أمور: حرية  أربعة  في  األساليب  هذه  تتركز 

أو  فئة  املوظفني من  بالتعيني، وانتخاب  اإلدارة 

لشاغر  واإلداري  الفني  واإلعداد  معني،  فريق 

إجبارية،  مدنية  خدمة  وكأنه  مبعنى  الوظيفة 

األخيرة  شيوع  ولعل  املسابقة.  أسلوب  وأخيرًا 

في املنظمات والدول املختلفة مرده إلى اعتقاد أن 

التسابق يفرز األكفأ إضافة إلى اعتقاد بإضفاء 

صبغة من العدالة واملساواة بني املتقدمني.18 

ولعل مشاكل عملية االختيار تتركز في ثالث 

نقاط: 

ومتطلباتها  مبهامها  الوظيفة  عدم وضوح   -

واملتوقع من شاغرها.

غير  أنها  مبعنى  االختيار،  أداة  ضعف   -

املتنوعة  باالختبارات  ذلك  ويتمثل  مالئمة 

واملقابلة وما حتتويهما وسير العملية.

- األطراف املشاركة في عملية االختيار من 

وما  املختلفة،  والدوائر  البشرية  املوارد 

يسمى »اللجان«. فمن األطراف ما تكون له 

انعكاسات سلبية مما يفقد اللجنة دورها.

وفي ضعف األداة يخلص الباحث اجلعبري 

إلى أن فجوة تنشأ بني املهارات املطلوبة وطرق 

يخص  استنتاجًا  ويقدم  املهارات،  هذه  تقييم 

املدراء  يعتقد  والتي  ـ  الشخصية  املقابلة  أداة 

كونها  ـ  االختيار  طرق  وأجنح  األفضل  أنها 

املدراء  اعتقاد  أن  اجلعبري  يرى  كذلك.  ليست 

شخصية  حتديد  يتم  املقابالت  خالل  ومن  أنه 

املرشح للوظيفة وتقدير إمكاناته الذهنية ومعرفته 

مبتطلبات الوظيفة ويرى أن هذا االعتقاد ال يؤدي 

إلى االختيار األمثل، وذلك أن طريقة املقابلة في 

املقابلة  جلنة  تأثر  منها:  سلبيات  لها  االختيار 

أو قسم منها باالنطباع األول، وإمكانية تشويه 

صورة املرشح للوظيفة من خالل تقمصه شخصية 
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غير التي هو عليها.19 إن عدم استقطاب األكفأ في 

املوارد البشرية وعدم تعيني األكفأ يعني خسارة 

في اإلنتاج أو كلفة أعلى في اإلنتاج على أقل 

تقدير. في األراضي الفلسطينية احملتلة وبسبب 

تركز العمل في القطاعات اخلدمية، وتركز كثير 

»غير  العادية  الوظائف  في  العمل  فرص  من 

األفراد ميكنهم  إن عشرات من  بحيث  املميزة« 

اإلنتاجية  فإن عنصر  املطلوبة،  بالوظيفة  القيام 

على  ويشجع  احلسابات،  من  يسقط  والكلفة 

للمدراء  الدور  ويعطي  املأسسة،  عن  االبتعاد 

املختلفني. 

3.2  طرق االستقطاب والتعيين

ومبا أن االستقطاب هو أصاًل جذب للموارد 

البشرية، فإن عنصر اجلذب هنا يتحدد بسوق 

التخصصات. وتنحصر  العرض والطلب وندرة 

داخل  )من  داخلي  في  االستقطاب  مصادر 

املؤسسة أو مجموعة املؤسسات في حالة السلطة 

القطاع  في  الشركات  مجموعة  أو  الفلسطينية 

الترقية  شكل  على  ويغلب  وخارجي.  اخلاص( 

من  يكون  أن  الشواغر  في سد  املدير  قرار  أو 

الداخل ونادرًا ما نسمع عن اإلعالن عن وظيفة 

من الداخل على شكل مسابقة يتم فيها التنافس 

بني عدد من املرشحني، وتلبية الشاغر املتاح من 

بني موظفي منظمة العمل.

ولكنها  االستقطاب  طرق  تتنوع  وخارجيًا، 

منحصرًة  الفلسطينية  األراضي  في  تبدو  تكاد 

في األنواع الرئيسة اآلتية: تعبئة طلبات ورقية 

الذاتية،  السير  إرسال  فيها  مبا  إلكترونية  أو 

مطلوب  عن شواغر  احمللية  الصحف  وإعالنات 

املواقع  على  تنتشر  ما  سرعان  والتي  ملؤها 

تتكرر  توظيفية  أيام  مع  املختلفة،  اإللكترونية 

فقط سنويًا يكون هدفها دعائيًا وعالقات عامة، 

الشخصية  العالقات  على  االعتماد  إلى  إضافة 

في الوصول إلى وظيفة أو عمل، وهي أنواع ال 

تقتصر على أفراد أو منشآت صغيرة، بل تتعداها 

إلى املؤسسات املختلفة.

املدنية  قانون اخلدمة  املادة )20( من  تنص 

الفلسطيني الذي يسري على مؤسسات السلطة 

أن  يستوجب  التي  الوظائف  أن  الفلسطينية 

إجراء  يتم  وشفهية،  كتابية  مسابقة  لها  تنظم 

فقط  فيها  ينجح  أواًل، ومن  الكتابية  املسابقات 

يستدعى للمسابقات الشفهية، أي املقابلة. كما 

واشترط القانون اإلعالن في صحيفتني محليتني 

وليومني متتاليني، على أن يشتمل اإلعالن على 

املصادر  إلى  باإلضافة  املسابقة.  مكان وموعد 

والذي  الداخلي  االستقطاب  هناك  اخلارجية، 

يتركز على الترقيات الداخلية، ويشار إليها على 

ملنظمة  الداخلي  االستقطاب  مصادر  من  أنها 

العمل أو مجموعة مترابطة من املؤسسات،20 مثل 

السلطة الفلسطينية مثاًل، أو مجموعة شركات. 

وكغيرها من املجتمعات، فإن املصدرين الداخلي 

واخلارجي معمول بهما في األراضي الفلسطينية.

3(  المنهجية

ال تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على مدى 

شيوع ظاهرة عدم االلتزام بروحية املأسسة، وال 

إلى  تسعى  ال  فهي  املوظفني،  انطباعات  قياس 



108 العدد )19(  2012

مسح ميداني شمولي أو على عينة من منظمات 

العمل، وبالتالي ستبتعد عن األسلوب الكمي في 

حتاول  وما  املوضوع  وبسبب  املعلومات.  جمع 

الورقة البحثية إثباته، فإنها ستعتمد على املعرفة 

معتمدًة  املعلومات  جمع  طرق  وتختار  النوعية 

األولية  واملصادر  الثانوية،  املراجع  بعض  على 

من املقابالت مع مدراء وموظفني وباحثني ميكنهم 

دعم الظاهرة واحلديث عنها... أي أن التوجه هو 

قصدي للمبحوثني الذين ميكنهم اإلدالء مبعلومات 

ويعملون في منظمات تتبع السلطة الفلسطينية، 

احلكومية  وغير  احمللية  األهلية  واملؤسسات 

األجنبية إضافة إلى القطاع اخلاص. كما متت 

مراجعة إعالنات الصحف مدة شهر وهو شباط 

من العام 2012 والتي بلغ عددها )185( وهي 

موجودة بكاملها على إحدى املواقع اإللكترونية 

إلى  باإلضافة   ،  www.jobs.ps احمللية 

االعتماد على اّطالع الباحث على واقع منظمات 

العمل وجتربته الشخصية.

أي أن هذه الدراسة تعالج:

 أواًلـ  عملية استقطاب واختيار القوى العاملة 

من جانبني:

املال  لرأس  السلبي  األثر  هو  ما   )1(

االجتماعي على املوارد البشرية في عملية 

االستقطاب واالختيار؟.

الظواهر  بعض  أو  املشاكل  هي  ما   )2(

في  الباحث  يرصدها  التي  السلبية 

االستقطاب واالختيار؟. 

أي أن هناك ربطًا بني املجتمع وعالقات األفراد 

االجتماعية مبنظمات العمل، والعمل اإلداري. 

ثانيًا ـ تعالج بعض القواعد والفنيات املتصلة 

بكيفية تطبيق ما خلص من علم املوارد البشرية 

مع  والتعيني  واالختيار  االستقطاب  عملية  في 

مالحظة أن الشقني متصالن، بني تشابك ثقافة 

املجتمع وداخل  في  البشري  العنصر  ومصالح 

منظمات العمل.

4(  النتائج

ال غرابة في أن تلقي التكتالت السياسية – 

بظاللها  األفراد  وثقافة  وأنصارها  االجتماعية 

املختلفة  ووظائفها  البشرية  املوارد  إدارة  على 

 .1967 عام  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في 

فالتداخل في املوارد البشرية والتكتالت السياسية 

االجتماعية يغطي القطاعات الثالثة املختلفة   –
وهي: مؤسسات السلطة الفلسطينية ، واملنظمات 

األهلية،  واملؤسسات  األجنبية  احلكومية  غير 

باإلضافة إلى القطاع اخلاص.21

أيضًا،  ينتفي،  الديني ال  العامل  فإن  وكذلك 

البنوك  أحد  في  املوظفني  شؤون  فمديرة  هنا، 

بني  مطلوب  التوازن  إن  تقول  الوافدة،  العربية 

الدينية واجلغرافية.22  املوظفني وخلفياتهم  كافة 

متنوعة  مشارب  بني  توازن  عن  احلديث  هنا 

للموظفني، وليس طغيان مشرب ما، وهذا ميكن 

طغيان  تفسير  مثاًل  ميكن  كيف  ولكن  تفهمه. 

فريق في إحدى املؤسسات األكادميية وموظفيها 

)أكادمييني وإداريني وعاملني( على فريق آخر. هل 

يعقل أن يكون التفوق الذهني واملهاراتي ينحصر 

في منطقة جغرافية أو من مشارب دينية محددة؟ 

من املؤكد ال.23
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املال  رأس  آثار  إلى  يرجع  ذلك  مرد  ولعل 

االجتماعي السلبي والذي يتحوصل حول تغليب 

املصلحة اخلاصة على العامة... وتغليب التكتل 

الفرقة  عنصر  طبعًا  املأسسة.  على  والفريق 

االستقطاب  جذور  إلى  يعود  الفئوية  واملصالح 

الفلسطينية  األراضي  في  املصطلح  واستخدام 

بداية  إلى  السلطة،  إنشاء  قبل  ما  إلى  احملتلة 

العمل النقابي والتطوعي املرتبط بالعمل التنظيمي 

وتوسع  استقطاب  فاملفردتان،  السياسي.   –
استخدمتا كمترادفني، واملعنى أو املقصود زيادة 

أنصار هذا الفريق أو ذاك، مع التأكيد على أنه 

كان هناك بعض األصوات التي طالبت باعتماد 

التوسع، ذلك أن االستقطاب هو جذب – من خالل 

مغريات بينما التوسع هو حالة من اإلقناع.24

5( بعض ظواهر االستقطاب
 واختيار الموارد البشرية

1.5  طرق االستقطاب 

* إعالنات التوظيف: تشكل إعالنات الصحف 
استقطاب  في  الرئيسة  الطريقة  اليومية  احمللية 

القوى العاملة وخاصة املتعلمة منها. فإعالنات 

الصحف سرعان ما تتم إعادة نسخها ووضعها 

على عدد من املواقع اإللكترونية.25

المحلية  الصحف  في  التوظيف  إعالنات  أ- 

اليومية:

يكن  لم  إن  مهم  مصدر  اليومية   والصحف 

يتم  خالله  من  الذي  األول  اخلارجي  املصدر 

االعتماد على استقطاب موظفني لدى القطاعات 

الثالثة. وسرعان ما تتم إعادة نشر هذه اإلعالنات 

على مواقع تابعة للجامعات الفلسطينية ومواقع 

إلكترونية خاصة ملكاتب توظيف أو فقط مواقع 

في  الوظائف  إعالنات  بنشر  تختص  إلكترونية 

سوق األراضي الفلسطينية.

في  تنشر  التي  اإلعالنات  هذه  دراسة  عند 

الصحف احمللية في شهر شباط من العام 2012 

على موقع إلكتروني   www.jobs.ps  وكان 

عددها )185( تبني اآلتي:

إعالنات املنظمات غير احلكومية األجنبية   -

الكثير  حتتوي  األجنبية  الشركات  وفروع 

ومتطلبات  شروط  عن  التفاصيل  من 

تتوافر  ملن  أفضلية  إلى  إضافة  الوظيفة، 

فيه مهارات أو خبرات أخرى، مقارنة مع 

إعالنات منظمات العمل احمللية.

ال  جزئية  أو  مؤقتة  لوظائف  اإلعالنات   -

بدء  أو  املؤقت  العمل  مدة  على  حتتوي 

سريانه وانتهائه.

اإلعالنات باملجمل، باستثناء إعالنات وكالة   -

 ،UNRWA غوث الالجئني الفلسطينيني

أو  الشاغرة  الوظيفة  راتب  إلى  تشير  ال 

محفزات أخرى للشاغر.

بعض اإلعالنات ال حتدد ما هي املتطلبات   -

في  توافرها  من  بد  ال  التي  األساسية 

شاغر الوظيفة احملتمل، ومتطلبات أخرى 

مساندة.

صورة  طلب  على  يشدد  إعالن  هناك   -

شخصية للمتقدم.

بتعبئة  املتقدمني  تطالب  اإلعالنات  بعض   -

ميكن  متاح  العمل  وطلب  عمل.  طلب 
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املعد  العمل  طلب  كون  إلكترونيًا،  إرساله 

ومن  تفاصيل  على  يحتوي  املنظمة  من 

بناًء  مقارنتها  أو  الطلبات  فرز  السهولة 

على املعلومات املطلوبة.

في عصر اإلنترنت والسرعة، فإن إعادة نسخ 

هذه اإلعالنات على مواقع اإلنترنت تشكل فرصة 

للباحثني عن عمل سواء العاطلني أو الذين يبحثون 

عن التغيير. وتبني هذه اإلعالنات وبشكل واضح 

الفرق في الكيفية التي تقدم بها إعالنات التوظيف 

في  املتوافرة  فاملعلومات  االستقطاب،  لغايات 

إعالنات التوظيف احمللية قليلة مقارنة مع غيرها 

من اإلعالنات األجنبية وهذا بحاجة إلى تفسير. 

بكلفة  تتعلق  متعددة  تفسيرات  هناك  تكون  قد 

والغاية من اإلعالن، فمنظمات العمل احمللية ترى 

أن الغاية هي إعالم اجلمهور املعني بوجود شاغر 

وإعطاؤهم حملة عن هذا الشاغر بتكاليف أقل، 

دون االهتمام بحق الباحث عن عمل في معرفة 

التي  اإلعالنات  بينما  ومزاياه،  العمل  تفاصيل 

تصدر عن منظمات دولية وأجنبية غربية حتتوي 

الكثير من التفاصيل املتعلقة بالشاغر. 

من جهة أخرى، فهناك بعض اإلعالنات التي 

توضح ما هي متطلبات العمل الضرورية وال بد 

التأهل  عدم  يعني  أحدها  وغياب  توافرها،  من 

فوظيفة  الذاتية.  السيرة  وبعث  الطلب  لتقدمي 

البيئة  في  تعمل  أهلية  ملؤسسة  ميداني  منسق 

تشترط في  بيت حلم  الرئيس  والزراعة ومقرها 

إعالنها لوظائف املنسق امليداني أن تكون معه 

رخصة قيادة مركبة وهذا شرط ضروري، مبعنى 

عدم توافر هذا املتطلب سيلغي الطلب تلقائيًا. 

العمل والباحث  هذه ميزة لكال الطرفني منظمة 

عن عمل، بحيث ال جتعل مكانًا إلضاعة اجلهد 

والوقت للطرفني.

فقد مت  حيوية،  عمل  منظمة  على  نظرة  لنلِق 

الوظيفي ومهامه ومتطلباته ومت  حتديد الشاغر 

يوم  وُحدد  احمللية،  الصحف  في  عنه  اإلعالن 

االمتحان  في  جنح  ومن  الكتابي،  لالمتحان 

الشفهية.  للمقابلة  استدعاؤه  مت  فقد  الكتابي 

ولكن الغريب أن جزءًا من املتقدمني الذي جنحوا 

املرشحة  القائمة  على  الكتابي  االمتحان  في 

املختصرة للمقابلة ال يطابق املعايير احملددة في 

إعالن الوظيفة من حيث سنوات اخلبرة خاصة 

في منصب إداري متقدم، علمًا أنه مت السماح 

لهم بالتقدم، وجنحوا في االختبارات الكتابية... 

توافر  عدم  بسبب  املقابلة  أثناء  وكان رفضهم 

سنوات املنصب اإلداري املتقدمة! وهذا يستدعي 

االستفسار: ملاذا لم يتم حتديد معايير ملزمة كحد 

أدنى ومن دونها ال يعتبر الطلب مؤهاًل لدخول 

املسابقة؟. 

ويرى مدير منظمة العمل هذه أن الهدف من 

توسيع قائمة املرشحني هو إعطاء الفرصة لعدد 

أكبر من املتقدمني للتسابق على الوظيفة،26 أي 

بعبارة أخرى االستفادة من عدد املتقدمني بالقول 

ومنتهى  مبساواة  متت  االختيار  إجراءات  إن  

الشفافية، هذا التفسير الذي ميكن أن يقبل في 

توسيع دائرة املرشحني للمقابلة.

إعالنات  بعض  في  يالحظ  املقابل،  وفي 

التوظيف كوسيلة لالستقطاب التوضيح لشروط 

احلد األدنى، وعوامل مساعدة أو أفضلية. وهي 
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املنظمة  الطرفني:  لكال  توافر جهد ووقت  برأيي 

وعامليها، والفرد املتقدم للوظيفة. 

ب( االستقطاب الخارجي من خالل 

تعبئة الطلب أو السيرة الذاتية.

العمل  منظمات  من  وبعض  البنوك  تعتمد 

األخرى على االستقطاب من خالل الطلبات التي 

يتقدم بها الباحثون عن عمل أو من السير الذاتية 

التي تصل منظمة العمل سواء أكانت من خالل 

املوارد  إلكترونية. ويرى مدراء  أم  نسخة ورقية 

البشرية أن هذه الوسيلة تناسب الوظائف غير 

اإلشرافية بشكل عام، وملن يبحثون عن عمل دون 

تعليم عال أو خريجي اجلامعات بشقيهم حديثي 

التخرج أو من لديهم خبرة بسيطة.27

ج( شركات التوظيف 

شركات  من  عدد  وجود  من  الرغم  على 

التوظيف في الضفة الغربية، وهناك عدد من 

دورها  فإن  الله،  مدينة رام  في  املكاتب  هذه 

في محاولة  قطاعات عمل محددة  على  يتركز 

منها للتوفيق بني الباحثني عن العمل ومنظمات 

بائع،  مثل:  على وظائف  تركز  العمل... وهي 

سكرتيرة، فني، عامل تنظيف... ولعل السبب 

يرجع إلى محدودية حاجة السوق، واجلغرافيا 

في  أخرى  ودول  مناطق  مع  مقارنة  الضيقة 

العالم. 

املكاتب  هذه  بعض  فإن  أخرى،  جهة  ومن 

ومتريضية  طبية  كفاءات  توفير  على  يعمل 

اخلليج، وتستفيد  إلى سوق  وهندسية ومالية 

جهودها  نتيجة  مالية  مبالغ  من  املكاتب  هذه 

في استقطاب الكفاءات وتشغيلهم في اخلارج.

د( االستقطاب المباشر

في  رئيسًا  دورًا  املباشر  االستقطاب  يلعب 

تتميز  التي  الوظائف  أو  اإلشرافية  الوظائف 

بندرة وجودها في سوق العمل. وفي حال توسع 

أمام  املجال  يفسح  فإنه  املباشر،  االستقطاب 

املوظفني احلاليني للعب دور في اقتراح آخرين 

للعمل.

كيفية  توثيق  يتم  العمل  وفي بعض منظمات 

االستقطاب ألغراض أكثر رقابية والرجوع في 

»يتم  املتولي:  تقول  حادثة.  أي  عند  املستقبل 

اقترح  أو  استقطب  الذي  املوظف  اسم  توثيق 

حاالت  في  مستقباًل  إليه  العودة  وتتم  املرشح، 

ويهدف  السلبية،  أو  اجليدة  واإلنتاجية  التمييز 

بناء  التدخل واحملسوبية ومحاوالت  لتقليل  ذلك 

التكتالت والشلل«. 28

يالحظ أثر سوق العمل في التأثير على عملية 

االستقطاب، باإلضافة إلى تأثيرات أخرى، وإن 

كانت محدودة مثل التعليمات الصادرة عن بعض 

أجسام السلطة الفلسطينية. ففي ظاهرة فريدة 

من نوعها في الضفة الغربية متعلقة بسلطة النقد 

الفلسطينية، قدمت هذه السلطة بعض احملددات 

األولوية  إعطاء  ومنها  العمل  مبتطلبات  املتعلقة 

لتخصص العلوم املالية واملصرفية وحتديد الدرجة 

العلمية بالبكالوريوس حتى لوظائف مثل العمل في 

الودائع والصرف »التلر« والتعامل مع اجلمهور.29 

وعلى الرغم من أن املهام الوظيفية ال حتتاج إلى 

هذا املستوى من الشهادات العلمية فإن العرض 

أعلى بكثير من الطلب في سوق العمل مما يسمح 

ملنظمة العمل أن تختار من تريده. 
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االلتفاف  يتم  حاالت  في  إنه  املتولي:  وتقول 

على اشتراطات سلطة النقد إذا وجد هناك بعض 

اخلبرات املتصلة بالوظيفة.30 مبعنى أن قناعات 

االستقطاب.  في  األساس  هي  اإلدارة  أفراد 

أفراد  مصالح  من  تنطلق  القناعات  هذه  طبعًا 

اإلدارة، ومواقفهم وتداخلها مع عالقاتهم وشبكات 

عالقاتهم املتنوعة التي أشار إليها موظفو املوارد 

البشرية.31  أي أنه وعلى الرغم من تنوع طرق 

االستقطاب فإن تأثيرات رأس املال االجتماعي 

على االستقطاب واالختيار والتعيني تتفق مع ما 

ذهبت إليه الدراسات بعالقة الباحث عن الوظيفة 

عالقات  شبكة  اتساع  أن  أي  عالقاته،  بشبكة 

في  تساعد  أو  تساهم  الفرد    )network(

مبعنى حتسن  أكثر،  عمل  فرص  إلى  الوصول 

فرصه.32

2.5 طرق االختيار

تبدأ  الذاتية،  السيرة  أو  الطلب  استالم  بعد 

اخلطوة األولى وهي الفرز مبا يتوافق مع متطلبات 

العمل من خالل الوصف الوظيفي واملعايير. في 

الوقت احلالي، فإن معظم منظمات العمل لديها 

بحد أدنى وصف وظيفي يتناول املهام والشروط 

التي يجب توافرها في املتقدم للشاغر.

إلى  املهمة  توكل هذه  العمل  منظمات  بعض 

عند  أي  احلاجة  عند  اثنني  أو  واحد  موظف 

توافر الشواغر واحلاجة إلى ملئها. تبدأ عملية 

الغربلة للعمل »Short listed« وبداية حقيقية 

لوقوع األخطاء نتيجة قلة اخلبرة وحصر العملية 

السيرة  محتوى  فهم  دون  الشكلية  بامليكانيكية 

باإلضافة،  واملهام.   بالوظيفة  الذاتية وعالقتها 

تعبئة  تشترط  العمل  منظمات  بعض  أن  إلى 

املعني  املوظف  أمام  شخصي  بشكل  الطلب 

عن  وانطباعاته  مالحظاته  يقدم  بدوره  والذي 

مقدم الطلب للموارد البشرية واإلدارات املختلفة. 

مبعنى أن العنصر البشري بأخطائه هو األساس 

في االنحراف في املوارد البشرية في االختيار 

اثنني  أو  ملوظف  األولي  الفرز  للشواغر.33وترك 

االختيار  عملية  يهدم  البشري  اخلطأ  أن  يعني 

الثانية  املرحلة  إلى  أولها، وينقلها  من  والتعيني 

إلى  باإلضافة  منقوصة ومشوهة.  االختيار  من 

أن هناك أخطاء بشرية ال تنحصر في اخلبرة، 

ثقافات  تنوع  بسبب  املختلف،  تقبل  بعدم  بل 

وانعكاسات هذه الثقافات مبا تعنيه من مصالح 

وانطباعات على مواقف املشرفني واملدراء والذين 

يتطلعون إلى موظفني محتملني... فاملتدين يتطلع 

إلى متدينني مثله، ومن ترجع أصوله إلى مخيم 

أو قرية أو محافظة يتطلع إلى محتملني من هذه 

املناطق.... 34

في  االختيار  طرق  رأس  على  املقابلة  تقف 

االختبارات  بعض  تليها  الفلسطينية،  األراضي 

أن  أي  كمبيوتر.  اختبار  مثل  واملهنية  الكتابية 

املقابلة مؤكدة سواء كانت مقابلة من شخص أو 

جلنة من داخل املؤسسة أو جلنة أعضاؤها من 

مؤسسات أو أطراف متعددة. ويشير العاملون 

في املوارد البشرية إلى أهمية املقابلة الشخصية، 

حيث تركيزهم على محاور شخصية املرشحني 

لالختيار من حيث ردود األفعال ووسائل االتصال 

واللباقة.35
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وال تكتفي كثير من منظمات العمل بترك مهمة 

فرز الطلبات إلى موظف أو اثنني ممن تعوزهم 

املقابلة  جلان  أعضاء  من  جزء  فهناك  اخلبرة، 

ال يقرؤون طلبات العمل ومحتوياتها قبل موعد 

واالستفسارات،  املالحظات  وتدوين  املقابلة، 

هذه  ملعرفة  املقابالت  جلان  أعضاء  يتوجه  بل 

التفاصيل من مقدم الطلب نفسه من خالل أسئلة 

وخبراته.  مؤهالته  عن  باحلديث  املتقدم  تطالب 

وتتحول املقابلة إلى إعادة لقراءة السيرة الذاتية 

ولكن بصوت مرتفع هذه املرة. كما أن هناك بعض 

املقابالت التي تصل حد أسئلة الرأي، وبالتالي 

فان اإلجابة عن أسئلة الرأي تؤثر بشكل مباشر 

على عملية االختيار سلبًا أو إيجابًا، وهذا، أيضًا، 

ما قصده نزال باحلديث عن االختالف في اآلراء 

واملواقف النابع من اخللفية االجتماعية والثقافية، 

وبالتالي االهتمام بجزء من النسيج االجتماعي 

ومصاحله الذي يعرف بالتشبيك والتكتالت.

3.5   حاالت ميدانية كظواهر سلبية

أ-  تفضيل اإلناث على الذكور

في إحدى املؤسسات شبه احلكومية، تشكلت 

املرشحات ملنصب موظفة  ملقابلة عدد من  جلنة 

الدوائر،  إحدى  سكرتيرة  تكون  لكي  سكرتيرة، 

وفقًا للمعايير املهنية اآلتية: دبلوم مهني حد أدنى، 

جتيد الطباعة باللغتني العربية واإلجنليزية، جتيد 

األرشفة، االتصال والتعامل مع اجلمهور. هذه 

هي املعايير املعلنة التي يتم إعالنها للمتقدمني 

واملوثق منها، بينما في واقع احلال، هناك معايير 

غير معلنة مت الكشف عنها بعد املقابالت وهي: 

يجب أن تكون غير متزوجة، جميلة أو كما يقول 

عدد من أعضاء اللجنة تسر البال.36  وبالفعل، 

مقابلتهن،  متت  اللواتي  أصغر  اختيار  مت  فقد 

وهي غير متزوجة وأجملهن على الرغم من أنها 

أقل املتقدمات خبرة.

االختيار، متتد  في  املعلنة  غير  املعايير  هذه 

أن  سرًا  فليس  الفلسطينية،  اجلامعات  لتصل 

بعض عمداء الكليات ورؤساء الدوائر ال يلتزمون 

ذلك  ويصل  االختيار،  في  املهنية  باملعايير 

شريحة  من  ليس  اإلناث  وتغليب  املفاضلة  حد 

موظفي املساندة اإلدارية، بل، أيضًا، من الطاقم 

البعض منهم  الذكور.37 يحاول  األكادميي على 

تبرير ذلك بالقول »إن املوظفة األنثى لديها انتماء 

أكثر من الذكر الذي يتطلع إلى مزايا الوظيفة 

املادية – املالية منها عدا سواها.38 غير أن ما 

الدائرة  على  مقتصر  فهذا  صحيح،  غير  يقوله 

التي يستطيع أن يتحكم بها العميد، أما باقي 

دوائر الكلية والتي يرئسها رؤساء أقسام أقوياء 

فال مييزون جتاه املرأة على الرجال. هذا السلوك 

يجعل من التمييز للمرأة سلبيًا، كتفكير ذكوري 

يتعلق بالسيطرة ونظرة غير مهنية للمرأة.

 ولكن كيف يفهم هذا التفضيل الذي يشكل 

ظاهرة في قطاع املنظمات غير احلكومية، فوفقًا 

للباحث جميل هالل، فنسبة النساء من العاملني 

بوظيفة دائمة تصل إلى 55% من مجمل العاملني 

في القطاع األهلي.39  كما أن الرغبة من جانب 

النساء جتاه هذا القطاع، حيث بات العمل مع 

منظمات غير حكومية طموح طالبات اجلامعات.40

في  يالحظ  الرجال  على  اإلناث  تفضيل   
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مؤسسات أهلية وغير حكومية أجنبية، كما يالحظ 

في وظائف محددة مثل املساعدة اإلدارية وشؤون 

من  وغيرها  اجلمهور...  وخدمات  املوظفني، 

الوظائف التي يعتقد العاملون في املوارد البشرية 

في منظمات العمل أن هذه الوظائف تبدو واجهة 

ملنظمة العمل في التعامل مع اجلمهور سواء من 

املوظفني احملتملني أو من الزبائن احملتملني.41

وجهة  من  الرجال  على  النساء  وتفضيل 

بالرجال  النساء  ملساواة  كفرصة  املمول  نظر 

وتشجيعهن على أخذ جزء من حقوقهن، ولهذا فإن 

إعالنات املنظمات غير احلكومية األجنبية ترزح 

بتشجيع النساء متامًا كما تشجعهن في املنح 

التعليمية. إن هذه النظرة التي تسمى تشجيعًا، 

يرى فيها آخرون متييزًا سلبيًا واستغالاًل دون 

التصريح بذلك، لدرجة تصل بالباحث سمارة في 

معرض تعريفه للمنظمة غير احلكومية إلى وصفها 

مبكاتب فاخرة ومجموعة من الصبايا اجلميالت 

لغرض العالقات العامة.42

كل ما سبق أعاله يتناقض مع مفهوم املأسسة 

التي تنطلق من فكرة خلق ثقافة وحضارة جديدة 

للجميع  واضحًا  نظامًا  تنهج  العمل،  ملنظمة 

وتساهم في صياغة ثقافة منظمة عمل، لصالح 

هو  يجري  الذي  أن  أي  املصالح...  من  تكتل 

انعكاس ملصالح ومفاهيم ملجموعة وأفراد لديهم 

إمكانية التأثير على منظمة العمل أو السيطرة 

عليها.

ب - كلما كانت الوظيفة أكثر إشرافية 

الوظائف اإلشرافية والكتابية في  الفرق بني 

عملية االستقطاب واالختيار بعالقتها في املأسسة 

ورأس املال االجتماعي هو أنه مع تقدم الوظيفة 

أوسع  شبكة  إلى  لها  للوصول  الفرد  يحتاج 

املشغل  قوية مع  العالقات من جهة وعالقة  من 

احملتمل خاصة مدراء ومسؤولي منظمة العمل. 

بكلمات أخرى كلما كانت الوظائف أكثر إشرافية 

تطبيق جوهر  ابتعاد عن  هناك  كان  »متقدمة«؛ 

املأسسة، فيما يتم االلتزام شكاًل بالقانون خوفًا 

من الطعون واملالحقات القانونية. أي كلما كانت 

الوظيفة أكثر إشرافية؛ كان التداخل في الظواهر 

السلبية املنبثقة عن االبتعاد عن جوهر املأسسة 

لصالح مصالح وأفراد ومجموعات لها تعبيراتها 

االجتماعية والثقافية.

ج - يؤسس ويتحول إلى مدير عام

املؤسسات  أو  احلكومية  غير  املنظمات  في 

األهلية الفلسطينية، ظاهرة أن يتحول املؤسس 

إلى قمة الهرم الوظيفي تشكل ظاهرة شائعة، ففي 

غير  منظمة  أربعني  على  للباحث  دراسة سابقة 

حكومية تعمل في نطاق الضفة الغربية، محافظة، 

أو موقع جغرافي واحد )قرية على سبيل املثال(، 

تبني أن 21 حتولوا إلى عاملني بأجر وعلى رأس 

هذه  ولعل  دائمني.43  كموظفني  الوظيفي  الهرم 

الظاهرة تخرج عن نطاق فهم املوارد البشرية، 

وعملية االستقطاب واالختيار والتعيني، فال أحد 

الوحيد  واملعيار  املدراء،  هؤالء  باستقطاب  قام 

توافر  فإن  املال،  توفير  هو  مناصبهم  لشغرهم 

املال أصبح هناك عمل.

د - مزيد عن المنظمات غير الحكومية 

تشكيالت  ـ من خالل  للعالقات  يكون  فكيف 

من  أو  واحدة،  سياسية  خلفية  من  أو  نقابية، 
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تشكيالت تنشأ من ممارسة هواية مثل الدبكة أو 

الرقص الشعبيـ  دور قوي يساهم في التوظيف. 

يقول رزق »حصلت على عملي من خالل زميلتي 

التي تشاركني في هواية الدبكة، فعندما أخبرتها 

إلى  أن أحضر  إلى عمل، طلبت مني  بحاجتي 

هذا  تديرها.44  التي  احلكومية  غير  املؤسسة 

أحد مكونات رأس املال االجتماعي التي تتحدث 

البشر  بني  تنشأ  وعالقات  تنسيق  شبكات  عن 

تساعد وحتسن من فرص االستقطاب واالختيار 

والتعيني.

املوارد  إدارة  في إطار مراجعة ما كتب عن 

الدراسات  الفلسطينية،  األراضي  في  البشرية 

اإلدارية منها، جند أنها ركزت على الدعوة إلى 

الدراسات  أغفلت  بينما  والقانونية،  املأسسة 

القانون  مفهوم  تشكل  عوامل  عن  النقاش 

قانوني  وعاء  إلى  بحاجة  فاملأسسة  واملأسسة. 

بيئة  إلى  بحاجة  أيضًا  ولكنها  قانونية،  وبيئة 

تغييب  منها  أي  وغياب  وثقافية،  اجتماعية 

من  شكل  إلى  املأسسة  وتتحول  للمأسسة، 

العالقات العامة والتباهي بوجود هيكلها املفرغ 

من املضمون.

من جتربة الباحث في منظمات عمل مختلفة، 

يبدو أن هناك اتفاقًا جوهريًا على قواعد »اللعبة«، 

القواعد غير املكتوبة التي حتكم عملية االستقطاب 

وأي  من  جوهره  اتفاق  شبه  هناك  واالختيار. 

موظف يراد له أن يكون في العمل؟. وتوضيح من 

الذي نريد أن يكون في العمل، تعطي التفسيرات 

املختلفة: من نثق به؟ من ينفذ خطتنا؟ من ينفذ 

ينتقدنا؟ من يحافظ على أسرارنا؟ من هو  وال 

متحالف معنا؟... عدد من التفسيرات املختلفة.

والشيء نفسه ميكن أن يقال عن املؤسسات 

التي تعمل في نطاق السياسات العامة واملناصرة 

 ،  Advocacy and public policy
للنزاهة  وتدعو  املأسسة  عن  تدافع  ومؤسسات 

والشفافية. فكيف ميكن الثقة واالقتناع بأن يكون 

مديرها هو مؤسسها. طبعًا هذه الظاهرة لتعيني 

الذات مديرًا عامًا موجودة في شركات خاصة 

تقتصر ملكيتها على عدد محدود من الشركاء أو 

شركات عائلية، ولكنها أيضًا شائعة في أوساط 

إلى  املؤسس  يتحول  بحيث  األهلية،  املؤسسات 

االستقطاب  عن  احلديث  ويغدو  عام،45  مدير 

والتعيني غير منطبق، بل هو األمر الواقع الذي 

يفرض نفسه.

مشاريع،  وفق  تعمل  التي  املؤسسات  وفي 

دور مهم في االستقطاب،  للممول  يكون  فعادة 

وجلان  الطلبات،  فرز  في  املشاركة  خالل  من 

التي  املقابالت، واالختيار. وفي بعض احلاالت 

سجلت التدخل لصالح اختيار أحد األفراد بطرق 

مباشرة أو غيرة مباشرة تستثني اآلخرين وتدعم 

طلبًا واحدًا، وفي حاالت أخرى يشترط املمول أن 

يكون هذا الشخص هو منسق أو مدير املشروع.  

طبعًا، املمول هنا هم أشخاص لهم عالقات مع 

موظفني محليني، لهم ثقافتهم وتشكيالتهم، مما 

يعني أن التشبيك املنطلق من املصلحة يفعل فعله. 

5.4  مصلحة الفرد تطغى على المؤسسة

من  وكثير  بالفرد،  مرتبطة  العمل  منظمات 

هذه املنظمات مشخصنة، وهذه ظاهرة موجودة 

في القطاعات املختلفة في األراضي الفلسطينية 



116 العدد )19(  2012

لصالح  املنظمة  تقبل وجود  يجعل  احملتلة، مما 

ظاهرة  املختلفة  املنظمات  على  الفرد  سيطرة 

العربية  العقلية  إلى  البعض  يعزوها  شائعة 

سواء  الفرد  وحكم  بالفردية  تاريخيًا  املتأصلة 

في االنتصارات أو االنتكاسات.46 هذه العقلية 

من  الكثير  في  احلال  واقع  فرضت  الفردية 

املؤسسات، مؤسسات سلطة فلسطينية، خاصة 

وغير حكومية. فاملؤسسات األهلية تعرف بأسماء 

مديريها،47 وغيرها من املؤسسات كذلك، وإن كانت 

مستساغة في القطاع اخلاص إال أن تداولها يؤكد 

التفرد في القرار والبعد عن املأسسة. وعليه فإن 

احلديث عن املأسسة واألنظمة ال يعدو كونه شكاًل 

ومظهرًا يباع للدعاية وسوق استهالك العالقات 

يلعب رأس  املنظمات  هذه  من  فالكثير  العامة. 

الهرم الوظيفي املدير العام أو التنفيذي دور اآلمر 

الناهي ، وله الكلمة والقرار، الذي يكون بعيدًا 

ملوظف  تعيني  فال  والتعيينات،  املرجعيات،  عن 

دون رضا املدير الذي يأخذ في تعيينه اعتبارات 

حماية شخصه وموقعه وأسراره الشخصية فقط.

واختيار  استقطاب  في  التفرد  هذا  ويظهر 

شبه  املنظمات  إحدى  ففي  املوظفني.  وتعيني 

قبل  من  األول  الصف  اختيار  احلكومية، جرى 

الطريقة  لتمتد  املنظمة  لهذه  التنفيذي  املسؤول 

نفسها إلى اإلدارات واألقسام املختلفة. مبعنى 

لقد بات واضحا أن التفرد في أخذ قرار التعيني 

إلى  يهدف  الظاهرة  وتعميم  شخص  قبل  من 

حماية أسلوب العمل وهو التفرد، وحماية مصالح 

األشخاص بعيدًا كل البعد عن املأسسة. والشيء 

نفسه يقال عن منظمة غير حكومية، حيث جرى 

تعيني مدير البرامج التشغيلية بقرار فردي ليس 

لسبب سوى عالقته اجليدة مع املدير العام. وقد 

الثقة  إلى  التعيني وعزاه  املدير بسبب  أقر هذا 

التي تتطلبها الوظيفة من قبل املدير العام. أي 

أن الثقة ليست الثقة بالعمل بل هي ثقة املوظف 

بالوالء وحماية مديره وليس حماية عمله ووظيفته. 

إن الثقة أو الوالء في صلب نقاش لم يحسم بعد 

في األراضي الفلسطينية، ولعل املدراء وكلمتهم 

هي احلاسمة... واالختيار يكون في استقطاب 

موظف مبا يراه ويريده املدراء. ولعل محاوالت 

التبرير عند حشرهم )أي املدراء(  بأسئلة توضح 

أنظمة  أن  يرون  املدراء  فبعض  ؟.  املقصود  ما 

املوارد البشرية واللوائح الداخلية ليست إجنياًل 

وميكن خرقها، فعدد من املدراء لديهم قناعة أن 

لهم احلق في االستقطاب والتعيني املباشر. ولكي 

أخلص القاعدة التي لديهم، فهي كونهم يريدون 

العمل حتت إمرتي فلي احلق كاماًل باختيارهم.

6(  مزيد من النقاش

في  املأسسة  أن  أعاله  األمثلة  أوضحت  لقد 

إلى  إلجناحها  حتتاج  الفلسطينية  األراضي 

املأسسة،  هذه  مع  البشري  العنصر  مالءمة 

ويبدو أن منظمات العمل قد قطعت شوطًا في 

توفير األنظمة واألدلة والسياسات ولكن العنصر 

البشري والذي هو جوهر املأسسة ما زال ناقصًا، 

وبحاجة إلى مناخات وبيئة مالئمة وقناعات جادة، 

والتزام قيادي وإداري من اجلهات العليا، إضافة 

إلى عمل دؤوب متواصل على مستوى منظمات 

العمل بحد أدنى للوصول إلى تنمية في العنصر 
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البشري للموارد البشرية.

إن احلاجة إلى بيئة قانونية أمر مهم لتفعيل 

القانون وتطبيقه، بحيث يلزم هذا القانون منظمات 

العمل املختلفة باإلعالن عن الشواغر في الصحف 

االستقطاب  طرق  تترك  أال  يجب  كما  احمللية. 

أو  رقابة  دون  العمل  ملنظمات  فقط  واالختيار 

والتمييز.  اإلقصاء  من  املتقدمني  حقوق  حماية 

إن غياب تفعيل األنظمة واللوائح مع بيئة ال تقبل 

االختالف، أو ال تقبل التنافس؛ ال ينتج عنه سوى 

مزيد من القوة والتحكم للمدراء واملسؤولني، ومزيد 

من التطلع إلى بناء شبكة من العالقات القائمة 

على حماية املصالح. 

ففي اإلطار احلالي، فإن اختيار هذا املوظف 

أو ذاك مرهون مبا يسمى شبكة العالقات التي 

ينسجها هذا املوظف بتداخل مع مسؤوليه أو من 

سيكون مسؤوله املستقبلي... وهذا ما يعرف أو 

يطلق عليه علماء االجتماع جزء من رأس املال 

اختيار  إن   .»Social Capital« االجتماعي 

غير  املؤسسات  إلحدى  البرامج  عمليات  مدير 

التشبيك  يؤكد خطورة  مباشر  احلكومية بشكل 

أي   – بدورها  والتي  االجتماعية،  والعالقات 

التشبيك - أدت إلى تعيني مدير ال ميتلك خبرة 

في حقل العمل املطلوب.

ولعل املشكالت التي تواجه املأسسة هي:

 )1( نقل ثقافة احلي، املخيم، العائلة، العشيرة 

إلى املؤسسة، وليس ثقافة مؤسسة. منها 

من خالفني فهو ضدي. 

املشابهني،  لآلخرين  التطلع  اإلسقاط،   )2(

فاملتدين يريد موظفًا قريبًا مثله، واملسيحي، 

واملتشدد، وابن جنني، ورام الله... وهكذا.

)3( التعامل مع املأسسة كحالة من البرستيج، 

التعامل  من  بداًل  والعالقات،  والتسويق 

جوهر  تكون  أن  يفترض  أنها  على  معها 

العمل اإلداري.

التعامل مع  العلمية والعملية في  )4( اخلبرة 

املوارد  وإدارة  البشرية،  املوارد  حتليل 

املختلفة  التقنيات  واستخدام  البشرية 

والتي تبدو في بدايتها.. أي نقص اخلبرة 

في حتليل جوانب املوارد البشرية.

)5( الفهم اخلاطئ بأن املأسسة هي جملة من 

األنظمة واألدلة والنماذج املختلفة، وأنظمة 

محوسبة... وفصلها عن العنصر البشري 

الذي يشكل جوهر املأسسة.

ولعل التحديات أعاله تتطلب:

فرص  تساوي  يحمي  حكوميًا  قانونًا   -

العمل في القطاع اخلاص كما القطاعات 

األخرى، بال متييز. 

داخلية تضمن  قانون ولوائح  إلى  احلاجة   -

احلصول  في  وظائف  إلى  املتقدمني  حق 

طلبهم  عند  وتغذية راجعة  املعلومات  على 

في حاالت التقدم المتحان أو مقابلة. أي 

على  احلصول  في  حقهم  كفالة  ضرورة 

نتيجة اختباراتهم وترتيبهم. 

ورؤية وفهمًا جلوهر  قناعات  متتلك  قيادة   -

املأسسة، تدافع عنها وتقودها، فهل ميكن 

لصالح  العالقات  من  بشبكة  التضحية 

تطبيق املأسسة؟ 

بحاجة اللتزام من مجلس اإلدارة واإلدارة   -
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العليا للدفع قدمًا في موضوع املأسسة.

7(  مقترحات 

1- ضرورة أن تشمل إعالنات العمل: الوصف 

كامل  بشكل  العمل  ومتطلبات  الوظيفي 

الراتب  حيث  من  الوظيفة  مزايا  ذكر  مع 

واحملفزات املالية. أو بحد أدنى إعالم من 

أو  العملية  االختبارات  لبدء  اختيارهم  مت 

ما يسمى القائمة املختصرة األولية. فهذا 

الطرفني،  كال  على  واجلهد  الوقت  يوفر 

منظمة العمل واملتوقع استقطابهم.

2- ضرورة استكمال البيانات الالزمة وذات 

فترة االستقطاب، مثل مدد  العالقة خالل 

العمل، واالستيضاح عن بعض املعلومات 

التي وردت بصورة مقتضبة وغير واضحة.

3- التعامل مع املقابالت بجدية، فالكثير منها 

سطحي، مكرر ملا هو مكتوب في السيرة 

املقابلة.  لغرض  شيئًا  تضيف  ال  الذاتية، 

إلى  للتعرف  مكانًا  ليست  املقابلة  أن  كما 

من  احملتمل  ومهارات  وإمكانيات  قدرات 

إلى  للتعرف  مكانًا  وليس  العاملة،  القوى 

على  انطباعات  من  عليها  واحلكم  اآلراء 

املتقدمني للعمل. كما أن على جلان أعضاء 

على  املالحظات  وتسجيل  قراءة  املقابلة 

أن  قبل  الذاتية  السيرة  أو  العمل  طلبات 

تأخذ املقابلة مكانها.

اجلمهور  مساءلة  وتقبل  تعزيز  ضرورة    -4

واملتقدمني إلى االختبارات من خالل تفعيل 

آلية التغذية الراجعة.

بشكل  االختيار  طرق  حتديد  ضرورة   -5

أفضل بحيث يتناسب مع ما يتطلب قياسه 

بالضرورة  وليس  ومهارات  قدرات  من 

فهناك  وحيد،  كشكل  املقابالت  اختيار 

طرق أخرى. 

كمتطلب  محددة  معايير  وضع  ضرورة   -6

للوظيفة دونها ال ينتقل املستقطب للمرحلة 

التالية، كما ووضع معايير من دونها ال يتم 

اعتبار الطلب أو السيرة الذاتية... مثل 3 

سنوات خبرة كمدير.

7- التعامل بجدية مع فترة التجربة، ودراسة 

املتوقع  نتاج املوظف خاللها ومقارنته مع 

التعيني  عملية  أن  وليس  الوظيفة  لهذه 

حاصل حتصيل.

8- تفعيل العمل اجلماعي بني الدوائر املختلفة 

واملوارد البشرية، أي االنفتاح على اآلخر 

مما يعني عدم حصر القرار في جهة ما. 

ليس  البشرية،  للموارد  أكبر  نفوذ  9- إعطاء 

فقط من خالل التخطيط اإلستراتيجي بل 

ورفع  واملتابعة  التواصل  عملية  في  نفوذ 

دون  مباشرة،  اإلدارة  ملجالس  التقارير 

اإلضرار مببدأ الفصل في الصالحيات.

حالة  في  القانونية  الدائرة  مع  العمل   -10

توافرها، فالدائرة القانونية يجب أن تراقب 

سير عملية االستقطاب واالختيار والتعيني، 

ليس لغايات حماية املنظمة فقط بل وحماية 

األكفأ  أن  قاعدة  على  للوظائف  املتقدمني 

هو من يخدم املنظمة وليس غيره.  
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8(  خاتمة 

الكثير  واالختيار  االستقطاب  عملية  تعتري 

منظمات  في  تظهر  التي  السلبية  الظواهر  من 

من  جملة  يثير  الذي  األمر  الفلسطينية،  العمل 

التساؤالت املتصلة باملأسسة، وأولها أين يكمن 

اخللل؟ خاصة أن هناك تقدمًا شكليًا متطورًا في 

إدارة املوارد البشرية ملنظمات العمل التي تتوافر 

فيها مثل هذه الدوائر، وتطور من حيث استخدام 

بعض األنظمة احملوسبة املتصلة باملوارد البشرية. 

وبالتحري والدراسة، فقد تبني أن ظاهرة التعامل 

نقدمها  وأوراق  أنظمة  أنها  على  املأسسة  مع 

العامة  العالقات  في  دعائيًا  يستخدم  كمنتج 

موجودة، والغاية االدعاء أن املنظمة تسير وفق 

أرقى أساليب العمل املؤسساتي املهني. فالتحري 

أظهر أن املشكلة تكمن في العنصر البشري، في 

ثقافته وعقليته التي مهما عال تعليمها تتعامل مع 

املختلف.  تقبل  املجزأة، وال  التكتالت واملصالح 

االهتمام  هو  املطلوب  أن  إلى  الورقة  وتخلص 

بالعنصر البشري داخل منظمة العمل من حيث 

ثقافة  تتسّيد  للمنظمة   culture ثقافة   خلق 

األفراد وتنوع مشاربهم. وهذه الثقافة املؤسسية 

هي األساس في خلق وتثبيت املأسسة، فاألنظمة 

واللوائح والتعليمات ال تخلق مأسسة، والقانون 

عليه من  االلتفاف  منقوصًا وميكن  يبقى  وحده 

خالل شكلية تطبيقه دون ثقافة موحدة للعاملني 

في منظمة العمل.
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سياسات عامة

 زكريا السرهد *

* باحث فلسطيني.

العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة

في التشريعات الفلسطينية

إلى  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  تطّرق 

أحد  باعتباره  العامة  الوظائف  تقلد  في  احلق 

احلقوق التي يجب أن تكون متاحًة أمام املواطنني 

في بلدانهم. حيث نصت املادة )21( فقرة )2( 

على أن: »لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرين، 

حق تقلد الوظائف العامة في بلده«. ويهدف النص 

إلى حث الدول على اتخاذ التدابير الالزمة لضمان 

باملساواة  العامة  الوظيفة  على  املواطن  حصول 

مع اآلخرين، لكونه يتقاطع مع احلق في العمل، 

العامة  الشؤون  إدارة  في  املشاركة  في  واحلق 

للدولة. 

العامة عند  الوظائف  تقلد  ال يقف احلق في 

املواطن نفسه الذي يسعى للحصول عليه، بل إنه 

يترك أثره على املواطنني اآلخرين الذين يتلقون 

اخلدمة من مؤسسات الدولة التي يديرها املوظفون 

العموميون، وميس املواطنني وينعكس على حقهم 

في تلقي اخلدمة من مختلف مرافق الدولة. 

تقلد  في  احلق  بني  العالقة  تأتي  هنا  ومن 

اخلدمة  بتقدمي  والتكليف  العامة،  الوظائف 

ال  العامة  الوظائف  تقلد  في  فاحلق  للمواطنني. 

الوظيفة  إلى  الوصول  على  القدرة  عند  يتوقف 

بانطباق  أيضًا،  يرتبط،  بل  متييز،  دون  العامة 

معايير الكفاءة، من جانب، وحصول املوظف العام 

على مجموعة من احلقوق أثناء إشغاله الوظيفة 

وضمانات  والصحية  املالية  كاحلقوق  العامة، 

حقه  احلقوق، وأيضًا  هذه  من  التقاعد وغيرها 

في احلماية القانونية ومن الفصل التعسفي. وفي 

مقابل هذا، ولكون الوظيفة العامة تكليفًا للقائمني 

عليها، فقد وضع القانون مجموعة من األحكام 

لضمان وصول اخلدمة للمواطن بأفضل طريقة، 
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وجه،  أكمل  على  بواجبه  العام  املوظف  وقيام 

وهو  للمواطنني.  مرضية  نتائج  على  واحلصول 

ما ينسجم مع مفهوم »التكليف« في النصوص 

الوظيفة  يشغل  من  أن  يعني  والذي  التشريعية 

العامة عليه أن يقوم بأعبائها بدقة وأمانة وشرف، 

وأن يبدي حرصًا كبيرًا على األموال العامة، مع 

إدراكه أنه يجب أن يقوم بخدمة املواطن في املرفق 

تضمنت  ولذا  إليها.1  ينتمي  التي  املؤسسة  أو 

بالتشريعات  أسوة  الفلسطينية،  التشريعات 

األخرى، ما يعرف بالعقوبات التأديبية في الوظيفة 

العامة. 

الحق في تقلد الوظائف العامة 
في التشريعات الفلسطينية

إلى  الفلسطيني  األساسي  القانون  تطرق 

»احلق في تقلد الوظائف العامة« وذلك في الباب 

الثاني حتت عنوان »احلقوق واحلريات العامة«. 

»تقلد  على:   )2( فقرة   )26( املادة  نصت  فقد 

تكافؤ  قاعدة  على  العامة  والوظائف  املناصب 

عنوان  حتت  النص  هذا  جاء  وقد   2 الفرص«. 

ُذكر  »احلق في املشاركة السياسية« وذلك ألنه 

مع احلق في »تقلد املناصب العامة«، علمًا أن 

هناك فرقًا بني احلق في تقلد الوظائف العامة، 

واحلق في تقلد املناصب العامة، على الرغم من 

كونهما يتبعان األصل نفسه وهو »املشاركة في 

اإلدارة العامة للدولة«. إال أن القانون األساسي 

لم يربط بني احلق في تقلد الوظائف العامة، وبني 

تكليف شاغلي الوظيفة العامة. 

وفي مشروع الدستور الفلسطيني مت الفصل 

بني احلق في تقلد الوظائف العامة واحلق في تقلد 

املناصب العامة، هذا من جانب، ومن جانب آخر 

مت الربط بني هذا احلق، والنص على أنه »تكليف 

املادة  نصت  حيث  العامة«،  بالوظيفة  للقائمني 

)52( من مشروع الدستور الفلسطيني على أن: 

»تولي الوظائف العامة حق للمواطنني، وهو تكليف 

للقائمني عليها خلدمة املجتمع، ويكون توليها قائمًا 

الفرص  وتكافؤ  واجلدارة  املساواة  مبدأ  على 

هذا  من  الرغم  3 وعلى  القانون«.  ألحكام  وفقًا 

التطور، فلم يشر النص إلى حماية املوظف في 

إطار احلفاظ على حقه في تقلد الوظائف العامة. 

فالدستور املصري نص على أن: »الوظائف العامة 

حق للمواطنني وتكليف للقائمني بها خلدمة الشعب 

وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم 

في رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم بغير 

الطريق التأديبي إال في األحوال التي يحددها 

قد  املصري  الدستور  أن  القانون«4. وهنا جند 

جاء متقدمًا على مشروع الدستور الفلسطيني 

فيما يتعلق بحماية املوظف العام.

وقد مت إصدار قانون اخلدمة املدنية رقم )4( 

لسنة 1998م وتعديالته لسنة 2005م. وهو يعتبر 

القانون الناظم للوظيفة العامة في فلسطني، حيث 

تضمن إنشاء ديوان املوظفني العام، وهو املرجعية 

اإلدارية للوظيفة العامة، وتضمن، أيضًا، النص 

على كافة احلقوق املمنوحة للموظفني، وتوضيحًا 

لواجبات وسلوك املوظف، باإلضافة إلى العقوبات 

ومت  القانون،  هذا  عليها  نص  التي  التأديبية 

اخلدمة  بشأن  التنفيذية  الالئحة  في  تفصيلها 

املدنية الصادرة عن مجلس الوزراء.
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مفهوم العقوبة التأديبية 
في الوظيفة العامة وإطارها النظري

عرف بعض الفقهاء الفرنسيني العقوبة التأديبية 

على أنها: »العقوبة التي توقع من قبل السلطة 

اإلدارية جتاه موظف عام، وذلك الرتكابه خطًأ 

أثناء اخلدمة وبسببها«. 5 وعرفها بعض الفقهاء 

املوظف  ميس  الذي  »اجلزاء  أنها:  على  العرب 

إليه  اللوم  بتوجيه  سواء  الوظيفية،  حياته  في 

بإنهاء خدمته  أو  الوظيفية  مزاياه  بانتقاص  أو 

مؤقتًا«.6 وعرفه فقهاء آخرون على أنه: »نوع من 

العقوبات ينبثق من نظام الوظيفة العامة يوقع على 

العامل املنسوب إليه ارتكاب املخالفة التأديبية، 

ويؤثر في مركز ومستقبله الوظيفي«. 7 وأيًا كانت 

التعريفات ملفهوم العقوبة التأديبية، فهي تشتمل 

على مجموعة من العناصر التي بها يستكمل هذا 

املفهوم: وجود مخالفة تأديبية، املوظف العمومي 

املنسوب إليه املخالفة، واجلزاء املتعلق باملخالفة.

للسلطة  تنظيمها  في  الدول  بني  تباين  هناك 

إن بعضها  العامة، حيث  الوظيفة  التأديبية في 

أن  فيما  التأديب،  في  اإلداري  النظام  يتبنى 

أو  القضائي  النظام شبه  يتبنى  اآلخر  البعض 

القضائي، وأخرى تأخذ بعدة اجتاهات. 8وتعتبر 

العالقة القانونية التي تربط املوظف العام بالدولة، 

بني  متبادلة  التزامات  من  عليها  يترتب  وما 

التأديبية  العقوبات  في  األساس  هي  الطرفني، 

في الوظيفة العامة. 

وقد ظهرت عدة نظريات تشكل اإلطار الفقهي 

لألخذ بالعقوبات التأديبية في الوظيفة العامة، وما 

مرت به هذه النظريات من تطور، والتي تتعلق 

بتحديد طبيعة العالقة بني املوظف العام والدولة. 

هذا  إلى  تتطرقان  نظريتان رئيستان  وهناك 

األمر وهما: 

النظرية التعاقدية

املوظف  بني  التعاقدية  العالقة  على  وتركز 

من  التزامات  مجموعة  تتضمن  والدولة،  العام 

قبل  من  مقابلة  والتزامات  العام،  املوظف  قبل 

الطرفني  من  طرف  أي  إخالل  وعدم  الدولة، 

باإليفاء بهذه االلتزامات أو اخلروج عنها. إال أن 

هذا اإلطار النظري ال يخلو من جوانب ضعف 

تتمثل بأن طرفي العقد، املوظف العام والدولة، 

يتعلق  فيما  بالعقود  التعامل  آللية  يخضعان  ال 

باإللغاء أو التعديل. فالذي يحكم طرفي العالقة 

هنا هو التشريعات في الدولة نفسها، وعلى وجه 

العامة،  بالوظيفة  املتعلقة  القوانني  اخلصوص 

وبالتالي فإن النظرية التعاقدية ال تنسحب على 

وال  والدولة،  العام  املوظف  بني  العالقة  طبيعة 

تتالءم معها.9

النظرية التنظيمية

واللوائح  القوانني  أن  النظرية  هذه  ومنبع 

التنفيذية واألنظمة هي التي ُتنشئ وتنظم الوظيفة 

العامة، وحتدد الشروط وااللتزامات والواجبات 

والسلوك والعقوبات التأديبية، بصرف النظر عن 

شاغلها، وبالتالي تعتبر هذه النظرية أن الدولة 

املوظف، األمر  تأديبية مطلقًة على  متلك سلطة 

الفقهاء  قبل  من  النقد  من  بالكثير  يُواجه  الذي 

املطلقة  السيادة  بطبيعة  يتعلق  فيما  القانونيني 

للدولة في سلطتها التأديبية في الوظيفة العامة. 

وعلى الرغم من هذا، فإن الكثيرين يرون أن هذه 
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النظرية هي األقرب إلى الواقع، وأصبح النظام 

التأديبي جزءًا من النظام العام للدولة.10

االتجاهات المختلفة لسلطة التأديب 
في الوظيفة العامة 

هناك ثالثة اجتاهات رئيسة لسلطة التأديب في 

الوظيفة العامة، وهي: االجتاه اإلداري، االجتاه 

شبه القضائي، واالجتاه القضائي.

1. االتجاه اإلداري 

ويعتبر هذا االجتاه األكثر شيوعًا في العالم. 

وينبع هذا االجتاه من أن اجلهة التي متلك القرار 

التي متلك سلطة  هي  العام  املوظف  تعيني  في 

التأديب. حيث يعهد لإلدارة بشكل كامل ومستقل 

اختصاص تنفيذ العقوبات التأديبية بحق املوظف 

ودون  مستقلة  بصورة  العقوبة  ومقدار  العام 

مشاركة أي جهة أخرى، وهي التي تتولى التجرمي 

والعقاب. وللحد من اإلساءة إلى املوظف العام 

والتعسف بحقه، فقد وضعت بعض الضمانات 

للموظف، كحقه في التظلم والدفاع واالطالع على 

مؤيدي  مبررات  بحقه. ومن  الصادرة  القرارات 

التأديبية  العقوبات  األخذ باالجتاه اإلداري في 

أن املخالفات الوظيفية ال تخضع فقط لالعتبارات 

القانونية، وإمنا تخضع، أيضًا، لالعتبارات التي 

العامة  واملرافق  العمل  سير  مبصلحة  تتعلق 

بشكل منتظم وحتقيق املصلحة العليا للمواطن 

املتلقي خلدمة هذه املرافق، وأن اإلدارة هي اجلهة 

األكثر قدرة على اإلحاطة بظروف العمل وطبيعته 

واحتياجاته، وحتقق قدرًا من االحترام وااللتزام 

بالتعليمات التي يصدرها الرئيس اإلداري، مما 

ينعكس بشكل إيجابي على طبيعة العمل. وفي 

احتكار  في  االجتاه  هذا  خطورة  تكمن  املقابل 

سلطة التأديب من قبل سلطة اإلدارة في أنه قد 

يفتح املجال للتعسف باستعمال السلطة التأديبية 

بحق املوظفني.11

2. االتجاه شبه القضائي

ال يستبعد هذا االجتاه جهة اإلدارة من سلطة 

التأديب، إال أنه يلزمها استشارة هيئات معينة 

مستقلة قبل توقيع العقوبة التأديبية بحق املوظف. 

وهذا يوجب إنشاء هيئة مستقلة الستطالع رأيها 

في العقوبة التأديبية املتخذة، على أن يكون رأيها 

غير ملزم جلهة اإلدارة. وفي شكل آخر ميكن أن 

يكون رأي الهيئة املستقلة ملزمًا جلهة اإلدارة. كما 

يوجد شكل آخر وهو توزيع سلطة التأديب بني 

جهة اإلدارة ومجالس يتم إنشاؤها لهذا الغرض 

صالحيتها  تكون  قضائية  عناصر  من  مشّكلة 

غير  العقوبات  وترك  الشديدة،  العقوبات  توقيع 

الشديدة جلهة اإلدارة.12

3. االتجاه القضائي

ويستند هذا االجتاه إلى الفصل بني جهتي 

في  احملاكمة،  سلطة  وبني  واالتهام  التحقيق 

التأديبية.  السلطات  تنظيم  أشكال  من  شكل 

التأديبية  الدعوى  ترفع  التي  هي  اإلدارة  فجهة 

وتتابع مجرياتها، بينما تختص الهيئات القضائية 

بها  اتهم  التي  املخالفة  درجة  بتقدير  املستقلة 

املوظف العام، وتوقيع العقوبة املناسبة. مع امتالك 
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جهة اإلدارة احلق في الطعن في قرارات الهيئة 

القضائية أمام محكمة العدل العليا.13

العقوبات التأديبية في التشريعات 
الفلسطينية ذات اتجاه إداري

التشريعات  في  التأديبية  العقوبات  تعتبر 

الفلسطينية ذات اجتاه إداري، وليست ذات اجتاه 

قضائي أو شبه قضائي، وذلك بالنظر إلى نوع 

يحق  التي  واجلهة  عليها،  املنصوص  العقوبات 

لها توقيع العقوبة التأديبية، وآلياتها. فالعقوبات 

تتدرج من »التنبيه أو لفت النظر« إلى »الفصل 

من اخلدمة«. إال أن فرض العقوبات التأديبية، ال 

يتعارض مع احتمال توقيع عقوبات جنائية في 

املوظف. حيث  لسلوك  القضائي  التجرمي  نطاق 

على  العقاب  جواز  إلى  القانون  فقهاء  يذهب 

الفعل الواحد تأديبيًا وجنائيًا في الوقت نفسه.14 

للرئيس اإلداري  الفلسطينية  التشريعات  ومتنح 

صالحية توقيع العقوبات التأديبية للموظف العام. 

فالرئيس اإلداري هو الذي ميلك السلطة التأديبية 

والتي عرفها الفقهاء على أنها »اجلهة التي عينها 

املشرع لتوقيع العقوبات التأديبية املقررة قانونًا 

على املوظفني الذين تثبت مسؤوليتهم عن جرائم 

تأديبية«. 15  

  
اإلطار القانوني لتنظيم العقوبات 

التأديبية في الوظيفة العامة
1. قانون الخدمة المدنية المعدل رقم )4( 

لسنة 2005م:16

»واجبات  عنوان  حتت  الرابع  الفصل  في 

في  القانون  ينص  الوظيفي«  وسلوكه  املوظف 

تكليف  العامة  »الوظائف  أن:  على   )66( املادة 

حتقيقًا  املواطنني  خدمة  هدفها  بها،  للقائمني 

للقوانني واللوائح«. وفي  العامة طبقًا  للمصلحة 

املادة )67( يتطرق إلى مجموعة من احملظورات 

التي تعتبر مخالفة للقانون، كاجلمع بني الوظيفة 

بنفسه، واستغالل  يؤديه  العامة وبني عمل آخر 

الوظيفة العامة والصالحيات ملنفعة ذاتية أو ربح 

لنفسه بأصول أي  شخصي، واحتفاظ املوظف 

ورقة اطلع عليها، وإفشاء األسرار، واخلروج على 

مقتضى الواجب، وشرب اخلمر ولعب القمار في 

األندية واحملال العامة.

وفي الفصل اخلامس حتت عنوان »اإلجراءات 

على   )68( املادة  تنص  التأديبية«  والعقوبات 

للقوانني  أنه: »إذا ثبت ارتكاب املوظف مخالفة 

واألنظمة والتعليمات والقرارات املعمول بها في 

اخلدمة املدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى 

العقوبات التأديبية اآلتية: 

1- التنبيه أو لفت النظر.

2- اإلنذار. 

3- اخلصم من الراتب مبا ال يزيد على راتب 

15 يومًا.

تأجيلها  أو  الدورية  العالوة  من  4- احلرمان 

مدة ال تزيد على ستة أشهر.

5- احلرمان من الترقية حسب أحكام القانون.

6- الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر 

مع صرف نصف الراتب.

7- تخفيض الدرجة.

8- اإلنذار بالفصل.
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9- اإلحالة إلى املعاش.

الفصل من اخلدمة.  -10

ويتناول الفصل السادس حتت عنوان: »محو 

العقوبات التأديبية« في مواده من )75-77( مدة 

عليها من  يترتب  التأديبية وما  العقوبة  انقضاء 

حقوق للموظف بعد محو العقوبات التأديبية، وآلية 

حتصيل املبالغ املالية نتيجة العقوبات التأديبية 

املالية، وآلية صرفها.

لسنة   )45( رقم  الوزراء  مجلس  قرار   .2

2005م بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنية المعدل رقم )4( لسنة 2005م:17

يتناول الفصل اخلامس من الالئحة التنفيذية 

املواد  في  التأديبية  والعقوبات  »اإلجراءات 

)86-95(. حيث تتطرق إلى توقيع العقوبات، 

وإحالة  بالتحقيق،  املختصة  اجلهة  وحتديد 

املوظف إلى جلنة التحقيق، وإخطار املسؤول 

املباشر باجلزاء املوقع على املوظف، واالمتثال 

والتوصيات،  التقرير  وتقدمي  اللجنة،  أمام 

وإخطار املوظف باجلزاء الواقع عليه، وتقييد 

ديوان  وإبالغ  التحقيق،  إلى  املوظف  إحالة 

املوظفني عن توقيف املوظف، ومساءلة املوظف 

جزائيًا. 

 وفي الفصل السادس حتت عنوان »محو 

العقوبات التأديبية« تتضمن املواد )98-96( 

اجلهة التي يتوجب عليها اتخاذ إجراءات محو 

العقوبات  محو  تشكيل جلنة  اجلزاءات، وآلية 

التأديبية،  العقوبة  محو  قرار  اتخاذها  وآلية 

العقوبات  حصيلة  إيداع  آلية  إلى  باإلضافة 

التأديبية املتعلقة باخلصم من الراتب.

3. قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2009م 
بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية:18

 ،)32( املادة  في  العقوبات  النظام  يتناول 

احمللية  الهيئة  ملجلس  احلق  النظام  هذا  ومينح 

في دعوة املوظف للمثول أمامه وسماع أقواله، 

وحق املجلس في توقيع العقوبة بحق املوظف فيما 

السنوية.  الزيادة  اإلنذار وإيقاف  عقوبة  يخص 

الشهري،  املوظف  من راتب  احلسم  عقوبة  أما 

واحلرمان من الترقية، وتنزيل الدرجة، والفصل، 

فإنه يتوجب أن يقترن قرار مجلس الهيئة احمللية 

مبصادقة وزير احلكم احمللي.

4. قانون الخدمة في قوى األمن رقم )8( 
لسنة 2008م:19

املذكور  القانون  من  الثامن  الفصل  يتناول 

أنواع العقوبات التي توقع على الضباط، وهي 

املباشرون  القادة  يوقعها  انضباطية  عقوبات 

جلنة  توقعها  تأديبية  وعقوبات  والرئاسات، 

الضباط، وعقوبات توقعها احملاكم العسكرية. 

وفي املادة )96( حتدد العقوبات وهي: إنهاء 

الندب، الترك في الرتبة مبا ال يزيد على سنتني، 

على  يزيد  ال  مبا  الدورية  العالوة  من  احلرمان 

عالوة  أو  الدورية  العالوة  من  احلرمان  سنتني، 

القيادة، اإلحالة إلى االستيداع، واالستغناء عن 

اخلدمة.

متحى  التي  الفترات   )97( املادة  وتتناول 

التاسع حتت  الفصل  العقوبة. وفي  بانقضائها 

عنوان »العقوبات« وهي تختص بضباط الصف 

إلغاء  العقوبات، وآلية  أنواع  واألفراد وتتضمن 

العقوبات االنضباطية.



129

5. قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
رقم )15( لسنة 2004م:20

يتطرق قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية 

التأديبية  العقوبات  إلى   )44 - 42( املواد  في 

التي تتعلق باملخالفات املالية واإلدارية من قبل 

املوظفني العموميني. وال تقتصر العقوبات التأديبية 

على املوظف املرتكب للمخالفة، بل متتد لتشمل 

أو  املخالفة،  ارتكاب  في  يساهم  الذي  املوظف 

الذي يسهل وقوعها، أو املتستر عليها، أو املقصر 

في اإلبالغ عنها. كما أن القانون يلزم الدوائر 

العامة املختلفة التي تخضع للديوان إبالغه عن 

أي مخالفة مالية أو إدارية وقعت لديها. 

وديوان الرقابة يكون جهة اختصاص في توقيع 

العقوبات التأديبية فيما يتعلق باملخالفات املالية. 

ويختص في توقيع العقوبات التأديبية املترتبة على 

بعض املخالفات اإلدارية، وحتديدًا تلك املتعلقة 

بصالحيات الديوان. إال أن بعض هذه املخالفات 

اإلدارية الواردة في القانون كالتقصير في العمل 

اإلداري، والتقصير في إدارة املرفق العام، وسوء 

يحدث  قد  الوظيفة  إدارة  في  واإلهمال  األداء 

اختالطًا في صالحيات توقيع العقوبات التأديبية 

بني كل من ديوان الرقابة وديوان املوظفني العام.

 

الضمانات القانونية لعدم التعسف 
في استخدام العقوبات التأديبية

تضّمنت التشريعات الفلسطينية مجموعة من 

األحكام التي تضمن نسبيًا حماية املوظف من 

التعسف في استخدام العقوبات التأديبية بحقه:

1. التدرج في العقوبات التأديبية:

على  الفلسطينية  املدنية  اخلدمة  قانون  نص 

مجموعة من العقوبات املتدرجة التي تبدأ بعقوبة 

»التنبيه أو لفت النظر« وتنتهي بعقوبة »الفصل 

من اخلدمة«. إن هذا التدرج يتيح املجال أمام 

أن  يجب  التي  العقوبة  لتوقيع  اإلداري  الرئيس 

تتناسب مع حجم املخالفة اإلدارية التي ارتكبها 

بني  التناسب  مبدأ  مع  متاشيًا  وذلك  املوظف، 

اجلزاء واملخالفة التأديبية، والذي يقتضي املوازنة 

اجلزاءات  في  والضمان  الفاعلية  مبدأي  بني 

التأديبية.21 إال أن هذا التدّرج يجب أن يراعي 

االنتقال من العقوبة األقل إلى األشد. فقد اعتبر 

القانون عقوبة تخفيض الدرجة أقسى من عقوبة 

الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز الستة أشهر. 

من  أي  حول  هنا  جدٌل  يبُرز  أن  ميكن  فيما 

العقوبتني أقسى، وبالتالي أيهما يجب أن يرد أوالً.  

كما أن عدم تقنني العقوبات التأديبية قد يؤدي 

اإلدارية  السلطة  قبل  من  إلى حدوث جتاوزات 

املختصة في توقيع العقوبة، أو سوء تقدير ملدى 

تناسب العقوبة مع املخالفة. فقد تكون العقوبة 

أشد بكثير من حجم املخالفة؛ لعدم وجود نص 

لطبيعة املخالفات واحلد األعلى واألدنى للعقوبة 

التي قد  تقابلها. وهي إحدى اإلشكاليات  التي 

جتعل من التدرج في العقوبات التأديبية ال يؤتي 

الرئيس  تعسف  من  املوظف  حماية  في  ثماره 

اإلداري في توقيع العقوبة التأديبية. وهذا األمر 

مرده إلى أن املخالفات التأديبية لم ترد في هذا 

القانون على سبيل احلصر،22 مما يعطي مجااًل 

واسعًا للتقدير بكون هذه املخالفة أو تلك تشكل 

خروجًا عن مقتضيات الوظيفة. 
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األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  ويتطرق 

الفلسطينية في املادة )96( إلى التدرج في فرض 

العقوبات التأديبية. إال أن سلطة التأديب التي 

توقع العقوبة تكون واحدة وهي جلنة الضباط، 

توقيع  في  للتعسف  هامشًا  يترك  الذي  األمر 

مستوى  من  يخفف  قد  الذي  واألمر  العقوبة، 

التعسف هو اشتراط توقيع العقوبة األشد وهي 

»االستغناء عن اخلدمة باملصادقة من قبل وزير 

الداخلية واألمن الوطني، األمر الذي يقيد نسبيًا 

سلطة التأديب في توقيع العقوبة األشد.

2. لجان التحقيق الخاصة بالمخالفات اإلدارية

باملخالفة  املتهم  للموظف  التحقيق  يضمن 

عن  الدفاع  عليه،  التأديبية  العقوبة  توقيع  قبل 

إن  بيناته. حيث  أقواله، وتقدمي  نفسه، وسماع 

الشكاوى والبالغات والتحريات وحدها ال تكفي 

تشكل  كانت  وإن  املوظف  على  العقوبة  لتوقيع 

سندًا لتوجيه االتهام إليه، ولكنها ال تصلح أن 

تكون سندًا لتوقيع العقوبة.23 وهناك العديد من 

الضمانات التي من املمكن أن تضمن نسبيًا عدم 

تعرض املوظف إلى التعسف، وهي:

التحقيق  جلنة  إلى  احملال  املوظف  إعالم  أ.  

قرار  أن  وذلك  إليه.  املنسوبة  باملخالفات 

إحالة املوظف إلى جلنة التحقيق يجب أن 

املخالفات، وذلك وفق  بهذه  بيانًا  يتضمن 

الالئحة  من   )88( مادة   )1( الفقرة  نص 

ولكن  املدنية.  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 

القانون ال مينح املوظف احملال إلى جلنة 

التحقيق احلق في االعتراض على اإلحالة. 

وهنا يبرز جدل حول هذا األمر، فهو من 

وهو  احلقوق  أحد  املوظف  يحرم  جانب 

حقه في االعتراض على اإلحالة إلى جلنة 

حتقيق وما ينطوي عليه من تخوف مشروع 

للموظف في ادعائه أن طبيعة املخالفة ال 

تستدعي اإلحالة إلى التحقيق، وهو األكثر 

قدرة على تقدير مصلحته. فيما أن البعض 

ال  التحقيق  إلى  اإلحالة  أن  يرى  اآلخر 

تنطوي على ظلم أو تعسف بحق املوظف، 

للموظف  مصلحة  هناك  ليست  أنه  ذلك 

إلى  بإحالته  االعتراض  أو  الطعن  في 

جلنة حتقيق، فهي تضمن له تقدمي دفوعه 

هذا  وفي  شاء.  إذا  مبحام  واالستعانة 

ال  الطعن  أن  البعض  يرى  نفسه  االجتاه 

يجوز إال بعد صدور قرار اللجنة النهائي 

بشأن اجلزاء.24

التحقيق  جلنة  تشكيل  صالحية  تعطى  ب.  

من  أو  العام  املوظفني  ديوان  رئيس  إلى 

يتبع  التي  الدائرة  لرئيس  وليس  يفوضه، 

 )2( الفقرة  نص  وفق  وذلك  املوظف،  لها 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )88( مادة 

يقلل  أن  شأنه  من  وهذا  املدنية.  اخلدمة 

من إمكانية التعسف من قبل رئيس الدائرة 

احلكومية التي يتبع لها املوظف بخصوص 

احملتملة.  التأديبية  والعقوبات  املخالفات 

اخلاصة  الفئة  موظفي  يخص  فيما  أما 

بقرار  للتحقيق  إحالتهم  فتكون  العليا  أو 

على طلب رئيس  بناًء  الوزراء  من مجلس 

الدائرة احلكومية التي يتبعونها، وذلك وفق 

نص املادة )71( فقرة )أ( من قانون اخلدمة 
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املدنية، بحيث يشكل مجلس الوزراء جلنة 

حتقيق ال تقل درجاتهم عن درجة املوظف 

على  ينطوي  وهذا  التحقيق.  إلى  احملال 

يعملون  الذين  املوظفني  فئات  بني  متييز 

املرفق  وفي  الفلسطيني  املجتمع  خلدمة 

العام نفسه، واألصل هنا أن يخضع جميع 

التأديب  سلطة  إلى  العموميني  املوظفني 

تبعًا  التأديب  سلطة  فاختالف  نفسها25. 

الختالف الفئة الوظيفية ينطوي على متييز 

ومحاباة. إال أن هذا األمر معمول به في 

التشريعات  ففي  الدول.  بعض  تشريعات 

الكويتية تتعدد سلطة اإلحالة إلى التحقيق 

طبقًا للمستويات الوظيفية ودرجة شاغليها، 

الوظائف  لشاغلي  اإلحالة  تكون  حيث 

القيادية والعامة بقرار من الوزير. فيما أن 

اإلحالة لشاغلي الوظائف الفنية املساعدة 

تكون من صالحيات وكيل الوزارة.26

يتكون قوام جلنة التحقيق من ثالثة إلى  ج.  

خمسة أعضاء ويعني أحدهم ليكون رئيسًا 

عن  مندوب  عضويتها  في  ويشارك  للجنة 

املوظف  لها  يتبع  التي  احلكومية  الدائرة 

وذلك وفق نص الفقرة )3( مادة )88( من 

املدنية.  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

لعدم  نسبية  ضمانة  يشكل  الذي  األمر 

التفرد بالقرارات بحق املوظف احملال إلى 

التحقيق، حيث إن التوصيات التي تتخذها 

بأغلبية  تكون  أن  يجب  التحقيق  جلنة 

 )2( الفقرة  نص  وفق  وذلك  أعضائها، 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )91( مادة 

التشريعات  مع  وباملقارنة  املدنية.  اخلدمة 

املصرية في هذا اإلطار، حيث إن التحقيق 

القانونية  الشؤون  إدارة  خالل  من  يكون 

التي يتبع لها املوظف  في اجلهة اإلدارية 

تولي  من  ذلك  مينع  وال  للتحقيق،  احملال 

أن  أو  بنفسه،  التحقيق  اإلداري  الرئيس 

يحيل إجراءه إلى جهة أخرى داخل اجلهة 

أن  أو  اجلزاء  توقيع  له  أن  كما  اإلدارية. 

يطلب اإلحالة إلى النيابة اإلدارية العامة.27 

الفلسطينية  التشريعات  أن  هنا  ونرى 

املصرية  التشريعات  على  متقدمة  كانت 

ففي  التحقيق.  جتري  التي  اجلهة  بشأن 

التشريعات املصرية يحق للرئيس اإلداري 

مع  التحقيق  إجراء  يفوضه  من  أو  وحده 

املوظف، وله أيضًا احلق في توقيع اجلزاء، 

مبصير  كبير  حد  إلى  تفرد  يوجد  وهنا 

التشريعات  اشتراط  أن  فيما  املوظف. 

الفلسطينية تشكيل جلنة بقوام من 3 - 5 

يحد بشكل كبير من التفرد والتعسف في 

التي  التحقيقات ونتائجها والعقوبة  عملية 

توقع بحق املوظف.

التحقيق  جلنة  إلى  احملال  املوظف  منح  د.  

احلق في حضور جميع جلسات التحقيق 

إجراءه  التحقيق  اقتضت مصلحة  إذا  إال 

االستعانة  في  احلق  ومنحه  غيبته،  في 

 )89( مادة   )2( الفقرة  نص  مبحاٍم وفق 

االستثناء  أن  إال  التنفيذية.  الالئحة  من 

التحقيق  إجراء  بإمكانية  عليه  املنصوص 

حرمان  على  ينطوي  املوظف  غياب  في 
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املوظف من معرفة ما يجري في جلسات 

التحقيق، على الرغم من النص على منح 

املوظف احلق في االطالع على ما مت من 

حتقيقات، إذ إن هذا األمر يحرمه من حقه 

في تقدمي دفاعه عن نفسه أثناء التحقيق. 

جلنة  إلى  املوظف  حتويل  جواز  عدم  ه.  

تأديبية مضى على  حتقيق بسبب مخالفة 

اكتشافها أكثر من ستة أشهر. وذلك وفق 

نص املادة )73( من قانون اخلدمة املدنية، 

األمر الذي يحمي املوظف من االستهداف 

املطلق من قبل رئيس الدائرة احلكومية.

على  عقوبة  من  أكثر  توقيع  جواز  عدم  و.  

نفسه.  للموظف  نفسها  التأديبية  املخالفة 

وحتديد  املخالفة  حتديد  يضمن  وهو 

العقوبة.

التأديبية  العقوبة  من  املوظف  إعفاء  ز.  

الناجمة عن مخالفة تستند إلى أمر خطي 

املادة  تقيد  حيث  من رئيسه.  إليه  صادر 

التعسف  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )74(

في توقيع العقوبة بحق املوظف، ويعفى في 

حالة املخالفة املرتبطة باألمر اخلطي. إال 

معًا:  أمرين  توفر  التقييد يشترط  أن هذا 

رئيسه،  من  خطيًا  أمرًا  املوظف  استالم 

املوظف اخلطي على رئيسه موضحًا  ورد 

أن األمر ينطوي على مخالفة قانونية. فهذا 

حماية  ثناياه  في  يحمل  كان  التقييد وإن 

للموظف، فهو في الوقت نفسه يحمل حماية 

بدرجة أكبر لرئيسه. فاشتراط اإلعفاء من 

العقوبة باحتفاظ املوظف بأمر خطي، ورٍد 

عليها  ينطوي  التي  املخالفة  يوضح  خطي 

تنفيذ األمر فقط، ينطوي على عدم إنصاف 

للموظف، حيث إنه في بعض األحوال قد 

يتمكن من إثبات أن املخالفة التي ارتكبها 

من رئيسه، وأن  شفهي  أمٍر  نتيجة  كانت 

التي  احلماية  يضعف  املنفذ  هذا  إغالق 

أرادها هذا النص للموظف.

3. تحديد الجهات التي لها صالحيات 

توقيع العقوبة التأديبية

السلطة التأديبية عادة ما يناط بها دوران في 

هذا اإلطار وهما: حتديد اجلرمية التأديبية، أي 

فيما إذا كانت األفعال التي قام بها املوظف تشكل 

جرمًا تأديبيًا في نطاق مخالفة القانون والنظام أم 

ال، والدور الثاني يتعلق باختيار العقوبة التأديبية 

عليها  نص  التي  العقوبات  مجمل  من  املناسبة 

اجلهات  حتديد  على  القانون  ونص  القانون.28 

التي يحق لها توقيع العقوبة التأديبية بحق املوظف 

العام، وذلك وفق درجة العقوبة وليس وفقًا لطبيعة 

املخالفة. ففي املادة )86( من الالئحة التنفيذية 

لقانون اخلدمة املدنية الفلسطينية يكون لرئيس 

الدائرة التي يتبع لها املوظف أو من يفوضه من 

الفئة العليا صالحية توقيع عقوبتي التنبيه أو لفت 

النظر. إن اجلهة املخولة توقيع العقوبة التأديبية 

والتي متتلك سلطة التأديب هي األكثر قدرة على 

تقدير املخالفة وتقدير العقوبة التأديبية املالئمة، 

ومن شأن التفويض أن يضعف من قدرة املفوض 

قد  املناسبة، مما  املخالفة والعقوبة  تقدير  على 

ينطوي عليه ظلم بحق املوظف، على الرغم من 

نص القانون بجواز ذلك.
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وفي قانون الهيئات احمللية تعطى الصالحية 

لرئيس مجلس الهيئة بتوقيع عقوبتي اإلنذار ووقف 

إلى  التي تصل  العقوبات  أما  السنوية.  الزيادة 

حد احلسم من الراتب والفصل من اخلدمة، فهي 

مشروطة مبصادقة وزير احلكم احمللي عليها. وفي 

قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية فإن جلنة 

العقوبات  بتوقيع  املختصة  اجلهة  هي  الضباط 

التأديبية. ولكن يشترط عند توقيع العقوبة األشد 

وزير  مصادقة  اخلدمة«  عن  »االستغناء  وهي 

الداخلية واألمن الوطني عليها، وفق نص املادة 

)96( من القانون املذكور.

4. اللجوء إلى القضاء

الذي أوقعت  العام  القانون املوظف  لم مينح 

في  الطعن  صراحة،  التأديبية،  العقوبة  بحقه 

من   )105( املادة  أن  إال  التأديبية،  العقوبة 

التظلم  للموظف  أجازت  املدنية  اخلدمة  قانون 

اعتبار  بالقياس  اإلدارية. وميكن  القرارات  من 

»القرارات التأديبية« قرارات إدارية، وعليه ميكن 

للموظف أن يتظلم وفق التدرج اآلتي:

خالل  احلكومية  الدائرة  لرئيس  التظلم   -

عشرين يومًا من تاريخ إعالمه بالقرار.

التظلم من خالل اللجوء إلى القضاء خالل   -

ستني يومًا من تاريخ إبالغه رفض التظلم 

أو انقضاء املدة دون حصوله على الرد.

الفلسطينية  التشريعات  فإن  عام،  وبشكل 

باللجوء  الطعن  حق  أقرت  العامة  األحكام  في 

إلى القضاء، حيث إن رقابة القضاء تعتبر من 

الضمانات الالحقة على توقيع اجلزاء التأديبي. 

احلكومية  الدائرة  لرئيس  املوظف  تظلم  إن 

بسبب قرار بالعقوبة التأديبية غير مقبول شكاًل 

الدائرة احلكومية ال ميلك صالحية  كون رئيس 

رفع  للموظف  ميكن  ولكن  تأديبية.  عقوبة  محو 

محكمة  وحتديدًا  القضاء،  إلى  قضائية  دعوى 

يتيح مجااًل جيدًا  املختصة. وهذا  العليا  العدل 

للموظف إلنصافه في حالة شعوره بالظلم الواقع 

بعض  وفي  التأديبية.  العقوبة  قرار  من  عليه 

توقيع  مت  الذي  املوظف  يستطيع  التشريعات 

احملكمة  إلى  التوجه  بحقه،  التأديبية  العقوبة 

اإلدارية العليا للطعن في قرار العقوبة التأديبية. 

وال  الشأن،  بهذا  مختصة  محكمة  تعتبر  وهي 

يقتصر دورها فقط على إلغاء قرار العقوبة، بل 

ميتد، أيضًا، إلى طلب التعويض للموظف الذي 

لم  ما  وهذا  التأديبية.29  العقوبة  بحقه  صدرت 

أتاحت  التي  الفلسطينية  التشريعات  تتضمنه 

املجال للموظف العام اللجوء إلى القضاء للطعن 

لم تنص صراحة  التأديبية، ولكنها  العقوبة  في 

على إمكانية طلبه التعويض عن الضرر الناجم 

عن قرار توقيع العقوبة بحقه. 

األمن  قوى  في  اخلدمة  قانون  أن  كما 

الفلسطينية لم ينص على إمكانية الطعن من قبل 

من أوقعت بحقه عقوبة تأديبية.

5. محو العقوبات التأديبية

نص قانون اخلدمة املدنية على محو العقوبات 

بحق  توقيعها  على  أشهر  التأديبية مبرور ستة 

أو  اللوم  أو  التنبيه  عقوبة  حالة  في  املوظف 

تتجاوز  ال  مدة  الراتب  من  اخلصم  أو  اإلنذار 

خمسة أيام، ومرور سنة في حالة عقوبة اخلصم 

أو  أيام،  خمسة  على  تزيد  مدة  الراتب  من 
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تأجيل العالوة أو احلرمان منها. ومرور سنتني 

الترقية،  من  )احلرمان  األخرى  العقوبات  على 

الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مع 

صرف نصف الراتب، تخفيض الدرجة، اإلنذار 

بالفصل(. وهنا يأتي اإللغاء بالفترة الزمنية. إال 

أن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية نصت 

على أن محو العقوبات التأديبية يكون بتشكيل 

جلنة حملو العقوبات التأديبية. وال يتطلب النظر 

يتقدم  أن  املتخذة  التأديبية  العقوبات  محو  في 

املوظف بطلب التخاذ إجراءات محو اجلزاءات، 

في  املوظفني  شؤون  وحدة  على  يتوجب  وإمنا 

أن  املوظف  لها  يتبع  التي  احلكومية  الدائرة 

تقوم بذلك تلقائيًا. فوفق أحكام املادة )97( من 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تتشكل 

جلنة حملو العقوبات التأديبية، دون حتديد عدد 

أعضائها. وبناًء على اطالعها على ملف املوظف، 

وعلى تقارير كفاية األداء السنوية، ورأي الرئيس 

املباشر عن املوظف، واالطالع على أي بيانات 

التأديبية  العقوبة  بإلغاء  قرارها  تصدر  أخرى، 

أن سلوك  لها  تبني  إذا  أعضائها،  آراء  بأغلبية 

املوظف منذ توقيع العقوبة كان مرضيًا. والسؤال 

هنا فيما إذا ارتأت هذه اللجنة أن سلوك املوظف 

غير مرٍض، فهل لها احلق في إصدار قرار مغاير 

وهو »عدم محو العقوبات التأديبية«؟ األمر الذي 

ال يظهر في نص املادة املذكورة. وكان بحاجة 

إلى مزيد من التحديد مبا ال يتعارض مع نص 

قانون اخلدمة املدنية في هذا اإلطار بأنه يترتب 

على انقضاء املدد السابقة الذكر على تاريخ توقيع 

العقوبة التأديبية، وكأنها لم تكن. بل إنه يتوجب 

نزع كافة الوثائق املتعلقة بها من ملف املوظف. 

والنص، أيضًا، على عدم تأثير هذه العقوبة على 

أي مستحقات مالية أو وظيفية أخرى للموظف 

نص عليها القانون.

على  توقع  التي  التأديبية  العقوبات  ومتحى 

عقوبة  حالة  في  فترة سنتني  بانقضاء  الضباط 

انقضاء  على  سنوات  وثالث  الرتبة،  في  الترك 

العقوبات األخرى، وذلك بقرار من جلنة الضباط 

واشتراط ذلك بسلوك مرٍض للضابط وعمله منذ 

توقيع اجلزاء عليه. ومتحى العقوبات االنضباطية 

التي توقع بحق ضباط الصف واألفراد وفق قواعد 

وشروط حتددها الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 

في قوى األمن الفلسطينية. 
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سياسات دولية

 د. عاطف أبو سيف

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والثورات 
العربية: الديمقراطية أم األنظمة؟

الشواطئ  لدميقراطية  ا موجات  ضربت 

العربية  األنظمة  من  كبيرة  ممانعة  بعد  العربية 

االستعمار،  حقبة  بعد  احلكم  تسلّمت  التي 

وكان وصول الدميقراطية بهذه الطريقة مفاجئًا 

بأجهزة  ومرورًا  ذاتها،  باألنظمة  بدءًا  للجميع، 

العاملية، وانتهاء مبراكز األبحاث  االستخبارات 

ومنّظري الدميقراطية. ميكن أن يقال الكثير عن 

ضرب  الذي  الشعبي  الغضب  ودوافع  أسباب 

فجأًة العديد من الدول العربية، وجنح في بعضه 

بإطاحة أنظمة احلكم، فيما تصارع بعضها للبقاء 

في دول أخرى.1

وبالقدر الذي اكتسبت فيه التحوالت العربية 

أهميًة داخليًة بوصفها تعبيرًا عن حاجة الشعوب 

املنتفضة إلى احلرية والكرامة واسترداد سلطة 

التي هيمن عليها جنراالت  الدولة  املواطن على 

وأصحاب أعمال لم يكن لهم هّم إال احلفاظ على 

مصاحلهم وتوريثها؛ بدأت هذه التحوالت ومنذ 

اليوم األول في اكتساب بعد دولي ال يقل أهميًة. 

لم ينبع االهتمام الدولي من مجرد حاجة الدول 

احمليطة على صعيد اإلقليم أو تلك الفاعلة دوليًا 

إلى أن تكون طرفًا في حدث كبير أو العبًا في 

احلفاظ  اجلميع  محاولة  بقدر  ضخمة  مباراة 

على جملة مصاحله التي البد أن تتغّير مع تغير 

تغير  على  فجأًة  العالم  يستيقظ  لم  األنظمة. 

بأن  أحس  اجلميع  إن  بل  فحسب،  دراماتيكي 

األرض متيد حتت قدميه، خاصًة الدول والقوى 

مصاحلها  جتد  أن  في  ترغب  لم  التي  الكبرى 

فاقدة الصالحية في عالم متغّير. ميكن تتبع ذلك 

التي  مثاًل  املتباينة واملضطربة  الفعل  في ردود 

في  جرى  ما  بخصوص  واشنطن  عن  صدرت 

تونس ومصر، وهو ما حاول مثاًل املجتمع الدولي 

جتّنبه في احلالة الليبية وبدرجة أقل في احلالة 



138 العدد )19(  2012

اختالفات  السطح  على  برزت  حيث  السورية، 

القوى الكبرى في إدارة امللف السوري. ولم يكن 

هذا االختالف اختالفًا في فهم حاجات الشعب 

لتحقيق  السبل  أفضل  عن  البحث  أو  السوري 

تطلعاته، بقدر بحث القوى الكبرى عن مصاحلها 

احليوية. وهي نقطة البد من التركيز عليها لفهم 

ديناميات التدخل الدولي في الربيع العربي. وهي 

نقطة ستأتي عليها الدراسة بشيء من اإلفاضة 

في موضع آخر.

ما تقترحه هذه املقدمة السريعة، أنه ال ميكن 

إغفال البعد اخلارجي في فهم التحوالت العربية 

ومستقبلها بشكل عام، بل إنها تزعم أن محاولة 

تقدير  إال سوء  ليست  األهمية  التقليل من هذه 

التحول  واشتباكات  العربية  التحوالت  لطبيعة 

األسباب  من  جملة  والدولية.  اإلقليمية  العربي 

تتضافر لتوضيح ذلك وتساعد في فهم املواقف 

عن  التي صدرت  العربية  الثورات  من  املختلفة 

العواصم الغربية الكبرى:

التي  وتلك  التحول  مسها  التي  الدول   )1(

يجري فيها التحول حتى اللحظة )خاصة 

كبير،  إقليمي  ثقل  ذات  دول  سورية( 

ارتبطت  أنظمة  هيمنة  شهدت  دول  وهي 

اإلقليمية  التكتالت  في  محوري  بدور 

الدولية في مرحلة احلرب  التحالفات  وفي 

الباردة وما بعدها، وبالتالي فإن التغيّرات 

التي ستطرأ عليها ستجلب تغيرات أوسع 

على شبكة احللفاء واألصدقاء واألعداء في 

اإلقليم.

)2( اإلقليم املضطرب أصاًل )الشرق األوسط( 

تغير  التحوالت  هذه  جراء  عليه  سيطرأ 

جذري ميس أقطابه املركزيني، وبالتالي قد 

ميس حالة االستقرار النسبي التي شهدها 

اإلقليم منذ حرب العام 1973، وبعد ذلك 

توقيع اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل 

في )كامب ديفيد(، وبعد ذلك انطالق عملية 

السالم في مؤمتر مدريد عام 1991.

)3( ثمة العبون إقليميون ال ميكن أن يكونوا 

هؤالء  ويتمثل  التحوالت،  هذه  عن  مبنأى 

نفسها  ترى  التي  إسرائيل  في  الالعبون 

قد  حتّول  أي  من  كبيرة  بدرجة  متأثرًة 

سواء  دوله،  من  دولة  أي  أو  اإلقليم  مس 

كانت تلك الدولة مصر صاحبة أكبر اتفاق 

التي  سورية  أو  معها وأهمه رمبا،  سالم 

ورمبا  أراضيها  من  جزءًا  إسرائيل  حتتل 

ظل السالم معها غايًة إسرائيليًة منشودًة، 

فكما تقول احلكمة السياسية اإلسرائيلية: 

ال حرب دون مصر وال سالم دون سورية. 

أما الالعب اإلقليمي اآلخر فهو تركيا التي 

تصبو إلى أن جتد لها موطئ قدم يوّسع 

من رقعة تدخلها ونفوذها في املنطقة التي 

خاصًة  احليوي،  عمقها  اكتشاف  أعادت 

أنقرة  في  السياسي  اإلسالم  بعد صعود 

ألنه  دولي  بنفور  قوبل  نفوذ  وهو  للحكم. 

لكنه شّكل  أخرى،  دول  نفوذ  على  اعتدى 

العربي،  الربيع  لألتراك فرصًة ال تعوض. 

السماء ال  أيضًا، يشكل ألنقرة هدية من 

ترد. الالعب الثالث هو إيران التي كادت 

التابعة  وتلك  األميركية  الطائرات  ترى 
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النووية.  )الناتو( تضرب مفاعالتها  حللف 

الربيع العربي أّخر األمر قلياًل لكنه، أيضًا، 

قد يقود إلى تراجع في صفوف احللفاء إذا 

سقط النظام السوري احلليف.

هذه  من  الروسية  املواقف  تظل  لكن   )4(

اقتراب  مع  خاصًة  أهميًة  أكثر  التحوالت 

االضطرابات من املجال احليوي الروسي. 

فسورية ليست ليبيا، وموسكو التي وافقت 

تسمح  لم  الغرب  طرابلس  ضرب  على 

لسفن  تسمح  لن  كما  دمشق،  بضرب 

األطلسي بالرسو في آخر معاقل األسطول 

طرطوس.  في  الدافئة  املياه  في  الروسي 

شيء شبيه ميكن أن ينسحب على الصني 

التي ستجد نفسها في تعارض مع تطلعات 

أوروبا وأميركا باستكمال املهام العسكرية 

في البقاع العربية املضطربة.

العلمي،  التنظيري  املستوى  على  حتى   )5(

فإن ثمة ما يقال حقًا عن البعد اخلارجي 

على  سنأتي  كما  الدميقراطي  للتحول 

رغبة  مجرد  ليست  فالدميقراطية  ذكره. 

شعور  من  فقط  تنبع  ال  وهي  وحاجة، 

داخلي،  إن عملية التأثر والتأثير أساس 

إن  للتحرر.  الشعوب  حاجات  فهم  في 

عملية العدوى التي مست الشعوب العربية 

هاربًا  يفر  التونسي  الرئيس  أن رأت  بعد 

باللحظة  فرحًا  التونسي  املواطن  ويصرخ 

التي هرم من أجلها، هي في صلب البحث 

وراء  تقف  التي  اخلارجية  العوامل  عن 

عملية التحول الدميقراطي. 

النقاش  الكثير من  أن  األحداث  )6( ستثبت 

حول مستقبل الربيع العربي هو حديث عن 

الدور اخلارجي، فالنظم القمعية التسلطية 

التي ستحاول احلفاظ على حكمها الهش 

أمام اندفاع اجلماهير الفطري وبحثها عن 

يتلقون  بأنهم  املنتفضني  ستتهم  احلرية، 

ال  وأنهم  خارجية  أجهزة  من  تعليماتهم 

مدفوعون  هم  بل  داخلية  برغبة  يعملون 

املؤامرة  أسطوانة  خارجي.  بتحريض 

خارجية  ألجندات  واالرتهان  اخلارجية 

النظام  تعامل  في  جلي  بشكل  ستظهر 

السوري مع خصومه، ويكفي املرء مراقبة 

لنصف  الفضائية  السورية  »الدنيا«  قناة 

في  اخلارج  خطاب  قوة  ليكتشف  ساعة 

ودون  وعليه  الداخلي.  التحرك  تفنيد 

ونفي  جهة،  من  الرأي  هذا  محاججة 

التدخل اخلارجي أو إثباته، فإن املؤكد أن 

فكرة البعد اخلارجي للصراعات الداخلية 

عالقة  تفكيك  في  كبرى  أهميًة  ستكتسب 

التي  وتلك  املوجودة،  بالدولة  املواطن 

ستطرأ.

)7(  رمبا يصح القول إنه من املتعذر فهم ما 

جرى في ليبيا مثاًل دون فهم تدخل حلف 

الناتو، بحيث ال ميكن تخيل سقوط نظام 

القذافي دون الهجمات اجلوية التي قامت 

بها طائرات احللف. ورمبا يحاول البعض 

القول إن بعضًا من تعثر الثورة السورية 

إسناد خارجية، وهو  بقوة  مّدها  هو عدم 

رأي يقلل من قيمة املد الداخلي.
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حتاول هذه الورقة / الدراسة حتليل مواقف 

بوصفهما  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  الواليات 

وأكثر  العربية  املنطقة  في  دوليني  العبني  أكبر 

الالعبني الدوليني التصاقًا باألنظمة املطاح بها. 

إلى جانب ذلك تالمس الورقة وخالل التحليل ـ 

كما اتضح من التمهيد السابق ـ مواقف القوى 

سيكون  اللتني  والصني  روسيا  خاصًة  الكبرى 

ملوقفيهما الدور الكبير في تقرير البوصلة الدولية 

في التعاطي مع امللف السوري. 

ولفهم موقف الالعبني الدوليني البد من حتليل 

اخلطاب الدميقراطي الذي انطلقوا منه في دعم 

الدميقراطية ومتويلها. 

ما أسماه البعض »دعم الفضيلة«2 لم يكن بال 

مقابل، بل إن ثمة سياسات كبرى كانت وراء هذا 

الدعم ومفاهيم كبرى ساهمت في إنضاجه. بداية 

بدأ األمر مع سياسات »التكييف الهيكلي« التي 

اقترحتها مؤسسات )برينت وودز( في الثمانينيات 

والتي طالبت بإجراء إصالحات في بني وهياكل 

املؤسسات االقتصادية في الدولة لكي تتمكن من 

االستفادة من املعونات اخلارجية وحتقيق التنمية. 

الدولي  البنك  توصيات  تنفيذ  من  الرغم  وعلى 

النامية  الدول  في  األنظمة  فإن  النقد  وصندوق 

ظلت معتلًة وغير قادرة على حتقيق التنمية، وهو 

ليس  األمر  أساس  بأن  االقتراح  إلى  دفع  ما 

اإلدارة االقتصادية بل اإلدارة السياسة. من هنا 

بدأ النظر إلى وجوب إصالح النظم السياسية، 

فتم إدخال مفاهيم مثل »املشروطية السياسية« 

املتلقية  الدول  على  شروط  تقتضي وضع  التي 

ودخلت  املالي.  الدعم  لتلقي  اخلارجي  للتمويل 

في  »الناعم«  التدخل  هذا  من  الثالثة  املوجة 

القضايا الداخلية مع ظهور قضية الهجرة من 

دول العالم الثالث إلى دول االحتاد وما شكلته 

السكاني.  التكاثر  وفي  اإلدماج  في  أزمة  من 

وكانت اإلجابة عن ذلك أن الناس تهاجر بسبب 

لذا  بالدها،  في  الصحيحة  السياسات  غياب 

طورت بروكسل حزمة من االقتراحات عبر برامج 

الشراكة األورمتوسطية تطالب بإجراء إصالحات 

إلى  الناس  جذب  في  األساس  هي  سياسية 

الرابعة  الدفعة  أما  لنظمهم السياسية.  االنتماء 

من هذه املوجة فتمثلت في ظهور اإلرهاب العابر 

حلدود الدولة الوطنية، واتفقت اآلراء حول ضفاف 

املتوسط بأن غياب الدميقراطية وما يتبع ذلك من 

غياب التنمية الناجحة وبالتالي االستبداد هو أكبر 

مفرخة لإلرهاب. 

ترافق ذلك مع تطورات مهمة حدثت على نظرية 

الدمقرطة، حيث بدأ منظرو التحول الدميقراطي 

أمثال شمتير وويتهيد وأودانل يؤمنون بأن ثمة 

اخلارج  من  الدميقراطية  باجتاه  للدفع  إمكانيًة 

التحول  بأن  سابقًا  الراسخ  لالعتقاد  خالفًا 

وقالت  بامتياز.3  داخلي  شيء  هو  الدميقراطي 

بها  القيام  ميكن  نبيلًة  مهمًة  ثمة  إن  النظرية: 

ودعم  املدني  املجتمع  قوى  تشجيع  على  تقوم 

فوق كما دعم  السياسي من  عمليات اإلصالح 

الوعي الشعبي املناصر للدميقراطية في سبيل 

بناء قواعد شعبية مؤمنة باملساواة ومطالبة بها. 

وأنيطتـ  وفق ذلكـ  باملجتمع املدني مهمة مقدسة 

تكمن في تسريع انفتاح النظام السياسي. وكانت 

الشواهد القادمة من عمليات التحول في وسط 



141

أوروبا وشرقها دليل إثبات في هذه احلالة، فيجب 

دعم املجتمع املدني مبشاريع وأموال كما يجب 

دعم اإلصالح في الدولة باجتاه حتقيق »احلكم 

اخلارجية  السياسات  ُبنيت  هنا  من  الصالح«. 

للدول في واشنطن وفي االحتاد األوروبي وفق 

املعلن.  اخلطاب  األقل وفق  على   / الرؤية  هذه 

الدميقراطية  وراء  من  احملققة  الغاية  وكانت 

املرغوبة أهم من الدميقراطية نفسها. مبعنى أن 

أي حال ينتج عنه وقف للهجرة وتسريع للتنمية 

الداخلية مبا يكفل عدم وجود الهجرة وعدم تفريخ 

اإلرهاب هو الغاية الكبرى التي كانت تبحث عنها 

الدول الكبرى.

أدوات  من  أداة  الدميقراطية  كانت  وعليه 

السياسة اخلارجية. لذا فإنه وأمام هذا التطور 

املفاهيمي الكبير، فإن املصلحة العليا في التدخل 

الوطنية  املصالح  حتقيق  في  تكمن  اخلارجي 

اخلالصة للدول. لذا في بعض املرات استخدمت 

على  للهجوم  طروادة  كحصان  الدميقراطية 

نفسه  بالقدر  أنظمتها  إسقاط  ورمبا  اخلصوم 

الذي استخدم فيه امتالك األسلحة غير التقليدية 

إلسقاط صدام حسني مثاًل، كما استخدم غياب 

الدول  بعض  في  العسكري  للتدخل  احلريات 

لالنتقام السياسي من نظمها. 

الدميقراطية«  »تصدير  توظيف  مت  عمومًا، 

ضمن منظومة السياسة اخلارجية. رمبا علينا أن 

منيز بني الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي في 

ذلك. فأوروبا أكثر صدقًا من واشنطن العتبارات 

لها عالقة باجليوبولتيكا األوروبية، حيث إن حقيقة 

عدم االستقرار في املنطقة العربية تؤثر سلبًا على 

أوروبا من الداخل عبر الهجرة أو مواقف األقليات 

العربية فيها إلى جانب تصدير العنف في الشرق 

اغتياالت وما  من  األوروبية  املدن  إلى  األوسط 

شابه على أراضيها في السبعينيات والثمانينيات. 

متيزت سياسات واشنطن في املنطقة مبقايضة 

بدعم  قامت  االستقرار، حيث  مقابل  االستبداد 

النظم غير الدميقراطية في العالم العربي، مقابل 

عدم زعزعة املصالح األميركية في اإلقليم، وهي 

مقايضة اشتهرت بها الواليات املتحدة في أكثر 

من منطقة في العالم خاصة في أميركا الالتينية، 

حيث فّضلت واشنطن في الثمانينيات دعم النظم 

الديكتاتورية على حساب قوى املدرنة والدمقرطة 

التي حتدت  القوى اجلماهيرية  على حساب  أو 

جبروت الدولة، وهو ما أفرز نظمًا سياسيًة معاديًة 

لسياسات واشنطن بعد أن متكنت هذه القوى 

من الفوز في االنتخابات. وبشكل غير مفاجئ، 

من  وأبدًا  دائمًا  أعلت  املتحدة  الواليات  فإن 

أهمية مصاحلها على حساب القيم التي تؤسس 

عليها خطابها العام. وألن الدميقراطية قد تأتي 

فمن  واشنطن؛  سياسات  يعارض  جديد  بهتلر 

املستحسن أن يتم احلفاظ على النظم القائمة كي 

ال تسير األمور في غير جانب املصالح املقصودة. 

وعليه مت تصنيف األنظمة إلى صنفني: معتدل 

ومتطرف، أو وفق اخلطاب العربي محور االعتدال 

محور  مع  العالقة  توطيد  املمانعة، ومت  ومحور 

ويجب  لواشنطن  حليفًا  ميثل  بوصفه  االعتدال 

اخلارجي  التمويل  عبر  ماليًا  ومساندته  دعمه 

اتفاقيات  عبر  معه  التجارية  العالقات  ومتتني 

الشراكة )في حالة االحتاد األوروبي( واتفاقيات 
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األفضلية التجارية )في حالة الواليات املتحدة(. 

تبع ذلك أن سياسات الواليات املتحدة في املنطقة 

رسمت بناء على مدى بعد أو اقتراب النظام من 

اخلط الفاصل بني املمانعة واالعتدال. وال يفوتنا 

التذكير بأن االعتدال قصد به ثالثة أشياء مركزية 

متثلت في: 

أو  إلسرائيل  عداء  حالة  وجود  عدم  ـ  أواًل 

االنخراط في أعمال عدائية اجتاهها. 

التي  املجموعات  ودعم  مساندة  عدم  ـ  ثانيًا 

األميركية  اإلرهاب  قوائم  ضمن  تصنف 

واألوروبية.

ثالثًاـ  عدم التمحور مع الدول املعادية للواليات 

املتحدة أو ما يعرف مبحور الشر. 

وفق ذلك مت تصنيف األنظمة. 

ثمة جملة من احلقائق األساسية تستذكرها 

العواصم  تستذكرها  كما  األميركية  اإلدارة 

األوروبية املختلفة تقول إن التحوالت الدميقراطية 

دعم  جهود  نتيجة  تكن  لم  العربي  الوطن  في 

الدميقراطية التي قامت عليها واشنطن وبروكسل 

ولم يقم على هذه املطالب الناجحة بإحداث تغير 

قاده املجتمع املدني الذي دعمته لسنوات طوال. 

جهود  إن  القول  ذلك  من  الرغم  على  ويصعب 

الدمقرطة ودعم مؤسسات املجتمع املدني كانت 

بال فائدة، غير أنه من املؤكد أن هذه اجلهود لم 

التحول  احلقيقي حلالة  الدافع واملولد  هي  تكن 

العربية.

هذا  أن  بالسابقة  اللصيقة  الثانية  احلقيقة 

التحول ضرب في األساس أنظمًة حليفًة وداعمًة 

أصاب  كما  املنطقة،  في  واشنطن  لسياسات 

لكنها  دمشق،  مثل  لها  صديقة  غير  أنظمًة 

الرؤيا  مع  »التكييف«  من  مسافة  على  حافظت 

األميركية. وعليه فإن هذا التحول ضرب استقرار 

حالة الرضا اإلقليمي التي متتعت بها الواليات 

الصديقة  العربية  األنظمة  لها  املتحدة ومنحتها 

وغير الصديقة.

احلقيقة الثالثة متثلت في املواجهة غير املؤجلة 

بني سياسات واشنطن حتديدًا واجلماهير العربية 

التي خرجت إلطاحة النظم االستبدادية احلليفة 

املشاعر  في  األميركية  الورطة  ومتثلت  لها. 

املتعارضة بني دعم اجلماهير التي تنادي بالقيم 

التي يعلي اخلطاب األميركي من أهميتها، وبني 

احلكام الذين تتمتع واشنطن بفوائد كثيرة من 

بقائهم.

السياسية  مواقفهما  غلفتا  واشنطن وأوروبا 

بكرمية ناعمة ومعسولة عن الدميقراطية واحلريات 

واحترام إرادات الشعوب ومطالبها ولم جتازفا 

حتى  وظلت  بسهولة،  القائمة  األنظمة  بخسارة 

األنظمة  أن  فيها  بدا  التي  الصفر  اللحظات 

بني  تفصل  الدومينو  حجارة  مثل  ستتهاوى 

املطالبة  وبني  بالدميقراطية  الشرعية  املطالب 

لنالحظ  مثاًل  الصديق.  برحيل احلليف والنظام 

تقال  ال  الدميقراطية  عن  اجلميلة  الكلمات  أن 

بحق بلدان لم تصلها التظاهرات الشعبية مثل 

السعودية والكويت وغيرها، بل إن هذه األنظمة 

خارج نطاق التصريحات الرسمية.

)مع  مواقف واشنطن وأوروبا  أن  ذلك  يتبع 

متعددة  خيارات  وفق  انتظمت  بينهما(  الفروق 

أهمها:4
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ما  على  التعليق  وعدم  التام  الصمت   )1(

يحدث وهو موقف ظهر في بداية األحداث 

في مصر وتونس حيث كان وقع الصدمة 

املوقف  وهذا  به.  التنبؤ  يتم  ولم  شديدًا 

السلبي رمبا كان اخليار املفضل لواشنطن 

حتديدًا، حيث إنها لن جتد نفسها مرغمًة 

على تأييد الثورة التي قد تفشل أو تأييد 

النظام الذي قد يسقط. لقد مر شهر بعد 

أن  قبل  تونس  بوعزيزي نفسه في  إحراق 

يحيي أوباما الشعب التونسي. 

احلالة  في  حدث  مثلما  بالقوة  التدخل   )2(

الليبية بعد املجازر بحق املدنيني، حيث مت 

تفعيل قرارات قمة براغ في حلف )الناتو( 

استخدام  ومت  اإلنساني،  التدخل  حول 

تفويضات  وفق  األوروبية  احللف  أصول 

وفرض  طرابلس  ضرب  في  بيترسبورغ 

في  مت  بقوة  التدخل  أيضًا  جوي.  حظر 

احلالة اليمنية حني اتضح تهاوي النظام.

بعد  عادة  يكون  الذي  اإليجابي  التدخل   )3(

أجواء  استثمار  يتم  حيث  النظام،  سقوط 

عملية  دعم  في  الدميقراطي  البناء  مرحلة 

خالل  من  ما  نفوذ  على  للحفاظ  التحول 

هياكل النظام اجلديدة وبكلمة أخرى فإن 

التدخل اإليجابي يتمثل في احتواء النظم 

ذلك  على  واملثال  الصاعدة.  السياسية 

على  وتونس  مصر  في  اجليش  تشجيع 

الدميقراطي  التحول  عملية  في  املضي 

االلتزامات  على  التأكيد  مع  اإلجرائي 

اقتصادية  ضمانات  وتقدمي  اإلقليمية 

خالل  االقتصاد  عجلة  استمرارية  تضمن 

حتدث  األوروبي  االحتاد  التحول.  عملية 

شكل  على  دوالر  مليارات  عشرة  عن 

متانة  تضمن  ملصر  ومنح  مساعدات 

له  سيكون  ذلك  كل  وتعافيه.  االقتصاد 

ثمن سياسي ال تخرج وفقه األنظمة على 

التعاون اإلقليمي. 

)4( فتح قنوات خلفية مع الالعبني اجلدد في 

املشهد السياسي العربي قيد التشكيل في 

محاولة لضمان عدم إخالل هؤالء الالعبني 

ذلك  متثل  اإلقليمي.  االستقرار  بشروط 

خاصة  إخوان مصر  مع  احلوار  فتح  في 

بعد فوزهم الكاسح في انتخابات مجلسي 

بـأن  االعتقاد  كان  والشورى.  الشعب 

واشنطن، حتديدًا، ستقف في وجه اإلخوان 

أنها  للحكم السيما  وستعارض صعودهم 

في  حماس  حركة  مع  ذاته  الشيء  فعلت 

جتربة  دراسة  أن  احلال  وواقع  فلسطني. 

لم  األولى  إن  تقول  حماس  مع  واشنطن 

تكن معارضة بشكل مبدئي لوجود حماس 

تبحث  كانت  بل  الفلسطينية  احلكومة  في 

اإلقليمي  النظام  في  حماس  أقلمة  عن 

وقبولها شروط الراعي اإلقليمي الذي متثله 

واشنطن. وعليه كانت شروط الرباعية التي 

فرضتها واشنطن لقبولها بحكومة حماس. 

متانع ولكن  ال  أن واشنطن  ذلك  خالصة 

كان هذا  الفلسطينية  بشروط. في احلالة 

الفلسطيني  الواقع  بفعل  تشددًا  أكثر 

عملية  في  الرعوي  واشنطن  ودور  احملتل 
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السالم وحقيقة أن الفلسطينيني ليسوا دولة 

مستقلة وهم بحاجة ـ في ظل غياب القوة 

األميركي  للدور  ـ  إسرائيل  على  اإللزامية 

كما تعتقد واشنطن. في حالة مصر الدولة 

املستقلة وصاحبة النفوذ اإلقليمي الكبير؛ 

وعليه  واضح.  بشكل  مختلف  األمر  فإن 

فإن واشنطن معنية بالبحث عن عالقة مع 

احلكام اجلدد مبا يكفي لتحقيق أكبر قدر 

من املصالح األميركية التي تقع االتفاقيات 

مع إسرائيل واالستقرار اإلقليمي وسالمة 

منفذ قناة السويس في قلبها. من هنا فإن 

أفضل  عن  بحثت  أوروبا  كما  واشنطن 

السبل إلدارة العالقة مع اإلخوان. 

)5( الوقوف سلبًا من التحول مثلما حدث في 

القتل  حاالت  من  الرغم  فعلى  البحرين، 

ساندت  واشنطن  فإن  احلريات،  وقمع 

والصمت  الفعلي.  املستوى  على  النظام 

الدول اخلليجية العسكري في  إزاء تدخل 

مساندة دولة البحرين في مواجهة الضغوط 

وفيما  التدخل.  بعدم  وطمأنتها  اخلارجية 

الدميقراطية  خطاب  استحضار  يتم  مثاًل 

واحلرية في احلالة السورية، فإن اخلطاب 

املصالح  جملة  على  يركز  البحرين  بشأن 

منطقة  في  حمايتها  واشنطن  تريد  التي 

لها  عسكرية  قواعد  أكبر  وجود  تشهد 

خارج أوروبا. إضافة إلى ذلك، فإن منابع 

أوروبا وأميركا  إلى  املتدفق  النفط والغاز 

ليست  القصة  للطرفني.  كبيرًا  قلقًا  تشّكل 

في املنامة بل في التأثير احملتمل لسقوط 

واشنطن  حلفاء  على  البحرينية  اململكة 

اآلخرين من املمالك واإلمارات العربية في 

اخلليج. فسقوط النظام في املنامة سيترك 

أثرًا على رغبة الشعوب اخلليجية املختلفة 

في إسقاط ممالكها. وأسوأ ما قد ترغب 

واشنطن في كوابيسها أن تراه هو تساقط 

هذه األنظمة خاصة في قطر صاحبة اليد 

في  واشنطن  مصالح  دفع  في  الطولي 

املنطقة واململكة العربية السعودية صاحبة 

أكبر احتياطي نفطي في العالم. لذلك فإن 

في  الثورة  لقمع  اخلليجية  اجليوش  تدافع 

بروزًا  أكثرها  مختلفة  حجج  املنامة حتت 

من  يقابل  لم  املذهبي  اخلطر  هو  للسطح 

ولم  ناعم  بانتقاد  إال  وواشنطن  أوروبا 

لغة قاسية  إلى حد استخدام  األمر  يرتق 

التدخل.  هذا  رفض  عن  التعبير  في 

مناضلي  بحق  االعتقاالت  تتواصل  وفيما 

املعارضة البحرينية ويزج بأمني عام حركة 

»وعد« املعارضة في احلكم، فإن واشنطن 

بكثير  تنظر  ال  ـ  أوروبا  أقل  وبدرجة  ـ 

في  الدميقراطية  احلالة  لغياب  القلق  من 

للمد  الشديد  السلطات  لقمع  البحرين وال 

اجلماهيري املطالب بالتغيير الشعبي الذي 

تعبير واضح  للمواطنني في  السلطة  يعيد 

وطغيان  القيم  على  املصالح  تغليب  عن 

مطالب  على  اإلقليمية  التحالفات  أجندة 

املواطنني العزل. 

)6( تختلف احلالة اليمنية بشكل كبير عن بقية 

احلاالت العربية. فهي ليست دولة ذات ثقل 
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إقليمي كما مصر وسورية، كما أن نظامها 

لم يشتبك مع واشنطن في مراحل معينة 

ولو بدرجات متفاوتة كما هو حال القذافي، 

كما أنها ـ وبعيدًا عن مضيق باب املندب ـ 

ال تقع في موقع إستراتيجي يقلق واشنطن 

قلياًل. رمبا وجود القاعدة بني قبائل اليمن 

الوجود  هذا  محاربة  واشنطن  ومحاولة 

واشنطن  ربط  الذي  الوحيد  الشيء  كان 

وأوروبا بهذا البلد الفقير. لذا فإن سياسة 

بروكسل كما واشنطن اتسمت بترك امللف 

إلى حلفائها اإلقليميني خاصة في الدوحة 

والرياض. الرياض نظرت بأهمية ألحداث 

اليمن، ألنها تشكل حديقتها اخللفية. لقد 

قامت الدوحة والرياض بدور مهم في ترتيب 

األوضاع في اليمن. لم يكن يعني الغرب 

كثيرًا بقاء علي عبد الله صالح أو رحليه، 

مع  النظام  ارتباطات  هو  يعنيه  كان  ما 

احللفاء املهمني في اخلليج. لذا ترك األمر 

وبشكل  احللفاء.  هؤالء  يد  على  للتسوية 

واضح دعمت واشنطن وبروكسل خطوات 

الدوحة والرياض وترتيباتهما بشأن انتقال 

السلطة من علي عبد الله صالح إلى نائبه. 

ضمانات  توفير  في  ساعدتا  إنهما  بل 

مستوى  قرر  وعليه  تلك.  االنتقال  لعملية 

التدخل من قبل بروكسل وواشنطن موقف 

رأي  أي  تبديا  ولم  املنطقة  في  احللفاء 

الكامل  دعمهما  عن  عبرتا  بل  ترجيحي 

ملواقف عواصم اخلليج. وبكلمة أخرى فإن 

ولم  املوقف  حكمت  أخرى  مرة  املصالح 

حتقيق  عن  املفترض  البحث  فعاًل  يحكمه 

العدالة واملساواة واحلرية والدميقراطية. 

الموقف من سورية

اتخذت واشنطن وبروكسل موقفًا مختلفًا في 

احلالة السورية، فهما مع إسقاط النظام ودفعتا 

بشكل كبير باجتاه حدوث ذلك، لكن ومنذ اللحظة 

األولى بدا واضحًا أن العقبة ليست في مواقفهما 

خاصة  األخرى  الكبرى  القوى  مواقف  في  بل 

موسكو وبكني.  

تعّثر  يرى  وهو  باليأس  يصاب  املتابع  يكاد 

الثورة السورية في حتقيق مطالبها بإطاحة نظام 

بشار األسد ويصاب باملرارة أمام إصرار النظام 

وجيشه على البطش بكل قوة ممكنة باملتظاهرين 

التي سجلت  اللحظة  املشروعة. وفي  ومطالبهم 

في  النظير  منقطع  استبسااًل  اجلماهير  فيها 

األقل  كانت  فإنها  املختلفة  مدن وجناع سورية 

بعد  انتفضت  التي  العربية  حظًا بني اجلماهير 

إحراق بوعزيزي لنفسه قبل سنة وخمسة أشهر، 

واليمن  ومصر  تونس  جماهير  متكنت  حيث 

ظل  فيما  أنظمتها  برؤوس  اإلطاحة  من  وليبيا 

العشرات  ويفقد  يوميًا  يخرج  السوري  الشعب 

مهمته  كانت  جيش  مع  دامية  مصادمات  في 

فيها  يطلق  لم  التي  اجلوالن  حترير  األساسية 

رصاصة منذ هدأت حرب العام 1973 في هدنة 

وفيما  فقدانها.  على  إسرائيل  ستبكي  مجانية 

كان االنتصار )على أحدهم أن يتحفظ( في ليبيا 

قد مت مبساعدة طائرات وبوارج حلف )الناتو( 

وفي اليمن بفعل التسليح العالي للمجتمع القبلي 
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هناك، فإن الشعب السوري ظل حائرًا في انتظار 

الطريقة املثلى للخالص من الطاغية. الثابت اآلن 

أن حالة املد اجلماهيري للثورة قد بدأت بالتقلص 

والتراجع وأن هيمنة قوات اجليش على املشهد 

باتت أكثر قوة. وهذا االنطباع قد يحمل خدعًة 

إعالميًة ليس إاّل، تكمن في أن اجليش قد يكون 

قد جنح في دحر الثورة في املناطق التي يتركز 

عليها اإلعالم أو أنه أحكم قبضته على املخرجات 

امليدان. وفي كل  اإلعالمية الصادرة من أرض 

احلاالت فإن الثابت أن الربيع العربي في كثير 

منه هو ربيع إعالمي انتشرت نيرانه مثل الهشيم 

من بلد إلى آخر بفعل التأثير والعدوى اللذين لعب 

فيهما اإلعالم دور البطل. 

فرص  حول  كبير  سجال  دار  البداية  منذ 

وممكنات التدخل اخلارجي في مساندة الشعب 

ماثلة  الليبية  التجربة  كانت  املنتفض.  السوري 

دك  في  التحالف  قوات  جنحت  حيث  للعيان، 

أركان النظام ومطاردته ومن ثم قتل رأس األفعى. 

وفيما قام املجتمع الدولي وبلمح البصر باتخاذ 

التدابير التفويضية والقرارات الالزمة لفعل ذلك 

تتعدَّ حالة  لم  في سورية  فإن جهوده  ليبيا  في 

السورية والليبية  التجربتني  بني  اجلدل. والفرق 

البد من مالحظته من خالل متابعة األيام األولى 

للثورتني. في ليبيا مت االعتداء على مقرات األمن 

ونهب السالح من مخازن اجليش منذ اليوم األول 

خلروج املسيرات في بنغازي وسرت. مبعنى أنه 

مت اإلعالن عن تسليح االنتفاضة الليبية، وبالتالي 

إعالن هوية الثورة القادمة بأنها مسلحة وعنيفة. 

في سورية في املقابل، فإنه حتى اآلن )سنترك 

املواطنني  فإن  اآلن(  جانبًا  احلر  اجليش  قصة 

دبابات  ملواجهة  عارية  بصدور  يخرجون  العزل 

النظام. وعلى الرغم من بروز ما عرف باجليش 

احلر في اآلونة األخيرة فإن أحدًا ال يعرف هوية 

يوجد  ال  كما  تسليحه،  ومصادر  اجليش  هذا 

التفاف شعبي حوله، ألنه لو توافر كل ذلك لكان 

إحدى  على  السيطرة  في  األقل  على  جنح  قد 

املناطق وتركيز العمل فيها وجعلها نقطة حترك 

فإن  السورية. وللمفارقة  األراضي  بقية  لتحرير 

للقمع ومصادرة  تعرضًا  العربية  الشعوب  أكثر 

كان   - السوري  الشعب   – واألحالم  للحريات 

أكثر الشعوب العربية استبسااًل في الدفاع عن 

كرامته املفقودة. وظل النقاش حول التدخل من 

عدمه ديدن املواقف الدولية حول مستقبل سورية. 

بالنسبة إلى واشنطن وبروكسل، فإن أفضل 

حل يكمن في تسليح املعارضة وفي تفويض دولي 

بذلك ورمبا تفويض لإلطاحة بالنظام. وهي رغبة 

تتعثر أمام )الفيتو( الروسي والصيني. فروسيا 

على  األسد  بشار  نظام  إلى  تنظران  والصني 

أنه آخر احللفاء في املنطقة، وتنظران إلى رغبة 

واشنطن وبروكسل على أنها مد للهيمنة الغربية 

على حساب املصالح الروسية والصينية. ال يبدو 

أن أميركا ستتنازل عن إصرارها بسقوط النظام 

السوري، وهي رأت في مواقف اجلامعة العربية 

جلعل  مدخاًل  الدوحة  تقودها  التي  الصقورية 

مواقفها استمرارًا ملواقف أشقاء سورية العرب. 

ثمة العب فاعل آخر ال ميكن إهمال دوره في 

التدخل في مصير عمليات التحول الدميقراطي 

في املنطقة العربية وهو وثيق الصلة أو رمبا كان 
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التدخل احملتملة. شكل حلف )الناتو(  هو أداة 

قوة الردع األميركية والغربية كما يشكل حصان 

طروادة الذي سيقوم باملهام النبيلة املفترضة كما 

فعل في دك املدن الليبية. 

)الناتو( والربيع العربي

فتح الربيع العربي أمام حلف )الناتو( فرصًا 

نادرًة لتمديد نفوذه في املنطقة لم تكن لتتوافر له 

لوال احلاجة التي ولدها تعنت األنظمة الديكتاتورية 

وبالتالي تقدمي الذرائع أمام احللف لتنفيذ رؤيته 

وفرض نفوذه على مساحة مهمة كان يبحث خالل 

العقدين املاضيني عن أفضل السبل للعمل فيها. 

ألن  املنطقي،  بالسبب  العربي  الربيع  يكن  ولم 

جتد طائرات احللف طريقها لقصف املدن الليبية 

ورمبا السورية، حيث إن الطائرات عينها لم حترك 

عشرات  اإلسرائيلي  اجليش  قتل  أمام  ساكنًا 

اآلالف من الفلسطينيني في أكبر انتهاك في تاريخ 

البشرية حلقوق الشعوب في تقرير مصيرها. بيد 

أن هذه احلاجة التي وجدت ضالتها في بطش 

بحث  مع  لتتوافق  الدميقراطية  وغياب  األنظمة 

يتعلق  احللف  طاولة زعماء  على  موضوع  قدمي 

التي  املنطقة  مع  احللف  عالقات  توطني  بسبل 

تنطوي على أبعاد إستراتيجية وفوائد مهمة إلى 

جانب كونها مصدرًا مقلقًا لألزمات. بالطبع ميكن 

لكل أنصار احللف وصقوره التغني بأطروحات 

ونشرها  الدميقراطية  عن  الدفاع  حول  احللف 

والبطش،  القمع  مقابل  تعزيزها  على  والعمل 

حول  جاهزة  مقوالت  إيراد  ميكن  هذا  وضمن 

ضمن  لها  ووضعه  للدميقراطية  احللف  دعم 

أجندة العمل خاصًة بعد انتهاء احلرب الباردة، 

الذي  نفسه  بالقدر  تصديقه  ميكن  ادعاء  وهو 

ميكن معه تصديق أن الواليات املتحدة تريد حقًا 

أنظمًة دميقراطيًة عربيًة تعّبر عن تطلعات وغايات 

مواطنيها وتعمل على حتقيقها إن أقل فهم لطبيعة 

السياسات األميركية كما سياسات احللف تقود 

إلى نتيجة منافية لهذا املنطق املزعوم.

حول  احللف  أورقة  في  النقاش  بدأ  عمومًا 

)وارسو(  حلف  تفكك  بعد  احللف  مستقبل 

النقيض، والذي شكل محور اخلصم خالل احلرب 

الباردة وتفكك االحتاد السوفيتي وقبلهما انهيار 

جدار برلني وحتول دول وسط وشرق أوروبا إلى 

الرأسمالية وتبنيها نظم ومعايير كوبنهاجن التي 

حددها االحتاد األوروبي، وبعد ذلك دخولها في 

االحتاد. الكثير من تلك الدول خاصة احملورية 

وبلغاريا  ورومانيا  وهنغاريا  بولندا  مثل  منها 

وغيرها أصبحت أعضاء في احللف وشاركت بعد 

ذلك بفاعلية في نشاطات ومهام احللف اخلارجية. 

تغيرت  األعداء  منظومة  أن  النقاش  محور  كان 

وتبدلت، ولكن هل يعني هذا انتفاء احلاجة إلى 

وجود احللف! اجلواب املتفق عليه أن احللف شكل 

منارة انتصار للرأسمالية واملجتمع الغربي، وعليه 

فإن ثمة مهام كبيرة أخرى وجديدة تنتظر احللف. 

خالل ذلك النقاش مت استحضار مخاطر اإلرهاب 

العاملي الذي سرعان ـ في أقل من عقد ـ ما وجد 

أيلول،  من  عشر  احلادي  أحداث  في  ترجمته 

وقيام احللف بضرب أفغانستان إلى جانب ضرب 

العراق بعد ذلك، كما مت التركيز على قيام احللف 

بحفظ االستقرار في الدول اآليلة للسقوط كي ال 
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تهدد استقرار النظام الدولي اجلديد، وعليه مت 

التدخل في صربيا وضرب بلغراد، كما مت التركيز 

على أن احللف يشكل حتالف الدول الدميقراطية، 

تكمن  احللف  مهام  من  واحدة  فإن  وبالتالي 

التوجهات  ودعم  الدميقراطيات  عن  الدفاع  في 

شكلت  وحمايتها.  الدميقراطية  النزعات  ذات 

الغايتان األخريان مبررات احللف لفرض نفوذه 

في املناطق املختلفة من العالم، حيث إن احللف 

ميكن له أن يتدخل حتت ذرائع حماية املواطنني 

املدنيني وحماية حقوقهم في أي دولة في العالم 

متى قررت الدول األعضاء ذلك. وبعبارة أخرى 

أصبح احللف هو اليد الضاربة للواليات املتحدة 

في حقبة ما بعد احلرب الباردة، وهو اجلسر الذي 

ميكن لسياساتها أن تأخذ أكثر من هوية وتصبح 

متعددة وترجمة لرغبة أكثر من دولة.

ميكن  الذي  املتوسط  البحر  حوض  كان 

بحلفاء  الباردة  احلرب  خالل  شماله  تصنيف 

الواليات املتحدة وجنوبه وشرقه بحلفاء االحتاد 

إسرائيل  ذلك  من  ُيستثنى  بالطبع  السوفيتي، 

دول  كانت  األدرياتيكية.  الشواطئ  وبعض 

اجلنوب املتوسطي في غالبيتها )مصر حتى زيارة 

نيكسون( محور نشاط مهم للقوات السوفييتية. 

لقد صارت واحدة من غايات احللف بعد احلرب 

الباردة حتويل البحر املتوسط إلى حوض أطلسي 

الدافئة  الشواطئ  إلى  الوصول  وبالتالي  جديد 

احلوار  سياسة  احللف  أطلق  واشنطن.  بلغة 

املتوسطي عام 1994 مع دول حوض املتوسط 

اجلنوبي شاركت فيه إسرائيل ومصر واجلزائر 

واملغرب واألردن وتونس وموريتانيا والتي هدفت 

الدول  جيوش  مع  احللف  عالقات  تعميق  إلى 

بينها  مشتركة  مناورات  متت  حيث  املشاركة، 

وبني احللف في أوروبا كما في البحر املتوسط. 

بعد ذلك قام احللف بتقدمي مبادرة جديدة عرفت 

احللف  توجه  عكست  التي  إسطنبول  مببادرة 

األوسط  الشرق  مع  الشراكة  باب  توسيع  إلى 

حيز  إلى  العربي  اخلليج  دول  ضم  خالل  من 

املناورات املشتركة وتشارك كل من قطر والكويت 

واإلمارات والبحرين في مبادرة إسطنبول التي 

أبلغت  فيما   2004 عام  حزيران  في  انطلقت 

مقابل  باملبادرة.  اهتمامهما  ومسقط  الرياض 

ذلك كانت عالقات إسرائيل باحللف تشهد منوًا 

ومت  املنطقة،  دول  مع  النظير  منقطع  وتعميقًا 

وصارت  الطرفني،  بني  للعمل  اتفاقيات  توقيع 

الوحدات القتالية اإلسرائيلية مشاركة دائمة في 

مناورات احللف بجانب استخدام ميناء حيفا في 

مناورات احللف في املتوسط . ولم يتم مثاًل رهن 

تقدم العالقة مع احللف بتقدم عملية السالم أو 

العالقة مع إسرائيل، وكعادتها جنحت إسرائيل 

في الفصل بني مسارات عالقاتها املختلفة، بحيث 

استطاع احللف أن يستفيد من عالقاته اجلديدة 

مع الشركاء العرب دون أن يستفيدوا شيئًا إال 

رمبا التركيز على احلرب على اإلرهاب بوصفه 

مهددًا لعروش امللوك والزعماء العرب بقدر تهديده 

للمصالح احليوية الغربية. في هذا السياق جاء 

منطقة  في  احللف  نفوذ  ليمد  ليبيا  في  التدخل 

مغلقة عليه حتى بعد انتهاء احلرب الباردة. ودون 

جلد الذات، فإن إحدى تبعات تدخل احللف في 

ليبيا بالطبع تنظيف الشواطئ اجلنوبية حلوض 
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املتوسط من القواعد السوفييتية وبعد ذلك بناء 

بوابة  وعلى  ليبيا  في  جديدة  وانطالق  قواعد 

الصحراء الكبرى ومشارف إفريقيا. إن السيطرة 

على ليبيا سيعني أن القارة اإلفريقية أصبحت 

مغلقة أمام أي تدخل مستقبلي للحلف، كما أن 

على  طرطوس  ميناء  باستثناء  املتوسط  حوض 

الشواطئ السورية أصبح بحيرة خاصة باحللف، 

وهو ما سيحاول احللف تغييره إذ ما قرر التدخل 

القيام باملهمة  في سورية أو أوكل إلحدى دوله 

النبيلة في نشر الدميقراطية في بالد الشام. 

واضحة  لغة  املتحدة  الواليات  تستخدم  لم 

إنها  بل  العربية،  للثورات  مقاربتها  في  وثابتة 

استخدمت لغات مختلفة في مناسبات مختلفة، 

جتاه  واحلازمة  الواضحة  لغتها  عكس  على 

التحوالت الدميقراطية التي ضربت شرق أوروبا 

في العقد األول من هذه األلفية وحتديدًا أوكرانيا، 

حيث اتهمت اإلدارة الرئيس بتزوير االنتخابات 

املطالبني  بجوار  عالنية  ووقفت   2004 عام 

نفسها  احلاسمة  املواقف  وهي  بالدميقراطية، 

الثالثة  املوجة  التي استخدمتها واشنطن خالل 

صمويل  بلغة  الدميقراطي  التحول  عمليات  من 

وبعبارة  وشرقها.  أوروبا  وسط  في  هانتغتون 

واشنطن  استخدمتها  التي  اللغة  فإن  أخرى، 

لغة  وكانت  باملراوغة  واتسمت  حازمة  تكن  لم 

اضطرارية مبعنى أنها لم تكن تتحدث إال بعد أن 

تضطر لذلك، لذا جاءت الكثير من مواقفها متأخرة 

وقوبلت بانتقادات من قبل مؤيدي الدميقراطية. 

واللغة واخلطاب األميركيان لم يكونا مناصرين 

بشكل  العربية  اجلماهير  ملطالب  بشكل واضح 

كامل بل كانا حذرين ومغلفني بالعبارات العامة 

واجلميلة التي ال ميكن ترجمتها إلى أفعال.5

تدخلها  أن  تدرك  فإن واشنطن  ذلك،  مقابل 

بشكل مباشر سيالقي معارضة، ورمبا انتقادًا 

من قبل املجتمعات العربية، فصورة أميركا حتى 

امللف  وبسبب  أوباما  جتميالت  من  الرغم  على 

الفلسطيني واالنحياز غير األخالقي إلسرائيل هي 

صورة سلبية، وأي مواقف داعمة ستشكل نقطة 

تشكيك في تطلعات النخبة الدميقراطية، مقابل 

ذلك فإن الدور األميركي مهم؛ ألن دعم أميركا 

املطلق ألي نظام سيشكل نقطة قوة لهذا النظام 

بالقدر الذي سيشكل نقطة ضعف. 

متّيز اخلطاب األميركي في األزمة بأنه خطاب 

تابع، يلحق تطورات األحداث، فلم تشهد األشهر 

حلظًة  العربي  الربيع  عمر  من  املاضية  األربعة 

كانت فيها اإلدارة األميركية مبادرًة إلى صناعة 

إال  علي  بن  برحيل  تطالب  لم  فهي  األحداث، 

حني تأكدت أن ثمة قناعة راسخة لدى احملتجني 

التوانسة بأن مثل هذا الرحيل حتمي، كما أنها 

لم تطالب بتنحي القذافي إال بعد أن مترد عليه 

وبنغازي  طرابلس  أن  وبات واضحًا  املسلحون 

جانب  إلى  للوقوف  حاجة  ثمة  وأن  مختلفتان 

أحدهما. الشيء نفسه ينسحب على علي عبد الله 

صالح وعلى الرئيس املصري. وبعبارة توضيحية 

فإن واشنطن لم تفلح في أن تؤثر على مجريات 

األحداث ولم تقدر على التأثير على مسار الثورات 

متوالية.  أمام دهشات  نفسها  العربية، ووجدت 

هذا بدوره أفقد واشنطن القدرة على التحكم في 

النتائج، فهي قد تكون راغبًة فعاًل في استمرار 
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نظام حكم مبارك، لكنها لم تكن قادرًة على التأثير 

واحدًا باملائة على مصيره. 

بالشخص  تأتي  أن  إلى  جيدة  الدميقراطية 

اخلطأ، فصناديق االقتراع جميلة، لكن العفريت 

احتواء  سياسة  فإن  لذا  منها.  يخرج  قد 

الدميقراطيات الناشئة ستشكل مفصاًل أساسيًا 

في فهم ومقاربة واشنطن للدميقراطيات العربية 

تعارض مع  في  نفسها  لن تضع  فهي  الوليدة، 

النظم السياسية اجلديدة وستحاول إقامة عالقات 

جيدة معها تضمن من خاللها احلد األدنى من 

التي  السابقة  والروابط  املصالح  على  احلفاظ 

تراكمت خالل السنوات املاضية، وهي في سبيل 

ذلك ستبذل جهدًا فعليًا في دعم التيارات التي ترى 

أنها تتوافق مع سياساتها. وعلى الرغم من امليل 

العربي الواضح في الشارع إلى اعتبار اخلالف 

مع واشنطن قيمًة جماهيريًة تكسب األصوات في 

ستنجح وعبر  فإن واشنطن  االقتراع  صناديق 

برامج مختلفة من التمويل واملؤمترات في خلق 

قنوات اتصال فاعلة مع النخب السياسية اجلديدة 

واضحًا  بدا  وكما  إنها  بل  الدميقراطية.  بعد 

في األسابيع املاضية ستحاول طمأنة اإلخوان 

املسلمني في مصر إلى أنها ال تعتبرهم عدوًا وأن 

مشاركتهم في النظام السياسي لن يكون مصدر 

خوف، مقابل عدم محاربة واشنطن والغرب لهذه 

املشاركة أو ألي دور قيادي في احلكومة املصرية 

القادمة قد يحصل عليه اإلخوان. وبعبارة أخرى 

فإن ما تسعى إليه واشنطن هو السعي إلى تقليل 

أن  وضمان  العربي  الربيع  هذا  من  اخلسائر 

الشخص اخلطأ لن يكون نتيجة ضرورية وحتمية 

لعملية الدمقرطة العربية، فالدميقراطية ميكن أن 

تنتج نظمًا حليفًة وصديقًة وإن لن تكن بالدرجة 

نفسها التي تتيحها الديكتاتوريات.

ال  نفسها  فيها واشنطن  وهي حلظة وجدت 

تصنع احلدث بل منهكة في إصدار رد فعل عليه. 

عظمى  لدولة  خاصة  مربك  السياسة  في  وهذا 

ملصاحلها  وأسست  بنت  املتحدة  الواليات  مثل 

في املنطقة على استقرار النظم السياسية فيها. 

كمنت الورطة األميركية في أن النتائج قد تأتي 

في غير جانب املصالح وعليه فإن احلاجة لتطوير 

رسم  إعادة  حتتم  وجديدة  مختلفة  سياسات 

السياسية  النظم  مع  اإلدارة  تعامل  محددات 

العربية. 

وعليه فمن املتوقع أن تطور واشنطن وبروكسل 

سياسات تكيفية مع األوضاع اجلديدة تضمن 

احلد من اخلسارة اإلقليمية، أو بناء نظام إقليمي 

بأشكال  وإن  الهيمنة  إنتاج  إعادة  يتيح  جديد 

مختلفة. 

ال  الدول  ولكن  طارت  الرؤوس  أن  املؤكد 

إقليمية  ارتباطات  وثمة  وليلة،  يوم  في  تتبدل 

مهمة بالنسبة للدول العربية تربطها مع واشنطن 

سياسات  مثل  إقليمية  اتفاقيات  من  وبروكسل 

املتوسط  أجل  من  االحتاد  أو  األوروبي  اجلوار 

من  بعضها  تتلقاها  التي  املالية  املساعدات  أو 

واشنطن وغير ذلك.

وفي احملصلة، فإن الواليات املتحدة وأوروبا 

كما يقترح ديديه بييون قد فضلتا »قطع األغصان 

أي  األساس،  على  احلفاظ  أجل  من  الفاسدة 

النظام اإلقليمي«. 6 املالحظة األخيرة التي أختتم 
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بني  اخلفي  الصراع  مالحظة  وجوب  هي  فيها 

النظم  مع  بناء عالقات  وواشنطن حول  باريس 

الناشئة في إعادة ترسيم للصراع التاريخي بني 

البلدين في مجال السياسة اخلارجية. 
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قراءة في كتاب

عرض: سياسات

 يوميات المجاهد عبد الرحمن محمد الفرا 
رئيس بلدية خان يونس )1962-1936(
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الكتاب: يوميات المجاهد عبد الرحمن 
يونس  خان  بلدية  رئيس  الفرا  محمد 

)1962-1936(
المحرر: سليم عرفات المبيض

تاريخ النشر: 2012

يسّجل عبد الرحمن محمد الفرا يومياته على 

بيوم، في فترة هي  يومًا  الزمن  مدار عقود من 

احلديث،  الفلسطيني  التاريخ  في  أهميًة  األكثر 

شهدت وقوع النكبة الفلسطينية وضياع فلسطني 

وما شمله هذا من مجازر ارتكبت بحق الشعب 

يكن  لم  اليوميات  هذه  ومسجل  الفلسطيني. 

كان شخصًا  بل  يراقب ويدّون،  عاديًا  شخصًا 

أن  له  سمح  وسياسي  اجتماعي  مبوقع  يتمتع 

القادة  يّطلع ويشتبك ويتفاعل ويعرف عن قرب 

منصب  شغل  فقد  القرار،  وصناع  واملسؤولني 

ثالثني سنة،  أكثر من  يونس  بلدية خان  رئيس 

وساهم في تطّور املدينة التي كانت في تلك الفترة 

بحجم قرية، إال أنها كانت حتظى مبكانة بلدية 

أسوًة ببقية املدن الفلسطينية في تلك الفترة. 

كان عبد الرحمن الفرا يسّجل يومًا بيوم ما 

يقوم به منذ اليوم األول من العام 1936 وحتى 

آخر أيام العام 1962 في أجندات سنوية، يتناول 

فيها كل ما مير به خالل يومه من مشاهدات أو 

أعمال أو خالفات أو رحالت أو لقاءات... وهو بذلك 

يسجل تاريخ تطور مدينته خان يونس وسكانها 

إلى جانب مالمسته مجمل احلوادث السياسية 

التي كانت تعصف بفلسطني خالل فترة االنتداب 

البريطاني وعالقة قوة االنتداب البريطانية بالشعب 

الفلسطيني ومساعدتها املهاجرين اليهود، ومن 

النكبة واستضافة خان يونس جتمعًا  ثم وقوع 

وجدوا  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  من  هائاًل 

ملجأ لهم في أراضي املدينة، حيث أقيم مخيم 

خان يونس. وعبد الرحمن الفرا ال يقف عند ذلك 

بل إنه يستمر في كتابة يومياته حتى يهزمه الزمن. 

يكتشف قارئ هذه اليوميات هذا الثراء الكبير 

حيث  ثناياها،  في  تتوافر  التي  املعلومات  من 

يتوقف عبد الرحمن الفرا عند كل شيء تقريبًا من 

العالقات االجتماعية واملشاكل العائلية والقبلية 

بالنسبة  صارت  التي  واحلوادث  بالتفصيل، 

العشرين  القرن  من  الثاني  العقد  في  اآلن  لنا 

جزءًا من التاريخ، والطريقة التي حلت بها هذه 

األزمات إلى القضايا الوطنية الكبرى والصراع 

الوافدين اجلدد من بالد  على هذه األرض بني 

بعيدة وأصحاب األرض وورثتها الشرعيني، إلى 

النضال املؤسساتي الفلسطيني في وجه رفض 

املؤسسات  أن متنح  البريطاني  االنتداب  إدارة 

الفلسطينية أي فرصة للنمو والتطور والرقي، وهو 

ما نكتشفه من خالل اليوميات التي تتحدث عن 

عالقة البلدية بالقائمقام واحلاكم البريطاني. ال 

يتوقف األمر عند هذا احلد، إذ إن هذه اليوميات 

تتحدث عن املكان وتفصيالته وتاريخه وحاضره 

والقائمني عليه، خاصًة حني يتعلق األمر باخلان 

أو قلعة برقوق، فنحن نستعرض أدق التفاصيل 

حول املكان وارتباط الناس به، ليس هذا فحسب، 

بل إن املكان الفلسطيني حاضر في كل تفصيل 

من املدينة كمكان كبير وواسع نراه ينمو ويكبر 

احلد  االنتداب  سلطات  محاولة  من  الرغم  على 
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من منوه وتطوره، إلى املسجد والسوق والقلعة 

والكثبان الرملية وسكة احلديد والبوسطة. عالم 

ثري وغني بشكل الفت تتقافز بني سطوره األماكن 

والشخوص والعالقات واألزمات واالنفراجات... 

عوالم  الروائيون  منه  ليلتقط  يصلح  تركيب  في 

مختلفة ومتنوعة.

عالم عبد الرحمن الفرا بحكم موقعه كرئيس 

بلديةـ  وإن كانت بلدية لقرية صغيرةـ  إال أنه عالم 

كبير، نقابل فيه قادة فلسطني ورجاالت السياسة 

فيها، ورجال العلم والصحافة والدين واملؤسسات، 

البريطاني واملصري  احلكم  نقابل رجاالت  كما 

واإلسرائيلي. فنظراؤه رؤساء بلديات فلسطني ـ 

بلديات يافا والقدس وحيفا وغزة واملجدل وبئر 

اليوميات،  التردد بني سطور  ـ دائمو  السبع... 

دائمون والعبون مهمون في حياة  فهم ضيوف 

عبد الرحمن، خاصة حني يتعلق األمر بعقد مؤمتر 

البلديات الفلسطينية، حيث نرى النقاشات ونقاط 

مؤمترات  تفاصيل  نرى  كما  واالتفاق.  البحث 

بلديات اجلنوب الذي كان يضم إلى جانب بلدية 

خان يونس: بلدية غزة وبلدية املجدل وبلدية بئر 

السبع وبلدية الفالوجا )البلدة التي حوصر فيها 

عبد الناصر في العام 1948(. 

ثمة إحساس واتفاق على وجود هموم مشتركة 

لبلديات اجلنوب يهيمن على الفكرة املؤسسة ملثل 

هذه املؤمترات. وهو ما يكشف عن  هذا التنوع 

في احلياة السياسية الفلسطينية قبل العام 1948 

التوزيع  صعيد  على  املؤسساتي  العمل  وثراء 

اجلغرافي. والالفت أن خان يونس التي كانت في 

ذلك الوقت قرية تضم بضعة آالف نسمة، حظيت 

مبعاملة بلدية مثل بقية املدن الكبرى، على الرغم 

من أن سكان مدينة يافا مثاًل في ذلك الوقت من 

العقد الثالث من القرن العشرين كانوا أكثر من 

عشرة أضعاف سكان قرية خان يونس. وعلى 

الرغم من أن القائمقمام يذّكر السيد عبد الرحمن 

الفرا في الكثير من املراسالت املثبتة بينهما في 

صور أصلية في منت اليوميات بأن بلدته قرية فإن 

رئيس البلدية يصر على أن تعامل مثل بقية املدن 

الفلسطينية. وهو وإمعانًا في ذلك يقوم بزيارات 

لرؤساء بلديات يافا والقدس وغزة وينسق معهم 

املواقف السياسية وتلك املتعلقة بعمل البلديات 

ومطالبها. كما أنه يخاطب زعماء فلسطني من 

احلاج أمني احلسيني إلى قادة األحزاب املختلفة 

في  اليتيم  التبرعات جلمعية  جمع  في  ويساهم 

القدس، ويخاطب رؤساء حترير الصحف الكبرى 

اجتماع  له حلضور  ممثلني  يوفد  كما  يافا  في 

القاهرة،  في  املسلمني  الشبان  ممثلي جمعيات 

اجلنوب  في  البريطانيني  احلكام  مع  ويناقش 

هموم الناس ويخطرهم بها. إلى جانب ذلك هناك 

امللوك  موفدي  من  الرفيعة  العربية  الشخصيات 

والرؤساء والسفراء في تفاعل ثري يكشف عن 

جانب مهم من احلياة في فلسطني في حقبة من 

أهم احلقب في تاريخها احلديث واملعاصر. 

اليوميات تنقسم إلى قسمني، كتب عبد الرحمن 

جزءًا منها وهو رئيس لبلدية خان يونس في الفترة 

الفترة  و1957 وهي   1936 عامي  بني  الواقعة 

التي شغل فيها منصب رئيس البلدية وهي الفترة 

لتطلعات  البريطاني  البطش  أوج  شهدت  التي 

فريسًة  تسليمه  ثم  ومن  الفلسطيني،  الشعب 
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العام 1948  في  الصهيونية  العصابات  لبطش 

وبعد ذلك احتالل إسرائيل غزة في العام 1956 

وارتكابها مذبحة خان يونس الشهيرة. أما الفترة 

الثانية فتمتد بعد ذلك حتى العام 1962، حني 

لم يكن السيد عبد الرحمن الفرا رئيسًا للبلدية، 

وكان يسجل يومياته كمواطن عادي بنظرة املّطلع 

بواطن األمور. نرى فيها مدينة  املدرك  العارف 

خان يونس بعاداتها وأفراحها وأعراسها وأغانيها 

وشوارعها  بعائالتها  نراها  كما  وأهازيجها، 

وأسواقها والقرى احمليطة بها... . 

وفيما يبدأ تسجيل اليوميات في العام 1936، 

الفرا رئاسة  العام الذي تولى فيه عبد الرحمن 

البلدية، فإن محرر الكتاب املؤرخ سليم عرفات 

العام 1927 في فصله  إلى  بها  يعود  املبيض، 

االفتتاحي، ليكشف عن حياة الكاتب ونشاطه قبل 

الوثائق  البلدية، وهو يفعل ذلك من خالل  توليه 

تركها  التي  وتلك  بالبلدية،  اخلاصة  الرسمية 

الكاتب قبل تدوين يومياته، إضافة إلى ذلك فإن 

حول  كتب  ما  كل  متعلقاته  ترك ضمن  الكاتب 

بلدية خان يونس وأهلها وأخبارها في الصحف 

الفلسطينية واملصرية قبل توليه البلدية، ما شّكل 

مصدرًا آخر للحديث عن تلك الفترة غير املغطاة 

الرحمن  عبد  نشاط  أن  والثابت  اليوميات.  في 

الفرا السياسي واخلاص بالبلدية لم يبدأ بعمله 

في البلدية، بل إنه سبق ذلك بسنوات، إذ عرف 

السابق  البلدية  معارضته سياسات رئيس  عنه 

للمسؤولني ضد  العرائض  وكتابته مجموعة من 

سياساته التي قال إنها لم تخدم البلدية وأهلها، 

وكتب أكثر من مرة عن قصور البلدية في القيام 

بواجباتها. 

وقعت يد احملرر على كنز من يوميات الكاتب 

يقع في قرابة عشرة آالف صفحة، قام ومبنهجيته 

وطريقة عرضه باختزالها إلى أربعة أجزاء تقع 

في مجملها في ألفني ومائتني وخمسة وخمسني 

عشر  متر  ال  وتكاد  الكبير.  القطع  من  صفحة 

صفحات دون أن يثبت لنا احملرر صورًة من ألبوم 

الكاتب تدلل على حدث عرض له أو شخص أشار 

إليه، إلى جانب وضعه صورة وثائق أصلية من 

مراسالت ومكاتبات إلى فواتير وإعالنات وبيانات 

ودعوات وغيرها؛ مما يضفي املزيد من املصداقية 

على األحداث والوقائع ويغني اليوميات بأوراق 

أصلية من تلك الفترة. بل إنه وفي بداية كل عام 

يقوم بوضع الصفحة األولى من أجندة الكاتب، 

والتي هي اليوم األول من العام كما هي وبخط 

يده األصلي في حتقق مطلوب في مثل هذا النوع 

من األعمال التاريخية. 

يومياته  الفرا  الرحمن  عبد  يبدأ  ما  عادًة 

وفق نظام ثابت يكاد يتكرر في كل صفحة من 

البلدية  إلى  بالذهاب  يومه  يبدأ  فهو  اليوميات، 

ويشير إلى القضايا التي متت خالل وجوده هناك، 

ومن ثم يخرج لتفقد الشوارع واألسواق، وبعد 

مشاكل  بعض  حلل  البوليس  لنقطة  يذهب  ذلك 

الناس. بعد ذلك يذهب إلى غزة حيث مقر القيادة 

البريطانية للتحدث مع القائمقام ولقاء رئيس بلدية 

مع  االجتماعية  الواجبات  ببعض  والقيام  غزة 

املرضى في مستشفيات املدينة من سكان خان 

يونس. وقد يذهب من غزة إلى يافا أو القدس 

ويعود خلان يونس في آخر الليل. وإذا لم يفعل 
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نراه في املساء في دواوين عائالت خان يونس 

من  بانوراما  االجتماعية.  القضايا  بعض  حلل 

احلركة والفعل واألحداث.

 تتزاحم صفحات اليوميات لتضيء جانبًا مهمًا 

من حياة الشعب الفلسطيني في جنوب فلسطني 

في حقبة مهمة من التاريخ احلديث. 

لنقرأ ما يكتبه ويفعله في يوم واحد مثاًل هو 

يوم اخلميس 1941/1/16:

عبد  الرملة  قائمقام  زرنا  ثم  يافا،  في   ...«

الرزاق قليبو، وإسحاق بيك النشاشيبي، ثم في 

طريقنا إلى رام الله عند رئيس البلدية سالم أفندي 

الزعرور، وحضر األعضاء حنا أبو يعقوب وأبو 

واشترينا  سويًا  الشوارع  في  جتولنا  ثم  حنا، 

جنيهًا،  بأربعني  شباخ  ونقل  حلوم  نقل  عربتي 

جمال  القائمقام  عند  القدس  إلى  سافرنا  ثم 

راغب  الزيارة  هذا  في  وحضرنا  طوقان،  بيك 

بني النشاشيبي ثم دائرة السكرتارية عند خليل 

أفندي الداودي ولطفي أفندي جبران، ثم حتدثت 

العربية،  الكلية  مع أحمد سامح اخلالدي مدير 

وفهمت منه أنه مسافر إلى الغد ثم عند سعيد 

عبد الباري، حيث أوصيناه حلضور العربات من 

جورج  الدكتور  عند  ليافا  ثم سافرنا  الله،  رام 

كورنو أوعدنا للصباح، ثم جريدة فلسطني ولم 

جند املدير، ثم دار محمد العسولي والبوليس ثم 

دار عبد السالم. مننا للصباح.« ثراء كبير وحركة 

نشطة وتنقل بني األماكن في يوم واحد من يافا 

إلى القدس إلى رام الله إلى الرملة إلى يافا في 

يوم واحد. ولقاءات مستمرة مع شخوص مختلفني 

من ساسة ورجاالت تعليم إلى صحافيني وجتار 

وأناس عاديني. 

كما  كبرى،  مدينة  يونس  خان  تكون  ال  قد 

الوطني  التاريخ  في  مساهمتها  تكون  ال  قد 

من  واألربعينيات  الثالثينيات  حقبة  خالل  تذكر 

القرن املاضي إال أن هذه اليوميات تبرز بشكل 

جلي تفاصيل مهمًة تساعد على األقل في فهم 

تقع في أقصى  الفلسطيني من منطقة  التاريخ 

جنوب فلسطني، في تفاعل ديناميكي وتواصلي 

تبدوان  والقدس  فيافا  واألطراف.  املركز  بني 

بشكل جلي في قلب احلياة السياسية والثقافية 

إليهما  يذهب  الذي  املكان  فهما  الفلسطينية، 

الكاتب خاصًة يافا بني يوم وآخر، حتى يكاد ال 

مير أسبوع دون أن نراه في يافا ينجز بعض 

األشغال سواء شراء األسمنت لبناء املطحنة أو 

التعاقد من شركة السكب بخصوص بعض أعمال 

التطوير في املدينة أو للقاء رئيس بلدية املدينة 

للتشاور في قضايا العمل، أو للقاء رؤساء حترير 

للقاء  أو  البلدية،  نشاطات  بخصوص  الصحف 

احملامني للترافع في قضايا تخص البلدية. هذا 

التداخل بني املركز واألطراف مهم في فهم جزء 

حيوي من ديناميكية املجتمع املدني والسياسي 

الفلسطيني في تلك احلقبة. إلى جانب ذلك تبرز 

حيث  باجلنوب،  عالقتها  في  مركز  كمدينة  غزة 

يقوم رئيس بلدية غزة السيد فهمي بيك احلسيني، 

اليوميات  هذه  في  مهم  بدور  الالمع،  احملامي 

كما بلدية بئر السبع ورئيس بلديتها السيد تاج 

الفرا  الرحمن  لعبد  الدين شعث. وعليه يحسب 

أهمية  إلى  احلساسة  الفترة  تلك  في  انتبه  أنه 

ثمة  القادمة.  لألجيال  وتركها  يومياته  تسجيل 
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إحساس متقدم وحضاري بقيمة األحداث التي 

مير بها الرجل، فهو لم يشأ أن يتركها تضيع 

حتى ليتخيل املرء كيف كان الرجل يجلس كل ليلة 

وقبل أن ينام ويكتب ما قام به. وهو يفعل هذا 

يومًا بيوم بشكل منتظم ألكثر من عشرين عامًا 

في عملية مرهقة ومستنزفة للجهد والوقت، لكنه 

كان يصر عليها إاّل في األيام القليلة التي يكون 

املرض قد منعه من ذلك، وهي أيام قليلة ال تفوته 

اإلشارة إليها في األيام األخرى. 

ورمبا كان هذا يفسر حالة االقتضاب التي ترد 

فيها بعض األحداث حيث يكون التعب واإلرهاق 

قد أخذ من الكاتب كل مأخذ، خاصًة إذا عرفنا 

أنه في اليوم الواحد قد يكون ذهب إلى يافا في 

السيارة أو القطار وعاد في اليوم نفسه في رحلة 

بُلغة املسافات والسرعة في ذلك الوقت البد أن 

تكون قد استغرقت خمس ساعات ذهابًا وإيابًا. 

الرجل كان يدرك قيمة هذه األحداث وكان يعرف 

يترك شاردًة وال  لم  لذا  املستقبل؛  في  أهميتها 

واردًة مرت عليه دون أن يتحدث عنها. وهو ما 

ويجعل  الوطنية  أهميتها  اليوميات  هذه  يعطي 

التاريخ  من  جزء  قراءة  إلعادة  ثريًة  مادًة  منها 

الفلسطيني. 

يقسم احملرر يوميات الكاتب إلى أربعة أجزاء. 

يضم اجلزء األول يوميات عبد الرحمن الفرا منذ 

العام 1936 حتى نهاية العام 1942 ويقع هذا 

اجلزء في تسعة فصول. فبعد التقدمي يخصص 

يونس  خان  مدينة  عن  للحديث  فصاًل  احملرر 

ونشأتها وتطورها عبر التاريخ في فترات احلكم 

ويشير  اليوم،  حتى  اإلسالم  قبل  منذ  القدمية 

بشيء من التفصيل لبناء اخلان والقلعة فيها وأهم 

املعارك التاريخية التي دارت رحاها على أرضها. 

املجالس  لنشوء  فيخصصه  الثاني  الفصل  أما 

البلدية في املدينة قبل تولي السيد عبد الرحمن 

الفرا رئاسة املجلس البلدي عام 1936. ويذكرنا 

بأن ثمة مجلسني بلديني تشكال قبل ذلك، األول 

امتد في الفترة بني عامي 1918 و1927 وكان 

واملجلس  الفرا،  محمد  إبراهيم  السيد  برئاسة 

البلدي الثاني برئاسة السيد سليم حسني اآلغا، 

والذي عمل بني العامني 1927 و1935. وخالل 

استعراضه هذين املجلسني يوفر لنا احملرر من 

مصادره العلمية ومن الوثائق مادًة إضافيًة غنيًة 

حول تلك الفترات، وحول أهم إجنازات املجلسني 

ومن  واخلدمات.  التعليم  مجال  في  السابقني 

الالفت أن عبد الرحمن الفرا ومن خالل بعض 

والتي  والوثائق  للمحرر  توافرت  التي  الرسائل 

أثبتها في هذا الفصل، قد بدأ نضاله ضد مجلس 

البلدية السابق مبكرًا في صراع سياسي واضح 

سيتمّخض عنه فوزه في االنتخابات الالحقة التي 

الرسائل  العام 1936. في إحدى  ستجري في 

السامي  للمندوب  يكتب  األصلي  بنصها  املثبتة 

بأعضاء  فقط  ولقائه  للبلدة  األخير  زيارة  بعد 

املجلس البلدي، موضحًا أن الكثير من سكانها 

كانوا يرغبون في لقائه لتقدمي مضابط حلاجاتهم 

ومطالبهم. ويوضح له أن البلدية أساءت العمل 

من  يقترب  البلدية  جمعته  ما  بأن  ويستشهد 

عشرين ألف جنيه فلسطيني صرفت في أغلبها 

على معاشات أعضاء املجلس. ونرى كيف يرفض 

املندوب السامي في رسالة رده طلبه. كما نقرأ 
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مقااًل له في جريدة اجلامعة اإلسالمية يدلل فيه 

على كسل املجلس البلدي وعدم كفاءته ومقدرته 

البلدة. بجانب مراسالت كثيرة في  على تطوير 

من  له  الثالثينيات  عقد  من  األولى  السنوات 

القائمقام ورسائل موقعة من وجهاء البلدة كلها 

في حتريكها ضد  مهم  دور  الرحمن  لعبد  كان 

املجلس البلدي. وبصورة واضحة يبدو التنافس 

العائلي أساس هذه الصراعات على رئاسة البلدية 

بني عائالت البلدة، لكنه سينجح في تسّيد رئاسة 

البلدية فترة ستمتد عقودًا. 

ويخصص احملرر الفصل الثالث للحديث عن 

البلدية  الفرا قبل رئاسة  نشاطات عبد الرحمن 

نشاطات  وهي   1935  -  1927 األعوام  في 

بإدارة شؤون  عالقته  أهمها  يظل  لكن  متنوعة، 

اخلان والقلعة ورئاسته هيئة أوقاف جامع خان 

يونس الكبير ورئاسته جمعية الشبان املسلمني. 

مبكرًا ومنذ العام 1927 بدأ عبد الرحمن الفرا 

ترميمها  القلعة وضرورة  سور  تآكل  من  يحذر 

اآلثار  دائرة  ملدير  يكتب  حيث  عليها،  واحلفاظ 

في مخاطبات متكررة بينهما حول ذلك. تكشف 

الوثائق عن صراعات حامية بني الكاتب ومتولي 

متولي  ضد  مكاتباته  خاصة  ومؤذنيه  اجلامع 

الوقف الشيخ سعيد حمدان، فيخاطب اجلهات 

املسؤولة مطالبًا بعزله كونه يجمع بني التدريس 

واإلمامة واخلطابة وهو ال يقوم مبهامه على أكمل 

التالميذ  إن  حيث  املدرسة،  في  كمدرس  وجه 

متأخرون في التحصيل.  

وفي جمعية الشبان يخاطب القائمقامية في 

غزة مطالبًا بتوفير مدفع لشهر رمضان، ويخاطب 

اجلمعية  منح  منه  طالبًا  احلسيني  أمني  احلاج 

قطعة أرض لبناء مقر لها، وهو ما يفعله سماحة 

املفتي. ثم تتعرض اجلمعية لإلغالق كما تعرضت 

أبناء  أحد  فيوفد  فلسطني،  في  اجلمعيات  بقية 

البلدة حلضور مؤمتر اجلمعيات في القاهرة في 

متوز 1930 ويزوده بأهم نقاط النقاش املثبتة في 

39 نقطة. وتشمل نشاطات عبد الرحمن الفرا قبل 

توليه رئاسة البلدية نشاطات سياسية واجتماعية 

وتربوية، ونراه في مجاالت حياتية مختلفة متنوعة 

تكشف عن مقدرة الرجل وبصيرته، وحرصه على 

نراه مثاًل  بلدته.  بدور مهم في تطوير  يقوم  أن 

يذهب مع كرميته إلى رام الله ليسجلها في دار 

املؤمترات  تنظيم  في  ويساعد  هناك،  املعلمات 

السياسية في اجلنوب، ويشارك في احلزب العربي 

الرابع  الفصل  احملرر  ويخصص  الفلسطيني. 

للحديث عن نشاطات الكاتب في انتخابات بلدية 

خان يونس في الفترة الواقعة بني شباط 1935 

وكانون األول 1935. وينجح الكاتب في الفوز في 

انتخابات املجلس البلدي عام 1935 إال أن يقود 

دعاوى قضائية في احملكمة املركزية في يافا ضد 

قانونية انتخاب السيد سليم اآلغا رئيسًا للبلدية، 

وينجح في آخر املطاف في الفوز برئاسة البلدية 

الفصل اخلامس فيضع  أما  بعد صراع مرير. 

العام  خالل  الكاتب  يوميات  أيدينا  بني  احملرر 

1937، حيث يتم نفيه مع مجموعة من أهل البلدة 

إلى سمخ على بحيرة طبرية لشهرين ونيف يعود 

ثمة حياة  الفصل  يونس. في هذا  بعدها خلان 

سواء  خصبة  سياسية  وعالقات  ومتنوعة  غنية 

على الصعيد احمللي أو الصعيد األجنبي خاصًة 
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مع رجاالت احلكم اإلجنليزي. كما نرى الكاتب 

يعمل بجهد من أجل تطوير خدمات البلدية خاصة 

في مجال تزويد السكان باملياه، فيسافر إلى يافا 

لشراء املعدات الالزمة لبناء خزان ومضخة للمياه. 

في الفصل السادس نقرأ يوميات العام 1938، 

حيث نرى الكثير من أحداث املقاومة التي يقوم 

بها الثوار ضد اجليش البريطاني وتعسف األخير 

في عقاب الناس. فالثوار يضعون األلغام حتت 

حركة  وتعطيل  لنسفها  احلديد  السكة  قضبان 

القطارات وقطع أسالك الهاتف التي يستخدمها 

اجليش وحرق »فلنكات« السكة احلديد، فتنسف 

القوات البريطانية البيوت وتسجن الناس وتهدد 

رئيس البلدية بعدم تقدمي معونات مالية، وتستخدم 

عربة  في  جتلسهم  حيث  بشريًة  دروعًا  الناس 

مكشوفة تسير أمام القطار ليقتلوا أواًل إذا ما 

انفجر لغم حتت قضبان السكة. 

السابع  الفصل  أيدينا في  يضع احملرر بني 

العام  يوميات  إن  حيث   ،1940 العام  يوميات 

1939 مفقودة، كما يشير لنا في مقدمة الكتاب. 

في  الفرا  الرحمن  عبد  نشاطات  جانب  إلى 

البلدية يركز على القضايا واملشاكل االجتماعية 

والتعليم. فيما يخصص الفصل الثامن ليوميات 

العام 1941 حيث يبرز في هذا الفصل مسعى 

عبد الرحمن الفرا ورفاقه رؤساء البلديات األخرى 

البلديات  رؤساء  يجمع  مؤمتر شهري  عقد  إلى 

صعيد  على  أو  الوطني  الصعيد  على  سواء 

بلديات اجلنوب. والفصل األخير من اجلزء األول 

)التاسع( مخصص ليوميات العام 1942 حيث 

نرى اإلشارة إلى تنظيم املؤن في البلدة وإنشاء 

السينما فيها.

أما اجلزء الثاني من الكتاب فيضم الفصول 

يوميات  وهي  عشر،  السابع  حتى  عشرة  من 

السنوات 1943- 1950. يركز الفصل العاشر 

على يوميات السنة 1943، حيث تبدأ األحداث 

الهجرة  بالتصاعد مع اشتداد حملة  السياسية 

اليهودية إلى فلسطني بدعم السلطات البريطانية، 

فنجد دعوًة من عوني عبد الهادي للكاتب يدعوه 

فيها حلضور املؤمتر املزمع عقده ملناقشة تهريب 

اليهود لألسلحة والذخائر. ثم اجتماع آخر في 

للبحث في عقد جلسة  النشاشيبي  منزل راغب 

للجنة العربية العليا وانتخاب شخص عوضًا عن 

السامي  للمندوب  واإلبراق  الغائب،  أو  املتوفى 

بضرورة اإلفراج عن املعتقلني وعودة املبعدين. 

للملوك  يبرق  الكاتب  جند   1944 العام  خالل 

القدس  في  قناصلهم  العرب ويخاطب  واألمراء 

ويشارك في استقبالهم واالجتماع معهم، ويجمع 

مصر.  في  وأسوان  قنا  فقراء  جلمعية  تبرعات 

كما ترتفع أكثر املطالب البلدية التي يقدمها عبد 

الرحمن الفرا تناسبًا مع ارتفاع منسوب الغضب 

بريطانيا. فخالل زيارة  على سياسات  الشعبي 

املندوب السامي للبلدية، يوم 15 آذار، يقدم له 

جملًة من مطالب البلدة تشمل موضوع الرمال 

وهبات  قروضًا  ومنحها  عليها  البلدية  وسيطرة 

من احلكومة، واإلفراج عن املعتقلني السياسيني، 

الهبة  وزيادة  ثانوي،  فتح صف  في  واملساعدة 

املقدمة للمعارف. كما يحتج لديه على الكوجنرس 

األميركي. تستمر األحداث بالوتيرة نفسها في 

العام 1945 ويعني عضوًا في اللجنة التنفيذية 
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للحزب العربي الفلسطيني ويؤسس جلنة إلغاثة 

إلى  وترسلها  التبرعات  جتمع  سورية  منكوبي 

احلكومة السورية، ويتلقى رسالة شكر من أمني 

الشيء  ويفعل  ذلك.  عن  السورية  الرئاسة  سر 

نفسه ملنكوبي فيضان نهر دجلة في العراق في 

العام التالي فيما يشهد العام 1946 املزيد من 

األحداث السياسية، فيتم تأسيس فرع جلماعة 

اإلخوان املسلمني في خان يونس، ويحضر السيد 

البنا،  حسن  الشيخ  عن  ممثاًل  سعيد رمضان 

أيار  يوم 5  الشامل  إلى اإلضراب  اإلشارة  ثم 

والتظاهرات في البلدة وقطع جسر غزة باأللغام 

وافتتاح فرع لبنك األمة في البلدة حملاربة بيع 

األراضي لليهود. ونشهد في هذا الفصل إجراء 

االنتخابات البلدية التي يترشح لها عبد الرحمن 

الدعاوى  احملرر  لنا  ويثبت  بها.  ويفوز  الفرا 

االنتخابية للكاتب من منشورات أصلية يدعو فيها 

االنتخابات  في  له وحللفائه  للتصويت  الناخبني 

ويعرض عليهم أهم ما أجنزه خالل واليته السابقة 

وما يود استكماله في دورته اجلديدة. ويخصص 

الفصل السابع عشر ليوميات العام 1947 التي 

العرب  البلديات  رؤساء  مؤمتر  عقد  على  تركز 

وقضية التموين والقضايا واملشاكل االجتماعية 

كما  جانب  إلى  والتعليم،  اإلسالمية  واألوقاف 

التقرير  عن  نسخة  إدراج  عادة احملرر،  درجت 

السنوي ملجلس البلدية. إلى أن األحداث امليدانية 

تطغى على وقائع هذه اليوميات فتكثر االجتماعات 

السياسية، من اجتماعات رؤساء البلديات إلى 

مقاطعة  إلى  والدعوة  وعامة،  وطنية  اجتماعات 

التقسيم،  قرار  ورفض  الدولية،  التحقيق  جلنة 

للمقاومة،  االستعداد  البلديات  مؤمتر  وإعالن 

تنفيذية  جلنة  وتشكيل  للتموين،  جلنة  وتشكيل 

لبلديات اجلنوب، وتأليف حرس وطني، وتكليف 

العالقات  وتنسيق  األمن  على  اإلشراف  اللجنة 

بني القرى واملدن.

عشر  عشر والسادس  اخلامس  الفصل  أما 

والسابع عشر، فهي مخصصة ليوميات األعوام 

بالطبع،  تركز،  وهي  و1950  و1949   1948

نكتشف  حيث  وتبعاتها،  النكبة  أحداث  على 

مقاومة  في  الكاتب  به  يقوم  الذي  املهم  الدور 

العصابات الصهيونية ومساعدة اجليش املصري 

املوجود في اجلنوب. حيث يسافر الكاتب للقليوبية 

تعيني  على  معه  املفتي ويتفق  ملقابلة  مصر  في 

عام  أمني  رئيس  يلتقي  ثم  املنطقة،  في  قائد 

اجلامعة العربية عبد الرحمن عزام باشا لطلب 

لذلك. ويواصل  التبرعات  السالح ويجمع  شراء 

 1949 العام  في  النكبة  تبعات  رصد  الكاتب 

طبعًا  العرب.  السكان  على  اليهود  واعتداءات 

تبدأ اليوميات في هذه الفصول بالتقلب كما تقلب 

احلال الفلسطيني، فنجدها أكثر عمومية وأكثر 

انشغااًل بالعام ال باخلاص على عكس سابقاتها 

الوضع  عن  تتحدث  فهي  السابقة،  األعوام  في 

العام وعن املواقف واللقاءات السياسية، وتضيع 

في زحمة كل ذلك تفاصيل احلياة العادية. كما 

ميكن أن يالحظ القارئ انتقااًل فعليًا للحركة في 

هذا العام من التوجه شمااًل إلى يافا إلى السفر 

غزة  ستتبع  حيث  القاهرة  إلى  جنوبًا  املتكرر 

احلكم املصري بعد سقوط األندلس الفلسطينية، 

من  اليوميات  تركيز  في  االنتقال  يتم  وعليه 
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القائمقام إلى احلاكم اإلداري املصري والضباط 

املصريني ورجاالت احلكم في احلكومة املصرية. 

فبداًل من مقاهي يافا ولوكنداتها وصحفها تبدأ 

وأحياؤها  القاهرة  ومقاهي  وصحف  لوكندات 

عضوًا  الكاتب  ويعني  اليوميات.  على  تسيطر 

أو  فلسطني  عموم  حكومة  نواب  مجلس  في 

احلكومة  وتشكيل  الفلسطيني  الوطني  املجلس 

وأعضائها. وبشكل عام فإن هذا الفصل يشكل 

مادًة دسمًة من املعلومات تساعد في تعميق فهم 

وجهة  من  جوانبها  بعض  وإضاءة  املرحلة  تلك 

نظر مختلفة. فالكاتب يوفر تقريرًا كتبه عن أول 

اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وتفاصيل 

يوميات  يقدم  أنه  كما  فيه،  دار  الذي  النقاش 

ثرية عن وصول الالجئني الفلسطينيني إلى بلدته 

وطرق استيعابهم والعناية بهم، إلى جانب رصد 

االشتباك  املعارك وحلظات  ألهم  مرهف ودقيق 

 .1948 العام  خالل  الصهيونية  العصابات  مع 

اإلدارة  عند  اإلدارية  الرجل  نضاالت  ونالحظ 

املصرية لتحسني شروط حياة الناس، فهو يشتكي 

حاكم خان يونس اإلداري »ناجي أفندي سالم« 

لنائب احلاكم اإلداري العام بخصوص جتاوزاته 

رئيس  يخاطب  كما  البلدية،  صالحيات  على 

الوزراء املصري ويذكره بأن املشكلة الفلسطينية 

اقتصادية بل سياسية في األساس في  ليست 

بانوراما حياتية تعكس تقلب احلال الفلسطيني 

وأثر الشتات الفلسطيني على تكوينات املجتمع 

االجتماعية  ومكوناته  السياسية  الفلسطيني 

والثقافية. 

يضم اجلزء الثالث من اليوميات يوميات الكاتب 

في السنوات 1951 حتى 1955 وهي سنوات 

تشهد حتواًل في اهتماماته الوطنية واخلدماتية، 

فخان يونس صارت مركزًا لتجمع عدد كبير من 

الالجئني، وصارت حتتضن ضمن نطاقها اإلقليمي 

مجموعة من املخيمات ليس أولها تبادرًا لألذهان 

املخيم الذي يحمل اسمها بجانب مخيمات رفح 

ودير البلح والنصيرات والبريج واملغازي. حيث 

تبدأ نشاطات الرجل تتجه نحو العناية باملخيم 

وزيارة مكتب هيئة األمم لتأمني املساعدات وتقدمي 

معونات لالجئني، ونالحظ انخراط الكاتب مثاًل في 

نشاطات اإلخوان املسلمني خالل العام 1951 

ووجود ناٍد لإلخوان يلقي فيه اخلطب ويخطط فيه 

مع آخرين للتظاهرات وفي الوقت نفسه يستنكر 

في جريدة »األخبار« قيام البعض من سكان غزة 

بانتقاد اإلدارة املصرية امللكية. فيما ينتقل املزاج 

العام في عام 1952 بعد الثورة املصرية ورحيل 

امللك ويسجل بعض أحداث مصر في تلك الفترة 

من حريق سينما )روفلي( إلى مجزرة محافظة 

اإلسماعيلية وتعيني محمد جنيب رئيسًا، وزيارته 

بالصور خلان يونس، وحل جماعة اإلخوان في 

كانون الثاني 1954، وبالطبع فإن أجندة الصور 

عبد  جمال  الزعيم  من  برقيات  تضم  والوثائق 

الناصر وصورًا معه، كما تضم صورًا مع سلفه 

االعتداءات  تظل  ذلك  جانب  إلى  محمد جنيب. 

اليهودية على التجمعات الفلسطيني متكررًة في 

منت اليوميات خالل تلك السنوات. 

يضم اجلزء الرابع اليوميات في األعوام 1956 

وحتى 1962 وهي فترة شهدت في أغلبها خروج 

الكاتب من رئاسة البلدية في النصف الثاني من 
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العام 1957 ونضاله من أجل استعادة منصبه 

كرئيس للبلدية وعدم توفقه في ذلك. إال أنه على 

الرغم من هذا يواصل تسجيل يومياته يومًا بيوم 

االجتماعية  وقضاياها  املدينة  أحداث  مسجاًل 

التي كان له دور كرجل إصالح ووجيه في حلها 

خارج  من  املدينة  أهل  خدمة  محاولته  بجانب 

املوقع الذي فقده. كما يرصد في بعض يوميات 

عبر  سمعها  التي  الدولية  األخبار  الفترة  هذه 

الراديو من شتى بقاع األرض خاصة تلك املتعلقة 

القادة  من  بكثير  الفلسطينية، ويلتقي  بالقضية 

والزعماء من امللك سعود إلى املبعوث البابوي. 

على صعيد التطور االجتماعي نرى الصراع ملد 

شبكة الكهرباء في املدينة. والكاتب يسجل بدقة 

تشرين  في  غزة  لقطاع  إسرائيل  احتالل  فترة 

الذين  الشهداء  أسماء  ويسجل   1956 الثاني 

أن  خاصة  اإلسرائيلية،  املجازر  نتيجة  سقطوا 

في  مجزرة واسعة  ارتكبت  اإلسرائيلية  القوات 

خان يونس راح ضحيتها املئات. الكاتب وبخط 

مع  وشهيدًة  شهيدًا   413 أسماء  يسجل  يده 

تفاصيل عن عملهم والقرى واملدن التي هاجروا 

منها وفي بعض األحيان معلومات إضافية عن 

اليوميات  وحتديدًا  نادر.  جهد  في  واحد  كل 

حيث   1956 العام  احتالل  عن  تتحدث  التي 

جند تفاصيل دقيقة عن احتالل املدينة وتعامل 

سلطت االحتالل مع السكان وفرض حظر التجول 

واستدعائه والتحقيق معه حول املواقف السياسية 

وطريقة التعامل مع السكان وترحيل السكان إلى 

سيناء وإضراب موظفي البلدية، وهو ما يستكمله 

الكاتب في يومياته عام 1957 ثم عودة اإلدارة 

املصري  احلاكم  يقوم  غزة.  حكم  إلى  املصرية 

مؤقتًا  مجلسًا  ويشّكل  البلدي  املجلس  بتغيير 

ويناضل الرجل من أجل استعادة موقعه إال أنه 

على الرغم من ذلك يواصل حياته العامة ولقاءاته 

ونشاطاته االجتماعية والسياسية.  

وضع  لصعوبة  ونظرًا  احملرر  يقوم  منهجيًا 

لكثرة األحداث  القارئ كما هي  أمام  اليوميات 

وتنوعها مبحاولة ترتيب اليوميات مبا يسهل على 

القارئ فهمها وفهم تطورها. فهو يقوم بتصنيف 

اليوميات وتبويبها وفق املوضوع مع احلفاظ على 

على  يحافظ  فهو  لوقوعها،  التاريخي  التسلسل 

الترتيب اليومي لألحداث، لكنه قد يقتطع بعض 

وأخرى  فترة  بني  ترد  التي  اخلاصة  األحداث 

ويضعها في باب منفصل في نهاية العام، ويضع 

فيها  حتدث  التي  املتفرقة  األيام  القارئ  أمام 

الكاتب عن هذه املواضيع. مثاًل في أعوام معينة 

جند الكاتب يأتي بشيء من التفصيل على قضايا 

التعليم خاصًة عند بناء مدرسة البلدة وتوسيعها 

وبالتالي نقع على لقاءات مختلفة للجنة املعارف 

وسفريات يقوم بها للقدس ويافا في سبيل ذلك. 

فيقوم احملرر بإضافة باب بعنوان »التعليم« في 

نهاية العام يسرد فيه األيام املختلفة التي يأتي 

فيها الكاتب على سيرة العملية التعليمية. األمر 

نفسه ينسحب على موضوع »املؤن« خالل سنوات 

احلرب العاملية الثانية وما يرد في يوميات الكاتب 

من ذكر لتنظيم عملية توزيع املؤن والدقيق والعمل 

ذلك. وهذا  إلى  البلدة وما  مطحنة  تطوير  على 

اجتهاد من احملرر رمبا ساعد القارئ قلياًل في 

هضم األحداث الكثيرة لكنه لم يكن، كما نرى، 
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األحداث  من  الكثير  إن  إذ  كبير،  بشكل  دقيقًا 

املتعلقة بالتعليم مثاًل ترد على الرغم من ذلك في 

منت اليوميات األخرى غير الباب الذي يصنفها 

فيه احملرر، كذلك األمر بخصوص املؤن والقضايا 

االجتماعية. ما نقترحه أنه كان على احملرر أن 

يكون واضحًا، فإما أن يقوم بتصنيف اليوميات 

البلدية  في  العمل  مثل  محددة  موضوعات  إلى 

والتعليم والقضايا االجتماعية والعمل السياسي 

والقضايا العائلية، وبالتالي يقوم بتخصيص جزء 

من كتابه لسرد اليوميات التي تقع في صلب كل 

موضوع، وإما أن يترك اليوميات كما وقعت في 

أجندات الكاتب دون تدخل في تصنيفها، وبالتالي 

ترك األمر للهوامش واإليضاحات التي يذيل بها 

كل صفحة لكي تقوم مبهمة تسهيل الفهم على 

القارئ. 

وكما يسجل محرر اليوميات، فإن ثمة نقصًا 

واضحًا في اليوميات املسجلة في عامي 1936 

االحتماالت  من  واحدًا  فإن  بالطبع  و1939. 

النقص  هذا  حول  السؤال  عن  لإلجابة  الواردة 

تكمن في افتراض تعرضها للنهب والفقد، حيث 

تعرض منزل صاحبها لالعتداء أكثر من مرة خالل 

العام 1956.  احتالل إسرائيل لقطاع غزة في 

على الرغم من أن احملرر يثبت في اجلزء األول 

من اليوميات فصواًل للحديث عن نشاطات عبد 

الرحمن الفرا قبل توليه البلدية منذ العام 1927 

البلدي عام 1935  املجلس  توليه رئاسة  وحتى 

إال أنه ال يتحدث باملطلق عن نشاطات الكاتب 

في العام 1936، حيث إن اليوميات تبدأ فعليًا 

منذ اليوم األول لكانون الثاني 1937. على الرغم 

من ذلك فهو يعنون اليوميات بالسنوات 1936- 

1962، لكننا أيضًا ال نرى يومًا واحدًا من العام 

1936 كما ال نرى إشارة واحدة من احملرر حول 

هذا العام. على الرغم من أنه، أي احملرر، انتبه 

إلى فقدان يوميات العام 1936، وأشار إلى ذلك 

في مقدمته، لكنه ال يستعيض عن ذلك مثاًل بسرد 

فصل حتليلي ألهم ما قام به عبد الرحمن الفرا 

خالل هذا العام استنادًا إلى الوثائق والبيانات 

والصحف وأرشيف البلدية وغيرها كما فعل مثاًل 

فيما يتعلق باألعوام األخرى التي سبقت العام 

1936 كما هو مثبت في الفصول األول والثاني 

والثالث والرابع. ليس من سبب يدعوه إلى أن 

 1936 العام  من  تبدأ  اليوميات  أن  على  يصر 

طاملا لم يترك الكاتب أي يوميات في ذلك العام. 

األحداث  بعض  بشطب  احملرر  يقوم  كما 

والقضايا  الكبرى  العائلية  باملشاكل  املتعلقة 

االجتماعية التي قد متس اآلن حفيظة أحفاد من 

يرد ذكرهم خاصًة تلك القضايا املتعلقة بالشرف 

والسرقة والقتل والتي لم يكن عبد الرحمن الفرا 

يغفل عن ذكرها؛ نظرًا للدور الذي كان يقوم به 

في حلها بوصفه رئيسًا للبلدية ووجيهًا في البلدة 

ومصلحًا اجتماعيًا. واحملرر لم يقم بحذف هذه 

إثبات  في  ألهميتها  نظرًا  والقضايا  األحداث 

تطور احلياة وطبيعتها في بلدة خان يونس، بل 

إنه استعاض عن ذكر األسماء باإلشارات مثل 

فيه  اجتهاد  وهذا  األولى.  األحرف  استخدام 

وجهة نظر.

التقارير  بعض  فقدان  احملرر  يسجل  كما 

السنوية املتعلقة بعمل البلدية. فصاحب اليوميات 
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التقرير  عن  صورة  إرفاق  على  يحرص  كان 

السنوي الذي يقدمه للحاكم والقائمقام في نهاية 

السنة والذي يوجز فيه عمل البلدية ونشاطاتها. 

في بعض السنوات لم يجد احملرر هذه التقارير 

من  الناقصة  املعلومات  عن  باالستعاضة  فقام 

الوقائع الفلسطينية وأوراق الكاتب ومراسالته. 

إلى جانب ذلك، فإن احملرر لم يزود القارئ 

والتفاسير  واإليضاحات  الهوامش  من  بالكثير 

والتعليقات التي تسّهل عليه مهمة فهم اليوميات. 

طبيعة  فيما  بذلك  يقوم  قليلة  مواضع  في  فقط 

الكثير  وورود  باألحداث  وازدحامها  اليوميات 

تدخاًل  منه  يستوجب  كان  فيها  التفاصيل  من 

أكبر وأكثر عمقًا. احملرر يزود القارئ بالتراجم 

يرد  التي  الفلسطينية  بالشخصيات  اخلاصة 

حقيقة  لكن  مهم،  وهذا  اليوميات،  في  ذكرها 

رمبا  وهو  ذلك.  من  أكثر  تتطلب  كانت  األمر 

حاول من خالل تقدميه اليوميات بأكثر من مائة 

صفحة تسهيل مهمة القارئ إال أن هذه املقدمة 

جاءت لتسلط الضوء على حياة الكاتب قبل كتابة 

اليوميات، على أهمية ذلك. 

على الرغم من تعرض كاتب اليوميات إلى كل 

صغيرة وكبيرة في حياته اخلاصة والعامة من 

إلى املشاكل االجتماعية في  البلدية  اجتماعات 

البلدة إلى حياته األسرية إلى الشؤون الوطنية 

العامة وسفره وترحاله، فإنه في بعض األحيان 

يكون مقتضبًا بشكل كبير، خاصًة حني يتعلق 

ال  مثاًل  فهو  الكبرى.  الوطنية  بالقضايا  األمر 

يسهب وال يتناول بالتفصيل إضراب العام 1936 

أو احلرب العاملية الثانية، على الرغم من أننا نقرأ 

التي  األحداث  بعض  اليوميات  من  الكثير  في 

نستطيع ربطها بهذين احلدثني، مثل احلديث عن 

تفجير خط السكة احلديد واالعتداءات على ناقالت 

اجلنود البريطانيني، أو اإلشارة إلى توريد القمح، 

واالعتناء مبؤن الناس، خالل فترات احلرب الثانية 

توجد إشارة إلى تبعات احلرب االقتصادية. إال 

أن الكاتب ال يقوم بتقدمي تصور واضح وحتليل 

إنه  القول  يصح  ورمبا  املهمة،  لألحداث  واٍف 

يتعامل معها بوصفها أحداثًا عاديًة. وميكن أن 

يكون مرد ذلك أنه لم يكن يقصد أن يتحدث عن 

هذه األحداث بقدر تسجيل ما يقوم به خالل اليوم 

من أفعال وما تقع عليه عينه من أحداث، أو أنه 

لم يكن يرغب أن يكون مسجاًل لبعض ما يقع 

من أحداث نظرًا خلطورتها األمنية. إلى جانب 

حقيقة أن بلدته خان يونس لم تكن في ذلك الوقت 

ذات أهمية سياسية وال كانت مقررة في األحداث 

بل  يافا والقدس وغزة،  مثل  الكبرى  السياسية 

أحداث  فيها  تقع  لم  بلدة صغيرة  مجرد  كانت 

كبرى  واحتجاجات  واضطرابات  واجتماعات 

الكبرى. وهو  مثل ما وقع في غيرها من املدن 

في حقيقة األمر ال يفوته أن يسجل األحداث التي 

تقع في البلدة على قلتها، ولكنه أيضًا يسجلها 

يستدعيه  وما  للبلدية  كرئيس  نظره  وجهة  من 

طرفه ومن  من  تدخل  من  األحداث  هذه  وقوع 

اتصاالت يقوم بها. وأيًا يكن احلال فإننا بذلك 

خسرنا فرصة تاريخية ألن نقرأ حتلياًل من قلب 

التاريخ لهذه األحداث التاريخية التي أثرت بشكل 

دراماتيكي في حياتنا الوطنية. إال أنه ومع انتقال 

خان يونس لتكون مركزًا لصنع القرار واألحداث 
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بعد النكبة، نراه يركز بشكل الفت على التفاصيل 

السياسية وامليدانية.

والكاتب على الرغم من ذلك يقوم بتسجيل 

به  املرتبطة  السياسية  النشاطات  بعض 

أمني  احلاج  املفتي  ئه  لقا مثل  شخصيًا 

اجلنوب  في  املفتي  ممثلي  أو  احلسيني 

خالل  الثوار  قادة  بعض  لقاءاته  جانب  إلى 

الثالثينيات، واشتراكه في بعض االجتماعات 

احلزبية في يافا والقدس إلى جانب عمله في 

كلها  وهي  املختلفة  املؤسسات  إنشاء  دعم 

بذلك  يقوم  أنه  إال  السياسي  العمل  قلب  في 

من خالل ما يرتبط به دون أن يقدم تفصياًل 

أو حتلياًل أو وجهة نظر حول ما يجري. في 

بعمل  املتعلقة  األحداث  جند  فإننا  املقابل 

البلدية  الكاتب من نشاطات  البلدية ومواقف 

والعالقة مع القائمقام واحلاكم ورؤساء البلدية 

اآلخرين مفصلة بشكل كبير. فيكاد ال مير يوم 

دون اإلشارة إلى نشاطات البلدية في األعوام 

التي تولى فيها رئاستها، كما أن شخصيات 

مثل القائمقام )قائمقام لواء غزة بالطبع( أو 

مساعي القائمقام أو احلاكم اإلجنليزي تكاد 

تكون البطلة في هذه اليوميات. فنحن نقابلهم 

من فترة ألخرى ونقرأ رسائلهم للكاتب ورده 

عليها ونقرأ عن زياراتهم للبلدة واجتماعهم به 

إما في مكتبهم في مدينة غزة معهم ومع رؤساء 

البلديات اآلخرين أو في بياراتهم في إشارة 

إلى السياق اإلقطاعي الفلسطيني. فالقائمقام 

هو موظف محلي يقوم مبهام احلاكم العسكري 

اإلجنليزي وعادًة ما يتمّتع بصالحيات كبيرة 

عادة  مثاًل  أيضًا.  كبيرة  اقتصادية  ومزايا 

ما يشير الكاتب إلى بيارة قائمقام غزة عبد 

ما  بيارة  قليبو في شمال غزة، وهي  الرزاق 

زالت موجودة إلى اليوم. واملؤكد أن يوميات 

عبد الرحمن الفرا حترض الباحثني على دراسة 

ظاهرة القائمقامني وحتليلها بشكل مستفيض 

جوانب  من  الكثير  على  الضوء  تسلط  ألنها 

السياق  كما  الفلسطينية  االجتماعية  احلياة 

مهمة  ظاهرة  وهي  الفلسطيني.  السياسي 

ومفيدة في فهم الكثير.

لدراسة  مهمة  اليوميات وثيقة  هذه  تشكل 

فهي  النكبة،  قبل  الفلسطينية  البلديات  واقع 

يومًا  الواقع  ثريًة حول هذا  أوليًة  مادًة  تقدم 

بيوم. فنحن نرى اجتماعات البلدية وما يثار 

من نقاش فيها، كما نرى قبل ذلك االنتخابات 

بإثبات  احملرر  ويقوم  إليها،  والدعوة  البلدية 

إجراء  بخصوص  السامي  املندوب  قرارات 

كل  انتخابات  إجراء  ومواعيد  االنتخابات 

هذه  حول  والنقاش  التنافس  ونشهد  بلدية، 

االنتخابات. كما نّطلع على طبيعة النقاشات 

لبلديات  ا أعمال  حول  تدور  كانت  التي 

وبني  البلديات  بني  والصراع  وصالحياتها 

كانت  وكيف  البريطاني  االنتداب  سلطات 

عمل  تعطيل  على  تعمل  االنتداب  سلطات 

البلديات وتقويض صالحياتها. 

اليوميات غنية بالكثير من التفاصيل التي 

العمل  حول  كثيرة  ألبحاث  مدخاًل  تشكل 

والالفت  فلسطني.  في  واخلدماتي  البلدي 

قبل  املدنية  باحلياة  غنية  كانت  فلسطني  أن 
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االنتداب، وكانت بلدياتها فاعلة ونشطة وذات 

وجهة نظر في مجمل ما يدور في البالد من 

أحداث، بل إن رؤساء البلديات عادة ما تداعوا 

وناقشوا  بينهم  فيما  تنسيقية  الجتماعات 

همومهم املشتركة، ورمبا كانت فلسطني رائدة 

إن  عام.  بشكل  العربية  املنطقة  في  ذلك  في 

أكثر انطباع نخرج منه بعد قراءة يوميات عبد 

الرحمن الفرا أن فلسطني كانت مليئة باحلياة 

تكن  لم  البلديات  وأن  واملدنية،  السياسية 

مجرد أسماء بل كانت تزخر باحلياة والنقاش 

هو  به  نخرج  الذي  اآلخر  الشيء  والتفاعل. 

أن فلسطني كانت تعرف احلياة الدميقراطية 

احلقيقية وأنها كانت مؤهلة حقًا لها، ولو لم 

يقع عليها االستيطان وما مت بحقها من اقتالع 

وتدمير، لكانت دولة حديثة ودميقراطية ومدنية، 

فكما تكشف يوميات الكاتب فإن التنافس على 

رئاسة البلديات كان شديدًا ويعكس وعيًا حادًا 

فخالل  السلمي.  والتنافس  التداول  بأهمية 

يوميات الكاتب نكتشف فجأة أن رئيس بلدية 

يافا قد تغّير وأن ثمة رئيسًا آخر لبلدية غزة 

أو القدس في كشف واضح عن طبيعة التغير 

املؤسساتي  العمل  به  اتسم  الذي  والتداول 

الفلسطيني قبل النكبة. وهذا مدخل مهم تقترح 

الفرا على  الرحمن  يوميات عبد  بل وحترض 

دراسته واستكشافه.

ففي واحدة من أهم استشرافات الكاتب 

على  املاضي  القرن  ثالثينيات  في  إصراره 

بني  الواقعة  الرملية  الكثبان  منطقة  تعمير 

مدينة خان يونس والبحر. وكان منطلقه في 

ذلك اخلوف من أن يقوم املهاجرون اليهود 

باستيطان تلك املناطق واستغاللها، إذ إن 

سكانها أحق بها من غيرهم. وفيما لم يصل 

االستيطان اليهودي خالل فترة قبل النكبة 

إلى خان يونس بل توقف عند )كفار داروم( 

قرب دير البلح فإن نبوءة الكاتب ستتحقق 

سلطات  تقيم  حني  عقود  بأربعة  ذلك  بعد 

االحتالل اإلسرائيلي جتمع )غوش قطيف( 

الساحلية  املنطقة  هذه  على  االستيطاني 

اجلميلة والغنية مبواردها الطبيعية. 

لفترات  النادرة  بالصور  مليء  الكتاب 

تاريخية في حياة الشعب الفلسطيني توضح 

ثراء حياته وتنوعها، وتقدمها قبل أن حتل 

عليه بلدوزرات االقتالع من أرضه وتشرده 

في بقاع األرض. تشكل هذه اليوميات مادة 

أولية غنية للباحثني في التاريخ الفلسطيني 

الفلسطيني  املجتمع  في  احلديث وللباحثني 

وتطوره وتنوعه وفي تراثه وعاداته وتقاليده، 

مبركباتها  لفلسطينية  ا لثقافة  ا في  كما 

وتفاعالتها. فهو يحتوي على مواد أولية لم 

تناولها من قبل، مسرودة وفق وقوعها  يتم 

تالمس  مدونها،  نظر  وجهة  من  التاريخي 

الوقائع االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

التفاعل  سياق  في  والفلكورية  والثقافية 

بلديات وحكام ومؤسسات  من  املؤسساتي 

وصحافة وأندية وجمعيات  وهذه مواد أولية 

إضاءة  في  كبير  أثر  لها  سيكون  لبحوث 

الفلسطيني  البحث  في  تغط  لم  جوانب 

اليوميات  هذه  في  كبير  إغراء  ثمة  سابقًا. 
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بإعادة االعتبار إلى هذا اجلزء املفقود من 

التاريخ الوطني وتسليط الضوء عليه وشرحه 

وتزويد القارئ الفلسطيني باملزيد من املراجع 

والكتابات حوله. وهي دعوة نحن بحاجة إليها 

في هذا الوقت احلرج الذي متر فيه قضيتنا 

إن  الوطني.  ومشروعنا  الوطنية  وهويتنا 

طباعة هذه اليوميات مساهمة جادة في دفع 

الهوية الوطنية واحللم الوطني إلى األمام في 

وقت يأكل االنقسام تاريخنا ويضع مستقبلنا 

في خطر. فهل من متعظ!!

العام 1889  الفرا في  الرحمن  ولد عبد 

جتارة  في  يعمل  والده  وكان  يونس  بخان 

الغالل والتمور وزيت الزيتون. دخل الكتاب 

على  والكتابة  القراءة  وتعلم  القرية  في 

يتح  ولم  لنب،  أبو  شعبان  متيم  الشيخ  يد 

اندالع احلرب العاملية له استكمال تعليمه. 

من  يونس  خان  بلدية  منصب رئيس  شغل 

العام 1936 حتى العام 1957. أما محرر 

اليوميات فهو املؤرخ سليم عرفات املبيض وله 

أكثر من عشرين مؤلفًا في التاريخ والفلكلور 

املوضوعات  في  العلمية  البحوث  وعشرات 

نفسها. 



169

المكتبة

  

دروس  فلسطين:  الكتاب: 

الحاضر  وتحديات  الماضي 

المستقبل:  وإستراتيجيات 

)1( فلسطين والفلسطينيون

تحرير: جميل هالل

الدراسات  مؤسسة  الناشر: 

الفلسطينية

تاريخ النشر: 2012

عدد الصفحات: 177 

ن  إ  : شر لنا ا ل  يقو

ندوة  ثمرة  الكتاب  هذا 

نظمتها مؤسسة الدراسات 

قبرص  في  لفلسطينية  ا

يومي 25 و26 شباط 2011 

»فلسطني:  عنوان  حتت 

وحتديات  املاضي  دروس 

وإستراتيجيات  احلاضر 

في  يقع  و  ، » ملستقبل ا

باإلضافة  فصول  ثمانية 

في  وشارك  املقدمة.  إلى 

الباحثني  من  عدد  الندوة 

من  السياسيني  واحملللني 

املقيمني بفلسطني،بحدودها 

 . جها ر خا و  ، يخية ر لتا ا

الندوة عدة قضايا  تناولت 

أبرزها: العالقة بني الداخل 

)أوسلو(  قبل  واخلارج 

وبعدها، العالقة بني الداخل 

الهوية  وجتليات  واخلارج 

ت  سا سيا  ، لفلسطينية ا

سعية  لتو ا ئيل  ا سر إ

أشكال  مواجهتها،  وسبل 

لفلسطينية  ا مة  و ملقا ا

صوغ  ومساعي  تاريخيًا 

ومالئمة،  جديدة  أشكال 

املفاوضات  جتربة  تقومي 

بهدف صوغ رؤية جديدة، 

السياسي  لنظام  ا أزمة 

ت  قا لعال ا  ، لفلسطيني ا

الداخلية والبحث في سبل 

املصاحلة  آفاق  التمثيل، 

الفلسطينية أمام انكشاف 

لفلسطيني  ا ضع  لو ا

للتدخالت اخلارجية. 

من  لكتاب،  ا يقترح  و

املتعددة،  فصوله  خالل 

مواجهة  في  إستراتيجيات 

وعربية  فلسطينية  أوضاع 

استثنائية.

الكتاب: سلطة اإلقصاء الشامل: 

في  اإلسرائيلي  الحكم  تشريح 

األراضي الفلسطينية المحتلة

وعدي  حنفي  ساري  تحرير: 

أوفير وميخال غيفوني

الناشر: مركز دراسات الوحدة 

العربية

تاريخ النشر: 2012

عدد الصفحات: 799

يضع هذا الكتاب بني يدي 

القارئ العربي وصانعي القرار 

األبحاث  من  مهّمًة  مجموعة 

اإلسرائيلي:  االحتالل  حول 

صيرورته  حتّوالته،  أدواته، 

مواضيع  ويتناول  املستمرة. 

تبويبها  الصعب  من  شتى، 

ووضعها حتت الفتات جاهزة، 

أساليب  على  يركز  فبعضها 

)الزراعة واالقتصاد  السيطرة 

اآلخر  والبعض  واحلركة(، 

يتمحور حول التحوالت العميقة 
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في طريقة التحكم في املناطق 

احملتلة )مثل التحّول إلى العنف 

املكشوف، سياسة االغتياالت، 

لبيروقراطية  ا لى  إ لتحول  ا

من  ل  لتحو ا  ، لية نيا لو لكو ا

االحتالل إلى سياسة الفصل(، 

اآلخر  البعض  أن  حني  في 

يرّكز على اجلانب اإلسرائيلي 

األبحاث  وتتناول  لالحتالل. 

الفلسطيني  املجتمع  األخرى 

وتعاطيه مع االحتالل.

الصورة  أن  الواضح  من 

هذا  فصول  بني  من  املنبعثة 

الكتاب تشير إلى أن االحتالل 

اإلسرائيلي لم يعد ظاهرًة أمنيًة 

أو هامشيًة، بل أصبح جزءًا من 

اإلسرائيلي،  املجتمع  مكونات 

أخذ  يجب  وبالتالي  وهويته. 

املتغيرات في عني االعتبار عند 

احلديث عن حل الدولتني الذي 

يفترض، في احلد األدنى، إنهاء 

االحتالل وإزالة املستوطنات. 

الصيرورة،  هذه  فهم  إن 

وهذا التحّول من كون االحتالل 

ظاهرًة أمنيًة إلى نظام مؤسس 

للدولة اإلسرائيلية لهو ذو أهمية 

صانع  إلى  بالنسبة  قصوى 

القرار  وصانع  العربي  القرار 

مهم  معطى  وهو  الفلسطيني، 

حتديد  في  العرب  يرغب  حني 

إسرائيل،  مقابل  خياراتهم 

الدائر  النقاش  األساس  وفي 

حول حل الدولة الواحدة، وحل 

الدولتني.

الخط  مصيدة  في  الكتاب: 

األخضر

الكاتب: البروفسور يهودا 

شنهاف )ترجمة سعيد عياش(

الناشر: المركز الفلسطيني 

للدراسات اإلسرائيلية »مدار«، 

رام الله.

تاريخ النشر: 2011

عدد الصفحات: 182

جاء  الذي  ـ  الكتاب  يشّكل 

القطع  من  صفحة   182 في 

يًة  فكر لًة  محاو ـ  ملتوسط  ا

وسياسيًة جادًة ومهمًة لصياغة 

الصراع  لفهم  جديدة  أسس 

اإلسرائيلي،   - الفلسطيني 

في جوهرها وخالصتها  متثل 

حل  ألمنوذج  فكريًا  حتديًا 

الدولتني.  

ووفقًا ملقدمة املؤلف ـ الذي 

علم  نظرية  رّواد  من  ُيعتبر 

ء  )علما لنقدية  ا االجتماع 

في  لنقديون(  ا ع  االجتما

محاضرًا  ويعمل  إسرائيل، 

االجتماعية  العلوم  قسم  في 

وباحثًا  أبيب  تل  جامعة  في 

لير(  )فان  معهد  في  مرموقًا 

ـ فإن »رؤية حل النزاع عبر 

لغة 1967، وسط نفي مسألة 

تبعد  إمنا  وإنكارها،   1948

حقيقي  حوار  لفتح  الفرصة 

أنها  كما  الفلسطينيني،  مع 

ال تقدم، أيضًا، حاًل حقيقيًا 

ألنها  نظرًا  ئيليني؛  لإلسرا

املركزية  ئل  املسا تتجاهل 

وعليه،  النزاع«،  في  العميقة 

على  »يتعنّي  املؤلف:  يضيف 

يواجهوا  أن  اإلسرائيليني 

إذ   ،1948 مسألة  بشجاعة 

إنها لن تزول ولن تختفي من 

العالم دون االعتراف بها«.

قد  لنا ا و تب  لكا ا يرى  و

الفلسطيني حسن خضر في 

تقدميه الكتاَب أنه يسهم في 

ما  اليوتوبيا  أسطورة  تفكيك 



171

ويزعزع   ،1967 العام  قبل 

 » ألخضر ا اخلط  « نة  مكا

اليسار  خطاب  في  الفاصل 

منني  ز بني  ئيلي  ا سر إل ا

مفتعلني. ويضيف خضر في 

تقدميه: إن الكاتب )شنهاف( 

يسعى إلى »استكشاف آفاق 

في  الصراع  لتسوية  جديدة 

نطالقًا  ا  ، وعليها فلسطني 

مما حدث في العام 1948«، 

»أسطورة«  أن  إلى  مشيرًا 

نتاج  »ليست  اخلط األخضر 

صياغة  بل  مشوشة،  ذاكرة 

البراءة  تعوزها  أيديولوجية 

لواقع يراد لها أن تسهم في 

طمس مالمحه«.

حقيقة  من  الرغم  وعلى 

ما  وفق  ـ  موجه  الكتاب  أن 

الناقد خضر  تقدمي  جاء في 

ئيلي  ا إسر جمهور  لى  إ ـ 

بالتالي  ويشكل  باألساس، 

احلقل  سجاالت  من  »جزءًا 

بشأن  اإلسرائيلي  الثقافي 

فإن  واملجتمع،  الدولة  هوية 

لوجود  ا واشتباك  بك  تشا

واالقتصادي  لدميغرافي  ا

للفلسطينيني  عي  الجتما ا و

من  يجعل  ئيليني  ا اإلسر و

الفلسطينيني طرفًا رئيسًا في 

هنا،  ومن  السجاالت«،  هذه 

»يكتسب  مؤكدًا  خضر  ختم 

الكتاب أهمية خاصًة بالنسبة 

لفلسطيني  ا ئ  لقار ا لى  إ

. » م عا بشكل  بي  لعر ا و

الكتاب:»أوراق إسرائيلية« 57: 

»عدم  لـ  اإلسرائيلي  المفهوم 

»عملية  في  شريك«  وجود 

السالم«

الكاتب: ياعيل باتير

الناشر: المركز الفلسطيني 

للدراسات اإلسرائيلية »مدار«، 

رام الله.

تاريخ النشر: 2011.

 عدد الصفحات: 56

م  ملفهو ا « قة  ر و تضم 

د  جو و م  لعد ئيلي  ا إلسر ا

لسالم  ا عملية  في  شريك 

السياسية  العقلية  )نظرة في 

كتبته  بحثًا  اإلسرائيلية(«، 

ياعيل  اإلسرائيلية  الباحثة 

باتير ملصلحة »املركز الدولي 

والعنف  الراديكالية  لدراسة 

عن  ترجمه  و  ، لسياسي« ا

اإلنكليزية ياسني السيد.

إلى  الورقة  مؤلفة  وتسعى 

وجود  »عدم  مفهوم  نقض 

لـ»عملية  فلسطيني«  شريك 

 ، ئيل ا سر إ مع   » م لسال ا

دقًة  أكثر  مبفهوم  واستبداله 

مبدأ  من  ينطلق  قعيًة  ا وو

ويستند  كهذا،  شريك  وجود 

تفّهم  ضرورة  إلى  أساسًا 

وروايته  الشريك  مطالب هذا 

التاريخية، ظًنا منها أن ذلك 

األمل  إحياء  يعيد  أن  ميكنه 

سالم  اتفاق  بإجناز  املفقود 

بني الشعبني على أساس »حل 

الدولتني«.

مفارقة  بوجود  تقّر  وهي 

كبرى يتسم بها الرأي العام 

في إسرائيل، ناجمة عن واقع 

الدولتني«  »حل  يؤيد  بات  أنه 

تبينه االستطالعات،  وفًقا ملا 

أي  هناك  أن  يرى  ال  أنه  إال 

احلل  هذا  لتحقيق  إمكانية 

شريك  وجود  انعدام  جراء 

د  ا ستعد ا على  فلسطيني 

للُمضي به قدمًا.

برفضها  الباحثة  وجتاهر 
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عدم  على  وحتث  املفهوم  هذا 

إلى  تشير  لكنها  به،  التمسك 

أنه سرعان ما وجد لدى حتريره 

تربة خصبة لينمو فيها في ظل 

لدفينة  ا والشكوك  املخاوف 

املتأصلة في عقلية اإلسرائيليني 

ونفوسهم، ما أفضى إلى شّل 

كانت  التي  الثقة  بناء  عملية 

اجلانبني  بني  طريقها  شقت 

منذ توقيع اتفاقيات )أوسلو(، 

في  املطاف  نهاية  في  وساهم 

الذي  احلالي  املوقف  نشوء 

تتبناه إسرائيل، وفحواه تأييد 

األغلبية الذي لم يسبق له مثيل 

إلقامة دولة فلسطينية كوسيلة 

لوضع حد للصراع اإلسرائيلي 

– الفلسطيني، لكن إلى جانب 
هذا  بجدوى  االعتقاد  تالشي 

احلل. 

مفهوم  أن  إلى  تشير  كما 

»عدم وجود شريك« ميثل حالة 

إسرائيل،  إلى  بالنسبة  خطرة 

حيث إن قبضته احمُلكمة على 

ئيلي  ا اإلسر ملجتمع  ا عقلية 

مصلحته  ء  قصا بإ تتسبب 

وجتاهلها، فضاًل عن أنه يدغدغ 

املخاوف العميقة املتأصلة لدى 

مستقبل  بشأن  اإلسرائيليني 

دولتهم.

الكتاب: في معنى الدولة 

اليهودية

الفلسطيني  المركز  الناشر: 

»مدار«،  اإلسرائيلية  للدراسات 

رام الله.

الكاتب: مجموعة من الباحثين

تاريخ النشر: 2011

عدد الصفحات:162

يضم الكتاب الذي أشرف على 

الباحثة  من  كل  وحتريره  إعداده 

للمركز،  العام  املدير  غامن،  هنيدة 

والكاتب أنطوان شلحت، من طاقم 

املركز، مداخالت ندوة خاصة عقدها 

مركز »مدار« بدعم من دائرة شؤون 

التحرير  منظمة  في  املفاوضات 

ع  موضو لت  و تنا و لفلسطينية  ا

»الدولة اليهودية« من جوانبه ودالالته 

املتعددة الظاهرة واخلفّية، وذلك في 

ضوء تواتر املطلب اإلسرائيلي بنيل 

اعتراف فلسطيني وعربي بها كشرط 

للتفاوض على إيجاد حل للصراع. 

كما يضم مداخالت أخرى تسلط 

من  نفسه  املوضوع  على  الضوء 

الوقت  في  وتسعى  إضافية،  زوايا 

الطروحات  تفنيد معظم  إلى  نفسه 

النخب السياسية  إليها  التي تتكئ 

لتسويغ  إسرائيل  في  واألكادميية 

هذا املطلب الذي شهد قدرًا كبيرًا 

القليلة  التصعيد خالل األعوام  من 

الفائتة. 

وتتفق جميع املداخالت على أن 

االعتراف  على  النخب  تلك  تشديد 

جانب  من  يهودية  دولة  بإسرائيل 

الفلسطينيني في اخلارج يهدف، من 

ضمن أشياء أخرى، إلى رفع سقف 

إلى مستويات  املطالب اإلسرائيلية 

جديدة أقرب إلى التعجيز، مبقدار 

ما يهدف إلى حسم صراع وجدل 

نفسها،  إسرائيل  داخل  سياسي 

 .48 فلسطينيي  مع  وباألساس 

إلى  يهدف  فإنه  ذلك  عن  وفضاًل 

عبر  الصراع  مستقبل  يحسم  أن 

استدراج اجلانب الفلسطيني لقبول 

الرواية الصهيونية وال سيما بشأن 

ما ارتكب بحقه في املاضي من آثام 

التشريد واإلقصـاء.

الكتاب:  في  املشاركني  أسماء 

هنيدة غامن، حسن جبارين، رائف 

زريق، بشير بشير، منر سلطاني، 

أحمد رفيق، أنطوان شلحت.

 


